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Bratislava lež! na kamennej chodbe, 
ako básnik raz nazval koryto Dunaja. 
Táto chodba· bola artériou obchodného 
~Ivota, ako 1 kultúry; lebo základom roz
voja kultO.ry a civ111zác1e je komunikácia. 
Niet divu, že sa tu vystriedalo množ
stvo najrOznejšlch kmeňov, národov a 
societ, ktoré zanechali v rôznych stup
ňoch vnlmatefnostl svoju stopu. Mnoho 
z toho, na fo sa zabudlo, dokáže žU aj 
v skrytej forme, môže byt a dokonca 
existuje v povedoml obyvatefov. Ze sa 
spoločenská pamät, ktorá sa tu traduje 
z pokolenia na pokolenie, dokáže udržia· 
vaf aj v neplsanej podobe - cez dlhé 
stáročia, dokazujú najrôznejšie eposy 
ako živá pamät fudstva, ako zárodok a 
neodmyslitefná sO.časf kultúry a ako v~
chodisko ďalšieho rozvoja. 

Na Bratislavu sa neviažu hrdinské epo
peje, nie je žiariv~m strediskom neza
budnutern~ch udalostí, ale nie sO. to len 
monumentálne diela, • ktoré dávajú "ob
sah" tradlcll. Tradlcla Je všetko to po
zltlvne alebo aJ negatívne a v~stražné, 
čo sa uchovalo vo vedomi a dokonca 
podvedoml rudi ako utajen~ mechaniz
mus, ktor~ vpl~va na správanie sa člo
veka. 
Rôznosť kultúr a odlišné mocensko-po

lltlcké záujmy však podmieni).[ i zápor· 
né postoje obyvatefov Bratislavy. Casta 
stáli l v ceste prijlmanlu a osvojovaniu 
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TRADÍCIE A SÚČASNOSŤ . . 

HUDOBNEJ BRATISLAVY 
sl toho, čo by bolo b~valo užitočné a 
prospešné, len preto, lebo to platilo 7;a 
cudzie. 

Umenie, jazyk a kultúra nie sO. dedič· 
nýml vlastnosťami, ale osvojltefn~m bo
hatstvom. Jazyk, umeleck~ št~l, ktor~m 
vládne societa alebo národ, vyvolá do
jem, ako by sa bol zrodU priamo bez 
vonkajšlch vplyvov ako prejav onoho 
najvlastnejšleho, ako priamočiare vyža
rovanie obsahu vedomia, ako prejav 
Identity vlastného ja. 

To však je len zdanlm. Dnes, ked sa 
Oľlglnallta a novosf plše vefkýml plsme
naml, keď sO. skoro zastupujO.ciml syno
nymami hodnoty, musľtne si na druhej 
strane uvedomiť l hranice toho, fo mO
že byť výsadným dielom jednotlivca, ln
dlvldua. Ak jav autarknosti dedukujeme 
ad absurdum, konvergenciou všetkého 
podmleňujO.ceho "zvonka" , dostávame sa 
nutne k prejavom lnsltnosti čl k naivné
mu prejavu a to · nielen v umeni, ale aj 
v rozhodujO.clch oblastiach výroby, vedy 
a rnozofle. Ak nadväzujeme na hore vy
s lovenťí myšlienku geneticky nezakódo· 
vnného jazyka, umeleckého štýlu, dostá
vame sa k triezvemu poznaniu, že to, 
čo človek zdedil, je Iba rozvinutosť jeho 
centrálnej nervovej sústavy, daná schop
nosť osvojlt sl urfltý jazyk, niektorý z 
exlstujťícich, čo plati aj na kultO.ru a 
štýl umeleckého prejavu. Týmto konkrét
nym jazykom, št~lom umenia je vždy 
ten, ktor~m je človek obklopen~ a ktorý 
sa osvojuje prostrednlctvom society. Ja
zyk a kultťíra sú osvojenými duchovný
ml statkami a nte geneticky prebratým!, 
čo zna mená , že sO. osvojltelné - a osvo
jené. Keby prostredie bolo ovláda né ln~m 
jazykom, ln~m št~lom umenia, mladé 
lndlv lduum by prebralo tento za svoj 
vlastn~. Goethe hovoril velmi výstižne, 
že to, f o s l zdedil od svojich otcov, osvo
juj s l, a by sl to vlastnil. 

Mysl!m, že jasnejšie nemožno ani for
mulovať a symbolicky rozlišovať zdedené 
od osvojených statkov, a k máme na zre
teli duchovnú sféru vrátane jazyka a 
kultúry. Co je najvlastnejšlm majetkom 
človeka, zostáva základnou otázkou, kto
rú som sa už častejšie pokO.šal zodpo
vedať. Mysllm, že to vlastné mOže byť 
len niečo, v čom sa najviac odzrkadluje 
a rea lizuje jeho mentálna schopnost. 

Tým je však, ako sa ml zdá, jeho tvori
vá schopnosť, jeho tvorivý prlstup, v 
ktorom sa odzrkadfuje jeho jedinečný 
fin, jeho lndlvlduallta, jeho najvlast
nejšle ja. Lenže ako sa jeho tvorivý um 
stáva vlditefn~m? Myšlienky možno vi
dieť Iba v 11om, v čom sa realizujú., teda, 
z čoho vychádzajú. a kam sa dostáva
jťl, v ake~re dokáže hýbať t~m. z 
foho vyc~l. Pritom základ, z ktoré
ho vychádzal, čl pravda, ktorO. prebral, 
nie je ani rozhodujťlcou sO.časfou jeho 
člnu, ktor~m je už len cesta, ktorá vted· 
la od veci, od známej pravdy k novej 
Idey, k novému obsahu. 

História sl vytvorU.a vera vrstiev, kto· 
ré zanechali kultO.ry, umelecké prddy ·a 
metamorfózy štýlov v ich striedavom 
rozkvete a zániku nielen v Bratislave, ale 
aj na Slovensku vôbec. Prenikali sem 
vplyvy a podnety gotickej a renesančnej 
kultO.ry ; vytvorlla sa Ich domáca verzia, 
formovali sa 1 vlastné smery a školy. 
Po zabudnutl franko-flámskych majstrov, 
o ktorých umeleckej prltomnosti u nás 
svedčia archlvy, prenikla v obdobi ra
ného a stredného baroka talianska hud
ba, na jej pdtl do Polska, čo zasa do
kladajd jednak muzlkálle, ako l diela 
domácich majstrov. Gabrlell bol u nás 
dobre známy a zrejme aj prakticky frek
ventovaný. 

K bezprostrednejšlm dotykom s aktuál
nym hudobným a umeleck~m trendom 
dochádzalo v obdobi klasicizmu, čoho 
dôsledkom je i vyžarovanie hudby L. v. 
Beethovena na bratislavsk~ a slovensk~ 
hudobný ~Ivot za činnosti Heinricha 
Kleina, ako l v obnovenej forme pOso
benlm F. Liszta, vďaka láske, ktorú pre
chovával voči Bratislave a jej niektorým 
občanom, počltajťlc od toho 1 mešťa
nov ženského rodu. 

Na rozhranl 19. a 20. storočia sa pes
tovala hudba velmi usilovne v domác
nostiach, notové archlvy dosvedčujú, že 
Informovanost - hudbu aktlvne pestu
jťlclch mešťanov najrôznejšieho rangu -
siahala až do vtedajšej hudobnej mo
derny, čl to ball českf, ruskf, nemeck! 
alebo angllckl majstri. 

Bola tu tradlcla, ktorú pes tova li a kto
rej sa aktívne zťíčastňovall obyvatelia 
mesta a slovensk~ch mies t vôbec. Kt>rf 
su niektor! umelci vzdlnllll z Bt·ntls Jn· 

neznamenalo to, žeby boli emigrovali do 
Iných štátov; vyhfadávall Ibu Iné cen
trá a metropoly vlastnej rlše. 

Bola to tradlcla a dokonca velmi bo
hatá, takže nemožno tvrdlf, že sa hudba 
a hudobná ·kulh1ra začala formovať tba 
30. rokmi 20. storočia, t~~ne po obdobi, 
označenom na mape: Hlc sunt leones. 

Isté je, že národná vyhranenosť hud
by sa presadzovala v spomlnanom ob
dobi, lenže hudobná modernu ako ta
ká sa začala kryštalizovať v nábehoch 
a individuálnych verziách už v desiatych 
a dvadsiatych rokoch! Zrod národnej 
hudby nie je zrodom hudby vôbec. Cel
kom naopak, národne akcentovaný pre
jav je syntézou na vysokej O.rovnl kul
túry, vyžadujúcej rozvinutý prejav ako 
amalganlzáclu tradlcle obnovuj1lciml 
vplyvmi aktuálnej vtedajšej súčasnosti, 
lebo z epigónskeho prejavu nemOže 
vznlknťíť aktuálnosť novodobej národne 
orientovanej syntézy. 

Možno, že umenie a hudbu, ktoré exis
tovali pred obdoblm národnej syntézy 
(na Individuálnej rovine] museli pôsobiť 
ako cudzia kultúra, ktorá nema la s no
vodobými snahami nič do flnenln ; prav
dou však je, že bez nej by nebolo došlo 
k vytúženému výsledku. Národná hudba 
nepredstavuje Idylický tok dedinského 
potôčika , ktor~ sa vlieva pria mo ako ši
roký prťld do koncertnej siene Sloven
skej filharmónie. Tento potôčlk musel 
nabrať vera vôd z najrôznejšlch nádrži, 
čerpať z Bacha, Beethovena , Liszta, De
bussyho ... A takto nemožno hovoriť o 
cudzom, kedže to cudzie je Jen to ne
zvládnuté. Co prljlma me u tvorivo roz
vljame, je našeJ Je to významná tradl
cla, z ktorej každý ešte dnes mOže čer
pa( a zvefa dlf vla stnú a spoločnťl budúc
nost. 

Treba uposlúchnuť his torický prika z 
"Jedz!", 1 ked to vyzet•á ·Cudzie a ne
čisté. Co je zvládnuté u nslmilované, je 
vlastné. Clm viac sn prlj!ma, tým je 
väčšia možnosť vyslov iť to na jvlustnejšle. 
Priznajme sa k trndlcll a nebuďme jej ne
prlatelml, budme v prospech budúcnos
ti s ňou jednotn!, .. . o opaku foho nás 
varuje nadpis nad Micha ls kou bránou 
slovami: Omne regnum In se lpsum dlvl
s um, desolabltur! (Každú v se he rozpol
tená rl šu bude zbút•aná !] . 
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D N l 
slovenskei a českei 
HUDOBNEJ MLADEŽE 
V dňoch 18.-20. marca 1988 sa uskut'OČ· 

ola - v Bratl1lave po prvtkrát - Dni slo
venlkej a če1kej Hudobnej 111ládele. Sekre
tarl6t Hudobnej mládele SSR. pripravil pre 
1tretnutle mladfch mllovnlkov hudby, čle
nov Hudobnej 111l6de!e zo Sloven1ka l z 
Ciech, bohatt program, zahrňujticl koncerty 
10 llrokfm dra111aturglcktm záberom od 
hudby ltartch majstrov al po 16ča1nosť, 
prehlladku kult6rno-umeleckých pozoruhod
noltl Bratl1lavy l návltevu 1tredl1ka Hud· 
ba a mládel -.. Petrlalke. Podujatie, na kto
rom 1a počlta 1 6č01ťou pribiline 80 zá•tup
cov oboch zdrulenl Hudobnej . mláde!e, za· 
bezpečuje Sekretariát Hudobnej mláde!e 
SSR v 1polupr6ci 10 Sloven1kou hudobnou 
1poločno1ťou. Nál ča1opl1 z podnetu tohto 
podujatia prln61a roulahlejll materiál z pe
ra Ylacertch autorov - o tradlciách i 1ú
ča1noltl hudobnej Brat11lavy. 

Na začiatok, ako malá tívodoá preambu· 
la, dva prlvety . .. 

Som velmi rdd že sa opllt - už po tretl 
raz - uskutočni stretnutie českej a sloven
skej Hudobnej mlddeže, tentoraz v Bratisla
ve, nadvltzujtlc na niekdajS/e stretnut ia v 
PieSťanoch a Hradci Krdlov~. Bratislava ;e 
mestom, ktor~ho prttomnost, ale aj história 
sa - mysltm sl - velmi zaujlmav~: ddvne 
hudobn~ tradtcie sa tu spdjajtl s bohatou hu
dobnou prttomnostou. Vfíznam mesta v mi
nulosti vzrdstol a; tfím, že sa v tfom po 
tristo rokov - spočiatku z obavy pred 
tureckými vpddml - konali korunovdcie 
uhorskfích krdtov. Na tomto mieste ' prlpo· 
menlem Iba nlekolko mien - Franza Lisz· 
ta, Johanna Nepomuka Hummela, Josepha 
Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, An
tona G. Rubln§tetna a mnohfích ctal§lch l 
domdclch hudobntkov, ktort v dtlvnej§ej, al11 
at v nedtlvnet minulosti vytvtlrall hudobnú 
kltmu mesta, ktor~ nebyt "architektov-ur
banistov" - mohlo byt naďalej jednfím zo 
skvostov stredne/ Európy. 

Nazdtfvam sa, že na§e bratislavsk~ stret
nutie by nemalo byt Iba neztfvilznou ntlv
Stevou koncertov a podujatl, al e aj impul 
zom pre ntfs vSetkfích, aby sme prispeli 
k tak dôležitej povinnosti: hudobným ume
nim sa usiloval o uSlachtil~ zdufmy a ži vot
n~ pocity nafmä mladých, ktort onedlho bu· 
dtl zodpovedn! za stav naSef spoločnosti. 
Preto te zaiste naStm spoločným priantm, 
aby stretnutie českej a slovenskeJ Hudobne; 
mlddeže prini eslo každ~mu, kto sa ho zú· 
častnll, vela radosti z krdsne/ hudby a vSet 
k~ho velk~ho, čo ludský duch dnes l pred 
!lami vytvoril . 

IVAN PARIK, 
predseda Hudobnej mládeže SSR 

Pôvodcovia myslienky HudobneJ mltldeže 
už pred viac ako štyridsiatimi rokmi posta
vili do .stredu zduJmu tefto organlzdcie kon 
certy . Boli to koncerty - vrcholn~ umelec
k~ udalosti a spolol!ný ztlžitok z nich mal 
mladých ludt orientovaf na prav~ hodnoty v 
umeni l v živote. 

Toto zameranie, tento c iel Je dnes spo
ločný uf Styrldsiatim ntlrodný m organizd
citlm HM na celom svete, združeným v Me
dzintlrodnej federtlcii Hudobných mlddežf. 
Je to méta snaženia l oboch na~lch sku
pin mladých l udl, ich k oncertov, letných tel
borov, prehliadok programov, animačných 
stretnutl. 

HM CSR a HM SSR pracujeme zatial kaž
dd zvli:1U, v Prahe a Bratislave, ale pozntlme 
sa, vldame sa, nav§tevu/eme sa. V Cechtlch 
spomtname na spoločný program, na spo
ločn~ zrazy, na spoločn~ Dni HM v Pies
tanoch v roku 1980 a v Hradc i Krtllovii 
v roku 1982. O to viac preto vttame a oce
tfujeme tohtoročné pozvanie do BratislaV!/: 
Je to ntlvrat kedysi t ak slubne budovaneJ 
tradtcle. Pra jeme fej ten pravý dopad , dlhii 
trvanie a sltfvnostnosf, lesk , k torý k festi 
valu nevyhnutne patri. 

FRANTIŠ EK KOVAIHCE K, 
predseda Hudobne j mládeže CSR 
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Hudobné kalendárium 
zomrel Glrolamo Fnacobaldl, blllaaaky badolntf lldadatel oWollla 
raoi!ho baroka (nar. 9. 9. 1583) - 345. Yfrotle 
narodil u V6cln SaltU, i!akf baaU.ta, Alltlllf uaeleo - .a wfrollf 
zomrel Nicola Porpora, t•Ualllky opt~raf akladatel a budobaf Pldaa61t 
o. l. ui!iter apaY6koy FarlaalUho a CelanlUbo, b6aaUca a UbNtlat1a Ne· 
taataaia (nar. 17. 8. 1181) - 220. ytroete 
narodil aa Jll'l Herold, i!alkf oparot apadk, zul611lf aMlac (aoanl 
3. 12. 1973) - 7!1. •troi!la · 
zomrel Zdaoik Chalabala, i!eakf dlrlsant, D6rodaf umelec (ur. U. f . 
1899) - 2!1. vfroi!le 
narodil u tallaoaky barokovt akladater Antoalo Vlwaldl (zomrel Zl. 7. 
1741) - 310. výroi!la 
zomrel SerseJ ProkofleY, aovletaky hadobaf aldadater a ldaYlrlata (au. 
23. 4. 1891) - 3!1. výroi!le 
zomrel Paul Klacki, lvaJi!iaraky dirlsaat pofak6ho p0Yodo. l6f Orcheatn 
da la Salasa Romaode, Yynlkaj6cl Interpret dial G. Mahlera - 15. wf· 
rol! ia 
zomr~l i!alkf hudobof akladatar 8 dlrlsant lia Krajel (D8r. 18. 7 • 
1904) - 20. vfroi!la 
bolo zalolao4i Leolnsradlk6 ltAtaa akadamlck6 dlYBdlo opal'f 8 bala· 
tu - 70. vfroi!la 
narodil aa Ra11iero LaoocaYallo, tallalllky badobat akladater, Jedaa 
z oajvýzuamuejllch tYorcow "YarlatlckaJ" opal'f (zomral l. l . 1111) -
130. vfroi!le 
narodil sa Fraotllak XBYer Drozdaa, i!alkf basDar, Alltlllf 1UD8laa 
(zomrel 28. 4. 1972) - 90. vfroi!la 
vznikla v Prahe Umilack6 beaada, pryt i!eakf aaaleckf spolok -
125. vtroi!la 
narodil sa Marina Patlpa, fraoc6zsky tanai!Dik a cboraopaf, Jedn 10 
zakladatefov rus. baletnej lkoly (od r . 1147 pOaobll v drakom dYOI'· 
oom balete v Petrohrade), ai!Uar M. Foklu, T. Karu'llaal a A. Pavl• 
vaj - 170. vfroi!la 
narodil aa Hana Koappartsbusch, namackf dlrlsaat, vyalkaJ6cl latal'prat 
najmi A. Bruckoara a R. Wasaara - 1110. ytrolla 
zomrel John Bull, ansllckf renuaai!nf skladatar, za6my nalml ako 
autor hudby pre virsinal (nar. okolo r~l2) - 310. Yfrolla 
zomrel Karel Stacker, i!askf pedas6s, badobat vedec a akladatar 
70. vfroi!le 
narodil sa Witold Rudzi6skl, pofskf hadobaf skladatar a splaovatar -
75. výroi!la 
narodll aa Patrovii! Nikolaj RakoY, raakf skladater, basUsta a dlrl· 
seat, profesor moakovsUho koiLI8nat6rla - 18. Yfrói!la 
narodil sa Pnol Doblloakf, aloYaukf splsonter a folklorlsbl (zoaral -
22. 10. 188!1) - 1&0. •troi!la 
zomrel ta liansky akladatar Mario Ceatalauo•o·Teduco, od r. 1131 IIJ6cl 
v USA, kde p6aobll ako klavirista a dtrlseat - 20. ytrolla 
narodil aa Pl'emyal Pral6k, i!eakf hudobaf splaovatar, o. t. autor •oao· 
grafle o B. Smetanovi - BO. Yfroi!le 
narodil sa nemeckf hudobof akladater, padas6s a klaylriata Mu Rapr 
(zomrel 11. !1. 191&) - 115. Yýroi!le 
zomrel Johann Nikolaus Forkel, uemeckf hudobaf hlatorlk, naplni Vla· 
obecné deJiny hudby (Allgemeine Geschlcbte der Maalk), yYdal 1. 16· 
pia hudobneJ llteratliry (Ole allsamalaa 1:.ltaratar der Mualk), (aar. 
22. 2. 1749) - 170. ytroi!le 
zomrel Ernest Rlsler-Skalický, aloveoskf orsaDlata, pedas6s a badobaf 
vedec - 20. Yýroňle 
narodil sa Berod Alois Zlmmarmaoo, naaaeckf skladatar ltfloY6ho roz· 
pätia od prvkov dlezu, cea oeoklaalclzmua a l k dodekaf6all a sarialls· 
mu - 70. Yfroele 
narodil .. a-FNu Schreker, rak61ky hudobaf akladater; dlrlsaat a pe
daJ6'8 ( aomrel 21. 3. 1934) - 110. ytroi!le 
o'\rodlla sa Maria Fellclta Mallbraoov6, lpaolalska koatraaltlatka, jedna 
z ~ajal6voejlfch apev6i!ok ranoromaotlck6ho obdobia (dlspoaOYala 3· 
oktbovfm rozsahom) - 180. vfroi!la 
zomrel Claude Debuuy, fraoc6uky hadobaf akladatar (aar. 22. 8. 
1862) - 70. vfroi!le 
Zomrel ruský hudobný akladater Cesar Aatooovli! KjaJ, jedau z pradsta· 
vltefov ,.Mocnej hŕstky" - 70. vfroi!ie 
narodil sa Jtillua M611, aloveoakf hudobof lkladater (zomrel 28. 1. 
19&8) ~ 80. vfroi!ie 
narodil sa Jan Kunc, i!eakf hudobný pedas6s a lkladater, saal61llf ume· 
lee ( 11. 9. 197&) - 1115. vf roi!le 
narodil sa Rudolf Serkln, amer ický klawlrlsta a akladater rak6skaho 
p6vodu, žiak A. Schlinbersa, yynikaJtici Interpret F. Schuberta a ro
mantikov - 85. výr.oi!la 
zomrel Sergej Rachmaoloov, ruakf .hudobof •kladatar a ldnlrilta (ilar. 
l. 4. 1873) - 4!1. výroi!le 
narodil sa Clemens Crauaa, raktiaky dirigent, konsenl61ny dlr. R. Strau· 
sa, udomácnil vo Viedni fllharmoolcké koncerty diel J. Straaua 
95. výroi!la 

Koncerty ŠKO žilina 
Po srdečnom ohlase divá kov z kon· 

cer tu slávnych melódll v jan uári 1986 
SKO znovu pont1kol širokej verejnosti 
vei!er operetných mel6dU (20. 1. ). Na 
koncerte odznela predohra k operete 
J. Offeobacha Orfeus v podavetl a Bar· 
carola .1 opery Hoffmaooova poviedky, 
Floreotlnaky pochod J. Fui!fka, Valn 
triate (z baletnej paotomfmy Rozprhka 
o Hoozovl) O. Nedbala, vali!fk Zlato a 
striebro F. Leh6ra, Cla6raky vali!fk a pra
dohra k opereta Natopler J. StrauAa ml. 
a Pochod Radetzkého J. Strauuaa at. 

Všetky spomfnané die la právom patria 
do rangu tzv. nesmrte lných m elódll 
2. polovtce 19. a začiatku 20. storočia 
a spomrnaný typ koncertu býva označený 
a ko vyšši populár . Obvyklé hodnotenie 
úrovne jednotlivých die l spomínaných 
sklada te lov oproti tradícii tentoraz uzav
r ieme stručným konšta tovanfm: orches· 
ter SKO a dirigent Jan Valta naštudo
va li ce lý pr ogram na velmi dobrej t1rov· 
nl, bez technických nedos ta tkov, s poro· 
zumenlm pre hudobný jazyk a výrazové 

Zo zväzového rokovania skladateľov 
Tak ako každý rok, aj na prelome 

predchádzajt1ceho i tohto sa zišli na svo· 
jej plenárnej schôdzi členovia Tvorivej 
komis ie skladaterov, so zámerom zhod· 
notlt svoju činnost za uplynulé obdo· 
ble. Vlani na zasadnut! tohto druhu, krát
ko pred VII. zjazdom Zv!!zu slovenských 
skladateJov, vzišlo z neho viacero pod· 
netov, zameraných na skva lltnenle práce 
tvorivej komisie. PochoplteJne, že Išlo 
najm!! o možnosti uvádzania novej tvor· 
by. Tohto roku sa v správe predsedu 
Tvorivej komisie skladateJov Hanuša Do· 
manského hovorilo tak o tých poduja
tiach, ktoré (!spešne prezentovali tvorbu 
súčasných slovenských skladatelov, ako 
aj o niektorých lnýclt, kde účast členov 
zv!!zu bola nedostačujúca. Treba po 
pravde povedať, že na tohtoročnej ple· 
nárnej schôdzi sa zúčastnilo len vyše 
20 členov, čo nie je na jpozitlvnejším ja· 
vom na jm!! preto, že tým Iba čast čle· 
nov zasahuje do zväzového diania a ta k
Isto sa možno tba na jednu čast obracať 
s možhýml požiadavkami. Pritom na 
predchádza júcom stretnuti bola vyslove· 
ná požiadavka, aby sa plenárne schôdze 
konall nie raz, ale aspoň dva razy do 
roka. 

Tvorivá komisia skladatelov bilancova
la úspešný rok, poklal Ide o podujatia, 
na ktorých bol! uvádzané diela sloven
ských skla dateJov. Tým na jdôležitejším 
bol nesporne XII. týždeň novej sloven· 
skej hudobne j tvorby, ktorý umožnil za
znieť desia tkám najm!! nových, a lebo len 
nedávno uvedených skladieb. 6 a lej to 
bolo otvorené kolokvium o sdčasne j hud
be, na ktorom boli po recenzovanf v 
tlači opl!t hodnotené die la, uvedené na 
•• Týždni". Nemožno, pochopltelne. vvmP.· 

novávat všetky poduja tia , ktoré zvl!z 
uskutočnil, ale treba zdôraznlt, že za
zneli skla dby všetkých vekových gene
rácii na domácich l zahraničných pó
diách. Menej pozornosti však skladatellll 
venovali . koncertom z tvorby skladate
lov pa rtnerských zv!!zov, s ktorými má 
ZCSSKU podplsané dohody o spoluprác!. 
Aj toto bolo predmetom rokovania. Po
žiadavka účinnejšej koordinácie poduja t! 
je vskutku oprávnená, avšak jej splnenie 
nezávisl len od zvl!zovej pôsobnosti. Na 
práci Tvorivej komisie skladatelov Sil 

podielu a j Kruh mla dých skladatelov, 
ktorého vedúci je Miloš Kol'lnek. Plenér· 
ka konštatovala , že činnost kruhu má 
tvorivý charakter, čo sa odráža jednak 
na pestrosti tvorby 1 jej uvádzanl. Na 
tohtoročnom XIII . "Týždni", ktorý, a ko 
je známe, má pomenovanie Nová slovan· 
ská hudba, sa uskutočnil nielen koncert 
mladých sklada telov , členov kruhu, ale 
aj koncert, umožňujúci prezentova ť sa 
tým skutočne najmladšlm tvorcom, pos lu
chéčom kompozlcle na Konzerva tóriu a 
VSMU v Bratislave. Tvorivá komisia 
skladatelov tým s leduje ciel venovať po
zornosť mladým skla dateJom už počas 
štt1dla, a tak sl vytvárať poznatky o mož· 
ných členoch zv!!zu. Do kontextu pôsob
nosti TKS zapadá aj činnost Kruhu zbo· 
rových dirigentov, ktorý vyvfja úsilie o 
čo n~jšlršlu propagáciu zborovej tvor· 
by. 

Nemálo podnetov z predchádza júceho 
rokovania sa upla tnilo v praxi. Verme, 
že na budúcom plenárnom zasadnut! s 
početne jšlm zastt1pením budú ~ôct skla· 
da tella opl!ť hodnotiť na jmll pozltlva , a le 
zároveň otvorene, ta k a ko je to pre nich 
príznačné, povedla sl aj o nedostatkoch 
vo svojej práci. (ab) 

Z edičného plánu Opusu na rok 1988 

aus a 
Skoro plnt1 stovku kl asi ckých, dlho· 

hraft1cich plat nl {97 J si vydavatelstvo 
Opus napldnovalo na tento rok. V tom
to obteme . venuje dramaturgia pozornos( 
vdžnef hudbe na 29. platniach. Ok rem 
týchto platni vydd e!lte 25 k ompaktných 
platni a 45 ozvučených magneto'fóno
vfích kaziet. 33 hudobných publiktl-clt ;e 
rozdelených na 28 hudobnln a 5 knih o 
hudbe. 

V !ltruktt1re nahrdvok s vtlžnou hud
bou vynikafú trt platne s di el ami jubi· 
luJúceho ndrodn~ho umelca Eugena Su
chofla. Nova nahrdvku Metamorfóz a Ba
ladi ckeJ suity realizoval SOtR s O. Le
ndrdom, !ltyri piesflov~ cykly - Pohlad 
do nezndma, Ad astra, Nox et solltudo 
a Tri piesne pre bas a orchester - pr i
pravili P. Dvorský, M. Hajóssyovd, M . 
Blahu!l lakovd, S. Kopčdk a SF s L. Peš
kom. Interpretkou tret ej suchofwvske j 
platne te K . . Havllkovd. Nahra l a EMgiu a 
Toccatu a I mpromtu s var idciami z cyk 
l u Kaleidosk op. 

AJ v t omto roku pokračuje Opus vo 
vydťfvant dl hodobef!lle koncipovaných 
vydavatel ských edtcit ( s~rlt J. ProJekt st1-
born~ho vydania symfónlt L. van Beetho
vena pokračuJe Symfóniou č. 1 C dur 
a č. 8 F dur v interpretdctt SF a B. Re
žuchu. Edtcia Organov~ dielo /. S. Bacha, 
realizovand I . Sokolom, sa roz!llri o ďal
ili e dve pl atne { Prel t1di um a ft1ga C dur, 
A dur, f mol, a mol a in~ sk l adby J. Or 
ganovú hudbu reprezentufe aJ prierez 
dielom O. Messiaena {F. K l indaJ a Sesf 
organových koncer tov M. Cor retta fT. V. 
Michalko a SKO J. V ždnrt k omorneJ hud
by obsahuJe edičný pldn aJ sldčtkov~ 
kvartetd A. Moyzesa (č . 4} a D. Sostako
viča (č. 3J z repert odru Moyzesovho 
kvarteta a Smetanove kvartetd, ktor~ 
hrtl Trdvntčkovo kvarteto. Nahrtlvka ko
morných skl adieb C. Debussyho, M. Ra· 
vela, A. Rousseia vznikl a v umeleck eJ 
spoluprdci Fllharmonick~ho kvar_teta, K. 
NovdkoveJ, M. Jurkoviča, M. Teleck~ho a 
/ . Luptdl!tka. 

Viacero nahravok te 
orchestrdl nu hudbu a 
koncerty so spr ievodom 

zameraných na 
l n!ltrumenttl'lne 

orchestra: Kon-

prostr iedky tej-ktore j skladby. Výber jed· 
notllvých hudobných blokov sa ukázal 
byt vhodný a j z aspektu dramaturgic~é
ho. }e_dnotllvé tanečné celky hýrili espri
tom, eleganciou a svo jim poňatlm pr lbll· 
žUl divákovi Mrllvý spoločenský život 
v dobe, kedy boli skomponované. 

V st1vislos tl s koncertom nemožno ne
spomenťlt výchovný aspekt a dopad po-

certy pre flautu a orchester C. Ph. E. 
Bacha a J. Ch. Bacha v interpretdcii 
M. Jurkoviča a SKO, Bartókova Sondt a 
pre dva klavlry a bic ie nó.stroje a Kon
cert pre klavlr a orchester č. 3 s P. To
perczerom, M. Lap!lanskfím, V. Mazdč
kom, J. Svobodom, SF a dirigentom L. 
Slatkinom, Haydnove violončelov~ k on
certy { SKO a Norras}, Tandčkov Taras 
Bulba so SF a D. Nazarethom. Statny k o
mornfí orchester Zllina s J. Valtom sa 
bude prezentovať Bott iceliovskfím tr i pty
chom O. Respighiho a Sinfoniettou La 
Jolla B. Mgrtinú. v edičnom1.Pldne Opusu 
na rok 1988 sa obJavila aJ symfónia č. 5 
P. I . taJkovsk~ho a Symfónia č. 2 A. 
Zemlinsk~ho v podani SF a dir igenta 
S. Gunzenhausera, resp. E. Seipenbu
scha. 

Vokdlno-symfonickt1 tvorbu zastupuje 
Beethovenova Om!la C dur s M. Hafóssyo
vou, J. Zerhauovou, P. Oswaldom , P. Mi 
kuld!lom, SF a fuhosl ovanským dirigen
tom A. Nanutom. 

V opernom ždnri roz!llri Opus svoj k a
talóg kompletnou nahrdvkou Belli niho 
opery Ndmesačnd v talľanskom origindl i , 
realizovanou J. Vald!lkovou, J. Kundlú
kom, E. Antoličovou, P. Mikuld!lom, J. 
Gal/om, J. Saparovou V. Schrenkel om , 
SFZ SOtR-om v Bratislave a O. Lenár 
dom. Opern~ recttdl y pripravili S. Kop
Mk P. Mtkuld!l i P. Dvorsk fí { živfí zú
znam z koncertu na BHS 1987 / a pod 
ndzvom NaJkraf!ll pozdrav sa skrýva 
opernd galaprehliadka P. Dvorsk~ho, f. 
Galiu, S. Kopčdka, P. Mikuld!la, M. HaJós
syovef a M. Blahu!liakovef. 

Medzi pldnovanfími hudobn!Jml publ i
k dciami na seba upozorfluJú pôvodnd 
prdca l. Vafdu Slovenskd opera a pre
klad di el a J. V. NazaJkinsk~ho Logika 
hudobnef kompozlcie. V roku 1988 začnt1 
vychddzat nov~. ·' !ltudifn~ partltt1ry 
[140 X 190 mm} póvodnet tvorby. K pr
vým titulom budt1 pat r lt Suchoflova Bt;~
l adickd suita a Clkkerove Spomienky. V 
edlcli Faksimile vyjde Mal ovcova K o
mornd symfóni a a v edlcli Komornd tvor
ba Martinčekove skladby EMgia a Dob
rý defl, pdn Picasso 'l platy zväzok s~rie 
Slovenské! komorntl hudba, tentoraz ve
nované! skladbdm pre violončelo a k l a
vlr. Väč!linu edičn~ho pldnu hudobných 
publlkdclt tvor ia tituly pedagoglcko-ln
!lt ruktlvne j lit eratt1ry pre k lavlr, husle, 
gitaru, akordeón, flautu, spev a súbor o
~ ~~ (~) 

duja tla , ktoré možno chápa ť a ko pros
triedok "prebúdzania" estetického cite· 
nla a lésky k hudbe u našej mládeže. 
Tento typ koncer tu, vhodný l pr e dospe· 
lých, by mal byt . v konečnom dôsledku 
zakotvený a rea lizovaný vo vl!čšom počte 
výchovných koncertov SKO pre jednotli
vé druhy škôl v rámci ce lého Stredo· 
slovenského kra ja. IGOR TVRDO·~ 
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... 
SLOVENSKA FILHARMONIA 

Koncert SF v piatok 5. februára bol 
poznačenÝ' záskokom dirigenta: pre náh
le ochorenie C. Rajtera prevzal v pos
lednej chvili jeho vedenie B. Relucba. 
Za pohotové zvládnutie tejto nelahkei 
dlahy sl .zaslllžl velké uznanie. Obeéen
stvo napriek atraktlvnemu programu za
plnilo - podla môjho odhadu - Iba 
polovicu miest, no so záujmom a sympa· 

Bystrlk Relucba Sn!mka: z. MináčovA 

tlou prlvltalo celoitátnu premiáru symfo
nickej skladby Cboralls, ktorej autorom 
je IslandskÝ' skladatel J6n Nordal (nar. 
1926). Desaťminútové dielo využ!va fa
rebné prostriedky moderného velkého or
chestra na vyjadrenie melanchollckÝ'ch, 
pochmúrnych a tajuplnÝ'Ch nálad, vyvo· 
lávajúclch v našich predstavách asociá
ciu nehostinného severu. Naliehavost VÝ'
povede sa v priebehu skladby stupňu
je, no jej záver vyznieva proti očaká
vaniu neurčito - akoby otázkou. Musi
me sl však uvedomlt, že lslan'élská hu
dobná kultúra je ešte ovela mladšia, ako 
naša: ved prvá domáca opera tam vznik
la len začiatkom osemdesiatych rokov. 
Nedostatok tradfcle islandsk! hudobn!c! 
zrejme nahrádzajú profeslonal!tou. 

Konc·ertn6 Aria Ah! perfido, koncipo
vaná v tradične konvenčnej forme 2. pol. 
18. storočia na text P. Metastasla, je die
lom 25-ročného Beethovena. Pre nás je 
zaujfmavá aj tÝ'm, že vznikla v Prahe. 
Toto efektné koncertné dielo je domé
nou sooranlstiek s dramatickou koloratú
rou. Sotva by sa u nás našla Iná spe
váčka, ktorá by mala lepšie danosti pre 
jeho interpretáciu, ako Elena Hollčkov6. 
Má zvučnÝ', dobre posadenÝ', vyrovnanÝ' a 

vo všetkÝ'ch polohách dobre znejúci hlas, 
spolahlivú techniku a navyše bohatú di· 
vadelnú skúsenost. Preto je škoda, že 
medzi seba. a obecenstvo postavila barié
ru v podobe notového partu a tak sn 
do značnej miery pripravila o prlležltost 
využit všetky možnosti na bezprostredné 
vyjadrenie strhujúceho beethovenovské
ho dramatizmu. No na druhej strane jej 
noty vari aj pomohli rÝ'Chlo sa zorien
tovať po menšej kolfzll v Allegre. 

V Mahlerovej Piesni o zemi ( 1908 l sa 
stretli sklada tel ove dva celoživotné zlí
ujmy - o symfonickú a o plesňovú tvor
bu. V dejinách nemeckej romantickej 
plesne predstavuje Mahler vyvrcholenie 
žánru vytvorenim plesne s orchestrom, 
o čom svedčia jeho plesňové cykly. V 
tejto súvislosti možno aj Pieseň o zemi 
chápať ako orchestrálny piesňovÝ' cyklus 
na preklad_y činskej poézie. V skutočnos
ti tu však texty plesni (uvedené v pro
grBJmovom bulletine v origináli aj v sla· 
venskom preklade J. Krčméryovej) Iba 
dodávajú konkrétnosť ústrednej myšlien
ke tejto gigantickej symfónie: je i\ou 
rozlúčka so svetom v predtuche blfžla
ceho sa odchodu a s ňou súvisiaca nos
talgia nad pomlnutelnostou ludskej exis
tencie v kolobehu večného žltla. Z oboch 
hosťujúcich madarskÝ'Ch sólistov vynlkln 
Tamara Tak6csová. Jej velkÝ' alt vzácne
ho zafarbenia dobre korešpondoval so 
zvukom mahlerovského orchestra, čo ne
možno povedať o inak peknom lyric! 
kom tenore Attilu FUliipa, ktorÝ' v zvuka· 
vej riave orchestrálneho forte zväčša 
úplne zanikal - najmä vo vyššfch po
lohách, ktoré spevák, ako sa zdá, iba 
markiroval (orchester však vo IV. ples
nl prehlušjl aj mohutnÝ' hlas altistky) . 
Na tomto mieste sa žiada pripomenúť, 
že vynikajúcim svetovÝ'm telesám a diri
gentom sa také niečo nestáva ani pri 
WagnerOVÝ'Ch operách. Treba však oce
niť muzikálny P.rednes ·a bezchybnú dik
ciu oboch spevákov, u altistky navyše 
sugestlvny VÝ'raz, ktorÝ' nás spolu s jej 
ostatnÝ'mi kvalitami presvedčil, že mame 
pred sebou speváčku vefkého formátu. 

Nap_riek dobre myslenÝ'rn VÝ'hradám 
bol koncert ozajstnÝ'rn zážitkom. 

LJUBA M!oKOVICK.\ 

Už pri prvom zbežnom pohlade na 
dramaturgiu a interpretačnú zostavu 
ďalšieho z C}"klu abonentnÝ'ch koncer· 
tav Slovenskej filharmónie (ll. a 12. 2.) 
nemožno zapochybovať o jeho · atraktiv
nostl. Tvorba súčasnÝ'ch predstavltelov 
škandinávskej hudobnej kultúry sa aj v 
našich podmienkach pomerne často stá· 
va stredobodom dlskuslf, polemfk, strhá
va na svoju stranu záujem mnohÝ'Ch na
šich skladatefov aj muzlkológov. Skandl
návske krajiny totiž velmi pružne a 
tvorivo reagujú na trendy z európskej 
hudobnej dielne, na všetko nové a pro
gres!vne, čo sa objavuje v kontexte eu-

Heinrich Schlff 

rópskej, ba aj svetovej hudobnej produk
cie. Bolo preto velmi zauj!mavé privftať 
na bratislavskom pódiu ffnskeho sklada
tela a dirigenta v jednej osobe, Leifa Se
gerstama. Prezentoval sa v kompozicil, 
ktorá celkom spontánne vyvolala diamet
rálne odlišné reakcie, ktorá však bola 
jednoznačne účinnÝ'm a potrebnÝ'm oži
venfm dramaturg!CkÝ'ch konceptov a bo
nentnÝ'ch koncertov. L. Segerstam repre
zentuje prúd skladatelov, uplatňujúcich 
v tvo1·be zásady novej hierarchizácie zá· 
kladných hudobnÝ'ch parametrov, teda 
čosi, čo zvykneme označovať za avant
gardu hudby 20. storočia. Last Melodloso 
(čs. premiéra l vyrastá v podstate zo so
norlstlckého základu, hoci v štruktúre 
skladby neabsentujú prlncfpy prfsnejšej 
organizácie Jednotlivfch morfologicko
syntaktickfch a vtznamovtch rovin (V Ý'· 
znamnú zjednocovaciu funkciu plnia 
"antlkoncertantne" traktované sólové 
husle - Hannele Segerstam). Ciastkové 
farebné plochy podliehajú velmi svojráz
ne é:losahovanej evolúcii, nie sú expono
vané samoúčelne, naopak, obdivoval som 
majstrovské prelfnanle tÝ'chto plôcn. 
Skladba Lelfa Segerstama vytvorila 
priaznivú atmosféru pre lahôdku prvej 
akosti - Sostakovičov 1. violončelový 
·koncert Es dur, op. 107 v podani Hein· 
richa Schiffa (Rakúsko). Z toho, čo som 
mal možnosť vidieť a počuť, vznikol vo 
mne dojem akejsi zrastenosti H. SchHfa 
s ·jeho nlídhernÝ'm nástrojom, dojem ab
solútnej harmónie medzi hudobn!kom a 
nástrojom. Sirka VÝ'razového záberu Sos
takovičovho diela zasahuje od polôh ty
picky grotesknÝ'ch až k polohám na jhlb
šej meditácie a reflexie. Heinrich Schlff 
bez zaváhania vystihol všetky zákonitos
ti zložitej a .náročnej skladby a napriek 
nlekolkÝ'm rušivejším "intermezzám" zo 
strany dirigenta od:tnel perfektnÝ' Sosta· 
kovlč, technicky bravúrny a myš lienko
vo nesmierne bohatÝ'. [Po pondelňajšom 
koncerte M. A1·ger!chovej a G. Kremera 

Pevne verfm, že čitater tohto príspev
ku ml nebude zazlievať, ak sl v jeho 
úvode vypomôžem malou licenciou, pre
požlčanou od Roberta Schumanna, kon
krétnejšie z · jednej jeho poznámok o 
umeni: 

DOTYKY S DOKONALOSŤOU 
"Najvllčifm umenfm v umeni je zdu

cbovniť materiAl do takej miery, že za
budneme na vietku jeho hmotnosť. K 
ldd.Ju vllak nevedie zanedbávanie a po
hfdaole hmotou, pretože pri takom po
stupe predsa len hmotnosť prerazl, ale 
jej zdolanie a pretavenie." 

K pouŽitiu citovanej myšlienky ma ve
die presvedčenie, že 8. februára mali 
návštevníci Koncertnej siene Slovenskej 
filharmónie neobyčajnú prlležltost prfsť 
do priameho kontaktu s umeleckou do
konalosťou, so stavom, v rámci ktorého 
nachádza dialektická väzba materiálne
ho a duchovného v umeni svoju pravú, 
Ideálnu podobu. Martha Argerichová a 
Gidon Kremer, dve špičkové osobnosti sve
tového Interpretačného umenia, zavftali 
do Bratislavy, aby v dokonalej symbióze 
tvorivých východisk, prostriedkov a cie
rov zdolali a pretav111 hudobnú matériu 
do podoby, v ktorej došlo k dokonalej 
harmónii obidvoch základnÝ'Ch sfér kaž· 
dého umelecko-tvorivého procesu - ra
cionálnej a Iracionálnej, lntultfvnej. 

Pravdu povediac, vychádzajúc z vlast
ných predstáv o Interpretačnom profile 
Marthy Argerichovej, oplerajúcej sa v 
prevažnej miere o sporadicky dostupné 
gramof~nové nahrl\vky, očakával som s 
nema!Ý'm napätfm VÝ'kon · tejto skvelej 
umelkyne v rámci komorného dua; nie 
je totiž zrledkavÝ'm javom, že natofko 
svojrázny a vykryštalizovanÝ' umelec. 
akÝ'm M. Argerichová nesporne je, ne· 
prejavuje vždy prfllš vyvinutÝ' zmysel 
pre súhru v rámci ansámblu. Moje napä
tie však bolo vzápäU kompenzované ne
výslovnÝ'm nadšenfm a nesmiernym obdi
vom adresovaným na obidve strany. Po
čas celého dva a pol hodinového vystú
!}enla vychádzala z pódia priam magická 
slla prfťažllvostl, podmaňujúca sl pri· 

tomné publikum spôsobom často nevlda
nÝ'm. Pocity nadšenia, -obdivu, fascinácie, 
úcty, vďaky ovládli mysle vari všet· 
kÝ'Ch poslucháčov v neopakovatelnom 
zážitku a v spomfnanom presvedčeni, že 
komunikujú s dokonalosťou a genialitou 
dvoch muzlkantskÝ'ch velikánov našej 
doby. 

Gldon Kremer, ktorý len nedávno pri
vádzal do úžasu nejedného z nlís výko
nom v Beethovenovom Huslovom koncer
te, opäť oslnil neopfsatelnou kultivova· 
nostou svojho prejavu, ktorý, chtiac-ne-

Gidon Kremer 

chtiac, vyvoláva dojem akejsi odosobne
nostl, odpútanostl od racionálnych feno
ménov interpretácie, od jej materiálnej 
stránky - ak sa tak dá nazvať komplex
ná technická základňa tvorivého proce
su Interpretačného umelca. Charakter a 
kvalita jeho tónu evokovala nejednu la· 
hodnú asociáciu, nejedno prirovnanie. 
KaždÝ' tón, ktorý vyšiel z Kremerovho 
nástroja, žil svojim vlastnÝ'm životom a 
zároveň dokonale zapadal do celého ži· 

'vého hudobného organizmu predvede
nÝ'Ch skladieb. DynamickÝ' dialóg medzi 

Snímka: I. Grossmann 

možno smelo považovať vystúpenie H . 
Schiffa za dalš! sviatok hudby v Bra· 
tisla ve. l 

Celá druhá polovica programu pa trila 
uvedeniu 5. symfónie Es dur, op. 82 
Jeana Sibelia, diela, ktoré konečne aj u 
nás privádza na koncertné pódium lnú 
tvár ffnskeho skladatera, než akú pozná 
bratislavské publikum z nespočetnÝ'ch 
kreáclf Huslového koncertu, Flnlandle, 
Valse- trlste čl 2. symfónie. 5. symfónia 
predstavuje v tvorbe ). Slbelia jeden z 
najzásadnejšfch zlomov. Dopracoval sa v 
nej totiž ku kompozičnÝ'm zásadám a 
prlncfpom tyy!CkÝ'm pre jeho posledné 
tvorivé obdobie, obdobie vzniku geniál
nej 7. symfónie a symfonickej básne 
Tapiola. Maximálna sústredenosť na mi
nimálne kvantum materiálu, teda mo
ment prfsnej ekonomickosti v konštruo
vanl tektonického promu kompozlcle , 
majstrovská variačná práca, svojrázne 
ponfmanie orchestrálneho organizmu -
to všetko charakterizu je neskorého Si
bella. Obzvlášť odvážne rieši zákonitos
ti vo sfére harmonlckÝ'ch vzťahov a sú
vislosti, využívajúcich prvky tonallty, 
polytonallty, modality aj sonorlstlky. 
uplati'tujúclch v hojnej miere zvláštnos
ti techniky anticipácie a ostináta. Nad 
tým všetkým dominuje hlbokÝ' vzťah Jea
na Sibella k mysterióznej, nespútanej i.l 

človeku predsa tak velmi naklonene j 
Prfrody, živlu, ktorÝ' permanentne ovlá
da mysle a srdcia škandinávskych umel· 
cov a dodáva ich prejavom punc určitej 
bizarnosti a špecl[ickostl. Dirigentská 
koncepcia L. Segerstama plne rešpek· 
tovala všetky zákonitosti sibellovske i 
partitúry, pričom preferovala prvok mo
nomotlvlzmu VÝ'stavby prvÝ'ch dvoch čas
t( a konfllktnost finále s velmi ošemet· 
nou záverečnou gradáciou. Napriek to· 
mu, že orchester SF mal s mnohÝ'mi 
úsekmi plné ruky práce a nie vždy vy
šlo všetko celkom bez vady, predve
denie Sibellovej "Piatej" je člnom hod
nÝ'm chvály. IGOR JAVORSKf 

Dmitrij Sostakovii! 

dvoma skutočne tvoriacimi a tvorivÝ'mi 
subjektami an! na okamih neustrnul, vy· 
značoval sa naprostou logikou, clialektlc· 
kou protlre člvosťou a súdržnosťou . ne
oblomnostou presvedčenia o správností 
reprodukovaného modelu "vÝ' kladu" ver 
kolepÝ'ch kompozlclf . . . - Tak by sa 
dalo pokračovať v naznačenÝ'ch inten· 
clách, no slová často nestačia. 

Schumannova 1. sonáta pre husle a 
klavlr a mol op. 105 v podani G. Kreme
ra a M. Argerichovej dokonale vystihlo 
všetky stránky zložitej Schumannovej 
osobnosti s jeho euseb!ovskÝ'ml, floresta
novskýml a v neposlednom rade rarov
skÝ'mi črtami. NechÝ'bal jej schumannov
skÝ' "lyrickÝ' pátos", elegancia, vzletnosť. 
zmysel pre štrukturálny aj VÝ'znamový 
(čl VÝ'razovÝ' l detail. Tvorba Leoiia Ja
náčka je pre mnohÝ'ch zah1·anlčnÝ'ch hu
dobníkov tvrdÝ'm orieškom, rébusom, vy· 
piÝ'vajúclm zo špeciflckÝ'ch poetickÝ'Ch. 
estetlckÝ'ch a kompozičnÝ'ch VÝ'Chodisk 
tohto moravského skladatefa. V koncep
cii Sonáty pre husle a klavlr som ale 
tentoraz vôbec necftll absenciu janáč· 
kovského ducha; vari bola troška mene i 
lmpulzlvna v riešeni prudkÝ'ch tekto
nickÝ'ch a výrazovÝ'ch zlomkov, no na
priek tomu sa z nej nevytratll tep ne
očakávanÝ'ch kontrastov a konfliktov. 
Sonátu pre husle a klavlr A dur Césara 
Francka pretavlli umelci do tvaru rÝ'dzo 
franckovsky vlaccllmenz!onálneho, vyváže · 
ného, fllozofujúceho. V Ich podan! sa 
Franckova Sonáta zaskvela všetkÝ'mi dra
hokamami, ktorÝ'ml ju autor obdaril. Ne· 
bolo preto prekvapujúce, že sl nadšené 
bratislavské publikum po jej závere vy
aplaudovalo ešte štyri (!l prídavky, kto
ré neochvejne pokračovali v prezentácii 
dokonalosti najvyššieho stup1l.a - čl už 
išlo o dve časti Beethovenových Husfo· 
vých sonát, alebo o tretiu časť Bart6ko· 
vej Husrovef sonáty alebo aj o salónne 
sentimentálnu drobnosť Kreislera. 

Redutu až do neskorÝ'ch nočnÝ'ch ho
dín -neopúšťala atmosféra nevšedného zá
žitku, za ktorý patrí Marthe Argerlcho
vej a Gidonovl Kremerovl naša vďaka. 

IGOR )AVORS{(Í. 



O VYZNAME NAJVÝZNAMNEJŠOM 
XVI. ročník Slovenského festivalu politickej piesne v Martine 

Je potešujúce a trochu až prekvapujú
ce, ak9 vefk9 usporladntelsk9 tlm a kol
ko Inš titúcií sa podielu na podujat[ 
- [28.-30. 1.). V9sledkom tejto spolu
práce je nie kolka hodnotn9ch prvkov, 
dotvárajúclch festival - snaha o prepo
jenie hudby s v9tvarn9m umenlm a m
mom (na SFPP sa uskutočnila v9stnva 
poUtlckého plagátu a v9stava Umenie 
bojujúce, ako 1 predpremiéru slovenské
ho filmu Martina Ťapáka - Nedaleko do 
neba, spojená s besedou J. Spájanie jed
notl lv9ch druhov umenia vldlm ako no
VS' progreslvny ·smer, čl už v samotnom 
umeni, alebo v umeleckej reaUzácii, 
uskutočnenej prostrednlctvom koncertu, 
festivalu, v9stavy, divadelného predsta
venia. V súvislosti s t9m by bolo vhodné 
ponechať na festivale spomenuté prvky 
a pouvnžov.at o ďalšieh rôznych možnos
tiach využitia synkretického umenia. 

Dramaturgii podujatia sa čiastočne 
podarilo to, po čom sa v súčasnosti tak 
čast o .volá - zaradiť do programu Mn
rova rôznorodú hudbu. Zd01'8Zi\ujem slo
vo čiastočne, pretože žánrové rozvrstve
nie populárnej hudby je značne širšie 
a zachytáva nielen modernú populárnu 
hudbu, pop džez, rock a folk, ktoré 
boli zastúpené v Martine, ale aj šansón, 
rôzne smery džezu a rocku, blues a 
c ountry. Okrem toho Sl mysllm, že fol
kov9ch skupin je na Slovensku overa 
via c, než Ich bolo v Martine. Pri tomto 
hudobnom druhu sa chcem zastaviť aj 
preto, lebo jeho typlck9m št9lotvorn9m 
znakom je spoločenská kritika, smerujú
cu až k pol1tlck9m otázkam. 
Budúcnosť festivalu vldlm v postup

nom odčlenenl menšlnov9ch žánrov do 
samostatného bloku a v mapovani dia
nia na Slovensku v tejto oblasti. Rada 
by som ešte pripomenula, že do men
šlnov9ch žlínrov nepa tr! pop dfez, pre
tože sn jedná o modernú populárnu hud
bu ovplyvnenú džezom, čoho dôkazom je 
a j komunikácia so š iršou vrstvou pub
Ilka, a rôzne rockové smery. 

Momenty politickej piesne 

Nie všetky plesne zaradené do s\lťaže 
boli aj skutočnou politickou plesňou. Ná
zory nn šlrku, alebo skôr hlbku myš
lienkového záberu v tomto žánri sa lf
šla a j u snmotn9ch muzlkológov. 

Podstatná je nielen textová zložka, kto
rá sa pohybuje v rovinách politické, spo
ločenské a angažované, ale aj zložka hud
by [o jej rôznqrodostl som už hovorila) . 
Pri texte rozhoduje myšlienka, a le člta
tel ml dá určite za pravdu, že pleseň 
hovoriaca o vzťahu dvoch mlad9ch rudi, 
nie je politickou plesňou a ni v širšieh 
súvis lostia ch [na priklad pleseň Kde ťa 
mám skupiny Dell, O krbke skupiny 
Monte Rosa a Iné ). Na festivale bol z jav
nsr prechod. textu od politickej kritiky 
smerom k spoločenskej . Ano, l t•o mOže 
byt možn9 spôsob vyja drenia! Ale upo
dozrievam textárov tak trochu z alibiz
mu. Ved pri politickej plesni je d'Oležlté 
na jmä to, č i hudobnlcl a textári cltla 
.,potrebu kričať a nutnosť vypove
dať" . .. Pre mnohé amatérske skupiny 
je SFPP len prfležltostou pre vystúpenie, 
spôsob, ako sa dosta ť do povedomia ve
re jnos ti. Ciže cielom nie je tvorba, ale 
Mar tin i Na tl ačove j konferencii fes tivalu 
sn hovorilo po prv9krá t otvorene a j o 
tomto probléme, pretrvávajúcom· už dlh
šiu dobu. Na XVI. ročnlku festivalu to
tiž dosta li ama térske skupiny možnosť 
predstavU ·sa v dvoch piesňach, pričom 
u nlektor9ch bola kvalita skladieb rôzna. 
u ln9ch z.asa nebolo možné považova ť 
jednu z nich za politickú. Táto forma 
prezentácie však ukáza la vo velmi dob
rom svetle skupiny, ktoré majli čo po
vedať - čl už hudbou alebo textom (nn
priklad heavy metalov9 De reš z Brali-

Trvanfm a j umeleck9m obsadenlm mla 
dá Komorná opera SF doplnila svoj do
teraz ešte nevelk9 repertoár, pozos táva
jlici Iba z troch titulov (Donlzettl : Ma
niere tea traU, Gluck: Clňanky, de Fulla: 
Bábky majstra Pedra) koncertn9m vy
s t1lpenlm svojich sólis tov a orchestra. 
Nadviazala t9m na svoj vlaňajšl úvodn9 

.sól1stlck9 koncert [vtedy len s klavf
rom). ale aj na zvyklos ti In9ch opern9ch 
divadiel [napr . svojho času Velkej ope
ry 5. kv~t.na v Pra he) prezentovať svo
jich sólistov na koncertnom pódiu s re
pertoárom z opern9ch árii. Koncert sa 
konal 10. januára t. r. na spôsob dopo
ludňajšieho matiné v koncertnej s ieni 
SF. Usporiadatelia sl zabezpečili hojnú 
účas ť pozvánkami a voln9m vs tupom. 
Podl a programu mali na koncerte vy
st1lplf vše tci desia ti sólisti KO SF, avšak 
lndlspozlcle troch z nich vyradlll, a tak 
ch9ba júce člsla nahradil i ti najskúsenej 
šl - predovšetk9m manžeUa Neshybov· 
cl, ktor! - na rozdiel od svojich kole
gov - ma jú už za sebou viacročné ume
lec ké pôsobenie v košickej opere. Ich 
vystt1penle sa vyznačoval o a tr ibú tmi vy-
spele j proreslonaUty - vrá tane umelec· 

s lavy, If z Ivanky pri Nitre, čl !olkov9 
Bazár z Komárna). 

Podrobnejšie o neprofesionáloch· 
Účinkujúci trochu ·pozabudli na to, že 

ak Interpretujú dve skladby, je vhodné 
zvoli ť jednu v pomalom, druhú v r9ch
lom tempe. Platr to na jmä pre spevákov 
modernej populárnej hudby. 

St9lová vyhranenosť, väčšia Invenčnosť , 
nadväznosť na modernejš ie smery Ch9ba
la Anne Roh6lovej z Humenného, sku
pine Kiks z Michaloviec a Meteoru z 
Topolčlan. Perspektrvne vldlm duo PNS 
z Kysuckého Nového Mesta, ktoré je má
lo zohraté. Clenovla dua stí však tech
nicky dobre dlsponovanl, čerpajú z blues, 
folku a vážnej hudby. PNS by potrebo· 

Skupina lf. 

valo dotiahnuť sklad by tektonicky a 
hlavne zmenU textára. 

Modern9m prejavom v technopope pre
kvapila Monte Rosa z Bratislavy. Synte
zátory však poskytujú viac možnosti na 
spestrenie aranžmán, než skupina využi
va. Folkovému Kolovratu z . Nitry ch9ba 
suverenita zoskupenia Bazár z Komárna. 
Kolovra t ale uviedol speváčku s pekn9m 
vokálom. Oba spomenuté slibory charak
terizuje rovnováha hudby so slovom. V 
kontexte folkovej tradlcle na Slovensku 
tu Ide .o nov9 trend, pretože pesničkári, 
nestor! slovenského folku, kládli vždy 
väčši dOraz na text. 

Dell bola jedinou pop džezovou sku
pinou v súťažnej časti . Od A'Conta z Bra
tis lavy, hosťa festivalu [tiež pop džezo
vého). sa skupina !Išl menšou melodic
kosť ou a spontánnosťou. Dell môžu vtac 
využfvať rôznorodosť obsadenia, čl už v 
aranžmán alebo sóla ch. Oru! ba so zaujl
mavou hudbou, ktorá je dôkazom toho, 
že hudobnlcl poznajú novú vlnu, reggae, 
rock, má svoju originálnu tvál'. Nápad v 
jednotllv9ch skla dbách však n ebol kon
centrovan9. 

Hea vy meta lové skupiny, ktoré uve
diem nižšie, sa musia naučiť práci s de
ta ilom. Je potrebné, aby hlada ll -vlastn9 
prejav. Nevyhnutnosťou je schopnosť 
Improvizácie gita ristu - sólis tu. V Kra
katlte z Bratislavy je obdlvuhodn9 pro
fesionálny kontakt s pubUkom a pohyb 
na scéne. V technike hry, v zohra tos ti 
má však ešte medzery. Skupl.ne Modul 
z Námestova ch9ba charakterls tick9 v9-
r az. Skladby sú sice dobre naštudované, 
ale hudobnlci musia viac poprem9šlať 
nad fo!'mou. lf z Ivanky pri Nitre sa 
predstavlll v skladbách Atóm, Cigaretová 
daň. Dokážu strhnúť obecenstvo gradá
ciou plesni. SóUstl - spevák Robo Ce
rešňa a gitaris ta Peter Varga ma jú ešte 
rezervy, z ktor9ch môže skupina viac 

ťažlt. Hlbavé texty skupiny Derei sú ex
presfvne a vysoko aktuálne. Neob jav111 
sa v žiadnom metalovom zoskupen!. Ce
na, ktorú Im udelllo publikum, je dôka
zom adekvátnej odozvy. 

V9sledky amatérskej súťaže: 
l . If 
2. Dell 
3. Bazár, Kiks 
Cena diváka - Oerei 

Autorská súťaž 
Ako som už spomenula, zmysel sa ne

skr9va len v texte politickej plesne, ale 
a j v hudbe, z čoho vypl9va nevyhnutnost 
jednoty hudby a textu. Dôležitosť vzťahu 
t9ch to dvoch zložiek však nedoceniH ani 
profesionl\ll v autorskej súťaži, preble· 

Snlmka: J. Baran 

hajúce j tretí de ň. Ak je text konkrétny 
( t. j. význom nie je ukryt9 v podtexte, 
ale je pr iamo uveden9] sna hou po pri
Ušnej angažovanosti, od hudby sa oča
káva skôr expresivita vsrrazu, vyjadrená 
nlektor9.m z modern9ch smerov, nie ba
na li ta melódie, ako to bolo napriklad 
v skladbe Perestrojka v hlave autorov A. 
Kováča a O. Mlkletli!a (spev Milan Bar
talsk9) . Text môže byt a j nelnvenčn~ a 
ak sa k nemu pridá nerešpektovanie 
vzťahu hudby a textu, v9sledok je ešte 
slabšf (napriklad M. Herstek - Tanec 
bábok, skupina Projekt z Bardejova). 

V plesni ). Kupca, M. Kozelovej - Noc, 
v Interpretácii rockovej skupiny Konvoj 
z Bratislavy je text poetick9 a nápadlt9. 
Hudba je však poznačená neorlglnálnos
ťou. Skladba Hry dobrej ville Ľ. Stane
la o F. Sellngera je v slovenskej popu
lárnej hudbe anachronizmom a patri 
do obdoblo 70. rokov dokonca aj Inter
pre táciou Otom Welterom. Piesni o naj
vz6cnejiioll! dare I. Bázlika a P. Guldana 
lH'idnlo speváčka Janka Daňové na 
úpr imnosti. Zaujala svojou hravosťou. Mo
dern9 rytmus bolo cltiť v Záhradnej sláv
nosU Ľ. Beladiča o P. Guldana. Skoda 
len, že Marcela Molnárová ťažila viac 
práve z rytmu a obsah textu necha la 
trochu bokom (mimochodom, dlvlm sa, 
že tAto sólistka so svoj imi kva litami ešte 
nie je verejnosti známa aspoň tak, ako 
R. MUller čl V. Pa te jdl) . 
V~etk y plesne autorskej súťaže, ktoré 

som uviedla [po tria k nim aj Slzy, pot a 
krv M. Valentu a D. Mlkletiča, spev Ml
iia Marienková ; Oči deti Ľ. Beláka a P. 
Petlliku, spev MAria Scholzov6 ; Nesmie 
sa to stať ). Hangonlho a P. Brhlovlča, 
hrá skupina Yps z Martina ) je nevyhnut
né hodnot i ť oj kritériom úprimnosti, dô
veryhodnos ti. V protest songu doclelu je 
prllve ono no jvyššl účinok u poslucháča . 
úprimnos ť výpovede nú ti zamyslieť sa, 

NOVOROČNÝ KONCERT 
KOMORNEJ OPERY SF 

kej sebaistoty a schopnosti nadviazať 
konta kt s obecenstvom. Barytonista La
dislav Neshyba, ktorého z opern9ch vy
stťípenl poznáme ako vyslovene kome
diálny ta lent, s l vhodne zvolil buffózne 
árie: v recltatlve a árii z Pergoleslho 
butry Slúžka paňou znamenite upla tnil 
v9razové možnosti žánru a v árll Barta
la z Rossiniho Barbiera zo Sevllly ohro
mil bravúrne zvládnut9m par landom v 
závratne r 9chlom · tempe. Ivica Neshybo· 
v6 uplatnila svoj pekn9 lyrlck9 soprá n 
a vkusn9, precltený prednes v dvoch Mo
zartov9ch áriách [ Zuzanka z Figarove j 
svadby a Pamlna z Carovnej flauty). Ba
r ytonis ta Vladimir Nitran sa priaznivo 
preds tavil kava tlnou Belcoreho z Doni
ze ttiho Nápoja lásky, pričom - pravde
podobne z nedos tatku lnterpre tačn9ch 

skúsenosti - v Inš trumentá lnych medzi
hrách ,.vypadáva l z v9r azu". V9razové 
skúsenosti taktiež ešte ch9ba j1l mezzo
sopra nis tka Jane tlurlal!ovej, ktorá sice 
náročnú áriu Leonory z Donizettiho Fa
vor itky hlasove zvládla, no jej prednes 
pôsobil vnútorne nezaujalo a fádne. DI
vadelne perspektlvnym typom sa jav[ by( 
[a ko sme už mali možnosť zareglstro· 
v ať v opern9ch Inscenáciách KO SF ] 
mezzosopra nistka Mirosla va Marl!ekov6. 
V be lcnntov9ch úsekoch árie Desdemo
ny z Ross iniho Otelia je j s ice ch9bala 
zvukovA krása tónu, no nemožno jej 
upr ief oza j mimoriadne schopnos ti pre 
mezzosopránovú koloratúl'U, ktorú bra
vúrne predv iedla v dlhe j a ťažkej ár ii 
Asrace z Rossin iho Semlramldy. Skoda, 
že ten to w oj kolorn túm y oh·t~ostro j vrú-

preblidza vieru, že .,raz pôjdeme date r 
(We Shall Over Come) . Stač!, ak jeden 
z autorov, podlelaj\lclch sa na tvorbe 
plesne - textár, skladater, Interpret -
mal v skutočnosti In~ zámer, než .,pred 
stieral" v skladbe. Ťažko potom očaká · 
va ť, že takáto skladba dosiahne patričnú 
odozvu u poslucháča. Na otázku, ktor9 
z autorov bol neúprlmn9, st však musi 
dať odpoved každ9 z nich sám. A mys-
11m, že pri nastoleni t9chto krltérll, mož
no hodnotiť overa lepšie a matérske sku
piny a Interpretov, než profesionálov. 
( Naprfklad téma prestavby je obsiahnutá 
lnvenčnejšle v texte plesne Zlat9 vek 
skupiny Dereš, než v texte D. Mlkletiča 
- Perestrojka v hlave.) 

V9sledky autorskej sliťaže : 

l . ). Hangoni, P. Brhlovlč - Nesmie sa 
to stať (Yps) 

2. J. Kupec, M. Kozelov6 - Noc (Kon
voj) 

3. l. B6zllk, P. Guldan - Pleseň o ••l· 
vz6cnejlom dare (Janka DaňoY6) 
A. KovAl!, D. Mlkletll! - Perestrotka 
v hlave (Milan Bartalskf l 

Hostia festivalu 

Bolo Ich každ9 večer nlekolko. Z vla
ňajšich laureátov sa predstavlll A'Coato 
z Bratislavy, )ana SlmkoY6 a Mhtl Band 
DIY6 hus z Nitry, )anka Daiiov6. Okrem 
nich vystúplll slovenské skupiny - bra· 
Uslavsk9 Tonie, Rlcha"rd MUller a Banket, 
súbor tradičného džezu T+ R band s Pet· 
rom Lipom, Václav Patejdl, rockov9 Gre· 
Yll, VV Systém, Robo Grtgoro'f a Ml•l. 
AC + z Malaciek, Bardi s Lenkou Su· 
ch6nkovou a dvaja zástupcovia z Ciech 
- Petr Kotvald a Trik, K. Peterka a spol. 
Zo zahraničia prijali na festival pozva
nie Rovesnlk zo ZSSR, Wanderer z NDR, 
Victor )ara z Chile, Ateliér z BĽR, Traka 
z PĽR. 

Mnoh! z ťíčlnkujúclch - hosti, profe
sionálnych hudobnlkov, zamerali svoj 
program tak, že bol v slilade s celko
v9m chara kterom poduja tia. Nebolo to 
tak ale pri každom vyst1lpeni. Preto mi 
napadá, že l na tomto festivale majú 
.,hviezdy" [ je otázne kto z nich hviezdou 
je) svoj vsrznam - prilákať obecenstvo 
na podujatie. Nenaznačuje však tento 
moment aj niečo Iné? Má naše obecen
stvo a Interpreti skutočn9 záu jem o pol1-
tlckťí pleseň? Nevytvárame niečo ume· 
lo? 

Malé zastavenie 

Chcela by som sa pozastavlf nad sprle
vodn9m slovom - prekvapila ma chu· 
dobnos ť myšlienok a neschopnosť Impro
vizácie. Prosim ale, nehovorme o dru
hoch a št9loch v hudbe, ked Ich ne· 
rozoznáme, pretože t9m dostáva obecen
stvo mylné Informácie priamo z pódia a 
je t9<ID nesprávne vychovávané. Podobné 
omyly sa objavlll aj v bulletine, vychá
dza júcom v priebehu fes tiva lu. Napri
klad technopop nie je .,syntézou hudby 
a syntetizátorov", ale modernou populár
nou hudbou, ktorli charakterizuje n ahra
denie tradičného Inštrumentára ( basgi
ta ra, sólová gitara, atd. J syntezátorml, 
zmena zvúkovosu a podobne ; skupina 
Traks z Polska nebola ,:pop džezovou ka 
pelou", ani nehrala .,džezovú hudbu", ale 
rockovú, Inšpirovanú džezrockom (ked 
budeme dôs ledne a nalytick!, ta k v hud
be skupiny Tr aks objavlme a j da lšie prv
ky modern9ch smerov] . V tvorbe r ocko
vej skupiny Kiks necltlt ,.snahu o využi· 
tle džezov9ch prvkov", ale vplyv moder 
nej populárne j hudby. A je ešte niekof· 
ko detailov, ktor9ml však nechcem zaťa 
žovať čltatera. 

Memento 

Nezabúda jme na p0vodn9 v9znam pr o
test songu. Ved hudobnlcl typu Boba 
Dylana, Bessle Smlthovej, Maha lle Jack· 
sonove j, Johna Lennona vedeli za čo a 
proti čomu bojujú. Ale vieme my, čo 
chceme a o čo nám vlastne Ide . .. ? 

YVETA LÄBSKA 

tane náročnej kadencie zakončila nekon
trolova nou v9škou. Najväčši aplauz sl 
ziska! basis ta Frantliek tlurlal! svojim 
osvedčen9m .,hltom" - áriou Bastila z 
Rossiniho Barbiera zo Sevilly. Krásou 
svojho zvonivého sopránu očarila obe
censtvo Eva Senlglod. Zdá sa, že je j 
hlas nemá hranic: v árll Márie z Do
nizettiho Dcéry pluku zvládla speváčku 
r ovnak o dobre exponova né polohy a j ko
loratliru. T9m sa však jej umenie pred
bežne konči, nakolko po vsrrazove j a št9-
love j stránke nám ostáva eš te vera dlž
ná. Progra m koncertného matiné zaklúči -

11 Neshybovcl vtipne prednesen9m due
tom Adlny a Dulcamaru z Donizet tiho 
Ná poja lá sky. 

Osobitnú pochvalu sl zas lližl or chester 
KO SF, ktor9 pod taktovkou talento · 
va ného Stefaaa R6bla nielen spolahllvo. 
nevtieravo a citlivo sprevádzal v9kony 
sólistov-., a le sa a j samos tatne predstn
vll v úvodnom člsle koncer tu - predo
ht·ou ku Gluckovej opere C!ľlanky. 

LJUBA MAKOVICKA 



HUDOBN~ DIVADLO * HUDOBNE DIVADLO * HUDOBNÉ DIVADLO 
Nová divadelná premiéra, to 

\1 vtdy žriedlo mnohýc_h tlvah, 
medlt6cU a porovnávanl, po
stupne prerastajtlclch do pro· 
cesu hodnotenia, vymedzujtlce
bo pozfclu práve premiérované· 
bo predstavenia v užšom, Ind!· 
vtduálnom, alebo v širšom, ce
lospoločenskom kultdrnom kon
texte. Kladieme otázky, hiadá· 
me odpovede, sk~mame rozsah 
a dosah Ideového posolstva 
predstavenia, jeho funkčnosť, 
Jnacenačnd opodstatnenosť, 
efaktlvnosf. Samotné predstave
nia sledujeme z mnohých 
aspektov zodpovedajtlclch mno· 
bovrstavnostt jeb o štrukttlry, 

protlrečenr. Tvorcovia Inscená
cie podrladlll v~etky prostried
ky hedonlstlckému cleiu roz
ptýliť diváka a v niektorých 
momentoch dochádza k para
doxnej situácii, kedy scénická 
akcia supluje absentujtlcu hud· 
bu, obmedzujtlcu sa na rozslah· 
le a ťažkopádne reclta tlvy ac
compagnato (napriklad v krč
movej scéne z druhého dej
stva). Režisérsky prlstup zaslt\· 
žllého umelca Branislava Krll· 
ku doslova prekypuje nápadmi 
a nečakanými gagml, nedokáže 
však preklentlť tento paradox, 
koreniac! v diskrepancii medzi 
dramatickou akciou a jej hu· 

té sk(lsenostl autorov, pracov
nikov Novej scény, s dielami z 
oblasti tzv. Iahšleho !ánru .. 
Scéna Otta Sujana je typom 
mobilnej scény, umožňujtlcej 
rýchle premeny a mnohé va
riácie, no zachováva sl neustá· 
le odlahčený charakter a 
schopnost brilantne charakter!· 
zavar situáciu. Velmi pekn~m 
gestom Je umiestnenie velkej 
Shakespearovej busty na scéne 
počas predohry 1 záverečného 
mravoučného finále. Kostýmy 
Nade Simunovej zasa velmi tl· 
činne zasahujtl do charaktero· 
vej drobnokresby všetkých pos
táv a postavičiek, v záverečnom 

BIEDERMEIER V OPERE SND 
rodiacej sa v dlhej prlpray.nej 
f6za. Ohnisko tvorivých prbée
sov sdvtslaclch so vznikom In· r 

scenácle spočrva velmi význam
nou mierou v dramaturgických 
plánoch stlborov, ktoré by mali 
vystihovať Ich amb!cle, mož· 
nosti a žánrové zameranie. 
Operný stlbor SND siahol fo 
svojeJ ostatnej premiére k Utu· 
lu, ktorý práve z hladiska dra· 
maturglckej opodstatnenosti 
vzbudzuje pozornosť, provokuje 
k dlskusll. 

obraze, plnom lesných tvorov, 
škriatkov, duchov, elfov a vil, 
podčlarkujtl predovšetkým kos• 
týmy bizarnosť rozprávkovej 
scény. 

3. a 4. februára patriU pries
tory Slovenského národného dl· 
vadia dvom premlérový•m pred· 
stavaniam slngsplelu Otta Nlco
lala Veselé paničky 1: Windao
ru. Prienikom do • epochy bie· 
dermeleru nadobudol repertoár 
operného stlboru Istotne novtl 
dimenziu, nakolko Nlcolalove 
dielo ako jediné zastupuje ob· 
lasť ranoromantlckej nemeckej 
opery, a teda svojim spôsobom 
oživuje profil našej prvej hu· 
dobnodramatlckej scény. Ge
niálna dramatická predloha 
Williama Shakespeara, hýrlaca 
vtipom, bezstarostnosťou, šar
mom a optimizmom, nenéročná, 
p4člv4 a populárna hudba Otta 
Nlcolala, nesmierne široký 
priestor pre odvljanle režisér· 
skej koncepcie a pre výtvarné 
riešenie možno považovať za 
hlavné devlzy Veselých pani· 
čiek z Wlndsoru, ktoré význam· 
ne partlclpovalf na Ich zarade
ni do dramaturgického plánu. 
Ušlachtllé pohntltky všetkých 
zdčastnených nadviazať 
kontakt so šlrš lm spektrom 
návštevnlkov SND - kráčajtl 
presne v Intenciách funkčnosti 
nemeckého slngsplelu prvej po· 
lovlce 19. storočia. Predstave
nie tak nadobťlda charakter 
"lahšej mtlzy", chce sa péčlf, 
chce pobavlf, chce rozosmiať. 
Nie je však pozbavené mno
hých zásadných rozporov a 

dobným spracovanlm. Nlcolalo
va hudba predstavuje čosi ako 
hybrid nemeckej a talianskej 
opernej tradlcle, pričom v obi· 
dvoch smeroch ostáva kdesi na 
polceste. Skladatel zápas! na
priklad s problémom recltatlvu 
(čoho dôsledkom je spom!na
ná kr!! mov á scéna), jednotil vé 
!!!sla vyznlevajtl skOr .. ako ne
kontlnultná mozaika deklamá
cie, recltattvu, arlOza, sólových 
výstupov a ansámblov. O hu· 
dobných kvalitách Veselých pa
nlčlek z Wlndsoru možno prá
vom zapochybovať a tento han
dicap sa dá sotva preklentlť 
akokolvek vtipnou a nápaditou 
prácou režiséra, výtvarnfkov čl 
Interpretov. Napriek tomu sa 
B. Krišku usiluje zdynamizovať 
Inscenáciu využlvanlm pros
triedkov výrazovej hyperbollzá
cle l1smevných situácii, doslah· 
nutej použitim prvkov grotesky 
a frašky. V mnohom sa opiera, 
čl skOr sa spolieha na herecké 
dlspozlcle speváckeho ansám
blu a nepovšimnutý neostáva 
ani zbor. Moment divadelnosti 
utvrdzuje zaveden!m postavy 
"divadelného Všadebola", akej
sl personifikácie shakespearov
ského ducha, bdejtlceho nad vý
vojom dramatickej zápletky a 
nad priebehom predstavenia. V 
tlčlnnej a plodnej spolupráci s 
obidvoma výtvarnfkml - Ottom 
Su janom a. h. (scéna) a Na
cfou Simunovou a. h. (kostýmy) 
- rieši B. Kriška zaujlmavým 
spôsobom aktualizáciu ralstar
fovského prlbehu a zasadzuje 
dej do bližšie neur!!eného ob· 
dobla, nestlceho znaky renesan· 
cle, biedermeieru aj bezpro
strednej pr!tomnostl (prac! 
prostriedok Data v rukách pa
nl Fluthovej alebo Burda v ru
kách slečny Anny Relchovej vy
volali na tvárach mnohých dl· 
vá kov tlsmev). Výtvarné rieše
nie Inscenácie prezrádza boha-

Specltlckou zložkou predsta
venia Veselých panl!!lek z 
Wlndsoru je zložka Interpretač
ná. Režisér B. Kriška poskytu· 
je spevákom naozaj nezvyčaj
ne vera priestoru pre tvorbu 
dramatickej, presnejšie komic
kej postavy, lJ! preto zaujlmavé 
sledovať, do akej miery sa 
hlavným protagonistom dari 
zjednotiť tch vokálny a herec
ký prejav. Postavu sira Johna 
Falstaffa stvárňujtl zaaltilllf u
melec Ondrej Malachovakf a 
zaeltilllf umelec Jozef Spaček, 
typy charakterových spevákov, 
Ideálne vyhovujtlclch predsta
vám o starom zéletnlkovl Fa l
staffovi, o jeho výsostne svoj· 
r4znom šarme. Pán Flut h sa v 
rámci premiéry predstavil v 
stvárnen! R6berta SzUcsa, he
recky presvedčlvého, no hla 
sovo nečakane Indisponované· 
qo a Stefana Hudeca, ktorý ml 
na druhej premiére pripadal 
hlasovo aj herecky menej vý
razný. Zaaldlllf umelec Juraj 
Hrubant sa velmi dobre pre· 
zentoval v úlohe pána Relcha, 
čo neplat! v plnej miere o Ras
tlalavovl Uhlárovi, nevýraznom, 
akoby nezalnteresovanom na 
charakterlzácll postavy, hlaso
vo však solldne disponovanom. 
Najvyrovnanejšou dvojicou sťí 
dvaja preds tavitelia lyrickej (1. 

loby mladého Fentona - Jozef 
Abel a Miroslav Dvorskf, hoci 
M. Dvorský pOsobll prlllš sties
neným dojmom. Hlasovo velmi 
vlažný a nevelmt kultivovaný 
bol Sp!lrllch Jána Konstantyho 
a. h., usilujúceho sa kompen· 
zovat spevácke rezervy výraz· 
ným hereckým prejavom. Vynl· 
knjúclm dojmom zapOsobll na 
prvej premiére Frantliiek Caban 

Zaal. um. Ľ. Barlcová (Pani Relchov6) a ). Val6ikov6 (Anna 
Relchová) na anlmke J. Vavru. 

l~~yznanie 

uutelca 
Pri prlležltostl okrtíhleho jubilea umel 

ca - narodil sa 8. Janutlra 1938 v Mos
kve - vydalo budapeštianske hudobn~ 
vydavatelstvo Zenemaktadó knihu lEV· 
GENI/A NESTERENKA, bohato 1/ustrova
n/l zaujtmavýmt fotografickými snlmka· 
ml. Toto VY.danle je vlastne skrtltenou 
verziou plivodn~ho diela, ktor~ pod ntl
zvom Medlttlcla o remesle vy§lo v Mos
kve v roku 1985. Maďarský preklad te 
zdrovetí doplnený kapitolou o vztahu 
f. Nesterenka k Budape§tt, kam sa ume
lec s/lstavne vracia ako operný a kon
certný spevtlk prtlve tak, ako at peda
góg. Sdm v knihe spomlna, že teho me· 
dztntlrodntl karl~ra sa začala v Budape§
ti v roku 1974, kec! na Margtttnom ostro
ve vysttípll v tílohe Mefistofela v rov
nomenneJ opere Arrtga Bolta. V Jed
notlivých statiach Nesterenko pl§e o svo
Jich " uMovských N rok och a o svojej ces
te z Leni ngradu na javisko moskovsk~
ho Velk~ho divadla, ako aJ o ztlžltkoch 
svetobežnlka. Tažtskom knihy, ale a; 
akýmsi umeleckým kr~dom stí tívahy a 
medttdcle o kretlcttlch nim stvtlrnených 
postdv v diel ach Gllnku, Borodlna, Mu
sorgsk~ho a Cajkovsk~ho. Krtlsna pub
likdcia te doplnentl uvedenrm repertotlru 
a diskografie umelca. 

K tublleu Interpreta prispela at firma 
Hungaroton, a to čerstvou novinkou -
kompletnou nahrtlvkou Verdiho ran~ho 
diela Attila. Popri Sylvii Sassovet, La
tosovl Mil/erovi, Jtlnosovt B. Nagyovi, 
Kolosov/ Kovtltsovl a Ctiborovi Ktlllaymu 
tltulnll postavu opery pod vedentm dl· 
rlgenta Lamberta Gardelliho spieva Tev · 
geniJ Nestererrko. J. v. 

v tllohe doktora Cajusa; menej 
suverénne zvládol ttlto gro· 
teskntl postavu -Pavol Dvorskf. 
Pani Fluthová ožila na scéne 
SND zásluhou MArie Turňovej, 
pôvabnej a krehkej (vo vokál· 
nom prejave vari až prlllš ) a 
suverénnej Alžbety MrAzovej 
a. h., herecky aj hlasovo uvol· 
nenej a v'ýrovnanej subrety. 
Zasldžllá umelkyňa Ľuba Bari· 
cov6 a Jaroslava Horské sa de
lla o postavu pani Reichovej -
prvá z menovaných dokonalá 
herecky, druhá zasa hlasovo 
velmi dobre disponovaná, no 
mene j presvedčivá v spôsobe 
charakterového stvárnenia pre· 
flkanej meštianky. Mlmorlad· 
ne sympatický výkon podala na 
obidvoch premiérach Jana Va· 
16ikov6 alias slečna Anna Rei
chová, technicky, výrazovo a j 
herecky vzácne vyvážená ume
lecká osobnost. K najprijemne j
š lm prekva peniam bratislavskej 
Inscenácie Veselé paničky z 
Wlndsoru patri výkon zboru 
SND, ktorý tento r az pripravila 
mladá zborma jsterka Katarfna 
Bezákovli.. Predovšetkým v pos· 
Jednom obraze som obdivoval 
registrovú vyváženosť hlaso
vých skupin u celkovú ry tmlc· 
k'tt zosúladenosf náročných zbo· 

v 

rových partov. Účinok závereč-
• ného obrazu obohatila aj sub· 

tllna a fa ntazijná choreografia 
šéfa baletu SND Karola T6tha, 
perfektne vystihu)l1ca hudobnú 
predlohu. Orchester SND podal 
pod vedenim Gerharda Auera 
jeden zo svojich lepšieh výko
n ov. 

Hoci realizác ia Nlcolalovho 
slngsplelu na scéne SND nesie 
vše tky zna ky vysoko profesia· 
nálneho majstrovs tva a hoci sa 
dá očakáva ť, že predstavenie 
splni oj svoje poslanie - po· 
bavlf široké vrstvy návštevni· 
kov divadla, stále ostáva otáz· 
kou jeho zaradenie do reper
toáru operného súboru. Spomi· 
nané paradoxy vo vztahu pred· 
loby a spracovania, ako aj pa· 
radoxy tkve jl1ce v partitúre die · 
la sa chtiac-nechtiac premieta
jú do výsledného tvaru a nie 
vždy zodpovedajú a mbictám 
prvej slovenskej opernej scé· 
ny. O čo efektivnejšle by bolo 
uvlesf prlbeh rytiera Falstaffa 
v nesmrtelnom a kongeniálnom 
spracovani Giuseppe Verdiho! 
Potom by sa vari dalo hovoriť 
o pobavenl publika na vysokej 
umeleckej úrovni . .. 

IGOR JAVORSKt 

MOZART A VERDI V BUDAPESTI 
nove;, sc~nografa Loránta K~zdyho a kos 
týmovet ndvrhdr_ky Judity SchäferoveJ Je 
tot iž vo všetkých komponentoch krtlsna 
a harmonicky vyvdžentl . 

Prv~ premi~ry na obidvoch _sc~nach 
budape§tianskej SttltneJ opery boli si
tuovan~ v predvianočnom obdobi v roz
plttl Jedn~ho týždl'la. V r tlmci proJektu 
uvies( v§etkých plit "velkých" opier Mo
zarta v novom javiskovom rtíchu l k 200. 
výrol!lu skladatelovet smrti} bola na ma
tersket sc~ne preml~ra Figarovej svadby 
a na sc~ne Erkelovho divadla Verdiho 
Nabucco. Diela stí sice odliSnet prove
niencie, no predsa majtí spoločn~ho me· 
novatela - obe produkcie sú na vyso
kej umeleckej tirovni. 

Prvenstvo malo Mozartova dielo, k to
r~ho vyznenie bolo neporovnateľne klad
nej§le, ako vlani uvedený Onos zo se 
railu f HZ 16/87 J, ktorý Je v dlisledku 
netíspechu odstídený na stiahnutie z re
pertotlru. Na reallztlcit Flgarove; svadby 
sa podlelal nový Mfdirigent opery Ervin 
Luktlcs, režls~r Miklós Szlnettlr, výtvur 
nlk Gtlbor E'orray a fudlt Szeku/eszovťt, 
autorka vkusnfích kostýmov. 
Sc~na - kamel, postavený na t očni 

- Je vtipntl a umožtíuJe bez preru!>enia 
zahrat prv~ dve dejstvtl. Ztlrove1~ ;e v§ak 
vidltelntl - a to Je najoriginálne;§í ná
pad rie§enla - at izba, v ·kt orej sa skrý· 
va Cherubln a potom 7.uzanka. V§ak sc~
na - aspotí podla mlijho vkusu - ;e 
prt/IS jednoduchtl a mdlo atraktlvna 
vzhladom na §lachtlck~ pomery grófa 
Almavtvu. Svadobntl stlla v druheJ l!asti 
md už Iba vertlktllne rle§ente, a tak sa 
rahko meni na ztlhradu posledného det
stva. Prtlca režls~ra je hodnotntl o to 
viac, !le sa vyhol lac ným gagom a s 
vkusom a mierou nechtlva odvltat tur
bulentný sled udal osti tohto blúzniv~ho 
dtía. Dirigentovi je Mozartova partitúra 
dliverne zntlma, l!o sa odzrkadlilo v §tý· 
/oveJ čistote. Napriek tomu som na pr. 

vom popreml~rovom predstavent postrá
da/ tfí uvornentí hravost a bezstarostnú 
šumiv/l iskr lvost predohry, k torej Clio· 
hou je navodlt atmosf~ru tohto skvostu 
Mozartovho g~nia. 

Zo strany spevtlckeho k olekttvu na;
prl jemnej§lm prekvapenlm bol výkon 
Etelky Csavlekovej: v posledných ďvoch 
rokoch svoje výrazov~ spektrum obo
hatila o nov~ odtiene, a tak te dnes 
priam tdetllne splevaftícou Gróf k ou. Mia
dd Tutta Bok orovtl bola taktiež prt;em
nfím prekvapenlm - part a charakter 
Cherublna Je jej !!ltý na mier u, a tak 
komplexne vymodelovala živý portr~t 
zaľúbeného §arvanca. Zu zanka Veroniky 
Klncsesovej nebol a prekvapentm iba pre
to, lebo fe i "ružovej tl r li" som nadšene 
tlieskal už: at v predchtldza;ace; lnsce
ntlcli. Nlekdaj§l Figaro, lstvdn Gtlti, §pe
cialista na Mozartov §týl, tentoraz ste
lesnil grófa Almavivu. Elegancia, krtls 
ny hlas, výborná dikcia - to sú hlavn~ 
charakteristiky Jeho novej postavy. Mla 
dý János Tóth v lllohe Figara ma pre
svedl!ll, že je d listojným ntlstupcom "svo;
ho ptlna•. Popri týchto Jednotlivých vy
darených kretlcitlcll som s pôžitk om vy
chutntlval anstlmbl ovú ku/ttíru tíčinkuJfí· 
ctch a perfektne vW~ pastlže recitatl
vov. 

Osud u ntls tak popultl rneho Nabucca 
Je v Budape§t l znal!ne odll§ný. V roku 
1847 bol sice prvým maďarským spieva
ným Verdiho dielom, no od otvorenw 
pa/dea Miklósa Ybla sa dostal na Ja
visko Iba v roku 1968! Teho ter aJši ná· 
vrat md vsak v!>etlcy predpoklady pre 
to, aby sa dielo deflnltlvne udomtlcnllo 
v repertudrl. Ttlto produkcia režis~ra An
drása Mllcóa, llosfuJúceho dirigenta Rica 
Saccaniho, zborma;sterk y Anikó Kat u 

Režisľ!r uviedol dielo bez ak tualizé!
cie, v plneJ "klaslcker krdse. Fantdziou 
veden~ tab/ti, štýlovtl a svojou ;ednodu· 
chostou imponujúca sc~na a s vkusom 
zladen~ prekrtlsne kostýmy tvoria pastvu 
pre ol!i , pr il!om r ovnako vydarentl ;e at 
hudobn'd strónka. Ziaľ, protagonista -
Stlndor Sól yom·Nagy - pre chorobu ne
účinkoval, a tak obe premi~ry absolvo 
val Tózsef N~meth, vyzdvihuJúc mäkkšie 
a lyrickej§le l!r ty postavy. Krkolomný 
soprdnovfí part spievali Mdrla Sudliko · 
vd a Anikó Rohonylovd - prvtl strhuttí· 
ci m temperamentom, druhtl sice matnej 
§te, ale predsa len s väčšou disciplinou. 
Kým majesttltny Zacllaritlš Kolosa Ko 
vtltsd sa mi ptlči/ bezvýhradne, lstvdna 
Berczellyho, výborn~ho wagnerovsk~ho 
spevtllca ..so svetlet§tm basbarytónom, po
važuJem v obsadenl za jednoznal!ný omyl. 
Naproti t omu Fen~na a lzmail v osobe 
Zsuzsi Vdr iovej a f ózsef a Cstllca stí ob · 
saden~ adekvdtne. Zbor a orchester pod 
vedenlm mlad~ho americko-talianskeho 
hosfa znel a hral plasticky, no ešte bez 
te; intenzity, vntitorného napätia a vrtíc
neho lyrick~ho lesku, akým i nterpretu;e 
partitúry mlad~llo Verdiho Lamberto 

Garde/li. 

Ztlverom dve pozoruhodn(! "technick(!" 
novinky: Inovovaný programový bulle
tin, obohatený o štvor;azyčný obsah die
la, vkusný vzllrad a !iilcovný kapesný f or· 
mtlt f o tom by mohli uvažovať taktiež v 
SND). Stil!asťou preml~ry Nabucca bo
l a aj .,premiéra" sveteln~ho zariadeniu. 
kt or(! nad ;avlskom " tlmol!l" ntlv§tevn/ 
k om taliansky spievaný text diela du 
mactarNny. JOZEF VARGA 
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UCEN~UJEME 

PROFILOV Á 
PLATŇA 
[. MARCINGERA 

Btila Bartók: Plltnbť madarských sad· 
llackych piesni; Sad tancov v bulhar· 
skoa rytme (Mikroko1mos, n . &, i!. 148· 
153). Eugen Suchoň: Baladick6 suita, 
op. 9. Ľudovlt Marclnger. 
OPUS Stereo 91111718. 

Zaslúžilý umelec r:. Marclnger vstupuje 
do povedomia našich 1 zahraničných ml· 
lovn!kov hudby predovšetk9m ako zna· 
menitý, osvedčený, citlivý komorný hráč, 
ako vyhladávaný partner najmä vokalls
tov, na čele s nár. umelcom P. Dvor
ským. V hierarchii Marctngerových zá
sluh pre slovenskťí hudbu je sprevádzač
ské majstrovstvo skutočne na prvom 
mieste. Sólistické výkony sťí v jeho ume
leckej praxi percentuálne zastťípené 
skromnejšie. VIaceré exlstujťí vo !onoté
ke rozhlasu a sú sťíčastou vysielacieho 
repertoáru. Posudzovaná profllová platňa 
je pr eto pr!ležltos(ou k vyabstrahovanlu 
základných čtt umelcovho interpretačné
ho naturelu. 

Osobnostné založenie v priebehu Mar
clngerovej kariéry klaviristu sa vykryš
talizovalo v· typ racionálne orientované
ho Interpre ta s výrazným, ale vždy roz
vahou usmerňovaným tvorivým tempera
mentom (velký vzor na nasledovanie v 
tomto smere našiel v osobe svojho pe
dagóga na VSMU, pro!. R. Macudz!nské
ho). Jeho Interpretačný pr!stup k sólo
vým skladbám uprednostňuje (v hl~rar
chU tvorivého zámeru) kompaktnost cel
kovej výstavby, podopretú výrazným zdO
razňovan!m rytmu. Pod jeho rukami hu
dobný prúd nadobúda r.ovnomernú pul
záclu, Istý druh jednoduchej strohosti, 
práve preto sl výstavba diela udržiava 
jednoliatu súdržnosť. S týmito predpo
kladmi dosahuje klavirista svoje ňajväč
š!e umelecké tromfy Interpretáciou auto
rov klasického obdobia (najmä J. N. 
Hummela). a le predovšetkým opusov 
predstavitelov moderny nášho veku. Zrej
me tento moment výrazne zavážil aj pri 
vofbe dramaturgie Marclngerovej pro!l-
lovej gramoplatne, na ktorej sa podlela 
výber z tvorby dvoch autorov - Bartó
ka a Suchoňa . 

K Bartókovl má Marclnger celým svo
jim založenfm bl!zko. K lnterpretácll je
ho štýlu nepristupuje z pozlcle vychutná
vača rafinovaných zvukových !ines, ale 
naopak, cudného, zdržanlivého, čo do 
spektra farieb pomerne skromného dáv
kovača. Prostá, prirodzene pulzujťíca hra 
(miestam! by nezaškodilo 1 viac elánu), 
zvuková razantnosť, technická vybrťíse

nosť tvoria nosné piliere umelcovho ná
zoru na tohto a utora. 

Al k Suchoi\ovl pristupuje klavirista 
z rovnakej optiky nadhladu, no náladové 
premeny, kontrasty výrazu, dynamikY, l 
odlišnosť obsahovej výpovede Baladickej 
suity nťítla Interpreta odklonlt sa viac 
smerom k subjektrvne zaangažovanej vý
povedi. Marclngerova Interpretácia Bala
dickej suity je dramaticky strhujúca, 
brilantná, v porovnani s Inými umelca
ml do minutáže kratšia, v medltatrvnych 
úsekoch zdržanjlvejšla. 

Výtvarný návrh obalu (P. Koňakovské

ho) s portrétom umelca pOsobl nevtie
ravo, vkusne. Znamenitý je vysvetlujťícl 

text z pera prof. Kresánka. Velmi úspeš
ne vychádza u obidvoch autorov z Lisz
ta a poukazuje na odlišnosť výsledkov, 
ku ktorým prlslušnf autori vo svojom 
kompozičnom vývoji dospeli. A texty toh
to druhu na obaloch nebývajú až také 
časté! VLADIMIR Ct!nc 

ROBOTNÍKOV JE VE[A. ALE ŽATVA JE MALÁ 
Reportáž v 2 deistvách ns obrazoch} s prológom a. epilógom 

Prol6g 

•.. Robotnlkov je vera, ale žatva je 
malá . . . Asi takto sa pokúšam para
frázovať alebo lepšte povedané "aktuall
zovať" známy biblický . výrok 'l.žatva je 
velká, ale robotnlkov je málo", ked v 
piatok večer sedfm v za!ajčenom rozhla
sovom snacku pri .,poslednej dnešnej 
káve" a snažlm sa zosumarizovať sl v 
hlave dojmy dňa ... 

(Dňa 30. janu6ra t. r. sa v budove 
Ca. ro1blasu v Bratislave konala celo
slovenskA sdťal o najlepiie relácie 
Ro1blasov6 !atva v kategórii hudob
nfch relácU. Do atiťale bolo prihláae
nfch iii prlspevkov, pre1entujticlch to 
najlepile, i!o bolo v minulom kalen
d6rnom roku v Bratislave a v krajo
vých itddl6ch BanskA Bystrica a Ko
llce v hudobnej oblasti vytvorenti.) 

. . . Nie je tch málo. Cast z nich sa dá 
dokonca vyjadrlt velmi presne - v čls
lach (ako málo niekedy stač! človeku 
na to, aby .,kráčal s dobou") : 583 minút 
a 8 sekťínd slova a hudby. Pridtžajúc sa 
zabehaných pravidiel zaokrúhlujem sme
rom nahor - 10 hodin. 23 magnetofó
nových pásov. Alebo ak chcete - výsle
dok, reprezentujťíci prácu nlekolkých de
siatok ludl (profesionálov vo svojom od
bore!) za obdobie 365 dni roku 1987. 

(!atva - kosenie, kosba, latle obilia, 
1ber Cirody obilia 1 poU; pren. vfale
dok, atlbrn nejakej ~lnnostl, 1lak. 

Slovnlk alovensktiho ia1yka) 

... Pred očami mi znovu prebieha všet
kých osemnást prlspevkov. Našťastie, nie 
rovnako lntenzlvne. Psychická dlspozl
cla, regulujťíca zvukové podnety podla 
kvality a originálnosti a Im adekvátnej 
Intenzity, ml zaručuje kludný a neru
šený spánok. (Ako rád by som sa zaj-. 
tra zobudil s kruhmi pod očami!) Pred 
človekom sa v hodine smrti ťídajne odv!· 
·ja !Um života. Plný spomienok. Nad nie
ktorými sa hádam v duchu s úlavou 
usmieva, pred Inými mraštl tvár a za
krýva sl oči. Tých niekolko sto metrov 
magnetofónových pásov, ktoré sn dnes 
predo mnou odvinuli, sa v mojej predsta
ve nevdojak meni na film života. Tento 
!akt pokojne a bez počudovania prij!
mam. Ved aj rozhlas má svoj život. Nie
len s chvllaomi slávnostnými, ale i všed
n9tiJ.i, plnými strasti a každodenného od
riekania. ·Zaráža ma však jedno - dnes 
je Slávnosti A na Slávnosť je predsa do
volené noslt len veci čisté a krásne ... 

(Ro1hlaaov6 žatva je celoslovenské 
sd(al o najlepile rel6cle, apliiajtice 
ldeovo-polltlckti krittiri4 v duchu an
ga!ovantiho plnenia hlavnfch tiloh, 
vyplývajliclch 1 politiky KSl!. JeJ cle
lom je 1hodnotlt' a oceniť vrcholnti 
ukUky ro1hlasovej tvorby, podneco· 
vať ro1hlasovti majstrovstvo a mobili
IOvať rozhlasovým pracovnlko• k 
roavljanlu tvorlvfch an pre plnenie 
hlavnfch programových Ciloh na vy
sokej ideovej a profeslon61nej tirovnl. 

Výňatok 10 Statdtu Ro1hlaaovej 
latvy) 

. .. Pravda - na Slávnosť je dovolené 
noslt len veci čisté a krásne. Je to do
konca podmienka pre zlskanle odmeny. 
Aký trest si zaslťížla tf, ktor! Slávnosť 
zneuctia .. . ? 

(Dolinky - albnosť po skoni!enl l at
vy. 

Krátky slovnlk alovensktiho jazyka) 
... Mám tridsať rokov. Podla štatisti

ky sa niet čoho obávať. A predsa som 
akýsi nesvoj. Dožijem sa ešte Rozhlaso
vých dožiniek ... ? 

Dejstvo prvé 

. .. Je deväť hodfn. Clenovin poroty 
sa s ťísmevom predstavujú (vo väčšine 
pripadov to nie je potrebné) a netrpez
livo sl sadajú. Oboznamujeme sa s pod
mienkami sťífaže. 20 bodov - a už kaž
dý zvedavo hlad! do zoznamu prihláse
ných relácii. P. č. (poradové člslo J. čls
lo pásu, názov relácie, meno redaktora, 
redakcla-štťídlo, minutáž. Technik spúšťa 
prvý pás (p. č. 1). Miestnosťou vanie 
subtHna hudba Debussyho Faunovho pp
poludnia. Očami rýchlo ešte raz prebie
ham prvých 9 prfspevkov (p. č. 1-9) -
Igor Dibák: Koncert pre violončelo a or
chester, Večery pri sovietskych piesňach, 
Stretnutie so susedmi, Hudobné návraty 
k domovu, Zlvot s hudbou, Stúdia mla
dých, Slovensko moje, M a r c l n l á d a. 
A znovu sa vraciam na začiatok (p. č.1 ) 
- Claude Debussy: Faunovo popolud
nie ... 

Zapá jam sa do hlučnej debaty. Kon
štruktfvnej. (Ozaj, mOže byť debata na 
jednu a tťí istil tému - akokolvek kon
štrukt!vna - v prlpnde. že sa opakuje 
už niekolko rokov po sebe, ešte vôbec 
konštruktfvnou? ) 

(R! prebieha v týchto kategóriách: 

I. Spravodajakti rel6cle a rel4cle 
operatlvnej publicistiky 

II. Publiclatlckti rel6cle a ndel6va
cie rel6cle 

III. Dramatickti rel6cie 
IV. Umelecko-slovesnti a umelecko

dokument4rne rel6cle 
V. Hudobnti rel6cie 

Do V. kategórie patria relácie a do
minantnou funkciou estetickou alebo 
16bavnou, prli!oa hlavným ytra1ovtm 
prostriedkom je hudba. 

Výňatok 10 Statdtu Ro1hlasovej 
latvy) 

... Napätie povofuje a členovia poroty 
sa chtiac-nechtiac stotožňujú so súťaž
ný-ml podmienkami. Každý po svojom. 
(Koncertná sieň - estrádna hala. Ja sa 
snažlm predstavlt· si dva vedia seba sto
jace obrazy - Clauda Debussyho a strý
ca Marcina. Mám obavy, že som sa ne
stotožnil ... l 

Počllvanie prlspevkov vo mne nevdo
jak asociuje obraz trhu: tovaru je sku
točne vera, pestrého, mnohokrát 1 pek
ne zabaleného. Niekedy však človek mO
že chodlt hodiny a nekllpi nič. ·.,Kúúúpte 
si, paničko!" (Je predsa len neobvyklé 
odisť z trhu s prázdnymi rukami.) 
"K11úl1pte sil" 

Kúplli sme. Z prvých 9 prlspevkov vy
beráme predbežne 3. Upťítava autorská 
umelecko-publicistická stereokompozlcla 
redaktorky Zdenky Bernátovej (HRHV) 
Hudobné návraty k domovu s podtitu
lom VIanočné úvahy o Judskom šfastl. 

· Poslucháčsky llspešná relácia, umocňu
jllca atmosféru Vianoc. Dnes je však 
30. januára a večernll náladu pri rozsvle
tenom stromčeku vystriedala 1 keď sr
dečná, ale predsa len pracovná a tro
chu oficiálna sťífažná atmosféra. (Aj to 
je jeden z momentov, ktorý v prlpade 
mnohých relácii berie na seba podobu 
handicapu: prlspevok, vytrhnutý z kon
textu vysielania, do ktorého je spravidla 
funkčne a z hladiska obsahu vhodne 
zasadený - stráca na pôsobivosti. Na
š tastie sa zdá, že daný efekt je v ne
priamej ťímere voči kvalite relácie.) Pri 
"dennom svetle" zrazu z prlspevku vy
ptcha ono čaro, ktoré dokáže človeka 
vo vhodnom okamihu robiť lepšlm a v 
záplave poézie, hudby a sugestfvnych 
výpovedi host! (0. Lenárd a J. Malovec) 
sa objavujťí trhliny. 

Publicistická relácia Viery Režuchovej 
( HRHV), venovaná celoslovenskému 
stretnutiu Hudobnej mládeže Slovenska 
v Piešťanoch, má amblcle zaradlt sa me 
dzi tie najlepšie - 1 ked s nie malými 
výhradami. (Je chvályhodné, že redak
torke sa podarilo na ploche 60 minút 
skoncentrovať výpovede všetkých pro
minentných osobnosti z oblasti hnutia 
Hudobnej •mládeže, zdá sa však, že hlav
ná postava .,prlbehu o Hudobnej mláde
ži" - sama hudobná mládež sa akosi 
z deja vytra tila. Skoda.) 

Z posledného predpoludňajšieho prf
spevku (redaktor Anton Gajdoš . 
HRHV) sa na mňa usmieva strýco Mar
eln. Postdpll. (Koniec-koncov, ak chcem 
byt spravodlivý, musfm ťíprimne priznať, 
že silvestrovská Marc!nláda alebo Dy
chová kronika 1987 je kvalitná zábavná 
relácia, v ktorej je slovo a hudba ver
ml plynulo prepojené a proporčne vy
vážené.) Je 12 hodin 15 minút a my má
me pred sebou hodinovll obedovú pres
távku. Zashíženťíl 

Dejstvo druhé 

... Plni nových sil sa vraciame na pos
lednú chvllu (jedlo na objednávku s l tre
ba .,zaslúžiť" aj v budove, kde sa čas 
meria na sekundy) a s chuťou sa pťíš
tame do druhej polovice súťažných prfs
pevkov: Srdce, Na hudbu sa pýtaj bás
nika, Ahoj, kamaráti - Martina Lesná 
spomfna na Concertino Praga, Tri vese
lé noty, Výlety za hudbou, Je ml dobre 
pri takejto hudbe, Pieseň v srdci zrode
ná, Zempllnska svadba, Z histórie hudob
ného vysielania košického rozhlasu. 

· Po nle prlliš vydarenom začiatku (zdi 
sa, že pre redaktorov populárnej hudby, 
odchovaných na tradlcli obsahovo l !or
movo- menej závažných opusoch, je !ea
ture predsa len velkým sústom) s na
pätrm očakávame !avorizovanťí reláciu 

rozhlasovťí kompozlciu E. Cárskej 
(HRHV) Na hudbu sa spýtaj básnika .. . , 
obsahovo zameranťí na Inšpirácie, vzá
jomné väzby, súvis losti hudby a poézie 
v diele Mllana Rťífusa (vltazná re lácia 
v sllfažl brnenského rozhlasu - Prix 
Musica l de Radlo Brno J. 

. . . Všetci sl uvedomujeme, že latka 
náročnosti sa posunula zrazu kdesi ver
mi vysoko. (Perfekcionizmus, ktorý sl 
zachováva ludskll tvár a teplo.) Z tej 
výšky hladlm na predošlé relácie. (Bol 
som v Obec úplne hore? ) Zo zamyslenia 
ma vytrháva dalšr. našťastie (pre redak-

• 

torku) prlspevok žánrovo 1 obsahovo 
diametrálne odlišný: autorská publicis
tická relácia D. Kováfovej (Literárno
hudobná redakcia HRM), ktorej cielom 
(splneným po každej stránke) bolo prl
bllžif mladému poslucháčovi priebeh me
dzinárodnej sútaže Concertino . Praga. 
Latka klesla Iba o poznanie. Začlnam 
sa mierne potlt. Nasledujú dalšie dva 
prlspevky z produkcie HRM (p. č. 13 
a 14( Zhodou okolnosti autorom oboch 
som ja sám. Fa lošný hlas ml našepká~ 
va, že sa nemám prečo béf - ide pred
sa o sťítaž redaktorov. (Autor sa nebe
rie do llvahy.) Latka je však už prlliš 
vysoko. Hanblm sa. A ked rozpačito 
prechádzame na p. č. 15 - !eature 
E. Weidlera, v duchu sl ulahčene vy
dýchnem. 

Je ml dobre pri takejto hudbe - vy
znáva sa autor a jeho presvedčivé a 
úprimná spoveď akýmisi neznámy,ml ka
nálikmi prechádza aj na posluchál:ljiV. 
"Trháky" Beethovena, Haydna, Chopina a· 
Cajkovského počťívam akoby "novými 
ušami" a rozmýšla·m, čl skladby týchto 
hudobných obrov umocňujťí výpoveď 
Weldlera, alebo ona umocňuje Ich hud
bu. Neprišiel som na to. A tak to asl má 
byt. 

Povrchné? Nepresné? Veta balastu? 
Mysllm, že po vyhláseni výsledkov zaspá
vali mnoh! .,hudobnlcl" s ťažkým srdcom 
(na koho vlastne?) : veď jednu z cien 
hudobnej kategórie sl odniesol "nehu
dobnlk" (HRLD ). Spýtať sa priamo hu
dobných redaktorov, prečo neuspi:l! Onl, 
by bolo asi netaktné . .. 

Súťaž sa schyluje ku koncu. Zdá sa, že 
väčšie prekvapenie (v kladnom zmysle 
slova) už očakávať nemožno. (Dve .,ru
dovky", jedna .,história" a sme hotovil ) 

(Tu ltddlo Bansk6 Bystrica. 
V61enl poaluch6i!l, rbosťom dnelntibo 
pokrai!ovanla cyklu Plesali v srdci 
aroden6, bude apev4k ludovfch ples· 
nl 1 Banskej Bystrice, lvermovakf ro· 
d4k JAn Ambr61.) 

.• . Prl počťívanl zahlásenia relácie ne· 
zaujato listujem v štvorstrunovom scená
ri a premýšlam, - celkom zabudnťíc na 
nel1spech vlastných prlspevkov - ako sa 
táto relácia vlastne do Zatvy vObec dos
tala. (Niečo vyše trojstranový scenár, 
vystavaný na striedani Hlasu, výpovedi 
speváka a ludových piesňach · v ' porov
nani napr. s bohatým 14-stranovým sce
nárom E. Cárskej skutočne nesluboval 
mimoriadny zážitok.) Nehanblm sa za 
to, že už pri prvých slovách "ludovkára" 
som spozornel. A nakoniec, nebol som 
sám. Spolu so mnou sledovali so záuj
mom rozprávanie speváka ludovej hudby 
i ostatn! členovia poroty. z reprodukto
r ov sa totiž na nás šlrllo ono nevysvetli
telné !luidum, ta k mocne vanúce z mno
hých, zdanlivo nenáročných, ba až jed
noduchých diel. (Kiež' by bolo podob
ných tajomstiev Umenia čo najviac!) Ke
by sa ma dnes niekto spýtal, .P.rečo sa 
táto relácia umiestnila na tretom stu
pienku ( zhora ). asi by som tvrdli, že 
pre svoju harmóniu a dokonalosť. V čom 
však spočlvali , to človek clU znovu Iba 
pri jej počťívanl. 

Epil6g 

(V kaldej kategórii molno udeliť 3 
ceny a 1-2 i!lstnti u1nanla. Ak st' 
na to vAlne dllvody, nlektor6 ce•• 
alebo i!esta' u1nanle sa nemusi ude
liť. 

Vfňatok 10 Stattítu Ro1hlasovej 
latvy) 

... a preto sa porota rozhodla udeliť ce
ny takto: 

1. cena: Na hudbu sa spýtaj básnika 
(E. Cárska) 

2. cena: Je ml dobre pri takejto hudbe 
(E. Weidler) 

3. cena: Pieseň v srdci zrodená (J. Du
bovec) 

Cestné uznanie: Ahoj, kamaráti! - Mar
tina Lesná · spomlna na Concertino 
Praga (D. Kovál'ová) 

Cestné uznanie: Hudobné návraty domov 
(Z. Bernátová) 

Cena ROH: Marclnláda (A. Gajdoš) 

... Je piatok večer, sedlm v za!ajče
nom rozhlasovom snacku pri .,poslednej 
dnešnej káve" a ·snažlm sa zosumarizo
vať sl v hlave dojmy dňa ... Nie je to 
jednoduché ... Je .,žatva naozaj malá?" 
Bol som· predsa "úplne hore"! Ale v tom 
prfpa de muslm vedieť, že niet vrcholu 
bez základne - t oho množstva staveb
ného materiálu, ktorý (a jedine on) nám 
dovoluje tvrdlt o vrchole, že vrcholqm 
skutoč!tf je. A ked sme hp už s Istotou 
určUl - nesnažme sa ho Izolovať -
osamotený by prestal byt vrcholom . .•. 

JURAJ DOSA' 



e Teaorltta Jozef Kundlák v dňoch 28. l . - 19. 2. 19118 nal tudoval poata• 
ra FJorrJUa v Rossiniho opere ll signora Grusclno v Teatro Colllmunale v Bo
JagaJ, Jede uf v marci 1987 a velkfm úspechom apleval v alternácii a Lu· 
cJeaom Pararottilll Nemorina v Donizettiho opere Nápoj lbky. AKV 

e SOllsta oper y SND tenorista František Llvora bude v čase l. 2. - 15. 4. 
1988 hosťova ť v Ko~lckej opere v Par!žl, kde pod ta ktovkou Ch. Mackerrasa 
a s dalšfml sólistami pražského ND naštud u jú a v ôsmich predstaveniach 
uvedú Janáčkovu operu Z mŕtveho domu. Llvora s pieva posta vu Luka Kuz
mlča. AKV 

e Na l. medzinárodnom opernom festiva le v hlavnolll meate Kuby Hnane 
' dňoch 17.-30. 10. 1987 Ceskoalovensko reprezentovala zaslúfllá umelkyňa, 
14Uiatka oper y SND Magdaléna Blahullaková. Opernf festival aa konal v Teatro 
Coloa, • ktorolll často spieval Enrlco Caruao. Riadltelka divadla, dnes viac 
ako 70-ročaá, stále tancujdca svetoznáma ba lerfna Alicla Alonao oznámila, že 
operat featival aa bude v ich divadle konat' ka:ldé dva roky a bude sa atrle·
daf a medzlnárodntm festivalolll baletu. Magdaléna Blahul laková sa predlrta
Ylla v Cílohe Santuzze v Maacagnlho opere Sedliacka česť s vfbornfmi domá· 
clml partnermi, tenoristom Ramonom Chavesom a barytonlstom Gustavolll Lá
orom. Blahul iaková sl Yelmi pochvalovala spoluprácu a dirigentkou Elenou 
Herrera, ktorá, podla jej alov, viedla predstavenie s velkfm zmyalolll pre vo
kálnu Interpretáciu diela. Ako sa vyjadrila havanská hudobná kritika, Blahu
l ieková . . . .,Spevácky a herecky vynlkajdca, zapôsobila na nb ako zeme
traaeale." Na záver avojho havanského pobytu účinkovala M. Blahul lako-vá 
oa gá lekonoerte, kde spievala plesne Suchoňa, Dvof6ka, Martin6, Cajkovského, 
Rachmaninova a árie avetovfch opier. AKV 

~a .. aafmke Ilava: E. Zdravková, kubánsky 111lnlster kultúry, M. Blahui laková 
a A. Alonaovl:· .•. , , ,, , . 

e Bývalá Pedagogická fakulta v Trnave su v poslednom čase navždy r oz· 
ltlčlla s dvoma členmi Ka tedry hudobnej výchovy: dr. Ruženou Boršódyovou, 
dlhoročnou odbornou asistentkou hudobnej pedagogiky, a v decembri s Já
nom Kudr yom, najmarkantnejšou postavou su! gener is. Ján Kudry, sám bý
valý vojenský hudobnfk, pôsobil na ka tedre a ko technický zamestnanec. 
Obdarený frečltým humorom a neomylným poznanfm ludf, zasahoval všade 
tam, kd.e sa objavll1 nedostatky a pr oblémy: vypomá hal ta k pfsan rm nô t, ako 
i vlastnou hrou na kon trabase, čfm dal školskému súboru Collegium musicum 
rozhodujt1ci .,vzhlad ". Umožnil tým interpretácie barokových skladieb a kon · 
certov Cor e ll1ho, Torell1ho, VIva ldiho a Speera. Vypomáhal 1 na verejných 
vystt1peniach čl t1spešných výkonoch súboru na súťažiach SUTV. J. A. 
e PremiéJ u nového aylllfonlckého diela skladatela Hanuiia Domanského, 

alavnostnú predohru .,Chvála zeme", uviedla na dvoch abonentnfch koncer
toch v Mahenovom divadle v Brne Stétna filharmónia Brno pod taktovkou 
Rudolfa Krel!mera v dňoch 14.-15. januára 1988. Pre dielo aú charakteristické 
farebné inltrumentácle, bohatt rytmlckt pôdorys, melodickosť a vndt~rná dy
aallllka. Tieto momenty podl!larkujd slhnostnt charakter a lakrlvolf sklad
by. Dominantné ad kantabilné úseky, ktoré v závere vrcholia oslavnými fan
fArami. Publlkulll i odborná kritika pri jali dielo s mimoriadnymi sylllpatla
ml ..... . Premiéra Domanského predohry ,Chvála zeme• prekvapila jasnfm zvu
kovtm ladenfm, prfjemnou kultivovanosťou. Jej vnútorné spevná itruktdra 
Inklinoval-. k rozjasnenfm farbám (zvony a husle) a us pokojovala formovou 
'Yclbrenoaťou." (Rovnost, 19. 1. 88) 
e Zväz bulharských skladatel ov a Cs. kultúrne a Informačné stredisko 

v Soru usporiadali koncert z tvorby s kladatelu Hanuša Domanského. Poprednf 
bulharskf umelc i uviedli z tvorby skladatelu Sláčikové kvarte to s fla utovým 
sólom, Dlthyramby pre klavrr, výber z vokálneho cyklu Elegická suita pre sop
rán a klavfr a premiéru skladby Ad l!b!tum pre klarinet , vibr afón, biele 
a klavfr. Táto sklad ba vznikla na objednávku vynlkajt1ceho bulharského ko
morného s1lboru známeho aj u nás - Trlo pre s1lčasn11 hudbu. Využfva volné 
radenie melodických a rytmických štruktúr, pričom vznikaj(! zau jfmavé zvuko· 
vo-farebné kombinácie (napr. svojS'ky pOsoblu najmä kombinácie klavfr -v!bra· 
fón, kla rine t-vibr afón ). Koncer t, na ktorom su skladatel osobne zúčastnil , vy
volal živý ohlas, ktorý vyvrcholil v záverečnej premiére bulharského sú boru 
v skladbe Ad llb!tum. 

. , Z PODUJATI SHF. Záujem milovnfkov s tarej hudby pritiahla do Klubu 
akladatelov &. 1. prftomnosť Interpreta-dirigenta a o:llvovatela hudby minu
lfcb d6b, Andrewa Parrotta. Beaedu, v ktorej Parrott prezentoval svoje ná
zory na interpretačné problémy hudby od gotiky po neskor!! baroko, modero
val Vladlllllr Godár. (Záznam a besedy sme priniesli v H2! 3/88, atr. 12. ) 

Slonnakf fllhar monlckf zbor mal v poslednom obdobi mnobo prfle!ltosU 
prejBYlť svoje kvality na domácich a zahranlčnfch pódiách v dielach aloven
aktch l avetovfch skladatelov. Hosťami Igora Bergera 13. 1. boU zbormajster 
Pavol Procházka a nlekolkf l!lenovla zboru. Skoda, :le slubnd diskusiu o inter
pretal!nfch finesách zborovl!ho spevu prekryll problémy organizal!nl!ho a ko
marl!ného charakteru. 

Mlkulái Kreaák je známy a ko odbornfk na husllarstvo. V minulom roku sa 
sCII!aatnll 2. medzinárodnej husliarskej súťaže v Bulharsku a crelllonskfch 
oalb vtrol!ia úlllrtla Antonia Stradlvarlho. Svoje rozprávanie o tfchto vfznam
afch podujatiach doplnil unikátnymi nahrávkami prvotrlednych Interpretov, 
hrajdclch na originálnych Stradlvariho nástrojoch. - LA-

• · V dr uhom kole dlhodobej opernej súťuže Luciana Pavarottiho, ktoré pre
biehalo v dňoch 8.-13. 2. 1988 v Modene v Tullansku, sa zúčastnilo p!lť mia· 
dých sólistov opery SND: Ľubica Rybárs ka, Eva Jenlsová-Antollčová , Jarosl av<~ 
Horská, Jitka Zerhauová, Ján Ourčo a štipendistka SHF Dagmar Llvorová. 
Z približne t risto účastnikov druhého kolu súťuže z Európy a Ázie bolo šesť· 
desiat vybran ých pre záverečný kon cert , do ktorého Pavarot ti určil Jenlsovú
Antollčov11 , Rybársku, Llvor ovt1 a Durču . Koncert súčasne znamena l da lšie 
vylučovacie kolo. Do posledného kola sútaže, ktoré sa uskutočn! v októbr i 
1988 vo Filadelfii, zo slovens kých operných spevákov postúpili dve sopra
nistky - Ľ. Rybárska a D. Llvor ová. -AV-

. " 

K stretnutiu slovenských a českých 
·kritikov 

Stretnutia s lovenských a českých kritikov 
pr! prehrávkach súčasnej slovens kej a českej 
hudobnej tvorby, spojené s diskusiou, sú sú· 
častou nlekolkoročnej tradfc!e , ktorej cielom 
je o. !. udržať vzájomnú informovanos( .,o" 
a ,.v" novej !tvorbe oboch nár odov, je j h lbšie 
poznanie - a napokon 1 možnost! pre kon· 
taktovanle sa členov oboch umeleckých zvä· 
z ov. Tie to stretnutia (kona jú sa striedavo 
v Prahe - Brne - Bratislave l pripravu jú 
tvorivé komis ie pre teóriu a kritiku ZCSSKU . 
a ZSSKU spravidla raz ročne. O tom, že sú 
užitočné, svedči nielen Ich dlhoročná život· 
nost, a le a j pozornosť, ktorú Im kritici ve
nu jú ( vonkajšfm ukazovateiom by mohla byť 
tbhtoročná naozaj bohatá účasť z českej 1 
slovenskej s trany, vnt1torným zasa bohatá dis · 
kusla k odzne lým dielam) . 

Tradičný rámec stretnu ti tvoria vlastne ho
diny a hodiny !ntenzlvneho počúvania hud
by· - a k tomu neformálne, ale ,.k vec!" sme
rujúce besedy, ktoré sú tou pravou pr llež!
tosťou nie len pre vys lovenie vlastných ná
zor ov a postrehov, a le aj pre konfrontáciu 
súčasného smerovania českej a slovenske j 
tvor by. Tvor ba je inšpirujúcou nie len pr! 
smerovanf besied, ale i spôsoboch vyslovenia 
sa č! už k jednotlivým dielam, alebo všeobec
nejšfm úvahám. 

Pre os ta tné takéto s tretnutie ( 28.-29. I. v 
Prahe ) ponúkla česká 1 slovenská struna opäť 
reprezentačný výber z diel , k toré v posled
nom obdobi pr! svojom premiér ovom uvedenf 
zau jal!. Aj ked z pOvodne pripr avených skla
dieb odzne la Iba polovica (bohatá dis kusia, 
ale aj želanie počúva ( celky a n ie Iba úryv
ky skladieb, značne na r ušila ,.časový plán" 
prehrá va k J. umožnil tento výber dospieť v 
diskusii k novým pozna tkom l k niektorým 
zovšeobecneniam . 

Z českej tvorby zazneli diela S. Havelku, 
P. Kofroňa, M. Kope len ta, J. Gemrota, M. Ku· 
blčku, M. Koš uta - zo slovenskej M. Bázlika, 
J. Beneša, R. Bergeru, V. Godára , I. Hrušov· 
s kého, I. Zeljenku. Z českej tvorby sa pri 
s kladbách , v ktorých au tor i pokračujú v do
terajšom smer ovanf, sústredila pozornosť na 
reprezentan tov mladej gener ácie, je j tvor
ba popri m ladej zrelosti a vážnosti ( Gemrot l 
v pre javoch ďalšieh (Kofroň, Kubička ] nie· 
raz hladá podobné .,cesty k pos l ucháčovi" , 

ako slovenskí trldslu tnlcl (p rlklon k minu
lost! väzba na overené hodnoty , úsilie mla
dém~ poslucháčovi su nielen prihovoriť, ale 
ho a j Inšpirovať pri odhalovan! súvislosti .. . 
Tu však hrá úlohu výsledok - čl je diel o 
Iba .,zbierkou" týchto väzieb nu m inulos t, 
alebo Individuálnym, samostatným nosným 
umeleck ým posols tvom ... ). Zaujlmavé bolo 
tiež por ovnávanie dvoch prlstupov k spra· 
covanlu historických tém. Svatopluk Huve lk<: 
vytvoril oratórium List Poggla Bracclollnlhc, 
Leonardov! Brun!mu n odsúden! Majstra Je
r on ýma z Prahy. Tento monumentá lny mono· 
lit charakterizu je predovšetkým eplčnosť 11 

jednota idey a jej hudobného stvárnenia. P!lť 
fresie k pre orchester - Jan Alche l San t!n1 
od Mlcha lu Košuta sa takisto obructu v lnšp!· 
rácU do minulosti - no v Košutovom prl · 
s tupe sledu jeme kon fr ontáciu s oml nulosfou 
z pohladu súčasnlka. 

Slovenská tvorba opä ť - tak ako aj v ml
nulých rokoch - vzb4dila na s tre tnu ti velk(( 
pozornosť. Ked že sa nedá podrobnejšie zasta 
vU pri všetkých dielach, ktoré odzneli (vý
ber pont1kaných skladieb bol spravený podla 
želania českých kolegov] , spomeňme aspoľt 
Zeljenkovu 5. symfóniu, v súvis losti s autora: 
výml novými tvorivým! t!lozoflckýml dimen
ziami a Godárov Darlačangln sad, ktorý pred
s tavil tohto autora na ďalšom stupni, dosiah
nutom v umeni komunikova ť s poslucháčmi 
pr! odovzdávani posolstva. Velký ohlas mala 
Benešova voká lno tvorba (konštatované bolo 
jeho vokálne cftenle 1 návrat k J: týlu kanta 
bilného spevu J. ako aj t!lozoflckejš!e konci· 
pované diela ďalšieh. 

Ak bola v llvode zdôrazňovaná prlebežnos( 
týchto spoločných československých stre t
nut!, treba pripomenúť, že Ich cielom nie je 
snaha dospieť ku konečným záve rom o dote
r a jšej tvorbe. Predsa sa tu však vynára pr
vok, ktorý Iste nebude (resp. už teraz nie 
je) zanedbntelný pri spätn om pohrade na 
tvorbu. Ide o Inter pretáciu - a väzby novej 
tvorby na jej osobnosti. Práve v tomto svetle 
sa ukazu je, že slovenská hudba je mnoho
strannejšiu 1 žánrovo pestrejšia. Našl skla
datelia sa viac obracajú na Interpretačné In· 
dlvldua l! ty - ve lký zástoj tu má slovenské 
vokálne umenie, ktoré tentoraz reprezen tovali 
M. Hajóssyová, S. Kopčák a J. Galia . 

VIERA REZUCHOVA 

MAŤ .VO VECIACH JASNO 
Niekoľko poznámok k pdspevku O hudbe a zborovom speve 

S ve lkým záujmom som si prečrta la v Hu
dobnom živote č. 1/1988 rozhovor E. Kysela· 
vej s dirigentkou E. Šarayovou-Kováčovou o 
zborovom speve. 

Nemôžem však nechať bez vysvet lenia pa· 
sáž, venovanú zahraničnému účinkovaniu Bru· 
tislavského detského zboru, menovite časť, 
v ktorej st s. Sarayová ťažká na menej pri· 
ležltostl k prezentácii v zahranič! prostred· 
nfc tvom Osvetového ústavu v Bra tislave. Až 
na t1časť BDZ ·v belgickom Neer pelte v roku 
1974, ktorej návrh je skoršieho dáta, ostat· 
né roky existencie zboru á1 do roku 1986 
spadajú totiž do obdobia môjho odborného 
pôsobenia v oblasti zborového spevu v bra ti
slavskom Osvetovom ústave, v rámc! ktorého 
som su podlela la na vysielani nmutérskych 
zbor ových telies na medzinárodné festivaly 
a súťaže, určené Ministers tvom kultúry SSR. 

Pr edovše tkým je t reba zdôrazniť, že pre 
detský zborový spev v EurOpe bol! počas 
spomlnaného ,.môjho" obdobia v Osvetovom 

' ústave známe len tie to medziná rodné fóra: 
belgický Neerpelt, talianske Arezzo, maďar
ský Debrecfn a v posledn om obdob! sa obja· 
vilo talianske Prato a bulharská Slllstra. Jed· 
no poduja tie v Juhoslávii, nakolko prl jlmalo 
a j folklórne súbor y, sa za mojej éry zboro· 
vým spevom neobsadzovalo. 

V Neerpelte, kde sa dvojročne s triedajú 
zborové telesá s Inštrumentálnymi, sa pocho· 
plte lne zúčastňujt1 vždy !né. A to vďaka to· 
mu, že detský zbor ový spev - a v primera
ne j miere a j mládežnfcky, s t redoškolský (v 

Neer pelte môže súťažiť aj tá to veková ka · 
tegór!a l - sa na Slovensku rozrástol do ta· 
kej šfr ky u dosta l sa na takú umeleckú úr(l· 
veň, že sme mohli vyslať vždy Iný zbor, pri
čom mnohé ešte dodnes neprišli na rad. 

Na rozdiel od Neerpeltu, v Arezze o Prate 
je nekompromisne s tanovená veková hrunlc<. 
15 rokov. Splnenie tejto podmienky sl uspo
rladatelln tesne pred vstupom na súťužnG 
pódium prever ujú v cestoyných pasoch. Ked
že túto podmienku v počte 30 deti BDZ v 
roku 1982 nemohol splniť, ponuku Osvetového 
ústavu nemoh ol prijať - SSR reprezentova l 
zbor z Prešova. V Prahe túto podmienku bol 
schopný splnU Popradský detský zbor v roku 
1984. Na medzinárodnú súťaž v Debr eclne bol 
v r oku 1986 vyslaný BDZ. Prečo jeho účasť 
neprebeh la v obvyklej mie re a podmienkach 
- ako vedenie BDZ vie - je zložltej!Hu o táz
ka . 

Stručná bilancia skutočnos ti je takáto. BDZ 
za 25 rokov svojej existencie bol skutočne 
len 3 razy poverený reprezentáciou Osveto
vým ústavom. V tom ho vša k za tia l žiadny 
Iný de tský spevácky kolektlv neprekona li 
Mnohé ostatné detské spevácke zbory, sice 
s menšfm počtom rokov trvania , ale s krás· 
nyml výsledkami, meraným! celoslovenským 
žilinským súťažným fórom, ešte len na tie to 
vzácne prlležltostl musia čakaf. 

Všetkým želám, aby Ich bolo čo najvia c 
a končlll s takým! umeleckými výsledkami, 
ako doteraz. 

MARCELLA MESAROSOVA 

KONKURZY 
Riaditel Slovenského ná rodného divadla v Bratis lave vypisuje konkurz do hlasov oper· 

ného zboru 
- soprán, 
-alt, 
- tenor, 
-bas. 
Konkurz sa uskutol!nf dňa 14. 3. 1988 o 13,00 h v skúšobni zboru n.a Gorkého ul. .l!. 4, Bra· 

tlslava. Podmienky: ukonl!ené odborné vzdelanie, konzervat6rium alebo VSMU, zaaplevať 
umelú alebo ludovú pieseň, zaspievať á riu. 

Konzervatórium v Bra tislave, Tols tého ll, vypisuje konkurz na obsadenie vorného miesta: 
učltela hry na gitare , 
učltera - klavlrneho korepet ltora, 

- ul!ltela s aprobáciou kompozlcie, 
- ul!itela s apr obáciou dirigovania, 
- ul!itera hry na organe. 
Kvallflkal!né predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prlslušného smeru a pedagogické prax. 

Predpokladant nástup interného alebo externého vyučovania je l . X. 1988 po schváleni 
konkurznej komisie. Prihlášky dolo:lené dotaznfkolll, :llvotoplaom, overenf mi dokladmi o 
vzdelani a praxi možno podať do 4 ft:ldňov od uverejnenia konkurzu na adresu konzerva
tória . 



Genrich Gustavovič Nejgauz klavirista a pedagóg 

SPOMIENKY, úVAHY, KORESPONDENCIA 
III. 

Sklad·atella, Interpreti: hu
dobnl teore tici a kritici, peda
gógovia - všetci sa podielajft 
na hudobnom dlani, vytvá raj(! 
hudobnú kulttlru. Pedagógovia 
- čo je práve tak zaujlma-.:é 
ako nelogické - zostávajtl vllč
š inou v pozad!, hoci práve oni 
často rozhodujúcou mierou pri
spieva j(! k formo111antu umelec
kej osobnosti. Je ojedinelým 
zjavom, ak výborný kla viris
ta ziska vllčšlu popularitu a 
vážnosť ako pedagóg, než ako 
výkonný umelec. Tak to bolo 
aj v prlpade G. G. Nejgauza. 
Pri počftvanl jeho nahrávok 
(Mozart, Chopin, Brahms .. . ), 
napriek nedokonalej technike 
zvukového záznamu, poslucháč 
žasne n!!d krásou tónu, priro
dzeným, hlbokým, nea fektova
ným výrazom. Ako je možné, 
že umelec takého formátu sa 
realizova l predovšetkým v pe
dagogickej činnosti? 

V čase, ked G. G. Nejgauz za
člna! profesionálne pôsobiť, 
predstava klaviristu sa spájala 
s pojmom v l rt u ó z. (A. Ru
blnsteln a V. Horowltz až v 
s trednom veku začali prehlb()
vať obsahov11 stránku Interpre
tácie.) Nejgauz nemal ani fy
ziologické da nosti (mal pomer
ne malft a ftzku ruku) ani po· 
vahu virtuóza. Nikdy sa nedo
kázal vyžlvať v rýchlosti a ob· 
ra tnostl prstov, oddelujtlc Ich 
od hudobnej podstaty Interpre
tovanej skladby. Bol prlllš kom· 
pllkova nou osobnosťou s mno· 
hos trannýml záujmami. Ak mu
sel tráviť hodiny za klavírom 
pri nacvlčovanl určitých tech
nických miest, zároveň rutova l, 
že nevyužil tento čas pre spo· 
znávanle Inej hudby, llteratťíry, 
výtvarného umenia, fllow fle a 
pod. Nejgauzovým Ideálom bol : 

l. človek 
2. umelec 
3. hudobnlk 
4. klavirista 

(V živote sa s tretávame čas
to s opačnou hierarchiou. J 

Vo svojej pedagogickej prác i 
s meroval k uvedenému Ideálu. 
Výchova klaviris tov - vlrtuó· 

zov nebola jeho cielom. Celý 
pedagogický proces zameriaval 
na "vtiahnutie" žiaka do ob
lasu duchovnej kulttlry, etiky 
a umenia. Prostredníctvom kla 
vlra učil žiakov spoznávať a 
milovať hudbu, rozumie~ jej, 
byť mtldrejšlm, vnlmavejšlm 
a td. Vo svojich spomienkach 
plše: ,,Učil som na konzervatl'· 
r iu - nie v detskej škole ale
bo v učilišti, tam sa majú pre· 
berat ztlkladn~ technlc~ nc1vy
ky. Na k onzervatóriu hrajú žia. 
cl od prv~ho ročnlka umeleckú 
a nie tnštruktlvnu literatúru. 
Preto sl pedagóg všlma v pr
vom rade hudobno-umeleck~ 
nedotlahnutostt; pracuje na po
chopeni štfílu, autora, skladby 
a jej tnterpretdcte. Treba nat
prv určtf, č o ~tak hrd, potom 
a k o to md hrať. Clm jasnej
šie postavlme ciel, tfím lahšte 
ndjdeme prostriedky na jeho 
dosiahnutie." 

Na základe tejto myšlienky 
zostavil G. G. Nejgauz schému 
svojich poznámok o klavírnej 
hre-

a) hudba, hudobný obraz, 
b) rytmus a zvuk, 
c) technika v celku l v de· 

ta il och. 

(Jeho podrobné rady a tlva
hy stl rozvedené v knJhe "Poe
tika klavlra", ktorá vyšla v pre-
klade a j u nás.) ··· 

Základná otázka umeleckej 
pedagogiky - čo je možné žia
ka naučiť a čo nie - prináša 
paradmmtl odpove d: Zlaka tre
ba učiť to, čo nemožno naučiť. 
Pri práci so stredne nadaným! 
žiakmi to znamená rozvljať Ich 
s luch, vnlmavosť a fantáziu, 
učlf Ich hoci aj základy hudob· 
nej logiky, snažiť sa urobiť toh 
tale ntovanejšlml než stl. O kol
ko jednoduchšie (snáď l pros
pešne jš ia? ) je ukázať nlekolko 
technických cvlčenl, opravU zo
pár prs to kladov, upozorniť na 
niektoré dynamické znamienka. 
Nejgauz patril medzi · tých pe
dagógov, ktor! radlej dosiahli 
;,desať percent z vysokého ume
leckého cleJa, než sto percent 
čltankového glancu". 

Jednou zo základných · kvalit 
pedagóga by mala byť schop-

nosr kritickej analýzy. Nejgauz 
prlpisoval velký význam vzá
jomnej výmene skftsenostl. ,,Pri· 
llš často počujeme prt hodno
teniach ndzory, zodpovedajúce 
skôr mtlovnlkovt hudby, člove
ku z publika, než ndzory hu
dobníka - profestondla. Hod
notiaca diskusia sa vl1čštnou 
preruši tam, kde by mala vlast
ne začat - prt riešeni podstat· 
nfích profeslondlnych probl~
mov. Som hlboko presvedčenfí, 
že každý pedagóg môže v tvori · 
vej profeslondlnej diskusii tba 
zl skal." 

V záujme výmeny sktlsenostl 
považuje Ne jgauz prlívo "otv()
rených dverl" (t. j. právo štu
denta sledovať učebný proces 
u ktoréhokolvek pedagóga) za 
nedostatočné a navrhuje: 

l . Periodické stretnutia pe
dagógov, pri ktorých by Sl na
vzájom vypočuli svojich žiakov, 
pohovorll1 o problémoch , pllí
noch a učebných postupoch. 

2. Analogické stretnutia žia
kov, hrajtlc lch rovnaké s klad
by. 

3. Spoločné stre tnutia pedagó· 
gov a žiakov, kde by sa rozo
berali otázky pedagogiky a In· 
terpretácle, spojené s prehrá
vanlm nových skladieb. 

4. Stretnutia "cudzlch" štu
dentov s "cudzlml" pedagógmi 
(prirodzene , tieto by mali mať 
charakter konzultácie a nie 
školskej práce), určené predo
všetkým ašpirantom, predpo
kladajú. zrelých študentov s ho
tovým re pertoárom. Ide tu 
vlastne o spoznávanie odliš
ných lndlvlduallt, rozličných 
názorov. Zmysi'Om takýchto 
konzultácii je presvedčiť sa, že 
hoci "pravda je len j~na", naj
dôležite jšie v umeni je mať 
vlastnú tvár - "pre k r á s n e 
j e vždy rozmanité." 

Mnohé :z týchto návrhov sa 
- hoci v Inej podobe - v sú· 
časnosti realizujú, väčšina však 
stále zostáva Jen lnšplrujt1clm 
podnetom na zamyslenie. 

V posledných rokoch svojho 
života sa Nejgauz často zamýš
lal nad "zmyslom" pedagogiky. 
"Kolkokrdt pri prdci s beznd
dejne slabými žiakmi som sa 

snažil, trpel - a napokon re
zignoval. Vtedy mt napadla 
spdsonosnd myšlienka - ne
chaj Ich , nech sl hrajú ako mô
žu, načo sa muči(, radše j sl 
zdravte chrdntf. No hned na
to, počujúc ,hudobnO vfítvor', 
vyskočil som s dvojndsobnou 
energiou a presvedčoval žiaka, 
že hrd zle, vysvetloval, ako md 
hra( a opl1f som zbytočne strd
cal ,emoctondlne sily'. Nuž, ta
kg je rozpor myšlienky a ko
nania." 

Pri všetka J ,,ideallstickej" 
viere v moc pedagogiky prizná
va Nejgauz, že spojenie výbor
ného učltela s nenadanŕm žia
kom je práve také bezvýsled
né, ako spojenie nadaného žia
ka so zlým učlterom. "Talent 
nemožno vytvor i t, možno tba 
tvoril kultúru, z ktoreJ sa ta
lenty zrodia. " 

Nejgauz vystrfha mladých na
daných klaviristov pred pred-

časným zakotvením v návale 
pedagogickej práce. Pre výkon
ného umelca mOže byť peda
gogická práca prospešná km v 
minimá lnych "dávkach u, výluč
n e s ta lentml. Práca s nenada 
n ýml žiakmi ublja, pedagóg 
stráca vera sfl a výsledok je 
viac ako neistý. " l dedlne by 
bolo, keby výkonnfí umelec za
člnal svo;u pedagoglck(t prdcu 
ako štyridsa( - ~tyridsafpl1f
ročng. Tak aj on bude spoko/· 
nfí a j obecenstvo mu bude za 
to vdačn~." 

2tal, u nás sa tť>uto život
nou skúsenosťou, podopretou 
múdrou r adou, rladlt nemôžme. 
Slovensko neuživl nn! dvanásť 
kl avi ristov - sólis tov l komo1·, 
n9ch hráčov spolu. (Alebo je 
chyba v tom, že "sa" vlastne 
nevie, kt•orf sú. práve tf dvanás
ll? ) 

IDA CERNECKÁ 
(Dokončenie v bud. čfsle. l · 

Momentky z istanbulského hudobného života 
dernfíml výrazovými prostr iedkami. Až 
na nlekolko zaujlmavých miest nevie 
posluchó.ča zau;at. 

Operný súbor uviedol niekolkokrdt 
koncertne celovečern~ oratórium naJvý · 
znamneJ~Ieho súlJasn~ho tureck~ho skla· 
datela Adnana Sayguna, Yunus Emre, z 
roku 1946. Diel o preukdzalo i v priebehu 
l!asu svoju životnost, a to nielen domu 
{Parlž, New York-Stokowski, Potsdam, 
BudapeU, Lake Placld, VIedeň, Br~my J. 

Po vystúpeniach Istanbulsk~ho · štdtne· 
ho symfonlck~ho orchestra na BHS zis
kala a j naša hudbymilovné! vereJno~( 
jasnejšl obraz o úrovni tureck~ho lnter 
pretačn~ho, umenia. O probl~moch l úspe. 
choch tureékef hudby som už vtackrdt 
na strdnkaclt Hudobn~ho života re]eroval 
a t reba povedal, že vzhladom na úplnfí 
nedostatok tradlcil - ved európska hud
ba sa tu pestuje len l!ost vyše 50 rokov 
- výsledky a pokrok tureckej hudby nie 
sú zanedbateln~ a poukazujú na velký, 
hoci niekedy svojrdzny hudobnfí talent 
Turkov. O to viac zarazl postoj recen· 
zentky, k tord o vfíkone tstanbulsk~ho or 
chestra v Hudobnom živote naplsala, že 
" . .. charakter zvukov~ho obrazu orches
tra . . . evokuje domdce tradlcle l udo
vých kapiel s orlentdlnym nddychom " .. . 
Ako sa ten nddych orlentdlne j hudby 
preJavil pri predvedenl Fantast ickej sym
fónie, neviem si dosť dobre predstav i( . 
To, že ,, ... orchester ponlma európsku 
hudbu cez prizmu domdceho hudobn~ho 
cltenia .. . ", Je hddam samozrejm~ - tak 
je to napokon v.~ade; u nds sa tiež napr. 
Verdi spieva lndč, než v Taliansku a ne
musl to nutne znamena( , že sa spieva 
horšie! Dalej: ked recenzentka tvrdi, že 
" ... vl1č~tria hrdčov telesa pochddza z 
lnfích krajin .. . " (čim zasa akosi oponu
je sama sebe, čo sa tfíka toho orientdl
neho nddychul, mala by st túto tnformd
ctu najsk6r overiť. V lnstanbulskom sym
fonickom orchestri nie le totiž ani jedl· 
ný cudzinec, okrem M fdlrlaenta lonescu 
Galattho. Takže - nezavddza jme čltate
rov• 

Nechcem robi( advokdta Istanbulčanom 
- majú probl~mov v orchestri dos( -
seriózneJšie a et ick ejšie by však bolo 
na t ieto konkr~tne nedostatky ppukdzaf . . 
Napriklad na nesúrodosf a tntonačnú ne
vyrovnanosť skupiny drevených dychov, 
častú preforslrovanosf plechov čt men
~le dynamick~ rozpl1tle sldčtkov. 

Výkony orchestra doma vykazuJú znač
n~ výkyvy - priamo úmern~ kvalltdm 
dirigenta. Dobr~ býva;ú Galatlho k oncer· 

ty; oproti tomu pod taktovkou hosťujú· 
ceho Ertugrula Sevsaya, p(Jsoblaceho v 
USA, podal orchester výkon takmer ama
t~rsky. Svetlfím bodom programu však 
bola skveld mladd vtedenskd huslistka 
Karin Adamovd v Mozartovom Husl ovom 
koncerte A dur. Sevsay nepresvedčil ani 
ako skl adatel. Teho Slnfonletta d l a tur
ca pôsobi značne gýčovito. Medzi dobr~ 
koncerJy sa zaradil aj ten, ktorfí dir i
goval renomovaný Portugalec Silva Pe
reira. Skoda, že nedostal villJšl priestor 
pre seba: v podstatnej časti programu 
mal orchester sprievodnú úlohu. Klavl· 
ristka Perin Koknarerovd hrala mdlo vfí
razné Franckov~ Symfontck~ varidcl e a 
Selma Gok~enovd LaZov nezaujlmavý a 
obsahove prdzdny violončelový koncert. 
Ani svotou spolahllvou technikou, ani 
peknfím tónom nedokdzal a diel o oživil. 

Z hosťujúcich dirigentov spomeniem 
ešte mlad~ho Taliana Antonia Plrolllho 
( Rosstnl, Chopin, Cajkovsk l/) , k t or fí mu· 
zlclroval vkusne a v prtmeranfích tem
pdch. Niet dos( priestoru pre obšlrneJ· 
šle referovanie o jednotllvfích koncer
toch - napokon by to ani pre nclšho lJI. 
tatela nebolo zaujlmav~, uspokojím sa 
aspoii vymenovanlm, niektorých pozoru
hodnfích dirigentov a sólistov, ktorí sa 
v tejto sezóne lnstanbulsk~mu publiku 
predstavili. Z dirigentov to bol Poliak 
Tadeusz Strugala, š~/ ankarsk~ho Pre
zldentsk~ho orchestra, Michel Tabachnik , 
v súčasnosti š~f torontsk~ho orchestra; 
zo sólistov huslista Devy Br l th ( Men 
delssohnl, Oleg Kagan, Natalia Gut ma· 
novd a Vladimir Sk anavt { Beethovenov 
"TroJkoncert" 1, význam nd domdca hus
listka Ayla Erduranovd (Szymanowski/, 
ďale; k lavirista Lazar Berman (hral pO
vodnú verziu Cajkovsk~ho Koncer t u 
b mol/ , so synom, Pavlom Bermanom . 
velmi perspektlvnym lB-ročným husli.~
tom ( Bruch: Skótska fantdzlal. 

Istou kuriozitou istanbulsk~ho hudob· 
n~ho života te, že orchestrdlne koncer
ty sú pravidelne beznddejne vypredan~, 
hoci sa r eprlzujú, podobne ako baletn~ 
predstavenia v opere. O operu Je zduJem 

podstatne menši. Prlčin te viac: nevhod
n~ (z javne rodlnkdrske 1 obsadzovanie 
sólistov do hlavnfích úloh (lebo výber 
spevdkov - a to aj velmi dobrých -
md istanbulskd opera mimoriadne boha· 
tý - je tu angažovanfích do BO sólls· 
t ou/ 1, v~eobecne s laba úr ove ii r~žie a v 
neposlednom r ade aJ nedomyslené! dra
maturgia. Ani každoročn~ striedanie r ia
dUelov opery probl~m nerieši - skôr 
naopak. 

V ostatnom čase sa ndvštevnlci vytrd
cajú aj z recltdlov - tu Je na vlne asi 
nie vždy dos( prlsny vfíber sólistov. Na 
druhe/ strane Je v~ak sympat tck~, že 
ambi ciózni domdcl umelci dostdvajú prl
ležitos( ostr telaf sa pred publikom, at 
ked Im chfíbajú ešte potrebn~ skúse
nosti. 

Opera uviedla v ostatnom čase hlsto· 
rlckú operu domdceho skladatera Okanu 
Demitrlsa Murat IV. s nevelmi nosným 
libretom. Prlliš poplsnd hudba osciluje 
medzi tureckfím folklórom a mierne mo-

Z baletných premi~r spomeniem Zle 
strdžené dievča H~rolda-Lunchberyho, v 
choreografii Frederick a Ashtona a na 
sc~ne a v k ostfímoch Osberta I..ancastera 
- pritažliv~. vtipn~ predstavenie, bud ia · 
ce neutlchajúci zdufem publika, a Nižill· 
sk~ho večer v malej sdle Atatarkovho· 
kultúrneho strediska. 

V dramaturgických pldnoch istanbul· 
skeJ opery md svo;e miesto a; opereta 
- v tejto sezóne Inscenovali Lehdrovu 
Cigdnsku ldsku, v ktoreJ sl za svo;e §tý · 
lov~ sóla zlskal velk~ uznanie nd§ hos· 
fuJúci k oncertný majster opern~ho or 
c.hestra Ern est Patkoló. Ai zborovfí part 
pripravil host zo Slovenska, Koloman 
Kovdcs. 

ROMAN SKREPI!:I\ 

Istanbulský i tátny symfonický orchester na BHS '87 Snímka : V. Benlw Hž 



UVUE Ht - TRADICIE A sqCASNOSŤ HUDOBNEJ BRATISLAVY 

O HUDBE V DAVNEJ BRATISLAVE 
P !sa( dejiny hudby st·arej čl dávnej BNitt!.slavy zna

m~má e§te aj dnes, ked predsa len už máme k dls
pozfcll určHé a nie nezauj!mavé poznatky a výsled:ky 
vtskumov, viac kladenie otázok, formulovanie problé
mov a hypotéz, než servf.ro'WI>nl'e hotových právd, té-z, · 
teórii. Hudba je Isteže jednou z blopsychlckýoh funkcii 
i!loveka a - metafori-cky - dá sa poved.ať, že prvá 
mel6dla sa zrod1la v roV'nakej chvili ako prvá myšlien
ka. Hl•torlk mOž·e s akou.,tawou mierou s.pof.nltllvost! 
vtyoj hudby sledovať až od stredoveku. Až tu tot·lž 
k prameňom aroheologlckým a etnomuzltkologlckým prl
btlda kont!ntntoO prameňov špeclflcky hlstor!c.kých, t . •j. 
pra••llov pl.anfch, ktoré okrem notovaných skladieb 
predetavuje aj neustále nara.sbajúcl komplex Iných p!
aoamostl najrozl\t.IIt;!jšlch druhov súvisiacich priamo čl 
sprostredkovane s hudbo.u a s tzv. hudobným životom. 
neto Stl prodUktam čl refl.eXI·OU fungova nia hudobnfch 
blldttcll - popri pf9Dle a notác11 druhého dôležl.tého 
fundamentu európSkej hutJ.obnej kultúry. V ,pr!pade náš
bo mesta aj tu, ked máme k d!spozlcU tieto dva IVÝ
runé orleotačné body, budeme skôr tápa(, než kráčať 
mktm ia'akOIID .•• 

I. 
Ak vychácLzame z naznač81lých pr.emis - čim pravda 

Dttvrdtme, že bud1icl výskum bude treba reduk.ovať 
lea na ne - teda, ak hfadáme počlarky umelectkej 
budby v našej BNI.tl:sla·ve, muslme zaťať pokusom o re
konštru.kclu histórie latinského tzv. gregorlénskeho cho
rtla &ko &probované·ho prejavu hudby na:jmoonejšej a 
Ideologicky nift:J·VIplyvnejšeJ Inštancie stoodoveké.ho feu
dalizmu - ikatol!ckej ol:rkvl. Tu - ak od·hl!adneme od 
zrejme ve~kamOINIIVSkéh<> ko.st.ola v areál! h:radu, kt·o.rý 
etl v 2. polovici 10. storočia zanikol (aj ked sa o.kolo 
baziliky ešte aj po t·raglc·kých udalostiach z r.o1ku 907 
pochovávalo naďalej) - oentr.om hudobného diania sa 
114 stáročia stala klllp1tula a prépošstvo (s!dllace spo
i!laltu n.a horade, no od 13. storočia presťahova.né.ho do 
podhradia), kde sa od r. 1253 spomf,najú k anonlci.Jren. 
tort (1eda cJ.rikavn! hodnostá.rl majúci na starosti hu
dobno-spevácku zložku bohoslužieb a 'PObožnosti), od 
roku 1302 §!rola {azda stoj! za zmlen:ku, že v sbredo
vekeJ Brat1slave pôsóbllo spolu až päť farných škôl ) so 
!lakmi, k.torf " voce consona" {1365) prespevovall anu
tony a hymny. Rovna.ko dôležitý bol hla:vný farský 
11ostol, neskorš! dóm sv. Ma.rt•Lna, ktorého časť veže 
a !od boli v zákl·ade vybudované už · v 13. storoč! a kto
r9 dnešnO. podJ()Ibu dosta l v 15. storoč!. K týmto dvom 
ohniskám pr1stUJPuje v 16. storoč! zbl1ra·ný - ale svoj
ho času velmi n·avštevovaný a obfO.bený - k ostol sv. 
Vavrinca (stál prlbl.l.žne na mieste dnešného obch. do
mu .Pr!or), ktorý koncom 15. storočia vyd·ržln.vai zbor 
24 spevá·kov - teda nie menši, než hoc·Lktorý Lný eu
rópsky katedrá·lny zbor. Napokon bol tu ešte kostol 
františkánov, pOIStavený v 13. storoči. Bohosluž.by, mod
litby, procesle, pobožnosti, zhromnždoV'anl•e rozli-čných 
tzv. zbožnýcoh 1bra.tstlev tvorili neodmysiLtefnú súčasť 
života st.redgoyijikého člove1ka, zamestnáva ll ho sO.sta.vne 
a velmi lntEmz!vne, cantus eccleslastlcus v roz!.looých 
verziách a podOibáC'h zamteval celý deň, týždeň, me
siac a rok , a ta:k ako obrazy a sochy svätých, tóny 
pobožného spevu predstavovali dôležitý ko.mponent reá. 
!lf a .,žl>votného pt>ostredla" románskej a gotickej doby. 
Kto sa pozonne začlta do pr!slušných stati Ortvayho 
dejln •Bra tlsltiiiVy, dost•ane - napriek tomu, že práca 
vml'kala pred ta'kmer sto ro.kml - dobrý a plast.loký 
obraz o mnohotová'rnostl a Intenzite vtedaj§leho hudob
ného ži"Jota. Co však je pre sO.čusného muzl•k·ológ.a a 
hudobného hlstorl,ka dOležltté, je fakt, že toto všetlk·o 
sa zma·terl.allzo~alo do mnohých často krásne nnp!sn
ných a ·bohato ozdobených misálov, graduá1ov, antl
fonálov, kancionálov, hymnáu'ov a pod., ktorými - alko 
to už roku 1001 na.rladll p.rvý uhorSJký král Stefan I. -
- museli byť vybavené všetky far.ské kostoly. Zatva 
rozltč.ných pergamenových a neskôr l papi~H·ových kó
dexov bola zaiste bo:hatá, no Ile deslallky rukop!.sov 
najrozličnejšieho druhu, ktoré sa zachovali priamo v 
Bratislave, v Arctli"Je mesta l v bývalej knižnici kapi
tuly l tie, ktoré báda.ter vyhladáva v zahranič! - naj
mä v Budapešti a Vledn·l - predstavujú len časť z nej 
[roku 1425 lEm kapitula ·vlastnna 83 kni·hl), z ktorej 
hudobný hlstor•k už pomerne dobre pozná krásny no
lačne 1 repertoárov~ nesoml·eNle zaujimnvý notovanf ml
ú! prepolta Petra 1 roku 1341 (existuje fa~slmllové vy-

Sa111ue1 Caprlcornus na dobovom vyobrazenl ( 1159 l 

danie) a nv. Hanov kódeJ: J: konca 15. ator~la s ml
nlatO.ram! hudobnlkov. 

Iná, žlaf prtamenno-dokumentačno menej podložená 
llnl.a hudobnej kulltO.ry stredovekej Bra.tlslavy sa vinie 
okolo hudby svetskej, z ktorej t.reba sp,omenO.ť predo
všetkým mestSikých t.rubačov. Ich činnosť a'ko činnosť 
typickej lnštl.t·O.c!e mestskej kuHúry sO.vlsl úzko s his
tóriou mesta samého (Bratislava, ako vieme, dostala 
r . 1291 mest&ké výsady a ~. 1405 bol:a pozdvlhnutá me
dzi tzv. slobodné královs'ké mestá, teda medzi mestá 
najiVyššeJ kategórie). v tejto súvislosti treba azda ve
dieť, že ,.fls.tulatores seu ·lnstrlone.s castrl Poson1ensls", 
teda hudobin!cl-ii>lštcl bratl.slavského hira·du sa uvádzajll 
už v roku 1358 (jokulétorl však už v roku 1253), no 
vlastn!, v službác.h m:aglst.rátu pôsobiaci trubači eko 
mestskl zamestnanci, sa v a-k-rách objavujd (tpfetrrer, 
trometer a 1.) až od r. 1439, resp. 1446. ZauJIJ:JlaA'osť 
nespoč!va len v tom, že mestsk! trubači bolj velmi stá
lym článkom a dl·hodobým !akto.rom v hudobnom ži
vote mesta s velmi širokým ooruhom pôsobnosti {v mest
ských p!somnostlaoh sa spomlnoajú ešte dokOJloo aj v 
mlnulo.m staročll ), ale predovšetkÝllll. v Ich mnohostran. 
nosti a adaptabll:tte. Kým t'Otlž v stredoveku boli ako 
tzv. turnterl {vežovl majstri) a noônl strážcovia hod
noteni ako služobnici, od polovice 16. sto.roč!a sO. už 
mešťania; Ich umende sa stá,va , ,počestné" a hovor! sa 
o nlc.h ak.o o t7JV. .,Ratsmuslous" -och a k·huntz pfel
fferoch ". Talk a.ko f.nde, aj tu sa zrejm~' ťažisko Ich 
pOsobanla po.stupne presúva na kostoLný chór, do sfér 
umeleckej polyfónde a 'trubači - už ako váženf mestskl 
hudobnlc! - budú spolu s kolliilltorom a o.rga.nlstom rep. 
rezent<>vat hudobnú elitu mesba. 
. II. 

V roku 1536 sa Bratislava stáva hlavným me5tom 
uhorské.ho král·ovstva. Bolo to už mnohokrát povedané, 
ale faktom ostáiVa, že táto skutočnosť mala pre naše 
mesto velmi blahodarné dOsledky. N:lelen preto, že sa 
tu schádzal krajinský snem a v dóme sv. Ma-rtina boli 
korunov.anl (spolu 13"kráot) u horsk! králi a kráfovné, 
ale aj preto, lebo sa vcelku Zldv.1hla k·ult6rna O.·roveň 
zl:ntenz!wtll! sa styky s Dl«>lltým svetom a zavládol In: 
tenz!vnejš! kul,túr.ny r.uch. AkiO to. uk-azuje rwkoplsný 
antUonál Aony Hansenovej-Schumannovej (1571) 1 In
ventáre !iudobnln zo zbierky kapituly {1616, 1617), do
minuje umenie O.rlanda La·ssa, Blasta Amona, Hansa Lea 
Hassle·ra, ·Philipa de Monte, G. P. Pales~rlnu (spomlnajú 
sa však aj madrtgaly Luca Ma.renzla). na chóre spo
m!naného fNLntl~kálllSke.ho kost~la ztftzn.leva JO. o.mše a 
motetá Jtllcoba Hanodla-Gallusa, Gomberta, Verdel.ota, 
Brumela, Josquina, Okeghema, Isaaca, Plerl'a de la Rue, 
Senna, Wlllaerta a l. - teda v podstate velké tranko
Ilámske polyfo.nloké umen:te, l'SSp. hudba k•om:ponovaná 
v Ich štýle. Iste spievali aj !ítudentl Academle Istropo
Utany {1467-1491) využ!vajO.ol f·ondy kapHulsnej blblto
téky, ktorým pro.fesorl J. MUller-Reglomontanus a as! a j 
Martin Ukus poredná'šal! hudo.bnO teóriu ( 61 skôr vedu ) 
podla náuky Ctaudla Ptole·mala a J. de Mu.r~s.a. 

Ku dvom traod.!čným cent·rám hudobného života Bra
tislavy, t. j. k odómu sv. Martina a k·u frant!§káns'kemu 
kostolu pdbudne v rokoch 1638-1672 e§te prvý ev8Jtl
jellcký kostol (nestkorš! jezu~tský na nám. 4. apr !la ) 
s európskym! ná!l'okm·l, dimenziami a významom. A so 
zauj!mavým! nOIVotaml, le·bo zatial, čo v dóme a pravde. 
p.odobne aj u f,rant1šká·nov sa uprednostňovala skOr 
tvorba star.šla, diela osvedčených ma jst rov llneárn•eho 
vlachlasu, tu k nim očividne prlbO.da vtedajšba hud1ba 
,.moderná", a to nielen - podobne a•k<O na Spiš.! - ne
mecká p:r01test.antská "musica poet! oa" ( Praeto.rlus, 
SchUtz, Sch·eln, Hammerschmldt, VuLp~us a 1. ). ale 
predovšet:kým tvorba j uhO>n emeokého a ra·kúske
ho ok·ruhu, dl·eNt kapelmEkov a org.anl·stov viedenské
ho štefénskteho dómu a ol•sárske·j kapely a hudba ta 
lianska ( Chr. St.rauss, A. Ber tal!, G. Valentlnl, ·F. Sa.n
ces, W. Eb:ner, A. S~aldm:ay.r, ale napr. aj c. MonteÝel'd.l 
- jeho di ela c1r'kevné - 1 G. Carlsslml). Zasl (tžll sa o 
to p.redovšet.kým - zatial ešte d.ost záhadný - Sebald 
Ludwig z Norimber.gu ako prvý reg.enschori v ro.koc·h 
1638-1651, ale najmä jeho d·obre známy nástupca Sa
muel Caprlcornus (1628~1665). ktorý v Bratislave po
býval plnýoh desa( rokov a k'torého prá-vom považuje
me z.a najvýznamnejšieho predstavl.rela hudby na Slo
vensku v 17. storoči . Zas!Mil sl, aby sme mu venoval.( 
nlekolko rladlkov, už aj preto, lebo jeho hudba začlna 
aj u nás movu znieť. 

Samuel Ca.prloornus, t•ento zvláštny, ctlžl.adostlvý, hú. 
ževnatý, prcbký - a v polemlckOiffi zápale nevyberaný 
(o čom sve.dčl jeho ,.diskusi a" so st-ut tgtaďdským dvo.r
ným orga nistom Blld·deckerom) - člo.vek, sa narod!! 
v Cechách, v Zerč1clach pri Mlade j Boleslavi. Ako syn 
evanjelldkého exu:l.oot.a Isteže zakúsil vera tr.pkostl a ne
spravodlivosti, možno l biedy. Výskumy madarských ko
legov ukáztftll, ž•e okolo roku 1640 bol žiakom kolégia 
v Soopronu, potom pOsQibU v K•ošlclach, kde sa ožen!l 
a zdá sa, že v roku 1647 už bol v Bl'atlsla·ve, kde -
podla vlastmého svedectva - zažil honosné otvorenie 
krajLnského snemu. Ze by bol bý·val člet!l'om vled.enskej 
cisárskej kapely, ako sa o tom hovor! v }eho nek.ro
lógu, nie je zatial doložené a oo! nie je pra1vdepodobné 
- CapriC'Oirnus bol prot.est.ant. V Bratislave pôsobil spo
čiarku alk·o sO.k·l'oomý učltel v rodine bohatého mešť•ana 
Raygera, neskOr sa stal kantorom a uč!tefom v novom 
evanjeldckom kostole. Vyučovania v škole sa však čo
sko.ro vzdal, renOIVal sa len hudbe, honos.ll sa titulom 
"dl·rector musloae". Mest·o v ňom bezpoc·hyby ziska lo 
vyn!kajO.ceho hudobnlka, duchovným formáto.m Európa
na, majstra, ktorý svoje povolanie bral smrterne vážne. 
Jeho vzorom oo stala VIedeň - nič m enšie než cisár 
skll ka·pela! Od4fa f nakupoval hudobni ny a aJ svoju 
vlastnú Worbu z.amer!aval tým smerom. 
· Caprlco!'lnus bol prototypcm neobyčajne kl'eatrv.neho 

sklad.at·efa, k torý tvorll v prebytku Invencie l t~h·ko a 
rýchl o. Ta'k, a·ko to vtedy býval o, značná č•asť Ct~ .pri
C·ornovej tvorby V2nl.kala na objednáv.ku, ako penzum, 
kto•ré musel povltnne svojej vrchnosti odtvlesť, ale t~ j 
tak jeho braH,slavský vý·k'lJn - ak berieme do O.vahy 
vlastnoručne z.hotovený zcnnam skladieb - bol úcty
hodný: zahrňo.v.al ()kolo 118 k·onc·epčne l Interpretačne 
velkých a náročných vokálno-lnš·trumentálnych diel. Tu 
v Bratislave vznLkll aj dve zbierky, ktoré vyšM ešte za 
životn sk ladaJte fa tlačou : Opus Musicum ( NorJmberg 
1655 22 sklaodleb) a Jubllus Bernardi (Norimberg 
1660, 24 sklad!e'b). Ziar, v mieste pOsobl.ska sa tieto 

--

Bratlalankf antlfonb ll: r. 1487, tzv. HanoY kódeJ: 

diela nezachoov.ald, no vieme, že ešte v rok·u 1700 Cnp.
r!oornova hud'ba znela v dóme sv. Martma, no vieme 
aj to, že Opus Musicum_ z.a.slal n a posúd·enle He~nri
chovl sc.hUt..zovl (ten sa o zblel'ke vyjadril ako o ,.opsr.a 
v'rtuosa l l Gltftcamovi Carisslmlmu (.ktorý Ich v Rime 
nechal verejne p;red.vlesť), že Caprlcornus sl pfsaJ s 
AthanaSilom K lroherom a pod. Dnes, ked Ca·pr.!coMov.n 
hudba ,pomaly oí>äť ožlva, verflllle, že boLa O.spešná .aj 
pred 300 rokmi - noozaj znie fa.rb~sto, expresivne, ;e 
ná:p.aditá, maj9t1'01VSoká - a pochop!me, na čo bol Cap
rlcornus pyšný a pre.čo v roku 1657 odJišlel do Stutt
gar.tu za kniežaci eho - nie mestskéh.o - k.apetni•k a. 

Ani skladby Oap:rlcornovho nástupcu, Jéna Kussera st. 
(1626-1696) sa wtlal v Bľlllt.Lslavl! nenašli. Ako jeho. 
prlatef tste pOik!račo"Jal v n:atatej l!n!l, je však pozoru
hodný nielen ·tým, že bol •otcom slávne·ho Johanna Si 
glsmunda Kussera, ale že ako prvú br.at.ls la:v.skú hudob. 
nú tlač vydal v r. 1669 u Gottf•rlecl:a GrUndera zbleroč
ku Conoontum Sac.r01rum Qu81ternls et Qulnis Voclbus 
Deoantamlum ( 21 skl.; druhá bmttsla.vská hud. tla~ }e 
Prodromus MeUcus od kremnického ·organistu N. M. 
Pollentarla z roku 1673 ). V roku 1672 bol ko.stol evan
jelikom za asistencie cisár.s.keho vojska násilne odňa1ý, 
no nitky liraocl!cle sa predsa len ce~kom nepret.rhli; 
hudba, ktorá sa tu h·rai'a e spievala - na jmä z Ra· 
kO.ska a z Vledllle - · pre~lla, praiVda v Inom prost.radi, 
naďalej. Zdá sa, že nielen v dóme - ako to dosvedčuJe 
už spom!ntftný l.lllventár hud·obn!n z roku 1700, ale naj
mä u fll'antlškánov, ktor! v oosledujú,com storoč! zohrá
vajO. v histórii slovenskej barokovej hudby velmi špe
cifickú (l!()lhu. 

III. 
O hudbe v sta•rej Bratls jave sa už poplsalo vef<t. 

Mnohokrát sa ré'tJorl.cky zvolával•O, že Brat!oslav.a je mss
to.m hudby, hudobnou metr.op'ot.ou, že má vefkO. a sláv
nu hudobn·ú mlinulosť a pod. Chválime sa, že z Bra tis
lavy pochádzajO. lutnlstl Neusledle.rovcl , že su tu n n· 
rodil na~pr. J. S. Kusser , ž.e v Bratisl ave 7.a života skla · 
datelov zaznievali - dakedy pod Ich pri<~m ym vetl nním 
- skladby J. Haydna, W. A. Mozarta, Beethovena u i., 
~e Bratislavu navštevoval F. Llszt a pod. Nlekt·orf z nich 
majú aj pamämé tabule, ktoré radi ukazujeme cudzin
com (ale prečo nie je po , nlaktorých z nich pomeno
vaná ulica?). Toto voo~ko/ sO. veci chvályhodné <l zá 
služné, a~ v podstate iba dlsjecta membra, jednotli
vosti, d·robinosU, omrvinky - ozajstnú vefkO. históľtu 
hudobnej kultl1l'y Bratislavy e§te ne.poznáme. Ona ešte. 
stále ča'ká na Olb<ja.venle, na výskum - na pl-a tforme 
kolekt!vne orgalll!.zov.aného a !nštltuclonátne zabeZipečP.· 
né ho plánu ( prftprava mnohozväz,kových Dej in Br.atlsla
vy je pre taJké podujatie priam provokutúcou pr!ležltos
ťou) - na dlhodobé, clefavedomé bádanie v urch!vor.h, 
knižniciach a na o~vorené nastorovanlre otázok . Začať 
by bolo treba heuristikou a skO.ma( osudy hud obni.u 
napr. z dómu ( •čro sa stalo s t ými notami. kt·oré l'il 

sp!sall v r . 1616, 1617, 1700). pátrať po zbler:ke evml
jellckého ko.stol,a, ktorá - podla sk.r omných udiNHiov 
- by mala zahrňo'Vať aSI! 10 000 skladieb a možno. 7.fJ 

ešte viac? Na.ooaj zmizlo také velké množstvo rnuzi 
kállf bez stOip? Alebo sú zatial dakde skry.té? V Bra· 
ttslave, BudaJpešlú, vo Viedni? Ze na.ozaj habent ••~· 
fata Ubelli uká.zal priam klasicky JO.Llus Sopko, k4twy 
obja'Snll ana:bázu mnohých bratislavských stredovekých 
kódexov (ale kam sa podel! ~nLhy napr. z kost()llil ~v . 
Vavrinca, pôvodne uložené v osol>H.nom pristnv·lw, j~: 
záhada). Isteže mu p.at.r! za t·o vduka, ale to je !rm 
začiatok. Na excer.pclu čakajú desLMky a stovk y mest 
ských knih, protokolov, O.čtov , aroh!v:ne dokumenty m · 
dln a pod. Pravda, nepôjde len o elementávne bllnncn· 
vanie prameňov, o prvotnO. heurJstlku. ale nj o ?l{l ;r;k~ 
a problémy met·odolroglck é a koncepčné, z ktory:-h s! 
- podla môjho názoru - aspoň dve zasiO.žla zvy~enu 
pozornosť: je to problematika ú lohy plebejských vrsi i!!V 
vo formovani hudolmokul,túrnej stra ttffkáole nášho mns
ta a zástoj slovenského elementu v nej. Toto pravdi!7.C 
nle j·e konečný v9počet otázok, problémov, záhad; his· 
toricl - š-peclaM·stl by k nlm Iste prl•dal! dalšie a dal · 
šle rovnako záv·ažné a pál·č~vé. A maM by pra·vdu: hi~
tór'l.a ktorá neza·či.nt~ od zá·kladu, t. j. od otázok, ktorá 
sa vyhýba otáz.kam ťažkým, pálčivým, bn nepr ijemným 
1 chO.losttvým, nie je vedou, ale beletriou, publicls\lk(IU, 
v najhoršom pripade samochválou. Naše hlavné mestn. 
zld·eallzovoané na ,.krásavicu na Dunaji". sl však preds11 
len zas!O.ži čo.sl viac - poZinanle obkjetiVJnej pravdy. . 

RICHARD RYBARIC 
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REVUE Hž TRADÍCIE A SÚČASNOSŤ HUDOBNEJ BRATISLAVY 

Bratislava a hudobný klasicizmus 
V rakoch 1760- 1830, ktorými môžeme na dne§nom úze. 

mi Slovens·ka ohmnlčlt vývoj hudobného ·k l a' s ti cl z_ 
m u, predstavova IH B ra t l s l a v a hlavné centrum li.ud
by v Uhorsku, hoci počtom obyvaterstva 1 do 30 000 v 
roku 1782) bola ~~~ druhým jeho najväčšlm m€stom. 
Bratlsla•va putriln k dôležitým dobovým eU<rópskym st.re. 
diskám hudohnej kultúry a práve v klaslciz,me dosiahla 
jeden z vrcholov svojej hud<Obnej histórie. 

nesenie centrálnych úradov a častí šJachty do Budina 
l 1784), presldlenle m!estodržitela a viaceré z j<>ze.fln· 
skyoh reforiem mal! pre mesto neblahé následky. Až 
po ukončeni na·poleónskych vojen sa BratlslatVe vrátil 
n!ekdajšl význam, avšak zd.aleka už nie v pôvodnom 
rozsahu. 

.radtíval vo svojom pa'láci gróf A. GrassaLkovlcs. V jeho 
kapele hrali prom~nentnl hudobnlc!, akými bold M. Schle. 
singer, ). Zlstler, český skladater F. Krommer, J. Dl"U
žecký l ). Hummel, otec J. N. Hummela. Ka.pelnloke 
miesto pontí•kol gróf v roku 1790 dokonca J. Hayd.novl, 
ktorý už prw, v ro:ku 1772, tíčinkoval s týmto stíborom. 

V hudobnom živote Bra!llslavy v obdobi klasicizmu 
môžeme vyčleniť trt vývojové eta.py. "Zlatým vekom" 
boli tereziánske r oky 1740-1780, kedy toto korunovač 
né mesto, sid lo snemu, uhorského mlestod.ržHela, po· 
če t nej šl<Jc·hty, cirkevnej h!e.r arch!e, reholi, královských 
úradníkov, obchodní•kov 1 remeselnl•kov, pr!t·a·hovalo da
nými možnosťami a 1 mnohých vedcov a umelcov. Pre. 

Ťažisko <hudobného mecé.nstva bol·o na šlac·hte a c!r· 
kevnej hlerall'ch!!, ktoré boli priaznivo na.kloooné klas!· 
cistickému hudobnému umeniu. Výrečná je napriklad 
už len tá skutoooost, že tu viac-menej pa•r.alelne · pô
sobili štyr! profeslonálne orchestre výboNiých umelec· 
kých kvall.t a mena. 

Známa bola kapela zaťa cisárovnej, m!estodrž!tela 
Alberta S.asko·Tešinskeho, so sldlom na zrenovovanom 
bratislavskom hrade. Mnohé koncertné podujatia uspo-

Oalšl orchester bol s\1č.astou najvýznamnejšieho br.a· 
tlslavs.kého šla'Chtlokéh<J divadla, ktoré pa~rllo v rokoch 
1785-1789 grófov.! ). E'rdOdymu. Obdáv vzbudzoval nie· 
len rozsah arktl:vLty 164 predsta'llenl, z toho 13 premiér 
za rok), ale l komentovaná umelecká IÍ'r·oveň súboru. 
ktorý tu uviedol viaceré opery J. Hayd-na. V tejto st1· 
vlslostl nemožno nespomentíf časté návšte-vy J. Haydna 
v Brati,slave; prichádzal sem s orchestrom svojho chle· 
bodarcu Mikuláša Esterházyho I. 

Bratislavské stnré mestské divadlo. Kolorovaná litografia Sandmanna (Viedeň). 

Orchester ka,r-dlnála a prlmasa Uhorska, g-rófa J. Bat.t. 
hyánylho pMnll k najlepšlm svojho druhu. Nie d:lv, ved 
v i\om IÍČ·Iinkovali lnš'lrumentallsti (m.nohl l skladatel· 
sky činn!), aikýml boli A. Zlmmermann, J. M. Sperger, 
F. Hammer, J. Kemprer, Th. Lotz a ~te ~nl. K d<Jibovým 
výnimočnostiam pa'trlla skutočnost, že let-né konoerty 
orchestra poriadané v záhrade prlmasovho letll.lého sld. 
la, ball pristupné širokej ve.re)nostl, dosl.ova ,,'každému 
slušne ode·tému ná·vštevnfkovl". 

VIeme, že hudobné a.kadérnle us,poradtívall tld &'l'Ófl 
Juraj Csáky, Balassa, Pálffy. Rod~na Amadé sa spomlna 
v spojitosti s koncertným vysttípenlm vtedy 6·ročného· 
W. A. Mozarta v BraMslave; Keglevlch·ovcl a Odescal· 
chlovcl sa dávajú d(} sfrv!slostl s L. v. Beel'hovenoon, 
ktorý navštiV•ll na~ mesto v roku 1796. H. Ma:rschnera, 
ako uč!tela hudby, zamestná.val gróf J. N. Zichy. A na. 
pokon prLpomenleme ešte tíspešné brat.lslatVské vysttl. 
penle deväf.roooého F. Liszta a zá.sluhy mles~nej šJach· 
ty na chlaiPCOVom ďalšom vzdelá·vanl. 

Bratls·la·vské k·oncer.tné podujatia, určené na·jprv pre 
uzavretý ok•ruh pOSlucháčov z radov šlachty, cll.'lkvl 
a pozvaného vyššieho meštlactva, sa okrem palácov 
uskutočňovan tiež v divadelnej sále a neskôr, za na
rastajtlcej tíčastl meštlactva, l v mestskej Redute. Kon· 
certy boll spraiV1d-la programovo pestré a bohaté aj 
na stíčasf interpretov. Vysoká t1roveň hudO'bnej kulttí1'y 
mesta prilákala k nám mnohých eu·rópsky významných 
umelcov: okrem W. A. Mozarta (1762), J, Haydna [1772 
a dalšie roky), L. v. Beethovena [1796) K. Dltters v. 
Dlttersdorfa [1779) a ). K. Vaňhala 11779), v BraUsla
ve koncertoval tiež preslávený hornLsta J. Llet,geb [ 17771. 
skladatelia A. Sall&rl 1 1808), ). Eybler l 1808), neskorši 

HUDBA V BRATISLA VE V 19. STOROČÍ 
Excentrická TJ O!o,llll Bra ti sla

vy n a rozhraní troch národ· 
nostných celkov u rčovala dlhé 
stár.očla charak·ter n pollt,lc·kO· 
·kulttírny vývoj mesta. Ak aj 
Habsburgnvcl, panovnloka dy
nas·tla v strednej Európe v ro· 
koch 1526- 1918, "nep1·ejavova. 
li úsilie potlačtf český <l slo
venský národný život, ale ho 
ani nepociporova ll, ani neocl1· 
r aJ'lovall" - <Jko túto myšlien
ku vyslovujiÍ autori knihy Osud 
trónu ha bsbut·ského j . Galan
dauer a M. Honzlk - , bol•a tu 
ešte uhorská šlachta a a.rlstock 
raci•a, ktor á st v priebehu 19. 
storočl·a stále viac uvedomo:va· 
la sv.oju národnú idenN.tu a 
počntíc 2. polovicou minulého 
storočia ideu jednotného " uhor. 
sk ého národa" presadzo.vala na 
tíkor o.statných národnosti bý· 
valého Uhorska. Ak spomlna
me ttíto národnost·nú otázku, 
r obíme tak preto, aby sme pri
pomenuli známu skutočnost, že 
po O'k•tóbrovom dipl ome ro-ku 
1860 sa výrazne jšie začfna roz· 
vljnť český duchovnokultúrny, 
a ted.a aj hudo,bný život, kým 
na Slo·vensku po r .a,kúsko-ma
darskom vyrovnani postupne 
nastáva na prelome storoči "sú
mrak" v náro·dnos•tnom o~lve
nl, čo splltne vplý•valo na ak
tivitu v akej.koJvek obi<Jst i du
choNnej činnosti. 

No v 30. rokoch 19. st oroči a 
ešte nemožno tušH, wk o sa bu· 
dtí dejiny odNijať. Na Slo·ven
sku na,stáV<J v·tedy velký roz
mach národnostného l vlaste· 
neckého zápalu: počas štúdia 
l pôsobenia Ľudovl.ta štú·ra na 
bratislavskom lýceu sa prudko 
•rozvlja nielen č-Innost Spoloč· 
nosti česko-slovans+kej, ale sa 
us,poradúvajtí aj výlety na De· 
vin a do bra•tlslavského okolia. 
Ako pamätný sa spoml.na vý
let na Devin 24. apríla 1836, 
o:zmačovaný .ako "nát•odný krst", 
kedže sl jeho tíčastnfcl nav.rh· 
li prlpojlt k vlastným menám 
a j slov.anské prímenl·a; pre hu· 
dobnú históriu je zaujlmavé, že 
v tento deň sa spievala a j pie
sei'i "Dévin milý, Di!vl.n, hrade 
osiralý" 1 nn melódiu Nitra, ml. 
lá Nit-ra zložil text sá m St.úrj. 
S týmto výletom stívl sl nj ple· 
seň "U proudil va l·ných Duna
je ši,rého" podla básne ). M. 
Hurbana l ako poztlamenáva ). 
Kresáne.k, melódia plesne p.r.hpo. 
m~na Finá le z Haydnovej symfó. 
nie, op. 96 ). B.ratlslava sa tak 

st·ala - aj ked na krátky čas -
ohnisk om náJr-odno.stných snáh. 
Vzťah šttírovcov k hudbe do
dnes nebol pod·robený muzi-ka· 
l·oglckému výskumu; samotný 
š ttí'r kládol dôraz na nár.odntí 
poéziu, ktorej ~rledlo videl v 
rudových piesňach a poves
tlach, no hudobná zložka tejto 
poézie bola akosi st•r anou jeho 
záujmu. Centrum národ,nost.ných 
snáh sa v 2. polov.icl 19. sto· 
račia presunulo 'pr.ed·ovšetrkým 
na stredné Slovensko - do 
MartiM, Banskej Bystrice, TI· 
sovcn a ďalšieh mt.est a meste· 
čiek . Z tohto hla•dlska akosi 
symbollcky nahradzuje pojem 

flckej bllzkostt Viedne, ako 
jednému z kultúrnych stredisk 
Európy. Ak sl uvedomlme, že 
BraMsla.va mala -roku 1869 
46 540 obyvaterov a do roku 
1900 počet obyva-telstva stúpol 
"len" na 61 537, teda nešlo o 
žiadne velkomest-o, potom ešte 
viac vynikne na vtedajšie po· 
mery bohatý k<moer~ný a hu
do•balodLva delný ž Lv ot, a.ko aj 
vlastné domáce muzlclrova:nle. 

Mohli by sme hovor(.( d·oslo· 
va o kulte hudby 1 osobnosti 
F. Llsz~a za jeho života: do· 
vedna bol v B.ratlslave pa.tnásf. 
krát. Jeho návštevy boli výz
n·amno-u umelec•kou, a1ko aj spo. 

1:-'ranz Liszt, M. Rosslová a F. Dohnányl na kresbe Stefana. Zádora 

staroslávneho Devina t-atranský 
vrch Krrlváň. 

Hoci vý:zmam Bratlsl.avy v 19. 
storoč! oprot-l predchádzaj•úce
mu 18. storočiu, ked bola re· 
zidenčným a korunov.ačným 
mestom, poklesol, predsa vša1k 
sl udržaLa najvyššiu hudobno
kulttírnu t1roveň medzi ostatný. 
ml mestami na Slovensku. ver.
mi pohotovo reagovala na SIÍ· 
veké európske umel•ecké di a
nie, čo možno čiastočne prlpl· 
sa ť a j v tomto obdobi geogra-

ločenskou udalosťou. Tu sa vy. 
nára meno brat·ISI•avskéhoo ar· 
chili/ára ). N. Bat-ku, miJ.ovnlka 
hudby a nadšeného organlzáto
Nl bratislavského hudobného 
žlvo·ta. Bol s Lls:z.tom v priateJ. 
sko.m kontakte, no nielen s 
nfm: a•ko doJ<Umentuje Ba,t·kova 
pozostalosť , uložená v Archive 
hl. m. SSR Bratislavy a obsa· 
hujtíca približne desa ftlslc jed. 
notlek [z toho cca tisic lis· 
to v). tento ambiciózny a pod· 
nlkavý muž mal plsomrié kon-

takty doslova s celou hudob· 
nou Európou. V Bratislave v 
mi•nulom storoči a na začlat· 
ku 20. storočia hosfovall mno· 
hl vynlkajtícl umelci, o. l. ). 
Brahms, H. von BU!ow, ). Joa
chlm, J. Kocian, J. KubeUk, Th. 
Leschetltzky, C. S.a~nt·S.a!!ns, C. 
Schumannová, E. Ysaye, G. ZI
chy, Florentfnske kvarteto, Hell
mesbergerovo •kvarteto, Ceské 
k1variteto a mnoh! ďalš!. Tu sa 
narodili v svojej d·obe také u· 
znávané osobnosti, ako boli E. 
Dohnányl a F. Sohml,dt, v r. 
1894-99 v našom meste študo. 
va.! B. Bartók. 

Pre tiQto obdobie je typlc'ké vy_ 

·trváranle hudobných spolkov a 
~pevO'kolov, ktoré postupne začl
na jiÍ splMt aj úlohu gestora kon· 
ce.rtov. V BratlslaiVe v:z:nl1kol r. 
1833 Ckkevný hudobný spol·ok 
l jeho predchodcom bol spolok 
z r. 1828), najstarši hudobný 
spolok na Slovensku vôbec a 
jeden z najstaršloh hudobných 
spol'kov v bývalom Uhorsku. Jeho 
činnost. klt-orá pret·rvala do r. 
1950. je vskiUtku Lmpozantná. To. 
že pôsobil pri dóme sv. Mn.rtl · 
na, ešte neznamenalo, ž.e by 

sa pestovala len ohr6.mová hud
bn. štattít práve zaručoval, aby 
spolok prlpravov<éi-lv aj lronce.rty 
s výlučne svet·skou W.t;)rbou. Po. 
čet koncert-ov, 'pr.ll."odzooe, k<O
Hsal: priemerne šlo o šty·rl až 
š·est podujati ročne. Spolok ma l 
aj výchovno-pedagog.lcké posla . 
nie, vyučoval sa spev a spora
dicky l h·ra na nást·ro}ooh -
nn·jm!l sláčikových. A·však sa . 
mostatntí Mes~sktí hudobntí ško . 
lu ot·vor!ll až l. októbra 1906. 

Hoct v hudobnom dlani mes
ta dominovala č•nnost Cirkev
ného hudobného spolku, od po. 
lovioe storočie na·chádzame rad 
spev·okolov: Bratlslav·ský speva. 
kol [bol jedným z najSita·ršlch 
mužských zborov na Sloven
sku), miešaný Bratislavský spe. 
vácky spoJok, Evanjeblcký clr· 
kevný zbor, Brattsla'llský spo
lok prlatelov plesni. Treba spo. 
mentíť aj Bral!lslav:ský citarový 
spolok a robotnlcky spevokol 
Typograf.la. 

Od 2. polovice mlnulé·ho sto
ročia sa v Bratlsla:ve s oblu· 
bou pestoval·a aj komorná hud . 
ba; vznikli neprofesionálne ko. 
mor.né združenia, 8'kýml boli 
nnpr. Trantovo k.va,rteto alebo 
SlmonyLho kvarteto. V 60. ro 
koch 19. sto·r. sa hudbymt.lovni 
Braltlslavčanla stretávali aj v 
obltíbenom hudobnom salóne K. 
Schmidta, známeho výrobcu 
klavf.rov. 

Br.lltlslava mala už od pos
lednej štvrtiny 18. st01r. svoje 
kamenné <llvad1o, v ktorom 
tíčlnkovali na Istý "z.mluvný" 
čas nng.nžované d~va·deLné spo
ločnosti. Kedže v 19. stor. bu
dova divadla prestala vyhov·o· 
vať najmä z hladl·ska bezpeč · 
nosti prevádzky (v tom čase 

Európou "prebehla" vlna nl čl· 
vých požiarov divadiel, z kto· 
rých medzi najväč~le patril po. 
žiar viedenského dlva<lla Ring. 
theu.ter, kde uhorel'o aj viace
ro Bratislavčanov), .mestSiká ra . 
du sa -rozhodla postavU nové 
divadlo. Po dvoc.h rokoch sta· 
vebných p.rác no r. 1886 sláv· 
nostne odovzdali mestu do užl
vanla l je to dnešná budova 
opery SND). Co sa týka reper· 
toáru, uvádzali sa opery, a·ké 
sa v tom č.ase hrali v európ· 
skych hudolmokul·ttírnych cen
trách - teda opery talianske. 
nemecké, francl1zske, na sklon-
ku storočia l sl·ovanstké ICaj- HZ'" 
kovsklj, Smetana ... ). Už krát · 
ko po objavanl sa nového hu· 



UVUE H2 - TRADICIE A SQCASNOST HUDOBNEJ BRATISLA VY 

ul!lttl B. Smetama J. Proksch (1817). J. Drechsler a ešte 
IDDOhl inl. 

StruktQrou reprodukovanej hudby pattrlla Bratislava 
k typu Z4padosloven9kého hudobného repertoáru a ma 
la prJ lebo proftlovanl rozoodujťlcl podiel. Or!Bntovala 
11 p!'8dov§edc9m n.a tvorbu autorov vledens'kého okru
bu, Ciech, Morevy a Talianska. Významnou mierou do 
repertoaru pr:lspell dom.écl skladatelia. O hudobnom 
ytm11me Bratislavy svedči fa·kt, že v·la c a.ko t•retlna čln
Dfcb sldadaterov v klaslcl2lme ťlčln·kovala na di!lešnom 
Gleml Slovenska t.twalo, alebo aspoň preohodille v Bra
llllave. Ku komponistom, ktorých tvorivý odkaz mal 
eur6psku platnost a pris pel ku genére euorópslkeho hu
dobného klasiciz-mu, patril A. Zlmmermann, J, Družeoký, 
F. P. Rlgler, J. M. Sperger, F. X. Tool, H. Klein. Zé
YIIDf bol prlnos J. Lavottu, J. Chudého, G. Dettelba
cba a mnohých ďalšieh. 

DG!ellttl kapitolu hudobného života mesta tV•Oľllll 
opem6 prodUikcle, ktorých začiatky spadajil do 40. r o
llov 18. storočia. Na·jprv sa uvádzali v divadle pred 
lybarakou bránou (postavili ho pri prlležltostl koruno
v8de Márie Terézie), neskOr v drevenom dJI,vadle pod 
Michalskou bránou (.<fo roku 1760). Divadlo vybudované 
llachtou v dome zvanom Grťines Stťibel bolo v prevádz
a v rokoch 1764-1775. DOležltťl eta'Pu znamenalo ob
dobie po roku 1776, kedy otvorlll novtl budovu divadla 
pre 800 dlvAkov (približne v priestoroch dnešného Slo
Y81ltk6ho nárooného divadla). 
v dobe kJas1olzmu sa v Bratislave vyst•rledalo vera 

dobrfch 1 pr!ememých divadelných spoločnosti. Ich 
1p0liol!nfm problémom boU značné finančné ťaž.kost·l. 
v lll8lt8 dčLnkovali dolvaťlelné spoločnosti P. Mlngottl
bo, G. Bonna, J. Kurza ml., D. Zaomperlnlho a osob
DOStl, akými bol spolupracovnlk J. Haydna K Wahr, 
Ubretlsta Mozartovej Carovnej flauty E. Schlckaneder, 
dalej J. K. Kuntz, K. F. Hensler a !nl. 

U'l6dzllllý repe.l'ltOár, ktorý nevybočil z rámca stt·edo
eur6plkych dobových zvy'klostl, oživovali premiéry alebo 
lkor6 uvedenia napriklad diel J, Haydna, W. A. Mozar
ta, neskôr G. Ross~nlho, H. Marschnera a na p-rechode 
k romantizmu l C. M. Webera. 

Webera s L. v. Beethovenom. Ich clefom bolo uviesť 
skladateroovu omšu (pravdepodobne omšu o.p. 66) . Tzv. 
figurá lna hud·ba znela .a j v osbatných chrámoch mesta 
- v kostole sv. 'ľroj loe, kost.ole klarJslek a za spol·u. 
účinkovania j. Družeckého, j. A. Seylera a L. Mlhalo
vltsa 1 v kostole sv. Salvat'Oľa. 

Po začiatiku 19. storočLa sa na organizovani koncer
tov, prlstupných širokej verejnosti, čoraz aktlv.nejšle 
zúčastňovali spolky, pričom výnos z koncel1tov sa často 
venoval na dobročinné ciele. Novým prvlrom koncertne j 
praxe bolo llčtnkovanie meštianskych hudobných di
letantov. 

Prvý meštlans·ky spolok Verel111 der Pressburg·er Freyer 
KUnstler und Sprachlehrer vznikol v Bratl•slave až v 
roku 1615. Výlučne hudobný charakter mal s-polok Kir
chenmusikvere~n. z.aložený v rolku 1826. Na jeho zé·kla
doch vyrástol v roku 1633 známy Press bul'ger Klrchen. 
muslkvereln zu St. Martin, ktorý zohral roz.hodujúcu 
úlohu v daH~QJll hudo bnom vývoji mesta. Kftlčovou osob
nosto.u hudobných spolkov bol H. Klein. 

V obdobi klasicizmu bola Bratislava 2llléma 1 vefmi 
rozvtnutou tlrovi\ou ·hudobnej pedagogbky a školst•va, 
ktoré tu zosolbňova ll F. P. Rlgler a H. Klein. v r·Oku 
1775 Rlglerom založené Hudobné škola paltlrlla nielen 
k najlBtpšlm v Uhorsku, ale boJa tiež v našej oblasti pr
vou verejnou hudobnou školou v čase, ked vyučovanie 
hudby a .j rv samotnom oentre dobového vývoja- VIedni
eš te dlho O&tévalo na báze sú·kro mnej čt.nnostl. P·re 
potreby šk.oly napísal Rlgler známu šk·olu Anleltu.ng 
zum Clavler ... K oťlcho.vancom š·koly patriU naprl.k·lad 
F. Erkel, L. FUredy, j . KumlHt a l-

Bratislava bola v •klasicizme tiež vyhladé.".aným stre
diskom výroby hudobných nástrojov v husU.arskych dlel
i\ach rodiny Leebovoov, Thlerovoov, E•rt lovcov, Hamber 
gerovcov, kla.v!<rov rodlilly Sctwnldt, ale 1 produktov 
zo známych dielni na výrobu dychových hudobných 
nástrojov Th. Lotza a F. Schlllli!lasta. 

Bobat11 a kontlnu-ltnťl h.udobn\1 tradlclu mali brat~s
laYS116 kostoly e kláštory. Ich výhodou boli možnos ti 
mater161neho zabezpečenia t.n.terpretov, Inštrumentára l 
notov6ho materiálu. Svedčia o tom napokon zachované 
hudobné pamtam<y. bra.tlslavsitých kostolov. 

Centrálne miesto patrilo samozrejme dómu sv. Ma r
tllla kde okrem pravidelných bohoslužieb s hudbou a 
kelcÍoročných oslév sviatku patrónky hudobného ume
Dia sv. Cecllte, nechýlbali okázalé hudobné prodwkcle 
pr1 prlle!ltostl korunovácii, svadieb a pod. Bohattl hu-

dobntl trad!ctu ma l Hež kostol a kláštor fran~olškénov. 
Casť jeho repert1l'áru tvorild samotn! členovia re.ho le 
(T. Ho.ffmann, F. Veszter, A. Cermék, J, C. PU hal). 
Culý hudobný ž!IVOt vládol l v kostoloch a kláštoroch 
pedagogicky orientovaných reholi uršullnok a notre 
dame. Do repertoáru prvého z n1ch prispieval skla dba
mi pre š·kols kú mládež a j F. X. Tost. Vysoké ume leoké 
amblcle braHslaovských chrémovýc·h hudobnl~ov dolku
mentu.jú kon.tmkty organistu milosrdných bratov J. B. 

Nielen hudobný žlv·ot mesta, ale hudobné dianie ce
lej podunajskej oblast~ s l všlmali na svojich stránkach 
noviny Press.burger Zeitung, vydávané kont·lnudtne od r.c>_ 
ku 1764. Bratislava zabez:pečo.vala tiež vydávanie, predaj 
a nákup notového matel'lá lu a Rnlh o hudbe. K z.némym 
osobnostiam v t·omoto s mere patt·lll hlavne J. M. Lan
der.er, J. N. Schauff, P. Struck, G. Lloppe:rt a nes1tôr 
K. Fähnrlch a K. StTelblg. 

Obdobie hudobného klaslclz.mu tvori významntl epo
chu ku·ltúrnych dej!n nášho národa a predstavuje dô
ležité ohnlvíko v re·tazl je.ho hudobných t.radlcll. 

DARINA MO.ORA 

dobllocllvadelného žérn'u - ope
rety, v 80. rokoch nastáva ťls
pelnf prienik tejto rahkonohej 
mdzy aj na bratlslavsktl scénu. 
Neboli uledJtao,~osťQu v bratls
lavekom divadle a.nl pohostln
lk6 vystdpenla stl·oorov, a·ko 
lllliJI'. ruS'kého tanečného, súbo
fi L. Medv~ffa, talianskej 
dettkeJ opery pod vedenlm E. 
Querru, feskej opery z Br.na 
(Y r. 1902 a 1905, uviedla naj
ml l!eský repet'ltoér - a v češ
tiDe) a pod. 

Bratislavsk! hudobnl sklada
telia v 19. storoči - nemecké
ho, resp. ra.kdskeho pOvodu -
ltýlovo vychédzall z nemecké
bo romantizmu, bolo to dané 
tal! Ich pôvodom, škole nim, ako 
1 celkovou kulttll'no-spoločen 
*ou kllmou, ovplyvnenou ne
dalekou VIedňou. Až na sklon
ku storočia sa výra2lllejšle pre
JeYU!d vlzby na Budapešt, v 
worbe modifikované upla,tňo· 
ftlllm novouhor.ského prvoku. 
Komponovala sa svetská l chré
IIIOV6 budba. Aj ked dnes vie
• o pribiline dv-och deslat 
llaab skladaterov, pôsobiacich 
' minulom storoči a na začlat. 
liu 20. stor. v Bra.tlsl•ave, Iba 
Dlekolkl z nich mail pozoru
boclllejšl kompozičný .talent. 
Smutnou skutočnosťou vša.k zo-
11M, le mnohé skladby sa 
atretlll a význam týchto tvorcov 
~DMeme posudeovat Iba na zé
lllede dObových svedectiev ale
bo torza sklad&telskej pozosta
losti, navyše rozbrťlsenej po 
Ylacerfch archlvooh 1 ml:mo 
úemla Slovenska. Spomeňme 
atpoft mená tých významnej-· 
lieh: klaslclstlcky orlenltované
ho J. Kumllka (tvorcu najmll 
chrámových skladieb l. K. Mayr. 
blrsara (z jeho tv.orby sa vo 
vtl!lom počte zachovali zbory l. 
Yleltlanne rozhfadeného J. 
Thluda-Laforesta (tvorcu o. L 
aj plesni na f.rancQzsku poé
ziu), romant11oky vzletného Ľ. 
Bursare. 

V podstate nAm šlo o stručný 
nAerUakmer staročn6ho o.bdo
bla rokov 1830-1916, ktoré je v 
mamenl hudobného romantiz
mu oa Slovensku. Ak vezmeme 
do dYahy všetky člmltele, for
JDUJdce v tomto obdobi hudob
ná dianie v Sratlsieve, a ak sa 
na toto dianie nebudeme diva( 
cez prizmu koncepcii "hudob
Dfch herOjov", ale celostne a 
1 akcentom na percepciu hud
by, zaiSte bez obáv budeme 
mGcf kon§tatovat, že BraUslava 
ani v 19. storoči nežila len na 
perlf6rll európskeho hudobné
bo ruchu. 

JANA LENGOVA 

Stručný prierez vývoiom slovensl<ei 
hudby v 20. storočí 

P rvým skladate rom sloven
skej nél'odnostl s profesio

nálnym V:lldelan!m bol až M. 
Schneider-Trnavský, pôsobiaci v 
Trnave. Oalšou významnou osob
nosťou je F. Ka.fenda (študo.val 
v Lips ku v r. 1901- 1906), kto
r ý sa . po vm~ku Ceskosloven
ska veJ.kou mierou pričinil o 
vybudovanie a 01rganlzéclu hu
dobného š kolstva l konce.rtné
ho ~Ivota v Bratislave. Zo skla-

l!'rlco Kafeoda 

daterov, ktor! sice neboli s lo
venske j né·rodnostl (tento mo
ment bol totiž mnohokrát roz
hodujtlcejšl, a1ko kvalita ume
leckej produ!kC·ie), a le výrazne 
ws·lilhll do kon~tltuovanla hu
dobného života, to bol predo
všetkým A. Albrecht. Po štú
diách v Budapešti pOsobll v 
Bratislave ako skladater, diri
gent a aktlv.ny organizátor hu
dobného diania (dl:rlgent Cir
kevného hudobného spolku a 
rladlter Mestskej hudobnej ško
ly v r. 1921-1945 ). Vo svoje j 
tvor be zutll'koval vtedajšie prog
reslvne európsk•e výiVOijové t·ren
dy a na.prte·k tomu, že už v 20. 
a 30. rokoC'h dos iahol ako s kla
da te r pozoruhodnťl kvallta tlvnu 
úroveň, nemohol - vzhfadom 
na okolnosti a požlada v,ky sú
vtslace so vzn~kom slovenske j 
národnej hudby - výraznejšie 
.ovplyvnlf vývoj slovenskej hu-

dobnej tvorby. (Až člastočn•e v 
50. rokoch, priamym vp lyvom 
na m ladých skladaterov a ne
skôr cez muzikologlcké spraco
vanJe u koncertné oživovanie 
jeho tvorby, sa doda točne po
cituje jeho prlnos pre sloven
skú hudobnú kultúru.) V tom 
čase európsky ·rozhfadeným 
s kladute rom bol a j S. Német h
-Sanwr!nsky (študoval v Buda-
peštl .a vo VIedni). · 

V medzivo}novom obdobi sa 
konštituuje nové generácia 
tvorcov s lovenskej nár-odnej 
hudby (neskôr označené L. Bur
lasom pojmom slovenské hu
dobná moderna), z ktorých väč
šina sl rozširu je svoje vzdela
nie v Prahe. Vývoj moderny 
prebiehal vo viacerých etapách 
- s kladatefské začla·tky A. Moy
zesa a E. Suchoi\a, neskOr kryš. 
ta llzécla tch kompozlčného pre
javu; nás tup ďalšieh skladate
rov (prvých ·odchovancov A. 
Moyzesa na Hudobnej a dra 
matickej akadémii v BraL!slave) 
- L. Holoubka, D. Kardoša, S. 
Jurovského, A. Očenéša, T. Fre. 
š u; rané tvorivé obdobie J. Cik
kera a J. Kresén,ka, ktor! pô
sobili v P.rahe a do Bratislavy 
prichédz<~jú v 40. rokoch. Vo 
svojej tvorbe sa zamerali na 
realizáciu s yntézy domácich hu
dobných zdro·jov (predovšet·kým 
tradlciu ludovej hudby) a vý
dobytkov euró.pskej hudby post
Impresionistického a ra noex
preslonlst lc kého štádia (vplyv 
bllzkej VIedne a vtedy no.vá
torskej hudby 2. viedenskej ško
ly, nemeckej regerovsko-hin
demlthovskej orientácie, bar tó
kovs kého expresionizmu ·atd. 
výraznejšie nezasiahli do tvo r 
by s kladate lov slovenskej mo
derny u tým ani tvorba spoml
naných európsky orientovaných 
skladaterov ži júcich v Bratisla 
ve]. Aspoň s·tručne sa na t e>mto 
mieste žiada spomenúť tvorcov, 
ktor! vo svo,j lch dielach pre
kračovali uvedenú Inšpiračnú 
bázu - n apr. L. Holoubek 
( v.plyv A. Albrechta l. J. Kowal
s kl j (vplyv š t·vr.tlno a šestino
· tónovej hudby A. Hábu, u kto
rého študoval ), L. Stanček a 
F. Dostal!i< (:vplyv Janáčka , Há-

bu, Schllnberga a L]. J. Gre
šák (študoval u Dostal! ka l. Do 
tejto situácie v druhej polo.vlcl 
40. rokov svojou tvorbou l kri
tickými a teoret ickými názormi 
zasahuje O. Ferenczy, ktorý sl 
ako absolven t ,FLlozoflckej fa
/kulty UK v Bratisla-ve a v kom
JPOZicll a utodllda,kt (s orlen
'lécl·ou stravlnsko-bartókov _ 
s kou l uvedomuje potrebu pre. 
konania "monoštýlQvej" orien
tácie slovenskej hudby (o. L da
nú regionálne l personálne spo
ločným zdrojom vzdelania). Ne
skOr (v 59. re>koch ), najmä cez 
pedagogické pOsobe.nle .na vla
eSTé generačné vrstvy sklada 
telo,v na VSMU v Bra tislave, 
svoje zámery rea lizovaL 

Pofe bruérový ·vývoj .priniesol v 
oblasti kultúry a ume nia vý
razné zmeny. Rozš!.rlla s a pro
fesionálna hudobné základňa v 
Bratislave l v d·alšlch mes tách 
Slovenska a zlepšili sa pod
mienky pre výchovu amatér 
skych polop.rofesloné lnych a 
profesionálnych hudobných 
vzdelancov, čo bolo a j v stlla 
de s hlavnými požiada vkami 
kultúr.nej pollti'ky š tá tu - spro. 
s tredkovat a prlbllžlt umelec
-ké hodnoty čo najšlršlm vrst
vám rudu. Do popredia sa do-

Nér. um. Oto Ferenczy 
Sn!mka : z. Minéčové 

stáva presadzovanie nových 
ldeovo-es teNckých kritéri! na 
tvorbu, ktoré v daných pod
mlelllkach mala reprezentovať 
metóda socialistického realiz
mu. v prax.! však dochádza k 
je j ztlženému a -dogmatickému 
chápaniu, čo malo za nésledo.k 
dočasné zabrzdenie vývoja slo
venskej hudobnej vrstvy (za
znamenali sme nárast kvantity. 
a le mnohOkrát na tl·kor kvali
ty). Táto s ituácia sa postupne 
prekonáva v druhej po lovici 50. 
rokov (aj ked f·ormou zjavnej
šieho protestu už v prvej polo
vici 50. rokov vystupovala wor. 
ba J. Zimmera, ktorý cez zls
kané vzdelanie u Ka fendu, ·su
choňa a v Budapešti u Farka
sa zaujal odlišný postoj, a ko 
Moyzesov.t odchovanci), kedy 
viacer! s kladatelia n advllzu j\1 
na pôvodné východiská a do
sahujúc náročné •kritické ciele, 
prekonávajú dobové obmedze
nia. Vzniká celý red reprezen
t·atlvnych diel rO:z.nych žánro
vo-druhových zasttlpenl (v roz 
pore s pôvodnou .požladavk·ou 
preferovani-a kantét, masových 
plesni a folklórnych štylizácii). 

Celkový obraz hudobnej kul 
túry dotvá.ra ·Okl'em spo:mlna 
ných osobnost! kompozičné, pe. 
dagoglcko-orga.n.lz át-orské l di 
rigentské činnost M. Vlleca, Z. 
MLkul u, T. Andrašovana, B. Dr
banca, neskOr J. 'Melera a z 
ďalšej generačnej vrstvy M. No-

. váka, M. Korlnka a P. Bagina. 
Nový Impulz v cel,k·Ovej orien

tácii s lovenskej hudby zname
ná né·stup L. 8urlasa a L Hru· 
šovs kého. V tom čase oba ja 
poukazujú .na nubnost preko
nania jednostrallJllých výcho
disk hudobnej tv-orby via c na 
te oretickej báze (obaja vyštu
dovali hudobnú vedu n.a FFUK ). 
kým v oblasti tvor·bY tlak moy. 
zesovske j školy (na VSMU l pô. 
sob ll silne jšie (u Burlasa su 
koncom 50. rokov od•r éža vplyv 
Bartóka, kým k llllkarnécll nie 
k·torých novšloh s me·rov, avšak 
pri zachovan! ·kontlmulty s do
mácou tra dlclou, dochádza u 
oboch skladatelov v priebehu 
60. rokov). Na tomto mlest·e 
treba upozomlt, ~ v s kry.te ) 
forme u viacerých tvorce>v pre
biehal záujem o smery, ktoré 
v medzivojnovom obdobi a tiež 
v prvej fáze pofebruá.rového 
vývoja, nemu·ll podmienky pre 
š iršiu manifestáciu (.na pr. u E. 
Suchoňa, ktorý už v 50. rokoch 
hfadé možnos t neo!'todoxného 
využitia dodek aofonlokej metódy 
v zmysle prepo jenia s modél -

Pokračovaole oa 12. str. 
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Stručný prierez vývojom slovenskej hudby v 20. storočí 
(tDokooi!eoie z 11. str. ) 

nym a rozšfreným tonálnym zá. 
kladom] . 

by, graflckej notácle, rôzne 
spôsoby artLkulácle, ~lirojovej 
hry 1 vokálneho prejavu, odliš- . 
né chápan.le tasovop·rlestoro
vých rei ácH v kom.poo:fcH atd.], 
dobudovala sa inštitucionálna 
a pedagogická hudobná základ
ňa a rozvinul sa aJktfvny hu· 
dobný živ.ot (!prav.ideLne sa .pub
llkuje na velmi dobrej odbor· 
nej tlrovni v časopise Sloven
ská hudba a v rôznych den.nf
koch, zvýšená pozomost s-a ve-

- nuje uvádzaniu najnovšej do
mácej l zahran~čnej hudfrbnej 
produkcie, poT1adajt1 sa semi
náre na témy stl·časnej hudby, 
čo v nemal-ej miere stlvlselo aj 
so skvalitnenfm hudobnovedné. 
ho výskumu na pôde SAV. 

dobe v diele ml.adých tvorco~ . 
nastupujtlcloh koncom 70. a v 
priebehu 80. rok·ov - u V. Go
dár!!, M. Burlasa, P. Breiner<~, 
P. Cóna, v llllom pome.re u V. 
Kub!čku, I. Szeg·hyovej, N. Bod. 
nára, tiež u najmladš!ch auto
rov P. MartinčeJka, P. Malovca, 
P. Zaga.ra, I. Burlasa, R. Ru
dolfa, A. Mlha llta a ďalšieh. 
Z nich najmä V. Godár a M. 
Burlas pozoruhodným spôsobom 
zras!ahll do výv·oja slovenskej 
hudby v ~mysle odrkrytia no· 
vých dimenzi! v pon!manf pos
lania l funkcie hudby, ako aj 
možnosti jej vplyvu na člov-eka. 

K prehl•benLu štýlrovej diferen
ciácie slovenskej hudby kon
com 50. a v priebe·hu 60. ro
kov výraznou mierou prispieva
jú svojou Worbou vtedy nastu
pujúci sklad-a.trellra, ktor! v slo
venskej hudbe pomei'ne rýchlo 
dosiahli úroveň vtedajšfch naj
novšfch európskyc·h výv.ojových 
smerov a uznarnlre rv širšieh me
dzinárodných reláciách, čo bo
lo o. L dané aj objektfvnymi 
prlčlnaml - n<11pr. nadvlazanlm 
hlbšfch k ontaktov a výmenou 
kultú~nych hiodnôt s viacerými 
kraj~naml (nie náhodou v tom
tom obdob! výra?Jnejšf úspech 
v zahranič! dosahuje operná a 
symfonická tvorba skl adatelorv 
slovens·kej hudobnej moderny]. 
Ide predovšetkým o skladatelov 
I. Zeljenku, J. Malovca, M. Báz. 
Ilka , I. Parfka, D. Martinček-a , 
R. Bergera, J. P.ospfšlla, T. Sal
vu, neskô·r J. Hat·rfka, J_ Sixtu 
a J_ Beneša, ktor! n!•ele-n v da
nej hlstol'lcko-vývojovej fáze 
svojou tv.orbou zaslahH do vý
vo.ja slovenskej hudby, ale z 
asperktu súčasnosti patria k 
hlavným ~eprezrentantam slo
venSikej hud·ol>nej kul·túry. (Ver
ký vplyv na ďalš! vývoj slo
venskej hudby mala v 60. Nl· 

koch tvorba P. Kalmana, P. Sl
mala a hlavne činnost L. Ku.p· 
kov!ča, ktorý v r. 1963-69 vie
dol súborr Hudba dneška a or-

Juraj Hatrlk Snlmka: R. Polák 
Zač!a~kom 70. rok<lv, v.ply

vom celkových spoločensko-:po
lltiakých 2l1Illen, dochá-dza k 
č.Lastočnej stagnácii a ret<llľdá· 
eli vývoja slovenskej hudobnej 
tvorby l hudobného žLvota. An! 
vtedy nastupuJtloa generácia 
skladat-erov - V. Bokes, I. Dl· 
bák, H. Domanský, J. Pod;proc
ký, neskôr F. POIUI a d·alšf, ne
d•okázaU tú•to situáciu ovplyv
niť, na-opa.rk, bola ňou poznače
ná aj v ďalšom vývoJI [z nich 
neskôr Jen V. Bokes zrasl•ahol 
tým, že •kráčal samosMtn•ou 
crestou, odl!~nou od širšie uzná
vaných štýlovo-estet•lckých po
zle!!, čfm sa stal •terčom v.la
cerých krltlokýoh útokov] . ~ V 
širšom meradle sa záujem skla-

k·rajo.vé žánre (tvorbu pre ru
dové umelecké stlbory, f!Lmo.vú 
a scänicktl hud•bu], zbOil'ovú a 
vo·kálnu tvorbu, 1preferenc~u lkla
s!c!st!cko-romant!Cikou t•radfclou 
kodlf!.kovaných fo~ových dru. 
ho v atd. Zá~eň však doc.há· 
dza k prehodnocovanlu kompa. 
z.lčných výcho.d!S'rk a k hrada
n!u styčných bod-ov medzi pa j
novšfm1 a ~rad!11íným1 formam! 
hudobného myslenta, čo nes.kôr 
viedlo k v~tvorenlu zaujfma
vých synteHzujtlc!ch koncepci!. 
Do nových relácif sa dostá·Vajú 
možnosti využlrt!a sl-ovenského 
folklóru, ale aj t·radfcle domá· 
cej hudobnej tJVorby. Men! sa 
po.hlad na f1.11nko!u hudby, kto
rá vo svetre nel•stôt, plynotlc!ch 
z mowostl vlastnej sebazá<huby 
ludstva, nadobúda v jredmotll
vých tvorivých 1prejav.Qch odllš. 
né formy spoločenskej angažo. 
varnostl (apela-ti'vrnost, snaha po 
komootkácll, zlepšeni medz!
ludských vzťahov, hlásanie ná
vratu k pr~rodzenost!, k jed
noduchosti, k prehlbenlru clto
vostd, "ludskosU" a~d.]. Tieto 
nové amblcle, k·toré v širšom 
hudobnom dlani sú označ<Wa
né pojmom postmoderna [~ep
rezentujtl ju prejavy tzv. ret
roštýlov, novej jednoduchosti, 
meditaHvnej, rapet!U'V'Ilrej, m1n1. 
máLnej atd. h>udby] odraz111 sa 
rôznym spôsobom a mierou v 
tvorbe väčšlllly sklardatelorv rôz
nych generačnýoh zastllpen!, 
av·šaik vLac v manlfesta.ooej po. 

Na záver to.ht.o struôného 
pr!erezu v~voja slovenskej hud. 
by v 20. stor. sa žr!ada zdôraz
niť, že súčasnosť je reprezen· 
tovaná vzájamrne štýlovo dlfe· 
rencovanýml worlvýml orientá
ciami n!ekol\kých desia·tok skla. 
da·tel<>v, v rámci k·torých do· 
ohádza z aspektu historioko
·vývojového k logickým napä
tiam medz! prežfvajúc!ml, do· 
minujt1c1m! a novovznlkajtlc!ml 
formBJml hudobného myslenia. 
Nap.rlek existencii mnohých 
p'ľoblémov, radiacich sa v pr.le. 
sečnfku objek·tfvnych 1 subjek· 
Uvnych prftllll, mo.žno u! teraz 
na základe doterajšieh výsled
kov konštatovať, že na poll slo. 
ve.nskej hudby vzn~kll v!.aceré 
diela pozoruhodnej hodnoty, 
ktoré tvorLa neodmyslltelnú stl
časť našej nál'odnej kulttlry. 

ganlzoval viaceré hudobné ak· 
cle doma 1 v zahranič!.) 

V obdo-bf 60. !.'okov dochá•dza 
k využitiu a dal~i~mu rozvtnu
Uu dorv-tedy zväčša obchádza
ných !nšp!račnýeh okruh<W -
na jednej st·ra.ne hudby .repre
zentovanej už ·klas~km1 XX. sto
ročia [ Debussy, Bartók, Stra
vinskiJ. Prokofiev, Sosoo·kov!č, 
Skr!a bln, s'kladate11a 2. vieden. 
•skej šokoly .a dal~!) a na stll"ane 
druhej najnovš!ch smero.v avarnt
g.ur.dy a tzv. Novej hud-by (vzni
ká e!Ellktl,'oa•kustlcká hud·ba, !l'OZ
vfj.aj tl sa postwebernovské kon
cepcie, nové sónlcké moonostl· 
alea•tor.!ckej a Nmbrovej hud- . daterov ~tlstred:uje viac na o-

N a pr.elome 18. a 19. storočia sa aj 
v Bra tislave ťažisko hudobnej inl

claHvy postupne presúva zo š!ach·ty na 
meštiactvo. Pod!a vzoru šlac.My uspo-ra
dúva l o domáce, zv!lčša komomé k on
certy a v jeho radoch sa rozširo-val hu
dobný d!letantizmus. Ako spomlna Ko
dály (Mein Weg zurr Musi-k], v tomt.o 
smere Bratislava prevýš!la väčšinu uhor. 
ských miest. Oblast koncertného umenia 
ožlvo·vall a.ktfvne hudobné spolky, z kto
rých najv!lčšlu !nlciaHvu od r. 1833 pre
vzal a udržal sl plnýc·h 120 r ok o.v Cir· 
kevný hudobný spolok - Klrrchenmusi•k
vef e.!n [ďalej KMV]. Do dej!1n sa zaplsal 
početným! uvedeni.aml nielen svetskej 
symfonickej. a le aj oratorlálnej tvorby. 
Na hudobných produkciách Bratl5lavy 
sa podielali aj ďalšie mešot!a-nske a kon
com storočia aj robotnlcke spevokoly. 
Aj popredn! európsk! sólisti sem priohá. 
dzali bud z blfzkej VIedne, ale·bo sa Zfl· 
stavili na cestre z Budapešti do Viedne. 
A tak hudobný život Bratislavy pred ro. 
k-om 1918 spoluvytvárali KMV, operet.né 
predsN!ven!a l sólistické vy·stúiJ)enta. Mes
to nemalo ešte stály orch•este.r, ani stá
lu o,perntl scénu. 

Počiat.ky slovenského lnte-~pre-tačného 
umenia na profesionálnej báze môžeme 
klásť až do obdobia po - prvej svetovej 
vojne, po vzniku samostratného štátu Ce
chov a Slovákov. V Bratislave zal.ožlli 
školu konzervatoriálne ho tY'PU (Hudobná 
a dramatická akadémia, neskôr Stá,tne 
konzerva tórium), kt·Orá začala vycho~á
vat prvých kvali-fikovaných hudobnf,k ov. 

V ro ku 1920 sa utvorilo (·predovšet 
kým z radov Inteligencie ] na amaté.t·
skej báz,e orchestrálne združenie Sloven. 
soká f!lharmónla. Výra zne sa podire!alo 
na prof!lovanf koncert.né·h.Q ž!;yota a vy
vljalo činnost až do roku 1938. Rozší
rený orchester o.pery SND (1po založ·enf 
orchestra Rádlo.journálru sa hráči týchto 
dvoch telies spájali] vys~upuje pod me
nom Bratislavský symfonický orchester 
a najm!! v prvých popre\l'ra~ovýc.h rokoch 
je dominujúcou zložkou bratislavského 
koncertného života. V 30. rokoch začal 
predvádzať novinky novovzn~kajúcej sla· 
venskej symfonickej hudby a poskytol 
aj možnosť pre uplatnenie koncert,ných 
umelcov. 

Rok 1938 predst.avuje násHné pret·rh
nutle vývoja kva.ntltatfvne i k·valltat!.vne 
sa vzmáha júcreho bratislavského hudob
ného života. Zanikli mnohé, už úspe§ne 
rozbehnuté Inštitúcie, r ozpadli sa hu-dob
né telesá [napr. Slovenská f!lha.rmónla ], 
zostáva júce zárpaslll s nedostatkom hu
d,olm!kov. Vo vojnnvých rodwch sa hu
dobný život k oncentruje na pôde Sloven
ského rozhlasu, ktorého orchestrálne 
koncerty sa za-slúžil! o zrod t•rad!cle 
pravidelných piatkových verejných kon
cert·ov. 

Po osloboden! v roku 1945 sa bratis
lavský koncertný život ro.zb!ehal velmi 
pomaly. Obnovila sa tradl·cla Brat!slnv
ského symfoni-ckého orchest.ra, v r .oku 
1946 na pôde rozhlasu vzni•ká na ama 
térSikej báze neskorš! profesionálny Sl o
venský filha-rmonický zbor. Postu,pne 
~zrastá koncertná aktiv.tta a dozrieva 
čas n a založenie profesionálneho telesa. 
Vojnovými udalnstami násHne .prer·ušené 
k ontakty medzi slovenskou a českou hu 
dobnou kultúrou sa obnovu-jú a súčasne 
sa v koncertnom živote rozširujú a j kon. 

VÝVOJ KONCERTNÉHO UMENIA 
V BRATISLAVE 

tak ty s interpretmi ostatných európskych 
k.ra j!n. V prvých povojlnových nokoch 
najmä sovl•etske reprodu,kčné umenie 
Importuje rad nových ~mpulzov, najmä 
v otázke posúvania Interpretačného !deá. 
lu do rodiny vyššej perfekcie, umeleokej 
z.a.angažovanostt. 

Z poštátneného SND sa vyčlenil ope
ľetný stlbor. Tým sa vytvárrajtl podmien
ky na sformovanie stáleho s,pevfrhEmné· 
ho stlboru s pô~odnýrm ná2l~om Hudob
ná komťldla Novej scény s úlohou uvá
dz,af oper-ety a Iné hudobno-scénické zá
bavné žánre. 

Hoci sa základy niektorých profesio
nálnych inštitúcii položili už v rokoch 
prvej CSR, predsa Jen prvé rozvinu-tie 
týchto úsil! a realizácia myšl!enok sa 
uskut·očn!la až po Februári c!elavedo
mým usmerňovan!m éry tzv. tnšWučné· 
ho dobudovávania sl·oven9kého hudob· 
ného života, pričom väčšina k!tlčových 
Inštitúcií vzniká v Bratisla ve. 
Neodlučttefnou súčasťou tohto procesu 

Mestský symfonický orcl!ester v r. 1909. 

sa stalo dobudovanie systému hud.obné
ho školstva na všetkých s~Uipňoch. Vý
dll.t·nú pomoc pri zaplňanf vedúcich miest 
v novovznlkajúc!ch telesáC•h a !nš!Hú
ciách poskytla prostrednfctvom svojich 
.absolvento·V Vys oká §kola múzických 
ume nf (za ložená 1949]. 

Nový socialistický charakter pofebruá. 
I'O'Vého vývoja sa vý.razne prejavuje aj 
vznlk-om Slovenského hudobného fondu 
[ 1954], ktorý sa zaoberá urplatnen!m sú· 
časn:e j hudby, koncertného u:menLa a mu. 
z.lkol6g!e v p.rax\, zabezpečuje úzku spo
l·wprácu s viacerými tnštlttlciaml, na jmä 
však s ideovou a umeleckou orga.n\zá
c!ou slovenských hudohnLkov - Zväzom 
slovenských skladatelov a konceTt.ných 
umelcov, ktorý !deovp usmerňuje a .pod
pm·uje tvorbu hudobných skladaterov, 
teoretikov a tnterpretov vo všet•kých žán
roch, organizuje koncerty, prehliadky 
nove 1 tv orby a rad ďal šieh a•kc!f. 

Z Hudobnej a al'tlst-lokej tlstredne 
(HAÚ], založenej v roku 1948, sa po
stupne vyvllllula čs. umeJec.ká agent-tlra 
S!ovkoncrert. Organizuje hud<>bný život 
na celom Slovens·ku a zabezpečuje vý
menu umelcov so zahran!čfm. Od r. 1971 
exl~tuje čs. hudobné vydavatelstvo OPUS, 
vďaka ktorému sa otvorili viac, ako ke
dy:kolvek predtým, dokorán dvere našej 
hudo·bnej kulttlre - tvorbe a lnterp.re
tác!! 1 d<> zahranlčl.a. 

P·o Fe·bruárl dozrel! do štád·La real!~o
vania požiadavky VY'tvorlt štátny symfo· 
nický orchrester. V:znbk Slovenskej fllhar. 
mónle ( 1949) má historický výmarn nie. 
len pre budovanie koncer.tného života 
BTa tlslavy a.ko hla.vného mesta, ale aj 
pre creltl s•lovensktl hudobnú kultllru. Je 
tiež predrpokladom zrodu a uplatnenia 
ďalšieh hudobných súborov a umelecké
ho rastu sól!st<W. Popr! Slovenskom fll· 
harmonickom zbore, ktorý je od r01k11 
1957 súčasťou SF, je to aj komorné 
združenie Slovenslú madrigaltstl, ktoré 

sa sformovalo z členov zboru. Od za
člat.ku 60. rokov pOsab! pri SF tlspešný 
Slovenský komol'ný or.chester. V rokoch 
1968-87 pôsob!lo pr! SF Slovenské kvar. 
teto, z neho sa v r. 1987 v~tvorllo Kla
vlrne trlo. Od r. 1980 sa p~ofesional!
zovalo Bra tislavské dychové kvinteto, od 
•r. 1985 F!lha~on!cké kva•rteto [za!. 
1976], od r. 1986 Moyzesovo kvarteto 
[za!. 1975] 1 s ll bor Mus lea aeterna. Naj
mladšfm členom SF je K<>morná opera, 
·ktorá začala vyv!jat činnost od sez6ny 
1986/87. 

S pofebruárovým rozmachom hudobné. 
ho života súvisi aj vznik huodol:mých fes
tivalov. Prvý Medzinárodný Dudobný fes. 
ttval v Bratislave usporiadal a SF na zá
ver svojej prvej koncertnej sezóny v 
ro ku 1950 ako skromntl parralelu Prnž
skej ja ri. Od r. 1965 sa zmenil názov 
festlrvalu na Bratisla-vské hudobné sláv
nosti. Od r. 1975 je členom Asociácie 
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európskych hudobných festivalov. Sú· 
častou a zároveň 1 špeclflllrom BHS je 
Inter.pód!um, nest1ťa1ná prehliadka kon
cert-ných umelcov zo soctallstických a od 
r . 1984 aj rozvojových k·rajln a Medzi
nár-odná tr!btlna mladých interpretov 
UNESCO {TIJI]. Obe tieto poduj.at!-a bol! 
odrazovým mosttkom p.re tlspe!íné uplat 
nenie viacerých [l domácich], dnes už 
medzinárodne uznávaných koncer.~ných 
l hudobno-d·ramaHckých umelco.v. 

Nedaleko Bre.tlslavy, v Ru·sovc!ach, sld
ll profesionálny folklórny súbor Slovan
ský rudový umelecký koJe.ktf'v (SI: UK], 
založený v r. 1949. Teleso dodnes In
špiruje autorov k rôz·norodým, nezrl·ed
kia netradičným postupom v pi:'ácľ s' foLk 
lórnym materiálom. Vda•ka bohatej zá
jazdovej činnost!, originálnosti a vyso
kej profeslonálnost-1 prejavu je SI:UK 
jedným z n.ajznámejšfch čs. tel1es vo 
svete. P.opularltou a zameranfm činnosti 
sa k nemu blfžl poloprofes1onálny súbor 
Ltlčnlca, kt~ého zbO!ľová zlOŽika sa pre0 
sadHa aj na koncertných pódiách a .pod
n!ettla vznik rozsiahlej umelec<kej zboro. 
vej tvorby. Dôsledkom kva11tného ume
leckého vedenia dochádza postu,pne ku 
sti-eraniu kvalltatfvrnych •.rozdielov vo výs. 
ledkoch práce profesionálnych a nie~t.o
rých amatérskych tel!es, ktoré dosahujú 
.prof-esionálnu tlroveň. Popri Ltlčnlc! je 
to a j Bratislavský spevácky zoor, vyso
koškolský súbor Technik a dalšie. 

V Bratislave sfdli aJ v r. 1951 zalo
žený Vojenský umelecký súbor kpt. Ná
lepku, k>torého činnosť rozširuje pôvod
né určenie sú•boru: zájazdovú činnosť so 
zábavným žánrom. Mada·rskf občania ži. 
jtlcl v CSSR roz.vfjajtl svoje ku-ltúrne de
dičstvo v stlbore Mladé srdcia [If jú szf
vek] . 

V druhej polovici 50. rOikov zač!un 
slovenské ~nterpretačné umenie prenl.kať 
do zahra.n!čla a dostáva sa talk do k·on
fron.tácle s umenfm iných krajin. Logic 
kým vytlstenfm štátom usmerňovamébo 
vý.vojovébo trendu Sl! stá·va v 60. rokoch 
výrazný nástup generácie mladých k on
certných umelcov. AJ mlad! sklad.a telia 
presadzujú tlsllle obohatiť výrazovú pa· 
le.tu o novšlu, moderntl orientáciu. Od· 
z,r-kadl!lo sa to aj v radoch mladšej ge
nerácie Interpretov špecia-Lizáciou <l 
or!en.táclou na súčasnú tv()l'lbu. St1čal1ne 
sa začfna kry.štaHzovať pohfad na nuj
f·rekventovanejšle diela domácich <JUrta 
rov. Tento p.roces pretrváva do našich 
dlll.f a podlela sa na ňom viacero gene
rác!! koncertných umelcov. A!kO výsle
do.k skvalltňujúcej sa práce hudobného 
š.kolst·va sa čoraz viac začlnu znižovať 
vek mladých adeptov na koncertnom pó
diu. 

A tak od zač!at.ku 70. rokov sa stáva 
domln-ujtlcou črtou vývoja úspešoný vstup 
nášho koncertného umenia do medz!,ná· 
rodných súvislost!. Inštrumental!sti, ko
rmOil'IIlé stlbory, symfonické l vokálne .te-
lesá zfskavajtl v kontexte európskeho 
interpretačného umenia ten n ajlepšl 
ohlas. Ak sa v rokoch prvej CsR mohli 
požiadavky hudobného žl·vota real!z.ovrať 
jed\rne za výdatnej pomoci českých mu
z\kant.QV v súčasnost-l su môže naše, 
naa>r. v~kálne umenie, poC'lwálH celým 
radom''fpevákov, ktor! sú nielen oporou 
českých operných súborov, ale hosťujú HZ 
1 na popredných eut·ópskych l svetových 
scénach. VLADIMIR Cl!IK 


