
SERGEJ PROKOFIEV A VOSR 
Domnievam sa, že je potrebné pripomenúť odraz re

volučn~ch rokov - nielen roku 1917, ale l nasledujú· 
ceho obc1obla občianskej vojny a prvého rozmachu so
cialistického budovania v Sovietskom zväze - v die le 
nesporne najväčšieho ruského skladatera 20. storočia, 
Sergeja Prokofieva ( 1891- 1953) . Samozrejme, bolo by 
zjednodušenlm vidiet, resp. počuť vyjadrenie tohto ob· 
dobla iba v t~ch niekolk~ch opusoch , o ktor~ch budo 
reč - 1 v mnoh~ch ďalšieh jeho skladbách nesporne 
našli udalosti spomenut~ch rokov svoj v~raz. Nie ná· 
hodou muzikológ a sklada te l Boris Asafiev [Igor Gle
bov) naplsal v r. 1918 o duchovnej bl!zkostl Prokofle· 
vovej hudby k revolučnej atmosfére: "V ifom fedlnom 
mdme fedinečn~ho tottílneho predstavttera súčasnosti, v 
ktorom sa pocitufe život ako tvorba a tvorba ako život " . 
No Je nesporné, že zvlášť v nlekolk~ch svojich dielach 
sn Prokofiev vedome snažil hudobne, resp. hudobnodrn
matlcky stvárniť jedinečné ovzdušie prv~ch desaťoočl 
sovietskeho zriadenia.' 

Prológom k Prokofievov~m dielam s revolučnou te
matikou - Kantáte k 20. v~ročlu Októbra, opere Semion 
Kotko a baletu Ocerov~ skok - je kantáta JE ICH 
SEDEM, op. 30, na plsaná v r. 1917. Prokofiev zažil feb
ruárova revolOclu v Petrohrade a zvrhn utie cár izmu ra
rlostne uvltal. V svoje j autobiografii nnplsal : ,,Do mofho 
podvedomia prenikli revolučn~ udalosti, ktor~ rozbúrllt 
Rus.ko a žiadali sl výraz. Nevedel som, ako to urobi( -
t2 tu mate smerovanie urobilo prazvl<Htny obrat: zamie
rilo k starovekým nómetom. Matu obrazotvornosť ohro
mila slwtotnosť, že my§lienky a c ity te/ doby prežili 
cel(l tisicročia. Sem patrilo tiež chaldetsk~ zakllnanie, 
vyryt~ kllnoplsom na steny akkadsk~ho chrdmu" . Pro
kofiev použil jeho poetickO transformáciu z pera Kon· 
stnntlna Balmontn; skrátil ju, prekomponovnl - a do· 
plnil charnkterlstick~m štvorveršlm, kroré obsahuje na
rážku na udalosti vtednjšich skOsenosti. 

Hudba kantá ty je maximálne expresivna. Ide o pre
komponovoné jednočasťové dielo s verk~m reprodukč
n~m apará tom: mlešan~m zborom, symfonlck~m orches
trom a sólov~m partom drumotického tenoru. PartltOra 
h~ri "mnohoposchodovou" superpozičnou hus totou. Po
zornosť poslucháčov priťahovali v d:obe vzniku diela nie 
práve bežné postupy - efektu~ šepot zboru, hranie 
co! legno, g llssandá zborového te lesa, só lové využitie 
batérie blc!ch nástrojov. Celok vytvára koncentrovanO 
huQobno-dramatickO skra tku. "Rados( ako vedomie tvo
rive/ mohutnosti, ako viera v l ep§iu budúcnosť" -
to je stručná, ale v~stlžná chorokteristlka kantáty z 
pern Lorisa Asaflevó.l. 

I/elkO októbrovO socialistickO revo!Oclu apoteozoval 
Prokofiev až temer o dve desa ťročia neskôr v jednom 
zo svo jich najgrandlózne jšich diel - KANTATE K 
ZO. VfROCIU OKTOBRA, op. 74 [z r . 1936 ). Text je vy
bran~ z prác klasikov morxlzmu-len!nlzmu. Kantáta 
má desať čast!: orchestrálny Ovod s mottom Komunis
tického manifestu: "Prlzrak króča po Európe, prlzrok 
komunizmu", Filozofi - na text Karola Marxa, prvé 
orchestrálne !nterlOd!um, Ideme tesne zomknut! - zbor 
na Leninove slová, druhé o rchestrá lne interltíd!um, Re· 
volOcla, Viťnzstvo - nn v~ber z Lenlnov~ch spisov, 
Prisaha na Stn linov text, Symfónia o záverečn~ zbor, 
venovan~ ústave ZSSR z roku 1936. HudobnO zložku 
tvoria štyri orchestre: symfon!Ck9, dychov~. hnrmoni
kov~ a biel plus dva zbory - profesionálny a ama
térsky ( tzv. zbor rudovej tvorivosti l; k predvedeniu 
je potrebné asi 500 rudi. Zborové partie sa vyznačujú 

Pofem prestavby - v nafv§eobecnejšom zmysle tohto 
slova - vyvoldva v našef prestavbe zmie§an~ a často 
protichodn~ pocity a postofe: túžba po novom, dokona
let~om, krat§om a spravodllvej§om a zdroveif "nostal
gia" za starým, "osvedčeným , l keď nie dokonalým. 
Na tednet strane smelé myšlienky, nebývalé ciele a ne
dozierne perspektlvy a na strane druhej pohodlnosf 
a neochota zmobilizovať vlastn~ sily, nechuť pustí( sa po 
nevychodených, často tfnistých cestdch. Tieto pocity 
sa potom skonkr~tifujú v súvislosti s obfektom prestav
by a tch Intenzita sa menl v z<Wislosti od fef sub· 
te kt u. 

Spolut!enskd prestavba - často sa mylne nazývame 
tel svedkami - fe zdkonitým dôsledkom princlpu dia· 
lekttck~l!O materializmu, pričom v porovnani s predo~
lgmt historickými etapami spoločensko-ekonomických 
zmien nejde o zmenu výrobných vzťahov - tieto sa 
dostdvafú Iba na vy§§l kvalltatlvny stupe11. Na§e miesto 
u tomto procese te v úlohe aktlvneho subjektu. Výraz 
takto chdpan~ho postoja potom ndjdeme v dialekticky 
protirečivef fednote ducl10vnet oblasti spoločnost i s tel 
ekonomickou zdklad1~ou, pričom vektor sily posobl obo
ma smermi súčasne. 

Na!ie myslenie sa v súčasnef etape vývota zapli~ute 
potmami, ktor~ nie sú nov~. ale v danom kontexte nesa 
v sebe novú kvalitu: atl?stdcia, konsolidačný program, 
samosprdva, zhromaždenie pracovn~ho kolektlvu a in~. 
Vytvdrattl nový slovnlk, k torý nepredstavuje iba "ex
trakt• prlpravovan~ho Zdkona o §tdtnom podniku a zd
konov o družstevn!ctve, ale nesté v sebe zdrove11 my~-

dosť neobvyklou melodikou a dobrou zrozumltelnosťou 
cltovan~ch textov, orchestrálne lnterlQdlá sO nadšen~m 
v~razom revolučnej aktivity. Verkosťou reprodukčného 
aparátu prevyšuje Prokoflevova Kantáta k 20. v~ročlu 
Októbra l grandiózne Berliozovo Rekviem. 

O svojom diele skladatel v predvečer nového roku 
1938 [31. 12. 1937) noplsal do moskovskej Pravdy: 11P!
sal som túto kantdtu s verkým nad§entm. Zložit~ uda
losti, o ktorých sa v net rozprdva, žiadali sl tiež zložlttl 
hudobnú reč. Dúfam v§ak, že energickosť a úprimnosť 
tetto hudby Ich budú tlmoči( na$im posluchdčom". 

Tvorbou opery v piatich dejstvách [siedmich obrazoch) 
SEMION KOTKO, op. 81 z r. 1939 splnil svoju tQžbu vy
tvorit operu so sovietskou tematikou. Na radu splso· 
vatela Alexeja Tols tého sl vybral za jej literárny pod· 
klad no velu Valentina Kutajeva Som syn pracujúceho 
Iudu. Libreto podla skladatelov~ch pokynov dynamicky 
chápaného hudobného divadla vytvoril sám Katajev. Ľú· 
bostn~ prlbeh z obdobia občianskej vojny na Ukrajine 
r. 1918 upOtnl Prokofieva dramatickosťou s ituácii, prvka
mi lyriky a ludového humoru, oko aj svojráznej dikcie, 
plnej ukrajlnlzmov. "Túžil som po živých ruďoch a tch 
vd!iifach, ldske, nendvistl, radosti l žtalt, ktor~ by, pri
rodzene, vyplývali z nových podmienok. .. Katafevov 
romdn . . . spdfal v sebe natprotlkladne/$te prvky: te 
tu ldska mladých ludl t nendvlsf predstavtterov star~ho 
sveta, heroizmus bota l slzy nad stratami - at vesel~ 
žarty, tak vlastn~ ukra/lnsk~mu humoru • . . " - naplsal 
skladatel. 

V stavbe opery sa prejavuje vplyv Ejzenštejnovej fil· 
movej teórie 1 praxe montáže - jednotlivé scény sa 
s triedajO v r~chlom slede. K najQčlnnejšlm z nich patri 
v ~jav popravy dvoch revolucionárov a zoiialenla milej 
jedného z nich. Epizóda pytačiek zaujme spojenlm dvoch 
hudobnodramat!ck~ch plOch, pričom hudobná charakte
risti ka každej postavy sl zachováva svoju individuali
tu - je to v modernej muzikantskej reči transformo
van9 majstrovsk~ prlnclp ensemblov Mo~artov~ch opier. 
Spojovacie tkanivo celku vytvárajú početné leitmotťvy
niektoré so primárne Inštrumentálnej proveniencie. Hu
dobné portréty postáv so velmi vydarené a v~razné -
Prokofiev Jeh dokázal na malej ploche vystihnúť melo
dicky deklamačn~m spádom 1 jeho nástrojov~m sprie
vodom, pričom sa nevyh~bal folklórnym hudobn~m ukra
j!n!zmom, ktoré pretavil, samozrejme, cez prizmu svojej 
Individuality. 

Ako celok je Semion Kotko symfonicky prekompono
vaná recltotlvno opera s krátkymi nrlosn~ml sólistic
k~mi l zborov~ml mies tami; občas sa využlva l rytmlzo
vaná próza. Scéna le tne j noci a pohrebu revolucionárov 
sn vyznačujú neobyčajnou melodickou šlrkou. 

javiskovou metaforou budovania socializmu v ZSSR je 
Prokot!evov balet v dvoch obrazoch OCEI!OVf SKOK, 
op. 41, z r. 1925, t. j. z obdobia, ked skiadater žil so 
sovietskym pasom na Západe. Objednal ho Oagilev pre 
svoj svetoznámy baletn~ sObor. Oagilev l Prokofiev po· 
č itali pôvodne s Ujom Erenburgom ako scenáristom -
žil vtedy v Poriži - , no napokon volba padla na so
vietskeho v~tvarnlko Georgia Jakulova, ktor~ práve vy
s tavoval v hlavnom meste Francúzska. Prokotiev o spo
ločnej práci s jakulovom (skladater je pod balet pod
plsan~ a ko druh~ autor scenára) naplsal: ,,Domnievali 
sme sa, že v dane/ etape nespočtva ťažisko v zautlma
vosti ndmetu, ale v tom, aby sme predviedli to nov~, 
čo sa v Sovleťskom zväze obtavilo - predov§etkým bu-

PRESTAVBA A UMENIE 
lienky v§estrannef aktivity, r ozvttanta intclattvy a tlčastl 
ludl na riadeni, my§ltenky skvalitnenia rtadlacet prdce 
11 prehlbovania socialistickej demokracie. Te zdkontt~, 
že tieto plodn~ a progreslvne Idey zasahuftl t sf~ru 
kultury ako pevnú stlčasi spoločenske/ nadstavby, a te
da i jef potencldl ne mimoriadne tldernú časf - ume
nie. Histór ia nds at v tomto prlpade uč!, že nefde o no
vti zdkonitosf. - Nie je to tak dilvno, keď sme htsto· 
ricky progreslvnu my§llenku pldnovania, ako zdkladn~
ho p~inclpu r ozvofa ndrodn~ho hospoddrstva, chceli apli
koval na oblast hudobnet tvorby. Dnes vieme, že tak~to 
priame, často vulgdrne a niveltzutace prenétianie eko
nomických konzekvenctt do oblasti umenia tvorbu de
formufe a brzdi tef prirodzený vývot. 

Spomenutý proces spätne/ väzby z oblasti spoločen
ske/ zdkladne do duchovnel sf~ry spoločnosti te v~ak 
zdkonitý. Problémom teda zosttíva tba teho tnterpretdcta 
a aplikťlcia. Možno vôbec ndfsi paralelu medzi zru§enlm 
lst~ho výskumn~ho ústavu, atestdctamt "osvedčenf}ch• 
vedeckých pracovnikov v ZSSR, zru§enlm nerentabil· 
ných podnikov v f uhosldvlt čt volbou nov~ho riadttela 
alebo samoflnancovantm a umimlm? Data sa uveden~ 
praktiky a množstvo ďal§lch využi( priamo v tvorbe 
a jef riadiace/ oblasti? Odpoveď je za§tfrovand v tvo
rivom, pružnom a statočnom prlstupe k danef problema-
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dovante. Videli sme v svotom balete na sc~ne prdcu 
s k ladivom ... , bežiace transmisie a zotrvačntky, roz
svetrutúce sa sveteln~ stgndly. To v$etko smerovalo k 
obecn~mu pracovn~mu nad§entu, v k torom choreogra
fick~ skupiny stlčasne predstavu/ú prdcu na strotoch t 
prdcu stratov samých .. . " 11Balet mtí dve defstvd" -
plsal Jakulov v Zlznl uskusstva - , 110bdobte prelomu 
star~'lto života, jeho deformdctu a nad§enie revoluctond
rov na pozadl rozkladattlcet sa minulosti, ako at pdtos 
navonok t vntltorne organtzovanet prdce". 

Hudobne je balet Ocefov~ skok prelomov~m Proko
flevov~m dielom - obratom k zjednodušenému spôsobu 
vyjadrovania. Po zložit~ch komplexoch jeho predchád-za· 
júclch skladieb [napr. II. a III. symfónie, Kvinteta, 
op. 39 a opery Ohni v~ anjel ) je táto baletná apoteóza 
tvorivého nadšenia sov1etskeho Ruska prv~m vefmt vý· 
r azným krokom na ceste hfadania ,.novej jednoduchosti" 
- tá sa odvtedy stala ústrednou l!nlou Prokoflevovho 
tvorivého v~voja. Podobne ako Beethoven v svojom pos
lednom obdob!, tak l Prokofiev v posledn~ch rokoch 
zahraničného pobytu [do roku 1932) a potom až do kon
ca života. v ZSSR sa primárne snažil o čo najväčšiu jed
noduchosť. Hudobné myšlienky baletu sú svojim charak
terom v~razne ruské; niektoré z nich sú lmitá.clou folk· 
16rnych zdrojov. Celé dielo prestupuje strhujúci moto
rizmus. Cltit v ňom určitO duchovntí prlbuznosť s o rok 
mladšou Mosolovovou Zlievárňou - ale svojou celko
vou úrovňou ju Ocerov~ skok v~razne prevyšuje. 

Balet Ocefov~ skok je prv~m hudobnodramatlck~m 
zobrazením budovania socializmu v Sovietskom zväze -
a velmi vydaren~m! 

IGOR VAJDA 

tike. Každý pofem a každd činnost totiž v sebe skrýva 
zov§eobecl'iutúcu my§llenku a nadčasov/l hodnotu: ak· 
ttvny a angažovaný prlstup, poznanie svofho miesta a 
tllohy v tef-ktor ej etape vývota spoločnosti, kritickosť 
a sebakrlttckosf, priamos(, otvorenosť a ,,remeselndu 
poctivosť. v takomto ,,§ate" už môžeme pôvodn~ my~
ltenky tmputovaf at do umenia. z toho plynace kon· 
zekvencle potom prlnctptdlne vylúčia paslvnosť, neanga· 
žovanosf čt dokonca brzdenie vývoja, nekrltlckosf sme
ruftlcu k vulgdrnemu subteklivtzmu, Intrigy, nekvalitu 
a "umeleckú" pr etvdrku. V riadiace / sf~re i v tvorbe. 
Vyltlčla možnosť parazitoval na umeni, kamuflovaf, 
vlastnil neschopnosť a netalentovanosť vydtlvaf za ume
lecké matstrovstvo, hodnotov~ krtt~rid prispôsobovat 
osobným schopnostiam a zdutmom, pravidelnými ,,ates
tdclami" a kontrolou prispe/ll k očisteniu a skvalitneniu 
tvortvPt činnosti. · 

NeUadaf viac, ako sme vložtlt, nds nauči Investa
oa( na sprtlvnom mieste a v pravý čas. A tak znovu 
nadobudne l v praxi vdžnos( my§lienka, apeluttlca nie
l en na výchovu umenlm, ale at na výchovu k umeniu. 
fei d6sledkom sa uvedie do pohybu koliesko, ktor~ 
r.hod spoločensk~ho mechanizm u - toho nanajvý~ fem· 
n~ho a zložlt~ho stlkol la neustdle sa pohybuttlceho 
vpred - urýchli a spresnt. Byt toho u~etk~ho iba sved· 
kamt - to te mdlo. Lebo svedok stati spravidla bo
kom, s rukami vo vreckdch. Každý musl bez vdhanla 
chyti( do ruky ten svat kltlčik a podla tndivtdudlnych 
schopnost! natiahnuť on~ ocelov~ pero .. . 

JURAJ DOSA 



PRIX DANUBE '87 
Ceskoslovenská televfzla pod záštitou 

vllidy CSSR usporiadala v dňoch 23.-
30. 9. 1987 v Bratislave už IX. MedzlnA
rodnf festival televfznych programov 
pre deti a ml6def Cena Dunafa '87. Cena 
Dunaja je pracovným televfznym festi
va lom, od ktorého ťíčastnfcl očakávajťí 
nové podnety a Inšpiráciu pre svoju prá
cu, je miestom konfrontácie vlastnej 
tvorby s Inými zahraničnými programa
mi. Koná sa raz za dva roky v znamen[ 
hes la .,Zn pokrokový vzťah det! a mlá
deže k životu". 
Súťažné programy majťí špeclflckýml 

televlznyml prostriedkami vyjadrovať 
hlavné myšlienky festivalu: .,zobrazovať 
v rámci svojho žánru tvorivým spôso
bom život, problémy a tťížby dnešných de
t! a mládeže; viest Ich k tvorivej činnosti, 
k aktlvnemu a k pozltfvnemu vztahu k 
životu a obohacovať Ich citový život ; 
podporovať myšlienku solidarity so všet
kými mlerumllovnýml národmi sveta; po
máhať deťom a mládeži v prfprave na 
budťícnost a prispievať k rozvoju Ich 
schopnosti tak, aby zvládli modernťí ve
du u techniku". Tolko z reglementu f~s
tlva lu. 

Súťaž prebieha v š tyroch kategóriách: 
I. Publicis tické a lnformat!vne progra

my pre deti a mládež. 
II. Hudobn~ a zAbavnfi programy pre 

deti a mládež. 
III. Dramatické programy pre deti a 

mládež. 
IV. Animova né programy pre deti a 

mládež. 
Druhá súťažná kategória spojenfm hu

dobrfých a· zábavných programov, pri
náša už dlhši čas trvajúce rozporné ná
zory a koniec-koncov 1 prfspevky. Tak 
sme v nej našli l tohto roku programy 
hudobné a hudobnozAbavné, ale af nA· 
učné, vzdelávacie, lnformatlvne, doku
mentárne, publicistické, vfchovné a Iné. 
Z tohto hladiska je dosť problematické 
aj Ich hodnotenie, a taký bol na koniec 
aj záverečný verdikt medzinárodnej po
roty, ktorá udeluje ceny v I. a II. ka
tegórii. 

Z 26 ponú.kaných prfspevkov z oblasti 
hudobných a hudobnozábavných progra
mov zaujali programy KASMA KONCER
TUJE (Helsinki) - koncert, ktorý uspo
riadali deti pre deti. Koncert, na kto
rom hral u spieval dvestočlenný sťíbor 
školákov (orchester , zbor l sólisti), bol 
zaujfmavý nielen pre strhujťíce výkony 
det!, ale l pre masovosť spontánneho 
muzlcirovanla a radosti z hry. Zladala 
by sa však čistejšia hudobná dramatur
gia celého programu. Sovietsky program 
VESELt DETI (Moskva) bol dobre pri
praveným zábavným publicis tickým pro
gramom o hudbe, o rôznorodosti hudob
ných žánrov, o Ich oblube a názoroch 

GLOSA 
Verdi versus Tartinl 

Už viac ako jedno desafročie - na
posledy 13. 10. 1987 v reldcii Sklada· 
tella - diela - Interpreti na stanici 
Devtn o 17,00 h - pontíka brat islavský 
rozhlas svojtm posluchtičom Koncert pre 
trtíbku a orchester D dur od Giuseppe 

rôznych vekových skupin na ne. škoda, 
že bez stanoviska tvorcov. Zaujfmavým 
prfspevkom z hladiska formy 1 obsahu 
bol hudobno-drama tický program KOSE
ĽA (Helsinki). Svojimi prfspevkaml pre
kvapila Kuba. V tejto kategórll poslall 
do sú.ťaže dva programy: MODRí KO
CIAR, ba let určený deťom, v ktorom 
mal! tanečnfcl upťítall svojimi výkonmi 
(menej už réžia a kamera) a program 
určený mládeži TRILOGIA LASKY - ob
razové stvárnenie klavfrnych skladieb 
Liszta, Chopina a Mozarta. Strhujťíce a 
priam profesionálne dokonalé boll vý
kony det! v programe StASTNt DET· 
STVO (Ciaa), ktorý bol však Iba zázna
mom z velkého koncertu det! k MDD 
a 1 svojou dlžkou ( 89') nebol vhodným 
sťítažným prfspevkom. Nakoniec 1 vynl
kajťíce výkony det! snáď dokáže lepšie 
doceniť dospelý človek než detský di
vák. Našfm sťítažným programom boU 
CHROBACIKY - čast zo 11edemdlelneho 
seriálu baletnfch rozprAvok T. Frela a 
B. Slováka v cboreografll L. Vacullka. 
Program velmi zaujal, bol vysoko hod
notený a vera sa o ňom diskutovalo na 
pracovných diskusiách, ktoré sťí sťíčas
fou fes tivalovej prehliadky. Dá sa po
vedať, že bol jedným z kandidátov na 
výhru. Z okruhu programov II. kategórie 
treba ešte spomenťíf zastťípenle vldeo
cllpov, vkusných 1 menej vkusných, z 
ktorých za ujall najmll francťízske snfm
ky napr. BIBIFOC, prfbeh o malom tu
lenlatku. Týmito programami môžeme 
vlastne uzavrieť čast tých prfspevkov, 
ktoré patria do prvej polovice kategórie 
hudba a zábava: 

V druhef časti, ako som už spomenu
la, bolo všetko. Na dobrej ťírovnl boli 
okrem zábavných programov priprave
né programy lnformatlvne, vzdelávacie, 
náučné, pubUclstlcké, poučné, atď. Z tej
to programovej palety vynlkll prfspev
ky maďarskej televfzle: CHCES SA STAt 
SASOM a TELEMlM. Prvý zozna muje 
deti s históriou klaunov a druhý hovor! 
o použiti kostýmu na javisku (Išlo o dve 
časti zo seriálu) . Velmi pôsobivý bol 
program NSR MOSKYT, pestrý kaleido
skop, v ktorom sa pubUclstlckýml for
mum!, humoristickým! a satirickými 
scénkuml riešia aktuálne problémy mla
dých. 

Vftazstvo v Il. kategórU napokon zts
ka l program BRATIA OLSSON OVCI (Stock
hnhn) - časť z rodinného seriálu o 
ochrane životného prostredia. Cestné 
uznanie yrogram TVOJEJ MATKE BY SA 
TO NEPACILO (Londfn) - satirická šou, 
ktorá zobrazuje a pranieruje detské 
chyby a nešváry. 

Na záver treba povedať, že Cena Du
naja je v kalendári medzinárodných te
lev!znych festivalov jediný vo svete, kto
rý obsahuje kategóriu hudobn~ch pro
gramov pre deti a mládež. V tom je je
ho jedinečnosť a výnimočnosť. Škoda za
hodlt tťíto šancu, lebo v problematlckom 
~po)enl so zábavou všeobecne bude ťíro
veň hudobných programov klesať (mys
Hm t ým Ich všetky žánre a možnosti od 
hudohno-dramatlckých až po vldeo!;;U
py) . Tcíto tendenciu možno dokázať po
rovnanfm s predchádzajťíclm ročnfkom 
festivalu, kde eš te vyhral hudobno-zá
bavnou formou vynlkajťíco urobený pro
gram o vážnej hudbe pre deti - švaj
člé.rsky pr!spevok "Koncert v materskej 
škole". 

V mene estetickej a citovej výchovy 
mladl\ho človeka bude treba porozmfl
lat', ako mladfm umo!nlt' prfstup k hod
notAm v r6znych hudobnfch IAnroch. 
Je nepochybne velmi dôležité venovať 
v/!as vllčš! priestor práve citovej a este
tickej výchove detského diváka a po
skytnťít mu všetko, čo oblast hudby v 
svojom rôznorodom bohatstve sama po
n1Ík<~. GABRIELA VYSKOCILOVA 

Verdiho, vždy v l nterpretticii T. Dok§t
cera a Komorn~ho orchestra, ktorý diri
guje A. Bruck. Verdi v§ak - ako te 
zntime - žiaden koncert pre trtíbku 
nenaplsal. A kto sa započtíva do po
merne často u ntis vysielanet skladby, 
na prv~ počutie ztstl, že te to hudba 
neverdlovskti: hudobnt redaktori ntim už 
roky vnucuttí pod Verdiho menom dielo 
Giuseppe Tartiniho. Skladaterovi zntime
ho Trlllo del diavolo vyviedli teda ctam 
.,diabolský ktísok". LADISLAV CAVDJSK'2' 

DNI KYJEV A V BRATISLA Vl * V dl'ioch 14.-19. tačným umenlm kytevských hosti. Bra-
septembra usporia- tislavčanom sa tak predstavili sólisti 
dal MV KSS, NV symfonického orchestra Sttitneho akade-
hlavn~ho mesta mtckého divadla opery a baletu Ukra-
SSR BratislQlJy a t l nskeJ SSR T . G. Sevčenka z Kyjeva 
MV Ntirodného na koncerte v SlovenskeJ filharmónii 
frontu SSR v Bra- {pri prtležttosti sldvnostného otvorenia 
tlslave Dni KyJeva, ceMizo podutatia}, v MozartoveJ sieni na 
na ktorých sa ztí- flrtiskovej ulici, v koncertných sietiach 
častnila oftcttilna konzervatór ia, Bratislavského hradu a v 
delegticia Mestské- iných kulttírnych in§tlttícitich. Zo sólls-
ho výboru Komu- tav treba spomentíf ndrodn~ umelkyne 

ntsttcke j strany UkraJiny, vedenti čle- USSR L. Zabilastaovtí a L. Jurčenkovtí, 
nom OV KSU a prvým taJom· G G t k A č 
ntkom MV KSU Konstantinom Ivanovi- . r pa ava, . DJa enka, V. Pivovar_qpa 
t!om Mas/kom. Stíčasfou bohat~ho pro- l spev l, flaut istu G. Galantu, huslistov B. 
gramu boli i hodnotné kulttírne podu- a V. Kotorovičov a organistu V. Ko§u-
Jatia, zasttípené z velkeJ časti interpre- bu. -jd-

e Menovanie do funkcii. PhDr. Marta FiSldeiovA bola dňom 1!5. 9. menovaná do 
funkcie šéfredaktora OPUS-u. Séfreciaktorom Hlavnef redakcie budobnfcb progra
mov Cs. televfzie v Bratislave sa po o!fchode Jaroslava Melera do d6chodku atal 
l . 10. Igor Dibák. Tfm lsttm dňom bol menovant do funkcie ififredaktora Hlavnef 
redakcie hudobného vysielania Cs. rozhlasu v Brat11lave PhDr. Ľubol Zeman. -red- · 

BEETHOVEN V HRADEC '87 
V dňoch 14.-28. j1lna sa konal 

XXVI. ročnfk celoštátnej sťífaže "O cenu 
Beethovenovho Hradca". S1ltaž mladých 
Interpretov do 30 rokov prebieha v troj
ročných cykloch tak, že jeden rok sťíta
žla klaviristi a čemballstl, v ďalšom roku 
hus listi a napokon vlolončellsti, komorné 
sťíbory a viollstl. Radi sa na nej z(lčast
ňujťí nielen našl, ale l zahraničn[ inter
preti, najmä klaviristi (NDR, PĽR) a ne· 
jeden vynikajťíci Interpret sl tam vyslťí
žll prYé "umelecké ostrohy". Dnes s11 
mnoh! z nich už renomovanf umelci sve
tového formátu. 

V krásnom prostred! zámku Hradec 
nad Moravlcl sťítažlll tentoraz mladi vlo
lončelistl a komorné sťíbory. K nim sa 
pripojili 1 violisti do 21 rokov (tzv. "Mla
dá viola" ) a ďalej violisti od 22 do 30 
rokov v tzv. Interpretačnej sťítažl. To
to rozdelenie vzniklo z lnlclatfvy MI
nisterstva kultú.ry CSR a je nfm tiež a ko 
vyplsovatelom sťítaže dotované. Sleduje 
sn tým zvýšenie ťlrovne hry na viole, 
ktorá u nás s tále zostáva bofavým mies
tom. 

Dramaturgické 
plány 

Napriek tomu, ~e koncertnti sezóna 
1987/1988 Je u~ takpovediac v plnom 
prtíde, nebude od veci aspol'i letmo na
zrie( do dramaturgických pltinov dvoch 
mimobratislavských hudobných telies -
Sttitneho komorného orchestra Zilina a 
SttitneJ filharmónie v Ko~iciach. 

Nie Je ntihoda, že obe telesti v zosta
vovan! dramaturgických pltinov reago
vali predov~etkým na tie zdvažné poli
tické a kulttírne udalosti, ktor~ budtí 
v tomto a budtícom r oku dominova(. 
Preto hlavnfímt akcentmi noveJ sezóny 
sa stala spomienka na 70. vfíročie VOSR 
a 40. výročie Vlfazného februtira, Me
siac československo-sovietskeho pria
telstva, ďalej stí to Jubtleti a výročia vý
znamných hudobných skladatelov {Hru
~ovsk!í, Novtik, Zeljenka, Burlas, Suchoň, 
GreMk, Ravel, Gluck, TroJan, Hummel) , 
a napokon sa bude pozornos( venovat -
ako sme toho boli svedkami aJ v pre
do~lých umeleckých sezónach - uplat
neniu stí/JasneJ slovenske! tvorby, čl už 
v premiérach alebo reprízach. 

Vlastnti §trukttíra Jednotlivých podu;a
tt a suma aktivtt toho-ktorého hudobn~
ho telesa Je determinovaná ~pecifický
mi podmienkami autonómnymi vo väzbe 
na podmienky vonkaJ~Ie, hetf!ronómne. 
Preto te temer zdkontté, že symfonick,tí , 
"meneJ mobilný" orchester ko~ickeJ SF 
- už aJ vzhladom na domovské prdvo 
v dnes už 190-tlstcovej metropole vý
chodu - hrti predov~etkým doma, pri
čom v svoJeJ dramaturgickej §trukttíre 
prihliada na v§etky vekové vrstvy poslu
chtičov, ich socttilne zloženie či ztiuJmo
vé oblasti: koncerty stí preto rozdelen~ 
do 5 abonentných cyklov - velký or
chestrtilny { 13 koncertov}, malý orl!hes
trtllny - t. t. koncerty pre ztivody {1 
koncertov}, koncerty pre hudobntí mld
de ž {9 koncertov}, organové pondelky 
{7 koncertov} a 8 koncertov zaznie v 
r timcl komornfích pondelkov. Okrem toho 

Na tohtoročnej sťlfnžl nás obzvláš( po
tešll výkon mladej Bratislavčanky Evy 
Sochma novej, ktorá v s(lfafl. vlolončt· 
Jlstov v I. kategórU (do 19 rokov) v sU
nej konkurencu obsadlla 3. miesto. 

Neodmyslltefnou sťíčastou Beethove· 
ngvho Hradca sa stali semináre, na kto
rých poprednf naš l 1 zahraničn! muzl· 
kológovla na základe štťídla nrchlvnycb 
dokumentov priniesli mnohé nové po
znatky o pobyte L. van Beethovena 9 
Cechách a svojimi štťídlnml upresnili 
mnohé, doteraz sporné otázky o jeho 
pobyte u nás. 

Co zaželať Beethovenovmu Hradcu do 
ďalšfch ročnlkov? Aby Beethovenova 
hudba svojimi velkýml human1stlck9JD1 
Ideálmi bola 1 naďalej Inšpiračným zdro· 
jom našej nadnnej mládeži, aby v nej 
podnecovala zdravé sebavedomie a ume· 
leckťí ctlžlndost Ist zn vysokými clelml 
k vlastnej radosti a ú.žltku, a tak l k 
prospechu nielen našej hudobnej kultd· 
r y, ale celej spoločnosti. 

JAN PRAGAN! 

vedenie SFK (riaditel J. Podrockg,dra· 
maturglčka A. Janu§kovd, medzi ne za· 
radtlt 4 ,,hudobn~ popoludnia" pre ul!· 
tlovsktí mltide~. dôchodcov a invaltdoo. 
VelkeJ pozornosti sa určite bude te§i( al 
9 mimoriadnych koncertov {okrem In~· 
ho "VIanočn!í" a pre naJmlad~tch poslu· 
chtičov tradičné "nedelné matin~" ). Ne· 
odmyslltelnou stíčastou hudobMho živo· 
ta Ko§tc bude už 33. ročntk Ko~lcket 
hudobneJ Jar i a XVlll. medzindrodng or· 
ganový festival. 

Celkový počet koncer tov SKO Zillna je 
pltinovaný na 48 a 4 zdväzkov~ koncer· 
ty bez ntiroku na honortir. Do tohto 
počtu stí zahrnuté premiérov~ progra· 
my, ďaleJ koncerty mimo Ziliny {Praha, 
Bratislava, Karlove Vary, Pardubice, Hra· 
dec Krtilov~] a koncerty pre KPH. V 
spoluprdci s odbor om ~kolstva MsNV a 
ONV, r iaditelml ~kôl a Klubom ~tudu· 
Jtícej a ulJr1ovskeJ mltideže pri Dk ROH 
je pripravená séria v!Jchovných koncer· 
tov pre rôzne stupne §kôl, v spoluprckt 
so Slovkoncer tom sa zasa uskutočnia 
reprtzy preml~rov!Jch programov v na/· 
významnej§tch lokalittich Stredosloven· 
ského kraJa, a na zdklade kontaktov a 
dohovorov s podnikmi uskutočni' SKO 
tzv. koncerty pre BSP. 

SKO sa ďalej ztílJastnf ako spoluorga. 
niztitor na reali zácii vfíznamngch hudob
ných podu;aa v Ziline - Prehliadky 
slovenského koncertn~ho umenia (uspo
r iada v~etky komorné koncerty v Male/ 
sti l e DK ROH a ztíčastnl sa t iež vlastngm 
koncertom} a Slovensk~ho džezov~ho 
festivalu v aprtll budtíceho roku {SKO 
Je Jedným z hlavných gestorov fazzcolle· 
gia - klubu priaterov džezu v Zillne a 
IJ rtimci poduJatia usporiada velJern9 
koncert profesiontilnych umelcov). 

Vyvrcholenlm koncer tnet sez6n.11 -
ako každý rok - bude mtijový, už Xl. ff. 
ltnský festiiJal komorných stíborov, ktorO 
poriada SKO vo vlastnet r~žii . Okrem 
SKO Ztlina sa na· r1om predstavi SKO, 
Musica aeterna, V!JchodolJesk!í §tdtny 
komorn,tí orchester Pardubice, Prafsk4 
komorný orchester bez dirigenta a ttn· 
sk!t orchester z Kolky. 

Treba ver lf. že v§et ky ztimery, ktor~ 
si obe uveden~ telesti vytýčili, sa v prle· 
behu sezóny naplnia na vysoke/ pro1e· 
siontilneJ a umeleckeJ tírovnl, a tak obo· 
hatia na§u hudobntí kultúru. -Id-

Na tohtoročneJ súťafi elektroakustickej hudby .,Lulgi Rusollo" v talianskej Va· 
rllse zfskal Ing. Juraj .Ourilí, člen tfmu Elektroakustického štúdia Cs. rozbilA 
v Bratislave I. ceau za skladbu "Sny". Po treťom mieste ktoré zfskal v roku 1915 
v tej Istej sút'afl zn kompozfciu "Spomienky", te to dnlšf vfznamnf úspech alo••· 
skef elektroakustickej hudby v zahranič[. IĎg. Juraj nurlš (na snfmke vfato) Ja 
odchovancom Ing. Petra Janfka (vpravo) a JAna Bnckstubera - zakladaterov EIB· 
troakustlcUho ltádla Cs. rozhlasu v Bratislave a členom kolektfvu EAS Je • 
roku 1978. Základy kompozfcie nudoval súkromne u dr. Milana Adami!iaka a VJ. 
t'azoslava Kublčku. -VK-

Snlmka: M. Marenčin 



op!ltovne kvality tohto spraco
vania, ako aj 200. výročie sve
tovej premiéry "opery opier". 

Zvukový záznam nebol sprvu 
najkvalltnejšl an! v Mozarto
vej opere Mltridate, re di Pon
to ( Mltrluates, krá l pontský l 
- postupne sa však zlepšoval 
u v, druhej polovici diela u! 
podával kvalitný obraz o ge
nialite štrnásťročného tvorcu 
[as! od druhej tretiny ll. dej
stva ťirovei\ hudby má nadča
sovú platnost). Formovo Ide o 
typlc.kú barokovťi operu - re
žisér Jeoa-Plerre Ponnelle ju 
aj Inscenoval ako výpravné ba
rokové divadlo s prekrásnymi 
kostýmami. Orchestrá lnu zlat
ku nahral Coneentus Musleua 
Wiea pod vedcnlm Nikolauaa 
Harnoacourta. 

Ponnelle je aj 
stvárnenia Verdiho 

režisérom 
Rigolet• 

BHS 
tom - všetci podávajú prvo
triedne výkony: Leoaie Rysa
Deková, Catnrina I.igendzu, 
Astrid Voraayov6, Dietrich Fi
scher-Dieskou . . . V podstata 
tradičnému režijnému poňatiu 
GIStza Friedricha sa podriadi
lo i výtvarné videnie Josefa 
Svobodu a. h. O prác! na tom
to projekte vznikol 1 dokumen
tárny zázna m - velmi zauji
mavý. 

BHS BHS 
populárnejšie dielo B. Marti · 
nťi režlroval V. Sfs, snímal ho 
J. Kalil - tento film ll!lPl'Cni
kol sice do hlbky diela tak ako 
predchádzajúc!, ale zaujal v zá· 
vere nápadom záberov priesto· 
rov rodnej sklauate lovej veže 
v Poličke. 

Dva celovečerné filmy poda
ll dva rozdielne pohfady J.!U 
Cajkunkého: Mllovnfcl hudby 
Kena Russela (s R. Cha mber
lalnom v titulnej ťilohe) a 
Cajkonklj Igora Talonklna (s 
vynikajúcim l. Smoktunov
ským). Prvý mieša fakty s po
loprnvduml a nepravdami do 
problematického celku, druhý 
očm·ovlíva poeUckosfou ( zaujl· 
mavý jo Talank!nov výrok: 

Prehliadka fllmov o hudbe 
pri BHS, ktorťi v dňoch 23.-
25. 9. a 14.-16. 10. u:~porladal 
Slovenský rumový ťistav, je u! 
ou svojho prvého ročnlka zdro
jom nevšedných umeleckých 
zážitkov. PlaU to aj o ročnl
ku 1987: je problémom Ich pra
hladne roztrtedU a stručne 
zhodnoti(. 

------------------.~-----1 NA FILMOVOM PLATNE 

Velmi poučné a zároveň vy
soko umelecké ball aj snlmky 
o Jevgenijovi Mravl.nskom ( ln
stervlcw o Sostakov!čovej ·VIli. 
symfónii a pl'edvedenie jej pt·
ve l časti l a o Zubinovl Me hlo
vl ( naš tudovávanle Pucciniho 
Tosky vo florentskej opere s 
Evou Mártonovou v titulnej ú
lohe J. Portréty tal!anskeho 
husl!stu U. Ughiho a rakúske
ho dirigenta H. vo.o Karajana 
bol! najzaujímavejšie tam, kde 
sa ukazova la Ich práca na 
stvárnenl hudobných diel 

"Hudba je puto, ktoré splíja 
človeka s večnosťou"). Od Rus
sela sa premietal 1 telev!zny 
f!ltl) o Dellori - presnejšie 
o posledných piatich rokoch ži
vota slepého a ochrnutého 
skladatelu: vďaka svojmu mla
dému asis tentovi Erieovi F•a
bymu dokončil niektoré roz
pracované diela, revidoval star
šie skladby, ba dokonca skom
ponoval n!okolko nových diel. 
Spoluautorom scenára bol sám 
Fcnby - mm má hodnotu do
kumentu s jedinečným nálado
vým koloritom. 

Najrozslahlejšlml premlata-

druhom diele Ivana Hrozného 
nemožno vldlet jedtnťi farebnú 
Ejzenšte]novu sekvenciu 
opr!čnické veselie; na našich 
kópiách je zaznamenaná len v 
čiernobielej podobe. l 

Z videozáznamov opier sl naj
vyššie ocenenie zasldžl MoJar
tov Don Giovanni, nakrútený 
vo francúzsko-taliansko-zápa
donemeckej koprodukcl!. Je to 
Ideálne rumové spracovanie -
také dokonalé, fe sl u! sotva 
možno predstaviť lepšie (pre
mietalo sa už na vlaňajšej pre
hl!adke). Zásluhu na tom ma
jd predovšetkým dirigent · Lo
ria Maazel, režisér Joseph Lo
aey, tvorcovia scenára Rolf Lle
bermaaa a Franz Sallerl, ako 
aj všetc! ťič!nkujťict - najmä 
predstavttel!a hlavných ťiloh: 

na televrznej obrazovke. Nad· 
cho! niektorým! výbornými ná
padmi - najmll. amnteatrál
nym rlešenlm a jedinečnou at· 
mosférou prvého obrazu prvé
ho dejstva (Inšpirovalo zrejme 
M. Chudovského k svojráznej 
ltancepcl! bratis lavskej !nsce· 
nácle tohto diela), neraz však 
upadal tlo rutiny a celkove bol 
handicapovaný exteriérom tro
jice hlavných predstav ttelov -
Luciana Pavarottiho ( vojvo
du), Ingwara Wizello (titulná 
postava) a Edity Grúberovej 
(Glldn ) - všetci výborne spie
vajú, ole výzorom sa k typo
vému Ideálu bllžl z nich Iba 
Grťiberová - spieva brilantneJ 
(Omnoho lepšie figúrky vytvo
rili predstavttel!a menšlch ú
loh: Ferucclo Furlanetto ako 
Sparafuclle, Vittoria Vergara 
ako Mnddalena a Fedora Bar
bleri ako G!ova nna. l 

Ughl zauja l najm!! ako inter
pt·et Mozarta n Mendelsšohnu 
[ Mendelssohnov hus lový kon
cert dirigoval skvelý Georges 
Pri! tre). Ka l'ajan ako symfonic
ký dirigent - jeho operné ré
žie sú pr!velm! tt·ad!čné. 

Mllovnlcl bnletu mal! mo!
nosť vidief záznam predstave
nia gy6rskebo baletu ferav6 
planéta 1 Orffovou-Vargovou 
hudbou v choreografii lv6aa 
Marka - vytvoril aj hlavnú 
postavu. Predstavenie fascinu
je nápaditosťou, výbornou ťi
rovňou celého kolektfvu a vý
tvarným c(tenrm, ako aj hlbo
kým myš lienkovým posolstvom 
( občas l s prvka mi irónie J. 

Vynlkajtlcu zábavu poskytol 
live zttznam vys túpenia známe
ho - nedávno zosnulého -
amerického komika s názvom 
Dany Kay dlrisuJe Newyorská 
fllharm6nlu. 

nýml fllmaml bol! historické 
eposy S. Ejzealtejaa Alezaader 
Nenkt a lna Hrozaf. Hudbu 
k nim zložll s. Prokofiev, konge
niálne dotvára Ich atmosféru a 
v Ivanovi Hroznom chvUaml vy
stupuje do popredia ( cbrámo
vé scény, uspávanka Starlckej 
- plesei\ o bobrovl). Napo
kon aj skvelé stvámenie boja 
ruských vojsk s nemeckými 
križiakmi v Alexandrovi Nev
skom režisér dodatočne "stri
hal" presne podla hudby (spev 
dominuje l v e légii nad mttvy
m!). Partitúra filmovej hudby 
k Alexandrovi Nevskému sa 
dosť ctterne odlišuje od sklada
telovej rovnomennej kantáty
Prokofiev využil možnos( po
mocou mikrofónov !nštrumen
tovať nekonvenčne a pre cha
rakteristiku teutónskych doby
vatefov použil špeciálne ple
chové nástroje. [Skoda, že v 

Ruggero Ralmondl, Klrl Te Ka
nawa, Eda Moserov6, José vaa 
Dam, Tereza Berganza a Mal
colm King. Na rozdiel od vla
ňajšej filmovej projekcie sa 
tohto roku reprodukoval Don 
Giovanni len z . videozáznamu 
- to poškodilo far.ebnťi pale
tu, exteriérové scény a zvu
kovú zložku, pripomenulo však 

Pôvodné znenie StrausaoveJ 
Elektry sl vybral za svoju roz
lúčkovú. záznamovú produkciu 
dr. Karl Biihm. Jeho práca fas
cinuje zvládnutfm obrovského 
orchestrálneho upardtu a Indi
viduálnym pristupom k sól!s-

Dva filmy zaujal! vydarenou 
transpozlc!ou koncertného die
la do vizuálneho tvaru: Jan6l!· 
kov Z6plsalk r:mlzeh!lho a Otvl
r6nl studiiaek B. Martinu. Zá
plsn!k zmlzelého v!zuallzoval 
režisér J. Jire~ s kameramanom 
J. Šofrom protagonistov 
Ideálne stelesnll! Ivan Lutan
ský a Iva Bittod (podkladom 
bola nahrávka J. Pálenfčkn s 
V. l'i'lbylom, I.. Márovou u 
KUhnovým zborom). Vari naj-

Retrospekcia staršlch 1 nov
šfch krátkych lllmov pr!pome· 
nula mnohé trvalé prínosy do· 
múcej filmogra fie - jedineč
né miesto medzi nim! zaujlma
jú Ikony M. Slivku s pOvod
nou hudbou K. Pendereckého 
[s využltrm Inšpiračných zdro
jov t•uske j l!turgle l a Hladoala 
výrazu [P. Toperczer hrá Odra 
zy nn vode C. Debussyho). 

Niek toré programy súvtsell s 
hudobnou tema tikou len vol
ne (nn pr. Felliniho alegória · 
Skú~kn orchestra). Iné sa pr~
sunull do cyklu filmov o hud
be ( rnz za mesiac vo Filmo
vom kl u bc l. IGOR VAJDA 

NA ROZHRANI DRUHOV A ZANROV 
Do rámca Bra tislavských hudobných sláv

nosti bol l. októbra začlenený 1 koncert popu· 
lárnej hudby nazvaný (gramaticky nesprávne 
- pozn. red. ) KLAVESOVA KONKLAVA. Jeho 
cielom bolo prezentovať klav!r - jeho rozl!č
né funkcie (sprievodný, sólový), podoby (syn· 
tezátor, akustický klavlr J a výrazové polohy 
[nrtlflciálna a nonartlficlálna hudba). Skoda 
Ion, že Ináč dobrý nápad, vďaka ktorému sme 
si mohl! vypočuť špičkových predstavlteiov 
československej hudobnej scény, nebol dove
dený do konca. 

V tomto puťhodlnovom "maratóne" vystúpi
lo osem skupin, z ktorých tri predstavovall 
vrchol večera a súčasne sa môžu svojou hud
bou zaradlt medzi európsku špičku: 

Aleatorlka v spojeni s elektroakustikou ale· 
bo free džez s vysokým stupňom náhody (z 
hladiska stavby celku a Improvizácie niekedy 
je už na škodu) - takto možno charakteri
zova( hudbu, ktorú na spoločnom vystúpen[ 
ponú.kll Marián Varga ( keyb.). Martin Burlas 
( keyb. J a Jozef Soioka (bieleJ. Spojenie tých
to rôznych š týlov, v ktorých sa občas objavia 
mot!vky z predchádza júcej Va rgovej "folklór
no-rockovej !mprov!zujúcej tvorby" je origi
nálne a Inklinovala k nemu a j Vargova činnosť 
za posledné obdobie. Spoločné umenie happe· 
nlngu troch hudobnlkov svedč! aj o zdravom 
zmysle pre expe riment. 

Džezové duo považujem za typický znak sú
časného džezu. Je samozr~jmé, že v takomto 
obsadeni môžu ťič!nkovaf len vyn!kajťic! sólisti, 
disponujúc! dobrou technikou a lnvenčnosťou. 
Podobne to bolo u dvojice Milan Svoboda (kla
vlr) a Michal Gero (trl1bka). Hra klaviristu 
bola zaujímavá a strhujúca aj kvôli tomu, že 
sa v nej kontrastne striedali pasáže čerpa
jl1ce z hard bopu s ťisekmi, v ktorých sa sna
žil odemoc!onal!zovaf hudbu a vedome v nej 
potláčal džezový rytmus na spôsob hry ame
rického klar!netls tu Anthony Braxtona. 

Tretou a poslednou skupinou, ktorej môžem 
dať pr!vlastok originálna, je trlo Emil Vlkllekf 
(klavlr), .Frontiiek UhlU' (kontrb.), Cyril Ze
leiiik (bicie J. Reprezentoval! moderné džezo
vé smery súčasnosti. Charakterizuje Ich naj
mii osobitá spolupráca sw!ngujtlc!ch blclch so 
sól!stickým nástrojom, kontrabas upťišťa od. 
tradičného swingového spôsobu hry a plni 
harmonickú funkciu. A to, čomu sa obzvlášť 
radujem, je návrat Emila VIklického k mo
ravskému folklóru v syntéze s džezom, s kto· 
rým kedysi debutoval (I.P V Holomócl m~stň). 
Došlo tým k zjednodušeniu ešte nedávneho 
hancockovského štýlu. Zdá sa ml, že tento spô
sob hry je komun!kat!vnejšl, bllfšl a Vlkllc
kému vlastný. 

Dôkazom toho, že slovenský džez má zastťi
pen!e aj medzi mladým! hudobn!kmi, bolo vy
stúpenie Borisa Urb6nka (nadvllzujťiceho na 

džezovú klavlrnu tradlc!u - Oscar Peterson, 
Eroll Garner) s gitaristom Andrejom šebanom. 
Obaja prispeli do soul-džezového rep_ertoáru 
aj kompozične (s termlnom slovenský džezový 
šansón uvádzaným v programe sa nestotožňu
jem). Snáď len nedôvera vo vlastné improvi
začné schopnosti, menšia skúsenost a zohra
tosť bola príčinou toho, že prenechali väčšinu 
sól a priestoru renomovanému Petrovi Lipovi. 
Skoda. Ved aj pre speváka to bol! nové pod
nety, znova ho Inšpirujúce. Zauj!mavé bolo 
miesto s náhodnou kolekt!vnou improvizáciou, 
ktorá mOže byt ďalšou cestou pr! hiadan[ a 
obja vovanl nového. 

Klavirista Ladislav Gerhardt mal účinkovať 
na koncerte v duu s Karolom Ondre!čkom. 
Zrejme nie práve najvhodnejšie dramaturgické 
poradie - bol prvý v programe večera a na
plánované vystťipenie sólo spôsobilo momen
tálnu !nd!spoz!ciu Interpreta (technické nedos
tatky v hre J. U takéhoto skúseného klaviristu 
sme napriek tomu očakával! suverenitu v pre
jave. 

Suita pre husle a klavlr Petra Breinera v 
!nterpretc1cl! autora (klavfr) a husl!stu Milana 
Tedlu je ďalšou Bre!nerovou kompozfc!ou z ob
lasti symfonického džezu. Jednoduchosť nápa
du v nej prevzal zo soul-džezu, pričom spôsob 
jeho spracovania je skôr ragtimový. Husle 
"nes11" klavlr dopredu, čím sa otvára priestor 
lahkosti, ktorá je potrebná najmä pr! džezo
vom frázovanl. Podobne ako ragtimy by mohla 
aj táto skladba v bud11cnostl oboha ti( reper
toár interpretov "vážnej" hudby. 

MariAn Lapiaaskf skladbami z oblast! artl
flclálnej hudby obohatil výrazové spektrum 
koncertu. [Názvy skladieb ani autor!, bohu
žial, v bulletine uveden! nebol!.) Dalšia kom
pozícia ragtimového typu však bola z jeho 
strany skôr kompromisom, pretože l apšanský 
nic je džezovým hudobnlkom a necrti typ!cktl 
rytmiku [frázovania a swing bol! nepresné). 

Možno by v budťicnostt bolo vhodné, keby 
dramaturgia radšej pouvažovala o zar adeni 
modernejšlch diel z oblasti vážnej hudby 
(Schônberg, Webern, Cage, Stockhausen a in!). 
Vl1čš[m odbočenlm bolo folkové duo Jan Bu

rian (keyb., voc.) a Daniel Fikejz [keyb. ). 
Ciel dramaturgie - odlahčlt program vtip
ným! textami tu bol zrejmý, aj ked hudba 
dua (technopop) sa trocha vymykala z cel
kového rámca programu, pohybujtlcom sa na 
rozhranl vážnej hudby a džezu. 

Podujatie, ako som už spomenula v ťivode, 
malo za ciel predstavlt klavlr v rozličných 
hudobných druhoch a žánroch. Takéto spoje
nie sa mi zdá originálne a velmi potrebné. 
Môže by( jedným z krokov, ktoré dovedú poslu
cháčov vážnej hudby k džezu a naopak. Preto 
treba dťifat, že koncert podobného typu sa 
stane konštantou BHS. 

YVETTA LABSKA 

Stretnutie dramaturgov 
V r oku 1973 si Slovenský hu

dobný fond po prvý raz pozval 
dramaturgov čl!skoslovenských 
symfonick ých orchestrov, ktorl 
mali zdujem spoznať novi! t naj
nov~te skladby slovenskýc .'z auto
rov, vypočuť si i ch v r dmci pre
hrdvok a odporO.ča( ich do dra
maturgi ckých plďnov. Takáto f or
ma adresnej a aktudlne j ponuky 
sa pdl!lla a ujala so. v dl1och 6.-8. 
októbra t. r. sa na pode Slaven
sk~ho hudobného fondu - v Klu
be skladateľov, v Domove sloven
sk{jch skladateľov v Dolnej Kru
pej i v bratisl avských k oncertných 
ste11ach uskutocnilo už pätnáste 
stretnutie dramaturgov. Podujatie 
od samého zal!iatku patri k domi
nantdm l!innosti Slovensk~ho hu
dobn~ho fondu a jeho Hudobn~ho 
Informačného strediska. Zatiaľ čo 
cieľ a zmysel stretnuti - prezen
tdcia a propagdcia slovenskej hud
by - ostáva j(;. nemenn~, kry~ta

lizoval sa charakter podujatia, 
obohacovalo sa v obsahovej sklad
be t v zdzemi pozvaných. Od ro
ku 1975 patri podu jatie do rdmca 
Bratislavských hudobných sléív
nostt, od toho istého roku prichá
dzajO. do Bratislavy aj ztlstupco
via orchestrov a hudobných in~ti

tO.cif zo socialistických krajín a v 
roku 1982 sa rad účastnikov stret
nuti rozsiril aj o dramaturgov zo 
zdpadocur6pskych státov. v obsa
hovom zmysle sa stretnutia dra
maturgov spestrovali zaraďovanlm 

prehrávok staršlch slovenských 
symfonickfích opusov, k omorn-ýclt 
diel a v ostatných r okoch aj te
matickými blokmi (slovenskd vo
kdlrw-tn~trumentdlna tvorba, slo
vensk-ý inštrumentdlny koncert, 
profily nositeľov cien SHF ). Prfs
lu!ínos( k DllS usporiadatelia stret
nutia využili najmil v minulom a 
v tomto r oku na zosO.ladenie pro
gramovej skladby festivalovfíclt 
koncertov· a termínu stretnutl, aby 
sa čo najvi ac slovenskej hudby 
predstavilo a; v živom predvedent. 

Vývojom prešlo aj oznal!enie po
dujatia. Z povodn~ho ndzvu Stret
nutia dramaturgov symfonick!}ch 
orchestrov sa od roku 1986 pre" 
šlo na názov Stretnutie hudobných 
dramaturgov. Odr dZa to úsil ie 
usporiadaterov pozýva( dramatur
gov, rozhlasových pracovnikov, 
muzikol6gov, hudobných publicis
tov - všetkých, ktorf malú mož .. 
nos( angažorJa( sa za šit•enle slo
venske; hudby. 

Stretnutie hudobných dramatur
gov 1987 odrdža všetky vyššie 
spomfnané tendencTe. Na prehráv
kach odzneli skladby premi~rova
n~ na Tý'tdnl nove/ slovenskej hu
dobnej tvorby '87 i počas minulo
ročnej koncertnej sez6ny. Tema
tický blok patril sO.časnej oper
nej ·tvorbe, z videozdznamov t z 
rozhlasov.Qch snlmok odzneli ope
ry E. Sucho11a (Sviltopluk), f . Be
neša (Hostina), f . GaMra (Mal
ka), T. Salvu (Margita a Besnd, 
Plač) a v SND O.častnici stretnutia
videli predstavenie Cikkerovej 
opery Zo života hmyzu. Po prvfi, 
raz usporiadatelia zaradili aj pro-
filov(;. prehrdvku slovensk~ho au
tora (tdto forma prezentdcie sa 
ukazuje aj pre ďalšie ročnlky ako 
vermt vlwdnti): v t omto roku pat
rila dielu fozefa Gre~dka. Na po
dujati sa zúčastnili hostia z Bul
harska, Ddnska, Holandska, Ma
ďarska, Nemecke/ demokraticke j 
republiky, Rumunska, Juhoslávie, 
USA, Sovietskeho zvilzu, V. Brltd
nle a z Cssn v celkovom počte 
d.vadsafpä( osôb. Očastnlci str et
nutia navšttvill novozriaden~ stre
disko SHF Hudba a mldde't a v 
rdmct pracovn!}ch diskuslf zlskali 
bohaté tnfor mdcie o súčasnom 

d iant v slovenskej hudobnej kul
tare. 

ZUZANA MARCZELLOVA. 
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Hovorime s nérodným umelcom BohdaDOm Warchalont 

Hudba musí vzrušovac ••• 
Slovenská gramofónová produkcia 

predlo!Ua hudobnej verejnosti na troch 
platniach novd, digitálnu nahrávku Co
rell1ho Concertl gross!, op. 6. Radi za
znamenávame, že toto dielo vyprovoko
valo tvorivé sily Slovenského komorné
ho orchestra už k tretej nahrávke. V na
~lch vydavatelských podmienkach - aj 
ked Ide o dobu 20 rokov - nie je čas
tým javom, aby sa k jednému dielu In
terpreti via ckrát vracali. Po odpoved na 
otázku, prečo sa tak stalo, sme sl zašil 
za umeleckým veddclm SKO, národným 

. umelcom Bohdanom Warchalom. 

Corelllho Concertl srossl ste na sra
•ofónov6 platne nahrali v rokoch 1911, 
1!175 a 1985. Zd6 sa n6m, le rozclialy 
med1l tfmlto nahrhkami Die s6 velmi 
prlkre, :le Yiletky poskytujú neobyčajne 

lntaazlvay umeleckf z•lltok. S l!llll ale 
ata apokofaf vy? 

- Nemo!fno povedať, te by som bol 
len nespokojný. Ved za prvd gramofóna
vd podobu Corelllho skladieb sme dos
tali Cenu Supraphonu zn najlepšiu na
hrávku roka. To, pravda, pre mňa nte 
je rozhodujdce. Každý umelec, ktorý sa 
vyv!jn, po čase nesdhlns! v plnom roz
sahu s tým, čo urobll, a preto opravuje 
svoj názor a uplatňuje nové myšllenky. 
Corelll patril k prvým nahrávkam Slo
venského komorného orchestra. Hrali 
sme vtedy ešte v starom zložeňL V tej
to nahrávke chýba dokonca čembalo. Je 
to neuverltelné, ale jeden z kritikov 
tvrdli, fe čembalo počuť velmi slabo. 
Týmto nechcem nikoho zhadzovať. Kto 
dobre pozná rôzne nahrávky s čemba
lom a vypočuje sl aj ,.nášho" Corell1-

N6r. um. Bohdan Warchal a Pavol Fellesi (vpravo) 

Abonentné koncerty A. aB. 
15. a 11. októbra 1987. Koncertn6 sieň 
SF. J. Greš6k: Améby, predohra pre vel
kf orchllltcr; L. v. Beethoven: 4. koncert 
pre klavir a orchester G dur, op. 58; 
A. Dvofäk: 9. symfónia e mol, op. 95 -
Z Nového sveta. Orchester SF, dirigent 
B. Re!fucha. Sólistka D. Ruaó - klavir. 

l ked sa s výnimkou pomerne struč· 
ného Grešáka l . abonentný koncert SF 
čo do dramaturgie velmi približoval po· 
dujattam cyklu pre závody, čo do kva
lity naštudovania ·vynikal nad štandard. 
Toto konštatovanie sa vzťahuje na všet-
ky programové opusy. . 

Každé s tretnutie s niektorým z diela 
J. Grcšáka nás presvedčuje o orlginali· 
te jeho invencie, o pr!značnom zmyslEl 
pre správnu dlžku a účinnost nim vy
týčených proporcU, o výdatnom načie· 
ran! z palety inštrumentára, stavanie na 
neošúchnných kombiná ciách a najml!. o 
dôslednom súlade s Ich využit!m na 
umocnenie vytýčenej Idey. SkOr origl· 
nalitou vynachádzavosti ako filozofickou 
hlbkou sa vyznačuj6.cl opus s jedineč
ným riešen!m evolúcie hudobného pro
cesu dostal vďaka nadšenému propagá
tOl·ovi u tlmočn!kovl sveta Grešákovej 
hudby B. Režuchovl správny tvorivý 
vzruch, strhuj6.ce pulzovanle l v dy~a
micke j forme 6.člnnú výstavbu. 

Hlboký dojem zanechal dirigent najmll 
tlmočen!m obsahu Dvol'tikovcj Novo
svetskej. Akoby sa v ňom prelomill všet
ky zábrany, ktoré mu pomerne často 
nedovolia hlbšie prenlkntlf do citovej 
podstaty Interpretovanej hudby. Dlrigo· 
val spamäti, s velkým nadhla dom, tvo
rivým rozmachom nielen v (tsekoch, kde 
dominuje dramaticky umocňovaný 
vzruch, ale a j tam, kde sa vyžadovala 
vr6.cna spevnosť, lyrická meditácia. Prl 
tomto úsil! sa mohol opierať a ťažiť z 
kvalit výborne disponovaného, citlivo 
reagujGceho, s pravým muzikantskýnt 
nadšen!m · tvoriaceho orches tra. Pri ex
ponovant tém v pr!slušných častiach od· 
znelo viac pr!kladne stvárňovaných, ci
tovým nábojom vyžarujúcich sólových 
vstupov nástrojov na čele s anglickým 
rohom v známom targu. 

D. Rusó-Va r!nska nahradila v posled· 
nej chvfll Dlnorah Varstovtl, ktorá má 

· so SF llčlnkovat na zájazde orchestra 
v NSR. Všeobecne známe, nevšedné a 
uznávané bohaté citové zázemie s611st· 
ky v sdlade so š týlom autora slávilo tu 
dokonalý triumf.. Jej tvorivý prlstup vtla
čll Beethovenovl črty majestátneho. hut-

néJ::c dramaUzmu vyvažov,aného tnt!m· 
nou krehkosťou meditat!vne opuncova
ných lyrlckých tlsekov. Schopnost vy
gradovávať hudobný prúd do kovovozne
jtlctch vrcholov pri pohlade na jej sub· 
t!lnu postavu vnucuje nevdojak divákovi 
úctu :1 obdiv. Dodávame však, že si vie
me predstaviť tento opus a j v zvukovo 
krehkejšom rúchu, s ešte meditatrvnej
š!m náterom, ale poklal sa Interpret po
hybuje v hraniciach štýlu, má právo 
1 na takýto výklad. V každom pr!pade 
muslme obdivova( velký tvorivý poten
ciál a pohotovosť našej umelkyne. Ová· 
cle obecenstva boli plne zasl(tžené. 

VLADIMIR CI!IK 

22. a 23. októbra 1987. Slovenskf ko•or· 
nf orchester, umeleckf ved6ci Bohdan 
Warchal. Sólisti: Bohdan Warchal, Peter 
Hamar, Andrea Sestikov6 - husle. 

Inovovaný Slovenský komorný orches
ter vstúpll do svojej prvej koncertnej 
sezóny. I ked na BHS spolupracoval (v 
rámci MTMI) l reprezentoval ( samostat
ným recitálom J. bo11 to Iba prvé dotyky 
vizuálne ( 4 ženy), akustické (mohutnej
š! zvuk), umeleckO ( hlada júct, kryštd· 
lizujúcl sa prejav). Jednoznačne mož
no konš tatovať, že warchalovci dohrali 
svoj .,brilantný koncertantný umelecký 
cyklus" a nastupuje ďalšiu cyklická for
ma - zvukovej hutnosti a z toho pra 
meniacej možnos ti vUčšej výrazovej dl· 
ferencovunos tl, širšieho dramaturgick6· 
ho záberu. Dobre sa počúvaj6. pri hud
be súčasne j, v skladbách, v ktorých zvu
ková a partnost súboru posúva ich výra
zovú dynamičnosť, dodáva tm proflluj6.· 
cejšl rukopis (Bartók, Htndemtth, Su
cho~. Janáček) . Hudba baroka vša li do
stal provokuje k porovnávaniu s tým, 
čo už doznelo. .. Roky sme počúvali 
Ich brilantné sláčiky, poetika ich hud· 
by zafixovala sa hlboko do povedomia, 
preto takúto zmena potrebuje čas na 
preorlentáclu a z Ich strany čos zrenia, 
kultivovanosti, zvukovej homogenity, tó
novej prlspôsobenos tl a vzájomnému reš
pektovaniu so. Sa mozrejme, smerom k 
zohranému kolekUvu pôvodných hráčov, 
ktorl tvoria jadro súboru. Každý nový 
člen by sa mol viac započúva (, konfron
tovať, učlf sn, aby kolekt!v rástol v zho
de so svojou úspešnou trnd!clou. aby n o
vé peripetie sa dotýkoli skutočne ibo 
vizuálneho, pričom umelecké by smer o· 
va lo k dnlš!m, vyššfm umeleckým náro
kom. 

Prvý konce rt sezóny v oblasti baroko· 
vej hudby poukázal práve na potrebu 
v!lčšel zomknut osti, lntcnz!vnejšej prá· 

ho, Isto sa mu bude zdať, že čembalo 
počuje. Skutočnost, že existuje na hráv
ka bez contlnua, ktoré má v tejto hudbe 
podstatn6. funkciu, je Iste jedným z dô· 
vodov, aby bol hudobn!k nespokojný. 

Co chfba druheJ nahrhke? 

- Tdto sme nahrali u! s čembalom. 
No krátko po skončen! práce som sl 
uvedomil, že mám k nej vtac výhrad 
ako k prvej. Zloženie orchestra bolo 
nové a vždy sa nepodarf uskutočniť vy
týčené zámery. Nie je to sice zlá nahráv
ka, no predstava a výs ledná reullta sa 
často odlišujú. Tento rozpor je motorom, 
ktorý mu ženie, aby som sa znovu vrá· 
Ul ku skladbe a prekonal úroveň jej In· 
terpretácle. 

Velmi silno u ds p6sobl predstava 
IdeálneJ Interpretačnej podoby. No ne
povedali ste n6m zattar, v čom jej po· 
liadavky druh6 nahrhka nesplňa? 

- Povedal by som, že je v nej málo 
.,nervu", života, neviem, v prejave sa ml 
nahrávka zdala ,.šedive jšia" než prvá. 
Hla vným dôvodom však bolo, že medzi
tým velmi rapidne pokročila technika 
nahrávania. Zrazu tu boli digitálne apa
ratdry, ktoré umožňujd nahrať skladby 
po technickej stránke ešte dokonalejšie. 
AJ to je dôvod, vracať sa k dielam, kto
ré sme už nahrali. 

Ak sa k určitej skladbe 1novu a zno
vu vraciate, SYed!!( to o takfch jeJ hod
notách, ktoré al velmi vysoko cenlte. 

- Coreillho dielo je pre orchester 
nášho typu takým materiálom, z ktorého 
je potrebné postavlf sl umelecký pamät· 
nik vlastnej existencie. Nie je to Jen 
jedno z najpopulárnejš!ch diel baroka, 
ale iste aj jedno z najvýznamnejš!ch, 
z ktorého vyrastalo daišle umelecké úsi
lie doby. Pri jeho št6.dlu možno zfskať 
velké umelecké sk6.senostl. je to neoby
čajne krásna hudba. Vyplat! sa naštu
dovať ju čo naj lepšie. Corelllho som 
ochotný nahrávať aj desaťkrát. 

VU reiipekt pred dielami minulfch 
storoči m6 vlak dobre zn6me hranice. 
Tfml s6 otázky historickeJ, štýlovej ver
nosti. Ste známy ako umelec, ktorý sa 
ualluJe barokovú hudbu pri bližovať dneš-

ce na sebe. Priezračnosť partitúr sta rých 
ma jstrov, diferencované delenie súboru 
podla požiadaviek formy diel (concerto 
gross o, koncert, slnfonla) ešte väčšmi 
odha lilo aktuá lnosť situácie a rezervy 
jednotlivcov 1 celého kolekt!vu. Poklal 
vloiončelá zneli najhomogénne jšle (Eva 
Cermanová opäf potvrdila, že je nielen 
dobrou hráčkou, ale 1 muzikantkou), 
skupina violistov zvýšila zvukovú plnosť 
(pričom Zuzana Boul'ová nesnažr sa for
s!rovnf svoj nástroj), zatia l sekcia hus
lf nadobudla úplne nový zvukový l vý
razový charakter. Tra ja nov! členovia 
zavážia, l ked Andrea Sestáková sa už 
v minulej sezOne prispôsobila zvukové
mu Ideálu warchalovcov. Na BHS l 
os tatnom vystdpen! boli cltelné sólis
tické amb!cle jednotlivcov, do Istej mie
ry zdôraznené velkorysou prles torovou 
rozos tavenosfou hráčov, čim a koby strá
ca li (na jmä hus lis ti) konta kt medzi se 
bou l skupinou vzájomne. No vari naj
markantnejšie tento fakt vystúpil v Con
certo grosse op. 6 č. 10 A. Corelllho, 
v ktorom spoločne s B. Warchalom hra
la concertino Tatiana Nedelčeva. Svojim 
celkovým uspôsobon!m ·(tón, výraz, na
tureJ) sa však diametrálne odlišovala 
od pon!mania a interpretovania starej 
hudby svojim par tnerom ako l tutti od
povedajúcim orchestrom. Overa bližšie 
sa k štýlu ,.starých ~lenov" - Warcha· 
Ja u Hamnra pribl!žlln A. Sestáková v 
Koncerte pre troje hus l! F dur G. Ph. 
Telcmunna. I ked Individualita každé
ho bola dosť výrazná, muzikantské cl
tenie, štýlové primknutie smerovalo k 
vzá jomnej korešportdencll, k rešpekto
vaniu sa a prerastalo k výrazovému 
zjednoteniu. 

Bohdan Warcha l pokračuje l naďalej 
v maximálne lntenz!vnej práci so súbo
rom. K tomu, aby sa dostavili výsledky, 
zhodné s jeho menom, je potrebné, aby 
nov! členovia Individuálnou prácou na 
sebe pomohli vysyntetlzovat adekvátny 
umelecký dosah v prospech kvality ce
lého súboru. Interpretáciou Suchoňovej 
Sláčikovej serenády dokázali, že per
spektfvy sdvlsin s plnš!m, výraznejšfm 
prehlben!m zaangažovanosti kolekt!vu. 

ETELA ľ.ARSKA 

Cyklus koncertov 
súčasnei hudby 

Roz do mesiaca sa usporadúva v Moy
zesovej s ieni SF podu jatie, ktoré sa v 
spolupráci s poprednými umelcami, stl· 
bormi 1 telesami dramaturgicky orien
tu je výlučne na svetovú (najmä soviet
sku) l domá cu tvorbu nášho storočia. 
Program jednotlivých koncertov súčas
ne j hudby tvor( cyklus s účasťou varia
bilných obsaden! čl programovaných au-

nfimu posluc}16čovl z jeho atanovlaka, 
z Jeho cltenla, myillenok a nukovfch 
predst6v. Ste presvedčený, le nemoi uo 
Y s6l!asnef dobe presne realizovať baro· 
kov6 interpretačné, estetické predstatJ 
aj preto, !e je ot6zne, čl lcll vilbec mol· 
DO 6plne po1nať? 

- Dotýkate sa problému .,nových" 
smerov, ktorých zástancovia sa v praxi 
snu!flu autenticky interpretovať starú 
hudbu. Počul som vcl;J nahrávok s rôz
nymi ansámblaml a jednotlivcami. Ka!· 
dý z nich prehlusuje, že sa snaž! o au
tentickosť, a te ked Ich počujem hraf, 
zisťujem v Ich pon!manf velké, diamet· 
ráine rozdiely. Po tvrdzuje .to môj ná· 
zor: autentický pohlad na túto hudbu 
nie je možný. Do určitej miery sa dá 
teoretizovať. Ibaže ak sa bude hudba po
sudzova ť len teoreticky, prestane byt 
hudbou. Pre mňa vždy platilo, piat! a 
až do mojej smrti bude platit: hudba 
musi niečo hovortt, mus! vzrušovať a 
prinášať ludom zážitky. Ak sa Interpre
tuje podla ' ,.logaritmického prav!tka", 
stráca svoju funkciu. 

l 
Ako posudzujete pou:llvanie starfch, 

historických nbtrojov? Nakolko Je ta·· 
kéto archaizovanie aktu61ne pri sl6iíl· 
kovfch nbtroJoch? 

- V barokove j hudbe mali sláčikové 
nástroje, na priklad aj hus le, menšie 
menzúry, čo bolo pr!člnou ich člastoč· 
ne Iného zvuku. Aj Strad ivari vyrábal 
pôvodne takéto hus le. No keby Corelli 
a osta tn! majstri mohll poznať zvuk 
dnešných sláčikových nástrojov 1 pô· 
vodných, pochádzajúcich z ich doby, ale 
v modernej dobe upravených, iste by 
súhlasili s ich použ!vanfm. Predstavujú 
krok dopredu a nikto sa nebude predsa 
brániť niečomu, čo po~6.va vývoj k lep· 
šiemu. Nie som proti tým, ktor! chcQ, 
aby dnešný poslucháč poznal skladby 
v svojej originálnej podobe (s výhradou, 
ktorú som už spomenul) . Chápem toto 
6.sllle skOr a ko zauj!mavost. Výsledok 
tejto činnosti pr ljfmam ako vykopávku, na 
ktorú sa rad i pozrieme. Starý tanier nám 
sice pripomenie, ako sa kedysi jed~va
lo, nebudeme však chciÍit z neho jesť. 
Historické šuty svedč ia o dobovej móde, 
a le nikomu nena padne , aby sa v nich 
ukazoval na ulici. 

Zhováral aa: PAVOL FELLEGI 

torov, Iba dva z nich - prvý a š tvrtý -
stl ve novanO tvorbe jedného majstra. 

Pt•vý z monotematických koncertov -
dcbussyovský - odznel. 21. októbra. S 
výnimkou úvodnej skladby Syrinx pre 
sólovO flautu boll na ňom uvedené opu
sy, ktorých frekventovanosť na koncert· 
nom pódiu je pra kticky nulová. Usporia· 
da telia nevyužili naštudovaný repertoár 
účinkujúcich, ale ctelavedomou tvorivou 
objednávkou sa zámerne sústredili na 
tle skladby francúzskeho Impresionis tu, 
o ktorých P.xlstencii vieme skôr z učeb
n!c čl monogrnfl!. 

Z hladiska dramaturgie bolo teda to· 
to potlujatie ncspome pozoruhodným prl· 
nosom. Slwda všnk, že tolkokrát krltl· 
zovuml nelworcllnovanost podobných po
dujat!, k akej dbšlo aj v tento večer 
[ súčasne usporiada l koncert a j ZSSKU) 
sa prejavila v citelne osla benej náv
števnost!. 
Kolotoč, v ktorom všetci žijeme, a kto· 

rému su nevyhnú ani naši interpreti, 
neraz spôsobuje, že umelci v snahe vy
hovieť dopytu dosiahnu pri naštudovanf 
tstt1 mieru profesiona lity - zahrajú no
ty, zohladnla väčšinu Interpretačných 
parametrov, no tempo, čo Ich nú ti štu· 
dovať stále novlí a nov6 diela, Im akosi 
zabraľíuje hlbšie preniknúť do duchov
ného obsahu prednášaných opusov. Tieto 
nsoclácic su nám vnucova l! pri sledo· 
van! tohto dcbussyovského programu. 

Už Syrinx v podan! M. Jurkoviča, kto
L'Ý túto skvelú miniatúru Interpretoval 
spamäti, mal istť\ rezervy v snahe do· 
stuhnut pravý tmpresionls ticltý opar, 
spojený so zvukovou kultivovanosťou 
znchlídzaj6.cou do rartnovanostl. Po tej: 
to stránke vlne uspokojil výkon klavír 
neho duu súrodencov - Daniely Rusó· 
VarfnskeJ a Mnrläna Varlnskeho. Umele! 
dokázali vyfažit z partitúry pomerne ve· 
ra (ale zrejme tiež nie všetko), najmä 
vďaka tvorivej sna he prežiariť hudobné 
l! nie Siestich antických tancov pre štvor· 
ručný klnl•h·. Najväčš! časový priestor 
koncertu zabra lo spevácke umenie Evy 
Blahovej, nesporne muzikálnej, Inteli
gentnej sopranistky, no v. dotvilraní ob· 
snhu vyznel jej program pr!liš jedno
tvárne (oba cykly Galantných slävnostl, 
t. j. i plesni na Verlnlnovu poéziu, Kolo· 
toč z cyklu Zabudnutý popevok, dalej 
pleseň Mondollna a protivojnovo orien
tovaný opus Vianoce deti, ktoré stratilt 
domov, (na vlastný skladatelov text) . 
Očakáva ll sme výraznejšiu diferencova
nosť nálad a pocitovnlt sme Isté rezet·vy 
uj v speváckej technike. Jej partner prl 
kluv!rl M. Lapllanský odviedol spolnh· 
llvý výkon na profestonálne j úrovni. Zá· 
ver koncertu patril triu netradičného ob· 
sadenia v zložen! : Ua utista M. Jurkovič. 

violista Milan Teleckf a harfistka Kris· 
Una Nov6kov6, ktor! predviedli Debussy
ho Son6tu pre flautu, violu a harfu. 

VLADIMIR Cl!IIC 



byt prospešný dnešku ... 
(NA MARGO IIOVEJ PREMIÉRY V KOMORNEJ OPERE) 

Pri priprava druhej premiéry 
KOMORNEJ OPERY Slovenskej 
tilhurmónle (5. a 6. 10. ), ko
nanej v rámci BHS, s ia hla dra
maturgia st1boru po dvoch má
lo známych 1 hrávaných jed
nodejstvových tituloch. Prvým 
z nich bola operná serenáda 
CltilANKY, uvádzaná st1časne 
pri prUežltostl spomienky 200. 
výročia úmrtia Chriatopha Wil· 
Jibolda Glucka. Dielo, patriace 
do predreformlstického obdo
bia skladatelovej tvorby, vznik· 
lo v roku 1754 na objednávku 
rakt1skeho š lachtického dvora, 
podfa textovej predlohy Pietra 
Metastasla. St1bor Komornej 
opery ho v slovenskom prekla
de dr. Ijuby Makovtckej uvte· 
dol ako českostovenskt1 pre· 
mlóru - od čias prvého pred· 
vedenia dielo premiérované ne· 
bolo, až v tomto roku po ňom 
s iahla aj hamburská Státna 
opera (zhodou okolnosti sme 
televlzny záznam tohto verej
ného predvedenia z Rokokové· 
ho divadla zámku Schwetzln· 
ger mohli vidieť v predvečer 
naš nj premiéry - v kostýmoch, 
scéne l réžii Herberta Wernlc
kého n hudobnom naštudovnnl 
René Jacobsa). Druhá časť pre
miérových večerov patril a ob· 
javne dramaturgicky 1 režijne 

epizódy zo Cervnntesovho Dona 
Quijota; na jeho slovenskom 
pretlmočenl su podielali Ing. 
Stefan Culen a )in Strauer. 

Na prvý pohlnd by sa zdalo, 
že sama podstatu druhého ti
tulu je ovelu schodnejšou ces
tou k naplneniu vytýčeného 
clela súboru - realizovať syn
tetické divadlo - , než Glucko· 
ve C!ňanky. Jedinečná režijná 
koncepcia opllť hosťujúceho 
zasl. umelca Jozefa Bednárika 
však povýšila oba tituly do cle
lavej roviny spôsobom volenia 
spoločných prvkov, a to nie
Jen žánrových (s pojenie opery, 
činohry, bábkového divadla, ba
letu, tanca l · pnntomlmy), a le 
aj formotvorných (spoločný zá
klad scény, zapojenie celého 
súboru do diania, pridaná pos
tava Inšpektora orchestra v 
oboch tituloch, až trojvrstvové 
stvárňovania fabuly, demon
štrácia divadla v divadle). Po· 
darilo sa mu tým aklblt dn 
charakterovo l l tflovo odlllné 
tituly v kompaktnt, dvoji!asto
vt celok. Bedn6rlk je múdry a 
citllvf, ani nie tak hladajúci, 
le! u! ,.znajúc!" re!laér -tvor· 
va . . . Jeho oaobltf rukopis 
priam uchvacuje, neuat61e udi
vuje rovnako koncepciou, cel· 
kom, ako aj ttml najfemnejllml 

Juraj Ouriak (Pedes) o Ivica Neshybová (Mária) 

u pravenej a zaktuallzovanej 
verzii pOvodne bábkovej opery 
Manuela de Fallu BABKY MAJ· 
STRA PEDRA. (Úpravy sa tý· 
kuli najmll aktlvneho zapoje 
niu spevákov do deja , zámeny 
postavy chlapcu-vyvolávača za 
Máriu - Pedrovu ženu a po
zmeneného záveru v prospech 
Ideového posolstva.) Dielo 
vzniklo v r . 1923 na sklada 
telovo vlastné libreto podla 

Snlmka: J. Bartoš 

detailami (od gesta, mimiky, 
pózy, pohybového náznaku, he
recko-speváckej u tanečnej ak· 
cle, cez dokona l osť a funkčnosť 
každej r ekvizity, až po doslo
va výtvarno-kompozičné crtente 
divadla napr. záverečné 
kvarteto v Clňankách). Bedná· 
rlk narába rovnako dobre so 
zvellčenlm, iróniou, satirou , 
s ymbolmi ; syntetizuje ntekolJ<o 
plánov, svetov, dOb, !oriem, ak-

tua llzuje. Vtipne komblnujtt 
.. vážne" posolstvá s odlahče
nostou. Všetko to predkladá 
samozrejme a prirodzene, do· 
kona la premyslené, neciUC 
žiadnu s topu námahy, zaváha
nia, ,.hluchých miest" ... Je na· 
ozaj neopakovatelný. A ked aj 
,.náhodou" mene j vnlmavý ale
bo menej pripraven ý divák ne
postrehne na prv5' raz všetko, 
čo Bednárik predkladá, rozhod
ne sa na jeho predstaveniach 
nebude nudiť. (V tejto sOvls
Jostl je potrebné poznamenať, 
že režijne pripravit Gluckove 
Ciňank y, porovnáva jdc Bedná
rlkovu a Wernlckovu zaujlmn
jú, ale pritom konvenčnú a sta
bilnejšiu koncepciu, rozhodne 
nebola la hká záležitost.) Bed
nárik dotvára jemu vlastnS'm 
spôsobom predlohu, s prostred
kúva myšlienku Inteligentne a 
dôvtipne, obohacuje ju. Je pre 
neho prlznačné, že dokáže v y
ťaži( a zapojiť do akcie kaž
dého, koho má k dis pozicii (od 
dirigenta, epizódnych, nemo
herných, baletných až po hlav
né postavy). Je náročný k.u 
každému - a to cltlt na cel
kovom výsledku. 

Ve lmi dobrými partnermi mu 
v spoluvytváranl konečného 
tvaru boli všetci realizátori 
premiéry. Hosťujúci výtvarnlk 
Peter Caneckf vytvoril vtnc
dčelnou, jednoducho členen;,u 
scénou, ako a j kostýmovým rie
šenlm - využlvajdclm kombi
náciu štýlových, dobov~ch a 
regionálnych prvkov - zaujl
mavý kontrapunkt s režijnou 
koncepciou. Podielali sa na 
ňom rovnako dčesy a paroch
ne, ' llčenie, bábky, doplnky, 
r ekvizity, svetlá, zadná projek
cla s funkciou Ilúzie. Obdivu
hodné bolo napr. sledovať, ako 
na vyvýšenom javisku v tvare 
rampy, na mlnlatdrnej ploche 
doslova nlekolkých štvorco
vých me trov (.Spoločenská sála 
Domu ROH viac priestoru ani 
neposkytovala), bol rozohratý 
a zaplnený takmer každý cen
timeter. 

Zjednotený bol a j r ukopis 
choreograflek - Eleny Llndt· 
nerovej a. h. (Ciňanky) a Ele· 
ny Záhor6kovej (Bábky maj
stra Pedra). Okrem klustckých 
i sOčasných baletných a taneč
ných prvkov sme zaznamenall 
napr. aJ vtipné zapojenie nero
bicku. Velmi dobre ch_oreogra
flcky i technicky pripraven[ 
poslucháči Hudobnej a taneč
nej školy zvládli kvalitne svo
je úlohy demonštrátorov, nosi-

Nové brnenské uvedenie 

Janáčkovho Osudu 
Až do svojho r ozhlasového 

uvedenia v r oku 1934 bola Ja 
náčkovu štvrtá operu Osud po
važovaná za dielo celkom ne
vydarené a konfúzne. Potom sa 
začal prikladať Istý význam 
aspoň hud be te jto opery, na 
milosť sa však nevzal ani s u
jet ani llbretls tlcký tvar, kto
rých nedos ta tky boli prlplsané 
nn vrub skla datela a predo
všetkým jeho pomocnice, uč i · 
telky Fedory Bartošovej. Scé· 
nlcké uvedenie diela prebojo
val už v r . 1958 brnenský dlrl-

. gent a dramaturg Václav No
sek a Iba o deň za brnenskou 
pôvodnou premiérou sa vtedy 
oneskoril Stuttgart, kde sn o 
uvedenie Osudu zasad il známy 
opern5' prekla datel a zna lec 
llbretlstlky, Kurt Honolka. To 
sa už začal pohlad na dielo 
menlt. Osud sa naopak začal 
javiť ako zaujlmavý dokument 
Janáčkovho vývoja po Jej pas
torkyni, ako prejav jeho od
klonenia od folklorlzmu, ako 
s ymptóm secesie, atd. Snáď už 
nikto nepochyboval o kvalite 
a dramatickej sile hudby k 
Osudu a o novátorstve základ
nej Intencie prlbehu, s Istými 
•·ozpakml sa snáď už chodilo 
Ibn okolo trochu bizarnej ja
zykovej stránky (samozrejme 
Iba u nás , pretože v prekla
doch pre potrebu cudziny ten
to problém odpadol) . Osud sa 
sfce nes ta l ani doma ani v cu
dzine repertoárov ým titulom, 
budil všuk tým v!lčšl záujem, 
čim vlne sme sa časovo vzďu -

lovali od doby jeho vzniku, 
čím silnejšie jeho uvádzanie 

, podmieňovali vlny nostalgie
kých návratov ku ku ltúrnym 
vzorcom prelomu storočia, a 
čim výrazne jšie rás tol v za
hraniči celkový záujem o Ja
náčka. Rušivé sn s ta lo zaujl
mavým, neoddlskutovatelné In
s itné rysy a klišé začali pôso
biť (povedané estetlcko-sémlo
tlckou terminológiou) prizna 
kovo. Všeobecne bol prija tý 
fakt, že vo svetovej opernej 
tvorbe obdobia okolo r . 1900 
sa nenájde dielo; ktoré by s 
podobnou odvahou prezentova· 
lo problémy umelcQvho života 
a tvorby, nehovoriac o tvorbe 
opernej. 

Na túto postupnd konjunktO.
ru Osudu muselo skOr či ne
skOr zareagova ť aj Brno. V tu
na jšej opere dlho zvažovali, ke
dy a ako operu Inscenovať 
(volba nakoniec padla na ob
dobie tohtoročného Medziná
rodného hudobného festiva lu, 
čim sa zároveN rozširuje ja
náčkovský repertoár pre po
treby Janáčkovho jubilejného 
roku 1988), čl spravit alebo 
nespravlť jazykovO úpravu tex
tu (múdro zosta l zachovaný 
originá l), a Č l · od niekdajšej 
Noskovej úpravy prikročiť k 
pôvodnému Janáčkovmu rozčle
neniu na 3 dejs tvá . Režisérka 
Alena Vaňáková nakoniec onú 
úpravu dodržala : rozdelené 
posledné de js tvo teda rámcuje 
.,Juhačovtcký" aj ,.pražský" vý
juv, prlpomfnanS' v podobe re-

mlnlscencle. Proti tomuto ro
zumnému zásahu nemožno nič 
namietať : zvyšuje dčinnosť a 

• prehladnost prlbehu a prepožl
činva mu dramatickú hlbku a 
vSrraznejšlu časovo psycholo
gickú .,logiku". 

Premiéra 2. okt6bra bola pri
jatá fes tivalovým pu blikom ne
obyčajne vrelo. Dirigent Jan 
Zbavltel zvládol s polu so zbpr
majstrom Josefom Pani!lkom 
problém hudobného tvar u viac 
a ko us pokojivo. Na zučiatku sa 
v hre orchestra objavilo nie · 

kolko menej dotia hnutých 
mies t, celok však mal typický 
janáčkovský dramatický ťah a 

Chr. W. Gluck: Cfňanky (fln6le) 

telov dejových myšlienok v po
hybovo-symbolickej rovine. 

O preclzne hudobné naštudo
vanie oboch tit ulov sa zaslúžil 
dirigent Marián Vach. K dispo
zicii mal ,.vynovený" orches
ter (sdvisl to so sta bilizáciou 
jeho členskej základne ), pozos
táva júci prevažne z velmi mla
dých hráčov, a tým aj nelahkú 
úlohu - zmocniť sa kvalitne 
jeho prezentácie. Gluckova par 
titúra poskytovala pries tor pre 
náročné klas icis tické muziclro
vanle, žia da prlsnejšle vycl~ 
!ovanie predlohy ako Fulla , 
ktorý oproti tomu umožňuje tm
presionlstlckd uvolnenosť, obo· 
ha tenú š panielskymi folklorlz
maml. 

Zanietenosť pre spoločnú vec 
cltlť v 'predstavenl na každom 
kroku - serióznu prácu všet
kých účinkujúcich na spoluvy
tvára nf čo naj lep!;ieho celku 
(v hudbe napt·. vo vyváženej 
zvul<ove J súhre duet, kvartet, 
atď.) . Navyše, zdá sa, že nám 
v súbore Komornej opery vy
rastá nová, mladá, univerzálne 
"vyzbrojená" generácia sólis
tov, ktorej umeleckým krédom 
je realizovať syntetický diva
delný tvar. Obdivuhodnú je, 
ako sd všetci nielen spevácky, 
herecky, ale a j pohybovo pri
praven! neus tále nktlvnl, 
zdravo sebavedoml. Ani jeden 
zo sólistov navonok nepocito
val ako vlastnú ,.ujmu" vys tu
povať v nesptevaných, epizód
nych postavách (o. l. a j garde
roblérov a r ekvizitá rov). Za 
všetkS'ch spomeniem aspoň 
Petra Suberta vo vynlkajOco 
rozobratých kreáciách Velkého 
eunucha, Hostinského a In
š pektora orches tra. Ozajstným 
zážitkom bolo s ledovanie tva
rovania charakteru postáy u 
Ivice Neshybovej ( Llslnga a 
Mária) . Jej prekrásne výšky, 
nosnosť zvonivého sopránu a 
výborná technika dovorovnll 
Yahko a samozrejme zvládnuť 

priamo prekvapivo pôsoblll 
mies ta, v ktorých Janáček po
žaduje r ad neobvyklých zvuko· 
vých nuansl. Karel Zmrzlf vy
tvoril na scéne impozantné 
scénografické riešenie, ktoré 
znamenito korešponduje s kos· 
týmami i vizuálnymi projekcia· 
ml lnez Tuschnerovej. V ob
rovskom, sve telne l fa rebne 
prekomponovanom priestore sú 
dané predpoklady pre zdôraz
nenie jednania operných pos
táv l pre zložitý pohybový a 
v5'zna mový kontrapunkt až ku· 
leldoskoptcky pestrej kúpe love j 
scény. V súlade s h udbou sa 
pozornosť divá ku zameriava na 
klúčové dramatické momenty 1 
na epizódy, na ich zložité vzá
jomné vzta hy 1 prekrývanie 
atd. Chvl lami vzniká dojem !il-

Snlmka: V. Vunftk 

movos tl. Vfdy znovu pripo
meňme špecl!lčnost operného 
ja viska. To už hovorime samo· 

Snímka: J. Darto~ 

aj tie najobťnžnejšie dskalla 
vokálneho pa rtu. Oproti ohyb· 
nému hlas u Neshybovej pôsobi
la alternujúca Mária Eli6šová 
najm!l v Gluckovl akosi "uzem
nenejš le", tvt·dšle (nie v nega
tívnom zmysle slova). avšak 
Isto, kvalitne a zretelne !or· 
mulovala kontúry herecko-po
hybového a j s peváckeho preja· 
vu. Dve klúčové mužské postu· 

· vy oboch titulov s tvárnil Juraf 
Durdiak. Prvej - mladému Cl
i'lanovl Sllangovl .,darova l" lah· 
kosť, frivolnosť, šarm i vzlet; 
druhej - Ma jstrovi Pedrovl -
so s ymbolickým rigolettovským 
zve llčenfm až démonickú su
gestlvnosť. Aj keď možno mat 
určité výhrady voči jeho eš te 
nevyzretému vokálnemu preja· 
vu (v súčasnosti je externým 
poslucháčom spevu 3. ročnlka 
konzervatória a s obťažnosťou 
Gluckovh.o partu má čo roblt 
aj skúsený spevák), nesl o bod· 
no mu uprieť jedno: maximá!· 
nu s nahu vyspievať všetko, ako 
najlepšie vie. V každom prlpa
de v iiom vyras tá nádejný te
noris ta , vyzbrojený navyše dob· 
rým člnoherným základom. )!l· 
na Ourlai!ovi bola e legantnou 
hosttterkou Llslngou, Miroslava 
Mari!ekov' (ako člnska slečna 
Tandžu) vynikajúco demon
štrovala ntekolko výra zových 
rovin, podporených prirodze
ným zmyslom pre komedtálne 
tvarovanie a pohybovým pre
pracovanlm. Fraotliek Ouriač 

· zau ja l h lasovou sýtosťou, pi· 
nosťou a zauj!muvSrm, nalvno
čistým zmocnenlm sa pos tavy 
Dona Quijota, ktorú a lt,ernujúcl 
ladislav Nes hyba umocnil mOd
rosťou a skúsenosťou. Obaja 
boli výstižnými lnteqJretml zlí · 
verečnej, symbolicky vyznleva
júcej myš lienky premiéry: len 
brats tvo ludl smelých, slobod · 
ných, čistých, dobrS'ch a prav
divých môže byť prospešné 
dnešku. 

EVA HOLUBANSKA
BARTOVICOVA · 

zrejme o režijnej koncepcii A. 
Vafíákove j, o jednej z na jpre 
mys lenejšfch réžii, aké sme v 
Bme za pos ledné roky videl i. 
Pre r ežisérku nebolo vôbec 
lahké nájs ť neošúc haný výklad 
tva ru, ktorý hudobne, suje tovo 
a dramaticky stoji akoby me
dzi jej pastorkyňou a Bohémou 
a a nticipuje mnohé z toho, čo 
sa potom ukáže trebárs v auto
rovej opere Z mt tveho domu 
alebo vo vrcholných dielach 
e urópskeho expresionizmu. Išlo 
predovšetkým o to, vyhnúť sa 
ako expreslonlsttckému výra
zu, tak verlstlckej kresbe a 
nájsť rovnováhu medzi "bábko
vosťou" pos táv (kedys i o nej 
hovoril sám sklada tel ) a bi
zarným ps ychologlzmoiJl. Poda
rilo sa. Iste i vďaka protago
nistom, ku ktorým na premiére 
pa tril skúsený a s tále presved
čivý Vladimir Kreji!lk (sklada
tel !ivnf), v prejave vyrovna
ná Natalia Romanovi (Mlia), 
skúsená Anna Barovi (jedineč
ná postava lílalenej MfllneJ 
matky), hlasove ambiciózny 
Milan Voldfich (Dr. Suda) a 
herecky l s pevácky výrazný 
Jan Hladlk (maliar Lhotský) . 

Je treba pripomenúť l nanaj· 
výš vteryhodnO hru predstavl
telov rady e pizódnych úloh 
(Hana Málková ako Slečna 
Stuhli, Gita Abrahamová a ko 
Pani Radová, )ifl Holelíovaký 
ako Student, atd.). Videli (a 
počuli) sme skrátka predstave
nie európskej úrovne, usilujúce 
sa o výklad a domyslenie Ja
náčkovho dramatického zlíme
ľU a o zvtditelnenle zvláš tnej 
ges tlky tejto stá le doposia l mlí
lo známe j hudby, ktorou sa 
otvára jú výhfady do sveta vr·· 
cholnej hudobnej drama tlky 
nášho storočia. Jill FUKAC 



NAS ZAHRANICNf HOST · 
Vo niaj karh'!re bola určitú dobu avi

zo't'an' l Pucciniho Turandot. Nesple't'ali 
ste Ju potom iba 1 termlnovfch probl6· 
mov, alebo vb tAto úloha nezaojlma? 

Akli novli úlohy pripravujete? 

- V tomto roku ma čaká Vec Makro· 
pulos. 

Hlldegard Behrensová je dnes nepo
chybne pravou wagnerovskou ,.divou ... 
Jej Brlinnhlldu, Sentu, Isoldu, no l 
Straussovu Salome čl Pucciniho Toscu 
pozná celý operný svet. V súkromi sa 
z DrUnnhlldy stáva šarmantná, hlbavlí 
umelkyňa. Aj popri nemalých povinnos
tiach, ktoré mala na tohtoročných mnr
chovských festivalových predstaveniach 
l bola Brlinnhlldou vo Wagnerovom 
Prstenl a vo všetkých valných chvflach 
skťí.šala novú produkciu Straussovej Sa
lome). sl ochotne našla čas na náš roz
hovor. 

Sopranistka 
HILDEGARD 
BEHRENSOVÁ 

- Len z termfnovej tlesne. Mala som 
už aj zmluvu, ale Soltl a Wolfgang Wag· 
ner chcelt pre Bayreuth zfskaf ako 
Brlinnhlldu práve mňa, a tak ma láska· 
vo Maazel z tohto projektu uvofnU. 

No obja't'l aa 't'O valom reperto6rl ... 

- Móžno áno, aj ked nebude patrlf 
k mojim preferovaným O.lohám. Ak by 
ma však niekto postavU pred otázku, 
čl chcem spievaf Turandot alebo Fan-

A v nahrávaclch itúdi,ch? 

- V MET sme začali nový Prsteň Val· 
kýrou, butlúcl rok prfde na rad Sieg
fried. 

A miJfete nám ul teraz prezradiť no· 
flch partnerov? 

- James Morris splevu Votana, Chris· 
ta Ludwlgová )ll Frlckou, Jessye Nor· 
manová Slegllndou, Kurt Moll lnterpre· 
tuje Hundlnga a Gary Lukes Slegm~nda. 
Ja spievam tentokrát Brlinnhlldu a dl· 
rlgovaf bude James Levlne. 

V poslednom l!ase vaiu umeleck6 ka· 
riéru skrUIII tri rôzne lnscenAcle Prste· 
ňa, jeden v Bayreuthe, druhf v Mnl· 
chove, a z tretieho zatial Valkfra v 
MET, ktorA v sezóne 1987-88 uvedie aj 
Slegfrieda o Súmrak bohov. KtorA 1 tých· 
to produkcii vém bola najbllUla? 

- ja nikdy neporovnlívam, sama pro 
seba á no, a le verejne principiálne nie. 
Moju Brlinnhlldu sa snažfm zalntegrovaf 
všade bezproblémovo. 

Aj po hudobnej strAnke? 

- Snažfm su v spolupráci s dlrlgen· 
tom vytvorit správnu koncepciu. 

V poslednfch rokoch Interpretujete 
aajmii Wagnerove diela a Straussa. Jeho 
Salome v Salzburgu vb doslova 't'yka· 
tapultovnla medzi opernli h't'lezdy. Ako 
to však bolo predtým 1 niou umeleckou 
dr, hou? 

Ak sa dobre pamlitAm, " predchád·za· 
j6com ltlnsu tu v Mnlchove, aj " MET, 
ste boli vo Valkýre Slegllndou? 

- Ano, a tťí.to úlohu Interpretujem na 
nahrávke bavorského rozhlasu pod ta k
tovkou Bernda Hattlnka. 

Ktor6 je pre vás najzaujlmavejšla dlo .. 
ha? 

- Ťažko na to odpovedať. 

Posluch,čov ste aedávno doslova pn· 
kvaplll nahrhkou Berliozovfch pleaat 
Les nults ďeto (Letné noel) a lta't'llo· 
't'OU Seherez,dou. Prečo 1te nahrali prá· 
't'e tieto plesne, ktorli vybočuj6 1 re· 
pertoAru wagnerovskfch lnterpretiek? 

- Nahrala som Ich preto, lebo Ich 
mám velmi rada. Tak, ako znovuobjave· 
nú raritu od francúzskeho skladatefa 
Mnlllarta, žiaka Halesyho, ktorú prlpra· 
vujeme s José van Dumom n toulonským 
orchestrom pod taktovkou Michela Plns
sona. S nfm mám v pláne aj BerUozo· 
vých Trójanov. 

A budete interpretonf obe dlohy, ale
bo Iba Kassandruí' 

- Začala som v DUsseldorfe, rok v 
opernom štúdiu u potom v sťí.bore, kda 
som zaskočila ako Agáta v Carostrel· 
covl. Mojou prvou oflclálnou O.lohou bo· 
la Georgette v Pucciniho P1áštl. Počas 
štťí.dl[ som ešte v Osnabrucku 20-krát 
spievala Grófku vo Figarovej svadbe. 
Potom už čoskoro prišla Elsa, Siegllnda, 

Marie vo Wozzeckovt, Káťa Kabanová, 
ktortl som spievala aj v Prahe . .. 

ciullu, tak sa určite rozhodnem pre tú 
druhO. mo!nosf. 

- Pravdepodobne ma čakajú obidve. 
Zbodral sa: ALEXANDER. HANUSitA. 

Hudobná pohfadnica z Viedne 
Záver poslednej viedenskeJ sezóny núkal návštev

nikom hudobné zážitky, s ak9n11 sa doma nestretne
me. Mula som š ťastie navštfvlf predstave
nie Tannhäusera, ktorého dirigoval 8 . Klobul!ar a 
režíroval O. Schenk. Hoci v tomto predstavenr ne
tlčlnkovu ll svetoznáme operné hviezdy, bolo dobrou 
vizi tkou popredného operného domu sveta. Jeho vý
tvarná u režijná koncepcia v plnej miere rešpekto
vala Wagnerove predstavy. Realistický scénický ob
raz G. Schncldera-Slemssena bol priam očarujúci -
čl už išlo o velkolepú jaskyňu Venušlnho vrchu, ma
lebnú dvoranu gotického hradu, a lebo o lesn9 exte
riér - najprv v jarnom a neskôr v jesennom rťí.
chu. Zázračne pôsob!lu pt·emena medzi l. a 2. ob
razom I. dejstva, ktorá sa udiala celkom nebadane 
pred očami obecenstva. Najlepši operný or
chester sveta ( nko zvyknú označovať viedenských 
fll harmonlkov), zbor ( H. Froschauer) vrátane spo
luúčlnkujúcich viedenských speváčikov a sólisti -
všetl<o bolo "na úrovni". Spomei'lme aspo i\ prota
gonistov: K. Moll (Hermann), S. Wenkoff [Tann· 
hl! user J, J. Hynnlnen (Wol!ram), E. Connellov6 (Alž
beta) u W. Meierov6 (Venuša ). Obsiahly, tematiku 
vyčerpltvajúci n bohato Ilus trovaný bulletin na krle· 
dovom papieri so zvláštnou prflohou nu tému .,Ve
nuša" poskytuje čítanie na celý týždeň ... 

Kuždoročné vystúpenie s lávneho talianskeho diri
genta C. M. Gluliniho je aj pre náročnú viedenskú 
hudobnú verejnosť senzáciou. Vs tupenky naň sa 
zvyknú objednávať a j rok vopred. Napriek Ich "O.cty· 
hodným" cenám bola obrovská sálu viedenského 
Konzerthausu obsadená do posledného miesta. Na 
programe bolo Brahmsovo Nemecké rekvle111. Okrem 
orchestra a zboru Státnej opery spoluúčinkovall dva-. 
ja celkom mlad! sólisti - americká sopranistka 
B. Bonncyovä a barytonista z NDR A. Schmidt. 
Brahmsovn nellturglcká poetizácla biblických textov 
sleduje čisto humanistický ciel - poskytnú.( útechu 
žijúcim - a možno poveda ť, že sotva sa dnes pre 
ňu nájde povolanejši Interpret ako C. M. Giullnl, 
dirigent introvertn9ch kvalft, ktorý nepredvádza se
ba, ale s hlbokou pokorou slúži dielu. 

Nezvyčajn9m zážitkom bol aj verejný rozhovor 
s E. Grúbcruvou v Ralmund-Theater, ktorý nahrávali 
pre populárnu rozhlasovú. reláciu "Z opernej diel
ne". Pred vypredaným hradiskom ho viedol skO.sený 
I'. Dussek. Umelkyňa sa rozhovorila o svojich skO.· 
senostlach s rôznym obecens tvom, o svojich začiat
koch na rodnom Slovensku a o najbližšfch plánoch 
(Tra via ta, Puritáni, Ho!fmannove poviedky). Dozve
deli sme sa, že poče t jej operných vystúpen! sa bUžl 
k tlslcke, že sn nedávno presťahovala do ZUrichu 
a pod. S uznanfm sa vyjadrila o svojej terajšej uči
telke - komornej speváčke R. Bôschovej, ktorá ju 
viedla l< uvedomelej technike a usmerňovala aj v 
umeleckom výraze. Zaujímavý rozhovor, v ktorom 
umelkyňa prejuvila aj nemálo zmyslu pre humor, 
bol prešpikovuný kvalitne reprodukovanýml nahráv
kami z jej repertoáru - vrátane ukážky štýlove per
fektného vokálneho prejavu jej učltefky. 

O civa dni neskôr mala E. Grúberová recitál v ob
rov&kej sále Konzerthausu. Na klavfrl ju sprevádzal 
It Schneider a niekofko čfslel mali ešte lnf umelci. 
Keďže Išlo o dobročinnú akciu v prospech onkolo· 
glc.kého oddelenia detskej nemocnice sv. Anny, pro
gram koncertu bol ladený populárne [v prvej polo
vlci I-'l'e.,.l<'idall koloratúrne á rie, v druhej boli Iba 
ári•~ ;. viedenských operiet) . Potešllo nás, že prvým 
čfslom programu boli Dvoi'ákove Plsnl:! milostné v 
origináli. Aj ked umenie E. Grúberovej poznáme z 
mnohých nahrávok, bolo zaujfmavé počuf ho .,nažl· 
vo" vo velkom priestore. JeJ hlas nemožno označi( 
za .,vefký", no jeho nosnosf je dokonalá a bravúra, 
s a kou nfm jeho majltefka narába, vari nemá vo 
svete pá ru. LJUBA MAKOVICKÄ 

Udo Zimmermann a drážďanská hudobná prítomnost 
K dramaturgickým dominantám 

Drážďanského hudobného festivalu 
1987 patrila premiéra opery Uda Zim
mermanna Biela rula. -v sťičasnosll 
sa jeho meno spája s prednými osob· 
nosfami európskej hudby. Vyniká tvo
rivou aktivitou na pOcte kompozičneJ 
l organizačnej: 43-ročný autor má na 
konte desiatky diel rôznych žánrov, 
medzi ktorými popredné miesto patri 
opere; je IniCiátorom mnohých pro
gresivnych myšlienok na pôde zväzu 
skladatelov, kde zastáva post pred
sedu pobočky v Drážďanoch; do šlr
šfch medzinárodných sO.vls losU a 
kontaktov chce dopomôcf Drážďanom 
svojou autoritou v Centre pre novú 
hudbu, ktoré riadi. Medzi tým kom· 
ponuje, diriguje, uč!, vychováva. Po 
úspešnej premiére opery Biela ruža 
ukrojil sl zo svojho preplneného den
nika čas na rozhovor. Najaktuálnej
šou témou bola Biela ruža . . . 

V· ktoromsi rozhovore ste vyslovlll 
svoje motto: .,Hlblm sa k humanis
tickej funkcll umeiíia". !iar, skutoč· 
nost neraz proti tejto humanite sta
vla zhratnli bariéry lzol6cle, narúia
nla jej posolstva, fei zAsad. Biela ru· 
la je tie! mementom pre dneiinf svet. 
Z rozpornosti a protlrel!lvostl psycho· 
logických kontrapunktov doby ate vy· 
ch6dzall pri kompozlcll operného 
stdraenia libreta Wolfganga Wil· 
lascheka už v roku 1967 a pre fef 
aktu6lnost sa . opäf k téme vraciate 
po 20 rokoch no•ým kompozll!ným 
prehodnotenlm. 

- Dôvodom bolo znovuohrozenle 
humanity, ludskostl, Individuality -
Intoleranciou, odcudzenfm, ož po zlo
činnost, ako naprfklad v Chile. Voj
ny sn však neodohrávajd Iba navo
nok, ale l v medziludských vzfahoch. 
Co je mimoriadne negatrvna okolnosť 
v snahe o zachovanie mieru je pre
dovšetkým lahostajnosf. Hrdinovia 
opery - sťí.rodencl Schollovcl - bo· 
jovali vlastne proti takejto fahostaj
nostl 60 000 000 Nemcov a obetovali 
svoje životy. 

AktuAlnosť problematiky potvrdzu· 
je skutočnosť, že od premiéry v ro
ku 198& " Hamburgu (symbl6za s 
mestom, kde súrodenci žili), zazna
menala opera 30 lnscen6cU v NDR, 
Rakúsku, Svaji!larsku, NSR, pl6nuje 
18 v USA, vo Variave, v Mosk't'e .. , 

- Problém vyrovnania sa s nemec· 
kou mlnulosfou, ktorO. som sám ne· 
zažil, ma v rokoch dospelosti oplif 
vyprovokoval. Ak márno však minu
losť dostat na javisko, musrme ju 
predostrieť ako sO.časnosf. Snažfm sa 
o to predovšetkým prostrednfctvom 
hudby. Hudobné prostriedky sO. v 
službe tejto politickeJ a obsahovej 
myšlienky. V podstate je Biela rufn 
vefml realistickým dielom, v hudbe 
narábajťí.clm s najlntrmnejšlml pros
triedkami, formami - s tichom, kto-

ré môže budlf až dojem ,.dier v bud· 
be". SO. to obrovské pauzy, ktoré sd 
niekedy dôležitejšie ako znejO.ca hud· 
ba. Vôbec sl mysllm, že pauzy sO. naj
väčšie formy hudby, ak sO. umlest· 
nené na správnom mieste. Formy sú 
velmi uzavreté, dramaturgia je vybu· 
dovaná na technike montáže, fllmo· 
vých zostrihov, hrajO.cej gramoplat· 
ne, ktorO. niekto uprostred vety pre
ruš(. Texty sd mimoriadne vyabstra
hované, pretože musia jasne asoclo
vaf prrtomnosf. Realizačne je dielo 
zredukované na dve osoby, ktoré na 
ploche 80 mlndt odvljajú sumostatné 
monológy. Inštrumentácia je hutná, 
skoncentrovaná na 15 hráčov, pátos 
opery vyeliminovaný plesňovým štý
lom nemeckého romantizmu zdôvod
nenom v kantablllte Schuberta a 
Schumanna. 

Ul sa111otnt pol!et hudobnodrama
tlckfch diel svedči o valom vzťaho 
k vok6lnej hudbe. Sesť opier, dva ba· 
lety, vok6lno·lnitrumentálne kompo· 
zlcle smerujú k divadlu, kde ste za
l!rnall ako dramaturg, a odtlaf eite 
d'alej do Kreutzchoru, kde ste sa už 
ako apev6l!lk pokúiali o prvé motetá. 
Dnes sa vailm baletom Mefisto otv6-
rala Semperova opera, Bielou rulou 
ste zlskali odozvu na 30 operných 
scénach. 

Co formuje takýto dujem dnelné
ho skladatera o Uner, ktorý sa v sú· 
l!asnoatl stAva predmetom dlskusif a 
polemlk? Ak4! perspektlvy prlsudzufe· 
te opere vy .. . 

- Pre mňa je opera hudbou s psy
chologickou podstatou vntltorných 
postojov, menej informáciou o von
kajšlch akciách. Najlepšie opery ml· 
nulosti rleš111 vnťí.torné vztahy, po
s toje. Myslfm sl, že budúcnosť opery 
sa musi uberaf tým smerom, ktorým 
išli Verdi, Mozart, predstavujúci ab
solútne prototypy pre môj postoj k 
opere. Verdiho hudba Je vefml O.spor
ná, Mozart predstavuje synchronizá
ciu scény a hudby v takej v!!zbe a 
slle, že nemožno stanovlf Ich prvot
nosf. Každá hudobná udalost je pre 
neho aj udalosfou scénickou. A táto 
hudobno-scénická konkrétnosť by mn
la byť pre budťí.cnost opery rozhodu
jO.ca. Hudba by mala byť sUnejš[m 
reži jným vodidlom, ako sa to v pos
ledných 20-30 rokoch praktizuje, ba 
opera by mala mat v budúcnosti -
tak ako u Verdiho a Mozarta - ab
solutórium aj nad ostatnými vizuál· 
nyml komponentami. A navyše ope
ra sa musr zbavlf pátosu a viac sa 
orlentova t na ples1iový štýl. Ak sa to 
nedosiahne, bude čoraz vlne mťí.zeom 
v 20. storoč!, nedostane sa do po
zornosti dneška ani histórie. V pri
pravovanej opere ,.Volám sa Ganten
belm" (libreto Max Frlsch), v ktorej 
sa zaoberám otázkami života, by som 
chcel realizovaf tento môj názor. Ak 
to dokážem s fahkosfou Cossl fan 

tutte, bude táto opera jedným z diel, 
ktoré ukážu budúcnost cesty, o kto
rej som sa zmienil. 

Ako predseda pobol!ky Zväzu lkla
datelow NDR w Dr6fdanoch - v l!oa 
vldlte vizby vf't'oja ne111eckej hudby 
v s6l!asnostl. Ak6 Je hudba roku 
1987 . .. 

- O nemeckeJ hudbe nemožno ho
vorU, lebo vývoj v oboch štátoch su 
formoval rozdielne. V súčusnostt sa 
znčfnn zbližovanie v oblasti ekonomi
ky i umenia. NDR v osta tných 15 ro
koch lntcnzlvnejš le preniká na me
dzinárodné fóra, čfm zfskavame seba· 
vedomie. Všeobecne možno konštato
vať, že ostáva na O.rovnl všeobecného 
európskeho vývoju. Mystrm, že o ne· 
jakých zvláštnych nemeckých či ná· 
rodných ukazovateloch nemožno ho
vorU, pretože východná u západnli 
Európa sa v pbslednom čase sline 
ovplyvnili. Nevldrtn teda žiadne špe
cifické, rozdielne hudobné vyjadro
vanie a morfológiu medzi skladatel
ml NDR a NSR. Možno hovoriť Iba o 
dobrej a zlej hudbe. Je potrebné vy
tvorit diela, ktorými sa poslucháčovi 
poskytne zážitok, vytvori napätie a 
potom dos tanú. potlesk ako Verdiho 
opery. C!m je skladutel subjektfvnej
šf, tým je lepš!, orlglnálnejšf, každý 
pokus o kolektfvne myslenie je 
smiešny. 

Isté prest(žne dôvody v reprezen
t6cll hudby v NDR, špeciálne s dr6i
d'anskfm emblémom v celosvetovej 
konfrontácii je iste tiež dôvodom k za
loienlu DrUdanského Ce11trn pre sú· 
časnú. hudbu, ktoré znl!nlo svoju eds· 
tenclu 1. 10. 1981, a tnesne o roll: 
absolvovalo prvý festival .. . 

- v celom NDR existuje mimo· 
riadne vera lnlcla tfvy nn poll hudby. 
Samotné Drážďany sa pozdvihll pros
trednictvom zv!!zu skladatefov, opery, 
Vysokej hudobnej ~koly, novým vý
razovým tancom Grety Paluccovej, 
bohatým koncertným životom. To 
všetko je však potrebné zjednotlf, 
skom·dlnovaf a dostat do pôsobnosti 
za hranice mesta a štátu. Pomenova
nie Drážďanské centrum má podobný 
kva lltatfvno-umelccký obsah ako 
Drážďanská kapela, Drážďanská galé· 
ria, a to všetko spoločne s bohatou 
mlnulosfou a aktfvnou sO.časnosfou 

vytvára kontinuitu, ktorá má prenlk· 
nťí.t do medzinárodného povedomia. 
Drážďanské centrum má svojimi hu
dobnými projektmi vytvorlf na cionál
ne a Internacionálne stredisko no
vého a starého umenia na takej O.rov
nl, aby ich meno obs tálo v konfron
tácll so svetovými festivalmi a bie
ná le. 

Zhodrala sa: ETELA CARSitA 



JUBILANT 

... zostaf • 

(k pätdesiatym narodeninám Tadeáša Salvu) 
SledujO.c vfvojovtl kontinuitu sloven· 

skej hudobnej tvorby pozorujeme sku· 
točnosf, !e vtacerl zo skladatelov nastu· 
pujtíclch v 60. rokoch u! v prvfch die· 
Iach predlo!lll lndlvtduálne tvorivé poe· 
tiky, ktoré svojou orlglnalltou a hla· 
dačskou odvahou neboll len daňou vte· 
dajšlemu obdobiu, ale p11edstavovall In· 
šplračne trvácnejšl a perspektlvny zá· 
klad , na ktorf sa mohlo bez vážnej· 
šfch zlomov nadv!lzovaf v ďalšom vf· 
vojl. Dokladom toho je a j doslova náhly 
prienik T. Salvu do upevňujtlceho sa po· 
lyštflového konceptu slovenskej hudby, 
sprostredkovaný práve p•·ed dvadsiatimi 
rokmi tlspešnfm uvedenlm jeho skladby 
- Koncertu pre klarinet, reclt6tora, lty· 
rl fudsk6 hlasy a biele na Medzlnárod· 
nom stretnuti sklada tetov soclallstlckfch 
krajin v Moskve. Bol o to nečakanejšf 
a prekvaplvejš!, že Salvovo meno bolo 
prakticky neznáme, lebo sa skladatef· 
sky formova l mJ,.mo bratislavského hu· 
dobného centra. Prostredie na Vysokej 
hudobnej škole v Katowlclach, pre kto· 
ré · sa na začiatku 60. rokov mladf ab· 
solvent klav!rnej a vlolončelovej hry na 
!lllnskom konzervatóriu rozhodol, bolo 
lntenzlvne poznamenané dynamickou 
kryštallzáclou potskej kompozičnej ško· 
ly, vyvolanou osobltfm transformačnfm 
vyu!ltfm technickfch podnetov zo zápa· 
doeurópskej hudby, na ktorom aktlvne 
participovali a j obidvaja Salvovl uči· 
tella - B. Szabelskl a najm11 W. Lutos· 
lawskl. Vďaka Ich pedagogickému ve· 
denlu Salva pomerne rfchlo prekona l 
bezpros tredné očarenie množstvom In· 
formácii a vybral sl také prostriedky, 
ktor6 konvenovall jeho expresfvnemu, 
spoot6nne otvoren6mu tvorldmu oatu· 
relu. Tieto danosti odv6dzall Salvu od 
nodov raclon6loych technik; serlallz· 
mus, domlnujtícl v čase jeho šttldl! na 
festivale Varšavská jeseň, mu zostal cu· 
dzl. Zato oveta lntenzlvnejšle prlfnul k 
Lutoslawsk6ho metóde prehodnocovania 
aleatoriky, dosahovanej cltlivfm navrst· 
vovanlm rytmicko-metrlcky uvofnenfch 
melodickfch llnU vedúcich k emoclonAl· 
ne pGsobiYfm nukovfm vfslednlclam. V 
tomto priestore, pružne umožňujúcom 
stretanie, kombináciu u konfrontáciu 
vlacerfch nápadov, našiel Salva dosta· 
točne žlvntí pôdu pre uplatnenie vlast· 
nej kompozičnej Invencie l tvorlvfch 
predstáv. Už v skladbách naplsanfch v 
Polsku preniká snaha vyslovi( sa k zá· 
važnfm myšllenkam a hodnotám, aktuál· 
nym pre crtenle umelca druhej polovice 

· 20. storočia. V záujme presvedčlvosti 
a vfraznejšej komunikácie svojich posto· 
jov Salva hladu! vhodné druhové a žán· 
rové okruhy, ktoré by v bezprostred· 
nfch funkčnfch vllzbách, sémantlckfch 
tlrovnlach a emocionálnych polohách 
umožnlll expresrvne ladentl, neraz až na 
hra niciach exaltované ho vs;krlku tvar o· 
vantl vfpoveď. Z tohto dôvodu sa často 
prikláňal k vokálnym tltvarom, v zho· 
de so svojou preds tavou Judského hla· 
su ako najv9s tlžnejšleho prostrednlka 
konkrétneho posols tva, v ktorom sa pr e· 
Una jú prvky hlásenia sa k domácim 
koreňom s Idea mi nadnárodného dosahu, 
aktualizácia historicky určenfch väzieb 
slova a hudby s možnosťami vyjadrlf 
Ich novf m zvukovs;m Ideálom. Salvova 
tvorba zo 10. rokov dokumentuje pri· 
m6rne vok6lne cltenle autora, fixuje In· 
iplral!n6 okruhy od protestu vol!l bez· 
duch6mu technokratlzmu, cez v61nlv6 
oslavu 16sky a t k 6penllvej prosbe za 
mier a porozumenie medzi n6rodml. Nie· 
len v námetovej provenlencll, ale aj v 
štyllzácll vokálnych zdrojov sa Salva 
poučil na potskej tvorbe. M6loktorf zo 
slovenskfch skladatefov dok6zal tak 
mnohostranne pracovať s fudskfm hla· 
som, od prostého tlmol!enla myi llenok 
reclt6torom al po register rozmanltfch 
motnosU deformovania cellstv6ho ver· 
b6lneho prejavu, sp6jajdc neraz prvky 
!!Isto sónlckfch kvalit vok6lneho apar6· 
tu s lnl trumental!nfm efektom. 

Nielen vo vokálnych čl vokálno·inštru· 
mentálnych O.tvaroch, ale aj v tvorbe 
pre nás troje sa v nezmenšenej miere 
prejavoval Salvov eruptlvny dramatiz· 
mus, pr iorita evolucionizmu pri narábanr 
s nápadmi, dOraz na permanentntl zrne· 
nu, striedanie kontrastnfch nálad na po· 
merne tlzkych plochách, zvuková drs· 
nos( polyllneárnych vrstiev a blokov. 
Salva rád r ozvljal koncertantn9 prlnclp 
protlpostavenla jednej či vlacers;ch U· 
nH voči celistvejšiemu pozadlu. Určujtl· 
cou sa stala adltlvna tektonika, prud· 
kosťou prestrlhu a montá!ovlt9m rade· 
nrm zvukovfch celkov nad l za sebou 
zaručujtíca ustavlčnf nepokoj, asymet· 
riu, nepravidelnosť, vyp!lttí atmosféru, 
živenú popri farebnfch kontrastoch l 
stls tredenostou na polyrytmicktl a poly· 

Snlmka: s. Barčák 

metrickú variabll1tu aleatoriky uvotne· 
ného pohybu. 

Sna ha stavať dynamizmus do centra 
kompozičnej stratégie je umelecky 
oprávnené Iba vtedy, kecl ju skladatel 
dokáže uplatnlf v spojen[ so statlckfml 
prvkami. Salvovi sa niekedy ohnivko 
drama tlzmu vymklo spod kontroly a vy· 
1lstllo do prostého kumulovania mnohos· 
t1 ná padov, rapsodického plynutia na 
dlhšlch plochách. Začiatkom 70. ro!tov 
sa Salva začal intenzlvnejšie zauj[mat o 
folklórne zdroje. V svo'jrázíwch črtách 
slovenského tuctového hudobného pre· 
javu nachádzal prekvapivo nosné a bo· 
haté možnosti korektrvne zaslahn11( do 
vlastného vs;razového arzenálu. Nenad· 
viazal pritom na štyllzačné prieniky do 
melodickej štruktúry slovenského folkló· 
ru, prlznačné pre prlslušnlkov tzv. slo· 
venskej hudobnej moderny, ale viac ho 
uptltall možnosti modernej transform6· 
cle vok6lneho fudov6ho prejavu, dlspo· 
nujdceho osobitosťou parlandového pred· 
nesu, rub6tovostl fr6z, motnostl echa, 
z6mlk, predlfovanla koncov, rytmického 
zhust'ovanla a pritom sa vyznal!uj6ceho 
prenikavou vfrazovou atmosférou. Pr· 
vfm plodom tejto tvorivej Inovácie sa 
&tala televfzna opera Margita a Besn6, 
rad balád určen9ch rôznym inštrumen· 
tálnym a vokálno-Inštrumentálnym zo· 
skupenlam. Predchádzaj1lce h9renle In· 
venctou bolo nahradené disciplinou vo 
vs;bere prostriedkov akcentuj1lclch zdr· 
žanllvú komornosť gesta a lyrickosť vf· 
pavede. vs;znamnfm spôsobom t1lto syn· 
tézu predznamenal cyklus !alospevy ve· 
novanf 30. vfročlu SNP, citlivo zhudob· 
ňujúcl Rúfusove expreslvne lyrlcké ver· 
še a potvrdila ju l rozhlasová opera 
Plal!, dokumentujúca skladatelovu In· 
venčnosf pri využit[ technlckfch pros· 
trledkov v záujme zvukovo kultlvova· 
nej, sugesUvnej a angažovanej vfpove· 
de. Salvova Invencia je pritom natolko 
moblllzuj1lca, že umožňuje popri hol· 
doch a utentickému folklóru (viaceré 
skladby určené pre SĽUK alebo pre roz· 
hlasovú súťaž Prix de muslque folklo· 
rlque s11 ma19m1 umeleck9ml skvos tu· 
ml) nadviazať nemenej pozoruhodnfm 
spdsobom na lnilplr6cle zo svetovej bud· 
by, ktoré autora zaujali a poznač111 je· 
ho v9voj. Spomeňme v tejto stlvlslostl 
Muslcu In memoriam A. Honegger, po· 
zoruhodnú a nie dosť známu Koncertant· 
ntl symfóniu venovanú W. Lutoslawské· 
mu, skladby dedlkované B. Szabelské· 
mu, T. Balrdovl, I. Stravlnskému. V pos· 
lednfch rokoch Salvu zaujali 1 mo!· 
nosti modernej transplant6cle clt6cll zo 
starllch skladieb európskej tvorby -
SchUtz, H!lndel, Bach, a le 1 Ježek. S!rka 
tejto Invencie je vfhodou, ale niekedy 
bfva 1 rizikom, vedúcim ku kvantltatfv· 
nemu zmnožovanlu známeho, k sebaopa· 
kovaniu l pleonazmu. Tvorlvf talent a 
nadobudnuté umelecké skúsenosti Ta· 
deáša Salvu sú však dostatočnfm žrted· 
lom pre vznik novfch pozoruhodn9ch 
kompozlcl!, organicky rozvfjajtlclch všet· 
ko hodnotné a trváce, čfm jubllujtlcl 
skladate r prispel dotera jšfm vs;vojom do 
slovenskej hudobnej tvorby sťičasnej epo· 
chy. ĽUBOMIR CHALUPKA 

Za Ladislavom Galkom 
Slovensk6 hudobai kult6ra, a nafmi 

sloveask6 vedecki obec flall nad od· 
chodom jedného z Jej naJpracovltejilch 
a mimoriadne verafch predstavltefov, 
ktort po duaťroi!lach uskatol!ňoval svo· 
je pracovné predaanatie s oeutlchajlk· 
clm dpalom. Vletkému, ~omu sa veno· 
val, u oddal zo vletkfch svojich duiev· 
nfch a fyzlckfch sU. Cl to boli roky 
fahkoatletlckej aktivity, lnteaztvaa ikol· 
ak6 a organlzal!no·vfchova6 pr6ca, od· 
bora6 vedenie amat6rsket hudobnej tvo· 
rlvostl ., celoslovenskom rimcl ako pra· 
covnlk Matice sloYeaskej, rovnako l!la· 
nos( pri spracov6'18nl slovenskfch ha· 
dobnfch prameňov, aajml 19. storol!la, 
., Llter6raom archive Matice slovenskej. 

Hudobn6 pras: a hudobn6 teória tvo· 
riU pre Ladislava Galku vidy jednotu, 
rovnako osvetoY6, vedeck6, zberatefsk6, 
b6datelsk6 aktivita ho viedla celfm ll· 
votom. Vyzdvihnime z nej aspoň tri oh· 
JasU Jeho mnohostrannej l!lnnostl. 

1. Od 40. rokov budoval Galko svoj 
vlastat hudobnolkoaograflckf archlv • 
tlslckaml ústrojovfch fotografii, ktorf 
v ICl. rokoch preilel do obrasovfch do· 
kument6rnych fondov Hudobn6ho odde· 
lenia Slovenského n6rodaého m6zea v 
Bratislave, a tak sa stal jednfm z pr· 
ytch slovenskfch n6strojovfch odbor· 
nlkov. 

2. Usporiadal, skonÍpletlsoval a spra· 
coval jeden z najhodnotaejilch hudob· 
nfch archfvov 19. storol!la, archlv Slo· 
nask6ho spevokolu, ktorf je ulo!eaf 
v Llter6rnom archive Matice slovenskej 
v Martine. 

3. V IO. rokoch sa v Slovenskej akadé· 
mil vied lntenzfvne zaangatoval do hu· 
dobnofolkl6rnej editorskej l!lnnostl -
vydal plesňov6 sblerku J. Czupru, detskli 
ape'fnll!ky -, najml Ylak prebofoval re· 

Maďarskí 
učitelia 

F 
V sobotu 24. októbra sa v koncertnej 

sieni Slovenskej filharmónie predstavil 
na samostatnom koncerte O$tredn!J spe
vdcky zbor maďarsk!Jch učitelov v CSSR. 
{Koncer t sa konal pr i príležitosti 
I. mestsk!Jch. dnt kultO.ry maďarsk!Jch 
pracuJúcich v CSSR, ktoré usporiadal 
MV Csemadoku na počes( osldv 70. vtJ
račia VOSR.J Toto teleso s vyše dvadsa(
ročnou tradtciou patrt k poprednOm 
amatl!rskym zbor om na Slovensku, čo 
dokazujú i jeho O.spešné účinkovania na 
početných zborov!Jch festivaloch doma 
aJ v zahranlčt. Vo svojich radoch zdru· 

· žuje mtlovntkov zborovl!ho spievania z 
radov učltelov maďarskej ndrodnosti z 
cel l!ho Slovenska, čo determlnu;e i špe
cifikum Ich prtíce. Je iste obdivuhodné, 
keď jednotlivt členovia zboru popri svo· 
teJ učttelskef činnosti nlekorko razy do 
roka cestujú desiatky ba stovky kilomet· 
rov na spoločné sústredenia a intenzlv· 
nou prdcou nahrddzatú handicap nepra
videlnl!ho stretdvanta sa. Takto organi
zovani! teleso vyžadufe vyspel!Jch, muzl
kdlnych spevdkov, schopn!Jch indivldudl · 
neho ndcvtku, no na druhej strane sa 

ediclu aajcenejiej a najrozsiahlejiel 
slovenskej ples6ovej zbierky 19. storo· 
l!la - Slovensk6 spevy. Jel probl6my ho 
sprevidzall po viac ako tri desaťrol!la. 
Po kritickom vydani pOvodafch troch 
sYizkov sa pustil do materl6lov z po· 
zostalostl Prlatelov Slovenskfch spevov 
a pripojil k pnotdmu vydaniu dalilla 
tri nizky, ktorfch uverejnenia sa dolU. 
Siedmy nilzok ronlahlych prehladov a 
systematlckfch registrov stihol ul lea 
zveriť redaktorom Opusu, rovnako ako 
dalilemu vydavatefstvu reedtclu klaslc· 
kfch .plesňovfch zbierok P. J. Saf6rlka 
z 19. storoola, spolu s Ich melodlckfml 
doplnkami. 

Pr6ca Ladislava Galku sa dotfkala kla· 
slckého dedll!stva naiej n6rodnej 1ludob· 
nej minulosti, ktoré vedel preniesť do 
aktu6lnej podoby súl!asnosti. Plody jeho 
clefavedomej a usilovnej pr6ce ob spre• 
v6dzaj6 denno-denne a atan6 sa rovna· 
ko cennfm vkladom a zdrojom poul!e· 
ala budúcich senericlf. 

OSKAR ELSCHEK 

mô!te u neho prejavi( urcitd "nezaspieva
nos(", čl slabšia hlasovd prtprava. 
Maďarskl učitelia st vybrali na svat 

koncert dobre zžit!J repertodr, kde sa 
mohol naplno zaskvie( Ich intonačne 
čistO a muzikdlny prejav, pekn!J v.r;rov
nan!J súzvuk Jednotlivých hlasových sku
pín l zmysel pre obsahov/! vyjadrenie 
skladieb. Popri osvedčen!Jch dir igentoch 
zboru, umeleckom vedúcom súboru l. fan
du a stdlom hosfujúcom maďarskom dl· 
rlgentovi L. Vassovl, dostali prtležitosf 
l mladl dirigenti, členovia zboru , 
PhDr. E. Duka·Zólyomtovd, M. Tózsovc1. 
C. Horvdth a l. Stubendek. Z predvede· 
n!Jch skladieb ma zau jali najmä Dartó
kove a Koddlyove zbory, ktor /! zre;me 
tvoria kmetí.ov!J repertodr telesa, a poslu· 
cMčsky vďačnl! sk ladby súčasnl!ho ma· 
ďarsk~ho skladatera L. Mrdosa. Skoda, 
že zbor neuviedol viac skladieb sloven
ských autorov, z prednesen!Jcll prdve 
Hrušovsk l!ho a Fer enczyho zbor patrili 
k menej vydarenOm. Hoci fe to pri tom
to type zborovl!llo telesa problematlckd, 
k väčšeJ farebnosti hlasov, najmä soprd
nu a tenoru vo vyS§tch poloMch, by pro
spela sústavnejšia spoluprdca s hlaso· 
vým pedagógom. 

A celko"ftz na zdver mald pripomienka; 
ak md zbor amblcle zaradi( sa do kon
certnl!ho Uvota Bratislavy, bolo by vhod
né pripravit st obsahovo bohatšt a kva
lltnejšt programovO a propagačný bulle· 
t i n, a to nielen v maďarskej, ale i v 
slovenskej reči. 

MARTINA HANZELOVÁ 

ONKURZY 
Rladltefstvo Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici vypisuje konkurz na 

obsadenie miest: 
I. husle, 

- kontrabas, 
- biele n6stroje, 
- l. lesnt roh. 
Prihl61ky posielajte na adresu: Divadla J. G. Tajovsk6ho,n6breiie Duklianskych 

hrdinov 3, 974 73 Banská Bystrica. Termin konkurzu záujemcom· ozn6mime pi· 
somne. 

Riaditel Novej sc6ay v Bratislave vypisuje konkurz do spevohorn6ho s6boru na 
tieto miesta: 

- l!len spev6ckeho zboru (sopr6n, alt, tenor, bas) , 
- l!len baletn6ho zboru (mu!i aj !eny), 
- l!lea orchestra - hril! na tympany + xylol6a, vl braf6a, zvonkohra, 
- ezternlatl do spev6ckeho a baletného zboru. 

Prlhl6iky s kr6tkym !lvotopisom zasielajte no adresu: Nod scéna, !Ívaosten· 
sk6 1, 812 14 Bratislava. TeriDin konkurzu bude uchádzal!om oznámeaf plsomne. 
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vadelnej dokument6cie vo vydavatefltve OBZOR, n. p., ul. Cs. arm6dy 35, 
1115 115 Bratislava. Zastupuj6ca ved6ca redaktorka: PhDr. Jana L e n g o v 6, 
redakcia: PhDr. Juraj D ó i a, technlckA redaktorka: Eva Zem 6 n k o v á. 
Redakl!n6 rada: zasl. umelec Pavol Basin, PhDr. Jaroslav Blaho, PhDr. Vla· 
dlmlr Ctt ik, Ladislav D61a, PhDr. Alojz Luknir, Jaroslav Meler, zasl. umelec 
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VOSR - ako každý revolučný zvrat 
v Judských dejinách, predstavovala zá
sadnťí zmenu v orientácii umeleckej kul· 
tťiry ako odraze spoločenského života 
a jeho nových duchovných a emoclon6.1· 
nych pOtrieb. Vo vzťahu k hudbe ne· 
zaznamenala len kultťirne využitie bo· 
hatstva Judovej hudby národov ZSSR, ale 
vytvorenie kvalitatfvne nových perspek· 
Uv rozvoja umeleckej hudby, čo našlo 
napokon svoj odraz aj v Judovodemo· 
kratických krajinách. 

nou negáciou tradičných hudobných po
s tupov v dodekafónU. Rozchod so s tereo
typmi hudobného vkusu a anticipácia 
nových hudobných potrieb v európskej 
umeleckej hudbe 20. storočia vyvolali 
adaptačná krfzu u hudobnej verejnosti, 
ktorlí ešte prehlbll vpád populárnej hud
by do hudobnej kultdry. 

Európska hudba v kaplta11st1ckej a 
socta l1st1ckej časti Európy reagovala na 
tťito krizu odlišným spôsobom: v západ· 
nej Európe oslabli tradiclona l1stlcké rle· 
šante tejto krfzy vysoký stupeň komer· 
clonal1zácle umeleckej hudby, čerpanie 
Inšpiračnej sUy folklóru a využitie skd· 
senostf americkej hudobnej kult1lry, kto· 
rá pri hladani autentického zobrazenia 
každodenného života uroblla šlrok1l syn· 
tézu rôznych soclokultdrnych a etnic
kých zvukových prvkov. 

V soclal1stlckých krajinách prebiehal 
zlom v hudobnom vkuse spoločnosti v 
podmienkach zásadnej reštruktural1zá
cle hudobnej verejnosti, spôsobenej ole· 

ný tvorcami a hlavne často nereflekto· 
va ný ani teoretickou muzikológiou. 
Urýchlenie urbanizačného procesu socla
Ustlckou tndustrlal1záclou, ktorým sa zd· 
!lla sociálna základňa pôsobenia Judo
vej hudby, zaradllo vidiecky folklór do 
nového sociálneho kontextu a pochopi· 
terne oslabUo možnosti jeho motivačné· 
ho využitia v umeleckej hudbe ako au
tentickej zvukovej realite s1lčasného žl· 
vota spoločnosti. 

Problémová situácia, v ktorej sa na· 
ohádza s1lčasná európska hudba v kapi
talistických a socialistických krajinách, 
má okrem všetkých podstatných odl1š· 
nosU aj závažná spoločnd črtu v hladani 
novej kvality umeleckého vyjadrenia 
zmenenej reality zvukového prostredia 
obklopuj1lceho Judt Tematizácia novej 
zvukovej reaUty v technickej clvlllzácll 
a hladanle formových prostriedkov jej 
umeleckého zobrazenia však prebieha v 
socialistických krajinách v odl1šných 
spoločenských podmienkach a v rozdiel-

poslucháčom a narážajd na jeho nepo
chopenie a nevOlu. Vlna na preruhlll 
tejto komunikácie mOže byť, a Iste aJ 
bude, rozložená na oboch stranách ko
munikačného pola. Hudobná soclol6gla 
by mala Identifikovať prlčlny jej naru· 
šenla, nech už Ide o nerešpektovanie 
hudobného vkusu našej verejnosti, 
dezorientáciu novej hudobnej tvorby a 
jej neschopnosť dčlnne sa prlhovorlf 
poslucháčovi, alebo na druhej strana o 
kult1lrnu nerozvlnutosť hudobnej vereJ· 
nosti. Terajšia situácia našej hudobneJ 
kultllry je tak podnetom k lntenz!vneJ· 
šej kultivácii hudobného vkusu vereJ· 
nosu rozš!renfm repertoáru . jej hudoiJ. 
ného povedomia o novšie a najnovlll 
diela svetovej hudby, ale na druhej stra· 
ne je aj výzvou k rozhodnej modern!· 
zácll našej vlastnej tvorby. 

V každej spoločnosti a v .každej dobe 
sa profil ujťi určité sociálne vrstv~. kto· 
ré s1l nosltelml a ktfvneho z6.ujmu o hu· 
dobm1 kult1lru a vkus ktorých predsta
vuje vzorové požiadavky voči hudobnej 
tvorbe. Praktická spoločenská 1lčlnnosť 
prepožlčlava hudobnému vkusu ako so
clálnopsychologlckej a estetickej kategó· 
rU váha ekonomického postavenia tých· 
to vrstiev "mecénovw hudobnej kultdry, 
tvorby a reprodukcie umeleckej hudby. 
Táto ekonomická podmienenosť hudob
nej kultďry nadobddala vo vykorlsťova· 
telských spoločnostiach nezriedka znač· 
ne dehonestujdcu podobu pre sociálne 
postavenie a uplatnenie tvorivých a re
produkčných umelcov. Jej pozostatkom 
v sdčasnostl je zastieranie ekonomic
kých závtslostf, romantickými pózaml 
zbytočne maskova ná ekonomická prudé· 
ria u predstavitelov umeleckej hudby, 
čo napr. nepoznajd ani amerlckf hudob· 
nfcl, ani predstavitelia populárnej hud· 
by, formovani desaťročia zvyklosťami 
americkej ekonomiky hudby. 

štýlová variabilita 
hudobnej tvorby 

Nfzka komunlkaUvnosť serlálnej bud· 
by ukáza la, že cesta tvorivého rozvoja 
hudby nevedie cez formálnu negáclu tra· 
dlčných hudobných š týlov, cez abstrakt· 
ný formalizmus v kompoz!cll, ale C8l 
objavné hladante nových muzikálnych 

'ekvivalentov umeleckého zobrazenia 
reálneho zvukového sveta sťičasného 
človeka, ku ktorému vyzýva prlncfp so
cialistického realizmu. Uplatnenie toh· 
to prlnc!pu neuzatvára možnosti štflo
tvorného hladanta, ba celej vartety au· 
tentlckých štýlov. Práve naopak - roz. 
šlruje priestor hfadanla nových zvuko
vých prostriedkov l postupov skladby, 
pretože rlíca fetlše kanonlzovaných skla· 
dobných postupov l zákonov trestajd· 
clch nálepkou eklekticizmu. Soclallst!C· 
ký realizmus nepredstavuje uzatvorenf 
s tav hudobnej tvorby v rovine met6dy, 
ale naopak - otvorený slohotvornf pro
ces predpokladaj1lct štýlovťi pluralitu, 
tvorivosť, vynaliezavosť a vzájomnd kon
frontáciu hudobných tvorcov. Výsledkoll 
tejto procesuá lnóstl je socialistický rea
lizmus slohovou objektivizáciou tvorby, 
ktorá Integruje umelecké výsledky tvor· 
cov ako časom overené hodnoty socla· 
llstlckej kultúry. 

a socialistický realizmus 
V soclaUsttckej spoločnosti sa reci· 

ptentom hudobnej kult1lry stal1 široké 
vrstvy pracujdclch, hudobné záujmy kto· 
rých prebudila nielen soctal1st1cká kul· 
tdrna revol1lcla, ale aj nové ekonomické 
fDechanlzmy hudobnej kult1lry. K aktl· 
vlzácll hudobného vkusu v socialistic
kej spoločnosti prispieva aj pôsobetle 
nových technických prostriedkov komu· 
nlkácle hudby, ktoré hudbe otvorlll ces
tu do nových sociálnych prostred{ a pod· 
st~tne rozšfrlU časopriestor jej komu· 
nlkácle a vnfmanla . Vývinová dynami}\a 
socialistických spolpčnostf zmenila spo· 
ločenské podmienky hudobnej tvorby. 
nielen špecificky, a le aj vo všeobecnom 
zmysle: sociálna skutočnosť, na ktor1l 
hudba reaguje a v ktorej pôsob{, nepred
stavuje trvalý a nemenný stav, ale roz
voj života sociálnych subjektov a Ich 
umeleckého vkusu ako kritéria uspoko· 
jovanla Ich duchovných potrieb este
tickými hodnotami, vrátane hudby. 

Už európska hudba z prelomu storo· 
čia reagovala na vzrastajťicl dynamiz
mus spoločenských zmien a rozkoHsa· 
nie ustáleného umeleckého vkusu kri· 
tickýml postojmi voči tradičným hudob· 
ným slohom, klasicizmu a 'romantizmu, 
pokusmi o Ich prekonanie v neoklasl· 
clzme a neoromantlzme, hJadanfm rea
listickej pozfcle v hudbe, alebo radikál· 

ČÍŇANKY 

INGEBORG SISKOVA 
Javedomou snahou kultdrnej politiky so· 
ctallsttckého štátu včleniť do jej rámca 
robotnfcku triedu a široké vrstvy pra· 
cuj1lclch. Pred hudobnými lnštltdclaml v 
sdvls lostl s tým nevyhnutne vyvstali pre· 
dovšetkým výchovné 1llohy pri formova
ni vkusu novej hudobnej verejnosti a 
rozvljanl jej schopnosti komunikovať s 
umeleckou hudbou. Tieto 1llohy usmernl-
11 repertoárovd pol1t1ku na základné kla· 
stcké diela, najprfs tupnejšle novým 
poslucháčom. Tradicionalizmus tejto po· 
lltlky neostal bez vplyvu na hudobná 
tvorbu a spolu s nedspechml ojedinelých 
prevedeni niektorých diel s1lčasnej hud
by upevnil motivačné väzby hudobnej 
tvorby k folklóru. 

Téza, že folklór je večným tnšptrujd· 
clm zdrojom národnej hudby, je však 
zárove!\. pravdivá l chybná. Pravdivá je 
v tom zmysle, že v každom národe jest
vujd trvalé vrstvy národnej psychiky 
späté s jeho rurálnym pôvodom a agrár· 
nou minulosťou. Proces urbanizácie a 
IndustrialiZácie však začal sťístreďovať 
Óbyvatelstvo východoeurópskych kra jin 
v mestskom prostred{ už v stredoveku, 
a preto paralelne s vidieckym folklórom, 
s ktorým sa spravidla folklór stotožňuje, 
vznikol aj mestský folklór - nedocene· 

Začiatkom r. 1735 naplsal Pietro Metastaslo pre In
terni! predstavenie na ctsdrskom dvore fednoaktovtí 
"d7.amattcktí kompoztctu, k tord tvori tí~od k Clnskemu 
baletu". Hra obsahufe tba tri tílohy. Trt mladll CUianky 
zahdtfatfí nudu tým, te st predvddzajtí k rdtke divadelní! 
scllny v rôznych dramatických ~týloch: Llstnga hrd t ra
gtcktí, Stvene pastordlnu a Tanďta komtcktí scllnu. Keď 
tieto trt dtfmy svo je predstavenia navzdfom skritizovali 
a katdllmu ~týlu niečo vytkli, rozhodntí sa usporiada( 
balet; tanec, pri ktorom sa spdfa nevinnost so zdbavou, 
sa bude v~etkým pdCtť. Hudbu k tomuto textu vytvoril 
Antonio Caldara, Metastasto stlm pravdepodobne prtpra· 
vil predstavenie, pri ktorom spolutíčinkovall osemnds( 
roCnd velkovofvodkytfa Mdria Terilzta ako Listnga a ;eJ 
sestra Marianna ako Stvene, tílohu Tand!e hrala jedna 
dvornd ddma. 

Takmer o dvadsať rokov neskôr poveril velký ctttel 
umenia, cisársky dvorný marMl princ Jozef Friedrich zo 
Sachsen-Hildburghausenu Glucka, aby tento text zhudob· 
nil. Obfedntrvka skladby stívtsela s ohldsenou ndv~te· 
Dou ctsdrskeho pélru v prtncoDef letnef rezidencii -
zttmku Schlosshof, ktorý leU pri rieke MoraDe nedaleko 

nom, špectttckom kultdrnom kontexte, 
preto nevyhnutne nastoluje svojbytné štý· 
lovotvorné a slohové ťílohy a problémy 
Ich riešenia: Speclflcké podmienky ozna
čujlí základný sémantický priestor ume· 
leckého vyjadrenia postavenia človeka 
v živote spoločnosti ako s o cl a ll st lc
k ý r e a l l z m u s. 

Prlncip socialistického realizmu vyme
dzuje spoločenskd kvalitu a Ideový ob
sah soclokult1lrnej Informácie umeiec
kej hudby a v tomto zmysle orientuje 
pOvodnd hudobnd tvorbu k pozltfvnemu 
uzatvoreniu komunikačnej väzby medzi 
hudobným dielom a jeho poslucháčmi. 

Problém pochopenia hudobného diela, 
ktorému hudobná hermeneutlka venova· 
la zasldžen1l pozornosť, nadobudol v pro
cese socialistických premien n ové soclál
nopsychologlcké a praktické dimenzie, 
ktoré stratégia kvalltatlvnej prestavby 
socialis tickej spoločnosti lntenzlflkáctou 
jej sociálno-ekonomického rozvoja v bu
d1lcnostl ešte ďalej skomplikuje. Pocho
penie umeleckej hudby poslucháčmi bu· 
de čoraz nal1ehavejšle vystupovať ako 
kultdrna podmienka jej zmysluplnej 
existencie v spoločnosti a predpoklad 
naplnenia jej spoločenskej funkcie. 

Je pravda, !e doterajšie mechanizmy 
ekonomiky kultdry umožnlll produkciu 
a reprodukciu l takých diel, ktoré nie 
sťi schopné nadviazať obsažný kontakt s 

Individualita skladatelského štýlu je 
nielen atrlbll tom pôvodnej umelecke! 
tvorby, ale na pozad{ rozptylu !lvotnýcb 
š týlov sociálnych subjektov v zrýchlujťi· 
com sa procese r ozvoja spôsobu !Ivota 
socialistickej spoločnosti sa ukazuje byt 
samozrejmosťou, ktord treba posudzovat 
ako subjektlvnu varte tu urýchfujťicu roz· 
voj hudobnej kultdry. . 

\}9sledky rozdielnych štýlových pr!stu· 
pov k tvorbe hudobných diel nebude 
hodnotiť len prlslušný tvorivý zvllz a 
orgány rezortu kultdry ako kultťirne In· 
š tltlícle, a le predovšetkým najširšia hu· 
dobná verejnosť svojim záujmom o no
v1l pôvodnú hudobnú tvorbu. Jedná sa 
o novd syntézu, ktorá je dOsledkom sku· 
točnostl, že nosltelom vkusu sa stala 
robotnfcka trieda - reprezentant bez· 
triednej spoločnosti. 

Dytiahli oponu, vyvolalo nad§enie obecenstva; cel6. hud· 
ba bola skrz-naskrz čaroDnd. Po skončeni predstaDenta 
pristtípil clsttr s princom k orchestru a po!tadal, aby 
znova vytiahli oponu. Stalo sa. PanoDnlk sa dal zavlest 
na favisko, kde mu Quaglio v~etko vysDetlll; tiež sl uy· 
žiadal feďen kus z hranoloD, D d6sledku čoho mu Ich 
Quagllo priniesol plný klobtík, - a dal si z nich trt 
alebo ~tyrl do Drecka. Taktiež polllldal princa, aby sem 
smel z VIedne posla( niekoho, kto by dekoráciu obkrea· 
lil. Namiesto toho D~ak dostal tento prlkaz Quagllo, 
ktorý s t!}m bol hotový už nasledujtíci večer, za /!o 
obdržal krd.sne hodinky so zlatou retiazkou ... Pani Te
siovd dostala od cisdrovnef dva ndramky s portr~tml 
c isdra a clsdrovne;, zasadenými do brlllantoD, ktor~ 
mali hodnotu dvetisic zlatých .. . Slečny HelnischoDd a 
Starzerova dostali drobnôstky, z ktorých každd mala 
cenu stopäťdesiat dukátoD, a Gluck at Bonna obdržali 
každý zlat Ci kazl!tu, v kt07'eJ ležalo sto dukdtozt .. : 

V rovnako velmi ndzornef sprdve z "Viedenskl1ho 
dennlka" po vylfčent predstavenia stoji: "Po tejto /!In· 
skeJ opere sa nafuyš§le panstvo odobralo na ples do 
sdly, Dyzdobenef s najväčšou nddherou a mimoriadne 
skvele osvetleneJ." 

Pod dojmom predstaDenia D Schlosshofe nariadil cls6r 
opakovanie "Cttianiek" vo viedenskom dDornom diDadle 
pri zámku. O Dledenske; inscendcll poznamendva Dlt
tersdorf: 

• VIedne (a Devina - pozn. prekl.}, na feseti r. 1753. Na 
počesť svojich vzne~ených hosti a tlel preto, aby pod· 
portl zdujem Výsosti o ktípu Schlosshofu (neskor, 
1. aprlla 1755 Mdrla Terllzta skutočne Schlosshof ktípila 
za 400 000 zlatých}, pldnoual princ Jozef uelktí sl trvnost 
s prl prOJJou k torej sa Ihneď začalo. Ctsdrovnd Mdrta 
Terllzta sledov·ala tieto prlprauy s Delkým zdujmom; 
možno aj predpokladať, le ona sama vybrala Metasta
stovu člnsku hru u spomienke na Dy~~le uvedení! pred· 
stavenie. Metastasto, ktorý pre sldvnost v Schlosshafe 
dodal e~te dva daBie texty, text " Cttl.anlek" ul pred 
nlekolkýml rokmi prepracoval a pridal k nemu muž· 
sktí tílohu. Tdto tíloha - Sllango, brat Llslngy a milý 
Slveny - je vel mi ~lkoune zostQIJend z textu prvej 
Derzle; novll je Iba odhalenie skrytllho mladllha mula 
s nasleduftíctm pokusom rozhorčených cUlm pohntít vot· 
relca k tístupu a Silangoua tíčast na Slueninet pasta· 
rttlnef scilne. PrlpraDy v samotnom Schlosshofe sa za
Cali D aprlll toho lstllho roku, ked sa tam presťahoval 
princ so svofou družinou. Princov stíkromný orchester 
Diedol clsdrsky dvorný skladater Giuseppe Bonno. 

Gluck - oleJomalba J. S. Duflessisa (1775) 

"V nasleduftícej zime (teda 1754/55 J dal ci s dr tt1to hru 
UDiest D dvornom diDadle pri zdmku a dekordcia uy· 
volala u viedenskllho obecenstva všeobecntí senútciu. Ta 
som často videl toto dielo hra( vo Viedni, no po pravde 
muslm pouedaf, že uledenskd dekordcla bez ohradu na 
to, že bola zhotovend v rovnakých farbách, podla roona· 
kllho n6.kresu a s rovnakými hranolmi, predsa ani zda· 
leka nebola tým, člm bola predtým v Schlosshofe. V /!om 
to spočlDalo, to neDiem. Okrem toho boli tí.Cinkujtíct .
nie ako spevdcl, l ebo tu spievala Delkd Gabrlelllootf a 
tni rovnako zasltížtlt umelci, - ale v hereckom pre
faDe oproti na~im ODela slab~t." 

Uprostred mdfa prBlel z Viedne at Gluck s hotovau 
partlttírou "Citfantek" a energicky sa ztíčastntl na prt
pravdch sltúmostt. 23. septembra zaDttal do Schlosshofu 
ctsdrsky pdr so ~tyrmi zo svojich deti a malým sprie
vodom. Nasledujtíceho dlla, teda 24. septembra 1754, 
sa uskutočnilo v Schlosshofe predstavenie Gluckavých 
"Cttfantek". Dittersdorf, ktorý velmi liDo· zachytil prie
beh sldunostných dnt (23.-26. septembra}, DyltCtl vo 
sliofej sprclve toto predstavenie: 

"B~te mdm u pamäti at mimoriadne krdsne predsta
venie malej komickej opery "Le Clnest", ktorll &ytvortl 
Metastasto zo svo jef hry " Il ballo chinese" (Cinsky ba
let J a ktor ll zhudobnil Gluck. Dekordcla od Quaglla bo
la típlne podla člnskeho vkusu a prleSlJitnd. Natleračl, 
sochdrl a pozlacovaCt fu bohato vybavlll v~etkým, Co 
bolo v moci Ich umenia. AD~ak to, Co ·dekar4ctt dodalo 
nafvtič~t lesk, boli sklenení! hranoly, vybrtísenil v čes
kých skldrtfach, presne prlsp6sobenll teden k druhilmu 
a zasadení! na prdzdne miesta, ktorll by boli Inak pes· 
tra natret ll olefovýml farbami. Je neoptsatelnll, aký 
nddherný, priam ohromujtíci pohlaď poskytli oku tieto 
hranoly , osvetlení! nespočetnými svetlami, ktorll by vy· 
Dolali velký tíCtnok ul pri obyčajnom osvetlenl alebo 
pri slnečnom svetle. PredstaDme st odlesk aztírovo na
lakovaných pl6ch, trbltetante pozldtenllho Zistia a ko· 
neCne dtíhovll farby, ktorými rozmanite hraftí stovky 
hranoloD ako čerstvo vybrtísenil brilianty, a at nafsll
nef~la predstavivosť bude oproti tomuto čaru slabd. A k 
tomu td bo!skd hudba Gluckal Nebol to Iba pôDabný 
prednes skvelej symfónie, sprevddzanet malgmt zvon
čekmi, trtanglami, niálýmť ručnými tympanmi- a rolnlč· 
kamt, atd., raz Jednotlivo, raz v~etkými dovedna {v pa:r
tlttíre nie stí uDedenll, ale nemali bit chýb'at; mô!e Ich 
tam zaradlt dirigent}, čo hneď na začiatku, sk6r než 

Gluckova partlttíra "Clllantek" ukazufe, le text, ktorg 
ho postavil pred ldkavtí tílohu konfrontoDat naDzlifom 
tragický, pastordlny a komický ~týl, ho Delmt upQtal 
a ln~piroval. Zuld§t treba vyzduihntíf traglcktí a komlc· 
ktí scllnu. Scllna ztífalef Andromachy sa stuptfufe od 
secco-recltattvu k citovo mnohot!Jtlrnemu, orchestrom 
sprevddzanllmu recltattvu a vytístt napokon do unlso· 
noDllho v!}buchu vysoko patetlckef drie v h mol; tato 
graddclu G,luck pri jef Dyvrcholenl nťlhle preru§t bez 
toho, že by fu oslabil uplatnentm "da capo". V Taml!t· 
net fičtírskef scilne te priebeh secco-recttatlvu preru§o
Daný kupletovgml vsuDkami ( D 3/4-takte}, a takto fe na· 
črtnutý skDostný obraz afektovanllho mladllho muža pri 
rannef toalete. Tdt<J drla patri k "prvým zfaDn!}m d6ka· 
zom Gluckovho komlckllho charakterlzačnllho umenla 
e~te predtým, ne! sa týmto odvetvlm dôkladne zaobe· 
ral vo sDoflch prlspevkoch k franctízskef op~re coml· 

· ·que" ( R. Gerber: Ch. W. Gluck, Potsdam 2/1950}. 
Z predhovoru ku klavfrnomu výťahu opery prelo!lla: 

LJUBA MA'KOVJCK·A 


