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l. celoslovenské - ustanovujúca - konferencia Slovenskej
hudobneJ spoločnosti sa uskutočnila po nlekolkomesačných
prlpravách po odovzdan! štatútu a po predchádzaJúcich krajských konferenciách dňa 20. okt6bra 1987 v Moyzesovej sieni
SF v Bratislave. Zúčastnilo sa jej vyie 120 pozvaných hosti,
deleg6tov a zástupcov tlače ; dillefltosť podujatia pozdvlhla
prltomnosť predstavltelov stranfckych a štátnych orgánov. Rokovanie viedol doc. Ladislav Mokrý, riaditel SF, hlavný referát o poslanf SHS predniesol prof. Miloi Jurkovič, rektor
VSMU a podpredseda Prfpravného výboru SHS. V rámci disku·
sie vystúpilo 13 účastnikov, ktorf zYiii!ia ako reprezentanti
hudobno-kultúrnych ustanovizni zaviazali sa podielať na spolupráci 1 novovznlkajúcuu hudobnou spoločnosťou, ale zároveň poukázali na niektoré pretrvávajúce nedostatky, n to nielen v oblasti hudobnovýchovnej práce. Delegáti schválili návrh
programových aktivit SHS, tao mé ďalej sprecizovať a upresniť nn svojom zasadnut!
novozvolený Ústredný výbor SHS. Ústredný výbor SHS zvolil zo svojich radov predsedu Spoločnosti zaslú!ilého umelca prof. Milolia Jurkoviča, podpredsedami sa stali
aoc. Ivan Parfk a dr. Matej Lengyel. Za čestného predsedu SHS delegáti zvolili nérodného umelca Jána Cikkera a za čestných členov ďalile popredné osobnosti
néiho kultúrneho !Ivota. V rámci umeleckého programu vystúpilo na úvod
Moyzesovo kvarteto a na zber rokovania Chlapčenský zbor SF pod vedenlm Magilalény Rovňékovej.
-R-

Dnes stojime na prahu udalosti, ktorá
bude celkom Iste jedným zo závažných
medznikov vo vývo ji slovenskej hudby.
Slovenská hudobná spoločnost, dlho oča
kávaný a doteraz chýbajúci člá nok v
systéme spros tredkovania a akt!vneho
širenla slovenskej hudobnej kulttlr y, začlna svoju existenciu. Neprichádza neočakávane a nevzniká vo vzduchoprázdne. Uplynulé obdobie prinieslo vera a ktivit, ktoré slgnallzovall potrebu vzniku
takejto organizácie a z ktorých miUl.hé
priamo prlpravovall pôd u pre jej vznik.
Bez toho, aby som sa snažil tieto a ktivity zoradlt podla r ozsahu a významu,
rád by som spomenul tlspešn(! činnost
Kruhov prlatelov hudby, Hudobne j mládeže, Spoločnosti pre hudobn(! výchovu,

hudby bude rovnako patr!t boj za životné pros tredie bez nadmerného hluku a
zbytočne nahlas zapnutých prenosných
šlrltelov módnych hltov, ktoré sice patria nevyhnutne k životu predovšetkým
mladej generácie, ale ktorým by v podstate tiež pridalo na význame, keby
sa vnlmall ako hudba, a nie ako a kustická droga.
Ztjeme v obdobi nevldaného rozmachu elektroniky a počltačovej techniky.
Naše deti sa v škole prlpravujt1 na ži·
vot s touto technikou a výchova k chápaniu krásna sa dostáva na vedlajšlu
kolaj. Casto proklamovaný Ideál člove
ka socla llstickej epochy, vládcu modernej techniky a s6časne a kt!vneho užlvatela plodov umeleckej tvor by, vysoko

Pohlad do pléna l. celoslovenskej konferencie SIIS. V popredi čestnl hostia zlava nár. umelkyňa E. Kittnnrová, dr. J. Bajer, DrSc., predseda Cus, nár. umelkyňa
M. Kiiioňov6-Hubov6 , nár. umelec J. Cikker.
Snlmku: V. Benko
Prvou - a hned velmi úspešnou - a kciou tohto druhu bol kurz, ktorý viedol
v j611 tohto roku už pod záš tltou sekretariátu SHS prof. Pazdera. Očakáva me ,
že ďalšie akcie, zamerané predovšetkým
na zvýšenie muzikantskej pripravenosti
absolventov PF, ned ajú na seba dlho ča-

l

l.
Llsztovej spol očno s ti a Komisie pre otázky hudobnej výchovy zss. Predovšetkým vsak dvanásťročná (!spešná či nnost
CHS bola pt·e nás vzpruhou a prlkladom, aby sme sa snažili nájsť podla tohto vzoru spoloč nt1 organizačn(! s trechu
pre všetky snahy o lntenzlvnejšle a pestrej šie spôsoby sprostredktlvanla emocionálneho bohatstva hudby najšlršfm
vrstvám obyvatefstva. Tieto snahy sa
stretU s porozumenrm vyššlch orgánov
- l'ád by som na tomto mies te poďa
koval pracovnlkom oddelenia OV KSS
a Odboru umenia MK SSR za Ich aktivitu, ktorá rozhodujúcou mierou prispela
k vytvoreniu leglslatrvnych predpokladov založenia SHS.
Clovek v modernej spoločnosti na koncl 2. llsfcročla je vystavený najrôznejšfm
vplyvom, ktoré súčas ný život prináša.
Dai'\, ktort1 plati za neuveritelný tech·
nlcký pokrok a doteraz nevldaný hmotný blahobyt', sa premieta v oblasti stresu, dehumanlzácle vzťa hov, paslvneho
konzumu hmotných hodnOt a rapidne
klesajúceho prljfmanla hodnOt umeleckých a kult6rnych, a j to poväčšine v
Ich najprlmltlvnejšej, gýčovej podobe.
Nie nadarmo zdôrazňuje politika KSC,
premietnutá do zjazdových záverov, potrebu čoraz lepšieho uspokojovania nielen hmotných, ale aj duchovných potrieb pracuj6ceho človeka. Naša spoloč·
nost vynakladá obrovské prostriedky na
rozvoj umeleckej tvorby a lnštlttlcU pre
jej prezentáciu. No muslme sl uvedomU,
že ne st ačl len vydávať knihy a platne,
uspor adtlvat
divadelné
predstavenia,
koncerty a výstavy; je potrebné viest
ludr k tomu, aby v nich vznikal liprlmný záujem o prljlmanle týchto hodnOt,
ktoré nikdy v histórii našic h národov
nebol! tak lahko pristupné ako dnes.
Zdá sa dokonca, že pre lst\1 čast nášho
obyvatelstva by sa umenie stalo prlfažllvejšfm, l<eby sa presunulo do kategórie podpultového, pripadne tuzexového
tovaru, najlepšie v kombinácii oboch.
Prepáčte ml túto trpkú Iróniu.
·
Nebezpečný celosvetový trend použiva( hudbu a ko zvukovt1 kulisu, prehlušujl1cu prlvela neprljemných hlukov v preplnenom životnom prostredi, je ďalšlm
faktorom, ktorý odnaučuje potenciál·
nych poslucháčov, najmä mladých, od
aktrvneho vnlmanla hudby ako zdrota
umeleckého zážitku. Som presvedčený,
že k nášmu boJu za rozšlrenle dobre)

ré sa dajtí v práci SHS realizovať a urpomôžu nášmu snaženiu. Mnoho hlasov našich pedagógov vola lo o pomoc
pr! organizácii výchovných koncertov,
čo bude urč ite jeden z problémov, ktoré
by SHS mala pomáhať riešiť. Mysllm sl,
že v tejto a v rade ď alši eh pedagoglc-

čite

kult(!rnej bytosti, zostáva vo väčšine pripadov nesplneným s nom. VIeme o tom,
že mnoh! mlad[ absolventi vysokých škôl
- a musrm povedať, že nie Iba technických odborov - odchádzajú po 4-5ročnom pobyte v srdte vysokej školy
do praxe bez toho, že by sa za ten čas
dozvedeli, ako vyzerá divadlo a koncertná sieň zvn6tra. Okrem toho sa nám v
dnešnom systéme výchovy okliešťuje výchovná funkcia hudby, ktorá zo všetkých umellf na jviac povedla čisto estetického vplyvu pôsobi poz!tlvne na výchovu k presnosti, dlsclpllne, dochvilnostl a zmyslu pre kolektrv. Štlidle z
posledného obdobia dokazuj(! dokonca,
že aktrvne predvádza nie hudby u deti
pomáha pri výučbe počltačovej techniky, čo vlastne· vôbec nie je prekvapujúce zistenie pre každého z nás, ktorr
sme v živote zažlll netlprosn(! logiku nástrojovej hry. Netreba však rst ta k ďale
ko, s tač i sl uvedomlt, že v dnešnej computerovej epoéhe ludstvo potrebuje hudbu nie menej, a le dokonca viac ako kedykolvek doteraz. Dobrej hudby je nadostač. Našou (!Johou je hladaf mosty
medz! týmto prameňom živej vody a medzi tými, čo s6 smädnr a nevedia sa napit. Na bratislavskej konferencii SHS povedal skladater Ilja Zeljenka: "Ľudia
podvedome ttlžla pri hudbe, ale nevedia
sl k nej nájsť cestu." Staňme sa teda
hladačml týchto ciest, staňme sa budovatelml mostov.
Hudobná výchova v základnej škole
nemá v s(!časnostl vo väčšine pripadov
žladtlcl efekt pri výchove detr. Prl bližšej analýze sa však stáva zjavným, že
rozhoduj(!clm faktorom nie je a ni tak
počet hodin alebo stav učebnfc, ale predovšetkým osobnost učitela, jeho pripravenosť, zápal pre vec a schopnosť
preniesť tento zápa l n a žiakov. Dozaista
neprestaneme bojov ať za rozšlrenle hudobnej výohovy na 8. ročnlk a na stredný stupeň ako povinný predmet; bezprostrednejšlm problémom, v ktorom však
mOže pedagogická sekcia SHS zača ť
okamžite pomáhať, je využlva nle najrôznejšlch kurzov, seminárov, letných táborov a ďalšieh foriem zvyšovania odbornej pripra venosti učltefov HV a učlte
lov ĽSU. Tieto doplnkové možnosti vzdelania nie s(! v žiadnom rozpore so závermi MS SSR, na opak, podla českých
sk6senostl pomáhajú orl plneni zámerov a c!elov, ktoré sl MS stanovuje.

a že budú vď ač ne prljlmané. Pri
týchto akciách zvlášť vynikne atraktivita možnosti, ktor(! ponúka č lens tvo v
SHS: preklenutie bariéry medz! profesionálmi a amatérmi, vytvorenie spoločnej
platformy pre riešenie spoločných problémov.
Dovolte ml spomenúť ntekolkýml slovami, v čom vldfm špecifickosť sit uácie
slovenskej hudobnej kult(!ry v porovna nr nielen s CSR, ale aj s Inými susednýml krajinami.
Slovenský národ patr[ k tým, ktoré
sl svoju autonómiu vybojovali relatlvne
nedávno, v časovej vzdialenosti dvoch
ludských !lvotov. V procese národného
uvedomovania Slovákov hrala majoritn(! tílohu literatúra a slovesné umenie
vôbec, čo je vcelku pochopltelné vzhladom na zamera nie väč ši ny velkých bo·
jovnfkov. za konštituovanie slovenského
národu. Tento stav sa najlepšie premieta
do sit uácie, že napr. ešte Hviezdoslav
nemá v hudbe významovo rovnocenného
pendanta. Pravek a včerajšok slovenske j
hudby sa prellna s dneškom v tvorbe
našich vellkánov, ktorr vša k prišli až v
priebehu toho druhého ludské·ho života
a v neuveritelne krátkej dobe dokázali
sa vyrovnať so svetovým vývo jom. To
však ni č nemenl na skutočnosti, že ml adý
slovenský národ, s mladými tradfclaml
má tt1 hudobnt1 celkom najml adšiu. Nie
je to už dnes mlnusom v profesionálnej
špič ke, ktorá tvori a Interpretuje, ale je
to crttt v zázemr konzumentov hudobného umenia. O Slovákoch sa kedysi hovorievalo, že st1 spevavý národ: jedna k
to už dnes nie je celkom pravda a jednak nes mieme zabúdať, že to platilo na
ludovt1 pleseň. Slovensk! vzdelanci vä č 
šinou nepatrili medz! nadšených pestovate lov hudby - ti sa často našli medzi prfslušnfkml Iných etnických skupin,
z ktorých väčši na už nežije na našom
tlzemr. Absencia výrazného pos luch áč
skeh o zázemia a amatérskeho pestovania
hudby na Slovensku je velmi cltelná' v
porovnani s Cechmi, ktorých sme sice
dokázal! dobehn(!f v spotrebe národného
nápoja, nie však v návštevnosti koncertov.
Krajs ké konferencie SHS ukázali, že je
medzi na mi vera takých, ktorým nie je
s(tčas ný stav lahosta jný a ktor[ chc(! každý podla svojh o za merania a záluby
- priložiť ruku k dielu. V diskusiách
padlo nemálo zaujfmavých návrhov, ktokat

kých otázok by pomohlo zriadenie ko·
ord inač n é ho orgánu medzi ministerstvaml kultúry a školstva u že by SHS spolu so ZSSKU mohla oživenie tohto pred
časom
exlstujtlceho orgánu lnlciovat.
Rovna ko sl mysllm, že by nemali upadntlt do zabudnutia námety a ko napriklad s. Posplšllovej o spolupráci SHS so
SZM, dr. Liptáka o podchytenf detského
zborového spevu na východnom Slovensku, s. Laburdu o opra ve historických
organov na Slovensku čle nmi SHS (č o
mimoch odom prlpomfna chvályhodn(!
činnost Sekcie pre oc hra nu ludovej architekt6ry), dr. Havllna o skvalltnenf
tlčlnkovanla
amatérskych hudobnfkov
pri občianskych obradoch a mnoho dalšfch . Nepochybujem an! o tom, že tieto
námety nie sú konečným výpo č tom a že
život SHS bude prin ášať nové, ktoré bu·
deme v jednotlivých se kc iách a komi·
slách rozpra cúvať a rlešit.
Do života SHS vstupujú niektoré za.
behnuté a ktivity, predovšet)<ým organ!·
zácla Hudobnej mládeže, Kruhov prlatefov hudby a ďalšie , ktoré budl1 pokračovať vo svojom pr ograme a nadvl:lzovať
na doterajš ie dobré výsledky. Iné komisie budt1 len vznik ať u formulovať svoje ciele a prostriedky, ktorými Ich chctí
dosiahnut Rád by som zdôraznil, že SHS
otvára svoju náruč všetkým, ktor[ a kýmkofvek spôsobom chcú pomôcť našej vecl, veci slovenskej hudobne j kult(!ry. Budeme rudi, uk sa hudba prenesie z tra·
d!čných centier viacej do terénu, ho ·
deme podporova ť všetky formy rozvoju
miestne j kulttlry v duchu záverov zjazd u
ZSSKU. Caká nás nie l ahká, ale krásn'a
práca. Využime všetky možnosti, ktoré
soclulistlcká spoloč no st dáyu v prospech
kulttlry a umen ia a ktoré n ie vždy a bez
zvyšku nachádzaj(! svojho adresáta pracuj6ceho človeka. Staňme sa pesto·
vatelml hudobnej tradfcle, ktorá je v n ašom národe zatial málo rozvinutá, urobme to pre našu spoločnos t, pre našich
potomkov, pre zvelaďovanle kulttlrnostl
národ a slovenského.
MILOS JURKOVIC
(Hla vný referát prednesený na I. celoslovens kej konferencii SHS)

STACCATO
• VYDAVATEĽSKf: CENY OPUS-u ZA
ltOK 19811. Dňa 17. septembra 1987 preMali z rúk riadiJefa OPUS-u Ivana Stanislava v priestoroch areälu vydavatelstva vydavatefské ceny OPUS-u za uplynulf rok Uto umelci a muzlkológovla:
Vfročni\
cenu OPUS-u zlskala doc.
PhDr. Naďa HrčkovA, CSc., za dielo Hudobná kritika a hodnotenie, Zlaté erby
OPUS-u udelili TrAvnlčkovmu kvartetu
za umeleckú realizáciu
sláčlkovfch
kvartet L. Janáčka, Jozefovi Podhoranskému za umeleckú realizáciu vlolonče
lovfch sonát J. Brahmsa, PhDr. Ondrejovi Demovl, CSc., za autorskf prlnos a odbornú spoluprácu pri realizácii nahrávky Folklórne obrázky zo Slovenska a
\'ašovl Patejdlovl za realizáciu platne
nv a ja.
•
DRAMATURGICKí PLÄN SLOVENSKEJ FILHARMONIE V. SEZONE 1987-88.
V 39. koncertnej sezóne ponúka Slovensktí filharmónia svojim priaznivcom vyše sto podujati rozvrhnutfch do hlavného abonentného cyklu Ä-B, cyklu
koncertov pre závody C-D, koncertov
pre Hudobnú mláde:Z M, koncertov súčasnej hudby SH, koncertov pre Kruh
prlatelov SF (K). Do rámca činnosti SF
patria aj koncerty v Pleiíťanoch, koncerty na BHS a mimo abonentnfch cyklov.
Kedže koncertná sezóna je U:Z prakticky
v plnom prúde (začala sa 15. októbra)
pripomenieme len, ~e dramaturgia SF
pokračuje v stavba programov v osvedčenej ll1;1ll zohladňovanlm vfznamnfch kultúrno-politickfch a hudobnfch
výroč(, ale aj prlzfvanlm vfznamnfch
domácich l poprednfch európskych
umelcov. Stále bohatiíla je činnost SF
ako umeleckej ustanovizme, k 8 súborom
a 8 sólistom do 1väzku SF pribudol
l. septembra t. r. nový ansámbel Slovenské kl..ovfrne trio v zlo:Zenf M. Lapianský;-E.Danel, Ľ. Kanta.
• OPERA A BALET SND V SEZONE
1987·88. Opernf aCibor Slovenského národného divadla plánuje uviesť v tohtoročnej sezóne spolu 7 premlérovfch titulov, z toho dva spojené v jedno celovečerné predstavenie. Prvá premiéra tohtoročnej sezóny Borodinov Knle:la
Igor - sa už uskutočnila v rámci BHS,
dalšie pripravované tituly tvoria: Rusalka A. Dvoráka, Veselé panie windsorské O. Nicolaiho, Prihody Uiíky Bystroušky L. Janáčk a, Sťostnf princ J. Hatrfka, Slávik I. Stravinského (obe kompozfcie odznejd v jeden večer) a Otello
G. Verdiho. Baletný súbor SND naiítuduje v tejto sezóne dva tituly: Revfzora
A. Cajkovského (premiéra sa konala ll.
a 12. novembra) a Večného Orfea T. Andrašovana.
• HOSŤOVANIE STATNEJ FILHARMONIE KOŠICE V MĽR. Orchester Státnej
filharmónie Košice úspeine vystúpil na
dvoch koncertoch v maďarskom Szombathelyi. Prvý koncert (30. 9. 1987) sa
konal v rámci "Jesenného festivalu Savoria" a na programe boli diela A. Ovotáka, W. A. Mozarta a L. van Beethovena, ako sólista sa predstavil koncertnf
ma js ter SF Karol Petróczi. Druhý koncert (l. 10.) bol venovaný Medzinárodnému dňu hudby. Na začiatku koncertu
odovzdali Jánusovi Ediicsovl, sólistovi,
hobojistovi tamojiíieho orchestra, ktorý
na úvod koncertu predniesol Koncert
pre hoboj a orchester J. N. Hummela,
ocenenie najlepšieho hudobnfka roka.
Dalšim sólistom bol zasl. umelec, organista Ivan Sokol v Händlovom Koncerte pre organ F dur, op. 4, č . 4. Na koncerte zazneli dalej diela B. Smetanu,
J. Fučfka, J. Straussa. Obe podujatia dirigoval šéfdirigent SF Richard Zimmer.
Týmito koncertmi sa zapálil "družobný
ohnfk", ako hovoril zástupca orchestra
Tibor Menyhárt, medzi Státnou filharmóniou a Symfonickfm orchestrom Szomba thely (Savaria), ktorý Koiíičania prlvitajú na 33. Košickej hudobnej jari.
-ja•
17. ETNOMUZIKOLOGICKf SEMINÄR usporiadali v dňoch 22.-24. septembra 1987 v Dolnej Krupej Umenovedný ústav SAV a Zväz slovenských skladatefov a koncertných umelcov za spolupráce Slovenskej národoplsnej spoloč
nosti, Umenovednej spoločnosti, Etnomuzikologlckej komisie pri CSAV a Slovenskej hudobnej spoločnosti. Slovensk!
a moravskf etnomuzlkológovia tu konfro ntovali sv oje výsledky bádatefskej
práce v oblasti výskumu ludovfch plesnf (funkčne viazané fudo vé piesne), ludovej inštrumentálnej hudby, etnochoreol6gie a spracovania etnomuzikologickfch fondov na samočinnom počftačl.
-LM• OPRAVA. V monotematicky zameranom č. 20 HZ, venovanom BHS, sme na
1. strane uviedli nesprávny tezt pod foto. Sprhny text má znieť takto: "Ivan
Hruliovský ďakuje dirigentovi Aldovl
Ceccatovl po uveden! jeho diela Musica
nocturna". Ospravedlňujeme sa týmto
obom umelcom a dovofujeme sl poprosiť
natich i!ltatelov, a by sl text v tomto zmys111 opravili.
-R-

Postrehy z piešťanského stretnutia
Tohtoročné tradii5né- stretnutie vedúcich
klubov Hudobnej mlt!deže v Pie§ťanoch pra-

vide lne sa uskutočňuj11ce na jeseň (tohto
roku 23.-25. októbra). sa začalo nemilou
prfhudou. Pôvodne plánovaný koncert mladých speváckych hviezd Llvle Aghovej a
Jána Galiu sa totiž nekonal, pretože umelci
odmietli prlsf ťíčlnkovaf, kedže do poslednej chvilc nemali pfsomne uzavretťí zmluvu so Slovkoncertom (ale len 11stnu dohodu). Nechceme túto situáciu vidief jedno·stranne, pretože chyba sa stala Iste na
oboch stranách - z.o strany organizácie
Slovkoncertu za to zodpovedá pr!slušný pracovnlk. Ide nám však o etický prlstup k
voci. V sťíčasnosti, ked sa stále častejšie
poukazuje na nedostatok koncertného publika, na to,. že treba najmä mladého člo
veka z!skať pre hudbu, zdá sa toro stanovisko Interpretov viac ako nepochopltelné.
Nélvyše, ak vieme, že aj také svetové špič
ky ako Placido Domingo, Lucia no Pavarotti
a !nf dávajll qbčas koncerty gratis, výnos
z koncertov venujťí na dobročinné ťíčely
a pod. Pritom o takOto velkorysosť v sllVIslostl so slovenskými umelcami vôbec nešlo ...
Oaišle kollzle, našťastie, neovplyvnili program podujatia. Ostatnl Interpreti - dodajme - prišli do Piešťan bez ohladu na

lebo vedia, čo sa tiež deje v Iných kluboch.
V podstate si žiadajú, aby naša činnost
bola viac spropagovan4, čl už na stránkach tlače alebo v masov okomun i kačných
prostriedkoch a n ebola len Internou
záležitosťou. Co sa týka vztahu mladých
lud! k vážnej hudbe, mysllm sl, že vždy
tu musi byt zapálený človek, ktorý tm tieto
hodnoty prlbllžl a ziska Ich pre ne. Ak
mladých rudi nedokážeme zlskaf pre umenie na základnej a strednej škole, potom
sa môže stať aj to , že ani dospelý človek
nenavštevuje koncerty vážnej hudby."
Ľ. Slebodntkovt!, Spi§skt! Novt! Ves: ,;Náš
klub je velmi akt!vny, a to najmä v koncertnej činnosti. Len v minulej sezóne sme
mali 13 koncertov, a to aj tematicky zameraných a ko napriklad Dni gitarovej hudby, Dni organovej hudby, Dni slova a hudby a pod. Chcela by som však poukázať
na to, že je potrebné znfžl ť ve kovťí hranicu pri prijfmanf členov HuM, pretože dnes
už 14-ročnf odchádzajú na stredn é školy.
Ja ako uč!telka ĽSU tťíto skutočnost pocitujem dosť naliehavo, pretože má m možnost okrem tých najmenších deti usmerňo
vať najmä mládež od približne tých 12 po
16 rokov."
Dr. M. Zelenay, riaditer ĽSU Pie§ťany:

"Je fakt, že chýba

prepojenosť

medzi zá-

Debussyho Sonátu pre flautu, violu a harfu interpretovali (zlova) Milan Telecký, Miloi
Jurkovič a Kristina Nováková.
Snimka: M. Zelenay
to, že aj oni mali zmluvu "uzavretťí" len
na základe Ostnej dohody. - Sobotňajšie
dopoludnie bolo venované stretnutiu so zasl.
umelcom prof. Milo§om Jurk ov ičom; besedu
viedol predseda Hudobnet mlc1deže doc. Ivan
Partk. V. programe z tvorby W. A. Mozarta,

B. MartinO, I. Par!ka a C. Debussyho vyokrem prof. Jurkoviča klaviristka
H. Gt!tforovt!, harfistka K. Novt!kovt! a violista M. Telecký. Večerný umelecký program (Mozart, Janáček, Chopin) pripravil
klavirista M. Skuta.
Popoludňajšie pracovné stretnutie ťíčas t
n!kov a Ich debaty v kuloároch naznačll1
niektoré problémy, ktoré by som tu rada
nanlesla. Týkali sa aj istých štatutárnych
otázok; napriklad tiež toho, aby kluby HuM
mohli pracovať pri stredných školách, ako
poznamenala A . Baltkovt!, predsedntčka
HuM v Leviciach. ,.Ideálne možnosti" - povedala Ľ. Kalvastrovd, riaditel ka ĽSU Handl ovd, vedúca klubu HuM i KPH, "sll pre
činnosť HuM na ĽSU, pretože do hudobných aktivit môže škola zapájať svojich býva lých absolventov, a tak z!skavaf nových
čle nov nielen HuM, ale nes kôr i KPH."
st ťíp lll

Ing. O. Trčkovt!, vedúca klubu HuM v Banske; Stiavnlct: ,.Pracovala som ako vedťíca

klubu HuM pri Gymnáziu v Banskej Stiavnicl a teraz klub HuM pôsobi pri Dome
pionierov a mládeže. Ak je rtndltelstvo
š koly ochotné spolupracova ť, je výhodnejšf klub pri školách, pretože kontaktovanie
sa s č lenmi je jednoduchšie. Ak je znadovatelom iná organizácia, začfnajťí problémy
už so zosťíl adenlm valného času l značne
rozdielnych záujmov."
Dr.

I. Stofantkovt!,

Dubnica

n/Vt!hom:

"Oficiálne pracujeme pri Dome ROH, no
máme dobré pracovné podmienky, a to vdaka pochopeniu vedenia dubnického gymnázia. DOraz našej činnosti je stce na usporadOvanf koncertov, no usilujeme sa aspoň
niekedy pripraviť vlastný program. Ako vldlm sťíčasné hudobn é ume nie? Jednou z
ciest, a ko prlblfžiť s11časné umenie poslucháčovi, je stretnutie s autorom. V . našom
klube to bolo napriklad stretnutie so skladatelom Jurajom Ha tr!kom. Ak predtým jeho hudba, vypočutá z gramoplatne, n ezarezonovala, v jeho osobnej prítomnosti ·- n avyše a k vystúpil ako nekonvenčný moderátor - n ašla sl cestu k srdciam mladých."
Dr. V. Fulka, PF Nitra: " Osllle by sa malo zameriavať aj na sprostredkovanie hodnôt ,nie vážnej hudby'. O to sa pokt1šame
my, v našom klube. Mám konkrétne na mysll džez čl folkovll hudbu. Prirodzene, nemôže isť o jeanostrannťí orientáciu, ale o
prepojenie populárnej a vážne j hudby."
G. Zavadskd, Humenné: "V n ašej čin n os ti
sa v poslednom obdobi dobre osvedčila výmena programov a skllsenosU medzi jednotlivým! klubmi, napriklad Vranovom nad
Toplou, Kežmarkom. Páči sa to a j člen·om,

kladnými a strednými školami, a t o najm11 v tom, že v 8. r očn!ku zS žiaci nemujO ani hudobnO ani estetickú výchovu. Cinnosť HuM by sa však nemala vyčerpáva ť
iba objednávaním koncertov, ale aj apelom
na vlastnťí tvorivťí fantáziu jej členov. Piešťany oproti väčšine klubov HuM sťí vo výhode v tom, že ako druhé centrum Slovenskej filh a rmónie majO dostatok hudobnokultúrnych podujati. Navyše - náš kontakt
so starš!mi žiakmi školy je velmi aktiv1zuj0ci a výhodný."
Ešte hlas A. Dobr ovolskej z Vranova nad
Toplou: "Náš klub je mladý, založený len
minulého roku. Pripravili sme si už však
niektoré vlastné podujatia, nad·v iazali kontakty s klubmi HuM v Humennom a Turčia nskych Tepliciach. A čo sa týka koncertov, v!tame viac koncerty so sprievodn ým s lovom,· pretože - nazdávam sa s ťí pre mládež plltavejšie."
Prirodzene, o práci jednotlivých klubov
Hudobnej ml ádeže SSR sa hovorilo overa
.viac, podrobnejšie a konkrétnejšie, než sme
tu zaznamenali. Išlo nám však o to: zachytiť na jzaujímavejšie
podnety a znovu
pripnmenOf otázky, ktoré sa už kedysi vynorili a ktoré by bolo treba definit!vne vyriešiť.

V rámci pracovného stretnutia Informoval hosť podujatia Alofz Stu§ka, vedťícl sekretariátu Slovenskej hudobnej spol očnosti ,
ktorej sa HuM stala kolekt!vnym č l enom,
o poslaní a zacieleni SHS. Na záver nechajme slovo predsedovi HuM !iloc. Ivanovi
Par!kovl. Prlslťíbll, že jednou z · prvých povinnost! v rámci spolupráce HuM a SHS
bude to, aby sa docielila úprava smernic
pre činnosť HuM a aby sa aj š koly, a t o
najmä ĽSU, pedagogické fakulty a pedagog ické stredné š koly, mohli stat znadovatelml klubov HuM. Táto skut očnost sa však
mus! vyri eši ť vo vztahu medzi Ministerstvom školstva a Ministerstvom kult11ry SSR,
do kompetencie ktorých spomínaná záležitost patri. Bolo by tiež treba požiadať pr!slušn11 inštitťíci u o možnost zn!ženla vekovej
hranice pri prij!man! za členov HuM asi na
13 rokov. Zárove ň doc. Pa rlk apeloval na
zástupcov klubov, aby nezabudli iniciat!vnejšie informovať o svojich aktivitách,
zv l,!čša overa bohatších a ko sa o nich všeobecne vie. Takisto zdôr az ň ova l potrebu
takej prfpravy vlastných klubových programov, ktoré by ma povali miestnu kultúrnu
čl hudobno-kultťírnu tradíciu, čim by znač 
ne prispeli k pozdvlhnutiu nášhd kultOrneho povedomia.
Quo vadis , Hudobná mládež? - pýtame
sa. Dllfajme, že to bude jedine s merom k
vyšším métam a cielom.
zaznamenala: JANA LENGOV.A

Spomienka
na
pedagóga
Spomienkovou slt!vnosťou st poslll•
a .absolventi Konzervatória v
Bratislave pripomenuli 10. výrol!ie
úmrtia (3. októbra 1977} dlhorol!néhQ
pedagóga v!olončelovet hry, zasltíf!li!•
ho učitela prof. Gustt!va Vel!erného,
• Po popoludtfat§om pietnom akte pri
ilrobe wsnulého nasledoval vel!ern/1
koncert ( 13. októbra J venovaný teho
pamiatke; celé podutat!e - umelecky t organizačne - pripravili býva·
lt žiaci z triedy G. Vel!erného. Vy!e
20 r okov pôsobil prof. Vel!erný, tdto
výr aznt! pedagogickd osobnos(, rra
konzervatóriu a za ten čas vychoval
celú gener t!ciu popredných umelcov,
z ktorých mnohf sa uplatnili sól!stiC'·
ky, ale l ako komornt a orchestrdlnf
·hrt!l!i (v telest!ch ako SKO, SF, SND
a 1. 1. Ľudské a umelecké kvality, bo·
hat~ pedagogi cké skúsenosti zndso·
bené típrimným vzťahom ku každému
žiakovi , ale t ltlskou k prdcl vtedll
r~ku prof. Vel!erného pri výchove na··
daných absolventov, akými boli napr,
Ľ . K anta, J. Podhoranský, 1. Alexaiť·
der, R. Vandra, K. Fllipovtl!, E. Cer·
manovt! a ďal§f. Stlm bol dobrý vio·
lončelisla - sólista, ale i citlivý ko·
morný hrdl! - , no predov!letkým vy·
nikafúci učiter. Výsledkom nt!rol!neJ.
výchovno-umelecke/ prt!ce, vy~tadu/tl·
cet nielen dt!vku pedagogického ta·
lentu, ale i ludský prtstup, nekompromisnosť voči sebe, ale l voči svot!m
žiakom, zúr očil prof. Večerný nielen
na bratislavskom konzervatóriu, ale
v posledných rokoch al na VSMU. O
nich, ale predov§etkým a osobnosti
ul!itela G. Večerného sa účastntkorrt
spomienkového večera v koncertnel
sieni kon zervatória prihovor ili úprtm··
nýml slovami pedagóg prof. A. Vrtel
a bývalý absolvent §koly J. Podhoranský. Skutočný zt!uer spomtenkovel
sMvnostl v§ak patril hudbe - pôsobi·
vej, muzikantsky nervnej lnterprett!cti skladby H . Villu·Lobosa Bachlanas Brasilelras č. l pre 8 violonl!!el,
venovanet P. Casalsovi a Sardane P.
Casalsa v r aritnom obsadent 16 vto·
l ončte l { dirigent Z. Bflek J, ktorým!
úl!inku;úct, v!letko žiaci G. Večerného,
vyjadrili svofu vďaku, ale symbolicky
i k rédo svofho učitera, pre ktorého
bola hudba naplnentm a poslantm žt·
vata.
ELEONÚRA KYSELOVÄ
chdčl

Ol LOM VÉ
RECITALV

KLAVIRISTOV
V rámci dlplomoyých recitálov klaviristov VSMU v šk. r. 1986·87 po·
tvrdila relat!vne najvyššie umelecké
ambície Dana Saturyová (doc. E. FIscherová). Týka sa to najmä stvárne·
nla Bachových s kladieb (Toccata
G dur, i'rel11dlá a ft1gy), kde vynikla
rOVllOVI.iha medzi origina litou v glo·
báinom poňa t! a detailami. Menej vy·
darenťí
konfrontáciu priniesla Je!
technická a tónová realizácia Ravelo·
vej Pavany a Hier vody. Frantilek
Hrivo (odb. as. S. Zamborský ) po ob·
ligátnom Bachovi a Beethovenovl
upozornil komorné publikum na so·
l!dnu psych ofyzickt1 kond!ciu v I. zo·
š ite Debussyho Obrazov, no hlavne
svojfm výnimočným vzťa hom k svetu
A. Skriabina v 5. soná te. Lujza Mo·
zolov6 (ext. ped. S. Cápavá) hrala
v stlmenom osvetlení koncertnej sieno Academle Istropolita n y - vo vply·
ve na vizuálnu orientáciu naisto spor·
nom (Bach, Beethoven, Debussyľ.
Umeleckt1 konfrontáciu a rovnováhu
ta k plne presadila až v Schumanno·
veJ Krelslerla ne. S vysokým st upňom
zodpovednosti za finálny výkon sa
vyrovna l Peter Trangoií (doc. I. Pa·
l ovlč ) svojsky: v Bachovi a Beetho·
venovl sa poistil priam kyvadlovo
pravidelným stredným tempom. Re·
lat!vne menej kompromisov a viac
hudby dostal z Ltsztových varláctr
"Welnen, klagen", no predovšetkým
z Prokoflevovej 7. sonáty, ktore j
rytmus a celková faktt1ra presne re·
zonuje s jeho muzlkantskou vitalitou.
Stoj! za to vyjasnlt s l, do a kej miery
je diplomový recitál študijno-pracovnou záležitosťou a nakolko umelec·
kým profilom absolventa. Dramaturgická schéma Bach - Beethoven nemusi zodpovedať orientácii každého
hudobn!ka a jej mechanickým presa·
dzovan!m dochádza niekedy k deformáciám výkonov.
JURAJ POKORNt,

SPOMIENKOVÉ OSLAVY
150.

výročia

úmrtia J. N. Hummela

Mestské múzeum v Bratislave, Slovenský hudobný fond, ú stredie Slovenského
filmu a Slovenská filharmónia pod zášti·
tou Minis terstva kultťíry SSR a Národného výbm·u hl. m. SSR Bratislavy sa
podielali na pr!prave apomlenkovfch
oal6v 150. výročia 6mrtia bratlalavského
rod6ka, hudobného skladatara a klavl·
rlatu Johanna Nepomuka Hummela. V
di'loch 16.- 18. októbra t. r . sa v uvádza·
nej chronologickej postupnosti uskutoč·
nlll tieto podujatia : premiéra slovenské·
ho dokumentá rneho filmu Johann Nepomuk Hummel, n a toče ného v réžii Vladimlrn Balcu toh,to roku, ďa lši deň hu·
dobnoved né kolokvium s medzinárodnou
ú.čas tou (hodnot! me h o samgstatne l a
dva koncerty. Prvý z nich - mimoriadny koncert SF - prezentoval komornťí
tvorbu skladatela v Interpretácii Slovenského kvarteta , Bratislavs kého klav!rne·
ho kvarteta a vi olonče lis tu Ľ. Kantu s
klavlrlstkou D. Rusó. Nemilosrdne brilantný štýl s kladatela odkryl celkom nepietne niektoré nedos tat ky Interpretácie, aj keď som sl vedomá toho, že na·
priklad Slovenské kvarteto sl eš te vždy
hiudá svoj s ú. časný profil. Rovnako sa
vynoril a otázka prls lušnosti č l presnejšic vernosti č lenov komorných s(lborov
k svojim ma terským komorným ansámblom, veď dvoj- 1 viacnásobné členstvo v
rôznych komorných zostavách Iste musi
narú.šať Identitu l Individualitu toho-ktorého s(lboru. Nedelňujšle vokálno-orches trálne matiné bolo zároveň otváraclm koncertom cyklu koncertov pre Kruh
prlate lov SF. Atraktlvnost dopoludňaj
šieho term!nu sa nakoniec prejavila v
dobrej návštevnosti podujatia. Orchester Cappella Istropolitana viedol Bystrfk
Režucha, prlle žltos ť osvlež!t svoj repertoárový skelet dostal klavirista Ivan Pal ovič v Koncerte pre ' klavlr a orches ter
· a mol, op. 85. Omša Es dur, op. 80 sice
vera sóllstických prfležltostl nepos kytla
(sólisti: L. Ághová, H. Stolfová-Bandová,
P. Oswald, J. Galia). o to viac sa vš ak
uplatnil zbor (Komorný zbor Slovenského filharmonického zboru · pripravil
P. Procházka ). Na bratislavského rodáka
sa teda nezabudlo. MOže vša k byt dostačujú.clm Iba takéto konštatovanie?

-RMuzlkologlcké kolokvium s medzinárodnou ú.č asto u, venované Hummelovej
osobnosti, sa uskutočnilo dňa 17. októb·
ra v Mozartovej sieni Domu politickej
výchovy v Bratislave. Kolokvium otvoril
pozdravným prfvetom riaditel Slovenského hudobného fondu dr. Milan Jeiko.
Vedenia kolokvia sa ujal zasl. umelec
doc. dr. Ladislav Burlaa, DrSc., predseda ZSSKU, ktorý na ťívod vyslovil myšlienku muta bllnos ti hudobných diel.
Uviedol, že v priebehu doby sa obohacujú. nielen naše vedomosti napr. o pramennej heuristike, ale meni sa tiež nazeranie na diela minulosti, v tých Istých
skladbách nachádzame nové prvky.
Ako prvá predniesla svoj referát doc.
Ílr. Irena Ponlatowaka z Varšavy, a to
na tému Hummel u brilantný š týl. Možno povedať, že fundova ný a podnetný

Prosramovt plag6t k apomienko•fm
otlaY6m J. N. Hummela.
prfspevok polskej muzlkologlčky bol na j·
zaujfmavejšf na tomto stretnut!. Ponlatowska osvetlila pojem brilantnosti v súvislosti s 'klavfrom z rôznych hladfsk,
počnťíc jeho deflnfclou cez diferenciáciu
pojmov technický a virtuózny po cha·
rakterlstiku Hummelovho ,.štýlu brilant" .
Porovnávala ho a odl!šila od prlstupov
Iných dobových skladatelov a klaviristov ako Czerny, Thalberg, Kalkbrenner,
Henselt, ďalej sa dotkla jednotlivých hudobnovýra:rových zložiek Hummelovho
brilantného štýlu - ha rmonických funk clf, melodiky, flguráclf, ornamentiky,
ako aj lyrlzm~ fantazijnej formy, variácie - z hladis ka svojej témy a z tohto
aspektu sl všimla tiež Hummelovu klavlrnu školu, napokon uviedla náhlady
Schumanna a Liszta k otázke brilantnosti.
Ako druhý vystťípil r akúsky host
dr. Gerhard Winkler z Elsenstad tu. Jeho prfspevok Hummel ako prlslušnlk vledenské'ho klasicizmu bol orientovaný na
komparáciu Hummelovej hudby s hudobnou rečou troch hlavných reprezentantov klasicizmu - Haydna, Mozarta, Beethovena. Winkler sa snažil špec ifikovať
Idióm Hummelovej hudobnej reči v rámcl štýlu tejto epochy. Referát bol orientovaný Iba na toto obdobie, hoci historický význam Hummela treba vidieť
tiež v jeho pionierskej činnosti ako prlpravovatela roma ntickej klavfrnej tvorby. Svoje myšlienky Ilustroval referent
prikladmi - a j zvukovým záznamom z Hummelovej Sonáty op. 13, ktorú porovnával s Beethovenovou Sonátou op. 2,
č. l. Výber odôvodnil o. l. tým, že obaja
autori venovali svoju s kladbu Haydnovl
a že obaja ball v čase komponovania
približne v rovna kom veku svojho života. Výber však nebol práve n a j šťas tnej
šf, komparácia dopadla Inak a ko zrejme
bola zamýšlaná. Hummel sa ukázal ako
Invenčne dosť strohý, menovite však
nevedel - v konfrontácii s geniálnym
spôsobom stvárnenia myš lienok Beetho-

venom - svoj hudobný materiál primeranejšie spracovať. Ostáva otvorenou
otázka, či takéto ,.prfrodoplsnéu popisy
a analýzy - 1 ked tak svedomite pripravené ako v tomto prfspevku - stí
pre kolokvium nosné a čl nepatria skôr
do sféry seminárnych prác.
Po prestávke sa ujal slova prof. dr.
ICari-Helu.s Klhler z Welmaru (NDR),
ktorý zo svojej pripravovanej knihy o
hudobnom živote Welmaru predniesol
prfslušntí stat o pôsobeni Hummela_yo
Weimare. Bol to zau jlmavý materiálový
prfspevok, ktorý osvetlll zástoj a zásluhy Hummela ako dvorného kapelnfka,
jeho aktivity na poll koncertnej l divadelnej činnosti, ·podával ťídaje o repertoári, členoch kapely, dramaturglt koncertov a opier, atď. Referent prlblfž~l
Hummela ako človeka, umelca, organizátora, ako vyžarujú.cu osobnosť, ktorá
formova la hudobný život tohto vtedajšieho významného kultú.rneho strediska.
Na záver odznel jediný prfspevok čes
koslovenského účastnfka kolokvia
dr. Ľuby BalloveJ, CSc., na tému Miesto
Hummela v literatúre o hudbe. Referentka kriticky poukázala na nespravodlivý prfstup k Hummelovl vo vztahu
k jeho významu. Karl Benyovszky, autor dodnes jedinej monograflckej práce
o Hummelovl z roku 1934, v jej ťívode
vyslovuje myšlienku, že vzťah hudobných historik ov k Hummelovl je ma cošský. Dr. Ballová nielenže túto myšlienku citovala, ale právom poznamenala,
že ona a ni v s ú.časnos tl nestr atila nič
zo svojej a ktuálnosti. V tejto súvislosti
sa žiada uviesť poznámku Hermanna
Aberta v úvode k jeho velkej ' monografU o Mozartov!, že totiž monografie
velkých mužov treba každých 50 rokov
napfsa t na novo. V prfpade Hummela tento čas už uplynul, ale zatial sa jeho
osobnost stále nedostala d os ta točne do
centra pozornosti bád nte lov. Dr. Ballová
vyč!slila v svojom referáte a kýsi katalóg deztderát a tém na spr acovanie,
ktoré sa dotýkajtí hummelovského výskumu a heuristiky, mnohé z nich zatial ostávajťí akýmsi zbožným želantm.
Uviedla tiež nlekolko menej známych
lnformáclf a (ldajov napriklad o jeho
troch pobytoch v Bratislave, článok v
Pressburger Zeitung a Iné.
Referáty sovietskeho a ďalšieho ra kúskeho muzlkológa neodzneli pre Ich
neprltomnost. Nám však vyvstáva niekoike otáznikov. Napriklad prečo bola
na ša muzikológia zast(lpená tba jediným
pr!spevkom, hoci u nás je nlekolko pracovnikov, ktor! sa zaobera jťí týmto obdobfm, ba špeciálne l samotným Hummelom? Pre čo neostal čas na diskusiu, hocl bolo Iba tak m álo referátov ? Jedine
dr. Ballová zachovala t1nosný časový llmit, ostatné prfspevky boli predimenzované, preto aj unavujú.ce, boli to skôr
prednášky ako k on feren č né referáty.
Splňalo kolokvium primerane očakáva
nia?
Hummelovo dielo je rôznorodé a
akiste tiež rôzne čo do hodnôt. V jeho
bohatom tvorivom odkaze sú skladby h oci v menšine - , ktoré nezaslťížene
upadli do zabudnutia, patrila by tm prtmera nejšla pozorn os ť v zmysle Ich trvalého zač lenenia do kontextu nášho hudobného života. Aby ne bolo treba Iba
Hummelových okrííhlych výroč! a o~láv
.
k Ich doč asné mu pr lpomenutiu.
PAVOL POLÄK

GRAMORECENZIE
PETER II:JIC CAJICOVSKIJ: KONCERT PRI
KLAVIR A ORCHESTER i!. Z G DU&,
OP. 44
EMIL GILELS, klufr. STlTNY SYMF()..
NICKt ORCHESTER ZSSR, dlrlgent JEV·
GENIJ SVETLANOV.
(MELODIJA) - OPUS Stereo 9~11119!
Zhodou okolnosU práve v roku 1985,
v roku (lmrUa Emila Gllelsa, vydala so·
vtetska gramol6nová firm a MELODIJA
jeho archívnu nahr4vku 2. klavlrneho
koncertu P. l. Cajkovs kého. Titul tak·
mer vzápäU prevzalo Cs. hudobné vy·
davatelstvo OPUS (vyšiel v tomto roku)
- a tú.to skutočnost treba kvitovať s
najvyššlm uznanlm. Nejde totiž len o vy.
danie tohto pozoruhodného koncertu,
ktorý do sť neprávom zostával v tieni po·
pulárneho Koncertu b mol, ale aj o ďal ·
šle spr!stupnenle velkého planlstlckého
umenia dnes už legendárneho klaviristu.
Nahrávka je záznamom verejného koncertu (čo napokon u MELODIJE nie je
zriedkavosťou a viacero pozoruhodných
titulov vydala v live realizácii), ktor9
sa kona l vo Velkej sále Cajkovského
konzervatória v Moskve v decembr11972,
teda v obdobi Gllelsových "vrcholných
tvorivých kreácii". Toto konštatovanie
chápeme ako umenie jednoty tnterpre·.
tačných zámerov a Ich naplnenia, pri·
čom u 56-ročného kl aviris tu obdivujeme
nielen manuálne uchopenie klav!rneho
partu, ale aj celkové vyznenie diela. Na
nahrávke je c!tit "prlležitost" verejné·
ho uvedenia. No tentoraz nie v zmysle
pripomienok k technickej stránke koho·
ko Ive k z kolek t!vu (tá je "štúdlovo"
kvalitná). ale v Interpretačnom "ťahu"
koncertu ako celku. Má ráz, má "š ťavu",
má a tmosféru . . . Má tiež Iskru lnšplratfvnej tvorivosti, ktorá našla prirodzené poro:wmenle u dirigenta. Koncert je
Ich spoloč nou umeleckou v ýpoveďou v
jednotnej koncepcii. Gllels v nej akceptu je "mužnostu textúry koncertu (vôbec
Cajkovského "druhý" evokuje vo velkej
miere ako celok Brahmsov "druhý") a dodáva mu vlastnťí hlbku Interpretač
ného názoru. Je zauj!mavé, že ak sa aj
často hovori o vývoji Interpretácie (nie
r az už po jednom desntročl c!tlme vzdialenost od predostretej koncepcie - poklal Ide o domlnovanle emotrvneho· čt
racionálnejšieho prfstupu, ale aj o rozvrhnutie temp a vnťíto rný náboj kon·
trastných čas tr), v tomto pr! pa de vzniká aj z odstupu 15 rokov pocit sťíčas·
nosti čl modernosti. Tkvie v Gllelsovom
prirodzenom muzikálnom prfstupe k roz·
vrhnutiu požiadaviek dramattzmu a ly·
rlzmu, vychádzajťíclch z hudby kompozície. Nepreexponováva - jeho dramatiz·
mus, nie je exaltovane výbušn9 a pa·
tetický práve tak, ako lyrizmus neskl·
zava do sentimentalizmu. Máme pocit teJ
spr ávne j miery, správneho dávkovania.
Mužnosť koncer tu vyplýva l z jeho bravúrnej textííry: s obdivom sa treba vyslovU o Gllelsových planlstických schopnostiach - gradovať aj vo zvukovo vypätých partiách, mužná je však l Gllelso·
va lyrika.
Bravúrne koncipovaný, ale 1 bravťírne
podaný k·ancert je skôr herolckým ne!
Introvertne-sentimentá lnym opusom.
VIERA RE!UCHOVl

Medzinárodné hudobnovedné kolokvium Brno 1987

Slávnostn ~

fanfáry {na snimke časť fanfdrov~ho súboru}
symbol om otvorenia Medzindrodn~ho
hudobn~ho
fest ivalu
Brno.
22. ročnlk
sldunostl
(1.-11. októbra 1987 J mal u záhlaul tematick~ motto
.,Romantizmus - realizmus", ktor~ určilo at teho dramaturgický profil. Tohto r oku sa podarilo uskutočni(
zauflmauú prehliadku operných súborov; host ovala tu
olomouckd apera so Slonimsk~ho Mdriou Stuartovnou,
Komornd opera Praha s Mysliuečkovým Abrahdm om a
Izákom a Teatro mobile Halle s Gluckovou operou Suad·
ba Herkula a H~bd, domtlci operný súbor pripravil premi~ru Jant1čkovh o Osudu (pozri recenziu v HZ č. 21/ a
prispel do festlvalouef prehliadky repertoárovými titulmi {s hosťufúci mi zahranll!nýml umelcami), o. i. Mysllvečkouou Ipermestrou, Donizettiho Favoritkou, Verdiho
Macbethom, Caikovsk~ho Eugenom Oneglnom. Term~ n,
v ktorom sa kond brn enský festival je čiastol!ne sfJ.be'tn(j
s termlnovým kalenddrom Bratlslausk(jch hudobných
sldvnostl, a tak sa u't pomaly stalo tradlclou, 'te mn'Ohf
zahrantčnt umelci vlastne pohostinsky vystúpia u oboch
mestdch: v Bratislave at v Brne hosfovall napr. Istan·
bulskti filharmónia so sestrami Pekinelouýmt, klavirista
J. O'Conor, huslista G. Ztslln, zbor S. Obretenova, kuar·
teto Pro Arťe a claHl. Prir odzene, na festivale vystfJ.pllt
t poprednt českl a slouenskt Interpreti. Program fes·
tlualu obohacovali t clal~e prldru'ten~ akcie.
-R-

sú už

..

tradičným

V dňoch 5.-7. októbra 1987 sa konal v Brne 22. roi!nlk medzln6rodného hudobnovedného kolokvia. Centrálna téma podujatia - Romantizmus a hudba - prilákala
okrem celého r adu domácich bádatelov aj približne dve
desiatky muzlkológov z ôsmich krajin Európy. Tradič
ne vedecky produktfvna, zdravo polemická a popri tom
a j pohos tinná atmosféra kolokvia, u spor adťívaného v
r ámci Medzinárodného hudobného festivalu Brno (tohtor oč ný 22. ročnfk niesol tema tický názov Roma ntizmus
a realizmus ), sa aj to·hto roku ukázala v na jlepšom
svetle.
Rokovanie - a k ho posudzujeme z celkového pohladu - sa viac zameriavalo na otázky es tetické, terminologické, taxonomické, qa zákla dné kultťírne, duchovné, politické predpoklady hudobného romantizmu než
na nové objavy v rámci základného hudobnohls torlckého výskumu. Je to v zásade pochopltelné, veď od vedeckého vymedzenia epochy romantizmu napr. u Friedricha Blumeho a lebo Georga Kneplera je sú.časná muzikológia predsa len o krôčik ďalej a - aj ked mo~no
ešte nenastala doba novej syntézy - dospela do štádia,
keď určité sproblematizova nte pojmu "romantizmus"
môže byt produktfvne pre jeho ď alšie skonclznente.
Kolokvium už tr a dične otvoril jeho dlhoročný predsedu - prof. PhDr. J!N Vysloužll, DrSc., ktorý predn!esol aj hlavný referát. Riešil v ňom nlekolko základných problémových okruhov, vztahujťíclch sa k samotnému vymedzeniu pojmu hudobný romantizmus. Poukáza l predovšetkým na to, čo všetko sa môže pod pojem
romantizmus subsumovat (duchovné hnutie, š týlová etapa, estetická kategória, obdobie s určitou spoločenskou
profllá clou a tď . J a naznačil možné cesty ďalšieho bádania.
O zásadných otázkach, týka jú.clch sa romant1001u v
hudbe, prvý deň rokovania referovali: N. M. Jensen ,
ktorý nnu lyzoval základné estetické stanoviská univerzálneho nemeck ého romantizmu, M. Wagner, ktorý sl
položil otázku, čl štýlový prostriedok signalizuje spoloč en skú zmenu, a J. Fukač, ktorý sa okrem spomenutých
tém zameral na a nalýzu dialektických vzťahov tvorivého engagement a desengagement a na vzťa h romantizmu a realizmu v hudobnom umenf. K problema tike romantizmu a realizmu sa vyslovlll tiež N. Mosusova .

M. K. Cerný a K. Mehner , za tial čo W. Baethge sl vymedzil problém r omantizmu a ko antitézu klasicizmu
Podnetný prfspevok o psychike r omantického umelca a
jej odraze v hudobnej kompozfcll predniesol J. Kulka.
Sťíčastou prvého di'la rokovania bol aj round table,
v ktorom statement J. Jiránka upozornil na r ôzne protirečenia v terminologickom uchopenl hudobného romantizmu, poukázal na dopostal Iba málo využité možnosti hudobnej semiotiky pri preclzovanr pojmov a dal·
šlu debatu Inšpiroval k Cívahám o sociálnom a kultíírnom zázemf hudobného romantizmu.
Druhý deň kolokvia profilovali prfspevky konkrétnej·
šleho char akteru, pričom zhodou okolnosti najviac re·
ferentov ana lyzova lo poňatie romantizmu u R. Wagnera
(M. T. Vogt, w. Wolf, M. H. Schmid). R. Pečman hovoril o Beethovenových tendenciách k romantizmu a
W. Ruf o Mozartovej anticipácii r omantizmu. Mimoriadna pozornosť bola tiež venovaná roma ntickej hudobnej
estetike (J. Malnka, H. Krones, G. MUller, B. Powllelt,
W. Seyfarth, M. Havlová), čl problematike hudobnoteoretickej [J. N. Cholopov, L. Pavlovičová). Z hudobnohistorických tém tu boli prlspevky, odhalujúce genézu
vrcholného romant1001u (W. Marggra f) alebo analyzujÍIce určitý hudobný druh prlzn ač ný pre roma ntlckťí hudbu (J. D. Thäle, J. Gabrlelová).
Treti deň rokovania prebiehal v dvoch sekciách. Pre
prvú bola prlznačná orientácia na hudobný romantizmus u slova nských národov (M. Pavl ovičová, M. Malf,
M. Blahynka, J. Lengová, E. Kolarova ). V druhej sekeli - na r ôzne témy - odzneli prfspevky K. Vettera,
M. Beckera, J. RoBnera, P. Andraschkeho a P. Kureta.
Prlnosný a zaujfmavý bol posledný referát kolokvia od
I. P oledňáka, ktorý analyzoval romantlzuj(lce tendencie
sťíčasnej rockovej produkcie.
Záverečná generálna diskusia, ktorej predseda l J. Fu·
k ač, odhalila predovšetkým určité protirečenia vo vedeckom a praktickom použlvanf pojmu hudobný romantizmus a ukázala, že potreba ďal šieho terminologického
precizovania pojmu je nevyhnutná. Téma romantizmus
u hudba ukázala, :!e je vedecky nosná a a j ked po·
merne široká, predsa len potrebná pre dalšie · estetické, hudobnohlstorlcké a j pojmoslovné bádanie.
MILOSLAV BLAHYNICA

SLOVENSKA
FILHARMÚNIA
29. a 30. okt6bra. 1987. Abonentnt cyklus A-B.
G. Pb. Telemann: Suita C dur pre sl6člky a basso continuo La Boufonne ; ). S. Bach: Koncert pre čembalo,
sltčlky a basso continuo 11 mol, BWV 1058; A. Vlvaldi:
In vlcti bellate, moteto pre alt, sl6člky a čembalo;
J. S. Bach: Schwelst stille, plaudert alcbt, "Xanttta o k6ve" pre sopr6n, tenor, bas, sl6člky a basso continuo,
BWV 211. Musica aeterna, dirisent Pavol Baza. S6llstl:
Marica DobiUov6, čembalo; Marta Beňačkov6, alt; Kamila Zajfčkov6, sopr6n; Peter Oswald, tenor ; Peter Mlku16š, bas.
·
/\k donedávna sa stará hudba dostávala na pódium
predovšetkým v snahe uspok ojtt · rastúc! dopyt širokého
posluc h áčskeho zázemia, dnes pri nebývalom náraste
súborov najrôznejšieho typu, žánru a zamerania - je
nevyhnutné, popri lntenzfvnom záujme interpretov, prehlbovať čoraz tesnejšiu väzbu s teóriou. Sttidlom a spristupňovaní m dobových traktátov odhalujti sa ďalšie
možnosti ' - samozrejme so zohladnenlm estetického
Ideálu súčasnos t!. K zvuk ovému ideálu doby sa nepochybne viac približujú stibory so školenými hudobn!kml na dobových nástrojoch. Iným pr!padom sti súbory,
lnterpretujtice starú hudbu na súčasných nástrojoch,
kde farba 1 tvorenie tónu vychádzaj(! zo stičasnosti,
hoc! výrazové parametre sa prenášajú z dobového lnšt!'umentárla. V prax! exlstujti obe eventuality, no v
oboch pr!padoch výsledný zvukový ideál je v mnohom
podmienený kvallta t!vnou vyrovnanosťou celého stiboru.
V koncepc!l treba však prihliadať na osobitosť n a turelu
skludatela a Interpretovaného diela. Nemožno napriklad
rovnako Interpretovať Bachovu kantáht, Telemannovu
suitu č l VIvaldiho moteto. Každé dielo nesie v sebe črty
špeclftckostl.
St'lbor Musica aeterna ziska! vyše desaťročnti prax pod
umeleckým veden!m skúseného, fundovaného teoretika
1 hudobníka jána Albrechta. Postupnou kryštallzáclou
nadobudol svo j umelecký profil. Už rok je Musica aeterna profestonallzovaným sti borom SF s nárokmi na Iný
(rozšírený] repertoár. V rámc! h!adanla nového Interpret ač ného profilu a nsámbel transponuje to, čo mu bolo
vlastné, do nových výrazových rovin a celostných pohladov. Každá umelecká tvorba nadväzuje na minulosť.
,.Nový životný obsah sl nutne a zákonite vytvára nové
formy. Neexistu jú pevné historické formy ... Tvorba je
len ta m kde sl ,var' chvfle vytvára l nový nehistorický
tv ar .. .'; (F. X. Sa lda]. V takomto " vare doby" sa nachádza l súbor Musica aeterna. Podobne a ko deslatkv
st'lborov na celom svete 1 on! sa pokl1šajú o niečo
.,nové". je to sympatický rys, keď kolekt!v mladých ambicióznych hud obnlkov sa usil uje nielen hrať, ale vlastn ým tvorivým prístupom Inovovať svoj predchádzajtlcl
Interpreta č ný názor. Zárukou perspekt!vnostl člnov je
strhujúci tvorivý potenciál koncertného majstra Petra
Z ají č ka, skúsenosti a teoretické vedomosti dramaturga
jána Alb rechta , sna·ha nezaostať za dobou dirigenta
Pavla Baxu. No a v nemalej miere k tomu prispieva
só!.lstlcké vokálne kvarteto: Zaj!čková - Beňačková Oswa ld - Mikuláš l čemba llstk a Doblášová. Na vystúpeni mimoriadne zatmponovall húževna tou zaangažovanosťou najm!! speváčky M. Beňačková vo VIvaldiho
matete a K. Zajíčkovlí v Bachovej kantáte, na ktorej ako
sólisti participovali aj P. Oswald a P. Mikuláš. Dirigent
P. Buxa zatlul ešte h!adlí osobitosť vlastného rukopisu,
ktorý, dúfajme, nadobudne jasnejšie kontúry na budúcich vystúpeniach súboru.
ETELA CARSKA
&. novembra 1987. Abonentný koncert cyklu
kovič : Desať poém na slová reVtolučnfch

B. D. Sostab.hnlkov 1:
konca 19. a začiatku 20. stor. pre mielant zbor ll cappella. Slovenský filharmonický zbor. Dirigent Pavol Pro•
cházka. Recitácia Vladimir Durdik.

Hovorime
s RÓBERTOM STANKOVSKÝM.
novým dirigentom
Státnei filharmónie Košice

VIAC DÔVERY
•
MLADYM
Od augusta 1987 - po vlacn6sobnom hosťovani :u.
dirigentským pultom Stttnej filharmónie ICoilce - :u.
stal dlrlsentolll tohto telesa ROBERT STANICOVSKt. ICed!e to preňho znamenalo vlastne opustiť lkolské lavice VSMU a prejsť na dialkové itúdium, prv1í ot4zku
sme formulovali takto:
Aké konkrétne podnety pre svoj umelecký rast oča
khate od neust6Ieho kontaktu 1 orchestrom?
- Potrebujem orchester, ktorý sa skladá z kvalitných
hráčov a zároveň má silný záujem pracovať na sebe.
Som presvedčený, že Stlitna filharmónia Košice takýmto orchestrom je. S týmto kolekt!vom sa chcem velmi
poctivo vrhnúť do ta kej práce, aby jeho lnterpt·etačná
úroveň dalej rástla. Súčasne očakávam, že dramaturgia
SFK ml vyjde v tlstrety s kladbou programov mojich
koncertov tak, aby som s l mohol vybudovať repertoár,
ktorý bude užitočný a j pre môj vlastný umelecký vývoj.
Mojim želanlm z hladiska pôsobenia v tejt o lnš t!túcll
je, aby výsledok našej spolupráce sa odrážal na všetkých koncertoch a aby su zvyšovala frekventovanost
SFK čl už na nahrávkach v rozhlasovom vysielani a lebo
na gramopla tnlach.
Hosťovali ste v NDR, MĽR, NSR, Rak6sku, Spanielsku
a ZSSR, boli ste na stUi v Parfžl a doma ste spolupracovali s viacerými symfonickými l komornými orchestrami. )e nezvyčajné, ak má mladý 23-rol!ný umelec už
takéto bohaté skúsenosti. Mohli by sta preto vyjadriť
svoj názor na podmienky pre tvorlvt\ prácu mladých
cUrlsentov u nás v pomere k zahraničiu?
·- Osobne som s podmienkami pre umeleckú prácu
spokojný, lebo vera dirigujem. Zrejme najdôležitejšou
vecou pre dirigenta je, aby dostal možnosť pracova t
s orchestrom, overovať sl svoje umelecké skúsenos ti
a názory, poznávať nové diela ... V porovna ni so zahranlčlm aj u nás máme dostatok možnost! spolupracovať s orchestrom, horšte je to už s dôverou k mla dým
dirigentom v pr!stupe k dirigovaniu vrcholných die l. Táto opatrnosť na Slovensku sa ml zdá byť prehnan á.
Ak by som mal hovoriť za seba, do každého koncertu
dávam všetky svoje sily, všetko, čo viem. Nepodceľl uj e m
žiaden koncert, žiadneho sólist u. Len tak ml môže orchester, poslucháč! a kritika verU.
Iste aj z tejto skutočnosti vyplýva vzťah poslucháčov
koncertov Státnej filharmónie k vašim koncertom l klad·
n~ hodnotenia doterajllch vysttipen( v Koiilciach n~
stránkach dennej a odbornej tlače. Ako mladý človek
late sa zamýilate aj nad návltevnosťou koncertov najmä v stivislostl 1 mladou generáciou ...
- Doba sa meni a ak chceme z!skavaf mladé koncertné publikum, je. pochop!te!né, že ho treba niečlm
z auj a ť. Preto treba aj dramaturgické plány zostavovať
tak, aby boJI po každej strá nke zauj!mavé. Mladé obecenstvo však musi aj rozumieť tomu, čo hráme, musi
byt pripravené prljlmaf a rozoznáv a ť dobrd hudbu od
menej dobrej. Mladý človek by nemal odchádzať z kon-

cer tu s poc ltom: ,./\s i som ne vzdelanec, je to hudbu pre
odborníkov.'' Tu predsa nie je poslaním hudby. Vedenia
hudobných inš titúcii sú ve!kýml dlžnlkmi v tomto Smt•
re.
Nazdávate sa, že vám š kola dala to, čo ste od DII
očakholl? Pri práci s verkým symfonickým orchestroa
je treba mať nielen odborné vedomosti, taleot, kol•
cepciu, ale aj pedagogické a psychologické schopnosti.
- Dirigent sa uč i ce lý život a jedinou dokonalou ~ko
lou je pra x dlh odobej prllcc s orchestrom v spojen!
s talentom. Zladnu pedagog ická Inš titúcia nemôže dokona le pripraviť dirigenta na jeho povolanie. Práve psy·
chológla práce s orchestrom sa nedá na u č iť - teoretlc·
ky som o tom ani neuvažova l. Len dôslednou zaujatou
prácou môžem presvedčlf oi·che ster o správnosti toho,
čo roblm a strhnúť ho k zodpovedne j lnterpretácll diela.
Z teito oblasti mám na š ť as tie dobré skúsenosti.
Máte určit é dirigentské vzory?
- Ak poviem, že nemá m, mohlo by sa nesprávne
zdať, že som nenašiel dokona lý vzor. Opak je pravdou.
Cen!m sl prácu mnohých dirigentov, úprimne obdiVU·
jem ich znalost\ a výs ledky. Snažlm sa vš!maf sl to
najlepšie, čo dokážu starš! sktlsenl kolegovia a roblt
s i vnútornú syntézu toho, čo sa ml u nich pllčl. Casto
majú úplne odliš né ná zory, všetky však treba poznaf.
jeden vzor nemôže stačiť.
Ste vlťazom nedávnej celoiít6tnej dirigentskej s6fall
iítudentskej umeleckej odbornej činnosti v Hradci Iri·
lové, konanej v apr!li 1987. Myslite, že ste stUalata
typom umelca? Vyplýva pre vb z umiestnenia aeJa)rl
ponuka?
- Súťaž prebiehala v spo luprác! so Symfonickým or·
chestrom Hradec Králové. I keď celkove odmietam ztl·
č astňovať sa stlťažl , zmysel tohto v!ťaz s tv a vldlm najm!
v tom, že som dal o sebe vedieť v čes kom hudobnom
~ !v ate , ktorý sl vysoko vážim. Prvý kontakt už nasta~
bolo to pozva nie dirigovať koncert so Symfonickým or·
chestrom Hradec Krá lové. Dúfam, že aj da lej sa bude
spolupráca poz!tlvne rozvfjaf.
Aké sti vaše životné túžby a ciele?
- Harmónia umeleckého a rodinného života.
Pripravila: LÍDIA URBANCIXOVA

RECENZUJEME

Zborové koncerty majú zatla! u nás v koncertnej
dr amaturgll miesto viac-menej sporadické. Pritom čas
BYSTRIK REŽUCHA - IVAN PARIK:
tejšie mlíme možnosť vypočuť sl amatérs ke zborové teAKO CITAŤ PARTITÚRU
lesá než profesionálne. Ni jako nechcem znižovať zásluhy
1 potrebnosť týchto telies, ako aj Ich vera ráz velmi
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dobrú úroveľL Ale ak chceme vychova ť stályc·h návKeď vezmete do rúk útlu kmpartitúre, o transponujúcich qá·
števn!kov zborových koncertov, mus!me Im prezentova ť
žoč ku 8 . Režuchu a I. Parika Ako
s trojoch , o notácll btc!ch nástronajlepšie diela zborovej literatúry, a to v lnterpretácll
čitať partittiru, v prvom okamihu
jov, kapitolky o tempe a dynamiskutočne profesionálnej. Hoc! najma v rámci BHS sme
su potešfte, že konečne aj v sloke, o rôznych spôsoboch hry (tri
mal! možn osť s tretnúť sa so zborovým spevom svetovej
venčine vyšla pr!ručka ta k prepoposledne menované odseky, ako
úrovne už viac krát, v cykloch abonentných koncertov
trebné - nielen pre poslucháčov
aj grafi cké znázornenie rozlič n ých
je zborový ii cappella koncert, žia!, nleč!m výnimočným.
dirigovania a s kladby, a le aj pre
možností rozsadenla orc hestra by,
Aj tento bol zrejme pr! absencll orchestra SF Istým výširš! okruh hudobnlkov. je to
pravda, pa trlll skôr do učebnice
chodiskom z núdze.
vlastne vôbec prvá slovenská prádirigova nia, pre čltanle partlttir
Hodnotiť ho možno však naozaj v superlat!voch . Mnoca, zaoberajúca sa touto problesú Irelevantné] . Nasledujú novšie
hl z poslucháčov sl možno až teraz uvedomili, že v Bramatikou. Po de sať ročia boli adepti
spôsoby notácle (čo je u žit očná
tislave máme taký vynika júci zbor, schopný rovnocennéskladby a dirigovania odkázan! na
kapitola pre dešifrovanie súčas
ho porovnávania s n a jlepš!ml s vetovými telesami. Nemainojazyčné pr!ručky, čo nezostalo
nej hudby) a prehlad rozsahov
lú zásluhu na tom má Iste a j zbormajster a dirigent
-bez dôsledkov: zmätok, ktorý
nástrojov, Ich pomenovanie v rozzboru Pavol Procházka. Sost a kovlčov a hudba tu našla
vládne v terminológii hudobných
ličný ch jazykoch a Ich
skratky.
svojich kongeniálnych interpretov. Dielo venované renástrojov a Interpretač ných výraTextovú časf uzatvára krá tke ,.devolučnému boju ruskej robotnlckej triedy je sugest!vzov, vznikol v značnej miere prásatoro pre hráč a z pa rtlttlr" a cenou výpoveďou o žiali, nádejách a odhodlani tých mnove pre absenciu našej odbornej liItl publikáciu doplľ\uje obrazov(!
hých bezmenných prlekopn!kov revolúcie, vierou a prlteratúry. Zjavný je aj rozpor meprlloha. Obrazová pr!Joha je rozs!ubom novej lepšej budúcnost!. Dirigent poňal Desať
dz! kodlfikovanou úradnou a hosiahla (zaberá celkove 23 s trán
poém ako jednu velkú vokálnu symfóniu, ktorú vypravorovou terminológiou, použ!vazo sedemdesiatich]. no pre štú·
coval do najjemnejšlch nuansl. Postupne sa vystriedajú
nou v bežnej prax!. je na chvá lu
dlum hry z partltúl' je prakticky
pocity beznádeje a tragiky pre teplené vrúcnosťou až nežautorov, že sa usllujú do tejto obzbytočná.
nosťou, s nlístojčlvou boj o vnosťou a optimizmom. Vrchol
last! vniesť určitý poriadok, š koZačlatočn!kovl pr!ručka an! pri
tvoria tri posledné poémy, burcujúce l oslavné, ale najda len, že zostávajú na polceste
štúdiu hry z partitúr an! pri inm!! plné nádeje a viery. Zbor dokona le vystihol dirigena pr! pomenovanl niektorých náštrumentácll nepomôže natolko,
tov zámer, spieval plasticky a tvárne, jemné, priezračné
strojov zasa len volia kompromis
aby predsa len nemusel slahnuf
p!una kontrastoval! so širokým mohutným fortlsslmom.
medz! oficiálnou a hovorovou terpo Inej učebnici - je totiž pr!llš
Rytmicky pregnantné čast! pripominajúce staré masové
minológiou (napr. lesný roh s tručná.
revolučné plesne nezaprel! v sebe ruský !udový kolorit,
horna] .
Prehlad skratiek názvov nástročo podčiarkl a ešte 1 adekvátna Interpretácia. Práve tak,
jov je opäf užitočný len do urči
Po prečltanf knižočky sa však
ako zvýraznila aj spätosť Sostakovlčových poém s rustej miery. Ako autor! saní! poznana tfska otázka o jej zaclelenf. Ak
kou zborovou tradlclou, slahajtlcou ešte do čias "znamenávajú, ide o s kratky nimi nato má byť prfručka, slúžiaca na
menného rozpevu" s taroruských chrámových zborov.
vrhované; to však je málo platné
štúdium hry partitúr (ako to vySkoda že na koncerte nezazneli 1 pôvodne plánované
pr! dešlfrovanl už jestvujtlclch a
plýva aj z desatora na konci texRach~anlnovove zbory, bo lo by Iste zauj!mavé porovbežne použ!vaných skratiek minutovej časti), tak je až prfllš lanať prfstup k trad!clám ruského zborového umenia v
konická a chýba jej metodický polých epoch, na kolko tie sú v sku·
dielach skladate!ov dvoch rôznych generáci! a štýlov.
stup. Ak to má byť pomôcka na
tučnosti
v mnohých pr!padoch
Zauj!mavým dramaturgickým o!tven!m bol nápad doplš t.údlum Inštrumentácie (ako by to
značne od!lšné od skratiek uvániť Interpretáciu poém priamou recitáciou slovenského
naznačovali
preh!ady rozsahov
dzaných v publlklicll.
prekladu ruských textov, ktoré odznel! v podan! V. Durjednotlivých nástrojov], opäf tu,
Hlavným pr!nosom knižky je
dlka.
chýba podrobnejš! popis možnosti
preh!adná tabulka nástrojov s leb
Celkove možno konšta tova ť, ~e koncert bol skutočne
a aplikácie 1ednotllvých nástrojov,
slovenskými, talianskymi, anglicdôstojným prlpomenut!m 70. výročia VOSR, ktorému bol . resp. Ich komblnácif.
kými, nemeckým!, francúzskymi a
venovaný.
MARTINA HANZELOVÄ.
Prlručkn
obsahuje kapitolu o
ruskými názvami a rozsahmi, k'to-

obrazov~) prllohy pr6ce Rela·
chu - Parlka Ako čltať parUttn.
rá sa môže z!s( najmä skladal•
I om.
o niektorých tvrdeniach auto·
rov možno zaiste di s kutovať. Plšu
napriklad: ... .. Poč ia tky orchestrá lnej hry su datujú od sklada·
telov mannhetmského okruhu, od
hudby Ba chových synov . . ." (s. 7).
To by teda znamenalo, že Bran·
denburské koncerty a orchestrAl·
ne s uity ]. S. Bacha či Slávnosti
na vode a mnoho Iných diel G. F.
H!lndla nie sú orchestrálnou bud·
bou?
Niektoré pasáže nie sú pre za.
člatočn!kov (a s nlml tu predsa
treba rátať] dostatočne jasne lor·
mulované a zjavne predpokladajd
už Is té znalosti (napr. odstavec
o čítan! lesných rohov - s. 20}.
To však sú už len drobnosti ; pod·
s tatné je, že práca Iba v obmedze·
nej miere splňa svoje poslanie a
na s kutočnti učebnicu črtanla a
hry partlttlr st zrejme ešte bu·
deme musieť počkať.
ROMAN SKlEPU

Z

Martinu a Stravinskij v Národnom· divadle Praha

K životnému jubileu

D AKRÁTANTICKÝ NÁMET

ANNY KAJABOVEJ

Jlrina Marková ako Ariadna a Jaroslav Souček
ako Théseus v Ariadne B. Martinu.
Sn!mka: O. Pernica
V dňoch 15. a 20. októbra 1987 uviedol opernt
súbor Národného divadla Praha jednoaktovú operu Ariadna Bohuslava Martinu a operu·orat6rium
Oedipus Rex Igora Stra vinského. (Recenzovaná je
druhá premié ra. ) Tým to nesporne pr! nosným drama turgick ým po č ino m vstúpil a opera ND do nove j
divadelnej sezón y.
Zaradenie týc hto diel do jedného operného ve čer a umo ž ňuje hn eď nlekolk o . konfrontácH: na
dvoch klasic kých hudobnod ra ma tických die lach
a utor ov 20. s t oro č ia sa dá s l e d o v a ť zá kladný pr!s tup k antickým námetom, k forme ne oba rokove j
ope ry aj k Inovač ným snaženiam v rámci hudobnodra ma tickóho žá nru.
V Ariadne, ktorá je pos le dnou operou B. Mar tinu komponovnnou r oku 1958, sa skla date r vra c ia k typu ba r okovej ope r y, a vša k nie bez u rč i 
týc h tvorivých pos ~ no v. Ma rtin u je v Ar iadne
možno aj trocha ir onizu júci, a le jeho odstup od
a ntiky u r č u j e predovše tk ým je mný, ušlacht!lo ludský nad hlnd. Ten a utor a potom vedie k maximálne j ús pornos ti hudobných pr ostriedkov a k ce lkovému zjedn odušeniu výrazovej roviny. Na druhej st rane Stravinského uchopenie neobarokových
princ!pov akcentu je ove la viac polohy dr ama tickosti, psychologickej kresby a j ce lkového e tického a fil ozofického vyznenia diela.
Režisér Evald Schorm po ňa l obe oper y via cmenej s tat ic ky: u Str av ins kého, kde vlastne zbor
bol tr a kt ova ný ú plne s ta tic ky a hlavné posta vy
pracova li skôr me tódou scénic kého názn aku, boJo toto poňa ti e f unk čn é a zod poveda júce duchu
diela, u Ma r tin u by vi!čš ie a nápa ditejšie r ozohratie na pomohlo k vystihnutlu onoho láskavo
úsmevného odstupu, kto rý sklada tel voči a ntickému
náme tu uplatňov a l. Scéna nár. um. Josefa Svobodu
sa vy z n ač ov a l a prostotou a j ed n oduchos ťou. V
Ariadne scénická c h ara kt erizačná fun kcia mohla
b y ť eš te vi! čš l a . Sárka Hejnod a . h. pripravila

mierne antlclzujúce kostýmy, ktoré v r ámci ka:Edej opery zau jali najmä výtvarnou jednotou.
Hudobné naštudovanie nár. um. Václava Neomanna a . h. zdôrazn!lo základný š týlový chara kter toho-ktorého diela. Ariadnu kreova l s akcentom na jemnú drobnokresbu, na domina ntnos ť melodickej línie . K Str avins kého Oedlpovl pristupova l predovšetkým z hladiska hudobné ho dramatlzmu a docielil syntézo u a v y rovna nos ťou vokálnej a Inštrumentá lnej zložky jednolia tu a rch!·
tektonickú kle n bu. Významný zástoj m a l v opere
aj zbor, ktorý k zvládnutiu mimoriadne obťažného
Inte rpr e tač né ho výkonu pripra vil zas!. um . Milan
Malý.
V hla vných úlohách sa v Ariadne predsta vlli
)itina Marková (Aria dna ) a Jaroslav Souček ( Théseus ). Ma rková poi\ala postavu Ariadny s preva hou dramatic kos ti. V äčš i n vyváženo sť Jyrlck ých
a drama tických po lôh, a ko a j dokona lejšie zvládnutie koloratúrnych pasá ží by z re ]me adekvátneJ·
šle zodpoveda li char akteru pos tavy. Zvládnutiu
zá v e re čné ho lamentos u Aria dny do ur č it e j miery
chýbalo potrebné vnút orné výrazové na pä tie. Jar osla v Sou če k, ktm·é ho s ugestívny barytón za ujme
najmä lyrlck ým zafa rben!m, a le aj schopnos ťou
bez problé mov p rekle núť dra ma ticky vyhrotené
miesta , kreovul pos tuvu Thésea s pa tričným kľu
dom, s po chopen!m vnútorného sveta antického
hr dinu. Oa lšle úlo hy v Ariadne, ktoré stvárnili
Miroslav Frydlewitz (Bu rún). )an Markvart (s tráž·
ca ). Pavel Horáček (Minota urus ) a zas!. um. Ja·
roslav Horá č ek (sta r ec J. majú Iba drobný hud obnodrama tický zástoj, a však s peváci sa Ich zhostili
na pomerne vysoke j štanda rdnej úrovni.
K opere -oratóriu I. Stra vins kého Oedlpus Rex
pris tupovali sólis ti s ma ximá lnou zodpovednosť o u. Ich výkony, aj keď ani jede n nebol sku toč ne
v ý nimo č n ý, sa odv!ja ll v takmer vzácne vyrovnanom kva llta t!vnom súlade. Zos!. um. Miroslavovi
Svejdovi v tenor ove j úl ohe krá la Oedlpa hud obná
re č Stravinského konvenova la . Podarllo sa mu
jed ineč ný m spôsobom uc hop iť tragickú pos tavu
thébskeh o krá la a kreo va ť ju s velkou mnoho·
s tra nno s ťo u výrazových polôh na jmä č o s n t ýka psychických s tav ov hrdinu a Ich nál ežitého
odtlenenla . Krá lovná Iokasté Bia nky VUkovej zauj ala lnt onač nou č is t o t o u aj dobrým he reckým
zvládnut!m postavy. Avš ak pre p oži ča ť Iokasté
vhodnú dá vku pá tosu a hudobnej dra matickos ti
sa altistke poda rllo Iba č i as t oč n e . Z da lš!ch sólistov uvedme predovše tkým zas!. um. Dalibora
Jedličku (K reón) a zas!. um. Ja roslava Horáčka
(posol). O a de kvá tnom poi\at! možno hovor it aj
u Ludka Veleho (Telres lás ) a Alfréda Hampela
(pastier) .
Pražs ké ND tak vstúpilo do novej sezóny skut oč ne pr!ta žllvýml t it ulmi ; pers pek t!vne vša k žiada sa zamys lie ť nad vylepšen!m niektorých zlo·
žiek na jmU v oblasti r ežijnej práce a speváckych
výkonov. To by, pravda, ešte umocnilo súčasný
pohlad na antické dramatické dedičs tvo , ktoré má
svo je miesto v este tickom pohlade na svet člo 
veka dnešných dn!.
MILOSLAV BLAHYNKA

Prlcbodl nám blahožel a ť k
okrúhlemu životnému jubileu
umelkyne ANNY KAJABOVE),
hoci sa to ani nezdá byt tak
dávno, čo su ako mladučkli
a deptka
speváckeho umenia
preds tavila ta lentovej komisii
na VŠMU. Prijali ju po necelých troch rokoch štúdia na
bratis lavskom
konzervatóriu,
kde ju viedla prof. M. Móryová.
Každého, kto ju počul, už vtedy očarila nezvyčajnou krásou
svojho
zvonivého
sopránu.
Ovl ádala ho s takou samozrej mos ťou, akoby pre i'lu nejestvova ll nijaké technické problémy. Na VŠMU študova la v trie de doc. dr. J. Blahu, odkla f ju
po pia tich semestroch angažovali ako sólis tku do opery SN D.
Netrva lo dlho a dostala sa k
ta kým operným úlohám, a kýml boli Elvlra (Moza rt - Don
Giovanni), Antónia ( Offenbach
Hoffmannove poviedky ),
Taťj a na (Cajkovsklj Eugen
Onegin), Agáta (Weber - Caros trelec) a Karolina ( Smeta na
- Dve vdovy). Zahr aničn é št udijné pobyty v Talians ku a v
ZSSR boli pre ľ'l u skôr odmen ou ako báda te lným pr!nosom
pre jej umenie: ved už vtedy
sl prinášala trofeje z me dzinárodných súťaži (1961 Budapeš t, 1962 Hels inki, 1965 Rio
de Ja ne iro). Na s vojej domovskej scéne pokr ač ov a l a od úloh y k úlohe , ta kže postupne
pr ešla celým bežným r e pertoár om v odbore lyrického a neskôr
a j mladodrama tické ho
sopránu. Bolo Ich za tle r oky
neúrekom (naráta li s me Ich
45) - od epizód nych postaviči e k až po ve rkooperné hrdinky verdiovs kých opier (na pr.
obe Leonóry, Amélia, Alda , Alžbe ta ). Ich š týlová škála siaha
od barokove j opery ( H!!ndel)
cez die la viedens kých klasik ov
a hla vnýc h preds tavitelov · talia nskeho, fra ncúzskeho, čes k é·
ho a neme ck ého roma ntizmu
až po verizmus a tvorbu 20.
s t o ro čia (Orff, Dessau, Brit ten,
Martinu, Holoubek, Cikker, Suchoň , Beneš) . Z chronologického zázna mu jej umeleckých
kreácl! jasne vyplýva, že Anna
K a j a bová- Pe ňa š kov á
bola
v
rokoch svojej najvi!č šej ume-

DVA VEČERY S PETROM DVORSKÝM
Ked som pred . nieko ľ ký mi rokmi poč ul v úloh e Amé·
!ie vo Ve rdiho Si mon ovi Boccanegrovi s p iev a ť Mir ellu
Fren lovú po prvýkrá t, bol to pre m ľí a fasci nujúci umelecký záži tok. Svetovej sopranistke tlieska l vtedy celý
oper n ý Par!ž. Vari až trochu skromne som s l v par!žskej
Opere pomys le l, že keby n a miesto V. Luchettiho s tá l
v úlohe Gabri ela Ada m a ved la nej náš Peter Dvors ký,
mohlo by sa toto pre ds tavenie za r a d i ť k a bsolútnym vrcholkom ~oho , .čo je ope ra s chopná po sky tnú ť. Simona
Boccanegru spieval P. Ca ppuccilli a Fiesca N. Gjaurov . . . Milá ns ka La Sca la h os ť ova la v Pa r!žl s dirigentom N. San tim.
Iste, nezabudnuteľ n ~ b rat islavsk~ pr edst avenie Caj -

ume lecky nájdený svet a j v tejto pod obe. M ä kkosť, čl
a v y trv a l osť Hnií dvoch hl asov č ni e nad všetkým,
čo s a na scéne odohráva . Vo Fr eniove j prejave sa z rač !
ve rlai novský poeti cký opar , a aj v tých najdrama tlckejšťc h pasážach tragi kn úde lu Manmt säla j e mn os ťou
ros ť

Eugena Onegi na s M. Fr eniovou v úl ohe Tať
jany a s P. Dvorským v úloh e Le nsk~ h o s plnil o moje

vyt\1žen é o č a k ávani e poč uť ich spolu na scéne. Spieva li ,
no predsa le n v úlohách , ktoré spoluzne li krátko, a ledva s t ač il i ved ra seba za ž ia r i ť, veden! n e úprosnou r ukou
tvorcov Onegina , už sa museli rozlú č iť. Ale aj to kr átke stretnu ti e vyvola lo v č l ove k u pohnutie a znova prebudilo túžbu poč u ť túto dvo jicu n a scéne vari o n iečo
dlhšie.
Zrazu boli pred nami dva veče ry vo viede nske j Sttltnej oper e, dva večery s Petrom Dvorským , z ktor ých
jeden pat ril iba im dvom . V Puccin i ho Manon Lescaut .

kého puccini ovs kého štýlu, nepre k o na teľn e vyakcentovaného v jeho cra lš!ch die lach. Po šiestich rokoch od
posledn ého v eľ k éh o uvedenia te jto opery v Lincoln Center v New Yorku (191.10 ) s Rena tou Scotta a Placidom
Domingom v hl avných úlohách uvi edl a t úto hudobnú
drámu viede ns ká Stá tna opera v obsade ní: Freniová Dvorský. ( Premiéra februá r 1986. ) Kr itika l obecenstvo prija li výkony protagonistov viac a ko vrelo. Kriti ci
sa priam predbieha li v super latívoch : " K tenoro v ~mu
trojhviezdiu Domi ngo - Pavarotti - Carreras sa tentoraz pri po jil f enomenálnym speváckym výkonom tri dsaťpäťročný Pet er Dvorský ." Dalšie a ďal ši e hlasy sa

na pokon zh odli na tom, čo v kocke na jle pš ie vys tihol redaktor viedenského rozhlasu v rozhovore s Petrom:
.,Freniová a Dvor ský sú v
ciniovským párom."

súčasnost i

najideálnejSím puc-

Paríž - Bratislava - Viedei\.
Znova has nú sve tl á a znova je t<J pra.vda. Na scéne
sa stre távajú hlasy, ktor é s n podchvílou vle jú do s eba
n vytvor ia firmamen t zá zra ku, ktorý s a volá opera.
To prvé, ľ ahuč k é brnknutte Ich hlasov o seba na zač ia tku prvého de jstva o tvorí vzäpi!tí v ečer , v ktorom
sa č l o ve k u nie kofkokrá.t zataj! dych . . . A na chvílu
sa zas tavuje č a s. Kra ľ u jú mu už iba oni. Mire lla Freniová, ktorú v poézii prlpom!na Paul Ve rlaine, a Peter
Dvorský, ktorého v ma li arstve pripomína azda Iba Vincent van Gogh. Nie sú to v ničom na dnesené me tafor y.
je to pr a vda. Ak sa o opere hovorí ako o syntetic kom
žánri, dovollm s i t vrdi ť , že syntetizuje v sebe všetok

leckej aktivity - t. j. v 60.
a 70. r okoch - jedným z pillet•ov opery SND. Toto je však
Iba jedna s trá nku je j činnosti.
Pozývali ju a ( Iné operné scény - doma aj v z a hranič! , ako
a j rôzne symfonické telesá, s
kt or ými pod ta ktovkou význa mn ých dir igents kých osobnostl
s p o lu úč in kova l a v kantá tových
a orntórnych die lach. Ako ojedinelú kur ióznu príl ežito s ť treba ·s pome nú ť jej za hr a ničné
turné s pražskou La ternou magikou, ~ ktor ou dlhši čas vystupova la a j v USA. Okre m toho mä nn svo jom konte a j vera na hrá vok pr e r ozhlas, televlzlu a gramofónový priemysel.
Ce lú túto úc tyhodnú činnost
rea lizovala celkom samozr ejme
- bez velké ho rozruchu. Nikdy nepotre bova la zvláštnu reklamu, intrigy alebo mocných
zástancov - jej na jlepšou vizitk ou bo·! vždy jej hlas. R. 1972
z!skala titul "la ureátka štátne j
ceny SSR".
Annu

K a j a bovú- Pe ňa škovú ,

z Prievidze (mimocho·
dom - toto mesto nám odvtedy dal o viacero významných
spevá kov),
poznáme
a ko
skromnú a láskavú ženu, ktor á ve dela svoju umeleckú č in 
nost hallnonlcky zl a diť s pdkl adným životom manželky a
matky. Tým vi!čš ml sl zaslúži
náš obdiv a uznanie.
LJUBA MAKOVICKA
r od áč ku

Latins ke j štvrti, v prostredí chudobnej bohémy. No predsa zo všetkých kreá cii Rudolfa verlm najviac životnej
úlohe P. Dvorského, básnika, k torý si na javisku vie
por ad iť so všetkými nuansami Pucciniho slávne j opery,
no ako milenec, be zra dn ý a n e šťastn ý z läs ky k úbohe j
di ev č i n e , z nähody, ktorá Ich cest y zviedla dovedna ,
tvrdo platí za možno Jahkomysefnú s kúsenost. Taký
je Dvorský na scéne a v Pucciniho operách vys pel n a
jeho kongeni álneho partnera .
Bol som tiež právom zvedavý na r~Z iu Fr anca Zefl ir elliho, a nesklamala. Prirodzene, kreat ív ne a inSpi ratlvne z cel ej tnscendcie prerátal o film ov ~ vi denie, takže

kovs k ~h o

V treteJ Pucc iniho opere, k torá avizova la nástu p typic-

A. Kajabová ako Margaréta v
Gounodovej opere Faust a Mar·
garéta.
Snlmka: J. Vavro

Po predstavení opery G. Pucciniho Manon Lescaut. Zfa·
va dirigent Silviu Varviso, Mirella Freniová a Peter
Dvorský.
a drásaj'úcou nehou osudom zranenej duše. Dvorského
expresivita, fa rebná škála, mužný súl ad: duše a srdca,
sa snúbin vari až na hranici možného; a preds a znie
všetko prirodzene, posadené na fa rebnom kolorite, aký
vlastnia len tí naj l e pšť. Stretávanie sa Ich hlasov to je
koncert, podchvílou zdvihnutá. vlna, zrazu tichý šelest ,
ba až sipeuie ticha, ktoré mraz! takmer dvo jtlsicové
publikum, a by ho vzápätí strhlo k frenetickému prejavu obdi vu a vďa č no s ti. Je tomu ta k do posledného tak tu
op ory a do posle dného taktu celého večera, v ktorom
sa ukáže n ie len v e fk os ť , a le aJ vzájomná žič li vos ť partnerov. Po treť o m de js tve a priam t urbulentne j árii rytiera Des Grieux nechá va Mir e lla Freniová Pet ra pred
oponou samotného. Akoby chcela po ved ať , tento v e č er
patri jemu, sk u toč n ému rytierovi vysokého .,do" [ = c ).
mô jmu partnerovi. Gesto, a ké sa v tomto súhveždl vidí
málokedy. A ešte ni ečo. Na predchádzajúcej re príze
sedel v hfadis ku Plac ido Domingo. Azda s l prišiel s trochou nos ta lgie po s pomien ku n a svojho hrdinu spred
sie dmich rokov v New Yorku. Nevedno. Možno, ked s
takou vrelou s ympa tiou blahožela l Dvorskému po predstave nť. Te nto večer sa ešte dlh o nekon č ll; diváci, natl ače n l v parter i dlho vyvolávali pred oponu svo jich obľúb e n co v. Zástu p pri vchode pre s pevákov tr pezlivo
v yč k ával na autogramy.
Už nevi em, po kofk ýkrát som sledoval krehký príbeh
Msnika Rudolfa a Mimi. ktorý s a odohráva v parlžskej

v č l ove ku ch víľ a m i vznikol do jem, a koby sedel pred
velkým suprarealistl ckým plátnom, na ktor é s a citlivo
pr emie ta jú s cény a obrazy Puccin iho Bohémy.
Zve da v osť právom vzbudzova la ilj pnrtnerka P. Dvorského, mladá ta lia nska s peváč k a v úlohe Mimi Fiamma
Izzo d'Amioo, obj av Herber ta von Ka r ajan u, ktorá vo
viede ns kej štätne j oper e debutovala. Dirigoval Rica Saecan!. Je za ujlmavé, že príchodom C. Abbadn za šéfdir igenta opery , p r!l ežltosť dos tá vil mladá til lia ns ka dirigents kú generá cii!. Prirodzene , Fla mma Izzo d'Amlco
nie je zď a l eka tilkou partners kou oso bn os ťou , akou je
Mlre lla Frenlová, a is te aj tréma za p r l č i nila , že s a poč as ce le j opery venoval a Mimi viac sebe a ko básnikovi
Rudolfovi. Raz darmo, nie každá s peváč ka a nie každ ý
spevá k vie byt dobrým pa rtnerom , a možno aj naopa k. Bol by s om vš ak zlomysclný, keby som nepovedal , že ma teriál mlade j s pe v áč k y je s Jubný a v s účasn e j
tak trochu hluchej sopranis tl ckej ére bude Fiamma Ia:zo
d'Amico dobrým a s poľah liv ý m hos ťo m mnohých operných scén , i ked jej debut vo Viedni nedopadol najle pš ie a sama bola trochu s klamaná. Dvorský sa vo svo·jeJ•
úl<Ohe však znova zas kvel svoj ím typickým bel cantom
a á riu v 'P rvom dejstve rozospieval v ta kých nua nsách
u odtieľioc h, že bolo vrcholným pôžitkom s l e dovať prácu
tohto s pevá ka a stále nov ý a obj avný prfstup k Inter·
pre tácii är!I, ktoré by v Iných prípadoch dávno zovšedne li . Myslím si, že Dvorský t úto áriu zasplevill v životne j
forme a že z tohto hla diska je na jkreatívne jš!m sve to·
vým tenoristom. Azda by som to takto presvedčiv o nepoveda l, keby to nepotvrdil prof. Marcel Prawy, ktorý
s i okrem in ého priš iel vy poču t a j mladú tallans ktl s·op·
ran istku.
Te n druhý v eče r uzavrel pr!je mný rozhovor s nesporným a n adšeným zna lcom ope rného umen ia, akým
prof. Prawy Je. V uvolnene j a tmos fére sa rád rozh ovoril o svo jich mor avských kor e ň och , ba prida l ludovú
p esnič k u, ktor á mu z detstva utkvela v pami!t i. Máte s pevá ka, ktor ého vám vše tci môžu záv id i e ť! Volá sa
Herr Dvors ký!
V tom žartovnom tóne však bolo ba d a ť aj kúsok dobromyselne j žia rlivosti. Naoza j, máme speváka, ktorého
nám môže svet z ávid i e ť. Speváka, ktorý do·káže zmen iť
v eč e ry na s tlšený Iudský dych , u drž a ť ľudí vo vytržení,
ktor ý v rú c n os ť ou svo jho n e napodobite!ného umenia na
chvíl u zast avuje čas . A je dno kde: doma, č i na tých desiatkach scén, ktorými prešiel a krorýml prechádza.
PETER ŠT ILICHA, Vi e deň , september 1987

Muzikológ, naprlklnd nj slovenský,
ktorý s l poč a s mnohých rokov svojej
praxe zvykol nn to, že sa nn rozllčných
domácich podujatlnch stretáva priemerne s 20- 30 kolega mi, bol v Bologni,
kde sa v dňoch 26. augusta - 1. septembra t. r . konal XIV. kongres Medzinárodnej hudobnovednej 'spoločnosti (Incernaclonal Mnslcologlcal SocleCy), konfrontovaný s náporom vyše 600 oficiá lne regis trovaných bá dutelov o hudbe [v
skutočnos ti sa Ich vo foyeri a sálach
moderné ho Pu lazzo della Cultura e det
Congress! pohybovalo ovelu vtuc
približne dvojnásobok) . Pravda, .,prekvapenie" je len zdanlivé: kongres ako kone č ne vše tk y kongresy tejto bezpochyby najvýznumnejše j muzikologickej
organizácie - nebol poduja t!m ani národným ani .,len" európskym, nie v pravom slova zmysle svetovým. V podstate
su tu dostavili tri kategórie úč as tnikov:
ti, ktorí vo svetove j muzikológii naoza j
nie č o zna me na jú, tf, čo by niečo znamena ť c hce li u nn pokon vel ká skupina
takých , k tO!'! hladall Informácie, konta kty, ktorf sa č osi chceli dozvedieť. o
sú čas nom stave svojej vednej dlsclpl!ny
u o tom, .,č o sa vo svete robi"
Hlavnou témou kongresu bol a problem a tika tra nsmisie a recepcie hudobnej kultúry, o ktorej sa referovalo u diskutovalo v ôsmich, resp. deviatich round
tabloch. v rámci prvej témy, ktorou sa
lw ngres vl as tne znčal, sa pozornosť zamera la na problematiku úlohy a funk cie hudby v his torický ch univerzitách,
tu úspešne vys túpila aj vedúca katedry
hudobne j ved y Univerzity Karlovej prof.
dr . RMenu Mužfk ová, CSc.: problema tika
dru hi\ sa týkal a otázok formovania repertoá ru poly lonlcke j hudby 14. a 15.
s tor oč ia , v tomto bl oku sl velmi agil ne
poč in a ! dr. ]ar om!r Cerný, CSc. z toho
Is tého pr acovis ka. V ostatných sekciách
sa hovor il o o vztahu teórie a praxe v
mimoeurópskyc h ku ltúrac h, o š!renl hudby v 16.-17. s tor oč ! , o problémoch orál ne j trndfcle, o .,popula rizácii" hudby 19.
s t o r o č ia, o v z ť a hu populárnej a a rtiflclálne j hud by v 20. s t o ro č ! , o ana lýze
a Inter pre tácii v hud obne j kritike a na pokon o operne j dra maturgii v 19. s toro č !. Okrem týchto panelových disku-

sU sa priebežne konall zasadnutia tzv.
študijných s kupin [study session) s verml rôznorodou tematikou a pracovným
š týlom (spolu dvanást) u .,komplexy"
tematicky prfbuzných prednášok .,free
pa pers" (spolu š trnást). V tejto skupine
kongresových podujati vystúpil aj pracovnlk ústavu teorie a d!!jln um!!nl CSAV
dr. Milan Pospfšll, CSc. (v skupine
.,From Ramenu to grand opera") s prls pevkom .,Grand operu auf klelner BUhne" a autor tohto č l ánk u v s kupine .,Music In the 17th and 18th centurles" na
tému : .,»Con trombe e tlmpanl« - ··die
Frage der Stll a rten der Barockmuslk In
Mitteleuropa ". Ako už a j z tohto len náznakovo uvedeného počtu kongresových
podujat! vysvitá, nebolo v silách jednotlivca, aby ich absolvoval v plnom rozsahu - ved s imultánne sa Ich uskutoč
nilo priemerne šest, a to v rozllčných,
velmi ·poeticky pomenovaných sálach
s pomfna ného moderného a perfektne vybaveného Pa la zzo (Sala Blanca, Sala
Verde, Sa la Rossa, Sala Italia, Sala
Azurra a pod.). To, čo sme však v rámcl tohto maratónu vedy a výskumu mohli stihnúť u počuť , nás presvedčilo, že
sotva možno hov oriť o nejakej stagnácii čl dokonca krfze našej vednej disciplfny, ale s kôr naopak, o velmi intenzlvnej, clelavedomej práci, o hladanf nových ciest, o novom postaveni a formulovani problémov a b velmi výraznej
sna he vidiet u rlešlt lch v meradle dos lova globálnom. šancu majú vlastne len
tr, ktor! prináša jú konkrétne výsledky
[napr. nové pramenné objavy). a z tvorcov teoretických koncepclf len takí, ktorých metodológia vyplýva z
opäť
konkrétnych - faktov u predstavuje ich
vecné zovšeobecnenie. Kongresová správa ( Kongressber lcht) a k by mala byt
publikovaná v plnom rozsahu - šuškalo sa však, že to nie je celkom Isté bude iste velmi za u jlmavým a poučným
črtanfm.

Kongres takého formátu ako bol "14th
Congr ess of the International Mustco-

MOSKOVS É VE(KÉ DIVADLO
V eľkol epým úvodom
dape!!;t i bol o za č i a tkom

P STI

t ý ždl)ou sovietskeJ kultúry u Bu·
októbr a hostouanie m osk ousk~ho
Velkélw divadla u Státne; oper e. Dr amaturgic k ou novinkou pr e domdce obecenstvo boli u jeden večer prezentované due Jednoakt ovky, a to dramatick~ sc ~ny
Ri m sk~h o -Ko rsakou a Mozart a Salieri a Cajko u sk~h o
opera Jolanta. 1'úto - dvakrát uvedenú - dv oJicu ra rít r dmcoua/i tri predstavenia hudobne; drdmy Boris
Godunou M. P. Mu sorg sk~h o u r ôznych obsadeniach. So
záuJmom som očakával o pät ovn~ stretnutie s Bori som,
kt or~h o M o skov čania mali na programe a; pri ic h prvom
budapešt iansk om vystúpení u r oku 1971 {pozri HZ
19/ 1971}. N ajvi ac ma zauJí mal a ortlzka uolby verzi e diela v eď od Leningradu po čnúc po r ôzne svetové sc~ny
p;eu/dda te ndenc ia vrátiť sa k pôvodne; verzii a inštru·
ment dci i sklada t e ľa . S určitým sklamaní m som však mu·
sel konšta t ovať, že u Bolšom panu;e akási ort odoxnéí
v e rn osť k tradíc ii , a tak som videl tú istú inscendciu
ak o pred ~est nástiml r okm i - a a; téí vl astne pochádza
eSt e z r oku 1948 a sám A. l. Orfi onou ;u spomí na vo
svojeJ monogr af ii o V eľkom divadle u Moskve.
N est r et ol som sa t eda s novou k oncepciou tlm o č e nia
di el a zaži l som ale prek rásne predstavenie, kt o r~ho
nafu;rusuJúcej~l pôWok spočíval práve u konfr.ontác.l i
min ulosti so súča sn osf ou . Bý val ý Bor1s zapôsobil toti Ž
pr edovset kým sv ojim i detailami, na príkl ad vyni k ajúcou
Jel enou Obr azcououou a Ar t ur om Ej zenom, kým t er aj ší
Bor is oča ril monumentálnou jednoliatostou, v ktor ej
u~etky činit ele niesli pečať výbornej kvalit y . Obra zcououú, Nester enk a, Pjauk a sme u ž počul i u t ýc ht o úlohéích
a; na sc~ n e SND, al e zatial čo u nás pr edsa l en ako
cudzi e elementy vyč n iev ali z pr edstavenia, t u u domácom pr ost r edi ako a k~si j e m n ~ mechanick é oz ub e n ~ k olieska idelllne zapadli do súkolia ce l ~h o J aui skou~ ho
diana. Nester enk o strhuJú co lcreu;e Bori sa, EJzenou Var l aam vyvol áva búr livé nadšenie, u d iuu;~ :zo/Jlesa furi/a
Mazur ok a u úl olle S č ek al o ua či sugestwlta KurdJ ašouho Su;sk élw . Prdue tak a; Obrazcououá ;e stól e strhu·
Júcou osobno sť ou a vyni kaJúcou Mar /nou, no l esk tel
hlasu u ž strat il niekoľko kardtou. Vladimir PJauko, znéí'my ako znamenitý Radames, podal na Margilinom ostrove, ž!al , pr ekvapu júco f or slrouaný výko n, ; at/al /Jo neznéímy mladý dirigent Alexej Stepanou uyborne zastu·
poual pl{mou an ~h o Lazareua . Orchester mu znel k ompaktne, v lá č ne, s pompézny m l eskom, ktor ý tak ideál ne
k or ešponduJe s or chest rác iou R imsk~ll o-Ko rsako ua, pr due tak ako k rdsne, k lasi cky u elkoo pern ~ sc~ny F. Fed orovsk ~h o . O krdse a dokonal e; homogenite zbor ovýc h
sc~n ťažko n iečo povedal človek i ch počúval so zatafeným dychom.
Dve krát ke scény i o životného súbo ja med zi Mozartom a Sal ier im, opier a}úce sa o Pu§k i nouu dr dmu, tvor il i výborný a l a cam par i tr pk astý a per itív pred CaJkousk~ h o f ol antou, r ozpróukouou story o u zdr ave ní slepeJ
Jolant y . Po speváck e; st r ánke boli obe d iela výborn e
obsadené. Psy chol ogi ckú štúdiu Salieriho predostrel
f. N est er enko, lctor~m u vyvážený m protipólom /J ol krehký Al exandr Fedin - a; výborný fur o?iuý - u alohe
Mozart a. Caj k ouslcého dielo poskytlo tzež možnosť zoz néími ľ sa s novým i o sobn os ťam i speváckeho anséímbl u,
ak o boli Makuala Kasra§uilioud [Jolanta }, Georgii Sel e ztiou ( R e n ~} , Leu Ku znecov ( Vaudemont }, Igor Morozou
{R obert J a hlav ne výborný basbaryt ontst a Vladimir Bu·
Iei n ( maurský l ekdr Ebn-f ahia j . Predstavenie viedol opä(
di rigent A. Ste panou, pl ast icky modelujúc/ dramat ick~
vr chol y . K d n ešn ~mu pr of ilu Velk~h o divadla patria t
tak~ k omponenty ak o patetick~ gestd, st rnuld statickosť
a jedine u r ozprtiuk ouom pr ostr edí akc ept ouat elnd star omódna sc~ n a .
JOZEF VARGA

logical Society", ktorému staroslávna
Bologna so zasnenými ulič kami a poetickými zákutiami dodávala neopakovatelnú a tmosféru - to nie sú len zasadnutia, referáty, prednášky, diskusie
v plénacb, sekciách a kuloároch. Patria
k nemu koncerty, ftlmové predstavenia,
rozličné výs tavy 1 recepcie a stretnutia. Bolo tch dosť a boli v!lčšlnou velml zaujfma vé a podnetné, no celkom
osobltnO. kapitolu predstavovala výstava
muzikologickej Uteratfiry velkých svetových naklada telsttev vo foyeri Palázzo.
Ná vštevník tu mal možnosť v klude a
pohode vidte(, ,.ohmatať" u preUstova(
(1 objednat s l) neuverttefný ohňostroj či Jepšle povedané (pre našinca ) fatamorgánu - knih o hudbe, nôt, exkluzfvnych (a drahých) edlclf, faksimile,
katalógov, časopisov, zbornfkov, z ktorých vidno, ako lnCansfvne sa vo svete
pracuje, a ké obrovské kvantá sa produkujú a - a ko rýchle bež! čas! Ešte
šťastie, že vystavovatelia neboli skúpi na
propagačný ma teriá l u že bol dostatok
prospektov, katalógov a bibliografii. Radl by sme verUl, že to nebudú len suvenfry, ale podklady pre obohatenie našich knlžnfc.
Perfektne organizovaný kongres, ktorého dušou a hlavou bol asi štyridsať
ročný ,.lietajO.ci"
profesor bolognskej
univerzity (najstaršej v Európe l Lorenzo Blanconi, mal vari iba jediný drobný kaz: nebol zabezpečený simultánny
preklad referátov, z ktorých velká časť
odznela okrem nemčiny, francúzštiny a
angličtiny aj v tallančine. Ale to je isteže len m a ličk os ť, kongresovtl správu -:dúfajme, že vyjde in extenso - možno
koniec-koncov čltat aj so slovnfkom!
Nepovieme vari nič nové, a k konštatujeme, že akákolvek Izolácia od svetového vedeckého diania š kod! predovšetkým nám samým. Ceskoslovenská
muzikológia nemá prfčln vyhýbať sa
konfrontácU - pravda, poklal to môžem ako a ktlvny Qčastnfk Bologne 1987
pos(ldlt. Rozhodne by sa však nemalo
stat, aby anonymné s kladby jedného význa mné ho prameňa českej rene sančnej
polyfónte ldenttflkovali báda telia
z
USA I
RICHARD RYBARIC

Zo

zahraničia

31. 9. 1987 somrel vo Viedol Yf·
11namnt rak6sky skladaceJ Robert Schollum nbledkom srdcového záchvatu. Na·
rodil sa 22. 8. 1913 vo Viedni, kde ltadoval u J. Marsa. Bol uzúwaaf ako jaden s aajvfsnamnejllch znalcoy hudlty
20. storočia, svlUť rak6skej modtl'lly.
Okrem skladatelskej članosCl sa venonl i musikologickef práci, vydal llitkolko knižných publikácU. V kompolil!nej tvorbe ho ovplyvntU A. Schlhiberg,
ktorého prlnclpy prlsnef dodekaf6Die
uvolnil a prispôsobil vlascaým predsta·
dm. Scholtum je autorom pol!etafcb
symfonických a komorných skladieb, venoval sa aJ oratoriálnemu žánru. Jeho
ICfl sa vymačuje vyclbrenfm vkusom a
bohatfml komposlčno-Cechnlckfml zaa·
loaťaml. Mal som osobne iťastle bUBle
sa s nim zoznámiť pri prflelUosCl koncertu mboru Musica aeterna v burgealandskom HalbChurne: bol nielen hudobnlkom s dellkálnym vkusom, ale aj nlml prljemným a rozhladeným človeko•.
JAN AlBRECHT
Séfrells ér Komickej opery v Berllat
Harry Kupfer bude v roku 19811 v rámcl BayrauChských slbnosU tnsceaon(
Wagnerov Prsteň Nlbelung~o;..;.v_.- - - 100 rokov od narodenia sovietskehO'
skladatela Jurija Saporlna (1887-1911)
uplynulo 8. novembra. Bol autorom, ktorý námety pre svoje velké vokálno-orchestrálne diela čerpal z hlst6rle rusk6ho národa (opera Dekabristi, symf6niaka nt6Ca Na poli Kulikovom ad. ). Od r.
1939 pôsobil na moskovskom konzenat6riu, medzi jeho !lakov pacrm o. l. R.
Sčedrln, J. SveUanov, A. Babajev.
Firma Erato priniesla na gramof6aový Crh kompletn6 nahrávku jedného 1
vyi e 20 oraC6rU Baldassare Galupplho La
Cadula dl Adamo (Pád Adama) , ktora
pod vedenia Claudia Scimoneho nahral
súbor I SolisU Venetl a s6listi Mara
Zampieriod, Ernesto Palacto, Susaaaa
Rigacciová a Marilyn Schmtegeod.
Maja Pllsecká, dlhoročná primabalerlna moskovského Vefkého divadla, ml
od novembra prevzia ť vedenie ipanlelského Národného baletu.
Dňa

Medzinárodný dei\ hudby roku 1987 sa stal medznlkom, ked do kolekcie európskych hudobných festivalov
pribudol nový, zameraný na tvorivé snaženie našej súč as n osti. Festival nesie názov DrUdanské dni s6časnej
hudby a ich prvý ročnfk prebiehal od l. do 10. okC6bra.
Tento festival bol naplnený všetkou rôznorodosťou, akú
nám s úča sné európs ke hudobné umenie pontlka. Vyše
30 podu jat! za hrňovalo v sebe tvor bu symfonick(l, zborovú, komornú a z nej špeciálne organovú, hudobné
divadlo, tanec, hudbu elektronlckll a celý rad seminárov a kolokvlf. Myiílienka vytvorenia takéhoto festi valu zrela v DrUdanoch už dlhliu dobu. Svoju realizáciu našla vznikom Drážďanského centra pre s6časn6
hudbu (1. 10. 1986), ktorého riadUeJom a stičasne i
occom festivalu je skladaCeJ a dirigent prof. Udo Zimmermann. · Pos tavlt na nohy niekofkodňový festival je
spojené s množstvom technických a organi začných problémov všeobecne, u azda eš te zložitejšie je to v prlpade,
k e ď sa od zač i atku žiada mimoriadne vysoká latka náročnosti , ktorú je možné definovať asi takto: nevurlt
sa vo vlas tnej š ťave, a le predstaviť čo možno najširšie
s pektrum európskych hudobných snaženi v oblasti tvor-

Not neležia správne..
by a Inte r preta č ného umenia, poskytnllt obraz rôznych
štýlov a smerov, hladajúclch a nachádzajO.cich výpovedi. Meradlom výberu sa sta la predovšetkým už overená kvalita. Ale nielen krátkou či dlhšou minulos ťou
overené hodnoty uzreli konečne i v Drážďanoch svetlo
sve tu. Spomfna né Centrum sa obrátilo na viacero skla cla telov (zatial iba domácich) s prosbou o vytvorenie
nových sk ladieb pre konkrétnych Interpretov. Z týchto
obje dnávok zaznelo na festivale nlekolko diel premiér ovo ; zvyšok skladieb nezodpovedal predstavám objednávatela, a teda do programu zaradené neboll.
Priebeh celého fes tivalu potvrdil, že dramaturgia mala š ťa s tnú ruku u nesklama la očakávania publika, pozostávajúceho nie Iba z hŕstky zasvätencov, ale l z mimoriadne velkého počt u mladých fu df. Ak spomeniem,
že fes tival sa us kutočňoval tak v sieňach komorných,
a ko 1 v s álach s velkou poslu cháčs kou kapacitou [500
až 2000 mies t), ktoré boli až na nepatrné výnimky za plnené, je to azda najlepšia vizitka opodstatnenia a potre by konfrontácie nái všetkých so s úča sným umeleckým dlanfm. Dnes je e~te za vča s u porovnáv ať tento festival s už tra dičnou Va ršavou a lebo Inou európs kou
Mekkou sú časnej hudby, a le fa ktom je už teraz, že prvé
Drá žďa n ské dni súčasnej hudby prehovorUl domu i v
e urópskom kontexte. Napriklad uvedenie Messiaenove]
symfónie Turangallla. 2tadna novinku, tobôž nie experiment, ved dielo je vyše 40 rokov staré, ale na svojej
zuu j!mavos ti nič nestra tilo, je stále súča sné svojou kyklopskou formou a nekonečnou s tudnicou poznania. AJ
Messlaenov portrétový komorný koncert potvrdil [žiar,
bez pris lúbe ne j osobne j llča stl sklada tela l jeho ešte s tále rozhodujúce s lovo v súčasnom hudobnom dlani. K je dným z ne ča kaných vrcholov pa tril koncert The Rascher
Saxophone Quartett [ USA - Sva jčlarsko). sO.boru, ktorý ·
profituje s kladbami komponova nýml priamo pre tieto
štyri saxofóny, s úboru, ktorý fascinuje extrémnym ovládanfm technických fines tohto nás troja č l perfekciou
výraz u. I opätovné zaznenle diela Mare nos trum Mauricla Kage lu znovu potvrdilo výn imočno s ť autora - i ked
týmto dielom kladie Iba otázky. Sólový tanečný več e r v zmysle výrazového tanca - patril Susanne Unkeovej
z NSR. Je j výrazové kre á cie nO.tlli za mys lieť sa nad
hranicami tejto umelec kej formy. V podani umelkyne
bol " tanec" maximálne expresfvny, surrea listicky frapujúcl, úsporný v gestá ch ; napriek reprodukovanej hudbe
a je dinej osobe n a prázdnom jávls ku stal sa diva delným
zážitkom. Theutr stu z Kra kova fascinoval opernou jed-
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nodejstvovou grotes kou Krysztora Szwa jglera Na bosaka
(Boso). Priam o h ňos troj hudo bných a Inscenačných nápadov s e lementmi polskej satiry, pantomfmy, dadaizmu
a ta nca s tvárnila na javis ku hfs tka s pevákov a hetcov
u štyria Inštrumentalisti. Tomuto svležemu hudobnému
divadlu kontrovalo koncertné uvedenie Introvertnej Biele j ruže, komornej opery Uda Zimmermanna. Pod taktovkou autora zaznelo toto dielo už po x-krát a znova
zanecha lo pe čať jedineč no s ti. Oproti divadelne rozohra·
nej groteske z Kra kova je Biela ruža pravým opa kom.
Statickos ť na pódiu (nielen vo verzii koncertnej). tra·
glka kontextu, expres fvna , vojnové z l očiny žalujúca
pa rtitúra. Ide o typ angažova ného umenia, ktorého re·
zona ncia je na západe i východe európskeho kontinentu ne us tále frapujúca. Na týc hto dvoch operách by bolo
zhodou okolnosti možné d e monštrovať neustále disku·
sie o sú časno s ti č l budúcnosti opery. Smeruje naozaj k
zániku? Nemá svojho a dresá ta? So tva. Jej životnost a
opod statnenosť je len priamo závis lá od jej autorov,
Ich ta lentu a s chopnos t!. Ak dopos la l uvedené platilo
za nie čo výnimo čné , nezna mená to, že na fes tivale nebolo viac ava ntgardných (čl súča s n ý ch J hrozienok. Po·
važujem za ne na priklad aj uve de nie viacerých diel pre
organ O. Messiaena, E. Sa tieho, G. Ligetiho, komorné
diela A. Snttkeho, P. Bouleza, I. Yuna , koncert elektro·
nlck ej hudby z diel domácich s kladateJov čl premiéru
Koncertu pre čembalo a 11 Inštrumentalistov R. Llschku, ktorý je je diným autorom NDR, s tlerajúci svo jou
tvorbou rozdiely medzi artlfl clálnou a nonartlrtclálnou
hudbou .
Na jednom z komorných koncertov znela sólová sklad·
ba pre fl a utu Multlplo sklada tefu M. Weissa. Po približne 10 minútach Interpretácie zahlásil s ólista publiku:
"Pre pá čt e , not y neležia správne". Na š iestich pultoch
rozložen é noty zora dil do s právneho pora dia a skladbu
Interpretova l oznovu - tentokrát sprá vne. V podstate
su nič nes ta lo, š tustrm vša k bolo, že koncepciu festiva lu nepostlhll a ni ta ké to malé la psusy. Tá ne ť a žlla z
náhod či e ventua lit, ale záme rne naplnila fes tival progra mom, ktorý svojou a vantgardnostou ne kontrova l popularite. Tieto dva pojmy prvé Drážďans ké dni súča s
n ej hudby nevylú č ili .
AGATA SCHINDLEROV!

Za doc. Samuelom Kovárom
ra. v.

1908 -

Netíprom6 smrť vytrhla s aallch radov klaviristu a hudobaého pedag6ga doc. SAMUELA
ltOVARA. V predetaY6cb wlacerfcb absolveatow Pedagogickej
fi Filosofickej fakulty Uaiwersity Komeaekého 18 jeho meao ep6Ja eo epomieakaai aa
aamiaáre klawlraeJ prau, •
dobre miaaaaými radami piafml slatých sralek princ!pow,
eké presadsuje aj stíi!aená klay(rna pedagogika. O opodetataaaosti sál8d jeho pedagogického kréda sa čoskoro preavadi!ill a uvarili 11 ich v liwotaaj praxi, aajmll pokial sa
waaovali výchove mladých kádrov. Je výsadou mladosti, le rady •tari!ch, podlol ed liwotnou skCísanosťou , priJ!ma 1 6amavom, aeras i ekepticky, a
al aesk6r 1 pribtídanlm rokov
li ich osvojl, owarl, sai!!aa na
aleb budovať a ron!jat ich.
V hierarchii daad nojho pedagogického prletupu kládol
doc. KoY6f na pné mleeto improwlsai!né echopnoeti nojlch
sverencov ako aajCíi!lnnejllaho
prostriedku aa to, ako prlllbudif a i!o aajsk6r smobllisowat
llakovu hudobntí predetavlvoet
a tvorlvoet.
Rodák s Brna, kde vyltudowal ui!lteleký Cístav a 1!1kal absolutórium klavlra, pralll vlli!ilnu livota DB SIOVIIDikU DB
ui!itelekfch poetoch, nlli!la aa
ui!ltelekfch Cístavoch wo vlace-

25.

x. 19871

rfch meet6ch - w Bresae, tui!eacl, Modre, auk6r l w Moravských Budijovlclach a Brae. RosvljaDlu hudobaonorlwfch schopaostf ltudeatoY 18
od r. 1958 •eaowal w Bratisla••
- aajpn aa bfwalel Vyeokej
ikole pedagosleltal a po jaj
sl6i!eal • Katedrou badobaal
vedy na lFU1(.
VfrBiaejl.la sa sai!al aplatiiova( aa koncertao• p6dlu začiatko• 48. rokov, priCom na·
YAhal prendsovat al eCíi!aentl
tvorbu moravských autorov (Z.
Blalak, J. Svoboda). Po oplltowao• prlchode na ~oveneko orleatoval nol dramaturgický
sábar aalml aa klavlrnu tvorba B. Suchoiia a stal sa horllvfm prqpas6torom aiektorých
jeho opusov. Do repertoára rád
saracfoval romantických · autorow (Smetana: Ceeké tance, C.
Fraack ä l. ).
l hry doc. Kováf a, aaetíceJ
pei!ať vyhranenej Individuality,
vylarowala orlgln6'lna črta romantického dt amatlsmu, vntítorná Iskra a wýrasn6 Cíi!as t
fantazijného vkladu. Nebol samotíl!elným virtu6som,
vidy
vlak tvorivo angaluJCíclm sa
umelcom. Jeho posledné koocartaé aktivity sa spéjaJú s komornými podujatiami SF Koltce. Na sklaaku l lvota Ili a
somrel v Traave. Cast jeho pamlatka!
VLADIMIR ClZIK

Etnomuzikológov· a
e -n
V dňoc h 30. 7. - 5. 8. 1987
sa konala v hlavnom meste
NDR
BerUne 29. natowl
konferencia Medsln6rodneJ ra·
dy pra tradli!ntí hudbu (ICTM).
Bolo to v meste, kde svoju etnomuzlkologlcktl
výskumntl
spolupr á cu za ča li E. M. von
Hornbostel, C. Sachs, R. Lachmann, G. Her zog a M. Kolinskl.
Konferencia, na ktore j s a zdčas tnlll de legáti z 30 krajin
celého sveta, bola o. l. a j pr!ležttosfou na konfron táciu práce s lovenských e tnomuzlkológov. Umožnila tlča stn!kom oboznámlf sa s celkovým systé·
mom a me tódami práce, ktoré
sa pra ktizu jtl v jednotUvých
krajinách, a p oz nať tema tické
preferencie v stlčasne j e tnomuzlkológU.
Z Ceskoslove nska sa konferencie aktfvne zťíčastnlll pracovn!cl Umen ovedného tlsta vu
SAV - O. Elschek, A. Elscheková, L. Mlkušová , M. Selcová, B. Gara j. Ich r efe r áty prezentova li
vede cko-výs kumné
výsledky etnomuzlkologlckého
báda nia na Slovens ku z oblasti hudobnonástrojového,
hudobnoana lytlckého a hls torlckoporovnávacteho
výskumu.
Očas tn!cl sa oboznámllt s o sdčasnými
možn osťami využitia
vldeotechntky v etnomuzlkologlckom výskume (dokumentované dvoma vldeozáznama ml:
.,Obchôdzka s Uljanou" a .,Ma jster huslia r Karol Lukniš", vi-

deoprojekcla V. Sráme k, M. Ruttka y) .
Kongresové zasadania, vedené prof. E. Stockma nnom, preds edom ICTM a generálnym tajomn!kom prof. D. Chrlstensenom, sa kona li v hot!ll1 Pa!ast.
Program sa uskutoč n ll v sérlt
42 zasadani a špeciá lnych zasadani študijných skupin etn o·
ch oreológle, hudobne j ikonografie, študijnej s kupiny pre
aplikáciu po čftač ove j techniky
vo vedeckom výskumnom bádani. Predlo! ené r eferáty lB.
Bel, H. Mlllonlg, B. Jesser, S.
Nielsen ) ukáza ll spôsoby aplikácie po čttač ove j techniky v
zákla dne j dokumentačnej, systematizač ne j a
a kustlc ko-ana lytlckej práci. Výskum JudoveJ
nás tro jovej hudby (tak ako bol
prezentova ný v r eferátoch) sa
zameriava na otázky hudobnej
a repertoárovej analýzy, ktor á
doplňa vla stný organ ologlc ký
výskum. V t omto zmysle trend,
ktorý sa manifestoval n a konferenclt, je v stlla de so stlč as 
nýml snahami slovenskej etnoorganológle.
Prednese ných 100. referá tov a
dis kusie poskytli tlč as tn!k o m
reprezentat!vny obraz o stlčas 
nom s tave e tnomuzlkologlckého bádania, .na jmä vo zvýraznen[ kulttlrno-soctologlckých a
psychologických faktor ov v sdčasných trad ičnýc h hudobných
kulttlra ch.
LfDIA MIKUSOVAUKROPCOVA

.očinnosti KPH v Boiniciach

...kto má r ·d dobr · hudbu
Kruh prlalelo• hudby v Bofalclach 816 al dlhorofaú tradiela a radil 18 vidy medzi tia
Kraby priaterow hudby, ktorli ·
••ofou l!laaoetou ptltrill medsl
aajlaplle aa Slowenlku. KPH
spolu s MsKS orga nizuje každoročne rad koncertov, v rá mcl ktorfch sa predsta vujd naši
l z hra nl č nf koncertn! umelci.
Vystriedala sa Ich už ce lá ple jáda a ťažko vymen ova ť za ro-

poda ri z!s ka f ta kéhoto človek a
pre to, a by prišiel na koncert
a na koniec odchá dzal spokojný, dokonca s predsa vzat!m, že
pr!ležltostne pride opäf, je to
nádher ný pocit us pokojenia.
Na ce loslovens kom s tretnut!
Kruhov prla tel ov hudby sme
spol oč n e hodnotili našu prácu
a zhodli s me sa, že sme na
t omto poll urobili kus záslužnej prácQ, a vša k ani zďa l e k a

Autogrami6da národné ho umelca Petra Dvorského.
Sn!mka: I. Bá tora
ky exis tencie Kruhu Pl'iatelov
hudby všetkých ú č ink u j ú c i c h.
Ale t napriek tomu uveď m e zopár mien : fr ancúzska čemba
Ustka Emer Bucklyová , ta lianska gitaristka Grlselda Ponce
de Leon, sopra nistka z NDR
Brlgltte Elsenfe ldová, rižský
komorný zbor AVE SOL, š panielsky mužský spevácky zbor
Cor o Sa nta Ma ria de Solvay,
z našic h· ume lcov to boli manžella Mlchallcovcl, Jozef Zsa pka , Dagma r Se bes tová , Tibor
Rácz, Janáč kovo kvarteto, Tr ávn!č k o vo kvarteto, Harmonia antiqua, Pro a rte musica, Pete!'
Dvor ský a m noh! ďa l š!. Vede nie KPH venuje dr ama t urgll
kon certov náležlt11 pozorn os ť,
pr ispôsobuje ju zloženiu obyvatelstva, ale 1 tomu, že koncerty
navštevujú kúpeln! hostia a tur isti, ktor[ do Bojn!c prlchádza jd za krásou prtrody, nav·
št!vU his torické pamiatky, a le
hlavne za oddychom, nače rpa ť
sily 1 regene ro va ť svoje zdr avie v liečebných vodách kú pelov.
Skla dba koncertov je volená
tak, a by upútala náročnej šlc h
pos lucháčov, a le l tých, ktor!
pr!du na koncert prvýkrát. A
môžem poved ať, že sná ď s koro
vše tci od chádz ajťí n adšen!, obohateni o krásny zážitok. Atmos fér a koncertov vyvoláva pocit
č oho si neopakovatelného. A to
je azda to najdôležite jšie: prebudU v čl oveku lásku k hudbe, k spevu, na u člt ho hudbu
mil ovat.
Velmi ma - a mys llm, že
každé ho kto má r ád dobrú hudbu - zamrz!, ak poč u j em e čl
už mladé ho a lebo s taršieho č l o·
veka vysl oviť názor, že vá.žna
hudba sa vôbec nedá po č úv a ť.
Na zdávam sa, že 1 označen ie
vážna hudba nie je správny pojem, skôr by sme m ali h ov oriť
o krásnej hudbe. Ak sa nám

KONKURZY
Rladitelstvo Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici vypleuja konkurz na obladenie mleet:
- 1. huell,
- koatrnbas,
- bielo nbtroja,
- 1. laent roh.
Prlhlálky posielajte na adreeu: Divadlo J. G. TaJovského, nábrelle Dukllaaekycb
llrdinov 3, 974 73 Banek6 Bystrica. Termla konkurzu s6ujemcolll osalmlme pleomae.

...

Riaditel Slovenekého národného divadla v Bratielave vypieuje koakun aa miesto:
- i epk6rky opary - predp. vsdel. Osv alebo Oso, snaloeť i!ftaDla notového materl6lu,
- l epkárky i!lnobry - predp. ndel. Osv alebo Oso.
Priblái ky sallelajte aa odbor pre k6drovtí a parsonAlaa prácu, Bratislava, Gorkého 4.
Riaditel Sloveoekého n6rodaého dlwadla w Bratislave vypisuje koakurs na obl8.
deDle volnfch mlast w orchestri SND:
- koncertného majstra orchestra SND na huele,
- hr6i!ov aa husle,
- ht6i!a na violoni!alo,
- hráčov aa lesaé rohy.
Podmleakou prijatia ja absolutórium VSMU, AMU, JAMU alebo koazervat6rla. Xoa·
iurs sa kon6 dňa 8. 12. 1987 o 13,00 h v budove opery SND, Gorkého i!. 2, Braftelava, PSC 815 81. Vaková hranica je 35 rokov. Pfsomné lladostl s krltkym llvotoplsom a popleom prue posielajte aajnesk6r do l . 12. 1987 aa vedeDle opery SND
Bratlelava, Gorkého i!. 2.

n emilžeme byf s touto sk utoč
nqsťo u s pokojnl.
Na spomfnun om s tretnuti vystúp ll okre m Iných l umelecký
šér opery Slove ns kého nár odné ho divad lu dr. Mar ián Jur!k,
ktorý vyzval čl en ov Kruhov
priu telov hud by organizovať voká lne konce rty členov opery
SND s cie lom p r o pa govať operné umenie me dzi šir okou verej n osť o u . Ze je to nutné, presv edčila som su pred pár mesiacm i, k eď som bol a na pred stuven! opery Tosca, pr á ve v
SND . Vždy, k eď č l ovek vstúpi
do tohto stánk u n ašej nár odne j kultúry, má slávnos tný a
povznáša júcl pocit. Co ma však
na tomto predsta ven! zarazilo?
Boli tam a j ta kl diváci, ktor!
ukoby nemali žia dnu úctu k umeniu, nehovor ia c o spoločen 
s kej etike - nevyrušovaf ostatnýc h ...
V Bojnicia ch s me potrebu
v äčšej propagáci e opery pocl-

.tovall už dlhšie, pretože tak
a ko Iné mes tá, má me l my svGjich slávnych rodákov. Právom
s a môžeme brdU tým, že z nášho kraja pochádzajtl poprednl
č leno vi a opery SND národný umele c Pe ter Dvor ský a ďal
š! jeh o dva ja bra tia, ta ktie!
opern! speváci, Anna KajabováPeňašková, Anna Cza ková, Steran Hudec, zasltlžllý umelec
František Llvora. Práve preto
s me ve lktl pozornosť venovall
vysttlpentam s pevákov opery
SND, a však nielen našich rodákov. Tieto koncerty sa s tretll vždy s velkým ohlasom. V
spolupráci s č lenmi opery sma
tiež prlprav111 prierez operou
P. I. Ca jkovského Eugen Onegin. Výda tntl pomoc pri pr!prave nám poskytol náš rodák
Ste fa n Hudec. Jednotllvé árie,
duetá boU doplnené s prievodným s lovom a obohatené veršami rovnomenného diela A. S.
Puškina. Spr ie vodné slovo sme
sl pripravili sa mi. Podla vyjadrenia návšte vn!kov, najmä tých,
ktor! operné umenie ne jako
zvl á š ť ne oblubu jtl, bol to prekrásny večer , ktor ý zanechal u
prltomných velké zážitky a
snáď s l ziska! ne jedného návštevn!ka pre toto umenie. Velml sa ml p áčll výrok č loveka,
ktor ý na žiadne koncerty nechod!: .,Ta ké to a kcie by ste mall r obU č a ste j š ie, bolo to nádherné, vždy r ád pr!de m. "
Chceli by s me 1 n a ďa lej pokr ač o vať
v organizova n! takýchto podu jat!, a by s me mbhU našim vidieckym divákom
pr lbl!žit operné umenie a zárov eň bližšie Ich zoznámlt s
č lenmi našej popredne j operne j scén y. Dr. Ma rián Jur!k na
spom!nanom stretnut! KPH vyzval tiež k tomu, aby sa pripadne vytvorlll Kruhy prtatelov oper y Slovens kého národné ho diva dla - a každý Kr uh
by ma l svojho patróna z členov
oper y SND. My tťít o výzvu radl pr lj!mame.
Pre mllovn!kov .,krásne j hudby" budeme, pochopltelne, t naďa l ej
organi zo v a ť
vysttlpenta
stlborov a koncertných umelcov. Zaväzu je ná s k tomu aj
s ku toč nost , že návš tevnos t na
koncertoch sa oproti roku 1985
zvýšlla až o 80 percent. Našim
zados ťučlne n ! m za vyna ložená
ná ma hu s ú dosia hnuté dobré
výsledky a predovšetkým spokoj nos ť
stá le vllč šle ho počtu
p os lu ch áč ov, chtivých hudby.
ĽUBICA · GALISOVA

. , vYf.f CNN8 KONCERTY. Kr ajskt! pobočka Zvllzu sl ovenskOch
sklada t eľov a k oncert ných umelcov v Ko~l clac h aJ v noveJ koncer tnej sezóne pokračuje v uspor adtíuant vgme nngch ko ncertov
s českým t po bočka mi. Doteraz tíspe§nt! bola s-pol upr t!ca s brnenskou a pl zel)sk ou pob očkou . f edným z takgcht o podlfJatf bol at
k oncert, ktor ý sa ko nal 7. septembr a t. r . v st!l e Konzer vatóri a
v Košiczach . find i'ic h Dur as zahral k l avtrny cykl us Pr ostor a čas
/l l·íll o Stepánk a. V podaní barytonistu Romana fant! k a odznel cykl us piesní Hl as domova faromti'a Bažanta. Vo jt ~ch Llndauer a Karel Fr i esel bol i interpretmi Divertimenta pre fl autu a or chester
] ana Slirndčka a na zt!ver prvej pol ovi ce zaznel plesi'fový cyklus
Ka rla Pe xidra Svetlo a t ie11 pre bary tón a k l avtr na ve r~e Paula
Koyša v podaní R. {antik a za klavtrneho spriev odu f. Durasa. Druhd čast koncertu patrila hostiteľom, čl en om ko~lc k eJ krajskeJ pob očky . f ozef Kýška a Pavel N ovotng predniesli Bal adlcktí Impresiu
pr e violu a klavlr {ozefa Malovca, Karol Petr óczi s Annou Ll čk ovo u
zahrali Htadanie piesne pre husl e a klavtr f uraJa H atrlka. Organistka Emfl1a Dzemjanout! int erpr etovala Par tttu r egenschor lcu
f ozefa Podpr ock~h o a 2 pr eltídit! v star om sloh u Eugena Suc hotla.
fedn olliv~ skladby pr i bltžila sl ovom pos l ucht!čom , z ktorOch vltč~t
nu tvor ili §tudenli k onzervatória, dr. Dita Mar enl!lnovt!. K oncert
maZ pr ofesiondl nu ú r oveň a stal sa dobr ý m štartom do novej k oncert nej sezóny .
-Ja-

V prfpade prija tia koncertného majstra bude poekytnutý byt. Cestovná sa hrad(
len priJa ttm uch ádza č om.
Dekan Pedagogickej fakulty v Nitre vypisuJe konkurz oa obsadeaie volaých mleet:
- docenta, pr!p. odb. asistenta pre vtui!bu hudobaoteoretlcktch predmetov hudobnej vtchovy. Požadované vzdelanie VSMU alebo FF UK odbor budoba6 veda.
Prihlášky doložené dotaznfkom, dokla dom o vsdelan! prlslul ného smeru a doterajšeJ praxe sa podá va jú do 4. týž dňov po uverejnen! konkursu na oddelenie kád·
rovej a pe r soná lnej prá ce PedagogickeJ fakulty v Nitre, LomQnosovova i!. 1 , 949 Ol
Nitra.
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kúma júc

problema tiku hudobného
na Slovensku, ktorý v
širšom poňa tl a ko štýlovú epochu vymedzu jeme rokmi 1830-1918, vynára jtí
sa tu dve kardinálne otázky: otázka národnosti n otázka zachovania prameňov.
Ak sa zaoberáme tvorbou skladatefov
minulosti so zretelom nn dnešný územný
celok Slovenska, nemOžeme pritom oblsf
tvorcov, ktor! vďaka svojej národnej
prlslušnostl - nemeckej, resp. rakúskej,
m aďars kej sa vlastne ani nemohli začleniť
do s lovens kého národnostného
okruhu, ale svojou tvorbou sa orientoval! buď nadnárodným smerom, čl v
zmysle rozvljnnla tej-ktorej hudobnej
kaiiúry. Národnostná plura lita bývalého Rakúska-Uhorska takúto dichotómiu
vývoja nielenže umožňovala, ale priam
(:Odporovala.
Analyzovať
národnostné
vzťahy v 19. stor. na Slovensku, pokúsi(
sa vys tihnúť protirečivé a s ub jektlvnym
l objek tlvnym faktorom podliehajúce
vzt.:i.y medzi jednotlivými národmi ži-

S roma ntizmu

Ľudovít Burger
a jeho pies ov tvorba
tomto smere ešte poč as celej l. polovice
nášho storočia. Vo všeobecnosti sa najviac muzikálU z 19. storočia zachovalo v archlvoch kostolných fondov ale·
bo spolkov, tu však, prirodzene, mala
prevahu chrámová hudba, ktorá v tomto obclobf u! dávno bola za zenitom svojbil rozkvetu. Ak teda pristupujeme k
hodnoteniu tvorby toho-ktorého skladatilla, jo potrebné sl uvedomiť, !e máme k dlspozlcU Iba časf zachovanej tvorby a že nás hádam predsa len ešte ča
kajú nové prekvapujúce objavy.
Medzi osobnosti, ktoré svojim významom prerástl1 r ámec svoJhO pôsobiska,

rf.' 3.1ch bill eiD armer IÍirtenkDab!
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Titulný list piesňového cyklu Ľ. Burgera
Liederkranz aus Alexander Petófls lyrischen Dichtungen, op. ll.

Začiatok

piesne č. 3 Ich bin ein armer
Hirtenknabl z piesfiowého cyklu Ľ. Burgera Lledercyklus aus P. K. Rosegger•s
Sonntagsruhe, op. 12.

lúclml na územi Slovenska (Slovákmi,
Čechmi, Nemcami, resp. Ra kúšanmi, Mada rmi ) - je úlohou näročno u 1 zložitou zárove!'\. To však nie je cielom nášho prlspevku. Musfme sa uspoko jiť s
konšwtovanf m, že aj tvorbu prfslušnlkov
nes lovenského pôvodu zahrnieme do
kompl!lxu bádani hudobnej problematiky na Slovensku v 19. s toroč ! tak, ako
tomu bolo v predchádzajúcic h st oročiach
(aj keď rozdiel medzi poi\atlm feudálne j národnosti a konštlt uovan!m novoť'o bého moderného národa máme na zreteli l. Ak by sme tak nekonal!, mohlo
by sa sta ť, že by sme dialektiku a his toricitu vývoja neuchopill ako viacvrstvový proces, čo by znamenalo sploštenie n zjed nodušenie dej inného obrazu.
Nozan cdbntelná je a j otázka zachovaniu prume11ov ; zdalo by sa totiž, že v
súvis los ti s 19. s t oročlm je to Iba flktfvny problém. Nedosta to čná súveká a rchlvo vuno s ť prameňov na Slovensku v
minulom storocl totiž spôsobila, že sa
znchoval Iba fragme nt muzikálU, najmä
svets kej hudby. Zložitá situácia bola v

patril a j bratislavský skladatel nemeckej národnosti Ľudowft Burger (Ludwig
B., Lajos B., 1850-1936) . Rodák z Bll·
llghe lmu neďa leko Heidelbergu pochádzal z pravej muzikants kej rodiny, kde
nielen otec, povolan!m vrchný . učltel, ale
už starý otec bol tiež vrchným učlte
lom, organistom a skladatelom sakrálnych plesni. Nebude bez zaujlmavos tl
ak spomenieme, že Burgerov strýko z
ma tkinej strany Ferdinand Langer (1839
už 1905 ), druhý kapeln!k mannheimskej
dvornej opery, plsal javiskové diela, hor.! Iba s lokálnym llspechom, a prepracoval Weberovu operu Silvana pre jej
.,znovuoživenie" v r. 1885. Brat Burg&rov bol žiakom Hellmesbergera (prameň
neudáva, o ktorého člena slávnej ro. dlny Hellmesbergerovcov ide l a sestra,
manželka dirigenta a klaviristu Pauera,
š tudovala u T. Ieszetyckého. Ak mladého Ľ. Burgera už ako 15 -roč ného angažovali za člena - violistu - mannhelms kej ~apely, Iste sa ta k s talo pre jeho
lleobyčaj né muzikantské nadania, ale a j
vď a ka dobrému rodinnému zázemiu. Ani

Zamýš lame su nad s lovenskou hudobnou kultúrou,
hlad ame jej poč iat ky , skúmame súvislosti, radi by sme
su vyjt~ a r!ll l< súčasnosti a nepotreboval! by sme na
to ani vera učených slov, stačilo by prosté .,krásne" ,
,.pút a~é". Ktoré z knih, čo čl t ame, nám pomáhajú na
tej tJ ceste s merom k poznaniu, k hlbke umenia, k hladaniu je ho pravosti; ktoré správne stretnutia sa s távajú srmbolml cestných mflnlkov? Pre mňa to bolo rozhodne s tretnutie s Pierrom Boulezom, dnes 62-r očným
vitálnym umelcom, ktorý ma prinútil zamyslieť sa, porovnávať, poznanlm onoho svetového dospieť k cene
domáceho, pravda, o to v äčše j .
Na návšteve Medzinárodné ho festivalu hudby a tanca
v š panielskej Gr anade v le te tohto roku som mala možnos( z b llžlť sa s umenfm tohto fr ancúzskeho sk ladate la
a dirigenta. Zá merne som sl z festivalového programu
vybrala práve záver, počas ktorého znela predovšetkým
súčas ná hudba n, samozrejme, 1 jeho vlastná. Aké je
krédo Pien·u Bouleza'? Ce lý svoj život venuje hudbe,
Jeho skl adnte ls ké umenie obohacuje prácu dirigenta a
nnopak. Ak podobne ako v!lč š lna umelecký ch osobnosti
vys triedal viacero pOsobfsk, od Darmstadtu počm1c, cez
Londýn a New York, nateraz sa jeho meno spája s Me·
dzlniírodným hudobným a akustickým la boratóriom v
Centre . Pompidou v Parlžl ( lRCAM) a so súborom súčas
nej hudby, ktorý vedte od r oku 1975 - Ensemble lntercontemporaln de Paris. Vyústenie tvrdej tvorivej práco - možnosť pre dos t r i e ť publiku, večnému preverovataTovi a vlastne jedinému prljfma terovl a konečnému
adresátovi hodnôt hudobnej tvorby, diela svojich súčas
n:kov a konečne 1 svoje vlastné v podobe prežitej v
jeho vnú tri. Boulez - racionalista, ta kého som sa ho
u č ila spoz n á vať v škole a taký stále je. Vidief ho na pódiu v s ituácii, ktorá by zmiatla kontaktom s poslucháč
ml ostriefaného umelca, v n admieru neprljemnej zhode
náhod - to je moment, keď sa prejavi to skryté v č lo 
veku. Boulez reagoval na náhlu sptšku nazhromaždenej
vody na plátennej s treche a tra ktrvneho paláca Carlosa V.
v grnnadske j Alhambre celkom pokojne. Práve hral s
Orches trom National de Paris Bartókov Koncert pre
s lá č iky, biele a če l es tu, avšak Koncert skončil po odznen! jeho prvej čast i. Boulez je vynikajúci dirigent,
jeho gestá sú striedme, a le prfsne, hráči reagujú na
každý pohyb - rovnako autorlta trvny jeden a ko druhý.
Prer u šiť vystúpenie maximálne sústredeného umelca je
Istým šokom, a le nie - c'est la vie, šarmantný Fra ncúz, skrýva júci svoj smiech (zdalo s a ml, že trpký? )
do ruky, sa pokúša ospravedlniť, ale prlval nového dažd i! ho vyhl'!ňa pod a rkiere palá ca. Organizátori však

nie 20-ročný sa na dva roky stal flou·
tlstom bratis lavs kého mestského divadla , po opätovnom návrat& z Mannhelmu
do Bratislavy v roku 1876 dirigentom
mes tshého divadla. K jeho povinnostiam
ako dirigenta patrilo okrem naštudovávanla opier aj p!sanle hudby k rôznym
dlvať!elným produkclám, čoho dokladom
sú dve takéto kompozlcle uložené v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni. Ide
o hud bu k známemu Júliovi Caesarovi a
k hre R. Knelsela Der Stadtmuslkus und
seine Ka pelle (partitúru druhého menovaného diela vyhotovil v r. 1877 Istý
Schebellk, pravdepodobne člen bra lislavského divadelného orchestra J. Dirigentská činnosť Burgera zrejme vy čer
pávala a navyše mal znač né nároky na
ln terpt·etačné výkony tak orchestru ako
sólis tov, a preto v r oku 1881 sa rozhodol venovať sn Iba súkromnému vyučo 
vaniu hudby, najm!l s pevu a klavira. z
tých Is tých dOvodov ako prv v divad le
zotrval nn poste dirigenta bratislavského Cirkevného hudobného spolku len š tyri roky (1897-1901) . Medzi Burgerových učlte l ov kompozic le patr11! R. Volkma nn a Bra tislavč a n K. Mayrberger. Aj
tá to s kut očnos ť v ňom umocnil a obdiv
k Wagnerove j hudbe, keď predtým vďa 
ka svojmu strýkovi Lnngerovl sa aj osobne str etol s bayreuthským majstrom.
Niet sa preto čomu dlvlf, ak sn stal stúpencom novoromantlzmu a zásady tej to
štýlovej orientácie upl a t ňo va l aj vo svojich kompozlclách. Ľ. Burger sa dožil vys_okého veku 85 rokov, no jeho skladby,
čo sa zachovali, sú počtom skromné.
Z väčšieh diel spomeňme Symfonickú
fantá ziu d mol, op. 20 z roku 1908 pre
sll\čtkový orchester (roku 1911 prepracovanQ pre velký symfonický orchester).
tých Istých dôvodov a ko prv v divadle
dve klavlrne kompozfcle a úpravy maďa rských piesn! v cigánskom š týle.
Z ples r1oveJ tvorby Ľ. Burgera sme zatia l objavili l l plesni pre spev a klavlr
(všetky sú archivované mimo Bratisla vy
- v LAMS Mar tin a SOKA Trnava ). Ide
o tri zbierky plesni a jednu samos tatnú plese il; vznikli pravd epodobne koncom 19. storočia, resp. na pre lome stor oč i. Sú to tieto plesňové zbierky, resp.
cykly: Vier Lleder, op. 10 (pre tenor so
spt•!evodom klavlra, na texty rôznych
básnikov), Llederkranz aus Alexander
Pet6fl's lyrlschen Dlchtungen, op. ll ( 6
plesni pre tenor so sprievodom klavlra,
do nemčiny preložil G. von Sch ul pe ).
Lledercyklus aus P. K. Rosegger•s Sonntagsruhe, op. 12 (5 plesni pre rôzne hlasy - tenor, soprán, barytón - so sprievodom klavira ), ako a j p leseň Waldesnacht, du wunderkUhle, op. 13 pre soprán alebo tenor so s prievodom klavlra
na poéziu P. Heyseho. Ak by sme Ich
mali v s tručnosti char a kterizovať, ide
o prekomponované plesne, ktoré proflluja výrazná melodická Unia vo vokálnom par te (vyžadujú ca od spevá ka dobrú technickú prlpravu, no l o h ybnosť a
pla stickosť hlasového materiálu) a ná-

SPierrom Boulezom

Pierre Boulez
dojednall pr eloženie kon certu na ďalši deň: .,Niet čo
lutovaf, rád budem dlrtgovaf l dva koncer ty za jeden
d e ň. " Tak l bolo ""-- dopoludnia bola s účasťou vystúpenia parlžskeho orches tra skladba Message esqutsse,
večer odznel popri Ravelovej s uite Dafnls a Chloe jeho
Rituál. .,Náruživo rád nechávam znie ť hudbu," hovori.
Is te, to je asi najlepši spOsob, ako dostat do povedomia
súčasnú tvorbu, tak ako to robi Pende reckl, tak ako sa
o to snaž! Boulez - vlastnou Interpretáciou. Le Marteau sans ma itre, dielo už 33- ro č n é , je v podani Ensemble lntercontemporaln de Paris pochúťkou. Prezrádza,
ako začlnalo darms tadtské obdobie francúzskeho autora ,
má dodnes svoje pevné miesto v programoch z Boulezovej tvorby. Ako sl ho vážl sám autor? Zaradil ho do
vystúpenia svo jho komorného súboru popri Varésovom
Oktete, Stravinského dielach a Fallovom če mbalovom
koncerte ako opus, ku ktorému sa stále hlási. Dirigoval
h o s r ovnakým zaujatim, kompozlcla s trhla premysle-

Ľudovlt

Borger

m č ne ~tyllzovd n ý kluvlrny part.
ňove j tvorbe sa Burger pre javu

V ples·
ako expreslvn y lyrik, hoci celková výrazová
rovina predpokladá skôr Istú eleganciu
a niekedy dokonca tlmenie prejavu do
polohy miernej uhladenos ti. Námetovb
pozn ač il o plesne
romantická poetika:
prcvlád.r v nich lťí bos tnll tematika
(ospevuje sa v nich zväčša š ťastný, oplltovaný cll lásky). ako a j obraz prirodneJ
scenérie (s typickými symbolmi ako tajomný les, krajina, no c, hviezdy, kvety,
Vlád ... ). Al< by sme mali porovna!
plesňovú tvorbu Ľ. But·gera u napriklad
jeho sta ršieho bratislavského súč nsnlkn
}. Thlnrda-Laforesta (1841-1897), treba poved ať, že Laforestove plesne, konCt:lntrované na menši konclzny tvar, sa
výrazovo 1 emocionálne predsa len hlb·
šle, esenclálnejšle, obsahovo široko·
spektrálnejšie, tiež v ha11montcke j zlo!ke, na svoju dobu odvážne jšie, s neobvyt<lým farebný m účinkom harmonickej
h urlzontlíly. Burger je a j v oblasti harmónie trad lčnejš f, hoci - prirodzene vychádza z r ozšfrene j tonallty a bohato
využlva jav a lternácie.
Všetk y Burgerove plesne vyšli tlačou
u firm y G. Heckenast's Nachfolger (Rudolf Orodtleff) Pressburg & Leipzig.
Kým o G. Heckenastovl (zomrel v Bratislave r. 1878) vieme základné biografické úda je, o R. Drodtleffovl (bol Burgerovým prlatel om, usudzu jeme tak z
ven(Jvanla zbierky, op. ll) zatial vieme
len tolko, že žil v Bratislave a bol ve·
dený v rámci pr ofesie a ko ,.Buch-, Kunstund Mus lka llenh!lndler", ale aj kn!hvlazač (podla Pressburger Wegwelser).
Ako sa dozvedáme z dobových prame:lov, Ľudovlt Burger korešpondoval s
P. K. Roseggerom (1843-1918). .,štajers kým básnikom prlrody" (a ko ho nazval
na titulnom liste plesňov ej zbierky op. 12)
l s P. Heysem (1830-1914 J. prvým nemeckým básnikom, ktorý sa stal nosilalom Nobelovej ceny za literatúru. Podla
súvekých svedectiev Burgerove plesne sa
vraj splevall a j v Amerike. Ct tomu
naolu j tak bol o, nevieme, naše bádani&
musi v tomto smere po kr oč iť o velk?
krok ďalej.
• JANA LENGOVA

nou konštrukciou, ťahom, momentom napätia, zvláštnym
"nasadenfm" umelcov, aké môže duplikov ať Ibn pr!tomno s ť toho najzalnteresovanejšleho s kladatela.
Stretnutie s Message esqulsse bolo pre mňa prekva·
pujúce predovšetkým dramaturgickým umlestnen!rn do
stredu koncertu medzi Bartó kovo a Stravinského velké
symfonické dielo. je to skladba pre vi olonče l o sólo
a 6 vlolončlel z roku 1976, ktorá je zaujlmavá z hladiska zvukovej fare bnosti, tematickej konštrukcie, stav·
by celku L pevne sformulovaných detailov. Skladatelia,
hladajúcl konfrontáciu, súst r eď u júci sa nn hudobné dianie vo svete, ju Is te z rozhlnsového vysielania - po·
dobne ako l Iné Boulezove die la - poznajú. Niet dôvodu
zmenšova ť obdiv č l kritický postoj k tvorbe Pierra Bouleza ; to, čo z tohto s tret nutia vyplynulo pre m ňa
osobne, súviselo s m ož n os ť o u s ledo v a ť jeho zanietenie
pre umenie a ko celok, jeho pokoru pri r ozhovore o
hudbe svojich ve lkých kol egov, jeho tvorivú Interpretáciu diel súčas n ýc h klasikov a nesmierne pútavú a su·
gestivnu silu samotnej jeho hudby, pr etože on sám sl
veri. Popri tom s kr omnos ť, nie povahové, nn to môj letmý úsudok z krá tk eho osobného roz hovoru nest ač l, skOr
Istá ume lec ká plela, presv ltajúca z prfstupu k naštudovaný m skladbám, ku skúškam, ku ko legom. Položila
som sl otázku, č l by popri dielach velkých majstrov
20. storočia 1 jeho vlastnýc h mohla znlef 1 hudba slovenských autorov - a bez rozpakov som s l na ňu dala
kladnú odpo veď. To totiž, čo je na nej pre nás priťaž·
Uvé, hoci sme na 11u zámerne kritick!, je úprimnosť,
hlbka , popri s kladatelskom remesle je to výpoveď du·
cha , slovo o živote, spOsob, ktorý mnoho ráz uprednosl·
ňu je krásu v jednoduchosti.
Nie, negenerallzu jem, ani to nemám v 1ímysle. Stretnutie s Boulezom bolo pre mňa Inšpirujúcim l v súvis·
lost! s dielom Rituál, ktoré vzniklo na pa mä ť Bruna
Madernu. Dielo, ktoré v španiels kej Granade spôsobilo
búrku ovácl! napriek tomu, že Ide o poslucháčsky vel·
ml náro č né sústo . .Ano, bolo fascinujúce, umne prepra·
cované - s vel kým prehladom. Bolo pútavé, strhujdce,
malo myšllenku. Na pódiách žije už 12 r okov. Zlje
vď ak a pr áci s vo jh o tvor cu, vOl! súborov sú časnej hudby,
u č i publlkum vnlma ť súčasnú hudbu ako samozrejmos!.
Ku mne prehovorila taktiež rečou kva litnej hudby, a to
o to viac, že by podla môjho pre s v edčenia muselo upl1·
taf 1 na našich pódiách ; za ujalo ma ale 1 pre tú druh\1,
azda ešte vážnejšiu sk utočnosť: v ta komto kontexte by
totiž mohutne zapôsobil i mnohé diela slovenských auto·
rov.
VIERA POLAKOVICOVA

