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Zal · že ie Slovensk i hudobnei spoločnosti 
Začiatkom februára tohto roku vstťí

plla do nášho života nová hudobnokul
túrna organizácia - SLOVENSKA HU
DOBNA SPOLOCNOSŤ. Jej zrod sa pr i
pravoval nleko!ko rokov, keďže sa poet. 
ťovala potreba podchytiť na spoločnej 
základni hudobné a ktivity čo najširšej 
vere jnosti, a to tak profesionálov, ako 
hudbymllovn9ch občanov a mlá dež. Pod
netne pôsobil a j priklad Ceskej hudobnej 
spoločnosti , založenej v decembri 1975 
a Integrujúcej vyše tucet záujmov9ch 
združeni, ktorej boha té a rozvetvená čln. 
nosť zasahuje všetky sféry hudobnokul
túrneho diania. Slovenská hudobná spo
ločnosť vychádza tiež zo skúsenosti b9-
valej slovenskej Spoločnosti pre hudob
m1 výchovu a najmä z následne vznlknu. 
te j Komisie pt e hudobnťí v9chovu pr.! 
Zväze slovensk9ch sklada te!ov. Na sláv
nostnom akte dňa 11. februára 1987 odo. 
vzdal námestnlk ministra vnťítra SSR 
JUDr. Jozef Czáflk predsedovi prlpravné
ného v9boru Slovenskej hudobnej spo
ločnosti prof. Jánovi Clkkerovt Stanovy 
Slovenskej hudobnej spoločnosti , a teda 
tento dátum možno považovať za oficiál
ne založenie novej , tak prepotrebnej u
stanovizne. 

Postavenie tejto Inštitúcie v kontexte 
nášho hudobnokultťírneho diania formu. 
l ujú stanovy (č l. l , bod 1. l takto: .,Slo
venská hudobná spoločnost ( ďalej len 
"SHS") je dobrovo!ná organizácia v zmy
sle zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovol ných 
organlzác!éch a zhromaždeniach. Združu. 
je záujemcov, ktor!. chcú svojou dobro
valnou prácou prispievať k rozvoju slo
venskej hudobnej kultúry" . SHS je š tatu. 
tárnou organizáciou (jej stanovy schvá
lilo Ministerstvo vnútra SSR) a riadi ju 
Ministerstvo kultúry SSR. Riadnym čle
nom SHS sa mOže sta ť každ9 občan Ces. 
koslovenskej socialistickej republiky, kto
rý súhlasi s poslanlm SHS a chce sa 
aktlvne zapája( do jeho plnenia. SHS 
pôsobi na územi Slovenskej socialistickej 
republiky, sldlom Spoločnosti l jej 11. 
stredných orgánov je Bratislava. Prt zria
ďovani nových Inštitúcii je jedn9m z dô
ležitých momentov vyriešenie pr iestoro
vej otázky a v tejto súvislosti treba vy
jadri( poďakovanie vedeniu Vysokej ško. 
ly múzických umeni, menovite jej rekto. 
rov!, ktorý umožnil , a by sekretariá t Spo. 
lačnosti sidlll v novoadaptovanej budove 
bývalého Cs. rozhlasu na Zochovej ul. l , 
dnes pa triacej VSMU. 

Aby sme čo najpresnejšie a zároveň 
najkonciznejš!e osvetlili poslanie a úlohy 
SHS, vezmeme sl na pomoc opäť Stano
vy SHS, ktoré Ich vymedzujú takto (č l. 
ll, bod l. ): 
"Poslanlm SHS je 

a l lnlc!atlvne sa zúčastňova t na rieše
ni ideov9ch a odborn9ch otázok rozvoja 
socialistickej hudobnej kultúry, pr aktic
kou orga nizátorskou a odbornou meto
dickou činnosťou svojich organizačn9ch 
zložiek aj jednotliv9ch členov pr ebúdzat 
a rozv(jat zéujmy verejnosti, najmä deti 
a mládeže, o hodnotnú hudbu všetk9ch 
foriem, žánrov a št91ov, zvyšovať hudob. 
nú vzdelanost, aktivizovať, obohacovať a 
trvale zvyšova( úroveň hudobného života 
v Slovenskej socialistickej republike; 

b] prispievať k prehlbovaniu a zdo· 
konalovanlu starostlivosti o tvorivý od
kaz velkých osobnost! slovenskej a sve
tovej hudobnej kultúry a o jeho spri
stupňovanie najširšim vrstvám nášho o. 
byvatelstva; 

c] vytvára( podmienky na rozvijanle 
hudobných záujmov svojich členov a na 
spoločensky užitočné uplatňovanie Ich 
záujmov9ch aktivit; pritom osobitnú s ta. 
rostlivost venovať rozvoju záujmovej ak
tivity mládeže; 

d] propagovať slovenskú hudobnú kul
ttíru v celom jej rozsahu jej histor ické
ho vývoja, vyzdvihovať jej najcennejšie 
pokrokové hodnoty, pričiniť sa o tch prl
bllžen!e a sprlstupňovanie širokej verej. 
nosti doma aj v zahranič!". 

Program a poslanie Spoločnosti sú te. 
da ilppozantné, Ich uvedenie do praxe 
otvori "novú kapitolu" v procese kom
plexného rozvoja človeka, všeobecne 
vzdelanej a rozhladenej socia listickej o-

sobnos tl. V obdobi vysoko rozvinutého 
štádia vedeckotechnickej revolťícle, v do. 
be mechanizácie a a utomatizácie, ktorá 
kladie zv9šené nároky na zdatnosť v 
technlck9ch odboroch, nesmieme zabťí
dat ani na duchovn9 obzor ludského je. 
dlnca, ktor9 rozvija práve nadstavba -
kultúra, umenie, filozofia. Hoci SHS sa 
zameriava predovšetk9m na aktľvlzáclu 
oblast{ hudobnej kultúry, predsa len bu. 
de pozdvihovať aj ,.kultúrne povedomie" 
svojich členov, tzn. nielen Ich hudobno
kultťírne záujmy, ale a j prepojenosť hud
by s ďalšimt umeniami (literatúrou, v9-
tva rn9m umenlm, dramatickým 1 hudob
nodramatick9m umenlm ap.). 

V čase, kedy sa chod a činnost SHS 
ešte len rozblehajťí, sťí jej egidou prl
pravn9 v9bor SHS na čele s predsedom 
SHS a sekretariát SHS; spomlnané zlož
ky tvoria prominentné osobnosti sloven
ského hudobného života. Predsedom SHS 
je nár odn9 umelec prof. Ján Cikker, pod. 
pr edsedom rektor VSMU, zaslúžll9 ume
lec prof. Miloš Jurkovič: členmi prlprav. 
ného v9boru SHS stl: zástup«;:ovla Minis
terstva kultúry SSR a Ministers tva škol
s tva SSR, ďalej menovite predsedn!čka 
Kruhu prlate!ov hudby národná umelkyňa 
prof. Mária Klšoňová-Hubová, predseda 
Hudobnej mládeže SSR doc. Ivan Parlk, 
r iaditel Slovenskej fil harmónie doc. 
PhDr. Ladislav Mokrý, CSc., vedťícl ta
jomnlk ZSSk PhDr. Alojz Luknár , dekan 
HF VSMU doc. Miloslav Starosta , zaslťí
žll9 umelec Ilja Zeljenka a hudobn9 skla. 
data! Jura j Ha trlk, vedtlclm sekretariátu 
SHS' je Alojz Stuška. 

Slovenská hudobná spoločnost bude 
rozvlja t svoju a ktivitu v odbočkách, sek. 
clách a záujmových združeniach, tie to 
budt1 viest v9bory na čele s predsedami. 
ú s tredné orgány SHS, ako je zakotvené 
v stanovách, tvoria: konferencia, ťístred
n9 v9bor, predsednlctvo ťístredného v9-
boru, kontrolná a revlzna komisia. Kon
ferencia v zastt1penl delegátov členstva 
je na jvyššlm orgánom SHS, riadna kon
ferencia sa má konať najmenej raz za 

·pä,( rokov, do kompetencie konferencie 
patri prer okova nie a schvá lenie správy 
o činnosti, prerokova nie základn9ch 1-
deov9ch, odborn9ch a organlzačn9ch o
tázok v oblasti pôsobnosti SHS, vyt ýče
nie základnej koncepcie jej činnosti a ú
loh na budúce obdobie a pod. Hoci sa 
nechceme bližšie zmieňovať o vnútor"' 
nej organizačnej štruktúre, považujeme 
za potrebné uvies( aspoň nleko!ko Infor
mácii, t9kajúclch sa spominanej organi
začnej štruktúry SHS. Najvyššlm r iadia. 
clm orgánom v obdobi medzi konanlm 
konferencii je Ostredn9. v9bor SHS, ktor9 
tvori najmenej 25 členov a 5 náhradni
kov menovite volen9ch konfer enciou; z 
jeho str edu sa ďalej voli 9-členné pred
sednlctvo s predsedom a trom! podpred
sedami. Ostredn9 v9bor rozhoduje o všet. 
k9ch zásadn9ch otázkach organlzačn9ch 
1 hospodárskych, okrem otázok vyhrade. 
n9ch konferenci!. Organlzačno-prevádz
kovťí činnost SHS zabezpečuje sekretariát 
ústredného v9boru SHS. Pre pružne jšlu, 
efektlvne jšlu a účinnejšiu pôsobnost SHS 
budú sa zriaďovať aj kra jské a okresné 
odbočky, a by sa tým mohli využit aj 
Isté špecifiká jednotllv9ch oblasti SSR. 

Vlastná činnost SHS sa bude odvlja t 
v sekciách a záujmov9ch združeniach. 
Zatla! sa plánujú takéto sekcie: Sekcia 
pre hudobnú v9chovu (so subsekclaml, 
a to Komisiou pre predškolskú hudobnú 
v9chovu, Komisiou pre hudobnú v9chovu 
na ZS, Komisiou pre ĽSU, Komisiou pre 
detsk9 zborov9 spev, Komisiou pr e v9-
chovné koncerty, Komisiou pre učňovskú 
mládež, Komisiou pre učebné pomOcky a 
hudobné nástroje) a Sekcia pre záujmo
vťí umeleckú činnost (so subsekclaml, a 
to Komisiou pr e Hudobnú mládež SSR, 
Kom!SI~u pre s tarú hudbu, Komisiou pre 
džez, Komisiou pre Kruhy prlatelov hud. 
by ). V r ámci záujmov9ch združeni, ktoré 
sa majú zameriavať na tvor !v9 odkaz VSi
znamnSich skladate lsk9ch l ďalšieh ume. 
leck9ch osobnosti, št91ovťí alebo žánrovú 
oblast, sa uvažuje o združeni, resp. spo. 
ločnosti v záhlavi s menom J. L. Bellu, 
M. Schneidra-Trnavského, A. Moyzesa, J. 

Na slbnostnom akte dňa· 11. februira 1987 odovzdal n6mestnlk ministra vneltn 
SSR JUDr. Jozef Czi.Uk predsedmi prlpravn6ho vfboru Slovenskej hudobnej spol~
nosti prof. Jánori Clkkerori Stanovy Slovenske j hudobnej spoločnosti. V pozad! Ilava 
doprava: vedťíct Sekretariátu SHS Aloiz Stuika , veddci ta jomnlk ZSSk PhDr. Alojz 
Lukn6r a rektor VSMU sei . um. prof. Mlloi Jurkovič. 

S. Bacha, F. Llzsta. Uvedená oblast sek
elf a záujmov9ch združeni sa v budťíc
nos ti mOže rozširovať a obohacovať , a to 
podla potreby a záujmu o IstO vyhrane
nťí oblast čl odkaz konkrétnej osobnos ti. 
Veď ta k sa to o. 1. hovori v závere otvo. 
reného listu čl výzvy adresovane j rollov. 
nikom hudby, ktorú podpisa! predseda 
SHS prof. Ján Cikker: .,Váženl pria telia 
slovenskej hudby•. . . Slovenská hudobná 
spoločnost ponúka Vám a všetk9m :tá
ujemcom možnost aktlvne sa zapojiť do 
hudobného života na Slovensku. Prlprav
n9 v9bor očakáva Vaše námety na obo
hatenie činnosti , dotazy, podnety a pr i
h lášky". 

Pre záujemcov ,.o vec hudby", prlpad. 
ne o členstvo v Slovenskej hudobnej spo. 
ločnosti bude Is te vhodné, ak aspoň 
stručne · pr lbllžlme spOsob a formy od
bornej a hudobnovzdelávacej činnosti 
SHS, ktoré - vychádzaj t1c zo stanov -
rozpracova l sekretariát SHS. V zásade 
sa počlta s t9mlto formami činnosti: u
sporadúvanlm akci( konferenčného typu, 
pripravou akcii vzdelávacieho, kultťírno. 
vSichovného a propagačného charakteru, 
edičnou činnosťou a metodickou činnos
tou. 

Dôležitost usporadťívanla konfer encii, 
na ktor9ch by sa pertraktovali akt}lálne 
problémy sťíčasnej hudobnej vedy a jej 
teor etického poznania t9kaj t1ce sa š iro
kého komplexu otázok od staršej po sú
časnťí hudbu, je viac ako zrejmá; SHS 
bude na tých to akciách participova ť -
podla okolnosti - a ko gestor a lebo ako 
spoluusporladater. Celú šlrku možnosti na 
realizáciu ponúkajú podujatia v9chovno
vzdelávacleho a propagačného charakte
r u. Tu je m ožné realizovať napriklad 
špecializované semináre s pedagoglcko
v9chovn9m zaclelenlm, ktoré by mohll 
zároveň predstavovať lstťí konkrétnu for. 
mu spolupráce medzi rezortom školstva 
a kultťíry, ďalej kurzy modernizácie hu
dobnej v9chovy, Interpretačné semináre 
l semináre s Inou náplňou (napr. z ob
lasti muzlkoteraple ). K tej to oblasti pa t
rl tiež usporadťívanle koncertov, prehlla . 
dok, besied, súťaži, prednášok, audiovi
zuálnych programov a pod. Podobne aj 
tu spolupráca s 1n9m1 organizáciami, 
ktoré by sa spolupodlelall na realizácii 
toho-ktorého podujatia, by len umocnlla 
ideovo-spoločensk9 dopad akcie a eko
nomicky by zefektlvnlla jej uskutočnenie. 
V rámci ed ičnej činnosti sa bude vydá
vať členský spravodajca SHS. Plánuje sa 
tiež vydávanie zbornikov z konferencii 
a seminárov 1 účelovo reprezentačné pu. 
bllkácle. Metodická činnost bude spoči-

vať v odbornej pomoci organizátorom hu
dobného života. Pôsobnost SHS sa neob. 
medzuje len na tuzemsko, ale zahrňuje 
aj oblasť zahranlčn9ch stykov na jmä so 
soclalistlck9ml kra jinami - s dOrazom 
na nadviazanie a rozvljanle pracovn9ch 
kontaktov s podobn9ml organizáciami. 

Ako vidiet z uveden9ch aktivit, Slovan. 
ská hudobná spoločnost zasahuje svo jou 
pôsobnosťou dômyselne všetky oblast·! a 
sféry, ktoré nejak9m spôsobom sťívlsla 
s hudobnokultťírnou problematikou. V jej 
štruktťíre a modeli vidno tiež prl buznosť 
s Ceskou hudobnou spol očnosťou, pričom 
sa uvažuje aj o vytvor eni Istého koordi
načného orgánu v otázkach celoštátnej 
pôsobnosti oboch ustanovizni. Tento ná
vrh dal predseda CHS PhDr. Jll'l Ba jer, 
DrSc., pr i pr lležltostl minuloročnej no
vembrovej konferencie o hudobnej vSi
chove v Nitre. 

Vysoká úroveň hudobného umenia l 
umenia a kultťíry vôbec by mala byt ne. 
postrádate!nou súčasťou našej spol oč
nosti l našej doby v dynamike duchov
ných procesov. V tomto kontexte by ma
la byt Slovenská hudobná spoločnosť 
podnecovate!kou a lnšplrátorkou všetké
ho hudobnokultt1rného diania (tak ako 
som kedysi na tomto fór e tieto substan
tlva v článku o CHS z roku 1984 pr lr lekla 
partnerskej českej ustanovizni l. SHS sl 
vyt9člla za ciel nemalťí, skOr pozoruhod. 
ne bohato štruk turovanú úlohu, ktorú v 
mnohom vystlhujťí slová veddceho sekre. 
tarlátu SHS Alo1-?:a Stušku: ,.V r ozvija
nl aktivity Sloveňskej hudobnej spoloč
nosti sa chceme v pr.vom rade oprie( o 
závery, ktoré vyslovil minister kultťíry 
SSR Miroslav Válek na XVII. zjazde KSC 
v st1vlslostt s rozvojom miestnej kultt1ry. 
Možno jednoznačne povedať, že celá čin
nost SHS, všetk9ch jej členov, vo všet
k9ch druhoch aktivity, vlastne bude na
pomáhať realizácii tejto myšlienky. Pri 
tej to prlležltost! sl treba uvedomiť, že 
vel k9 rozvoj vedeckotechnickej revoldcle 
bude vlastne rozširovať voln9 čas nás 
všetk9ch ; práve tento voln9 čas sa bu
deme . usnovať l prostrednlctvom našej 
aktivity využivat v prospech hudobného 
umenia vo všetk9ch formách, t. j. •paslv
nou 1 aktlvnou činnosťou, ako aj zvyšo· 
vanim odbor nosti. To sťí tiež dva dOležité 
kultťírnopolitické aspekty pro futura" . 

Na záver azda treba vyslovi( želanie, 
aby novovzniknutá Slovenská hudobná 
spoločnost čo najskôr prenikla do nášho 
kultťírneho povedomia a aby poslanie, 
ktoré st vyt9člla, našlo t9ch prav9ch, 
pre hudbu zapálen9ch adresátov. 

JANA LENGOVlA 



ST ACC ATO 
• PENOM.8N "NABUCCO". 

Skutočne hlstoricloej divadelnej 
udalosti sa stali návltevnlci 
opery SND, ktorl Ul. decembra 
1981i prišli na predstavenie Ver· 
dlho opery Nabucco. V tento 
večer zaznamenala inscenácia 
Nabucca po nepretrfltom 20-
ročnom uvádzanl [premiéra 22. 
októbra 1966, rélla ). Gyermek ) 
svoju 300. reprlzu [1), čim sa 
vytvoril nielen v dejinách ope
r y, ale l baletu a činohry SND 
absolútny rekord (na dlhé roky 
nejme ťa!ko prekonatelný) v 
dl:lke reprlzovosti jednej insee· 
nácie. Na pamätnej 300-reprlze 
Nabucca predstavili sa v úlo
bách tejto opery zvličiia U u· 
melci, ktorl sa podielali na jej 
premiér{)vom naiitudovanJ 
národná umelkyňa E. Klttnaro
vá ( Abigail) , zaslCI:IIU umelci ). 
Martvoň (Nabucco) a O. Mala· 
chovský ( Zachariáii l , zaslúlilá 
umelkyňa N. Hazuchová (Fene· 
na ), d'alej S. Beňačka (Baalov 
velkiiaz) , l . Olvát (Ismael), F. 
Subert a. h. ( Abdallo l a A. Mi
chalková (Anna J. Predstavenie 
d•rigovaJ autor pôvodného na· 
iitudovanla G. Auer. Odpoved' 
na prlčlny mimoriadnej obruby 
tejto ranej, nijako nie výnimoc
nej Verdiho opery u bratislav· 
ského obecenstva (hrá sa stále 
pri vypredanom hladisku J by 
mohol dať Iba fundovanf socio
logickf vfskum, realizovaný hu· 

dobnfmi či divadelnými socio
lógmi. 

• KONCERT K MEDZINAROD
NtMU ROKU MIERU usporiada· 
lo 15. decembra m. r. Konzer
vatórium v 2illne. V prvej čas
ti koncer tu vystúpil Kom.ornf 
orchester, ktorf pod vedenlm 
vzorného uči tela B. Urbana 
predniesol Koncert pre organ a 
orchester od G. F. Händla , pre
lniltrumentovaný pre harfu. Só
listkou v ňom bola K. Vavra
ková. Oaiej zaznela Suita G. Ph. 
Telemanna a l. suita z nápe· 
vnv Vietorisovho kódexu, ktortt 
vytv{)ril J. Malovec. V druhej 
!)asti večera sa predstavil Sym
fonický orchester konzervatória 
Hymnou z baletu Medenf jaz
dec od R. M. Gliera, d'alej u· 
viedol Predohru J. L. Bellu, Dvo
fákovo Largo z Novosvetskej 
symfónie a v zbere časť z hud
by k filmu Oslobodenie Drá:l
d'an, ktor6 skomponoval D. Sos• 
tak·nvlč. Koncert Symfonického 
orchestra Konzervatória v .tm
ne mal byť dôkawm toho, le 
len v mieri molno pracovať, 
učiť sa, vytv6rať belné i ml· 
moriadne diela. Mal byť vyjad
renlm nádeje, le boj za mier 
nie je zbytočnf a bude 6spei
nf. A teraz, ked bilancujeme 
akcie k Medzinárodnému r-oku 
mieru, treba tento prlspevok 
mladfch hudobnlkov znovu pri· 
pomenúť. [K. C.] 

• JUBILEUM RELACIE .,KLENOTNICA ĽUDOVEJ HUDBY". VereJ· 
nou rozhlasovou nahrávkou sl Redakcia JudoveJ hudby Cs. rozhlasu 
v Bratislave pripomenula 7. februára t. r. 20. vfrocie velmi obili
beného programového cyklu rel6cll autentickéh o huďobného folkló
ru Klenotnica rudovej hudby. Poi!etnému publiku sa predstavili 
vybrané folklórne skupiny a s ólisti z Jednotlivých vybraných loka
lit Slovenska. Obdivovali sme osobitosti prejavu Judovfch umelcov 
ilriaclch jedinečné hudobné posolstvo vytvorené mnohými gene
récioml našich predkov. Autendck6 luďová hudba a spev sl zlskall 
v c~ rozhlase svoje trvalé miesto najmä v programe Klenotnica 
rudovej hudby vysielanom pravidelne vo sviatocnfch chvllach ne
dolných podvečerov. Od ostatného d'ruhu vysielaneJ hudby sa vy· 
značuje tým, že vzniká, zaznieva a pôsobi bezprostredne, bez aké· 
hokolvek sprostredkujúceho činltela. Jel oživovanie je stále v ru
kách interpretov ži júcich v prostredi vzniku tohto jedinečného 
fenoménu. Na jubile jnom koncerte sme obdivovali krásne hlasy 
žien v Važca, sólistky Moniky Kandráčovej z Krásnej Lúky v Sa
Tíši, frl'č itý prejav muzikantov zo Zamutova, Cierneho Balogu, bra
tov Machovcov z Terchovej [na snlmkel a iných. v, závere progra. 
mu sa s úspechom predstavili folklórne skupiny zo západného 
Slovenska. l mia l 

• SEMINAR O PROBLEMA· 
TIKE FILMOVEJ HUDBY. V 
dňoch 28.- 29. januára 1987 U · 

sporladali Slovenský hudobný 
fon d o ústredie Slovenského 
filmu v Domove slovenských 
skladatefov v Dolnej Krupej se
mmár o problematike filmovej 
hudby. N11 otvoren( tohto podu· 
jati11 ktoré by malo provoko· 
vat k hlbšej spolupráci mla· 
dýt:h slovenskfch skladat.elov a 
tvorcov slovenského filmu , sa 
zftčastnili generálny riaditel 
Slovenského filmu Ing. Ladislav 
Ondrlll a riaditel Slovenského 
hudobného fondu PhDr. Milan 
Ješ ko. 

• INTERPRETACNt KURZ 
,.BACHOVA AKA0.8M~A". V 
dňoch 1.- 4. júna 1987 uskutoč· 
nl sa v Prahe v Dome umelcov 
Interpretačný kurz .,Bachova 
akadémia", ktorf pove~ie v od
bore dirigovania .Helmuth Ril· 
ling a v odbore spevu Marga 
Schimmelová - ženské hlasy a 
Aldo Haldin - mulské hlasy. 
Na programe tohto kurzu sú 
zaradené kantáty J. S. Bacha 
č. 74 a 172 a pre dirigentov 
J Bachovo moteto č. 2. Aktlv
nym Cičastnlkom bud6 k dispo· 
zfcU súbory Glichinger Kanta
rei s členmi Pra!ského filhar· 
monického zboru a Bach Colle
gium Stuttgar t. Záujemcovia sa 
môžu z6častniť tohto kurzu jed
nak akthme (s61ový spev, diri· 
gth an ir l - prlh láiky pri jima 
(',. ~ ·· filha r mónia , jednak pa· 

slvne - vstupenky bud6 v pre
da ji v predpredajnej pokladnici 
Ceskej filharm6nie, nám. Kras
noarmcjcov, Praha 1, od 20. 
marca. 

• CONCERTINO PRAGA '87. 
Ceskoslovenský rozhlas v Pra· 
he vyhlasuje pre rok 1987 22. 
ročnlk medzinárodnej rozhlaso· 
vej súťale mladfch hudobnlkov 
Concertino Praga pre komor
né súbory (duo, trio, kvarteto , 
k\lnteto l v lu hovornom· nástro
jovom obsadenl. Súťale sa mô· 
l u zúčastniť mladi hudobnlci 
n aroden! počlnajúc 1. septem
bra 1971, jeden z členov súbo· 
ru mOle byť narodenf 1. sep
tembra 191i9 a neskorile. 

Termin pre zaslanie prihlál
ky je 30. april 1987. V s6ťali 
sa hodnoti predvedenie jednej 
alebo viacej skladieb podla 
vlastného výberu súťažiacich v 
rozsahu od 15 do 20 minút, pri· 
C:om ma jú preukázať technickú 
i hudobnú vyspelosť. Je potreb· 
né, aby aspoň jedna skladba 
bola zo svetového repertoáru. 
Cs. rozhlas uhradl nákla"dy spo· 
jené s vyhotovenlm nahrávky. 
Rllžilie informácie podá ·a pod
n•ienky s6.ťaže na pol.ladanie 
zasiela Organizačný výbor me
dzinárodnej rozhlasovej s6ťale 
Concertino Praha, Cs. rozhla•, 
Vinohradská 12, 120 99 Pra
ha 2. 

ová husl'ová š ol 
Popredný slťlvenský hus lový 

pedagóg prof. VIliam Koflne.k 
nedávno publikoval svo ju naj
význa mnejšiu pedagogickú prá· 
eu - Huslov6 ikolu pre 1. a 
2. stupeň Judovfch ikíU umenia 
(vydal OPUS B-ratislava ). Ked· 
že Ide o kv.alltat!vne l kvantl· 
tatfv,ne medzntkový ·autors ký l 
edičný čl n. treba sa pri tej to 
práci bU!§Ie prústavit. 

Skola obsahujt1ca 5 zo~ltov ( 4 
pre Pr lpravku a l. až 7. roč· 
nik l. stupňa a l pre 2. s tu· 
pe~'\ 1 a práve talk-o zošitov 
prednesových s kladieb od vla· 
cerých slovenských hudobných 
skladatel ov ( Bokes. Breiner, Dl· 
bák, Fre§o, Godár, Hatrlk , Ho· 
che!, Kowa lskl , Posplšll. Salva, 
Ze ljenka, Zlka). je logickou vý· 
slednlcou autorove j bohatej , 
vyše štyridsaťročnej sys tematlc· 
kej pedagogicke j l publikačnej 
činnosti, ktorou sa zaradH me· 
dz! najuznávejšlch hus lových 
pedagógov v celoštátnom me· 
radle. V čom sú jej základné 
prednosti? 

Jej Integrálnou súčasťou je 
Improvizácia (ako celkom no
vý prvok ). založená na mel o· 
dlcko·rytmlckom základe. Slúži 
k podporeniu žlakovej hudob· 
nej fantázie l dô ležitej schop
nos ti r9chlej harmonicke j orien
tácie. V jednotlivých ročnlkoch 
je starostlivo r Ozdelená s pri· 
hlladanim k nást>rojovej zruč· 
nosti. Improvizácia sa takto 
opli.( stáva dôležitou sOčasťou 
vyučovacieho procesu (ešte v 
18. a 19. storoči samozrejmé· 

ho). ktorý naviac pr!nesle do 
náplne hodin dôležité psychic
ké uvornenle l zábavné črty. 
Do akej miery sa bude použi· 
va ť , to bude , pravda, už záv!· 
sieť od jednotLivých učltelov. 

Pedagógom umožňuje fa kulta· 
tlvny výber durove j alebD mo
love j hmatove j masky pre prvé 
postavenie prs tov na hmatnfku, 
podlA fyziologických danosti to
ho-ktorého žiaka. Tým vytvá.ra 
esenciá lny základ pre vol bu 
najuvolnenejšlch hmatov l pev
ná báza pre postupný vývin 
techniky, ktorej zá,kladným 
predpokladom je dobrý prsta
klad. 

Koflnkova Nová hus lová ško
la použfva lucLovú pleseň ako 
na jv-hodnejšl melodický ma te· 
riá l už pre začiatky hrania na 
husliach (každý pedagóg má 
navyše možnosť samostatného 
výberu plesni podla reglonAlnej 
ob luby l . Pri jej výbere sa _sú· 
časne usiluje zjednotiť a uplat· 
niť hmat na každej str une i 
analogicky zjednotiť ťahové 
plochy. Všetko toto zámerne ro· 
bi v zábavnej torme. Mysli aj 
na spriev-od plesni na klavlrl 
a lebo na husliach , ktorý má by( 
v druhom hlase čim najjedno· 
duchšl, a by neodpútal pozor· 
nosf pedagóga od primárneho 
pozorovania mechantckel ziof· 
ky hry a rovnocennej práce 
obidvoch lľúk. 

Postupným nadobQdanlm :r:ruč· 
nosti sa k ludovej piesni pri
pája jú (pre žiaka spoč1Mlr.u 
podvedome) technické zložky, 
pre docielenie čo na jšlršleho 

Fragmenty '87 na VšMU 
Vďaka doc. Branis lavovi K·rúš· 

k·ovJ sa v Divadelnom štúdiu 
VSMU s tali tradlclou semestr41· 
ne prlice pod názvom Fragmen
ty. Toht-oročné tvorl11 tri čas· 
ti : ukážky zo svetových opier, 
prierez oper{)u Ch. W. Glucka 
Orfeus a Eurydlka, ako aj pre
miéra kré tke j opery Rudolfa 
Gerlhťl Skr.iňa. 

Ukážky zo svet.ových opier 
koncipovala Jeh retlsérka 1:. 
Barlcová a k·o repetlciu-skúšku 
na hudobnodramatickej škol· 
skej scéne s 11strednou posta· 
vou rozprávača-komell'tátora (s 
poda:reným textom o zástoji 
žien v žlrote všeobecne a ope
re zvlášf - najprv nežné po
hlavle nadsadene kritizuje, no 
v zlivere ho apoteozuter. Aran· 
žmán bolo v~lpné, nápadité, 
spevlicke výkony n a posluchá· 
čov nielen s lubné, ale zvll.čša 
l pozoruhodne zvládnuté. Plati 
to na jm!l o á·rii a scéne Muset· 
ty z Bohémy G. Pucciniho a o 
kvintete z Carmen G. Bizeta. 
Na l. premiére zazne la l lirta 
pani F-luthovej z Veselých 
wlncLsorských panlčlek O. Ntoo· 
lala, no na ll. premiére p re 
chor obu vypadla - r ovnako 
a·kO dvojspev Papageny a Papa· 
gena z Carovnej fl'auty W. A. 
Mozarta na oboch prvých pred
staveniach . Hudo bné naštudova
nie je précou Evy Mazanovs kej, 
dirigoval Pe ter Nll'\a j. 

Prierez geniálnou operou Ch. 
W. Glucka, ktorá sa stala medz· 
nikom vo vývoji operného tán· 
ru, je kolektfvnym výtvorom G. 
Auera, B. Krišku, M. Bendika 
a P. SmoUka. s.trledavo vyu!l· 
v.a nahrávku a živé predvede
nie (s klavlrnym spor~evodom l 
~rojlcou speváčok a baletného 
dua ( umtestneného približne do 
stredu ). Celkový tvar bol ver
ml pekne štylizovaný v soJne 
komponovaných zoskupen~ach s 
minimáLnym vyutitlm pohybu, 
mimiky a gesta. Voči Qstrednej 
trojici vytvlira ozvláltl\ujOcl 
kontrapunkt prlplsená dvO'jlca 
súčasných mladých rudi ...:.. s 
vydareným stručným textom l 
jeho citlivým podanlm (A. Du· 
dášová , M. Caban]. Velmi pek· 
ný výkon podala J. Horská a. h. 
[.Orfeus). ale za slubný prejav 
st zaslúžia pochvalu l E. Krč
márikovli [Orfeus 1. M. Trtekovli 
(Eurydlka), M. Koblel5ka a A. 
Mezovská (Amor] . Réžiu mal 
B. K•rlška, hudobne fragment 
naštudo~J O. Auer (na klavlrl 
h rala D. Králová. dirigoval P. 
Nlňaf), choreografia· a pohybo· 
vá spolupr6ca boli d>lelom H. 
Jurasovovej. 

Vrcholom oboch premiéro-
vých večerov sa stalo prvé u· 
vedenie polvečernej opery Sk.rl· 
ňa (s komorným orchestrom l 
speváckyr:n obsadenlm) od Ru· 

technického základu: prfpravy 
k trLJkom, základn é ťahy, ma
lé etudy a postupné zmeny po
lOh. Ich nás ledný výcvik mož
no tiež Individuálne určova ť po
dla úsudku p edagóga. Technl· 
ka vyrovnane narastá s hudob· · 
nou zložkou a postupuje od ru
dovej plesne cez prednesové 
skladbičky ku s kladbám sOčas.· 
ných slovenských skladatelov. 
Doplňa sa aj ma teriálom zo 
staršej l novšej hudby, ~Im 
vzniká poklal možno čo najšlr
šl muzikálny l technický celok. 

Speclflcký nlicvlk ťahov 
( technlka pravej ruky 1 sa od 
1JIIčiatku splija s muzikálnou ná· 
p lňou. Zlak je vedený určitým 
ťahom k vyjadtr ovanlu hud·obne j 
myšt.lenky. Jebo šl·r.ka l dyna
mika určujú obsah 1 artlkulá· 
clu každej skladby. Výslednicou 
takéhoto premysleného postupu 
je správne pochopenie hudob
nej reči l jej artikulácie. 

Nová huslová škola (schvále
ná MS SSR l zaslOžllého pra.· 
covnfka MK SSR V. Koflnka , sa 
plným právom zaraduJe medzi 
špičkové práce popredných čs. 
peda·gógov. Vyšla aj v dôstojnej 
grafickej Oprave, ade~kvátne sa 
prlhovárajOcej rečou viacerých 
výtvll'rnlkov na~ej najmladšej 
hudobnej ge.nerlicll. Už dnes je 
o ňu velký záujem n ielen v 
českých k·raj.och , ale a j v za. 
hramčl. Skoda, !e je j nlikJ.ad.. 
ani dlstribllcla nezodpovedajO 
jej záva!nostl, čo. je, !tal, chro· 
nlckou chorobou mn<lhých na· 
lieh cenných pedagogických l 
umeleckýc-ta publikácii. DtUa j· 
me, fe sa čosko11o dotlje aj 
vtecJazyčnýoh mutácUI 

NUCULAI KllBSAK 

dolfa Gtl'lbo. Libreto podla po-
VIiedky Grigorija Gorlna Skry· 
tou kamerou Daplsalt Blažena 
Hončarlvova a Milan Je!l,k , see· 
nár a rétla je dtelom B. Hon· 
čarlvovej. Skriňa Je vtbornou 
satirou na pseudosoclaHstlckO 
byrokraciu. Hudobne Ide o 
schvlilnu kolá! rozma,nitých 
prvkov klasickej opery, opere
ty a muzlk6lll v prekvapl.vých 
.,strihoch• a kont-rastoch -
hybridnosť vtrazov9ch pros· 
trledkov umocft'Uje ldeovQ ad
resnosť diela. Reltetrka vytvo
rila groteskne sc6DtokQ hyper, 
bolu, perfektne dynamicky rOCE· 
pt)tané, a predsa detailne pre
pracované predstavenie. b rané 
s velkou chuťou a zároveň l 
pozi0111hodn0u dlsctpUnO\l na 
vfstlbtl scéne a v pek.nýoh 
kostýmoch J6na Laluhu a . h .· 
Dielo hudobne naštudovali au
tor, E. Mazanovaká a P. Ntt\aj 
( sklad.a.ter dlri,Oval 1., Nlňa 1 
ll. premiéru l , spev6cky 1 herec· 
ky podali velmi dobré výkony 
B. Berkyo\'6, ·-E. Vos6t·ková 
( upratovačky·). H. Grosptetcho· 
vá, D. Llvoro vá a Z. Vasekov4· 
Ka sante ká ( dradnfčky l. l. Lac
ko (duch poctivého Qradu ). L. 
Ludha, M. Dvorský a J. Peter 
[Ufovla). Zvlé!lť treba vyzdvlh · 
nQť pohybovd a spevácku bra· 
vOrnosť Juraja Petra - v}'ll'astá 
v ňom všestranný hudabnod1va· 
delný umelec. 

IGOR VAJDA 

Koncert na počesť jubilanta 
Pri prll ežitostl 75. narodenln 

zaslúžilého umelca Jl1llusa Ko· 
w als kého, nosltera vyzna mena
nia Za vynika júcu prácu, uspo
rládall Mestský dom kulHuy a 
osve ty v Bratislave, Pols ké In· 
formačné a kultú rne s tredi-sko 
u Pedagogický Ostav mesta Bra· 
tlslavy komorný koncert z tvo.r· 
by jubilujúceho skladate ra . 
Uskutočnil sa 5. februli ra t. r. 
v Mozar tove j sieni DPV v Bra
tislave a vystúpili na ňom bra· 
tls lavskl pedagógovia. Autorský 
večer otvo-ri! v mene PÚMB Jú· 
lius Murgaš, riadite l ĽSU. Na 
slávnostnom večere sa zúčas t· 
nlll poprednl predstavi telia náš· 
lto hudobného života na čele 
s predsedom ZSSk národným 
umelcom prof. O. Ferenczym, 
ako aj zástupcovia ruektorých 
ko nzullirnych zborov v Brati
slave, ktor! prišli po:ulravlt fu· 
bllanta. Dr. Micha l Pa lovčfk, 
CSc. vo svo jom úvodnom vrth'O· 
vore podTobne rozobral a zh od· 
notll tvorivé ús ilie s kladatera 
Júliusa Kowalského, kt·orý v sO· 
časnosti patri k našej najstar
še j generécU prlekopnlkov n o-

vod·obej socla.llstlckej lr.ulh1ry. 
Podč-ia-rkol skutočnos( , ! e J. Ko
wals kl svo jou lniclatlvnou an
gažovanosťou sa vedel začleniť 
do budovBJteJs kého procesu na 
Slovens ku všade ta m, kde to 
bolo najpotrebnejšie. Jeho hu· 
dobné tvorba sa s tala živou sO· 
častou reper toá-ru orchestrov 
nielen u nás doma , a le l v za
hraniči , najmä v NDR a Pol5ku. 
Z tvorby jubil-anta na koncerte 
zazneli v podani bratislavs kých 
hudobných pedagógov ko~né 
dieLa naplsané pre rôznooodé 
Inštrumentálne ·obsadenie. Stl1· 
die pre flautové kVinteto [z r . 
1983 l zazneli v premlé'rovom 
prredvedenl. Ich pas torálny cha· 
r a kter, a le l kontr aS'tujúca ve· 
selá náladovos( s typicky jem· 
ným flautovým r egistrom a fa· 
rebnou ha rmóniou súzvukov, 
poukáza li na dielo klasic kých 
kontúr s vyvliženou myšllenko· 
vou motiváciou. Tri skladby pra 
štvorručný klav!·r (Prelúdium· 
Inte rmezzo-Toccatlna, z r . 1986] 
zau jali svojou zvuko vou hut· 
nosfou a efektnou pOsoblvos· 
tou v široko k-onclpťlvaných 

gradácllioh. V diele s kladateJ 
vyutll charakterJstlcké planls· 
tie ké prvky ( repetlčnli tech.n.l· 
ka , dvothma tv. pr stové pasáže 
al'd. J a zvláš( sa zameral na 
harmóniu v striedani rôznych 
&kordlckých kombinácii. Tr! 
plesne z cyklu Ant itézy pre 
spev a klavtr (z r. 1976 l vynlk· 
ll Impresionistickou výr azovos· 
tou klavlrneho paTtu, n:a poz-a· 
dl ktorého s kladate l rozvinul 
myšlienkovo zévažný, dramatlc· 
ky la dený vokálny pre jav. Z 
ďalšieh diel· skJ.adatera J. ~o
watského za.znelo Tercetto č·. 2 
pre dvo je husle a klavfr [z r . 
1968 J a na záver koncertu pre· 
miél'a Concertina pre v,1olu a 
komorný orchester (z r. 1985] 
v preclznom n:aštudovanl sólls· 
tu J. Kramlira a Komorného or
chestra Kťlnzervatórla v Sratl· 
slave pod takrovkou zasl. uči· 
tela , prof. Jána Praganta. Ko· 
morný koncert z tvorby Júllusa 
K.owalského bol dôstojným pr!· · 
spevkom k jubllanrovým osla · 
vém. 

BO!ENA DLHA~OVA 



l 
Rozhlasové vysielanie sa stalo ne

odmyslltelnou sdčasťou života súčas
ného človeka. Vysoks; počet odvysie
laných hodin a množstvo zdrojov 
umofňuJOclch sl Ich vypočuť, popri 
pozltlvach prináša so s ebou aj n ega
llvum: počl1vanie akoby v druhom plá
ne, bez hLbšieho uvedomenia sl, skôr 
so samozrejmosťou prljlmanle vs;sled
kov práce spojenej so špecificky roz
hlasovou reallzáclou. Ak vysielaná re
lácia zaujme, pozornosť sa sOstredl 
najviac ak tak na autora, nedoceňuje 
sa práca rozhlasovs;ch pracovnikov, 
ktor! sa na ·realizácii podlelajO deter
mlnujOcou mierou a relácii dávajO ko
nečnO podobu. Jedinou formou ocene
nia tejto práce - okrem dčastl na 
medzinárodných sOťa!lach - je celo
slovenská sQfaf Rozhlasová žatva, 
usporadOvaná každoročne. Prehrávky 
vybratých relácii majd však vs;znam 
aj z Iných pohfadov: možno sledovať 
v9vojové trendy a jednotUvé relácie 
sa dostávaj(! navzájom do novs;ch sú
vislosti, vystOpla do popredia nové 
aspekty pre hodnotenie. V poslednSích 
rokoch sa ta kto na rozhlasovs;ch žat· 
vách ukázali viaceré pozlltlvne vs;vo· 
jové momenty. Mimoriadne dôležité 
je, že nové technické mo!nosti sa 
stále väčšmi dostávajO do služieb vy· 
povedanla a umocnenla myšll~nky a 
prezrádzaJO majstrovstvo vo zvládnu· 
ti špecificky rozhlasovs;ch foriem. S 
novými technickými možnosta m1 v 
Istom zmysle sOvlsl a j trend využlva· 
nia historických nahrávok. Uplatňo· 
vanie ,.zlatého fondu" v dnešných re· 
láclách odhaluje aj vs;znam práce 
tých redaktorov <Tozhlasu, ktor! už v 
minulosti nielen zachovali, ale aj cle
lavedome budovali nenahradltelné 
svedectvá o nedávnej minulosti. Z to· 
ho vyplýva aj dOležltosf zlskavanla 
dokumentov, ktoré ostand, aby vytvá· 
rall obraz o našej sOčasnostl pre bu
dOcnosf. V tohtoročnej Zatve navyše 
odpočuté relácie reprezentovali zaujl· 
mavý výber z hladiska rozhlasového 
spracovania, hudobných žánrov l tém, 
čo dokumentuj O najpresvedčivejšie od· 
menené relácie, ktoré obsiahli ob
last ludoveJ, vážne j 1 populárnej hud· 
by, témy historické l sQčasné, domá
cej 1 zahraničnej .proveniencie. Vyš· 
šle uvedené kritériá sa prejavili v 
udelen! prémii za stereoreallzáclu a 
zvukové dokumenty. 

1. cenou bola odmenená relácia z 
cyklu Plesne moje plesne s názvom 
ll. časf Spievaniek J. Kollára; jej roz
hlasovými realizátormi boli zasld~llá 
umelkyňa Darina Laščlaková a Fran
tišek Bomblk. Okrem vysokej profe
sionálnej Orovne relácia zau jala oso-

Začiatok nového roka sl zvolilo 
umelecké vedenie novovzniknutého 
sQboru Komornej opery na prezen
táciu svojej umeleckej základne: mla
d9ch, ambicióznych operných sólistov 
sme mali po prvýkrát možnost spoloč
ne počuť 4. januára t. r. v Moyzeso
vej sieni SF na Novoročnom koncerte, 
zostavenom z operných á rii pomeme 
širokého rozptylu - čo do technickeJ 
náročnosti 1 výrazu (Weber, Mozart, 
Pacchú, Cajkovakij, Verdi, Holoubek, 
Cllea, Gounod, Suchoň, Roaatnl, Ma-
10f8ald IJ . 

Spomenula som ,.prezentáCiu člen
skej základne", t. J. jednotlivých sólls
rov, ktor! sú sice v kiomornom oper
nom ansámbl·! tými ,.najdOležitejšlmi 
nosnými piliermi", av §ak predsa len 
absentujOcl orchester a u Qčlnkujú
clch a) javiskový prejav s vlastným 
hereckým vkladom, pohybom a ak
ciou, poznačili celkovs; výsledný do
jem z koncertu. Ten sa stal uvedeným 
počinom len malou prezentáciou sn. 
od ktorých bude KomMná opera od
vlja( svoje budQce pOsobenie, zalo· 
!ené tiež na úplne odlišnom drama
turgickom základe, než v akom sme 
sólistov tentoraz počuli. Po Novoroč

nom koncerte sme totiž ešte nemoh
li zlskať uceleneJšl obraz o kvalitách, 
resp. nedostatkoch "predstavova 
ných", ktorých hlavným cielom bu
de spolupodielať sa na konkrétnom 
komo~nom 1Mcen.ačnom tvare. To ale 
pravdepodobne ne~ol ani zámer dra
maturgie (sledovanie JeJ vlas tných 
ciest nás ešte len čaká ) - takže ciel 
"predstavenia", resp. výsled,kov kon· 
ku1'7A1 do tohto ansámblu, a tým aj 
lroocertu, bol splnený. Bolo snád na 
ikodu, !e sa ho nezúčastn1 1 aspoň or
chester - výkony Jednotlivých spa. 

,. 

bltSím realizačným prlstupom. Profe· 
stonal1tu umocnila bezprostrednosť 
Interpretácie a konečnO podobu po
znamenalo zvládnutie náročn9ch tech
nických problémov vyplývajdctch z 
orlgU'Iallty zvoleného postupu. 

ll. cenu ziska! ro7!hlasový ffčr, kto· 
rý pod názvom Warchalovcl tnšplru
)'11ct reauzovall dr. Etela Cárska a 
Zdeno HalamLk. Táto relácia prinies
la aktuálnu tému, navyše netoodič
ným spOsobom prlbll!lla poslucháčom 
známy a oblQbený interpretačný ko
lektlv. Vy:man.la reprezentantov slo
venskej kulttlry, llterattlry, výtvarné· 
ho a hudobnéha umenia ostáva·jQ tr· 
v.alýml svedectvami o mieste sloven
ského hudobného umenia v kultQr· 
nom !ivote súčasnej spoločnosti. Tre
ba prlpomem1t, že zostrih tejto relá· 
Cle ziska! na medzinárodnej sQtažl 
v Brne tretie miesto. 

III. cenu navrhla porota jednej z 
najnáročnejšlch rozhlasových foriem 
- priamemu prenosu. Reallzátoru -
dr. Ľuboš Zeman a dr. Pavol DanJ§o. 

1 
Hudobný dialóg sa stal dobre počdva
telnou reláciou o novej českej a s lo· 
venskeJ populáTneJ hudbe. 

Cestným uznanlm a prémiou za vy· 
užitie s tereoefektu odmenila porota 
ll'eláclu Rozpll'áVika o zázračnom dieťa· 
ti, kltlorej realizátormi boli Ľuboš Ma
cha), Vladlml·r Rusko, Peter Jmlk, 

. Ján Backstuber <a [}ana Ra ková. Re
lácia bola uká~kou perfektnosti zv,Jád
nutla náročnej rozhlasoveJ formy, vy· 
užitia možnosti modernej rozhlasovej 
techni.ky, ale aj tls1lla hla<laf nové 
spOsoby približova nia hudobného 
umenia prostTednlctvom rozprávkoveJ 
f,abuly a postáv. POvodnQ hudbu k 
tejto <TOzprávkovej hre skomponoval 
Jozef Malovec. 

Cestné uzn.anJe a prém.la za vyu!!
tle zvukového dokumentu bola udele· 
ná hudobno-slovnému pásmu venova
nému Interpretačnému a skladatelské
mu odkazu Dlnu Llpattiho. Reda.ktor
ka relácie dr. Zdenka Bemátová roz
hlasovým s tvárnenlm a na}mä funkč
ným vyufltlm cenných hlstorJckých 

Vfta&l cela.loveoU8j RO&hlaaot'ej latyy u 1"011 1981 y keteprM badobofcb 
programov. 

vič, Zdeno Halamlk a Marta Pellkéno
vá :.... presvedčll1 profesionalitou rar.
hlasového s tvárnenia. V moderátor
skoro prejave sa hodnotila navyše 
vysoká lnformatlvna hodnota textu 
pôsobtaceho bezprostrednosťou. Tento 

Snlmka: Z. Ba!:tová 

nahrávok umocnila p0sob1vosf autor
ského textu, ktorý svojou tnformatlv
nostou l spOsobom podania sa stal zá
kladom relácte, ktorá nielen zau}me, 
ale a j pouči. 

/ 
ĽUBA BALLOV.l 

mornei oper 
vákov len za sprievodu klavlra pOso
blll tak trochu škols kým muziclr.ova
nlm. Určitý podle! na tomto do}me 
mal l klavlrny sprievod Mariána Va
rtnakeho - bol výraz;ovo málo nos
ný, dost jednotvárny l neosobný (než 
na aký sme zvyJmuU napr. pl'i sa
mostatných speváckych recitáloch), 
posadený skOr do roviny korepetltor
skej, než parmerskej. Je v§ak potreb
né so všetkým rešpektom uviesť, !e 
Varmskeho spolupráca kládla zvýše. 
né nároky na okam!lté prlspOsobenle 
sa nielen rOznorodým výrazovým po
lohám Interpretova ných árii, ale a1 
rozmanitému naturelu strledajtlclch 
sa spevákov, čo na pr. spolupráca Iba 
dvoch zohratých umeleckých partne
rov nevy~duje. 

z preds tavených sólistov Komornej 
opery najviac zaujali dva ja: Ladi~Y 
Neshyba svojim znelým barytónom, 
pekným, okrOhlym tónom l zrelosťou 

podania (prezentova l sa áriou Gašpa
ra z Weberovet opery Carostrelec a 
plesňou Varlama z Musorgského Bo· 
rlsa Godunova.) a M6ria Eli61ov6 -
preclznym vypracovanlm, vyváženou 
osobnostnou istotou a velmi dobrým 
dynamickým tleňovanim kontrast·ov 
(v áriách Lauretty z Pucciniho ope
ry Glannl Schlcchl a Adriany Lecouv
r eurove j z rovnomenneJ CHeovej ope
ry, ako aj v Uspávanke Katreny zo 
Sucho.ňovej Krl1tňavy) . FranUiek Oa
riač sa v troch Interpretovaných 
áriách (Mozart, Holoub&k, Gounod ) 
snažil odkry( rezervy svojic-h vs;razo
vých možnosti ; najvyrovnanejšle však 
pOsobll v pekne vypracovanej, ly~lc

ke j poLohe árie Prevoznlka z Holoub
koveJ opery Svitanie. Výkony ostat
ných umelcov (E. Seniglo..-6-Rybú-iko
ri, J. MartaiW't'lčovt-Ourtal!ov6, P. Su-

bll'l't, J. HlttDBI"'V6, V. NIIND, M. Mar
l!ekod-Flaeberod) sa Alesll kvallta
tlvne v prlbUžne ·rovnakej, priemer
neJ t>ovlne - bez vlli!šlch nedostat
kov, a.le aj bez vel·kých vrcholov. 
Azda najzaujlmavejšte na nich (prlro
dzene, okrem ,.zápasuw o adekvátny 
výraz a zvládnutie zúektorých tech
nicky náročnfch pasáži) bolo porov
návanJe hlasovej fal'by sopraolstlek a 
techniky, resp. školy ich spleva·nta. A! 
záverečné čLslo programu - vstupné 
kva rteto z opery Popolu!ika od G. Ros
siniho (v podani M. EllášoveJ. M. Mar
ček<ovej-Flscherovej, E. Seni~lovej-Ry
bárikovej a L. Neshybu) bolo prlslu· 
bom do budúcnosti: sólisti sa tu pre
}avUi tntonačnou čistotou , dobrou sd
hrou a Istotou podania, a čo je n.aj
dOlef-lte jšle - aspoň v čiastkov.om 
tvare, v a.kom Ich budeme v budtlc
nostl sledovať. 

Vldel·i a počuli sme teda de.väf sO· 
listov, mladSích umelcov, technicky 
slušne pripravených, náde tJtých a Isto 
aj zapálených pre vec, ktOil'ej budd 
sl11žlt Ked!e pre mladosť Je prlmač
né neustále hfadanle ( vs;razu, vlast
nej umeleckeJ tváre, optimálneho 
zvládnutia tec-hniky a pod.). a tak 
ako sú mladi umelci, bude ešte nle
ko lko rokov mladá l naša komorná 
opera, možno azda na Ich spoločnom 
zai!latku ~olerovat určité nedosta tky, 
s ktorými jedinci, ako aj celý sQbor 
zápasia a budQ zápaslt. Me dQfajme, 
že po tomto počiatočnom ,.mladlc
kom" obdobi, sa vyprofllute drama
turgia sQboru, teho umelecká cesta 
a že n:a jeho pOda nám vyrasttl výraz
né a všestrlliiUlé umelecké osobnosti, 
ktoré mu napomOžu zlskat osob1tl1 
tvár l postavenie v našom kultllrnom 
živote. 

EVA HOLUBANSKA 

TVORBA 
JOZEF GAH!R: MALKA 

Skladatel Jozef Gahér sa venuje hudobnodra
matickeJ tvorbe u! od svojich mladlckych rokov. 
Ako osemnásťročný naplsal svoj prvý slngsplel 
pre deti (Jarmllka, 1952), o niečo neskOr druhý 
( Nepolepšltelný lišiak, 1953) a po týchto skOse
nostiacp detskO operu Sen v lese (Ako sen Fera 
napravil, 1956). V rokoch 1959-1964 naplsal Ga
hér celovečernd operu Pod zástavou slobody s ná. 
metom zo SNP. Všetky tieto práce nesQ typlckQ 
pečat mladistvého rozletu, obsahujú množstvo ná. 
padltých miest, vcelku sd však závislé na rozma. 
nltých vzoroch. Z detských opier v dobe Ich po
loamatérskych premiér spopulárneli na školách 
niektoré pesničky, z ,.velkej" oper y Pod zástavou 
slobody dodnes nestratili svoju hodnotu niektoré 
spevy, ba l celé scény. 

Nasledujúce Gahérove opery sd pomerne krátke, 
nlekofkočasťové vokálno-Inštrumentálne dramat lc. 
ké (!tvar y s výrazným exponova nlm prvkov epic
kého divadla (použlvanlm komentátorských postáv 
alebo pr iamo testa-speakera, niekedy 1 masiek, 
alebo rozdelenlm persón na pantomlmlcko-taneč
ných a splevajOclch Interpretov: slohovo Ide o 
svojskO vetvu tzv. Novej hudby ovplyvnend br 
nenskou kompozičnou školou - C. Kohoutek, A. 
Plňos-Simand t , M. Stlldroň a ďa l ši - 1 prvkami 
ludovej tvorivosti domácej alebo zahrani čnej pro. 
venlencle adekvátne zvolenému námetu ). Vcel ku 
Je to zvláštna zmes modernosti a rudlmentárnostl: 
skladatel použlva prlsnu 1 volnO dodekafónlu, ale. 
atorlku, konštantné tntervalové rady, ale 1 Jedno
duché melodické a rytmické prvky. 

Svojrázne Gahérove opery sd - s výnimkou 
Malky - naplsané na francOzske alebo nemecké 

. texty. Skladatelovýml pomocnlkmt v tvorbe a pre. 
kladoch libriet stl jeho manželka Elena Kocour&
ková-Gahérová, Hilda Mlchallková, Ján Slivka a 
Stefan Caltlk. Ide o tieto diela: Katarlna (1971) 
na námet rovnomenneJ novely F. M. Dostojevské
ho, Metamorfózy života a smrti s podtitulom Scé. 
nlcké variácie na témy Romea a JOlle (1975) po
dla románu G. Kellera Romea a JQlla na dedine, 
Ira sema ( 1977 ). opera-balet na námet rovnomen
neJ poviedky J. de Alencara , Penelopé XX s pod
titulom Scénické metamorfózy ( 1978 ) podla po
viedky U. Aklnarlho Domček v rákosl, Hra štyroch 
(Jeu-Quatre) z rokov 1979- 1980 podla drámy L. 
Tolstého Zl vá mftvola a Lavlna (1983 ), opera-balet 
na námet novely F. Svantnera Plargy. O všetkých 
plati uvedená skra tkovitá rámcová charak teristika. 
Opera-balet Auscasslna et Nlcolette ( 1961) s podti
tulom Scéne de Ballet je dramatickou skladbou 
podla rovnomenneJ starofrancOzskej anonymneJ 
básnickeJ paródie na rytierske r omány v moderneJ
šeJ francOzštlne; hudba má neoklaslcký ráz - vy. 
užlva prvky stredovekých chansonov a motet. S o. 
statnými Gahérovýml operami Ju spája možnost 
televlzneho, rozhlasového l koncertného predve
denia. (Zatial však ani jedna z nich sa nedočkala 
predvedenia, hoci Penelopé XX dostala na operneJ 
stltažl o Cenu C. M. Webera roku 1978 čestné 
uznanie.) 

Doterajšlm vrcholom Gahérovej hudobnodrama. 
tlckeJ tvorby je televlzna opera Ma lka (1984) . 
Libreto naplsal Ondrej Lacla k podla r ovnomennej 
poviedky F. Svantnera. Má predohru a trinásť ob. 
razov. Libretista dokázal v texte opery citlivo za. 
chovat zvláštnu horehronskd atmosfér u splsova te. 
lovej lyrizovanej prózy 1 svojskd skladatelovu hu. 
dobnodramatlckd poetiku (využitie sólových l zbo. 
rovfch komentátorov) . Hudba velmi výrazne do
kresluje rázovitosť rustikálneho stredoslovenského 
prostredia. Gahér sa nevzdal svojich predchádza
Jdcich kompozičných výdobytkov, ale Integroval 
do nich charakteristické prvky staršieho sloven. 
ského folklóru - najmä jeho va lašskej vrstvy. 
Práve témy Inšpirované slovenskou ludovou tvo
rivosťou stl najväčšlm prlnosom Malky. Väčšinou 
ide o 1mtt6cle trávnlc a valašských melódii -
ln~trumentálnych l vokálnych. DOležltú QJohu v 
nich hrajd Intervaly velkej a ma leJ tercie, ako aj 
archaický záver s veJkosekundovým krokom pod 
finálnym tónom. V predohra nlekolkokrát cituje 
staroslovanský chromatický mezzotetrachord (kom. 
blnácla dórskeho a lýdlckého tetrachordu) a za
končuje Ju starodávnym plesňovs;m fragmentom 
modálne harmonizovaným; ten Istý fragment sa 
obJavuje na začiatku Osmeho obrazu. Má zrejme 
Qlohu určitého dramatického symbolu: najprv u
vádza vlastné obrazové dianie a potom signalizuje 
vrcholnú gradačnl1 llnlu diela. 

Gahér použlva aj ostlnátnu techniku - zväčša 
tiež z prvkov staršej slovenskej ludovej tvorivosti. 
Zjednocuje ňou väčšie plochy - a neraz tm do
dáva aJ vnQtorné dynamické napät ie, ked Ich jed. 
notllvé prvky radi za sebou prerývane [v pau
zách), neraz aJ vyslovene synkoplcky. 

Gahérova Malka sa vyznačuje symbiózou zvlášt. 
neho lyrlzmu a vn11torného drama tlzmu; v po
sledných obrazoch prerastá do spádu prekvapl
vých udalos ti korunovaných nečakanou - pr eto
že náhodnou - smrťou hlavnej hrdinky (zabiJe 
Ju zblúdllá gulka) . Zvlá šť vydarené sú dva obrazy 
- š tvrtý a šiesty: tvor ia Ich vysnlvané rozhovo
ry hlavného mužs.kého hrdinu, valacha, so svojou 
milou MaJkou - sQ na jrozslahlejšlml plochami 
v rámct diferencovaného a predsa jednoliateho 
celku. Popri Inštrumentálne j r iave orchestra do
tváraJ(! zvukovO paletu sólistické postavy l mle· 
šanf zbor, ako aj dalšie sopránové a a ltové sólo. 

Malka vznikla na objednávku šéfredaktora hu
dobného vysielania bratislavske j televlzle Jarosla. 
va Metera. Roku 1985 uskutočnila sa jej nahráv
ka pod taktovkou Viktora Málka . Nasledujúci rok 
sa nakrl1tlla obrazová zložka pod vedenlm režlsé. 
ra Juraja Svobodu - kvOll časovému limitu však 
musel byt vynechaný desiaty obraz (žandár ska 
stanica) . V nedelu l. marca 1967 uviedla MaJ ku 
HRHV Ceskoslovenskej televlzle v Brat Is! ave v ce
loštátnom vysielani na l. programe. 

IGOR VAJDA 
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SLOVENSKÁ FILHARMONJA 
5. a 1. lek116ra 1117. L. w. BeethOYen: Egmoad, predohra, op. 14; 
S. lUI'cwllkf: Il. 8f1DI6nla pre Ol' l• a orch ... er ( HerolckA l; ). Sl· 
bel aa: ll. 8f1DI6Dia O dur, op. 43. S6la.ta Ferdluod KUnda, DI'IMI. 
Sl~t tllbenn6o&a, dlrtseot B:r*flt Ralucha. 

Aj ked Jurovského Il. sym· sólové partie (predovšetkfm l. 
fOnta Je z počiatku 60-tych ro. časti), dôslednou farebno-vfra. 
kov naďalej zostáva pre pO· zovou registráciou a dynamlc· 
dtum 1 pre poslucháča repre· kou plnostau v štfle originálu 
zentatlvnym opusom. 11. symfO. rukopisu. V partiách splfvajd· 
nla pre organ a orchester (He- ctch s orchestrom (najmll III. 
rotcká) v priebehu štvrtstor()- čast) naviac podporU charakter 
čia nestratila nič na svojej d· celkového zvukového vyvátenta. 
činnosti, ba molno povedať, že Potešujt1ce je konštatovanie, le 
vdaka rozvljaJdcemu sa Inter· po 25 rokoch ll . symfónia S. 
pretačnéQlU zázemiu zlskala Je. Jurovského patrl l naďalej k .. 
ho tvorivou zaangatovanosfou hodnotám slovenskej hudobneJ 
na v9razovostt a kompozičneJ kultt1ry. Na pOde Slovenskej fli-
Qdernosti. Pre dielo, najmä ne. harmónie odznela pri prlletltos-
tljt1ceho "st1časnlka", st1 hyb· t1 nedolitfch 75. narodenia 
nou pákou Jeho umeleckého od- skladatela. 
razu práve dotváraJdce koncep. 
cle, vypl9vajt1ce z naturelu tn. 
t epretov. Po našich dirigentoch 
- nestoroch 1 Režuchov názor 
na Jurovského dielo priniesol 
novf uhol pohladu: viac tem· 
peramentu, kontrastnostl a ll· 
velnejšl&h9 prt1denta adekvát. 
neho programovej predurčenos
tt jeho troch časU: Ztvot-Utr
penle-Boj. Dr. Ferdinand KUn. 
da, prvt Interpret diela l au· 
tor novfch nahrávok pre roz· 
hlas a OPUS, stotolnll sa s ná. 
zorom dirigenta a vyakcentoval 

V dalšej časti koncertu pre· 
dostrel Retucha svoju koncep· 
clu Beethovenovej predohry Eg. 
mond a ll. symfónie J. Slbella. 
U oboch exponoval dramatlc· 
kost pôdor.ysu, vyplfvaJt1ceho 
jednak z heroickosti (EgmonJI), 
jednak z pochmt1rnej baladlc· 
kosu ( Stbellus, ll. čast l, vy gr a. 
dovanej prntšnfm akcentovanlm 
do rudimentárneho Finále, kto. 
ré pastorálnos(ou dlferencujt1· 
clch nálad evokuje skOr malla. 
ra severskej prlrody. 

x x x 

12. a 13. lehruira 1117. W. A. Mourt: Coocwtona pre dwoja b1llil 
a orcheaier C dor, KV 190; L. lklacheňnl: Koocert pre vlolool!elo 
a orchest• B dur; V. Godir: Cclllcerto Sr'*D per archi 1 cambalo; 
W. A. Mo1art: Mal6 no1!D6 hudba, ..entda O dar, KV 525. S6Ualll: 
Anna a Quido HiUbllDJOYCi-hule, Peter IC011011n-hoboJ, J:adont 
Kanta, )o1al Podhoranakf-vloloal!elo. Capella latropolltue, did· 
&ent Andl'IIW Parrott. 

' 
VystÄpente st1boru Capella 

Istr opolitana v abonentnfch 
koncertoch Slovenskej fllhar. 
mOnte bolo determinované pre
dovšetkfm vynlkajt1ctm dlrlgen. 
tom A. Parrottom, lnterpretač· 
nt m zástojom s(llls tu J. Podho. 
ranského a majs trovskfm ruko. 
ptsom premiérového diela V. 
Godára. Boll to stimuly, ktoré 
určovali charakter i dosah ce· 
ľého vefera a provokovall k 
partner skému interpretačnému 
vyrovnávaniu v st1bore. Capella 
Istrop~tlltana .JB ansámblom In. 
dtvtduallstov - poprednfch SÓ· 
Ustav, ktorfch komorné cltenle 
mOlu doladovat iba osobnosti 
typu Parrotta, čl Warchala, te· 
da excelentnfch hudobnlkov·od. 
bornlkov. Parrott dokázal aj pri 
minimálnych molnostiach spo· 
lupráce vtlačiť peč~t svojho ru. 
koptsu na jmä dielam Godára a 
"druhého" Mozar ta. Pokial Con. 
certone C dur, KV 190, bolo eš
te vfraznfm ,,kolbištom" sólls
tov, v Ma lej nočnej hudbe sa 
sdbor nechal viest kultivova
ným, pevným gestom dir igenta, 
odvlja jdceho osviellujdcu ortgt. 
nálnu koncepciu, v ktorej sa 
r ozplf val charakter obohra no·su 
a pozornosť publika sa koncen. 
trovala k Inovovanej preds tave 
o známej hudbe. Takéto posuny 
sa dotýkali najmä frázova nia, 
tempa (roma nca rfchlejšle, me. 
nuet pomalšie ] a vfrazu (Al· 
legro- gradujdct vf raz ]. V Boc
cherlntho Koncerte pre vtolonče· 
lo B dur sa zaskvela nástrojo· 
vá suverenita J. Podhoranského, 
ktord strhujdctm spôsobom pre. 
tavoval do· pre pracovanej pO
vodne j koncepcie. Bol to v pod. 
state jedinečný monológ Inter· 
preta, determtnovanf vdafnou 
sóllstlckou llntou kantabillty a 
vir tuóznej noblesy koncertu. 
Inštrumentálny sprievod vo zvu. 
kovom pr ejave zostal na pOda 
neutrality. 

Umeleckf m vrcholom večera 
sa stala pr emiéra diela V. G()
dára Concerto grossa per arch! 
e cembalo. Svojim charakter om 
nadväzuje na posledné opusy 
sklada tefa , komponované s fi
lozofickou ro~hladenosfou a ty. 
plckou polyštf lovostou autorov. 
ho hudobného myslenia. Ona 
provokuje . a zaručuje možnost 
konfrontácie s minulosťou, ako 
a j ls tf nll.dhlad nad sdčasnými 
trendami. Concerto grosso svo. 
j!m názvom evokuje spätosť s 
barokom; jeho hudba sa však 
Inšpiruje a odvlja nie natolko 
od zákonitosti tejto formy, ale 
z vnfitornej štruktdry v kontra. 
punkte čl dialógu. Nie sólo·tut· 
tt concerttno-r ipteno, ale skOr 
z ' dv~ch vfrazovf ch kompozlč· 
nfch rovln, na základe ktorf ch 

buduJe a ron1ja celt harmonie. 
kf, obsahovt l formov9 priebeh 
hudobne.J štruktt1ry diela. Na· 
jednej sťrane v originálneJ kon. 
cepcli ottvuje pamllf minulosti 
témou, harmontcktmt postupmi, 
nástojčtvou melodikou, na stra-. 
ne druhej rafinovanou tn!tru: 
mentáctou, farebnfml spojenia. 
mt, zvukovtmt clustraml, osU· 
nátnymt akcentami navodzuJe 
st1časnost. I v Concerte grossa 
rozvlja rtlozoflckd rovinu, v 
kompozičnom dOsledku však 
zjednodušuje stavebné pra. 
trtedky. Nevšednt1 t1čtnnosf die
la dosahuje Godár Jednoduch9· 
mt kompoztčn9mt prostrtedka· 
ml, rozvtnutfml tntenzlvnou Vf· 
razovou silou vyulltta. Prvotnfm 
v Jeho tvorbe nie Je pohyb, ale 
pokojné plynutie evolučnfch 
sn vfrazu. Napriklad prvá čast 
je podstate takouto .,statickou" 
hudbou, udrttavanou a post1va. 
nou vtrazntm osttnttom, prav!. 
delnfm rytmom, napriek tomu 
vyznieva tmpulzlvne a! provo· 
kujt1co vo svojom "potenciál· 
nom statlčne". Oal~le času st1 
kompozične bohatšie, farebne 
a zvukovo plnMe. ' Motorlc;ká 
pulzácla kontrapunktuje s te· 
matlckou a melodickou kresbou· 
plesni a tancov zo zbornlka A. 
Sztrmay-Keczerovej (v minulos
ti ul autorom spracované), kto. 
ré Godár poutlva sice ako cl· 
táty, ale , ,ozvláštňované" a pre. 
pracované orlglnalltou kompo. 
ztčného cltenta vlastnej hudob
ne j reči majt1 novf dosah. Pri· 
spieva k tomu syntéza polyštf. 
lovostl - nadčasovfch pretrvá. 
va jt1ctch hodnOt minulosti a 
vlastnfch, ktoré vytvára, a tie 
svojou jedinečnosťou navodzu
jd problematiku post1vajdceho 
sa vývoJa. Preto prvotnost n()
veJ myšlienky odvlja od tstOt 
neorenesancte (Orbis senzu. 
allum pictus), . neoromantizmu 
(Tallzman) , secesie (Sonáta na 
V. Sklovského) a na jnovšie za. 
s iahol do baroka (Concerto 
grosso) . Godárova hudba je pod
manivá svojou tnvenčnou ne
opakovatelnosfou a bUzka všet. 
k9m svojou vfsostnou komunt
katlvnosfou. Ta ká bola l odo· 
zva po najnovšej premiére .. O 
jej adekvátne zvukovo-kompo
zti!né stmelenie svojou tvorivou 
z.aangatovanosfou sa zaslt11Ut 
všetci členovia sťlboru Capella 
Istropolitana a o koncepčnťl vf. 
razovost (s kultivovanosťou In. 
tellgentného hudobnlka) dtrt. 
gent Andrew Par rott. SUne re
zonujťlcl s a utorovou predsta· 
vou vystihol a umocnil drama
tickosť pods taty hudobného 
myslenia skladatela. 

(eal 

Prv' do 
Európa, Amerika, Azta, Au

strália - štyri kontinenty, do 
ktorfch preniklo slovenské U· 
mente, . najmll prostrednlctvom 
Interpretačného majstrovstva 
Slovenského komorného or. 
chestra. V mnohtch boU prv()
lezcaml, nosttelml slovenskfch 
tnslgnU na svetovej mape hu· 
dabného umenia. Vo v8čštne 

· krajin ich návštevy sO opaka· 
vané, pretole zarezonovall a 
presvedčili o svojich dtspozl· 
clách - publikum, managerov, 
sólistov, ktor! Ich prlzfvajt1 k 
spolupráci. Prvotná Je pri tam 
kValita, ale nemenej dôletltA .1 
atmosféra, ktort1 dokálu war· 
chalovcl vyprovokova( na pódiu 
1 v publiku. Táto neodolatelná, 
priam magická sila vytaruje z 
osobnosti umeleckého vedťlceho 
Bohdana Warchala. On dc;>kAie 
zapáli( Iskru rezonancie, vypro. 
vokovat st1bor k plneJ tvoriveJ 
st1strsdenostt. VIolončelista }U· 
raj Alexander ta charakterlz()
val slovami: "Warchal po prl· 
chode na ktorékolvek pódium 
svojim t\smevom do hladiska 
tak zelektrizuJe publikum, !e 
nám ut len stači daleJ udr!la· 
va( jeho priazeň. A Je to Jed· 
no čt st1 to ludla so štkmfml 
očami, čt st1 !lU, čierni, alebo 
bieli. Medzi ntmt však wyntká 
japonské publikum, ktoré z tfch 
dalekfch kultťlr bolo najsveto· 
vej~le . . . Najnovšie ku. tejto 
priazni prlpájaQl 1 publikum v 
Austrálii, najma poslucháčov v 
Perthe, ktorl nám pripravili je. 
den z najv8čšlch ohlasov a zá. 
lltkov našej dlhoročnej koo. 
certnej kariéry ... " 

Austrália je poslednfm mies. 
tom spoznávania, odovzdávania 
t konfrontácie nášho umenia s 
tamojšlm 1 svetovfm. Očtnkova. 
nie SKO na Medzinárodnom fes. 
ttvale v Sydney, Melbourne, 
Perthe tm k tomu ·poskytlo vla. 
cero molnostl. Bulletiny hfrla 
v9znamntm1 menami z oblasti 
vátn.et l populárnej hudby. O· 
hlas kritik na SKO zodpovedá 
tamojšiemu vkusu l kultt1rnym 
podmienkam, l ked vety .... .Ich 

·hra bola velkolepá . .. na pódiu 
Concert-hanu vyvolali tmpozant. 
nt dojem . . . interpretáciou ba. 
rokovfch maJstrov Galupplho, 
Vivaldiho, Corelllho sa zaradllt 

. medzi naJlepšieh na svete .. . 
orchester šlrll vlny elegantného 
zvuku ... " (Melbourne l - p()
tvrdzujt1 v podstate ťlspešné 
zdolanie dal§leho kontlnentu. 
Takte, to je dôvod pre oslo· 
venle umeleckého vedťlceho 
Bohdana Warchala a vlolonče· 
lis tu tohto st1boru JuraJa Ale· 
xandra k dtalOgu o nov9ch po. 
znatkoch v kronike dobfjanta 
dalšlch kontinentov. 

- B. W•cbal: Je to predo· 
všetkfm spoznávame novfch 
kultťlr, národn9ch l prlrodnfch 
špecifičnosti, e tnlckfch l spolo
čensk9ch zvláštnosti, v našom 
prlpade vlatt1ctch sa predovšet. 
kfm na publikum. Na strane 
druhej spoznávanie reakcU na 
na§u kultt1ru vzdialeneJ Ich na. 
turelu. V Austrálii, mladeJ kra. 
jtne bez vlastnej tradlcte, má 
zvlášť zaujala odozva obyva tel
stva, ktorá v podstate Je zme
sou prisťahovalcov rôznych kon· 
tinentov. I ked reakcia bola 
nad očakávanie priaznivá, vše. 
obecne cltit, l e oni ešte tba 
hladajťl zá~emle pre vytváranie 
spoločného . národného povedo
mia. 

V AuattilU to bol oplf pnf 
dotyk • oaiOU katt6rou, tlmo,. 
i!enf rultopiaoaa warchalowcow. 
Pre t6to ~apre1eoticla a6 vf· 
a6aloi!Dfm 1javom, )JNtole tch 
rakopla je ·wtremf, poanaternt, 
vo- nojej caUsho.ti neoapodo
lritelnf. Formuje ho perfektD6 
t.chnlka, mtuolita, preplnea6 
plnokrvnfm hadobafm obA
holD, koncepfnA Unia predohna. 
t4 hlbokoa emodGDalltoa, ID· 
tesrOYanoa do catkcrreJ atewby 
diela. A to rietlro ataaelaje ID· 
lph'6c:IJ, ktor6 na p6dla ari!Uje 
kYelltu vfkooa. Cla yú llllpl· 
rovala Austr6Ua .... 

- B. Warchal: Kvalitnfm, 
bezprostrednfm a vnlmavfm 
publikom, európsko-americkou 
poiyštflovostou kultt1r, jedtneč. 
nfmi koncertnfml sieňami , za· 
sadenfmi do komplexu kultt1r· 
nych centier, vzdialenosťami. 

V oblasti WDenla ate •.U 
molooať v priebehu troch tfi· 
dňow prenlkndf do kODSlOIDe· 
rAtu rOmych kutt6.r n6rodcw t 
národnosti prln ..... fch sem 1 
r01nych koai!ln auta. V i!om 
.pcM!Iva Ich podstata .. . 

- B. Wudlal: Kultťlra, podla 
ml!.a, by mala predovšetkfm po. 
máhat !tt, kontaktont sa, stme. 
lovat rôznorodost národnosti. 
Všeobecne u nich prevláda eu· 
rópska kultt1ra, prisťahovalci z 
orientálnych krajin sa grupujt1 
zvlášť a vytvárajťl llvnt1 vodu 
pre vlastnt1 kultťlru. 

- ). · AleUDder: Z toho, čo 
som malmotnosf spaznaf, v hud. 
be l V()V.ftvarnom umeni prevlá. 
da anglosaskt vplyv bez vyhra. 
nenej!leho §tflu. 

Pre ... llreale, lb ... .,.. 
·alad, ahtaj6 ...,....., arcbl. 
tUtoalcltl • llkutlc:U pdesto
I'J, tlo k...,.. .-fYaj6 ..S· 
.._tafcll -etccrr •1•1 1 Eu· 
r6pJ a ~1· ltto wlelt 1 llo
•Actcla prlpnyuje plda pre raet 
.. bUka, pn pdji.....Se takejto 
YJd•l ltalttry . .. 

- ). AlaaDder: V Melbourne 
st1 dva symfonické orchestre, 
v Sydney opera l Sydney 
chambre orchestra a cfalšte dy. 
chová st1bory zlolené z vlast· 
ného Interpretačného zázemia, 
školeného vo v&čštne pripadov 
mimo kraJiny. Sólistov . v!ak po. 

starťl hudbu Jedine tzv. auten· 
ttckf §tfi. Podla mňa nte je to 
správny pohlad, pretofe vdfch. 
nut adekvátny dobovf !Ivot hud. 
be spred 300 rokov ut dnes nie 
je reálne. Je to tba domnienka 
o wtedajšom spôsobe, kfm sil. 
časnosť st vytaduje aktuallzá· 
clu, prehodnotenie. Iba tfm za. 
necháva človek človekovi sto
pu ... 

Ti warculotlk6 je nidut· 
De yfnSOID s6~smb podoblla 
ao a a4borot Sollstl Vaned, 
l Malld, ltolaornt orcbestar J. 
F. Palllwda, Ansllckf k•omf 
orcb•tw, Mo*otsltl wt.rtu6. 
~ . . . Slot•altf komornt or· 
cbatar je f01'1DOY•f mulllkaU
toa a inYaDI!DoU hDrlYOU fan• 
tAdoa t•,.n--&ntbo hudie* • 
Dlka Boh"-na Wenula, pra
meniacou 1 aatRHiu llomtcebo 
etalka. Prba ODO fOI'muja jeho 
prejn, atm u kryltaU1uje ru
kopis aMiaJtla. T• Ja jamf, 
nldl, poSDatelnf. Po4plauj6 
Dlm etOYity kancertoY YO det· 
kfch Deritlwenfcb kraJin6cb 
...... uklwok pre dom6ca l 
netDYI paiHI6nott apolofn-. 

Pohlad do m.a..rtnal aAly CoDcert Hall • MalbotarDe, • ktoreJ 
..-y.ttpll SKO 28. a 21. JaouAra 1917. 

zfvaj6 najma z Európy a Ame. 
rlky. K rastu domácich prispie. 
va konzervatórium a univerzita 
(zaloleo4 koncom minulého st()
ročta) . Nielen z plagátov, ale 
priamo z vystt1penl sydneyskej 
fllharmOnle s tamojšlm v9bor· 
nfm dirigentom Stuardom Chal
lenderom v. Mahlerovej II. sym. 
fOnll sme mali ,motnost priamo 
na koncerte ·sa presvedčtt o 
kvalitnom austrálskbm koncert. 
nom umeni. 

Allio • donedAiae, wale YJ· 
d6pellia uruonO'falL Kdtay 
da ., podetate cbwAUa, aj ltecf 
.. ...... tf' ltfl hodn.oteala l• 
prlaeJIUDaJ oeobltf a wkaa pa· 
bUb l lll'ltHty rosdlelay, YJPlf· 
nj6c:t alata od atapla wyspe· 
.. .. r .. aJ6cebo .. lnllt4rnebo 
pcwedcala w teJ·kt01'8j o~~~ ... 
ti . .. 

- B. WarciJel: Sydney -
mesto s najrôznejšou spleťou 
národov a národnosti - pôsobi 
1 kultt1rne najnevyrovnanejšle. 
Okrem toho l malá propagácia 
spôsoblla menši záujem publika, 
k čomu zaujali krltlckf postoj 
i pri hodnoteniach v tamojšej 
tlači. 

- ). Alexander: Vzhladom na 
skutočnost, t e koncertné stene 
pre 2000 návštevnlkov boli za· 
plnené do dvoch tretin, čl polo. 
vice, zdal sa nám záujem dG
stačujt1ct. V Perthe a Melbour. 
ne publikum v preplnen9ch sá. 
Iach burácalo. Je to dôsledok 
1 jednollatpjšleho kultt1rneho zá. 
zemta, rešpektujt1ce najmä zá · 
konttostl anglickeJ pods taty. 

Tfm, le mAte m~f po
IOYDiwaf mMtá, vyuAra u l 
pl'Oblém kult6ry el kalt6r..-tl 
dueJ obla~td, i!o ate mohli po
cltlf na realtcll publika. Pokiar 
mi dujem o umenie, doatAva 
ytchow'u na d.rovnl lpll!kovfch 
WDelCOY 1 Eur6py, USA,, i!lm 
late preberA l nbory Ich naJ· 
norilch tnt.erpretai!nfch tren
dUY. Prurtdu to l hodnoteole 
jedDého krttlka, ktOI'f wim wy· 
i!lta .,ektaalilmanle, i!o Je 18· 
oataloaťon 1 prelomu •toro· 
Sa ... " Spomloall.f kritik PN· 
laraje autenticita ako Jedlaf 
-..rAmy poatoj a6i!amlka k in· 
tarpretA&'lt atarel hudby .. . 

- B. Warchal: Mám pocit, le 
tamoJšia odborná kr itika sku· 
točne podlleha módnym tren· 
dom niektorfch sťlčasných or· 
chestrov z Európy. Je to však 
názor jednotlivcov, ktor[ v sna
he po originalite uznáva jt1 pre 

ti, podnaeuje, ba molno &eMtl 
1 prOYokuje It spolupdcl a611.
tow nafrOmejlfch lnl trumeutAl
nycb o ... dlaaf. Predsa dak, naJ. 
bUIJle IQ Warchalovt bullle a 
C81 tento nútroJ fOI'muje t hu~ 
ba, I'Cmlako blflbho obdobia 
- JNtrob. laf lr.rttilt Y Sydney 
nep6eal: .,Wucluilcwl neJd• o 
predwidunle vlrtuoaty. Vo Vl. 
waldlho Concerte Jl'OU8 pre 
dwojl haaU a IDOl .. aeanelll 
*bn6f po~ornoaf na Mba a 
1at1eaU awo)ho ~PQluhrAb. S6· 
atrld'aje u radiel na vyrovo6. 
wanle a presn6 hru orchestra 
a pnjemn6 nnkOYCl elesuda. 
Vhal .. ho · aahrai SKO ako .. 
m : ále prlwOae, • nlkfm ral 
peltwm, ala ao -swbnoa rytmlc. 
1roa ytstuboa a l vthom ... " 

T•• s6 ltoofrootide nAiorcw 
pullllka a krtdlty aaatrAllkebo 
kootillentu. Co w 1mysla wfcho. 
wy, ari!ltého ltflového wyrown6-
vanlra, umeleckého vnfDaanla 
podUikA ltit. V i!om apoi!{H 
pnotnoaf kult6rneho záujmu ... 

- B. Warchal: Austr álske 
mestá pria m šokujd novodobou 
archltektt1rou (napr. budovy o. 
pery v Sydney). Nie sd to tba 
exteriéry, ale t Interiéry kon
certnfch sieni sd vysoko t1če· 
lové a predovšetkfm akusticky 
vyntkaJt1co riešené. Poklal sa 
Investuje do kultdry, tak sd to 
predovšetkým kultt1rne zariade
nia, pričom hudobnlcl st musia 
na seba tvrdo zarábať. U nás 
je to skOr opačne - Investuje 
sa do vzniku novfch sllborov, 
dotuje sa talent sólistov a kon. 
certné priestory s6 v mnohých 
prlpadoch eš te zálel ttostou bu. 
ddcnosU. 

Koncertné turne a6 pre u
melccw ap01nbanlm novfcb 
kult6r, kODirODtAclou a overo
wenlm vlaatnfob istôt . . . Ume· 
nie SKO aa vart na ji!aatejiile 
.p6Ja ao netom, ktorf naň rea. 
guje .,ant6nnym umanlm. V 
i!OID, poctra vb to nale, sloven· *' 11111anle, vynlk6 v spleti ave. 
tovtho . .. · 

- B. Warchal: Každá kultt1ra 
je odrazom daného národa v 
dlhodobom historickom zrode a 
vfvojl. Slovenské umenie sl za. 
chovalo takt1to kontinuitu s Is
totami národnej tradlcie , ktorej 
Intenzita hodnOt pr eniká do 
katdej oblasti umenia . Je ko· 
renlm ! Ivota 1 nášho interpre
tačného štflu. 

Pripravila: ETELA CARSlCA 



Aj ked sme sl v Ceskoslovensku 
prlvykll v9znam scénografickej zlo!· 
ky pre opernd Inscenáciu preceňova( 
.- nepochybne má na tom podiel v9· 
borná ťíroveň na~ej scénografie - vo 
svete sa momentáLne uplatňujll ťíspor· 
nejš1e tendencie - nové Inscenácie 
sa neraz hráva jd v dekoráciách pr-e
vznt9ch zo star~!ch naštudovan!. Táto 
prax vychádza z poznania, že prt u· 
vádzan! klaslck9ch a najmä ta lian· 
skych opier, očakáva publikum -pre
dovšetk9m zážitok zo speváckych 
kreácl!, ktoré časom zovllednejd a žia· 
dajťl sa nové alternácie. 

To je a j pr!pad obnovenej Lnscené· 
cle Pucciniho Tosky v opere SND, 
ktoré zostala prt starom režljno·scé· 
niekom stvár-nen! z prvej polovice se· 
demdeslatych rokov a obmedzila sa 
nl! nové hudobné naštudovanie. To 
s ice stav.la tprev.aw na opr-éšen! star· 
šfch speváckych k'reácl!, no punc no
vostl zlsk.ava aj ťíčasťou nového dlrt· 
genta. 

Ak v naštud<wa.n! opery z r-oku 1958 
po cel9 čas ,kralova11a v tltu~j pos· 
t.ave jedl ná speváčka ( Stefánla Hul· 
manová), nasledujťlca Inscenácia z ro· 
ku 1973 dlho hladala Ideálnu pred· 
stavltelku hlavnej dloby. Napokon sa 
ňou s tala (po Gite Abrahámovej, Alž· 
bete Michalkovej , Mante Nltranovej 
a Elene Kd.ttnarovej) Magdaléna Bla· 
hušlaková, vstťíplaca do ~nscenácle 
ešte ako členka opery Státneho divad· 
la v BTne. Elena Klttnaro•' a Ma1· 
dal6na Blaballako•' st1 obsadené do 
titulnej dldhy aj v obnovenel Insce
nácii, k nim má prlbudndť ešte Aana 
Staroawd, podobne ako Joaef Abel 
doplňa p0vodn9ch predstavltelov Ma· 
ria - Františka Llvoru a Milana Ko· 
pačku. Nov! stl dvaja predstavi telia 
Scarplu - František Caban a Pavol 
Mauréry (doplni Ich staronov9 Scar· 
pla Juraja Hrubanta) . Caban vsádza 
jednoznačne na tldernosť svojho dra· 
mwtlckého fondu, č!m korešponduje s 
celkov9m vokálnym profilom lnscená· 
cle, a kcentujdcej v speváckych par· 

IMRE KALMAN: FIALKA Z MONT· 
MARTRU. Opereta -y dYooh i!utiach. 
Libreto: JCíllu Brammr a Alfr~d 
GrUnwald. Preklad: Sylria Stubňovl
ZwyrtkoY6. Dramaturgia: Viera Pet· 
rulkod. R611a: SlaYomfr Benko, Dlrt· 
gent: JCíllua Seli!an. Zbormajster: Ivan 
Pacano•a.kf. Choreograf: Josef Staroe· 
ta a. h. Sdna: Mlroel&Y Matejka a. h. 
Kostfmy: Danica Han6koy6 a. h. Oi!tn
kuj4 s6llatl, zbor, orchMter a balet 
DJZ v Prelove. PremJ4!ry 20. a 21. feb
ruára 1987 v DJZ v Prelove. 

Z hladlska vel kooperetného št9Ju, 
charakter'lstlckého pre najznámejšie 
Kálmánove operety typu Cardášová 
pr incezné čl Grófka Marica, je jeho 
opereta Fialka z Montmartru prekva· 
pen!m. Táto opereta je dieťaťom tri· 
dslatycb rokov, odzrkadlujťíclm hu· 
dobn9 trend, a le aj spoločensk9 
spleen svojej doby. Jej libreto je ml· 
lou nos talglckou znáškou mot!vov z 
Bohémy l Ma m'zelle Nltouche. Vellro
opere tnou pr lmadonou je v operete 
Nlnon, k9m Fia lka je netypické sub· 
rata s náročn~m splevanlm. Prešov· 
ské drama tu rgia opäť hladala, našla 
a upozornila na operetu, ktoré , l ked 
v tieni svojich vl1čšlch a slévnejš!ch 
sestier, ma umelecké oprávnenie na 
Javiskový život. 

Prl Obvodnom kulttlrnom a spolo
čenskom stredisku Bratislava I zalo
WL pred 15 rokmi Klub prtatel ov dru
fobni!ho mesta Kyfev. Od roku 1984. 
vyvtta Klub svofu ~lnnosf v rdmcl Do· 

N'rodn' •••lkfla Elaaa Klttaarort 
ako Toaca. 

Sn!mka: J. Vavro 

toch (miestami a! prtvela) expre!illvt· 
tu e dramatičnosť a vObec tie ·atrt•btl· 
ty, IQtoré Ich zbllžuld s vokálnymi 
nárokmi neskoršieho verizmu (Zanr 
donad, Alfa oo) a vzdalujd ~ch od star· 
šfch trad!cU tallanskej opery. AJ v 
kresbe charakteru je potom jeho Scar
pla drsn9. suverénny a pyšn9 pred&ta· 
vUel moot. Tomuto dčlnku obetuje ob
čas aj farebnosť tOnu, hoci málokitort 
tall.ansky part prlpdš(a tolko parlan· 
dovanla na dkor spevnosti Unie ako 
práve dloha šéfa rfraskej pollcle. 
Soa,rpla P. Maarúybo je lyrlckejš!, 
nepOsobl natolko spontánne, te však 
ukážkou rac.lonálne vys ta vaného 
pantu. V jeho Interpretácii nech9baJ6 
obOO.sné v9buchy zJostli a opájanla sa 
mocou, ale opre celkov9 profil kreá· 
cle sil dOležitejšle tla pasáže, v kto
r9ch sa prejavuje ako kultlvovan9, 
cynlck9 a .ra!Lnovant služobnlk zla. 

.. 
Reflsér Slavomtr Benko ožlvU roz· 

tomllé dielo t1smevnosťou l tr-e!rnou 
charakterizáciou je<Lnotllv9ch scén. 
Nie vždy však Ideál bezprostrednosU 
a azda 1 retlsérom fladanej .,civil· 
nosti" postáv na javisku bol bezvf· 
hradne naplnen9 v rovine Ich stvár· 
nenla jednotllv9m1 sólistami. Gmdá· 
cla a ja vtskov9 rytmus, v predlohe 
~ak0dovan9 aj v postavách troch bo. 
hémov z Montmartru ( Raoul, Flo.rl· 
mond, Henry). sa v stvérnen! chamk· 
terov l!šlll od seba len nepatme, skOr 
profes\ou (maliar, sklada tel, básnik). 
ba ešte aj Ich gestá ovládal s tereo
typ, alro v pr!pade Ich rOk, ustavične 
ukryt9ch vo vreckách nohav!c. 

Ladislav Suchoža prešiel v ťíiO'he 
Raoula prav9m javlskov9m kTsrom, 
ktor~ sa mu ako debutantovi vydaril. 
Jeho premlérov9 prejav potrebuje 
však ešte dozrieť, zrazantnle(, zaobUť 
sa. Anna Benková vylťlpla z p·ostavy 
FiaLky pr!zna~nd skTomnosf, lAs.ka· 
vos(, detskťí dOverčlvosf. Úloha Fialky 
v speváckom parte však skromné nie 
je. Benková sa snažila s tessltťirou 
svojho partu vyrovnať spevácky čo 
najčestlllejšle. Úloha N1non svedčala 
prejavu Heleny Hortvéthovej. Elena 
Kušnlerova sa v tejto ťílohe rozohra· 
la a uvofntla postupne, v priebehu 
l. de jstva. Stefa n Senko využil vel· 

mu CSSP - Varnica. Jeho organic
kou zlo~kou te at dtvadeln{j stíbor Ta
rasa Sev~enka, ktor{j pri prfle~ltostl 
tohto vfíro~la usporiadal sldunosrnfí 
ve~er a uviedol due uiCrattnsk~ oper 

Jeho najväčšia sUa je v chl4chollv9ch 
a pokryteck9ch poloh4ch, kde uplat· 
tluje mezza voce a v9razové odtiene. 

Hned Y pných predstaveniach ntd· 
plU do IMcenácle aj dva·ja bostta. 
Pražská En Dlpoltcrrt sa .lsttm.l YOD· 
kajškov9ml prostriedkami. soalt dodaf 
kre4cll pWlc ,,ttallantty". K jej akU· 
Yam patr! soUdna yysok4 potoba a 
kultivovanosť prejavu, no y llltred
n9ch polohách cbfba jej tOnu vačšfa 
farebnosť, šlrka a čistota a prejav 
pOsob! celkovo citovo poddlmenzova· 
ne. V tllohe CavaradosSiho zaskakoval 
spolahliv9 pilier košického stlboru 
)oaef KODder. 

Z men§lcb dloh pokladáme za vhod· 
né obsadente Rlldolla UIIJ6ra do pos
tavy kostomtka, bocl kreácia by U· 
niesla detailnejšiu herecktl kresbu. 
J•ri!o>r Angelottl poodhalil herecktl 1 
spevácku ~várnos( mladého baTytonls· 
tu. Napoleon OnJReakOY Sctarrone v 
porovnani s povestnou kreáciou Wle
derma.nnovou neakcentuje natol'lko 
horlllvosť ako skO.r ts(ltl ťa!kopádnosf 
sltedtča. 

Tak ako vo vokálnych pl"8'tavoch, 
aj v orchestrálnom naštudovanl st\ 
zv9raznené d•ramatlcké polohy pa.r.tl· 
ttl·ry. Ttlto jasnd koncepCiu dosiahol 
dirigent OUyw Dobaúyt mlmorla<ln.e 
kontl'a.stnou dy.na.mtlcou, no najmA 
mačnou preferenciou r9cblycb temp, 
v ktor9ch ply.ntl jednotlivé scény 
r9chle za sebou, sa posllňoval dojem 
z4vratného sa rotenla prlbebu k tra· 
glckému rozuzleniu. Popi'!l pozilt!vnych 
dčln.koch m4 táto koncepcia aj !ISté 
tlskalia, najma v menšom odd4feren
cova.nf n4lad'Ovo odl!šn9cb vfjavov. 
Vä~š!m problémom budobnéh·o naštu· 
dovanta je podcenenie potreby precfz. 
nosti, ktorej absencie sa najvypuk· 
lejšle prejavuje v nesdladoch medzi 
orchestrom a spevákm.l. A! po odstrA· 
nen! 9p0mlnan9cb .rezerv bude mo!
né vysloviť spokojnosf s ttmto stla
ronov9m naštudovanlm, ktorému do
dá na atraktivite a j vstup Petra. Dvor· 
ského' do ďalšej jeho spln~dlohy. 

l. ALrAN 

ml dobre mo!noett .,sclvUneného" hu· 
moru v postave F. Schmelchlera. At· 
mos!éru Montmutru a jeho ludkov 
Ylhodne doplnUl alternované k'reécle 
Zolt6n.a Le81wvca a Cyrtla Kapca (Pa· 
rdgt). St &fana Ranč~ka ( Frasca.ttl l a 
dalšfch. 

Z ,-dk ch'Oreogra!a )oseta Starostu 
a. h. sme zvyknutl na ucelenejšie, 
cbol"90grartcky n4padltejšle tance alko 
tentoraz. Nápadom zažlartll Y(lli len 
twec Fialky a Flortmonda z ·2. dej· 
stva a choreog.rartckA kreáCia dvod· 
'nej hudby k 2. dejstvu. 

Orchester pod taktovkou nového dl· 
rlgen ta spevohry, )dllu98 Selčana pat· 
rll k najlepš!m zložkám Inscenácie. 
D!rlgent vytvarll mimoriadne cltlilvd 
Intera kciu orchestra so sólistami. Or· 
chester bol Intonačne spo1ahllv9, dy· 
namicky ohybn9, dirigent velmi 
dspešne zvládol a vystaval metrory.t· 
mlcké plochy s agogtck~ml prer9vka· 
ml. Zbor (zbormajster Ivan Pacanov· 
sk9l bol spevácky zv1ádnut9. no be'Z 
zauj!mavejš!ch jav~skov9ch aktivit. 

Scéna Ml'l'oslava Matejku a. h. bo
la vizuálne 1 myšlienkovo rozpt91&
né (nefunkčné závesy) . Kost9my Da· 
nice Hanákovej a . h. boli chudobné 
na farebntl svietivosť. 

DITA MARENCINOVA 

nl! fednoaktouky: Nokturno od Myka
lu Lysenka a Ve~ornyct {Prtadky) od 
Petra NIUyifskl!ho. Po neddunom tl
spe§nom na§tudovant ukraflnsket ope
ry Zdporo~ec za Dunatom { 1985 J opli( 
sme boli svedkami toho, ~e stlbor sa 
vyulta velmi slubne, poddoo ~lm dalef 
ntfro~net!te a uyspelet§le ufíkony, ~e 
tento amatl!rsky opern{j stlbor - fe
dlne~n{j tohto druhu na Slovensku -
te schopnfí zulddnuf at ndro~nl ln
terpreta~nl tllohy. Na vydarenom 
preduedent oboch apter, ktorl sa 
stretlo u potetnl!lto obecenstva s mi
moriadnou odozvou, sa podielali ume
leckfí uedtlcl stlbaru a feha re~tsér 
Jurlf Sereglt, Milan Ivan a Slauomtr 
Jakubek {hudobné na!tudouante a kla
utrny sprievod), %bormatster Ondret 
Doba, choreografka Alena Fabtdnoud 
a sólisti Vasil Hrlcdk, Ing. Mtran Pet
ra§ovl~. Mdrta Sttllchovd, Ľuba Slo
utncoud, Zlatica Szab6aud, Mtraslapp 
Sml~anskd, Jana Ka~lefavd a mnohl 
dal!t ako ~lenovta zboru. 

Dluadelnl!mu stlboru Tarasa Seu~en
ka udelili pri prlldttostt 15. vgro~ta 
teho zala~enta a za doteraJ!Iu· ~tn
nos( Strteborntl plaketu Osuetoul!ho 
tlstauu a Odznak prul!ho stuptfa Mest
skl!ho u{jboru ZCSSP. 

Na sntmke Rrftlolfa Hozdka zdber z 
Nt§~ytfskl!ho opery Ve~arnyct. 

( R. R.) 

GRAMORECENZIE 
SLOVJ:NSKl ORCHES'I'aALNA HUDBA: ALKUN· 
DU MOYZU: SYMfONIA C. 12, OP. A; 11SZ1Wa 
KAilDOI: SYMfONJA C. 7 .,MLADA O SNK" ... 
BA&ft'ONOVI SOr.o_ JOEIANt ZBOa A 'Qut 
oacHES'rEa, oP. u 
haalllalt Cabea - "-Jt6a, SloYeukf ftlh.,..._ 
*llf abor ,.....,..,.._ ... ol Baza) 
SIOY....U ftlbera6ala, dld1ant Byatrtk &alaoba 
C OPUS aterao 1310 1134, 1Npt61na Dahrbka 

Nová digitálna nahrávka OPUS-u pondka disko· 
tllom dve sym!Oote hlavn9ch predstavltelov slo
venského symfontzmu - A. Moyzesa a D. Kardoša. 
V prvom prlpade Ide o poslednd, 12. symfóniu 
skladatela, ktor9 je zakladatelom slovenského 
symfonizmu a sdčasne aj zavtšltelom prvej etapy 
jeho v9voja. Symfonické tvorba A. Moyzesa do 
Istej miery prlpom!na tvorbu J. Slbella; tak Isto 
ako on vychádza z národného základu a pevne 
kotv! v tradlcll. Pokračovanie v tomto št9le by 
dnes pravda bolo už anachronizmom a mladšia 
generácia musi hladat Iné cesty, ako sme toho 
konečne aj svedkami. 

Moyzesova 12. symfónia, op. 83 je zre19m plo· 
dom tvorcu, pre ktorého už nebolo problémom 
.,postavU" ucelend symfonlcktl formu s dčtnne 
rozvrhnut9m dramaturglck9m plánom, pOsobtvo 
rozmiestnenými vrcholmi l s využlUm kontrast· 
ných plOch upokojenia. Vo v9bere tematického 
materiálu je skladatel striedmy, v jeho rozv!janf 
preukazuje bohatd fantáziu. Nezanedbatelnou sd· 
časfou sym!óníe je aj jej lnštrumentačné stránka, 
hoci aj tu pracuje s overen9m1 prostriedkami. 
K pocitu plynulosti a stavebnej zovretosti prispela 
aj Interpretácia. Orchester Slovenskej !llharmónle 
na čele so svojim šéfom, osvedčen9m Interpretom 
stlčasnej hudby Bystr!kom Režuchom ndtudoval 
dielo starostlivo, s pln9m pochopen!m autorov9cb 
zámerov. Za zmienku stoja pekné v9kony sólistov 
na drevené dychové nástroje 1 pln9 zvuk a vy· 
váženosť všetk9ch skupin orchestra. Trochu pre
kvapla v sllhre nie celkom prec!zne trioly v nie· 
kolk9ch taktoch 1. času symfónie. 

1. symfónia Dezldera Kardoša s podtitulom .,Ba. 
lada o sne" pre barytón, mtešan9 zbor a orchester 
s poullt!m textov P. Horova, op. 53 predstavuje, 
podobne ako Moyzesova symfOnla, ak9sl sumár 
doterajšieh sym!onlck9ch skdsenosu autora. Dielo 
charakterizuje prehladná, zjasnená sadzba. Sym-
fónia je Inšpirovaná traglck9ml vojnov9ml uda· 
losťamt - vypélen!m partizánskej obce Tokaj!k 
v roku 1944. To, samozrejme, udáva základné la
denie diela. Symfonická forma umožnila sklada· 
telovl dčlnne vyjadriť dramatické konntkty dané 
námetom. Epilóg, vyulfvajdcl miešaný zbor a ba· 
rytónové sólo, organicky nadväzuje. na predcbá· 
dzajtlce dve časti a prináša Isté zjasnente nálady . 

Výkony orchestra SlovenskeJ !llharmónle sd v 
Kardošovej symfónii opať na pozoruhodnej drovnl, 
Režucha vtl4ča lnterpret,cll pečať deflnlt!vnostl. 
Pekne spieva l Slovensk9 filharmonický zbor, od 
sólistu Františka Cabana by sme však očak4valt 
výrazovo dlferencovanejšl a hlasovo mäkkš! pre-
jav. ' 

Celkove je platňa umelecky na· velmi dobrej 
drovnl. Zvukové stránka plátne (L. Komárek, J. 
Hanák, resp. P. Smolinsk9l mé tiež potrebné pa
rametre a m~no ju považovať nielen za doku
ment, ale za žtvd a podnetnll umeleckd hodnotu. 

x x x 
HARFOvt RECITAL: JAN LADISLAV DUSIK: SO· 
NATA PRE HARFU C MOL, FRANTISEK BENDA: 
SONATA PRE HA~FU D DUR, JAN KITITEL 
KRUMPHOLZ: KONCERT C. 5 PRE HARFU A OR· 
CHESTER B DUR 
KRISTINA NOVAXOVIA - bwfa, S,.afooickf Ol'· 
ch•ter C..to.lONMkého roablua y Bratiala'Ye, 
dirigent Olbar llollúo,yt 
C) OPUS Stereo 9111 1125 

Harfa nepatr! k bežne sólisticky využ!van9m 
nástrojom a ant na platniach sa s ňou nestretá
vame ~asto. Ostatne, nahrávanie sólovej harfy je 
zaiste nemalým problémom - jednak kvOll (al
kostiam s ladenlm, ktor9m1 je tento nástroj noto.. 
ricky známy, a jednak kvOll rozličn9m šramotom 
a pazvukom, vznlka)dctm použitim preladovac!ch 
pedálov a ručn9m tlmenlm strťin. Tieto rušivé 
zvuky na koncerte poslucháč akosi automaticky 
eliminuje, ale citlivé mikrofóny Ich dokonale za
znamenajd. Nájdeme Ich nemálo aj na tejto plat
nl, no Ide o fakt, s ktor9m sa treba zmieriť. 

Popredná slovenská harfistka Kristina Nováko
vá, členka orchestra Slovenskej !llharmónle, ve
nuje sa usilovne aj sólistickej a komornej čln
nosti a rob! nemálo pre propagáciu tohto .,králov. 
ského" nástroja. Jej recitál, ktor9 sa objavll na 
platni OPUS-u, sa zameraJ v91u~ne na stard česktl 
hudbu a prináša na l. strane dve sólové sonáty 
(Dus! k, Benda) a na druhej koncert so sprievo
dom orchestra (Krumpholz). 

Duslkova sonáta je z druhu umelecky nevelml 
náročn9ch kompozlcU a pOsob! viac ako tran
skripcia, ne! pôvodná bartová skladba. No aj tak 
je to svieža, pr!jemne sa počdvajdca hudba. NovA
ková ju hrá s patrlčn9m švihom, miestami trochu 
ruš! nedoladen9 diskant. . 

František Benda, hooi starš! od Dustka, je vo 
svojej sonáte D dur modernejšie ortentovan9. 
Skladba je kompozične prepracovanejšla a viac 
rešpektuje špecifiku nástroja. V Inak velmi dobrej 
lnterpret4cll rušia niektoré pr!llš zdOrazňované 
tOny, najma v záveroch fráz. 

Jan Kftltel Krumpholz zo v~etkfch uvádzan9ch 
autorov harfe zjavne najlepšie rozumie. )e až pre
kvapujdce, fe sa jeho koncert B dur tak málo 
zjavuje na koncertnfch pódiách, kde sólisti dáva. 
Jll prednosť skOr transkrlbovanému Handlovmu 
koncertu. Stro ké využitie možnost! nástroja l zruč. 
ná kompozičné práca skladatela poskytli vera 
možnosti aj Novákovej na uplatnenie svojej vy
spelej techniky a muzlkallty. Spolupráca Symfo
nického orchestra Cs. rozhlasu s Oliverom Dohn4-
nylm je decentná a nech4va sólistke plný priestor. 

Platňa s har!ov9m recitálom K. Novékovej je 
hodnotným a dramaturgicky zaujlmav9m počinom 
vydavatelstva OPUS a dokladom nekonvenčnostl 
a vynaliezavosti jeho dramaturgie. 

ROMAN SKIEPEK 
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nený mnoh ými aspektami. Chcem a le 
zclôraznit, l!e vždy v cen tre môjho zá· 
u jmu je človek. A to a j vted y, ked 
pg em sklad by ná boženského charak · 
teru. 

Humanistický zámer vailcb diel je 
neaporný, vidy pripojlte noj hlas k 
mierovému (ls iliu. A proposl Co zna
mená pre vás Judský hlas? 

K. Penderecki v ča• braliislankého pobytu. Snlmka: S. Gajdoš 

- Zdá sa ml, že fudsk~ hlas je 
doposla l nevyužitým nástrojom. V 20. 
storoči bolo objavených ta.k málo hu· 
dolmých nás trojov v porovnani s 19. 
storočlm - samozrejme elekt roni ku 
nevynlmajúc - že nemožno nevyužiť 
tento nástroJ. a to zvlášť preto, že 
nlim posky tuje eš te stá le obrovské 
množstvo možnos ti. Ľudský hlas je 
ta kpovediac nellmltovaný, bez hranic. 
Uprednostňujete nlektorli z hndob· 

nr ch (orie m? 
- Nie. Vyhovujú mt všetky. Ope· 

rou čl oratól'ium počlnajúc a končiac 
komorno u hudbou. 

Predsa sa mi javl, le vo valom die· 
le domi nuj6 velké formy. 

- Velká f'Orma ma naoza j momen· 
tál no vlne zaujlma. Na druhej s tra ne 
sl v!llmnite, že každý rok niiiPišem 
aspoi1 jednu komornú skladbu. 

V Bratislave ste sa _predstavili ako 
skladater i dirigent. Co vo vás mo
mentálne prevaluje? 

Vývojové e tapy v tvorbe polského 
skladatela a dirigenta Krzysztof& Pen. 
dcreckého, ktorý sa 14. novembra 
m. r . predstavil v Slovenskej filhar· 
m6nii v Bra tislave na autorskom ve· 
l:ere ako skladater a dirigent, 16 vf· 
s ladkom neustá le j kryl ta llzécle jeho 
umeleckého profilu. Od prvých kom· 
pozlclf v darmstadtskom duchu pre
chádza do obdobia sonoris tlky, v kto· 
rom odmieta s uch6 racionalitu nic· 
k torých kompozičných technik a 
prlom neobyčajne rozvlja zvukovo-fa
rebnf efekt , často na 6kor témy a 
najmä formy. Po desaťročnom doml· 
uo\'Onl zvukovosti a kolor is tlky do· 
11pieva k pomaniu, l e kal dá avant· 
garda musi zékonlte pramenil v tra· 
dieli. Preto prehodnocuje svoje po
merne jednostranné kompozičné vf· 
chodiská a obohacuje svo j hudobný 
jazyk o prvky novoromantizmu. Pre· 
eo val a tvorba 70-tycb rokov nesie 
znaky práve tohto smeru? 

voji symfonlzmu. Mám na mysll napr. 
Sos takovlča. 

- Jednoznačne dirigent. Zastávam 
názor, že dirigovan ie by malo byt pre 
s kladatel a samozrejmosťou. Tak a,ko 
v minulých s toroči ach. Je to nespor· 
né , veď skladater musi mat so svo
jou skladbou kon takt. Dnes, v obdo· 
bi špecializácie, keď v každom odbo· 
re je niekto na niečo špecializovaný, 
sO a j hudobn!cl, žla f, menej vzdela· 
nl. Sklada telia sil odkázani na dln · 
gentov a nie vždy je to najštas tnej· 
šle riešen ie. 

Obdobie novoromantlzmu je teda za 
vami. V posledných tfldňoch vyvolala 
v hudobných kruhoch znai!né pole· 
mlky premiéra vaiie j opery Cierna 
maska. Uplatňujete v nej nový bar· 
monlcký systém, ncný pohrad . .. ? 

- Sklada ter s1 velmi nerád dáva 
nazerať do svoje j dielne, zvlášť vte
dy keď Ide o niečo nové, niečo, čo 
sa len črtá, rodi a čoho proces ešte 
nie je zdaleka ukončen~. Chcem len 
zdôrazniť , l!e p ráve týmto dielom som 
zanechal obdobie neoromantlzmu a 
urobU som to s plným vedom!m. Na 
posúdenie diela nie je e§te čas. Všet· 
ko je velmi čerstvé a k skla dbám 
treba pristupova ť s odstupom. 

Teda podl a val lcb slov je najide61· 
nojiiio spo jenie skladatera a dirigenta 
v j811nej osobe . .. 

- Ano, a le pripúšťam možnoot, že 
In\• dirigent ako skladatef, prináša do 
skladby niečo nové , pre tože má ~ 
vý prls tup, nový pohlad a to je vef· 
mt dôležité. 

Odchédzate do Moskvy. Co vás tam 
eaká? 

Prei!o ste siahli práve po surrealls· 
tickom literárnom diele G. Haupt· 
manna ? - Mám podplsanll zmluvu s Vel

kS•m diva dlom na naplsanle baletu po· 
dl a knihy Micha ila Bulgakova Ma j
ster a Margaré ta. Premiéra mala byť 
v roku 1987, a le na die le som eš te 
nezačal pracovať, ta kže to ne ja ký ten 
rok ešte potrvá. Inak Je to Jedna z 
ponúknutých li te rárn ych pred·!Oh foo· 
stlva lovému výboru v Salzburgu. Keď· 
že sa jedná o dielo, k'toré mt je bllz· 
ke, nere; !gnoval som a výs ledok uvi· 
dlme u:SI o dva roky v Moskve. 

- Bolo to obdollle, v ktoro m som 
sa 1ntenz!vne zaoberal hudbou novo· 
romantizmu, a le už som to zan echal. 
Zdai'O sa ml a s tále sa ml zdá, ako· 
bY. .sa v 19. s toroči a na začiatku 
20. storočia rozvo j hudby zabrzdil . 
Sk,la da tefov začal! zauj!mať Iné 
aspekty, čim sa vývoj s ymfonicke j 
hudby akool zastavil. Aspoň ja ,to tak 
chápem, že napr. po Oebussym, Schtln· 
bergovi čl ranom Stravlnskom pre· 
•Hala by ( ak1uálna vefká symfónia. 
Teraz, keď sme na konci 20. storoči a, 
fo na jvyšši čas k návra tu, a to tým 
viac, že sa predsa našli sklada te lia , 
ktor! po Mahlerovl pokračovali vo vý-

- Opera C1erna maska vznikla na 
objednávku fes tivalu v Salzburgu. 
Predložil som Im 6 či 7 literárnych 
predlOh, z ktorých st vybrali práve 
dielo G. Hauptma nna. Dlho som hla
dal ta k dra ma tický tex t ako Je tan.· 
to. No a surrea lizmus a ko ta ký ml 
vefml vyhovuje. Zauj lma ma tak vo 
výtvarnom umeni, ako l v lllera t11re. 
Je ml bl!zky, pre tože st mysllm, že 
sn človek často vzďalu je od reali ty. 

: c1verom by som chcel povedať. l!e 
v Ceskoslovensku som prvýkrát, ve
r:m ale, že nie posledný. Chcel by 
som sa viac dozvedieť o vašej hud· 
be. pretože moja Informovanost je ml· 
nlmálna. Tešlm sa na dalšie stre tnu
tla. Pripravila: EVA SLANINKOVA 

Pracujete vilak 1 textami z rôznych 
obdobi 1 oblasti. Aké krltérlé uplatňu· 
jete pri leb výbere? 

- Skutočne čerpám z textov rôz· 
nych obdobi l oblasti, čo podmieňuje 
môj prlstup. Tak ako je moja hud· 
tn rôzno-rodá, tak aj pr!stup je ovplyv· 

e n j ov v ich arche logických výsk mov 
v dňoch 16.- 21. novembra 1986 sa konalo tre tie zasad

nutie Studljnej skupiny pre h udobnú archeológiu (Study 
Group on Muste Archeology of ICTMl v štyroch mestách 
NSR: Hannoveri, WtllfenbUttell, H!ldeshelme a Hamburgu. 
Velmi dobre pripravené podujatie zorganizovala prezident. 
ka skupiny prof. dr. Elien Hlckmannová . S výnimkou zá· 
stupcov Afriky bolo na ňom prltomných asi 50 muzlkoló· 
gov 8 a rcheológov zo 17 ~tátov všetkých kontinentov. Pre
tože o hudobno-archeologickom výskume vere jnost vie za· 
tia f ve lmi málo, pripomeňme n lekofkýml poznámkami na j· 
skôr problémy tejto nov~j špecializácie. 

Pramene hudobno-a rcheologického výs kumu zahrňujú 
všetky predmety spojené s hudbou (ako aj pr edmety PO· 
tencionálne spojené s hudbou ). ktoré sa zlskall pr i ar cheo
logických prácach v teréne a viažu sa k obdobiam od naj· 
s taršlch čias až po stredovek. Od hudobno-his torických 
prameňov, najmä z na jstaršlch obdobi, sa Uš la tým, ž":_ ma. 
Jú výrazný synkre tický charakter. To znamená , že su or· 
ganlcky zrastené s Inými - a ko dnes hovorime - .. kul · 
t úrnyml" a .,umeleckými" pre javmi. O synkre tizme kulUír · 
nych Javov hovorime na zák lade porovnávania s h udbou 
prlmUivnych kultúr, kde má podobný charakter. 

Pozrime su na ti eto problémy konkrétnejšie. Väčšina 
hudo bných nástrojov so pri a rcheologických výskumoch na. 
~la v hr oboch 1.1 nepochybne súvisi s potrebným rituálom. 
Kvôli nálezovým okolnostiam sa o n ich nemOže s Istotou 
novorlt ako o hudobných nástrojoch - mohli to by ť len 
kópie (aj kópie zhotovené v Inom rozmere l vyhotovené 
pre kultové účel y . V mnohých prlpadoch sa nedá s urč i· 
tostou povedať ant to, čl skúmaný predmet bol hudobným 
nástr ojom, pretože viaceré konštrukcie nemajú známe a na. 
lógie. Rozhodnutie o tom, čo je a čo nie je hudobný ná stroj 
sa tot iž opiera predovše tkým o súvis losti a porovnania 
so známymi nástrojmi v prlmltlvnych kultftrach . Vieme 
vSak, :1.e aj primltlvne kultúry už majú za sebou dlhé vý· 
vojové obdobie a napr. pri spracováva ni ná lezov z obdobia 
paleolitu ( 20 000 - 10 000 r okov p. n. l. l by už nebolo 
vhodné prtdr žlnva t sa ten týchto analógl!. 

Pramene k výskumu hudby v na jsta rš!ch obdobiach sa 
od doterajšieh prameňov hudobného výskumu llšla tiež 
<;vojlm vzťahom k praktickej hudbe. Predmetom doterajš ie. 
ho hudobno-histori ckého bádania boli také pramene, ktoré 
sa po rôznych formách spracovávania na základe analógii 
s exis tujúcou Interpretačnou praxou zaradovali a k nie do 
a ktuálnych, tak aspoň do potenciá lnych potr ieb koncertne j 
praxe. Pr i pohlade na hudobno-archeologické pramene Je 
evidentné, že o zmys le Ich štúdia pre potre by koncermej 
praxe sa nedá uvažova ť. )e sice p1·avda, že aj takéto pri· 
stupy s11 vyskytli : Ca jsa Luncl ová vo Svédsku vydalo pl atňu 

s rekonštrukciami zvukov archeologických hudobných ná · 
strojov a pred nlekofkýml rokmt predviedli v Moskve na 
koncerte populárnej hudby rekonš trukcie megallt!ckých 
kultových nástro jov z Ukra jiny. Snaha ,.zhmotňovať" po
doby zvláštnostl ná strojov z archeologických nálezov do 
zvukovej podoby sa pravdepodobne bude objavovať kvôli 
študiJným účelom nj v budúcnosti. Pri leb realizácii sa 
však bude vždy pocHovať nekomple tnos t tohoto prejavu, 
pretože jeho pôvodný zmysel bol vlazant na synkretickú 
účast hudby v kontexte lnfch kultúrnych prejavov. 

Nedos ta tok ana lógii k nálezom hudobnej povahy, problé. 
my Ich datovania a zisťovanie kultúrnych sllvlslostl jed
notlivých nálezov hudobných nástrojov charakterizovali 
podstatnú čast rokovania aj na t reťom zasadnut[ Studljnej 
skupiny pre hudobn(! archeológiu. jednotlivé referáty však 
naznač il i , že výskum v tej to špecializácii sa posúva od 
heurlstlckého spracovávania nálezov hudobných nástrojov 
k rozpracováva ntu otázok, Ich klasi fikácie a typológie. In
grid de Geerová z Up psa ly napr. na základe grafického 
znázornenia nálezov hudobných nástrojov na mapách podl a 
jednotlivých obdobi ukázala , aký dôležitý je nápadltý pr i· 
stup k uchopeniu skt1ma ného problému. )e nepochybné, že 
zákla dom pre akékofvek spracovanie hudobno-archeologic
kých prameňov zostane čo na jpresnejš ie datovanie, strati· 
grafla a mor fologický popis skúma ných objektov. Pre ďa l· 
šle kroky však treba vy tvárať modely a myšlien kové kon
štrukcie, ktor é vytvoria predpokla dy pre lepšie chápanie 
procesov, ktoré sa v zaniknu tých kultúrach odohrával i. 
Skvelou bilanciou vykonanej práce v oblasti hudobnej ar
cheológie bol kriticko-analytický pr!spevo)5 Vincenta Me· 
gowa z južnej Aus trálie. Naznačil potrebu profesionálnej· 
šleho prlstupu tak z archeologického, a ko oj m uzlkologlc
kého hladiska pri vyhodnocovani hudobno-archeologických 
prameňov, ako aj potrebu komplexnejšieho vyhodnocovania 
skúmantch : ja vov. 

Mimoriadny význam možno priplsať publlkačným projek. 
tom, ktoré sa počas zasa dnutia uvádzali do života. Už v 
Hannoveri dostali Očostnlcl do rfik prvé člsl o časopisu 
Archaeologla muslcall s, ktorý bude vychádzať polročne vo 
vydovatelstve Moeck v Celie. V súčasnosti sa pripravuje 
do tlače as! 30 r eferá tov zo zasadnutia Studljnej skupiny 
pre hudobnú archeológiu. V edlcll Muslkgesch lch te In 
Blldern pripravuje dr. W. Bachmann samosta tný zväzok 
venovaný hudbe v Európe od na jstar šlch čias až do doby 
sťahovania národov. Týmito krokmi nadobúdaJO pracovné 
zámery te jto študijnej skupiny pevné obrysy. Ak sa nová 
špecia lizácia bude rozvfja t takýmto tempom naďal ej , už 
v dohla dnej dobe sa namiesto troch-štyroch viet o hudbe 
najstarš!ch obdobi bude musief vo všeobecných de jinách 
hudby počlt at so zavádzanlm samosta tných ka pitol. 

IVAN MACAK 

oskovské stretnutie 
hudobných pedagógov 

V týždni od 17. do 22. novembra 1986 konal 
sa v Moskve kongres EurOpskej a sociácie kon. 
zervatórll a vysokých hudobných škOl ( EAK ) 
s tema tickým zameranlm na otázky profeslo· 
ná lnej prlpravy a uplatnenia hudobných umel. 
cov. Na kongrese sa zllčastnll l predstavitelia 
konzervatórll a vysokých hudobných škôl a 
akadémii z Bulharska, Ceskos lovenska, F!nska, 
Holandska, Luxemburska , Juhoslávie, Maďarska, 
Nórska, NDR, NSR, Ra kúska , Svajčlarska , Svéd
ska, VelkeJ Británie, a ko a j zo vše tkých r e
publik ZSSR. Pozva ni tiež boli zástupcovia CĽR 
a KĽDR ako pozorovate lia. 

Kongres slávnostne otvoril 17. novembra vo 
VelkeJ sále moskovského konzerva tória zástup. 
ca ministra kult úry ZSSR. Slávnostné otvorenie 
doplnil koncer t orchestra moskovského kon
zervatória, ktorý dirigoval nár odný umelec 
ZSSR DmitriJ Kita jenko. Spolu so sólis tom ná. 
rodným umelcom RSFSR Viktorom Tre tjakovom 
predniesol Koncert pre husle a orchester O dur 
P. l. Cajkovského a 5. symfóniu d mo1 O. So
stakovlča. Platňu s nAhrávkou Sostakovlčovej 
symfónie z tohto koncertu potom dostali O· 
častnlcl kongresu pri jeho zakončenl a ko po
zornosť hostltefov. 

Rokovan ie kongresu začalo 18. novembra v 
Rachmanlnovej sále moskovského konzervató· 
r ia. Ovodný referát predniesol prezident EAK 
rektor moskovského konzervatória Boris I. Ku. 
IIkov. ZdOraznil v ňom humanistické poslanie 
hudobného umenia v sllčasnom sve te a upozor. 
nll na jeho úlohu formovať vedomie a cltenle 
st1časného čl oveka. V tejto stlvlslostt sa zmie
nil o potrebe kultfirnej ekológie; táto požla · 
davka vychádza z nutnos ti zabrán~t poklesu 
ťirovne kult t1rnostt sOčasného života ( or lento· 
vaného jednostranne technicky). pretože by 
ma l za následok pokles Orovne ludského mys
lenia vôbec l úrovne medzlfudských vzťahov. 
Načrtol potom obraz systému hudobného vzda. 
lávanta v ZSSR, ktor é sleduje dve základné lf. 
nie: všeobecné hudobné vzdelenle a profesia· 
nálne vzdelanie, ktoré je v podsta te tro jstup
ňové a zač!na vlastne už podchytenlm detských 
talentov na špeciálneJ hudobnej škole prj kon. 
zervatórlu, pokračuje cez vyššiu hudobnú ško. 
lu a završuje sa na konzervatóriu. 

V refer átoch, ktor é potom na sledovali, sme 
mali možnost vidiet zvléštnostl a trendy hu
dubného vzdelávania v európskych kraJinách. 
Ukázalo sa, že mnohé učebné programy našich 
konzerva tórll ( zaraďované mechanicky medz! 
st'redné školy). sú čast o Inde obsahom vysoko. 
školske j výučby. Referáty predostreli vefkú roz. 
manltosť foriem umeleckého školstva - od ll
plnej lndlvlduálnostl učebn~ch plánov a osnov 
na jednot livých školách vo Velkej Británii, a l! 
po dokonal(! organizáciu a nadväznost v ZSSR, 
ku ktorej sa bllžla osta tné socialis tické kraJI· 
ny. V niektorých krajinách (napr. v Luxembur. 
skuj Ide paralelne výchova profesionálov 1 a· 
metérov na tej Istej škole; v Luxembursku do. 
konca prlj!majfi všetkých uchádzačov bez pri. 
Jlmaclch skllšok, ktorých selektlvnu funkciu pJ. 
nla prvé ročnlky školy : tu sa v pr ocese výuč
by najlepšie ukéže talent a pracovné schopnost! 
žia ka, ktorý sa potom zamer ia na ama tér sku 
alebo profes ionálnu dráhu, čl celkom odlde. 
Všeobecnou bolesťou sa jav! celkový pokles 
muzlkallty uchádzačov v dôsledku nevhodného 
pôsobenia e lektronických ma sových médii (roz. 
hlasu, televl.,;le). v čom je malý rozdie l medzi 
komerčne zameranými západnými spoločnosta. 
ml a týmito lnštltllc!aml v' socia lis tických kra. 
Jlnách, kde by sa predpokladala Ich náročneJ· 
šla a plánovitejšia kult llrnovýchovná politika. 
Aktlvne muzlclrovanle ods llva tiež pomerne ši
roká možnost a dostupnos t prostriedkov repro. 
dukcie hudby. To vedie k strate a ktlvneho pri. 
stupu mládeže k hudbe, čl potrebe hry na 
nás trojoch a lebo spevu, čo sa nepriaznivo pre. 
mleta vo výučbe nielen v speváckych, ale aj 
Inštrumentá lnych triedach, kde sa poma ly stá . 
va problémom prirodzené cltente melodickej 
fr ázy. Skutočnost, l!e v sOčasných európskych 
škol4ch sa naspieva a lebo spieva má lo, O· 
vplyvňuje celkovú llroveň hudobnosti národa, 
a tým l možnos ti prejavu talentu pre profe· 
s lonálne štt1dlum. 

Rokovanie kongresu doplňall návš tevy múze! 
(GIInkovho múzea s pozoruhodnou zbierkou 
his torických l súčasných fudových nástrojov 
Európy l Azle, Cajkovského múzea v skla da 
tel ovom dome v Kline pri M,oskve l , hlstorlc· 
kých pamiatok (moskovského Kremfa 1 archl· 
tektonického areálu v Zagor sku ), predstaven! 
Velkého divadla, ale hlavne koncerty. Celé 
rokovanie kongresu bolo spojené s koncertný
mt vystúpeniami: medzi jednotlivými referá tmi 
vyitupova lt žiaci celého komplexu škôl mos
kovského konzervatória - od š peciálne j hu· 
dobne j školy až po poslucháčov najvyššieho 
stupňa, často laureátov medzinárodných sMa· 
ž!. Tu sa ukázala výhoda podchytenia ta lentov 
od dets tva : mnohé výkony pomer ne mla dých 
žiakov (vek niektor ých odhadujem a si na 8 
rokov l l vzbudzova li priam l1dlv všetkých 11· 
ča stnl kov. Koncert zboru moskovského konzer. 
va tórla bol jedinečným zážitkom zo stretnutia 
s vyspelou zborovou tradlclou ruske j l soviet· 
s ke j hudby v dokonalej Interpre tácii posluchá
čov zborovej fakulty. Práve tak bol pozoruhod
ný l úvodný orchestrá lny koncert a väčšina 
sólistlckých výkonov. Mene j presvedčivo vyzne. 
l t vystúpenia komorných ansámblov, na jmä v 
porovnani s na šou komornou tradlciou , ktoré 
má svoje vefml dobré prejavy l na podobných 
školských stupňoch , hoci nemáme tak šlrokll 
základňu pre výber talentov. 

Kongr es uzavrela v sobotu 22. novembra re
cepcia v hoteli Ross!ja za (!časti ministra kul . 
túry ZSSR, po ktore j nasledoval záverečný kon 
cer t pedagógov moskovského konzervatória vo 
Vefkej sá le. JURAJ POSPISIL 



Koncer elektroakustickei hudby 
na folkló ne motívy 

Elektroakustické štcldlo Cs. rozhlasu v 
Bratislave už ntekolko rokov pravidelne 
poriada koncerty elektroakustickej hud· 
by, prezentujOce autonómne elektroakus. 
tlcké opusy slovensk9ch a česk9ch skla
daterov. Dňa 4. februára t. r. sa v rámci 
spomlnaných koncertov po prvý raz usku. 
točnll v Estrádnom štOdlu Cs. rozhlasu v 
Bratislave koncert, na ktorom sa brat!· 
slavská hudobná verejnosť mohla zoznA. 
ml! s elektroakustickou hudbou lnšplrD
vanou folklórnymi motivml. Ovodné sto. 
vo o slovenskej elektroakustickej hudob
nej tvorbe "! k Jednotlivým kompozlclám 
predniesol Milan Adami!lak. Poukázal v 
!'lom na vzájomné prellnanle sa folklór· 
neho a elektroakustického žánru, pričom 
ICI6nan61 poataveula a •fmem rapreaen. 
lltlnayoh folklórnych nahrbOik det•ml. 
DOYnfch elektroelnaatlckfml nukovfml 
proltriedkam.l • kODtexte siOYenlkel elek· 
trolkaltlcMj hudby l • koat.xte elek· 
troakaltlckeJ hudby Yllbec. 

úvodnou skladbou večera bola Musica 
pastorum S•etoa6ra Strai!lnu, prlekopnl
ka v oblasti elektroakustickej hudby mo
tivovanej folklórnym žánrom. Kompozl· 
cla, vychádzajOca zo zvukových možnos. 
u rOznych pastierskych nástrojov a Ich 
funkčného využitia v hudobnom procese, 
vyjadrovala tvorivý dialóg Iba zdanlivo 
protikladných hudobných žánrov. Musica 
per uno vlollno, druhá skladba S. St~;"a· 
!!Inu uvedená na koncerte, bola na jed· 
nej strane Inšpirované Interpretačným 
majstrovstvom primáša Judovej hudby 
Ondreja Molotu, na strane druheJ multl
pllka!!nýml možnosťami elektroakustickeJ 
techniky. Autor sa v nej sOstredll na O· 
t6zku Jednotného Interpretačného štýlu, 
determlnovanél\o v nemalej miere hrou 
jediného huslistu. 

Dvojica autorov - TadaU Saln a La. 
fialu Gerhardt sa na koncerte predsta
vila dielom Balada, základnou Intenciou 
ktorého bolo zv9raznlť homogenitu vý· 
povede cez opozlclu rOznych hudobných 
prejavov, a vytvoriť tak napätie provo· 
kujtlce poslucháča k zamysleniu sa nad 
jeho vzťahom k novostl. Snaha zacho
va! sl nezávlsl9 postoj voči tradlcll sa 
prejavila 1 v ďalšej Salvovej kompozlcll 
- Vrchárska, ktorA patri medzi kJO!!ové 
diela elektroakustickej hudby Inšpirova
nej folklórnymi motivml. V skladbe au
tor spracováva variácie na Judovd ple
seň. Borovka vo virtuóznom predvedenl 
Rlnalda Oláha, umocneného prostrledka. 
ml elektroakustickej hudby - multlpll
ka!!nou technikou, moduláciou, transpo
zlclou. 

Koncerty š žirna 
Dramaturgia koncertov ŠKO Zlllna vo 

svojej 13. sezóne Je rovnako ako v pred. 
ch4dzaj0clch zameraná na tvorbu domA. 
clch skladaterov, na klasiku svetovej hu. 
dobnej llteratllry 1 na objavovanie diel 
málo známych. Na sóllstlckých postoch 
sa opä! vystriedali mladi sólisti a jed
notlivé koncerty pondkall aj možnosť po. 
rovnanie prlstupu a práce hosťujdclch 
dirigentov. 

Na otváracom koncerte sezóny 1986-
1987 [16. X.) zaznela v llvode Maca 
latropolltana od A. Moysesa, ktorej kon
certantn9 part husU predniesol na vy
sokej profesionálnej drovnl koncertný 
majster SKO F. Figura. OvodnO skladbu 
1 cel9 program mOžno z hladiska Inter· 
pretécle charakterizovať maximálnou sd. 
stredenos!ou !!lenov telesa, vyzretosťou 
podania celku 1 Jeho detailnou prepra
covanos!ou. K t9mto kvalitám možno pri
radi! 1 cltllv9 sprievod v Koncerte pre 
klnlr a orchester A dur, KV 414 od W. 
A. MOArta, ktorého sólový part prednie
sol 1. Gejan. jeho prednes oslnil kultl· 
vovanostou tónu, perlivou vyrovnanosťou 
Oderu, Istotou a dokonalosťou výkonu. 
Zaujlmavým spestrenlm predvedenia toh. 
to koncertu boli originálne prldavky sO. 
!!asného kubánskeho skladatela Chlcorel. 
llbo využlvajdce španielske rytmy. Záve
re!!n4 Symf6nla č. 4 A dur, Talianska, 
od F. Meodelaohna-Bartholdyho ukáza· 
la kvality hráčov, najmä dychovej sek· 
cle 1 premyslenosť koncepcie dirigenta 
J. Valia. 

Reprlza toho koncertu ( 25. X.), ve
novaná tlčastnlkom V. celoslovenského 
stretnutia KPH, prlváblla hlavne záujem. 
cov o klavlrne dielo Jubiluj\lceho F. Llsz. 
ta ktorého dielo nahradilo Mozartov 
k~ncart. Taliansky klavirista C. Crlsmanl 
bol sólistom v skladatelovom PatetieJrom 
k•carte pre klnlr a orchester, ktorý 
1101 lea aedhno obja.enf a bol l!eeko
llow8111111oa prealéroa. Hlavným prlno
som bolo samotné uvedenie skladby, ako 
nova Informácia o diele F. Liszta. Vý
kon sólistu však zaostal za optimálnou 
drovllou predvedenia, na akO sme zvyk
out!. 

Oa!!! koncert ( 8. Xl.), venovaný Me· 
slacu CSSP a Dňom kultúry BĽR, prinie
sol v dvode Serenádu Ea dur, op. 32, 
L l od .N. MjHitonkého. Toto dielo vy- . 
utlvajdca ruské melodické prvky updta· 

Domlnujdcou črtou tvorby IYana Du
beckého, prezentovanej na koncerte die. 
lami Ozveny z Oravlc a Cimbalista od 
Hrona, je snaha o zachovanie ~týlovej 
čistoty Judového prejavu, o zachovanie 
Identity folklóru. Pokia! v prvej sklad· 
be vystupuje do popredia obrys Judovej 
plesne v Interpretácii zaslllžilej umelky· 
ne Dariny Laščlakovej, v druheJ skladbe 
autor zvýrazňuje zvukové a technické 
dlspozlcle cimbalu prostrednlctvom sl· 
multánneho vrstvenia zvukových pásiem 
pri sOčasnom zachovani št91ových oso
bitosti horehronského hudobného náre· 
čle. 

Spontanelt·U Judového muzlclrovanla u. 
mocnil vo svojeJ výpovedi l }ouf Malo
•ec. Kompozlcla Cez Balocké čierne ho· 
ry, v ktorej zaznieva akcent na Judský 
fenomén, využlva tiež simultánne vrstve. 
nie zvukových llnll, echo, transformáciu 
1 dalšie prostriedky elektroakustickeJ 
hudby k poetlzácll vzťahu folklórneho a 
elektroakustického. 

Mlro.la. Bbllk, autor viacerých auto. 
nómnych elektroakustických opusov, vy. 
chádza vo svojeJ skladbe Bačovské alé· 
gle z motlvov valaskeJ kultdry stredného 
Slovenska. Inšpirovaný zvukom; fujary v 
podani Jozefa Peška, podriaďuje M. Báz· 
Uk celé hudobné dianie zvuku, farbe l 
dynamike fujary s dOrazom na vyznenie 
technických nuansl tohoto nástroja. 

Akcent na vokálny prejav Eleny ZA· 
hradnlkovej , lyrlcké stvárnenie Judovej 
predlohy, pásma autenticity folklóru 
strledajdce sa s autorským zásahom -
to boli atrlbOty kompozlcle Horička vy· 
soká od Inna Hl'Uionkého. 

Postoj mladej skladatelskej generácie 
k folklórnemu žánru na koncerte repre
zentovala skladba Vifaaoela.a KubllHal 
Ked sme prechádzali. Striedmosť nerA· 
banla so zvukom, zmysel pre detail l ce. 
lok, lntenzlvna vrOcna výpoveď charak
terizuje Jeho skladatelskd poetiku nielen 
v oblasti komorneJ tvorby, ale l v tejto 
oblasti 

Na záver možno konštatovať, že kla· 
dom a nesporným prlnosom koncertu 
bola premyslená a zaujlmavá dramatur· 
gia, ktorá vychádzala tak z prezentácie 
tvorivých výsledkov Elektroakustického 
~tddla Cs. rozhlasu v Bratislave, ako l z 
možnosti konfrontácie jednotlivých pri· 
stupov skladatelsk9ch osobnosti k spra
covaniu folklórnych motlvov prostrled· 
kam! elektroakustickeJ hudby. 

ALENA CIERNA 

Jo vkusným lyrizmom a preclznym vy
pracovanlm detailu. Vystdpenle bulhar· 
ského klarlnetlstu P. lleden v Koncerhl 
č. 1, f mol od C. M. •on Webua sa od· 
llšovalo od zaužlvaného štýlového pred· 
vedenia. Velké rubata a tempové kon
trasty prispeli nielen k nesdrodostl cel· 
ku, ale spOsobill aj nemálo problémov 
v oblasti sdhry s orchestrom aj takému 
skOsenému a pohotovému dirigentovi, 
akým je saal61llf umelec dr. I:. RaJW. 
Svoje majstrovstvo logickej výstavby l 
vypracovania detailu [sláčikové l dych o. 
vé drevené nástroje) znovu ukázal v 
Symf6nli 1!. l, C dur od F. Schuberta, 
ktor4 pod Jeho vedenlm vyznela zvukovo 
vyvážene, kompaktne a štýlovo čiste. 

Vzácnymi a už tradičnými zážitkami 
sd vdaka šKO Zillna jeho vianočné a 
novoročné koncerty. Vlanol!nf ( 19. XII.) 
bol atraktlvny obldbeným sólistickým nA. 
strojom - organom l celým programom. 
Na Ovod zaznelo Concerto grouo g 11101 
op. l, 1!. ll, VIanočné od A. Corelllho, 
ktoré viedol od čembala J. Valte. Or· 
chester hral s plným nasadenlm, zvýraz. 
ňujdc dynamické l tempové kontrasty. 
Nasledujdcl HaydDOY Koncert pre organ 
a orchester c dur, č. 2 so sólistkou K. 
HanseiOYOU prezrádzal známky rytmic
kej nejednotnosti. AJ napriek tomu, že 
v klasicistických skladbách nemá organ 
svoju vyhranenll sóllstlckú funkciu, bol 
jeho part aj pri maximálnej snahe dlrl· 
genta 1 hráčov orchestra o citlivý sprte. 
vod predsa Jen miestami pohltený zvu· 
kom tutli. To vo velkeJ miere ubralo na 
celkovom dojme zo skladby určenej ta· 
kému obldbenému nástroju, akým je v 
sdčasnostl organ. 

DruhO polovicu programu vyplnila Vla· 
nOifná omla pre 116la, zbor a orcheater 
so sbomfka Harmonla pastoralts od E. 
Paschu, ktorý pOsobll 1 zomrel v Zlllne. 
Omšu spolu s SKO predviedol Spedcky 
zbor mesta BNdsla.y ao sbormatatrom 
L. Holúkom a v sóllstlckých dlohách sa 
predstavili I. Luk61!0Yá, H. StolfOYá-Bao. 
dod a 11811161llf umelec J. Spaček. AJ 
napriek nerovnakej miere skdsenostl só. 
listov dominovala v predvedenl vyrov
nanosť hlasov muzikantské spontánnosť, 
ale aj prlstupnost samotného diela po
slucháčovi. Ľudové prvky boli v rámci 
koncertujdceho telesa zvýraznené krojo
vanými členmi cimbalovej muziky. Pas
chova VIanočná omša zaznela v zanle· 
tenom podani J. Valtu. Posledný koncert 
minulého roka bol teda mimoriadnym 
zážitkom akustickým l vizuálnym. 

K. CENKOVA 

Z komorných koncertov MDKO v Bratislave 
K hodnotným zážitkom koncertného ži. 

vota v Bratislave patrilo vystdpenle ko
morného dua Dagmar ZsapkDYi-Sebeeto
•' - flauta a Josef Zsapka - gitara 
(1. decembra 1986) v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. Hodnota Ich vy· 
stdpenla nespočlva však Iba v -tom, !!e 
ide o jediné, neustále pOsoblace duo ta· 
kéhoto obsadenia, ale predovšetkým pre 
mimoriadny výkon oboch sólistov. 

Svoje vystdpenle otvoril gitarista )o· 
zef Zsapka skladbou Suita de aotlqUM 
densas Eepaaolaa Gaapara Sans-Abel Car. 
lenra, ktorý v šiestich starošpanlelskych 
tancoch dal vynlknQť svojeJ preclznej a 
dOsledneJ technike, ako aj osobitému, fa. 
rebne nenapodobnltelnému tónu. Obdivu. 
hodne preclzne vypracované v~etky tech
nické detaily, Jasná fráza, pOsoblvé vl· 
brato a tvárna dynamika - to boli pred. 
poklady štýlovo vyhraneného prejavu. 
Tažlskom koncertu však bolo vystdpenle 
flautlstky Dagmar Zsapkovej-Šebestovej 
s gitarovým sprievodom. V Sonáte G dor 
Ernsta OottUeba Barona pre flautu a 
gitaru sólistka potvrdila, že je j doteraj· 
šle výkony sil dokladom stabilne vysokej 
umeleckej llrovne. POsoblvý tón, široké 
vlbrato, plynulá, tiahla fráza umožňujd 
dosahovať sólistke muzikálnu vzletnosť. 
štýlovosť jeJ prejavu je prirodzeným ja
vom a tak l Sonetlne, op. 205 pre flautu 
a Jltaru M.na CasteloaOYa·Tadeaca sa 
stala dokladom suverénneho muzlclrova. 
nla, v k~rom vďaka technickej Istote aj 
v najnáročnej§lch pasážach (týka sa to 
aj DuettlDa, op. 77 Maura Glullanlho) 
pociťuje poslucháč radosť z hry a hudby. 
Oalšlm charakteristickým znakom hry 
tohto dua je velmi citlivo prepracovaná 
dynamika dávajllca skladbám osobitý rAz, 
tak prlznačný pre toto komorné zosku
penie. 

Osobitým spOsobom zarezonovala Inter
pretácia dvoch sdčasných, programovo 
ladených skladieb - Glordano Bruno 
českého skladatera StJp6na a.ka a Dob. 
rf dd, p6o Plcueo, slovenského skla· 
datela Dalana Mardl\l!eka. Duo Z'sopkD
vá-Šebestová - Zsapka je vObec nadše· 
ným propagátorom sdčasnej slovenskej, 
českej l zahraničnej tvorby. VIacero skJa. 
datelov Im venovalo svoje diela, nejed. 
na z nich vznikla na Ich podnet. V Glor
danovl Brunovl prostrednlctvom najroz
llčnejšlch druhov techniky hry a pOsobl. 
vého obsahu vyburcuje autor Interpreta 
k mimoriadnemu výkonu a ten bol u 
Dagmar Zsapkovej-Šebestovej sugestlvny, 
technicky bezchybný, mnohotvárny a per. 
traktujllcl množstvo nálad. Marttnčekova 
skladba Dobrý deň, pán Picasso je sklad. 
ba nielen na pohlad efektná, ale 1 vel· 
ml náročná, no pritom hudobne obom 
Interpretom bllzka. jozef Zsapka sa ako 
sólista predstavil na koncerte ešte raz, 
v skladbe Soaatioa Meridional MaiHiela 
Maria Ponceho, v ktorej mal možnosť 
demonštrovať svou technlckd virtuozitu 
a celkovd hudobnd bezprostrednosť. 

Koncert dua Dagmar Zsapková-Šebes
tová a Jozef Zsapka bol dobrou prlležl· 
tosťou presvedčiť sa, že máme vynlkajd
clch Interpretov schopných dspešne re· 
prezentovať vysokll umeleckd droveň 
nášho koncértného umenia doma l v za. 
hraniči, čo toto duo, ale l rad dal§lch 
umelcov, už neraz dokázali. 

STANISLAV BACHLEDA 

x x x 

Mladá Interpretačná generácia sa v o. 
statneJ _ dobe výrazne dostáva do pove-

domla širokej hudobnej verejnosti. Vzta. 
huje sa to tak na Inštrumentalistov, ako 
1 na koncertných a operných spevákov, 
ktorým sa umožňuje nielen domáca, altt 
1 zahraničná prezentácia na medzinárod
ných sdťažlach, festivaloch a prehliad
kach. Sil v centre pozornosti našich hu. 
dobných lnštltdcll, a tak razom zaujali 
miesta sólistov pri uvedeniach význam
ných diel na na~lch profesionálnych scé. 
nach a koncertných pódiách. Explózia 
talentov nastala najmä v oblasti operné. 
ho spevu. Mladi speváci priniesli vynlka. 
jdce ocenenia svoJich schopnosti z me· 
dztnárodných kolblšť, zodpovedne naštu. 
dovávajd zverené dlohy na scéne opery 
Slovenského národného divadla, kde 
vzbudzujd mimoriadny záujem práve ont 
·a až po nich In! známi a skdsenl sólisti. 
Chvályhodné je, že sa venuJd tlel kon
certnému repertoáru. Na koncerte, ktorý 
sa konal v predvlanočnom obdobi v Zr
kadlovej sieni Primaciálneho paláca ( 16. 
decembra 1986) sa predstavila štvorica 
sólistov opery SND - ElaDa Hollčko.A 
(soprán), Jitka Zarhauo•A ( mezzosop. 
rán), Josef Kundlák (tenor) a JAn Oalla 
(bas). Vhodne ku sklonku roka sl vy
brali urývky zo zbierky Gloecchl118 lloa. 
slnlho Serate MualcaU. Spievali v prvej 
časti po dvoch arletách a v druhej času 
potešili štyrmi dvojspevmi [dvoma Holič
kovA s Zerhauovou, jedným Hollčková s 
Kundlákom a jedným Kundlák s Gallom). 
Pri klavlrl sprevádzal Karol Toperczer. 

Elenu Hollčkovd dobre poznáme a vie. 
me aj o jej nesporných Javiskových a 
hlasových kvalitách 1 zásluhách na poll 
Interpretácie slovenskeJ tvorby. Najlepšie 
zapOsoblla v dvojspeva s Zerhauovou, 
akoby jeJ partnerka dodala viac sebadO. 
very. ZerbauOYá totiž nielenže vystupuje 
suverénne, ale rovnako suverénny je l 
Jej vokálny prejav, a to sme !ll ul v~lmll 
1 pri jeJ Javiskových stvárneniach postá• 
(napr. Carmen na scéne SND) . Má výnl. 
močne zrelý hlasový fond a peknt vý· 
raz. Jozef Kundlák sa postaral o mnohé 
poplsané riadky v dennlkoch, obrázko· 
vých časopisoch a . v odborneJ tlači po 
svojoJl!. dspechu v Pavarottiho m~dzln4· 
rodneJ sd(ažl. Zvedavosť vyvolával však 
už dávno predtým - už od svojho vy
stdpenla v Donovi Glovannlm (Don Ot· 
tav lo). Bývalý štipendista Slovenského 
hudobného fondu zakotvil nateraz na 
scéne opery SND a takrečeno aaometrlc. 
kým radom mu prlbQdajQ závažné Qlohy, 
Vynlkajdcl Nemorlno a čerstvt Tamlno, 
ako 1 mnohl In! hrdinovia, musia mat 
z4klad v schopnostiach, pričom Kundlák 
pracuje aj na obohacovanl svojho kon
certného reperto4ru, na skvalitňovani tO. 
nu a techniky vObee. Na Jeho Rosslnlm 
Imponovalo krásna zafarbenie hlasu -
to Isté plaU a} o najvyrovnanej!lom In· 
terpretovt tohto večera Jánov~ Gallovl -
Ich dueto l Marlanl bolo vrcholným U· 
meleckým zážitkom • rámci takto lade· 
ného koncertu. štvorica sl pripravila ako 
záverečný prldavok scénu z Rosllulho o. 
pery Motlll, ktorá vyznela velmi dobre. 
Na záver ešte nlekolko slov o JAnovi 
Gallovl, umelcovi vynlkajdco herecky l 
spevácky vybavenému tak pre opernQ scé. 
nu, ako 1 pre koncertné pódium. Galia 
Je dnes tam, kde Kopčák a Mlkulá!l: je 
Iný, tak ako sd odllšnl 1 obaja spomlna. 
nl špičkov! basisti. A to je dobre nielen 
pre divadlo doma, ale l pre prezentAciu 
slovenskeJ hudobnej kulU1,ry v zahranlčl~ 

VIERA POLAKOVICO~ 

KONKURZY 

RladJtar Slovenského n6:rodného ctivadla • Brdalan •JPi•ute konkur1 na ob•• 
ole yoJnfch m.lest • orchestri SND: 

- hráčov na hu•le 
- hr61!a na kontrabas 
- hr6~a na fagot s po\'lnna.fou kontrafaaotu 
- hr61!a oa I. lemf rob 
- hráča na lesnf rob 
- hr6i!a na biele nbtroje. 
Podm.lenkou priJatia te at.olut6riwn VSMU, AMU, JAMU alebo Kon~nt6rte. Koa

kur1 sa koná dfta 7. 4. 19117 o 11,000 hod. • bndowe opery SND, Gorkého č. 2, Bra
!Ulawa, PSC 1115 81. Veklod bran6ca Je 3!1 rokOY. Pieoamé liadloati a kritkym llvoiO
pl.om a popl.om praxe .,.-eiatte nafnelkGr do 27. 3. 1987 D8 Vedeale opery SND, 
BNtiala.a, Gorkého č. 2. Ceetom6 • hradl len prlfatfm uclticbal!olll. 

ll ll ll 

RJadltehltYO K'Oilsenat6ria y Koilct.ach -..ypisuJe konkun na ollaadanle tfchto u.i!A· 
tellkfch mieat: 

- ul!lteJ operného a oeopernébo ..,_.u 
- učltel hereckej •fchovy pre hndobnodrama•cké oddelenia lkoly. 
VyladuJe ea abaolut6rlum V'f'Okel lkoly m6dckfch Wllenl. 2iada.f treba saataf 

do 15. m6fa 1987 na rladltel.two ICGn:senat6rla, LeniDOYa 115, 04Z 03 Kollce. Kookun 
18 aakutol!ol aačlatkom 16na 19117. Uch6dsal!( bud6 lna konkun osobne posnnl. 
Nbtup oa uyedené mieeta oct 1. 9. 19117. 
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PRUSKÉ a jeho neznáma hudobná minulost 
V slovenskej hudobnej historiografii sa často spom!na 

Pruské. V 16. a 19. storoč! toto mestečko pa trilo medzi 
významné s trediská hudobného života stredného Pova
žia. O tamojšom kláš tore františká nov vieme, že bol · 
miestom, kde sa tntenzlvne pes tovala hudba. V polovici 
16. storočia tu pôsobili barokov! skladatelia Paulin Ba
jan a Edmund Pasc;ha. O bohatom hudobnom živote 
v Pruskom máme viaceré dôkazy. Na chóre farského 
kostola sa našla zbierka hudobnln, ktorá medzi osta tný. 
mt zachovanými hudobnými fondami z tejto lokality a 
z rovnakého časového obdobia zaujlma popredné mies to. 
Vera zaujlmavého sa o tej to zbierke môžeme dozvedieť 
zo štOdle l. Schrelberovej Hudobná kultťlra klasicizmu 
v Pruskom, ktorá vyšla v Hudobnom archive č. 7 (1963). 
Tu len pr ipomenieme, že notový materiál pozostáva 
väčšinou zo sklad ieb ra ného a vrcholného klasicizmu 
od európskych l domácich a utorov, a to v odpisoch 
miestnych hudobnlkov. Najviac odpisov vzniklo v prle· 
behu 16. a v l. polovici 19. storoč ia, ked pruštlansky 
hudobný život dos ia hol najv!lčš! rozkvet. Zachoval sa nám 
však doteraz nepublikovaný dokument, podla ktorého 
pestova nie hudby v Prurkom má svoju tradlclu s laha
Jťlc u hlbšie do minulosti. 

Predpoklady pre to, aby sa z mestečka s talo neskôr 
vyspelé hudobné stredisko, sa začali vytvárať už v stre. 
doveku. V l. polovici 13. storočia malo Pruské posta
vený kostol , kde pri bohoslužbách určite znela hudba. 
Ale boli tam l da lšie prlležltosti pre hudobné produk
cie. Koncom stredoveku sa stalo trhovým mestečkom 
s právom usporadOvať týždenné a pätkrát do roka vý· 
ročné trhy, ktoré sa, ako vieme, nezaoblšll bez hudby 
miestnych čl potulných muzlka ntov-lutnls tov, gajdošov, 
plštcov. Navyše, kedže sa na trhy schá dzali ludla nielen 
z okolia, ale a J zbllzkych a vzdialených kra jin vytvára. 
ll sa tak možnosti nadväzovať širšie hudobno-kultťlr
ne kontakty. 

Priaznivejšie podmienky pre rozvoj spoločenského a 
kultúrneho života v Pruskom nasta li potom, ked sa ma
jltelom vrša teckého panstva, ku ktorému patrilo aj 
Pruské, sta la rod ina Jakušlčovcov. K rozmachu mestečka 
v tých časoch Iste prispelo presunutie sldla panstva 
z ťažko pr!stupného hradu Vrša tec do Pruského, k čomu 
došlo pravdepodobne. už v priebehu 17. storočia. Pesto
vaniu hudby sa vtedy dostalo podpory priamo zo strany 
šlachty a to, ako 1 dalej uvld!me, nielen finančnej. 

O šlachtickom rode Jakušlčovcov nemáme vera správ. 
Vieme, že pochádzal z Chorvá tska a pa nstvo Vršatec 
z!skali dedične v r. 1576. Z tohto obdobia pochádza 
najstaršia sta vebná pamiatka v Pruskom - renesančný 
kaštter. Spomedzi čl enov rodu sa do dejln Pruského 
zap!sali dve osobnosti. Prvou bol Juraj Jakušlč, vezprém. 
sky a neskôr jágerský biskup, ktorý povolal do Pruské
ho františkánov a dal tm vystavať kláštor a kostol. Stav
ba bola dokončená v r. 1642. Pruš tlanskl reholn!cl tu 
postupne vytvorili významné stredisko pestovania hud
by a svojou a ktivitou v značnej miere pos ilnili hudobný 
život mestečka. Druhou osobnosťou, ktorá sa pričinila 
o kultúrny rozvoj Pruského, bol Imrich Jakušlč , ktorým 
rod vymrel. Základné Odaje o ňom zatia l nepoznáme, 
Iba v r. 1667 sa spomlna ako kr álovský splnomocnenec 
pre r ieku Váh. Vieme tiež, že spolu so svojou manžel
kou Polyxénou, r odenou Serénylovou, založil ,.špitál pre 
žobrákov". Z hladiska hudobnej kulttíry ' v Pruskom je 
dôležité, že on l jeho žena boli mllovn!kmt hudobného 
umenia a podporovatelmi tamojšlch hudobn!kov. V prúš
tlanskom kaštieli mal! k dispozicii zbierku hudobntch 
nástr ojov a hudobn!n, a ako vieme z testamentu gróf
ky Polyxény, aj vlastného organistu, čo dokazuje, že sa 
v ka štieli intenz!vne pestovala hudba. Kvali tná hudobná 
produkcia sa však vďaka lmrichovt Jakušičovl stala 
prlstupnou pre všetkých obyvatel ov mestečka. Dozvedá
me sa o tom z doteraz málo známeho dokumentu -
na jstaršej kanonickej vlzl tácie pruštlanskej fary z r . 
1692. Vizltátor v nej, popri úda joch sOvislaclch so sprá. 
vou fa rnosti a finančnými záležitosťami, p!še a j o qu
dobnlkoch, účinkujOcich vo far skom kostole. Cituje pr i-

RECENZUJEME 
jOSEPH HAYDN A HUDBA JEHO DOBY. Refer6ty precl
ncsené na muzikologickej konferencH v r6mcl BHS 
1982. Zv. 11. MDKO Bratislava 1984 

Zborn!k referá tov z muzikologickej konferencie kona. 
nej v Bratislave v októbr i 1962 je už jedenástym v rade 
zbornikov vydávaných Mestským domom kultťlry a osve
ty v Bratislave. Dvadsaťdva referentov sa z rôzneho 
pohladu vyslovuje k téme Joseph Haydn a hudba jeho 
doby stanovenej s ohladom na 250. výroč ie nar odenia 
tohto svetového sklada tela. 

ú vodný referát Zdenka Nováčka : Joseph Haydn a ko 
osobnost vo svetle sve tového hudobného diania má vše
obecný charakter. Prináša vel.a námetov na mo:lnosti 
hlbšieho štúdia skladatelovej osobnosti v rovine filozo
fickej , estetickej, analytickej i histor icke j. N'ekladle sl 
za ciel problémy vyriešiť , avšak, ako je pre neho pri
značné, širokou paletou podnetov provokuje bádatelov 
zmocniť sa problematiky s konkrétnejš!m zaclelen!m. 
K všeobecne koncipovaným možno prirad i ť aj pr!spevok 
Otta Blbu (Rak6sko) : Hudba v podunajskej oblasti v 
Haydnovom obdob!. Na základe uvedomenia sl mnohých 
historických fa ktov a okolnosti upozorňuje na jedno
značnú súvislost vzťahov kultúrno-spol očenských 1 ume. 
leckých v rámct Istého vymedzeného r egiónu. Vychádza
JÍIC z tej to sk utočnosti načrtáva rôzne tematické okruhy 
riešenia výskumných 11 loh práve na báze spolupráce 
RakOsko, Maďarska a Ceskoslovenska. Krá tky, avšak ob
sažný, je prlspevok Jozefa Kres6nka: Regionálne prvky 
v Haydnove j tvorbe. Mohol Haydn čerpa ť z uhorského 
folklóru? Stručný syntetický pohlad na situáciu ludové. 
ho umenia pr ed 19. storoč!m upozorňuje na možnost 
splynutia pr!padných uhorských prvkov do európskeho 
klasicis tického štýlu, ktorý "v 16. storoč! bol silne jši 
ne~ národné osobitosti". Zov šeobecňujtíce tendencie má 
t práca Jána Albrechta: Zrod a rozvoj sláčikového kvar. 
teta v ranom klasic izme, v ktorej zasvätene, so znalos
ťou praktického hudobn!ka a na základe vývinových 
7. ákonltost! dospieva k hodnoteniu Haydna ako dovt šite. 
ra žánru sláčikového kvarteta. 

His torické témy stáli v popredi záujmu nielen rakt1s
kych bádaterov, a le l väčšej časti osta tných r eferentov. 
Tak sa Gottfriedl Scholz (Rak6sko) venoval v prlspev 

tom z testamentu Imricha Jakušlča pr!slušný odsek, kde 
sa medziiným uvádza toto: "Okrem toho dávam 2000 
florénov pre hudobn!kov miestneho farského kostola, 
a to tak, a by týchto 2000 bolo tiež založených na bez
pečnom mies te na obyčaj né (alebo ako je to možné) 
draky. Z týchto každoročných ťlrokov nech sa v budťlc
nostl vydržiava potrebná hudba v spom!nanom kosto
le. A aby hudobnlcl predbežne neboli zbaven! potrebných 
pros triedkov, odovzdávam spom!nanému kostolu na česť 
a slávu Božiu aJ moje hudobné nástroje, ktoré som sl 

SCii!unf pohladl na n6ro!nti .elu kaltlafa ., Pruskom. 
P6Yodne ranesanl!n6 budOYa bola ataYebna upra'f8D6 

·., 2. pol. 18. storočia. 

zadovážil, s výnimkou organa, ktorý je v kaštieli k dispo. 
tleli mojej milovanej manželke, a nad týmito hudobnými 
nás trojmi majO bdieť tera jši a budOcl farári, aby sa za. 
chova li a neporoznášali". Za tým nasleduje v protokole 
z vlzltácle zoznam darovaných hudobných nástrojov, ale 
aj, l ked sa to v testamente nespomlna , zbierky hudob
n!n, ktort1 Jakušlč takisto zanechal pruštianskej fa r
nosti. 

Na základe tohto zoznamu sl môžeme vytvorit pred
stavu o tom, ako asi vyzerala hudobná produkcia vo 
farskom kostole koncom sedemnásteho storočia. Nemáme 
zatial správy, aké boli v kostole Interpretačné možnosti 
predtým, ale od Jakušlča dostali hudobn!ct k dispozicii 
pomerne boha tt1 ~blerku hudobných nástr ojov. Obsaho
vala sčasti nástroje, ktoré v Inštrumentári konca 17. sto. 
račia už stráca li svoje nie kdajšie poz!cle, ako vlolon 
(viola da braccio ), viola da gamba , tromba marina, 
clstra (cithara) a sčasti nás troje nové. K nim patriU 
husle (violin!, vlolinetae), viola ( parva], teorba (torba] 
a pravdepodobne málo známy nástroj tamburového typu, 
rozš!rený v južnom Taliansku, galitsson. Určenie nie
ktorých nástrojov nie je celkom jednoznačné, pretože 
sa v inventári uvádzajú názvami, vychádzajt1clml z lo
kálnej terminológie. Z menovaných nás trojov je však 
zrejmé, že v tomto inštrumentári neboli zastt1pené nlja. 
ké biele a dychové nás troje, z čoho možno usudzovať, 
že pôvodne slúžili ku komornej hre. 

Repertoár predvádzanej hudby dokumentuje zoznam 
hudobnln, kde sú zaznamenané rukopisy a niekolko tla. 
čl s cirkevnou hudbou - omše, ofertórlá, žalmy, nešpo. 
ry, ale aJ väčšie množstvo soná t, svetských Inštrumen
tálnych skladieb pre komorné a sólové obsadenie, ktoré 
sl na našom t1zem! v tom. čase z!skavall čoraz väčšiu 

ku Viedenská · tanečná hudba v čase J, Haydna náčrtu 
spoločenskej situácie toho obdobia, z nej vyplývajtlcej 
potreby tvorby tanečnej hudby a jej vývojov9m preme
nám. Rovnako l Herbert Seifart (Rak6ako] na problema. 
tlke Dychová hudba v tvorbe Ha ydna· a jeho stlčasn!kov, 
Funkcia a forma! predostrel hudobnou históriou pomer. 
ne obchádzanú problematiku · "<1ychovej harmónie" z hla. 
diska jej funkcie a spoločenského významu. 

O doplnenie, komparáciu, bližšie určen1e a v histo
rických súvislostiach l využitie zachovaných <11el J. Hayd. 
na sa pokúslll viacer! ďalš! referenti. Darina M6dra po
ukazuje na včasné šlrenle a teritOriálne . rozvrs tvenie 
jeho skladieb u nás v prlspevku Haydnovské notové ma. 
terlály obdobia klasicizmu na Slovensku. Joseph Gmel
ner (Rak6sko] podrobne porovnáva rôzne vydania skla. 
dieb a pristupuje k nim ako k prameňom v článku Diela 
J. Haydna v dobových tlačiach - Hobokenov zoznam 
v hudobnej zbierke Raktískej národnej knižnice. Zdravko 
Blalekovil! (SFRJ) upozorňuje na neus tále dalšie mož
nost! nachádzania prameňov v práci Niektoré rané 
prepisy Haydnových skladieb v hudobných zbierkach 
Záhrebu. Jlff Sehnal v pr!spevku Omše J. Haydna na 
Morave v 18. a 19. storoč! na podrobnom prahlade tých. 
to zachovaných skladieb dokumentuje obluliu a popu
laritu Haydna v 16. a začia tkom 19. storočia. M6rta 
PotemrO'fá orientovala svoj pohlad na východ Sloven.
ska . Na pozad! výpočtu Haydnových diel predložila hu
dobno-historický prehlad tejto loka lity v pr!spevku Hud. 
ba J. Haydna a hu<1obný život v Košiciach na prelome 
16. a 19. storočia . Emanuel Munt6g prispel sťlplsom 
diel skladatera uložených v historických knižných fon
doch v r eferáte Tvorba J. Haydna vo fondoch Matice 
slovenskej. Referát PB'fia Poláka Poznámky k haydnov
skému pramennému bádaniu sa zaoberá dôkladnou Iden
tifikáciou nálezu kópie Haydnovej Symfónie C dur, Hab. 
I/46, na základe čoho spochybňuje doteraz známe okol
nos ti vzniku a da tova nie diela. 

Pozoruhodný prlspevok K hudobnej situácii južných 
Slovanov v RakOsko-Uhorsku v poslednom desatročl 
Haydnovho života vyšiel z pera Nadeldy Mosusovvj 
(SFRJ). Na kultOrno-spol očenskom prehlade s ituácie za. 
člatku 19. st oročia v Európe poukazuje na pr!člny ab
sencie výrazne j skiadate lske j osobnos ti u balkánskych 
Slovanov. 

Referá t Vlorela Cosmu (RSR) : Hudba Josepha Haydna 
11 7.a čla tky t·umunskej symfonlrkej a kom01·nej tvor~y 

oblubu. Medzi nimi boli diela huslových virtuózov H. 
Blbera a J. J, Walthera, jedného z najznáme jš!ch hráčov 
17. storočia na clarlno J. Pezela, dalej J. H. Schmelzera, 
a čo by sme chceli zvlášť zdôrazniť, l dve na Slovensku 
unikátne tlačené zbierky komorných sonát A. Corelllho. 
Jedna z nich, vydaná v R!me v r. 1665, sa zachova la 
dodnes. Medzi rukopismi a tlačami s duchovnou hud
bou sa nachádzajt1 skladby autorov A. Bertallho, T. Ei· 
senhueta. Hudobný repertoár teda pozostával väčšinou 
z diel talianskych vrcholnobarokových skladatelov a hu. 
dobnlkov rakúsko-juhonemeckého kultťlrneho okruhu, 
ktorých skladby boli na našom územ! v poslednej treti. 
ne 17. storočia rozš!rené a hrali sa aj v ďalšieh hudob
ných strediskách, napriklad v Bratislave, Prlevidzt l na 
Morave a v Cechách. Táto podobnosť hudobného reper
toáru v rôznych loka litách čiastočne st1vlsela so zo
silnenlm a rozš!ren!m vplyvu Viedne. V st1plse hudobnln 
z Pruského sa však, na rozdiel od Iných hudobných 
centier na Slovensku v tom obdobi, uvádzajú aj skladby 
českých skla datelov pôsobiacich v Kroml!l'!žl, P. J. Vej
vanovského a J, Melczela, čo nasvedčuje tomu, že mes
tečko malo koncom 17. storočia kontakt aj s morav
ským hudobným životom. NeskOr sa tieto vplyvy ešte 
prehlblll a z Pruského sa aj v dôsledku v9hodnej ze
mepisnej polohy stal dôležitý styčný bod medzi Cechami 
a Moravou na jednej strane a Slovenskom na strane. 
druhej. 

Pruštlanski hudobn!ci mohli do svojho repertoáru po
pri dielach zahraničných skladatelov zaradU aj skladby 
tlomácich, na Slovensku pOsoblaclch hudobn!kov. Vo 
farskom kostole mali sonátu bratislavského regenschorl
ho S. Caprlcorna a skladby kremnického hudobn!ka M. 
M. Pollentarla, okrem Iného l jeho zbierku ári! a kan
tát Prodromus Melicus seu Mottetarum Sacrarum, ktorá 
bola vytlačená v bratislavskej tlačiarni O. GrQndera v r . 
1673. Z Inventárov vieme, že exempláre tejto zbierky 
ma li aj v Iných hudobných strediskách, ale dodnes sa 
z nej zachoval len jediný v9tlačok, a to práve z Prus
kého. Potešltelnou pre nás je skutočnost - ako tomu 
nasvedčujt1 opravy tlačových chýb, čl podoplsované dy. 
namlcké a interpretačné znaky v notách - že skladby 
z Pollentarlovej zbierky boli obltlbené a často sa tam 
hrávali. A určite zneli diela aj ďalšieh spom!naných 
skladatelov. Preto, ak by sa mal zhodnotiť hudobn9 re
pertoár v Pruskom koncom 17. storočia, možno povedať, 
že sa svojou ťlrovňou a časovou aktu6lnostou vyrovnal 
l väčšlm hudobným s trediskám s nlekolkostoročnou tra. 
d!clou. Viaceré skladby, ktoré sa tam predvádzali, pa
trili vtedy k najnovše j tvorbe. To plati hlavne o tlače
ných zbierkach, ktoré boli vydané v r . 1673-1690, teda 
pomerne krátko pred tým, ako Ich zaznamenali v Prus
kom. Pri bohoslužbách v kostole, ale určite aj pr! Iných 
pr!ležitostlach, ktoré spoločenský život mestečka posky. 
toval (pri cirkevných a svetských slávnostiach, svad
bách, atd.), sa hrala hudba vtedy známych hudobnlkov 
1 diela trva lej hodnoty od ~9znamných skladatelov, čo 
zaiste vplývalo na profesionálny rast miestnych hudob
n!kov, ako aj na formovanie hudobného vkusu a celko
vej kult t1rnej ťlrovne obyvatelov mestečka. Pre niekto
rých z nich bola kvalitná hudobná produkcia l podnetom 
k vlastnej skladatefskej činnosti. V súpise hudobnln sa 
stretáva~e so skladbou Georga ( Jll'lka] Doma na, orga
nistu grOlky Polyxény, čl s 5 omšami Ludovlca Nlgrlnl· 
ho, podla Iných správ pravdepodobne tie:! mies tneho 
hudobn!ka. 

Z obsahu kanonickej vlzltácle z r . 1692 teda vysvitá, 
že už koncom 17. storočia existoval v Pruskom čulý hu. 
dobný život. V ďalšom obdob! sa aktivita pruštlanskych 
hudobn!kov eš te zvýšila. Vidno to z neustáleho rozšir o
vania hudobného fondu far~kého kostola 1 doplňanla 
jeho Inštrumentára v priebehu 18. storočia. Vtedy hu
dobná kultt1ra v mestečku dosiahla najväčš! rozkvet. 
Inventár spom!naný v kanonickej vlzitáclt z r . 1692 je 
však dostatočným dôkazom toho, že počiatky formova
nia bohatej hudobnej trad!cle, ako\1 sa Pruské môže 
pochváliť, treba hladat skôr, a to ešte pred posledn9m 
desatroč!m 17. storočia. JANA KALINAYOVA 

(1760- 1660] s l kladie za ciel dokázať vplyv Haydnovho 
diela na formovanie rumunskej hudby. Napriek bohatým 
dôkazom týkajúcich sa tohto tvrdenia nie celkom pre
svedčil o • jeho opodstatnenosti. Navyše, je na škodu, že 
nie je uvedený poznámkový aparát. V znamen! opačné
ho smeru - vplyvu českej hudby na Haydna - sa ne
sie pr!spevok Rudolfa Pei!mana: Mla dý Haydn a česká 
hudba 16. storočia . K názorom starš!ch muzlkológov sa 
stavia kriticky, poukazuje na nebezpečenstvo zjednodu
šenia pohladu, hoci komplexným pr!stupom k téme an
ticipuj!_ l eJ viacero možných riešen!. 

V es tetlcko-teoretlckej rovine sa pohybuje práca Mt
lana Poltolku: Vyhranenie vetných typov v symfóniách 
z prvých piatich rokov Haydnovho pôsobenia u Eszter
házyovcov. Na formovej analýze dospieva k zdôvodneniu 
Haydnovho pr!nosu pre v9voj symtOnie. Postavenie pro
blému v pr!spevku Friedricha Neumanna (Rak6slro]: 
Kadenčné pr!buznosu u Haydna a Mozarta nepova žujem 
za najšťastnej šie riešenie. Mysl!m, že dokazovaniu pr!· 
buznostl "hudobneJ reči" oboch skladatelov nebolo po
trebné venovať tolko námahy, pretofe obdobie 18. stor o. 
čia znamenalo zavtšenle kompozičnej pr axe s vyuf!va
nlm daných fixných modelov, ktoré sa zákonite v a na. 
lyzovaných kompoz!clách vyskytujt1. 

Posledné dva pohlady v rámci jednej témy predostreli 
Vladimir Zak (ZSSR] : O melodike Josepha Haydna a 
Vladimir Protlopopov (ZSSR): Polyfónia Josepha Haydna. 
Pozoruhodný je postreh V. Zaka, ktorý prostrednlctvom 
terminológie B. V. Asafleva upozorňuje na "dramaturgiu 
akcentov" v Haydnovej melodike, ktorá sa stáva l!nlou 
skrytého tónového radu pentatonlky v rámci prirodze
ne j durove j stupnice. Polyfonlckú prácu J. Haydna V. 
Protopopov, pochopltelne, porovnáva s majstrami poly
fónle G. F. Händlom a J. S. Bachom, ktorých hudobný 
jazyk skladatel pretavll do jedného harmonického štý· 
lu. Oba pr!spevky zhodne povafujťl Haydnov melodický 
prlnc!p l jeho polyfonické umenie za novátorský jav. 

Zborn!k, ktorý zos tavila K. Horváthová, jazykovo u
pra vila E. Kučeravá, preklady pripravil J. Albrecht, nám 
opäť pr ipomenul, !e l známe javy a osobnosti možno 
skúmať v nových historických a estetic kých súvislos
tiach s výsledkom dotvárania nových kvalltat!vnych 
vzťahov. Skoda len, že dobrý dojem z peknej grafickej 
Opravy publikácie doplnenej bohatým počtom notgvých 
ukážok nart1ša viacero tlačových chýb. 

EDITA BUGALOVA 


