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ll. ZJAZD ZVÄZU ČESKOSLOV NSKÝCH SKL DATE[OV
Dňa 3. júna '1987 aa Jtonal v spoločenskel úle prallkébo Pal,ca kultúr y III. zlazd Zviizu čs. skladatefov, aby lv duchu atčasn ých tendencii prestavby ekonomicko·vtrobnel úkladne, 'lalektlcky prepojenel so spoločenskou nadstavbou, teda i JlulUÍroa
a umenlm, čo najzodpovednellle rozanalyzoval la kriticky zhod·
notll obdobie uplynulých •latlch rokov a •ziroveft konltrukUvne
načrtol dalile cesty rozvoja ·ual el hudobnel .kultúry. Okrem 148
delegátov, zastupulúclch l irokt front nal ich rskladatefov, koncertných umelcov a hudobnfch teoretikov, sa •s judu zúčastnlla
deleg,cla .o v KSC a vl,dy CSSR, vedeni členom Predsednlctva
OV KSC a vedúcim tajomnlkom MV KSC v Prahe Antonlnom Kapekom. J)all:hnl J!Ienml delegicle boli: tajomnlk 10V KSC Josef
Havlln, čle n predsednlctva a tajomnlk OV .KSS Ľudovlt Pezl6r, vedúci oddelenia OV KSC Miroslav MUller, podpredseda vlády CSSR
Ma tej Lúčan a ministri kultúry CSR \a 'SSI. Milan Klusák a Miroslav V'lek. Okrem nich bolo lprltomnfch 19 zahranlčnfch hosti
z desiatich zemi (Afganistanu, Alžlrska, BĽR , -M'&R, MoĽR , NDR,
PĽR , RSR, ZSSR .. VSR a dali! pozvani zbtupcovia tlače a početných spol očen skýc h l kultúrnych inltltCicif.

Po
slávnost nom
zahájeni,
schváleni programu a vofbe
zjazdových komisi! predniesol
hlavn(l zjazdovlí s právu predseda ZCSS Zdenko Novéi!ek: ( Výber pod statných myšlienok hlav.
ne j zjazdovej správy uvádzame
nižšie. l
V nasledu jlícom pr!spevku ...:
správe kontrolne j komisie Olga Boldocké, predsedky ňa
komis ie konštatovala, že lílohy
sta nove né za uplynulé obdobie
boli splnené, aj k e ď nie všetky
s rovna kou d ôslednos ťou a na
rovnakej drovnl. Poukäzala najm!! na problém zbližovania našich ná rodných kultdr v oblasll vzáj omnej Informovanosti a
poznávania sdčas n ýc h tvorivých
rezultá tov. V bud6cnost1 bude
treba pozornos( programovo u.
prlamiť
na utuženie plodnej
spolupráce národných zväzov,
na vytvorenie takej o rganizač 
ne j plat formy, ktoré bude garantom pre (lzke prepojenie
oboch národných kult(lr vo
všetkých sfér ach spolupráce.
V duchu otvorenosti a tvori·
vého hladania východisk, akcentovanom i v prlhovore vedťiceho delegácie Ov KSC a
vlády CSSR Antonlna Kapeka
(jeho vystúpenie v plnom r ozsahu uverejn1la Pravda dňa 5.
6. 1987). sa niesla l nasledujCica diskusia. Problémy a nedostatky v zväzovej práci, zasa hujúce mnohokrá t do širšieh
politicko-kultúrnyc h kontextov,
sa neraz ako červené nl( tiahli temer všetkými 13 diskusnýml prlspevkaml. Ich nilstoj č lvé
objavovanie sa počas posledných štyridsiatich rokov signalizuje, že nadli lel čas, kedy
alelen vletel zodpovedal fuuk.
clonári zväzu a <pracovnlcl rezortu kultdry, ale každf skutočne tvorivt duch, bude mu·
siet svojou hrivnou pri spieť k
Ich rieleulu, a tak napomôcť
..- renesancii nal ej hudobnej
kultťiry v tom najllrlom zmysle slova.
Ladislav Burlas sa vo svojom
prlspevku dotkol už nastolenej
otázky vzájomného prepojenia
národných zväzov. Zd0razn11
potrebu ni!ročne jšej dra.matur.
glckej prof1lécle pondkaných
diel, spoločného, t. j. simultánneho a koordinovaného postupu v oblast! riešenia otázok
hudobnej výchovy, a ko aj ziskanta stratených pozlcU na fes.
tlvaloch sdčasnej hudby, a to
nielen v soc1al1stlckých kraji·
néch, ale vo svete vObec, pričom zd0razn11, že riešenie t ýchto otázok nesmie viest k zbujnenlu byrokracie, ale k skva litneniu práce na jednotl1vých
diskriminovaných úsekoch.
Pri spätnom poh fade na zjaz.
dové rokovanie sa Bur lasov dls.
kusný prlspevok jav! ako model
(svojim obsahom, nie prioritou
v odznenl), v duchu ktorého

sa viac-menej pohyboval1 (v
2'J mysle nastolených problémov)
l ost a tné vystúpenia. Išlo predovšetkým o tieto okruhy: otázku estetickej výchovy a š kolstva, otäzku prepojenostl našich národných kultúr a otázku
s kvalitnenia zväzovej práce i
Iné, ktoré s uvedenými (lzko
sťlv lsla, r esp. z nich vyplývaj(l.
Na margo prvého, zjavne
najakťltnej šleho a teda l najdiskutovanejšieho problému (estetické výchova a školstvo 1 od.
znel1 hneď štyri referát y. Milol Jurkovič ne vystúp11 iba ako
a pologet š tddla hudobnej tBO·
rle, hudobnej drama turgie čl
komplexného
muzikálového
prejavu na VSMU, ale upozornil na nové lílohy, ktoré pred
nás ná stojč ivo kladie novel1zácla školstva. Kádrové dobudo·
vanie
pedagogického zboru,
skvalitnenie a rozšlrenle postgraduálneho štddla, a ko aj užšla spolupráca s ostatnými kul.
t(lrnyrnl 1nšt1t6c1am1 - to všetko stí cesty, ktorými možno
zvýšlt a daptabllltu na stíčasné
požiadavky. Antonin Moravec,
vychi!dzaj(lc zo s vo jich celožJ.
votných skťl senostl v oblasti
hudbonej pedagogiky, apeloval
na vytvorenie hudobnej a tane č nej deväťročnej §koly, ktoré
by zamedzila časový m a kva11tatfvnyrn stratám vo výchove
najna danejšlch deti, pričom poukázal na skdsenos ti škOl podobného typu v Sovietskom
zväze. Je paradoxom, že podnet k Jeh vytvoreniu dal mimochodom práve český peda·
gOgl Ivan Parlk sa venoval
problémom esteticke j a hudob.
nej výchovy v spojitosti s hnutlm Hudobnej mládeže. Konštatova l, že v s(lčasnosu , kedy
škola ani rodina nie je dostatočne pripravená na zavádzanie Celospoločenského programu estetiokej výchovy, hoci po.
dfa projektu by mal1 tvorU je·
den z jej hlavných pilierov,
treba zvýšenú pozornosť venovať Hudobnej mládež! hnutiu nielen nanajvýš potrebnému, a le aj perspektfvnemu. Za.
angažovať a zvýšlt mier u zodpovednosti Socialistického zväzu mládeže, ktorý mil vzhladom na svoje poslanie a dosah u mla dých fudl nepredstavUelné, no v tejto oblasti bohužial za-tial ťlplne nevyužité
možnosti.
Celospoločenskému
programu estetickej výchovy a
problémom s nim s pojeným sa
vo svojom rozs iahlom prlspevku venova l 1 Jlff Bajer. Zd0razn11 nevyhnutnosť koordinovaným prlstupom zainteresovaných lnštitdcU skval1tnlt a dobudovať program, pričom mus la byť v plneJ miere rešpektované stanovis ká a postoje
zväzu, vyjadr ené v kvallflkovaných názoroch odbornlkov.
V druhej časti vystťlpenia sa
J. Bajer venoval potrebe prehlbenla spolupráce s vybraný·

Palác kultúry -

miesto konania Jll. zjazdu zCss

ml nevlédnym1 organizáciami
UNESCO i iným! organizáciaml na poll hudby. ZdOraznil,
že Ide o cestu zls kavanla a
rozš irovania kont aktov a prenika nia našeJ h udby do sveta.
AJ tu bude treba v prvom rade odstrániť všetky zákazy a
prlkazy, ktoré vylučujtí pružntí
prácu na tomto pol1.
K druhému pr oblémovému
okruhu prepojeniu našich
hudobných kultúr - sa vl~u
prispevky Anny Kodf ovej a Ilju Zeljenku. V oboch sa konš tatuje, že napriek mnohým
akciám, ktoré bol1 v minulosti
realizované, sa dosta r nepodar1lo jednotUvé národné hudby
tak spropagovať, že by došlo v
tejto oblasti k výraznejšiemu
zlepšeniu. Bude nevyhnutné organizovať v
budúcnosti také
a kcie (spoločné koncerty a pre.
hlladky súčasnej h udby), ktoré pros trednictvom konfrontá·
cle nasto11a i potrebné hodnotové kritériá. Vzťah českej a
slovenskej kultúry nemOže stá ť
Iba na osobných kontaktoch,
ale na aktlvnom centrálnom,
t. j. federálnom riadeni, a ko
zd0razn11 I. Zeljenka v názve
svojho prtsrev.ku ,.Zijeme v jednom dome. Pozornosť skvaUtnenlu zväzoveJ práce venoval
l Ladislav Kublk, pri čom poukázal na povinnosti umenia
a umelcov v etape prestavby
spo lo čnosti.

Z ostatných dtskutujťlclch sl
zasltl!l pozornos ť najmä Zbylak Malt, ktorý svojim podnetným esels tickým prlspevkom
vyvolal v auditóriu nadšený
ohlas. Pranieroval predovšetkým obl asť populárnej hudby,
neraz pln ťl diletantizmu a komerclonallzmu. ZdOraznil, že
umen ie sa nesmie sta ť čin nos
ťou smerujúcou k sebauspoko·
jenlu, ale v prvom rade musi
byť nlč!m nezastupltelnou spo.
ločensk ou prácou.
Po dlskusu navrhol predseda pracovne j kom.Jsle pre zrne-

nu stanov n iektoré úpravy, doplnky a foMlulácle, s6vls1ace
predovšetkým s premenovanlm
zväzu na Zväz českosloven
ských skladatefov a koncertných ume lcov. Dalej sa z1š1el
na svojom prvom zasadnutf no.
vozvolený
ústredný
výbor
ZCSSKU, aby zvoi1J nových zväzových funkcionárov.
V prijatom zjazdovom uzneseni
sa
konštatovalo
že
ZCSSKU bude i naďalej ' skvalitňovať organizačnú a koordinačnd prácu vo vztahu k obom
nb oduf m zviizom, čo najaktfv.
nejlle a najCičinnejlle pomáhať
priJ rozvoji estetickej vfchovy,

a teda rozvoja naiej hudobnej
kultúry vl!bec, v ťizkej spolupráci so skladatelskými zväzmi socialistických krajin na·
dalej upevňovať porozumenie
medzi ná rodmi a svojou či n 
nosťou naplňať a upevňovať
kultťirnu politiku KSC.
Po prihovore nového predsedu ZCSSKU zas!. um. M1lana
Nováka, ktorý vyzval všetkých
čle nov zväzu k aktlvnej spolu·
práci v prospech jednoty celej
čes k oslovenskej hudobnej kul túry, bol III. zjazd ZCSSKU ukončený .

- jd-

Clenovla \"OV ZCSSKU
Pavol BAGIN, Iaor BAZLIK Jifl IBiLOHLA.VEK, Josef BOHA.C La
dlslav 'BURLAS, iLubomlr CiiEK, ..Ondrej DEMO, Igor DIBA.K, Hanu§
DOMANSK'f, Jifl DVOIACEK, Oskar ELSCHEK, Oto !FERENCZY, OldPich FLOSMAN, Pavol HAMMEL, Svatopluk IHAVELKA, V'clav HU·
DECEK, Pavel JEIA.BEK, Milan JESKO, Jana JONA.SOVA., Miloi JUR·
KOVIC, Viktor XALABIS, Ferdinand KLINDA, Miroslav KUBICKA,
Ladislav KUBIK, Jan LEDEC, Alojz LUKNA.R, tubomlr MAL'f, Peter
MICHALICA, Zdenko MIKULA, Ladislav MOKR'f, Zdenko NOVÄ·
CEK, Milan NOVAK, Tatiana OKAPCOVA., Ivan PARbc, Jifl PAUER,
Petr IEZNICEK, Jan SEIDL, IAntonln Felix SLOVA.CEK, Vladimir
TICH'f, Otakar TRHLIK, Jlfl VYSLOU!IL, Václav ZAHRADNIK, Pa·
vol ZELENAY, Ilja (ZELJENKA.
Kandidáti lOV ZCSSKU
Jlfl GEMROT, Vladimir GODA.R, Nina HAZUCHOVA., Branislav HRONEC, Miloslav MASIER, Antonin MATZNER, Alezander MELICHER,
Ceni!k PAVLbc, Pavol PROCHAZKA, Jifl SKOVAJSA, Peter TOPERCZER, Jan VICAR.
Kontrolná komisia iCSSKU
Ali BREZOVSK'f, Vlastimil HORAK, Ctirad KOHOUTEK, Mllol KONVALINKA, Vltazoslav KUBICKA, l!udovft MARCINGER, Oleg POD·
GORN'f, Jaroslav SOUKUP.
Novozvolent Ostrednt vfbor Zvlizu československfcb skladaterov a koncertnfch umelcov na svojom prvom sasadnutf zvolil 11:a
predsedu ZCSSKU uslú!llého umelca plk. Milana lNOVÄKA, za
podpredsedov Ladislava BURLASA a Jlflho DVOIA.CEKA.
Oalllmi členmi Predsednlctva OV ZCSSKU sa stali Pavol BAGIN,
Josef BOliAC, Ladislav ~URLAS, Lubomlr CI!EK, Jll'f DVOIACEK,
Oldflch FLOSMAN, .Mllol :JURKOVIC.,...Ladislav KUBIK, Alojz LUKNAR, Ladislav MOKR'f, Milan NOVAK a Viclav ZAHRADNIK.
Za predsedu Kontrolnej kolllisle tZCSSKU noliU Ctirada *OHOU·
TEKA a Ľudovlta MARCINGERA.
Talomnlkml ZCSSKU sa stell Pavol BAGIN a Josef BOHAC.

Staccato
• ZA ANTONOM PEJHOVSKfM. V tfch.
to dňoch zomrel vo veku 71 l'okov bf·
valf ved6cl hudobnfch rellsérov Ceskoslonnského rozhlasu v Bratlala.a hu·
dobnf skladatel Anton PeJhovakf. Do
slovenskeJ hudby sa zaplaal predovletkfm ako autor z6bavneJ hudby. Narodil
sa ll. marca 1911 vo !Viedol. Ul od malička preJavoval hudobnl! nadania a za·
čal sa učlf hre na husliach. Studoval hua.
le a kompozlcin na viedenskom konzer·
vat6riu, kde sa začala aJ Jeho umelecké
tvoriv6 činnost. Po absolut6rlu VIeden·
akeJ hudobneJ akadl!mie (bol !lakom Jo·
sepha Marza) pllsobll ako huslista vo
VIedenskeJ it6tneJ opere. Do tohto alub·
ol!ho vývoJa Antona PeJhonkl!ho, lial,
velmi nepriaznivo zasiahla druhé svetové voJna. Po osloboden! VIedne roku
1945 Cenenou armádou repatrioval aJ
ao svoJou manlelkou - opernou apev6č·
kou Teréziou Malou a synom do Bratislavy, kde nast6pll na miesto huslistu
Symfonlckl!ho orchestra Ceakoslovanski!J
ho rozhlasu v Bratislave. V Cs. rozhla·
se postupne vy~néval funkciu hudob·
nl!ho redaktora · a hudobného rellséra.
Začiatkom päfdealatych rokov ..polu s
VoJtechom Gabrielom zalolll v rozhlase
velký sláčikový orchester. Tu sa potom
začala i Je,ho kompozičné činnost.
Z tvorby Antona PeJhovakého pre slé·
čikovf orchester treba • pomen6f Val·
čfk h mol, Araba1ku, ;V alse briliante,
Valia vision, Humoresku, Scherzo, Tarantellu, Notturno, Jarné Impromptu, Sl·
luetu, Capriccio. Zvuk Jeho sláčikov je
takmer vidy podmalovaný harfou, ktoré
Ich Intenzitu zJemňuJe a vzdulňula. SvoJ
orchester ,akladatel niekedy obohacuJe
aJ o klavfr, celeBtu, biele nbtroJe 1!1
lenský zbor, podla toho, čo chce autor
konkrétnym dielom vyJadriť. Skladby
Antona PaJhovakl!ho aa telili značneJ oblube ilrokal poBiuch6čskaJ obce Cs. rozhlasu v Bratislave. Z tohto Impulzu
vznikla aJ pravidelné relécla redakcia
zábavneJ hudby "Carovné sláčiky".
V /POSledných rokoch avo)ho !ivota
napfsal e§te Ple1aň bez ..lov i)re velký
al6člkový orchester a klavfr, Opthalstlcký pochod pre dychový orcha1tar a
napokon Bkladbu takmer symfonického
charakteru Prel6dlum a f6ga pre velkf
sláčikový orchester.
(- MP-)
• STUDENTSKA VEDECKA ODBORNA
CINNOSt: Na tohtoročnom ul 17. roč·
niku StudentskeJ vedeckeJ odborneJ čln
nosti na pllde FilozofickeJ fakulty UK
sa v samoBtatnaJ sekcii z6častnlll aJ posluch6čl hudobneJ vedy. Oproti tematickeJ rllznorodostl prác predch6dzaJ6ceho
ročnfka bola tohto roku zameranosf ltu·
dentov relaUvne monolitné 'V zmysle preferovanla aktuálnych otázok týkaJ6clch
sa naJmä postavenia hudby v !Ivota
dneilnl!ho človeka a hudobneJ výchovy
ml6dele. Väčiina prác Inklinovala pri
rlelenl nastolovaných problémov lntar·
dlsclplfn6rnemu prepoJeniu muzlkol6gle
s estetikou, aociol6glou, psychol6glou a
sémantikou.
Odborné porota za predsednfctva doc.
dr. N. HrčkoveJ, CSc. sa rozhodla ~o
iUestlch súťallacich vybrat tr11ch, ktorl
sa z6častnla celoilt6tneho kola v Olo·
moucl: l . miesto - Zuzana Czag6nyov6
(Aktuálne problémy lnterpretačnl!ho ollvovanla staraJ hudby) , 2. miesto - Ivan
Hronec (Predpoklady vztahu slova a
hudby v hudobnoslovnal komunlk6cll) ,
3. miesto - Renáta G6borfkov6 - Ala·
na Jurlgov6 (K niektorým otázkam hudobnl!ho vkusu u vysokoilkolskeJ ml6dele).
(- ZC- )
UMELCOV. V
r. sa v !Domove slovenských skladatelov v DolneJ
KrupeJ konal po prvýkrát Aktfv kruhov
mladých Zväzu slovenských skladateloy
a koncertných umelcov (Kruh mladých
skladatelov, Kruh mladých teoretikov a
kritikov, Kruh mladých koncertných
umelcov, Kruh mladých zábavneJ hudby).
Na aktfve odzneli prfspevky ved6ceJ hudobnl!ho oddelenia Ministerstva kult6ry
SSR dr. Tatiany OkapcoveJ, "úlohy mia·
del umeleckeJ generécle po XVII. zJazde
KS-c" , prof. dr. Vladimir a Brollka, DrSc.,
"Umeleckl! dielo v plynutf l!asu" a doc.
dr. Jozefa Plačeka , CSc., "Poslanie bud·
by a filozofie v kultúre." Clenovla kru·
hov mladých sa stretli aJ s n6rodnfm
umelcom prof. AndreJom Očen61om ,v
srdečneJ a otvoreneJ dlskusll. Na tomto poduJati, ktorl! sa bude usporad6vaf
každoročne, bol prltomný al predseda
ZSSKU doc. dr. Ladislav Burlas, DrSc.,
a J6n Albrecht, predseda Kruhu mladých
teoretikov a kritikov.
• KOMORNf KONCERT Z DIELA J.
KOWALSK~HO. Kruh srbských hudobnl·
kov a hudobných vedcov pri Zväze hudobných skladatelov a hudobných vedcov NDR v Budyllne usporiadal pri prllelltostl llvotnl!ho Jubilea Júliusa Ko·
walskl!ho komorný koncert. V programe
odznelo "Terzetto" pre tri vlolonl!el6,
"Invencia" pre klavlr, plesne "0 slobo·
de" IB Sléčlkové kvarteto 1!. III. Diela
naitudovall popredal l!lenovla Nemecko-srbského ilt6tneho divadla v Budyllna
a za prltomnostl autora leb predviedli
13. mé)a v Klube srbskfch kult6rnych
pracovnikov.
•

dňoch

AKTIV
27. -
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Hovorima so zaslúžilým učitafom Albínom Vrtafom,
padagópm bratislavského konzanatória

službách huslovei pedagogiky
Poprednf slovanskf peda1161 hry DB
husle, zaslUllf ul!ltal Albl.n Vrtel, dolll
sa l . J61a l r. sedemdesiatich rokov. Od
roku 1945 venuJe sa nepratrllte pedago·
glckej pr6cl na bratislavskom konzervat6rlu. Pol!as 42-ročného p3sobenla na
tomto hudobnom učlllltl vychoval nielen
takmer stovku adeptov husloveJ hry, ala
nadobudol l cenné llvotné, umelecké a
pedagogické sk6senostl, s ktorfml ..
prbe pri prllelitostl svoJho llvotného
jubllea rAd podelil aj s čltaterml Hudobného !Ivota.
Co na)vll!l ml vplfvalo na nlu l lvota6,
umeleck6 a pedasoglck6 cestu?
- B9Va vidy viac prfčln l okolnosti,
ktorl! určuj6 žlvotnťí. cestu člov eka. Moje prvé dotyky s hudbou boli celkom
náhodné. V tridsiatych rokoch v Cadcl
kultdrne záujmy chlapca formovali amatl!rske umeleck ~! krťí.:lky . Bolo to možno
aj moje osobné štastie, že ma privčas
"nett>~'allw prfsnyml poučkami huslovej
vtchovy a moja láska k hudbe rástla
celkom nerušene. No na pražskom kon·
zervatórlu už len láska a talent nestačili. Musela sa pridať aj sna ha, práca
a vytrvalo s ť, ak som sa chcel vyrovnať
s nárokmi a prlbllžlt sa k vyšš!m Ulllle·
lecktm cielom. Teda pevnt základ hudobnej vzdelanosti bol Iste t9m najväč·
š!m prínosom na mojej umeleckej ceste.
Nebola to však Iba škola čo ml dod6·
vala Istoty. Okrem vyn lkajťí.clch pedagógov, umelecky n6ročn9ch 1 ludsky
bllzkych, poskytovala ml a j samotná
Praha nevšedné možnosti poznávania a
n delávanla s a. NeskOr Viedeň s boha·
19m hudobntm životom umocňovala už
prvé moje umelecké rozlety. Obe tieto
školy sa akosi vo mne zlťí.člll, akoby
vyrástll z jedného pOdhubia. A ešte jed·
nu skúsenost, alebo Jfastn6 okolno sť by
som ll'éd pripomenul. ToUf to, le ma
os11d priviedol vždy k cenntm a vzác·
nym rudom. S mnohtml ma spájalo a
spája úprimné prlatelstvo al dodnes,
alebo aspoň spomienky ...
Aké zmeny sta vybadali v činnosti
bratislavského konzervatória za posled·
nfch 40 rokov?
- I ked sa bratislavské konzervatórium muselo predierať mnohtml ťí.ska 
llaml a presadzovať sa za velmi fažk9ch
podmienok, po krátkom čase sl vydo·
bylo úctu a prezentovalo sa oceňova
n9ml vtsledkaml. Po zakladatels ktch
osobnostiach v huslovej hre - Gustá·
vovl Náhlovskom a Norbertovl Kubátovl
- prichádzal! ďalši pedagógovia z radov skťí.sens;ch bratislavskSich umelcov.
I pri v.olbe rladlterov malo bratislavské
konzervatórium šfastnd ruku a kafd9 z
nich priniesol vs;znamnSi vklad. Po oslo·
boden! prlbddalo žiakov zo všetk9ch kdtov Slovenska l Moravy a s Ich pr!cho·
dom musel! sa rlešlf nové problémy organizačné , prlestorovl!, kádrovl! l metodické. Dnes škola vs;razne prenikla do
povedomia kultdrnej verejnosti ako je·no z vyspeltch európskych hudobnSich
učll!šf. Utvára pevn6 základňu , z ktorej
vychádzajú buddcl reprezentant! našej
národnej huclobnej kult6ry. Absolventi
nielen ťízko zameran! na svoj nástroj,
ale vzdelanostne fundovanr, zorlentovanl
Ideovo, es teticky, mravne l charakterovo.
K tomu jednak s meruj6 náplne u čebntch
osnov l žlvSi, ťíprlmnSi záujem pedagó·
gov. Organizovanie koncertov jednotllvcov, komornSich l orchestrálnych telles,
presadzovanie vs;raznSich talentov na sdfažlach, nadväzovanie plodnSich kontaktov so zahranlč!m, stále väčši záujem o
hudbu sdčasnSich skladatefov l modernizácia vs;učby teoretlckSich predmetov
síl programom dennej práce. Nejde teda
ani tak o zmeny, ako o clefavedomSi
vs;voj.
Vileobecne Je známa vala unlverzél·
nosf. Ako této .kvalita ISI61ila vale) .,récl?
- Unlverz6lnosf je vari prntš šlrokSi
pojem. SkOr som mal vidy spontánny
záujem o všetko to, čo sa dialo okol.o
mň a. Ked som sa musel zo zdravotnSich
pr!čln vzda( aktrvnej č innos ti a kariéry
koncertujťíceho umelca, zaČ1l l som premSišlat viac o druhSich, ako o sebe.
Tento stav blahodárne podporovala prá·
ve <pedagogická práca. Postupne som zts.
tli že táto činnost dáva mojim umeleckSi'm 1 ludskSim amb!clám hodnotnejšiu
nápl ň. DostáNal som sa bližšie k rudom,
k tch problémom, k Ich záu}mom. Mohol som na nich vplSivat a určltSim spOsobom oni z.ase vplSivall na mňa. A tento vzťah <pretrváva dodnes. Cesto sa vyčrta umelcom prntšná jednos tra nnosť.
Vášnivé prllnutle k hudobnému nástroju
1 absol ťítna sťí.s t·redenost na dennl! zložlté cvičeni a vyžaduje vera čas u 1 ener·
gle, a to všetko by mohlo vlesf k jed·
nostoonnostl. Nezostáva miesto pre šlr·
šle vzdel6vanle. Samotná škola nemOže
nahradlf tento nedostatok, ak tu nie
je osobn9 záujem, podporovans; od sa·
ml!ho zač i atku vlastnSim prlkladom pedagóga. Hudobnlcl sa vyjadrujd zvyčaj·
ne falšle. Neradi hovoria, rečnia , prednáša jťí, čl plšu svoja náhlady, pocity a
predstavy s lovne. Nie ja to azda až ta-

ké dOležité, ak všetko dokážu vyjadrlt
svojou hrou, svojlm umen!m. Nech však
slová, ktoré občas vypovedia, svedčia o
Ich citovom, umeleckom srdci a mysliacom ' mozgu.
~o ved6ca osobnost siAI!lkoveJ hry
Da konzenat6rlu ste sl vypracovali
vlastnf metodlckf systém hry na husle.
Mobil by ste cb•rakterlsovaf Jeho hlavné erty?

-

ta~ko viem vyjadrlt svoj spOsob

vtučby.

Mám totiž jednu celoživotnú skdsenosf. Zistil som, že z takmer stovky
mojich absolventov ani jeden sa druhému nepodobal. Ani vs;zorom, oni po·
vahou, charakterom, čt umeleckSimt da·
n osfaml. Ani k jednému som preto nemohol pristupova ( l'OVnako. Spočia tku
som sa snažil preber-ať systémy a postupy svojich u člte lov. Tak to rob! asi
kaldSi začlatočnlk vo všetkSich povola·
olach, ak ma l v nich dobré a dčlnné
vzory. Je v tom Isté záruka, ved vlast·
ntch skdsenostr má začlatočnlk ešte
málo. Pravda, koplrovanle učltelov nemOle postačlt na dlhši čas, ani nevedie
k vs;raznejšlemu vSisledku. Tak Is to ani
postupovania podla strohtch metodlc·
kSich prlručlek . Metodické návody sťí
dčlnné Iba vtedy, ak sa ollvujd, rozvljaj6 a prlspOsobujd danej sltuácll. Vždy
podla typu žiaka, jeho talentu, vnlmar.ros tl 1 snaživosti. Tam už musi vstťíplf
na scénu sám pedagóg a Inštinktom,
oko aj 6sudkom odhallt 1· napravlt chyby. Po čase sl obvykle rekapitulujem,
čl som v jednotlivých prlpadocb vol11
správny metodlckSi postup, čl som mal
postupova ť stl'lktnejšle, čl benevolent·
nejšle a z t9chto ťívah ml potom vychádza Is té zovšeobecnenie, potrebn~!
pre ďalšiu prácu. Najp~ teda hlodám
kiOč k povahovs;m a
charakterovSim
vlastnostiam žiaka. Musi ml od prvs;ch
chvfl byf jasné, čo chcem v danej ho·
dlne doclellt. A musia to vycltlf 1 žlaot.
CJm skOr spoznajd vlastné dlspozlcle
- nedostatky 1 prednosti - a moje zámery s nlml, tSim skOr mOžem očakávať
dspech. Neustále teda sledujem Ich reakcie t všestr anné záujmy a snallm sa
vydolovať Ich cltovs; a Intelektuálny fun.
dus - základ rodiacej sa ume leckej
osobnosti. Ztaka treba upOtaf a presved.
člf o správnej ces te. Pedagóg sa mOže
dopusti( aj omylu, ak pri spoločnej prácl dôkladne nezvážl všetky okolnosti.
Zle je, ak žiaka znechutfme dlhSim, jednotvárnym drilom, alebo prntšn9m teoretlzovanlm. DOležité je aj vypozorovať
chvflu ťízkos tl , ked sa žia k dostáva do
beznádejnosti a nevie nájsf vSichodlsko.
Vtedy mu treba dodaf novSi lmpluz nádeje, perspektlvy. Ale u2:da náro čnosti
musi byf stále napälá a neSIIIlle vyklznuf pedagógov! z rOk. Učlte l sa nesmie
ani priskoro vzdáva( etela a mávnuf
rukou pr! pomalšom postupe študenta.
Nie vždy tempo vs;voja stúpa pravidelne. Nauč lf žiaka samostatne praco.va f,
to považujem za jednu z najdOležltejš!ch úloh, pretože čo sa žiak nauč! len
pod pedagógovs;m veden!m - hoc ako
dOkladnSim - nijako nepo stačl k jeho
ďalšej umeleckej exls tencll. V prax! sl
bude muslef poradlt sám. Vediem ho
teda k tomu, aby mal o každom diele
vlast'lld predstavu. Rád takto prenechá·
varn priestor na tvorivO fan táziu a dávam sa prekvaplf jeho osobltSim, sviežim poňatfm . Tolerujem svojskSi prlstup,
ved v ňom sa prejavuje osobnost mladého umelca. Stáva sa preto, že to Isté
dielo hrané v mojej triede dvoma - tro.
ml žiakmi zaznie rozdielne. Zaznie spO·
sobom žia kovi na jvlastnejš!m. A o to mt
Ide. Nevychovávaf epigónov, napodobovačov, ale osobnost! prejavujdce sa svoj·
sk9m cftenlm a Intelektom. ·
Co al te poladu)ete od svojich ! lakov?
- Popri samotnej láske k husliam a
popr! nadšenl ešte aj velk6 pracovito s ť,
trpezlivos(, ktorO mus! mat aj ten n ajtalentovanejšf. VIem, nie je to lahké.
Ved na konzervatórium prichádzajú 13
- 14 -ročn! žiaci, priamo od detsk9ch
hier. A ja by som chcel práve dosiahnut, aby tá hra, čl b,ravosf ešte dlho
v nich pretrvávala, hoc! prenesené do
náročnejšej polohy. Velmi zálež! na zadelen! času a vynaliezavosti, aby cvl·
čente
žiakov nebolo mechanické, ale
sťís tredené a uvedomelé. Teda cv l člf nielen rukami, ale najmä hlavou. Poč6vaf
vera hudby by malo byf dennSim chleb!·
kom každého mladl!ho adepta hudby. Je
dobrl! maf bohat6 diskotéku, rozširovať.
s l obzor. Len, opakujem, pozor na to,
aby sa !lak pr!llš nezameral na koplrovanle. MOže sa lahko stat, le nemierne odpočdvanle ublja vlastn6 predsta-vu.
Huslista sa vera nauči napriklad aj od
spevákov, ak pozorne s leduje leb spev.
DSichanle, tvorenie tónu, nasadzovania,
agogika a pod. Vlastne sám by mal byf
aks;msl ttchSim spevákom. Všetko čo hrá,
mal by sl najskôr "v duchuw zaspieva ť,
a tak dodaf myšlienke spevnSi impulz.
Jeho prejav bude potom osobltSi a pOso·
blv9. To všetko je len malý zlomok mojej v yučovacej metódy. Považujem ho

však za velmi d0ležlt9, preto som ho
trochu vyzdvihol.
Ako sa dlvate na nastupuj6cu genenclu mladfch bus lovfcb pedag6gov?
- Ako v celej spoločnost! - vo všetkSich jej odvetviach - tak 1 v umeni
sa generácie vymleňajO. Je to prlrodzens; vs;vtn. Umelecko-pedagoglckl! povolanie 1 ked náročn~! a vyčerpávajťíce, m4
však tú zvl áštnosť, že učlte l v neust4·
lom kontakte so !lakom časom dozrieva
v lstd u.meleck6 osobnost. No 1 postupnt pr!llv mladej krv! je Iste potrebn9
a blabodámy. Na našom konzervatóriu
však badaf v poslednom čase pr1čast1l
vs;menu pedagógov. Toto striedanie m4
aj tienisté s tránky, najmä v tom, le m.Ja.
d6 perspektlvna s lla nemé kedy dozrie(,
zlU sa s prostred!m a utvrdlf sa v tom,
že učHel ské povolanie sp lňa jej predstavy, čl túžby. Na častO vSimenu pedagógov dopl6caj11 samotn! žlacl, ale aj
pedagoglck9 kolekt!v. NemOže sa totlf
stmeli( natolko, aby vládal prinlest nové tvorivé lmpulzy a vedel vytvorit prlaznlvd pracovnd atmosféru. Rladltelst'Vo
bojuje za stabllltu u č ltelskSic h kádrov.
Súčasnl!, stále sa roz.rastajdce košate·
nle hudby prlfahuje mladtch aktlvnych
umelcov - zvlášf sláč lkárov - a pontika Im mnohl! efektnejšie prllefltostl, rtn ančn e 1 umelecky prlfažllvejšle. No 1
tento problém sa pedagógovia sláčl ko ·
vého oddelenia snažia preklen6f. Zasadruj6 sa o nové, progreslvne systémy,
usllujd sa o vä čšiu náročnosť a kvalltu,
dspešne <presadzujd žiakov na sOfažlach,
zvyšujO záujem o komo11nti hru l pedagoglckd pPácu. 56 to vážne a dôstojné
ciele.
Kaldý pedagóg sa viac fl meneJ vy·
rovnéva s umeleckou s61!asnostou. Akd
sk6senostl méte s ňou vy?
- Hoci konzervatoriálne osnovy najmä v etudovej llteratdre pred.plsujd
zväčša
tradičn~!
diela, v prednesovej
sfl!re je .ponechans; širši priestor, siahajúci do sdčasnos tt . Našl pedagógo.v.ta
tťíto
možnost dostatočne využlvajQ.
Pravda, hudba dneška je velmi r0znorod6. Ak je tvorená v trad ičnej notácl!,
pr! nácviku nenarážame na väčšie problémy. Inak je to ~ša k pri predloháob
plsanSich v znakoch, grafoch, čl dlagra·
moch, ktoré treba neraz deš ifrovať. Tu
ani snaživé vysvetlivky autora nevedia
zav še uSIIIlemlf spOsob prednesu. Potom
musi ,prlsf na pomoc vynachádzavosť,
dôv tip, fantázia, trpezlivos( a hlbavosf
pedagóga l interpreta. Tak6to aktlv.nu
spoluprácu možno však požadova( len
od žiakov pokročllejšlch a rozhladens;ch.
A dalej - 1 ked z hladiska hus lovej
techniky sa od čias Paganlnlho na ne·
šom nástroji nič novi! neobjavilo, ešte
stále sa nám ponťí.ka nekoneoot rad ryt·
mlckSich, lntervalovSich l hal'monlckSich
kombinácii, ale 1 mlmohudobnSich zvukov, Moré neraz dodávajd sOča snému
dielu novd farbu, prekvaplvosf 1 náladu.
St várňovať takl!to dielo je náročná , zavše nevďačná práca, ale teši pocit z no.
vého objavu a vytušanla dalšlch ciest
hudby. Mal so viackrát pr!ležltosf zaoberať sa neznámou, tzv. povinnou sklad.
bou zaplsanou najnovšou grafickou no·
táclou pri prlprave žiaka na zahra nlčntl
súfaž. Nácvik takého diela poskytuje
zvláštne napätie. Zaznie potom, povedz·
me, 20.J<rát za sebou, a to v tSich naj·
rozllčnejš!ch Interpretáciách. Je Iste naj.
väčšou odmenou, ak naše pochopenie
skladby sa ukázalo ako vs;sttml!, ak sa
mu dostalo uznania poroty, alebo l sa·
mého autora. Inak nepovažujem za out·
né ood!t sa vopred s autorom o Inter·
pretácll. Iba ak je záujem obojstrann9.
Interpret mOže zavše aj prekvaplf vlastnSim spOsobom pochopenia, samozrejme,
mOže dielo l pokazlt. Preto sa pri prvom
predvedenl s kladate lia radšej obracaj(!
na renomovanSich hudobnlkov. Nemusi
to ale byt vždy pravidlom. MladSi, 1 ked
neznámy interpret mOže do diela vnies!
sviežosť a novos f. Treba sa všuk s tále
zapodieva( v školách aj sdčasnou llte·
ratdrou. Už 1 preto, le v živote, v praxi
sa s tále uplatňuje . Už v mladom ve·ku
preb6dza fantáziu, núti rozmSišlat , tvo·
rU, a tak sl rozširovať obzor l vedo·
most!. Neslobodno však pritom ani tro·
chu pol avlt v tntenz!vnej prác! a v udr·
žovanl sl techniky l hudobného predne·
su na dielach klasického odkazu.

.....

Zhlavnej zjazdovej správy, ktorú predniesol predseda ZčSS Zdenko Nováček
XVII. zjazd KSC vyt9čll pred celO. našu
nové O.lohy vo všetk9ch ob.
lastlach nášho !Ivota a potvrdll platnost
CUhodobeJ kulttlrno.polltlckeJ lfnle zame.
ranej na všestrann9 r ozvoj kulttlry oboch
našich národov. Stlčastou tejto lfnle Je
posllňavante IdeologickeJ a m orálno-politickeJ Jednoty umeleckého froq tu na
pozlctách politiky strany a socializmu,
vytvorenie podmienok pre široké osvojovanie kulttlrnych a umeleck9ch hodnOt
našlml pra cujtlclml. XVII. zjazd KSC sdčasne upozornll na nie ktoré nedostatky
a pr~blémy, na tvorbu, ktorá povrchne
zobrazuje st1časn9 ! Ivot 1 na niektoré,
znepokojivé problémy v oblasti zábavnej ·hudby.
spoločnost

II. zjazd ZCs s vo svojich záveroch
konkrétne formuloval hlavné a najdOlefltejšle smery činnosti zväzu, predovšetk9m dalej upla U1ovaf a rozvljaf spoluprácu na prlnclpoch federálneho usporiadania nášho s ocialis tického štátu umo!ňovaf dalšie zbll! ovanle oboch ' národn9ch kulttlr a tvorby Ich predstavttelov, umeleckou l občian skou činnos
tou členov zväzu napomáhať ďalšiemu
rozvoju našej socialis ticke j sp olo č nos ti.
Uplatňova ť
na jkvalitnejšiu
umelecktl
tvorbu jej Interpretáciou a stále sa prehlbujtlcou marxis ticko-leninskou vedou a
kritikou. Venovať maximálnu staros tlivos t výchove mladej \lillleleckej gener ácie a hudobne j v9chove našej mláde!e
a detl školského l predš kolského veku
a všemo!ne rozvljaf pollttckd a tdeovtl
jednotu medzi hudobn9ml umelcami a
našimi pr acujtlclmt, jednotu medzi tvorlv9m hudobn9m fr ontom a veddcou sllou našej spoločnosti - Komunistickou
stranou Ceskoslovens ka.
Počas celého m edztzjazdového obdobia
(ZVäzové orgány l široká člens k á základň a vyvfjall tls llle o pozttlvnu realizáciu
všetk9ch tlloh, vypl9va jdclch zo zjazdových záver ov. Os tredn9 v9bor zCss prejednával na svojich zasadnutiach kltlčové problémy nášho hudobného a kulttlrno-pollttckého !Ivota a otázky medzinárodnej spolupráce.
Boli to tie to témy: V9vojové tendencie č eskej a s lovenskej populárne j hudby, Funkcie hudby v rozvinutej socialistickej s po lo čnos ti , Ideové zam er anie Roku č e skej hudby 1984, Predpoklady a
mo!nos tl vzájamného spoznávania čes
kej a slovenskej hudobnej tvorby a sl1časn9 stav so zameraním na masovo-komunikačné prostriedky, Pr lnos hudobnej
kulttlry .pre rozvoj Ceskoslovenska od
oslobodenia v r oku 1945, Slávnostné zasadnutie venované 40. výroč iu oslobodenia Cesk oslovenska Sovietskou armádou, Správa o priebehu hudobného fóra
v Budapešti, Záver y XVII. zjazd u KSC
a orientácia zväzovej č in nosti v budúcom obdobi, Vyhlásenie III. zjazd u ZCSS.
astredn9 v9bor zcss v s úlade s kultO.rno-pollttck9m poslanlm nášho ldeovo·tvorlvého zväzu vydal závažné v9zvy
a prevolanta k v9znam n9m polltlck9m a
spolo če ns k 9 m udalos tiam.
Pochopltelne, že pr áca celoštá tneho
zväzu je 11zko napojená na národné s kla.
dateJské zvä zy. Doterajšia spolupráca
mala kladné rysy a prinies la všetk9m
stranám osoh. S tač( spomen l1f, čo znamena jO. národné prehliadky novej tvorby. To nie stl formá lne a kcie, kde by
sa len naplnll čas nov9mt skladbami.
V!dy tu o čosi Ide. Snažlme sa, aby
tieto tendencie nezostall uvazr eté v Prahe, v Bratislave, aby sa o nich• hovorilo, a to na jmä vtedy, ked prlnos skladby má š lršf v9znam a možno ho zovšeobecniť. V niektorých prlpadoch sa nám
podarilo presadiť nové skladby hned do
celoš tátneho kon textu, avšak tá to prax
nte je zatial dos t a t oč ne dobudovaná.
V9.znamné miesto vo zväzovej činn os
ti tvorf oblast hudobne j vedy, kritiky a
publicistiky. Z lnlclaUvy tej to oblasti
vznl•klo mnoho podnetn9ch s tretnuti,
kon!rontácU a vo !lnálnej podobe odborn9ch seminárov a konferenci( k problematlike vážnej l zábavnej hudby, ktoré svojou tlr ov ňou a v9znamam zn c.~ne
presabujO. r ámec zväzavého života. v
oblasti zábavn ej hudby patrllo k najzávažnejšlm ,.Stretnutie č l e nov POV zCss
s preds tavltelml Cs. televlzle, Cs. rozhlasu, čs. hudobn9ch vydavatelstlev a
umeleck9ch agen tO.r, odbornej tl ače a
ďa lšieh lnštlttlctf k problematike našej
zábavnej hudbyw, na ktoram sme dospell k závažn9m uzáver om, ktoré sme
tlmo č ili !ormou dopor uče n í a ktoré mO!u prls ptef k pozltlvnemu r iešeniu tejto
problematiky.
Ctnnasf zCss v oblasti zahraničných
stykav je daná kulttlrno-poUttckou koncepciou, k-torá vyp19va zo zásad zahraničnej pollttky nášho štátu. Má svoje
nezastu·pitelné miesto v s ystéme riadenia ~ulttlry a jej objem sa O.merne zvyšuje s kvalltatlvnym 1 kvantttatlvnym
rastom našej tvorby, najmä k oncertného
umenia, ktorá st právom hladá primerané uplatnenie 1 na medzinárodnom !óre. Naše hudobné umente ta kto plnf v9znamn0. dlahu v zápase o zachovanie s vetového mieru pri v9mene kultOrnych
hodnOt a pre svedčivo šlrl poznanie o
kulttlrne j tlrovnl našej spol oč nosti .

ZCSS v spoluprl!ct s obidvoma národn9mt zväzmi usiloval sa 1 v uplynulom
obdobi, aby zahraničná verejnos t mala
prlležltosf zoznamova t sa n ielen s dielam i skvelého odkazu českej národnej
hudby, ale l s tvorbou naš ich klasikov
hudby XX. st or očia, ako l s v9sledkaml
tvorivej pr áce sl1časných če sk9ch a s lovens k9ch s kladatetov. V tomto smere
ZCSS často suploval l povinnosti Iných
hudobn9ch inš tltdcll. Kedže spolu práca
s o zväzmi soclallsttck9ch krajin je v zásade konso lidovaná, venoval pozornosť
skladnte lským zvllzom nesocla llsttckých
l rozvojových kra jfn, kt oré prejavm
ochotu s nami spol u praco v ať. Z p0vodn9ch ll dohOd a l dohovoru (r. 1982)
k dnešnému dňu máme 15 dohOd a 7
dohovorov o spolupráci.
Ceskos lovens kl hudobnl teoretici aktlvne sa zO.čnstňujl1 na medztnárodn9ch
podujatiach v oblasti hudobnej vedy a
kritiky, ako v máji 1986 v BerUne a v
novembri 1986 v Moskve. Očasf ! unkclonár ov zväzu na zjazdoch bratsk9ch zväzov neutužuje len vedomie spol u patrič
nosti, ale pr ináša nové poznatky 1 inšpiráciu vo vlas tnej zväzovej práci. Velml podnetné boli pre našu činnost rokovania VII. zjazd u Zväzu skladatetov
ZSSR, s ktor 9mt sme cestou odbornej
tl ače pohotovo oboznámili našich č l e
nov l verejnost.
Plodná je spo lupráca nášho zvl!zu so
štátnymi orgánm i a Inš titúcia mi ako sú
napr. zariadenia Federálneho mlnts tel'stva zah~a nlčn9ch veci: Správa kultúrno -Informačných stredis k a CSMS. Tak
sa uskutočnlll na pOde KIS .komorné
koncerty 1 a utorské ve čery spojené s
besedami v Bulharsku, M aďarsku a Nemeckej demokraticke j republike. Naopak
zasa KIS Polska, Nemeckej demokratickej r epublik y, Bulharska, Sovietskeho
zväzu a Kuby v CSSR v spo lupráci s
nami priebežne or ganizovali koncerty a
besedy, resp. prednášky o diele svojich
autorov.
Náš zväz spolupracuje s ministerstvom
kultúry CSR a SSR pri organizova ni Dni
čs. kul túry v socla lls tlck 9ch krajinách
a D ňoch kultťlry našich prlatelov v CSSR.
Osobitné miesto v Inštit ucionálne j spolupr áci zauj lmajú obidva Hudobné fondy
a Ich KIS.
V celom minulom funk čnom obdobi
rozvljal náš zväz r ad bohatých činnost[.
Vcelku muslme kon štatovať, že sa znač
ne zv9šlla pozorn o s ť zábavnej hudbe v
celej jej šlrke. Zdá sa nám, že najlepšiu charakteristiku tejto oblasti priniesol zattar zjazd č esk 9ch s kladaterov a
koncertn9ch u melcov, a preto dovolte,
aby s me aj na našGm zjazde odcltovall
v9ber zo spomlnaného českého mater iálu.
Hovori sa v ňo m, že niektoré problémy z minulosti sa naliehavo opakujú
l dnes. Konštat uje sa, že najviac nám
vadl nadprodukcia priemernej a podpriemernej tvorby. Súčas n 9 s poločensk9 dopyt nezod povedá potenciálu a tvorivým
možnostiam naš ich autor ov. Doterajšia
prax a re a ll!l ačné mec han l ~my stále nútia autorov plsat podstatne vlne nových
sklad ie b, ako je v Ich sllách, nakolko
v9r obné, drama turglcké a ed i čné plány
lnštltúcH spol u s množstvom prehliadok,
festiva lov a siífažl poč!taj ú s neúmern9m množst vom každoročne nahraných
noviniek. Tento nesťlla d sa stále prehlbuje, nakoJko neboli doferaz centrálne
určené edičné zásady pre preberanie
v9sledkov tohto tvorivého snaženia lnštltl1ctaml tak, aby sa našla rovnováha
medzi počtom nov9ch, kvalitných skladieb a požiadavkami Inš titúcii 1 poslucháčov. Vyriešenie tejto otázky je jedn9m z k lúčových predpokladov skvalitnenia ce lkovej úrovne našej zábavnej
hudby.
Oba národné zväzy majú dobré vedomosti o úrovni umeleckého škols tva.
T radič n e sa vždy hovorf, že táto úroveň
je dobrá. Nesmieme vša k zabudnú( že
sve tov9 pohyb sn prejavuje aj v tejto
oblasti a niekedy sl sami zbytočne oslabujeme naše pedagogické v9sledky. Je
to najmä vtedy, ked nevys lelame našich
zástupcov na za h rani č né sťlfaže, alebo
s malou orientáciou a nárokmi posudzujeme našu reprezentáciu v zahrani č[. Je možno však položtt otázku prečo pri výbere mladých umelcov na zahrani č né sl1taže
nevyužlvajú prlslušné
or gány náš zvl!z na odborné konzultácie? Nie je to škoda?
V9znamnou zložkou nášho zväzu, ako
t celej československej hudobnej vzdelanosti, je koncel·tné umenie. Tešlme sa
z týchto O.spechov o muslme blahožela(
vlacer9m mlad9m koncertn9m umelcom
a telesám, že sa vedell um elecky presadU v silnej medzinárodnej konk urencii. Nemôžeme však b yť trvalo s pokojnf,
na·ko!ko svetové koncertné umenie prináša pozoruhodné v9sledky a tiež O.l'oveň za h ran ičných hudobných nástrojov
je často lepšia ako naša, čo Is te ovplyvňuje celkov9 umeleck9 dojem.
Celej s ltuá cll by prospelo, keby sa do.
myslela celoštátna koncepcia koncertného ! Ivota. Vyžaduje s l to kvalltatlvne
lepšte dohodnotente koncertn9cll umel

cov, lepšiu zna lost Ich lnte rpre tačn9ch
možnosti a otvorenejš! prlstup k celej
te jto problematike.
Nemôžeme sa vyhnOf úvahe, že treba
docenlf mladl1 l nterpretač nO gener áciu
a da ( jej také m o~nosu, ktor é sú primerané vyspelej socialistickej sp ol oč
nosti. Možno, že dozrela situácia prehodnotit ce19 systém nášho koncer tného života. Možno, že by sa opla tilo,
p rej s ť k väčšiemu množstvu koncer t()V
priamo na školác h, lnštttO.ctách, pripadne v niektorých závodoch. Je to len námet do diskusie, avšak jedno je Is té,
že cel9 koncertn9 život potrebu je dOsJednO. ana19zu, ktorá by umožnila predložlf seriózne návrhy.
Dotkli sme sa už otázok našich m lad9ch čle nov. MajO. podmienky pre s voj
rast, pre vyslovenie svojich estetlck9ch
predstáv, pre vyjadrovanie svojich žlvotn9ch a umeleck9ch Ideálov. Každ9 sl
hladá svoju optimál nu umeleckú podobu, každ9 chce vyjadrtt svoj Ideál, niekedy l za cenu, že tento Ideál je odllšn9 od jeho učlte lo v, možno l od dobov9ch kánonov. Niekedy mlad9 č lovek
potrebu je určit9 ča s, aby sa š iršie zorien toval. Náš zväz · musi sledov a ť ten to
zložitý proces, pamáha t všetkému cennému, verlf rudom a vytvára( také Is toty, ktoré budú napomáhať konttnultnému v členeni u m ladých hudobn9c h umelcov do organtz.mu čes k ej a slovens ke j
hudobnej kultO.ry.
V te jto sOvtslostl by sme ma li vyslovi( nlekolko myšlienok k cel kovému
miestu našej hudobnej vzdela nosti v š lr·
šfch medzinárodných kontextoch. Oba
národné zjazdy správne konštatovali, že
v posledných rokoch sa viac u pevň u je
národný charakter našej hudby. Patri
k pozltfvam českoslovens ke j hudobnej
vzdelanosti, že nikdy neopustll a vážnos( o úctu k národn9m veliká nom a širl vď a ku k Ich umeleckému odkazu.
Spomlname · tieto veci najmä preto, aby
sme pripomenuli zjazdu kontinuitu našej súč a snej hudby s našou velkou hu.·
dobnou minulosťou.
V tejto súvislosti treba zdôrazntt profesioná-lne mys len ie. Mus lme sa vyvarova ť každého rozhodnutia, ktoré vychádza len z .povrchného vtdento problémov,
ktor é mOže Jah ko s klznuf k polovtča 
tostt. Zväz je vtedy s ll n9. ak svoje
ústredné '!lázorv podlož( dokonalou zna l osťou materiálu. Tu nám niekedy ch9ba s llnejšl hl as odbornej kritiky. Ako
sme už konštatovali, hudobná kritika je
trvalou sťlčasfou našeJ zväzovej práce
a moderný kultťlrný život bez nej nem Ože e xistovať. Máme v našich radoch
viac · odborne fundovaných kritikov a
publicistov. Vo väčšine vyslovuj11 kritické súdy k jednotllv9m umeleckým čl 
nom. Menej st trťlfnem e na pohlady syntetické, pri ktorých by sme hodnotili
dlhšie vývojové etapy. O t9chto veciach
vždy pekne hovoril slovenský liter árny
vedec Alexander Matuš ka, ktorý túto
prax sta val do popredia celej kritic kej
práce. Nev iem, č l chyba je už na školách, ale bo č l našim myslenlm málo
preniká dialektika, odva ha a statočnos ť,
ktoré by nás le pšte viedli do hlbky
pr oblémov, r obili nás n á roč nejšlm l a
nedovolili by nám uspokoj!t sa s povrchným súdom.
Vce lku nás 2'JTlepokojujl1 rOzne náznaky s tagnácie v konta ktoch našej hudby
s poslucháčom. Sme presvedčeni, že v
našej s úč asnej tvorbe sú mnohé kvality,
ktoré by mohli trvale zapOsobtt na poslucháča.

Mrzl nás, že so už prejavuj(! dOsledky nedostatoč n ej este tickej v9chovy na
školác h a ubl1dajú Judla, ktor! s O schopnl hudobno-esteticky vychová va ť. Za tla!
sme nevedeli zastavlf nežlad(lce trendy
v hudobnom vkuse našej mládeže.
TO.to s ituáciu nezvládne žiadna organizácia osamotene. Treba tu vyp r acovať
platný projekt, ktorý by dal do r ovnováhy pozornosf mládeže l dospelých ku
všetk9m oblastiam hudby a viedol mlad9ch ludl k poznaniu, 'kde Ide o zábavu
a rekreáciu, a kde o závažnejšl umeleck9 prlnos. Vyskytujú sa sice ojedinelé snahy pom Ocť te jto oblasti, avšak ča
káme na platný celoštátny projekt estetickej výchovy a hlavne na prax, ktorá
tento pr ojekt naplni s kutkami.
Mnohé naše zámery sa mobil realizova( len v spolupráci s bratsk9ml lnštltúctamt. K dobr9m v9sledkom sa dospelo tam, kde nás pochopil i nár odné
výbory a spol ureallzovall naše umelecké plány. Napriek dlhoročn9 m skO.senostlam by tejto praxi prospelo, keby
sa vypracoval dlh oroč n ý plán uvádzania
našej s ú čas nej tvorby so zvláštnym zretel om na kultťlrno -poll tl c ké dominanty.
Prehlbllo by to plánovttost, spr avodllvos ( pri zade lovanl skladieb a sllu dopadu našej tvorby. Je to jediné v9chodls ko, ako posllnlf pozlcte naše j hudby
v hromadných oznamovaclch prostriedkoch l ď a lšieh hudobn9ch 1nštlt11clách.
Náš zväz musf často zasahova ( 1 do
rôznych oblastr, hoci štatOt zväzu o tom
nehovori. Sme čas t o prepojeni do celého verejného života. S po meňme len,

kolka pozltlv sme prlnlesll v
Kr uhov prlate!ov hu dby.

č innosti

Vážne problémy máme s polygraflou.
Naša ed i č n á polltlka realizovaná v ntekolkých vydavateJs tvách, nie je už na
úr ovni sQ čas nej doby. Už v minulosti sa
vyskytli názory, že by sme potre bovali
- rovnako ako maj(! spisovatelia vlastné vydavatelstvo. Nevieme odhadnúť, čt by to bol zásadn9 pr fnos. Zatla! vydávam e nošu tvor bu v nlekolk9ch
vydava telstvách, ktor é sice vykonali vefa práce, avšak nepodarilo sa ucellť vydavatelsktl č inn osť do jednotného systému.
úlohu v č esko·slovenskom kontexte
hrajú l naše odborné časopisy. M ajťl v
podstate mnohé spoločné otázky, 1 ked
niekedy Ich priamy kultúrno-polltlck9
zástoj mOže byf rozdielny. Hudebnl r azbiedy venujl1 vä čšiu pozornos ť teorettck9m otázkam a pod vedenlm nového
šéfredaktora dosiahli vyššiu tlroveň .
Slovensk9 Hud obn9 život kladie určlt9
dOraz na kult O.rno-polltlcké Ovahy. Reálnejšie po učenie z Ich práce zostáva
vša.k stále ešte otvor ené.
StrokO. ob lasť obhospodal.'ujeme vyslelanlm našich členov do najrozmanltejšlch komis ii, poradn9ch zborov, kurzov,
cy.klov prednášok, verejn9ch vy st ťlpenl a
ku ltťlnno-polltlc k ých
aktivit. Intenzita
tejto činnosti je ve lká a niekedy tu suplujeme za Iné lnš tltťlcle. Ide nám o to
využit aj tieto prlležltostt pre šlrenle
doceňov an le našej tvorby.
AJ v oblasti zahraničných stykov ča
kaj(! .nás v budOcnostl nemalé Qlohy.
Forma dohôd a dohovorov sa os vedčll a
ako najvhodne jšia ni elen po stránke komunikácie s partnersk9ml organizáciaml, ole aj z hladiska plánovania a ekonomiky !ln ančn9ch prostriedkov, najmä
devlzov9ch. Preto sa vynasnažlme udržat
plnenie exlstujťl c l c h dohOd na vysokej
Or ovnt s t9m, aby po Ich up lynut! došlo
k predlžentu, a vytvorit podmienky pre
podpis dohOd nových s dalšlml potenclonál'llyml partnermi. Máme na mysli v súlade so zásadami zahraniOne j polltiky nášho š tátu - konta kty s hudobn9ml ln š tllťlclamt ntektor 9ch vybra.n9ch
nesoclallsttck9ch ,kra jin a kr ajfn tr etieho sveta. V prlpade rozvojov9ch krajin
nepô jde a ni tak o propagáciu našej tvorby - ved zatial tam nie sO vždy na
to predpoklady - ako o pomoc týmto
krajinám pri budovani napr. hudobného
školstva.
Vedia os ved čen9ch spôsobov medzinárodnej spolupráce ako sťl festivaly, stretnutia mlad9ch skladateJov, komorné koncerty, autorské večery, uvažujeme uspor l-adaf komorné koncerty zo zahra ničnej
tvor by l v kultúrnych centrách mimo
Prahy a Bratislavy, vynasnažlme sa v
buddc·nostl vytvorit pod mienky pre bilater álny alebo l multUaterá lny dialóg našich hudobných tvorcov so zahr a nlčn9 ml ume lcami. Vlac ako tisic našich čle 
nov predstavuje obrovsk9 kultúrno-pollttck9 potenciál, obrovskl1 sum u vedomosti a ve l kťl kultúrnu zálohu nášho
štátu. Sťl to ludla, ktor! podporujú kon·
cepclu socialistickej spo ločno s ti , ktor!
sll1žla s:vojlllll Ideálom a naša vlast sa
na nich mOže spolahnťlť. Muslme rob!(
všetko pre to, aby každ9 č len m al dosf
priestoru pre vlastn(! sebarealizáciu, aby
nemal pocit nespravodllvého hodnotenia
a nehladal O.ntkové cesty. je nutné nadalej de mokr a tizo v ať vniítrozväzov9 žt·
vot, veci treba vere jne diskutova(, s plným vedomfrn našej ochoty nič net ajlt,
n lč neskr ýva t.
V poslednom obdobi sme svedkami
obrodného (Istila pr l•vtes( socla llsttckl1
spo ločnost na
vyšši s tupeň, zrýchli t
tempo rozvoja, dať viac demokracie n ašim obča n om . S vellrou pozorn os ťou sme
s ledova li ,prejavy a vys t6penta súdruha
Micha ila Gorbačova a mnohé z nich sme
chápali priamo v našich podmle('lkach.
Tiež posledné zosadnutia nášho O'stred
ného v9boru KSC dávaj(! vera podnetov,
ako domýšlaf v naše j zväzovej précl
tieto historicky nové, spoločensk y ce nn~
a filozoficky objavné myšlienky. Prikláňame sa plne k týmto trendom o budeme sa snaž!( ď a le j Ich rozpr acovávať.
Zdžltíku jeme všetko cenné, k čomu sme
sa dopr acovali, využijeme lnlclatlvy našich členov, otvorime dvere všade tam,
kde sa mOžme po učlf, a kde nov9 podnet o vply v ňuje naše myslenie. Budeme
u pe v ňov ať s oclalls tlcké podstaty celého
nášho zväzu a dáva ( členo m pocit, že
táto cesta je najsprávnejšia a oplatl s a
po nej fsf.

a

Zv 9š~m e s tarostlivos t o všetky .,mechanl2lllly", k toré majO. podporovat našu
tvorbu, sO.časne však upevníme hodnota.
vd estetiku. Vyžaduje sl to v äčši ponor
do umeleckej osobnosti. Vyžaduje sl ro
väčšiu ohfaduplnosf k talentu, k tejto
nesmiernej sile a osobnostne j dannostf.

Z podujatí
Pražskej jari
1987
.. . . . Hlavnf zmysel hudobného festivalu Pra:!skA jar je v tom, le s6strecluJe vfznamnfch pre dstavltelov svetového hudobného umenia, aby spojenfm 6slllm a 6ctou 1ku kladnf m hodnotAm, ktoré luds tvo vytvorilo, celkom keakrétna
na plňov al dávne heslo Hudbou k mieru a priatelstvu medzi národmi . .. " (Zdeni!k Vokurka, tajomnlk PJ) . Už 42. ročnlk festivalu pokračoval v tradlcil dramaturgie, sp6Jaj6cej prezentáciu česke j tvorby s umenlm svetovfm, a to tak v
oblasti interpretácie, ako i tvorby. Akcentom tohtoročnej Prallkej jari bolo
70 rokov sovietskej hudby, špičkové ba letné predstavenie zahranli!nfch s6boro't
(Sadler's Wells Royal Ballet, Bé ja rtov ba let XX. storočia), spomienka na 200.
vfroi!le pražske j premiéry Mozartovho Don Giovanniho a vzácna ponuka vyst6penl svotovfch speváckych hviezd. Obraz o festivale doplila j6 o. l. Bachova
dni v Prahe, ktoré obohatili šlrok6 pa lotu podujati. Pohlad iltyroch s lovenskfch recenzentov nepokryl vš etky významné udalosti, koncerty, operné a baletné vei!ery Pražskej jari - veď spomedzi 21 dni plnfch vzácnych umeleckých kreácii možno naozaj vybrať Iba niokolko a cez Ich zrkadlo poskytnút
možnosť usú diť o kvalito a úrovni festiva lu.

Britský dirigent Sir Colin Davis
Brlt sk~ dirigent Sir Colin Davis patr!
v sl1čas nostl k najv!lč šlm osobnostia m
hudobného svet a. Praha ho prlvltala na
dvoch ve čeroc h so Symfonickým orches.
trom Bavorského rozhlasu, na če le ktorého pôsob! od roku 1983. Spoznanie tohro umelca na živom koncerte pred čil o
a kék olvek dokonalé video a lebo CD
s n!mky. V jeho autoritat!vnych gestác h
sa nielen s kr~v a l a zre l os ť a Jasnosť koncepcie, ale bol tu prltomn~ .. l lud sk~
šarm s tále sa ,.usmtevajQceho č lovek a.
Tak~ bol l v~sledn~ zvuk orchestra. Dominovala v ňom mllkkos t, poddajnost,
ktoré s technickou konclznostou a vypracovanostou pred o v šet k~m frázov a nia
vytvárali jedlneOné Interpretácie. Na
koncerte 22. máju odznela Haydnova
Symfón ia i!. 99 Es dur, Hoh. 1/ 99, die lo
vyžadujóce Iahkost, plynulos t. V~kon
h ráčov na dychové nástroje, nebol vždy
stopercent n~. a te to už pa tr! k živému
koncertu. Renomé kva litného ansámblu
sl teleso napravilo naj mä v Stra ussovom
Donovi Juanovi, kde rozvlbrova ll expres ionistické vlnenie, pričom zachovali
plas tickosť ce listvého zvuku . V l . symfó nii e mol, op. 39 Jeana Sibella sa najviac odha lil dirigentov t e mperamentn~
rukopis, sc hopnos t dynamickej gradácie
a zo hra tosť s orchestrálnym celkom.
z dra ma turgického hlad is ka bol ne mene j pr!tažliv~ konce rt k 200. výročiu
pražskej premiéry Mozartovej opery Don
Giovanni. Predstavili sa na ňom v~lučne
česk! a s lovensk! v ~konn! umel ci, aby
vzdali hold svetovej osobnosti a historickej uda losti. Dvof6kov komorný orchester pod vedenlm Llbora Peška uvtedol predohry k operám Figarova svadba
a La clemenza dl Tito, Symfóniu D dur,
KV 504 PražskO., v spolupráci s Ma gdalénou Hajóssyovou recltatlv a áriu Bella
mia flamma, s Petrom Mikulášom áriu
pre bas a orchester lo ti lascla, o cara,
addlo a Koncert pre klarinet a orchester A dur, KV 622 so sólistom Bohuslavom Zahr adnlkom. Záver tvorilo finál e
z opery Don Giovanni, v ktorom O. č ln 
kovall Daniela Sounová -Braunová, Eduard
Haken Václav Zltek a Peter Mikuláš.
Orche~ter ned ocielil vo s vojich s amosta~n~ch čis lach Ideál mozartovskej prlezračnostl, d,omlnova l dirigentov zá mer
vysta v a ť diela rytmicky l gradač ne sviežo s cl e len~rnt. v~razov~ml vrcholmi,
st~atlla sa však detailná vycibrenosť
part!tl1ry. Naopak, v dielach kde orchester spolupracova l so sólistami - najm!!
v klarlnetovom koncerte - vyzneli plasticky všetky vrstvy zvuku. VynlkajO.cl
klarinetista B. Zahradnlk sa zaskvel
technicky brll n ntn~m . v~razovo jedlneč 
n~rn v~konom, kt or~ najm!! v druhej
čas t! zv ~raznll svojou Interpretáciou Mozartova melodické majstrovstvo l verkosť jeho hudobného génia. Hajóssyovej
ária bola už tradi č ne reprezentativnym
prlspevJ<om 1 ukáfkou š t~lovej č is toty a
hlasovej krásy. Pozoruhodne sa prezentoval čers tv~ nostter titulu zas lúžil~
umelec - basista Peter Mikuláš, ktor~
predostTel priam psychologlcktl štúdiu ;

jeho ária vychádzala z hlbky v~ra zové
ho pochopenia, z ruozofle, ktorá nepreferuje č !r e vyznenie krásneho hlas u,
:wukového hed onl:bmu, a le prácne r ozpitváva každ9 tón, nua.nsu, v~razo v ~ odtieň. Jeho pia nissimá pohybu jOce sa takmer na hranici počute ln ostl boli zrete lné, nestratili fa r bu a prezrádzall silné
citové zázemie kultivovaného spevá ka.
U dalosťou nevšedného v~znamu bolo
vystO.penle slovenskej rodáč ky , svetoznámej sopranistky Lucie Poppovej, ktor á sa našej verejnosti predsta vila žlv~rn
koncertn~m vystópenlm takmer po štvrť
storoč!. Dlhoročná jed in eč n á preds tav itelka Zuzanky l grófky v~ Figarovej
svadbe, povestnej Krá lovnej noel, Glldy,
Os kara, Pa mlny, Zerllny, Nortny, Roslny,
Evy v Majstroc h s pevákoch norlmbe rs k~ch, Alžbety v Tannh!luserovl, a le I
Zdenky, grófky a Arabelly v Straussov~ch operách, pr av t detn~ host najväč 
šfch opern9ch scén sveta, ktoró máme
možnost sporadic ky sle d o v ať prostred nlctvom rozhlasu, televlzle a najnovšej
platľlovej techniky predsta vil a sa nu
pódiu Dvotákovej stene v Prahe s v~ 
lučne konce r tn~m r epertoá rom. Vybrala
sl plesne F. Schuberta, R. Schumanna, A.
Schonberga a R. St raussa ; jej partnerom pri klavlrl bol Irwin Gage. Na Luc ii Poppovej je pr!tažllvá predovšetk~rn
vnótorná sila jej umelecke j kreácie, hl bok~ ponor do obsahovej sféry, čistota
v~razového podania, v Istom zmys le l
č i stota vypl~vajúca zo snahy o módru
je dn oduchosť , o priamu a jednoznačnó
v~poved. jej hlasové danosti sO. stá le
prvotriedne, potvrd ili svo j ch~ r.. a prekročili hudobn~ml ,. konzervami
s ta noven(! mieru v ~kono m nanajv~š hodnotn~m a sugest!vnym. To, čo predos trela
umelkyňa na pražskom pódiu, predzn amenala jej s tále vo svete komentovaná,
sledovaná a uznáva ná osobn ostná zrelosť, vybudovaná na ta lente a bohatej
javis kovej práci. Lucia Poppová sa v
Prahe s tret la s tak~ ml ováciami, ak~rnl
ju Iste obdarO.va aj medzinárodné publikum . Patrlll jej však s hrdosťo u , ktoró
ostatn~ svet nemOže vl as tniť, . s hrdosťou a vedomlm kvality, ktorej korene só
u ná s doma. Iste práve preto po troch
prldavkoch autorov R. St raussa a A.
Berga nasledoval prldavok z A. Dvo~áka
- á ria Rusalky a po nej sa roz lúčila
s publikom ple s ňou Dobró noc. ktorá
v rodnej s lovenč i ne doj!mavo uzavrela
tento ve l k~ v ečer v nádeji, že sa čo 
skoro op!ltovne naskytne priležltos(
str etnutia na českoslov enskej pOde.
VIERA POLAKOVICOVA
x x x
Popredn ~ a ngll ck~ barytonista Thomas
Allen, čast~ ho s ť sve tov~ch opern~ch
scén sa československé mu publik u predstavÚ po prv~ ra z celovečern~m plest'lov~m recitálom 14. mája 1987 v rá mc i
festivalu Pražská jar. Ofic iál ny prog.ram
umelca m a l (ažisko v p l esňovej tvorbe
nemec kého romantl:bmu - v dielach J:
Brahmsa a F. Schuberta, doplnen~ domácim autorom B. Brittenom o monológ
titulného hrdinu opet 'f Billy Budd a u
nás ta kmer neznámu, čl skOr neuvádza nú plesň ovl1 tvorbu tohto a nglic ké ho
hudobného vellkánn.
U m eleck~ O.s pech T. Allena n a koncert nom pódiu s počlva v nádherne sfa rbenom, v podstate lyric ky laden om hla se, k t or~ je však schopn~ dTamatlcky
e fektn~ch vrcholov
(napr ik lad v spomlnanej scéne Blllyho Budda, ktorá n aznačila aJ velk é divadelné cltenle umelca, podobne aj v pr!davku serenády Mo.
zartovho Dona Giovannih o s prekrásnym trázovanlrn a pianami ). V ~borná
nemecká v~ slovnos t a zrozumitelnos t
splevané ho textu, a ko l jeho správne
myšlienkové pochopenie je dOležité pre
každé ho Interpreta plesni Schu berta l
Brahmsa. Allenovl sa vydarila n a jm!l
Brahmsova lyrická p l eseň Slávik a serenáda Mesiac na d horami, zo Schubertovho v ~beru titul Lodnlk. V~ko n Thom asa Allena však kulminoval v tvorbe
Brlttena - rozmarnej plesni Sweet Polly Oliver a nostalgickej The Sally Gardens. Velk~ podiel na 11s pechu v ečera
mal aj kla virista Roger Vignoles , ktor~
bol viac ako Iba cltliv~m kla v!rnym spre-

Americká sopranistka Roberta Alexaudrovä
vád začom .

Thomas Allen pridal burácujócemu obecenstvu v má lo zap lnenej
DvoMkovej sieni aj š tyri pr!davky. Ostatné publikum sl .asi šctrllo sily na vy stúpeniu u nás viacej známych ume lcov.
Skoda, lebo prišli tak o neopakovateln ~
umeleck~ zážitok!
V nede lu 17. máJa 1987 odznelo v
Smetanovej s ieni v rá mci PJ 1987
Brahmsovo Nemecké rekviem v pod a ni
Ceskej filharmónie, Pra:Zského filharmonického zbor u, anglic kého barytonlstu
Thomasa Allena, a merickej sopranist ky
Roberty Alexandrovej a pod ta ktovk ou
jedného z najv~zna mnej šlc h dirigentov
sóčas no s tl Ame r ičana Ericha Leins dorfa. Pretože Ide o Introvert n ý typ hu
dobného diela, v prvom rade sa treba
pozast.avl( pri vynik ajúcom v ~k one Pr nž
ského filharmon ického zboru ( zbormoJ
ster Lubom lr Mátl), sp lň aj óce h o tie nuj
vyššie kritériá brah msovsky š t ~ lovej In
terpretácle. Zbor má v tomto s kve lom
diele je dn označne domin antnú funkc iu
nad só lis tami I sn motn ~ m orchestr om.
K jeho v~konu sn prlbl!žll a 1 če rno šs k A
soprn nlst ka Roberta Alexnndr ová. sólls t
k.a newyorskej Metropolitnej opery, kt o
rej kryštálovo čist~. zvonlv~ hl as najm!l
vďaka a tra ktlvnostl tmavého, za matov(lho llrnbru Ideálne zodpovedal požladuv kám piatej časti diela. V tretej a šiestej
dominoval zase barytón Thomasa Alle
na , ktor ý dokázal, že l lyrlckejšle laden ~ hlas mOže adekvátne lnterpretovu (
tento só lov~ part. Aj ked orchester mA
v Brahmsovom Nemeckom rekviem Ibu
sek undárny, no dOležlt ~ zástoj, vyniko l
vďaka Inšplratl vnej
osobnost i nes tora
dirigentskej taktovky Erich a Le lnsdorfa,
kt or~ volil
mlest.aml vornejšlu, pomal
šlu, no dynamicky boh atšiu koncepciu.
ALEXANDER IHANUSKA
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Brazl lsKy kla virista Samue l Gelber za .
žiarli 24. mája a ko hviezd a prvej ver
kosti. je typom, kt or~ má dar plne su
stotožniť s a utorom hraného die la. Do
káže suve rénne zvládnuť technicky najťa žši e plunlstlcké úseky a pritom s l to
post uchá č vO bec neuvedomu je, pretože
jeho hra je predovšetk~m verk~m umeleck~rn zážitkom a všetky jej zložky k
tomu to hlavnému a správnemu zámeru
bezv~hradne
s lO.žla. Stavba programu
bola zauj!mavá aj t~rn. že sa v nej s triedali niel en š t~ly [ kl as l c l~mus a roman
tlzmus ). al e aj dva ná stroje ( Petrof pre
klasikov, Stelnway pre romantikov) .
Nielenže to umocnilo do jem, ale prispelo aj k v~ra z né mu odllšenlu romanti ckej farebnosti od pr lsneho držania tvorivej fantázie na uzde a predsa ka žd~
tón l fráza klasikov vyžadovali hlbku.
jeho Mozart (Sonáta D dur) bo l prlezra č n~, dec entn~. a le vždy hran~ so srd com, v Beethovenovl (Variácie c mol)
dokázal vystihnó( každó variáciu a nap l niť jej priestor odllšn~m nálado\t ~m
svetom, pričom ale nikdy nevybočil zo
š t~lu diela. Dia pazón šl r ok~ch v ~ ra zo 
v~ch a chara kt erl zač n~ch možnosti sa
upla tnil aJ v náč r te jed notllv~ch postáv
- mas iek populárneho Schumannovho
Karnevalu, op. 9. Vrócny mu zl k an t sk~
cit, raz spú t an~. Inokedy podla potreby
zasa uvolňovan~ tvoriv~ tempera ment,
premyslenost agogiky, ale záro veň a j
lll1zla dokonalej sponta ne ity - to všetko sa podtelalo na vrcholnom Gelberovom majstrovstve. Doslova objavná Interpretácia Liszta, a le predo v še tk~m dokonalé vc!tenle sa do s veta jeho lylll·
ky, dramatlzmu l vášne pri sóčasne fasclnu jócej Istote skokov, oktáv, pasáži
s tupňovali na dšenie u obecenstva l od bornlkov. Tak mOže hr ať Iba ve l mi talentov an~ človek, ktor~ v hudbe našiel
zmysel svoj ho života!
By t synom svetoznáme ho otca :baväzuje o to v!l čšm l, najmä ked sl syn zvoli to Isté povolanie. Kla virista Jere my
Menuhin svojim r ecitálom (26. máj a v
Dvorákovej s len! Domu umelcov) pres vedč il, že je nielen v ~borne v yš k olen~
a suverénnou technikou vyzbrojen~ ume.
lee, ale aj vyhranen~ lnt e rpret ačn ~ typ.
V porovnani s lntrove r tn~m Gelberom
je Menuhin typom, u ktorého tvorivá
dlsclpllna, držanie pevn~ch muzikant!
sk~c h lin!! b~va na prvom mieste Inter -

pr lstupu. Svoj !sk r iv~ tem
pere ment dokáže obdivuhodne drža t no
uzde; nie je to vša k cnosť z núdze, ale
v~sledok dlhoročného
štl1dln, pódiovej
praxe, skúsenosti z komornej hry s Ye
hudl Menuhlnom a da lš lirn l. Pries tor zná.
mej Mozartovej Sonáty D dur, Loveckej,
(KV 576) dokáže pre s vedčivo naplni(
š t~lovo disciplinovanou
hrou rovnako
a ko 1 dramatickejšiu hudbu Schuberta
vej Sonáty c mol ( D 598}. Jeho Inter
pretácle cha rakterizuje Is tá miern nullehavej zaangažovanos ti, ktorá balu
zrej má napr. vo finá le Mozar,t a, ale l v
r~chl ych ósekoch Schuberta.
K vrcholu v eče r a patril jeho Debussy
(Rytiny, Ra dostný ostrov} . Na prvé mies.
to v jeho podan! kládol na zdô r azňova
nie rarebnej trbllet avostl, ktorO. umocňov a l dokon a l~m drw nlm zjed noc u jl1ceho tempa. Dielo, jeho tvorivé mu založeniu tak bllzke, vďaka tvorivému elánu
a suverénnemu zv ládn utiu sa mohl o z
pódia priamo nahrávať.
Pri všetkej O. cte a obdive k Menuhl
novrnu nesporne osobitému poňa tiu Ch opina (MazO.rky C dur, op. 56 i!. 2; f mol,
op. 68 i!. 4; Balada f mol, op. 52) vyznel tento autor pre naše slovanské cltenie skOr zem !te (čo v Mazl1rkach pr ekáža lo na tmenej) než poet icky zasnene.
Do k ona losť kl a vlrls tlckej fa kto.ry, vysoké miera kultO.ry tónu, pr i ezrač nosť l
spev no s ť
však dominovali u prinies li
Menuhinovi nadšené ovácie publika.
VLADIMIR Cl2tK
x xx
Vltaz medzinárodnej sl1ťaže Pražská
ja r 1986 v odbore spev tenoris ta Stefan
Ma rgita a nosltelka 2. ceny (pri neudelenf l. ceny) mezzosopranistk a Dagmar
Pecková dostali prlležltost v ystúpiť na
s poločnom
koncert e tohtoro č ného hu
dobného festivalu 15. máj a s plesňov~m
programom, ktor ~ by nielen dokázal o
právnenost a správne rozhodnutie medzi
národnej poroty, a le aj demonštr ova l
umeleck~ v~voj oboch za up l ynul ~ rok.
Dramaturgia zvolila formu s triedaniu
oboch spevákov na pódiu, či m naróšala
koncentráciu pos lu chá čo v na vytvoren O
at mosféru typovo odllšn~ch osobnos ti.
Dagmar Pecková sl zvolil a program,
kto r ~ plne zodpoveda l jej temperamentu,
charakteru a farbe hlasu. V cykle ples
nl Klementa Sla vlckého ,. Ej srdénko moje" na s lová moravs kej ludovej poézie
upl a tnila zmysel, pre lyriku a me lodickú
krá su každej plesne, jej ~m a vozamatovo
starben~ hlas dodával sviežim pi esňam
mierne dramatizujúc! podtón, s kvele vyjadren~ sk l adate lov ~ m hud ob n ~ m záp!
som. Pecková v ďalšieh skladbách nedo·
s ia hla tak vyrovnan ~ só la d s obsahom a
Interpretáciou; Caro uspávaniek B. Brittana patr! k má lo zná mym dielam tohto
odboru, žiadali s l hlbš! psycho l oglck~
ponor spe váčk y, rovnako v Siedmich
l ponlelskych pies ňach sa Interpretk a
nestotožnila v~razovo s plesňa m i, v ktor ~ch je nutné zladiť ju žn~ temperament
s kultivovanosťo u pr ejavu. Jej hlasová
technika ju už dnes predur č u je na dramatické postavy v erls tlck~ch opier, svoj
ďa l š ! v~voj by ma la usmerniť viac k prehlbenlu v~re zo v~ c h sch opnosti. Vhodným
partnerom pri klavlrl jej bol Jaroslav
Saroun.
Progra m, k tor~ na št udoval Stefan Margita s kla vlrlstkou Katarlnou Bachmanovou dosvedču j e , ako r~c h lo sú schop·
nl m ladi umelci naš tud o vať n o v ~ progr am. V~ber skladieb bol v olen~ ovel a
náročnejšie a nie ibn s ohladom na odkrytie v šetk~ch kladov spevákovho prejavu. jedine ,.Touf enec plsnf" - v~ber
z cyklu Václava Reldlbaucha na slová
R. Thákura umožnll rozvlnO.t zmysel pre
dramatick~ kontras t, sugestfvny v ~ r az a
uplatniť .kovovo znejóce fol'tte po pri jemnom pia nissim e. Mendelssohnove plesne
Neue Liebe, Relselled a Gruss, op. 19,
Auf FlUgeln des Gesanges, op. 34, rovnako ako Brahmsovfc h Pä ť plesni, op.
71 s l žiada li Intimitu a vnQtorne pres vedčlv~ v~ra z, ktor~ dokáza l Margita
z jemniť do na}menšlch nuansov obsahu
splevanej poézie. Spevák n a záver vhodne za radil ako prldavok Cajkovsk6ho
romancu.
LfDIA URBANCIKOVA
pretačného

Na margo premiéry Rigoletta v SND

Keď

GRAMORECENZIE

invencia prekypujen.

Nové naštudovanie opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho na scéne Slovenského národného divadla je udalosťou , ktorá rozvlrlla pomerne pokojnú hladinu lnscena~
n9ch zvyklosti fungujúcich u nás
pri uvádza nl opern9ch diel talianskej proveniencie. Rigoletto sl
opäť n ašiel cestu do SND a tento fakt má svoje opodstatnenie
predovšetk9m z hla dis ka Inscenačného uchopenia a režisérskeho v9kladu tohto klenotu svetovej opernej literatúry. Plod()ID tvorivej s polupráce režiséra Mariána
Chudovského a. h., scénografa Jaroslava Valeka a. h. a v9tvarnlka
kost9mov Petra Caneckého a. h. je
hudobnodramatlck9 tva r vyzna~u
júcl sa až nevldanou prepojenos!ou a funkčnou vyvá že nosťou režisérskej koncepcie a v9tvarného
riešenia. Aj ked to znie paradoxne, bratislavská Inscenácia Rigoletta sa nápadne približuje k !del
wngnerovského
Gesamtkunstwerku, čim jej tvorcovia nekompro·
mtsne
rúcajú
vzdušné
zámky
skres len9ch predstáv a názorov
sprevádzajúcich produkty talianskeho bel can ta pri definova n! Ich
historického postavenia a v9znamu.
Rigoletto je· dramaticky aj hudobne nepochybne jednou z najkoncentrovanejšlch opier všet k9ch
čias a Inscenátorom poskytuje š iroké pole pôsobnosti pre upla tnenie tvorivej Invencie a zmyslu pre
originálne riešenie časti a celk u.
Režisér Marián Chudovsk9 sa v
lnscenácll Rigoletta prezentoval
ako umelec, ktorf disponuje neprebern9m množs tvom nápadov a
má skOr problémy s Ich vtesnanim do rámca Inscenácie jedného
diela. Jeho koncepcia prekypuje
Invenciou mladého človeka, úslllm
vyhnúť sa zaužlvan9m stereotypom
a šablónam . Necháva sa Inšpirovať prvkami .režisérskeho rukopisu velk9ch osobnosti, n aj ml:l F.
Felliniho a F. Zeflrelllho a pretavuje Ich do osobitého systému vyjadrovaclch prostriedkov. Chudov·
sk9 povyšuje zdanllvo banálny s u jet Rigoletta na permanentne plat.
nú konfrontáciu real!ty a fikcie,
hladá par alely s d neš kom, poukazuje na vzťah ludského jedinca
a dehuman!zovanej spoločnosti.
Real!ta a fikcia, llúzla a dezl\úz!a,
diva dlo v divadle - to sú základné roviny, ktoré Chudovsk9 vyhrocuje až k hraniciam ake jsi c!elavedomej "schizofrenickej" bizarnosti. Predstavenie je plné symbolov, alegórii, n a druhej strane
sa však obracia k prvkom najzdrvujúce jš!eho realizmu. Obzvlášť
plasticky Chudovsk9 prof!luje postavu Rigoletta, zmieta júceho sa
v extrémoch zvrhlej qekadenc!e
Vojvodu a n a ivnej ~ I st oty dcéry
Glldy. Objavuje však a j nové prvky dra matickej účinnosti. Velmi
efektné je naprl·klad zaktivizovanie dvoranov Marulla a Borsu,
zdanl!vo má lo v9znamn9ch figúrok. Chudovský !ch ponlma ako
všadeprltomné zlo a zvrhlosť, ako
hlavn9ch h 9batelov deja s merom
k závere~nej katastrofe.

Popri všetk9ch kladoch Inscenácie vyskakujú vša k do popredia
aj niektoré problematické miesta ,
alebo dokonca !nscena~né a logizmy. V úsil! po mi1,J!málnom využi·
ti možnosti scénickej toč ne reži·
sér ochudobňuje mnohé situácie
nedocenenlm hudobnej zložky. Nepochopiteln9m sa ml videlo byť
riešenie scény prlchodu Monteroneho v prv()ID obraze; otočen!m
točne režisér v9razne oslabi akustlck9, a t9m aj výrazov9 efekt
predošlého zborového v9stupu, čim
nástup Monteroneho stráca na dramatickej vyhrotenosti a kontrastnosti - pritom Ide o klúčovú scénu celej opery. To Isté pla ti o záveroch dejstiev, v ktor9ch sa Chudovsk9 zrieka "klasickej" opony
a nahrádza ju bariérou zrúcaniny
šlachtického sldla umiestnenou po
obvode točne. v scéne "zjavenia
sa" Vojvodu Gllde v druhom obraze som sl až pr!llš násllne musel dávaf do s úvisu kost9m a vystupovanie prestrojeného zvrhllka
s textom " .... student-e sone e povera." V podobn9ch situáciách
a koby prekypela miera !nvenčnos
tl režiséra, pričom mnohé ostalo
nedopovedané, ' nedotlahnuté do
konca. (V súvislost! s dramattck9m využltlm scénlck9ch prvkov
však treba takisto podotknúť, že
to čňa umožňuj e napriklad v scéne
únosu vynika júco akcentova f s!multánnosf dejov, čo plati ešte
väčšmi o scéne búrky a vraždy v
treťom dejstve.) Nie je možné po·
ukázať na všetky črty predstave·
n!a, mnohd- sa dá len n azn ač!f.
Isté je, že Chudovsk9 svojim pris tupom provokuje k 111100h9m úva·
h á m n a mnohé témy. Je vecou s ubjektu percipienta do akej miery
a a k9m spôso bom sa vyrovná s
predložen9m tvarom.
Zatial čo Inscenačné a v9tvarné
riešenie Rigoletta prináša mnoho
podnetného a nevšedného, hudobné na študova nie v ni čom nevybo·
č uj e zo š tandardu operného s úboru SND. Zo sól!stov na seba
n ajv9razn ejšle
upozornil
Jozef
Kundlák v úlohe Vojvodu (spieval
obidve premiéry) . Zaujal prljemne zn ejúcim lyr!ck 9m tónom, bezpečno u technikou um ožňujúcou okrem Iného - dosiahnutie prekrásneho legata, vyrovnanosťou
r egistrov a hereckou prepracovanosťou postavy. Úplne suverénne
sa vyrovna l s najfažšlm! úsekmi
partu, pričom var! najstrhujúcejš!e vyznela obávaná cabaletta "Posante amor m! ch!a ma" a tenorov9 part s lávne ho kvarteta, kde
Kundlák fascinoval práve perfektnou legatovou frázou. Interpretá·
cla Glldy pripadla Jane Valéilkovej, resp. Márii Turňovej [úlohu
n aštudova la aj Sidónia Gajdolové) . Va lášková a j Turňová sa zžil! s charakterom p os tavy, vo vokálnom aj hereckom prejave preferoval! s ubtllnosf a krehkosť. Valáš ková zaujala technicky spolahl!v9m v9konom, čistou brllantnou
koloratúrou. Len v s podn9ch registroch strácal jej hlas na kva ·
llte a priebojnosti. O jej kval!tá ch
svedči aj zaradenie virtuóznej ka -

FRANTIŠEK XAVER BRIXI: ŠESŤ KONCERTOV PRE ORG!N
A KOMORNÍ ORCHESTER. Sólista Ivan Sokol. - orgao.
Slovenskf komorný orchester diriguje Bohdan Warchal.
© OPUS Bratislava, Digital Recordlng 9110 1&75-75:
Vydava tels tvo OPUS oboh a tllo gramof6nov9 trh nlekoC ·
k9mt sku to č ne poslucháčsky pútav9m1 titulmi s a tlekvá t·
nym umeleck9m umocnenlm. Orga nové skladby s pastorálnou tematikou oddávna patr!ll v tomto rade k n a j:Uadunejšlm, preto n ahrávka kolekcie šiestich koncertov pre
organ a orchester Františ ka· Xa verll Brlxlho bola toho
prlazn!v9m vy·rovnan!m. S tnterpret ačn9m teamom war ch alovc l Sokol je to po · HIIndlov9ch Koncertoch pre
organ, op. 3 druh9 uzavret9 cyklus organovej koncerta ntnej literatúry slovenského gramofónového vydavatels tva .

Jaroslava Horské (Maddalena) a
Jozef Kundlék (Vojvoda) v ostatnej inscenácii Rigoletta na scéne
SND
Sn!mka : J. Vavro
denc!e do duet a s Vojvodom. Tur·
ňová podala poctlv9 a obetav9 v9kon a možno povedať, že prekon a la svoj !nterpretačn9 štandard.
O úlohu Rigoletta sa ,.podelili"
Pavol Mauréry a Ivan Kusnjer
a . h.. (alternuje aj Pavol Kam as
a. h. ). Ma uréry strhol po každej
s tránke, je Ideálnym typom pre
stvárnenie tejto zložitej a nároč ·
nej postavy. Vo vokálnom prej a ve
ho n a prvej premiére llmltoval a
hlasová lnd!spoz!c!a, no napriek
tomu s! jeho v9kon zas luhuje obdlv. Ba rytón I. Kus njera zaujme
pozoruhodn9m zaf arbenlm jedn otl!v9ch registrov - siaha od bas·
barytónov9ch hlbok9ch tónov až
k tenorovo zne júcim v9škam. Napriek techn!ck9m d!spozlc!á m však
jeho hlas a spOsob tvorby tónu
nejdú ve lmi v intenciách Interpretácie talianskych partov, čo vša k
v n ičom neznižuje jeho spevácke
kval!ty . Prejavu I. Kus njera ch9 bala mllkkosf fráz a predovšet·
k9m plynulosf legatov9ch l!nll, do
ktor9ch vnášal spevák prvky de ·
klamačného s pôsobu Interpretácie,
či m !c h
značne
drobil . V9kon
pražského ho sťa 1 tak však patr!l
k tomu pozttlvnejšiemu v hudobnom naš t udovanl. Z ostatn9ch
úloh treba spomenúť Sparafuc!leho v podani Petra Mikulála a Jána Galiu f obidve Maddaleny (Jaroslava Horské, resp. Jitka Zerhauová). Dirigent Oliver Dohnényl sa zameral skOr na remeselnú
stránku zvládnutia part!tOry, pričom nepovšimnuté ostal! niektoré
v9razové komponenty (vy hro tenosf konfl!kto·v v oblast! dynamiky, práca s deta!lom). Hudobné·
mu procesu mies tam! ch9bala verd!ovská ,.miazga", vyznieval pri ll š
plytko. K nadpr!emernému v9konu sa v ša k vypol zbor SND (zbor·
majster Ladislav Holásek).
V prlpade nového n aštudovan ia
Rigoletta (15. a 16. mája) došlo
teda k za uj!mavej s ttuá c!l, kedy
bežné repertoárové čis to sve tov9ch scén zlskava na v9ntmočnos.
tl zásluhou Ins ce n ač ného s tvárnen ia. Hoc! Inscenácia obsahuje aj
problematické momenty, potešttel né je, že problémy nevypl9vajú
z nedostatku tvorivého zápa lu,
ale, naopak, z tvor ivého entuziazmu a Inven čne) explózie mladé ho
umelca.

K vystúpeniu baletného súboru z Permu
V polovici m á ja predstav!! sa na Slovensku (Košice, Bratislava) b ale~n9 súbor Permsk~ho štátneho
akademického divadla opery a baletu P. I. Cajkovakého. V radoch záujemcov o tanečné umenie vzbud!lo vystúpenie tohto súboru pochopltelne velk9 záujem vypl9vajúcl zo skvelého svetového renomé Permskej choreografickej š koly, n a ktorej absolvovala
už nejedna velká osobnosť sovietskej choreografie.
Všetc! členovia baletného súboru Permského divadla
sú odchovancami školy a vytvárajú ojedinele vyvážený kolektiv, disponujúc! vysok9Jn profesionálnym
majstrovs tvom. Doménou permského baletu je oblast klasického tanca . Celková prof!lácla súboru čer
pá z dlhoročnej tradlc!e tohto odvetvia tanečného
umenia v Sovietskom zväze a obzvlášt v Perme.
Priamym dôkazom umeleck9ch a mb!c!l a základného estetického s merova nia súboru bolo predstavenie
baletu Sedem kTásav!c ( 12. mája v Bratislave) od
národného umel ca ZSSR Karu Karajeva.
Choreograficky Inscenáciu vypracoval hl a vn9 choreograf Permského divadla opery a baletu Vladimir
Sallmbajev, iktor9 je takisto autorom !!breta baletu
vy,t voreného na motlvy poém Iljása Júsufa N!zámlho,
perzského epického básnika 12. storočia. Sal!mbajev
spracoval v balete predovšetk9m tzv. štvrt9 masnavl N!zám!ho, nazvan9 Haft pa jka r , t. j. Sedem
obra zov. Z prlbehov šacha Bahráma Gúra vybral
autor libreta epizódy zaoberajúce sa osudmi siedmich pr!ncezlen rôznych národnost! (dokonca aj
slovanskeJ) . Na platforme motlvov z poém sa odvlja v pods tate banálny prlbeh neopätovanej lás ky
šacha k prostej dievčine Ajšl, pričom hlavn9 akcent
spočlva na vyzdvlhnut! čistoty luds k9ch vzfahov vyO.sťujúc!ch do sebaobetovania. Hudba k baletu Sedem
krásavrc je pestrou mozaikou št9lov9ch tendencii
sovietskeho symtonlzmu 20. storočia, resp. jehtl prv9ch fáz. Kara Karajev svojim spôsobom nadväzuje

na bohatú ,.orlentallst!ckú" orientáciu rusk9ch skladatelov 19. s t oročia ( za všetk9ch spomeniem N. R!mského-Korsakova). Napriek n!ek o lk9m exot!zmom je
vša k partitúra hudby k baletu v9sostne európska,
z hladiska remeselnej z ručnosti perfektná a n anajv9š vhodná k tane čné mu stvárneniu. Choreograf V.
Sallmbajev dokonale vystihol charakter hudobnej
.predlohy, član vznikol jednotn9 a š t9lovo č lst9 útvar
naplno upl atň ujúc! prvky klasického tanečného tvaros lovia. Aj v pr!pade choreografovej práce Išlo o
dokona le zvládnuté remes lo, ktoré s! n erob! nároky
na objav!telské zásluhy. SalLmbajev zamer al svoju
pozornosť na vypracovanie deta!lov a velmi pekne
využ!l n apriklad možnos t! práce rúk. Choreografické
koncepcia v. Sal!mbajeva sa opiera o technické a
v9razové d!spoz!cle súboru, ktor9 sa prejavu ako
vysoko d!sclpllnovan9 kole ktlv tanečnlkov, po každej stránke absolútne vyvážen9. V9kon súboru bol
n a jpoz!tlvnejšou a n a jobd!vuhodne jšou devlzou predstavenia. K jednote predstavenia prispela velk9m
podielom v9tvarnlčka kost9mov G. A. Solovlevová.
Kost9my poUJkazoval! s kOr na akúsi "všesvetovosf"
a všeobecnú platnost prlbehu, viac-menej ellmlnovimé boli orientálne prv,ky, čo napokon plat! aj o
nudbe K. Kara jeva. Orchester Permského divadla
opery a baletu by sa dal porovnať s orchestrom SND
a jeho v9kon možno považov ať za vyšši priemer.
Na rozpisoch pos táv a ťíč!nkujúcich sól!s tov, ž!al,
neflgurtlvalo m8Clo dirigenta (bulletin k preds taveniu vydan9 Slovkoncertom uvádza mená v . I. Piatonova a O. M. Be Juncova).
Pohostinské vys tllpente baletného sťíboru Permského štátneho akademického divadla opery a ba letu
v podstate spln!lo velké očakávanie a bratislavs k é
publ!kum malo možnosť sledov.af technicky a v9ra·
zovo vysoko profesionálny výkon s oviets kych umelcov.
IGOR JAVORSKt

Orientovanie sa n a š túdium a kompletizovanie cykl!ck9ch
diel v dram aturg!! Interpreta je prejavom jeho všestNlnnostt,
umeleckej zrelosti, tvorivého n a dh lad u. Umelecká koncepcla takéhoto projektu s! vyžaduje komp lex no sť vnlma nta,
pričom tvor!v9 ná zor vložen9 do jed nej s kladby je súčas
tou n eopllikovate lnos tl v rámci celkovej cyk lickeJ stavebnice. Pr! zachovani š peclf! č n ost! predlohy, do ktorej sa
vkladá vlastné tvorivé umocnenie, jedna časf tvor! s účasf
celkového umelec kého oblúku Interpretovane j hudby. Bohdan Warchal pat ri k um e lcom s vysok9m !nvenčn9m kreditom, Jltorého hudobná fantázi a objavuje v diele ner az
dostal nepovšimnuté zvra ty k ompoz l č n9ch fine s skladu- .
te la. S darom svojej muzlkallty cit! každú hudbu cez pr!z·
mu myslenia súčasni k a , pre to jeho Interpretácia nes ie punc
o sobitosti a originali ty rukopisu. T9m sa stáva poznatern9m a nenapodob!te ln9m. Podobn9m typom Invenčného
hudobnlka je aj orga nista Iva n Sokol. Spolupráca takéhoto vyrovnaného muz! kants kého partne rstva obohacuje, vzájomne sa ln šph·uje, prináša nové kvality, a le súčasne prvou podmienkou je udržaf mieru, nenec hať sa strhnúC
prll!šn9m uvolnen9m muz!clrovanlm. Nahrávka :::tr!x!ho
koncertov dokázala vzájomnou kontrolou zac hov ať u oboch
partnerov zmysel pre mieru, d!sclpl!nu, korek ciu Interpre tač n ej fantázie. Sól!sta s orchestrom rovna ko cltl, s poluprac uje n a každom koncepčnom detaile smerujúcom k v9s
lednému oblúku. Brlxlho krehké organové s kl adb i čky bez
väčšieh kompoztčn9c h n árokov poskytujú Interpretom vd ač ·
n9 materiál , p r! ktorom sa práve Interpretova Invencia a
tvorl v9 potenciál odhall najv9raznejš!e. V tom spočlva
možnos! upl a tnenia hudobnej f antázie, vlastnej koncepcie
v jednotnom r ealiz ač nom vyrovnani. Ich Interpretácia najm!! v koncepch povyšuje túto nenáročnú hudbu do roviny
záu jmu súčas nlk a, podporuje ju vlastn9m umocnenirm, ná
zorom. v ta komto prepracovanl zlska la n a pôsobivosti 11
poslucháčsJiej zd!elnostl. Br!xlho Invenčná poetika sa n a j·
mä vďaka Interpretom sta la opäť živou, s viežou a o slovuje
stíčasnlka . Ak hovorime o plnohodnotnom umeleckom pre
cltenl a pretlmočenl Br!x!ho hudby, nemožno úplne v tak ej to a bsolútnosti hovoriť o technickej vyrovnanos ti na ·
hrávok. Sokol v sól!stlck 9ch pasážach potvrdil technickú
suverenitu, brilantno s ť drobnokresby l kantab!l!tu l!n!l,
disproporcie v súznen! s orchestrom sa predsa ukázal!,
n a jmä v záverečn9ch r9chlych častiach . Sú to a kési nedot!a hnu tostl, ktoré zbytoč ne narúšajú celkov9 kval!tn9
v9sledok takého to ·k ompletu. Podobn9ch nepresnosti na
tejto kolekc!l je viac 1 v informativno-odbornom vybavent
textovej čast i. Na obaloch absentujú mená hráčov (sól!S·
tav) n a dychové nástroje-ctartny (2, 5). lesn é rohy (1,
3, 4). ktoré kedže nie sú súčasťo u warchalovsk9ch sláčl ·
kov a v partitúre majú závažné miesto, vzbudzujú opráv nen9 záuje m d!skotlla. A n apokon nepre snosť (čl škriatok?) v textovej čast! n ahr ávky, kde sa p!še o klarlne ·
toch miesto zvučne sv!et!v9ch clar!n, čo poslucháč a nie len mätie, a le uberá na !s tej dôvere. Sú to detaily, ktoré
tiež patria ku visačke kva llty f!rmy 1 jej real!zátorov.
ETELA CARSKA
PRED MUZIKO. Spieva Anton Gajdoš. Hrá
Miroslava \Oudlka.
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Hudobné vydavatelstvo Opus venuje trvalú pozornos f
oblast! folklóru. Táto pozornosť priniesla už v9sledky v
podobe mnoh9ch jednotl!v9ch platn! 1 kompletov. Za všet ·
ky spomeňme len rozsiahle gramoalbumy Pohronie, Li ptov ,
Podpola nle. . . Celkovú koncepciu postupného "zmapováva ·
n!a" hudobného folklóru Slovensk a v9razne doplňujú aj
prof!ly Interpretov ludov9ch plesni. Ich kolekcia dnes už
preds tavuje mln!galértu svo jho druhu. V ostatnom čase
ju obohat!la aj prvá profllová platňa Antona Gajdoša s
charakterlstlck9m názvom Pred muz!kú.
Anton Gajdoš patri k oblúben9m Interpretom plesni zo
Zá horia a moravsko-slovenského po medzia. Táto oblast je
osobitá t9m, že sa tu po stáročia ovplyvňovali a oboha·
cova l! s lovenská a moravská kultúra. Moment vzá jomného
vplyvu, ktor9 viedol niekedy až k úplnému stieraniu raz·
dielov, sa azda n ajv9r aznejš!e prejavil v oblasti folklóru.
Z etnomuz!kolog!ckého hladis k a oblasť moravsko-slovan·
ského pomedzia možno považovať za jednotn9 celok so
špec!flck9m! znakmi hudobného prej avu .
Recen,z ova ná gramoplatňa predstavuje v9ber lúbostn9ch,
žartovn9ch, mládeneck9ch a regrútskych plesni z tejto
oblasti. Okrem nich s ú na platni dve bošácke ludové plesne, ktoré však svojim charakterom nenarúšajú celkovú
dramaturgiu. V súvislost! so záhoráckymi plesňami sa mi lovnlkom ludovej hudby automaticky vynori meno Ich dl ·
horočného Interpreta a zberatela, národnho umelca dr
Janka Blahu . Svojou Interpretáciou vytvor!l ts t9 typ Interpret ačné ho Ideálu plesnl tohto regiónu. Nevdojak sa n a·
tlska otázka jeho záväznosti a Inovácie. Vedú n ás k tomu
na jmä interpreta č né odl!šnostl, ale a j skuto č no s ť, že všet ·
ky •plesne uvádzané n a platni, okrem dvoch pochádzajú
zo zbierok Janka Bla hu. Gajdošova tntel"pretác!a je viac
zameraná na jednoduchosť a neštyl!zovanos f prejavu. Pred·
stavuje nov9 a osob!t9 pohl ad na !nterpretáo!u ples ni spomlnaného regiónu. Gajdoš je spevákom, ktor9 vie cit)lvo
a velmi bohato dotvoriť a umocniť v9raz i celkovú a tmo ·
sféru plesni zo Záhoria a moravs ko-s lovens kého pomedzia .
Poz!tlvne treba hodnotU umelecké s pracovanie ples ni autormi Pavlom Koval'lkom, Ivanom Dubeck9m a Mirosla vom
Dudlkom. Ide o št9lové s pracova nia, pričom pod pojmom
št9 lovosf tu rozumieme rešpektova nie charakteristického
usporiad ania hudobného materiálu v a utentickom Yudovom
hudobnom prejave. Ľudová hudba pod veden!m Miroslava
Dudlka bola Gajdošovi v9born9m partnerom, ktor9 dokona le pozná a ovláda charakteristické Interpretač né tech ·
nlky daného regiónu. Jeh spoluprácou vzniklo dielo. ktoré
poslucháča zaujme a o bohati.
JAN A ,OMACHELOV A.

Dni

českej

a slovenskej hudby v Kyjeve

Ak sa určitý druh podu jati pra videlne opakuje, hovor ime o tradlcll.
Ak vznikne niečo nové, všetci verime, že to bude užitočné , že to-kt oré
podujatie nezostane osamotené a a k sa vydari - všetc i držlme palce,
aby sa vytvorila nová tradlcla. V pripada Dni českej a s lovenskej hudby
v Kyjeve, ktoré sa uskutoč nil i v
dňoch 10. 13. aprll a 1987 vš ak nemožno povedať ani jedno, ani druhé.
Medzi Bratislavou a Kyjevom exlstuJd kontakty v oblasti výmeny umeleckých hodnOt už d lhši čas. Tentoraz ole h ost itelia pripravili s kutočne
velkolepd a kciu, zamera nd výlučne
na hudbu, ktor á trva la plné 4 dni.
Ceská a s lovens ká hudba znela na
troch koncertoch (l symfonickom a
2 komorných) v našt udovanl kyjevských sólis tov, sdborov l v Interpretácii Kyjevskej národnej filh a rmónie
pod taktovkou jej šéfdirigenta, národného umelca USSR F jodora Hluščenka. Nebolo to však všetko. Organizátori podujatia, Ukr ajinské oddelenie VAPP (Všezväzová agen tdr a pre
autors ké práva ), Ministerstvo kultdry
Ukra jinskej SSR a Zväz ukrajlnskfch
sklada telov poskytli priestor pre širšie poznanie naše j sdčas n ej hudobnej kultdry l zorganlzovan!m troch
prehrá vok noviniek českej a s lovenskej hudby v priestoroch Zväzu skladate rov z magnetofónového zázna mu,
ktoré pripravili a uviedli procovn!cl

Krei l!atlk -

hlavné ulica Kyjeva

stva 91Ile mohli vyčf ta ť dprlmný záujem, ktorr sa potvrdil l na prehrávkach a besedách okolo okrtíhleho
stola.
Slávnostného otvorenia , s ymfonického koncertu 10. aprlla sa zdčast
nlll zástupcovia u spor la da te lských lnštittícU l zást upcovia Ceskosloven s kého konzulá tu v Kyjeve. V krás nej
koncertnej s ále Kyjevs kej ná rodnej
filharmónie zazneli 4 diela - Planéta rudi od M. Slavického, KonfrontAcle od I. Hrui ovského, Symfonletta
slovaca od P. Bagina a Symfonietta
č . 2 od O. MAchu. Orchester 1 dirigent (ta k, a ko l sO Its ti a súbory,
účinku júci
na komorných koncertoch) sl dali na naštudovanl všetkých die l s ku točne zá l eža ť a napriek
náročnos ti zvolenéh o programu pred' viedli velmi kva litný (po stránke
technickej l umelec~ej ) výkon.
Na komorných koncertoch odznelo
spolu 20 českých a slovens kých skladieb. Tento po č et na jedne j s tra ne
vzbudzuje obdiv a úctu, n a druhe j
s tra ne však pochybnosti o únosnosti
č as ov ých d~menzU koncertov, a
to
Pamätnfk zakladaterom mesta
pre dovšetkým s ohla dom na posluc há ča kva lttu predvedenia to toCHF o SHF, a dvoch besied s domátiž negat!vne ne ovplyvnilo. Zo s lovenskej tvor by odzneli diela O. Fecimi odbornf kml - skla da te!ml, Inrenczyho, T. Salvu, S. Jurovského, J.
terpretmi , muzikológmi, pedagógmi a
Zimmera, J. Beneia, A. Očen6ia, J.
~ tudentml kyjevského konzer vatória .
Cikkera, M. NovAka a J. Kowalského.
Všetky podujatia sa stretli so z n ač
Dra mat urg\u komorných koncertov s l
ným záujmom verejnos ti. I ke ď konusporia datelia zostavili sami na zácertné s iene (koncertná sieň Kyjevklade notovln, ktoré m ali už dávnejs kej národnej tllharmónle, koncertšie k dis pozicii (rôzne zásielky pod la
ná s ieň konze rvatória čl koncertná
požiadavie k obdržali od Slovenskéh o
s ála v Dome vedy) ne boli naplnené
hudobného fond u v minulosti ). Z ča 
do pos led ného miesta (koniec-koncov
sových dôvodov odzne li, žla l, Iba
my so tiež nemôžeme poc hvá liť na čas u niektorých diel (zo skladby Labitými sá la mi pri obdobných a kciách
mento pr e husle sOlo od J. Beneša
u nás) , z tvár! prltomného obe cen-

napriklad odzn e la Iba posledná, tretla časf, čim so s ami vzdall pocty
premiérového uvedenia tejto kompozfcle) . Interpre t ačná ll roveň všetkých
sólis tov l komorných sdborov bola
vysoká.
Komplexnejšl obraz o stíč asnom
dlani v česk ej a slovenskej hudbe
poskytli pr eh rávky z mg. záznamu.
Z 18 vybra ných die l s lovens kých sklada telov, prevažne noviniek z pos ledných 2-3 rokov, odznelo 13 ( vynechall sme a utor ov, ktorých skladby
odzne li v živom predvedenr, nakofko
do ur čeného časov ého rozpätia by
sa všetky diela neMlestlll) . Posluchá č i s a tok zoznámlll s p oslednými tvorivými dspechml E. Suc hoňa , L. Durlasa, H. Domanského, J. Hat rlka, M.
BA:zllka, J. Slxtu, V. GodAra, I. Szeghyove j, I. Zeljenku a P. Breinera. O
viaceré portittíry a n a hrávky prejavili
záujem In terpreti o m uztkológovta, tokže je predpokl ad ďalšieho š!renta n aš ich diel v tej to oblasti. Na vypoč ut é
diela živo reagovali l'lčastnlcl besied,
kde č l enov ia čes koslov en sk ej delegácie (za Slovenský hudobný fond Silvla Petrovi čová a Eva Cunderllková,
za CHF Jdlla Toper czerová a Oleg
Podgorný a pozvani a utori Ivan Hruš ovský a Otmor Má cha ) Informovali
o sdl!asnom hudobnom dlani u nás,
odpoveda li na otázky publika, pri čom 1 viacer! ukrajlns kl kolegovia
vys lovili s vo j názor na vyp o ču t é diela a pouka zovali na spoločné znaky
našich hudobných kultdr . Mysllm, že
podu ja tie bolo obojstra nne užit o čné
a vzá jomná informova nost o hudobnom dlani m edzi naštmt krajinami
by sa týmto spôsobom ma la v budllcnostt rozširova t
EVA CUNDERLIKOVA

Zo

zahraničia

V júni 1987 uledll v Salsburgu sc6nick6
kroniku 1 hudbou Gerharda Vlmbergera Knlel a so Sallborgu. Prd k ritiky uvádsaJ6, le
ide ·o zaujfmavf prlspevok v oblasti scénlckfch diel.
Gersterovu operu Enoch Arden inscanonU
v Bremenhavene. Toto vfsnamné dielo sltrilo
najväčlie tispechy pred 30 r okmi.
Wolfgang Relmers vyda l knihu Socl6lna kritika v rockovej hudbe. Je t o pohlad plnf protikladov, ktorf kriticky poukazuje na otbky
rockovej hudby.
Agnes IBaltsa vydala na platniach Piesne
svojej domoviny. Deflluj6 tu plesne s Grécka a
predstavuje tak pohla d na túto oblast. Na
platni sú aj plesne pr otla me rlckého samerania.
Popula rita Salnt-Sai!nsa st6pa v nlektorfch
západnfch l tátoch. Je ho nahrbky komornfch
diel sa dokonca presadlll ako platňa mesiaca.
Pri tejto prllelltosti znova shodnotUI odku
tohto skladatera.
Odkaz dirige nta Igora Ma rkevica vychAdaa
na platniac h. Tento dirigent, ktorf somrel vo
Francúzsku v roku 1983 patril k poprednfm
osobnostiam francúzskej hudby. MAlo snAma
sú jeho vlastné skladby.
Da rgomyžského operu Kamennnf host na·
zvala západonemecká kritika ruskfm Donom
Juanom. Kritici charakterlsujti dielo ako pri·
nos a osobitne hodnotia jeho lyrickú strAnku.
V edlcll Svetová hudba vyl la práve hudba
Br azllle a hudba Kórey. V spoluprAci 1 domAclml muzikológmi vych6dza tAto saujlmav6
edlcla, ktorá obohacu je svetovf trh.
Verdiho Alda v Luxor e. Toto sn6me Verdiho
dielo .bolo po 116 rokoch od premiéry (premiéra 21. 12. 1871 v dvornom divadle vice·
· král a Ismaela il'aschu v Kalre ) uveden6 med1l
antickfmi c hrámovf ml r uina mi pri Lusore. Ak
pri pre miére pri prllelitosti otvorenia Suelské ho priepla vu l!llo predovl etkf m o polltickCi
a hospodársku a kciu svetového vfzna mu, seičasné uvedenie bolo poz n ačené hlavne snahou
po s enzAcll. Prlpra vné práce trvali jeden rok
a ná k lady preds tavovali 14 miliónov DM. Umeleckú a t echnlcktí organizAclu podujatia zabezpe č ila Arena dl Verona. Na začiatku mar·
ca poslali z Rlma ltyrl dva dsaťtonové kontajner v s elekt r olnštalačnfm materiAlom, ktoré
boli začiatkom aprlla do ru čené do Kalra. Me·
dzl lnf m obsahovali 40 kilometrov káblu, 750
reflek torov, pol!ltal! pre kontrolu svetiel a 4
generá tory s vfkonom mlll6n wattov. Vfrobu
dreveneJ scé ny (okr em sc ény url!enej na sk6i .
ky) a 4000 sedadiel vyrobila a nglickA firma.
Vláda v Kalre poskytla 350 lltatlstov z radov
egyptske J a r mády. Vystupovalo via cej ta nel!nfch skupin s polu so 60 tanečnlkml baletu
veronskej Ar ény. Koncom aprlla zal!ala Arenll
dl Verona skúlky IO iltá bom 500 fudl, k tomu
140 orchestrá lnych hráčov a 190 zboristov.
Premiéra (2. mája) s Placidom Domingom a
Ma rtou Chlarou bola prenáianA dr ul lc ou. Za
dlrlgantskf m ,pultom stál Donat o Renzettl, re·
l lr oval Renzo Glacchlarl. Ako scéna bol po·
oi itf chrá m v Karnaku. Triumfá lnej scény (2.
dejs tvo) so zúl!astnllo okolo 900 osôb.
VeJkf obchodnf dom s hudobnina mi a gramof6novfml platňami MIDEN usporiadal vo
foyeri Debussyho divadla vo Festivalovom pa·
láci v Ca nnes vfstavu opernfch plagátov 1
obdobia r okov 1868 - 1930. Z ač iatok vfstavy
t voril čiernobiel y plagát k. OffenbochoveJ opa·
rete Le c hate au ll Toto, ktor ú sklodater označ il a ko buffu a naplsa l Ju podla satiry Melibaca a Ha lévyho, zobra zu júci degenerované ho
šfachtlca.

Pofská premiéra Frešovho baletu Naro il sa chrobáčik
Vo Val kom diva dle v Poznani sa usku .
tol!nlla dňa 21. februára 1987 prvá zahraničná premiéra baletu pre de ti Narodil s a chrobáč ik - Robaczlk Swl~ t o
jaň s kl od s lovens kého skladatei a n á rodného umelca Tibora Frešu.
Frešovo baletné die lo pre deti, na ktoré h o uveden! v Pozna ni sa spolupodlelalo nlekoi ko našich umelcov, s a stretlo v poiskej tl ač i s o znač n ý m oh lasom.
Noviny Express Pozn aňskl zo dňa 24.
2. 1987 v člá nku pod nadpisom Niečo
pre deti od Ryszarda Daneckleho v tivo.
de konštatuj11, že Inscenátorom a r ežisérom uvedeného balemého titulu v Poznani bol jeho libretis ta a v poznaňs kom
baletnom sl'lbore čas t ý h os ť Boris Slovák . Doneck! vo svojom č lánku ďal e j
uvádza, že n avrhovate l ky kostým ov Mar ta Sajtarová a Zuzana Boče k ová sa snažili zachov a ť rea lls tlckl'l dôsl e d nos ť so
scénou Juraja Dvorského, Morá sa vyznačo val a pevnými poznávaclml zna kmi
pre najmenšlch, a le no druhe j strane
sa svojou poplsnosfou sta la akoby prejavom nedôvery v de tskl1 ob razotvornos ť.
Doneck! vyzdvihol na jmä tanec, kde
., . . . n ašfas tle sa nedá až tak koplrovať, aby sa vytra tila poézia."
Oalšt hudobný kritik Tadeusz Szantruczek v č lánku Farebnosť a pohyb ne•tačl (Glos Vtelkopolskl, 28. 2. 1987) ·sa
o uvedenej ba letnej Inscenácii Frešovho
Chrobáčtka vyjadruje zhodne s predošl9m kolegom, že s upenrealtzmus a dôslednosť plastickej vizuálnej vr s tvy málo
podnecujd detskd fantáziu. Chváli výkony a technlckd pr ipravenos ť spo l uťi čln-

kujúc lch žia kov Stá tnej ba letne j škol y,
zbor o sólistov baletu, menovite Slawomira Balcere ka v titulnej roll, Sve tlušku Evy Mlstel"kove j, ďa lej Eugéniu Ptsar czykovd, Jace ka Szcylows keho a Inýc h,
a ko a j orchester na č ele s dirigen tom
Anton! Grefom, ktorý sa " .. . starostltvo
pripravil na svoju sprevádz-ajdcu dlohu."
Iný ,kJfltlk, Wojciech A. Krolopp v č lán 
ku Pre deti pod Pegasom (Gazeta Pozna iiska, 13. 3. 1987) tiež venoval svoju
poz ornos ť prfhodám sympa tic kého bohatiera Chro bá č lka a jeho r odiny. Chvéll
Slová kovd plastlckd réžiu korešponduj11cu s tancom a za obja v považuje pr ácu
choreogra fa Llbora Va cullka , ktorý so
rozhodol vykresli ť c ha r a kteristiku situácii na báze Individuálnych možnosti každého jedného taneč n lk a , nie len s OUstov,
a le aj č le n o v baletné ho zboru. Freš ovu
hudbu, ozdobend lnštrumental!nýml efektami,
Krolopp
cha ra kterizova l
ako
" ... budhu tonálneho charakteru s melodickou Unlou miestami schromatlzovan ou a miesta mi s prvk a mi celotónovej
s tupnice. Anton! Greť viedol orches ter
presne a pri neus tálych me trických Mlenách dodržloa val tempá."
Vrátim sa ešte ku kritike R. Da nec·
kieho, k torý záverom konštatoval: " I ke.
by sa dospelým m llovn1kom baletu mohlo dielo zd a ť nudné, zv l á š ť pri opa ku ·
jdclch sa scén ach, treba bra t do dva.hy
skdsenosf s de tml. Deti reagova li n a
Frešov ba let velmi spontánne, niektoré
aj pla kali, že pre ds ta venie sa už skonl!llo." K'r olopp ovo resumé znie: ., . . . máme v Poznani predsta venie, na k toré sa

Záber z lnscenAcle Freilovho baletu Narodil s a
nani
budú v s prievod e dospelých hrntíť "dvermi, ok na m i ~ zástupy malll!kých, pre ktorých Robaczlk Swl~tojaňskl bude vei kou
atrakciou." Divácky úspech Frešovho

c h r obA člk

vo Vefkom diva dle v Poz

baletného diela v Poznani dokume ntuje
aj fak t, že od premiéry doteraz dos ia hlo
už dv.adsat r eprlz.
ALlA KRISTA VARICONDOVA

SLOVENSKA FILHARMúNIA·
21. a 21. m6Ja 1917. Zbarei!Df koDcart an6ay 1911/17. A. lhofft: Koacart pre
buala a orcbntar a mol, 'op. 53; R. Straa11: Doa QDljota - Faatntick6 nr16cla
aa t6mu rytiarakeho charakteru pre
orcbaatar, op. 35. Dlrlaaat: Byltrfk Ralucba. S6Uatl: Peter Mlcballca - buala, Cudoyft Kauta - rioloDI!alo, Ladlalu
Kyaalft - •Iola.
Umenie Petra Mlchallcu sa na koncertnom pOdlu Slovenskej tllharmOnle neprezentuje ~asto, zato každé jeho vysttipenle je prínosom na umeleckej ceste huslistu
tak v oblasti dramaturgickej ako l lnterpreta~nej. Ak mysUme v~lu~ne na husfovti
koncertantnti llterattiru, tak popri jedlne~ne umocnen~ch premiérach pOvodnej
domácej tvorby v svetovej oblasti, sa orientuje viac na hudbu tllozoflcky prehlbenti, ·ktorá poskytuje priestor pre vlastné lnterpretačno-lntelektuálne zdOvodnenle:
koncepčnosť myslenia, syntetlčnos( zreálnenia. Vyznieva z nich nadhfad široko roz.
hladeného muzikanta. Tak~ml boli partlttiry Brahmsa, Beethovena, naposledy Dvol'áka.
Prečo však láka romantická kantlléna intelektuála Mlchallcu? Predovšetk9m pre možnosť "Istej" lnšplrácle, ktorá v jednotUvostlach znamená pá~lvos(, v komplexnosti cha·
rakter, typ, rukopis. Mlchallcov Intelekt vyabstrahuje mozoflckti podstatu každého
diela a anal~zou jej všeobecn~ch prlnclpov syntetizuje poznané, prehodnotené vlastn~m. A to spoločne stimulované a obohatené prlnclpml dneška transponuje do nového, osobitého názorového vyjasnenia, kde prvotným je osobn~ nadhlad a nároč
nosť. Mlchallcov Dvál'ák sa vymykal zákonitostiam romantlzujticlch huslovfch koncertov. Vychádzal a akcentoval Hnlu prirodzenosti, skOr striedmej elegancie a v~ 
razovej stru~nostl na pozad! melodickej kantabll1ty husH, dvofákovského jasu a
prlezračnosu sO!ujticeho nástroja nad bohat~m orchestrálnym aparátom. Jeho Intenzitu a kvallty usmerňovala taktovka Bystrlka Refuchu, 1 ked Mlchallcov názor
sa evidentne presadzoval aj do orchestrálnej partlttiry. Mlchallca je koncepčn9m,
tvorlv~m lnteryretom. Jeho umeleckým krédom je orlglnallta, rezonujtica s prlnclpom kvallty. Nou sti poznačené komorné diela, ale o to va~šml vyniká na velk~ch
projektoch s orchestrom. Je osobnosťou, ktorá podmieňuje nové názory na stičas
nosť nielen v tvorbe dneška, ale aj na hudbe mlnul~ch storoči, kde sti možno ešte
v~raznejšle obrazom stičasn~ch ciest v lntervretačnom umeni.
Fantastické variácie na tému rytierskeho charakteru pre velk~ orchester ,op. 35
od Richarda Straussa mall svoje interpretačné dominanty: bol to predovšetk~m
vyspelý, kultivovaný tOn a hlbka prejavu vlolončellstu I:udovfta Kantu v závažných
sOllsUckých výpovediach autora. Prlllehavým nástrojovým vyrovnanlm sa k nemu
pripájal violista Ladislav Kyselák a kvalltne znejtice exponované dychové sekcie
(najma drevá), o ktor~ch koncepciu sa v rámci celkovej llnie postaral dirigent
Bystrlk Režucha. Varla~ná kompozičné dOmyselnos( skladatela, obohatená lnvenčnou fantáziou, zachádza do brlsknej virtuozity orchestra, a to na)ma driev, nad
ktor~ml dominuje spevnosť vlolončelov~ch partU. Náročnosť na sOllstu je daná uf
samotnými t6mam1 varláctr na pozad! diferencov-ania, v sQlade s programovou
Ideou menlactch sa sltuácU "rytiera smutnej postavyu Dona Quijota. Kanta nielen
v sOUstlckých recitáloch, ale 1 v dla!Ogu s orchestrom sa prejavuje ako citliv~.
mlmorladne vnlmav~ spoluhrá~. Z jeho hry vyžaruje priam spolupatričnosť s orchestrom a opačne. Je to väzba vyladená prlamotimernou symb10zou oboch dOverne
sa poznajticlch partnerov - orchestra a kvalitného koncertného majstra 1 sOllstu.
Kanta je skutočne príkladom rozhladeného umelca, ktorý vie, fe práca v orchestri
obohacuje nielen o skdsenosu, ale formuje 1 osobnosť tvorcu.
Finálny koncert sezOny potvrdll, fe domáce interpretačné zázemie svojím vysok~m umeleckým kreditom obstálo v konfrontácU so zahraničnou reprezentáciou,
ktorQ drama turgia Slovenskej l1lharm0nle prlzvala na svoje koncertné pOdlum. Táto potešltelná skutočnosť nesmie vzbudzovať pocit uspokojenia, pretože svetové
Interpretačné umenie flarl hviezdami, pre ktoré je naše pOdlum, žlaf, pr1Uš skromné. O to väčšia je hrdosť malého národa majticeho vefkti hudobnti kulttiru. AJ
závere~ný koncert bol toho dOkazom: ved jeden z našich umelcov - huslista Peter Michalica - nás permanentne reprezentuje v zahraničí, naposledy celé dve
sezOny v USA.
ETELA CARSKA

K životnému ;ubileu PhDr. Sone Burlasovej, CSc.

Hľadanie

nových pohl'ado v

Už roky sme s l zvykli, fe v~s l e dky
folklorlstlckého výskumu u nás a j napriek svojej progreslvnostl a kva lite zostávajd na okraji záu)mu m asovokomunikačných prostriedkov, ba ani v odborných umenovedných kruhoch sa Im ne.
dostáva adekvátneho ocenenia. A pritom
zväčša ide o práce zákla dného významu,
ktoré sa rodia pomaly a nevzn1kajt1 za
plsaclm s tolom, a le oby čajne v živom
kontakte s tellénom, s pros t~ml ludml,
uchovávatelml a tvorcami koreňov našej
národnej kultt1ry. Folkloris tická práca s a
pokladá čas to za zberatels tvo a a j publl.
kovanie prameňov sa zvykne chápa ť
ako prejav folklorlzmu. A tak sa overa
vllčšla pozornosť verejnosti st1streduje
na interpretov folklOru ako na ludl, ktorl
pomáhajd hodnoty ludovej tvorby odkr~va t Jednou zo zrelých osobnostf, ktoré sl rozhodne zasl6f la širšie s po lo~en
ské 1 odborné ohodnotenie, je pr a covnlč.
ka Národopisného Qstavu SAV, PhDr.
Soňa Burlasová, CSc. A to nielen preto,
fe sa v týchto dňoc h doflva v ~znamného
životného jubllea, ale hlavne pre význam
jej systematickej dlhoroč ne j práce na
dseku hudobnej 1 slovesnej folkloristiky.
Od skončenia Filozofickej fakulty UK
(1947), kde študovala s loven~ lnu, francdzštlnu a hudobnd vedu, af do dnešných dni venovala všetok s voj záujem
povzneseniu slovenskej hudobnej kultOry, najmä Iudovej plesne. Za~lnala ako
členka Speváckeho zboru Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave, a po pr e.
chode do Národopisného t1stavu sa venovala systema tickému šttidiu ludovej
plesne. Patri do generácie slovenských
etnografov a folkloristov, ktorí začali
plsať prvé s yntetické práce o ludovej
kulttire na Slovensku (edlcla Narody ml.
ra, Ceskoslovenská vlastiveda, atd.), r egionálne monografie (Ba nicka dedin a
Zakarovce, Horehronie, Hont l , alebo tematické práce objavujdce nezmapované
dseky v šttidiu slovenskej ludovej kultt1ry. je zaujímavé lis tov a ť v r ozsiahle j
blbllograru vedeckých prác Sone Burlas ovej. Presviedč a nás totlf o šlrke záujmu jubllantky, a le hlavne o tipornom hla.
dani novš lch, dovtedy nespracovaných
tém 1 novšlch postupoch pri interpretác11 inaterlálu zls kaného zväčša samosta t.
nou prácou v teréne. Prip omeňme sl Jen
š ttidie z prostredia slovenských enkláv
na bývalej uhorske j Dolnej zemi (na jmä
enkláv fljdclch v sd č asnos tl na 6zeml
dnešného Rumuns ka a Juhoslávie). SQstredený záujem venovala n ajmä št11d1u
slovenských ludových balád. Z tejto ob-

lasu vydala dve samosta tné publlkácte
základného významu, a to ľ.ud ové balady
na Horehronl (1969 ) a na}mä dvojzväzkovti prácu o s l o vens k ~ ch lud ov~c h baladách "V šírom poll rakyta·• I. a II.
zväzok ( 1985- 1986) . Baladám venovala
celý r ad č las tkov ~c h š tdd U, ktoré vl astne
doplň ajd s pomenuté dve knižné publlkácle. Osobitnou s férou záujmu S<lne Burlas ovej je jeJ práca v oblasti výskumu
s dča sných vývinových tendenclf fudo vej
plesne. Originálnym prlspevkom do sd~asného folklorls tlckého výskumu sO. práce venované partizánskym a odbojovým
pies ň am. Výs ledky v ~skum u zhrnula v
publlkácll Slovenské národné povstanie
v ludovej tvorbe ( 1974) . Po celý čas
svoje j práce v Národopls nom Qstave SAV
sa zaobera la s n etrad l čn~m materiálom
- výskumom plesni s tematikou jednot·
ných rolnlckych družstiev. Zásadná rozs iahla š túd ia vyšla už v r oku 1964 pod
názvom K problémom genézy, funkcie
a š týlu slovenskej ludovej plesne s druf.
stevnou tema tikou. Odv tedy doma i v
zahr a nič! vydala viaceré pr áce venované
tejto problematike, ktor á tvorí prlspevok
k s kúmaniu sd čas n ýc h procesov folklo,
rlzácle a vzniku novýc h folk!Ornych diel.
Výskum v tejto oblasti uk on č ll a vydanlm
anto!Ogle družstevných plesni, ktorá vy.
šla k 30. v ýroč iu socia lizácie ded iny.
Osll1e, ktoré venovala terénnym výskumom nl e k tor ~ch folk!Ornych žánrov, vyds tllo do systematického objasňo vania
teore tl c k ~c h a metodologických problémov v~vlnu folkl Oru v stičas n ostl. Tieto
názor y, vychádzajúce zo znalosti ekológie folklóru, stistredlla do početn 9ch
teor etických !ltddll, ktoré sa ukázall ako
progreslvne z h ladiska moder nej profilácie folklorls tlckef vedy a na!lU ohlas
1 v zah ra ni č n ej odbornej Uter atúre. r.u.
dovti pleseň pritom š tud uje komplexne
tak z hl.\dObného, ale 1 slovesného stanoviska .
Jubll antka vykonala vera u žitočnej
pr áce 1 na úseku reprezentácie slovenske j vedy na zahra nič n ~ch kongresoch
a sympOzlách. Ocen lt treba 1 jeJ pedagogické pOso benle na F1lozoficke1 fa kul.
te UK v Bratislave, kde externe pr ednášala na Ka tedre etnografie a fo lkloristiky. Zárov e ň pomáhala ako š kolltelka
formov a ť novd nastupujdcu
generáciu
folkloristov. Poče tn é sO. jej funkcie vo
v edec k oorgan izač ne f sfére. Táto jej odborná 1 ved ec k o- orga n izačná práca nezos tala bez ocenenia. Spomeniem aspoň
nie ktoré. V r oku 1974 získala cenu Slovenského hud obn ého fondu. Bola členom
kolekUvov, ktoré boU vyznamenané za
syntetické publikácie Cenami SAV. Okrruq
toho za prácu o partizánskych a odboj ov~ch p iesňach dosta la dr uh(! cenu Soclallstlckej akad6m1e SSR. Nemám v fi.
mysle pri tejto prllefltostl urobU v9.
poče t v!letkých zásluh Sone Burlasovej
o rozvo.J slovenske j fol klorlstlckej vedy,
ani vyná ša ť závažné hodnotiace sddy.
Pokladám však za povinnost u pozorn lt
na dlhoro č nd skromnQ a vytrvald prác u
jedne j z pro.tllujdclch osobnosti st1čas
nej s lovenske j folkloristiky. Jubll eum
pre jde, ale práca zostane a zostane Iste
aj chu( v ne j po k račovať. K tomu želám
za všetkých fo lkl oristov a prlate lov Soni
Burlasovej ve ra zdravia a poh ody v dalšom nap l ňan í jej žlvotn9ch plánov.
MILAN LESCAK

Vodnlka z Dvol'ákovej Rusalky), pozostáva l z pleanl a romanci M. l. Gllaku,
A. S. Darsomylakého, M. P. Musorgské·
ho, S. Rachmanlno•a a G. V. Svlrldova.
Vyni'ka jQclm, citllvo spolupracujdclm
partnerom J. Nesterenku bol klavirista
Je•s••ll SendereYlč.
Bolo zaujlmavé s ledova t, ako sa Nesterenko dos lova .,prevtelujeu z jedného
v~razového obrazu do druhého, ako prirodzene s tvárňuje jednotlivé uzavreté a
kontrastné celky, ako ofl.vuje a umocňuje zmysel hudby a bás nickéh o slova.
Robll to s pOvabom, zdanlivo "bezpracneu a okrem čara s vojh o hlasu v skr omnej, pre koncertné javisko vhodnej náznakovej miere pouf lval mimiku, pohyb,
gestá. Jednotllvé r omance a plesne rozmanitého charakteru a rOznor odého skladatelského rukopis u sa v jeho podani
stávall dos lova malými, umne vypolntovanýml "veldlelamlu. AJ v známych ples-

ňac h , čas to sa vyskytujticlch v kmeňo 
vých repertoár och spevákov (napr. Glinka - P iese ň ptitnlka, Dargomyžsklj Starý kaprál, Musorgskl j - Pleseň o blche J poodhal11 nové roviny osobitého
tnter'pretačného
pohiadu. Vynlkajt1co
~ vl ádnuté tempové 1 dynamické kontrasty vhodné r e§pek tovanle klav!rneho
p~r.tnerského sprievodu l osobitne zauja lo n ajmä v dr uhe j časU koncertu napr. vo Svlrldovovom Flndlejl a RachOstro včeku) ,
výr azová
manln<>vovom
mnoho!'Vámos ť s iaha jdca od lyr ických,
tragických, humorno-satlr lckých a žartovne veselých, af po dlalOgové, hrdé a
prorook o-r o:r.prá v ačs ké
rpolohy
to
'llše ~ko m ožno zhrn d ť k,r étkym konštatovan!m: videli a poč uli 9Ille umelca, kto·r ého koncert p atrll k vrcholným udalostiam nášho hud obného života v poolednom obdob!.
EVA HOLUBANSKA

••lkf

DKO·
Každá doba sl hladá 1 v umení svoju
adekvátnu podobu. V stičasnostl sa
zvlá š ť vyhranene
dlferencujti pohlady,
názory, výrazové parametre umeleckého
vyjadrenia jej rozpornosti, hladanle, ko.
dltlkovanle, prehodnotenia s nárokom
na nový pohlad. Zvlášť sa o to poktišajti umelci v~razného, osobnostného po.
tenclálu syntetlzujticl dobu v jej dejinnom postaveni. Predovšetk~ ide o typy
nekonvenčného
myslenia,
chápajtice
transpozíciu novos tl v šírke var1abll1ty
jej znázornenia. U organistov, podobne
ako u operných režisérov, prichádza k
značne výrazn6mu presadzcwanlu lndlvlduallty os obnosti - docnJ.nuje prvotnos(
Interpretácie . I ked samotná Bratislava
neposkytuje takéto výrazné názorové
konfrontácie pre mal~ počet hosťujticlch
prominentov - experimentátorov, jednako niečoho podobného sme boli svedkami pred troma rokmi na koncerte rakQskeho organis tu Martina Haselbllcka
a •tohto roku 4. mája na recitáll švajčiarskeho organistu Guy Bonta. Svajčlarsky umelec vlastní všetky parametre excelent.ného profesionálneho majstrovstva. U neho handicap z nekvalitného nás troja Reduty (na čo sa va~šl·
na organis tov s ťa ž uje) sa stal predm&t·
ným, pretože lahkosť, bezpr{)biémovosť jeho Interpretácie, priam nevšedná
hudobná 1 farebná fantázia a invenčná
kombinácia registrov s táli nad vynlkajQclm remeselným základom. CharakterJzovala ho bezpros tredná pdrodzenosf,
technická zručnos ť af vlrtuOzna brllancla. A predsa výsledok a·ko celok sa vymykal zákonitostiam umeleckých kritéri!, vyplýva jdclch z vkus u, zmyslu pre
proporčnosť a mieru. Of Bacho•a Faatbla a fdsa 1 mol, BWV 542 prekvaplla
lubovoln~m tempovfm 1 agoglckým posunom, zv~azneným navyše nadbyto~ne
pestrou régls tráclou. DlsclpHna, tak prlslovečná pre Bachovu hudbu, s a rozplynula v neustálych zmenách reglsttov,
čo nal'uš llo tempo 1 čis totu artikulácie ... .
Dramatloký obltik od Bacha k Llsztovl
vyplnll transkrlbclou Wasaaronj predohry Trlataa a 11olda (A. W. Gottschlang), v ktorej chcel vyufU najma
orchestrálny zvuk orga na a vlastnými,
umelecky nenáročnýml Tromi bambarlkfml pradohraml. Hudba organovo dobre napls aná, kompozične však prlpomlnala skOr dsllle o páčivý vkus a nadblehanle publlku. Inšpiráciu z ludových
tancov národov západnej EurOpy vyufU
ako c. f. pre vlastnd varlačnd fantáziu
organovo cltlaceho skladatela, prezentujdceho predovšetkým nástroj a !ll.rokd
paletu jeho mofnosU. Svoj recitál flnallzova l kolekciou s kladieb Fraan Liuta: transkrlbclou symfonickej básne Orfeaa, Vt61!aj k61Da n . Fraatilka a Va-

rl6cU oa Bacboya t6ma z kantáty Weinan, Klagen, Sorgen, Zagen. . . Tu opať
domlnovaU farby - najma v prv~ch
dvoch zásluhou messlaenovskeJ registrácie (flauty, zvony, prlnc1p41J .napodobňu 
jdcej zvuky prlrody. Bovet svoj názor
na Liszta odvodll skOr z pOsoblvostilacDého efektu, v§est·ranného využitia nástroja bez istej proporčnosti vychádzajdcej z charakteru skladby a ruozoflcko -kompoz1čn6ho ducha autora a jeho
doby.
Koocert Guy Boveta vyznel skOr ako
lmprovlzácla lubovolne vyuflvajdca momentálnu lnšplráclu organistu. Ak tá,
ktord demonštroval pochádzala z pubIlka, tak jeho záujem o organ značne
podcenil. Bovet sa celý večer snafll orsanu vtlačU pečať ak6hos1 farebného
nástroja, ktor9 svojou dlspozlciou mOže
konkurovať orchestru. Bola to v zna~nej
miere premárnené šanca, lebo hosťova 
nie takejto osobnosti na našom pOdiu je
ojedinelé. Skoda, fe svoju bezhranlčnd
fantáziu neohranlčll lstfml zákonitos ťa 
mi a pravidlami Interpretačného umenia.

xxx

-rak-

Je málo stretnuti s umelcami, pri ktomá posluchát! pocit dOkonalosti a
'PD ktorých kritik hladá slová na jeJ
"pdhuu charakterizáciu, aby nevyznela
nadnes&ne, pri velmi .,s uperlaUvneu, Jef
vleryhodne. . . SuperlaUvom sa však nedá vyhndť v prípade st,r etnutla s národnýlm umelcom ZSSR Jnsaaljom Neatareakom 30. mája t. r. v Koncertnej sienl Slovenskej fUharmOnle, ktorý svojim
umenlm opätovne potešll, ba priam nadohol bratlslavsk9ch priaznivcov vokál·
neho umenia.
Stretnutia s ním sd vždy svia tkami:
Nesterenko je typ pravého, ozajstného
umelca, ktorý svoj prirodzený talent
rozvinul do maximálne možnej ml&ry,
a tým dosiahol domáceho 1 svetového
uznania. Technická dokonalosť sa u neho sndbl s kontrolovanou dlsclpUnou,
l:nteUganclou, kultivovanosťou, pritom s
ol>d~vuhodnou vfrazovou v šestranno s ťou.
Nesterenk{) je mysllaca hudobná osobnosť,
spájajdca preflvan~e s vlastnou
technlokou vybavenosťou uf v nad;tavbovom slova zmysle. C!ovek má pri
počO.vanl jeho hlasu a sledovani jeho
umenia pocit zriedka zaflvaných .,hlboku - je to umelec ~istého srdca a
širokej ruskeJ duše~ zobrazovatel jej
malých aj väč šieh poryvov, sklrytých t
tých poznatelných smerovani, charakteristik. v týchto intenciách sa niesol 1
jeho posledn9 bratis lavský recitál, dramaturslcky postavený na výlučne ruskom základe. Okrem troch opern9ch prldavkov (o. 1. zaspieval v or1g1n411 áriu
r~ch

HUDOBNt !IVOT - dYojtfldeDDfk. Vydáva 'Ostav umeleckeJ kritiky a dl·
.adelnej dokumentácie vo •yda.atalstve OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35,
115 15 Bratisla.a. Veddcl redaktor: PhDr. Zdeako N o v á č ek, CSc., r edakcia: ,PhDr. Juraj o 61 a, PhDr. Jana LeD 1 o • á, technická l re daktorka :
E.a ze m á n k o v á. Redakčná rada: 1a1l. 1umelec Pavol Basin, PhDr. Ja rosin Blaho, PhDr. Vladimir Clllk, Ladlaln D61a, PhDr. .·Aloi• Luknár,
Jaroalav Meler, 1811. umelec Edellko Mikula, PhDr. Tatiana Okapco~á ,
PhDr. Michal Palovčlk, CSc., Hana Urbancov4, PhDr. Ter6zia Urs lnyov4.
Adreaa red.: Gork6ho 13/VI., 815 85 Bratlslua, tel.: 330 245. Admln!s trácla:
Vydavatelatvo OBZOR, JD. p., ul. Ca. armády 35, 815 85 Bratislava. lnzertaé
oddelenie: Gork6ho 13/VI., 815 85 Bratlalava. Tlačia : Nitrianske tlai!iarne,
a . p., 949 Ol Nitra. Rolllruje Poltov6 novinové slul ba, objednávky prljlma
kald4 polta a doručovatel. Objednávky do 1ahranlčla vybavuje PNS Oatreda6 expedlcla a dovo1 tlače, Gottwaldovo nám. 8, 813 81 Bratislava.
Cena jedn6ho •ttlačku 2 Kča. Neobjednan6 rukoplay sa nevracajO.
IadaiD6 .'i!lslo: 492 15
Reslstračn é člalo : SOTI &/10

SOCIALNE FUNKCIE HUDBY V ROZVOJI SOCIALISTICKEJ SPOLOCNOSTI
Intenzifik ač n á

stratégia XVII. zjazdu KSC

ďalej

urých-

li tempo priebehu sociá lnyc h procesov, pretvárajficlch

podobu sociálnej skutoč nosti, v ktorej vzniká a .pôsobi
hudba. V sfičasnostl, k eď sa rozvoj socialistickej spoločnosti bllžl k prahu 21. s toročia, kladie sl aj hudobná
kult(lra ako sllčas t spol očenského vedomia otázky bllancujClce doterajši vývin hudby, a ko jedného z n ajsta ršlch druhov ume lec kého prej a vu človek a , a zamýšra sa nad pers pektlvaml jej bud(lceho vývinu v 21. sto·
ro čl, ktorým tudstvo s(lčasne vstllpl do 3. tisicroč ia
nášho l e topočt u . Podnetom k ana! ytlckému a hodnotiacemu poh lad u na vývin hudby nie s (l však okrfihl e
čfs l n bilancovania
jestvujllcej sku t oč n ost i, a le zjavne
problémová situácia postavenia hudby v s fi časne j spoloč nos ti a pre lom v tvorivom vývine hudby samej.
V súčas nosti , keď pred socialistic kou spoločnosťou
stoja náročné Cllohy 'k va llta t!vnej prestavby a technlc·
kej modernizácie, ktorá lntenzl!lku je a urých fu je ce lkový rozvoj s poloč nos ti, s távame sa ú čas tnlk•m l všestr a nnej r aciona lizácie životného procesu 1udl, vzrastu
jeho uved omelosti l Jeho te mpa, ktoré na jedne j stra ne
-zvyšuje ekonómia tudského času, ale nn druhej stra ne

Il ustr ačná

sulmka

rozštrova nlm valného času Jednotlivca vytvára nové
dis pozičné fondy životného času č l ove ka . Už len táto
zmena časových dispozicii č l ove k a meni podmienky pritemnosti hudby v spoločnosti u jej komunikácie s "duševným sl uc hom" jednotlivca. V podmienkach vedecko-tec hnickej revolúcie a Intenzifikácie sociálno ekonomických procesov lu dského života meni sa však nev yhnutne aj sá m " duševný svet" č lovek a, jeho "Lebenswelt", ak môžeme tak to upl atnlf Husserlov pojem
Meniace sa spoločenské podmienky znamenaj(l pre
člo ve k a predovšetkým všes tranné zvýšenie nárokov na
racionálnos ť svojho spr ávania, a to nielen v pracovnom čase, ale v celom životnom procese. Zmeny v ob·
sa hu práce vyžadujú dynamizmus v správani osobnosti
a Cl exlblll tu životných postojov. Súčasne vzrast duševných z áť až ! práce, stresov l monotónle, ktoré rudla kompenzu jú vo svojom vernom čase, vnáša dynamizmus a
variabilitu aj do Ich mimopracovných činnosti a hlavne
do spôsobu využ!vanla vetného ča s u . Hudba ako umelecký druh sa ta k ocitli. v novej spoločenskej sit uácii,
podsta tnou charakteristikou ktorej je, že sociálna sk uto č n ost ako jej Inovačný zdroj a referenčný objekt sa
zmenila zo zotrvačného stavu na dynamický rozvojový
pro ces.
Intenzlflfkácl a rozvoju socialistickej spoloč nosti priebežne zv yšuje nároky no kva litu l kvantitu lnCoNDác ll
každého druhu, vráta ne umenia a v jeho rámci l hud by ako špecifickej es tetickej lnformll.cle, ktorá v kontexte jej ra cio n alizačných tendencii pln! dôležitú (llohu

Informácie vyvažujtlcej emoclonálne-duševntl rovnová hu
osobnosti.
Problémová s ituácia hudby v s úča snej s poločnosti je
mnohorozmerná, a ko je zrejmé už z uvedenej všeobe cnej charakteristiky jej nemenné ho post avenia v soc ia listickej spoloč nosti. K epochálnej zmene spo l očenských
pomerov, ak(l priniesol socializmus, sa pripája v s (l čas
nostl prechod od extenz!vneho rozvoja k tntenzlvnemú
- prináša závažné kvalitatlvne W!eny v soc iáln ych a
kultúrnych podmlen.kach fuds ké ho života a s(lhrnným
prejavom ktorého je dyna mizácia a všadeprltomnost jeho Inovačný c h Wllen.
Početné kulturologlcké teórie hud by, pokta1 vôbec
prlpfiš fa ll vývinovú dyna miku spo l očnosti ako faktor
konštlt(lcle umeleckých hudobných hodnôt, defoNDovo .
ll na jr ozmanltejšlml spôsobmi proces vývinových zmien
tak v Interpretácii s pol oč nos t i a jej produktu - hudby, a ko aj Ich vzájomnom v z ťahu ako kul t6rnom odraze spo l očens k ého bytia v spoločensk o m vedomi.
Vzť a h hudby všeobecne a s po l očnosti sn rea lizuje
predovše tkým ako jej vzťah ku konkrétnym sociálnym
subjektom posl u cháčs ke j verejnosti v ur čitom komunik ačn om pros tred!, v ktorom hudba zaznieva. Ak chceme dos pte( k me ritórnym s(ldom o problémovej situácii
hudby v sllč as n os tl a u káza ť oj nn cesty jej možného
riešenia, bude potr ebn é aspo ň schematicky načrtnfif
nielen štrukt(lru komunika čného procesu sa mého, ale
oj širš ie pod mien ky kultúrnej reprodukcie hudby v ži·
vote spol o č nos ti.
Hudba všeobecne a hudobné umeleck é die lo zv l áš ť
a ko znakový systém es te tickej lnfo11mácle tvor! bez
prostredný poči atok procesu duchovnej komunikácie.
Táto komunikácia má špectrlc k(l ronlck(l š trukt(lru s
fudskýml noslte l ml tvor cu a Interpreta, je sprostr edkova ná materiál nymi l sociá lnym i médiami a je s ituovaná
do ur čité h o mokro. l mlkrosoclálneho prostredia, ktoré
za htňa Interpretov a poslucháčo v diela ako recipientov
estetickej Informác ie. Táto formáln a štruktClro komunl
kácle hudby umo žňuj e vlastný prenos estetickej hud ob
n ej Informácie z jej tvorcu na adresáta v hudobnej ve
r ejnos tl a sp o l očnos t i vôbec.
)e zrejmé, že pochopenie hudobných diel má svoje
fyziologické, psychické, soclok ultllrne l semiotic ké a sém a ntické pr edpoklady na s trane jednotlivcov l celej
hudobnej verejnosti. Preto je aj h udobná v_ýchova niele n dôležitou s llčasfou vzde lávac ieho systému ml adej
gener ácie, ale stala sa vzhladom na univerzálne r ozšlrenle komunik ačného prostredia artlflclálnej a nona rtlflc lálnej hudby technick ými prostriedkami, ako aj
vzh ladom na celospoloče nsk é rozplltle Ich sociá lnych
funk ci!, závažn ou výchovno-vzdelávacou (ilohou systému
socialistickej kultllry vo vzťahu ku v ~e tk ým vekovým
vrs tvám spoločnosti
Pr ostrednlctvom bezprostred ných clelov hudobne j vý
chovy sa kultivuje a prehlbuje hudobná vnlma vosC po
sluc há čov a rozvljajl1 sn pred poklady komp lementárne
ho prepojenia medzi chápanlm a prež!vanl m hudby
Zlepšenlm zážitkových (!člnkov hudby sa však aj sú
č asne optimalizuje jej sociál na f u nkčnosť a upevt'\uje
sa jeJ kult(lrna zá važnost v celospoločenskom meradle.
Podstatnou s kut očnosťo u spoloče nske j eufunkčnostl ( =
s6ladu) hudby však vždy bola a ostáva Ideová kv al ito
vypovedaného obsahu hudobnej Informácie. Sémantika
hudobného myslenia a " hudobnej reči " a ko jeho vý
razu, je bezpochyby podstatne zložitejšia a ko logic ká
sémantika Bezpochyby vša k jestvuje ume nie a akceptác ia ná rodnej hudby jej re f erenčnými národmi; Iným
potvrdenlm exis tencie špectllckej sémantiky hudobne j
Informácie je slohová variabilita hudobne j tvorby v rOznych spoločen s kých systémoch mlnul osll u hlstorlclta
vnlma nta a chápania hudobných umeleckých diel oko
aj sklad ieb.
Narušená komunikácia medzi pôvodným hudobným
umelecký m die lom, skladbou a verejnosťou svedči predovšetkým o tom, že sa jej Infor m ačný obsa h miň a
s "duševným s vetom" s(lčasného č loveko, že nevystl

Xl. kolokvium
o súčasnej slovenskej
hudbe
V dňoch 19. - 20. m ája t.r.
sa us kutočnil o dôležité pracovné s tretnutie skladate lov,
kritikov a muzlk ológov v Dol·
nej Krupe j, spojené s prehráv
kou a hodnotenlm najnovš!ch
s lovens kých hudobných diel z
februárového TNSHT. Cie lom
tohto, v porotll už Xl. kolokvla bolo opllf hlodan le odpovedi na zložit é otázky, týkaj(!
ce sa probl émov súčasn ej hud
by, "rozdlskutováva nle" úspešných l tých málo "zaujlmavýc h" skladieb z Týždňa . Ten
to rok sa vša k termln vzhladom na aprll ové konanie Zjazdu slovenských skloda telov odsunul o mesiac neskôr, č im sa
oneskorila l r eakcia na spomlna ntl tvorbu a jej celkové prehodnotenie.
Toh t oročné
kolokvium
sa
nieslo v prlatelskej a na myšlienky plodne j a Lmosfére za
prltomnostl nového predsedu
ZSSKU dr. doc. La dislava Burlasa, DrSc., ktorý svojimi diskusnými vs tupmi odráža jllclml
nie len jeho s kladate fskl1, ole
l m uzlkologlck(l erudlclu významnou mierou prispel k dobrej Clrovnt poduja tia. Novostou
bol a organizač ná l obsahová
náp l ň
kolokvia .
Jednotlivé
~ kladby
neuvádza l!
for mou

analýz muzlkológovlo, ale traja
s kla date lia (J. Hatrlk, l. Parlk,
I. Hruš ovský), klor i sa ze me·
rall viac na všeobecné otázky
k om poz ič ných orientácii v sO časn ej hudbe, na zo radenie do
kontextu eu rópskych kult6r,
al e aj na niektoré špectrlckO
znaky osobnos tnýc h štýlov ých
prejavov a utorov zastllpených
na prehrávke. Netradlčnýtit bo.
lo aj zhodnotenie ohlasov a
kritik v dennej l odbol'llej tlačl dr. doc. Na ďou Hr č kavou ,
CSc., ktorá svoju d lhoročnťi
muzlkologlck(l
činnosť
znmerala na problema tiku hudobnej kritik y a hodnotenia.
Vo svoje j podrobnej o v mnohých črtác h podnetnej a nalýze
na uvedenO tému od halila vla·
ceré s ubjekUvne (nedostatoč ná
ma teriá lová l odborná znalost
kritik a) 1 objektlvne (požiada vky "zhora", obmedzenie zo
strany red a kcll atď. ) prlč l ny
nle ve lmi priaznivej situácie v
te jto oblasti.
Diskuta bilným
však zostáva, čl takéto hodnotenie kritiky patr! na skla datefské kolokvium, a lebo na seminár kritik ov, za pr llomnostl
tých, ktorých sa to týka?l
Na (!vod prehrávky boli zarodené diela, ktoré zazne li v
Košl c lďch Fanthla pre vlo-

l ončelo a orchester V. Kublč
ku, Hudba k Vincentovi Hlo!
nlkovi pre orchester l . Hrullovského a Meditácia pre husle,
slá čikový orchester a tympa ny
V. Godára. Už tieto trt skladby
spochybnili názory na tohtor očný TNSHT, ktorý bol považovaný za jeden z najslabšlch
a navodili zá rov eň rad otázok,
ako sprrtomnlt (lspešné die la
z košických koncertov v Bratislave a naopa k (samozrejme
do hodnotenia Týžd ňa a ko celku Ich jeden krltlk nemôže
pojať, a tak táto forma je jednou z možnosti). Do prehrávky boli dalej zaradené najúspešnejšie skla dby z Týždňa (nn
tom sa zhodla ce lá kritická
obec) - Mome nt muslcal avec
). S. Bach, k omorná kantáta,
pre soprán a komorný stíbor
na vlastný text J. Ha trlka a
Hudba pre ). S. Bacha per orc hestra ). Beneša. V s(lvlslostl
s nimi so vlacerl prltomnl dotk ll zaujlmnvej témy použ!vanla citátov v hudbe, techniky
koláže, hra nic origin ality a e klekticizmu a pod. AJ ďalš ie
zázna my zborovýc h skl adieb Glocoso ll. l. Hru§ovakého, Zboro hra I. Zeljenku, Vyznania
pre lenský a Hra pre detský
zbor I. Szeghyovej, Zalostné
pesničky pre lenský zbor, tym pany, huslll, anglický roh a
cimbal na rudovú poéziu v.
Godára
(zbory
posledných
dvoch Blit orov odzneli v Koši·
c iach ) - potvrdili dobr(! (l r oveň najnovšej
hudobnej produkc ie, takže zača l vzn ik a ť dojem, že je všetko v naj lepšom
poriadk u ( pozor vša k, v ta kej·

huje jeh o pocity a neuspokoju je jeho emocionálne potreby zrozumltetntml výrazovými prostriedkami. Aj ke
by tie to "potreby recipienta stlčas n á hudba n ap lňaln,
ešte by nebola hud obná tvorbo umenlm, a le Iba kul·
túrnou spotrebou.
Aby sa hudba s tala umeleckým produktom v hodno
tovom poetickom a sociálnom význame tohto pojmu,
nemôže sa ob me dzo v ať dosia hnutou úro vňo u vkusu a
kult(lry sp olo čnos ti , a le mus! ju problematlzova t a po·
s(lva f kvalltat!vne vyššie vlastným tvorivým rozvojom,
za hra nice ustáleného slohu, rozšlrtt kult(lrne horizon
ty s po l očnosti a obo h acova ť osobn(! kult(lru jej č lenov.
Prlčln nepochopenia a nezáujmu širokej vere jnosti vo
vzťah u k. pôvodnej hudobnej tvorbe je vefml mnoho.
Ich početnost by n ám však nema la z a brániť v urče ni
rozhod uj6cej prlčtny, totiž toho, že tvorivý rozvoj hud·
by v socialistickej spo lo č n osti zatial nep rekr očil štll·
dlum h fa dnnla a dekvátneho hudobného výrazu a ume·
lecké ho pretlmo če nl a dynamicky sn meniacej soclálnel
s ku toč n osti ludského života te jto spo loč n osti

Ilu s tra čná

snlmka

V tomto hladanl je spo lahllvým prostr iedkom orlen
tácle skludaterov l In terpretov - podobne a ko to bol o
pri vyznlevan! hudobných s lohov v minulosti -, postu
nie hudby v spoloč nosti, jej spoločens k o-soc i álno runkefa, prostrednlctvom ktore j sa uzatvá ra kladne splltna
vllzbo medzi hudobnou tvorbou a pôsobenlm jej výsledkov v sp olo č n os ti. Obnovuje sa hudobný vk us spoločnosti o s(lčasne sa spätným pôsobenlm reakcii re
c lplentov Morlgu je a stimuluje tvorba v jej vývinových
tendenciác h.
Pre jestvovanie h udby všeobecne aj jej rozmanlt9ch
jed notliv ých prejavov je komplex jej spo ločensko-so ·
clálnych funkcii, jej s úborná spoločenská funk c ia r oz
hodujúcou podmienkou vzniku hudby a zák ladná existenčná väzba jej jestvovania. Preto pokladá me sociá lnu
a spoloč en sk (! funkciu hudby zo kategóriu , klťičov9
pojem explnnácle hudby. Táto kategóri a umo žňuJe !den
tlfikov af celé spe ktrum sociálne j a ludske j (lčelnostl
hudobných diel a skladieb, Ich produkc ie, reprodukcie
a recepcie.
S dia lekt ickým c ha ra kterom sociálnej funk cie a ko
obojstra nného vzťahu sociálne ho javu - sociálnych ob
jektov l subjekt ov k systémové mu ok oliu, súvisi v pri
pade soc iálneJ funk č nosti hudby aj s pätný vplyv spo
l očenské ho systému na obsahovl1 kvalitu hudby ako
predpoklad jej spoločensk ej fun kčnos ti , ktor(! pod mle
ňuje jej ekonomické a socloku lt(lrne za h ezpečente 1.0
strany orgánov s poločens k ého riadenia .
INGEBORG SISKOVA
( Do k o n čenie v nasledu tllcom čiste ]

to konštelácii je to pochoplte fné, pri prehrávanl "na jhoršlch"
diel by bol obraz pra vd e podobne Inverzný ... ). Evoku je to
ďalši e m yšlienky, ktoré tvorili
aj "cantus flrmus" dis kusných
vst upov zao beraj(lclch sa kri·
térlam l hodnote nia a ume leckej kva lity diela, jeho kontextuálneho vide nia v domácich
a s vetových súv islos tiach, potrebou dobového č l "nadčaso
vého" meradla at ď . Tak n aprl·
klad, čt možno poklada( zo
umelecké také dielo " s(lčas no s 
tt", ktoré využi va štýlové a
metodické prostriedky umenia
spr ed dvadsiatich, tridsiatic h
rokov, obdobia, v ktorom by
jed noznačne boli prijaté za po.
zlt!vne. Venov a ť sa na tomto
mieste tak zložitým otázkam
nie je možné, upozornlm azda
le n na s kutoč nosť, že pre h odnotenie dej!n so vzrastaj(lclm
časo vým odstupom 20 30
r okov nehrá rolu, a však z hlo·
diska hodnotenia umenia stlčasnos tl a v tom je špeclrtkum - sa novos f, č i už ako
experiment a lebo nový pohlad
n a známe s kut očnosti, pok ladá
za jedno z dôležitýc h krltérll
(slovo
jedno
pod čiarkujem ,
pretože nemožno a kýkotvek experiment po kl a d a ť zn umenie,
ak chýba základná zn alosť zobrazova clch prlnclpov špecifického umelecké ho druhu) . Aktuáln os ť tohto aspektu zaujlmavým s pôsobom potvrdlll ďal 
šie skladby prehrávky 4.
klnlrna aonáta V. Bokesa (v
sl1v lslostl s vývoja sc h opnosťou
avantga rdy a jej 11lohy v ume nl ), Koncer tn6 etuda pre čem ·

ba lo J. Sixtu (v temer neob
medzených možnostiach Inter·
valových kombinácii a Ich viaczna čnýc h ha rmonických
v zťn 
hov) , Sláčikov é kvarteto' č. 3
). Pospfilila (od ha lu je jednu z
dlmenzH zl tí č lt e l nostl dodeka·
fen ických, modálnych l toná lnych prlnclpov), ll. s ymfónie
L. Burlasa (v problematike tzv
retroštýlov, novát orstva, eklektlclunu a pod. ).
Tém na diskusiu bo lo skut oč ne ve ra. Mnoho podnetných
názorov okrem spomlnaných
skl adaterov vyslovil J. PosptiU,
V. Bokes, l. Zeljellka a In!. A
aby záve r tejto reflexie na kolokviu, vychádzaj (lc z jeho pod·
s ta ty zosta l tiež otvorený, uvediem celkom vo l ne (bez nároku na doslovnl1 c itáciu) nle·
kol ko sentencii: ... u nás plati, že to, čo je návrat, nle je
hla da n te a opač ne, ale tak jednoduché to nie je (BurlasJ,
. . . vždy sa po Týždni konšta·
tuje, aké je všet ko zlé a ked
sa s tretneme na kolokviu, do·
zvedáme sa pravý opak (Hat·
rl k), . . . my nie sme vonku,
ale a ni doma, ani medzi sebou
neexistu jeme (Parlk, pozn. Z.
M. - malý záujem o vl astné
okolie ), ... spo ločno s t z ml·
nulostl vyberá to, čo potrebu·
je k životu a ani pre sllčasné
umenie
neexistuje
spo ločn9
menovateJ hodnotenia, Inak ,pri·
jlmaj(l to Isté dielo nielen kultOry odlišných trodtcll a menta m , a le aj rôzne vrstvy spoločnosti jednej krajiny, čl rovna kej kultúry (Zeljenka) .
ZUZANA MARTINAKOVA

