
K dvestoročnici úmrtia Christopha Willibalda Glucka 

rmátor opery 
Pätnásty november t. r., na 

ktor9 pripadlo 200. výročie 
úmrtia Christopha Willibalda 
Glucka, prešiel našim hudob
n9m l hudobnodlvadeln9m ži
votom bez hlbšich stôp. Slo
venská filharmónia pripravila 
sice v prihodný termin koncert
né predvedenie Orfea a Eury
dlky, súbor Komornej opery SF 
naštudoval skladateiovu pred
reformnú operu Ciňanky. - A 
to je zhruba asi tak všetko. 
Gluckova dvestoročnlca prešla 
hudobn9m vyslelanim rozhlasu 
aj televizle bez väčšieho a dôs· 
tajnejšieho povšimnutia, rovna
ko v kultťírnych rubrikách tla
če sme jeho meno mohli čitat 
Iba sporadicky. Ani na gramo
fónovom trhu u nás sa neobja
vil prltažliv9 a pozoruhodný 
gluckovsk9 titul. Nie sme zás
tancami velk9ch a okázalých 
osláv, no na druhej strane tre
ba vziať do úvahy, že jestvuJO. 
typy autorov, ku ktorým sa, 
žia!, vraciame Iba v rokoch Ich 
okr:1blych, velmi okrdhlych ju
bllel. Pri Iných prlležltostiach 
tch hudba neznie. A Gluck bez· 
pochyby k takýmto autorom 
patri. Preto je škoda, že sa ani 
teraz obecenstvo nemOže hlbšie 
a lntenzivnejšle zoznamovať s 
jeho tvorbou. Navyše vldime 
dlhy aj v muzikologickej ob
lasti: nielenže v súčasnosti ne
vyšla žiadna novšia gluckovská 
monografia, ale jediná kniha o 
Gluckovl, ktorá bola publikova
ná v našich jazykoch, je mono
grafická štúdia z pera Otakara 
Hostinského vydaná roku 1884. 

Christoph Willlbald Gluck 
však nepochybne patri k ver
kým zjavom v dejinách hudby. 
Alfred Einstein v knihe Gr(lsse 
In der Musik kladie Glucka 
spolu s Bachom, Händlom, 
Haydnom a Mozartom do galé
rie najväčšlch skladateiských 
osobnosti 18. storočia. Zároveň 
sl však kladie otázku o Gluc
kovom nadani, o jeho hudob
nej Invencii a vyslovuje po
chybnost o Ich prvotr!ednych 
kvalitách. Gluckovu veikost vl
di potom v jeho silnej umelec
kej osobnosti, v nekomprom!s
nosu, v jeho odvahe povedať 
rozhodujúce, konečnó slovo v 
umeni. Skutočne, Gluck bol ty
pom vzdelaného, Inteligentného 
hudobnika-mysllteia, aj keď, 
pravda, je dnes už ťažké viest 
presnú a deflnltivnu deliacu 
čiaru medzi estetlck9ml názor
ml Glucka a jeho libretistu Ra
nlerl da Calzablglho. DO!ežl
tejšle však v tomto pripade je 
uskutočnenie umeleckých a 
estetických Ideálov v konkrét
nom a jedinečnom umeleckom 
diele. A tu musime povedať -
spolu s Vlad!mirom Helfertom 
- ani Gluck ani Calzablg!, ale 
Gluck a Calzablgt. 

Recepcia Gluckovho diela je 
však u nás mizivá. Nie je. to 
zrejme Iba vec Inscenačnej tra
diele. Gluck je totiž takmer 
v9hradne hudobnodramatickým 
skladateiom, jeho komorná čl 
symfonická tvorba zaberá Iba 
malé percento z celkového poč· 
tu diel. Keď porovnáme napr. 
recepciu Gluckovej a ij!lndlo
vej tvorby, zistime, že to, čo 
znie dnes predovšetkým z H!ln· 
dlovej tvorby, je jeho hudba 
Inštrumentálna, pripadne ora
tórna, teda taká, ktorej sa 

Gluck ako skladatei venoval 
celkom okrajovo a minimálne. 
H!lndlove opery poznáme z ja· 
v!skového predvedenia práve 
tak málo ako opery Gluckove, 
ba ešte menej. Gluck - ako 
sa ukazuje - nie je zvlášť prí
ťažlivý ani pre sO.bory, pestujO.· 
ce starú hudbu na stlvek9ch 
nástrojoch. Gluckove opery svo· 
jim nbratom k antike a k an· 
tickej dráme prlpravujCí dnel· 
nému Umu inscenátorov neJe· 
den koncepčný problém. Naia 
doba predsa len posba láklad
né myllienkové vyznenie antic
kých drám do Iného nanetle
nia, do inej polohy nel doba 
Gluckmra. Preto nie je bez 
problému zvoliť taký Inscenač
ný prlstup ku Gluckovým ope
rám - pravda, predovšetkým 
reformným -, ktorý by vyni
kal historickou a štýlovou ver
nosťou a zároveň by prinášal 
pohfad na antiku a Glucka zo 
zorného uhla našej súčasnosti. 
Christoph Willlbald Gluck totiž, 
azda treti v dejinách hudby po 
Florentskej camerata a po Mon
teverdlm, sa k antike vracia 
programovo, uvedomelo. Zatial 
čo v predgluckovskej, predre
formnej opere je antika tba ko· 
lorltom čl rámcom, do ktorého 
je zasadený "krásny spev", u 
Glucka je antické dedičstvo, 
antické prostredie dôležitým a 
funkčným spolučlnltelom cel
kového vyznenia diela. A to 
všetko sO. zrejme hlavné prlčl· 
ny onoho javu, že sa Gluckovo 
dielo Inscenuje u nás pomer
ne málo. 

Gluck chcel predovšetkým 
komponovať dobrú operu -
samozrejme, dramaticky dobrú 
operu. Jeho tvrdenie - "Keď 
plšem operu, zabudnem, že som 
hudobnlkom" - treba chápať 
so značnou mierou nadsádzky. 
Gluck znova zdOraznil význam 
"prirodzených foriem reči" pre 
hudbu (význam rýchlosti reči, 
jej sily, páuz, melodického spá· 
du) ; okrem toho sl bol vedo
mý v9razovej a dynamickej 
funkcie hereckého prejavu a 
jasne s ňou rátal. Hovori sa, 
že keď komponoval, mal po lz· 
be rozostavané stoličky, ktoré 
mu predstavovali jednotlivé 
dramatické osoby. Gluckovu 
cestu operného skladatera by 
sme mohli nana( cestou po· 
stupného nachádzania hudob
nodramatickej jednoty. Krok za 
krokom, avšak nie bez rôznych 
peripetii a návratov, sledoval 
tento umelecký a estetický 
Ideál. Jeho snaženie v hudob· 
nedramatickej oblasti Je nielen 
svedectvpm postupného cibre
nia umeleckých a estetických 
náhladov, ale zároveň je do
kladom rastu tvorivej mohut
nosti a potencie. V hudobno
dramatickej jednote spočlva aj 
pravdivosť umeleckého diela. 
A tá - spolu s jednoduchos
ťou a prlrodzenostou - sa stá· 
va jednou zo základných este
tických kategórii, z ktorých 
Gluck odvlja svoje tvorivé po
člny. Veril v pokrok v ume
nl, ktorý ponlmal ako boj no· 
vého so zastaralým a nežlvot· 
ným. "V umeni treba mat na 
zreteli Iba pokrok," plše. Jeho 
tvorlvá_, opoetika spolu s plsom
ne formulovanými hudobnoes
tetick9ml názormi ho predsta
vujú ako skutočného novátora, 

Orfeus, spievajúci známu áriu Che far6 saoza Euridice. - Medi· 
rytina v librete k predstaveniu Gluckovej opery Orfeus a Eurydika 
v Parme 1769 . pribliluje súvekt sp(tsob hereckého stvárňovania 
postBYy typizovaným! gestami. 

avšak zakotveného pomerne 
pevne v racionalisticky orien
tovanej estetike 18. storočia. 

Gluck vo svojej dobe doslo
va dobyl dve hlavné hudobné 
centrá vtedajllej Eur6py - Vie
deň a Pari!. Svoju opernti re
formu začal roku 1762 vo Vted
nl, keď uviedol Orfea a Eury
dlku. Pre Viedeň skomponoval 
ďalej opery Alcesta a Paris a 
Helena. V Parižl potom premié
rovo uviedol Iflgénlu v Aulide, 
Armldu a ltlgénlu y Taurlde, 
pre Parlž tiež naplsal druhú 
verziu Orfea a Eurydlky. Tých· 
to šesť reformných opier pred
stavuje vlastne Iba zlomok 
(I>I'avda, z hladiska kvantita
tlvneho J z jeho celkovej oper
nej produkcie (napi sal 107 
opier, zachovalo sa okolo 40). 
Staršia muzikológia videla -
na základe týchto údajov, ale 
aj vychádzajtic z tektonického 
rozboru jeho operných diel -
v Gluckovl reformátora opery 
talianskeho a franctizskeho ty
pu. Sám Gluck sa vyjadril, bez
'POChyby lnflltrujtlc tým vplyv 
osvietenského myslenia 18. sto
ročia - podobne ako po ňom 
Joseph Haydn -, že chce kom
ponovať predovšetkým takO. 
hudbu: "ktorá je po vOU všet
kým rudom . . . a ktorá zruši 
smiešne rozdiely medzi hud· 
bou rôznych národov". AJ keď 
Gluckovl skutočne šlo o refor
mu taUanskeho a francO.zskeho 
operného typu, v jeho refol.'lm· 
nom tisli! treba vidiet aj mno
hé momenty univerzálneho cha
rakteru. A práve tie predstavo
vali najintenzlvnejšie inšpirač
né podnety pre ďalš[ vývin 
operného žánru. Netreba na 
tomto mieste dokazovať vý
znam Glucka pre vytvorenie ty
pu nemeckeJ národnej opery. 
Inšpiratrvnost jeho odkazu sla
ha hlboko do 19. storočia, keď 
Gluckove diela intenzrvne štu
doval takmer každý dramauc-

ký skladater. Roku 1845 plše 
napr. Václav Jan Tomášek: "Po· 

• dnes je Gluck v hudbe najvllč· 
šim majstrom deklamácie i naj
väčším dramatikom; na tom nič 
nemenr, že nie je tak pozo
ruhodný harmóniou alebo kon
trapunktom. Ale vystihnúť 
pravdu a hlbku výrazu iba me
lódiou a doclelit tak najväčšiu 
pOsobivost - to nedokázal ešte 
nikto pred nim ani po ňom." 
Sttidlum Gluckovho diela po
učilo - Isteže, vo všeobecnej 
rovine - aj Bedrtcha Smeta
nu, ktorý mu venoval tiež ma
ximálnu pozornosť pri hudob
nom naštudovani jeho opier. 
Gluck však mOže priniesť tvo
rivý podnet aj skladateiovl sO.· 
časnosti: nie sice v jednotllvos· 
tiach, ale principiálnym pri
stupom k opere ako riešeniu 
určitého hudobno-dramatického 
a koncepčného problému. 

Gluckov význam pre rozvoj 
hudobnodramatického žánru by 
sa asi ťažko podarilo vtesnať 
do nejakej univerzálnej formul
ky. Jeho umenie sa jedinečným 
uchopením antických námetov 
obracia k životu. ,.Najvyššlm 
námetom umenia je pre myslia
cich Iudr človek ... ," hovori 
Gluckov stičasnlk, znalec an
tického umenia Johann Joachim 
Wlnckelmann. A skutočne, no
vé poňatie hudobnodramatickej 
postavy patr[ k tomu najcen
nejšiemu, čo nám Gluck zane
chal. Nie preto, že čerpá z od· 
kazu antiky, ale preto, že tie· 
to postavy vytvára znovu, z 
vlastného tvorivého presvedče
nia. 

Chrlstophovl W1llibaldovl 
Gluckovl budti aj naďalej ve
nované samostatné - a pÔ
vedzme, že l rozsiahle - sta
te v dejinách hudby. Budeme 
sa však s jeho menom aj na
ďalej stretávať tba v týchto 
súvislostiach? 

MILOSLAV BLAHYNKA 
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Na rozhraní 
rokov 

Rozhranie rokov - to nie sa: 
kritovatky ani mllniky, ktoré 
zdsadne ovplyvtl.ujfi ďal§ie sme
rovanie spoločnosti a jeJ du
c.:hovnej nadstavby. Takými sa 
stdvajfi celkom výnimočne, ak 
sa udeje udalost, ktord by Ich 
do tejto vy§§ej roviny d"le!i
tosti J!OVý§tla. Preto ak aj uva
žujeme o určiteJ retrospektlve 
a v sfivislosti s tl.ou i perspek
tlve, podnetom na to bolo ~kôr 
mechanické delidlo, akým je 
koniec starého a začiatok no
vého roka. 

Co teda priniesol Cas uply
nulých dvandstich mesiacov? V 
katdom prlpade sa rok 19B7 v 
hudobných dejindch bude za
raďoval k rokóm významnet
§lm, hoci len pre dve udalos
tt: poCas neho mali svoje sne
movanie umelecké zväzy 
tak na pôde ndrodnet ako i fe
derdlnej a _ustanovutficou 
konferenciou oficidlne začala 
svetu Ctnnosf dlho očakdvand 
Slovenskd hudobnd spolo~osf. 
Ideové a koncepčné zdmery 
Zvltzu slovenských skladatelov 
a koncertných umelcov na 
funkčné obdobie 19B7-1992 
{zverejnené v internom spra
vodajcovi ZSSKU a SHF Infor· 
mdcie č. 2IB7 J rdmcovo konkre
tizujlí filohy zväzu Co do vnfi
truzväzovej problematiky {skla
datelskd tvorba, koncertné u
menie, muzikológia a kritika, 
rozvoj aktivit krajských pobo· 
Ciek, spoluprdca s SHS, skva
ltttl.ovanie organizaCneJ prdce), 
priCom sa do prdce zväzu or
ganicky zaCletl.uýe at ďal§ta 
činnost ako kontakty s hudob
nými a inými kultlírnymt tn§ti
tficiamt Ci Cesko-slovenskd a 
internaciondlna spoluprdca; do 
rdmca vytýCených hlavných 
kultfirnopolittckých akcentov 
treba zahrnfif nielen "niekol
ko významných dettnných poli
tických a umeleckých výroCt, 
resp. udalostl, okolo ktorých by 
sa prdca mala intenztfikotJaf a 
nimi sa tn§pirovat•, ale at zo. 
hladnenie aktudlnych potrieb 
sfičasnej hudobnet kultfiry. 

Neprezradtme zretme !ladne 
U<tomstvo, ak povieme, !e poC
nfic prvým budficoroCným ta
I!Udrovým Clslom Hudobného 
~wota novým ideovým vydava
telom Casopisu sa stane ZSSKU 
a že Casopis začne vychddzaf 
v roz§trenom rozsahu. 

Slovenskd hudobnd spoloč
nost vstfiplla do nd§ho !ivota 
mohutným zvukom. A at keď Je 
e§te privCas hodnoti( Cokolvek 
u vyJadri( sa k Comukolvek, vy
slovili by sme do budficnostt 
ielanie, aby sa činnost tetto 
hudobnokultfirnet ustanovizne 
roztoClla na plné obrdtky, aby 
len "nezhrilovala" doteraj§ie už 
zabehnuté aktivity, ale aby sa 
sama stala ozajstnOJl podneco
vatelkou hudobných poCinov v 
čo ·naj§ir§om spektre, tak, ako 
je to zakotvené v JeJ §tatfite. 

Na zdver nechajme' prehovo
rtt Alexandra Matu§ku, tohto 
nedosttžného l keď Casta brit
ko ptchlav{!ho nestora sloven
skeJ ltterdrnej kritiky: ,. .. . kul
tfira, td skutočnd, ta pravd, .. • 
ktorfi zlskavame osobným fist 
lfm, je výsledkom zdpasu, kto
rý vedieme sami v sebe a saml 
so sebou, so svojou lenivosfou, 
nedbajstvom, pohodllm. Kultfi
ra nie Je Iba zdbava, kulttira 
je aj povinnost a ndmaha". 

Pour féltciter 'BB 
JANA LENGOVÁ 



Staccato 
• Z CINNOSTI SHF. Cyklus be· 

sled, preddlok a prehrhok v Klu· 
Ite skledatefov Slonnsk6ho bu
tlebného foadu otvoril v tejto 18· 
aóne harfista SF Mlloslu Vlldnar 
(21. 18.). V J6ll t. r . sa aeii!astnll 
3. netovfiho kopgresu harfistov 
vo VIedni,. odklal sl priniesol vl· 
deoll6znamy ll koncertných vysUi· 
peni, ale l mnolltvo zUltkov a po
llnntkov, o ktoré sa podelll 1 pos· 
luchái!ml. - Skladatef Tade61 Sal
va, päťdesiatnik, bol hosťom v Klu· 
be 28. 10. Muzlkologll!ka Lfdla 
Dohnalová prlbUilla prUomntm 
vfber 1 Jeho tvorby - Koncert 
pre klarinet, reclt6tora, 4 !udské 
hlasy a biele, Sl6i!lkové kvarteto 
op. 3b, Baladu pre flautu, Aria pre 
bas, klavlr a slái!lky, Slovenské 
concerto grosso, ako aj jednu ll 
poslednfch kompozlcU s názvom 
Autoportrét. - Do vfvoja slono· 
ského dlellu vfllnamnfm spDso
bom zasiahol klavirista a sklada
tel Ladlslu Gerhardt, ktorf v 
tomto roku takisto oslhll okrdhle 
llvotné jubileum. Prehrbku spo
jenCi 1 besedou ( 4. 11. ) viedol Igor 
Wasserberger. - ,.Umenie a ole
ktoré otázky kultdry" - to bola 
téma predn61ky gruzlnskeho hosťa 
Tamasa Kandarellho, docenta Fa
kulty filozofie a psychológie Tbl· 
llskej it6tnej univerzity (18. ll. ). 
Dala podnet na diskusiu o vzťahu 
človeka k estetli!nu, o problémoch 
ldvisiacich s rozvojom clvlllz6cie, 
o rozporoch medzi tvorcami a re· 
cipientami umenia. - Ondrej De
mo, redaktor Cs. rozhlasu a jeden 
z organizátorov Prll: de musique 
folklorlque de Radlo Bratislava 
spolu s moderátorom StanlslaYom 
Bachledom Informovali o priebehu 
tohtoročnej sdťale a zároveň pri· 
pravlU prierez jej najdspe.šnejilml 
skladbami (25. 11. ). -KL· 

• NARODNt DIVADLO PRAHA 
V SEZONE 1987-88. Opernf sdbor 
Národného divadla Praha (ND l 
Smetanovo divadlo) pripravil na 
sezónu 1987-88 naiitudovanJe tfch· 
to novfch repertoárových diel: Pi
kovd dámu P. l. Cajkovského, ako 
jedno celovečerné predstavenie 
predvedené dve jednoaktovky 
Ariadna B. Martinu a Oedlpus Rex 
l. Stravinského (premiéry uvede
nfch diel sa ul uskutol!nlll), Ifa· 
lej Rigoletta G. Verdiho, Figaro
vu svadbu W. A. Mozarta, operu 
buffu pre deti Brouk PytUk E. Zá· 
méi!nlkn a Výlety pána Broui!ka 
L. Janáčka. Dramaturgia baletného 
sdboru pražského ND naplánoY&Ia 
dve premiéry: Petruiku a Vt6ka 
Ohniváka l. Str&Yinského a La Syl· 
phide J. Schneltshoflera. - Za no· 
vého iéfa opery ND Praha meno
vali v tejto sezóne poi!ndc 1. au· 
gustom znsl. um. Václava Riedi· 
bauchn, skladatefa strednej gene
rácie, ktorý predtfm zastával 
funkciu prodekana na HF AMU. 
Doterajil léf ópery zasl. um. Fran
tllek Vajnar zostAva v tivbku ND 
ako dirigent. 

• ZASLOZILEJ UMELKYNI MAG· 
DAUNE HAJOSSYOVEJ, sólistke 
Nemeckej lt6tnej opery v Berline 
a nosltefke titulu Komorná spe
váčka, udelili v NDR Cenu krltl· 
ky '87. Cenu dostala za vynlka
jdci spevácky a hereckf vfkon, 
aký predviedla v hlavnfch Cílo
hách opier Euryantha C. M. von 
Webera a lfigénla v Aullde Cb. W. 
Glucka. 

• MALKA - 0SPESNA OPERA 
JOZEFA GAHf:RA. Ako Informuje 
Progrnmovf spravodajca CST v SSR 
4/1987, v Súťali kvality televlznej 
tvorby zn obdobie l. polroka 1987 
za najlepllu reláciu Hlavnej re
dakcie hudobných programov vy
hodnotlll pDvodnú slovenskti tele
vlznu operu Jozefa Gahéra Málka, 
a to v rámci hodnotenia jednotll
vfch hlavnfch redakcii. V kate
górii Najlepšie relácie v rámci 
CST v SSR je Gahérova Málka 
opäť medzi tromi ocenenfml re
láciami dramatickej tvorby; pote· 
iltelná je skutočnost, le aj cfalll 
titul v tejto oblasti patri relácii 
1 hudobnou tematikou, Ide o de· 
väťdlelny seriál Verdi Hlavnej re
dakcie programov zo zahranli!la, 
ktorý vysoko hodnotlll za pôsobi· 
vf a presvedl!lvf slovenskf da
bing. - Co sa tfka Gahérovej Mál· 
ky, poznamenajme alte, le práve 
pred rokom mala svoju CíspeinCi 
zahranli!nd premiéru, kecf ju 14. 
decembra 1985 v rámci svojich vi
deoprogramov uviedla Spolol!nosf 
pre hÚdobné divadlo (Gesellschaft 
fiir Muslktheater) vo Viedol, a to 
1 Cívodnfm slovom vtedajlleho .šéf· 
redaktora HRHP Jaroslava Melera. 

HUDBA BULHARSKf;HO UMELéA Súčasná 
kubánska 
tvorba 

Snlmka: M. Herényl 

PARASKEV CHAD!IEV sl tl· 
tul národného umelca vydobyl 
hodnotou svojho kompoztčného, 
pedagogického 1 organizátor
ského vkladu do bulharskej hu-

dobnej kulttiry. Dielo, ktoré vy
tvoril za desaťročia aktlvnej u
meleckej práce, vzbudzuje reš· 
pekt svojim rozmerom, odráta 
mnohostrannosť autorov9ch Zá· 
ujlllov a teš( sa trvácemu záuj
mu. Chad!lev, !lak Josefa Suka, 
Panča Vladlgerova, Josepha 
Marxa l Heinza Ttessena, za
siahol tvorivo do v·llčštny !án· 
rov9ch oblasti sťíčasnej hud
by (okrem symfónie). Do polo· 
vlce pllfdeslatych rokov stálu 
v strede jeho záujmu zborová, 
komorná a inštrumentálna hud
ba, odvtedy je orlentovan9 tak
mer v9lučne na hudobné ja
visko. Doteraz vytvorll dvadsaf· 
devllf hudobnodramattck9ch 
diel - opery, operety, muzikál 
l balet, z ktor9ch mnohé za. 
znamenall na bulharsk9ch pro
fesionálnych 1 amatérskych 
scénach ťíspešnd sériu reprlz. 
Niektoré z Chadlievov9ch scé
ntck9ch kompozťc1l uvtedll di
vadlá v Sovietskom zvllze, v 
Nemeckej demokratickej repub
Uke, v Belgicku 1 u nás v Ces
koslovensku. K životnému ju-

blleu národn6bo umelca Paraš
keva Chad!leva (nar. 14. 4. 
1912 v Sortl) prtpravllo Bulhar· 
ské . kultťírne stredisko, Zvllz 
slovensk9ch skladatelov a 
koncertn9ch umelcov a Krub 
prla telov bulharskej hudby au· 
torskf koncert. Na podujati. 
ktoré sa uskutočnllo 13. 10. t.r. 
v Mozartovej stent v Bratislave, 
sa zúčastnll predseda ZSSKU 
zasl11žll9 umelec Ladislav Bur
las a vedticl tajomnlk ZSSKU 
dr. Alojz Luknár, prltomnébo 
skladatera predstavlla a po
zdravlla Zuzana Marczellová. 
V podani bulharsk9ch umelk9ň 
Glnky Gtčkovovej (husle) a 
Sašky Sopovovej (klavlr) od· 
zneli dve Chadžtevove sonáty 
pre husle a klavrr (č. 1 z roka 
1940 a č. 4 z roku 1979 ). Kla
vlrnym partnerom sopranistky 
I:udmlly Chadltevovej, sólist
ky Sortjskej opery, ktorá na vy
nikajúcej Círovnt tlmočlla ples
ne a operné árie z dielne svoj
ho manžela, bol národn9 ume
lec Paraškev Chadltev. 

ZUZANA MARCZELLDVA 

DRUŽBA V PRAXI Semjonova predstavlla svoju po
dobu ,.zamilovanosti" do krás
nej hudby A. Dvol'áka. Druhý 
koncert absolvovall našl hostia 
v Malackách. Niektoré výkony 
tu prevýšut bratislavské. 

Pri prllelltostt Dni kubánskeJ 
kultt1ry v CSSR, ktoré prebiehali 
koncom októbra, sa dňa 21. X. 
1987 uskutočntl koncert ao ICii!as
nef kubánskej tvorby usporiada
ný Zväzom československ9ch skla· 
datelov a koncertn9ch umelcov a 
Zväzom slovenských skladatelov a 
koncertných umelcov. V podani 
českých umelcov zaznell diela 
dnes už nestorov kubánskej hudby 
20. storočia José Ardévola (nar. 
1911) Martlana Senclllas pre kla
vfr - v Interpretácii Jany Nácov
skej - a Harolda Gramatgesa 
(nar. 1918) Fantázia pre gitaru v 
podanf Mareka Velemrnskeho, Ifa
lej Sonáta pre husle a violončelo 
od Carlosa Farlňasa (nar. 1934) -
lnterpretl Jan Krejčf a Petr Hajný 
- a Variácie pre dychové kvinte
to od Roberta Sanchéza Ferrara 
(nar. 1927.J - Interpretovalo Dy· 
chové kvinteto Národného divadla 
v Prahe. Výber diel, ktorý prlro· 
dzene mOle byť vždy len ,.ochut· 
Dávkou" z celej domácej hudob
nej produkcie, poukázal na to, že 
kubánski skladatelia nachádzajd 
inšpiráciu vo viacerých smeroch 
hudby nášho storočia, azda najmll 
v neoklaslclzme, dodekafónll a se
rlalizme. Ztar, programový bulla
Un sa obmedzll len na la konické 
informácie (meno skladatela, 
skladbu a interpreta) a nepomo
hol poslucháčovi zaradiť prezen
tovanú tvorbu do širšieho kontex
tu. 

Drulobné styky Vysokej lko· 
ly mťulckfcb umeni ., Bratisla
ve s Konzenatórlom ., KyJe••· 
blfžtace sa k svojmu okrdhle
mu dvadsiatemu v9ročlu, majti 
SVOJU konštantn\1 podobu. Knž
dot·očne obohacuj\1 vedomostn9 
obzor študentov a rozštrujdlch 
poznatky o živote spriatelenej 
krajiny. Speclrtckd podobu má 
družba dvoch vysok9ch škOl 
umeleckého za~eranta v orga
nizovani koncertov študentov, 
kde prichádza k priamemu ove
rovaniu tch lnterpretačn9ch 
kvallt. Vybranf študenti sa 
oboznamujú so životom svojich 
rovesnfkov na družobnej škole, 
nadvllzujťí sa kontakty, prlchá· 
dza k možnosti priamej kon
frontácie, čo má velk9 v9znam 
pri budovan( Istoty vo vlastné 
slly a kvallty. Mladé talenty 
s prfjemným prekvapenfm zts
ťujti, aké výsledky prináša vy
trva lé štťídium a systematická 
práca na neustálom· vylepšova
nf vlastného výkonu. Po tejto 
stránke prichádza po výmen
nom zájazde každý študent do· 
mov s novými zálltkamt. Vlast
ný výkon postavený pred za
hraničné zrkadlo čt váhu uka
zuje každému, poktar sa dostal 
na ceste za všeobecne platn9· 
ml umeleckými kvalitami, lebo 
nte jednorazová s\lťaž pred prls· 
nou porotou, ale čfm častejšl 
styk s obecenstvom, koncert
ným publlkom je najlepšou for
mou uchádzailla sa o jeho pria
zeň a uznanie. 

Osem vybraných študentov z 
Bratislavy vycestovalo začiat
kom októbra t. r. - a dvaja 
pedagógovia - do družobného 
mesta na Dneprl. Každý deň bol 
plný nových zálltkov. Na de
staty deň sa naplnili do t1nos
nej miery. Starostlivo pripra
vené stretnutia majt1 vtacdl
menzlonálnu polohu. Dva kon
certy študentov doplňujťí náv
š tevy kultl1rnych pamiatok, ln· 
štltúcU a ustanovizn(, prehllad-

ky pamlltihodnostl mesta, kon
certných a operných predsta
venl, výstav, ale aj mládežnlc
kych diskoték a iných poduja
ti. Našl študenti sa vrátUl s 
bohatým v9berom gramoplatnl, 
knih a notového materiálu. 
Najviac lch však hrejt1 Qspe· 
chy z koncertov. Daniel Bura
novský zaujal citovým vkladom 
a temperamentom v Domanské· 
ho klavfrnych Dityramboch, 
akordeonlsta Boris Lenko upd
tal brilantnou technikou, spe
váci Ingrid Mlchallková a Igor 
Lacko prišil s dramatickým 
vkladom, husllsta Peter Mer
vart ,.exportoval" vr11cnu čes
kťí spevnosť a dvo!'ákovskd ta
nečnosť a Sláčikové trlo pred
stavllo premiérovo v dtsctpll
novanej súhre Stdllkove Inver
zie (V. Berenfk, I. NáMlek a 
I. Vlachynská) . 

Našl priate lia z Kyjeva pod 
vedenlm prof. Olega Levického 
a prof. Tatiany Nekrasovej prl
ntesll do Bratlslavy výber skla
dieb zo svetového a domáceho 
repertoáru. Na koncerte v Moy
zesovej sieni dňa 18. ll. sa 
predstavtll dvaja sláčlkárl, je
den bajantsta, trťíbkár, dvaja 
klaviris ti a dvaja speváci. V 
Aruťuňanovom koncerte sme 
obdlvovall kultivovaný tón a 
muzikalitu mladého trt1bkára 
Dmitrija Levttasa. Viktor Mel
nik preds tavu v9sledky sveto· 
známej ruskej školy ba janistov. 
Zo sláčlkárov dominoval vlne 
violista a ko husllsta. V reper
toári Konstantina Curlkova je 
Koncertná skladba pre violu od 
G. Enescu. Muzikantsky a j tech
nicky dobre pripravený Igor 
Tkačuk nedostal adekvátny tón 
zo svojich husle!. Klaviristi 
Tatiana Kozlova a Jurij Rucln
sklj sa zahlbUl do skladieb 
Rachmaninova a Skrlablna. Ba
sista Bogdan Taras sa predsta
vU romancou Ftesca z rovno
mennej opery G. Verdiho 
a mezzosopra nistka Marinu 

Valné chvfle vyullll na náv
~tevu koncertných podujat!, 
opery, výstav a pamätihodnos
ti mesta. 'Pri rozltičkovom pose
denf sme sa dozvedell, že trva
lé umelecké zážitky st odná
šajú našl hostia z koncertu 
Slovenského komorného or
chestra. Na stretnut! s doc. A. 
Sestákovou sa živo zaujfmall o 
spOsob práce národného umel
ca B. Warchala s členmi SKO. 
Zasvätené Informácie dostall z 
pravej ruky. Pozna tky o živote 
v našej vlasu sl obohatUl dvoj· 
dňovou exkurziou v Prahe. 

ALEXANDER MOll 

V Medzinárodný deň 
hudby - l. októbra 
- sa na bratlslav
skom konzervatóriu 
uskuto~nllo stretnutie 
študentov so švéd· 
skym huslistom Chris
tianom Berqvlstom, 
tohtoročným laureá
tom Medzinárodnej trt· 
bt'lny mladých In· 

Ak dni kultdry Iných krajtn u 
nás maj\1 byf obojstrannou prfle
žttosťou jedna k predstavlt pozoru
hodné stránky kultO.rneho života 
prtslušnej kra jiny a na druhej 
strane rozštrlf vlastný obzor, kon
cert kubánskej hudby zostal náv
števnlkom (k torr mimochodom čo 
do počtu nepredstthll Qčlnkujt1· 
clch - žeby vlnou propagácie?) 
v oboch smeroch čosi dlžný. 

ANNA !ILKOVA! 

terpretov UNESCO v rámci BHS. Mladý umelec za klavfr· 
neho sprievodu Eleny Michallcovej predniesol AretO.zsku fontánu 
z Mýtov op. 30 K. Szymanowského, Dve romance op. 28 W. Sten
hammara, Dithyramb I. Stravinského, Syncopatlon F. Krelsiera a po 
neutrchajt1com potlesku ako prldavok Allegretto gra zioso zo Soná· 
ty A dur op. 100 J. Brahmsa. Besedu s interpretom viedol náš ná· 
dejný mladý huslista Tibor Kováč. Okrem žtvotoplsn9ch Cídajov 
Ch. Berqvtst spomenul, že na koncerte BHS hral na husliach značky 
Guarnerl z roku 1735, ktoré má požičané od amerického profesora. 
On vlastni nový taliansky nástroj, ktor9 je sice dobrý, ale zvuku 
,.guarnertek" sa nevyrovná. V Interpretácii sú mu vzormi David 
Oistrach a Gldon Kremer. V repertoári má Bacha, Beethovena , Ber
ga, Brahmsa , Brucknera, ale aj nášho Dvoi'áka a čoskoro bude hra( 
Dvo!'ákovu Romancu so švédskym rozhlasovým orchestrom. V Ces
koslovensku je po prvýkrát a velmi sa mu tu páči. 

Stretnutia s poprednými svetovými umelcami v rámci BHS majtl 
na konzervatóriu už svoju tradfctu. Prispievajú k rozširovaniu uo
znatkov mladej generácie t k ctbrenlu názorových, vkusových a hod
notových postojov. Na snfmke D. jukubcovej zruva T. Kováč a 
Ch. Berqvtst. -dj-

Progresívnost v smerovaní ZUČ ztcte, v ktorých mal pr tležitost vystúpi( cel!} 
kolekttv, vychétdzali z umelecky hodnotne/ 
hudby, spdfaftícef v sebe prvky moderne/ 
v!}razovostl s prienikom i do vzdialene/SeJ, 
histórie; takými boli naprfklad kompoztcla 
Ta~ký deti? - .štylizovand beatlesovskd sui· 
ta na spôsob concerta grossa v úprave P. 
Breinera, Renesan{}n~ obrétzky - renesan{}
n~ piesne v lnterpretdcii súboru Musica dul
ctsona {v!}ber P. Baxa}, Slovensk~ ludov~ 
piesne v podan! Linha Singers s dramatur. 
glckou osou Dievčenský tanec - Sen - Fl
nale. Zauflmavd bola af kompoztcta V rd
kost na hudbu P. Koi'tnka l pohybovo a ryt· 
mlcky ndro{}n!} disco-tanec Nasty na hudbu 
J. Jacksona. To, že nemdme dostato{}ne pri
praven~ publikum vntmaf tane{}nfí program 
prepofenO l dielami {}Isto inštrumentdlnef 
hudby, sved{}lla Sumom a hlasnOm hovorom 
baviaca sa {}as( hladiska pri interpretdctl 
2. časti Sld{}ilcov~ho kvarteta g mol C. De· 
bussyho v umelecky vynlkaftícom podan! 
Moyzesovho kvarteta. Moyzesovci ďale/ 

uviedli 1. čast Sld{}ikov~ho kvarteta B dur 
W. A. Mozarta, ktor~ publikum viac zaufa· 

lo. 

ObKaSS Bratislava V. v rétmcl pravidel
ných kultúrnych podufatl uviedol dtia 
27. novembra t . r . v Dome kultúry N. Krup
skef v Petržalke-OvsWi preml~ru novona
.študovan~ho programu s ndzvom Spirdla 
v podanl stíboru modern~ho tanca Alfa, pô· 
sobtaceho pri Dome ROH. Tento 25-členný 
amaMrsky stíbor zdufmovef umelecke/ čln
nosti, združuftícl mlddež vo veku od 12-25 
rokov, prekvapil svofou umeleckou vyspe
losťou. Zdsluhu na Jeho lntenzfvnom kva
lltatfvnom raste a dosiahnuti súčasne/ - s 
profesionalitou koreSpondufúcef - umelec
kel úrovne md predov.šetkým Jeho mladd, 

Tanei!D6 kre6cla s abvom V r61tosl Y po
dani riboru Alfa. 

ambiciózna umeleckd vedúca, choreografka 
a reUs~rka Elena Zdhordkovét. Stíbor vedte 
od začiatku feho vzniku, od r . 1971. V roz· 
hovore o svofef ndročnet prétct a prlsnych 
krtt~rtétch E. Zdhordkovét povedala: ,,Pri vO
bere repertodru snažlm sa vychddzaf pre
dovSetkým zo zétufmu mladých ludt. Utvr
dzufem Ich Spectfickg tane{}ný rukopis, pri
čom uprednosttiufem v M nri modern~ho 
tanca ndturel a tradfciu nd.šho nétroda." 

Tentokrétt súbor Alfa nadviazal kontakt s 
vynikafúcim ansétmblom mladých hudobnl· 
kov - Moyzesovým kvartetom {v zloženl 
Stanislav Mucha, Franti.šek TlJrlJk, Alexan
der LakatoS, Jétn Sldvik}. Program Sptrdla 
zahrtioval dVe choreograf/ck~ kompozlcie 
E. Zdlesét:kovef na hudbu C. Debussyho {{}ast 
Cakewalk z Detsk~ho kútika v úprave V. Go
dtiraj a A. DvoFétka {2. čast Lento zo Sldči
koo~ho kvarteta F dur). Dve hudobne kon
trastufúce diela {veselosf, humorne ladend 
t ane{}nost - nostalgia, smútok} na.šlt adek
vdtnu tane{}nú realtzdciu; obdivuhodný bol 
nafmä výrazovg prefav tak tane{}n~ho dua 
{v proef 'skladbe}, ako l skupiny tanečnlc 
{v druhef skladbe) . Zaufala tiež k ompozl
cia Preludio na hudbu A. Piazzolu, v ktoref 
sólistka prenikavo vystihla zétmer choreo
grafky: tancom symbolizovať konvenciu a 
volnosf. Nétpadllú my.šllenku pod{}iarkla l 
dômyselné! volba kostýmu čiernef farby do· 
plnené! bordovou .šatkou. Skupinov~ kompa~. 

Realizdcta vytfí{}en~ho tvortv~ho progra
mu Al]y znamend progrestvny krok vpreQ., 
čo sa zaiste v budtícnostl spätne odrazt l v 
estetickol!l cttent mlad~ho publika·. 

BO!ENA DLHAf.l'OVA 



KONFRONTACIE 
X. Na margo hudobnej kt'ltlky 

Priznám sa, ie k napísaniu tohto člán- počet kritikov, znfill sa vekový priemer 
l;u ma vyprovokovala trochu vzrušená tých, ktor! nastClp111 za nich - s absen-
atmosféra nad materiálom, publikovaným ctou u! spomlnaných vedomosti, ziskov 
v zborn(ku Slovenské soclallsttcké ume- 1 pádov, aké sa zbleraj(l dlhé roky. Ne-
Jll& '85 (ústav umeleckej kritiky a dl- mysUm sl, ie nám chýbaj(l perspektívne 
vadelnej dokumentácie, Bratislava 1987) mená - mysllm sl v~ak, ie chýbaj(l dl· 
od dr. Jaroslava Blahu. je to krltlcký horočnou opernou praxou formované a 
materiál, nazvaný "Slovenské operné dl- špecializované kritické kádre. Chýbaj(l 
vadia" , ktorý bol síce dávnejšie pubU- Uež ludla odolnl voči precttllvelým reak-
kovaný v tlači (Nové slovo), ale v sú- clám sólistov a Iných z(lčastnených -
časnosti vyšiel aj v spomfnanom zbor· lebo, akokolvek je to frapantné, aj kri-
niku a opäť upútal na seba pozornosť. ttcl sú ludla dotknutelnf, cttllvl, s ob· 
Zaoberall sn nim operní (ale- nielen U) naženou kožou, ktorl nie vždy vydržia 
kritici na pôde Zväzu slovenských skla· rôzne nátlaky a pretlaky - odhora až 
datelov a koncertných umelcov a bude dole, po kuloárové diskusie. Chýba tiež 
zrejme ešte dalej rezonovať v komor- priestor, na ktorom by sa o kritike dls-
nejšfch zostavách odbornlkov, pretože sa kutovalo - otvorene, bez postranných 
nedotýka Iba opernej krltlky, ale celého bodyčekov, medzi kritikmi navzájom 1 
nášho operného života, a to na plátne medzi umelcami a krltlkml. Zatial sme 
jednej sezóny (1985-86]. Všeobecné uzá- zotrvali v úctivej, na sto honov vzdla-
very tohto otvoreného článku jedného lenej pozlcil, ktorá trochu zaváňa ne-
z našich popredných odbornfkov na dôverou a podozrlevanfm z nečistých 
operné divadlo vyžarujtl - ako vidieť - úmyslov, klanlzmu a pod. 
aj do sezón súčasných, do problémov _ Niet však ani dostatočne serióz-
stále aktuálnych. Ak sl yyberám iba jed- neho záujmu, aby sa tento stav riešil, 
nu tému z polyfónne uchopeného mate- či už formou kolokvil, seminárov, ško-
riálu, je to p~eto, že k nej sa špeciálne leni, kde by boU prizvan! na disku-
diskutovalo na ZSSKU, hoci celá proble- stu dlhoročnf opernf profeslonáll (re-
ma tika by sl vyžadovala ovela širšiu plat. žlsérl, scénografi, dirigenti, zbormajstri, 
formu na rozdiskutovanie. Sama som kostýmov! výtvarnlcl dramaturgovia a 
počas dvadsa ť rokov oktlslla sladkosť l pod. ), aby sa budúc't 1 súčasn! opernf 
horkosť operného krltlka a momentálne krltlcl dozvedeli čo-to 0 problematike 
sl môžem dovoliť trochu z nadhladu po· nielen žánru ale aj jeho realizácie v na-
zerať na situáciu, ktorá zďaleka nie Te šlch podmte'nkach. Mysllm, že k tomu 
ružová. O čo Ide? jaroslav Blaho (po- by mohli prispieť v budúcnos ti ako Zv!lz 
drobné citovanie záveru jeho článku náj- slovenských sklada tel ov a koncertných 
deme v spomlnanom zbornfku na str. umelcov tak Zväz slovenských drama· 
162] - krátko povedané - kriticky ttckých ~melcov a ich príslušné sekcie a ' 
hodnoU nedostačujúc! prínos slovenskej komisie. Nejde 0 gigantické, skOr komor-
opernej kritiky posledných rokov do rle- né akcie možno formou stretnutí na 
šenla mnohých problémov nášho oper- pôde SHF alebo Ôtvadelného klubu, prf-
ného divadla. Hovori dokonca o absencU padne diskusii na muzlkologlckých ko-
slovenskej opernej kritiky. Pretože ml lokvlách. Niečo sa v tomto smere spra-
nejde o polemiku s jaroslavom Blahom, vllo, ale je to málo na to, aby sa znf-
ale o vec a ko takú, nebudem tu uvá- žlll múry, ktoré obe strany oddelujú. 
~:aa; jeho dôvody, Iba n~značfm súčasný _ Bude treba naďalej trvať na sprfs-

Sl~venská operná kritika je málopo- nenf kritéri! na kvalltu, čo nie je len 
četná. Je to fakt ktorý najsilnejšie po- otázka opernej kritiky, ale 1 vnútros11bo-
clťujťi dennfky, odborné časopisy 1 mas- rovej náročnosti, pestovania pocitu kva· 
médiá. A tak sa stáva, že k hodnoteniam lltatlvnej sebare!lexte. Iba tak možno 
sa dostávaj(! aj sice rozhladenf ale pred- očakávať, že s~ z kritik odstránia "euro-
sa profesionálne v danom odb~re neško· rlstlcké tirády · ~ 
leni amatéri. Je to tak, žlaf, aj na strán- - Na to, aby naša kritik dokázala 
kach Hudobného života. Vyvoláva to byt náročnejšia voči operným te esám -
emócie v sťiboroch, pravdaže najmä vte- 1 voči sebe, nesmie byť uzavretá do se· 
dy, ak ide o nastolenie krltlckefšlch vý- ba. Ešte nikto sa nestal svetovým tým, 
hrad. Nemienim sa dotýkať kvality sú- že sedel Iba doma, "za pecou". A s na -
dav tej-ktorej osobnosti, konštatujem tba šlml kolegami (pravda, donedávna l so 
fakt, že na Slovensku nie je dostatok mnou, lebo som v tomto odbore pOso-
kvalltlkovaných operných recenzentov, bila], je to tak. Ak sa dostaneme na 
ktor! by boU v stave k v an t l tati vn e zahraničné (soctallstlcké] exkurzie za 
pokryť požiadavky tých, ktor! širla po- hudbou, obyčajne nie s(l operné. Zahtňa-
vedomle o našej opernej kulttlre (novi- Ja festivaly v rôznej šfrke a záujmovej 
ny, časopisy, rozhlas, televfzla]. Prečo sfére z tzv. vážnej hudby. Sem-tam vl-
je to tak? Možno nevymenujem všetky dfme nejaké zrnko l z opery. Mo!no sa 
dôvody, ale Iba tle, ktoré ja osobne po- dostaneme 1 do Velkého divadla v Mos-
citujem ako primárne: kve, ak sme na Cajkovského súťaži, mož-

- Malá pripravenosť odbornfkov na no zájdeme 1 do varšavskej opery, ak 
tťito náročnfi hudobno-kritlckťi a diva- sme na Varšavskej jeseni, snáď sl za· 
delno·recenzentskú činnosť už na ško- platfme zájazd do Budapešti, aby sme 
!ách, kde chýba jťi semináre, ktoré by boli na Margltlnom ostrove, kde hosťu-
budúclm adeptom opernej kritiky hlbšie Jú zahraničn! speváci. Ale clelavedomý 
objasnili problematiku, ktorá tch mOže operný rozhlad nemA nikto z nás. Ako 
v profesionálnom živote naplno zaujaf. potom znAročňovať kritériA, ako dávať 
Mysllm, že najmä na VSMU sťi Ideálne veci do kontextu medzinárodného? Iba 
podmienky na to, aby sa tu formovali z platn!? Aj - ale nielen z nich. Iba 
budúci kritici nášho operného divadla - zo zahraničnej televfzle? Aj - ale nie· 
pre možnosť nadvllznostt učiva a pe- len z nej. Naj•mä by to mali byt živé 
dagoglckých kádrov z divadelnej na hu- stretnutia s opernou réžiou, vokálnym 
dobnú fakultu a prfslušnťi katedru. Ak umením a vO bec operným divadlom (od 
poslucháč hudobnej vedy alebo hudob- autorských mien po interpretáciu]. 
ne j teórie nedostane Isté nutné poznat- - Hovori sa, že naša operná kritika 
ky z danej tematiky (nielen z oblasti ·nedáva do súvislosti ani domácu pro-
hudobného dejeplsectva, foriem, estetiky, dukclu. Nehovorlm, že je to Ináč. Pres-
teórle, ale a j zo základov opernej réžie, ne tak. Ale, kto z operných kritikov, kto-
scénografie, kostýmovej tvorby, vokálnej rl túto prácu robia vedra svojej Inej, 
výučby), sotva bude po skončeni štú- niekedy celkom odlišne zameranej hu-
dia plniť na vysokej 11rovn1 poslanie od- dobnej profes ie, mOže sledovať všetky 
berne vzdelaného operného kritika. SkOr premiéry hoci v slovenských divadlách? 
sa musi dlhé roky sám prehrýzat prob· Málokto. Z dôvodov časových, zamestna-
lemattkou, zlskavať prehry, pády, ale 1 neckých atd. Nemáme pr of es l on á 1. 
osobné ma lé vHazstvA, ktoré sú však n y ch operných kritikov, Iba krltlkov-
zanedbatelné oproti zložitosti témy, ktorfi amatérov. To sa napokon netýka l b a 
má postlhnťif. Operná kritika patri - opernej kritiky. Plati to všeobecne. Tu 
podla môjho skromného názoru - k nepomôže Iba morálna ani ma teriálna 
najzložltejšlm kritickým činnostiam v stimulácia, ale profesionálny zamestna-
hudbe. Dotýka sa totiž nielen hudobnej necký pomer hudobného krltlka-novtná· 
stránky a jej špectnk, ale l problémov ra v našich dennfkoch a týždennlkoch 
vokálnej techniky - čo je kapitola sama čl odborných časopisoch. Utópia? Potom 
osebe - a. tea trologlckých poznatkov. je rovnako utopické čakať, že sa zásad-
Operný kritik by sa mal vyrovnať na ne zmen( stav našej hudobnej kritiky 
ploche jedného článku s prfnosml a a b- ako takej - nielen tej opernej. Hovo-
senciou viacerých zložiek dvoj-trojhodl· rfme o tom roky - a stále dokola. 
novej produkcie. Nielen preto, že v sťi- Nič sa nemenf. Iba nároky sa zvyšujťi. 
bore sa čaká na mienku verejnos ti (kto- Pochopltefne. Je to vývoj, ktorý nebude 
rťi reprezentuje kritik], ale i pre ne- prešla pova( na mieste, ale kontaktáclou 
oddellternosť vzájomne pospájaných zlo- so svetom sa 1 on poberá kupredu. Sem-
žiak kolektivneho diela , a kým opera Je. tam aj my zacftlme opojna vOňu velké· 
Pravda, v praxi sa kritici obyčajne orlen· ho umenia, ale Je to trochu málo na to, 
tujú bud na scénické čl režijné pr lnosy aby sme sl z tejto vône odniesli do !1-
- alebo opačne: na vokálne záležitosti. vata 1 pravý obraz o sťičasných tren-
Málokedy sl možno - z rôznych dôvo- doch, ktoré pomkýnajd 1 operný žáner 
dov (priestorové nie sú zanedbatelné] - trochu dalej, než je naša predstava. Dnes 
prečftaf komplexnll analýzu Inscenácie. je situácia taká, že o opernom umeni 
Zatial hovorfm o globálnom tvare kritiky, a jeho scénickej podobe vedia viac na-
nedotýkam sa jej hodnoty. Jaroslav Bla- ši popredni sóllstl než kritici. Pochopi· 
ho však stavia vo svojej kapitole naj- terne. Chodia do sveta, sptevajťi, zťičast· 
m!l nároky na stav formujťice - kritické ňujd sa na tvorbe. Nikto tm to nezávldf. 
prlnosy operných recenzentov. Skoda, že sme na nich pyšnf. Na druhej strane -
z počtu kritikov rokmi "vypadll" osob- o čom to vlastne hovorime, ak nie o zná
nosti l jeho náročnosti, ale aj In( auto- ročňovanl hudobno-kritickej práce v ob
rl, ktor[ prešli do rôznych funkcU, čo last! operného umenia? Stane sa t11žba 
viac-menej sdvlsla s operou, no tým Im po zvýšeni rozhfadu 1 rea lltou alebo 
bránia vyslovovať sa na verejnosti naprl- naďalej budeme kritizovať krltlku? 
klad k vlas tnému stlboru. ZmenšU sa TERIZIA URSINYOVA 

UMENIE A REVOLÚCIA 
70. výročie VOSR je jednou z priležl

tostr 71l0lyslieť sa nad aktuálnosťou od
kazu revolučných leninských !der. Tá to 
udalosť dala podnet uskutočnlt dve ume
novedné konferencie. Prvá z nich - s 
názvom Umeale a revdlúcla - sa konala 
18.-20. novembra t. ~ na pôde Ume
novedného llstavu SAV v Bratislave. 
UsporladateUa sa rozhodli pre nároč
ný projekt - v snahe uchoplt tému pra
covnej konferencie komplexne. Na po
duja tie prizvali aj zástupcov literárnej 
vedy, estetiky, všeobecných dejín, mo
zorte a lfalllrch špecialistov v spoločen
skovednom odbore z rôznych pracovisk 
na Slovensku l v Cechách. Počas troch 
dni odzne lo spolu 32 referátov. 

Konferenciu otvoril riaditel UVO SAV 
ľhDr. Ján Bakoš, DrSc. ZdOraznil nevy
hnutnosť poznania podstaty revolúcie a 
revolučných premien v širšom historic
kom l teoretickom priereze, nielen pre 
pochopenie uplynulých štrukturálnych 
zmien v rudskej spoločnosti, ale hlavne 
pre poznanie našej živej prltomnostl. Zá
roveň prlvltal hosti konferencie - Nl· 
kola ja Ivanovlča Prochodu, vicekonzula 
Generálneho konzulátu ZSSR v Bratisla
ve, prof. Leonida Stolovlča z univerzity 
v Tartu (ZSSR] a akademika VIlla ma Plev
zu, lt torý zača l pracovnťi časť konfe
rencie referátom Revolúcia a kultúra. 

Celkove prlspevky boli rozdelené do 
troch tematických okruhov: l. Funkcia 
umenia v revolúcii, ll. Sociá lne revolúcie 
a vývin umenia, III. Revol11cie v mysle
nl - revolťícle v umeni. 

Prvý, najpočetnejši tematický blok tvo
r il i r eferáty venované problema tike 
VOSR a jej ohlasu v umeni európskom, 
osobitne v českom l slovenskom. Ťažis
kovým referátom bol prlspevok Jtioa Ba· 
koša Spoločenské revolúcie a umelec
ké tradlcle. Podal v ňom dOkladnťí cha
rakte ristiku spoločných a rozdielnych 
znakov buržoáznych a socia listických re
volúclf vo vzťahu k umeniu, pričom pod· 
čiarkol lenlnsk11 koncepciu umeleckých 
tradlclf ako kultúrneho dedičstva novej 
socialis tickej spoločnosti. 

Milan Adamčlak hodnotU Intermediál
ne projekty v sovietskej hudbe po VOSR. 
Na tvorbe Skriablna, Avraamova , Moze
lova, Teremlna a ďalšieh objasnil po
doby farebnej a svetelnej hudby, nové 
využltle hudobného priestoru a nové chá
panie hudobnokomunlkačných sltuAcH 
(masové kultťirne podujatia] . Na špeci
fický problém odrazu revolučných rokov 
v tvorbe Sergeja Prokofieva sa zameral 
Igor Vajda. Nacfa FISldvtirlovti hovorila 
o vklade českého režiséra Viktora Sui
ca do vývinu opery na Slovensku v 30. 
rokoch, ktorý spočfva v revolučnom cqá· 
pani funkcie operného divadla ako syn
tetického (ltvaru. 

Menšiu tematicktí skupinu tvorllt re
feráty zaoberajúce sa vzťahom burioáz
nych r evoltlcU a Uteratúry, európskej 
dramatlky, archttekttiry a hudby. Idey 
francúzskej buržoáznej revolťicle vo 
svetle Ideálov hudby 18. storočia osvet
Ul vo svojom fundovanom prispevku Pa
vol Pol,k. Poukázal najmä na skutoč
nosť, že spoločenské revo!O.cie a revoltí· 
cle v umeni sa neodohrávajú synchrón
ne,. ale na druhej strane umenie mOže 
revolučné zmeny špecifickým spôsobom 
anticipovať. 

V rámci druhého tematického okruhu 
spontánnu diskusiu vzbudil prfspevok 
Ladislava Burlasa Paralely všeobecných 
dejin a dejfn kultťiry. Predložll v ňom 

Zasl. umelec doc. dr. Ladislav Bur· 
las, DrSc. Snlmka : F. Lašut 

zásadný pdhlad na problémy Interpretá
cie umeleckých diel všeobecnými histo
r ikmi a poukázal na nevyhnutnost mar
xistického vedeckého chápa nia vývinu 
spoločnosti, ktoré usiluje o syntézu a 
integráciu v dejinách v zmysle vertikál
nom, horizontálnom, simultánnom a ne
synchrónnom. Na poňatie polychrónneho 
a asynchrónneho vývoja hudby upozornil 
aj Richard Rybarlč v referáte O proble· 
ma tlke štruktúry vývoja hud by. Poukázal 
na tri podsta tné paradigma tické Inová
cie v európskej hudbe (vznik polyfónte, 
prechod od sukceslvneho k simultánna
mu komponovaniu, vznik akordu a har
monickej funkčnosti], lttoré vlastne 
predstavujú dialektickú jednotu evoluč
ných a revolučných zmien vo vývoji hud
by . . Vývojovým pr oblémom hudobných 
kultúr sa venoval aj Oskár Elschek v 
prfspevku Premeny a š týlové zvraty v 
tradičných hudobných kultúrach. Odhalll 
skreslujúci cha rakter názorov tých mu
zlkologlckých teórii. ktoré kvalifikovali 

( Pokračovanie na 7. str.) 

RECENZUJEME 
Vladimir Cižik: Slovensk( dirigenti a zbormajstri 
OPUS Bratislava 1986, 325 strán 

Táto - svojim obsahom l rozsahom -
Impozantná publikácia vzbudila zaslú
žene okamžitú pozornosť. Jej prvé vý· 
tlačky, dodané do predajni na sklonku 
minulého roka, sa ihneď rozobrali; ďalši 
záujemcovia museli na ňu čakať až do 
jarných dni . .. 

Ide o valné pokračovanie publlkáclf 
"Slovensk! koncertn! umelci" (tak ju 
preds tavuje autor v úvode], ktoré u~ 
pred viac ako desaťročfm (l] vydal Sla· 
venský hudobný fond. Práca o dirigen
toch a zbormajstroch je však prvou toh· 
to druhu a jej význam pre "odbornlkov, 
a le a j bežných záujemcov o slovenské 
Interpretačné umenie" znásobuje knižné 
vydanie. Napokon, hodnota publikácie 
l jej prfnos pre slovensktí kultťiru boli 
vyzdvihnuté 1 nedávnym udelenfm Ceny 
ZS SKU (v oblasti hudobnej vedy a pub
llcistl,ky] a utorovi. Jednoznačné pozltfv
ne prijatie publikácie (hlási sa k nemu 
aj autorka týchto riadkov] zaiste však 
nevylučuje nlekolko poznámok k ne j. -
Autor obsiahol dir igentov a zborma js trov 
naše j pritomnostl i minulosti najm!l v 
49 samostatných heslách - dalšfm ve
noval pozornosť v úvodnej samos tatne j 
štúd!l .,Vývoj dirigentského .umenia na 
Slovensku". Metóda jeho prfstupu pri 
spracovani hesiel vychá dza la z faktogra
fie životopisných úda jov a pOsoblsk do
tyčného, jeho charakteristiky umelec
kých prejavov (dodajme, že je to plus 
publikácie oproti Iným knižkám lexikál
ne ho charakteru, ktoré sa zámerne sna· 
žia o strohosť práve v osobnom názore], 
výberu z kritik, bibliogra fie (resp. výbe
ru z nej] a diskografie. Istou kurtozl· 
tou sťi nie ojedinelé citáty z kritik, kto
rých autorom je a utor publikácie - no 
tieto okolnosti netreba osobitne osvetro
vaf, ak vieme, že práve dr. Cižlk dnes už 
takmer 30 rokov pravidelne recenzuje 
hudobný život u nás (v Istých obdobiach 
niektoré koncerty dokonca ojedinele). 
OcenU treba nielen jeho mravčiu prácu 
bádatera a dokumenta ristu v spracova-
nf začiatkov profesionalizácie hudobné
ho života na Slovensku. a le s obdivom 

sa treba vysloviť o jeho schopnosti ob
jektlvneho pohladu v spracovaných hes
lách - čl u~ Ide o spomfnané recen
zie alebo charakteris tiky jednotlivých dl· 
rlgentov. - Ct by niektoré z charakte
ris tik neuniesli krltlckejšl pohfad - te
da dôslednejšie zhodnotenie celkového 
umeleckého význa mu najma z hradiska 
zara denia do kontextu s da lš fml dlrl· 
gllntmt, resp. zbormajstra mi podobného 
zamerania alebo pôsobenia - to je už 
vec názoru, poslania publikácie, ale aj 
zvolených kritér ll prlstupu. 

Hoci sa na prvý pohlad zdala publt
kárla s chladom na názov obsiahla (naj· 
m!l a k máme z profesionálneho verejné· 
ilo koncertného a divadelného diania v 
súčasnosti na zreteli možno len 15-20 
mien, ale aj vedomie pretrvávajO.ceho 
nedostatku kvalitných dirigentov l , pri 
čltan! sl uvedomlme pôsobenie a j tých 
daišlch - hoci nie vždy vo s fére pro
fesionálneho hudobného života, a le aj 
v jeho amatérskych prejavoch. (Za rade· 
nl• 1 dir igentských postáv našej minulos
ti je namieste a prirodzene zvyšuje "tu
šený" počet.] Pri a kceptovani tohto pri
stupu sa vynára opačná otázka, čl 49 
hesiel zachytáva a zahŕňa všetkých ; tzn. 
čl profesionálne pripra vených a verejne 
účinkujúcich dirigentov (dokonca so za
hraničnou prezentáciou a j v umatérskom 
hnut! J nie je viac a čl samosta tné hes
lá nemali patriť viacerým dirigentom, 
ktor! vlastne už desaťročia pôsobia s11s
tavne ( B. Velat J alebo priležltostne (S •. 
RObi J v niektorom opernom kolektlve či 
orchestri, najm!l uk má me k dlspozlclt 
konkrétne výsledky. Z h ladiska objektl
vllujťiclch požiadaviek by sa možno ta
kýchto mien našlo l via c. Recenzovaná 
práca je vša k prvou tohto druhu, a tak 
sl musela vlastne bezprecedentne vyrie
šiť odpoved na mnohé otázky (možno 
aj národnosti čl " trvalej zmluvy" s ko· 
Jektlvom orchestru], ktoré sa pri jej nd
ročnej prfprave vyskytli. Autor a re
dakcia by však v riešeni takýchto otá
zok nemali byt osamotenl, ale mali by 
Im napomôcť tiež oponentské posudky. 

( Pokručovanle na 4. str.} 



SLOVENSKA FILHARMÓNIA 
21. aoYBmbra 1987. Mlaorladoy koocart. F. Schubert: 
7. aymf6ola b mol, O 759, Nedokoal!aa6, W. A. Mozart: 
Oala e mol KV 427. Eur6paky komorof orcbaatar. Dlrl· 
1eat Claudlo Abbado. SloY8nakf fllbaraoDlckf zbor. Zltor
majater PaYol Procbbka. S6UaU: Patricia Paca, aopr6a ; Galt· 
riala Beftal!kov6-C6pod, aoprio; HaDa Patar Blocbwlu, ta• 
aor; Robert Holi, baa. 

The Chamber Orchestra of Europe - znie pôvodný názov 
vyše 40-č lenného telesa mladých hudobn!kov, ktor! sa od 
r. 1981 združujd k polročnej cteravedomej umelecko-kon· 
certnej práci pod rôznymi dirigentmi. Jedným z nich je 
a j Claudie Abbado, ktorý stál prl zrode tohto orchestra. 
Dnes je jeho umeleckým poradcom a spolupracovn!kom. 
Clenovla Európskeho komorného orchestra sd bývalými 
členmi Mládežn!ckeho orchestra Európskeho spoločenstva, 
ktorý - vedra Mládežn!ckeho orchestra G. Mahlera - je 
spojený s menom Abbada a jeho agllltou. Posadnutosť viest 
mladých k umeleckému, a tým aj ludskému zjednoteniu 
bez 1>hlndu na národnd pr!slušnosf, je nepochybne tou naj· 
ušlachtllejšou amb!clou tohto významného dirigenta. Aj 
vďaka spom!nanej lnlctnt!ve dnešného umeleckého šéfa vie
denskej Státnej opery, mohli sme ho v poslednom obdob! 
viackrá t prlv!tnf na bratislavskom filharmonickom pódiu. 
Vždy to bolo s Inou zostavou mladých Interpretov, no kaž· 
dý raz zjednotené koncepčnosfou skdseného a momentálne 
na vrchole s!l tvoriaceho dirigenta. Na Abbadovl Imponuje 
jeho ludská skromnosť, vzdialená manléram hviezd, hoci 
ňou - svojim vyžarovanlm - určite je. Tak, ako lntro· 
vertne pôsob! od vstupu na pódium, tak l diriguje: kon
centrovane, zdanlivo prosto, ale premyslene, koncepčne, 
do detailov ovládajúc partitúru a jej obsah. Je to dirigent 
moderného typu: Intelektuálny, ale zato dostatočne muzl· 
kálny, s citlivým zmyslom pre tie najspodnejšle dynamické 
hladiny {pinna v jeho podan! znejú priam snovo ). Dvaja 
vtedensk! majstri - Schubert a Mozart - zneli v jeho 
výklade neexnltovane, čo Ich časovo vzdlalenťl tvorbu spá· 
julo, hoci tu boli l výrazné štýlové hranice. Mysl!m, že 
najvýraznejš!m spojivom medzi Schubertovou 7. symfóniou 
h mol .,Nedokončenou" (ako sa uvádza v bulletine: .,toto 
člslovanle nie je omylom, ale je v st11ade s novým vyda· 
n!m tematického katalógu Schubertových diel O. E. Deut· 
scha z r . 1978 ... ") je svetlo, jas, pokoj, nevyhrotenosť do 
pr!llš dramaticky exponovaných čast!. Výrazná spevnosť 
ranoromantlckého diela sa snt1bila s prirodzenou kantn· 
bllltou mozartovskej Invencie. Abbado sl mimoriadne za· 
kladá na vybrt1senostl hry a spevu, na ušlachtilostl tóno· 
vej kultt1ry. Pod jeho rukami nič ucho neuráža, nedrása. 
Aspoň v tomto repertoári, pri týchto daných autoroch to 
tak bolo. Koncentrácia a vnt1torná Istota tohto dirigenta 
uš lachtllých gest preskakuje aj na spoluzllčastnených hu· 
dobnlkov - nech st1 to Inštrumentalisti a lebo speváci. 
Pritom je jasné, že všetci sťl dokonale technicky pripraven!, 
takže práca s dirigentom je vlastne umeleckou nadstavbou, 
a nie vydretým remeslom. V prlpade Mozartovej Omše 
c mol z r. 1783 (ktorá je geniálnym, nedokončeným tor· 
zom), spolut1člnkoval aj Slovenský filharmonický zbor. Do
káza l, že pod rukami velkého dirigenta je nielen telesom 
vysokej európskej úrovne {pripravený zborma jstrom Pav· 
lom Procházkom). ale a j Inšpirovaným partnerom, ktorý 
sa tvárne poddáva jeho predstave o verkolepom, a le vždy 
klasicky tr iezvom zvuku. Bolo pôžitkom sledovať aj vyla· 
danosť ženských duet [Domine), ári!, resp. omšových čast!, 
poznačených štýlom talianskych ári! (Et lncarna'tus est), 
čl vôbec ansámblo_v, ktoré zapadali do seba ako sťlčlastky 
hodlnkového mechanizmu (terceto v Quonlam) . Až na nár. 
umelkyňu G. Beňačkovú-Cápovll, s jej opallzujťlco zafarbe· 
ným hlasom, ktorý - od koloratťlrnych bravťlr, po trochu 
pr!llš zdôraznené prsné tóny - demonštrovala na jmä v ná· 
ročnej času Laudamus te [kde nás očarila najmä svojim 
umen!m plantsslmových tónov!), tvorili kvarteto v Mo· 
?.artovej omši speváci menšTch, ale kultivovaných a muzl
c!rujt1clch hlasov. Koncert Európskeho komorného orches
tra pod ve den!m Cla udia Abbada patril k velkým uda· 
lestiam hudobnej Bratislavy. Teš!, že sa o to pričinili aj 
domáci Interpreti, lnšplrovan! nepochybne umen!m hosťu· 
jťlceho dirigenta. 

3. a 4. decembra 1987. Abonentný cyklua A·B. s. Rachaa· 
nlnov: Rapa6dia na tému Nicol6 Pasanlnlho pre klavlr a 
orcheater op. 43, M. 86zllk: Dvao6ať, orat6rlum na test 
poémy Alexandra Bloka pre a6la, reclt6tora, mlelant 1bor 
a orchester. Symfonický orcheater Ceakoalovenak41ho rol· 
hlaau • Brallalave. Dirigent OndreJ Len6rd. Slovenakf fll· 
harmonlckf 1bor. Zbormajater Pavol Proch6aka. S61latl: 
Jeffrey Slegel, klavlr ; Eva Antollood-Jaoiaov6, aopr6n; Jio 
Galia, baa; )6n Gallovič, reclt6cla. 

Rachmanlnovova Rapsódia je dielom výsostne romantic
kého rodu, kde sa žiada dramatická konfllktnosť, virtuózny 
lesk l kvapka sentimentu. Americký klavirista Jeffrey Sie· 
gel na ploche 24 varláclf najviac zaujal v strednej časti 
ktorá bola v jeho podan! vysptevaná s očakávanou exploa~ 
táclou ettu a velkosťou osobnostného vkladu. Efektné die
lo mu poskytlo možnosť preukázať l nemalý a rzenál vlr· 
tuóznej techniky (okrajové časti diela) . Skoda, že tu kln· 
vlrls ta nedodal hre prvky osobitosti, jedinečnosti čl výnl· 
močnostt. A tak sme sledovali je~o hru s trochu chla dnou 
rozvahou, zaznamenávajt1c dokonca aj jemné agoglcké vy
bočenia pri sllhre s orchestrom, ktoré neboli časté, no 
ľredsa pritom né (bez vyladenia a spoločného zámeru 1. Dal· 
s ie dielo koncertu - velkolepé oratórium na text poémy 
Alexandra Bloka v Matheslusovom preklade - 1 po dvad
siatich rokoch od svojho vzniku ( 1967) preukázalo silu 
kompoztčného uchopenia témy Mirom Bázllkom. Nie uhla
dený, ale ťlčlnný sled revolučných obrazov zdôraznil zlo· 
žltosť doby, ktorá sa viaže k tejto mnohotvárnej vždy 
Ináč uchopltelnej téme. Ak som v predchádzaj11cej r~cenzll 
vyzdvihla vysok(! umeleckťl ťlroveň SFZ, myslfm sl že Báz
llkovmu oratóriu Dvanásť zostalo zborové teleso č~sl dlžné · 
najmä vo vypracovanostl recttatlvnych vstupov v ťlčln: 
nosti kvázi sóllstlckých (čl recltovaných alebo spievaných 1 
partov, a to v podan! členov SFZ. Ondrej Lenárd uchopil 
dielo ako velké, freskovlté plátno, orchester mu pod ruka
ml vyhral atakujUce hudobné č!sla s neobyčajnou silou l 
a dčlnnosťou. Pomerne malý sopránový part spievala Eva 
Antollčová-Jentsová (škoda, že na pódiu SF nedostala Ind 
svojmu naturelu primerane jš! u sóllstlckú pr!ležltos( 1 Já~ 
Galia, basista s Impozantným hlasom, dominoval 'sólis
tickej zložke a recitátor Ján Gallovič doplnil mladé sólls· 
tlcké trlo recitáciou. Vedla Gallovho volumenu boli však 
jeho hlas l sugescia prejavu (hoci recitoval na mikrofón) 
málo výrazné, nepodčtarkujťlce hrllzu čl dramatickosť jed· 
notllvých obrazov. A tak po Interpretačnej stránke zostalo 
oratórium Dvanásť kdesi na polceste medzi realitou a Ideá
lom, Za najvýraznejšl pr!nos koncertu považujem vypraco
vanosť orchestrálnej zložky (v Rachmanlnovovt 1 Bázlika· 
vl) a adekvátnosť výberu v tlbrte basistu. 

TERIZIA URSINYOVA 

Hovorime so zaslúžilou umelkyňou 
EVOU FISCHEROVOU-MARTVOIQOVOU 

Pripravit rozhovor s JubtluJ(!.clm umelcom te iba 
zdanlivo Tahk~. Ako sa vyhn(!.f obvyklým šablónam, 
a pritom na nič nezabudn(!.f? Docentka Flscherovti 
to vyriešila Jednoducho, ked povedala: ,,Mysltm, že 
takýto rozhovor nemusi byt pohladom spät, ale skôr 
prlležltosfou hovortf o otdzkach hoct at neprttem· 
ných, ale aktudlnych, ktor~ nds v hudobnej sf~re za· 
mestndvajtí." Preto v nasleduJ(!.clch riadkoch nebude 
sa prl pomtnaf umeleckd drdha našeJ popredneJ kla
vtrneJ umelkyne, pedagogt{}ky a propagdtorky s(!.čas
neJ slovenskej hudby. Prlstavlme sa pri problémoch, 
ktor~ doc. Flscherova trdpla momentdlne naJviac. Za
čali sme najnl!štm hudobným školstvom a tam sme 
aJ ostali. Nie je žiadnym taJomstvom, že zaostdvaJ(!.ca 
estettckd výchova (!.zko stívtst s nedostaču{acou tírov
ifou hudobne{ výchovy na zdkladných školdch a ĽSU, 

- Hudobná výchova na základných školách by ma· 
la byť stimulom pre rozvoj vzťahu k hudbe, zárod
kom, z ktorého sa vyvinie samozrejmá sťlčasf !Ivot
neJ potreby. Máme učltelov, a bárs by Ich bolo vlne, 
ktor! svojou vlastnou láskou k hudbe vedia nalnfl
kovaf l deti. Lenže žlal, na mnohých školách je vy
'lčovante hudobnej výchovy nedostačujdce. V NDR 
som sa napriklad stretla so zaujlmavým pokusom, 
ako vyriešiť tento problém. Paul Dessau, vidiac ne
utešený stav hud<Obnej výchovy na školách, vyšiel s 
lnlclatlvou, že sám bude učiť hudobná výchovu na 
jednej škole. Z Brechtovej Knihy pre deti vybral nie
kolka básničiek o zvieratkách, žartovných 1 pouč· 
ných. S jeho pomocou Ich deti s nesmiernou akti
vitou zhudohnl~i. Bola to pre ne velká zábava, pre 
nás krásnf priklad, ako sa dajd podchytiť tvorivé 
schopnosti deti. 

Podobn!! De&sau pripravuje aj rytmické cvičenia. Bola 
\ 

ZAOSTRENÉ NA HUDO Nú VÝCHOVU 
som pr!tomná na hodine, kde všetky deti hrali na 
zobcovej flaute. Melódia utvorená z troch tónov 
znela pr!šerne falošne, ale deti ju hrali s chuťou: 
robili hudbu. Dessau zastáva názor, že každé dieťa 
je muzikálne - jedno viac, druhé menej. Vytrvalos
tou, trpezlivosťou a správnym postupom sa dá mnoho 
dosiahnut Zdôrazňuje, že Ide o to aby sa na hodi
nách .,niečo robilo". Učltel - podra vlastnej tvori· 
vej fantázie - má maf možnosť sl<Obodne disponovať 
všetkými prostriedkami a metódami hudobnej vý
chovy. Nemohol by byt tento Dessauov priklad tnšpl· 
rujťlclm modelom pre rôzne "záväzky" [k rôznym vý~ 
ročlam}, ktoré žladajťl od pedagógov na umeleckých 
školách? 

Na poslednom zJazde ZSSKU sa hovorilo at o tom, 
že velk~ percento deti, končiacich ĽSU, strdca o 
hudbu daleJ zduJem. Zdd sa, že s(!.{}asný "ndukový" 
charakter hudobne{ výchovy na ĽSU te nevyhovu{tíci. 

Ano, je to druhá bolavá otázka v našom škol
stve. Citujem nlekolko 1iryvkov z učebných osnov hry 
na klav!rl na ĽSU : ... . . hlavným poslan!m Je vycho
vať zo žiakov hudbymilovného a kultt1rneho člove
ka, .. . vzbudiť u deti záujem a lásku k hudbe, na· 
učiť Ich počťlvať a prež!vať ju. Prostriedky k do
siahnutiu stanovených clelov volf učltel podla Ind!· 
vlduálnych potrieb _žiaka, ... rozsah látky dieťa zvlád
ne podla Individuálnych schopnosti .. . " - Co je v 
podstate velml .správne. 

Akd te však skuto{}nosf? Mat(!. učitelia takato slo
bodu pri rozhodovani o množstve prebrateJ ldtky, 
t~mpe napredovania? Nie sa osnovy niekedy zväzuta
Clm momentom v pedag6govet prdcl? 

- ĽSU má vychovávať prlatelov hudby ktorr raz 
budťl chodlt na koncertov čl amatérsky muzl~!rovať. To 
je jej cielom. Mystrm sl, že na ĽSU by učltel nemal 
byť hodnotený len podla toho, kolkých žiakov pri: 
pravll na súťaže a kolko cien z nich priniesol, ale 
skôr pad·la toho, čl vedel vzbudiť a udržať záujem 
a lásku k hudbe u det!. Teda netreba spdtať učltela 
osnovami, ktoré ho nťltla prebrať s každým žiakom 
záväzné množstvo látky. Učltel by mal postupovať 
po~ra Individuálnych schopnosti žiaka a jeho .,tem
pa systémom - kolko preberleš, tolko preberteš. 
Neznámkovaťl Aby ĽSU neprlpom!nala základnt1 škO'
Iu, v ktorej dieťa presadi celé dopoludnie. Treba vo· 
llť vždy taký postoj, aby dieťa neznenávtdelo ná
stroj, na ktorom hrá, aby to nebolo cvičenie zo stra
chu pred zlou známkou alebo nesplneným učivom. 
Co to má spoločné s radosťou z muzlc!rovanla? Pr!s
nou drezdrou sl budťlceho koncertného poslucháča 
nevychováme, lebo každý zárodok vzťahu k hudbe sa 
udus!. Pre uči tela · by malo byf najväčšou radosťou 
to, že deti s chuťou hrajli. Iba na tom sa dá stavať 
tJ.walý vzťah k hudbe. 

Iste by bolo zauttmav~ vysk(!.šaf aspoif na {ednet 
ĽSU v Bratislave tento model hudobne{ výchovy na 
princtpe akttvnet dobrovolnostl. Co však s naoza{ na
danými defml, ktorých zretme nie te mdlo na sloven
ských ĽSU ? 

- Det!, ktoré majd predpoklady na dalšie profesio
nálne štťldlum hudby, je malé percento. Im sa treba 
venovať zvlášť lntenz!vne, aby sa talent dostatočne 
podchytil. Zároveň treba dbať na zladenie školských 
povinnost! na ZS a zvýšených nárokov na nástro
javil pr!pravu. Deťom treba dopriať všetko, čo Im pat
rl - hry, pohyb na vzduchu, prlatelov, knihy, dbať 
o Ich prirodzený a harmonický rozvoj. V opačnom 

Recenzujeme 
(Dokončenie z 3. s tr. ) 

Uvedené poznámky nechcll však rozhodne zmen· 
šovať význam publikácie, ale skllr Inšpirovať k za
mysleniu pri perspekUvnej pr!prave ďalš!cb prác toh· 
to druhu. Za dvahu tiež stoji, čl pre lepšiu orlentá· 
clu a prehladnosť nema la knižka obsahovať okrem 
všeobecného menného registra aj samostatný regls· 
ter, ktorý by zvýraznil dirigentov a zbormajstrov 
uvedených v heslách, resp. samostatnej štúdii. 

Ale to sd už len kozmetické dpravy, ktoré sa dnjtl 
pri podobných budťlctch publikáciách lahko odstrá· 
nlt. Podstatné je, že práca vyš la knlfne, pripravená 
a spracovaná s velkou zodpovednosťou a obohatená 

prfpade nastane polarlta: ctižiadostivý rodič (učltal} 
- neurotické dieťa. A to vlastne nechceme. Tu treba 
zťlročlť zahraničné výsledky práce s talentovanfiDI 
deťmi, najmU z BĽR a ZSSR. Mám možnost to sle
dovať na sliťažl Vlrtuosl per musica dl pianoforte ' 
Ost! nad Labe. 

Sltudcll by nesmierne prospelo pružneJšie zrtadoua. 
nie zdkladných škôl s r ozštrerrou hudobnou výchODOV 
(v Cechdch Ich Je už 15), prtpadne hudobných gym· 
ndzlt, ktor~ by združovali hudobne nadana časf det· 
skeJ populdcte. To však nestačt. Sú{}asne fe treba 
skvalltnlf prtpravu hudobných pedagógov (a/ prt 
zS) a permanentne sa stara( o ich dam rast. Akl 
maJ{!. možnosti napriklad klavtrnl učitelia u n4s? 

- V práci s talentovanými žiakmi Je popri zodpo
vednosti zn Ich umelecký rast aj vera odbomfcb 
problémov. Je preto prirodzené, že vznikajú. zdru!e
nla učlterov klav!ra, ktoré pomáhajťl riešiť problémy, 
vo vzájomných kontaktoch a výmenou skO.senostl. 
Podla vzoru EPTA - Európskeho združenia klavt· 
r lstov-pedagógov so s!dlom v Londýne - vzniklo ul 
aj v CSSR .,Združenie učltelov klav!ra" prl CHS. 
Združenie usmerňuje, usporadliva školenia, poztya 
na semináre a prednášky. Systematicky posiela SV& 
jim členom rôzne metodické materiály, pôvodné 1 
preložené, a to s jedným cielom: pomôcť pedagógOII 
klavrrnej hry v praxi. Snahy a aktivita tohto zdru. 
ženia ma naplňajd velkým optimizmom pri pohlade 
do budlic.nostl nášho planlzmu. Len činnost tejto or
ganizácie by bola námetom na dlhý rozhovor. 

A tak sa dalšt rozhovor celkom prirodzene zvrtol 
na sk(!.senostl docentky Fischerove{ z nespočetngcll 
sútažt amat~rskych i profeslondlnych, hovorilo sa o 
neporovnateľne vyššom zdutme o domdce muztctro
vante v Cechdch než u nds a o mnohom Inom. 
Prizndm sa, že som očakdvala 'skôr rozpró.vante o fei 
umelecke/ drdhe, pedagogicket prdci na VSMU, o 
probl~moch vysokoškolsk~ho hudobn~ho školstva. \. 
Ved v te{to· oblasti pôsobi doposiaľ od r. 1954. 
Doc. Flscherovd nespomenula ani svo;e zdsluhy pri 
uvddzant nových . slovenských klavtrnych diel, hoci 
tato aktivitu st udržiava až po tieto dni. Naposledy 
sme mohli teJ klavtrne umenie sledova( na komCI'· 
nom koncerte BHS '87, kde uviedla 3. sondtu d4 
camera od R. Bergera na pamät svotho pedag6g« 
Frica Kafendu. Hrala spamäti, v obdivuhodne/ foi'IM 
doslova o polnoci, l ebo to bol neskorý nočný kon· 
cert. Až pri opätovnom stretnutt som pochopila, ff 
to nie je ndhoda, ked problematika ndšho z4klad· 
n~ho hudobn~ho školstva Je {}asto predmetom jef roz. 
mýšl anta. Te to vlastne hodn~ obdivu, že napriek 
svojeJ tubtletnet šesfdeslatpäfke preJavute tolko ln
venčn~ho zdu{mu o natmladšt hudobný dorast a o 
podmienky teho umeleck~ho rozvo;a. Patrt k tým lu· 
dom, ktort vedia, že bez dobrých zdkladov pevný dora 
nepostavtme, že tu budu{eme zdklady toho, čo sa ne
skôr nazýva koncertn~ publikum. 
Slovensk~ lnterpretačn~ umenie si len tažko vlePili 

predstavi( bez niektorých osobnosti, ktor~ sa výra:· 
nou mierou zaptsall do teho de{tn a ktor~ v fiOJR 
zanechali trval(!. stopu svojtm umeleckým majstrov
stvom. K takýmto· osobnostiam patrt nepochybne aj 
zasltížllt1 umelkyifa doc. Eva Ftscherovd-Martvoflood, 
ktora pri prtle!ltostl teJ nedt1vneho jubilea za v!ft· 
kých čltatelov Hudobn~ho života oslovila a pozdra
vila MELÁNIA PUSKASOVA 

o obsiahlu fundovant1 štúdiu, ktorá zohladňuje prt
javy verejného koncertného života na Slovensku 111 
od 19. storočia. ' 

Verme, že C!žlkovl .,Slovensk! dirigenti a zborma~ 
str~" sťl pre OPUS prvou lastovičkou, ktorá .,zvestuje 
Jur il) v oblasti sťlstavnejšej pozornosti prejavoa 
dnes už nielen rozvinutého, ale aj medzlnárodDI 
akceptovaného slovenského hudobného umenia. Nft. 
len v oblasti Interpretácie, ale aj tvorby. Je na rt
dakcll, aby sa sama rozhodla, čl ďalšiu pozornos! 
napriklad v oblasti Interpretácie bude venovať vidy 
určitému odboru alebo bude venovať pozornosť Istej 
generácii, resp. obdobiu nášho hudobného života ' 
zmiešanom nástrojovom, voká lnom alebo dlrlg801· 
skom prejave. Pre verejnost sťl v sťlčasnostl potreb
né všetky druhy pohladov a publikácii. 

VIERA RE!tJCHOYl 



Po uvedenl troch hudobno-zábavných diel 
hosfuiúcimi súbormi v Bratislave 

SMIECH 
A 

SLZY 
DVE 

STRANY 
JEDNEJ 
MINCE 

Z októbrovej a novembrovej pro· 
gramovej ponuky umeleckfch scén 
SLOVKONCERTU zaujali tri tituly, 
ktorých rôznorodé stvárnenie, pod· 
mienené rozličným! umeleckým! l rea 
llzačnýml podmienkam! hosťujúcich 
mimobra tislavských divadelných sú· 
borov, malo nlekolko spoločných zna
kov. Zánrovfi prlbuznosť, orlentujúcu 
sa na čo najkvalitnejšie uchopftnie 
hudobno-zábavnej divadelnej predlo· 
hy, a tému, vychádzajúcu z fllmo· 
vých predlOh, ktoré zobrazujú ame
rické prostredie nedávni! j a "čerst
vej" súčasnosti. Vo Velkej sále do
mu ROH v Bratislave sme~ mal! mož· 
nost zhliadnuť dva muzikály a jed· 
nu hudobnú komédiu. Možno konšta
tovať, že stále pretrvávajúca absen
cia pôvodnej, domácej tvorby je 
aspoľí čiastočne nahradzovaná dra
maturgickou orientáciou na Import 
divácky prfťaž l!vých, Ideovo l hudob
ne zauj!mavých titulov a aj ked v Ich 
stvárňovan! nachádzame sem-tam ur
čité kvalltat!vne rezervy, ani jeden 
výs ledný Inscenačný tvar neklesol v 
tomto pr!pade pod úroveň priemeru. 
je to na jednej strane, "povrchnej
š!e" chápané, výsledok potešltelný, na 
strane druhej - diskutabilný .. . 

Styrmi predstaveniam! s alternácia· 
ml postáv sa v októbr! prezentovalo 
Bratisl avčanom svojim kmeľ\ovým re
pertoárovým titulom - muzikálom 
SUGAR - N~KDO TO RÄD HORKt 
pražské HUDEBNI DIVADLO V KAR
LIN~. úspešná filmová verzia kome
diálneho pribehu dvoch nezamestna
ných hudobnikov, ktor! hladajú "úto
čište" v dámskom hotelovom orches
tr! (s nezabudnutelnou Marilyn Mon
roeovou v titulnej úlohe] bola dôvo
dom i podkladom (J. Styne - hudba, 
P. Stone a B. Merrill - libreto a 
texty piesn!) k jej pre pi san! u do dl· 
vade lnej podoby. Nelahkej úlohy, 
uviesť túto už vžitú filmovú verziu 
"bez újmy" na divadelné javisko -
aj keď hudobne a tanečne bohatšiu 
- sa vynikajúco zhostil režisér Petr 
Novotný. Pomocou . uplatnenia niekto
rých f!lmotvorných postupov (názna
ky ostrého strihového riešenia, ná hle 
zmeny Intenzity svetla, pružné na
rábanie s rozllčnýml prostrediami a 
scénou atď. ] sa mu v spoluprác! s 
ostatným! realizá tormi a úč!nkujt1cl
ml podarilo vytvorit inscenáciu, plnú 
vtipu, la hkost! ; prirodzenú, pružnt1, 
vkusnú a pútavú. Nemalú zásluhu 
na tom má výstižný, obsahovo l tva
rovo kvalitný preklad I. Osolsobiiho' 
a V. Fuxa, choreografia Z. Prokelia ; 
účelná, niek toré názna ky a detal!y zá
merne zdôrazňujúca scéna I. Zídka 
a. h. a vynikajúce návrhy kos týmov 
I. Greifovej a. h. Keďže výtvarná 
stránka stvárľ10vaného muzikálu po
skytovala divákov! prinajmenej rov
nako hodnotné estetické zážitky, 
ako napr. velmi dobre or chestrom 
štýlovo l technicky zvládnutá hudob
ná predloha, je namieste prlstavlt sa 
na ch vilu or! nej f najmä, a k to o 
druhom, nižšie hodnotenom titule ne
platllo až do takej miery). V tejto 
súvislosti zaujal najmä vkusný part
nerský kontrapunkt riešenia scény a 
kos týmov, pričom kostýmy v striho
vom základe podčiarkoval! prostre
die l čas deja, farebnosťou zasa mo
dernt1 súčasnosť ( pt1tavá čierno-bielo
šedá kreácia a lebo kombinácia žľtej, 
okrovej a modrej farby) . Už spome
nutému Orchestru Hudebnlho divad
la v Karllne - počul! sme precizne 
hudobné naštudovanie zas!. umelca 
Karla Vlacha ( navš t!vené predstave
nie dirigoval A. Moullk) - môžu isto 
mnohé naše st1bory závidieť nielen 
samozrejmosť a prirodzenosť, s a kou 
sa zhostil Interpretácie Inteligentnej, 
nápadmi hýrlacej, dobre aranžovanej 
Styneho hudby (autor a j prakticky 
dôverne poznal prostredie 1 možnos-

Jana Paulová (Sugar Kane) a Ladi
slav Zupanii! (Jerry - Dafné). 
ti hráčov, pre ktorých pôvodne pf
sal), ale aj technlckt1 "vybavenosť" 
jeho kádrového zázemia. Z titulných 
predstavltelov spomeňme aspoľ\ pô
vabnt1 Janu Paulovfi (Sugar Kane], 
k torej doménou je viac herecká než 
spevácka stránka prejavu ; Libor Zl
dek (joe-]ozefina) a Ladislav .Zupa
nič (jerry-Da fné ] vytvorili s kvelú 
dvojicu, demonštrlljúcu všestra nné 
kval ity muzikálového spevoherca -
komedlálne herectvo, spev, pohyb l 
tanec. 

Zhodou okolnos ti ten !stý autor 
libreta Peter Stone, Inšpirovaný op!lť 
filmom, vytvoril v s poluorác! so skla
datelom Johnom Kanderom a text!i
rom Fredom Ebbom divácky ús peš ný 
1 nlekol konásobne ocenený muzikál 
ZENA ROKU, ktorého európsku pre
miéru uviedlo začiatkom tohto roku 
brnianske DIVADLO BRATAl MRSTI
Kú. Aj keď výpravná a výtvarná 
zložka inscenácie - z hladiska vý
stižnéh o a vierohodného zobrazenia 
a traktivneho prostredia - nebola na 
dostatočnej "americkej" úrovni (bola 
prlvelm! "naša" a už a j pr!velml 
opotrebovaná], vyvážili ju svojim 
vkladom ostatn! realizátori, podlela
jt1cl sa na dobrom, poctivo remesel
ne zvládnutom výslednom tvare. Za
s lúžili sa oň predovšetkým režisér 
Richard Mlhula, deväťčlenný Orches
ter Jo~ky Karena a hlavni predstavi
te lla : Libuše Kafková a ko ambicióz
na, ctižiadostivá, t1spešná telev!zna 

, redaktorka-moderátorka Tess Hardln
gová, zápasiaca medzi svojou karié
rou a súkrom!m ; Karel Janskf ako 
jej druhý manžel Sam Cralg, boju
jt1cl l rezignujúc! v obhajobe svojho 
postavenia partnera a j profesionálne
ho karikaturistu a humoristu. V sú
vislosti s aktuálnou adresnosťou mu
zikálu ZENA ROKU citujem obecne 
platné, výstižné slová Iva OsolsoM
ho: "ústredným dejovým motivom 
väčšiny muzikálov - nie je totiž ani 
tak vonkajšia zmena ludského osudu, 
ako skôr vnt1torný prerod človeka. 
Tento prerod predvádza muzikál ob
vykle v humornej forme a ko ústred
ný motiv komédie . . . - tým väčšia 
a pôsoblvejšla je však obyčajne jeho 
emocionálna sna . .. " 

O tom, že na Slovensku máme aj 
mimo Bra tislavy výborných činoher
cov, ktor! navyše dobre sp!eva jt1, st1 
muzikálni l pohybovo pripraven!, nás 
opäť utvrdili č lenovia Divadla Andre
ja Bagara z Nitry. Začiatkom roka 
st1bor premiérova! dvojčasťovt1 hudob
nt1 komédiu Neila Simona BYT (upra
vent1 verziu rrruzlkálu Sluby - chy
by], na pisant1 pod l a rovnomenného 
filmového scenára B. Wildera a I. A. 
Diamonda. Hudbu zložil Burt Bacha
rach, texty plesni H. Davida prebás
nll Tomáš Janovic. V porovnani s 
predchádzajúcimi Inscenáciami bola 
režijná koncepcia Karola Splliáka sta
tickejšia, viac sa spoliehajt1ca na 
vlastný tvorivý vklad hlavných pro
tagonistov. Ten bol zjavný najmä u 
Mariána Slováka (Ch uck Baxter], kto
rý sa presvedčivo, šarmantne a pri
fažllvo zhos til tragikomickej postavy 
malého bankového úradn!ka , tt1žiace
ho po postupe a prlznávajt1ceho sl 
svoje slabosti. Eva Pavllková-Kubolilo
vá (ako Fran Kubellková) preukázala 
okrem hereckých aj výbomé spevác
ke kvality a Jana Blttnerová s pro
fesionálnou Istotou rozihrala viace
ro "vyzývavých" herecko-speváckych 
kreácii. Hudobná zložka Inscenácie 
bola realizovaná - half-playbackom; 
jediným rušivým momentom bolo po· 
užfvanle mikrofónov. Za zmienku sto
ji ešte :j:aujfmavé scénické riešenie 
Milana Ferenčlka, ktoré pružne vy
tváralo rôzne prostredia na tom Istom 
základe - odťažlto chladnom, vý
stižne vyjadrujt1com svet "dobra a 
zla, predajnosti a čistoty", podčiar
kovalo komédiu , "pri ktorej sa mô
žeme vá lať od smie·chu a pritom sl 
tajne utierať slzy .. . " (citát z bulle
tinu]. 

EVA HOLUBANSKA-BARTOVICOV A 

GRAMORECENZIE 
EDMUND PASCHA: Vlanočni omla F dur 1 Harmonie Pastoralls, Vianočné koledy 1 
Prosae Pastorales. Realizácia - Dr. Jana Mária Terrayov6. Oprna o inlitrumentá
cia - Ja1·oslav Krček. Juventus paedagoglca, lenskf zbor PedagogickeJ fakulty Kar
lovej univerzity, Komornf zbor Prafského mufského zboru FOK a komornf s1ibor Mu-
sica Bohemica diriaule Jaroslav Krfek. · 
Digital recarding 
© OPUS Stereo 9312 1185 

Nová nahrávka Vianočnej 
omše F dur Edmunda Paschu 
sa na gramofónový trh dostala 
začiatkom tohto, resp. koncom 
minulého roka už po tretlkrát, 
tentoraz prostrednlctvom vyda
vatelstvo OPUS. 

Paschovo dielo (2. polovica 
18. storočia) patri k tým kom
poz! clám neskorého baroka, 
ktoré majú svojrázne miesto vo 
vývoji slovenskej národnej 
hudby. V šies tich častiach om
šového ordlnárla ( Kyrle, Glo
ria, Credo, Sanctus, Benedtctus, 
Agnus Det) sa skrývajt1 maj
strovským spôsobom pos pájané 
rôzne štýlové l výrazové hu
dobné vrstvy: duchovné plesne 
sa mlešajt1 s ludovýml tanečný
ml melódiami, do latinského 
textu st1 povplietané ludové Detail platne. 
koledy, jasličkové scény a ďalšie detally jarového vstupu). Nová nahrávka je výra-
vianočných pastierskych hier. Originálne zovo l tempove vyváženejšia, k čomu prl· 
slovenské textové deta!ly vianočných pas- splevajt1 aj vyrovnanejšie sóllstlcké a zbo-
tlerskych hier. Originálne slovenské tex- rové výkony. Celkove je citiť v lnštrumen-
tové vs uvky a dôvtipné hudobné spraco- tácll a Interpretácii slln9 osobnostný vklad 
vanie la tinského textu (napr. opakovanie jaroslava Krčka . Pripomenieme, že a utograf 
prve j slabiky slova Benedlctus) podč!ar- je napisaný vo forme organového part1-
kujt1 v omši radostnťi atmosféru vianoč- cela, s vyznačenými nástupml kla rin, fláut 
ných sviatkov, ktorá mala - aj ked v so- a pastierskych trt\b. Krček sa neprldržla-
c!álne chudobnom slovenskom prostred! - va historicky adekvátnej rekonštrukcie toh-
svoje nezastuplte lné čaro. to strohého zápisu, a le využlva okrem kla-

Takúto atmosféru dokázal "vdýchnuť" slckých (fagot, hoboj, sláčiky, triangel ... l 
Paschovej omši na gramoplatnl aj jaroslav aj celú škálu rudových hudobných nástro-
Krček. Po objavnej nahrávke Supraphonu jo v (pastierske pištalky, roh, zvonky, rol-
z roku 1969 (druhé vydanie 1973), ktort1 nlčky, drumbla, malý cimbal, nlnera, v ko-
realizovali ]. M. Terrayová, M. Venhoda, led ách aj gajdy ) a k nim adekvátne kom-
J. Krček a Pražskf madrlgalistl, siahli edi- pozičné techniky. jeho aktualizovaná lnštru-
torl OPUS-u opäť k osvedčenej spolupráci mentácla a dirigentská koncepcia nemusia 
s pražským! kolegami. Tentokrát potvrdili sice vyvollivať u každého st1hlas, no bez-
svoje Interpretačné kva lity Zenský zbor PdF pochyby je jej výsledkom pôsobivá bud-
Karlovej univerzity Iuventus paedagoglca, ba, z ktorej "dýcha" t1prlmnosť a veselosť 
Komorný zbor Pra~ského mužského zboru jednej z našich najkra j~ich fudových tra-
FOK a súbor Musica Bohemlca s umelec- dieli. 
kým vedťlclcm jaroslavom Krčkom. 
Gramoplatňu doplňa päť vianočných ko

lied Edmunda Paschu: Hore, hore, pastuš
kové, Vstáva jte, pastuškové, Nový rok bež!, 
Vec divná sa stala a Do lesa , do hory va
laš!. 

Úprava a Inštrumentácia omše sa v pod
state neodllšujt1 od prvej na hrávky. Nájde
me tu len nlekolko menšlch, kompozične 
pozlt!vnych zásahov (napr. časť Gloria je v 
ťivode "odlahčená" od demonštratlvneho fu-

Na záver ešte prezradrme, že vydavatel· 
s tvo OPUS plánuje obohatiť vianočný trh 
aj faksimilovým vydanim tejto Paschovej 
omše. Bude určite velmi zaujimavé, a k siah
nu po nej aj tni skladatelia a Inter preti, 
a by sme mohli v budt1cnostl spoznať viace
ro kompozičných prfstupov k rekonštrukci! 
tej to omše františkánskeho hudobn!ka ži
júceho a tvoriaceho na Slovensku. 

JANA PETOCZOV A 

JOSEPH HAYDN: Sláčikové kvarteto D dur, op. 20 č. 4 (Hob. III: 34) 
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sláčikové kvarteto c mol, op. 18 č. 4 
SLOVENSKf: KVARTETO (Boris Monoszon, 1. husle, Alojz Nemec, 2. husle, 
lecký, vi~la, Jozef Podhoranskf, violončelo) 

Milan Te-

Digitálna nahrávka 
OPUS Stereo 93111748 

V tomto roku vydaná gramoplatňu - s 
nahrávkami z roku 1985 - zachytáva jed
nu z ďalšieh tvorivých etáp nášho popred
ného - a v minulosti l medzinárodne. uzná
vaného - Interpretačného kolektlvu. Eta pa 
spolupráce s Borisom Monoszonom, u nás žl
jt1clm sovietskym huslistom, pa tr! dnes už 
minulosti, v st1časnostl je už vyše roka prl
márlom kvarteta Ewald Dane!. Ak "sláva 
a uznanie" prináležia kolektfvu rovnakého 
mena takisto pri v9mene jeho členov, je 
vecou tých dnešných kvartetls.tov obhajo
vať dosiahnuté pozfcle. Možno to znie nad
nesene, a le v praxi sa neraz stretávame 
s komornými zoskupeniami, ktoré sl pone
chávajt1 tradičný názov a j pri prudkej, resp. 
častej zmene členov. To býva spravidla vy
svetlenim odlišných výkonov takéhoto st1-
boru. V Slovenskom kvartete dochádza v 
posledných rokoch k prirodzenej generač-

Jozef Zsapka - HOMAGE TO BEATLES 
OPUS Stereo 93131706 

Patrime ku generácii, ktorej pred zra
kom a sluchom sa tvorila, tvarovala, rástla 
a tvorivo rozkvitala formácia, ktor~ je vo 
svete hudby (a nielen populárne j ] legen
dou, mýtom, pojmom . . . Reč je o Beatles. 
O skupine, ktorá nás svojimi plesňami, 
skvelými a prevra tným! hudobnými nápad
ml nasycovala temer dve desaťročia. A tak 
st možno - ako svedkovia, chránime ideál
ny, čoraz viac Idealizovaný sound Ich skla
dieb, často ako fetiš ; osvojujeme sl právo 
na vys lovenie posudkov o ďalšieh osudoch 
Ich plesni a skladieb, ktoré z!ska li pr!vlas
tok "klasické". 

K melódiám a harmóniám plesni skupi 
ny Beatles bez ostychu ako k Inšpiračnej 
látke - predobrazu k tvorbe sa obrátil ne
jeden autor l z oblast! hudby artlflclál
ne j; zneli už v podani svetoznámych a t1ct!l 
vzbudzujúolch umelcov, orchestrov. Každý 
z týchto záujmov niečo priniesol (l od
niesol], nlečim sa s nažil prispieť, tvorivo 
komentovať. 

Nuž teda z tohto pohladu neprekvap! ani 
ďalšf vstup na pôdu bea tlesovskú. Zosob
ňuje ho celý realizačný ttm, pod ktorý 
sa najväčšlm dielom podptsujt1 zostavova
tel, upravova ter a ara nžér skladieb, glta-

ne j výmene členov. Ak vš~olo.~čten~nle 
jozefa Podhoranského do tohto kolektivu 
plynulé, ťažšie sl súbor po t1mrti A. Móžlho 
rieš! otázku primárla. Práve jednou z e táp 
takéhoto "hladanla " bola spolupráca s B. Mo- 
noszonom. Ambfclou telesa bolo naďalej 

udržať sl punc jednoliateho zohra tého a In
terpretačne zrelého kolektivu, ktorý nn 
technickej preclzlte budoval Interpretačný 
výraz. Oba klaslclstlcké opusy boli pripra
vené dôkladne a technicky čisto; no ak a j 
v Haydnovl oproti Interpretáciám Iných ko
lektivov z predošlých rokov "prida li" nie
čo na tempách a vsadil! na plnšiu zvuko
vosť ( sýtosť), ešte stále konš tatujeme znač
nt1 klasickú umiernenosť, ale aj !s tý In
terpretačný odstup. Až 4. časf prináša väčši 
ťah a vnt1tornú zaangažovanosť. V Bee
thovenovl - Is teže Interpretačne výrazovo 
pútavejšom - ju citlme od začiatku. 

VIERA RE2UCHOVA 

rlsta a skla datel v jednej osobe Sti!pán Rak 
a nesporne 1 sólista nahrávky, náš popred
ný gitarista Jozef Zsapka. 

Platňa prezentuje dvanásť skladieb z roz
ličných tvorivých a vývojových etáp sku
piny. Pod dotykom a zaangažovaným po
hladom upravovate la ziskavajt1 Iný_ dych, 
sú vlastnou tvorivou reflexiou pretva rova
né - z pôvodlny ostáva len os a tá je ob
darená celkom novou výstužou, dejom, 
a tmosférou, farbami . .. Bea tles tu v živo n 
pestro lnš trumentovaných skladbách zaznie
va ako echo, ako vzdalujt1ca sa sentimen
tálna spomienka. Treba však podotknúť, že 
hold, ktorý svojou virtuóznou gitarou vzdá
va Jozef Zsapka, je viac hodný letmého 
konš ta tovania kvality. 

Rakov vklad je sice zasvätený, je profe
sioná lne fundovaný, nie však objavný a le
bo nadmieru nápadltý, čo platňu s nahráv
kam! prlradi do dlhej reťaze oddychových 
"náladov!ek". A toto poznanie sa núka ako 
polemizulúcl prot!tón k textu na platni 
(autor dr. Bachleda), ktorý ju hodnoti a ko 
"nový fenomén, akýsi milnlk vo vývine po
pulárnej hudby a ďalši z prostriedkov spri
buznenla s vážnou hudbou". 

LfDIA DOHNALOVA 



Gilter a SOher Peklnelové 

Klavírne duo 

nájsf pre nás zaujrmavé dielo a pre
ntknťíf k jeho podstate. Hudba pre 
klavlr nie je len Beethoven a Brahms. 
Veď napriklad tba z Ltsztových ,.ml· 
nl-skladieb" by sa dal uroblt celove
~erný koncert. Existuje mnoho dote
raz pomerne neznámych diel plsa
ných pOvodne pre dva .klavlry. Napri
klad Stravinskij zahral klavlrnu ver
zlu Svätenia jari v roku 1912 spolu 
so synom Sullmanom, keď ešte ne-
bola naplsaná orchestrálna partttťíra 

kompozlcle. Aj Debussy skomponoval 
suitu Na bielych a ~iernych pre dva 
klavlry ako sólové nástroje, Dostall 
sme výnimočné práva od pána Bern
steina uvádzať po dva roky West St
de Story upravené ako symfonické 
tance pre dva klavlry. 

Klavlr má velkťí výhodu v tom, že 
je vo svojej podstate ,.nástrojom to
tálnym". Môže stáf sám osebe, ne
potrebuje žiaden sprievod. A dva kla
vfry môžu vlastne symbollcky pre
zentovať ,.symfonický prfstup". Naše 
duo je výnimočné aj tým, že každá 

Snfmka: D. Jakubcová z nás študuje obidva party. O tom, 
ktorá bude hraf prvý alebo druhý 
part sa rozhodneme až pred vlast
ným koncertným turné. 

GOHER A SOHER PEKINELOVÉ 
Atraktfvnym koncertom v rámci tohtoročnfch Bratlslavskfch hudob· 

afch sl6vnoaU bolo vyatťípenie klavfrneho dua GOher a SUher Peklaelo· 
vfch z NSR s Mozartovým Koncertom pre klavfr a orchester Es dur, 
KV 315. V Ceskoslovenaku duo hosťovalo po prvfkr6t pred 10 rokmi, 
ked na MTMI UNESCO v rámci BHS siakalo laureátsky titul - aJ sympa
tie bratislavského obecenstva. Sestry Pekinelové počas svoJho dlhoročné
bo spoločného pDsobenia (prvf koncert a orchestrom mali ako 9-ročné) 
koncertovali a poprednými avetovfmi orchestrami, za vletky spomeniem 
Mnlchovských filharmonikov, Kráfovakti filharmóniu a Angllckf komor
•t orchester, Rozhlasový symfonický orchester Tokio, Fllharmonickf or

Koncertujete v mnohfch krajinách 
• sveta, máte možnosť porovnávať tiro
veň koncertného publika. Ako reagu
jti poslucháči, najml mladi, na vale 
vyattipenla čl na hudbu, ktorti hrá
te? 

Je velmi zaujfmavé sledovať 
reakcie Iudf. Vyplývajťí totiž zo sa
motnej národnej mentality. V rozllč
ných kra jinách reagujťí poslucháči 
na rovnaký druh hudby rozdielne. 
Napriklad tallanske publlkum je vel
ml hudbymllovné, muzikálne a spon
tánne, germánske zase intelektuálne a 
kritické. Holanďania sťí najlepšfmi 
poslucháčmi, akých poznáme, Angll
čania majťí možnosť vera počťívaf, 
môžu porovnávať, amerlckf posluchá
či s il zamerani viac na vlruozltu. Ne
poznáme ruské publlkum a velmi ra
dl by sme tam niekedy hrall. V Bra
tislave sme sa stretU s velmi srdeč
ným prljatrm. Napriek spomfnaným 
rozdielom jedno je isté: zaujfmavá 
hudba a dobrý Interpretačný výkon 
rezonujO u publlka každého typu. 
Každý z nás má akési "hudobné ho
dinky". Ideálne je, keď sa stretnťí 
"hodinky" Interpreta a poslucháča, 
lebo vtedy vzniká vzájomný pocit har
mónie. 

chester Los Angeles. 
Nazdávam aa, le Je vfhodou kla

vfrneho dua, ak ho tvoria sťírodenci, 
pretože fyziologické podobnosti, vzá
Jo•né poznanie naturelu, tempera· 
mentu, ako aJ dlhodobé spoločné pD· 
sobenie napomáhaJťí dosiahnut ideál· 
au rovnováhu v cftenl a chápani hud
by. 

koncertu Es dur na MTMI v roku 
1977. Je to náhoda alebo zámer, le 
po 10 rokoch prichádzate do Bra
tislavy s ttm istfm dielom? 

- Je to zhoda okolnosti, ktorá vy
plynula z požiadaviek umeleckej 
agentllry. 

- Možno je to trocha zvláštne, ale 
sme sl sfce velmi podobné, a zároveň 
velmi odllšné. Každá z nás je osob
nosťou so sllným individuálnym mys· 
lenfm, čo niekedy vyžaduje vera ener
gie na dosiahnutie určitého ,.centra 
harmónie" a na vytvorenie zhody ná
zorov na Interpretáciu diela. Vlastne 
je to tak dobre, lebo Jen určitým 
vyrovnanlm medz! plusom a mlnusom 
možno dôjsť k syntéze. 

SpeciallzuJete aa na určité iitflové 
obdobie alebo máte vo svojom reper
toári aj diela atičaaných autorov? 

Pamätáme aa na valu perfektnti 
Interpretáciu Mozartovho Klavfrneho 

- Spectallzované sme už tým, že 
sme duo. Aj sám život je dosť špe
cializovaný. Samotné pôsobenie hrá
čov v stlbore vyžaduje určitý čas na 
vytvorenie názorovej zhody, čo často 
vyllsťuje do obmedzeného repertoáru. 
Preto sa snažlme, aby náš repertoár 
nebol prlsne vyhranený, chceme ob
javovať aj novtl, ešte neobjavenťí hud
bu. Určitou selekciou sa usllujeme Pripravila: OĽGA SMETANOVA 

Portrét hudobného skladatela 

BORIS TlšCENKO 
Ako ten čas uteká . .. Zdá sa, akoby to bolo tba v~c

ra: v Leningrade sa konala prehlladka novej sovietskej 
hudobnej tvorby a jeden koncert bol venovaný najmlad
šlm skladatelom - študentom konzervatória. Deň pred
tým na generálke ma jeden z mladých autorov, vtedy 
22-ročný Boris Tlščenko [hral svoju Druhtl sonátu) nad
chol mimoriadnou muzlkálnostou a sllou umeleckého 
prejavu. V tlvodnom prejave, ktorý som mal pred kon
certom, som ho spomedzi ostatných "nováčikov" vyzdvi
hol a predpovedal mu ťíspešntl kariéru [kolegovia ma 
za to obvlnll1 z nepedagogickostl). 

Koncertu sa ztlčastnll a j Dmitrij Sostakovič, žijtlcl vte· 
dy v Moskve ; jeho rozhodnutie vrá tlf sa do svojej alma 
mater - Leningradského konzervatória - a venovať sa 
vyučovaniu mladých skladatelov ovplyvnllo v mnohom 
- zdá sa - práve spomfnané stretnutie s tvorbou 
mladých Leningradčanov. Tlščenko sa stal Sostakovlčo· 
vým ašpirantom a čoskoro sa medzi nim!, predstavitef
ml dvoch rôznych generáctf, vyvinuli b!fzke prlatelské 
vzťahy. 

Prešlo približne štvrťstoročie. S radosťou môžem kon
štatovať, že moja predpoveď sa splnlla. Boria Tiiičenko 
sa dnes radf k pozoruhodným postavám sovietskej hud· 
by a význam jeho tvorby prerastá národný rámec. 

Tlščenko nemá ešte ani päťdesiat, ale počet jeho diel 
už prekročll stovku. Zahrnuje sedem symfónlf (vrátane 
dvoch programových Sinphonla Robusta a Kronika blo
kády), sedem inštrumentálnych koncertov, balety Dva
nás ť (podla Alexand1·a Bloka), Ja roslavna [podla epa· 
su Slovo o pluku lgorovom), scénický triptych na motf· 
vy rozprávok Korneja Cukovského, Rekviem na motfvy 
básni Anny Achmatovovej, pät kvarte!, sonáty pre kla vlr 
a iné nástroje, vokálne cykly, hudbu pre divadelné a 
fllmové predstavenia . .. 

lndlvldualita skladatela sa prejavlla zav~asu: dosta
točntl predstavu o nej sl možno vytvorif podla Prvej 
symfónie a Koncertu pre klavfr, ktoré napfsal ešte po
čas študentských rokov. Uplynulé desaťročia boli pre 
mnohých Tlščenkových kolegov obdoblm častých 
zmien štýlovej orientácie. Autori, ktor( plsali superzlo
:!lto, za~all plsať superjednoducho; U, čo sa opierali 
o vlastné témy, preš ll zrazu ku kolážnej montáži cu
dzlch tém. Tlščenko sl však aj za týchto okolnosti za
chováva vzácnu dôslednosť, vernosť prvotným prtncl
pom; pritom, a to treba zdôrazniť, každé jeho nové 
dielo má v sebe čosi neočakávané. 

Naprlklad - Druhý huslový koncert, ktorého premlé· 

ra sa uskutočnl!a pred rokom [sólového partu sa brl· 
lantne zhos tll Sergej Stadler, dirigoval Vasll1j Slnajsklj). 
Po husrových koncertoch Bra hmsa, Cajkovského, Sos
takoviča nie je interpretácia koncertu ako symtónle so 
sólovým nástrojom novinkou. Tlš~enkovo dielo je čo 
do koncepcie nanajvýš drama tické a konclzne - Inter
pretačne neobyčajne náročné. Uchvacuje poslucháča svo
jou prlrodzenosťou, ale a j filozofickou h(bavosfou. 

Prl prfležitostl 40. výročia vfťazstva nad fašizmom 
objednalo vyda vatelstvo "Peters" (NDR) u Tlščenka die
lo pre komorný stlbor, ktoré by netrvalo dlhšie ako 
pätnásť mlntlt. Prvou jeho reakciou bolo odmietnuť: 
autor ešte nikdy nekomponoval také krátke komorné 
alebo orchestrálne dielo. Jeho kompozlčn9 princfp sa 
zakladal na plnom rozvinuti všetkých možnosti, nachá
dzajtlclch sa v tematickom "jadre", na zásadách evo
lučnostt hudby a rozvljanla hudobného procesu. Avšak 
dobrý zvyk bojovať proll a kejkofvek konvenčnosu. 
"uhladenosti" vo svojeJ tvorbe ho prlnťítll, aby napokon 
stlhlasll ... V Klavlrnom kvintete (trvá štrnást mlnťít) 
dokázal prostrednlctvom dôkladného rozvrhnutia a na
sýtenia zvukového priestoru maximálne vyjadrif v "po
lyfonlckej s imultánnos ti" potenciálnu energiu základnej 
témy - myšllenky. Nové črty má aj Plate kvarteto. 
Nikdy predtým nevyžarovalo z Tlščenkovej hudby ta ké 
lahodné teplo. Tento opus by som nazval - analogicky 
s vynlkajtlcou Straussovou symfóniou - Quartetto do
mestlco. Do všetkých ~asti autor vnáša obrazy z detstva, 
s ktorými sa prepletajťí myšllenky o "detstve" umenia 
(od tla l pramen( pre Tlščenka pomerne netypická Inkrus
tácia štýlových atrtbťítov ranoklaslckej hudby). · Tieto 
obrazy však vyvolávajťí aj iné myšllenky: dokáže malý 
č lovek vyrásť na človeka šťastného, uskutočni sa to 
dobro, ktoré mu je predurčené? Ako antitéza k detskej 
čistote a dôverčivosti vystupujťí v partlttlre mtesta s pre
nikavou dramatickou sllou, vyjadrujťíce symbollcky 
strašné vfchrlce sťíčasnosti. Avšak v závere (ku ktoré
mu skladatela, mimochodom, tnšpirova ll tóny, ktoré za
hral na klavfr l jeho maloletý syn) vfťazf Nádej. 

Týmto kvartetom Tlščenko akoby pokračoval v téme 
svojich Plesnf na básne Ovseja Drlza a vo vzdialenejšej 
retrospektfve - v Untl geniálneho cyklu Detská izbička 
od M. P. Musorgského. 

MICHAIL BIALIK 
(VAAP-INFORM) 

{Pozn. red. Sovietsky hudobng kritik a muzlkoldg 
Michail Btallk te autorom monograflt l čléfnkov, venova
n[Jch ;ednotltv[Jm hudobn[Jm' skladatelom l Interpretom 
ZSSR, ako at probldmom operndho divadla, symfonlcke/ 
hudby i piesffovet tvorby.} 

ZO ZAHRANIČIA 
Gluck na grumofónových platniach - s takfmto 
centrálnym názvom priniesol recenziu troch novfcll 
nahrávok Gluckov9ch opier časopis Osterreichlsche 
MuslkzeltschrUt v dvojčlsle 10-11, 1987. Ide o na
hrávku opernej serenády Le Clnesl (Ciňanky, kl«lli 
v ~eskoslovenskej premiére uviedla za~iatkom októb
ra t. r. aj Komorná opera SF v Bratislave J; sOllstot 
Isabellu Poulenardovťí, Glor!u Band1tell1ovťí a Guya 
de Mey, orchester Schola Cantorum Baslllensls (na 
historických nástrojoch) vedte René Jacob [firma 
EMI). Oa!šlu nahrávku tvor( najslávnejšla majstrova 
opertt Orfea ed Eurldlce s Marjanou Lipovšekovou, 
Luciou Poppovou a Juliou Kaufmannovou; Zbor Ba
vorského rozhlasu a Mnfchovský rozhlasový orches
ter diriguje Leopold Hagar [firma Arlola-Eurodlsc). 
Poslednou z trojice recenzovaných nahrávok je lphl· 
génle en Ta uride; spieva jO. Diana Montagueová, Tho
mas Allen, John Aler, René Mass!s a 1., Monteverdi 
Choir a Orchestre de l'Opéra de Lyon diriguje john 
Eliot Gardlner (firma Philips). Recenzentovi H. Kro
nesovl najviac konvenuje prvá nahrávka, hoci lako
nicky konštatuje, že snáď chýbajllca profesionalita 
nie je na škodu, ale skôr v prospech veci. Ako In· 
terpretačne cenntl hodnoti kritik nahrávku lflgénle 
v Taurlde, k9m u Orfea považuje za pr! jatefné Iba 
spevácke výkony M. Llpovšekovej a L. Poppovej. 

Tohtoročná dvestoročnlca tlmrtla Ch. W. Gluclia 
bolo podnetom na znovuoživenie diela tohto vtznam· 
nllho viedenského majstra. Okrem nov9ch uveden! 
jé1VIskov9ch prác skladatela, nahrávok čl konferencU 
vydavatelstvo Bärenretter prlpravllo sllborné vyda· 
nie jeho jttviskov9ch prác, čo je v každom prlpade 
v9znamn9m edlčn~m počinom. 

Krysztof Penclereckl sn s tal od nove! koncertneJ 
SC17.6ny umeleckým šéfom Krakovskej filharmónie. 

Holandská firma Command Performance B. V. za
ča l a s produkciou video kaziet s filmami o na!· 
väčšfch umelcoch 20. storočia. Zatial pripravila filmy 
venované Arturovl Rublnstelnovl. Davidovi Olstracho
vl, Jaschovl Helfetzovl a Leonidov! Koganovl. 

Sovietske vydavatelstvo Muzyka vydalo v uolynu· 
lom roku v Len!n~rade Vokálny slovnfk [Vokafnyf 
slovar ) autoriek l. Kočnevovef a A. Jakovlevovef. 
Ide o prvtl sovietsku prácu toh to druhu, ktorá obsa· 
huje približne 350 vecných hesiel z oblasti só
lovéhO\ zborového l komorného spevu. 

Operu raktlskeho skladatefa Gottfrlecla von Einem 
Dantonova smrť uvledll začiatkom septemhra t. r. 
v Darmstadte. Hudobne dielo naštudoval H. Drewanz. 
rflžlu ma l P. Brenner. Dielo orlprav111 pri prlle~llostt 
150. v9ročia tlmrtla Geor,ga BUchnera. ktorého pred
loha pos!Mlla skladatefovl a B. Blacherovl na napi
sante llhret11 k opere. 

DUsseldorfské vydavatelstvo Oroste Veria!~! orlnles· 
lo na knižný trh monografiu Alberta Lortzlnga od 
Hansa Hoffma nna. Na prlhllžne 400 stránkach autor 
načrtáva .,libreto skladaterovho života" - ako uv•· 
dza podtitul práce - , obohatené početnými vyobraze. 
nlaml v texte. 

V závere tohto roka uplynie 50 rokov od llmrtla 
popredného skladate l{l 20. storočia - Maurlcea Ra· 
vela. Kongeniálny stlčasnlk vekovo staršieho C. De· 
bussyho rafinovane obohatil tmpresionlstlcké fluidum 
hudby o nový rozmer orientáciou na francúzskych 
claveclnlstov v klavlrnej llterattlre a španielsky ko· 
lorit, ktorý prepožičal zasa predovšetkým orchestrAl· 
nym opusom. Skvelý tlspech zožal javiskovým! d!ela
Dii Dieťa n čary, Dafnls a Chloé, Moja matka hus, 
I a Val se, Bolero, ktoré v sllčasnostl poznáme najml 
z ich honcertnej reallzácl~. 

Leningradské Divadlo opery a baletu s. M. Klrova 
hosťovalo v jt111 a auguste t. r. vo Velkej Brltánll, 
najprv dva týždne v Královskej opere Covent Gar· 
den, potom týždei\ v Birminghame a v Manchestrl 
Originálne volený program pozostával výlučne z 
opier napfsaných na predlohu A. S. Puškina; Ide 
o Cajkovského Plkovťí dámu a Eugena Onegina a 
Musorgského Borisa Godunova. Umeleckým vedllclm 
leningradského súboru bol v_ynlkajtlcl dirigent Ju· 
rlj Termlkanov, pričom obe Cajkovského diela pri· 
prav!l aj po režijnej stránke (len malá poznámka -
Onegina pohostinsky uvledll Leningradčania s dlrl· 
gentom Termlkanovom pred pár rokmi aj v Bra· 
tisla ve), réžiu v Borisovi prevzal známy umelec 
B. Pokrovsklj. Zo sóllstov spomeňme L. Sevčenkovll, 
J. Gorochovsktl, S. Lelferkusa, M. Nlkaronova ad. 

V edfcll Tex + Kritik vyšla t. r. v Mn!chove práca 
Hermanna Sabbeho o Gyllrgyovl L!getlm. Autor sa 
uslluje na 110 stranách podať netradičným metodolo· 
glckým postupom "šttldlu ku kompozičnej fenome
nológll skladatela". 

37. valné zhromaždenie Európskej asociácie hudob· 
ných festivalov, ktorá sfdll v 2eneve a medzi jeJ čle· 
nov patria a j naše festivaly Pražská jar a Brat!· 
s lavské hudobné slávnosti, konalo sa pod vedenfm 
jej prezidenta dr. Tasslla Nekolu z Raktlska začiat· 
kom leta v nórskom Bergene, a to na pozvanie ta· 
mojŠleho festivalu. Rokovania, rozdelené do rôznych 
pracovných skupln, venovall pozornosť otázkam me
dzinárodnej spolupráce, marketingu, honorárov umel· 
cov a vzťahu ku koncertným agenttlram, patronátov, 
propagácie, autorských práv a sociálnych prfspevkov. 
Konštatovalo sa, že práve v spomfnaných javoch 
spočfvajtl problémy festivalov a možno tm čellť len 
na báze vzájomnej solldarlty. Novoprljatýml členmi 
asociácie sa st all tlelo tr l festivaly: Ludwtgsburské 
zámocké hry (NSR), Festival planlstlco Brescia (Ber
gamo (Taliansko) a Letný festival Varna (BI:R).Aso
ctácla má tak dnes 48 členov z 25 krajin. 

Album šiestich dlhohrajťíclch platn( (resp. 5 CD), 
obsahujtlcl kompletntl na hrávku Llsztových symfonlc· 
kých básnf, ktorý prl prfležltos tl minuloročného dvo· 
jltého Usztovského jubllea vyda la maďarská firma 
Hungaroton v koprodukcli s firmou Sefel, bol odme
nený Grand Prix du Dlsque Akadémie Charlesa Cro· 
sa. Nahrávku pripravll Budapeštiansky symfonlck t. 
orchester pod vedenfm dirigenta Arpáda Joó. 



Z komorných koncertov MDKO v Bratislave 
v rámci cyklu komorných podujat( MDKO v Bratislave prlvltall sme 10. novembra 

t . r . v Moyzesovej sieni SF na koncerte venovanom 70. výročiu VOSR sovietskeho 
klaviristu Alezandra Sloboclanlka. Dramaturgia jeho recitálu sa orientovala na 
tvorbu jediného autora - Fryderlka Chopina. 

Odchovanec Konzervatória P. l. Cajkovského v Moskve, laureát viacerých súfažf, 
dr~Utef pocty Anglickej organizácie medzinárodných hudobn9ch cien, otvoril svoje 
vysttipenle Nokturnom č. 14 Us mol, op. 48. Jeho Interpretácia l pochopenie sfubo
vall na celý večer krásny zážitok. Nokturno zaujalo vysokou kultúrou nanajv9š Cit· 
ltvo tvoreného a nuanso.vaného tónu, lntenzfvnym citovým nábojom a Ideálnym sto
tožnenfm sa Interpreta s notovou predlohou. Tento prvý a silný citový dojem sa 
však počas ďalšieh čfsel programu postupne revidoval a menil na presvedčenie 
o lnterpretových slln9ch sklonoch k efektnej virtuozite. Svedčll o tom aj výber 
dvoch Scherz: - č. l h mol, op. 20 a č. 3 els mol, op. 39 a dalej už Iba polonéz, 
ktoré prerušila na začiatku druhej časti programu ešte Fantázla-Impromptu els mol, 
op. 66. V týchto technicky vypätých skladbách akoby Slobodanlk zablldal na to, čo 
ziska! u prot. V. Gornostajevovej. Dominovala zvuková drsnosť, silný dramatizmus 
pred kultivovanosťou, krehkou nehou, meditáciou. Zmysel pre rytmus je sice pre 
polonézy [As dur, op. 53, es mol, op. 26, č. 2 a Polonéza-fantázla, op. 61) dôležitý, 
no uprednostňovať ho pred meniacim sa výrazom, strledajticlml sa farbami, kontrast· 
ml na pozad! domlnujticeho poetizovanla nezodpovedá predstave správnej choplnov
skej Interpretácie. 

Počtivajtic Sloboďanlka nedokázali sme odolať myšllenke, že klavirista podcenil 
obecens tvo a odviedol iba štandardný v9kon bez lntenzfvnejšleho vnútorného pre
žltla . Svojimi nema l9ml manuálnymi schopnosťami zaiste dokázal vzbudiť obdiv, 
menej náročného diváka azda aj nadchn1l.f, ale struny stdc jeho hra rozochvela 
v podsta te len pri O.vodnom Nokturne. Smerovanie naturelu sovietskeho umelca 
prezrádzall aj samotné prldavky, na ktoré bol velmi štedr9 a preukázal v nich -
napr. v Stravinského suite z baletu Petruška, jednej z najnáročnejšfch virtuóznych 
skladieb - velktl výdrž a lntenz!vny sklon k dravej, nie však vždy bezchybnej vir
tuozite. VLADIMIR. CI!IK 

~· .. 
Sovietska sopranistka Jelen.a Ustlnovov6 z leningradského Malého divadla opery 

a baletu sa predstavila bratislavskému publiku 17. novembra 1987 v Moyzesovej 
sieni SF vokálnym recitálom a o dva dni neskôr vystt1p11a v opere SND v tilohe 
Mimi. Jej vystúpeniu predchádzala - na Bratislavu nezvykle široká - publlclta 
a fáma v9bornej speváčky s medzinárodnou skO.senosfou. Tou však zostáva Iba lau
reáts tve na aténskej stiťažl Marie Callasovej v roku 1983. Inak meno speváčky nie 
je frekventované na žiadnej významnej opernej scéne sveta. Hlavn9m prfnosom re
citálu Ustinovovej bola u nás zriedkavo uvádzaná tvorba francúzskych skladatelov 
Salnt-Sal!nsa, Debussyho, Ravela a Poulenca. Ina k možno označiť dramaturgiu kon· 
certu za značne nesúrodti: strieda li sa árie l ples ne bez akéhokolvek motivačného 
kftiča. (Kuriozitou boli l nepres nosti v programovom bulletine, ktorý uvádzal 5 ples
nf Rachmaninova, hoci boli Iba 4 a názov Salnt-Sal!nsovej plesne nevedel z ruského 
prekladu nikto preložlfl) Hlavnou doménou speváčky je najmä nosnosť a znelosť 
hornej tercie hlasového rozsahu, lnkllnujúcemu najmä k mla dodramatickému od
boru a preš perkovanému možnosťou koloratúry. (Preto l Jej Mimi v opere bola omy
lom, je totiž Ideálnou Musettoul) Jej hlas v strednej a nižšej polohe znie menej 
prlerazne a menej a traktfvne, jeho timbre nevzbudzuje pozornosť. Takisto jej rob( 
problémy dlhá pucclnlovská fráza. Je typom pre tilohy Vloletty, Glldy čl Lucie. 
Bada tefn é boli l pamäťové chyby, a to tak po stránke textovej, ako 1 muzikálnej. 
(Dokonca v takej známej árU, akou je ária Roslny z Barbiera, nastal .,útlm" nielen 
u sólistky, a le aj u klaviristky Jeleny Matusovskef, Ina k spofahllvej sprevádzačky 
umelkyne. l Handica pom koncertu bola tiež slabá návštevnosť. Napriek maximálne 
vyvinutej snahe MDKO prišlo Iba 32 divákov, z toho 18 profesionálov. Je zaráža júce, 
fe podobnú propagáciu ako Ust~novová nemajú vystdpenla tak9ch hviezd, ak9ml 
sti Obrnzcovová, Slňavskaja, Nesterenko, atd. TI sa musia uspokojiť maximálne so 
4·rladkovou správou a prfležltostne prlloženou fotografiou umelca. 

ALEXANDER. HANUSKA 

UMENIE A REVOLúCIA 
(Dokončenie z 3. str.) 

tratličné hudobné kulttiry ako statické, 
uzavre té, konzervujtice prejavy minulos
ti. 

V pos lednom tematickom okruhu pre
važovali filozoficko-teoretické ana lýzy 
súčasn9ch trendov v umenovednom mys· 
leni. Jediný prfs pevok, týkajticl sa hu
dobnej problematiky, na tému Revolticta 
v hudobnom myslenf predniesol Roman 
Berger. Snažil sa hlbšou analýzou neu
rofyzlologlckých procesov a .,archaic
kých" mozgových funkclf o komplexnej
šie hladanle podsta ty estetického zážit
ku, a t9m aj zmys lu umenia, v9vojových 
prlncfpov hudby - najmä v stivlslostl 
s a kceptovanrm tzv. novej hudby ako v9-
sledku zákonitosti de jinného v9voja . 

V našom prfspevku sme podrobnejšie 
reflektovall Iba referáty s hudobnou 
problematikou - aj d alš ie referáty však 
rleš lll za ujlmavé a aktuálne otázky ako 
napr. sovie tske literárno-este tické kon
cepcie 20. rokov, sociálno-revolučná mo· 
Uvácla v a rchitektonickom kontexte, 
ume lecké paralely a a nticipácie sociál
nych revolúcii, revolučné Idey a v9v1n 
este tiky. Treba celkove konštatovať eru
dovanosť a vysokú úroveň vypracovania 
referátov. Diskusie zase ukázall v9hody 
a dnes už vlastne nevyhnutnosť Interdis
ciplinárnej spolupráce, ktorá odhafuje 
plura litu prfs tupov a r Oznos( ciest k ve
deck9m pravdám. 

Vzhladom na záva žnos( problematiky, 
ktorou sa konferencia zaoberala, žiada 
sa uvažovať o možnos ti poskytntiť tak9m
to podujatiam verejné fórum. Ved po
znanie pods ta ty spoločenských revoluč
n9ch procesov pomáha pochopU a j revo
lučný charakter stlčasnej prestavby spo· 
lačnosti , ktora tak výstiž~te charakteri
zova l M. S. Gorbačov vo s vojom preja 
ve na s lávnos tnom zasadnut[ k 70. v9ro
člu VOSR v Mos kve: "Október a pres tav
ba : revolticla pokračuje" . 

JANA PETOCZOVA 

Druhá - tentoraz v9lučne muzlkolo
glcká - konferencia, ktorá sa konala 
z podnetu 70. v9ročla VOSR 26. novem
bra t. r. v Martine a jej us porladatefml 
boli ZSSKU, OVU SAV a Matica sloven
ská, sl dala do záhlavia názov Hudba a 
revoldcla. Na pôde Matice slovenskej 0.
častnfkov a prftomn9ch prlvftal jej 
správca Vlllam Mruškovlč; poukázal o. 1. 
na fakt, fe budticl rok sl Matica s la· 
venská pripomenie 125. výročie založe
nia a fe konferenciu v širšom slova 
zmysle možno chápať ako Istý predvoj 
chystan9ch osláv. Pracovnťí časť konfe
rencie otvoril predseda ZSSKU Ladislav 
Burlas. Okrem Osmich muztkologlckých 
referátov, o ktor9ch sme sa bližšie zmle
nlll v predchádza jdcej časti článku, s 
referátmi predstúplll ďalš[ štyria muzl
kológovia . Ceský hosť, vedúci Katedry 
hudobnej vedy UJEP v Brne Jlf( Vyslou-
111 v prfspevku Hudba a revolúcia osvet
lil pojem revolticle v rôznych vzfaho
V9ch rovinách od fllozoflcko·hlstorlcké· 
ho poňatia po špecifické poňatie, týka
júce sa hudobného umenia, pričom ne
zanedba l ani vzťah evolúcie a revolúcie 
v umeni. Ján Albrecht, vychádzajO.c zo 
zákla dných téz dialektiky, označll revo
lučnosť, revolticlu v umeni za zvrat k 
vyššej kvalite. Podnetnosť myšlienkové
ho univerza významného českého lite
rárneho kritika a jeho estetických vý
chodisk predostrel vo svojom pr fspevku 
Revolučnosť ldef F. X. Sa ldu a hudba 
Miloslav Blahynka. O ka tegórii sociál
neho pokroku v kritikách l. Ballu refe· 
rovala a utorka článku. 

Martinskf hostite lia vytvorili priaznivé 
pros tredie na konanie konferencie, za čo 
Im bezpochyby patri vďaka. Pre budťíc
nosť by sa však malo pr i takýchto po
dujatiach uvažova( tiež o rozšfrenl audi
tória z r adov odbornfkov, aj ked tu -
pravda - zohráva j1l. úlohu ekonomické 
stimuly a kapacitné možnosti ubytovania. 

JANA LENGOVA 

Saf•ka prlbllluje 61!aahlfkow koalereacle -. MarUaa, lfaYa eprbca MS dr. V. Mni
kofi~. dr. B. BaaAry a dr. a. aybarli!, CSc. Snfmka: F. Lašut 

Hudobné oddele
nie Historického 
ús tavu Slovenské
ho národného ml1-
zea sl uct ilo 70. 
v9ročlo VOSR cyk
lom troch koncer 
tov z komornej 
tvorby sovie tskych 
skladutelov. Ko
nali sa v dvo jt9ž· 
dňovom odstupe v 
koncertne j sieni 

Bra tislavského 
hradu. Drama tur
gicky a j organizač
ne Ich pripravila 
a úvodn9ml slova
ml sprevádzala 
PhDr. Viola Svant· 
nerov6, ktorá pr ed 

vlacer9ml rokmi lst9 čas študovala v 
Moskve, kde s l osvojila dôverný vzťah 
k sovietskej hudobnej kultúre . Dokáza la 
to premysleným v9berom skla die b, kto
r9m sledovala jedln9 ciel - posky tnúť 
obecens tvu skratkovit9 pohlad na v9voj 
komornej tvorby v ZSSR. Navyše s n jej 
podarilo pre Ich Interpretáciu ziska ( na
šich špičkových umelcov, ktor9ch v9ko
ny znesti aj tle najvyššie kritériá. Po
tešltefné boli aj záujem a odozva obe-

van9 D. Sostakovl~ovl, prlbližll vrchol
nú postavu sovietskej hudby nie ako 
oficiá lneho tvorcu monumentálnych sym· 
fónlf, a le ako ma jstra, suverénne ovlá· 
da júceho Unesy svojho umenia a hlav
ne - ako h!a dajúceho, pochybujúceho a 
trpiaceho človeka. Program sa začal Pre
lúdiom a fúgou zo známeho cyklu op. 87 
[ 1951 l, ktoré predniesla I. Cernecká. Ho
cl je dielo Inšpirované J. S. Bachom, 
nezaprie ruský pOvod svojho autora -
nie le n charakterom tém, ale hlavne hl
bok9m ponorenfm sa do fažkomysefnýcb 
nálad , čo je tak prfznačné pre ruská 
duš u. Bolo pastou sledovať stvárnenie 
jednotllv9ch zložiek v podani Interpret
ky, ktorá dielo dokonale pochoplla. -
Vo tllozoUck9ch s férach sa pohybuje aj 
hudba Sonáty pre vlolon~elo a klavfr, 
op. 40 ( 1934), ktorá už anticipuje skla
da te lovo zrelé tvorivé obdobie. St9lovo 
zriedkavo ucelené dielo mladého autora 
udivuje vážnosťou a naliehavosťou per
tra ktovan9ch nálad. Iba jeho posledná, 
kapriclózna časť prináša náznaky typic
ke j šostakovtčovskoj grotesky. Ideálne 
zohra tá dvojica interpretov [J. Slávik a 
O. Rusó l · priviedla svojim majstrovským 
podanfm kvallty diela k plnej pla tnosti. 
- Zo Sostakovlčovej plesňovej tvorby, 
ktorá zahrnuje vyše desať cyklov, sme 
poču li šesť neobyčajne pôsobivých Spa· 

Sovietska komorná tvorba 
na Bratislavskom hrade . 

censtva: pri prv9ch dvoch koncer toch 
zapln1lo celú sálu (Iba pri treťom osta 
la polovica mies t neobsaden9ch l . 

Pre prv9 koncert, venova n9 komornej 
tvorbe S. Prokofieva (l. novembra 1987 ) 
vybrala gestorka sklada telove k lúčové 
diela tohto žánru a v úvode vyzdvihla 
jeho vzfah ku klavfr u, spätosť s for· 
mami klas icizmu, nespornú or iginalitu 
a kompozičné ma jstrovs tvo. Z dva dsia
tich klavlrnych mlnlatúr Miznúce vidiny 
op. 22 [ 1915-16 ) predniesla Ida Cernecká 
desať navzájom kontras tu júclch čfsiel 
ako ukážku skladaterovej boha tej fan· 
tázle a suverénneho ovládania nástrojo· 
vej špecifiky. V jej priliehave j, priam 
brilantnej Interpretácii sme po~u ll kla 
vfr spievať, snfva ť, smiať sa 1 zúriť . . . 
Úplne Iný sve t odhaluje Prokoflevovo 
vlolončelové Concertino g mol, op. 132 z 
50. rokov, v ktorom sa sklada tel javr 
menej .,modernf' , a le za to overa zrelšf 
a hlbšf - oza js tn9 lyr llc je to v pod
state vrťícne dueto violončel a s klnvf
rom, pri ktorom prv9 ná stroj napokon 
predsa len dominuje [napr. v ma jstrov
skej kadencll na ko net l. čas ti) . V ir· 
tuózny, no pritom h lboko prežlt9 v9kon 
mladého čelistu Jána Slávika, doplnený 
cltllvou, inšpirujúcou hrou Daniely Rus6, 
zanechal v poslucháčoch h lbok9 dojem. 
Zážitkom bola aj Interpretácia štyroch 
z Piatich plesol nn . slová Anny Achilla· 
tovovef, op. 27 (1916 ). ktoré predniesli 
mezzosopranistka Hana Stolfová -Bando
v6 a klavirista Ivan Ga jan. Treba kon· 
štatova ť, že speváčka v pos lednom čase 
svoj prednes výrazne skultivovala a oba· 
ha tila odtienkami, a ké sme u nej pred
t9m nepočuli. Ocenili sme a j jej dsllle 
ufahčlť pochopenie plesnr rozmnožen9m 
prekladom r uských textov. - Klavfrnu 
son6tu C dur, op. 38/ 135 ( 1923, preprac. 
1952 ) predniesla l. Cernecká s je j vlast
nou precfznosťou a zmyslupln9m pocho
penfm všetk9ch joj zložiek. - Progra m 
koncertu vyvrcholil kurióznou Sonátou 
O dur, op. 94, č. 2, pôvodne napfsanou 
pre flautu a klavfr [ 1943 l . O rok neskOr 
však skladatel nahradil flautu hus lami 
a postavU tak Interpre ta tohto diela 
(vte dy to bol O. Olstrach l pred náročnú 
úlohu - zvládnuť par t, ktor9 nevychá
dza z povahy nástro ja. Hus le, ktor9ch 
doménou sú lyr lcké kantilény, sa tu mu
sla vyrovnať s lomenou prokoflevovskou 
melodikou, non:legatov9ml úsekmi a 
flautov9ml .,hvizdmi" - skrátka s prv
kami, ktoré sú pre tento nástroj ne
pr irodzené. Vo v9razovej šká le diela pre· 
vláda energia a odhodlanosť , čo napo
kon dobre "sed[" husllstke Je le Spitko
vef, ktorá svojou mužnou hrou podala 
obdivuhodný, ozaj Imponujúc! v9kon. 
Kongeniálnou partnerkou jej bola kla
viristka Sllvla Cápod. 

Druhý koncert [ 15. novembra ). veno-

nielskych plesni, obdivuhodne sprrtom
nujúclch a tmosfé l'U vzdia lenej stredo
morskej kra jiny so s vojráznym kolor1· 
tom, ktor9 r usk9ch skladaterov - poč!
najúc Glln kom - opä tovne Inš piroval 
k vytvoreniu diel, plných vášne a tem
peramen tu. Mezzosopranistka Ida Kirilo
vá presvedčila, že má výborné danosti 
nie len pre opern9, a le a j pFe koncertný 
~pev. je j žlv9, p0va bn9, no pritom dis
cip linovaný prednes výdatne podporil 
klaviris ta Milan Ivan, lnšplrovan9 umne 
a ná padito prepracovan9m klavfrnym 
partom. - Na záver zaznelo polyfonlc
ky koncipované Klavfrne kvinteto g mol, 
op. 57 ( 1939 l v dokona lom podani Moy
zesovho kvarteta (S. Mucha, F. TISr6k, 
A. Lakatoš, J. Slávik) s Mariánom Lap
šanskfm pri kla vfri. je nemožné pred
s tavU s i h lbšie pr enlknutie do obsa
hu uie la, rozpráva júceho o duševnej 
trýzni a pochybnostiach, ale aj o r ados
ti z tvorby. 

Pos ledn9 koncert [29. novembra) . ~~ 
obmedzil na povojnovú tvorbu [diela 
dnešne j s trednej skladatelskej generá
cie , u nás doteraz neznáme) . V. Svant
nerová načrtla prehla d rôznych v9v1no· 
v9ch prúdov, lttoré - vychádza júc z roz
manitých zdrojov - poväčšine až za
čiatkom 60. rokov zfskali kontakt s 
progresfvnyml kompozlčn9ml technikami 
západnej Európy a konfrontovaU Ich s 
národn ým kulttirnym dedičstvom. Na 
koncer te zaznell diela štyroch st1čas
n9ch sovietskych skladaterov - R. S~ed
rinn, S. Gubajdullnovej, E. Denisova a 
S. Sionlmského v obdivuhodnej Interpre
tácii čelistov J. Slávika a J. Podhoran
sk~ho, h uslistu J. Cllmarovi~a kla virist
ky D. Rus6, organistu V. Rus6a a kla
r lnetis tu J. Uhlia ra. Poslucháčsky vďač
né boli na jm!l vtipne spracované sklad
by R. Sčedrina - Stvorylka z opery Nie· 
len láska [Slávik - O. Rusó), španiel
skym koloritom oboha tená Humoreska 
a jej podobná skladba V itfle Albénlsa 
[ Cižmarovič - O. Rusó) , ako aj výber 
dvanástich prelúdU z Polyfonického zo
š itu ako priklad možnost[ atonálnej po
lyfónle. Zdroj lnšph•ácle tu prezrádzajťí 
zakomponovanó prvky z Ba chov9ch ln
ve.nclf. - Tvorbu pos ledného desa ťročla 
reprezentovali tri skladby: In croce od 
S. Guba jdulinove j [Podhoranský - V. 
Rusó ). Sonáta in B pre klarine t sólo 
od E. Denisov a (Uhliar) a Chromatlcki 
poéma od S. Slonlmského (V. Rusó) . S 
podobnými skladbami ,.zápa dného" sveta 
majú tie to diela spoločné na jm!l to, fe 
na prvé poču tie pôsobia absolútne koz
mopollticky, čo znač!, že mohli vznik-

. núť kdekolvek na svete. Dokumentujú 
dôver n(• znalosť možnos t[ nástroja, pre 
ktorý sú určené, ako a j záfubu autorov 
v sono•·istickom experimentovanf. 

LJUBA MAKOVICKA 
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V roku 1987 sl naša kultárna verejnosť pripomenula 
výročie, ktoré bolo zaradené i v kalendári UNESCO -
200 rokov od tímrtla významného Uteráta, františkána 
HugoUaa Gnlovli!a (1712-1787). Tento fakt mOže byť 
okrem Iného prHežltosťou na zamyslenie sa nad vzťa· 
hont Gavlovičovho literárneho odkazu a tvorby jeho sd
časnlkov - hudobnlkov, najmä Paullaa BaJaaa (1721-
1792) a Edmuada Paschu (1714-1772) . POsob111 v tom 
istom prostredi ako Gavlovlč a hoci na rozdiel od ďal
šieho, trochu mladšieho Adalberta Gazdu . (1741-1817), 
zakladajtlceho člena Bernolákovho Slovenského učené
ho tovarišstva, nemáme zatlal doklady o priamych kon
taktoch, vzťahoch s Gavlovlčom a s výnimkou Bajanov· 
ho jednoročného novlclátu v Pruskom Ich ani nemôžeme 
predpokladať, takéto porovnanie by mohlo vtest k vla· 
cerým zaujlmavým, no široko postaveným otázkam, napr. 
čl majú vObec tltlo autori niečo spoločné, ak áno, 
tak čo, čim sa približuje Ich tvorbe, alebo - čl malo 
napriklad na nich vplyv rovnaké prostredie, v ktorom 
sa väčšinu života pohybovali: na jednej strane pomer· 
ne uzavretá kláštorná komunita, na druhej strane velmi 
tlzky kontakt s pospolitým, jednoduchým ludom. Netrtí· 
fama sl dať na ne odpoved na tomto mieste s výnlm· 
kou jednej a poktíslme sa aspoň načrtntit možné prl
buznosti v prlstupe k "materiálu", v tvorivom procese, 
v probléme rOznych "prameňov" tvorby literáta a hu· 
dobnfka, žljtíclch v tom istom čase a tvoriacich v tom 
tstom prostredi. 

Nejde, samozrejme, o násllné porovnávanie Gavlovi· 
čovho diela, predovšetkým na jznámejšieho - Valaskej 
školy mravov stodoly (1755) s tvorbou spomenutých 
skladatelov, nejde ani o hudobné .,motrvy" u Gavlo· 
vlča, koniec-koncov, nie sti už také frekventované, ako 
by sa dalo predpokladať. Nejde ani o hladanie čtt v 
Gavlovlčovej poézU, podporujtíclch jej prfpadný "hudob· 
ný prednes". Dve uverejnené melódie vo vydani M. Re
šatku (1830-31) k l. a 12. note Valaskej školy by mohli 
by( dostatočným protlargumentom, hoci tento pokus tre· 
ba hodnotU v dobovom kontexte. Predsa však na zákla
de doteraz povedaného zo strany literárnej historiogra
fie možno uvažovať o podobnosti určitých postupov, čer· 
panla z rOznych ,.prameňov" minulosti dávnej 1 ne
dávnej tak u hudobnfkov ako u Gavlovtča. Na žriedla 
Gavlovičovho diela sa poukázalo už velakrát - je tu 
vlastne zhrnutá celá predchádzajtica sktlsenosf bibltou 
počfnajtíc, cez a ntických a utorov, stredovektl nábožen
sktl spisbu, E. Rotterdamského až po Montta polltlco
moralla Poliaka A. M. Fredra, ba hladaj1l sa aj sd· 
vlslos ti s poéziou P. Benického, Pätsto naučenlaml Sto
baeusa, atd. 

Aj v hudbe Gavlovtčových stičasnlkov P. Bajana a 
E. Paschu, spojenej najmä s tematikou vianočného ob· 
dobla, sa už viackrát (J. M. Teraryová a R. Rybarlč ) 
zdOraznil! rôzne zdroje, pramene. V tejto sQvlslostl sa 
nastolila aj otázka pôvodnosti použitých prvkov, zložiek, 
resp. spOsobu Ich spracovania, teda celku, jeho origi
nality, resp. nepôvodnostl, otázka tzv. composltum mtx
tum, koláže a pod. Všimneme sl predovšetkým prvti čast, 
t. J. pramene. 
· Zrledlaml Paschovej a Bajanovej hudby určite boli: 
l. stredoveký chorál, 2. duchovná pleseň, 3. baroková 
hudba ako najpodstatnejšia zložka (ved Ich tvorba spadá 
do samého záveru barolfuvej epochy a nástupu nového 
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štýlu raného klasicizmu), 4. rovnako dOležlt~ je galant
ný štýl (ako jedna z raných fáz klasicizmu) a 5. rela· 
tfvne samostatnou zlo~kou je Iudová hudba, ktorá sa 
doteraz a j na jpodrobnejšle hodnotila (spomeňme len vy
nlkaj\1cu štQdiu Realistické Iudové tradlcle v sloven
ských barokových pastorelách J. M. Terrayovej, Hu· 
dobný život, 1974, 24, alebo tlvodntl štQdlu k edlcll 
Paschovej VIanočnej omše F dur, Opus, Bratislava 1987, 
taktie! z jej pera}. Niekedy sa však trochu násllne v 
tch hudbe hladajtí l dalšie prvky - archaizmy, predo
všetkým hoquetus a fauxbourdon. Pravdu povediac, ne
zdá sa pravdepodobqé, že by mohlo fs( skutočne o vy· 
užitie týchto technik, a to napriek tomu, že napr. "fal· 
sobordone" sa tradovalo v renesančných traktátoch cez 
Praetoria, atd. nf do 18. storočia, ale viac-menej len 
ako teoretický "problém". V prfpade celých reťaz[ Jdbo
zvučných sextakordov u Paschu a v mnohých dielach 
Bajana Ide o celkom bežné harmonické postupy od čias 
Corelllbo - ako na to poukázal M. Bukofzer -, ktor6 
boli také obltibené, te miestami sa nimi plytvalo, po
užlvall sa, ak to tak možno povedať, nad dnosnd hra
nicu. Ato je aj prfpad Bajana či Paschu. V s ledoch para· 
lelných sextakordov nemožno hladať nijaké archaizmy, 

K žriedlam tvorby 
P. Baiana a . Paschu 

Ovestoroňnicl Hugolína Gavlovlňa 
práve naopak, je to rovnako typická dobová črta, ako 
velk,é množstvo untsonových tém, melódlf, práve v 
skladbách s pastorálnou tematikou. Podobne, známy 
"hoquetus" v Benedlctuse z l. vianočnej omše E. Paschu 
nevyplynul zo znalosti tejto techniky, tá bola dávno za
budnutá, autor Iba poufll v snahe o maximálnu llustra
tfvnost (napodóbenle blačania oviec) podobný základ
ný pr!nclp, t. j. rozdelenie "melódie" medzi jcdnotllvé 
hlasy. Z dnešného pohladu by bolo možné práve v tom
to Benedlctuse nájsť v strednom tíseku dokonca "poly
metrlu", čo je rovnako násilné ako hladanie starých 
technik. 

Stredoveký chorál, hoci vo velmi vzdialenej, deformo
vanej podobe, bol živou stlčasťou obradov, najmä v re· 
holiach. Aj u františkánov v 18. storoči patril k celo
dennému "chleblku" predovšetk5'm klerikov a novicov. 
Preto samozrejme nemohol nezanechaf stopy 1 v dobo
vej "umelej", komponovanej hudbe, ktorá patri v prln· 
cfpe do oblasti figurálnej hudby. Toto ostré dobové 
delenie hudby na musica choralls a musica flguralls 
sa ostatne u františkánov stiera. Najčastejšf spOsob 
predvádzania hudby vObec tu bol spolo~ný spev chó1·u 
z jedného velkého rukopisu, sprevádzaný len organom. 

ľuba pastorltia - llustrAcla z Valaskej lkoly (1755) 
HugoUaa Gavlovlča. 

Podobne l duchovná pleseň, t. .J. spoločný spev s rudom 
v jeho jazyku (nielen v slovenčine, ale podla miestnych 
podmienok aj v maďarčine a nemčine), predstavovala 
trvaltl zložku Ich hudobnej kultúry, na jmä v salvatorlán· 
skej provincii, kde žUl aj Bajan a Pascha. (Táto tradl· 
cla, rozmáhaj\1ca sa velmi v 17. storoči, neobišla ani 
mariánsku provinciu - spomeňme len známy zbornlk, 
ktorý V. Gajdoš nazval "rukopisná podoba Cantusu cat
holic!". ) U Bajana nachádzame zapfsané množstvo du· 
chovných plesni s prldaným generálnobasovým sprievo
dom, ktoré sa vyskytovali bežne v dobových spevnfkoch, 
naprfklad v CantusP. cathollcl (Vesele splvajme, Po zlém 
pádu človeka hrfšného, Ave Maria gratla plena, Zdrava, 
jenž sl pozdravená a l.). 

Z barokovej hudby prevzal Pascha a Bajan samozrej
me najviac. Ved napriklad ostatné Bajanova omše ok· 
rem pastorálnych patria bez výnimky k typu, ktorý v 
tom čase prevládal v stredoeurópskom teritóriu a vôbec 
sa neUšla od omši rakúskej proveniencie, ktoré Bajan 
anonymne zaznamenal vo svojich zbornlkoch. Menej roz· 
vlnutou koloratúrou sa Ušla viac napr. od podobných 
skladieb hudobnfkov mariánskej provincie, napr . M. Rep
kovlča a P. Roškovského. Bajan a Pascha prevzali typ 
barokovej mlssa concertata so všetkými znakmi, od ce l· 
kového členenia a stereotyplzovaného charakteru jednot
livých časti až po detaily, motivické prvky, témy a pod. 
Bajan vo všetkých svojich troch vianočných omšiach 
použil napriklad aj typickú techniku "ut supra ", v tomto 
prfpade Ide o na jbežnejšie opakovanie Kyrle na text Do
na nobls pacem. V pastorálnej omši na jvýraznejšie zas· 
tupujú prvky barokovej koncertantne j omše časti ako 
Et lncarnatus, Cructrlxus u pod., vymykajtlce sa jedno
značne z celkového kontextu, velmi poznačeného Judo· 
výml vplyvmi. Napriek zjednodušenému partičelovému 
zápisu na dvoch linajkách (v hornej vedtlca melódia. 
dolu generálno basový sprievod) sl zachovali všetky zna
ky pOvodnej "predlohy" - Ide o zborové akordlcké 
štvorhlasné úseky, teda zďaleka nie o jednohlasné zbo· 
ry, aké sa vyskytujtl častejšie v týchto skladbách, s váž· 
nym inštrumentálnym sprievodom plynúcim v rovnomer 
ných opakovaných osminách, a to nielen v parte gene
rálneho basu, ale aj v sláčikových nástrojoch (najčas
tejšie dvoch husH) . 

Barokový recltatlv Bajana a Paschu charakterizuje 
určitá nalvnost, "neohrabanosf", hrubosť ta k v melodl· 
ke, ako väčšinou aj v harmonickej opore. Vyplýva to 
možno čiastočne 1 zo školenia , hoci zďaleka nejde o dl· 
letantov nielen v dnešnom pejoratfvnom význame, ale 
ani v dobovóm zmysle - Uto hudobnfcl absolvovali 
väčšinou kompletné tradičné dobové školenie od figu
rálneho speváka počlnajtic, ako napr. Bajan. V celkovom 
hudobno-slovnom kontexte však "nedostatky" zanikajú, 
spomeľ\me len recltatfv "Vysttipte z chléva pastlrové" v 
Bajanovom trojkrálovom ofertórlu alebo najznámejši a 
z harmonickej stránky najrozvlnutejšf recltatfv "Jut sem 
vykonal" z Glorie Paschovej 1. vianočnej omše, kde mno· 
hé nešikovnosti vyplývajtl len z obyčajných pisárskych 
omylov a po Ich ods tráneni Ide o celkom bežný reclta
Uv s jednoznačným harmonickým výkladom. Typickým 
prfkladom je 1 recltatlv .,Hoj, hoj, čo tam, bačo" z 
Paschových Prosae patorales. 

V galantnom štýle má pOvod predovšetk5'm ária a ob
fúbené arloso, o ktorých podrobnejšie pfsala dr. Ter
rayová. U Ba jana a Paschu na rozdiel od Roškovského, 
G. Dettelbacha nenachádzame prakticky virtuóznu áriu 
da capo, viac sa vyskytuje ária s obllgátnyml sólami, 
ktoré nemusia byt jednoznačne určené organu, hoci v 
partičelovom zápise je tldaj "organa solo~. V zmysle 
dobových praktik to mohli byt aj Iné nástroje, predo
všetkým husle. z galantného štýlu ďalej Bajan a Pascha 
prevzali prvky tanečnej hudby. Mnohé árie, duetá majll 

charakter menuetu (v jednej pastorálnej Oldl v Roll 
kovského zbornfku L yturgla franclscana je 6časf Qua 
nlam tu solus označená priamo "Menuet"). A jedno! 
z najdOlefltejšfch čtt je využrvanle sprlevodntch flgd 
charakteristických pre "zjednodušený spôsob kompono 
vanla" v l. polovici 18. stor. - Alberttho basy a mut 
ky-basy (lomené oktávy). Iné črty, typické pre klas~ 
ctstickti hudbu, predovšetkým pravidelné periodické čle 
nente, majti v tejto hudbe väčšmi ludový pOvod, nle st 
priamo prevzaté z dobovej umelej hudby. 

K otázke ludových prvkov, ktorou sa velmi dOkladDI 
zaoberala dr. J, Terrayová, charakterlzujtlc šlrokti palet1 
od citácii ludových plesni a tanečných melódii cez polo 
Judové melódie, až po ponášky, komplikovanou navy§ 
aj tu stleranlm hranic medzi ludovým, pololudovým , 
umelým prejavom, treba vyzdvlhntlf jednu črtu, na ktc 
rti sa často zabtida. Hoci nejde zďaleka o typlck9 ja\ 
len v prfpade Paschu či Bajana, ba naopak, charakter! 
zuje minimálne celý stredoeurópsky kontext, práve 1 

tvorbe týchto autorov má mimoriadne dOležité mieste 
Ide o melodiku typickú pre Inštrumentálne sóla, 01 
nájdeme ju aj vo vokálnej zložke. Vychádza z jednodu 
chých nástrojových možnosti pastierskeho rohu - tubl 
pas torltla, nástroja vlažticeho sa jasne na pasttersla 
kultúru. Základom je melódia na báze kvartsextakordu 
skoky od základného tónu na spodnú kvartu a vrchnl 
terciu, resp. kvintu - a opačne. Na tomto principe Sl 
rozvfja velké množstvo sprievodných flgtlr typickýc! 
pre vianočné omše, pastorely, no l litánie, antlfóny, atd 
Je potrebné zdOraznl( to najml! u Bajana, lebo dos 
často sú "zakliate" len vo všeobecných pokynoch k me 
dzlhrám čl dohrám "fiat cifra", "Ciat modlca cifra PB! 
organlstam" a pod., teda tieto formulky nie sú vypfsan~ 

Tuba pastorltla je okrem toho jedným zo základnýc) 
ludových hudobných nástrojov, ktoré so použlvall popt1 
p!šťalkách, gajdách (gajdového pôvodu stí zasa dlhd 
s tereotypné kvintcvé zádr~e). Inak obsadenie sklad let 
Paschu a Bujona bolo dosť skromné - k vokálnyn 
hlasom (mužské a chlapčenské) s organom pristupovali 
najčastejšie len dvoj ica husH, Iba v slávnostnejšfcl 
skladbách l kla rlny, ktoré sa podla potreby nahrádza~ 
rohmi ( najml:l k vOli tónine). No dôležitosť ani rozsat 
Inštrumentá lnej zložky nevieme dnes presne odhadntif 
Jednotlivé údaje ako "lnštrumentačné pokyny" stl jed· 
nak velmi skromné, no l k nim treba pristupovať s re• 
zervou. A všeobecné pokyny, napil. v Paschove j pasto . 
re le "Co je to dnes za znamenf" - Inclplt tuba, Clarlnc 
Marche - ná m pomôžu naozaj len velmi málo, kedže 
akýkofvek zápis "pochodu", ktorý sa hral na začiatk~ 
chýba. 

Bolo by možné hfadaf l dalšie paralely, najmä medz 
oboma skladutefml, nápadné stl na pr. štylistické prlbuz 
nosti medzi l. vianočnou omšou Paschu a Ba janova 
l. omšou (podobné postupy, ba takmer "citáty" v Chris 
te elelson, nn začiatku Glorle, atď.). ~nožstvo a roz n 
"cll;\cJí" sú nam:nj vc !l(é [belnc nnpr. n11chtlrl1nmr ntr 

Laudamus te :& l . vianočnej omše Edmunda Paac:hu 
(ukUka Arie v galantaom š týle) . 

ktoré Bajanove pastorely v "zárodočnej" podobe v om· 
šlach). Treba sl však uvedomlt, ~e t!to autori sa naozaJ 
nesnažili o origina litu. To ne bola jednak charakterlstlc· 
ká črta doby, a dvojnásobne to platllo na podmienky 
františkánske] rehole, kde "opus franclscanum" bolo -
ak to tak možno povedať ·- spoločným majetkom, preto 
l a utor nebol podstatný, zaujfmavý. Autorské tidaje s6 
skOr výnimkou. P. Bajan na titulnom liste svojho prvého 
zbornlka omšt Harmonie Seraphlca (1755) len všeobec· 
ne uvádza, ako postupoval: "purtlm composult, partlm 
communes ad bassum 'generalem reduxlt" (t. j. okrem 
vlastných skladieb sd tu l také, ktoré len upravil do 
najjednoduchšej podoby - pre spev s organom). Bolo 
by však chybné myslieť sl, že tieto skladby sa hrali len 1 

v tomto skromnom rúchu. Rozhodne, napr. v Skaltcl, 
Z!llne čl Pruskom boU podmienky na to, aby znelt ' 
l s klarlnaml, rohmi, huslami, vo vianočnom obdob[ 
1 s Iudovýml nástrojmi. Spolutlčtnkovaf mohli mestsld 
trubači, hudobnfcl farského kos tola a pod. Mo!no pred· 
pokladať, že z Interpretačného hladiska nešlo o mazal
ku velmi rôznorodých Judových a umelých prvkov, skOr l 
boU tieto skladby v Intenciách doby zjednotené z hla· 
diska štýlu, t. j. doznlevnjúceho ba roku a nastupujdCI· 
ho raného klasicizmu, nujm!l v tom čase prevládajdcebo ' ' 
galantného š týlu. 

LADISLAV UCIC 


