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O nový
profi
časopisu
Dňom 1. janu6.ra 1988 sa stal po
niekofkýcb zmen6cb ldeovtm vydava.
telom Hudobné ho života Zviiz slovenekfch skladaterov a koncertných
umelcoY. (Počas 20 rokov existencie
n6iho časopisu sa v tejto úlohe uf
vystriedali Ministerstvo kultúry, Sloy.
koncert a Ostav umeleckej kritiky a
divadelnej dokumentácie.} Pri tejtD
prlležltosU sme požiadali predseda
ZSSKU doc. dr. Ladislava Burlasa, DrSc., o krátky rozhovor.
V čom vidfte prlčinu nejasnosti v
.,urč eni otcovstva" Hudobného života?
Vecf nezastupitelná úloha I deového
vydaYatera v ot6zkach koncepcie i obsahu odborného časopisu je predsa
od začiatku jasná a neoddlskutovater .
nA.

-

Dvojtýždennlk Hudobný ž-Ivot :oo.
v čase, kecl jestvoval
aj ča s opis Zväzu s lovenských sklada·
te f.ov. Profiláciu Hudobného života bola podmienená sk utočno s ťou, že teo i'etic·ky orientova né, ro zsahom v!lč ši o
články , ktoré reagova li na ideový a
kultúrno-politický pohyb v U<!Ileleckých zov!lzoch, maH kde vychádz-a t
Hudobný život sa teda v pra vom zmysle s l·ova mohol o.rlent·o.vat na k()ncert.
né dk1Jlie, a týrm bolo zdôvodne-né, že
jeho vyda va te lorn bol1.1 č s, umelecká
agentúra Slovkoncert. Po zá niku zvl:l·
zového časapls u musel plnlt a aj do teraz splňa Hudobný žl!vot vlaceró
funkcie : Okrem s ledov.a nLa a recenzova nia hudobného dia nia pu biLku jú sa
v ňom .aj historicky 1 teoreticky orlen.
to·vané č l ánky . Zme na profilu časOIPi
s u s.i vyžiadala a j ~menu Ideového
vyda v.a tela . Po XVII. zjazde KSC a po
VII. zjlazde ZSSKU vznikla potr eba,
aby z.v!lz mal "svoj" č u·sopis. "Svot
v t()m zmys le, aby sa d ostáva li viac
do verejnosti lnfot\lná cie o vý·VOjl mys.
lenia a kultúrno-politickeJ prá ce zvll zu.
V čom bude spočlvať prepojenie
Ideového vydavatera a odborné ho ča 
sopisu a aké miesto vo vzťahu ZSSKU
- Hudobný život - odborný časQpis
bude mať zväz?
P.repojenle ZSSK U s odborným
č a sopisom Hudobný život by s a ma lo
pre ja vi( najm!! v lepše j infol'movanos.
t i ve rejnos ti v otázkac h a pl·oblémoch
h udobnej kultúry, ktoré umelecké
z.v!lzy (národný l fedel'álny) riešia .
Budeme sa us ilov ať o vi ac prfspevko·v
teoretic.kého charaktet·u, a le a j o ta ·
ké, k·toré pomôžu prebo·jováva t ciel
presta•v by a nového mysl enia v obl u·s tl hudobnej kultúry. Nie na posledn o m m ieste by to ma lo ~n a m ena( Hj
zlepšenie ma teriálnych a pl'acovnýc h
p odmie nok r eda kcie a re da k čn e j prá .
ce. Za ve denie ZSSKU chce m vyjad·r i ť
prianie, aby sa v Hu dobnom živote
uverejňova li s právy o wsadmutLacll
úV ZSl:iK U a ZCSSKU, aby sa viac
poz<mnosti venova lo zvUzovým podu·
jatLarm a aby vznikli v časopise nové
l.'ubriky, n apr. ta ká , it!Ot'á by bola venov.uná probl·e.ma tlke nONOV2lnl,knute j
SlovenSkej hudobnej s p oloč n o sti. Zv!lz
by mal byt skutoč n ý m ideovým gesto.
rom časopi su a t u dostáva aj zvä z
šancu, a ko robiť verejnú a vo verejnosti účinnú kultt1rnu poli tiku, a ko
za bezpe č iť kompl e x nos ť pohla du na
vyvlja júcu sa hudobnú kuUúru. Napo.
kon aj to r o~h odne , ukú autoritu a
.[! ké spolo čen sk é pos t>a venle bude zvll z
mat. Ten totiž nie je da ný iba sta·
no v.umi a org a niz a čným a pracovným
pori adk om, a le živou a a ktuálnou práC()U, ktorá nie je orientova ná le n do
vnútra zv!lzu a jeho orgán u, ale do
široke j verejnos ti.
- redča! vychádz.ať

Pobfad oa exteriér Lillltovho pBYU6au Hudobného kabinetu Uulveraltuej· knižnice v Bratislave, v pozad{ Bratislavský hrad.

DOM PLNÝ HUDBY
Na stanici metro .,Nái.'Odn!" stač! vyjsť voriť, vydať zo seba dojmy, dop!sat do
správnym východom, aby sa člove k oci- krr onlky zopá·r slov vcla·ky, rozlúčit sa
tol zoči-voči zrenovova n ému historlc.ké· s prJnteJm! - P.ražanml, ktor! sem primu objek·tu, k·torý je od novembra 1985 š li z.a konk·rémym programom a lebo
pr!stupný vere jn ost! Pra hy a1ko Dom slo. ume leom.
venskej kultíiry. Purk y ň ova ulica č. 4 sa
Nechcem sa zmieňovať o vš etkých ak·
ro uplynulé roky soola miesrom počet cláoh DSK je Ich ne spo č etne vera ,
ných umelec kQ· Vzd elávacfch podujat! pre cez deň nlekoJ.k<>. . . Ra da by som vySlová·kov, žijúcich v Pr a he, a le a j pre zd•v lhla však zvlá š ť tle, ktoré š!rla povšet.kýc h týoh, ktor! sa wujfmajú o naj. vedomie o slovenskej hudobnej kultúre.
aktuálnej šie osobnosti a činy v sloven- Tu, už nu pôde DSK sa vyst.rledali na
skej ku!Mre. Pravda, zrenovovaním hls- pódl·u komornej Sály La ca Novomeské.h o
~OI'ickej lmdovy, v kto·rej kedysi sídlilo
mnohí mlm lf intet,preti - 1nšt.r umentavyd!Wa:tels bv.o Ave ntinum, S..'l činnosť Klu- llsM, volrollstl, sólis ti zrelej umeleckej
bu slovenskej kultíiry newč·ala . Práve generácie, ale aj sú.bory, komorné zdru· v roku 1987 si č l enovia Klubu a návštev. ženia slovenské 1 české , ktoré uvádz.all
n!cl Domu na Purkyňovej č. 4 pr.ipom!- nielen pôv<>dnú. (slovenskt1 a českú). ale
nall 10 r okov od ustanovenia tohto za. 1 sve tov(t tvorbu. Najmä s peváci majú
uj!mavého, podnetného a už i to č n é ho zd ru- velký kurz u pra.žského publika, ktoré
ženia , a ko by sa synonymlaky da l KSK sa tu - v DSK - skladá z "fa }nšmepome nova t. Citujúc z hlavného bilančné kerov" , ocho.tných vstúpiť aj do disk us ie
ho ma tel'iálu v zborn!ku, ktorý minulý o špealflokých otázk ach, ak Ide o progro'k pri tejto pr!ležlt·o stol vyšle!, dozve- ram typu .,Miesto pre ho s ť a ", čl o ná·
dáme sa, že: ..... pred desiatimi rokmi, slednú. diiSikus!u po k·o ncerte. To, čo spra.
4. januára 1977 sa rozhodnutlm Rady vll dr. Voj·tech Celko so s voji·rnl spoluNárodného výboru hlavného mesta Pra- pra oovnlkmi v ob!IUStl propagácie sloven.
hy vytvoril Klub slovenskej kultíiry ako stkej hudby, je výs le dkom jeho zorienaktfv pre kultúrno-výchovnú činnosť me- tova ných kontaktov so ZSSKU a so SHF,
dzi občanmi Slovenskej socialistickej re. pripadne so SCSKU a CHF, s umelecpubliky a všetkými priaznivcami sloven- ký.ml agentúoomi Slovkoncer.t, Pragokon.
skej kultúry v Prahe. Klub slovenskej cert a ďal š!mi hudobnými tnštltúciuml.
kultíiry sa začlenil do Pražského kultúrOchota o.prlet sa o r a dy tých, k tor! denneho strediska, kto.ré mu poskytovalo ne pracujú s hud·o:bnými umelca mi, sa
organizačnú ,
materiálnu a personálnu vy,pl~t.Hla: veď svoje miesto tu našH .p rogz6kladňu pre naplňanie poslania klubu."
ramy nielen o dielach národných a Z·U ·
Dnes je KSK a jeho Do m s lo vens kej kul- s lúži lý.c h umelcov, a le aj koncerty la utúry - umiestnené v samom centre Pra. l'eátov medziná rodnýc h Interpr e ta č ný c h
hy - široko roz.vetvenou kultúťnou usta- súťa ží , hudobno-slovné pásma , v eče ry, na
nov izňou , Morá je ver·koryso ma teriálne
k torých dkrem tzv. vážnej hudby dostal
podporova ná socialistickým štátom. Cln- s voje miesto folrklór. džez, operetná,
nost sa orga nizuj e v šiest ich sekciách, pl e sňov á tvorba z ob lasti populárne j
pričom k·ul'lúrno-výchovná má ešte nlehudby. Sfrr,ka záberu dramat ulľgle je ob·k olko "podsekclí". Med zol nimi je aj sekdWuhodiná. Skoda-preškoda, že prá ve v
cla hudobnej kultúry, k torú vedie PhDr.
DSK niet pr.l estoru pre špecl·a llzo.v<mú
Vo)"rech Celko, Ináč t.ajomn!rk 'Rady KSK • preda jňu OPUS, ktorá by tu m ohla poa duša činnosti DSK. S nfm a ostatnými nt1kať sv.Qij u bohrutú. produkciu, obohatepra covn!kmi DSK (najm!! produkčným\ nú. o autors ké ve če ry s pre zen táciou jed .
pracovnfč kami) sa možno s t.retnúť v priesnatllvých titulov a a utog ra miádami (tie
·t<>roch Dom u od včasného rána do ne- sú v DSK velmi oblúbené). Ale práve
skorých nočných hodfn. Vltajú hosti, ale v tomto roku 1 Praha dosbane pred a jň u
im robia aj milú a ne docenltelnú spo- OPUS-u, potom bude Is te Iba "na sk()k"
loč nost po progra moch v Sále Laca Nodo DSK v centre Prahy, kde by mohli do
vomes•kého. Sólisti, súbory, he·rci, llte- s v·o jlch večerov z ar a diť hoc·l besedu o
dtl, výtva•rnlcl a ešte mnoh! nepomeno- starej slovenskej hudbe s dr. R. Rybarl·
v.a nl h'osNa DSK - tu na chádznjú nielen čom alebo o slovenske j hudobnej movď ačné obecenstvo pre svoje programy,
derne s doc. dr. L. Burlasom N o pro ale aj vdac než organ iza.čných odborných filových platnia ch s(t č a sných autorov pracovn!·kov. Tito ludl.a veru nepoznajú s Ich osobnou (!ča s ťou a n áslednou beprlsne vymedzenie pra covného č a su. Chá- sedou, resp. u.kážka ml s Ich nahra.te j
pu, že po večere plnom dojmov je dob- ·tvorby, ktorú by pr!tomni skladatelia
ré ešte pol alebo celú hodinu si poho· mohli uviesť vlastným k·omentll·r om. Nú-

metov P'J.'e tret! rok činnosti DSK je
dosť a d os ť. ln·l c!atlv domácich odborných pracovnikov tiež, vecf nie vš etci
n ávštevn!cl DSK majú záu jem len o hud.
bu. ROWla ké m ies to tu má lltera t·ú.r.u,
výtvarné umenie (vrá tanie čas tý ch výs ta v slovenských umelcov v prfzemných
priestoroch) a vzdeláva n ie mládeže a
dospelých. V januá.r i 1988 vstu.puje DSK
do treHeho roku svojej exis tencie takýmito zau jfma výml hudobnými večel'Jni:
zasl. wmele c M. H()rnf č ek bude hostHe·
lom sólis tu ope.ry SND, basis tu Jána Gallu, (ktorý tu, mimoéhOdom, už ma l pekné vystúpenie a veltký ohl as na svoje
umenie), več er operných ári! Ja ny Valá škove j a Jozefa Kundláka uvedie dr.
Vie ra Polakovičová , v Tvorl·ve j dielni
k•oncertných umelcov oo preds tavi nie•k of·ko mla dých českých inte rpreto v, k torl pripra via prog.rarm z d·lel č esk ých u
svetových a utor·()V (koncert· Je pr l pra ve .
ný v spolu·práci so SCSKU ), pod názv om
Nuše na jmilš ie uvedie zasl. umelec On·
d1·e j Marl.achovský a ld.a Rapa ič ov á oper .
n é ár ie n ve rše, k toré sú obom ume lco m
lb1!7lke pre s vo ju poetlku, Sl ová na s tru nách je n ázov večera s glt.aristka mi a
spe v áč k<~ m i And r eou a Ka tkou Ka rovičo 
vými a Karlom Cernochom a hudobné
programy uzatvá ru d:Zezový ve če r s náz.
va rn Hl-ns d:lezu a poézie (o. 1. je tu
ho s ť om b ás n~k Mut' lán Hc !sel, a u tor básnicke J zblenky Odpove d). Ako vidieť poé zi'll a hud ba sa mno hokrá t preplie ta jú, č o je žia dúce , nonmá lne n príťa ž li 
vé pre návštevnl.kov DSK. Spome nuli sme
Iba jednu č innos ť bohato t•ozvetvenej nk tlvi·ty dt'éiJil<l'turgov a ďa l š i e h odborno-organl ~u č ných
,pracovni kov DSK. Tú.
k torá ná s - ako h udo bnfkov - najvia c
z a ujfrma.
N<~ zAver ml vša k nedá ne pt•!p om enúf
sJ<.ut očnost , ktorá je m o·ž no eš te dô leži•tejšl.a a.ko mnoh o poče t né a•k tivi ty: vs tupom d o Domu slovenskej krultúry mú
n á•vštev.nfk pocit n ielen kús ka Slove nska
u pr ost red rušné ho ve lk omesta , a le a i dom ova. Ten vytvára jú svo jo u sr de čn os ťou ,
ú primnos fo u, oza jstným zá u jm om o čl o
ve ka a jeho pl'ofe sioná lne l cel kom Juds ké po treby i s ta r os ti, Informácie a žlad os N vše tci tu menovanl l nemenova ní
č len ovia kole·ktfvu, kt·o rý je viac než za.
m estna nec·ký. Nuž, nech tá to atmosféra
pocJ.ne~n os t·l o kultúl'ne ho dno ty Slo·venske a citlivosti vo č i ka ždému návš tevnftkO'VI z.ot l'vá v ,,Dome pln om hud by" .ako som DSK v tomto čl á nku premenova la - a j v to mto a n·a sledu júcich r okooh.
TERtZIA URSIN YOVA

Z činnosti SHF

~ účinkovaní

STRETNUTIA V KLUBE
SKLADATEĽOV SHF
Decembrové besedy v Klube skladateYov Slovens kého hudobného fondu otvorilo stretnUt·l'a nad knihou Vladlm!ra C!ž!ka Slovenskí dirigenti a zbo!'majstrl
(vydal OPUS, Bratisla va 1986). Zuzana
Marcze llová , ktorá besedu viedla,_ vysC>ko ohodnotila pr!nos V. C!žlk a k proble.
ma tike in terpretačného umenia na Slovensku. - Olivier Messlaen, francdzsky
skladater a orga·nlsta, výz.namná osobnos ( hudby 20. storočia, sa pm pr!ležltostl svojho pobytu v Ceskoslovensku
sr.a l našim ho s ťom na mimoriadnej besede (8. 12.) . Podrobnejšie o podujat!
informuje časo·pls H:Z na 12. st.rane tohto čfsla. - Igor Wasserberger, jubilujúci pä(destatnl.k, sa podlelal na vytvoren!
Encyklopédie jazzu a modernej pDpulárnej hudby (vy da l Supr.a phon, Praha 1980).
O t•e jto práci, ako aj o jeho dlhoročnej
činnosti v oblasti teórie jazzu s n!m ho.
vorll Jú lius Kinček (9. 12). Diskusia,
ktorú sa rozprúdila, sa dotkla mnohých
váž.nych otázok a problé.mDv, sdvlsl.aclch
s fenoménom "pop music". - Zaslúžilý
um elec Ilja Zeljenka, ktorý dovfšll 55
:rokov, si 16. deoembra pozval do Klubu
skla daterov host!: akademického maltar a Rud·olfa Filu, splso va.tera Ivana Hudeca, skladatera Romana Bergera, a·ko
aj ďalšieh svojich pr~ateY·ov, s k·torýml
ho1Vol1111 o hudbe, umeni 1 kultúre vôbec.
Besedu, ktorú vledl.a Nuda Fôldv_árlová,
rámcovali dlel.a jubilujúceho autora Polymetrlcká hudba pre 4 sláčikové kvintetá, 2. kl a vfrna sonáta a na záver 5.
symfónia, jedna z jeho ostatne premlér ova.ných sklradieb.
-KL-

NOV:E: HUDOBNINY
SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
Vydava terswo Slovenského hudobného
fond u vydalo v uplynulom roku 1987 o.
l. tieto nové notové m ateriály: Sláčikové
1kvartet·o c mol, op. 25 (III . a IV. čast)
J. L. Bellu [rEwldoval V. Bokes), Fan•l (lziu pre t•r ombón u klavf.r, op. 35 M.
Vileca, Vlvolá váň! ja.rn, de.t.s ký zbor na
ve rše J. Hollého so sprievodom klav!ra
(v dprave pre detský dvojzbor so sprievodom sláčikového orchestra) E. Suchoňa , Triptych pre mieša ný zbor a cappella
l. Hrušovského· a jarné nálady, štyri
skladby pre štvorručný klav!r S. Hoche-

La.

-R-

Slovenskej filharmónie v Japonsku

PRESVEDčiVA
REč

DOKAZOV

Je rudQS( pfsa f, ked je o čom.
Je problém p!saf, ked treba vyberať z
obrovského množstvu faktov, dojmov a
zážb~kov.

Je hrdosť p!sat, ked Ide o viac ako dôstojnú reprezentáciu nášho Interpretačné
ho umenia.
Predovšebkým tieto pocity vyv-olalo vo
mne (!člnkovanie Slov-enskeJ !1lharm6nle
v Japonsku, kde na konci minulého ro·ku - od polovice novembra do polovloe
decembru - absolvovala svoje už tretie mesačné koncertné turné (,prvé bolo
·roku 1980 a druhé pred poldl.'uh.a rokom) . A hned na začl.arku l'reba poveda(, že bolo mLmorN!dne úspešné. Dôkazov Je viac a.ko dosf - predovšetkým
všalk spokojnosť org.anizá,torov, japonského publ~ka a nie v poslednom rade aj
dlrlgenrov a sólistov.
Yasu.o Na•k ato·, prezident najväčšej japonskej umelec-kej agentdry Japan Corpor.aHon, po prvom tokljsk·o m koncerte
24. novembra 1987, nám Okrem iného
p01Vedal: - Do Japonska prichádzajú
špičkov! umelci z celého sveta. Som však
presvedčený , že .asi tretina všet.kého obecenstva, ktoré navštevuje hudobné podujatN!, chool na koncerty umelcov zo
socialistických k•r.aj!n. A som hrdý, že
práve naša agen_tú,ra má na tejto skutočnosti podiel. Napokon, aj tomuto !·ak.
tu vďač! za to, že sa stala jednóu z naJväčšieh a najprosperujúcejšfch. Z toh<o
vidno, a'kú dôležit(! dlahu má kultúrna
výmena so sociallstlck9ml krajinami.
Medzi n.ajúspešnejšle vystúpenia SF
v Jwponsku patril koncert v Osake. Napokon, prvé dojmy z neho sl mohli BraUsl.avčanla preč!taf vo Večernf·ku z pôvodného telefonátu. Až neskôr sme sa
dOZIVedell, že hned na druh9 deň telefonovali organizátori koncert.u do Toklill
so Uadosk>u, aby agentdra zabezpečlla
dalšie turné SF v Japonsku hned na
nasledujúci rok. To sice nebolo možné,
ale prvý raz sa stalo, že oroheste.r neodchádzal domov Iba s ústnym pr!sfubom, ale s konkrétnou d.o h•Od<JIU n.a rok
1991.

V Dvof6kovom vloloni!elovom koncerte sa striedal Heinrich SchiU (ao aalmke po·
i!aa akeíiky v Osake) 1 ĽudovUom Kan tom.
Koncerty d.alej viedli zasl(tžllý ume.lec,
SF Bys tr!k Režuch.a (pozn.
red. - jeho vy}adrenLe o Japonskom hosfovan! SF prinášame nižšie) a Košlel.'ov
žiU'k, Japonec Hideaki Mutó. H. Mutó dlrlgov.al dva koncerty s orchestrom a jeden so s(tbor.om Ca,pella Is tropoUtana .
- Ani raz som nec!til, že dLrigujem eu.
dz! or~hester, - poveda l. - V!lčš lu pok·l onu ani oovlem povedať. V Japonsku
je velmi bohatý hudobný žl·v nt , ostatne
len v poslednom obdob! tu hralo vyše
d·vanást zahrani1Sných orchestrov. Ale
málo bolo t<~,kých , kt oré by dosiahl1 úspech Slovenskej filharmónie.
šéfdlr~~ nt

Už by sme sa asi opakovali, keby s me
uviedli poch'V-alné s lová zahra nlooých sóllst.ov, Č·O účLn,k-01\'all na turné so Sloven.
skou filharmóniou - violončeli-st u Heinricha Schlffa a klaviris tky A·kido Ebi,
a le aj nášho violončelistu Cud·ov!ta Ka n.
tu, krrorý str·h·ol japonské publlokum svojim výkonom v Dvoi'ákov·o m vlolončeloo·
vom koncerte. Preto na záver uvedieme
už len jede.n presvedčivý dôkaz o tom,
aké meno sl z!skal a Slovenská filharmón~a v Japonsku. Dostalo sa jej totiž
tej pocty, že v dvoch mestách (20. n ovembra v Izuml a na záverečnom kon-

Jstropolltrana n Hudečkovn sedmička.
Koncertný majster I:udov!t Kanta ht'íl.l
s nami dvakrát Dvo~l\kov Koncert pre·
v i olonče l o a orchester n j-a sám som
m a l na vyše ešte k<Oncer ty s trom.a japonsk9ml orchestra mi. Dostali s me pozvanie na d·alšie turnó v roku 1991, a
zdá sa, že s me dvere do te jto krajiny
otvorili l noašlm kole gom zo Slo venského
fllhm1monického zbor u. Osobne mám po.
zvanle dlrlgov~tť nlekolko koncertov s
Tokijským symfonickým orchestrom v o·k·tóbr i 1988.
V našom programovom bulletine. p.r.opagov.ala agentdra Ja pa n At·ts Corpol.'allon dve vefké akcie, ktoré nas ledoval!
po našom d č-ink ovan!: Ma d<Jrský štá tny
filharmonický orc hester a Metropolttnú
operu z Ne w York u.
Ve lmi nám pomohli na še CD nahráv,ky,
ktoré sú v pred a ji v oboch k·r.ajlnách;
ale zazreli sme ich l v predajn i~1c h na
lell.skách v P.ar!ži a ZUrichu.
v živote to už t(tk býva, že poz!cle
sa Ya hšle získava j(!, než uclržujú. Uvedomujeme sl to <tž pr!llš dobre. Treba
však všetko vidie t v objektivnom svetle.
Nuše nové pozv.ani a sú :wistc úspech om.
je pwvda. že výš ka vs tupného nu naše

HOSTIA HIS SHF
V 2. polroku minulého r.oku navšt!v.tll
fondové stred isko tito zahra:nlčnf hosti<J:
- Keith Anderson z Hong Kongu z
Ng<mg Shlng Commercia l Centre preja'V'Il
zá u jem o slovenskú kultúru ako celok a
o nudvlazanle trvalejš!ch kontaktov medzi oontNlml.
- Talia nsky dLrigent Aldo Ceccato sl
vypoč ul skladby VladLm!ra Godár.a l'l<1rtitu a Concerto g.rosso. Okrem nich
sl vy ži.a da l partitúry Suchoňovej Serenády, Hrušovského Konfrontácii a PasS<tcaglle.
-- Ri<Hliter Hudo bného oddelenia Umeleckého f.ond u MCR Kálmán Strém rOkoval s vedením SHF o vzájomnej výme.ne
poby~ov umelcov v tvorivých zariadeniach SHF a Umelec-kého fondu MĽR.
- - Wa lter L<lbhurt z Dokumentatlonsblbliothek vo Svajč.i u·rsku sa ZJaujímal o
sllč<J s nú klavfr.nu a ko mornd tvorbu slovenskýc h skl adate fov.
- Podobne kl.avlrlsta Viačeslav P.avlenko v Kyjeva s i prezrel nlekt·Oré kla·
v!r.ne diela slovenskýc h autorov a vlolonbelis tu Kiril Rodin z Mosk•vy skladby
pre vtoloni:elo. Vy poču l s l Koncert pre
violončelo o orchester od M. Nováka.
PredstaviteY R·lkskonser teru Sten
Dm1ielsson zo Svédska navšt!vll SHF za
ú čelom rokovania o výmenných štlpenclljných pobytoch mla dých umelcov zo
švédsk<t v CSSR.
- H o s ť z Kolumbie, ri ud lteY odboru
umeni a Kol umbi jskej kultúrnej inštitúcie
Duvld Ferer ba um sa oboznámil so systémom práce v Hudobnom infoDma čnom
sn·ed ls ku.
(Informácie 3/1987,
vydáva ZSSKU a SHF)

• ZAHRANICNÁ DISKOT~KA HIS SHF
bo la obolwtená o gramofónové platne s
na•hrávka mi skladie b sú č-asných juhoslovanskýc h ••u torov: J. Slovenského, S. Ra.
Jlčiča, E. Josifa, Z. C lgllčn, I. St uhec.a,
A. Srebotnjaka , P. Mlhelčlča, L. Leblču,
P. Ra movšeka, U. Kreka, ako aj o 4 plat .
ne z ed!cie Música tra dlclonal y pQpulnr
colomblana z Kolumbie.
-R-

Pnt volný deň v Toklu bol "pracovnfm" pre Bratlalavaké alá·
i!lkové trlo. úspech po komornom koncerte v srdci Tokia im
to v!lak plne vynahradil.
Op!sat reakcie a s,práva nle sa japonského pubHka na koncer-toch a vôbec
vzťah k hudbe 'by sl vyžia dalo samosta t.
ný materiál. Tak to velmi s truooe sa dá
povedať len to, že je mimoriadne s rde č
né, 1/'J'llmavé, citlivO a neuverltelne pozorné. A o takom záujme, a-k9 ma l orcheste-r SF v Ja.ponsku, môžeme za.tlal
Iba sn!vaf. Voed devätnást k.once.rtov sl
pr-Iamo vypočulo vyše dvadsafšty.rl tls!c
rudi. s priemernou návštevnosťou 1400
Yud! by sa u nás us pokoJili aj futbalov é
kluby. Neho vo riac o tom, že v hYadlsku
d'omlnovali m lad! fud i.a a celé r.o dlny aj
s m alými defml.
P·ods tat.nú Č·ast koncertov viedol nál·odný umelec Zden~k Košler, ktorý je mllá,člkom Japonského publlk·a . Presviedča l\
sme sa o -tom na k<Iždom kroku. J.apon·
ské t·urné oZJnačil Ul velmi namáhavé,
lebo bez oddychu na d•vl<~zalo na trojtýž·
dňové (!čLnkovanie v NSR. NaprJe!k
tomu sa t·O však ooodrazllo na výkone
orchest.ra, - zdôraznil. - SIOIVenská fll harmónLa je v Japons ku oblúbená nujm!i preto, lebo h·rá so zjavnou chuťou
a samozrejme - dobreJ Ich strhujdcl
výkon sl to napokon a j zasl(tži.

Na 27. kongres Spoločnollti japonskn · ť.llskoslovenského priatelstvo, ktort sa v tom čase v Tokiu konal, boli pozvani aj
členovia orchestra Slovenskej filharlllónie.
Sn!mky: l. Ond re jlč k o vá

ce ~te 12. "decembra v Tojok·awe) " pre·
mléroval•a nové koncertné sály. V podan! bmtls l.avského fllh.al'lmonického or·
chestl'a odz.neli v nich prvé .,inuugUl'<1Č·
né " symfonické koncerty.
Treba k tomu e~te ni ečo dod.ať?
IVICA ONDREJICKOVA

Umelecké turn é $1ovenskej filharmónie
do NSR a Taponska charakterizoval Jej
!léfdlrlgent zasl. umelec Bystrtk Režucha
takto:

Z Bra.Usl.avy sme odcesrovnll do NS R
23. ok•tóbr.a 1987, odnar s me od leteli do
Ja.panska 15. novembra a domov sme
sa v.rá tili 14. decembra. Zájazd m<•l do·
teraz reko.rdn(t dlžku. V NSR sa m;~im
toč n~lo 18 koncertov; ich výsled;kom bolo, že manažér nás pozýva na d a lšie t urné n ie o t-ri, ale o dva roky.
V Ja pons ku h'Os foVlll la SF po tret! raz.
Absolvova li sme 19 koncertov; okrem
toho samostatné koncertné vystúpenia
ma li komormé s(tbory, vy tvor8.l1é z č le
:Ilov SF: Br.atlsla vské sláči k o vé trio dva
•koncer~ty , po jednom koncerte Capet\.a

ko.ncerty vzbudzu je J'ťlš pck t , zcla lek a vša k
nedosa huje výsku vstupné ho .napr_ MET.
Je pra vda, že nai;e nahrtívky sice nie sd
prvoradým hitom, a le napríkl.ad v NSR
sme videli obc hod, kde na še nahrávky
stáli 35.- DM a st<u·šic Kar.ajanove nahrávky tu boli vo výpre d,1 ji po 10.- DM.
je pr;lvda, že naše na hrt•vky sd v obchodoch uložené medzi na hráv,kx1mi or ·
chestr()v z Viedne. 13ocr lhw, Amsterda mu.
Chicaga , Lond 5'na a Iný ch, cla lej , že Un
naše s ú spravid la o čos i lacnejšie, ale
rovn<~k o dôlež.lt ý je l te n fakt, že záuje m o ne slú pn u že desia tky kroj!n
a s tovky orches trov tam z.nstúpenle nem ajú. Napríkla d nn n<Jšu n ahrávku Seherezúdy so n~ dal vyšfl st·o vky autogr.amov.
Pár dn! oddych u s i tentoraz oulj zuslúžlme. A pot om S<l znovu pustime do
usilovnej prú ce. Chceme, .a by naše domáce obecenstvo · bolo s na mi vždy spoko jné a aby sme sa v za h r.anlč i dos tali
P.šte bli žš ie ku š p i č ke .
BYSTRlK REŽUCHA
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zhudobného života Košíc
Stlltna filharmónia Koiiice vstúpila v
sezóne 1987/88 do 19. roku svojej existencie. Struktúrov.a n os ť jej abonent ných
cyklov prezrádza n a dväznosť na tr.adfclu
l úsilie oboh ati( dra.m<lturglckú skladbu
programov. Prinášame . malé bil ancie fllharmonlc ký ch ,poduj a ti z prvých dvoch
mesiacov sezóny - septembra a októbra.
Slovenská tvorba bola dramaturgickou
dominantou na komornom koncerte, k-to·
r9 v rámci organových pondelkov usporiadala SKF v dóme sv. Alžbety (14. 9.
1987 ). Účtnkovall : organista Imrich Szabó, mezzosopranlsLka Hana Stolfoy6 a
violista Marl6n Banda. Szabó zaujal v
skladbác h ). S. Buchu a C. Fra ncka vnútor.nou vyrovn a nos ť o u a štýlovou diferenc ov anos ťou , Prelúdium a fúga H dur,
op. 7 M. Duprého boll vša k umelým
predlženim č as ovo ,preexponovaného koncertu. Viac zau ja li Bra hmsoye Wiegen
Lled op. 91, v akus ticky a výtvarne pôsobivom prostredi znel mäkký a kultivovaný hlas H. Stoltovej v romanticky
t.k llvej poézll, obklopený nástrojovým!
partnel'lml v komornom súlade a pOsobtv.om celku. Canzona na pamilť A. Moy.
&esa na text Rablndranlltha Thikura,
ktorú J. Hatrlk dokončil v deň smrti
svojho učltela, wznela v Košiciach po

lllbu vo valkom orches trálnom zvuku,
zmys le pre bohatll inštrumentáciu parti-túry a velké archLte ktonlcké plochy, ale
na to, aby dirigen-t mohol ueto požladaV\ky s llspechom reallzovať, bolo predovšetkým potrebné odstránU mnohé
drobné kazy a nejasnosti v jednotUvých
nástrojových skupinách a malých sólach.
Koncert odlwlltl jednu z možnostr, ako
·neustále rozširova( kmeňový repertoár
<Jrchestra, zvyšovať nároky na jeho lnter,pret-ačné schopnosti a súčaooe rásť
aJ osobne ako dlrlge111t; no k uspokojivému výkonu chýbalo predsa len viac
preciznos tl, dôkladnosti nemali by
sme totiž zotrvať Iba pri radosti z posluchu zriedka hraného diela .
V rámci Dni kultúry NDR vo Výcho·
doslovenskom kraji uskutočnil sa k-o.ncel1t ErbenoYho kYal'teta z Berlina; jeho
členmi sú s láčtkári z Nemeckej štát-nej
opery v Berline (C. Erben, R. Haase,
A. OrlamUndem a W. Bernhard!), ktor!
s a preds tavlll tvorbou J. Haydna, L. va n
Beethovena a A. Dvofáka. Sllbor pracuje v tomto z~ože.ni kratšiu dobu a a'ko
hráči orchestra beriinskej opery mOžu
sa venovať komornej hre len vo volnom
čase azda aj pret-o repertoár, k·tor!
sl zvolili, bol nad ich súčasné lnterpre-

schopnosti pretlmočiť optimistického du.
cha diela , Inšpirova ť orchester k pla s·
tlckému zvuku, zrete!nej artikulácii 1
oduševnelému dynamizmu.
K organovým pondelkom, ktoré sa
konali v dóme sv. Alžbety, patrll aj recitál pražs kého organistu Jana Ka lfusa
(19. 10. ) so wu jlmavým programom z
diel ]. Zacna, ). s . Bacha, C. Franc·ka
a P. Ebena. Umelec poWrdll svoju medzlnárodnll Interpretačnú úroveň, radi
by s me ho opäť prlvltall na niektorom
z koncertov Me dzLnárod·ného organ()vého fes tlva·lU, trebárs aj v spoluúčlnk.o
vani s orchestrom SFK.
Dirigent Jaromlr Nohejl sn na svojom
koncerte so SFK (22. 10.) ukázal a·kc
veliký znalec a praktik v práci s orchestrom. V úvodnej predohre Ruy Blas
podf.a V. Huga op. 95 F. Mendelssohna Bal1tholdyho sme ocenili na jmä dlrtgentovu snahu vyťaž!( z dra matického charakteru diela maximum. Sólistom večera
bol maďar.ský violončelis ta Cnba Oaczay, ktorý sól·ový part Sostakovl č ov·ho
Koncertu pre violonče lo a orchester č. l
hral spoiahllvo, kultlvova.ne a pekným
tónom. Ko!Izle v záverečnej časU možno
prlpisat nn vrub orchestra l dirigenta
( tempové nezrovnalosti). Novosve.tská
symfónia A. Dvoféka zaznela v pretlmočenl dirigenta v plne j k·rá·s e, vo výrazovom a obsahovom slllade, hoci sa nemohol oprieť o bezchybný výkon členov
na}m!1 dychovej sekcie orchestra, čo na.
rušovalo ~nak vefml .pOsobiv~ výkon celku.
Na konce11te z tvorby jubllujúctch sloven·s kých skladatelov (26. 10.), ktorý
usporiadala KP ZSSKU v spolupráci s o
SFK, zazneli diela I. Hrušovs kého, M.
Nováka, J. Grešák·a , M. Vlleoa, L. Burla9a a I. · Zeljoerrku v podani východoslovenských Interpretov M. Len.kovej (čem
ba lo J. J. Kletna ('klarmet), K. Petrócziho (fius le), E. Dzern janovej (organ),
F. Majcher.a (.bieleJ. P. Novotného, A.
Lll~kovej a Ľ. Ko janovej (.klav!ry). Interpretácia tvorby sllčasn,kov ukáza!IU
n a výrazný záujem č lenov Krajs kej pobočky ZSSKU o zvládnutie náročnej a
hodnotnej k·o mornej hudby slovenskýc·h
skl:a d&telov. Vä čš ,na uvedených skladieb

Dirigent Richard

Zimmer

patri do stáleho rapel'toáru menovaných
umelcov. Vý z.n<.~m poduja.ua podčla11kla
aj prltomnos ( sklada teiov a funkcionárov zväzu M. Noválka a L. Burlasa, M·o ri
ocenili podiel pob o čky na rozvoji a pro.
pagácll sllč asnej s lovenskej hudby.
Posledný.m októbrovým koncertom bol
tematický večer ,.R.ozpráv.}(a v hud·be"
(28. a 29. 10.). Orchester SFK nim prispel do cyklu koncertov pre Hudobnťl
mládež Interpretačne dosial najhodnotnejš!m výkonom v rámci s ezóny. Na pro·
grame boli predohra k opere Ober.on
C. M. Weberu a skladby E. H. Grlega :
·V Koncerte pre kl a vir a orchester a mol
op. 16 bol sólistom l'faa Gajan, ktor ý
dos lov.a pre kva,pll svojim temperamentom, klavr.mou technikou a citlivým sú·
la.dom s dlrLgerrtorn. R. StankoYský dokáza l aj v ďa lši e h Grlegových skladbách
- suitách č . l a č . 2 Peer Gy.nt - viest
orchester k neobyč a jne j muzlka lite, tónovej kul•túre, dynamicky vypätej škále,
k llčlnným kontras bom, dôslednosti, čo
svedči o dobrom vypracova ni de.ta !lov
l o m o~n os tl a ch ď a lšieho ume lec·kého
rasbu tohto telesa . L'fOIA URBANCIKOVA

KONCERTY SKO ZILINA
14. koncerbná sezóna v Z1llne pokradtla 26. · 11. 1987 divácky prltnžllvým koncertom St6tneho komorného orche•tra. Na programe bol! diela
hana Hruiovského (Suita quasl una fan·t asla per orchestra ďarchi da camera),
Roberta Schttmaana (Koncert a mol pre
klavlr a orchester op. 54) so sólistkou
Jindrou Kramperoyou, Petra lljii!a Cajkonkého ( Melanchollck6 seren6da pre
huele a orchester op. 2&) so sólistom
Fraatlikom Flgurom a Wolfganga Amadea Mozarta (Symfónia B dur, KV 319).
Koncert, ktorý bol venovaný Mesiacu
CSSP a 70. výro~!lu VOSR, dirigoval
Eduard Fischer.
Tl1lkmer všetky diela I. Hrušovského
z posledného tv o r~véh:o obdobia vyžadujú od sóllstov, zborových telles a orchestrálnych združeni technickú perfe<kclu, zrelosť podaniu .a hl•boko prežitý
ná z oŕ na s klad a•telovu hudobnú výpoveď .
To pla·tl aj pre Su'ltu z r . 1980, venovanú SKO. Zvukové možnos ti žilinského
komorného or ch es~ra s ú Iné, preto ne chcem Ich vý.kon po rovnáva ť s warcha lovcaml. Aj Z l lln ča·nLa sa však doprac ovali k pozo rllh odn~u výslednému
tvaru, založen ému na z-drave j muzl.kalite, vnMornom zá pale a sna he d irigent a
dotv ára ť a oživov ať ve lké plochy 1 de·
ta lly pa11Utúry. Až na nle ko!ko lnterpreooč ne "hluchých" m iest v 3. č a sti
kom,pozicle t·O bol v5'kon zas luhujúc! sl
plné abs olutórium.
Vln e probl·e ma·tlckých úvah vyvs talo
po odz.nen! Koncer tu a m ol R. Schuman.
na. Kriticky t-r eba priz nať, že n ároč nos ť
po rtu l prl vše tke j sna he u nes pom e·j
muzlkalite ]. Kramperove j bola nad jej
s il y. Nedoslla tky sa preja.v111 n a jma v
poňati temp, v sfihre s or c:he s tr ~m , Morá musi by( uholným kameňom inte rpretácie ·na adekvá•t nej umelecke j úrovni. Dielo vyžad·uje m Lmorladnu tec·hnlckú vysp e lo sť, neomylnú pamäť, schopnost str hnt1t orches ter k presve d č ivému
a plne koncen~rovanému výkonu. A·ká kolve k nelgt ota , n edo st L~tok bravúry,
p éll! rlč n ej· suvere nity a j d o st.a t oč n ého um ele cké ho nadlhla du odvád 7..ajú pozornos( od hucbby R. Schurnann.n, a tým aj
od hlbokého esteti ckého zážitku.
Pohoda a zre los ť ume lecké ho v ýkonu
or ches tr a SKO, hustlstu F. Flg uru a di·
r lgent.a E. Flsc h'!ll'a vdýc hli s ympa.Nck ý
dojem Me la n cholicke j seren áde P. I.
Ca)kovské ho. Dielo, odkrýva júce a koby
vnllt·o rný myšlienkový sve'! a utora, jeho
náJ:a.cty, vá šne už Istú tr úc hHvost , m á
za is te a u.t.o biogr a[!ck ý char aMer, zá·r oveli dá va dost atok možnosti sólis tovi aj
orches tru pred·nle st krásne kantné ny ,
I>Oik·och ať sa čarom m e niacich s a nái'a·d
č l st v ár.nlť búl'Hvé váš ne č l ov eka ume lca. Všet·ky nám etové roviny diela s
p B't.rl čnou p l ast l ok os ťou h ry s ólistu 1 orches tra boli dot La hn uté do zrelého vý s led·né ho tvaru.
V te jto r ad ostne j 1 s v i at o č ne j pohode,
bez a•k ýchkolvek technick ých problémov,
čovala

DychoYII sekcia orchestra StAtnej filharmónie Koilce.
Snimky: A. Jiroušek
prvý raz a ziska la sl obdiv a uznanie
koncertu. Dielo
je k omp ozi čne s ústredené, !Pritom komun ~k a.Uvne ; a utor sa s myš llenkou na
ukon č enie žl"l·Ot a vyrovnáva bez zby.toč
ného pá t<Jsu, s úst reď ujúc sa na ve!k ost
životného úde lu l vita llt y človeka .
H. StolCová, M. Banda l I. Szabó zvlád.U party toht o sklndatels ky zrelého diel a
so všetk ou preclzlt ou l nuansami svojho
lntel\pretaôného majs trovstva.
K·omorný koncet;t v abonentnom cy,k le
D/2 - komorné po ndelky (21. 9.), pa.trU
profesorom košického .konzerva tór ia Ľud 
mile Kojanovej a PaYIOYi Novot·nému,
·k tor! úči nku j ú a ko kl.avfrne duo. Tematický večer zo 4 - ru č n e j k la vir ne j tvorby
F. Schuberta bol ve nova n ý 190. v ýTo č lu
narodenia skla d a·te !a . V interpretá cii
manželov Kojanovcov bolo mo žné a bjavlť bo hatstvo m e lod iky a k la vlrlstic.ke j
perllvostl l hudobnú krá su a dômyseln os ť ma js trovských diel.
Prvý symfonický koncert SFK sa uskuto č n il ešte pre d otvorenim koncel.\tnej
sezóny v rá mc i slá vnostné ho vystúpeniu
na p oč es ( SNP ( 28. 8. ). dirigoval Zdenlik Bllek, na program e boli sklad,by
l. Hrušovs kého, M. Nová!ka, V. No vá·ka
a P. l. Cu, k·ovského. Podobne ďalš! ko ncert pre čl enov Cs CK s dirigent om R.
Stankovským ( 3. 9. ) ne bol zar adený do
koncertných c ykl ov. Až sl6vnostaý koncel't 'f Dome umenia 24. 11eptembra označený oko otváracl koncert 19. sezóny
SFK bo l skutočným š tartom do náročne·j
sezóny, s vyhJl.acl:k nml z.lepšit umele ck·ú
úrovei\ ln~e t1 pt•etačn ýc h výkonov - a j
preto, že fllha•rm onlcl zis ka ll ď a l š ie h o
stäleho d irigen ta, m ladé ho R. Sra ruk.ovského. Prog ra m ot viiracle ho koncertu hoci s na jušrach tllejšim zámer om šéfdi rigenta R. Zimmera - Sit ukázal b y ť
svojou zos ta vou nie na jvhod nejši. Predovšetkým v s n·uhe d odr ža( tra diclu
otváro nln sezóny pOvodnou s lovenskou
sk'ladbou uviedli Org:a novú symfóniu J.
Grešáka, v d r uhej ča s t i veče r u ro bola
Symfó nia č . 6 A dur A. Bruckneru, diel o
o p U ť náro č n é na vnimanle. Grešá,kova
Organová symfónia, k•torá m ala premiéru v r. 1977 pri tnšta lova n( nového organa v Dome umenia v n uš tudovan!
dlrigen·tom B. Režuchom a rovnako a.ko
vtedy l ter<IZ so sólis tom l . Sokolom,
zaznelo v lnter.p ret ač n om p o ňa ti sklad a•telovho vnuka R. Z·immera viac m ozaikovite, so zna .kml m e la·nchólle a odovzdania, s jedin ým dra ma tickým vrcho.
lom v druhe j ča s ti symfónie, bez. dos tat oč n ých tempovo-agoglc kýc h kontrastov.
Uvedenie monumentálnej Br ucknerovej
symfónie poukázal•o na Zlmme rovu zápo č etn ýc h ná všt ev n ~kov
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taôné možnosti. Podobne súbor Les
Adleux z KoUna nad Rýnom, kt-o.rý sa
K<J šlčanom predstavil poč as Týždňa kulttíry NSR v CSSR, zaujal vLac mlmohudobnýml podnetmi než interpretačným
výkonom. Pla-ti hudobnici hrali na dobových nástrojoch, z ktorých vari n ajzaujlmavejšim bol kladivkový klavir
( Hammer~la vot e r). Jeho obmedzené zvukové a technické možnosti poznačili interpret a čný profil hos ťujúceho súhoru,
ktorý sa zameool na hudobnú tvol'bu
18. storočia.
Otvárac! koncert cyklu SFK pre Hudobnú mládež bol venovaný s úč a sne
Med zinárodnému dňu hudby (l. 10. );
preds t.avil sa na ňom s vetoznámy s úbor
z USA Pro Arte Quartet so sloven ským
klavlrls t·om P. Topercze.r om v skladbách
T. Sa l.vu, L. va.n Bee t hovena a K. Szym anowského, bo l to vlastne program ,
" prl·vezený" z BHS. Vďa k a umelec ky mlm orLad;ne h·odnotným výlkonom 1 spros tred.kujúcemu sprie vodnému slovu J.
Kýiku a j mind! p osluc há č i s prlliš malými k oncer ~nýml skú seno sťa mi nakoniec
dokáz&ll pre kona ( po či a toč nú ,.nevô lu"
z prlná roč n ýc h kompozicii.
Dol ši koncert SFK ( 8. 10.) bo l prinosom pre dovš etkým z hladiska drama t·urg le. Zazne la dosta ! neznám a skl a dba
M. P. Musorgského Inte rmezzo In m odo
cla.ss lco, kto rá nesie prvky klas lclzujúcej hudobne j reč i, bez známo k charaMerls tickej Invencie au~ora. Dirigent Hideaki Mut·ó z Japons k u nepres vedčil ani
uveden!m ďa l šej s kla dby, Koncertom pre
hus l-e , kl avir a or chester J. N. Hummela, ktorú sólis ticky na dobrej úrovni
prednles ll J. Spltkov6 a S. C6po'f6. Až
Me ndelsso hnova Symfónia č. 4 A dur,
Talianska, zauja la oduševnelým výkonom
orchestr a l dir igent a .
V poradi prvý kon cer.t SFK, ktorý bol
zaradený do a bo ne ntného cyklu B pre
po d n~k y a závody (15. 10. ), dal p rii ~ I
<t o s ť sólis tovi J. CiimaroYli!oYi overiť s l
nie len svoju muzlka Htu, ale a j technlc·ké sch:o pno9H: v Mendelss ohnov.om
Koncer.te pre husle a orc hes ter e m o l orchester vie dol dr. Ľ . Rajter - sólista
na jviac upú·ta l v kadencii, za hranej s o
suverénn ou I n h'k'Os ťou l pekným frázo ·
vanlm, ale oj zvládnutlm ko!Izlí s orchest rom v závere, kt oré vznhkll U'ko dôsle dok rozdielnej ag.og lky sólls tu a orc hestra. Z d.rama tu rg ických objavov sme
ocentll naštudova nie predohr y A·nacreon
L. M. Cherublnlho, kt.o rá svojim slávnostným charnk<lel'om l využlt!m Inštrumenta čn ýc h fin es orc hest re dokázala ,
že pUJtrl na koncertné pódiá . Ra jterova
lnterpretáola Beet.hove nove j 4. symfónie B d ur presvedč il a o ma js trove j

s o zdravou hudobnou veTvou, umeleckou
zrelo s ťou a na<llllnd·o m prls túpH hostutúcl dirigent E. Fis cher a orchester
SKO k Interpretácii symf<Jntc.kého diela
W. A. Moza11!1a. Iste sa tu uplatn111 viacr očné a pra videlné hudobné konta,kty
dirigenta a or ohestr a. FJscher v rámci
poctivého našt udova·nia .pr ipravil výsled.
ný tvar hudo bnéh<J die la, vychádw júc
z deta ilnej práce a zo soohy. po doko·
n.a·lostl techniC!kého pre ja vu a výra zu.

.. .

Na koncerte konanom 3. 12. 1987 odzneli diela Wolganga Amadea Mozar.ta
(Serenllda Es dur, KV ' 375), Petra Fiahl
(Koncert pre dychoyé kYiateto a komorný orche.ter - premiéra) a Václava
Trajana (Styri karikatúry s jednou navyie) . Sólistami boli Ján Figura ml.
(flauta) , Jm~ef KoY6i!ik (hoboj), Pu ol
Púchovský ('klarinet), Vladimir Sa.laga
(f-agot), Stltf•an Ladov.s kf (lesný roh) ,
dirigovali Josef Shejbal (Praha) a Jb
Valta (ŽIIIaa).
Mozartova Ser.enáda Es dur, komponov.Uoná pre 8 dyc bových nás trojov ( 2
hoboje, 2 lesné r ohy, 2 fagoty, 2 k·l n·
rlnet y) má sice tvar se renády, je však
lmponujúca svojou krásn'Ou a ušiaohtllou hudbou. Dyc hová sekcia SKO pred niesla Mozal.\tovu sk la d bu zvukovo v yr ovn-ane, bez technfc k ých kazov, s pa t rl č·
no u elega.nclou a s dobro u spoluprácou
sól.ujllclc h u sprlevodnýlm nástro jov.
Ceský hudobný s kla d ate r Petr Flal<~
venova l Koncert pre dychové kvinteto
a komorný orchegter práve SKO Zlllnn.
Dvo jn á !.a d ov o s ť die la med itácia a mo.
bl'llzácla s il ..- je adekvátne rlešen6
a formovo rozč lenen á v rámci jednot.(l.
výc h č a s t!. Aut·o r kompoz-ične sice vychádza z prlncfpu bar okové ho concel'!il
grossa, využi"la vš.<lk viaceré kompo zič 
né teohn~ky hudby 20. s t o ro č i u (napr.
sk·velé up la bnenle Hl•e<l•torH(y v závere
2. č a sti) . lnte l1pret<Jč ne n á t·.oč n é die lo,
s množstvo m vy,p!l·týc h sól a koby symbo lizova lo duc ha sú ča s n o s ti - obavu
fud stva pred je ho vlastnou budú c n os ťou .
Sk.od·a , že koncertu c h ýba vy vá ženo s ť
o pačnéh o pó lu - .a spo ň názna-ku radosti
č l optlmiz.mu ; medit ácie n nosta lgicke j
nálady je v ti om pr lvela. Státny komorný or chester , súc s l ve domý významnos ti premiéry die la , pod vedenim dlrlgen t.a ]. VaHu precizn ym n aštudovan!m
spolu s výbo rnými s óUst.aml pr ipravili
d ivá,kom op!lt jeden z ve lmi h od notných
zá Utkov.
Záve re č n é dielo koncertu Styri karlk at·úry V. Trajana m á podtón od·dychove j hudby, program ovo jas ne J.a,dene j, s·o s kvelou Inš trumentá ci ou. V tomt o ohl.ade je T·t'Oj un takmer nedosNžn ým
m aJs tro m. Hudba, te mer so scénickým
úč l lllk om , ne sie sHný náboj
grotes ky,
hyper boly (Hud·ba k h odom prasač im) ;
mie sta mi skl ada·te l využivn mlmohudobné pre ds~a vy , ná lady a zvuky. Ožl"luje
n ~pr. spomie nky nn fa šian gové zvyky
( Po k ra čov ani e na 4. str.)

Konferencia
o hudobnom živote
mesta Banská Bystrica
Aik minister kultúry n'á·r odný umelec Miroslav Válek upozornil na XVII. zjazde KSC na aktuálnosť potreby rozvoja miestnej kultú ry s rozv!jan!m akUvlty
všet·kých kultúrne vyspelých
občanov, a nielen profesion álnych kultúrnych praclWnlkov je to ú loha pre
dnešok a rovl!l.ako 1 pre budúcnost aktuálna a závaž.
ná. Zaoberajú sa ňou všetk y ~tupne národných výbo·
rov, hoci nie všade s rovna kou Intenzit ou a s rovn !llkým a·kcentom na nároč
nosť. Dôkazom
~erlóz.neho
prístupu k tejto problem a t1k·e bo!.a Konferencia o rozYojl hudobného IIYota •
Banskej Bystrici, ktorú dňa
30. novembra 1987 u~porla
dal MsNV - odbor š kolstva
a kultllr y, Krajská pobočka
Zväzu slovenských sklada.
·te rov a koncertných umelcov, Park kultllry a oddychu a Krajská pobočka Slovenskej hudobnej spoločnos
ti v Ba nskej Bystrici. Nebola to prvá konferencia z.a_
meraná na túto problemati-ku, ale kona·la sa už pla;ty
r az. Vol! sa na nej Výbor
pre hudobný život v Ba nskej Bystrici, krt orý má nielen sym bollzova f, a le najmä
zabezpečovať
Int egráciu
všetkých sil, čo majú možn os t .a povinnost podlelaf
sa na r ozvoji tejto oblasti
kultúrneho diania.
Otázka Integrácie všetkých sil, partlclpujúclch na
hudobnom rozvoji mCSlta,
bola aj ústrednou témou
hlav.ného r e ferátu,
ktorý
predniesol
podpred s~da
MsNV PhDr. Igor Pre.s perln. V úvode spomenul určt>té ťíspechy, ktoré
sa v
Banskej Bystrici od poslednej konferencie dosiahli a nebolo toh málo -, reč
nik sa však nimi nemlenll
uspokojlf a poukázal na
problémy, k.toré brzdia ď al
š! rozvoj v tejto oblasti a
sú prekážkou v plnen! vážnych úloh uložených XVII.
zjazdom KSC v obl as ti kulttlry. Je to predovšetkým
nedostatok estetickej výchovy v školách, čoho nežla·
dúclm dôsledkom je nesohopnosf mla dých Yudl dl·
!erencovaf a trledlf hodnoty v umeni a v živote vôbec.
V Banskej Bystrici stl sna hy čellf týmto nedostolllt.ko m

pomocou mimoškolských aktlv(.t. Predovšetkým . založili
nlekol•ko klubov estetic.kej
výchovy prl niektorých uč
ňovskýc h učilištiach, podarilo sa ~m vyčlenlf jednu
ZS, z k torej postupne vznl:k.
ne ZS s rozš!rený•m vyučo·
vanrm hudobnej výchovy,
zvýšli sa poče t výchovných
koncertov a pod. V tej~o
č innos ti je .t reba pokr ač ova{
a snažlf sa odstr áni{ nleM.oré nedostat·k y, naj mä premyslenejšou dramaturgiou a
zodpovednejš!m
pr!stu.pom
niektorých 11llterpretov k výchovným
koncertom.
Dr.
Presperln pripomenul potrebu vytvorit v Bans kej Bystrici detašované pracovisko
žilinského
konzerva tória,
perspe k.Uvne vytvorlf profestonáhne symfonické teleso,
no najmä zvýšlf aktivitu
všetkých zložiek hudobného
dl·a nla v meste.
V koreferátoch a dis kusii
sa hovorilo o jednotlivých
problémoch podrobnejšie: o
dôležlrtostl pôsobenia s tlč as.
nej slovenskej tvorby na
poslucháča (A. Luknár, A.
Mellche r, M. Bárdlová), o
výsled•koch prieskumov a
nových foNilách hudobnej výchovy ( E. Langstelnová 1, o
kvalite a kvantite zborových telies a Ich problémoch (A. Zemanovský, E.
Mic ha lová), o ťilohách a
problémoch spevohry DJGT
(V. Dldl, M. Sm!d). o usporla<l&te!skýoh
problémoc:h
koncertov vážnej hudby (R.
Kaz!k, E. _H ajzuková).
V závere d-Iskus ie dr. Presperin znova zdOraznll potrebu Integrácie sn, lebo v
diSkusii sa vl astne prej avila
skutočnost, že je viac požiada·vlek ako konšt.ruk'trvnych návrhov na komplexné skvalitneni-a hudobného
života v Banskej Bystrici.
Ko nferencia poukázala na
úprimnú snahu MsNV napomá!haf rozvoju hud obného
života v meste, ďa lej na
dobré výsled:ky v koncertnej oblasti - obdivuhodná
je spoluprá ca PKO a DK
ROH -, a le sťičasne l na
nevyja·snenosf niektorých otázok, týkajúcich sa dramatur.gle koncertov, čo by sa
mal o seriózne vydiskutovať
medzi banskobystrickými usporladatelml a koncertným
oc:Ldelenrm Slovkoncertu.
ANNA KOVAilOVA

šíritelia hudobných hodnôt.
Pozornosti
Hudobn~ho
knľl.nice v

stáleho

podujatie, ktoré sa konalo v dňoch
10.-11. decembra 1987 v Lisztovom pavilóne. Dni informdclt z
oblasti hudby sl počas svojej pa f.
ročnej

existencie zťskall už stály
okruh záujemcov. Za svoj vznik
vďač! táto sympatická akcia rozsiahlym Inovačným prácam v Hudobnom kabinete UK, ktorými sa
vytvorili podmienky pre rozšírenie
systému služieb
poskytovaných
týmto strediskom. Z pOvodne male j výstavky noviniek zvukových
dokumentov vznikli dvojdňové Dni
lnformáciť, minulého roku prvýkrát
obohatené o koncert ukážok z vystavených noviniek. Úlohou celého podujatia je prlblť!lf návštevnikom zakllpené novinky !lvšle,
ako to umožňujú Hstkové kataló·
gy či katalógy je dnotlivých hudobných vydavatelstlev, vy chádzajllce
v pomerne · dlhý ch časových Intervaloch. Dni lnformácU sa konajCl 3-krát ročne, vždy poslednf
týždeň · v marci, v júnt a v prvej
polovici septembra so zámerom,
zvý šlf počet stálych záuje mcov o
hudobnO. produkciu. Ich iniciátorkou a organizátorkou Je vedllca
Hudobného kabinetu PhDr. Emese
Duka· Zólyomlovd, k torá u! 18 rokov velmi zanietene a o dborne ve.
die spomťnaný kabinet a celou
svojou bytosťou sa zasadzuje za
zvyšovanie ťirovne poskytovania
služieb záujemcom o hudbu aj ako
predsedníčka Komisie pre hudobné knižnice na Slovensku. Podart" lo sa jej vera vylepš!( a zmeniť,
ale · aj napri·e!t tomu, !e ná m povedala v rozhovore, s terajšťm stavom nle je ešte celkom spokojná.
"Keď sme Dni lnformdctt z oblasti hudby ddvall do pldnu, vychddzall sme zo zdufmu posluchd.
čov byt v priamom k ontakt e s
platňou a tiež sme chceli skrdtlf
dobu l·nformovanostl o novgch nahrdvkach ztskan!ích pre nd~ ka·
blnet. Dlhé r oky sme za t!ímto
tlč e lom vypracovdvali katalóg novlniek, v tomto r oku sme ho roz.
~triU o systemattck!í zoznam novlniek, ktorý te k dispozicii Ihneď
po ndkupe. Af napriek na~eJ snahe Je okruh zdutemcov zatial pomerne malg. Možno to stlvlst s dlhOm časovOm odst~pom medzi fed·
notllvýmt akciami, ktorý te prtmeroný nd~mu celkov~mu ročn~mu
ndkupu cca 500 noviniek. - Do·
teraz sa ner te§llo prdvo povtnn~
ho vOt lačku pri zvukových dokumentoch. - Na~tm želantm te, aby
sl Dni lnformdcll ztskall stdlych
a spontdnnych ndv~tevntkov."

Do pozornosti odporúčame celt
Hudobný kabinet, kto rý v stlčas
nostl obsahuje už 13 000 gramofó ·
novtch platn!, zatial 35 CD plat-

KONCERTY SKO ZILINA
(Dokončenie z 3. str. )
na če skom vidieku. Dielo, Interpre tované
plasticky a s vtlpom, malo u obecenstrva
naj.v llč.šť ohlas. Ako pozHťvum treba ocenlf pohost·l nské tlčlnkovanle všestranného umelca Josefa Shejbala, dlhoročné
ho sólového hoboj~stu, zakladatera Dychového kvinte ta česk ýoh fllh aNilonLk·ov
a dirigenta.

Slávnostnú náladu vlal!ločného koncer.
tu ( 13. 12. 1987 ), na ktorom okrem
SKO apoluúl!lnkoval aj Slovenský filharmonický zbor, navodili tieto diela: Leopold Mozart Hudobná sánkovačka,
W.olfgang Amadeus MOJ:art - Koncert
A dur pre klavfr a orchester, KV 488,
CamUie Salnt-Saens - Vlanoi!ni! orat6·
rlum. S6Ustaml boli han GaJan (klavfr), Mária Elláloyá, Jitka Zerhauová,
Hana Stollová·Ba ndov6, Peter Oswald,
Ladislav Neshyba (spev) ; koncert dirigoval zasl. umelec dr. Ľudovft Rajter.
Leopold Moza rt, výborný hu sľový pedagóg, vlcekapeln!·k orchestra sulz.burského arcibiskupstva, ma·! aj nemalé
k ompozič né amb!cle. V spoloč nosti, v
ktorej sa pohyboval, hrall ,prim diela na
objednávk u. Dielom tonto typu je uj
vtipná a najmä I n š tru mentačne pr!fužM·
vá Hudobná sán-kovačka; na zvýrazne·
nie zimne j náLady a radosti z pohybu
sk ladat eľ v nej neváhal použif čas t o
netradičné orchestrálne nástroje a kombinácie (spiežovce) . Výkon orchestra u
dlrtgenta už na ntekolko m inimá lnych
tnton ačn ýoh zaktolfsanr bol plnohodnotný.
In te.rpretačne ve če r gradova l v Koncerte A dur W. A. Mozarta, diele, kompozične naplnenom Iskrou výnimočného
ta.J entu, j.asnosfuu výrazu, elegancie. O
Istote a snahe po perfekcll v každom
parametri h ud obného prejavu by sm e
mo hli u ,mladého klaviristu Ivana Gaja·
na čas to hovorlf v superlatlvoch. Myš -

návštevníka

kabinetu Univerzitne/
Bratislave Iste neušlo

llenkovo l dramaturgicky skvele začle
nil klavfrny part do s ymfonlzmu a jednoty hudobného prtldu diela , pričom treba osobitne vywv.lbnllf neobyčajnú lahkosf a presvedčivosť sóllstovej hry, ale
uj s ústredenosť a rad'Osf z muzlc!rovanla, vyžarujúcu z hry celého ansámbJu
pod vedenťm Slruseného dirigenta.
Náročnosťou na súhru, zvlá š tnosťou
výrazu, osobitým čarom stupňa cltlWej
zatnteresovanostl zaujalo a j VIanočné
oratórium fran-cúzskeho s klada-tela C.
Sa.!lllt-Saens.a, kitorý ho nap!sal vo veku
28 ro k·ov. V 10-č as f ovej vo ká.)no-lnš.tru·
mentálnej kompozťcll , v ktorej ,.drie me''
- niekedy v y.puklejšle, Inokedy menej
- badatell!lá inšpirácia Bachovou jedl·
oeôn osfou, sú krásne a pútavé pred.ovšetký.m časti s jednotlivým! sólami a
so spoluúčlnkovan!m zboru, teda s ,m ož·
nosfou, a.le aj snahou v rámci lyrickejšej výrazovej kresby zvýraznlf krás u
a jedlmečnosf ludského hlasu. Pre dobré
n a§~udovanle celého dlel·a je potrebné
výborné sólové obsadenie; perfe·ktný vý.
kon zboru a orchestra a dotvárajúcu
n jednotlacu ,.ruku" a gesto skúseného
dlr.tgenta. V tomto pr!pade všetky spo·
m!nané požlada.yky n a náročno sť súhry
a Jednotlivých komponentov boll splnené. Zatia l č o v úvode ora tória bolo cr,tlf
ešte Istú dávku napätia, očakávania zo
spoluprá ce, postupne jednoznačne prevládol pocit uvornenla a r adosti zo zre lého výkonu - sóllstov, zboru l orchestra. S llčasne bolo nezvyčajne krás·
ne a doj!mavé, akým velkolepým doj·
mom pôsobUa stá le vyžarujúca s il a a
ener gia ducha z osobnosti nestora slovenskej dlrlgerrllSkej "školy" - dr. Ľu ·
dovrta Ra}ter a. V ňom sa nám spáj.a
v jedtneônej podobe mlnulrosf s prrtomnosfou, ba l budúcnosťou slovenského
h udobného umenia !
IGOR TVRDOŇ

nf, 100 mg. páso k. V budťícnostl
sa plánuje hlavne rozširovanie nákupu CD platn!, Ideálny ch z hlad iska usklad ňovania , a ko aj zabezpečenie potrebnej aparatl1ry na
Ich prehrávanle, ktorú zatial Hudobný kabinet nemá.
Coraz viac sa rozširuje medzinárodná výmena zvukových doku:
mentov. V minulom roku sa podarilo nadvia za( kontakt s americko u knižnicou Northwestern University Evenston v štáte Illinois.
Výmenou, najmä za die la sClčas-

do Odbor u blbllograflcko-lnformač 
n ~ho. Okrem prlručnet knižnloe
knlh, encyklopedlckOch sprievodcov a prlručn ~ho skladu partitúr
k ndm patrt čiastočne spracovdva nie knih o hudbe, hudobnln, blb llograflckd l nformač nd činnost z
oblasti hudby od faktografických
lnformdclt až po zostavovanie blbllografl t; a e~te Je t u sekretarldt
Komisie pre hudobn~ knižnice na
Slovensku, ktord vznikla v roku
1980 pri Zväze slovenských knl·
hovnlkov a Informatikov. Jet lll·O·
hou je prostredntctvom semindrou
a ~peciollzovaných podutatl metodicky usmerňova( pracovntkov hu .

Dr. Emese Duka-Z6Iyomlo•' prl pr,cl.
ných slovens kých s kladaterov, plánujll zťskaf pre Hudobný kabinet
nahrávky sťl.časnej "vážnej" hudby,
skladby svetovej llteratClry 20. storočia, pro!tlové platne vynikajú cich interpretov, folklór l hodnot·
né nahrávky populárnej hudby.
K lnlclatrvam HK UK patria okrem Dnť ln formáclť z oblasti hudby aj Iné. Jedno u z n ich sú zvukové rešerše, t. j. výber a nahrll ·
vanle ukážok k žiadanej tematike, ktoré vyu!ťv ajll najm!l lnštltťl.
cle. Nedávno bola uzatvorená ústna
doho da s autormi učebnfc Hudobná výchova pre stredné pedago.
glcké školy• a Hudobná náuka pre
ludové š koly umenia. Dohoda je
zameraná na pomoc u čltelom hudobnej výchovy a spočiva v bezplatnom nah ranť ukážok uvedených · v knihe ňa zaslanú pásku.
Oalšla do hoda a spolupráca existuje me dzi Katedrou estetiky a
vied o umeni FFUK, ktorá priestory HK týždenne využ!va na prednášky a seminá re z dej!n hudby .
,,Podobne sme ochotnt poskytova(
priestor, nahrdvky, prlpadne at odbornO vOklad na tematlck~ akcie
z oblasti hudby. Vynlmattlc spomtnan ~ aktivity, mdme at povin ·
nosti v rdmci UK, vyplý-vatúce z
nd~ho

organizačn~ho

začlenenia

Sn!mku: F. Lašut

dolmých oddeleni, pomdhaf prJ za.
k ladanl novOch hudobných odde ·
l ent, vyddvaf pomocn~ metodick ~
mater-l dly a pod. Semlndre orga ·
nizovan~ od r oku 1981 v spolu
prdcl so ZSKI a s Maticou sl oven
skou sa od roku 1984 usporadúvattl každoročne v Inom meste,
aby hudobnl knlhovnlci mohli spo.
znaf pracovn~ podmienky svotlch
kolegov. V súčasnosti už exlstufe
28 hudobnOch oddeleni a okol o
100 hudobn!ích pracovisk, tzv. hu dobný()h ktltlkov, v ktorých pr
ve.nst-v o md Východn~ Slovensko."

V Ceskoslovensku neexistuje od.
borná škola pre hudobných knihovníkov. Ako sa r ieši personál ne zabezpečenie hudobných odde leni jednotlivých knižn!c?
"Pre prdcu v hudobneJ knižnici
môžeme zlskaf buď k nlhovnlka,
ktorý md bllzko k hudbe, alebo
hudobnlka, pre ktor~h o sú kni llov.
nlcke prdce obyčatne zdf ažou.
Dobre sa osvedčili bývaM učltefky
hudobneJ vOcllovy, ktor~ vedia pra
covaf s čttaterom . To Je nafd61eftte jšla zložka prdce úspe~n~h o
hudobn~ho knthovntka, pretože na
našom povolani je krdsna moZ
nosf usmerňovania a rozddvanta
hudby at nehudobnlkom."

OllGA SMETANOVÁ

PAMIATKE RUDOLFA
MACUDZINSKBHO . V
Klarl skdch sa dňa 12.
decembra
minulého
r oku uskutočnil Vla nočný
koncert Bra tlslausk4ho
detského
zboru pri MDKO pac/
vedentm
dirigentky
Eleny Sarayovej, Ddm ·
skeho komorn~ho orchestra a Hummelou.
ho tria, venovanO spomienke na n edožtt ~
BO. narodeniny zaslú .
žiMho umelca, pro/l! ·
sora Rudolfa Macudzt n sk~ho; doc. Otakar
Sebesta zahral
tiež jelw
Medtttlcle
pl"e klaulr. voznam
osobnosti prof. Macu dztnsk~ ho v k ontext P
slovenskej
hudobneJ
kultúry a jeho klautr
nu spolu.prdcu s man
že-l kou Silviou pripo menul u prthouore dr.
V. Ctžtk. Zlatým klin ·
com p~ogramu
bolo
vystúpenie
klavlrne;
umelkyne, profesorky
Silvie Macudzinsket :
spolu s nebohým man
želom dlhé r oky pó
sobllt ako
klavlme
duo a boli uel kými
propagdtormi sloven skej klavlrne; tvorby. Obaja svojou citlivou interpretdctou a umelec kým ma;strov·
stvom predch/.1 nejedno dielo a pomdhall ho pr.tbllžouaf srdciam nd ~ho posluchdča .
Brati ~iausk~ obecenstvo vďačn!ím potleskom zhod'totllo náplr1 k oncertu a pamiatku
prPfesoru Macudzlnsk~h o sl uctilo pietnou minútou ticha. Na sntmke K. Dlugoltn skél!o manželia Macudztnskl u r oku 1985 po oslave svojho 55-ročn ~ho umel eck~ho
spo/upJsobenia {niekoľko mesiacov pred smrfou majstro vo f ebruári 1986 }.
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edným z dôsledkov tureckého vpádu do strednej Európy .a porážky uhor ských stavovských V'Gjsk n-a moháč 
skom poll (1526) bolo rozdelenie krajiny, turecká okupácia dnešného Maďarska a po bojoch o korunu zasadnutie Ferdinanda l. Habsburského na uprázdnený uhorský trón. je notoricky známe, že hlavným mestom krajiny sa od r. 1536 stáva Bratislava, kam sa až do sklonku 18. storočia sústredil politický a z velkej časti aj spoločensko-kultúrny život Uhorska. Do Bratislavy sa presťahovali centrálne úrady, tu sa schádzal krajinský
snem a v Bratislave sa aktom korunovácie ujlmali uhorskl panovnlcl vládnej moci.
Korunovácie sa v Bratislave opakovali 19-krát; prvá
bola r. 1563 (Maximilián ll.). posledná r. 1830 (Ferdinand V.). jedenásťkrát boli korunovanl samotn! panovnic!, osemkrát královné. je len samozrejmé, že v očiach
sOčasnlkov - ale aj objektlvne - sa korunovácie hodnotili ako historické udalosti, ako akty vrcholného štátnoprávneho významu a dosahu a jedinečné slávnosti,
na ktoré sa upierali zraky celého vtedajšieho sveta.
Hudba predstavovala Ich obligátnu, neodmyslite!ntí. stí.čast, ktorej sa venovala mnohostranná starostlivost a

J

pozornosť.

l.
Prameňov k dejinám uhorských krá!ovských korunovácU s Odajml o hudbe je velké množstvo a stí. v podstate trojakého druhu. Najprlstupnejšle stí. pramene ll·
terArne, t. j. dobová historiografia, kroniky, opisy sláv·
nosti očitými svedkami, správ osobitných vyslancov, tajných pozorovate!ov, diplomatov a pod. Druhú. skupinu
tvoria akty rôzneho druhu, najm!! spisový materiál bý·
valej c. k. dvornej kapely (ktorý je archivovaný vo
Viedni v hudobnom oddeleni Osterrelchlsche Nationalblb!lot.hek) s mnohými prl.amymi a do-kumentárne cennýml odkazmi na hudobnú. zložku korunovácii, ktoré sa
vždy odohrávali za velmi aktlvnej stlčlnnost.i dvornej
kapely. Excerptá z neho stí. publikované v ročenke Studien zur Muslkwlssenschaft, no jeden z najzaujlmavejšlch a najkomplexnejšlch dokumentov, rukopis Rubriche
Generali Per le Funzioni Ecclesia~tlche Muaicall di tutto
l'Anno, ktorý okolo r. 1727 vyhotovil Istý Kllian Rain·
hart, archivár a koplsta c. k. kapely, a kde na f. 100-103
stl pomerne podrobne oplsané všetky (Ikony dvornej ka·
pely pri korunovácii, zatla! náležite využitý ešte nebol.
Napokon k dispozicii stoja aj pramene lkl)nografickl1,
rozličné kresby a rytiny v stl.dobých publikáciách ·i mal·
by najm!! v Galérii hlavného mesta SSR Bratislavy. Rozsah tohto prlspevku nedov-ofuje podrobn(! citáciu a odkazovanie na pramene. Podrobný stlpls nájde čltatef
v publikácii J. Fundáreka a M. Smleškovej, Korunovácie v Bra tislave. Edfcla regionálnej knižnice - Bibliografie č. 3, Bratislava 1967 a u J. Kuzmlka, Bibliografia k miestnym a všeobecným dejinám Slovenska, Martin 1962 (heslo Bratislava ).

II.

Ešte prv než budeme hovorit o samotnej hudobnej
zložke korunovač n ýc h slávnos ti a obrad ov, treba kon štatovať dve dôležité s kutočnosti: Predovše tkým to, že
základný rámec predpísaný korunovač ným poriadkom
a dejinnou tra·d fclou sa nemenil a mal viac-menej ustá·
len ý priebeh ; Is tý priestor bol daný len druhotným jednotlivos tiam. Po druh é, korunov ač ná s lávnosť sa neob·
medzovala len na samotný akt položenia koruny na hla·
vu dezignova né ho krá la, ale tvorila komplex nlekofko
dni trvajúcich procedúr , odohráva júcich sa nielen v ko·
runov ačnej ka tedrále sv. Mar tina, ale aj na viacerých
uliciach a námestiach Bratislavy. Ak sa stlstredlme
na to, čo bolo v rámci jedenástich korunovácii v Bratisla ve spo ločné, možno rekonštruovať približne tento
priebeh: Korunovácia začala pl'fchodom budúceho panovnlka s celou sut.tou dvoranov, magnátov a vojska
z Viedne. Po ubytovanl host! - obyčajne na Bratislavskom hrade - sa konali slávnostné nešpory. K vlastnej
korunovácii doš lo a ž v iný deň - v dóme sv. Martina,
kde prlslušnlci vysoke j cirkevnej hierarchie celebrovali
slá vnos tnú omšu, poč as ktorej os trihomský primas a ko
hla va uhorskej cirkevnej provincie položil na hlavu pa·
novnlka svl!toštefánsku korunu, odovzdal mu královs ké
inslgnle a pomazal ho posvätným olejom. Potom zaznelo mohutné Te Deum. Po skonč eni t ohto ceremoniálu
sa celý sprievod odobral do kláštora fr antiš kánov (na
tne ~n om Dibl'lovovom nám.), kde novokorunova ný král pa.
sova! mladých šfachtlcov na rytierov Zla te j os trohy, potom pred kosto lom Milosrdných bratov (dnes nám. SNP )
zložil prlsahu na uhorskú tlstavu a napokon na tzv. korunovač nom pahorku (dnes nám. Ľ. Sttlra), sediac na
koni, t al mečom na všetky štyri svetové strany na znak
toho, že je odhodlaný ochrániť s vojich poddaných pred
každým neprlate!om, nech by prišiel z ktorýchkofve k
končln. K orunovačná slávno sť sa potom zavtšila banketom a plesom na hrade alebo v sálach Prima ciálneho
paláca. Toto je, pravda, len schéma (podrobný opis všetkých dejov má Stefan Holčlk, Korunovačné slávnosti
Bratislava 1563- 1830, Bratislava 1986 ) - počlta l o sa

"

HUDBA V RITUALI
BRATISLAVSKÝCH KORUNOVÁCIÍ
samozrejme s vefkou masovou \lčastou fudl rozllčných
spoločenských skupin a -tried, so všelljakými zábavami,
vesellcaml, atrakciami podfa zásady ,.panem et clrcense". Rozhadzovall sa peniaze medzi dav, pieklo ml!so
na ražni, bezplatne "apovall pivo a vlno a pod. V sku·
točnostl to boli len drobné omrvinky z boha tého sto·
la ...
III.

Problematika hudobnej zlolky bratislavských korunovácii sa dá v podstate rozčleniť na dve zákla dné otázky: v prvej otázke Ide o to, kto všetko sa na hudobných produkciách zúčastňoval, kto ju reprezentoval;
druhá otázka súvis! s problematikou hra nej hudby, t. j.
s tým, aká hudba na korunováciách znela a a ké skladby
bývali uvádzané.
K otázke prvej je potrebné vedie ť, že všetky pramene

na riadenie nedodržia valo. Inštitúciu mestských truba ·
čov ma la na Slovensku už od 14. storoč iu velktl tradlclu
a navyše Bratislava nadobudla ako hlavné mesto naj·
mli počas korunovácii celkom osobitnú. auru a výnimoč
né postavenie.
Najväčšia ťar c h a a zodpovednost za reaJ.tzáclu nároč
nej umeleckej hudby - lebo prirodzene a j taká zaznela
na korun ovačný ch slávnostiach - pripadla bezpochyby
clsArako-královskej dvornej kapele so s!dlom vo Viedni
ktorá v 16.-18. storoč! predstavovala jednu z na jvý:
znamnejšlch hudobných Inštitúcii v Európe vôbec, čo nevyplýva lo len z jej zviazanosti s jednou z na jv !lčšfch
mocnosti, ale predovšet kým z dosiahnute j umelecke j
úrovne, za ktorú vdačlla pôsobeniu osobnosti typu Phl·
llppa de Monte, jakoba Regnarta, Johanna Jacoba Probergera, Gottlieba Muffata, Johanna Josepha Fuxa, Antonia Caldaru, Chrlstopha Wlll!balda Glucka , Geor ga Chrls topha Wagensella, Leopolda Koželu!w a Iných, ktor! sa
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R. de Hugh a Ph. Bouttats, KorunovAcla Leopolda 1., rytina, 1155.
celkom jedno zn ač ne a velmi podrobne zdô r az ňujú aktlv nu účasť trubačov rôzneho typu a druhu . Tru bači s pol u
s bubenikmi pochodovali v sprievode každého panovnlka pri je ho prlchode do mes ta, kde n a Ich vyhrávanie
odpovedall bratislavsk! mestskl t rubač i a bubenlcl ro~o
s taveni na Michalskej veži a na hrad bách a ohlušujtlci
zvuk trúb a dunenie t ympanov sa rozllehall neus tále,
pri každnm kroku pa novnika v priestranstve mesta pri prlsahe l na korunova čnom pahorku. Trubači a bu·
ben!ci nechýbali ani v" kostole; začali hr ať len čo k r áf
a magnát! prekročili prah chrámu a vošli do sakris tie
(kde kráJa obliekll do k orunovač ného ornátu), hrali
a j pri odchode panstva z chrámu. Bol tu vša k istý rozdiel, lebo zatla! č o mimo chr ámu a mimo užšieho rámca
k orunovačného obradu figurovali trub ač i a bubenici ak o
hl avni aktér! akustickej dekorácie, počas vlastného ceremoniá lu sa museli u spoko j iť s úl ohou spoluúč lnkujú 
clch s cisárskou kapelou, ktorú sl panovnfk vždy priviedol so sebou z ,Yledne.
Tr ubači a bubenlcl sa na kor unov ačne j scéne pohy bovall vlastne ne ustále ; zdá sa, že jedine o lcli "ií.činko·
van! na záverečnej hostine nemáme celkom jednozna č 
né správy. Je to vcelku pochop!tefné; dychovo-tympano·
vá hudba bola totiž - ako je známe - hudbou ofi ciál n ou, symbol om clsársko·krá! ovské ho ma jestátu, hudbou
,.ex offo" vyhradenou panujúcim kráfom a kniežatám
(len neskôr sa ,.zdemokratizova la" a prenikla a j do boh atých s lobodných královských miest); ve če rný banket
bol však už zá l e ž itos ť ou stlkromnou, určenou pre rodinu a pozvaných h osti. Kedže ale hudobnlcl v službách
velmožov ovláda li viaceré nástroje, je m ožné, že sa tu
objavlll rovna ké tváre - funk cia hudby tu však už bola
celkom Iná. V te jto súvis losti však treba ešte pozna men ať, že hoc! trubači a tympanlsti v službách cisára
a krála (Augustlsslml Caesarls Tublctnes - tzv. po!ni
trub ač i a tympa nls ti) sa nes meli miešať s mestskými
trubač mi s poloče ns k y sa Im ešte a j podfa tzv. Saského patentu z l'. lG58 ne rovnall - v skutočnos ti sa toto

o rozkvet súboru výrazne za sltlžlll. Jej účasť na korunovačných slávnostia ch sa spomfn a po prvý raz už r . 1571
(Rud olf II.); na jpodrobnejšie je opfsaná v spomenutom
dokumente K. ReJnharta z r. 1712 (Karol VI. ), kde c. k.
dvorná kapela účin koval a pr! slávnos tne j · omši, pri Te
Deum, s lávnostných nešpor ách a pod. O ve lkosti súbo·
ru - ktor ý ma l až 170 členo v -, a ko a j o rozsu,ltu
účinkovan ia sl možno utvoriť preds ta vu pod la toho, že
r oku 1655 pri kor unovác1! Leopolda ·I. poukáza la dvorná
pokladi'ía kapel nfkovl Antoniovl Ber taHmu ,.zur bezahlung des costge lds fUr die gesamte In Presburg befln dende n Musica" na ten čas horibilnú sumu 2385 fi.!
IV.

Na otázku, k torá hudobného his tori ka zaujlma predovše tk }•m, t. j. na to, aká hudba pri korunováciách za·
znteva la , dávajú pramene - na priek velkej kva nt.ite iba ve lmi všeobecn ú a nekon kré tnu odpoved. Crtame
v nich formulácie o ,.symphonlaca rum concentus" ml·
litarl symphonla", ,.musica cantus", ,.her r llche M'u~'tc'',
,. herr lichs te sowo l Vocal a ls l nstrumental Mus te" Or" o
ge Jk! a ng ", .. Ch ormuslc " a pod-:' Hovori sa v nich' aj
,.mlssa solemnis", o ,.Te De um", o slávnostne j tntráde,
,.sonata solenne" a podobne, no názvy diel čl dok onca
menoslov s kla date fov by s me tu má rne hla da li. Autori
týchto pram ei'\ov sú totiž nehudobnicl - dvoran ia historici, právnici, diplomati - , pre n ic h hudba a ko 'au to·
nómna umelecká krea tivita a špecifická duchovnokultúr na č i nno s ť neexis tovala, resp. v tomto zmysle sa o
flu nezaujimal i. jedine sp omlnaný K. Retnha rt je trochu konkrétne jš!; ani on sice neuvádza jednotlivé diela a s kladate! ov, no z jeho spisu možno spofahllvo v yčita ť, že hudobná zložka krá! ovských korunovácii, zverená dvornej kapele , pozostáva la z troch komponen tov:
z latinské ho chorálu, z vokálno-inštrumentálnej polyf6nle a z r ôznych foriem a druhov hudby Inštrumentál·
nej.
La tinský ch orá l - v s komolenej tzv. post trldentske j
verzii - mal v korun o vačnom r ltuáli vzhladom na pri·
s lov eč nú katollcku ortodoxtu Ha bsburgovcov napodiv pomerne úzke uplatnenie. Jeho úl oha sa obmedzovala na
spievanie in ton ač ných formuliek a res ponzóril cele~ ran
ta, r esp. na niektoré ča s ti omšové ho proprla. No an! tie
sa neprenášall čisto "choraLiter ", a le od druhého verša
sa spievali viachlasne, figurá lne. An tonio Be rta ll a FeHee Sances - dvaja dv orni kapel nlcl a s kladatelia
v 17. s tor. - skomponovali ce lý cyklus polyfonlckýc h
!ntr oitov, ktoré sa potom v repertoári udržlavall velm i
dlho; figurálne sa spieva ll aj ofertóriá.
Mnohohlasná voká lno-Inš trumentálna hudba bol a za s tú pená slávnostnou omšou - t. j. cyk lom skladieb om šového ordlnárla - a dvoma slávnostnými hymna ml,
Venl Sune te Spiritus a na jmä Te De um, ktorým kor u·
nov ač n ý obr ad vrcho lll. Je zau jimavé, že upros tred Te
Deum, obyčajne pred s lová Patre m lmmensae býva la
a ttacca vkomponovaná inš tr umentál na sonata č l tzv.
tocca ta da trombe. U vše tk ých týchto skladieb zvykne
byť poznámka, že sa pri k o run ovač n om obrade reallzo·
val! "con tr ombe e tlmpanl", t. j., že obvyklé mnoho·
hlasné voká lno-Jnš trumentálne obsadenie bývalo posilnené s úborom plechových dychových nást rojov a skupinou tympanov (do Te Deum navyše zaznieval a j ra·
ch ot mažiarov ). Dychový a nsámbe l pozostáva jl}cl zvyča jne z klarin a pozáun nebol exponovaný ad 'llbltum,
a le tvorll obllgá tne vkomponovanú s ú časť skladieb, jedine tympanový_ par t sa realizoval Improvizačne . Castt,
kde spolu so zborom a orchestrom zaznie val dychový
(P o k rač ovanie nn li. str.l

REVUE HŽ
Slávnosti jestvujú vo všetkých spoloč·
nostlach n vo všetkých kultúrach, najsta rším dá vnovekom počínajťíc a pr!tomnosťou končiac. Najdôležitejšiu funkciu
slávnosti môžeme vymedziť čo najširšie
ako špecifické formovanie varného ča
su člov eka, v rámci ktorého nadobťída
v historickom procese stále väč§l u dOlež ltos ť a význam estetická a umelecká
funkcia. Slávnosti boli a budťí dôležitým
faktor om v rámci procesu socializácie
človeku umenlm. Slávnosti môžeme pov ažo vať za jeden z významných podnetov zrodu a vývinu umeleckej kultúry u
jej estetickej orientácie. Medzi slávnos·
tam! a umenlm prebieha nepretržitý proces vzájomného obojstranného ovplyvňo·
vania. Požiadavky s lávnosti neraz foromo·
vali vznik nových umeleckých diel, a zárovei\ aj Ich tvar, pripadne štýlovú
orientác iu. Slávnosť môžeme z tohto hradiska chápať ako prejav spoločenského
života, v ktorom zohráva významm1 ťílo
hu ume lecká a estetická funkcia. Je svojou podstatou sociálnym fenoménom, ktor ý odráža v najvšeobecnejšej rovine kul·
tťírne trudlcle a potreby, predstavy o
h odnotách - a to nielen estetických a
umeleckých, a le aj etických, mravných,
sociálnych a ďal šieh určitého spol očens tva ludf.
Každý a kt sllívnostného charakteru je
začlenený, najrôznejšlml kaná lmi rôzne·
ho typu a charakteru do kontextu sociálnej s kut oč nos ti, do fungovania spoloče n s kého systému. Kategória slávnostn osti vo vzťahu k s lá vnos ti má funkčný
charakter. Funkcie, ktoré vymedzujú jej
pod statné pole pôsobnosti, sa dotý kajťí
nielen vz ťahov jednotlivých prejavov vo
vnútri š truktúry urč itej slávnosti, ale
zároveň a j vzťa h ov medzi tým, čo vytvár a slávnos ť a človeko m , spoločenstvom.
Je zrejmé, že ka tegória slávnostnosti mOže byť formovaná najrôznejšlm zoskupenlm funkci!. S l áv nost no s ť .Je teda syn·
kret!cký pojem, ktorého presné funkč
né vymedzenie nie Je možné vyrie ši ť' s
deflnitlvnou platnosťou. Táto synkretlc·
kos ť je tiež zrejme jedným z dôvodov,
prečo nie je kategória slávnostnosti reflektovaná v estetike v take j miere a
s ús tavnosti, ako je t o v prípade vlastných, t.vptc kých es tetick ých kategórii,
akými sú napr. krás no, vznešeno, atď. V
kategórii slávnostll OS ti sa prejavuje z
es tetického a umeleckého hladiska vo
všeobecnosti pod s tata bytia, čas u, priestoru, kolektivnos tl v určitej relativnej
komplexnosti.
Zau jlmavý-mt u svojbytn ými podnetmi
pris peli k teoretickej a estetickej reflexii slávnostnos ti u ž predstavitelia klasickej antickej gréc kej estetiky - Platón a Arlstoteles. S l á vno sť je podla Pla·
tóna tnte~rálnou u podstatnou súčas ťou
kuitúry, živ ota a umenia, ktorá združu je
nielen spev s tancom a Inš trumentálnym
s prievod om, ale všetky múztcké umenia
vo v tedaj šom pOI1atr. Plat ón vldl s úvis·
! o s ť s llívnos tl nielen s božský m kultom,
ale aj s hrou, pričo m hra u neho po·
uka zu je do určitej miery na výchovný
charnkte r umen ia. Plše o tom: "Počas
vo jny v~a k neexistute hra, ktord stojt
za zmienku, ani v!)znamnejši e uzde/dvani ~, a t o predsa pova'lu;eme za niečo,
čo si zasluhuje najväč~iu vdžnost. Mie-

úvahy o kategórii slávnostnosti v tradičnei estetike

Andrea Mantegna, Parnas.
Pohlad na antlckd mytologická

albnosť

rový život teda must každý strdvit čo
možno na/lepšie. Aký je sprdvny sp6sob?
Zivot sa must prežlt ako hra, je treba
hral u rčité hry, obet o vať, spieval a tancovať, a tak na/adit bohov milostivo, aby
bolo možné ubrdnil sa nepriatelom a porazil Ich v boji." Slávnostnosť teda pod-

ra Platóna prebieha nad oblasťou bež·
ného života a nevyhnutných potrieb. Prvok hry v slávnostnosti môžeme u Platóna chápa ť tiež t ak, že hra je symbolom aktívneho spoluvytváranla slávnosti č l ovekom alebo.. ·a k~lvneho vnlmanla . Význam slávnosti vid! Platón v
dvoch r ovinách - v užito čnosti a v
správnosti. Už itoč n os ť urč uj e z hladiska
morálne ho. t. j. ako výchovný prostriedo k. Iba takáto užitočnost je pre s poloče n stvo rudi dôležitá, tba ona je ozajstnou u ž itoč n os ťou . Zároveň Pla tón vo svojich myšlienkach o kategórll slávnostn osti kladie dôraz a j n a . spolo čenskťí
s tránku s lávnosti. Bo l presvedčený , že
slávnostnosť musi zo hrávať nie zanedbate lnťí úlohu pri utváranl dokonal ého
štátu a trva le dobrých podmie nok pre
fudl. Pythagorovsk ým dedičstvom je u
Pl atóna poňatie druhej ťílolly - správnosti. Kladie JH! ňu požiadavku, aby bola v s ťíl a d e so zákonmi sveta a kozmu.
To, čo spôsobuje , musi b y ť "adekvdtne,
výsti'lnd, ndležité, bez odchýliek a krajnostt".

Zdôvodnenie pozlcle ušrachtllosti a
krásy pr! vysvetrovanl podstaty slávnostnosti je p re Aris totela prlznačné. Artstoteles tvrdi, že je ve rmt fažké určiť pods tatu slávnosti n zároveň užitočnosti a
prospešnosti, ktoré s ú s ňou spojené. Vymedzuje trt typy vzťahov medzi slávnostou a č lovek om . V p rvom t ype vzťahu
Ide o vzfah k ed č lovek od slávnosti
očaká va hru, zábavu, pobavenie pre svoj
oddych. Druhý typ vedie človeka k dobru a má vedra toho a j výchovný charakter. Tre ti potom smeruje k poznn niu s kutočného a j ed inečn éh o neopa ko·

cH!aml reneaaal!nfího maliara.
vatefného šťastia. Vldlme teda , že Arlstoteles jasne rátal nielen so sociálnym, ale
aj s estetickými a umeleckými funkciamt slávnosti. Jeho názory zasadzujťí slávnosť do s féry ušlachtllej hry a vedra toJ
ho aj do sféry samostatného ume leckého zážitku, ktorý chápa l t akým spôsobom , že umenie má naplňať najvyšši Judský ciel - a tým je š tastie. Arlstoteles
mal na tomto mieste na mysli život, v
ktorom je človek oslobodený od prlzemných starosti, od ťínavných ~ivotných
povinnosti a mOže sa veno v ať t omu , čo
je skutočne dôstojn é č loveka , čo n ie je
tba prostriedkom, ale čo môže považovať
za samotný ciel existencie. Priestor a
čas slávnosti nevyplň a vulgárna zábava,
ale zábava ušlachtllá, spájajQca slasť
s morálnou krásou.
Koncepcie slávnosti, ktoré nastolili a
zdôvodnili Platón a Arlst-oteles, predstavujú pr vý, relatlvne ucelený prlstup k
te jto p roblematike v dejinách estetického myslenia. Ujasnili n iel en vzťah slávnosti k valnému času človeka, ale l sociálnu, estetickťí a umeleckťí podstatu
slávnosti a jej význam pre formovanie
človeka a jeho hodnot ové'fio systému.
P oň atie slávnosti v s tredovek om est etickom myslení je podriadené vcelku jednostranne náboženstvu. Tento zťížený pohlad pretrváva značne dlhý čas. Ešte
roku 1739 Johann Mattheson v diele Der
vollkommene
Capellmelster definoval
hudbu takto: ,,Hudba te veda a umenie
obratné a prtjemné zvuky rozumne sklada(, sprdv ne pr oti sebe staval a prekrdsne spdjaf, aby Ich lúbozvučnas(.
priam volala po božske j s/dve a po v§etkých ctnostiach." V rovnakom diele sa

Mattheson zamýšfa tiež nad cielom hudby: "Pomocou spevu a hry skutkami aj
ústam / natkraj§/e chvdlit boha." Slávnostnosť tu ponlma a ko sociálnu funkciu umenia. Bola čl nlte fom, ktorý, najmil v konštrukčnej oblasti, dospieval k
monu mentalite .

HUDBA V RITUALI
BRATISLAVSKÝCH KOR UNOVACil

(dok on č enie z 5. strany)
s úbor s tympanmi , boli naplsané v C dur a boli hnr·
monlc ky pomerne sta tické, Is té možnosti mod ul ačného
po hybu boli len v č a s tiach, kde sa dychový sťíbor neexponoval. Med zi bádate rml panu je zhoda v tom, že š týl
.,con trombe e tlm pa nl" je čo d o pôvod u špecifikou ra·
kúske ho tzv. cisárs keho baroka.
Cis to Inš tr umentá lnu h ud bu r epr ezentova li tntrády,
ktoré sa va čš ln o u hra li n as pamäť; sťíbor tu pozostával
pravd epodobne z 2 klarín, 2 pozáun a bubnov; nie kedy
s n vša k u vádznll a j dvoj- .1 trojzborové diela až s dva ná stimi hrlíčml. Sona ta solenne s a do korun ovačne j ll ·
turgle vr a ďova l a namies to omšového graduálu a bola
ur če n~ pre 13- 18 nás trojov ; napr . Sona ta con trom be
sole n ne od Antonia Be rt a ll ho má trojzboro vťí faktúru
r 5 tromb + 2 korne ty a 4 pozauny + s láčikov ý sl1bor
s 2 hus lami, 4 vlo le ttamt, 4 pozaunamt, resp. f agotml a
tympanmi l.
Autori pochodových zvu čiek , za ktorých sa kráfovsk ý sprievod tiahol mestom, os tali neznámi (po h la d do
Ich s ve ta um o ž ľiuje s kupina skladieb Pro Clartnls vo
Vietorlsove j tabula túre] ; s kladatelia umeleckej hudby omšl, nešpor, Te Deum n pod. - sa pravdepodobne
grupovull predovšetkým z členov dvornej kapely; tvorba
pôvodných die l a ko hold ha bs burskej dynas tii patrila
k ich s lu žobným povinnos tia m, práve tak ak o to museli robiť kantor.i u organis ti v me s tách. Na korunová·
eli Leopo lda l. [ 1655 ] zaznelo Te Deum od A. Bertallho
a od r ovna kého a utora s a v arch!vnych dokumentoch
m edzi Messe Solennl Senza Trombe spomfna jedna Mtssa Novi Regls a še s tnás ť Te Deum sa c ituje ešte od
ďa l šieh l<a pe lnlkov c. k. dvorne j kapely, od Fellce San·
cesa a Heinri cha Schmelzeru, no komponovali ich aj
J. j. Fux, A. Ca lda ra , J. G. Re inha rdt a !nf. Na korunová cii Ka rola VI. [1712 ] zazneli pr avdepodobne
s kla dby Anto nia· Zlanlho, ktorý mies to dvorného knpeln!ka za s tával v rokoch 1712-1715. Za ujlmavé je, že v
Ca talogus rerum Mustcallum [1700] bratislavského dómu sa s pomína jedna anonymná 20-hlasná Mtssa Coro·
nation is.

v.
Zdá sa, že korunovácie z hudobného hladiska nemali
len lokálny význa m viac-menej jednorazovej - 1 keď
ve rml exkluzlvnej - uda losti. Ich dosah bol š ir ši a evidentne spoč fvul o. l. v rozširovani s lohotvorného vplyvu
vied enskej dvornej kapely, orientácie, kto rťí ona pred·
s tuvovala a tvorby skladatelov, ktorr v nej pôsobili. Dobre sa to odzrkad fu je aj na Slovensku, kde sa velmi
rýchlo za čl na u jlmaf hudba "con trom be e tlmpanl",
a to nielen v kato l!ckych, ale evide ntne aj v· protestantských mestách . Spom!na sa p ri vofbe r ichtárov a f ará rov, na verké výročné sviatky, v s dvlslostl s akademickými ceremónia mi na trna vske j u niverzite, na univer zite v Košic iach a napokon celkom bežne v slobodn ých
královských mestách.

S ideam i osvietenstva s dvlsl aj návrat
k antickej koncepcii slávnosti. O toto
vzkriesenie sa pokťísll Jean Jacques
Rousseau. Výsledok, ku ktorému dospel,
vychádza z poňatia s lá vnosti u Platóna.
Rousseau zdôraznil nevyhnutnosť m asových národných slávnosti, nadväzujťíctch
svojou formou a priebehom na slávnosti antické. Rousseauov projekt je špecifickým spôsobom sociálne podmiene·
ný a sťívlsel s celkovým d ianím a m yšlienkqvýml prddml, ktoré predchádzali
Velkej fl'ilncúzske j revol ťícl l. Rousseau
stavia túto národnú s lávn os ť nko protipól divadla. Zatial čo d ivadl o je javiskom pre ťízky a vybraný okruh fud[ ,
slávnosti m aj ú byť v jeho pochopeni javiskom pre celý ná rod. Odmle t nutlm s dd obého divadla a nadradenfm slávnosti,
v ktorých sa združu jd rôzne umenia ,
Rousscau do Istej mier y nepriamo anti·
clpoval teóriu súborného umeleckého diela budťícnostl v hudobnoestetických spisoch Rich arda Wagnera. V nadväznosti
na antiku videl Rousseau h lavné ťHohy
slávnosti v pôsobeni na zmysly; vyššlm
prlncfpom Je potom u neho citové pôsobenie umeleckých prejavov združených
v slávnosti. Rousseauove myšlienky o
slávnostiach, ktoré majťí mobilizovať a
zároveľ1 zj ednoc ova ť národ , našli svoj
ďalši život v s úvislosti s rozmachom národnej orientácie v umeni a jeho odraze
práve v najrôznejších typoch slávnosti
v 19. storoči. Ešte začiatk om nášho storoč ia sa prihováral za oživenie Rousseauov ých názorov Roma in Rolla nd. Pfše:
"Keby sme boli Mastnej~t a slobodnej§!,
neldkalo by nds divadlo . . . SlobodnO a
Uastný ndrod viac potrebuje sldvnost ako
divadlo, ved najkrat§tm javiskom pre nd·
r od must byt on sdm." Tiež v estetických

náhladoch 19. storočia sa čas to hovori
o slávnostnosti a ko o vlastnosti umeleckého diela, a . to nielen v zmysle s na h y
o monume ntalitu z konštruk č n ého hlad iska. Netreba na tomto mieste rozv[jaf
k oncepciu Richarda Wagnera, ktorý vldel v splynutl jed notlivých umeni v sťí
bornom umeleckom d iele jeden zo zá ·
kla dných predpokladov tesne jšieho a In·
tenzlvnejšleho prtmknutla sa širokých
vrstiev vnfmatefov umenia k tejt o novet
kvalite. K postihnutlu podstaty slávnost·
nosti alebo k novému sociálno-estetickému vymedzeniu slávnosti prispela tzv.
tra di čná est e tika 19. stor oč i a prevažne zameraná nn vyme dzenie kategórii
krásna a estetickej a umeleckej hodnoty - už tba velmi m álo.
Slávnosti nie sd zložitým a prottre·
člvým fenoménom Iba z hladis k a Ich
sociá lnej 11 estetickej štruk tťírovanostl.
V nadväznosti na volný čas človeka vystu pujú vo všetkýC\l kultúrach 11 spol oč ·
nostiach. Už od č i as anti k y je známe, že
slávnosti patria zároveň svetu človekn
l sociálnemu sys t ému, a že v t omto vzt a hu môžu zoh r ávať najrôznejšie funkcie.
sociálno-umeleckom
V najvlastnejšom
význame vystupujťí slávnosti vtedy, ke ď
sťí pod netným prfspevkQm ku kultúrne mu 1\ormovanlu človeka. A k te jto s k ťí 
senosti d ospeli už antickl m yslitelia.
MILOSLAV BLAHYNKA

l

~l
l

l

l
l

'l

l

:l

l

Vplyvom pôsobenia viedenskej dvorne j kapely - čo
sa s amozrejme neobmedzova la len na jej ! yz tckťí pritom·
nos( na korunovačných slávnostiach a krajinských snemoch - doc hádza na Slovens ku (a pravdepodobne aj
v Iných krajÍnách rakťískej koruny ] v 2. polov.l c!17. sto·
r ač i a k prenlkavej z,mene v zloženi hrané h o repertoáru, lebo ak pr ed tým naše kan tors tvá temer čerpali
z okruhu sever onemeckého, odtera z sa postu pne preorlentovávajú na okruh rakťís k o-j uh onemecký a pros tr~dnfctvom neho aj na sťíčas nťí ta liansku hudbu. Keď
že zač i at k om 60. ro k ov 17. s t oroč i a dochádza u nás
k nás ilnej reka tollzácll, a tým aj k ur čitému prelomu
a vá kuu, pra meňov, ktoré tťíto premenu dosved č u jťí, je
pomerne málo; sd to predovšet kým spora dické lnven·
táre hudobnln z Bratislavy, Trnavy, Prus kého , Prievidze
a z PodoLincn, v ktor ých sa čoraz č astejš ie objavu jú
me ná rakúskych a viedenských s kla da tel ov. Na rakťí s
ko-vledenský vplyv poukazuje a j obluba tzv. sona ta
d a chtesa v 2. polovici 17. storočia. Táto tra dfcla má
vermt dlhé trvanie a prirodzene zanecháva - poklaf to
v dOsledku nedos ta tku pr a meňov vôbec sme schopn! zis·
tlf - s topy aj v domáce j tvorbe [ S. Ca prlcornu·s, J. Kusser st.}.
RICHARD RYBARIC
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REVUE H2

"·

Je srdeiJnO, aprlmnO, milO, ludský a možno l prt skromnO, no s ;asným ndzorom na vec i okolo seba.
ml v zdvere nd§ho rozhovoru povedal, že hddam by sa so mnou ani tak spontdnne nevedel rozprdvaf,
keby som tu bola ako zdstupkyňa kritikov, a nie publicistov. Nuž, kritici, v§ade to mdme fažk é. ZasW!llý
umelec PETER MIKULAS, Jeden z naJmlad§lch interpretov, odmenených týmto vyznamenanlm, Je sólistom opery Slovenského ntlrodného divadla, SlovenskeJ filharmón ie, saboru Musica aeterna. Prvýkrdt stdl na doskdch
Javiska SND v konkurznom predstavenl 23. Janut1ra 1978 v tílohe Collina v Pucciniho Bohéme, ktora vtedy
dirigoval dnes už zosnulO ndrodný umelec Tibor Fre§o. Na pódiu SlovenskeJ filharmóni e sa mladO basista
predstavil o pdr dnl sk6r v abonentnom cykle 12. a 13. Janudra toho istého r oku ako sólista MozartoveJ
Om§e c mol pod vedenlm zasltí!ilého umelca dr. Ľudovlta, RaJtera. Doteraz na§tudoval 37 postdv v 34 operdch, basové sólové · party v 43 oratórnych, kantdtových a om§ových kompoztctdch zo svetového repertodru
a uviedol 23 plesnl a vokdlno-orchestrdlnych diel sl ovenských skladatelov (vrdtane premiér). Je lauredtom troch
medzlndrodných stífa!l, nosltelom viacerých domdclch umeleckOch cien. Na to, že Peter Mlkuld§ dovf'§l 23.janudra 34 rokov, Je to Iste pozoruhodnd bilancia. (Podrob nO profil umelca sme priniesli v HZ 1111987.}
Keďže

Stretnutie so zaslúžilým umelcom PETROM MIKULAšOM

TO ÝM ŽIJE
Aká boli tvoje spevácke zai!latky a i!o ťa najviac fo~;
movalo i!l ovplyvňovalo?
- Skoro každý hovori, že sa k hudbe dostal náhodou.
Nie vždy to tak musi byt. Moji rodičia mali hudbu
radi a ešte l dnes splevajtí v Zbore nitrianskych učl
telov. Sestra chodila na hodiny spevu do ĽSU a sám
som absolvoval oba s tupne klavirnej výuky, tiež na ĽSU.
Okrem tohto lnšplratfvneho prostredia ďalši dôležitý
moment predstavovalo gymnázium. Tu sme mali spevokol, ktorý viedol pán profesor Korček, sám výborný
spevák a potom som sa 1 ja stal, popri mojich rodičoch, členom ZNU, ktorý diriguje už dlhé roky pán uči
tel Sandrik. Avšak za vera vdačlm pani Schmidtovej,
ktorá ml dala ešte na ĽSU výborné základy speváckej
techniky.
Hudba ťa vlastne neustále obklopovala ...
- Ale nemôžem povedať, že by to bola nejaká násilná forma, že by niekto bol chcel za každťi cenu uroblf
zo mňa profesionálneho speváka. Ak sa teraz spätne
zamýšla m nad rokmi detstva a mladosti, šlo vlastne
o jednu krásnu, člsttl, prlrodzenťi cestu k spevu.
Ako al dalej, na vysokej ikole, dospieval k speváckej
zrelosti?
- Napr.l ek tomu, že pani Schmidtovej vdač lm za na·
ozaj výborný spevácky základ, pri prijati na bratlsla vsktí
VSMU som predsravoval pre doc. Stracenskťi určite a késl "pole neorané~ - a ona Iste Iba tušila perspektlvu
môjho vývoja. Citlivým prlstupom viedla moje prvé kro·
ky na profesionálnej ceste počas VSMU, kde som študoval pät rokov; prvý - nultý ročn! k, kedže som musel ako gymnazista "doháňať~ niektoré, najmä teoretické predmety. Prvé základy opernej praxe som, prirodzene, zlskal na škole - u pedagógov: režiséra Branislava Krišku a dirigenta Gerharda Auera. No za nesmierne dôležitý podnet pre mOj vývoj považujem vstup
do sťiboru Musica ae terna. Neobyčajne živo sl na tieto
zači a tky spomlnam a na jmä na Hanz1ho Albrechta: svo·
Jou duševnou vitalitou l nenásllnou životnou filozofiou,
ktorou všetkých n adc hýňa dopos1al ako umelecký ve ·
dťicl tohto už profesionálneho súboru, dokázal nás na·
trva lo prlpťitaf k hudbe. Prvé vystúpenie v Slovenskej
filharmónii - zhodou okolnosti práve pred 10 rokmi predstavovalo ls tťi možnos t, šancu, a nielen to. Bola to
obrovská radost, pocit zodpovednosti. Vdačlm preto dramaturgii SF, ktorá sa nebála pozvať účinkovať mladé ho
ne skťi sen ého š tudenta VSMU spočiatku, prirodzene,
v menšlch partoch. Vystúpenie na koncerte SF v roku
1979 po boku An tona Dermotu znamenalo pre mňa jeden
z prvých konta ktov s velkým umenlm, s výraznou umeleckou osobnosťou, ktorá na mňa zapôsobila svojou oddanosťou umeniu, skťi senosfaml. Teraz ml to všetko pripadá ako podanie ruky - napriklad aj dr. Rajterom
a inými, ktor! mal1 trpezl1vosf viest moje prvé kroky
po správnej ceste. Na pôde SND som rástol l na mu·
lých záskokoch, na ktorých som sl vyskúša l sc hopnost rýchlo sa naučlt čosi nové, a tým som nazbieral
vera "do zásoby" nielen postáv, ale najmä profe sionál·
nych s kťi se nostl. Skrátka - boli to akési oporné body
na začiatku mojej speváckej dráhy, ktoré však boli dO ležité pre ďalši vývoj .
A spevácka zrelosť?
- Je to neus tála cesta k väčšej a dokonalejšej pro·
fes1onal.lte. Môžem poveda ť , že dnes sa už ťilohu čl koncertný pa rt uč lm overa rýchlejšl·e, c vičim koncen·trovane jš1e ako predtým, vie m sl presne rozložlt svoje sily,
pochopil som, že tak, a ko je dôležitá spevácka technika, rovnako dôležitá je l hlasová hygiena.
Vo varmi zaujlmavej knihe spomienok Petra Schreiera Ol!ima pivce, ktorá vyi la nedbno v i!eskom preklade, sa pli e, !e apev6k musi vedieť nielen to, akfm spôsobom ronljať svoj hlaaovf fond, zulrachťovať ho, ale
aj to, aké návyky sti pre spev nebezpel!ná, ba ikodllvé.
Aj najdrahile stradivárky, ak sa rozbljti, je to late ob·
r.ovaká ikoda, ale dajti sa nahradiť lnfm náltrojom, ak
sl vlak spevák znli!l hlas, nemožno ho nil!lm nahradiť.
V tejto súvislosti ai apomlnam na jedno Interview a Nlkolajom Gjaurovom, v ktorom tvrdil, že sl dokonca odo·
piera pestovanie lportu, ba l klno navitevuje s maximál nou opatrnosťou, aby sa vyhol rlzlku prlpadnej choroby.
Nevedie vlak táto akutol!nosť niekedy k Istej preplat11l
starostlivosti o seba?
- Skutočne muslm konš tat ovať, že niekedy naoza j
vedte. Cas tokrát my, speváci, pOsobfme na vonok asi tpk ,
že ak kýchneme dvakrát, už z opatrnosti odriekneme
predstavenie. Volakedy, ked s om spieval menšie ťilohy ,
mysle l som sl - čo s ťi tl kolegovia na seba tak! opatrnl.
Dnes to viem poc ho piť. Ked má napriklad tenor s nlekolkýml vysokými "céčkami" za v ečer vystúplt v lndlspozfcll a divák očakáva, že budťi .,glllnzend" , a potom
nie s 6, je hádam a j múdrejšie vystúpenie odrieknuť a
ner is kovať prfpadné sklamanie, ale l poš kodenie hlaslv.lek. Poznáme však trefné priklady s taršlc h kolegov ,
ktor! vypl jťi z chladni č ky l.adové pivo - a nič sa nestane. Som pres ved čený, že na Iných poliach životosprávy s ú tak dlsclpl1novanl, že sl podobné .,kťisky~
môžu dovoliť. Ja sa však prldtžam hesla: všetko s mie·
ro1,1.
V jednom z Interview sl s Istou dávkou humoru 11
nadsAdzky spomenul, že basisti spievajú iba tle tilohy,
ktoré lm preoechajťi tenorlatl. Nezmenil sl odvtedy e l te
názor?
- Nie. Je to tak , ale nie je to a ni dôležitá otázka.
My už sl nájdeme spôsob, a ko sa bude me vzájomne doberať hoci l na stránkach tl ače .
Bol to, myallm, prAva velkf Luciano Pava rotti, ktorý

v Istom rozhovore vy~lovll počudovanie nad tým, ie
milovnlci opery obdlvujtí to, l!o je vlastne na muiovi nepr~rodzené tutli vysokf hlas, tenor, a najmä vysoká
.,c . Nazdávam sa, !e v principe ati tenorová tilohy mám na mysU hlavné tilohy milovnlkov - z hradiska
dramatického vývoja postavy trocha jednostranná lstele nle vietky. A v tomto ohrade aú baalatl aspoň do
Istej miery - vďaka rozmanitosti charakterov operných
postáv - odikodnenl . ..

Anton Dermota (vfavo) a Peter Mikuláš na vystúpeni
v SF 20. a 21. decembra 1979.
Snhnka: archfv SF
- My, bas isti, vlastne neustá le zápaslme s dilemou,
roblt seriózny fach alebo basso buffo. Ten, kto stvárňuje postavu Filipa, musi rovna ko našt ud ovať postavu
Basllla č i Dulcamaru.
Neipeclallzujete sa?
- Je to ťažk é. Poriadnych prfležltostl je pre basistov
pomenej - a potom, pre čo to nes kťislf? Na vyše, vyznieva to ako paradox, ale ovela viac práce dá komika.
Ale pre mňa nie je dôležitá otázka - čo s pievať. Od·
povedou sú ponuky a odvaha s kú s iť to. Dôležité je sple·
v ať s vnútorným nasadením, krásnou, vyrovnanou technikou, prlpravene a zo srdca.
• Z úloh, ktoré sl naiitudoval, spomeňme z buffo odboru aspoň postavy Basllla, Dulcamaru, Bartola, Kecala, z odboru seriózneho basu Fiesca, Svätopluka, Vodnika ...
- Môj r epertoár je š iroký. To je pravda. Ale pre mňa
znova vyvstá va do popredia otázka výkladu. Ak presved·
čim dobre. Ak nie, pýtam sa - prečo a ako to napraviť. To, čl je výsledok tohto boja úspešný, ponechám
na diváka a na kr itiku. - Ku kritike sa ešte vrátime.
Nie ?
Zalate.
- Dopoviem však myš lienku. - V notách je naplsané všetko, len to treba real!zovat. Prirodzene, asi by bo·
lo (ažké spievať v jeden v ečer Kecala a o dva v ečery
na to Svätopluka alebo Fies ca.
Prl i túdiu uplatňuješ skôr lntuiUvny moment. alebo
do detailov premyslll drama_turgický l!l dramatický vfvoj, konanie postavy?
- Prvý dotyk s notovým zápisom, partltťirou, je čis to
profesioná lny - a j ke d sa snúbi s pocitom, naznaču 
júcim budúci konkrétny tvar . V neposlednom rade k
štúdiu pristupuje tradicla, a j keď treba povedať, že na hrávk y dopredu nepočúvam, s kôr s l Ich p(!š(am kvôli
konfrontácii, ked už mám die lo naštudované. Is teže,
tento rodiaci a vyvijajúcl sa tvar musi koreš pondovať
s vývojom postavy samotnej l s ostatnými zložkami In·
scenácle. No a , pt·avdaže, podnety na vyt vorenie postáv
- najmll z hladiska he reckého - če rpám odvšadtar,
z denného života, z prostredia divadla ...
Opera, operná Inscenácia je kolekUvnym výtvorom
par excellence. Do akej miery tu možno hovoriť o umeleckej slobode, či presnejšie o realizácii a sebarealizácii
Interpreta, ktorého výkon Je závislý od mnohých lnfeb
zloilek?
- Povedal by som to asi takto: Mikulášov Vodnlk
bude vždy Mikulášov Vodnlk. Nemôžem vytvorit postavu Kecala tak, ako ho vytvoril pán Haken, nemôžem
vytvorit postavu Flesca ta k, a ko ju vytvoril i kolegovia,
a le musim Ju s tavať tak , že využije m prostriedky, ktoré
sú mne vlast né. Ale poďme ďalej. je málo korešpondo·
vat so sebou, so svojou úlohou, s hud bou, s režisérom
l dirigent om, treba k oreš pondova ť s celkom. A vôbec.
tieto otázky by boli vari pre dme tom samostatnej š tú die . ..
V našich operných pomeroch nemožno vera hovoriť
o prevratných lnscenal!nfch pokusoch v zmysle novátorských pohfadov a riešeni - sme v tomto smere akosi
prllll poplat·n l tradlcii. Azda preto nedávna novo poňatá
Inscenácia Rigoletta režiséra Mariána Chudovského vzbudila taký znal!ný rozruch a diskusie. Do akej miery
ty osobne akceptuješ tento - podla mňa varmi aktuálny a výstižný - výklad diela? A zamerajúc otázku vieobecnejšie, do akej miery by sl dokázal akceptovať re·
ilsérov l!i dirigentov výklad, ak by sa rozchádzal s tvoJim?
- Netajlm sa tým , že koncepciu, ktorťi predos trel
Chudovs ký, uznávam. Keby bol, uvediem priklad, nechal Glldu hojdať sa na h o jd ač ke a Rigoletta obliekol
do kovboj ského kos týmu, a ne ved el by ml odôv odniť,
prečo sa rozhodol pre takúto aktualizáciu , nevedel by
som sa s podobným výkladom Sparafuclla, ktot·ého tu
spievam, s totožniť. Keďže viem, čo ma l Chudovský svoJim výkladom na mysli, stala sa pre mtia tá to lnscená čl

Peter Mikul6i ako Leporello.

Snimk.a: aroolv SND

cla naplnenlm v zmysle nového ·inscenačného tvaru hoci pre mnohých, ba pre väčšinu Iste nie. Ale to uf
je otazka do diskusie. No na druhej strane musim povedať, že nesmieme byt tak! zll či lntolerantnf k tradičným lnscenačným riešeniam. Treba sa niekedy poktísit aj o tú najklaslckejšlu klasickosť - napriklad o
Rusalku romant.tckťi spevácky, herecky aj lnscenačne.
Zaujlmall by ma tvoJe názory na koacertat spev .•.
- Tam je to tvrdé, nekompromisné. Náš hlavný vý·
razový prostriedok - spev je sám, bez možnosti zatušovať akýkolvek nedostatok hereckou akciou. Na kon·
certe stojlme pred obecenstvom hudobne, štýlovo, technicky, muzikantsky overa "vyzlečenejšl~ než v divadle, člm nechcem povedať, že by sa v opere kde-čo zakrylo. Nuž a pri vokálnom recitáli je človek naozaj odkázaný len sám na seba. Je to ťažké, ale krásne.
· varmi presne al pamltám na tvoj pleaňovt recitál v
Galérii Miloia Bazovak6ho v Trenl!tne pred pár rokal,
na ktorom al spieval najml diela nemeckých romantikov. A vždy sa ml vracia predstava faaclnujticeho vfkonu z piesni, balád, z ktorých sl vlastne urobil také ma·
lé hudobné mikrodrámy, Podobne ako na posledno•
recitáli v rámci BHS ...
- KaŽdá pleseň, čl už od Schuberta, Schumanna, Cajkovského ... , predstavuje pre mň a m alý prlbeh o člo
veku a o tomto našom žltl. Sťi to nes početné var.lácle
na tú Istú tému a básnik so skladatelom sťi géniovia,
ktor! vedia povedať to Isté tls lckrát, a vždy Inak. A ja?
Držlm noty v rukách a len sa čudujem, aké je to krásne.
Stále viac som presvedl!ená o tom, že opera SND by
mala nlekolkokrát za sezónu usporiadať vokálno-orchea.
trálny koncert, kde by zaznell verké kantátové a oratoriálne diela alebo tle operné diela, u ktorých je prob·
lematlcké - z rôznych dôvodov: slabá llbret1J, komplikovaná výprava a podobne - uvleať Ich acénlcky. Bolo
by to Iste obohatenie pre sólistov a dobré pre hygienu orchestrálneho telesa.
- S týmto názorom plne sťi hl asim . Napriklad súbor
Janáčkovej opery v Brne pravidelne pripravuje koncertné vystúpenia, prospieva to sťiboru - a mysllm sl, že
by to prospelo aj nám. Je jedinečné stá f pred orchestrom a vymknúť sa tro šič ku repertoáru, ktor9 sa robi
bežne na scéne. To by ale znamenalo: nie uvádzať oper·
né á rie , ako to býva zvykom, ale náj s ť tituly pozoruhod·
né č i s to .z hudobne j stránky.
No a teraz pred záverom u! trochu nai!atá otázka:
kritika a umelci ...
- s tebou ako s kritikom, by som sa hádam nevedel
porozprávať tak spontánne a ko s novinárom, lebo by
sme museli byt velmi konkrétni a neviem, čl by sa táto
konkrétnos ť časom nezmenila na výmenu názorov, ktorá
by možno končila velmi ostro. To nechcem. Desa ť rokov som v palbe kritiky a zistil som, že v oči kritikovi
som vlastne v obrovs ke j výhode. Ak som ni ečo zbabral,
mám šancu sa z kritiky poučiť. Ak však čosi zbabre kritik - napriklad v predpovediach o tom, čl prežije ten
č l onen Interpret alebo jeho výkon už niet nápravy.
"Co je psáno, to je dáno~ - moment je speča t ený , niet
návratu. Tu je kritik tiež Iba č love k, ktorý sa môže
m ý liť.

To, že i ladnemu hudobnému kritikovi zatial pomnlk
nepos tavili, je na vlne on sám. Má byt presný, trefný,
tolerantný, nie zhadzovať, zavrhovať, ale otvárať očl
inte rpretovi, ktorý určite, ked pochopi, že kritik mal
pravdu, sl postavi jeho pomnik vo svojom vnútri sám.
Hoci to iste bude znieť nadnesene, nazdávam sa, le
kritike ide ·- a musi lat - o to, aby poukazovala
na ten trend v umeleckom vývoji, uberajtícl sa smero•
k dokonalejiiiemu, progreslvnejlllemu, lepllemu. Nuž, ako
si sám povedal, aj krltlk Je len l!lovek, ktorý sa môle
mýliť. AJ verkl krltlcl sa mýllll. No dodnes sa cituJ6
nie ti kritici, ktor! Ili vo vleku doby ako Jel alulobnlci, ale
práve ti, ktor( za vec umenia, umeleckej pravdy bojovali
nekompromisne, niekedy al tvrdo, neobzerajtic sa na
šfahy, ktoré rozdávali. Ved krltlky takého Matuiku,
Saldu, Shawa l v sťičaanostl možno považovať za ak6ai
studnicu poučenia - a to napriek omylom a nedorozumeniam, ktorých sa anl oni nevyvarovali. Na támu umelci a kritika by sme určite vedeli dlho debat-ovať. - Ale
obráťme list. Mám pre teba pripraventí alte Jednu otázku. Už dosť dlho sa konitatuje, le profesionálna hudobná základňa Je na lladticej tirovnl, l!o nám vlak ehf·
ba, je vyspelé a kultúrne publikum. Ako ty poclťulei
tento fakt - v opere, na koncertoch?
- Ked c h cem vychovávať svoje tri dcéry, mus lm sa
k nim sám prlbllžlt. A tak je to aj s publikom. Nazdávam sa, že by s me mali klá sť väčši dOraz na propagovanie našej práce, na to, aby divák už Informovaný
a s potrebnými znalosťami navštevova l divadlo. Nie je
predsa možné, aby sa mladf ludla počas predstavenia,
konkrétne Krťitňavy, smiali čl vyrušovali. Na odstránenie tohto javu by sa ma l využlva f aj systém besied.
Sám som ochotný abso lvovať rôzne stretnutia s mladými
1 dospe lými poslucháčmi, pritom by však išlo velmi konkrétne o prlbllženle toho-ktorého diela. Určite by sa
dalo hoci 1 po predpremlére o dielach di s kutovať. Ve·
rim, lie mnohé pomôže napravlf Kruh prlatelov opery,
ktorý je v š tádiu priprav. Pripravila: JANA LENGOVA

REVUE HŽ
t k vyššej kvalite je jednou zo záZvra
kladn9ch téz dialektiky. Mysllm, že ho
právom možno pokladať za tézu n ajzá kladnejšiu, lebo pria mo charak.terlzuje
pod statu dialektiky, ako aj dialektické
myslenie vôbec. Spomlnanú tézu pozná·
me predovšetk9m z aplikácie na oblasť v9voja spo l očnosti ako prostriedok
poznáv.unla podst<lty z,mlen v štruktúre
Iudskej socie-ty. Z oblusti prlrodn9ch
javov býv a tento zvr-at llustrovan9 a
do ložen9 bodom varu, tým v ~.u k !lustrácia tohto javu čast- o aj konč!.
Kedže však zvratu ako metamorfóze
kvalit ,pripisujeme takú dôležitosť, pociťova l som z.a potrebné hladu( tento fenomén v trocha š iršieh súvislostiach,
kde s.a upl.ott'\uje ako určujúci faktor.
Z vlá š t-nosťou te}to tézy, ako aj ostatn9c h
téz dialektiky je, že sa nepresadzuje
len v oblasti mimo člove ka, ale a j v
spôsobo samotného jeho myslenia, v jeho poznáva com osvojovanl. V mark a ntnej podobe sa však táto téza ukazuje
aj v umeni a v umeleckej tvorbe, čo
jasne vidieť v prechode hodnotov9ch
rovin počnúc lzolovan9ml fa rebn9ml
škvrnami <t lebo tónov9mi elementmi už
po ucelené, do seba uzavreté umelecké
dl-e lo, prekonávajúce rôzne roviny ho!lnotov9ch ka tegórii. Kontradiktorick9m
pojmom zvra tu je term1ln evolúcia, poklal m l\me na zreteli vývoj ové prooesy
najrôzne jšieho druhu. pričom v~ a k treba zdôrazni(, že odli š nos ť týchto ka tegóri[ neznam P.ná v91uc: n os ť či dls parfi t nosť; evolúciu a revolúciu sa nnvz(qnm
podmieňujú a napriek tomu , že ozna č ujú
Ich v ylučujúce zn-ai1y, obsahujú mnohú
spoločné. Bez evolúcie niet zvratu.
jadrom zvratu jo, pokia! máme na
zreteli evo l u čné priebehy predovšetkým
v spoločen skom priestore, že sa kontinuita evolučného procesu, ktorý dlh9
čas zachováva kvalitu javu, náhle preruši a nadobúda charakter zvratu, k·torý za sahuje do jeho š tru•k túry a zmeni
jeho podstatu.
Prechod k vyššej kvalit e pod obou evolúcie a zvra tu nie je však je dln9m spôsobom prechodu k vyššlm kvalitám, zvra t
k vyššej kvali-te je často podmlenen9
priamo syntet lzáclou javu s nov9m1

ZVRAT KVYŠŠEJ KVALITE
menty. Tvar obsahuje teda hierarchiu,
v ktorej plati, čo sme spomlnull v súvislosti s funkčnou hodnotou. Z aspektu
tvaru vidíme jeho elementy modifiko vané, lebo nad nLml dominuje vyšš!.a
súvislosť, ktorá predstavuje oprot i svojim prv-kom vyššiu kvalitu.
Inak povedané, tvar neguje svoje elementy napriek tomu, že v ňom existujú,
lebo ho vlastne vytvárajú.
Na te}to rovLne máme do čineni<J s
dvomn vrstvami senzuá lnych kvalit, t. j.
s elementmi a Ich hodnotam i, .ako l
s n.adrladen9m ce lkom senzuálneho tvaru, pokJar argument, ktorý zdôvodi\uje
zrod tvaru neprichádza z inej, mimosenzuálnej oblasti.
Iná sit uácia nnstáva predovšetkým vo

lecké dielo nie je jednoliatou kva lit ou,
ale Iba návodom, ktor9 musi prljfmater
dešifrova ť. Ak nepochopl túto súvislost,
vlci! len defo11movaný tvar, ak ale pochopi s tvárň ovaci zámer, vzniká jednota rozporn9ch rovin na vyššej rovine,
ktorá obsahuje čl zahrňuje rozporné poliu do jednoty idey, vlažúce j sa na podmieňujúce podnety. Tento tvar nemožno
Inak n azva ť ako syntetlc•k9m, keďže nie
je reálne vld!tefný, ale prlstupn9 len
chápajúce-mu percipientovi. Tu nastal
zvrat k vyššej kvalite, kt orú predstavuje syntet ick9 tvar, obsahujúci s voje negované súčiastky, a to námetQVý tvar,
ako l sústavu jeho negujť1clch zás.ahov,
teda zvra t od námetovej tvarovostl po
syntetick9 tva r, reprezentujúci umeleckú

čenskom prostredi. Túto spätnú väzbu
diela s d alšlmi asociáciami, pochádza·
júclml z r ôznych nullehanl spoločenské·
ho života , by s me mohli nazvať druhot n9m obsahom diela, ktor9 sn zrod! v
dotYJku s konkrétnymi l mlmoumeleckýml člnltelml. Cervantesovho Dona Quijota možno pochopiť l na rovine duch aplných výjavov u prlhod, k ed a le vieme,
že postavy protagonistov sú vlastne·
ost-r ou krl>tbkou zaostaloSitl v sta r šej minulosti, nado·búdu umelecká hodnota dieJ.a novú kvalitu, zahrň ujúcu l umeleck9
obsah tak v užšom zmysle, .ako l v jeho
širšom v9:rmame. Rovnako vieme plnšl&
ocenlf hudbu L. v-an Beethovena, a·k si
uvedomujeme, že sa zrodlla nová názorová rovina , prlohádznjúca z impulzov
tretieho stavu, v ktorej sa prekonávajú
prosté Idey o zdeden9ch vlastnostiach,
o genialite. Nové názory prekonávajú
staré, vznltká nové sebavedomie, meradlom sa stáva schopnosť n charakter.

vlastnosťami.

Pri zvrate kvallty sa a ko lmanent.n9
moment súbežne upl.atňuje fen omén tzv.
dialektickej negácle, ktorej základom je,
že kvalltatlvny zvrat neanuluje kvull-tu
ktorú pozmenil, ale jav dotvára k novej
hodnotnosti, k novej náplni a k novému
v9znamu na rozdiel od tzv. mechanickej negácle, ktorá anulu je východiskovú kv-a11 tu pozmeneného ja vu. Prekonaná kva lita zostáva pri dialektickom negovanl súčiastkou, možno povedať bunkou novej vyššej hodnototvornej sústavy. Nová kva!l.ta vznik á preto Iba prehodnotenlm, funkčnou trans formáciou.
Pôvodná hodnota nadobúda ako slúžlncl
e lement v rámci novej llvallty teda
funk čnú hodnotu, o ktorej sa ešte zmienime v nasledujúcich s úvlslostlnch. Uvádzam nlekofko priklndov: Euklidovská
geometria .neprestáva mnť svoju platnost
v nov9ch sústavách neeuklidovske j geometrie, stáva sn iba špec iálnym pr!padom v rámci šir šieho aspektu onej neeUJklldovske j geometrie. Tu klsto tzv.
Newtonova fyzl·k<l nie je nnulovaná Einsteinom, zostáva v platnosti v obmedzenom priestore nových súvislosti.
Podobnú evolúciu m o~no pozoro vnť l
čo do najzá'kl adnejšlch momentov v oblasti umenia, napriklad vo vzt.nh u nlžšlch a vyššlch senzuálnych elementov
hudby a v9tvarného umeni a. VIeme, že
každ9 znejúci tón má svoju vlastnú kvalitu, ktorou na näs pôsobi. Zaujlmavý
posun hodnoty nas táva, nk ten !st9 tón
zasadzujeme do širšieho kontextu tóninového priestoru, kde ten Istý tón n<ld'obúda smel'n osť , ktorá už nie je vlastnlctvom samo tné ho tónu, ale hod-notou,
vznlkujť1cou reflektovanim kontextu, v
ktorom s toji. Ak napriklad zmeníme
kontext výmenou tóninového priestoru,
zmeni su aj ohumkter s mern ostl toht o
pôvodného tónového elementu.
Mál okedy sl človek uvedomuj e, že. je
l'Ozdlel medzi vnlmanfm senzuál nej kvality urč itej farebnej škvrny alebo tónu,
ked tieto .prVIky vnlma me Izolovane, bez
vzúj omnej závislosti. Ak sa vš-a k pozeľúme na senzuá lny element z aspektu
súzvuku, v ktorom s toji, vnlnwme jednotllvé kv ality už modifikovane. Zázrač.
ná "tlzlanovská červeň" sa mu osebe nie
je čnr-o vnou, ale tento účLnok nadobúd<!
Iba vt,ecl y, -<tk sa na 1'\u dlvame z postoj.a ce lej ob1·nzovej súvislosti, leda z umelecké ho dielu .a ko nadrudenej sústavy.
Ľud s ké vnfmunle sa orient uj e poklal len možno pri vnlmu nl - nie na
jednotliviny, ule na celky, lebo to viac
zodpovedá žlvot n9m potrebám člo v e ·ka,
pričom je Isté, že vyššie vnemov é celky
sú podmienené jednotlivými, drobnými
elementmi, z ktorých su vyšš ie celky
"vyčitujú'', čl z ktor9ch su ony pri vnlmani vybudu jú. S týmto javom úzko s úvisi tzv. tvarové vnlman!e, pričom tento
termln sa rovnako vzt.ahuje na sú čas nú
hudbu, čt už hovorime o tónoch alebo
f,are bných škvl'nách. Tvar pozostáva z
nlžš ich e lement<>v, ktoré sú vyšš!m celkom podr·a dené ako podmieňujúce e le-

Ondrej Zimka, Bludný Holandaa

v9tval'nom umeni, ak tvar n apodo bňu j e
urč~t é č rty konkrétnych objektov na šej
s kúse nost i u nášho prostredia. V tom
momente
nastá va ďal ši kvallt.atlvny
zvra-t. Tvar prestá·va byť púhym se nzuálnym činltelom poriadku, s ymetrie,
ry;tmu, far ebného súzvu-ku a stáva sa
noslte!om významu, če!'p.n ného z konkrétneho objek·tu, ktor9 tvar napodobňuje, č l s kt<>r9m je ekvivalentný. Tu už
hovorime o významovom tvare, prič-om
v9:rmam pochádza z objektu, ktorý tent o
tvar označuje čl n a podobňuje. Ak vo
v9.tvarnom umeni takýto v9znamový tvar
slúži ako v9chodlsk~o umeleckého stvárnenia, nuz9vame ho námetom. Tento tva r
už nie je senzu á ~nym tva rom, lebo l keď ho det-e rminujú senzuálne elementy - je ako taký negovaný spomlnan9m
významom, pochádzajúcim z vizuálnej
a nalógie s objektmi n ašej bežnej skúsenosti.
TátQ rovLna tzv. vý:rmumovej tvarovostl nepa tr! do ka-tegórie umenia. Umenie začl na až cleluvedomým a zámern9m prehodnocovanlm východis kového
objektu .námetu. Toto prehodnocovanie
súvisi s asociáciami, ktoré m al umelec
p.rl svojom sty,ku s obj e.J<.tom čl námetom. Asociáci-e, ktoré autor mieni presadi(, sa viažu na vizuálne črty námetu, nie sú vša k <tprlórne súč i ast kou východiskového objektu, teda ne putrla do
charakteristiky s<tmotného obje ktu. Ak
by umelec vyzdvihol vMstnostl objektu,
ktoré sú jeho neodmyslltelnou sť1čl-as
tkou, neprinieslo by umenie nič nové
a !dea by sa l'Ovnnl n samotnému objektu a chýbal by umelecký pobádacl <tkcent. To, čo ume lec vid! na objekte v
rámci tvorivého prístupu, musia byť
vlastnosti. k·~oré nep<ttrla priamo k oh-·
sahu objektu, ale ktoré sa môžu za ut·čltých podmienok spoj iť s objektom. To
znamená, že pris údené vlastnosti mus ia
byť prljatelné. V sna he zv9raznl( svoj
apert;u t11ans.fo1'muje umelec námet v
smere znakov ná metu prlsúdeného významu. Flguratlvny obrez je vlastne dvojobr-azom, ktorý obsahu je jednak záklndný tv.a r námetu a jednak črty prisúd eP.9ch vlastnosti. Je to dvojobraz afirmácie .a negácle a nie je a ni totož ný
s objektom nni so samotnou umeleckou
Ideou. Ich výzmam č l obsa h ne možno postrehnúť len vizu álne, ale je odkázaný
na syntctlzáclu r ozporných rovin vo vedomi prljl.m ate l.a. Z toho vidiet, že ume-

Ideu, obsahujúci a zjednocujúci nižšie
súčl as~ky.
Pťk by bola hudba len prejavom nu
rovine senzuálnej tva rovostl, nemohl<t
by vzniknúť sy.nté-z a, prechádza júcu do
vyššej významovej roviny, .lebo tr ansfor máciu senzuál neho tvaru má za výsledok opUť len senzultlny tvar bez ZVl'<1tu
na vyššiu rovinu významov. Ze hudba
nie je umenlm, pohY'bujúclm sa Iba na
zmyslovej rovine, dokazuje charak•ter jej
stavebného materiá lu. Zo skúsenosti vieme, že neobsahuje len rytmicky č l e nené
súzvuky, a le že obsahuje tv-ary, ktoré
majú svoju vlastnť1 hierarchiu, znč l atok
a koniec, psychologické pôsobenie. Materiál ludových plesni dokazuje naprikl-ad, že }eho tva ry nie sť1 detel'mlnované Iba senzuálnymi kvalitami. Zachovltvajú sl Invariantný význam aj pri
reallz&cil inými zvukovými žried lami l
pri transponovaní u pod. Okrem toho sl
tvary hudby zachovávajú svoju vlast•n ú
hod-notu aj pri konfrontácii s dalšlml
tvarovo-harmonlck9ml elementmi, dokonca pri variačnom obmeňovanr, asoclovanl a modifikovan! tvarov. KonfronHlcla tvarov a tvarových rovln, .ako l vnriačné obmeny patria k bežnému arzenálu tvorivej s kladobnej metódy. Každé
dielo vyr.astá pritom zo širšieh asociač
ných väzieb, ktoré V2lnlkajú gener uollzovanfm kon1krétnyoh tv orlv9ch pos tupov, na k.tol'é je každá dalšia tvorba
odkázaná. Hudobné Idey sa nevy•tvá.r ujú
z ničoho, ale vznikajú rekonk retizáciou
zovšeobecnených väzieb, žijúcich vo vedomi tvoriacich. Tento spoloče-ns ký cha rak.tcr tvorby je prlznačn9 aj pre k·ažd9
Iný druh umenia. Podmiet1uje totiž do lši výv,oj, prekonáva)'úci dovted<t jšl spôsob tvorby, čim sa prtbr-a tlm nových
elementov posúva celá štýlová sústava
a nastáva zvra t k novej kvalite, ktorú
reprezentuje nový štýl, lnvolvujúcl aj
zá kla dy predchádza júceho, tuk tomu bolo aj v histórii pri vzniku renesanc ie,
b-ar·o ka u klasicizmu , ako l v ďalšom
vývoji do naše j súčasnos ti.
Synt·Ctlck9 tvar, o ktorom sme hovorili vo výtvarnom umeni a ktorý reprezentuje V•l as~ne obsa h konkrétneho
diela čl vý tvar.ného a lebo hudobné ho,
predstavuje oltsuh v užšom z,mysle, teda
grumatlck9 obsah die la, k tor9 sám neurčuje sv-o ju ť1činno s t v širšom zmysle
slova a v širšieh spoločenskýc h súvislostiach. VIeme, že dielo je zároveň v9s ledkom ovela širšie h väzieb v spolo-

Beethovenova hudba prezrádza usilova inlclatlvu, novod·ob9 Individualizmus, spojený s nárokmi n a hodn-Otu
jednotlivcov. Umelecké dielo zrazu pres táva byt obdlvovan9m produk·tom ume leckej lntulcle, ale dôsled.kom zodpovednej prá~e . hl.udanlm stále lepš ieho
a vyhovujúcejM·e ho riešenia. Vidieť to.
na množstve o,práv Beethovenových kompozlčn9ch náči'tov, vidiet to na strmej
vzostupnej cest-e jeho skl-ud-ntelskej rlráhy. V tej.t-o väzbe medzi diel-om a sacietou nadobť1d a , pochopltefne, umelecké
dielo novú kva litu, prezrádzajúcu l širš iu motiváciu diela.
Na pokon o zvrate k novej kva lite mohli by sme ešte hovorlt l v súv,l slostl
so zás t-o jom historického diela v našel
prHomnostl. VIeme, že tento jav sa sta l
pr-av ým problémom pomerne v najnovšom čnse. Dávnejšia minu l-ost su o svoju
históriu, predovše(lkým na poll umeleckej tvorby, málo zaujlmala, Súčasný ol-ovek sa dokáže adaptova ť v prljfmant
u-me leckého diela minulosti spontánnym
prljatlm veoných u mentálnych dobových štýlových dimenzii, ktoré v yčtta
zo samotného diela, a posudzuje dobovú tvorbu v zAkladn9ch rysoch z re Ja tl:vlzovaných vla stných determinánt. je
pravdu, že nie každá znalosť o dobe
prLnáša rovna ké hodnotné ovocie pri
prljlmanf hodnôt minulosti. Po vytriedení viac-menej náhod ných n nepodstatných podnet•ov, l1tm·é viedli k zrodu diela, zostávaj(! mnoh(l podstatné člnl·tele,
k tor é rozhodujú o tom, ako určité dielo
prljfm~Nne, a ktoré pochádzajť1 z r ôznyc h znalosti sociálnych, národných a
lnýoh !deov9ch postov doby. V každom
prlpade však dostáva his torické dielo
ohodnote n ~m n ašou súčasnosťo u
nové
akcenty, pričo m niektoré čr ty vyst UIP Ujť1
možno aj jasnejšie a,ko vo vlastnej dobe,
napriklad sta vebné charak.teristi ky, hl<~v
ne vš.ak umeleCká hodnota.
Poznanie podst·a·tných čŕt , ktoré pod·
mienili tvorbu, ako naprl.klad mentalita
doby, názorové postoje, sociálne a národné te ndencie, zasadzujú dielo do
správneho kontextu. Akokolvek ale posudzu jeme historické dielo, zostáva faktom, že význam diela v mnohom závis!
od dialógu, k-t orý vedie so sv-o jou vlastnou dobou, čiže dielo n adobť1d a presunom do, na1*lj súč asnosti novú kvalitu .
nosť

JÄN ALBRECHT

( Prednesené na konferencii Hudba
u revolúcia, Ma.rtl-n, november 1987)
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HUDOBNf: mvADLO * HUDOBN~ DIVADLO * HUDOBNÉ DIVADLO
Puškin nap!sal Buaena Oneaina, aby sa vyslovil k vážnemu spoločenskému a sociologickému probl6mu svojej
doby a svojej triedy. Cajkovsklj zhudobnil Pušklnov
,.román vo veršoch", pretože ho lákal jeho étos, psychológia hrdinov a lyrický poetický opar. Javisková
podoba banskobystrického nal tudovania obkresluje však
len dejové rekvizity. Celé predstavenie postráda atmosféru a poéziu. Hudobná zložka nie je logicky prepo·
jená v uzavretosti ,.,lyrlckýcb scén", v ktorých absentuje dráma a hlbš! hudobnodramatický obsah. Na premiére plne obsadený orchester má akceptovatefný zvuk,
ť ažko sa však dajú logicky zdôvodniť viaceré netradične
pomalé, ale najmä rýchle tempá, zrýchlovanle v dramaticky exponovanejš!cb plochách, prekvapujúce dynamlc·
ké poryvy. V spolupráci dirigenta Jaroslava Kritkeho
so sóllstaml chýba snaha o hlbš! vokálny výraz, čo je,
pravda, ovplyvnené aj neskúsenosťou protagonistov.
Režisér Peter Darr spája prvých plU (l) obrazov
jednotnou dekoráciou Pnla Herchla, ktorá vo svojej
poplsnej lluz!vnostl zaváňa scénogrartckým anachronizmom prvej polovice päťdesiatych rokov. Všetky dOležité stretnutia sa zjavne odohrávajú na tom Istom

Eugen Onegin v DJGT
mieste, pričom slávna Ustová scéna Taťjany, prenesená
z Intimity dievčenskeJ Izby do nočného sadu, postráda
vnťítorné napätie 1 primárnu renllstlckú presvedčivosť
a pravdepodobnosť. Char aktery zostávajll nenaplnené a
Tatjnnn l Onegln sil na konci pr!behu práve tak! Ist!
ako na začiatku, nebadať na nich žiadny vývoj a obohatenie poznania. Situovanie posledných dvoch obrazov
do bezprostrednej časoveJ nás lec.lnostl (záverečný akoby sa odohral kdesi v salóniku vedfa plesovej sály ) je
nápadom pre nápad a výklad diela ešte viac zjednodušuje. Ved Taťjana dospeje k rozhodnutiu deftnltlvnej rozlúčky s Oneglnom po dlhých, mučivých dvahách, a n ie
v náhlom, exaltovanom vzrušen!, ktoré vyprovokovalo
prekvapujllce stretnutie po rokoch.
Hlt poslednej banskobystrickeJ sezóny - Verdiho Nabucco - hrá sa v alternácU dvoch hosťu júcich protagonistov. Aj naštudovanie Eugena Onegina potvrd ilo, že
opera DJGT má dnes v prvom odbore sólistického sdboru

značné

manká. Talentovaná subreta Olga Hromadová
má pre Tatjanu materiál malého farebného rozpätia a
bez zauj!mavejš!ch stredných polôh, preto ,.listová scéna" prebehne bez bolesti prežitku a na scénu rozlťíč
ky výrazovo 1 Intenzitou svojho sopránu jednoducho
nestačf. Zjavom Ideá lny Martin Babjak zautme krásne
sfarbeným barytónom lyrického rodu, ale dobrý dojem
sl kaz! fors!rovanýml, nekoncentrovanýml vysokými tónml, ktoré sd zrejme jeho ústredným vokálnym problómom. Artu kniežaťa Gremlnn odspieva MikulU Dobol
korektne, ale výrazovo pr!llš jednostrunne, h ostujl1cl
Jozef Abel kresl! svoj mnohokrát preverený a zafixovan ý obraz chlapčenského Lenského, Olga Tamary
Brummerovej je vlne skdsenou koketou než rozšnnteným
diev čaťom. A tak vlastne len C·horeografla Jozefa ZaJku a. h., ktorá sa zbytočne netvári (s komorným baletným sl1borom a jednoduchými choreografickým! prostriedkami dosahu je primeraný efekt). a predstnvltefky
starocbarakterovej dvo jice Daamar Rohovi (Larlna ) a
Božena Lenhardová (Fillpjevna) predstavujú svetlé body
tejto zbytočne J Inscenácie.
JAROSLAV BLAHO

Balet Slovenského národného divadla

OPÄŤ S ÚSMEVOM...
Dve premiérové predstavenia (ll. a 12.
novembra 1987) otvoriLI dvere Slovenlk6ho národného divadla populárnej
postavička gogolovského Revlzo•a, tentoraz však v menej známom, baletnom rúchu. Choreograf a režisér baletného súboru SND Jozef Dollnskf, ako aj celý
predreallzačný tlm pracovnikov dramaturgie SND mal v súvislosti s uveden!m
tohto diela Istotne ušfacbtllý clef: oži·
vit repertoár baletu SND o dielo, pochádzajl1ce z dielne súčasného skladatefa.
Reťazec málo záživných lnscenácU, vytvorených v ostatných dvoch sezónach,
postavil šedťí, takmer neprenlknutefnťí
bariéru pr!llvu modernej baletnej llteratdry, disponujúce) mnohými atraktlvnyml
titulmi.
Autorom hudobnej predlohy baletu Rev!zor je sovietsky skladatef Alesander
Cajkonklj. Partltl1ra Rev!zora je baletnou partlt11rou par excellence a choreografovi poskytuje dostatok priestoru na
churakterovll drobnokresbu postáv a
postavičiek Gogofovej satiry. Co mus!
poslucháč zaevidovať vari ako prvé hned
v ťivodných taktoch, je pôsobivá pestrost a farebnosť orchestrálneho zvuku.
Casto vzniká dojem akéhosi farebného
kontrapunktu, zvukovej konfliktnosti a
akčného dynamizmu. O tom, že A. Cajkovsklj sa zrejme velmi dobre cftl na
pôde hudobnojavlskových dtvarov, svedč!
aj vyváženos ť medzi prvkami hudobnej
morfológie. syntaxe a sémantikou jednot·
llvých hudobných tvarov čl llsekov. Motivické ústrojenstvo kompozlcle Ide ruka
v ruke s dramaturgickou adresnosťou;
Cajkovsk!J teda koncipuje základný materiál baletnej hudby tak, aby už sám

osebe vyjadroval jedinečnost dramatickeJ akcie alebo charakter postavy. Použiva pritom nekompllkované hudobné ele·
menty, fors!ruje metrorytmlckú prehladnosí a pregnantnosf, melodika plne zod·
povedá námetu svoj~m clefavedomým
nalvlzmom, je vša k plná nečakaných
zvratov a zlomov prokoflevovského razenia. Cajkovského Revlzor patri k dielam poslucháčsky vďačným, nenáročným,
ba mies tami sa približuje až na hranicu
vyšl:teho populáru.
literárna aj hudobná predloha baletu
Revlzor je natolko jednoznačná, že nedala choreografovi a režisérovi J. Dollnskému vera pr!ležltostf meditovať nad
filozofickým čl Ideovým podtextom čiast
kových scén a výstupov - všetko je dané vlastne už vopred. O to ťažšie je
však potom nájsť v arzenáli choreograflckého tvaroslovia adekvátne vyjadrovacie prostriedky, ktoré by. vystihli
zmienené kvality Gogolovej satiry a Cajkovs kého pnrtlt(!ry. Najvýraznejšou čr
tou c horeograflckého rukopisu Jozefa
Dollnského v Rev!zorovl je neustála konfrontácia pantom!my a prvkov klasického tanca, pričom dôležitejšia ako samotná akcia je charakterizácia, psychologlzácla nlekolkých hlavných postáv. Z
tohto hladiska vyznlevajl1 presvedčlvej
l:le a plastickeJšie ťiseky riešené pantomlmlcky - v nich sn Dolinskému podarilo sústrediť sa na prácu s detailom
a citlivo diferencovať gogofovské typy
ako karlkatdry preds tavltefov malomeštlactva v cárs kom Rusku. Pohybovo pôsobivá je persontrlkácla Cblestakovovho
listu, Inak s(! tieto dseky pomerne statické a ťažkopádne. Povahe predlohy lep-

CIGANI IDO DO NEBA
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Uvádzanie ťíspešných rumových mu·
zlkálov alebo hudobných filmov do divadelnej podoby je zaiste obťažnejšie
ako opačný postup - rtlm9vá reallzácla
ťíspešných divadelných titulov a prináša
so sebou nemálo ťískal!. V prvom rade
musia mat tvorcovia na zreteli očaká• vanie divákov, ktoré je znač né - už
vzhladom na predchádzajúcu ťispešnosf
titulu a aj prakticky neobmedzené filmové možnosti. Kedže podmienky divadelného stvárňovania sd Iné, Je potrebné maximálne využit Ich špecUiká (v
predlohe 1 jej realizácii), nechať sn rumom a jeho zobrazovacou rečou lnšpl·
rovaf, ale nie "koplrovat" a prlnlesf
ako illastočnťi protihodnotu za očakáva
né - niečo nové. Všetko to sa podarilo
tvorcom l realizátorom demonštrovať v
,.hudobnej balade o zlodejovi koni" CIGAN! IDO DO NEBA, ktorej premiéru
uviedol spevohernt sdbor Novej scény
v Bratislave 27. a 28. novembra minulého
roku.
Nóvum divadelného libreta, resp. scenára Jlndflcha Jandu oproti rovnomennému sovietskemu filmu, ktorý sme v
našich kinách po prvý raz zhliadli pred
vyše desafročfm, spočlva v obsahovom
dotvorenl - v posunutf fabuly cez r ozprávačský prvok do osudovo-symbolickej
roviny. Mnohoplánovosf, základná téma
cesty a lásky zostala zachovaná; z jednoduchého, ldyllcko-baladlckého ·hudobnofllmového obrázku zo života Cigánov
scenáristu a režiséra Emila Lotjanua sa
dokonca na javis ku podarilo vytvorit
verziu nemenej sugestfvnu, v ktorej napr.
chýbajťíce obrazy prlrody boli "nahradené" zretefnejšfm dramatickým oblťí
koon, plastickejšou kresbou charakterov... Prirodzene, zásluhu na tom nemá len scenáristická predloha; ale aj
vklad režiséra a l1člnkuj(!clch. Kombináciu reálu - prltomnosti a minul osti
s obrazmi vlzll zvlád ol režisér Peter J.

dalej ... ?

V popredi Jozef Benedik ako Lojko Zobar.
Snímka: D. Jakubcová
OraYBc naozaj velmi dobre. Silný emot!vno-vlzuálny zážitok - a ko výsledok
ukcle, zvukového opakovania monológov
a dialógov, hry farieb, svetle!, hudby a
pohybu - takmer filmovo spoludotváral
(miestami aj v lnštrumentácU) javiskový
tvar diela, presnejšie - jednu jeho časť :
svet pre~stáv, snov, ttlžob, symbolov, tajomstiev, osudu . . . Tťí druhú - reálny
svet - predstavuje retrospektfvne sa odvljajúcl pr!beh lásky ,.najväčšieho zlodeja koni" a krásnej Clgänky na pozad(
rozprávania (divadelný scenár vychádza
okrem Illmového aj z motlvov nlekolkých poviedok Maxima Gork ého ). Je to
prlbeh plný vášne, hlbky 1 lahkovážnostl, pr!beh lásky a slobody - ktorý
symbolizuje več ne putujťíclch a slobodných Cigánov a Ich lásku k prfrode, zeml, pôde, slnku a najm!l k vofnostl.
Už žánrové označenie titulu - hud obná balada - evokuje postavenie hudby

Mlkulál VoJtek (9 popredi YpraYo) ak.o

Chle~takoY.

Sn!mkn: J. Vavro

šle vyhovuje pantomimická fraška než
elegantný klasický tanec. V konečnom
dôsledku však vzniká nežiadťíc l dojem
tvorivého llnlku a lacnoty. V neustále
sa opakujúcich satlrlck9Ch gagoch je vera vtipu a (!smevných situácii, no ťažko
sa tu dá predpokladať, že by naplno
vytestovall tvorivý a Invenčný potenciál
choreografa. Naopak, hrozi tu, že systém vyjadrovaclch prostriedkov poklesne kams i na (!ro v eň málo efektfvneho
klišé, ktoré sa s ice bude ,.páčlt", no o
jeho umeleckýc h hodnotách možno zapo·
chybovať. Otázne je, nakolko tkvie podstata tohto paradoxu v samotnej predlohe (predovšetkým hudobnej) a nakofko
v prác i choreogr afa.
Tak čl onak, ak tuálnou sa 1avl dvaha
o opodstatnenosti uvedenia Rev!zora v balete SND, hoci z hladiska dramat ur~le
Ide o náznak určitého progresu a oživenia. Pozltfvnou črtou bratislavskej Inscenácie Revlzora je práca obidvoch
V9tvurnlkov - kostymárky Stefánle Ju-

r61ouj a. h. a scénografa Pula M. G6·
bora, ktor! dotvorlll celkovd atmosféru
predstavenia a velmi účinne participoval! na detailnej churakterlzácll postáv
a situáci!. Orchester SND pod veden!m
Adolfa Vykydala podal opllt jeden zo
svojich štandardných výkonov a nedá
sa mu nič vyčltaf.
Nakolko recenzia sa netýka bezpro·
stredne ani jednej z premiér (recenzované je predstavenie zo 16. decembra
m. r .). zriekam sn aké hokofve k hodnotenia výkonov hl avných protagonistov.
Potešltefné však je, že Revlzor dal dos(
priestoru mnohým členom ba letného sdboru prezentovať sa v ťi lohe sólistov
a že - konkrétne na spomlnanom predstavenl - vl:etcl odviedli poctlvl1 prácu
u nesklamali. Balet SND vykročil do novej sezóny s úsmevom. úsmev sa Istotne
objav! aj na tvárach mnohých návštevnlkov divadla, no u viacerých bude po·
zna čený trpkosťou nesplneného očak áv a 
nia.
IGOR JAVORSKt

v diele: jej funkcia je často llustratlvna, doplľlujl1ca, "scénická" . Samostatné
lnštrumentá lno·vokálne celky a plesne
dokres rujl1 def, pr_~p. umoc ňu jú a tmosféru; velká -časf z nľcb je postavená na
zboroch (zbor NS pripravila zbormajsterka Nada Rakod ). Cigánsky fo lklór
r ôznych regiónov kompozične pretavený
JnaealJom Dogom zo spomlnaného filmu, bol základom pre Mlll•oja Uzelaca
- autora hudby k divadelnej verzii. Z
obsadenia pre gitaru ju do orchestrálnej
pod oby tnš trumentoval Igor Btzllk ; texty
preložil a prebásnll Kamil Peteraj. Vfsledkam práce všetkých týchto autorov
a spol uautorov je vysoká miera štylizácie cigánskeho folklóru, v ktorom z
filmu zostala základná časf melódii a
čiastočne a j volenie nástrojových farieb
(gitara, tamburlny, kastanety, biele, penlažkové náhrdelnlky a pod.).
Hudobné naštudovanie s orchestrom
spevohry NS kvalitne zabezpečil dirigent
Rudolf Geri. Ozv učenie orchestra, sttuo·
va ného v jame javiska, mu umožnilo
dosiahnut nielen zvukovd vyváženosť, ale
aj dobré a plynu lé zvládnutie precho·
dov medzi reprodukovanýml (resp. halfplaybackovýml) a .,naživo" hranými a
splevanýml hudobnými celkami.
Dôležitou, pritom vyváženou sO.časťou
Inscenácie bola pohybová a tanečná zlož·
ka, ktor ou hosfujl1cl choreograf Boris
SlovAk prispel k celkovému dynamickému vyznenlu. Variabilnosť štylizovaných
ta ne čných prvkov, Ich gradácia a stup•1ovanle, vrcholy (za bezpe č ované na slušnej profesionálnej ťírovnl ako baletom
NS, tak aj zborom a ostatnými účln
kujl1clml) a op!lf nenápadný pohyb ako
doplnok, vzáplltl spolu s o spevom zasa
na seba sl1strecfujl1cl kfO.čovú časť diania (scény z cigánskeho tábora, z krč
my, atd.). To všetko na jednoduchej,
vl acťíčelnej scéne Vladimlra Suchánka
a. h. v pestrých, farebných kostýmoch
Nade Simunovej dotváralo hp rmonlcký
celok, v rámci ktorého sa prirodzene, s
určitou dávkou ,.naturálneho" vokálneho
prejavu .,pohybovali" spevohercl.
Jeden z najznuj!mavejšlch sóllstlckých
výkonov podal zas!. umelec Jozef Bene-

.tUk a ko Lojko Zobar. Z mllovnlka (na
ktorého sme u nebo vari najviac zvyknut( ) sa pružne ,.prevtelil" do sebavedomé·
ho, Istého, 1mužného a odvážneho Cigána-zlodeja, ktorého jedinou vášňou sú
kone a Rada - krásavica, ktorej }aralla Hlttnerová vdýchla eleganciu, zadr·
žlavaný temperament, mladlstvl1 lahkovážnosf, v yzývavos ť u spurnťí hrdosť. Al ·
ternuj(!ca Gréta ~•ercelová kreovala
postavu rozdielnejšie - s v llčšou dávkou ettu, zrelosti a skúsenosti. Z ostat·
ných postáv zn zmienku stoja: presved·
člvý otec Zobar Karola Cillka, skúsen9
Danilo Antona Balila, spravodlivý vajda Ladlslna Facku. P rirodzenos ť a cl·
vllnosf dialógov zaujala u dvojice }arosla•a RozsiYala a zas!. umelca Jozefa
Kuchára (Makar Cudra a Tulák). dale j
vynikajúca tragi-komická kreácia zlodeja
Buču Igorom Slmegom u jeho natvno·
preflknná alternácia Augustinom Gr6foa.
Opäť dve charakterovo rozdielne, al e kva·lltatlvne r ovnocenné zmocnenia sa postavy s tatkára Slladlho sme zuznamenalt
u "hr dého" J6na Konstantyho a ,.zemi·
tejšleho" Frantiika Malatlnca. Izergll
zas!. umelkyne Gizely VecloveJ bola sugestlvna, skllsenosťou a mddrostou pre·
žltlu poznačená s tará Cigánka, presved
čivejšla a typovo vhodne jšia ako Ofga
Gallová. U muzikanta Aralamblho, stvár·
iíovaného Ivom Hellerom, sa žiadalo menej · afektu, Rusallnda Jany Somoilovej
a ni Silvie Vlr6govej dostatočne nepresve dč il a; Jullška Zuzany Maďarovej bola
vyzývavo, Dariny Markovli!ovej zasa oddano zmyselná.
Na záver - malé zamyslenie sa .. .
Cigáni Idú do nebu - je dobre realizovaný a divácky úspešný Inscen ačný
počin (nie prlvefml náročný, ale ani pr i·
velmi ,.lahký") , za ktorým stoj( urč itl't
dávka úsllla, času, energie ... Je svojim
spôsobom malým ,.ústupkom" divá ckemu vkusu, je titulom .,pseud o·domáceho" pôvodu. . . Je po tom namieste (zatia l neadresná ) otázka: a čo dalej náš pôvodný muzikál ... ?
EVA HOLUBANSKA-BARTOVJCOVA
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Prebal knihy Umi!ul houalafú
Vyda nie lmižky Um~nl hOualaf ii (P.ant on 1986 l <>d dvoj ice autorov Vladi mfra
Pilal'a a Frantii k a SrAmka ooo•kávn la znirnteresoVta.ná hud ol>ná ver e jn os ť v celej
n ašej vl.astl s neobyoo}ný.m záu jmom. Ve ď
od poslednej práce (K. j.al ovec: Cešt(
housl.ai'i, SNKLHU 1959 ), :oopodteva j(tcej
sa tou Istou t e m a tľkou v cel oštátq10m
met•adle, uplynulo už ti~kmer tri d sať r o·
·k ov a odbor.né ren omé j ej spolua utorov
sl ubovalo už pred j ej zV'er e;nenim šplč·
.kové k vality obsa,hu medzln á<t•odJ!lého výz.
na mu.
Ako to už u ná.s býtv·a, z k·n l.h y avlzov.arnej ešte v decembri p.redminulého r o·
ku, dost.a lo sa na S l ov~n sko až koncom
prv ého kvartálu 1987 (z ceLkového ná·
kladu 3000 exempl á•rov l i ba nlekolko de. sl'íl·tOk vNl·ačkov, a to väčš lmou vo for·

me dávno vopred objednanej p oštovej
doblet,kyl Aj to je jeden z dôvodov onesko.reného zver ejnenia slovenskej recenzi e.
Rozsia-hl y obsah náročnej práce ( 524
s·ITA.n formátu A4 l je -výsled•k om n!el en
dlhoroooého umel eckého a z prexe vychádzaj úceh o vedeckéh o výskumau po·
pred,n éh o česk ého huslia r a (:oosl. um. v.
Pila i' l a dôveroéh o znalca i teor etika
najmä \>ioiy z 'rOdiny h usl ových nástrojav (F. Sr á.mek ), ale aj mnohých . zahranH~ ných men ovaných l domácich anon ym.
ných vedeck ých a výsokumrných precovnl.
ik av : hustla·r ov, or&'(llnológov, akustikov,
f yzikov, chemikov, blol óg·ov 1 kyberne·
tl•k ov.
)<ej f ažLsk o tv oria tri k.apltoly: Historick ý vývDj husllarstv<ll v Cechách a na
M cml'Ve (72 s.). Zl vo~opl sy a práce význa-mnýc h česk ýc h a slove.n sk ých husHa·
r ov ( 296 s. l ·a Teoretické a pr·a·ktic.ké
problém y h·uslel a violy (50 s.). Na ne
nadväzu je (ako samostatná č-as f ) za sv!l·
tene 1 štylistick y brlla nt!Ile naplsaná
ú vaha o husliach (14 s. ) od zas!. um.
Bfetlsl-ava Nov otnéh o ( p!'llmá!rla Kval'teta mesta P.r ah y a organol óga).
Pr·vé dve ~a.pltoly vychá d:oojll zo staršfch český ch pr ác Leva K Osa (1940) , Katr .
l•a }al•ov ca ( 1959) a zna menitéh o znal ca
hus.! l.atl'IS!ova na Morav<e Pa•vla Kur !UrsNt
(1980) ; ttal , v časti t ý·k.o j ťlcej sa Sl oven.
sk a, v sk u točnos ti Iba z pr vej k nl·h y a.utore recenzie (HusUar O. J. W1llman.n,
1983). 2Wllpodl evaj úcej sa h us liélll'SWom na
Sl·ovensku v 20. stor. len ok•Mjetve. A tak
sa stalo, že čbt.a.te l sa sotretne medz! ži·
votopl soml a pr áCBlilll významných čes
k ý ch a slovensk ých husliarov ( 232 l Iba
so štyrmi (Galia, Kohout, Nosál, WH!·
mann J. pôsobllaclmUt. 20. st or. na Sl ovensku. Po·k ~a r sa medzi nemeck ým! a r<l·
ktúskyml husllarm! oprávnene stretávame
v kn ~he s mn ohými h usUa11ml pôsobia ci·
ml v Cechách a na M ora·ve, nesmelo v
nej chý-bat ani dôst.ojné zastú p~le as·
poň hil a.rnýc·h pr edstavl te l ov v minul osti
po celom Uhorsku sl áv.nej bra t-Isl avskej
husli<ltr9k 9j školy ( 1750- 1891), Morá pre.
c o~a llll podla Amatlh o modelu ešte sk ôr,
a•ko K. St·r.na'ťl opusotl l SM~nerov vz.or .
I•n áč hl stor.l ck á a encyoklope dlcká ča s f
k.nl·h y obsabuje vera no vých poznatk Dv ,

V MNOHOM PRIKLADOM
Pr.obl ema·tLkou, ktor á sa zamer i ava na
vy u čflVIBcle hoo procesu v
hudobne j vých ove po XVII. z}azde KSC,
sa u nás zaobe·r ej ú p.!'acovnlc! pe dago·
gl·c.k ých úst>a vov, ak.o 1 pedago gick ých
§kôl, kt·orl svoje rezultáty 9prls t upňu j ťl
f orm ou ~t úd !f v zbornl k oc h. Avšak zbornik zamet·<m ý na prepojenie teór ie s pra .
xou, prLpadne l en na pedagogic k ú pr ax,
je nao2laj ojed.Lnelý. A preto nás zau jal
:z~boron lok vedeckých prác sovietsk ych autooov, k to rý vyd al v roku 1984 Stá•t.ny
peda gog.!cký tnšttt-út v Ky jeve pod názvom ,.VzAjomué pôsobenie vysokej ško·
l y a zAkladnej školy v hudobno· esletic·
kej výchove".
Na 150 sbr.nnách v dvadsiatich p.r i!l!pev.
k och prLnáša zbo!'nLk množ.stvo cenných
tn fo rmácll o sovietsk·om htudolmom školstve a vzájomnom prepojeni vysoke j ško.
skva lltňov wnle

l y so §kol ou strednou a záikl<l<lnou, teda
s praxou. Stúdle - ako Výakumn6 čin·
noať l tudentov ako podmi enka prfpravy
pre prAcu v zAkladnej ikole ( E. V. D.nep.
r en·ko a N. L. Bela}a ). Vedeck o-výskumnA i!lnnoať l tudentov ako faktor n yio·
vania odbornej prlpravy i tudentov pedagogických vyaokfch ikôl k vyul lvanlu
televb:ie na i kole (T. J. Svtstel nLkOV<1 l
sú presved čiv ým dOkazom toho, že
v ysoké §k ol y sil v Sovietskom zvaze výz.
n amlllýml cent.ram ! vedeckovýskumnej
prá.ce, k·torá je p!1Bd•p ok ladom zabezpe·
čenllll vysokej kva ltty vý~ h ovy a vzdel á·
VléiJnta. Ptref erov.anle a zvýlrazň·o vanl e ve deck ej st·r ánky vo vz.doelá"v.oc om procese
sl eduje 1 prí spevok pedagOgov K ated4·y
hudobnej výcho vy UPJS v Prešove d<>c.
d.r . E. Mlch1a a dr. T. L1pt6k<a, CSc., Hudobno-estetický rozvoj l ialtov a vybave-

SúLAD TVORBY
A INTERPRETÁCIE
)AN CIKKER: Sonatlna pr e klavfr, op. 12, ll. 1; Tatranak é pot ok y - trl etudy pre klavfr; Co mi deti rozpr 6·
vali - klavfrne akvarely ; Klavfr ne variAcie na slovenskú f udovú pi eseň . Klavfr : Peter Toperczer.
Digital .rec or din g
OPUS Stereo 9311 17&9
Národn ý umelec JAn Cikker sa do dejllll s1ovensk e·j
hudby t.rV[IIC 2lBpl·sal o. l. a j ak o a111tor prvej koncer ta ntne j sk l~t db y s k l.av ir om C on ce11b~na pre kla vl r
ll orches ter op. 20 z r Olk u 1942. Sv·oj im vznikom ten.t·o
opus v yplň a istú časovú a vývojov·ú medzer u, ktorú poci tu jeme pr.l sl edovan! t&rmlnov, v k torých kompon o'VIIl l
k lavl~ne skla dby, nahrané n.a tej t o pla tm ( Son.atln.a 1933, 11at.ran ské potoky - 1974 ). A<k p oľlovnávam e hu·
dobnú reč k•o.!IIipozlcil, dospe jeme k od haleni u I ste j vý vojovej lfni e, začinaj úcej od vý.raoznéh o nad'V!1zova.n l'a
na štýl V. Nováika (Sonat!na l k postupnému rozširova niu a obohacovarn.tu vy j udrovacl ch pr ostriedkov. I n o·
p.rJe k tomu je v t ýchto Sk ladbách zrejm ý spo l očný menovo tel a inšpi·r.ač.n ý zd,roj : folklór a pre·k>rásn a sl ovenS•k ll priroda . Tieto korene Cl!k k erovej hudby podčiatr ku je
a j vkusný dizajn P. Danaya ·na obá+k e - k r ásonym p ohlad·om na vysoké t at.ran ské j edle v pozadf s k on čla•r 
m ! !ltttov.
Z char.a.~teru CLklk er.ovho k o mporučnéh o pr ejavu v ychádza aj 1'll!tenpr et - pýcha nášho klavf.rneh o umeni u
- Peter T oper czer. V Sonatrne sa oplere o st avebnú
m 1krošttrulk túr u a snaž! oo b u dova ť väčši e obl ú1k y. V Tn•t.
r an sk ých potokoch de m on~tl'u je sv.oj boha.tý tec hn lc,k ý
arzenál. Etudy cháipe skôr v.~rt u ózn e a1k·o Impresionistické pohrávan ie sa s fmehnýml m ožnosťa mi nástro·ju
- br ilancia a technická suvereni ta tu v lťazia nad poe tickou med.itáci'Ou (.prvé dve etudy ), s a-k ou ich m odelujú naše žen ské Lnterpreťk y (Cer.necká, Rusó). )e to
Iný, ale logický a presve d č iv ý pohla d. V yslovené m ajstrovstvo výt'llzového v yu~lt la s tru č n ého priestoru k la·
vlrnej m iniatúry obd i-vu jeme v cykle Co ml deti rozprávali. Každý minlobrázok situácie č l nálady klav l·

na jmä v k·ri:Hck om l pr ak t.lc·k om h odno·
teni celo ži votného d!·ela a poztnávacic h
zna kov jednotliv ých husliar ov l škOl.
PJ!a l' boha to zúroč il jedineč né vedomost! svojho otca, promLnentného znalca a
európsky renomovaného rešt.aul'átora husl ových násobro jov zas!. um. Ka•r la Pllai'a
( 1899 -1985 ). Hoci v ·h odnoteni zak l ada·
telov ·k·l'k onoš9kej
husliarskej
škol y
(,pred,tým podkrkon ošská l čloast očne pre.
cenil Ich k v.ullt.atl\>ny význam, fa ktom je,
že z tohto hniezd a nesk oršie n i el en vy·
šlo nlek olko aj v :urh ra nlč l uzn áva.nýoh
husl!ar sk yoh osobnosti ( Vttáčke>v ci , J. ).
Vedra!, Spl dlenovcl , Pllal'ov cl ), ale naj.
m !1 posl edn! pr edsta vit eLia dvoch spom fnaných r odov pa.t.rl.a v s ú časn ost i k elite čes ké ho huslla.rsk eho um enia a Ich
výt2'lnam už presLa·h ol hl'<1 nlce viacerých
kontlrnen ~ov .
K pr ed,nostLam knih y pa.t.r l aj sku toč.
n os (, že sa jej p odu1r ll o p~k l en ú ť dlho·
r očn ý ~rad lčne nezd,r av ý antagonizm us
medzi h·odnotenlm "mestsk ýc h ~ a tzv.
" sch!mbašských" husltar ov cele j krušno.
Jl.Grsokej západočesk e j 'oblasti, k č omu
prispela n i elen vyn!k aj(lca husl!arska
práca viacerých sťlč asnýc h lubských ma j .
strov, no aj hlstor.lok á št·ú dla J. Boháč.a
(pr-ac owt~k a chebského mťlzea J Z dej ln
výroby hudobných nástroj ov na I,u bsk u
( r ukopi s, 1982 ).
I~ravda, ta'k zamestnanému a ang.1žo·
v·n nému husliarov.! , ako je V. Pllai', nezostá<Vta!o d·ost času na zh á ň.a•n le primár.
nych 1 na j.novšlch sekun dá>roych prame·
ňov na k onzek ve.ntné doplnenie živ otných
dát viacer ých opisovaných husJi.ar ov.
Zl.ul , v Ceskosi ove·nsku nám ešte stá le
chý•ba vera dostupnej ( l ve l mi nák l<t d·
nej ) sve'toViB j org.a.nologicke j uteratúry,
č o Isteže tiež nepr lsp·!eva k f urndov.ane j
h !stor ~c k e j akrfbil.
1Ja na jcennejši u - h oci obsa hove na jn&r očnejš lu p ov.ažu jem knpltolu, zupodlevajúcu sa teoret!ok ýrn l a praktickými pr.oblémam i husle! <l violy. Tu sa
na tl ~pšle osved čll.u vlacr oôná spolupr áca
V}'lntk·ajúceho l n te ligent-nóho pra kt Lka s
•teor eU.kom, ople.ra júcich sa navyše o
st.a•r Me 1 na jnovšie s·ve tovó a domáce ve .
cloecké pozn<tt,ky. S1lm som mal moinos t
po d•VU d•so ť r okov p.t'll na ~menej každo·
r o č ných náv!ltevách u P !laťov cov v Hrad .

ct Králo'Vé presved či ť S<J nu v l.astn ých i
cudzlch nást-r oj och o j e d i n ečn ýc h a.k ustlc k ýc h výsledkoch dosahDvan ých F ull·
rov·ou metódou (z r. 19261 ) , ktore j z.u
pr.vej r epubliky ešte nev~nova l pozornos ť t>akmer ž ia d ~ z domáci ch husliar ov. K nim sa v posl edných d e saťr očiac h
prlipoj lli v iaceré epocht!l:ne výsku m y S.
F. Sacconiho (1895- 1973, v k.nlhe sa nn
s. 437 m ylne u vádw 1885-1976). c. M.
Hu tc Mnsove j a J. N agyvur yho, aby se>m
spomenul aspo ň nlekolko na jdôležitej·
š! ch.
Ok r em ú vodu obsa huje knloo U.män!
h ous l<th~ ešte päf dôl ežitých prlloh: Pre.
hl ad rozdi~lo v v údajoch u husliarov u
r ôznych au torov ( nie vždy obje k t lvn y).
Abeced•n ý zoznam husliarov, miest.a Ich
pOsoobenla, Naj dôl ežitejšie pôso-biská h us.
J.!a.rov v Ces·k oslovensk u, Pre hlad r oz.me.
ro'v vybNmýc h vi ol u Zá,k la dné sur ov iny
p.re hu~ lov ý ( r·ezon an čtn ý l l·a k. N<~sl edu
jú vys.v etliV\k y, litetXJt úra, menný regls·
ter, register názvov umeleck ých dleJ <1
odoor,nýc-h te11minov, napokon register
lotkaHt.
P.ľ\1
boh.atej č ier.n ob le l ej il u stračn e j
časti k.n-~hy sa tr eba osobitne pr!sta'V!t.
Medzi vyše 1400 vyobrozenluml sa na chlídoo ni el en vel o pl'vý~rát uver ej nen ých nástr ojov, I ch nál epiek a uni·kát·
n ych potlobLzmf tch tvorcov , ale aj husliwr sk yc h diel ni, čes k os l ove nský c h účast.
'\!kov r ôznych medzinár odných husliar·
~k yC.h
sú ť aži,
k r esi eb, grafov, maternatl okých vzorcov atď. Bolo nemalé
umenie vtesna ť ta k é množstvo do jedl·
nej knihy, no deta ilnému po7lnávanlu jed.
notMvých nástrojov to nevelml prospelo,
na}mä v porovnani s medzl:ntítrodnýml kri ·
térk1mi.
Vkus ná obá ~k.a a pek•n (t g,rafick á úp·
r avn sú d ie•iom Al eša Str legla, zodpoved.
n ým r ed<t•k to.r om kni h y bol dr. Tomáš
H~ljzl~l!ľ. Vy.Ha•čil ju (žia ! , opU f s počet ·
111ýml err átam! v textovej 1 obr azovej
su l Tisk, n. p., Bro o.
Ešte vera by sa da l o na•plsaf o te jto,
wko celok ViBlml cennej a v svetovej odbonnej IH<emt ílfľe ojedinel ej k•nl he. Zíi·
u jemoa sa o nej vl.uc dozvi e v 3. minuloročnom čls l e Hudebnl ch n ásotr ojov z
per<! popr edného čs. orgonológ.a A. Buc·h.
ner a.
MIKULAS KRESAK

nie i peciAlnej poaluchArne pr e vy ui!ovn·
nie hudby, v k toro m sa .Q;dôNt zňu je s,pojoenie štu dentov s výchoV>n ovzdeláv·aclm
procesom na hodinách hudohnej výchovy, tch a:ktl\>n-.t úča~ f a.k.o sopolupôsobia·
ceho objek•l'\1 l sub jek tu a využLt !e aud~ o .
vi-zuál n ych pr.ostr l edk ov ( AUER l s cie·
l om skv.ultt-nen la u zefektivn e.nl.u v ýchov.
nov2ldel á1WJcieh o procesu.
Znaooú ča.sť zborni.ka vy.p li\ ujú štúdi e
zameroné na pr l pra vu učLt e l<t hudobnej
výchovy na vysokej šk ol e u Ich pwfes ion á ~ne pôsobeni e n.a šk ole základnej
- Oloha kompleznoatl pri dotvAranl osnov profeaion6Inej pedagogi ckej pôsob nosti budúceho ui!ltefa hudby (N. N . Ko·
rec'klj) , Komplezn6 znalosť hudby a Ute.
ratúry ako prostriedok zdokouarovania
pr lpravy ui!ltefa k hud obnej výchove
atar lfch t lakov (N. I. LysLnu), Vzá jomné
p ôsobenie jednotlivých dlsciplln pri pr o.
realonAlnej prlpr ave i tudentov hudobno·
-pedagogických inštitútov ( G. N. Pada·! ·
lea), Význam profeal ontlnych hier pri

priprava ui!itera hudby (.O. P. Rudn!«;k á).
D<~lšl nemenej závažný ok:r uh tém tvo.
ria štúd ie zaoberajúce sa posto}ml rnla·
dých rudi k umenLu. ako 1 účasťou štu·
dentov vysoke j šk oly na dotvár.anl hu·
d obn o- est etlckého procesu v šk olsk ých
l ml moškol·sokých akHvlt ách Systém
et.apovitého vzdelhonla a výchovy dospievajúcich v o vokAlno-lni trumentAl·
nych atíbor och ( A. G. Bol g,ul'Ski j ). Hu ·
dobno.tvorlvá i!innoať " v klube priatelov umeni" ako aktlvna f orma pr lpravy
študentov pre vfchovnú i!lnn oať na i ko·
le (0. N . Iva-n ič k tna).
Recenzia zbornlk.a s ta-kým mn ožstv'Om
št údii je priestorove vel·ml n á roč ná. De·
t.al lmé od bonné probl émy, ktoré sa v jednotlrl,vých práoac h vy.s.k y·tu jú, by m ohli
b yt námetom p.re r·ozsl a.h•Ju diskusi u. Ak
by sa v§illk záver om m ulo poveda ť n ie č o
všeobecnejšie, tak s určLtos ť ou to bude
k o.nšt>atovoanie, že tv·or!vos( a akt!vlt.u so.
vietskych pedagógov nám mOže byf v
m nohom pr f•k ladom. JÚLIA BUK OVINSKA

rlsta dôkla<drne ZIVáž!l a .posunul do ideáLnej v ýrazoV1Bj
pol ohy. Nečud'O, lbrá tent o cykl us zrejme na}d'l h šle a d·okázal v jehto sotv á·rňovamr zu t en č:as pLne v yzrie ť . Pô·
sobl vosf K l<!IIV1ľlny ah va.r l á-cll spoč l·vn v d ťMNtze na s.k lbenf účtnne r oz·~lm.ut e j st<l'V·ebnost.l s výr n:rom. Nej dtJ
tu o dlale Mlckú j edalotu, Jež o i deálny súlad, ma jstrov·
skú rOVlllováhu oiotou, neh y, vášne, spevnost i, dr.am.a'l!c·
k osti, r ozva hy 1 fantá.z!e.
Prtblfženl e vývoj a k lavl l'neh o §týlu popredného slo·
vensk ého sk looate llél je šťastným d rema ~u rglck ým u tn.
ter p.r e t.a čným č l n om. Z ruruču je mu to ohlas tak u d•lsk of1loY, a•k o u obclllovova.tel ov vel k ého umeni,, P. ToVLADIMIR CIZI K
pe·r czere.

SLOVENSKA
KOMORNÁ HUDBA
SLOVAK CHAMBER MUSIC
Zdenko Mikula - Milan N ovAk
OPUS Ster eo 9111 1771
Poče t g.rnmopl atnl s nah r á'vk.1m l pôvodnej tvor by sl ubne narr astá, ra d au torov a žánrov S<J postutpne roz~i.
ru je. Ako ~n a'k ten:t<> f<ilk·t kome nt ova ť a1ko záslužn ý
a úctyhod·n ý č tn nášh'O vy.dlélva.t elstYa?! )edm<ll z edfotl,
plánovHe postupne pok.rSíwJjúoa map u s ú časnej sloven
skej k om ornej tovlorby, nesie súbor ný U"~ul Sle>vak Ch<:1m.
be.r Music.
V obáLk e - tentoNlz s pôsobl·vou m odrošedou výtvat··
nou expr esi ou Lýdie Bari.k·ovej - nachá dzame zvukový
dok ument o tvorbe dvoch sk l ad<l tel ov : MHoa.na No.v á k<~
a Zdenlro M!·k u lu. V oboch prlpm l och "za·stiltneme" aut orov v u·r č H om c ha!ľa•kte nlstlcke>m bode poh ybu Ich
t vorby, v urč.bte j nesf.u'lšorvate lflle j podobe - takeJ, a k ú
azda najverne jšie refle'M u je práve k omorná hudba.
Ak by sme chcel1 str u čne d efLnova ť sk.!ada tel sk é štyHzovanle M.Llana Nová•k a, snáď najvý.sblžrnejš! e by tomuto procesu prJsrol prlvJastok "d! ver.tlssemen t~ . Nie
však v zm ysle samoúčelne p,r oduk·ov·anej nál adovej zá·
bavy č l od la h čovanla myšlienok, lež skôr v pre}a ve
spôsobu tv orby - tu k, a'k o h o z j eho skladieb pozná·
me nemennéh o, ni ekol ko destatak r ok ov. A Mk h o m á·

oo

m e možn'Ost počuf a z.užlť ! z dvoch sk la dieb na pla tni
- z Diver<ti m enta pr e ho boj, ld nr Lnet <J f'ilgot z roku
1980 ( ·ln.t·et'Pľetl ). Cej'k(J, j. L up t áč1k, F'. M.1chnts}
<l o n i ečo star~cj Hudby J>l"e fl.u u t u a s l á ~J k ové ltwur 1eto z r oku 197'1 ( l•nte.r preti M. Jur.k o vič a Moyzesovo k varte>!<> ). Ohldve Slkl adby sú reprczentativnou
vzor kou au tora, obe náležla k tej l·stej rodavej prlsl uš·
n-osti. Kým v Dlvet•tLmente aut•or viac úspešne r ozohrá
sc herzózny nerv. v Hudbe pre flautu a sláčikové kvarteto v dominu j úcej pole>he via c p r esve d č i medltáci' t
s nádycho m čistéh o , l udStky tklivého pr-Irodzenéh o smú tku. Novák svDje m yšli elllk y formul uje jasne, ostáva vžd y
sám sebou nemenl " !mage" podl a si tuác ie, nenútl
sa do po lôh , k t'Ol'é by ho m ohli kom p ro mit ova ť. V jeho
hudbe zmie spontánna m&l ódl n, c i v iLn os ť a t r lez·v os ť pre.
javu, pr-e.s v edč l·vý hud obn ý nápad. To vše t,ko je ce.nné
i oceňované. Nde len i'n terpretml, ale i pos l uchiíč m l o tých, zdá sa, nie je m álo.
Tvorl,vý svet Z<len.ka M ~ku l'U na platni z.ustupuje vokálmy cyk:!tUs Cigánske plesne z rok u 1981. Akokol vek
M ~k·ulu čor nz viac a Č<ilst-ef~ie prl tahu je lnsN·umentáln.n
hudba, predsa l en ostáv.a ne·vyvl'álitel ný fakt, že zó n<~
vo kálne j hudby }e pre jeho vyj.ad•r eni e nuj vl a s tne j ši<~
a v.ar l i najrpt,Lr otl zene jšolta , Tu je MLku l<l na jpr<lvd<>v rarv·
n ejšl , nechávn v y21nievať pl'VOi'll ÍI Invenciu v neštyl<l:zovanom rúch u. A pre to 1 p.re pre.z entovan ý cy k l us piesn!
p i<J ti to-, čo sa vž<ly cen·~lv· na Mikulových vokálnych
sk.t.adbách. Spevn osť v prarvom slova zm ys l e, nekom,pl!kov.unosf v postu,pooh, cit pre mieru vy·v.ažovania a od·
tleňov<m ie v ýrezových plôch a polôh to sú azda tie
na jzákladnejši e autorove at,ribú1:y. A sn áď Ich zdô.Nlz·
ň uj e l t~n fak t, že Cigánsk e plesne vyrástH v tesnom
susedstve - u m ožn<> poveda ť z toh o Istého podhubia
hudobných nlrpndov - .a·ko sklactoa telove hudobno-dru ·
matl ck é o,pusy . N<~pokon ešte jeden tl O le ž ~t ý m oment
otázk.a !Inter pretácie. Krá~nym hl asom a k ultlvov·a·
ným muzikáLnym J}rejavom basistu Pet ra MLkuláša spolu s tvorivým dokresrovarnfm lfnlí kli iVIrneho spri evodu
Miloša Starostu C}'lklus ešte vlne zlsk.uv.a na cene. Interpretúcla sa V·O vel•kej m iere podielu i na ,,zaoblovanl
hrá n" miestam! pr!U~'1zem!•tej a zr ni tej aut·en t!clty Uterá rnej predloh y, cLg(iinskej poézie v pr ebá'snenl Vo·jtecha MiMlfka.
LÝDIA DOHN ALOVA
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S MOZAMI. Pod tfmto názvom prlprnlla Galéria hl. m. SSR
Bratlalny v Mirbachovom paláci výatavu 1 výtvarneJ tvorby hudobnlkov (Interpretov a akladaterov) Anny HIUbllngoveJ, saal. um.
Franllika Zvarlka, Jtíllusa Kowalakého a Vlllama Kol'lnka. Komiárom vfstavy bol dr. M. Jankovský_. Na vernlúll vfstavy, ktorA
18 uskutočnila 8. okt6bra 1987, zaznali tlel diala B. Bart6ka, J. Ko·
walského a E. Suchoňa v podani slovenskfch umelcov.
• BRATISLAVSK€ SLÁVNOSTI DYCHOV"liCH HUDIEB sa konaU
v dňoch 13.-15. novembra minulého roku. Na tomto - už 2. roč
niku - prehllndky účinkovali okrem domácich dychov9ch súborov
aj hosťujúce orchestre z MĽR a ZSSR.
• SLAVNOSTNf KONCERT SYMFONJCKtHO ORCHESTRA BRATISLAVSK2HO KONZERVATORIA NA POCEST 70. VtROCJA VOSR
11 konal 21. noYembra 1987 v koncertnej alenl SF. Diela M. l .
Gllnku, P. l. C1jkonkého a A. G. Arufuňana 1 orchestrom naltudoval 1 zanietene dirigoval prof. Zden6k Bflek. Dirigent pri lnterprelicll populárneJ predohry k opere Ruslan 1 Ľudmila M. l. Gilaku snácf 1 opatrnosti zvolll o nlei!o mlerneJile tempo, no l tak
orchester nie vidy stístredene reagoval na Jeho gestá. PriazniveJil dojem zanechali konzenatorlsU v nasleduJdclch akladbich. S6·
llslkou Koncertu pre husle a orchester op. 35 (1. i!asf) P. I. CaJkonkébo bola talentovaná poslucháčka 5. rol!. Beáta Magdolano·
"' ; uptítala jeJ kultlvovanA hra a vynlkajdca technická priprava·
aosf. Nemalé amblcle preukélal l cfalil s6llsta Martin Varglc, posluch61! 1. roč., v Koncerte pre trtíbku a orchester arménskeho lkladatela A. G. Arufuňana. Nadienf aplauz, ktorfm zahrnulo mladé
publikum obidvoch a611stov, bol oprá'fDenf.
-BDINTERPRETACNA SÚŤAZ CSR. V dňoch 23.-29. novembra
1987 sa uskutočnila v Hradci Králové IS CsR - v odbore klavlr
už po šiesty raz -, ktorú vypisuje Ministerstvo kultúry CsR. Usporladatelml sútaže sd Hudobné štddlo a CHF za spolupráce MsNV,
PKO a odborového ppdnlku Cs. hudobné nástroje v Hradci Králové.
Porota, ktorej predsedal dr. Václav Holzknecht, udelila tieto ocenenia: l. cenn - Jan Simon (AMU Praha], 2. cena - Kvi!toslava
Zumárová (ašpirantka AMU, Práha], 3. cena - Jaromlr Kle_páč
(a bsolvent AMU, Praha), ako aj trt čestné uznania. Prémiu CHF
za najlepšiu Interpretáciu českej sdč asnej skladby (I. Hurnlk: NoVSí clavecln) dostal Jan Cech (Konzervatórium Praha).
• BESEDA S JOZEFOM PODHORANSKtM. ObKaSS ll 'f Bratislave
usporiadal 23. I!OYBmbra m. r. v malej úle Domu kull~ry Rulinov besedu 1 poprednfm slovenským vloloni!ellstom Jozefom Pod·
horanskfm, s6llatom SF a pedag6gom VŠMU.
KONCERT DRUZBY. V Dome kultúry Ružinov sa uskutočnll
ll. decembra 1987 slávnostn9 koncert, na ktorom okrem sólls!ov,
zboru a baletu Novej scény dčlnkovall pohostinsky só listi Státneho divadla operety Moskva, Hudobného divadla S. Makedonského Sofia a Hudobného divadla Karlin Praha. Režl1ne ko.ncert
- ak·o pásm-o slova .a hudby - prLpravll.a režisérke B. Hooč.a.
rlvová, scénu navrhol M. Pietor ml., pohybovú spoluprácu zverili
J. Subovčlkovl. Počas večeru sa na vedeni orchestra l celej hudobnej zložky podielali traja dirigenti: hosťujúci J. Damjanov, domáci
umelci Z. Macháček a R. Geri. Program pozostával z overen9ch ti·
tulov opernej .i muzikálovej tvorby.
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ZO ZAHRANICIA

• Začiatkom Januára uplynulo 150 rokoY od narodenia nemeck4!bo romantického akladatela Maxa Brucha (1838-1920) . J eho hudobnf talent aa prejavU zavčaau a ul ako 14-rcM!nf dirigoval Ylaat·
ntí aymf6nlu na koncerte v Kollne aiR. Bol akladatelom, dlrigen·
tom l pedag6gom, od r. 1891 viedol v Berline maJatrovsktí triedu
kompozlcla. Bruchovo hud11bné myalenle zdôrazňuJe melodlckoaf,
ale aj väzby 1 tradlclou. Z Jeho tvorby 18 dne• nykne hrávať Iba
1. koncert pre huale a orcheater g mol 1 r. 1818.
80 rokov od narodenia známeho violončelistu Svlatoslava Knuševlckého (1908-1963) sl pr!pomfname 6. januára. Okrem sólistickej č innosti účinkoval ako člen klavlrneho tria spolu s Davidom
Ols trachom a Levom Oborlnom. Knuševlcklj patril k známym propagátorom ruskej a sovietskej tvorby, boli mu venované violončelové koncerty od N. Mlaskovského, A. Chačaturlana , S. Vasllenka. Ako pedagóg mos kovského konzervatória vychoval tak9ch umelcov ako M. Chomlcer a J. Altman.
Vynlkaj6cl sovletaky spevák, basista JevgeniJ Neaterenko
oslávil 8. Januára svoju päťdesiatku. Pôvodne sa nemlenll venoYať
apevéckeJ kariére. Vyltudoval leningradské konzervat6rlum a _de·
butoval r. 1963 v tamojlom Malom divadle opery a baletu v tílohe
Gremlna. Od r. 1968 je a6llstom Velkého divadla v Moakve, záro·
veň pohoatlnaky vyltupuje vo velkých eur6pakych hudobných centrách. Jeho repertoár proflluj6 najmä 61Qhy ruakej a tallanakej
opery. Bratialava nallvo spoznala sugesllvne umenie tejto Yýznamnej oaobnosti, kecf sa v opere SND pred pár rokmi predatavll ako
Filip v Donovi Carloaovl a minulého roku aj v rámci vokálneho
recitálu.
·
• Za pozoruhodný lnterpretačn9 počin označila kritika nahráv·
ku kompletu Beethovenov9ch deviatich symfónii v klavlrnej úprave
F. Liszta, ktoré na hrala turecká klaviristka Idll Blretová a na gramofónov9 trh priniesla firma EMI. Po francdzskom klaviristov!
Cyprlen'ovl Katsarlsovl je Blretová dalšlm umelcom, rozvljajdclm
opomlnané tradlcle klavlrnej literatúry transkripcii 19. storočia.
Tristoročnica 6mrtla barokového skladatera Jeana Baptiatu
Lullyho uplynulý rok dala podnet na uvedenie viacerých jeho diel.
Za velký objav molno považovať uvedenie Lullyho opery Atyl, kto·
raj gramof6nový komplet (3 platne) pripravila firma harmonie
mundi France . HMC. JeJ Interpretmi stí poprednl francdzakl s6lls·
tl, slibor Les arts florlssants (zbor l orchester). ktorý vedie William Christie. fnterpratácla tejto Lultyho tragédie lyrlque a JeJ
itýlové kvality aa hodnotia značne vysoko.
• . v· knihe Der wahre Wagner [Skutočn9 Wagner] od Rudolpha
Saboru s predhovorom Wolfganga Wagnera [vydalo vydavatelstvo
Paul Ne ff Verlag, Wien J sa a utor pokdša ná js( odpoved na otázku,
a ký bol Wagner v s kutočnost i. Zaujlmavá a rozsiahla [ 477 strán]
kniha, založená na konclznom štúdiu dokumentov, prezentuje Wagnera ako protirečivú osobnos t, žljdcu kvázi symbolicky dvojlt9 život. Bezpochyby bol však Wagner revolucionárom a nlčltelom starého v prospech tvorby nového.
e Igor Balza, dnes ul vyie BO-ročný aovletaky muzikol6g, pro·
pagátor alovanakfch kontaktov v oblasti muzlkol6gle, naplaal via·
cero erudoYaných prác, týkaj6clch sa čeakej l pofskeJ hudby.
Minulého roku doatal polské vyznamenanie .,Pro Slnfonlkl ', udelované každoročne. Na slávnostnom akte, konanom na pollkeJ alll·
basáda v Moskva, dčlnkovali pofskl umelci • dlalaml polských
a sovietskych autorov.
e Koncom minulého roku 4. decembru 1987 zomrel v Drážďa
noch vo veku 74 rokov rakúsky dirigent Kurt Wllss, v Bratlsläve
známy z hosťovania v rámci fllharmonlck9ch koncertov l na BHS.
Počas skúšky Brucknerovej 2. symfónie s Drážďanskou fllharmó·
nlou v Kulturpalaste podlahol mŕtvici. Kurt Wllss okrem pôsobenia
najmä v dvoch hudobnokultúrnych str ediskách Rakdska (Linec,
VIedeň) pohostinsky dirigoval mnohé známe svetové orchestre. Bol
považovan9 za v9znamného dirigenta najmä Brucknerovho a Mahlcrovho diela.

e

e

e
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HUDBA
ATRADÍCIE
UZBEKISTANU
Uzbekistan Uzbecká sovietska socialistická republika
v Strednej Azll - má bohatli
históriu a minulost, kedže sa
na jeho v9vojl podlelalo nlekolko áz1jsk9ch kultúr. V staroveku vládol v krajine známy
Alexander Macedónsky, potom
Arabi, Mongoli, rôzne turecké
kmene a postupne v priebehu
storoči sa vytvorila turkestanská gubernia. Od roku 1924, teda nlekolko r okov po Velkej
októbrovej socialistickej revolllcll, boli tri socialistické republiky z ldčené v Uzbeckú sovietsku socialistickú republiku
s hlavným mestom Tašken t. Toto mesto má dnes už vyše
dvoch mlllónov obyvatelov a
možno sa v ňom dorozumie(
rusky a turkotatársky. Zljú tam
Uzbeci, Rusi, Kazachovla a lné
národnosti.
Taškent má v súčasno sti v9borný Státny symfonlck9 orchester rozhlasu a televlzle,
Státny orchester národných ná·
strojov, dalej rôzne zbory, Akademické velké divadlo opery a
baletu Uzbeckej SSR, ktorého
budova je postavená v zauj!mavom Islamskom št9le, Státne
konzervatórium, Strednd špeciálnu hudobnd školu, Inštitút
pre kultúru, Akadémiu vied,
univerzity, koncertné sály, napokon velk9 kamenn9 cirkus,
atd.
Zväz slovensk9ch skladatelov
a koncertn9ch umelcov ma vyslal do Taškentu na IX. zjazd
uzbeck9ch hudobn9ch sklada·
telov, ktorý sa konal v dňoch
5.-12. decembra 1987.
Zväz uzbeck9ch skladatelov .
sldll v samostatnej budove s
koncertnou sálou, knižnicou u
- okrem pracovn9ch priesto·
rov - dalšlml mlesnos(aml, ur·
čen9ml najmä na schôdze a po·
rady.
Zväz združuje 99 skladatelov,
30 muzlkoiOgov a skupinu mia~
d9ch skladate!ov a skladateliek. Podla národnosti sd to
Uzbeci, Rusl, Tatári, Arméni.
Zldla, Tadžici a !nl. Hlavn9ml
predstavltelml uzbeckého skladatelského zväzu sd M. M. Tcldžlejev, R. Abdullajev, A. Berlin a ďalši, ktor! majd k dlspozlcll admlnlstratfvny aparát.
V rámci IX. zjazdu sa uskutočnll velk ý hudobn9 fes tival
v počte 18 podujat!; š lo o s'ym-

Sdnuk starej a novej archltektliry " Taikante
fonlcké koncerty, komorné, zbodemlckom valkom divadle vl·
rové, divadelné podujatia, mlédel som vynlkajdco liaštudované zn&menlté baletné oratórium
dežnlcke koncerty na konzervatórlu a na hudobných škoPokloňme sa slnku talentované·
!ách. Mal som možnost vypoho R. Abdullajeva a balet Ta·
čuť sl jedenás( rôznych promlrls od N. Musajeva.
Na konzervatóriu a na hu·
dukcll, nn ktorých odzneli diela uzbeckých skladatelov, zväč·
dobnej škole vypočul som sl
ša s komponovaných v ostatnom
r ôzne sdbory a sólistov, ktorJ
obdobi a v presvedčivej l nad·
s nadšen9m prejavom prednášenej Interpretácii.
šali skladby svojich domácich
skladnte lov.
Skladby boli napfsané v rôznych š týloch a často sa po me Centrálnou umeleckou uda·
lodlckej, harmonickej 1 rytmlcIosfou počas IX. zjazdu uzbec·
kej stránke opiera li o domáci
k9ch hudobných skladatelov
hud obn9 folklór . V zásade je
bol práve spomlnan9 festival;
prekvapujúca tak tvorivá snakoncerty l divadelné predstaveha a Invencia, ale aj vyspelá
nla boli velmi dobre navštevo·
kompozičné technika a lnštruvané čle nmi zväzu, hudobn9ml
mentácla čl už u staršlch alekritikmi l ostatným obecen·
bo mladšlch autorov. Na kostvom. Zväz vydal nleko!ko bro·
žtlrlek, ktoré zoširoka oboznamorn9ch koncertoch ma napr!·
movnll s tvorivou č innosťou dokl ad zaujali: Sesť skladieb prlil
má clch sklodatelov a v9berovo
dva klavlry D. Saldamlnovej,
Sláčikové kvarteto na národnd
!Jrlnlesli l recenzie diel uveden 9c h v rokoch 1982-87.
kara kapelskú tému A. Varetasa,
ďalej koncert pre ll sólových
Po koncertnej prehliadke sa
s lá či kovýc h nástrojov S. Džallčlenovia Zväzu uzbeck9ch skladatelov zišli na konferencii a
la, Koncert pre husle a komorn9 orchester I. Akbarova, Parokoval! Ibu v uzavretom krumlrske fresky pre flautu a kl uhu, neprlstupnom pre širšiu vevlr D. Amanullajeva. úspech
rejnost. NH zjazd boli pozvané
mali Romance pre spev a klade legácie z troch s oclallstiC·
vlr m lade j talentovanej skladak9ch štátov - z juhoslávie, Rutelky-klaviristky J. A. Berlinamunska u Ceskoslovenska.
Nn záver by som chcel povej a Sonátu pre violu a kla·
vedať, že som bol prekvapený
vlr taktiež mladej K. M. Ema nuelovny.
takou vyspelou a zaujlmavou
Na symfonickom koncerte vykultúrou Uzbekistanu. Rozhodnlka júceho Státneho symfonlcne by bolo prlnosom zoznámlf
našu ver emosť s niektorými
kého orchestra pod taktovkou
z. Chaknazarova odzneli velmi
dielami t9chto tvorcov. Prljemzuujlmavé die la, ako Slávnostne sa ml spomlna l na ďalšiu
ná predohra M. Tadžlejeva,
vec: bol som všade milo a sr2. symfónia F. J. Janovského,
dečne
prlvltan9
skromn9m1
dalej expreslvny huslov9 konumelcami 1 hudobn9ml pedagógml, ktor! sa lnlclatfvne stacert N. Zaklrova, ako aj kanrajd o ďal ši rozvoj svojej hutáty pre zbory a orchester M.
dobnej kultúry.
Aslmova a S. )adakova. V peknom l a kusti cky v9bornom AkaJOLIUS KOWALSKI

LISTPJEME STRANKAMI HISTÓRIE
Skladater a dirigent Dakar Nedbal (1874-1930)
patril k tým českým oaobnoatlam, ktoré v 20. rokoch výrazne ovplyvnlli bratlalankf hudobnf llvot: od r. 1923 bol iéfom a od r. 1929 výhradným
podnlkatelom Drulltva SND. Jaho nečakaná tragická amrf dala v advekel tlači podnet na mno·
hé livahy o pllaobenl tohto vynlkaj6ceho umelca.
Alexander Albrecht (1885-1958), tiratlalavakf
akladateJ a dirigent, naplaal takéto remlnlacencie (SpolcM!ná práca 1 Oakarom Nedbalom, In:
Slovenaké pohlady, roč. 47, i!. 5, 1931):
Jedného dňa - bolo to zač iatkom roku 1927 zazvonil u mňa a nečakane zjavU sa Oska r Nedbal. Natešen9 viedol som ho do svojej pracovne, v ' ktorej stoji biedermelerovská garnitúra, stoličky s velmi tenk9ml, útlymi nôžkami. Nedbal
dlval sa rozpačite na jednu z nlch a op9tal sa
ma, či unesie jeho známe predlmenzlonované telo.
úzkostlive som prlsvedčll, on sa s herolckou odhodlanosťou posadil, zhovárali sme sa ust pol hodiny, a nestalo sa, chvalabohu, nl č.
Druhého dňa navštlvl ma mladá švagriná, štlhla
a útla ako slamka. Ponú kam jej miesto. Sadne
sl na td lstíl s t oličk u , ako deň predt9m Nedbal.
V tom momente stolička pr askne a malá švagriná
ležl na zemi. úbohá stolička teda bola zrejme v
najvyššom štádiu vysilenia.
Dohovorili sme sa vtedy s Nedbalom dávať Beethovenovu Deviatu dva dni za sebou. On dával
k dispozicii svoj orchester, ja svoj zbor. Skdšky
na td Devia tu zostanú mt večne milou spomienkou. Bolo to najkrajšie muzikantské ka marátstvo,
aké sl možno myslieť. Ked jeden dirigoval, druh9
stál v orchestri, pomáhali sme sl navzájom a napokon sa naše srdcia našli tak, že zostali navždy
svorné.
I potom sme často, pravda, v Inom zmysle, spoluúčlnkovall, ked jeden z nás sedel v obecenstve.
To bola často - otvorene rečené - nielen klika, ale priam klaka! Zdrlve sme sl tlieskali u udávali sme' poslucháčstvu takrečeno nástup k prejavom pochvaly. Nikdy nezabudnem, ako tento milý,
dobr9 človek po predvedenl mo jej skladby .,Marlenleben" vyskočil zo svojho miesta (l pri teles nej plnosti bol velmi pružn9] a , kývaj tlc na pra-

vo l naJavo, opäť a opäť anlmova l obecenstvo a
quasl dirigoval potlesk. Prišiel potom do umelec·
ke j Izby a objal a bozkal ma prudko. O nlekofko mesiacov došlo k reprlze menovaného môjho
diela v rámci jeho koncertov, lebo vždy sa s pln9m presvedčenlm zaujal za vec, ktorá sa mu páčila, a nlčlm sa v tom nedal m9llť.
Casta som ho navšt!vll v jeho kancelárii a musel som ho s polutovanlm obdivova(, ako st 1 v
najťažšlch starostiach, zahrnovaný požiadavkami,
ultlmatlvnym! prlplsml a neraz l dtokml, vždy
zachoval svoju chevaleresknos( a bol vždy milý
a láskav9. Ako ludla nemajl1 porozumenia pre
neboráka divadelného rladltela, ked od neho žiadajú ust avlčnd v9konnost hudo bnťí a sd už pohoršenl, ked ho nlekolko dni nevidia za dlrlgentsk9m pultom! Hneď sa začne šomrať, hovori sa o
lenivosti, lndolencll atp. O, keby tf ludla vedeli,
a k9 nepatrn9 zlomok čas u zostáva umelcovi, po·
stavanému na také miesto, pre muzikálne š tddlum
a prlpravu a ako ťažk o je mu, tr ápenému tlsfcom
admlnlstratlvnych starosti, zápaslacemu o ť ažké
a zodpovedné rozhodnutia, zasadnd( doma k partl·
tdram a pokojne študova(! A ked potom Nedbal
vzal do rdk taktovku, opä( a opäť sa dial zázrak:
tu sa pre neho prepadol tento zlý svet a on sl
z tónov budoval svet nov9, v ktorom bol štastný.
Tu bol pln9 odda nosti a nadšenia, láska k umeniu
triumfovala nad zl9ml duchmi.
Býval velmi chutn9 ten velk9 človek, to velké
dieťa veče r po podarenom predvedenl pri bielom
stole. Tu z neho len prekypovalo prlsviedčanle životu a temperament. Ako je to len možné tážu sa mnoh! - . že tento temperamentný vychutnávač života mohol skonči( tak smutne? Pokladá
sa to za nevysvetllteln9 r ozpor. Mysllm však, že
tu niet nijakého rozporu. Oskar Nedbal, ako všetci, miloval život pre jeho dary. A ked mu život
nič viac neprlnášal, naopak: odnlmal mu, čfm ho
kedysi tak štedre bol obdarova l, v tom 1 zdra·
vie, od tej chvlle pre neho už bol bez ceny. Lebo
Nedbal miloval na živote stopercentnú možnost
práce, ste n če n la nezniesol. Kládol na život požiadavky vysoké, chcel ho pln9m1 dllškaml požfvaf,
milova( bezmedzne, a zbavil sa ho práve preto,
že mu viac nevychádzal v tlstrety. A tak napokon
láska k životu sta la sa prlčlnou jeho smrti ...

S OLIVIEROM
MESSIAE OM
Neča•k aná správa o návšteve
vel.k ej
osobnosti s vetovej hudby 20. storoč~a.
francúzskeho sklada tela Oltvlera Messiaena v Prahe n v Bratislave, sa rozletel·a bleskom. 7. decembra 1987 bol Mes.
slaen sk utočne osobne prltomn9 na kon·
certe v Redute, ktor9 usporiadala Slovenská filharmónia v spolupráci s Fran.
cúzskym velvyslanectv(J(Jl v Prahe. Sopranlstk.a Sigune von Osten a skladatelova manželka, kl av lrls~ka Yvonne Lorlod
uv ledll jeho spevy o láske a smrti Har awi. Hlstorlck·ú skutoč nosť sme vďak a
dlhoročnému prlut·e lovt Messiaena a vy.
trva lému ~nterpre,t>oVI jeho diel profeso.
rov! FerdLnandovt Kllndovl spečatat pozvan!m vzácnych host! na besedu do
Klubu s klad'atelov Slovenského hudobné.
ho fondu 8. decembra. Prinášame časť
z roohovoru dr. Mil ana AdamčJ.aka, zástupcu Umenovednej spoločnosti SAV a
dr. Viery Polakovlčovej, ved1icej Hudob.
ného Informačného strediska SHF, ktorí
s tretnuľle s OUvJe~:~om Messlaenom prlprav.lll.

V. Polakovičovi : V rozhovoroch s
Claudom Samuelom ste povedali, že sl
Hall'awt velmi vážite. Ako sa d!vate na
tot'O dtel•o z pohladu č loveka, ktor9 má
za sebou ďalšieh dvad sa ť rokov života
a a'kú poz!clu v ~ lku vašich skladieb
zohrávlél piesňov9 cyklus dnes?
O. Meulaen: Pokia! Ide o tú knihu,
najdôležitejšie v nej je, že ma ovplyvnila moju matkt(l - Ceclle Sauvage ešte
J)red mojim naroden!m. Ked ma čakala,
worlla svo ju zbierku L'ame et burgeon.
Na~dá v.am sa, že pre d naroden!m ex4s·
tuje v9mena medzi matkou a dieťaťom .
V tejto poézii sa matka obracia k chlapcovJ, a to l nruprlek tomu, že vtedajšia
medictna neumožňwal.a UTči ť pohlavie
plodu. Úa:lej sa mo ja m atka zaoberá v
tejto knihe v.t ákml. Zauj!ma'Vé je, že mo.
ja mat.ka trpela t9m. že v našej rodine
niet žiadneho hudobn!,ka. Práve ,preto ve.
r!m, že ma OVlplyvnHa, pretože som hudobn!kom. Tol,ko ku knih(!. Harawi je
skladba z roku 1945, je to spev o láske
Trlstana a Izoldy v Peru, l meno, ktoré
sa ča s to v texte oz9vu, je peruánske Plruča . Vše~ky onomatopoje, kt-oré ste
mohl! počut, sú v starom peruánskom
jazyku - n ajča~tejšl e ,.dundu čJI" znie
pri Mnct tanečnlk o v, ktor! maj1i na plltách z·vončeky a to je as i ten zvuk. Harawi Je hudbou fa rebnou. Mohli ste spo.
zorovut, že kl av,l·r ist ka l spe v áč ka boli
ob l eč e n é v červenom, pretooe v tom<to
diele sú hlavn9ml farbami červen á a ora nžová, sú to farby kra jiny Peru a
akordy sú tiež komplexmi če rvene j a oranžovej. V momentoch, ked sa spev
zastavuje, vyniká kombbnácia r ytmická,

ktorá postupuje v rytme kánonu. Zname.
ná to, že nastoluj1icl hlas je v no~:~mál
nom ry~me, dal ší je s pridanou hodnotou. S1i tam kombinácie s kvartou, kvin.
tou, nie s11 to všalk rytmické cvičenia,
reprezentuj1i vibráciu, kto rá je v Peru
vo vzduchu, vo vysok9ch horách. Pre
mňa, čo som celé detst>vo st,rávll vo vysok9ch horách a ešte l dnes do nich
odchádzam p.re·covať, je tá atmosféra
stále bUzka.
V. Polakovil!ovi: Ako ste boli spokojn9 s predvedenlm diela v Bratislave?
O. Messl.aen: Bol to zázrak! Ni-kdy
pred tým sme sa so Sigune von Osten
nest.retl!, v Prahe sme mail iba dve sktíšky a hned koncer.t. PrHom s prvou int erprellkou Harawi sme pracovali celý
rok pred uvedenl.m diela! (Pozn. a.ut. Messtaen hral vtedy osobne klavírny
part.) AJ moja manželka Yvonne Loriod,
·k torá hrá moju hudbu najlepšie zo
všetk9oh, bola ·vynl·kajúca , pani Osten
má kráSJly hlas, bol to zázrak.
M. AdaJDi!lak: Predsta·v lll ste nám dru.
h11 zo svojho tr ls.ronovského cyklu kompoz!cll, v Bratislave sme už zažili Turangalllu. Formulovali ste svGju techniku v práci TechnJque de mon language
musica!, 30. a 40. roky boli pre vás wz.
hodu}1ice, vaša tvorba sa vyv!ja la velmi
bohat9m a osobit9m jazY'kom. Ako· sa pozeráte na tak9t-o prognostický vývoj
svojho hudobného .. jazy>ka, ktorý ste nada lej rorzvi•JaH?
O. Messiaen: Úa·kujete ml, že som zavital do Brart:ls la vy, ale ja sl myslrm,
že by som to mal byť ja, kto sa poďaku
je č loveku, ktorý ma sem celé roky po.
z9va - profesorovi Kllndovl, ktorý hrá
moje skladby a pred•k ladá Ich aj svoj.lm
žiakom - bolo to pomať na boha.tej
1ičastl na včerajšom koncerte a onedlho bude hrat f·ragmenty z môjho posledného diela pre orgwn, ktoré zaznie
celé v podaní Thomasa Schleeho z Vied.
ne. Je to dielo dvojhodinové, vznJ·klo na
objednávku Detroitu a už odznelo v mnohých mestác-h na svete. Na-hrávka vznikla na mojom organe v kostole sv. Trojice v Par!ži. Hovorlm ,,mojom" organe,
pretože tam hcárr. 56 rokov. Môžem
!konštatovať, že mám k dlspoz!cLI samých
v9born9ch organis tov a pán Klinda je
jedným z nich. Povedali ste, že som sa
zmenil, Iba som sa obohatH. Nepatrím k
rudom, k·t or! za,pteraj1i mvnulos t. zachoval som všet·ko, čo som mal rád, ale
pridal som niečo. Mal som pr!ležHost
strávJt ako pedagóg asi 40 rokov na pa.
rižskom konzervatóriu, kde som mal velmi nadaných žiakov. Niektor! z nich boli
geniálni. Mt(ll som v triede Pierra Boule.

Stretnutie s umelcom v Klube skladatelov SHF v decembri m. r. Zina: prof. F.
KUnda, dr. 'M. Adami!iak, O. Messiaen, tlmol!nil!ka dr. V. Polakovil!ovi, CSc.

Olivier Meniaen
za, Karlheinza Stockhausena, Iantsa Xena·kbsa, Gil-berta Amyho, ale ver te mt,
nebol som to ja, č o Ich učil, boli to oni,
čo učJII mňa. Týka sa to 1 Inštrumentácie i kompoz!cte. Moji p oslucháči st ro..
b111 počas hodtn poznámky i ja som sl
Ich robil, má·m Ich celú hrubú knihu,
rob!m sl Ich už 40 rokov. Videl som okolo seba pll'ejst mnoho škôl a smerov. Po.
vl&m vám celú históriu hudby: hudba
modálna - to je možno hudba starovekého Egypta, starého Grécka a starej
Indie, s tredove·ku, !Tvala celé st.oroč i a;
hudba tonálna klasická trvala približne
t-ri storočia a potom prišla serlálna škola, ktorá mala velk9 Vý7lllam a trvala
okolo 50 rokov. Úalšie školy, medzi nlml i aleatorioká llrvall nlekolko mesiacov. ba i kmtšle. To všetko ma nútilo
uva žovať. Ked sa pozrieme na hudbu
dva dsia teho stor ~a alk oby z lietadla,
vldfme, že ju mar.kantne poznamenala
jedna vec - je to hudba elektroakustická. S1i tu skladatelia, ktor! sťí špecialisti
v ele·k.t-roa·k ust1ckej hudbe a sú tBikl,
ktorí Slél tejto hudbe nevenuj1i. Ja pa trím
k tým druh9ffi, pre tože som pr!liš starý
a nie som na ňu nadan9. Mysl!m si však,
že bola dôležitým vynálezom a poznamenala aj t9ch skladatelov, ktorí sa jej
nevenujú. I ja sám komponujem Inak
odvtedy, a•ko som počul elektroa•k us Uckú
hudbu. Vela hudobnlkov, špecialistov na
elektrorukusttckú hudbu hl·uda lo možnost
reprodukova ť hluky a ~r uš ili t01kto hranicu medzi hlukom a zvukom. Ja osobne s a u·t tekam k zvukom, k~oré sú tie
!Ilajprtrodzenejšle - k spevu vtákov.
Môže.te to vidiet v celom mojom diele
- už v skladbách z roku 1943, 1944,
potom stále viac, presne v súvislosti s
t9m. ako som sa č!m d alej, tým viac
stá•val ornttol6gom. Zaznamenával som
st spevy vtákov najprv len vo Francúzsku, čo ml umožnHo odhaliť rozdiel v
provLnclách mojej kra jiny. Potom som
zaznamenával spevy vtá1kov v USA v
Jarpons:ku, a le Ílaj·vlac som hrdý na 'to,
že som st zachy:tll spevy v Novej Kal edónH, tam som st zap!sal spevy vtákov,
ktoré nbkto nepozná. Bolo to na ostrove
Kunlé, kde sa h(Wod po francúzsky, sú
tam hory a prekrásna krajina. Tam som
vlastne našiel 'POtvrdenie moje teórie
farebnej hudby, Na tomto ostrove sú
stromy biele, listy sú červené, holuby
sú zelené a more je fi alové, sú to výnimočné farby. Je to miesto, kde neexistuje zima. po ce19 čas je leto. Tam
som objavil i d>ruh penice. ktorá rob!
staccato ako p ~koly v orchestrJ. To som
sl potom zvolil ako tému a.njela, ktor9
sprevádza hlavnú postavu mo jeJ opery.
E. Cárska: Je známe, že pre hudbu
20. s toroči a ste urobili asi tolko, ako
Bach vo svojej dobe. Vaša tvorba je ožlvenrm organa v súčasnosti a súčasne
je určitou S}'!Iltézou medzi poetikou vašej kompozičnej re či a mo~nostou tech.
n•ky nástroja. Môžete reraz s na dhladom vyslovlf svoje kréd o ako organista
a sl1časne skladatel 20. storočia? Co môže organ, ako jeden z najstarš!ch nást•r ojov, poskytn1it súčasnému poslucháčovi?

Nestorovi francúzskych skladatefov O. Menlaenovi odovzdiva kyticu dr. v. Polakovil!ovi.
Snfmky: R. Polák

O. Messiaen: Prikladám vef.kú dôležitost organu, pretože som .profeslo!Ilálnym
organistom už 60 rokov, ale nerobil som
len pre organ, skomponoval som vera
orchest·rálnych Skladieb 1 operu, ktorá
nie je toa.ká B'ko ostll!tné, ale je zároveň
sk•ut očným predstaven~. Teda ak chce.
te - tri čast·! mô}ho diela - časť symfonická, organová a divadelná. Dôležitej.
šla, ako si myslite, je divadelná časť.

V mojom detstve som hra l všetky postavy zo ShaJkespearových drám. Môj otec
bol profesorom angllčUny, ja s!ce anglicky n eviem, ale vo ve'ku od 8 do 11
r okov som stále hrol d~vadlo. Bol tam
Iba jedln9 divák a to bol môj brat. Taký vztalh som nadobudol k divadlu. Poklal Ide o organ, natylac ma na ňom
zau jalo, že som sa k nemu prebojoval
cel kom sám, dnes už mám vera kolegov,.
ktorí pre tento nástroj komponujú.
Mám velmi rád hru mlx t.úr, kt-oré neposkytujú reál-ne tóny, ale vyludzujú
pridružené kva rty, kvinty, te·rcie. Je to
možné hrot dvojakým spôsobom - s polu so zá,kladným t6nom alebo oddelene.
Rôzne registre poskytujtl tie Isté zvuoky,
ale menej okr1ihle. Aj v 15. či 16. stor oč ! sa vyuUvali registre, išlo však o.
zjasnen le. Co sa ml zdá n ajzaujfmavej·
šle, je použ!vanie týchto registrov izolovane dd reálne<lto zvuku, zdá sa mt,
že je to ovela modernejš! spOsob, ktOT9
sa približuje k elektronickej hudbe. PoužLtle Izolovaných mlxtúr je logické 1 ked
sl uvedomlme, že pedá l bol vždy určen9,
aby splňa l funkciu basu. ako v orches tri
vi o l o n če lá a kontrabasy. Pokt.al !de o
aspekt morálny, n ikdy som neskomponoval prelúdlá a f1igy, plsa.J som ve lké
cykly a každý z t9chto cyklov je urče 
ný ne jakému výjavu zo života Krista č i
111áiboženstva.
M. Bázllk: Učili ste ta kých v9znamných
lud!, akými sú BouJez, Stockh.ausen a
vedeli s te spGjiť ta kéto veiml kontrastné
svety, Zaujlmavé je, že máte modernejšl
n ázor na elektrookustloktí hudbu alko
Boulez, pretože Boulez v podstate význam tejt•o hudby popiera.
O. Meaiaen: Pierre Boulez vytvoril
preslávené diela. Ked sa objavilo k1no,
zda lo sa, že je koniec divadla, ale dnes
l kino l divadlo exist ujú vedia seba.
T·vorcovia elektroakustickej hudby tiež.
odsúd!H hudbu symf,onlc k11 na zánik, ale
táto pok·r.ačoVIélla, obe e:d st uj1i vedia seba a u11točne sa doplňaj1i - tolko k
tej.to otázke.
V. Polakovil!ov6: Na zač.labku nášho
s tretnutia sme vyšli zo známych rozhovorov s Claudom Samuelom. V nich s te
sa pred rokmi vyjad•rlli o opere ako o
mttvom žánri, a o tom, že tba jazyk Japoncov sa približuje reči divadla. Dnes
vša1k máte na svojom -tvorivom konte
oper.né dielo. Znamená ~o. že ste našli
novú formu, ktorá má budúcnost?
O. Messiaen: To, čo som sa pokúsil pove·
da ť, vytvorit v mojej opere František z A·
ssisi je predstavenie, v ktorom vidief
osoby, scény, dekorácie, svetlá, v ktorom
niet histórie, lásky, niet dramatickej zá.
ple·tky, nie je ňou a nt smrt Všetko je
na vzájom obsahovo prepoj\lné 1 orchester
v úzad! scény n a zn ačuje toto zjednoten ie v pJy,nulý jednotliaty celok. v tom
je velk9 rozdiel od in9ah opier. A 01ko
to prl}ali ludla? Vld lte, napriek tomu,
že dielo t·rvá až štyri hodiny, ostali do
konca!
Ostáva iba záželat majstrov! vera sil
a zdravia a ešte nie čo - tlmočH pozdrav od rovesn!•k a, profesora Eugena
Su c hoňa, k·t orý sa pre svoj zdravotn9
sta·v nemohol na besede zú čas tniť.
Pozn.: Pre t9ch, ktor! sa medzi nás
ned ostali, máme v Hudobnom I nform ač 
nom stredisku SHF záznam zo stretnutia
s Olivlerom Messlaenom na videokazete
a ma!IJ,etof6novej páske.
Pripravila: VIERA POLAKOVICOVA
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