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uvedeného to značl, že sa uZtjeme v takom spoločen
pevňuje dOvera a .dcta k člove
skom poriadku, ktorý v duchu
ku ako ceÍku, k jeho tvorivým
Lenlnových slov, · je .,IChopaf
sllám a schopnostiam, k jeho
tworit kr61u, aepred1taYitarae
dOstojnostl. Zároveň sa zvy,šuje
,...vyluj6cu Yletko, o i!om ru... predttm mohU Iba IDlvat." · aj zodpovednosť každého člove·
ka za svoje člny a prácu, za
Marxov výrok o tom, že človek
všetko, čo sa deje crkalo neho,
sa nemOže zmocňovať sveta lb·a
za osud obnovy a buddcnostl
vedeckým t~oznanlm, že poznákrajiny.
va a tvor[ nielen pomocou prlnDiskusia na schôdzach spoC[pu rozumu a vedy, ale af poločenských organlzácU, v den~ocou prlnclpu 'umenia a krá·
nej tlači ukazuje, že treba vesy, plaU dnes viac ako kedyno.v at ďaleko vlac pozornosti
kolvek predtým. Pretote ·iba ru.
otázkam mladej umeleckej ge·
dia kultlvovanl v celom výnerácle,
podmienkam, ktoré
zname tohto pojmu, tvorlvl, kul·
zväzy a fQDdy útvárajd pre
tQrne vyspeH dokážu v praktvorbu mladých a Ich spoločen
tlc, om živote up latniť nafnov§le výdobytky vedy a technl·
ské uplatnenie. I keď sa na
O.rovnl práce Zväzu v posled·
~y vo svoj prospech.
nom období doslahU pozltlvne
Nikdy v minulosti kulUira a
výsledky v práci s mládežou v
llllienle rtema ll taký osudový
oblasti vážnej hudby, najmä
vplyv na myslenie a konanie
prostrednlctvom Bratislavských
llloyeka a spoločnosti, aký mahudobných slávnosti, aktivity
Jd práve v stlčasnostl . Inými
hudobnej mládeže, atď., pred·
slovami povedané, v sdčasnom
sa, v tejto tak cltllvej · oblasti
svet!! sa človek bez rozvinutej
máme ešte značné rezervy, a ko
llultdry ocitá, povedané slova·
na to poukazujl1 l členské schO·
ml V. I. Lenina, .,mimo politidze ZO KSS. Predmetom osoky•, teda m'k no prestavby, bobitnej pozornosti, ako to bolo
~m od sociálneho boja. So zvýzdOraznené l na XVII. zjazde
lenlm spoločenskej O.lohy kulKSC, zjazde KSS, je oblas( potary nastali velké zmeny aj v
pulárnej hudby. Najmä preto.
Samej umeleckej oblasti. .,Sme
že ·recepcia populárnej hudby u
ll va4oml," • zdOraznil sddruh
Gustáv Husák, "lá je to zlolltf, ·
mládeže je masovou záležitoslllatoi!u Yelkf a6paa." Ani ue
ťou a sl1časné módne trendy v
pajlepšle politické heslá, ani
nej vytváraj(! priestor na prenikanie negatlvnych javov a
tte najlepšie Ideologické tézy
vplyvov na vkus, hodnotovl1 onemOžu nahradlf· živé slová spt.
rieiľtáciu a svetonázor mladých
sovatela, podmanivé tóny hud·
rudi, l!o zneužlvajl1 soclallzmu
by, p0sob1vl1 reč umenia. Ume·
neprlatelské slly pre pôsobenie
nie, v tom l hudobné umenie,
na· mládež v Intenciách bur·
je mladosť-ou poznania, a to
žoáznej ideolÓgie. Tieto negamladosťou nielen v historickom
Uvne vplyvy možno ·ellmlnovaf
zmysle.
len produkciou populárnej hudUmelecká sféra, ako to bolo
by, ktorá svofiml kvaUtatlvnyzdOraznené l na zjazdoch umeml a Ideovými vla stnosťami zodleckých zväzov, musi dnes hlapovedá požiadavkám na socla·
dať širšiu cestu k svojmu publlstlcké umenie. Túto 11lohu sa
liku, stretávať sa so svojimi
však dad plnlf len čiastočne.
poslucháčmi, aby zlskall nové
Prlčlny treba hladaf najmä v
Impulzy k svojej angažovanej
neadekvátne rozvlinutom a utortvorbe a ňou zasa zlskavall ďal
skom a interpretačnom zázemi
§lch nových poslur;háčov, obdlpopulárnej hu'dby a jeho nie
vovatelov, konzumentov, ktort
vždy · do sta točným tvorivým
pocltla, že umenie, 1 hudobné
schopnostiam, ktoré do značnej
umenie rezonuje s tý>Ín, · čo cl·
miery llmltufe absencia odbortia, čo by chcel! · uskutočnlf.
nej prlpravy textárov, sklada te·
ako by to chceli konať a myslov a interpretov zábavnej hudliet. .
Závery zjazdu Zväzu slovenby.
ských skladaterov a koncertNa rOznych zasadaniach OV
KSC, zasada nia ch OV KSS bonfch umelcov potvrdlli, že ďal ·
lo zdOraznené, že strana a spo§le prehlbovanie soctallsttcké·
ločnos( . adresuje
básnikom,
ho charakteru nášho umenia a
skladatelom 'požiadavky plsať
jeho ú čast na celospoločen
také plesne, ktoré by, ako sa
skom zápase o k,valltu, efekUvvravl, chytili zn srdce u boli
nosť u urýchlenie sa. n~aobl·
by ··cenné nf svojim obsahovým
de bez kvalltuUvnej prestavby
posolstvom. Umelecká kritika 1
obsahu práce úmelec.k ého zväzu, jeho orgánov a komlsU, a
v tomto smere musi poklad a ť
za jednu z hlavných t1loh tvo·
to vo vztahu k členslte j základru, ako 'aj k tvorlvýoi procesom · rlvé rozvljanle socialistického
reallzmu ako živej metódy ua spoločenskému upl a tňovaniu
vfsledkov umeleckej tvorby.
možňujticej pravdivé, a pritom
Pri priprava 10. &BfBdaDia Ov
angaŽované zobrazenie zložilsC, 1a1adaala OV KSS veaovaprotirečivých
procesov
tých
afcb ldeolopckfm ot6zkam, Y
reáll\eho života človeka a j spo... l oUzkam . Y,e dy; ikolltft
ločnostt.
.
l · kulftry, zdGredut-me,. l•
Vfcbova' e1tetick6ho •kusu· Ja
. .radlom. hodnoty a lpoloi!eavec velmi aivala6. Treba Ju
ch6paf a u1kutoi!ňovat v Je4Do·
llt6ho vtzaamu aovel norby Je,
lllo prevdlvo, al1t aj umalacky
te 1 mravnou yfchovou. Nalllliame pritom aabudatit, le taJII'IIYedl!lvo a pG1oblvo odarlaat Ja uAcaoat. Straalcka orUdlaja ltu a vfvol 1poloi!Dol·
l•als6cte, SZM, ROH, uaeleck6
11 l jaJ IOciallltlck6, pokroko·
lkol1tvo, nlzy, foady, a6ro4a6
" a hamaDiatlck6 1aalaDie.
yfbory, vedeDia telavlaltl a rozPri.._ ' DlJakom prtpade aehlalu aa masla lllllont, aby
~Hma, aby umelci aala aka·
flllaóat prlkr61fovaU. Potrebu·
kal~f aa4aDf amelac mal mol· .... ameDle pravdiY6, odar·
aoaf aplatalf noJe IChopaOitl.
'atrai6C. aJllltohf llvot.·
V systéme predškolskej a
školskej výchovy badatelne ab·
Sddruh J.illo! · Jakeš, zdOraz111, le strana sa v!dy opierala
sentuje hudobná výchova, čo
má negatlvny vplyv na formo·
o tvortvd tntellgenétu a ráta s
nou 1 «in;s;: k~ uskutočňuje·
vanie hudobného vkusu mláde·
že: Podobne je tomu l vo vy· • - ~volul!a6 prameny spoJené
učovaní
ďalších
umeleckých
• . prtst~vbo~&. Vycb4dz~j6c z

predmetov, na)mll llteratl1ry, ale
1 výtvarnej výchovy, kde ešte
stále prevládajl1 extenzlvne pris tupy, zamerané na kvalltatlv·
ne osvojenie sl tea notllvých
·
predmetov žiakmi.
Na zasada nf OV KSSZ vo reb·
ruárl 1988, ktoré venovalo pozornosť
postupu
prestavby
stred•ného a vysok·é ho školstva
a dlahám strany pri jej reall·
zácll, s. Jegor Llgačov , tajomnik OV KSSZ, o. 1. zdôraznil,
že ., .. . velmi zaaadbaa6 Ja .,.
tetlck6 vfchova IIIUdele. V aepoaledaom rade n a tohto dG·
vodu taraz objavila aepomera6
dlaba v .,ma1ovaj kulttire" 1
Jel bazldeovoatou a eatatlckou
bazvtraaaoaťou,
Y kult6ra, v
ktorej
chfba
ludovf d·
klad ... "
Je namieste pohlad s päť, na
to, čo v minulos ti už nel,'az bolo
v centre pozornosti, a predsa
sa nezmenllo k lepšiemu. Treba
odhalovat prlčiny preš!ap!Wu nta , nevyhýbať sa potrebe ich
objasnenia. Nie pre krik, šum,
senzáciu čl rečnenie pr e reč 
nenie, ale pre poučenie. Vče ·
rajšok 11zko sl1vlsl s dneškom,
s novými 11lohaml a jediným
východiskom, ako neopakovať
doterajšie nedostatky, mOžu byt
len naše vlastné člny, komunistická aktivita a a kcieschopnosť. Nemožno sa však zo strany Zväzu, jeho člens kej základ·
nl, spoločenských orga nizáci[,
rezortu školstva a kultúry, hlá·
siť k t~ro požiadavke bez to ho, a by za slovom nenasledoval čln . BoU by to v č erajš ie
praktiky. Tu je namieste zdOraznlť, že pri mravnej výchove
rudi je vždy dosta tok priestoru a f pre čestne zmýšlajllceho
a kona jl1ceho umelca , každého
človeka .

Ak teda ch6pama pra1ta.vbu
ako revolui!ad prestavbu celého apoloi!eaak6ho llvota - a
iaak ju ch6pat aai aemGiame
- potom je aemyaUtera6, aby
kultdra a umeDia at6li mimo
tohto ravolui!a6ho proce1u. Z6koalte Ide o pre1tavbu tvori·
vfch proca1oY, apG1oboY llreala duchovafch hodDGt l apGao·
boY, ktorfml umelac svojim dia·
lom vstupuje do 1di!amého ll·
vota, aby Daň pG1obll, stii!alt·
ňoval la na vare a kva.. toho
aového, aby pranedi!lvo odpovada& DB ot6zku, i!omu 1traal!
Chara kteristickou črtou sl1·
časnej atmosféry je O.s llle spáj a ť vývojové tendencie vo všet·
kých druhoch umenia s celospoločenskými zápasmi, najmä
však v otázkach zobrazovania
sdčas ného života , sdčasného hr·
dlnu, problému vojny a mie·
ru, morálky, poz!Uvnych a negaUvnych javov v našef spoloč ·
nosU, 11častl umenia na tvorbe
hodnOt soclallstlckého spOsobu
života a estetlzácll žlvotnébQ
pros tredia a produktov výroby.
Vli!llaa krltlckfch prlpomleaok, podnetov l aivrhov umal·
cov 1tarlaj, ale l mladla! 1•·
aar6cle amaruje k aiprave pratn6vaj6clch aedoatatkoY, k oli·
vaala amelackého a YD6tronllzov6bo livota, k docaDeDiu Yýzaamu kritiky a sebakritiky v
pr6cl nllau a jeho org6Dov a·
komi1U, k potrebe vli!laj lafor·
movaao1tl, k potrebe nfleDia
a6roltov na Ideové a umaleck6 kvalitu tvorby, mor61ky, po·
lltlck6 aDIBIOV8DOif, k preaadsoYaDIU objektrvaeho a lpravodllv6ho hodaoteDia tvorby na
z6klade JD&rxlatlcko·lealaakfch
eltetlck:fch a umaleckfcb kriU!rif.

i'amitaík SNP v Prletrll
,.Vo vedomi
skladatelov,"
zdôraznil zjazd KSS v roku
1986, .,pretrváva preceňovanie
významu symfonickej a komornej tvorby, pričom v oblasti
masovej plesne, rumovej a televíznej hudby a predovšetkým
zábavne! hudby sa lnlclatfvy
zmocňujú prlemernl a často ne·
profesionálni a utori. Pozltfvne
mo!no hodnotiť zvýšený záujem
o ka ntátovl1 a zborovO. tvorbu.
Na jpozoruhodnejšie
výsledky
dosia hla slovenská hudba v in·
terpretačnej oblasti."
S 11ctou a uznanlm konštatujeme 1 dnes, že väčš ina hudobných umelcov, skla datefov a
koncertných umelcov, rovnako
1 vedeckých pracovnikov a or ·
ganlzátorov hudobného životu
správne pochop!Ja jedine č nú
historickú výzvu, ktorll dáva
soclallzmus a svojou akUvnou
prácou rozhodujdcim spOsobom
prlspell a prisplevafl1 k dosiah·
nutlu dnešného stavu. :Ztvot
nám ukazuje, že to nie te 11lo·
ha lahká a jednoduchá. Doba
však od katdého z nás vyžaduje konkré tne člny. .,!IvA nori·
' ' IHaaoat m61, to l• z6kladat
i!IDital aonj 1poloi!ao1tl," zdOraznll V. I. Lenin.
s n a soclallstlckého umenia
vždy bola a je v jeho spätos·
tl s o životom ludu. Preto komunistická strana a socialistická
spoločnost právom očakávajii,
že našl umelci sa nebudt1 u·
za tváraf do seba, ale budd tam,
kde sa rodi náš zajtrajšok, kde
sa rozhoduje o urýchleni so·
ctálno-ekonomlckého
rozvo ja:
Komunistická strana zohráva
iilohu srdca a mozgu v súčas 
ných revolučných premenách.
Lenin hovoril, že negramotn 9 človek· s toji mimo polltlk y.

T

Sntmka: I. BajchyTeraz však máme !ud vzdelaný.
Preto služba rudu je najvylšou
povinnosťou
jednak pracovrukov masovej Informácie a propagandy, jednak pracovnikov
kulUiry a umenia, členov l nečlenov
umeJ.e ckýc·h zv!lzov 1
tých ostatných. ,.Z lada . det·
ko poch6daa a madsl r.. u
nacla," zdOraznll Michal! Gorbačov a pokračoval, že .,all:: 14'
•lov6 popul6raeho pracov•lkB
umeala ponbudea6 a lalplro'aa6 Ideami 1traay, ludia Ich
prijlmat6 hlboko a 1 vefltou
dGveroa. To, aamoarejme, nyluje •l autoritu ltraay a fe to
YPIJYD6 alla al daaa, aktiYDe
pracujdca pre praatavbu."
Ukazuje sa, že mustme vlac
dôverovať umeleckému altu, so·
clálnej vnlma vostl a zdravému
zmyslu tvoriveJ lntellgencle.
Cas ako nallehavý č lnltel fiad a od nás všetkých podstatne
zrýchlU krok a zvýšlt dOraz pri
uskutočňovani programu XVII.
zjazdu KSC, zja zdu KSS. Po no·
vom myslieť, po novom konať.
Byt na čele všetkého nového
a pokrokového.
Pred nami objektlvne - bez
ohladu na vlHu tých alebo
Iných fudl - nestojl otázka, čl
umelec mOže, a lebo nemOže
h!adat. Umelec je povlaat hladať a ' maae - komualzmu llorivo esperlmeatovat. Koakrftae
caaty v toJDto hfad6 a aacllidza kaldf umelec sAm, riadiac
1a pritom svojím pranedl!aalm,
1traalckyJD nedomlm, ..-edo·
nojal
aodpovad1101tl,
mim
zdrav:fm rozumom a hordela
ar•com - jedaoducho polltlc·
kfm poatojom.
RSDr. JAROSLAV KARDOS, CSc.,
vedl1cl odboru umeniu,
oddelenia kultúr y úV. KSS

Hudobné kalendárium
1. 9. 1153 narodil ._ nemeckt hudobuf
1kladater a organllta Johana
Pachelbel (zomrel 3. 3. 1701) 335. vfročie
1. 9. 1953 zomrel hú1loyf vlrtu6z )acqua•
Thlbaud (nar. 27. 9. 1880) 35. vfročle
3. 9. 1518 narodil 18 tallanaky hudobuf
•kladater a teorettlt Adriano
Banchieri (zomrel r . 1134) 420. vtroole
9. 9. 19&3 zomrel sloveu•kf hudobnf akladater a pedag6g Frico Kalenda
(nar. 2. 11. 1883) - 25. ytroi!ie
4. 9. 1843 narodil 18 alonnakf hudobuf
akladater Jén Levoslav Bella
(zomrel 25. !1. 1931) - 145. vf·
ro čle
4. 9. 1883 narodil IB čeakf hudobnf pedag6g Emil H61a - · 10!1. vfročie
5. 9. 1898 narodil 18 Karel Prav011av Séd·
lo, čeakf hudobut pedag6g a orgaullétor hudobného livota, zal16lilf umelec, llrlter iultruknv·
neJ lltarat6ry a diel začiuajticlch
autorov proatrednictvom vlaatného uakladatefatva Edltloa S6dlo
-

90.

vtročle

lnterpretačno ·pedagogický

husfovej hry
SHS usporiadala v
l . Jtila 1988 2.

dňoch

27. Jtina a i

interpretačno-pedagoglckf

semlnér husfovej hry pre !lakov a td!lterov ĽSU , na ktorom IB z6čaatnllo 12 deti
• rodičmi a 27 pedag6gov 11 Csa a SSR.
Spoluuaporiadatefom samiuéra bolo Kou·
zervat6rlum v Bratislava, kde 18 celé
akcia uskutočnila. Vadticim nmlnéra bol
Jindrich Pazdera, vedtici odboru atrunovfch néltrojov na braUslankom kon·
zenat6rlu.
)lndfich Pazdera p6sobl aj ako koncertný huallata, v poaladuom obdobi
6čiukoval v ZSSR, NDR, NSR, RUJDDD·
sku a v USA, kde bol a6llatom lvaji!larskeho komorného orcheatra Maaterplayera. So sauiatenim IB venuje otázkam metodiky vyučovania hry na hua·
llach. Svoje názory al vytvára na základe
dôkladného poznania problematiky: ltyri roky po abaolvovanl Konzanat6ria
P. l. Cajkonkého v Moskve učil na CSU,
ui piaty rok je pedag6gom huarovej hry
na Konzenat6riu v Bratlalave a atii!aaue
sa pripravuje na umeleck\1 alpiranttiru
na VSMU. Akt cler ate ll vytfčlU pri
orgaDlzovaul tohtoroi!n6ho nmln6ra?
- Pr! organizovani seminára huslQVef
hry som sl vytýčil dva ciele: pomOcť

deťom v Interpretačnom raste a sťíčas
ne pomOcť učltelom doplňovan!m i ch
pedagogických vedomost! a skťísenostl,
da ť tm návod do ďal šej práce. Preto základ programu seminára tvorlla práca
so žiakom za prftomnostf pedagóga a
ostatných pozorovatelov. Pritom riešený
problém som mal vopred dohodnutý s
pedagógom. Pretože tičastnfcl se-minára
ma li rozdielnu ťíroveň, pracoval som bud
na odbťíravanf nesprávnych návykov,
rlešlll sme problémy, na ktoré je v priebehu škols kého roka málo času, doš tu ·
dovávall sme skladby aj s korepetftorom,
ktorým bol prof. konzervatória Milan
Ivan, a lebo sme rozoberall nový š tudijný
materiál. Pr!tomnosť učltela je nevyhnutná, 1lebo len on dokáže v priebehu dalšleho školského roka pokračovať v rle·
~eui nastolených ťíloh . Každý deň sme
pracovall od 8,90 do 20,00 h a udelll
som 41 lekcl! .. Prlpravlll sme aj zauj!mavý doplňujťícl program: otvoren\1 h o·
dlnu so žiakom konze rva tória, skupinové hodiny Intonácie s prot. Dušanom
l3!!1om, tičas tnfcl boli pozorovatelml na
otvorenej sktiške Komorného orchestra
mla dšfch žia kov konzervatória a ztičast
nlll sa koncertu tohto . telesa. Velmi za-

1928 narodil 18 Albert Mangelldorff,
jeden z uajvfsuamuejlich nemeckfch jassovtc~ hudobnfkov
BO. vtroi!le
.
1. 9. 1888 narodil 18 Bohu••• Leopold,
českf hudobnt lldadater a vydavater, majlter uakladaterma
Continental (zomrel 12. !1. 1951)
- 100. vfročie
1. 9. 1903 narodil IB P61 Kadon, madarskt hudobuf akladater a klavi.
rilta, propagátor stiča~nej madarskej hudby, lnlciitor pntho
Iuternacionéluaho
Bart6kowha
festivalu - 85. vfroi!le
7. 9. 1928 zomrel )onf Theurer, čelkf haVelkO sldčtkovO stlb01' HudobneJ noly v Trenčlne bol zala·
dobuf aplaovater, propag6tar dia·
'l.enO v septembri roku 1958. Prlvlastok velkO dostal naJm či
la B. Smetanu (nar. 20. 11. 1812)
preto, 'le jeho členmi boli 'l.tact 5.-8. ročnlka. MalO stibor
- IO. ytroi!ie
bol zlo'l.enO zo '!.lakov 3. a 4. ročnlka. Sktl§ky obidvoch telies
a. 9. 1518 narodil 18 Marin Menenne, sa konali raz tO'l.denne, podla pevn~ho rozvrhu. Stlbor mal
frauctilaky
hadobnf teoretik,
za ciel reprezentouat sldčlkou~ oddelenie HudobneJ §koly,
'8Utor 1pi1u Haraonle aDlveraeluy§kolit '!.takou v oblasti orchestrdlneJ hry, pestova( vztah
le, Paril, 1131-37 (zomrel 1. 9.
a ldsku k hudbe a naJmll k oblťlberí~mu ndstr otu - husliam.
1148) - 400. vfroi!le
Prostrednlctuom svofho zakladatela Vlastimila Svatotfa stibor
8. 9. 1113 zomrel tallBMky hudoll9f alda·
nadutazal k ontakty s hudobnOm skladatelom Michalom Cakrdater Carlo Gaaualdo da Van018
tom, ktorO naplsal pre teleso skladbu "Divertimento v ndrod·
(nar. okolo r. 1!110) _, 375. vf·
nom tóne ". Touto kompozlctou stibor sldl.lll neteden tispech na
roi!ie
·
k oncertoch a súta!iach .
11. 9. 1733 zomrel frauc611ky hudoiiDt lkla·
V stit a'l.t ĽUT a STM zlskal u okresnom l kratskom kole pro~
dater Francoi1 Couperiu (nar.
miesto, u celoštdtnom kole v Prahe druh~ miesto a súčasne
10. 11. 11111) - 225. ytroi!le
bol vyhldsenO za· naflepšl stibor zo Slouenska. Bolo to nepo11. 9. 1903 narodil 18 nameckt hadobat
chybne vyurcholenie činnosti telesa.
teoretik a kritik Theodor W.
Od saboru k orchestru fe len malO krôčik. Di rigent Vlastimil
Adorno - 15. vfroi!ia
Svatotl požiadal o pomoc členou Pos&Jkavet hudby z Trenčlna
12. 1. 1943 zomrel i!nkf hadabat ndaktar
L. Maru§a a Z. Jozefa (utolončeloj, J. Zt'l.lausk~ho (utola ),
·a publlcilta Stenlllav H. .al
V. Ko§ša (kontrabas), ktorl spolutičtnkovali na koncertoch a
(nar. 10. 11. 1885) - 45. vtraneskôr ako externl učitelia uychovall pre budtict orchesi!la
ter mnohOch '!.lakov. U'!. v r . 1961 k 40. vOročtu založenia KSC
13. 9. 1888 narodil q )oni Muucllagr, lu·
orchester v celoštdtnej stlfa'l.t v Prahe ztskal tretie miesto .
kf openat apev6k ( baa) • rell·
Pri celkovom hodnotenl orchestra v tom čase poprt dirigenlér, v r. 1922-25 pOaolliacl v SND
tovi V. Suatotfovi treba spomenú( t mend dalšlch pedagógov,
(zomrel 31. 10. 1954) - 11111. vfr.
ktor í sa velkou mierou prtčtntlt o dobr~ vOsledky slďčtko 
13. !1. 1888 urodil 18 Ro1er Dáoral6n,
v~ho orchestra (V. Baloghovd, Jackovd, Szabadfyovdj. Mnohl
fraac611ky aperut dlrijent a
bývali členovia orchestra u súčasnosti p(Jsobta profestondlne
a ak141dater, apolup,recoval a E.
(A. Mthallkoud-Hlllblingovd, K .•Wtndhdber, D. Pavltk, Jtfn MarSatlem· - 90. vfroi!le
tlnča, V. Brezou(ikoud a dalšl). SldčtkovO orchester krdtko
1!1. 9. 185& narQdll 18 . madarlkt hualavf
viedol at dirigent a skladatel Karel PddtvO, ktorO na na§et §kovirtu6s )aut Habay (zomrel 12.
le pôsobil ako pedagóg.
3. 1937) :._ 130. vfl'oi!l•
15. 9. 1813 narodil 18 ._arlckt hadollat
Od roku 1964 sa stal dirigentom orchestra Jozef Gulddn,
1kladatal a dlriJaDt Hontlo
ktorý vedte sldčtkový orchester ĽSU a'!. dodnes. Pod Jeho veWilllam Parker (zoanl 18. 12.
denlm zlskal v Tcrafskom kole súta'l.e stdle pru~ miesto. V ce1919) - 125. vfrolla
losl ovenskeJ súta'l.t sldčtkovOch orchestrov sa umiestnil ntekol11. 9. 1933 konala 18 pn6 pnmltra v ·, k okrdt na popredných miestach. Pravidelne sa ztíčasttfute t na
avautgar.dnom pralakoa dlv. .la
f estivaloch orchestrov, organizovanfích Osvetovfím tístauorrr v
D 34 - !15. vfroi!la
B·r atislave, u rdmct ktorých zlskal cenu Ministerstva kulttíry
18. 9. 1971 zomrel i!ilakf hudeiiDt spl80va·
za nafl6J!..šle preduedenle tvorby slovensk~ho autora. S ldčikouý
tal a vydavater Bohullav Tanlla
orchester Ľ'SU Trenčln v roku 1983 a 1984 tíčtnkoval aJ na
(nar. 22. 11. 1894) - 11. vfro.·
Tfí'l.dnt noueJ slouenskeJ hudobneJ tvorby v Bratislave, na kto5. 9.

30 rokov

čle

11. 9. 1893 narodil 18 Arthur a.ujamla, au·

20. 9. l!ICII

20. 9. 1928
22. 9 .

1733

23. 9. 11178

atr6laky hudobnf akladatel, kla•
Yirlata a pedaJ6J, pOaolliacl v
Anglicku - SS. ytroi!la
zomrel Pablo da Saral8ta, lpa·
uielaky hualovt vlrtu6z a had~
akladater (nar. 10. 3. 1844) .....
80. vfroi!le
zomrel ruakf hudobut historik
Nikolaj FJodorovli! Fludetua
(nar. 24. 7. 1818) - IO. vfroi!la
narodil 18 Antonin Flll, lukt
hudobnf akladater, pOaoblacl
ako vloloučellsta v Mannheim·
akom orchestri (zomrel vo fail·
ru6ri 1710) - 255. vfroi!la
narodil 18 i!alkf hudobut blstq.
rik a archlv6r Vlutlmll Blalek
(zomrel 19. 3. 19So) - 110. vf·
račie

24. 9. 1813 somrel balglckt hudobnt skla·

datel ADdr6 Modeate Or6try
(nar. 11. 2. 1741) - 175. yfroi!la
21. 9. 1898 narodil 18 americkt hadobaf
1kladatal Geor1a Ganbwlu
98. vfroi!le
31. l. 1988 urodll 18 ruakt hualovf vlr·
tu6z, pedaJ6g a 4llilaDt David
FjodorovJi! Olatnch - IO. vtru·
i! te

seminár

Sláčikového

ujrmavá bola aj prednáška o metóde
a dtdaktlke prof. Suzuklho spojená s
videozáznamom a s možnosťou zakdplt
sl študijný materiá l.
Kadia ate boli ved6clm obidvoch •·
minárov SHS a pracujete aj ako lektor
aemlnéra Ceakaj hudobnej apoloi!noatl,
zaujfmala by nb rekapitulécla ski•
noatf a perapaktfvy dallich nmin6roY.
- Dospel s om k záveru, že na kafdom
seminár! je nevyhnutná tičast učltela
!.polu so žiakom, lebo práca s pedag6·
gom vytvára p,redpoklady pre skvallt·
nente vyučovania huslovej hry v širšom
meradle. Preto je ťíč as t učltela na st·
mlnlíroch SHS podmienkou. Potvrdllo sa,
že na sémlnároch je vhodná tičasf det!
od 8 do 15 rokov s rozdielnou lnterpre·
l a čno u ťírovi\ou , lebo vyučovacie lekcie
stl svojou rozmanitos ťou za ujfmavé pre
všetkých ťí čas tnfkov. V budťícnostl po·
važujeme zn potrebné predlžlf trvanie
seminára na 7-8 dn!, a by sme mail dos!
času aj na prácu s učltelml (bez žiakovi
u aby sl dell obohatllt pobyt volným
dňom, v ktorom by poznávali históriu a
krásu Bratislavy. Vrtaným ,s pestrenlm
programu by bola aj možnost kolekt!v·
neho muztcrrovanla.
Pripravila: Ul

v

orchestra t:.SU v

rýoh v rdmci koncertu z tvorby pre deti a mlďde'l. ĽSU pred·
vďdzal nov~ skladby J. Kowalsk~ho. Pravidelne vystupuJe

Trenčíne

Jublluj1ícl Sl6i!ikovt prcheater .cSU v Treui!iue u koacert•
v braUalankej Redute pri prUalltoMI 40. ,vfrl'oi!la zeloleal&
budobuého ill:oll&va .Da Shmt.Daku.
na sldl.lnostných akad~mtdch, absol ventskfích koncertoch, kde
sprevtúiza špičkových '!.lakov hudobn~ho odboru.
Zdsluhu na dobrfích výsledkoch orchestra maJtí okrem dtrt·
genta všetci pedagógovia sldčtkov~ho oddelenia - svatoff,
Polomskfí, Sliacka, Nuhltček, Zafacovd, Baglnovd, ktort aJ v i!a·
se vyučovania pomdhajú nacvtčovaf na' tndluldlidlnych hodi·
ndch orchestrdlne hlasy študovanfích skladieb. AJ u čcua
mimo§kolskom, hlavne na stístredenlach, vdačne pomdhaJtl
pri delených sktíškach orchestra. Ospechy orchestra sú preto
zdroven tíspechom cel~ho sldč ikou~ho oddelenia, ktor~ Je u!
dlhšt čas silnou dominantou ĽSU v Trenčlne. K odchovancom
orchestra, ktorl pokračovali v §ttídtu hudby, patrt napr. O. Doh·
ndnyt, Ľ. tJuriš, D. Sekerkovd, O. Bičan, f. Omachelovd, f. Oro·
szovd, M. Baxoud, V. Kendroud, E. Clferiaud, S. Schrelberovd,
P. Za Jlček a dam.
Pohlad na uplynul ~ obdobie pri n!Ua bilanciu, k tortf hrefe, ale •
l zavllzuJe. K 30. ufíročtu založenia sldčt?cov~ho or chestra ĽSU.
u Trenčtne dr'l.lme palce a prajeme mu hodne úspechov.

VLASTIMIL SVAT08

Bratislavskí konzervatoristi vo Francúzsku
Komorný
orchester
bratlslavsk6ho
konzervatória (rozšfrený o dychové a bl:
cle nástro je 1 pod vedentm Jána Praganta dosta l od pána Jaromtra Knlttla, rladltela a režiséra divadla Espace culture!
capell1a v La Chapelle s/ Erdre, pozva·
nie s ťíl ohou našt!!_dovat hudbu k opere
" Lé retable de don Pedro" (Bábiky majs tra Pedra l od Manuela de Fana.
Franctizskemu publiku sme predvledll
operu koncerta ntne na pôde KonzervatO·
ria v Na ntes a scénlcky v peknom a
tičelnom kultťírnom stánku Es pace culturel capell1a v La Chapelle s/Erdre s
tranctlzskym dirigentom Jacques Berthelonom a za réžie r ladltela Jaromfra
Knlttla.
Prvá čast koncertu patrlla "sólovému
vys tťípentu " komorného orchestra s pro·
gramom: Purcell, Vlva ldl, Mozart, Janáček, pod vedením svojho dirigenta J.
Praganta. Všetky koncerty sa s tre tlt s

velkým 6spechom a z4ujmom obecenstva.
Nový kulttirny stánok Capeilla v La
Chapelle s/Erdre s kapacitou 1000 miest
tvoril pekný rámec pre toto vydarené
predstavenie. Po ňom nás prijal me šťa
nosta, pán Dona tlen de Sesmatsone. S\1·
druh Hlaváč, vedťícl odboru školstva
MNV poďakoval za srdečné prija tie a
milé pohostins tvo.
Po koncerte v Nant~s nám umo!nll
riaditel konzervatória prehliadku lO-roč 
nej budovy školy po technickeJ stránke
velmi dobre vx_bavenej. Velká režijná
miestnost s viacerým! režijným! pultaml
umožňuje nahrávanie z každej triedy.
Boli sme svedkami, ked práve z vyntka jticeho divadelného javiska roblll kontrolné nahrávanie. Zvláštnos ťou je, že
trledy školy nema jtl poradové čfsla, a le
sti pomenované podla svetových hudobných skladatelov napr. Ma urice Ra ve l,

Sergej Prokofiev a pod. Bol by som rH,
keby sme sa aj my mohll popýšiť takou
dokonalou budovou, ktorá by bola posta·
vená len pre špeciálne tičaly konzer·
vatórla, ale, žlal, od vzniku CsR, t. j.
od r. 1918 až dodnes sa trápime v ad&P'
tovaných budovách bez koncer~nej s4ly,
divadelného javiska, nehovoriac o C91f·
ných miestnostiach. (Napr. novovybudované mnfchovské konzervatórium, ktort
sme m ail možnost vidiet počas minuloročného zahraničného zájazdu, je vyba·
vené 50 cvičnými mlestnostaml, ktort
mOžu poslucháči využ!vaf v čase medzi
vyučovac!mt hodinami. l
Na spiatoč nej ceste z Francdzska s
nami cestova U do Ceskoslovenska nd
franctizskl hostttella, ako aj spev6ct a
herci, s ktorým! sme opakoval! ten lstf
program v Sal!, Modre a v Bratislave.
Ideálne podmienky pre uskutočn8Dlt
opery boU v Bra tislave a Sali. J. Prqllt

HUDOBNf !IVOT · ~ dvoJtfldullill. vy•6va Zda .tovauakfch 1kladatalov a konoartat ob a . .leov •o Vydavatalatva OBZOI., ·a . p., ul. Cs. anúdy 35, 115 85 BraUalava. Veäll
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V dňoch 29. jdla - 5. augusta sa stall kdpele Trenčianske Tepllce po 22·krát
dejiskom podujatia, na prlprave ktorého
sa u! tradične spolupodlelajd Zväz sla·
vensk~ch
skladatelov a koncertn~ch
umelcov a Cs. štátne kdpele. Prehlladka
pozostávala z 12'· koncertn~ch podujaU,
tri:li:b besied a dalšlch neoficiálnych
strétnuU, rozhovorov. Kldč pre v~ber
tlčastnlkov akcie je v~sledkom jej kryštalizácie počas celej histórie. Vznik a tradlclu Prehlladky podmienil permanentný prllev mladých· talentov, absolventov
um81eck9ch škOl. V9voj sl'ovenského In·
terpretačného umenia v prv9cb desaťro·
člach po osloboden( vydstll do vlacerfch foriem pomoci a triedenia talentov
- adeptov Interpretačného umenia. Mla-

kov, cez atraktlvnejšlu dramaturgiu, a! k
zintenzlvnenlu foriem propagačn~ch materiálov smerom k ·publiku - ku ktlpelntm hosťom, napr. z nemecky hovorfaclch oblast( (stručné profily účinkujú
cich, programové listy v nemčine).
Ako pri každej zmene koncepcie bude treba počltaf aj v budúcnosti Iba s
postupným a člastočn9m zlepšenrm. Zlada sa zmena kritérU, zmena kJtlča, pod·
la ktorého sa budú vyberať účastnlcl a
stavať budúce programové bloky tak, aby
väzba svetovej a domácej tvorby mala
umeleckt1 logiku a bola posluCháčsky
zaujlmavá.
Dve 'podujatia prezentovan la ureátov
sdfažf, dJ(.e poslucháčov umeleck~ch škôl,
dve výlučne slovenskú tvorbu (mlad~ch
skladatelov a jubUujúceho nár. umelca
prof. Suchoňa). jedno predstavllo mia·
d~ch česk~ch Interpretov, dve v celovečernom programe mladé organistky. V
rámci otváracieho ·koncertu tradične
6člnkovall umelci zrelšleho veku.

P-ohln<f" do neznáma uzavrel koncert laureátov.
Jitka Saparov6 dostala prlležltosf
stvárnU vokálny part Dvoch ód J. Hollého pre mezzosoprán, klartnet, violonče
lo a harfu od E. Kráka, diela nie práve
Invenčného a zrejme ani Interpretačne
inšpirujúceho.
Skladatelská práca podobne ako ·interpretácia miestami janáčkovsky ladeného
opusu Petra Zagara - snrva ll sa ml tvo·
je ruky, na text M. Ha lamovej, pre soprán (En Malatlncov6), flautu a klavlr
(hral ho sám autor ) velmi nepresvedčlll. Na jsvetlejšou stránkou uvedenia die·
la bol lnterpreta čn~ vklad znamenitého
flautis tu Jaroslava Hanana.
Eva Krl!m6rikov4 uviedla só l ov~ part
cyklu Nox et soli tudo na básne l. Krasku op. 4 E. Sucho ňa. Na priek tomu, že
sl vieme predstavU bohatšie odllšenle
nál a dov~ch polôh a
najmä výraznejšl
vzťah k medltatlvnemu podtextu Sucho·
ňovej hudby, podala speváč ku soUdny
v~k o n.

DYCHARI

)arat CllmarovU! •

Snhhka: archlv H2

dl inteŕpret( po absolvovanl škOl majd
možnosť .zmerať sl siLy v rámci Interpre·
lačnej stlťa!e SSR v B. Bystrici, zlskanle
l~ureátstva, v ktorej sa stalo v rozlahlej
kv~ntlte pondk nevyhnutnou podmienkou
zaradenia sa Interpretov do koncertnébo !Ivota. Na propagácU a podpore mla·
d9ch umelcov participujú viaceré inšti·
ttlcle, a tak Ue najv9raznejšle talenty
PoZnáme u! aj mimo prezentácie v. Tr.
Tepliciach. Zmenená· situácia nás nd ti za)ilysUef sa nad kldčom v9beru tlčastnl
'Kov buddclch ročnntov: má byt natolko
zblslf od_tisledkov posledn~ch stlfa!l,
ma by( také"vysoké percento zastdpenla
slovenskej tvorby? Stál reallzáclu podujatia podporuje každoročne nemal9ml fi- ·
nančn9ml prostriedkami. · Vieme, !e sd
to lnvestlcle, ktoré neprlnášajO. zisky
hned. Aj ked sa na ttlto skutočnost pozer4me skt1senosfou životnej filozofie
m6mttJ ~ · roz.p,rávkY. . Tl.'l groše, mu:>~m!l
prlbUadaf aj na to, !e hudobné podu·
jatla bo7. obecenstva neplnia svoju spoločensktl fu.nkClu. A v Trenčianskych
Tepllclach býva na väčšine prlpadov Prehliadky publlka zará!ajO.co málo!
Vysoká dčasf laureátov rôznych ty·
pov st1fa!l (konzervatórU, Interpretačne\
stlfa!e SSR, speváckej sdfa!e M. Schne!·
dra-Tmavského, medzinárodných st1fall ... ), existencia celých programov slovenskej tvorby do značnej miery llmituje
mo!nosf angažovať do TepUc mladých,
ale u! skO.senfch li renomovaných umel·
cov. Záverečný koncert napr. ukázal, !e
najmä veková kategória hotov9ch umel·
cov stojacich na prahu umeleckej drá·
by (Má té, . C·l.!marovlč) je vďaka atraktlv·
nemu programu . 1 pódiovej skO.senosti
a teda automaticky 1 vy~šej umeleckej
kvalite pre obecenstvJr. prltdllvá.
Nu zamyslenie je tiež skutočnost , čl
je únosné poskytnt1f v rámci jedného
koncertu priestor a! štyrom, adeptom,
pričom každ9 z nich povinne zahrá aj
slovenskO. skladbu. Aj ked výber dčast·
nlkov pre ka!d~ ročnlk je výslednicou
vlacer9ch (neraz 1 náhodnfc.h) faktorov,
(napr. nástrojové zastdpenle na sdfažlach, výročie, čl jubileum zohladňova·
né v dramaturgll), predsa 1len skt1senosti
z predchádza jO.clch ročnlkov a pretrvávajtlcl malý záujem obecenstva sl vy- •
žaduje zohladnlf tento fakt a pokdslf
sa nájsť v9chodlsko. V ·k aždom prlpade
umelecká kvalita spojená s prlfa!Uvou
dramaturgiou sa zdajd by( tými najslubnejšlml cestami hladanla nápravy. Talen·
. ty nie je potrebné hladaf ·iba v Tepll·
ctuchl
.
22. ročnlk PMKU je za nami. Pri všetk9ch kladoch a prlnosoch nastolU predovšetkým problém výberu adeptov a
dramaturgtcllej stavby programov. Popri
Istom zvýšeni celkového priemeru kvality, znamenal súčasne aj podstatné zvt·
~enie vlacertch kvantu, rOzne nttdorte§ené momenty v dramaturgU (jed•n umelec počas večera dčlnkoval neraz ·V ča·
sovo oddelených blokoch, čo · nie je z
hladlskp psychickej záfaf• mladých prá· . ,..
ve najšťastnejšie rle§ente). V progrAI!le
bolo rekordné zast4penle sloven'äk'ej tvor·
·~. To .detko q~alo za následok výrazn~
. ·oebebiual'fe záujmu obecenstva . .Pri bfa·
dan( n4pravý by sa malo postupovať
Od zytlenta . vekového priemeru tlčastnl-

Zásluhou posledne·) Interpreta čnej súfate v B. Bystrici boU dychárl na tohtoročnej Prehliadke pomerne bohato zastúpen(. Ako najúspel:nejšl sa ukázal fagotista Ro111an Malina z VSMU. Svoj nástroj -ovláda s nenútenou prlrodzenosfou,
s virtuóznou Jahkosfou. )e lmponujtlci
tak v pohybllv~ch pasážach ako vo for·
movanl . a dlferencova nl kantilény. Je
muzikálny, temperamentn9 a súčasne 1
dlsclpllnovan~ . V~sledkom t9chto danosU je uvornená hra s výrazným umeleck9m nábojom, umocnená tvorlv~m J;Jadhfndom (C. M. v. Weber: Koncert, M. Ko·
l'lnek: Sonatlna).
Košické konzervatórium reprezentovali
dvaja poslucháči - Ladislav Roth, hobojista solldnej úrovne a o nlečo v~
raznejšl l pohotove jš[ (vnútorne uvolnenejš() fagotlsta Daniel Hrlnda. V rámci
koncertu laureátov Interpreta čnej sútaže
SSR vystO.pU znamenlt~ trombonista Al·
bert Hrabovl!Ak, ktor~ so sympatickou
Jahkosfou a kultivovanosťou ovláda svoj
nie lahko zvládnuteln9 nástroj.
Klarinetov~
odbor zastupoval Jozef
Uhllar: predniesol sólov~ part Concert!·
na pre klarinet a klavlr od E. Suchoňu
na štandardnej, !lai, však prljednotvár:nej výrazovej rovine. )eho klavlrny partner (Pavol VIrág) nešetrll zvukom a hral
pritvrdo.
V rámci koncertu z tvorby ml a d~ch
autorov sa prezentoval kultlvovan~ a muzlkdlny Peter Drllfka, ktor9 predniesol
basklarlnetový part v skladbe Dextempore so syntetizátorom (autor) od P.e tra
Cóna. Popri nespornej invencii autora
prispel svojlm lnterpretačn~m vkladom
k uznanllvej odozve diela u obecenstva.
Drllčka spolutlčlnkovÍll aj pri predvedenf
uvoch Od J. Hollého pre mezzosoprán,
klarinet, violončelo a harfu od Egona
Kráka, ktoré však svojou v9povedou ne•
dokázau u obecenstva zarezonovať.

SPEVACI
BoU v tomto roku výdatne zastúpen[.
Okrem samostatného vysttlpenla na koncerte laureátov X. celoštátnej speváckej
s(l(aže M. Schneidra-Trnavského O.člnko
vall l v rámci dalšlch podujat[. Relatlvne ~Irak~ priestor dostal vltaz trnavskej
sútaže Miroslav D~orskt. Od posledné·
ho vystúpenia v Tepllclach (1986) jeho
umelecký vývoj zaznamenal výrazný vzostup. Dvorský disponuje značným emocionálnym zázemlm, je zdatný v into·
nácll, zretelne artikuluJe. V jeho prednese sa ftada ešte výraznejl:la dUeren~
clácla tónu najmä v piesňach s komornejšou Intimitou. V oblasti načrtávanla
a odstupňovania náladových rovln s l počlna! dspešne. Jeho taUansky zafarben9
tenor vhodne korešpondoval s áriou Rudolfa z Pucciniho Bohémy. Cyklom Su·
choňových plesnl na básne P. Sttllchu
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Hoci manžella Ivica (soprán) a Ladislav (bas) Neshybovcl s polupracovali s
kultivova n~ m a fantázljne boh at~m klavlrnym sprievodom Daniely Rusóovej, ne·
s.tačlll výraznejšie zauja( a oddlferencovaf rôzne štýly (u sopranistky Schu·
mann 1 Suchoň - Ad astra) s výnimkou
záverečn~ch (už neraz prednesen9ch v
rámci Prehliadky l v podani L. Neshybu) Holoubkových Pampulónov. Basista
preuká~a l prlkla dne jšf vzfa h ku komornému muzlcfrovanlu. (mlnlattlry B. Mar·
tinň, Ravel), predsa však celý polorecltál vo v9razovej stránke dopadu vyznel
pomerne šedo a jednotvárne.
Ivana Klatovská (soprán) zau jala tzrlicnym Iyrlck~m prejavom, viacerými pek·
nýml polohami, škoda že s rezervami pri
tvorenl výšok, ktoré nemá dostatočne
Isté. Zo všetk~ch spevákov najkrajšie
stvárnené a posadené jemné odtiene, vrátane vyššlch polôh demonštrovala Sop·
rantstka Lenko Škornil!kov6.
l't'ona škvArová (mezzosoprán) upútala
vyrovnanosť ou hlasových polOh a vf·
ra zov~m clt o v~m dotváranlm lnterpretova n9ch skladieb (Slohy lásky od M. Ju·
chelku) .
z mužov s Ia ureátskym titulom sa uká·
za! v perspek t!vnom svetle pekne zafarben~ basbarytón Dalibora Jenisa. Zaujal
viac v Iyrlcko-meditatlvnych ako v9razovo vzrušenejšlch polohách. Tlmbrom,
menej však u! technikou a Is totou Intonácie upútal barytonista Oldflch Kflf.
Slubn~ a rozvojaschopný je zvučn~ barytón Martina Babjaka z Opery DJGT
v B. Bystrici. Mal by sa ešte vlac sústredi( na dynamické nuansovunle u uvolnenejšie tvorenie v~šok.
Pri sprevádzan! vokalistov sa prezentovali okrem už spomfnanej D. Rua6ovet
aj os vedčen~ L. Marcinger, Z. Prulkod,
B. )uhaň6kov6, D. Turňov6 a ). Malik.

Dlthyramb z ohlad ľíovai šlrokod yc hovost
plôch, ťí spešne sa vyrovnáva júc s tech·
nlck~ml nárokmi. Boli stavebne li č lnné ,
kompaktné, pozorne vypra cované a j v
detailoch. Najviac výhrad vyprovokovalo
jeho podanie rozstahier Krelsler lany
op. 18 Roberta Schumanna. Pod la mô jho
názo'r u bol to opus velmi star ostllvo pripravený, úspešne posta vený a v mno·
hych nála dových polohách lntenzfv ne
_preclten~. Mohli sme obdivova ( a j stried·
most pedalizácle, priezra č nosť fakt úr y.
Tak ako u Sašlnovej tvoriv~ temperament ntltll ho použlvaf prldrsné dyna·
mlcké vrcholy (a j v Schumannovl t v
Doma nskom) . Z jeho hry vyža r uje osob1t9 klud, hlbavosť, mužná lyrika s fil ozofickým podtextom. Verime, že dôklad·
nos(, s akou sa pripravil, bude sprevádznť a 1 jeho dalšie v9kony.
Peter M6té sa s výnimkou Brahmsa
(Tri lnteNnezzá op. 117) v dramaturgie·
kej v~sta vbe programu zameral v ý luč n e
na hud bu nášho sto ro č ia . Doterajš i r epertoár domáce j li tera túry (Ha trík, Ze l·
jen ka l obohati l o dva ďalši e opusy Preladium pre ravú r uku, op. 20 J. Zimmera a Suchoňo vu Tocca tu. Demonštr oval v nich vysokú kultliru tónu, zmysel
pre úč inné stavanie plOch, Ich s klbenle
u podriadenie celkovému s tavebnému Zá·
meru. V S uchoňov l fascinoval elega ntnou virtuozitou a s trhujlicou Istotou. V
Brahmsovl m a l problémy pri vhlbenr sa
cl o sveta jeho filozofie (v lnteNnezze
b mol l pamäť o vo za koHsa l ). Pr i všetkom obdive k s tu p ňu zvládnutia Bartó·
kovej klavírne j faktúr y (Sonáta 1926)
pocltlll s me ešte Má tého rezervy vo vy stlhnutl poetiky a fllozofle jeho h udby.
Ka tegóriu zrelš lch umelcov zas tupovala v rámci suchoňovského ve č era l Mária Mlrekov6. Pred obecenstv·o v ten Istý
dei\ predstliplla aj ak o komorná par tner·
ka, čim zrejme utrpela je j koncentrácia
pri sóllstlckom v~kone na jmä v posledných dvoch častiach Suchoň o v ~ch Meta·
morfóz, napriek tomu, najmä v prvých
dvoch ča sti ach Sonáty rustlky odhalila
značnO. časf svojho tvorivo m uzikantského zázemia a fantazijného r ozletu.
V rámci Prehliadky sa už tr adične
predstavujli v dvoch lokalitách - v Om·
šenl 1 v Trenčianskych Bohuslavlctuch
na nástrojoch s lst~ml llmltova n~ml farebno·výrazov9rnl možnosťa mi dvaja orgaplstl. Ťažšf chod omšenského nástroja
do Istej miery handicapoval Jáliu Csibo·

KLAVE SO VI: NÁSTROJE
V kontexte hráčov zažiaril v9kon fina listky Buchovej súťaže z Lipska, štipendl!>tky SHF Daniely Saturyovaj-Šalinovej. Dokumentovala u! osobnostne vyhranen~ u blfzky vzťah k svetu velkého
barokového majstra l k výrazovej poe·
Uke slovenskej klavlrnej llterattlry. Sašinovt.j Bach (Temperovaný klavlr I. diel
- Prelúdium n fťíga C dur, Chromatická
fantázia a fúga d mol) nie je akademicky jednotvárny, nemecky prlsny. Do 1~
terpretácle vkladá svoj boha tý citovorantazljn9 vklad, je] názor na reproduk·
clu Bacha je aktualizujúcl. Sl6!1 jej k tomu široká paleta farieb, dynamických
odtienkov, ktorých vrcholy s(l až prekvapujúco hutné, neraz až pridrsné. Jej tvoriVý temperament - v stllade s vekom
- prináša do hudobného prúdu pulz, za·
chádzajtlcl niekedy až do podOb prehnaného vzruchu. Je typom, ktor9 dokáže
poslucháča Intenzitou pre!ltla plne zaujať, 1 ked ho niekedy (na jmä v dy·
numlck9ch uzloch) provokuje k otázke,
čl by menej niekedy nebolo viac. Velmi
imponujúco s a vyrovnala s technickými
úskaliami l s koncepciou výstavby 2. klavlrnej sonáty l. Zeljenku, ktorej dokázala takisto vtlačit punc svojej Iskrivej
muzlkallty. Záverečná Malá suita s passacagllou silou výpovede by bola adek·
vátnejšie vyznela ako záverečná skladba
suchoňovského recitálu. Sašlnovej podanie bolo filozoficky hlbavé a blfzke jej
boU l dalšie výrazové polohy. Z hladiska
koncepcie s najväčšlml rezervami odzne·
la Passacaglla.
2lllnské konzervatórium reprezentoval
Petar Pallckf. Napriek m ladému veku 18. rokom, dosiahol už mnohé méty, na
ktoré lnl musia čaka( ovela dlhšie. Má
velké technické dlspozlcle (Zeljenka:
Toccata ), pomerne široké dynamické
spektrum, bohattl fantáziu lyrického typu, pravda limitovanú menšou životnou
skúsenosťou. Z tohto zornétm uhla posu·
dzujeme aj jeho podanie Choplnovej Sonáty b mol, op. 35. Zanechal velmi priazniv~ dojem spojený s otázkou a očaká 
vanlm, ako sa bude tento ly rlck~ typ
vyvljaf dalej.
Poslucháč VSMU Daniel Buranovakt
pri naštudovaní l. ča sti Domanského

Dana

~aliaod-Sat11ryod
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vlí. Vo svojej hre obsiahla pomerne málo
kontrastov nielen v regls trácll, a le na jmä
v tempovo náladovom par ametr i (napr.
v l. č as ti Allegro con brio Mendelssohnovej 4. s onáty, ale aj v dielach s kladate·
lov našej doby - I. Zeljenku: Ligatúry
a v Toccate J. Gulllona).
Z hladiska dramaturgie, posta venej te·
mer v9Iučne na dielach ma jstr ov 17. a
18. storočia , uspokojil viac výkon s ktlsenejšej českej organistky Hany Bartolovef. Svojej koncertnej rutine l schopnosti
adaptova t sa odllšnostlam koncertn~c h
nástrojov splatila však da ň s nedosta ·
točnou prfpravou registrácie. Dokáže dr·
žať Hnlu, a rtikulovať nástupy tém a jej
repertoár je ta k~ rozsiahly, že bez prob·
lémov zostav! z neho blok vyhovu júci
bohuslavlckým nástrojov~m možnos tiam.
2ial, aj jej v~kon vyznel pomerne jednQ·
tvárne.
Ku klávesov9m nás trojom prlradfme aj
na Prehliadke nie čas t o zne jtlcl a kor deón. Tento nástrojový odbor zastupoval nosltel l . ceny Interpretač ne j sút aže
SSR poslucháč ž111nského konzervatór ia
R6bert Jurčo. Bez nadsázky môžeme obdivovať jeho virtuózne ovládanie nás troja, schopnost budovať široké, ťi č i n n é plochy. Pripomienky k jeho progr amu by sa
mohli t9kaf azda len stavby programu
( Zolotarjev: 3. sonáta a Feldova Koncertná skla dba pre akordeón ), ktor é
však ťažili a vyu!fvall zvukovo technlc ·
ké možnosti nástroja.
(Pokračovan ie na 4. str. )

S PAVLOM NOVOTNÝM -

o hudobnom školstve,

interpretácii, koncertnom živote .. .
Kontakty medzi českou a slovenskou
hudobnou kultúrou ma jú svoju históriu a
rôzna podoby. Od oficiálno-inlltitucionálnych až po osobné a tvorivé. Niektoré
sd trvalé, iné len dočasn é a ako to už v
praxl býva, občas ich treba trochu zorganizovať. No sú aj také, ktoré sú prejavom a kejsi životnej nutnosti a z dočasných sa s tlíva jú celoživotnou cestou.
Plati to v plnej miere o dvadsaťpäťroč
nom pôsobeni dvo.ch a bsolventov brnenskej JAMU na košickom konzervatóriu
- k laviristov Ľudmily Kojanovej a Pav·
la Novotn ého. Ako pedagógovia vychovali za ten čas desiatky klaviristov a
popri tom si vytvorili priestor aj na koncertnú čin nosť. Ones môžeme povedať,
že po 111anželoch Lejskových sú druhým
najstaršfm klavirnym duom v CSSR a
na Slovensku po S. a R. Macudzinských
na Jdlhšie pôsobiacim. Preto nás v úvovode rozhovoru s Pavlom Novotným, nedávnym päťdesiatnikoJD, zaujlmalo, aké
dôvody ich p riviedli z Brna do Koš ic ?
- Náš príchod do Koš ic v r oku 1963
bo l výs ledkom rokovani vtedajšieho ria
cl lt elo konzervatória T. Hlrnern, ktor ý
chcel po s ilniť pe dagogick é kádre na š ko·
lc. Treba vedi eť, že kon zervatórium v
čase nášho príchodu malo velké problémy v pedagogickom zbore ; od r. 1961.
ked dosta lo š ta tú t konzervató ria, d o r.
1963 n e bo lo ešte úplne d obudované. Azda
nebudem zveli č ovať ak poviem, že s me
pal r lll k .,pionie rs ke J generácii" na š kole a v la stne sme ani nevedeli, do čoho
Ideme a ako dlho os tane me vypomáhať.
Alw vldlte, ná S odchod sa a kosi pr etla·
hni o v Koš iciac h s me nošll dru hý domov.
Ako vlas tne vyzeral koncertný život v
Košiciach v polovici §est'desiatych rokuví' S Brn om sa to is te nedalo porovn á vať.

-

Brno, z kto rého s me odchádzali, bo-

l o v tom čase mes tom s velmi rozvinu-

tý-m hudobný m životom. Boli ta m známe
lludobné máje a a j v priebeh u. sezón y
hosťoval o v Bme mnoho za hranič n ýc h
ume lcov. V Košiciach vted y existovala
~ lt r o mná Hudobná jar a s poradick é kon cer ty po čas roka. Košická fll h al'mónla
zuča la pôso biť až o šesť rokov. Kedže
nebolo dos ť živej hudby, počúva li sme
plutne, rozhlas, š tudova li n ové diel a.
Rolo to obdobie lntenzlvneh o š túd ia o
n avyše .,učil i sme s u uči!". Velmi nám
nemal kto poradiť a tok volba pedagog ických metód ostala nu nás. Možn o
to bo lo a j na niečo dobré ; naučili sme
su samos ta tne p r acovať. Zhrniem - bola
ro doba Int e rpret ač ného o 1 pedagogického zr enia.
Poskytovali Koš ice v tom obdobi kon·
cer tné prlležitosti?
- S počia tku možnos ti uplatnenia n e I.Joh velké. V e ď s me prišli do nového
pros trediu, kd e nás nikto nepozna l. Ako
kl<lvl me duo s me vtedy vys túpili po prvý
raz v Humennom, ož n es kOr pribu dli re<:lti'ily v Košic iach. Vyu žlvali s me kažuu pr ll ežllosť h rať, č a s to aj bez nároku
n<• honorár ; podobne to robili a j os tatn!
fw le,~ovlu zo š ko ly. Vystupovali sme pre
potesenie z hudby. Boli to pekné ča s y .
s n(ts tupom filha rmónie sa koncertný
zivol v Košic iach s tal plnokrvným
a
IJlavne pra vid e lným. Obyvatelia mesta si
r}'chlo 7vyl< li n a nový zdroJ hudobných
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Mysllm sl, že k aždý pedagóg by ma l
byť koncertne činný, lebo to výraznQ
ovplyvňuje prácu so žiakom. A obráten e - pedagogická práca ml pomáha pri
š tťidlu diel a nedovoll us trnťit v stereotypoch.

zážit k ov a radi n a koncerty chod1U.
Vznik Stá tnej filharmónie h odnoUm a ko
velký čln, ktorý výrazne oboh atll .nielen kultúru v Koš iciach, ale n a celom
východnom Slovensku.
Akťi ťilohu zohralo v tomto procese
Konzervatórium v Košiciach?

Vo avojej pedagogickej i!lnnosti syste·
maticky itudujete s posluchAi!ml diela
českfcb skladaterov. Vo valom prlpade
to asi nebude iba povlnnA daň osno·
vá JO.

Prvé generácie posl ucháčo v konze rvatória , ktoré prichádzali z Hudobn ých ~ k ól u nes kôr z lud o vých š kôl ume=

Klovirne duu -

Ľ.

..._

'

~---

--

-~--

Kuja nové , P. Novotný.

nla, nem u ll ta k ú úrovei\ akú majú te·
ro jšl uchádzač i o toto štúdium. V tom
sa od razil vplyv novej vlny pedagógov,
ktorých už vychova lo koš ické konzervatórium. Zá roveň pomohlo dobudovať Státnu tllhat~mónl u , orchester Státneh o divadla, pravidelné koncerty, navyše boh olú č inno s t vyv!ja l škols ký orc hester.
Z mno hých absolventov š koly sa sta li
ncúnovnl organizátori hudobného života v malých centrách (Sečo v ce, Prešov,
Humenné a v ď a l šieh). je to pod l a mňa
rovna ko dô ležitá či nnost a ko práca pedagóga v škole čl ús pech nádejného Interpreta na súťaži. Ma lé mestečká sú
čas to odkázané práve na entuziazmus
il nad šenie týchto ludl il s om rád, že
našo š kolo k tomu prispela.
Je Iste nefahké deliť čas medzi nároč 
pedagogickú prácu a aktlvny koncertný život. V sedemdesiatych rokoch
ste pôsobili aj na brnenskej JAMU. Ako
klovlrne duo ste :známi nielen na vtchodnom Slovensku, ale konce11tujete po
celej republike l v zahranli!l. K tomu
treba prlpočltať nahrávky v rozhlase, v
košickej televlzii a pred pér rokmi vAm
vyila aj profilová platňa v Opuse ; popri
to m mire !!as a j na klavlr n e sprev6dzanio mnohých kolílckfch umelcov.
nťi

- Hudba má m n oho podôb. Podla mňa
nie je to nič podradné ak .,i ba" sprevádzam n a koncerte n e jakého Inš trumentalis tu . Skladba je predsa kompak tné die lo a part klavlra je pre mňa úplne rovnocenným. je to jednoducho ko morná hra a ako. taká obohacuje aj sólový prejav. Len v nej sa uč! hudobnik
Is teJ dlsclpllne, bez ktorej to v komm·nom muztclrovanl l v sólovej hre n ejde.
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- Máte pravdu. Mysllm s t, že a k v
jednom štáte žijú dva n árody, ta k by o
sebe ma il vedieť čo n ajviac. A hudba je
tým n o jlepšfm spojivom. Ciže Slová k by
mal pozna ť českťi kultťíru a Cech slovensk ú. je to proces, ktor9 muslme my,
pedagógovia, štepU mladým poslucháčom
na celý život. Preto popri š tandardnej
klavlrnej literatúre sa us ilujeme hra ť vela čes k ých k lavlrnych s kladieb, n a jmä
diela Smetanu, Dvol'áka, MartinO, Janáč
ka, aby prepojenosť medzi čes kou a s lovens kou hudbou mala konkrétnu podobu.
je to sťičasne lnšplratrvne a obohacuje
umelecký obzor budúceho umelca alebo
pedagóga. Napriklad bol som pravdepod obne prvým v Brne (a možno a j v Cechách), kto hral v roku 1960 Suchoňovu
Sonátu rusticu. Na brnen skom konzervatóriu ma totiž u čila metodiku hry na
klavfrl S uchoňova učitelka Libuše Svobodová a už vtedy sme vedeli mnoho o
živote a diele Eugena Suchoňa. Lenže
v štepi ť lásku k súčasnej klavlrnei tvorbe
čl už~ s loven s kých a lebo českých sklad atelov je proces n esmierne n amáhavý,
zdlhavs;, ktorý vl astn e skon čenl m š koly
ne k o n č ! , a le a koby Iba . z ač!n u l n a inej
úrovni. · Robia to už pedag ógovia na ĽŠU
n a tom n aj nižšom s tupni aj ped agógovia n a vysokej šk o le, ktoré vlastne d ávajú deflnltlvnu podobu vztahu k súč as
net hudbe.
Myslite si, i e sa d6 niečo zlepiiť v terajlom systéme nálího hudobného likolstva?
- je to ťaž k á o tázka. Náš s ystém ,ĽS U
je dobrý a u znávan ý aj vo sve te. Ml!
vša k jednu vážnu trhlinu a tou je ku pacltne obmedzená možnost týchto škôl.

Prehliadky mladých koncertných umelcov

z 3. s tr. }

SLACIKOVf: NÁSTROJE
V tOJIO skupine všetci ú čas tnl cl PMK U
preu káza li l{ýrazný, ilž vynika júci talent.
1\a jml adšlu vekovú kategóriu zastupova l če l i s ta, ilbsolvent Konzervatória v
Brat l s l<~ve Vladim ir Sirota. Upútal o . l. l
h rou ce léh o programu s pum!lti. Škod a,
>.e u l'ove i\ sv ojho umeleckého rozvoja
neprezentovol na Inom repertoári. Po vinnú tlaii s loven s ke j tvorbe s platil vyni ku júcou Interpretáciou Vllecovej Sonflty. Pt·e demonš tráciu virtuóznych dispozicii mu pos lúžilo Sc herzo op. 12,
č. 2 od D. V . Goenso. Sirotu disponuje
vys pelou , te mer už s uve rénnou technikou, zatial má rezervy eš te v ln t·ona č 
nom dotlahnut! niektorých , najmä v yš·
š lc h polôh. Výdatnú oporu našiel v ln~p lr a tlvnej partnerke Márii Bl esá kovej. Z
če li s t ov sa preds tavil a eš te ako komorná h ráč k a v Krák ovl Eva Cermanové.
Ces ký h uslis ta Jift Hurnlk reprezentova l úrove ľí a bsolventa AMU s výrazným
kla vlrnym partne rom Jaromirom KlepAč om , ktorý však tentokrát n epodal výkon na plnej výš ke svo jich n ema lých
možnost!. Ak o by moment zás koku (za
kvarte to B. Martin tt} bol do Istej miery po:? n ač ll úroveň vys túpenia tohto komorného d ua. K l epá č nehral vždy v dia- .

lógu niek toré l1seky s kladieb tvoril pri·
tvrdo. prl z vučne , zvukovo menej kultivovane n s is tými rezerva mi a t vo vý raze. Vyššia diferenciácia tó nu sa žiadalo u obidvoch hráčov najmä v Brahmsovl (Sonáta d mol, op. 108) . Ve l kou pred nos ť ou tohto polorecltá lu bola 1 dra:roa turgla, kt orú uza vrelo nápa dité, vtipné,
ma tstrovs ké Dive rtimento l. Stravlnské·
ho.
Ce lý koncert mladých um elcov z CSR
bol pos tavený nu s l áči kový c h nástrojoch,
čo predstavovalo a kús i protiváhu voči
p reva h e dychárov. Ľud sky l umelecky
s ympa ti cké Ouo dl basso v nezvyklom
obsa den! vi olonče l a l Frantiiek Host) a
kontrabas u (Jil'l Hudec) sa prezentova lo
s dram a turgiou zos tavenou z majs trov
baro ka ( J. Borrlere, F. Couperln). klas!·
ky [ l. ). Pleyel) 1 s ú časného domáceho
autora (Z. Lukáš: Duo dl basso }. Výraz.
n ý m uzika ntský pulz, dos t a točná šlrktt
dynamického arzenálu, tv·o rlvá is kra a
s pevná vrúcnos ť vzbudili n ad šenie obecens tva . Oba ja č l enovia Dua sťi hráčmi
Ceske j fllharunónle, no tento fak t nedetermlnova l v nepriaznivom s vetle Ich
k oncertný výkon, s kôr naopak. Dokázalt
využit s kúsenosti z hry v telese, n avzájom sa c itlivo počúvaJú, korig ujú svoj
~ vuk , výraz o ús peš ne so usilu jú o zvukový súlad. Co sa Im nepodarilo ťispe~
ne načrtnúť (napr. Cla connu v Coupe-

rl n ovi }, to dokázali
nom.

vyvážiť

tvorivým e lá·

Z n ašich h uslistov zrelše j vekovej ka tegórie s prlznačnou dravosťo u a s ugestlvnou n alie h av osťou vygradova l Suchoňov Poeme maca bre op. 17 Jlndf ich PazdAra. Zdatná technika, schopnost tmponujúclch gradačných kulminácii dobre pr ipravených a vypolntovaných zara dili Pazd!!rov výkon medzi špičky Prehliadky.
K dalš lm vrch olom patril aj vý kon
ume leckej dvojice huslistu Juraja Cilmarovlča a klaviris tu MlkulAia Skutu, ktorl
s pomerne rozsiahlym polorecitá lovým
programom uzavrelt
a
v ystupňova li
Prehliadku. Muzikants ké tvorivos ť, ťičast
Iskrivé ho temperamentu, vrťicne~ spevnosti, výrazového št9lového c!tenta (jedine Debussy mohol mat v rch o ly o nieč o mtlkšle ) l odvahy (dve zá v erečné
s kladby z pera R. Sčedrlno) zahrali obi"
dvaja s u verénne spamäti, so s ugestlvnym virtuózne vtipným a bravťirnym
spôsobom. Rovnak o upťit alt Bee thôvenom
( jedlný vie den~~t kláslk na Prehliadke
- Sonáta A dur, op. 12, č. 2 ), ako l nápaditým a s t rhujťiclm Godárom (Sekvenc ia ). Právom s i vyslllžill - vlastne Iba
Jura j Ci:&narovlč [Skuta ako sólis ta h o
dos tal pred rokom) titul Najlepšieh o
(lčo s tnlk a Prehliadky . .

Zdale ka nie všetci, ktor! by mau záujem
o rozvoj hudobn9ch schopnosti svojich
éleU, ho môžu využit. Rozhodne by sa
mala sie ť ĽSU rozšlrlť (napomohlo by
to a j celkovému skultťirnenlu n ašeJ ml4·
deže), aby boli dostupné čo na jväčšiemu
počtu detr. s tým je spojený nárok na
väčši počet u čit elov ĽSU, čiže je potrebné zväčšit aj kapacity konzervatórll
a . . . Ako vldrte, kr uh sa zväčšuje a s
nim prlbťida · aj problémov. Návllznost
k onzervatórll a VŠMU, AMU o JAMU d4va Is té predpoklady n a s poločné rleše·
n ie toho stavu. Poklal viem, v tomto
smere nestačl len ochota a porozum!)nle
pedagógov. Vyžaduje s l to prehodnotenie koncepcie a konkrétne člny.
Klavirista sólista nemé probléay
s prlpravou repertoáru. Inak je na toa
klavlrne duo, ktoré vych6dza z ob...
d:zeného počtu dostupnfch diel a iste •l
z obmedzeného počtu koncertnfch slanl, v ktorých sú dva nástroje schopa6
koncertnej prevádzky.
- Je to naozaj tak. Nájsť dostatok
takých prlľežltostr, miest, kde majú v
jednej sále dva dobré nástroJe, je dos!
problema tické. Preto sme v posledn9ch
rokoch rozšlrlll svoj repertoár aj o
štvorručné s kladby už aj preto, že je
medzi nimi mnoho krásnych a nezn4·
mych diel, ktoré sk ut oč ne patria na kon·
certné pódiá. Medzi nimi sťi diela Mozar·
ta u Schuberta, ale l mnohé dalšie. Ml··
nulý rok sme pripravili v Košiciach veče r zo štvo rručne j tvorby F. Schuberta , uviedli sme tam at jeho Sonátu C dur.
ktorá vznikla v :Zellezovclach. Snažlme
sa spolu s manželkou našt ud ovať všetky
s kladby pre dva k lavlry od našich skla-·
date rov a sme velmi radi, a k vznikne
aové dielo pre toto obsa denie. Z nášho
podnetu skom ponoval I. Hrušovský Suitu
pre dva kla vlry , mala premiéru v mar·
cl tohto roku v Košiciach za pritom'
nos ti 11uťor a. Uviedli sme ju už aj v Brne
n a spoloč ných koncertoc h krajsk9ch po·
boč ie k (Brno Košice). Tieto koncerty
majťi názov Hudobná streda.
NAvitevnlcl BHS mali mo žnosť poi!af
klavlrne duo Kojanov6 - No~otnf v Bra·
tislave v roku 1985. Uviedli s 4spechoa
nAročnd Bartókovu SonAtu pre dva kit•
vlry a biela nástroje. Z vllčilch vyatt·
peni v poslednom obdobi spoJDelime
aspoň 4časť na Prehliadke slovenského
koncertného umenia v Zillne, kde vale
vyst6penle malo tiež velkf oblas. Je to
výsledok dvadsaťosemročného spolol!a6ho JM)sobenla. Prezraďte nám - nau·
skytla sa vAm možnosť poi!as dlhorol!ael
pedagogickej prAcá poloilt zAklady pra
nové klavlrne duo, ktoré by prevzalo
valu ltafetu?
·
- Je to p a radoxné , a le nie. Vysvetle·
nie je však logické. Komorná hra na
konzer vatóriu trvá Iba tri roky a klavlr
študujl1 väčšinou dievčatá, ktoré po
skončeni š koly málokedy majú prlle!l·
tost pestovať tento druh komornej hry.
Navyše, dvojica by musela dalej študo·
vat n a vysokej škole a to nie je mo!né
naprogramovať. V tomto Slllere musia
aktivitu , prevziať vysoké školy. A ani tu
nie je is té, č i dvojica b.ude dalej aktiV•
ne h ra f. Klavlrne duá · mOžeme doslova
porá tať na prstoch_. ' jednej r uky. Už to
s v edči o tom, že u drža( takéto kODlorné
zoskupenie nie je l ahké, lebo na druhej
stran e klavlrnych partnerov pre Iné
k ombinácie je ove la viac. Prax nasvedč uje tomu, že najdlhšiu .,životn ost" majú práve manželské kla vlrne duá. Ale
manžels tvo, uzná te sami, nie je mofné
nikomu n a nútiť . Ani v mene umenia.
MELANIA PUSKASOVA

Kubinovo kvarteto z Ostravy svojou
vynika júcou interpretáciou opusu Iris
Szeghyovet n aplnilo vo všebkých dOsled·
koch Ideu čs. š tátnosti, ktorá bola jedným z dramaturgických p ilierov celel
Prehliadky . Mus ica dolorosu s lovenskeJ
a u tork y ako najlepš i opus z vyhne junlo·
rov-skladatelov vygradova la k omorný večer mlade j tvorby. Kublnovcl opuncovali
die lo s yntézou prlkladnet a ťlbetavej pri·
pravy, dávkou muzlkants k ého n adšenia,
ktorá môže s lúžit a ko priklad pr!stupu
k s úča snej hudbe viacerým n ašim umel·
• com.

DRNKACIE NÁSTROJE
Na o tváracom koncerte Prehliadky sa
preds tavilo komorné duo - Clautlstka
Dagmar Zsapkové a gitarista Jozef Zalp·
ka s celovečerným programom, ktorý
však vyznel dosť jednotvárne. MiiOIIu
Vildner v rámci prehliadky tvor by skla·
date ls kých juniorov predniesol AforiZmy
pre harfu od Antona Vlskupa - dielo.
ktoré sice zohl adňu j e zvukovo-technické
možnosti nástroja, ale Invenčne poslu·
cháča vs;raznejšie nedokáže zaujať. Osi·
šla h arfistka Eva MlklovičovA spolud~ID
kova lu a ko k omorn á hráč k a pri predvedeni Krákovej sk ladby. Pavol Mahml
(autor a Interpret v jednej osobe) predniesol s voju Canzonu pre gitaru, opus,
ktor'SI nechce by ť za každl1 cenu pri•
kopnlckym, zato je osviežujúcim boDIJ6.
nom pre obecens tvo.
VLADIMIR

Cllll

l

B.artók.
• VIEDENSKÁ STATNA OPERA
PRED REORGANIZÁCIOU. Ra kúskn
l západonemecká tlač oznámila, že
zmluva s t.e rajšim riadltelom Vie·
ďensket štáťnej opery, Clausom
HelmUtom Dresseom, · nebude. po ·
roku 1991 obnovená. Ako vyhlásila ministerka školstva, kultúry
a športu Hilde Hawliceková, generálneho sekretára Zväzu spolkov9ch divadiel Rodolfa Scholtona poverili vypracovanim novej
koncepcie, ktorá navráti divadlo
k typu tzv. ansámblových opier [s
dlhodobo a trvalo angažovanými
spevákmi a dirigentmi), čim sa
obmedzi
angažovanie
drahých
špičkových só11stov a dirigentov
a prevádzka sa bude zabezpečovať
predovšetkým z vlastných umeleck9ch zdrojov. Táto reorganizácia
má stíčasne dostať od sezóny
1991-92 pod jednu riadiacu strechu Viedenskú štátnu operu a
Volksoper. Rtadttelom oboch dlvadte! má byť spevák Eberhard
Wächter, v súčasnosti poverený
vedenim Volksoper. Ako generálny
sekretár oboch divadiel bude stáť
po ·wächterovom boku Ivan Holender, ktorý od r. 1971 .vedte
operntí ag:E)ntútu a zastupuje vtacerýc)l spevákov . učlnkujacich v
Sfátn~j OJ?ére:. Od tejto reor·g,anizácie, · teda • spolo~ného veäenta
obo.ch viedenských divadiel, sa očakávajú úspory asi 9 miliónov
mariek. Ct to však prospeje terajšej medzinárodnej prest!ži Viedenskej štátnej opery, je ešte otázka, nakolko jestvuje mnoho varovných hlasov. Stíčasne sa však
vynorili pochybnost-l o ďalšom pôsobeni Claudia Abbada vo funkclf\
umel~ckého rtadlte la
VIedenskej
štátnej opery. N~dávno poslal Ab·
hado
generálnemu ·sekréťárov1
spolkovych
divadiel
Rodolfovi
Scholtenov1 telegram, v ktorom
hroz11 svojim okrumžltým odstúpenim, ak nezosta ne v tera!,š ej funkcll aj po roku 1991. Aký osud
stihne slávnu Viedenskú štátnu
operu, ktorá dnes predstavuje jednu z najlepšieh operných scén nn
svete, teda ukáže budtícnosf.
• LA SCALA S PROBL~MAMI.
Ekonomické a prevádzkové problémy neustále zmietajú slávnu milánsku opernú scénu I.a Scalu. Clenovla orchestra opäť štrajkovali
a po zložitom vyjednávanl so starostom mesta Milána, ktorý pr1slúb!l splniť ich požiadavky na úpravu mtezd, orchester opäť _n astúpll
do práce a umožn11 tak uskutoč
nlf premiéru Verdiho opery Nabucco. Národná tarifná zmluva, určujúca pla tové· zatriedenie ·talianských 'operných 'divadiel, totiž vyprša'la á dostar nebola obnovenä
či Inovovaná. UkončEmim štrajku
sa mohlo u s kutočn iť vystt1pen1e
orchestra La Scaly v Notre Dame
v Parižt, kde Riccardo MutU dirigoval Verdiho Rekviem a zdá sn,
že okrem letného turné tohto slávneho súboru do Japonska je tak
zaistené aj Ich vystt1penw na
Oly>mpljských hrách v Južnej Kórei.
OPERNE: CENY V MONTE
•
CARLO. V rámci operného festi·
valu v Monte Carlo udelila odborná porota a publikum nové ceny.
Z!sknla Ich trid saťroč n á Maďarka
Kata lin Szendrénylová (za prednes ári! z opier Adrlanne Lecouvreur od Francesca Clleu a Pucciniho Tosky), ktorá ako vftazka
s(lfaže v bllzkej budúcnosti nahrá gramofónovtí pl a tňu s tamojšim orches trom. i)a~ou ocenenou
bola anglická speváč k a Ftone Cameronová.
• PLACIDO DOMINGO V CINE.
Slávny 47-ročný španie lsky tenorista Placido Domingo u s kutočnil
v júli t. r. turné do Cinskel rudovej republiky. Svoj činsky debut
začal vysttípenim v Koncertnej sá,le v Pekingu 14. jtíla s programom
španielskej hudby, n ázva ným Antologla de la Zarzuela. Na ďal
šieh vys_ttípenlach vo velkej Národnej hale v Pekingu spieval populárne španielske plesne a árie z
talianskych opier. Jeho vystúpenie sa u tamojš.leho publika stre tlo s obrovský-ml ováciami a bolo
označené za~ prvý. vefký p-ŕelom
návratu európskej hudby od čias
kulttírnej revoh1cle v ·rokoch 196676, kedy táto búdba bola označená
za buržoázny prežitok.
• JOSE: CARRERAS SA VRACIA.
21. júla t. ·r . uskutočn1l' vo svojom rodnom meste Barcelone dobročinný koncert slávny španielsky

opäť

v Budapešti

tenoristu José· Carret·as. Bolo to
jeho prvé verejné vysttípenle po
13 mesiacoch, čo ochorel na leukémiu. Na jeho vysttípEmi v · mestsk_om amfiteátri sa. ztíčas~~1la španielska královná Sofia· a 150 000
poslucháčov . Carrerasov program,
zostavený z katalánskych ludových plesni a populárnych operných árii, sa stretol s obrovským
úspechom. Zisk z tohto vystt1penia
venovali na rozvoj Carrerasom založenej Nadácie pre chorých na
leukémiu v barcelonskej nemocnici, kde sa spevák 11ečil pred
odchodom na ďalšie liečenie v
USA. Lekári diagnostikovali u Carrerasa leukémiu v r . 1987 počas
filmovania Bohémy v Parižl. Po
tra-nsplantácll chrbtlcovej kostnej
drene sa jeho zdravotný stav na tolko zlepšil, že mohol zača t uva ·ž ovaf o spievani. Na tlačovej konferenci! v Barcelone Carreras vyhlásil, že kým nebude celkom
zdravý, v nasledujúcom polroku ·
bude spievať maximálne jeden raz
Rezsii Trautruann pri

rozlúčkovej

V dňoch 5.-8. Júla som su
ako delegát ZS6KU zú~astnil na
poduJati, spoJenom s uložentm
telesn(/ch pozostatkov Bélu Bart~ka, prevezen(/ch z USA, na
czntortne Farkasrét v Budape~ tz. Prevezenie a uloženie pozostatkov B. Bartóka bolo zťl v~nou spol~~enskou udalosto~
melen v MĽR, ale aJ v kraJz nťlch, cez ktoré prevoz prechťldzal
[USA, Velká Brltťlnia,
NSR, Rakúsko) a kde sa konali SP.Omienkové podufatia na

za mesiac. Súčasne s riadltelom
Viedenskej štátnej opery Clausom
dohovoril
Helmutom Dresseom
svoje prvé viedenské vysttípenie
na 16. septembra.
BOĽSOJ

nud Bartókovým novým hrobo111.

veľkého skladateľa. Na trase
u Maďarsku zložili hold skladatelovi obce a meste~kťl cez
ktoré auto s rakvou pr~cM dzalo. Do Budape~ti
prWel
sprievod 5. Júla a rakva bola
vystaveru1 vo vestibule Maďarske; akadémie vied. Sem smerovall delegťlcie 1 Jednotlivci,
aby zložili skladat eľovi posledn(/ hold.
Z CSSR položili verice Matica slovenskťl a Csemadok. Skladateľské zväzy
socialistick!ích

o

José Carreras
Snimka: Interfoto MT!
Reuter

•

reči

V TALIANSKU. Kon-

com júla odcestoval na velké tur-

né do Talianska orchester a balet _Yelkého dl.vadla v Mos kve .
Svoje turné začali v Benátkach a
jeho špeciflk~m bude,. že · vystúpenia. sa budú konať na otvorených
sc~nach,
ktoré umožnia . zhlladnuť sol(letsky balet čo najšlršlemu
úkruhu divákov. ·Po Bená-tkách· nasledujú ďalšie me.s tá, ako Bologn a, slcilske Syrakúzy a Pale~mo,
vo· Florenctľ · sa Sovieti zt1častnla
na os laváCh novfn Unlta, orgánu
Komunis tickej strany Talianska,
atď. V Taliansku uvedú po prvý
raz balet A. Glazunova Rajmonda,
v programe je ďalej Sostakovlčov
Zlatý vek, Me llkovov balet Legenda o lá ske, konc~r tné programy a
pod. Svoje ta lia nske turné zakonč il bale tný súbor Velké ho divadla
19. a ugus ta a odfde do Grécka,
kde sa zúčastni na Dňoch kultúry
ZSSR.
• KUPFEROV WAGNER V BAYREUTHE. Na tohtoročnom wagnerovskom festivale v Bayreuthe stoji v centre domácej 1 svetove j verejnosti Inscenácia s kladatelovej
te traMgle Prsteň Nibelungov. Kým
prvá premiéra Rýns kého zlata bola
medzi verejnosťou 1 v tlač i prijatá ve lmi pozltrvne [vyzdvihova l sa
predovšetkým divadelný zážitok
neobyčajne fasclnujtícej sily ]
tak Walk ýra, ako druh~ premiéra,
sa s tretla ta k s prejavmi stíhlasu
a ko 1 nestíhlasu 1 menšim potleskom
ako predchádzajt1ce predstavenia.
Vo Walkýre však zauja li jednotilvi predstavltella. V úlohe Impozantného Hundinga sa svol[m mohutným basom pozoruhodne prezentoval Ma tthias Holle. Deborah
Polasková sa
uviedla zasa v
Brunh!ldinej úlohe a ko vysoko
drama tický }asný a prlerazný sopr án. Najsilne jšie sa z ba yreuts kých debutantov prom ova l 41ročný Angl1čan John Tomlls on ako
Wota n. Takfsto Secunde a Peter
Hoffmann boli pár, ktorý s trhol
publlkmil k v~Ik ým ováclám.

Bartók pri vyučovani kompozfcle vo svojo111 newyórskom byte.

Snímka:

MT I

krafln [BĽR, PĽR, NDR, ZSSR,
CSSR) položili spolo~n(/ veniec
k rakvi odpoludnia 6. Júla.
7. fúla bol vlastn!í pohreb na
spomenutom cintoríne vo Farkasrét. Za veľke; účasti do·
mckeho obyvateľstva a zahra ni~n!ích hostt sa s· B. Bartókom rozlú~ili za ~tťltne orgťlny
MĽR R. Trautmann, ďale; bis kup unitťlrne; cirkvi J. Ferencz
a muzikológ f. UJfalussy, viceprezident Maďarske; akadémie
vied. Na pohrebe boli pritomnt členovia rodiny B. Bartóka
ako i Jeho mnoht priatelia a
ctitelia zo zahrani~ia.
Bartók po~as emigrťlcie v
USA, kam odišiel pred nemeck!ím a domťlcim fa~i zmo m, vyslovil požiadavku, aby bol pochovaný v o vlasti. Tťlto požiadavka sa mohla uskutoi}nit až
po 43 rokoch . Uvťldzali sa analógie z de;tn, kedy telesné pozostatky velkých m aďars_k_ých
vlastencov Rťlkoc ziho, Kossutha, Kťlrolyiho [ktorí zomreli v cudzine), boli tiež až po
dlhšef dobe prevezené do vlasti a tu pochované. V t omto
zmysle bol maďarskou verefnostou pri;at!í i hrob B. Bartó·
ka, ktorg fe dnes uznťlvaný ako
feden z na;vä~~fch predstavítelov maďarského národa a teho
kultúry. Octa maďarskef vereJnosti, ktorú pre;avufe svofim
velk!ím predstaviteľom minulosti, je hodná obdivu a mala
by byt pre nás príkladom.

.

OTO FERENCZY

l Zomrel jean-Pierre Ponnelle
Vo veku 5& rokov zomrel 11. augusta t. r .
v mnlchovskef nemocnici významný operný
režisér, výtvarnfk a scénograf Jean-Pierre Ponnelle. Do posledneJ chvUe udržiaval z nemocni čného IMka prostrednfctvolll svojich asistentiek kontakt s prfpravou svojich salzburských
lnscenácU - Mozartovej Figarovej svadby a
Schänbergovho Mojžliia a Arona.
Jean-Pierre Ponnelle, absolvent parfiskef Sarbony, vsttípll do divadelného sveta ako osobitý
a nekonvenčný, ale nápadltý scénický a kostýmovf výtvarnfk a čoskoro sa dostal do povedo·
mia svetových opernfch scén ako výrazná režisérska osobnosť v opere, balete, ale l v čl·
nohre. Velmi často spolupracoval s divadlami

v Mnfchove, Hamburgu, Berline a od roku
191i8 sa začala jeho spolupráca so salzburským
festivalom. Tu dosiahol prvý velký úspech s
Rossiniho Barblerom zo Sevilly s dirigentom
Claudlom Abbadom. Nasledujtíci rok tu inscenoval Mozartovu operu Coal fan tutle s dirigentom Selfl Ozawom, čim otvoril sériu svojich ve.Jmi úspeiiných mozartovských lnscené·
cil. Pozoruhodné boli tiež jeho viedenské inscenácie, napr. Figarova svadba. W. A. Mozarta,
Massenetova Manon, Gounodov Faust a i. Velml úzk.o spolupracoval so sklad atelom Hansom
Wernerom Henzem, naj111ä pri scénickej reali- mjk - zácii jeho baletov.

l

e

Rakúsky rozhlas a televizla (ORF) sl novou zmluvou zabezpečil na päť rokov právo prenosu
koncertu Viedenských filharmonikov. Za akých finančných podmienok or- ·
chester tieto práva ORF posttípll, zatial neuzná mili. Na tlačovej konferencii uviedli, že posledný
novoročný k·oncert patril k najväčlUm akciám rqlhlasovej a televfzne j svetoveJ siete a sledovala
ho asi jedna miliarda poslucháčov a divákov na celom svete. Po prvý raz koncert vysielala aj CĽR ..
tradlčn4'lho novoročného

e

Pri prUežltosti 100. výročia Internacionály predstavili v Berline verejnosti gra mofónovú plat·
,.Internacionála 1888-1988", ktoré vznikla v spolupráci s Nemeckou akadémiou u111enia a VEB
Deutsche Schallplatten.

ňu

e Pri prfležltosti nedožitých 90. narodenfn Hansa Elslera uskutočnila Akadémia umenia v Be rUne dvojdňové vedecké kolokvium o nových výsledkoch skómania života a diela tohto významné:
ho nemeckého skladatera, spolupracovnlka B. Brechta.

e· Pod názvom ,.Rusi tiahnu" uviedol jeden z ústredných finskych dennikov UUci Suomi správu
o kultómych a umeleckých podujatiach vo Ffnsku, na ktorých sa výrazne uplatňujú sovietski
umelci. Zaujimavý festival prebieha v starom, kedysi známom kúpefnom mestečku lmatre blizko sovletsko·ffnskych hranic, kde sa predstavuje nielen sovietska hudba, ale a j výtvarné 'a fil ·
mové umenia. V meste Kuchnd sa uskutooňufe zase zaujfmavý festival komornej hudby. Jeho zvláštnosť je, že v ceatre jeho dramaturgie só zabudnuté diela. Druhou zvláiitnosťou tohto festivalil je,
že už nlekol~o rokov z lnlciatfvy violončelistu C. Klmanena sú na festival pozývané mnohé sovietske Mí.bory a sólisti. V to111to roku sú h01~t'aml festivalu Rodlon Sčedrin, Sofia Gubajdullnové,
Boris Tliičenko, Vasilij Lobanov, OJga Petrova a mnohf ini. V septembri na Helsinskom festivale
zase oi!akávajó povedla iiplčkových svetových umelcov, akými sú L. Paravotti a N. Gedda, aj
G. Roždestvenského.
•
- mlk Spracované pod t u zahruntčn e j tla če
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A LEGENDA

ž

r ovnako bUzka mu je aj náboženská zn6·
jeho ohromu-

SYelozn,my hudobnlk Yehudi Menuhin
koncertoval v Moskve. Spoloone a Víkt6·
riou Poalnikovovou l a Igorom a Vale·
rijom Olstrachovcami za sprievodu Symfonického orchestra Ministerstva kult6ry
ZSSR pod vedenlm Gennadija Roidesl·
wenského. O dojmoch z koncertov Yehudiho Menuhina hovori umeleckt ved6ci
orchealra Moskovskl Yirlu6zi Vladimir
Splvakov.

Ked rozm9šlam o tak9ch velikánoch
umenia 20. storočia ako
Yehudi -Menuhin alebo David Olstrach,
prlchádzaju ml na um Mejercholdove
slová o tom, že tvorcu formujtí trt pod·
mienky: talent, velké vzory a prekážky.
Prekážky nielen politické, sociálne, ale
aj psychické a fyzické: tak ako každ9
smrtelnfk, aj umelec starne. Nie duchom, lež telom. Aj vlastná genialita
Sd môže stať prekážkou hrozn9 je
najmä prechod od lntufcle k poznaniu.
Menuhin mal velk9 vzor - svojho uči·
tela George Enesca, jedtnečntí osobnosť,
doteraz nie celkom docenem1 dejinami.
Keď mu predstavlll osemročného chlapčeka, nechápavo zvolal: "Neviem, čomu
no môžem naučltl" Zdá sa mt, že Yehudi Menuhin dodnes má pred sebou svet·
19 obraz geniálneho rumunského hudobnlka.
V Menuhlnovej tvorbe človeka ohromuje predovšetk9m poézia, harmónia, do·
konalé prel!nante osobnost! a hudby.
Velakrát som ho počul koncertovať. Nera~ srne sa stretli v porotách v Lon·
d9ne, kde predsedal Medzinárodnej stí·
tažt Carla Flescha, v Janove, kde bol
čestn9m' pr_
ezldentom jubilejného ročnfka
P,•ganlnlho stíťaže. Videl som jeho neobyčajnú starostlivosť o mlad9ch hudobnlkov ; dobrota a stíclt stí základnou
črtou jeho povahy. Ked 9111e spolu šli
po janovsk9ch uliciach, každému žobrá·
kov! dal almužnu - vonkoncom nie preto, aby ukáza l, ak9 je bohat9, lež preto,
aby pomohol.
Menuhin je protlrečtvá postava. Dnes
môže vystGplť na k-o ncerte, aby pomo-

šanllvos ť Indického fudu,
jtíca rnlerumliovnosť.

Menuhin navšt!vli Sovietsky zvaz nll'
koJkokrát. Prv9 raz to bol-o tesne po
liOjne, roku 1945, a vtedy sa zoznámll
s Davidom Otstrachom. Stali sa ve!ml
dobr9ml prtatelrnl a hrávali spolu, Nie
náhodou bola aj terajšia Menuhii!OYa
návšteva spojená s koncertmi na pa·
mia tku velké ho kolegu. A ned~ ml, aby
som tu neprlpomenul lsttí vec. Existuje
nemálo s(lťažf na počesť žtjtíclch hudobn!lwv - Zina Francescatttho v Ta·
l!ansku, aj samotného Menuhina. No ne·
existuje s(lťaž huslistov, ktorá by ruesla
meno Davida Oistracha. Keď som sa
dozvedel, že sa taká stíťaž má konať v
Miláne, jednoducho som sa zahanbil.
Vieme, že Odesa, mesto, kde sa David
Oistrach narodil a št ud~oval, prišlo s
návrhom usporiadať takfito súťaž, len·
že ...
Sa!Ina skutočnosť, že Yehudi Menuhin
pohostinne vystupoval v našej krajine,
dokazuje, ako sl váži a uznáva našu
kulttíru. Po jednej z tak9chto návštev
M11nuhin pod v'p lyvom hlbokého dojmu
zo systému umeleckej v9chovy v ZSSR
založil v Anglicku vlastntí .školu. Bol
som v nej, videl S()lll, aká pozornos!
sa tflm venuje deťom. A s potešen!m
som účinkoval na koncerte venovanom
v prospech tejto školy .

Interpretačného

Vystúpenia Yehudlho Menuhina '
Moskve a Leningrade stí bezpochyby
obrovskou ud a l osťo u v našom ku!Ulrnom
živote. Ba čo viac. Nepochybujem o lOJI!,
že s(l dôkazom dobroprajného vzťahu
k zmenám, ktoré u nás v stíčasnost!
preblehajQ.
Yehudi Menuhin

Snímka: archlv HZ

hol Izraelu, o dva t9ždne hrá v prospech fondu pomoci palestlnskym utečen
com.
Jo nielen umelec, vynikajúci huslista, ale uj kulttírny čtntter s hlbokým

zrny!.iorn pl'e spruvodlivost Neraz hovoril o tom, že s vojim umenlm sa ust·
Iuje prispieť k upevneniu mieru. sv·edtla o tom jeho opakované cesty do In·
life. je mu blfzka filozofia budhizmu, no

60-ročný

Karlhelaz Stockh•uaea
22. augusta oslávil 60. narodeniny jeden z najv9znarnnejšfch sve tových skladatelov - západonemeck9 avantgardista Karlheinz Stockhausen. svojou osobitou tvorbou
silne ovplyvľ\uje tak prfslušnfkov vlastnej generácie,
ako 1 generácie mladšie, a to v oblasti hudby vážnej,
jazzovej 1 rockovej.
'
·Po ukončen! šttídlf na kolins kej Státnej vysokej hudolmej škole a na univerzite, kde sa v rokoch 1947-51
zaoberal germanistikou, Ulozoflou a hudobnou vedou,
sa začiat kom päťdesiatych rokov dostal do povedomia
predovšetkým skladbami Forme! pre orchester, Klavfrnyrnl kusmi, punktuallsttckýml Splel pre orchester a
Kreuzsple! pre hoboj, basklarinet, klavfr a 3 hráčov
na blcfch ná str ~oc h , v ktor9ch sa začfnall ryso vať
sk ladatelove rnodernlsNcké s nahy, vytísťujtíce často v nepochopenie poslucháčov. V roku 1952 a bsolvoval Stockhausen kurzy rytmiky a estetiky u Ollvtera Messiaena,
spolupracoval s experimentálnou skupinou Muslque Concrete par!žskeho rozhlasJI a prvýkrát začal pr acov a ť so
zvukov9m spektrom elektronicky vyrobených sfnusov9ch
tónov a v y už!va ť možnosti generátorov a modulátorov.
V ďalšom obdobi sa ako stály spolupracovnfk StQdla
elektronickej hudby Západonemeckého rozhlasu v Kolfne
nad R9nom venoval hlavne k-omponovaniu elektronickej
hudby, čoho v9sledkom boli Elektronické šttíd•le· a Gesang der JUngllnge. Významntí tílohu v jeho tvorbe
malo taktiež š ttídlum fonetiky u profesora Meyera·Epplera na banskej univerzite. Koncom 50. rokov začal Stockhausen uverejňova ť v časopise Die Rethe články o serlálnej hudbe, prednášal na nlekolk9ch amertck9ch univerz itách a dokončil rad vyntkajtícich diel, z ktor9ch
zaujali predovšetk9m Kontakte a . Gruppen pre 3 orchestre.
Sesťdestate roky prebehli v znamen! skladatetov9ch
častých v9letov do Spojen9ch štátov, kde pôsobil ako
profesor na univerzite v Davise a vo PhUadelphU. V roku 1966 navšUvU Japonsko, ktoré ho Inšpirovalo do takl)j miery, že v tokijskom Elektronickom šttídlu reaiF
zoval skladbu Telernuslk, obsahujtícu elektr.onlcky tran·sfo~movan11 !udovtí hudbu národov Európy a Azle. V tomto obdobi Stockhausen skomponoval 1 mnoho ďalšieh
v9znamn9ch diel, z ktor9ch predovšetk9m Mlkrophonle l pre tamtam, 2 filtre, 2 mikrofóny a regulátor a
Mlkrop~onle ll pre zbor, organ, 4 kruhové modulátory
a magnetofón, Momente pre soprán, 4 zbory a 13 lnštru·
menta Ustov, elektronické Hymnen, hudobné divadlo Orlginale. Sbolmmung pre 6 vokallstov a Stop pre orchester posui\l.iU branfce hudobného myslenta o dlhý krok

jeden z Menuhlnov9ch par!žskych konsa konal pod názV()lll Zivá legenda. Ter az srne sa stali očlt9mt svedkami
te jto živej legendy, neocha bujúceho du·
cha, ktorý prekonal všetky prekážky.
c~trtov

Prenaté z

časopisu

Muzyka
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Karlheinz Stocl<hausqn

vpred. V 60. rokoch vznikali tiež skladby obsahujtíce
nové procesy modulácie, transformácie u priestorového
umiestnenia orchestra (napr. Sternklang). nástrojov ako
je tamtam, kliavfr, husle, elektronturn (napr. Prozesslon,
Kurzwellen, Mantra) a zborov (napr Mlkrophonle II.
Sttrnmung), v ktor9ch preberá zvukov9 režisér celkom
novtí funkciu. Ku koncu tohto dôležitého· obdobia sa
·stockhausen zač!na ~naberať lntultfvnou hudbou, čo s11
odrazilo v 17 textoch nazvaných FUr kommende Zetten
a 15 textoch nazvan9ch Aus den sleben Tagen. Za s voju
novátorsk(l prácu bol v rokoch 1968, 69 o 71 vyzname·
nan9 Edlsonovou cen:ou.
V rámc! svetovej výstavy EXPO 70 v japonskej Osake
Interpretoval Stockhausen spolu s 20 sólistami 183 dru
a 5 a pol hodiny denne svoje diela pre viac a ko milión
poslucháčov. V nasledujtícich rokoch sa verejnosti pred·
stav.U zb-orovou operou Atmen glbt das Leben so sprievodom orchestra (alebo magnetofónovej pásky). Indián·
skymt plesňami pre dvoch spevákov Am Hlmmel wandre Ich, modlitbou Inorl pre 2 sólistov a orchester,
r ôznymi verziami skladby Tlerkrels a dielom De" Jahreslauf, komponovaným pre cisársky stíbor Gagaku v
Japonsku. Dalšou revoltíctou v jeho tvorbe bola technicky náročná, ale zaujfmavá práca so syntezátorom EMSSynthl 100, ktor9 bol funk čne využlt9 pr! rea lizácii
sk lad by Sirius. V roku 1977 zača l St<>ckhausen pracovaf
na hudobnodramatickom cykle LICHT-Die s le ben Tage der Woche, ktoré by malo byf dokončené v tomto
roku.
Obrovský v9znam skladatela, dirigenta a pedagóga
Karlhetnza Stockhausena pre súčas né ·s mery vážnej hudby spoč!va v jeho netínavnom hfadanf nových foriem
vyjadrovania, č o sa odráža v tížasnej rozmanitost!, zvu·
kovej farebnosti a emocionálnosti jeho tvorby. Skladby
sertálne, elektronické, aleatorlcké, rituálne, punktuaUsttcké, tzv. muJtlf.ormálne kompozfcle, Integrácia objektov
ako stí národné hymny, folklór a pod., do "univerzálnej
hudby", syntéza európskeho a ázijského umenia, atď. ,
stí toho skutočným dôkazom. Stockhausenova hudba nesie často prfvlas tok "duchovná", čo sa .o dzrkadluje nielen v dielach s duchovn9ml textami, ale 1 v jeho prá cac!:t tntultfvnych (napr. Aus den sleben Tugen), m an·
trlckých (napr. Inorl, Ma:ntra, Sternklang) a kozmlck9ch (Sirius).
Stockhausen je prfkladom skladatela par excellence,
ktorý všetky premiéry svo jich diel sá•m diriguje, hrá
alebo riadi ako zvukový režisér. V rnnoh9ch krajinách
sa osobne ztíčastňuje nahrávania vlastných s kladieb. Na
s vojom konte má viac ako 90 dlhohrajtíclch platn!,
množstvo monogram, filmov a niekofko rnedzlnárodn9ch
oceneni, napriklad od American Academy und Institute
of Arts and Letters (1979). Svédskej královskej a kadémie (1970) , Tal!an~ej hudobnej kritiky (1981), čestné
č len s tvo v Kráfovskej hudobnej akadémii (1987) a pod.
Castýml Interpretmi jeho diel bol! a stí mnoh! renomovanf muzika nti ako napr. Pierr e Boulez, klaviris ti Herbert Henck, Bernhard Wambach, Klára Kôrm-enl11, sťiro
dencl Kontarskt, alebo sklada telova dcéra Majella, pozaunista Vlnka Globokar, dalej Kathlnka Pasveer, An·
nette Merlweather, Suzanne Stephens, Michael Obst, s ynovia Markus a Simon a mnoho ďal šieh . Jedno zo Stockhauscnov9Ch ran9ch diel Gruppen pre tr i orchestre z

roku 1957, zaradil .h lavn9 organizátor Bratlslavsk9ch hu·
dobných slávnosti Slovk.oncert do sv.ojho tohtoročného
programu. V sobotu 5. októbra o 17,00 h, ho v Koncertnej sieni Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave pod
vedenlm Katalln Doma novej, Zsolta Nagya a Lászlóa
Tthanylho predvedie symfonický orchester Savarla a sl\·
bor btctch nástrojov Amadlnda z Maďar ska. Hlavntm
dirigentom bude známa osobnosť stíčasnej hudby Peter
Eôtvôs. Súčasťou koncer·tu bude l vysttípenle domácej
Interpretky Zuzany Paulechovej, ktorá uvedie nlektor6
zo Stoc khause novýr.~ Klavfrnych kusov.
Ostáva nám teraz už Iba pevne verU, že sa zauj!mavé
diela osobnosti, akou Karlheinz Stockhausen nesporne
je, dostantí častejšie do našich hudobných sál a It
v budGcnosti budeme môcť hostiť l mnoho ďalšieh vy·
nika júctch predstavtterov s11časnej hudby. Pre stavbu
celosvetov9ch mostov prlaterstva a vzájomného porqzu;
menia v oblasti umenia sn to zdá byt jednou z najna·.
lleh avejšfch úloh.
P. l.
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• KOMORNA FILHARMONIA PARDUBICE. Vfchodoi!eskf ltihly komomf orchester
Pardubice aa aikleda uaanellla plea6raebo auadaatla Vl!KNV v Hradci Kr61ov6.,
doatlll ao~t úaov ..:... Komora6 filharm6Dia Pardubice. Nové pomeaonllle lepila
YJitlhuJe lpecllll!aM( umeleckeJ l!IDDostl tohto popredného vfchodooelkého telesa,
ktoré w aastinJ6ceJ umeleckeJ ••6ae (1988·89) osl6vl. dvadsať rokov svoJeJ e:llstaacle. Orchuter pod vedeafm léfdlrlseatov L. Palka (1970--1977), L. Hlav61!ka (19771987) a P. Altrichtera f od r . 1987) sa vypracoval aa vysoká umelecké troveň, l!o
dokuuJe 1 Jeho pravldeiD6 hosfonllle aa PrallkeJ Jari a lafch vfaaamafch hudob·
Dfch festivaloch.
Rladltelom orcheatra fe PhDr. Bohuslav Vftelt, dramatur1o• Ludik !:or•, léfdlrl·
a~ntOJii Petr Altrlchtar, dlrfseatom Bohumil KuU.ulkf, a611ataml 16 Bohuslav Ma·
toulek (hasla) a Jindra Kramperov6 (klavfr).
SOBORY SF V ZAHRANICI. Musica aeterna bola na základe kuHO.rnej dohody
s MK SSR v dňoch 6.-12. jO.na t. r. na koncertnom zájazde v Dánsku. Organizovanim zájazdu bol poverený za dánsku stranu pán Blrger Hansen, majltef firmy OLGA
MUSIC, ~peclalizujO.cej sa na dlstrlbO.clu a predaj gramoplatnl z Ceskoslovenska.
SQbor vystO.pll na koncertoch v Aarhuse, Odense a v Kodani s dielami Kussera, Te·
lemanna, Blbera, VIvaldiho, Speera, Caprlcorna a Vejvanovského.
Na zájazd sO.boru Musica aeterna nadviazalo turné Slovenského komorného or·
chestra do Dánska, Belgicka a Luxemburska v dňoch 2. -10. 7. Warchalovcl mali
'118 tento zájazd pripravené tri programy s dielami J. S. Bacha, Albinoniho, Corelll·
ho, Telemanna, Kohouta, Janáčk a, Suka, MartinO, Zeljenku a dánskeho skladatefa
Nlelsena.

e

Slovenský Cllharmonlcký zbor s o svotlm zbormajstrom Pavlom Procházkom a organistom Imrichom Szabóom mal dva koncerty v NSR. Na oboch koncertoch spolU"
účinkoval so SFZ Slntonleorchester
des Stidwestrunks Baden-Baden s dirigentom
Michaelom Gielenom. Na programe interpretovali skladby Alexandra ZemUnského,
Arnolda Schônberga, Franza Schuberta a Janáčkovu Glagolskl1 om~u. Sólistami na spo·
mfnaných koncertoch boli Elien Shadeová (soprán), Marta SzlNDayová (alt), Tho-·
mas Moser (tenor) a GUnter Reich (barytón). Spoluúčlnkoval Imrich Szabó.
Fllharmontcké kvarteto v zloženi Josef Skofepa, Anton Lehotský, Juraj Petrovič
a Peter Sochman ma lo 20. jO.na koncert vo Svajčlarskom meste Biel. V programe
okrem Janáčkovho Sláčik ového kvarteta č. 2 Listy dôverné, predstavlU aj súčasné
slovenské diela: Kublčkovu skladbu Rozlúčka, Zeljenkova Sláčikové kvarteto č. 3,
Suchoňova kvarteto č. 2 a Cikkerovo Sláčikové kvarteto č . 3 Domovina.
Už tradičným! sú zájazdy orchestra SF na festival CARlNTHISCHER SOMMER
v Osstachu-VIllachu. Na záver koncertnej sezóny 1987-88 tu naše teleso vystO.plla
pod taktovkou Mal"tina Stegharta dňa 22. jO.la t. r. s nasledujlíclm programom:
Olivier Messtaen - "Poémes pour Mt" pre dramatický soprán a orchester (sólistkou bola raklíska s peváčk a Ga briela Lechnerová), F. Chopin - Polonéza Es dur,
op. 22 a Anda nte spia nato pre klav(r a orchester G dur ( sóUsta Boris Bloch),
L. v. Beethoven: Symfónia č. 7, A dur, op. 92. Koncert bol v Kongresovom dome
vo Villachu. Uvedenlm Messtaenovho diela prispela SF ·k dramaturgickému akcentu
spomlnaného festivalu, ktorý sa niesol v znamen( prfi)omenutla kompoztčného por·
trétu BO-ročného skladatefa.
-uyKDSICKt SPEVACKY ZBOR UCITEĽOV aosltel lt6taeho vyzaameaaala .,Za vy·
alkaJ6ca pricu", sa v dňoch 17. ai 25. jCia.a t. r. zO.I!aatall aa koncertnom turali
' Holaadlku, kde ho ponal. ul druhfkr6t mullkf apev6cky zbor Maaaenkoor 1 Veld·
boveau. Aal6mbel pod vedeafm dlrlseatov Karola Petr6cúho a R6berta Staakovak6bo uakutoi!Dil sedem koncertov, vo Veldhoveae, kde otv6ral novO. koacertuCi 16lu
De Schalm, v Centrum-City, Helmoade, v Reuaele, v Eindhovene a clall(ch mestei!k6ch. Koncerty propasovala holaadlk6 tlač 1 roahlu a a usaaafm se vyfadriU o vf·
boraej hlasovej kult6re aas6mblu a aauJf~aavef dramatursU. Hostitelia prlpra'IIIU
lSZU af bohatf kulttlmy prosram. Na priJati mestskou radou starosta mesta Veld·
boveau dr. A. H. Stadhouder a6bor oplltovae ponal do Holandska a z6roveň hoct'l·
tella D8Yrhll, aby sa koD'takty tfchto dvoch zborov obohatlU o clallle formy apola·
-SFpr6ce medai mestami Veldhoven a Kolice.
• KOSICK'2' ZABAVN? ORCHESTER s dirigentom zaslO.žllým pracovnfkom kultúry
Karlom Petróczlm koncertným majstrom Státnej fllharmónle Košice, za tlspešnO. čln·
nost v maspvoko'munlkačných _prostriedkoch a za prlspevok k rozvoju miestnej
kultO.ry obdrža l diplom vlády CSSR a ORO. Teleso vzniklo pred deviatimi rokmi
z popredných hráčov Státnej fllharmónle Košice na podnet Cs. rozhlasu štO.dia
v Košlc!Bch, kde po zániku Košického rozhlasového orchestra vznl·k la medzera v nahrávanl špeciálneho repertoáru pre potreby hudobného vysielania. Ansámbel už
nlekofkokrát O.speš ne účinkoval a j v Cs. televlzll, kde nahra l melódie z operetného
f4nru. Absolvoval viacero večerných koncertov. PrlčlnU sa o kvaUta Uvne pozdvlh·
nutie úrovne promenádnych koncertov v Tatrách a najmll v Bardejovských KO.peloch, kde od roku 1986 praytdelne líčlnkuje v rámci promenádnych koncertov Me·
dzln4rodného hudobného leta.
-SF-
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Za V·á clavom
Holzkne·c htom
Ulllven:61ae tlrleatovanf aktfvlll ludla boli vidy
plllertDl kult6raeho l hu·
dobnébo llvota. R6aaorodé talentové dlapozfcle
Die st totll prflll i!altfm
Javom. Buď prevalaJe hu·
dobaé
aadallle, alebo
sehopaoaf
teoreticky
myslie( a uvalova( aad
umeafm a hudbou, alebo
dominuJe orsaDiz6tonk6
danosť. M6lokedy je vlak
Jeden a tea ittf iHovek
aosltelo• . r6zaorodfch
achopll()tU.
Najzrledkavejlle Je h6dam apoJeale
hudobného talentu a or·
ganizai!nfch acbopaostf,
ktorfml bol obdareaf
pr6ve V6clav Holzknecht.
K tfmto dlapozfcl6m sa
vlak u aeho alte prldrullla apiaovatellko·muzl·
kologlck6 Ilia, ktor6 taktlel profilovala a lnteg·
ruvala jeho osobnos( ako
interpreta,
muslkol6sa,
publicistu, pedag6sa a
dlhorooaého
rladltela
pralského konaervat6rla.
Tým detkfm vlak ale
st vyi!erpaaé Holzknechtove z6aluhy o ronol i!eakoaloveaakej kult6ry. Vf·
aaamafm faktorom jeho
oaobaoaU Je jeho lirokf
hudobnf a kult6ray ob·
zor pravého Eur6paaa,
ktorf sa odsrkadiU aa ce·
lej jeho l!inllosU. Kult6ra, aplltoať 1 bohatou tra·
dfciou, pozitfvny aktfvny
n(ah k modernej hudbe
a jej vfvojovfm teadencl6m, videné 1 fundova·
aého pohladu netove)
roahladeaosU, sa stali aeodmyalltelnfml
znakmi
pr6ce, i!lnnoatl ako l ce·
lej
osobnosti V6clava
Holzkaechta.
A priori sa vlak mu·
aime udať snahy vymenovať aa tomto obmedzenom priestore
detky
Holzkaechtove aktivity,
Je ich prllll vela. Chcem
sa aspoň slob6lne a r6mcovo dotka6ť aajdftlefttejllch oblasti Jeho pr6ce
a uviesť z6kladné životn·
piané tdaJe.
Pozoruhodat je ul sa·
motaf fakt, le profealo·
a61nJl člaaoať tohto rodeného Pra!6ka
(aar.
1904) aezai!ala na poli
hudby. Po abaolvovaal
lt6dia pr6'11 na Karlovej
univerzite pracoval
v
lt6tneJ flnačaeJ alulbe,
hoci od detstva .l tudoval
hudbu, D8jprv na Hudob-

nej lkole B. Rejmera a
potom aa pralskom kon·
zervat6rlu. Za protektor6tu, v r. 1942, vlak u:l
učil
na konzervatóriu,
kde sa o ltyrl roky ne•
sk6r atal riaditel om_,_ Pri·
tom sa venoval aj pla·
nlstlckej činnosti. Ako
klavirista uv6dzal predovletkfm diela vtedajlef
českej moderny napr.
skladatelské prvotiny Jaroslava Ježka, ktorému
venoval pozornosť aj ako
muzikol6g, tiež prvý klavlrny koncert Pavla Bofkovca, a Ceskou fllhar·
m6nlou pod taktovkou V.
interpretoval
Talicha
Fant6zlu pre klavlr a orchester
Alojza
Hábu.
Hral aj skladby Albano
Berga a akladatelov francCillkeJ moderny ; už je·
ho absolventský koncert
na konzervatóriu bol ve·
novaaf a6i!asae) tvorbe
- absolvoval klavlmym
koncertom Erasta Tocha.
Jeho koncertné kariéra
ho Viedla DB výZDBIIIné
medzinárodné
hudobné
f6ra. Vystupoval na popredných festivaloch alí časnej hudby, koncertoval v Liége, vo VIedni,
Amsterdame, Rise, Flo·
rencll, ZUrichu a i.
Bllzky vzťah k Ježko·
vi podmienil i Ho.lzkaechtovo
zautatie k
Oalobod&aému
divadlu,
prli!om pôsobil i v r6m·
ci skupiny M6aes, ako aJ

v Združen( pre modernfr
hudbu. Bol jednfm z lni·
cl6torov a predsedom prlpravného výboru
pre
oslavy 200. vfrooia na <
rodenla W. A. Mozana. "
roku 1951. Aktlvna bola
jeho dlhoročná 6časf oa1
formovani medzln6rodoého hudobného festivalu
Pražsk6 jar.
Aku hudobný- splsova·
tel venoval Holzkoecht
mlmorintlnu
pozornosť
muzlkologickému dielu R.
Rollanda,
problematike'
Interpr etácie
~lavlrnej
hry a tvorby a odkazu
vlacerfch českých skladatelov, predovšetkým J.
)ežka, V. Nováka, ). B.
Fucrstra 11 infch. Teoreticky i organizAtorsky sa
zaoberal otázkami hu·
dobného ~kolstva a ne·
smlerne cenná )e jeho
popularizátorská činnos!'>
v tlači, rozhlase, televlzli
ako aj na mnohých be•
sedách s poslucháčmi.
Pod vedenlm Václava
llolzknechta
nastúpilo
pražské konzervatórium
cestu svojho velkého YIO·
stupu o medzlnárodnel
autority. V jeho osobe
stratil náš hudobný život
nenahradlteln6 osobnosť,
ktorá dok6zala postav iť
svoje vedomosti do slu·
!leb celej nalief hudob·
nej kultúry.
JAN ALBRECHT

KONKURZY
Riaditel Slovenskej filharm6nle v Bratislave vypisuje konkurz do komorného riboru MUSICA AETERNA
- DII miesto hr6ča aa husliach,
aa miesta komorných apev6kov do hlasových skupin:
aopr6a,
-alt,
- tenor,
-bas.
Koakun: aa miesto hr6ča oa husliach sa uskutočni dňa 17. 10. 1988 o 10,00 h
v koacertaej aieol SF. Konkurz aa miesta komorných spevákov 18 uskutočni 21. 10.
1988 a 27. 10. 1988 o 17,00 h v Slovenskej filharm6nU.
Prlhl61ky ao llvotoplaom pri)lma a hl(ormácie záujemcom poskytne KaPO, Slo·
veaak6 filharm6ala, Fui!lkova 3, .811 Ol Bratislava, tel.: 333351·3.

Okresný n6rodof výbor - odbor l kolstva Senica, hradA kvalifikovaných ui!llerov
s aprob6clou:
- hra DB klavfrl - 2 miesta,
- hra aa prlei!aej flaute - l miesto,
pre ĽSU Holil!, okr. Selllca, a obtupom 2&. 8. 1988. Z6ujemcom pon6Kame byt. Bliflle lnform6cie: riadltelatvo ĽSU Holfi!, i!. tel.: 210&, byt rladitela: 29832.

Riaditel Novej scény v Bratislave vypisuje konkurz do 11pevoherného s6boru na
tieto miesta:
- sólista spevohry ~ soprán, tenor, basbaryt6n (aj splevajlícl či n oherc i).
- i!lea ..,av6ckeho zboru - sopr6o, alt, tenor, bas,
- člea baletného zboru - muli aJ Ieny,
- člen orchestra - zbtupca koncertného majstra,
- i!lea orchestra - hr6i! na II. husle,
- člea orchestra - hr6i! aa I. horou,
- i!lea orchestra - hrAl! na l. klarinet.
Prlhl61ky a kr6tkym životopisom, s uvedenlm vzdelania a prau zasielajte na adre·
au: NovA scéna, Zlvnostenak6 1, 812 14 Bratislava. Termin konkurzu uch6dučon1
oznámime plaomne. Ceatova6 hradlme len prijatým uch ádzačom .
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Dtftum

narodenia knihy sa. .
zvyčathe · udtf!Ja rokom jeJ vy·dania a takOTJltO spôsobom sa l
ai Ja, · Hudobný turecký Eulen·.·
spiegel, doUvam svottch troJ-'
stýc~ .naroderitn. Alco každtf
kniha vydana . tlačou som spočiatku JesttÚJval v.o viacerých
e.xempltfroch, po tolkýoh . r okoch st už (ažko spomfnam,
ko(ko nds pôvodne boló. Dnes .
sa vie tba o ·dvoch:. Jedným sa
chvtfll Kongresova knt!ntca vo
Washingtone a druhý vo svoJich zoznamoch uvddza Nemeckg histo11tcký archlv z kntžni·
ce vo Wólfenbllteli. V literatare sq spomfna e§te Jeden môt
exempltf( - dnes už stratený.
V . roku 18JJ2 zautal pozorrrosf
zndmeho n(lmt?Ck~ho muztkológa Róberta Eitnera a to af napriek tomu, že knihu poznamenal uf zub času, chýbal obal,
titulný list•. ~itner sa tak nemohol dol!ftaf~ aký ndzov dal
Útlhe al,ltor, ani teho me11o, zauJala lto v~ak hudba, z ktoret
publikoval n'iekolko tancov •.
Keď sme už pri titulnom ·ztste autor sfce ne~etril sla. vami, aby svoJe dielo predstavil, ale mnoho zdkladných inJormdcil zahalil t(l~kom tajom stva. Narobil tak nie mdlo starostl tým, čo ho chceli odhallf.
Pravda, ~(lčasntci nemali tol/co

.. ···-:

čtatku,

text na ti tulnom liste
Je dost dlhO (v každom prfpade sa takým musl zdal n-aJmči
čitatetom tohto storol!ta, ktorl
si už zvykli na In~ texty prvých _strdn sťlčasných knfh},
ale . . . začnime naprfklad miestom· vydania: Gllntz:. V slovntk och čl encyklop~dldch nie Je
fažk~ zlsttf, že ide o nemeck~ oznal!enie mestel!ka KIJszeg
na ztfpadných hraniciach Maďarska. ZvedavO l!itatel st v~ak
ztfroveti zo zachovaných htstorickgch dokumentov môže spolahllvo zis~tf aJ to, že v Kli·
szegu v l!ase môtho narodenia
tlačtaretf, ktord by bola schopnd vyda( tak~ obsiahle hudobn~
dielo, nebola. A tak sa v zď'
pätf vynort prva ottfzka: prel!o autor neuviedol čt zatatll
prav~ miesto vydania a preč ó
nlm otnačil prtfve KIJszeg?
ZataJil ho prtf!Je tak, ako svote prav~ meno, kto.r~ ukryl za
pseudonym Ddcky Simpllctsslmus. UtaJeng v~ak celkom nechcel ostat, lebo k nemu pripoJil prtvlastok "zndmy" a· navy~e informtfciu, že "HudobnO
tureckO Eulenspiegel Je extrahovang zo svetozndmeho uhorsk~ho voJnov~ho romdnu", l!tm
naviedol na stopu. Vzdelang čl·
tatel (a len tak~mu autor poddval pomocnťl rukuj, si lahko

ti v udalostiach, ako nasl edu·
Jú u •
A tak, kto si dd dokopy tieto i nformdcie s týmt, čo sa na
lltulnom liste ·nudobn~ho tureck~ho Eulf!nspiegla, už ani
na chvftu · nem6že pochybova(,
že 'Ide ·o diela Jedn~lio a toho
isMho autora. Teh o prav~ me-·
no v~ak e~te stdle nepoznd~
Aby som v~ak ·už dlho nenapfnal va~u zvedavos(, prezradfm,
že v pseudonyme Je ukrytý monogram D. S., ktorg P,atrf Danielovi Speerovi, spisov.a telovi,
hudobn~mu · skladatelovi·, trubačovi, bubentkovl l hudobn~ 
mu pedagógovi, ktorý sa narodil v roku 1613 v sliezskeJ Vrattslave a zomrel v Nemecku v
roku 1707. Medzi týmito hranič
nými ddtumami prežil v~ak velmi bohatý, ale at dobrodružný
a hlavne činorodý život, z ktor~ho čo -to prezradil prdve v romdne. Muslm v~ak neustdle
opakovaf, že priame informdcie
nepoddval zadarmo. Od čttate
la vyžaduJe zakaždgm zvý~en(l
pozornos(, lebo ho veru lahko
zvedie na scestie. Ale tgm, ktort ho pochopia, sa odmetfuje
krdtovsky.
Možno sa pri tejto mojej po zndmke trocha pousmeJete, a
pomyslfte st, čo už aký krá ľov -

Titulný Ust píh'odného vydania diela Hudobnf &urecký Euln·
spiegel, ktoré vyllo .tlačou pred tristo rokmi.

ozprávanie tristoročného Hudobného tureckého Eulenspiegla
probl~mov,

žili v teJ dobe ako
autor a vedeli preto o net
omnoho viac než tt; čo pri~lt
potb,m. · Ctm viac sa prtchddzafťlc~ · generdct~:~ vzďaloval(
od
teJto doby, t"ým sa úmerne zvy~ovall ndroky správne tnterpretováf, rozW~tif a pochopif to,
l!o autor na titulnom liste starostliv o ukrýval. Pozorne si
prel!ftaJte a posaďte sami, · čo
naplsal:
,,Hudobný turecký Eulenspiegel , to Jest ~tba[sk~ prfhody
premfldreho tu1'eck~ho cisárskeho ctvorn~ho a poln~ho ~a
~a, ktorý sa neskôr
Mu/tim
stal, extrahovan~ zo svetozndmeho uhorsk~ho voJnov~ho r omdnu, zhudobnen~ na požiada·
nie niekolkých naJcenneJ~lch
prtatelov, ilustrovanll veselými
uhorskými, gr~ckymi, moskovskými i vala~skýml, k ozdckymi
tancami a a; inými pôvabnými
sondtamt pre dychov~ a s ldči 
kov~ ndstroje, Jeden tenor, dvoJe hus/l, dve violy at placltum,
spolu s dvo;ugm gentJrď'lnym
/Jasom, vydaný zndmym Ddckym Slmplicissimom v Gllntzi
a tam aj vytlal!eng v roku
1688."
No, a/co som povedal, na zaná~

mohol daf do sťlvtsu "uhorsk_
q
vpJnový romdnu s "Ddcky_m
Stmplicísstmom" a hneď vedel,
že · Ide o autora rohian·u, ktorý
vy~lel tlal!ou . po . prvý · raz pii(
rokov pred zrodom Hudobn~ho
tureck~ho
Eulensplegla s takýto ndzvom:
"Uhorský a l!l Dtfcky Slmpllcl ssimus,
predkladaJťlci
svoJu podlvuhodn(l žlvotn(l pťlf
a zvld!tne prfhody, ktor~ ho postretli na cestdch, prtl!om prav divo opls.uJe predtým kvltnťlce
a l!asto znepokoJovan~ Uhorsko,
Jeho mrav.y, zvyky a rozl i čn~
voJny ...
Na nasleduJťlceJ strane pri·
ddva l!ltatelovl ďal§le lnfo·rmdcte: ,,Nadl$1el prď've l!as, aby
som sa popri svoJich dvoch súrodencoch, nemeckom a francúzskom Slmplictsslmovi, plsomne predstavil aJ Ja, totiž
utrdpený a vyhnaný, no na du. chu neklesafťlct uhorský a či
ddcky Stmpliclssimus, hoci k tomu nemd.m· ani t?elkeJ vôle. No,
keďže ma. o to požiadali dobrr p~latella a na~lel sa aJ vydavater, nuž ako· by som to
bol mohol vôbec odmietnu(.
Opl,sutem to podla skutol!nos-

ský dar môže daf člove k, kto životnd pO.f zal!fnala osudom siroty, preblJaJťlcej sa ži votom · trubal!sk~ho tovll1"l~a,
voJnov~ho
bubenlka a nielen
zle platen~ho ul!ltela l!i kantora, ale aJ prenasledovan~ho autora politických letdkov, pre
r~ho

ktor~ okťlsll

i

drsnosť včizenskei

cely. Veru taký bol môf tvorca, svetskými statkami neoplýval, hoci pol!etn~ literdrne a
hudobn~ diela, ktor~ po sebe
zanechal, mu predsa pomohli
flnanl!ne
zabezpel!if
nielen
vlastn(l rodinu, dvoch synov,
ale aj vychovat dve siroty, ktor~ pritalll vo svoJom prvom,
Bol
bezdetnom
manželstve.
v~ak bohatý· duchom, vzdelan ·
com vychovaným na tra~cldch
humanizmu. Vonkoncom nie je
bez vgznamu skut ol!nosf, s ktorou sa netajil, že jeho ul!fíov sk~ a ~tudents k~ r oky sa spó.jaJťl s tradlctou humanistlck!ích
~kôl v Kežmarku , Levoči , Pre~ove i s hudobnou kultúrou východoslovenských miest Sabi·
novom, Bardejovom, Humenn!ím
a Ko~iCaml. Ak pripomeniem,
že môj tvorca je zdrovetf autorom ul!ebnice hudby celkom nov~ho typu, určenej nielen pre
projeslondlnych
hudobnfkov,
ale pre v!eobecn~ rodtrenle a
pozdvihnutie (lrovne hudobn~ho
vzdelania, potom akoby povedal on: pozorne l!ttaJte a počťlvafte. Lebo kým vo svojom
romdne podal svedectvo o svoJel dobe, prostrednfctvom Hu·
dobn~ho tureck~ho Eulensplegla nastavoval zrkadlo svojmu
l!ltatelovl, aby mu zveril posolstvo, oduek(l tťlžbu vzdelan~ho l!loveka . vypovedanú už
Prometheom .
Azda

..

PHILO.MELA

ANG·ELlCA

CANTIONUM
SACRARUM,

(~~.l~ Romx Virgo quxdarn DEO dtcata Ordiois S.Ciarz,
Vo<.<: li1IJ, cum 8ltl()C:omínuo luud mulris ab hsnc tnnis co•·
dnn ílfc, Auélorquerrr,mct fua"ju•e ,cJ<.kt<f•flc fupu ttuimbutnaul Ad cultum fu rur• dcc'nú.Oc tradit!U';
:J(;tnr rtm~ aJ !t!llf CTtm g r .1t1.1111 ri1Jtm (Qft(i/tamf:tm drvl-

JIIItm 7"c lMortfllt•f:tr iuJ 'Hmtl"'ltruúu" llit~l.t 'fUMIHr ~Ul.
dJr•, Nf7Nt Op~<fr•/". .". "J J•J}AM t\<rtfrcr•
IH

nltH-JIIIt"' a:

DUOD E ClM

E CC E!
A m bus Vocibm A. T . ll cam Juobus VioliAK
& Connnuo Ballo dufhl.tro .td,ctb,

ru!lhtJquc )om f~él.t(U(II

AUTHORE
•.ua~•PP•Tur;c

"JtES

dtoom•n•:o: ~

'PLENA

1J EJ.

ALTUS.
in lnťhumenco & V oec.
r .ENET/1 ,

AMa M DC l..XXXVW.
F•r agment Dpeer.o vho diela Phllomela Angelika -.ydu6bo )IM
pseudonymom (anagramom) Res Plena Dei, 10 zbierky hado•·
nfn Y Pruskom, v slíčasnostl Y zb. Hudobného odd. SNM.

prtf!Je preto _"!l_ bolo

dožlčen~ dožlf sa nie maM~o.

ale· už troJstorol!n~ho jubilea. A
verte, pre hudobn~ dielo niet
včil!~leho uznania ako to, že pa
tolkých rokoch sa dožlva vzdcnych chvfl, kedy hudobnfcl-interpreti k~adťl na svoje pulty
. .J~ho not ov~ ·. zdpl6y a svoJtm .
spevom · ľ hudobnými ndstroJinl
' ho kald!ím prehratfm oživuJťl.
Ale nie Iba to. Keď Ich hru na. uy~e počťlva publikum a toto
pot:hopf
posolstvo vytvoren~
pred tromi storočiami a priJme
ho.
Do života môjho tvorcu zadve naJvlt~~le vofny 17.
storočia, ale aJ . nepredstavltelne kruM d6sledky konjeslondlnych boJov." To v~etko ·muselo
zanechať · stopu na posol stve.
ktor~ url! ll ·v prvom rade svo:
Jlm sO.l!asnl/com . prežlvafúcim
siahlť

' ':riUdnt; U~1t romúu Uhorskf a
vodné ~ydanle z i-. 1183.

či

D6cky

Slm.p~ic1Nlmus,

pli -

Pohfad na expozfciu Putovania D. Speera po Sarili a Znlplllt
Prelove.
Snlmky: arohlv autora

sfce eujórľú z ukonl!enia vy§e
sto rokov trvaJťlceho tureck~ho
nebezpečenstva, ale zdrovetf L't
ttaceho e~te nezahoJen~ rany.
Mtfa, hudobn~ho tureck~ho Eulensplegla ·st zvolil za tlmoč
nika , a/Jyn ek onuenl!ne, s britkou

iróniou vyslovil posolstvo mitru, presvedl!ll o nezmyselnftl
voJen l ak~hokolvek ndstlta t
postavil proti nemu vzdelCIIÚI,
ktor~ md nezastupttern~ miet
to v !ivote človeka .
tUBA BALLOV&

4..

IEVUE H!

ALFRE·D B .R ENDELnová viedenská klavírna škola
Roky štúdia
A:k sa .pokiÚSime wáUť o n!ekollk·o de~afll"ocl SfPäf a
aprttonmLf sl ·prvé k.rOky A. Brendel.a vo svete hudby,
octtJneme sa vo Vl.ed·n !. ~v tom ~ sa jeho rodl!č!a
prestahov.al:l z Juhooláv!e, kde chlapec strá.v.H detstlVo,
do Raikť!Ska.) Je ťažké presne tlmoc!f .atmoosléru,
v ktorej sa ocLtol mladý mutzlika!lllt, atmosféru bobaui na umelecké udalosti a sO.časne pLnťl prot11'eči
v9ch tenden-cii. Patri sem §tfidtum u vynl:ka}fioeho Edw.tna Fischera, symfon!oké koooe:r.ty W. F1ootwängler.a
a C. KlNlussa, muslme ~em1f 1 neoklillS!lCizmus Busoolho, k:torého bol Bren.del v tom čase vášn,•vým prívržencom. No Viedeň to bolo 1 Konzel"V&tór!um oo
av.ojou peda•n .tér!ou a 'stÍ1!pencaml tzv. "akademl.ckého
klaslolrmnu" . Nie bez t.rpkootl !ij)OIDI.na umelec na t·r a·
dlole vteda,jš.!eho lronzerva~órneho wdel<l!lll18 : "Studenti
- kilav.lrLstl hraH Beethpvena to!ľik, a•k o ke·b y tento bol
študo.val kOIII!Pozlcl.u u Hl:ndemitba. Rom<lillltol/zmom sa
pohM-alo a.ko nl•ečlm neujas.nenýlm, nesystematlc.kým,
rofčl'Vým, ut•q pic'k ým slovom vhodným e§te pre koocertné pu'bl.!Jkwn, ale rorz.hodne nie pre l>Udl s "poka"okovým" vtkusom. Vytýkal sa mu pá·toos, na•bwbrelooť, sen.
tlmentálnoosť, nekonečné <l!l1pegglá a nedodmorvan!e presného ry.tmu. Umlemenosť sa sta'ia synonymom <llilltllromantwmu. v skostrua~tenej trlezvoostl tých čJias alkaby neostávalo miesto ,pre sen, fam.tázlu. No čo te 7J&'á.žajfice:
nepl'lšlo sa na to, že samotlný ,,akadem!oký klaslf:ltl.
mus" bo·l je.dinou z .!Jlfiz!l tých čLas.
Vychud.nJUitá k·ostra lwďby OlbrásNa odvtedy mno.žstJVom
masa. Zaf111 sme noostadglcHé movUIZrodenLe Schube.rtavý.ch saná.t a Mahle.r-avý.ch symfó.n!l. Prl·v lastOk ".p r[sne klasLcké" prestal byť n<~<,Wyššoou poohvalou, k.torou
bolo momé ocen!t !iillteJ:'IP1'6tácliu. MUZ1.kan.tl opäť demoo.
~trujú farebno,sť zvuku a osmelujd sa r.!JSkovať" .
Stele9llenlm novýoh, ž,livotodlllďných prúdov v umeni
bol pre mladého B.rendela Bu'SOilli: prLťaJhovaLa ho oooboosf, muz~kaLLta, !n'telekt tohto " •lwdolmé.ho Le.OIIIW"da",
ako smelo naa.va l Buoonllho W·! bhelm Keii~~Pff. Je primačné, že ()l"Vým B:rendelovým tíspeohom na jeho p!allJstLck·e·j dráhe bol t.LtU'l la,wreáta BUISonLho sťíť.aže v r.

1949.

Werktreue -

texttreue

!Na:prlelk svojllliJU negatwnemu posta}u k "a.kaldemloké·
mu klastowmu" v.hdel Brendel v tomto p!'lfide 1 kba:dné
momenty. "Každá generácia hUidobnlkov, je volky-ne.
volky OIViP.l}'iVlllen-á týmt notovými vyda.ndaml, z ktorých
§tJUd·ova,la, na ktOiľýoh vy·rástl.a. Moja. generác.La, a~oň
v strednE!lj Ell'r6ipe, sl z,v.y1kLa použiVI!l·ť vyldanLa, reš.pekt;u jfice text Skladatera." Brendel je presvedčený , že v1rlt·uóz, kitorý bez váhlan!Ja p.l'll5fpôsobl sta.rfi hudbu sva.jmu vla:stnému štýlu hry a kiolnponovoéi111o1Ja., p.at·r l mlln.ulostl. P.reč sú časy, ked ťltpra.va, u.robená skvelým vllrtuóz·om č l pedagógom, mala väčšiu váhu n~ pôvodný
,text."
Lenže " akademický klasto!zmus" právom odmieta}ťíct
svojvofnosť v ,pr!Jst,\Jipe k skJlad,be, up111dol do druhej .kraJnootl: ,,stM ta seba;vedomla tnter.p reta vyúst.!Jla do skoot.
na:tenMlo, such~pár.neho doolOIVIIlého preblmočenLa textu .. . " Na tomto m!esre musrme vysvetltť pojmy, U/Vedené v na d[plse tohto odseku. Brende.t pou:ž!l tieto tr,o·
chu zasba!ra né názvy, aby Vytlllikol l'OZod·l el mewl "vernosťou telOtlu" ( t. j. ILtere, natovému zlí<znam.u Textt reue J a ":vernosťou dielu" (t. j. skladate~,orvmu duc.h u
- we~kltireue). On sám je pritom vá~ým zástancom
dlluhej at,ternatlvy. No jednako je urč~té nebezpečen
sbvo v bezvýohra:d:nom pn!s,pOsoberú sa skla.d·!ľ't~lov!. "ver.
oosť už zaváňa dOver.čivos rou sl~oo vierou .•. v t.o,
že dielo prehov·orl samo od seba, ž~ nebude nutlné, a.by
interpret prejav.bl svoJ'u osobnost. . .

Doba zrelosti
Svoje 32. naro deniny oslá:v!l umelec loomiPletnou nahráiv•kOIU Beet>hovenovej kl.avlrnej t vor:by, s výn!mloou
mekof•k ých ra.ných skladie.b. TáJto práca mu ttwala päť
~ro k·o:v. Môžeme brendelovského Beethovena bezvýhradne prtja.ť, čl poleml~ovať s jeho k·an.cepc!ou, no v každom prl!p.ade muslme \WMť, že je t-o nahrá.v.ka velkého
majstlra , umeloa Dlbo!kého intelek.tuá!Lneho založanLa.
je zau,jlma!Vé zoznámif sa s nietmarýmt Brendelorvýml
názormi na Beetl:lJovenov•u klavlrnu t,vo.111>u a problémy
)ej !nt.el'lpretác!e. Co sl n<IIPI'. Brendel my•s ll o 2'lVUik.u
klavlra beethovenovskej doby a clonešného koncer.tného
:kla·vlra?
A. B.: Beethovenove k·la;vl.rne diela alllltlciJpu·jťí výv•o j
~oht o nás.t.ro,ja do dale.k ej budfionost!. P.rešl! desaťročia
od Sllll'tl s'kladate.r.a, kým sa abja;v!l! 1dav!.ry (a klaVirlsHJ ), zodpotyedaj.fice nárokom soná:ty Hammerklaviet'
op. 106. A•k sa pokúsime h.rať na Beethorvenovom klavlr! zn. trard z r . 1803, ktorý te teraz súča;srou zb'!enky
hudobných nástrojov Múzea dejllll umenLa vo VIedni,
jasne vldlme, že jeho zvu•k , dynamll<ia 1 mecha:n!ka majťí
;p.ramálio ~otočného s dne§nýml kla1VIil1IIli. Zlllende každého jedno:tl.iiVéli.o tónu je chllďaJkiteJI'Ila>ov<l!llé výa"az,ným
, ,prl~vUJkom" ; vo vnú.trl svoj~ch hranic je zvuk žl~t
a pružnejšl, väč§m! sa pod:dá:va zmene úde.r.u. Znamý
.rozdiel je vo fa.r,be basového, strediného a vrchného
reglst!Nl (1polyfónna h.ral ). Zvuk diSkamJtu je k:rá·tky a
slabý, nea>Oid.dálva sa dynaml<>kým z,menám.
DOikOillca 1 v jasnom, pr.tezračnom a dosť prentkavom
basO'Vom regtst.r.t je dynami-cké r~ät!e overa užšie,
než u sťíčasnMlo nástroja. Zdá sa, že prá!Ve tu je p.rlčLn.a. neustáleho piana v orchestráLnyoh partoch BeethovenovýCíh kla.vlmych koncer.tov. A pr Uom zvuk orchestra týoh č.l:a s sa llšU od súčasného. Keby som mal
porav.náJvia.ť :náro.ky na fy.ziokťí sl•l u tlntemJreta pri hre na
' t ra.rde a na dinešnom Ste!nwayl, bolo by to, akoby
som hovOil'U o hod.Lnérov1 a la:ná.rov!. Mus!me sl zvyknfif na to, že pri pocťívanl Beethovena na sfičasnom
né sbrOij·l po!Ôujeme vlastne sv01jlm spôsobom trans~
c1u. Kažldý, kito má ešre v tomto smere !lťíz1e, sa Ich
zbavt, ked llo8JV.IltLv! 2'lbler:ku starých nástrajorv. Sťlčasný
kan:oer:tný k'La!VLr, ktorý som, prilľod2ene, použ!•l pri 01()}loh n.a:in'álv!k.a:oh, n.lelen že má pOitre'lmtl snu zvuku,
' aJk·ťí vyredujfi dnešné orchestre, konOOl'bné sály, dnešný

sl-uch, a.le je aJ (o tom som hlboko presvedčený!)
vhodnejši pre väčšlnu beethO'Venav$ý(lh skladieb, ne!
sta~ruč·ký HammeXIklav1er. Je farebne-jš!, orchest.rálnejš(,
boihatšl na kontrasty, .a všetky tieto vlastnosti sd u Beethovena neobyča}ne dôležité, o čom sa momo presvedčiť v jeho orc'hestrálnej a komornej hudbe...
V jecLn.om zo svojich nes.koršlch llntelWieľ! (1972) BrendeJ. podrobooj~le sfOI'IIIIUloVI!ll svoj V'Zťalh k problema.tlke
n~roja. Na otázku, Č.! má vo svojom ~rtoári ~j ba·
rolrovú huňbu, t. j . diela určené pre claweo!n, odpovedaJ
vtedy ZáfPOiľne (odvtedy sa, pravda, ~uáda čLastocne
7liilenlla, no 1 teraz je jeho bardkový reperuoáll' nevei.k ý) a vysvetloval:
A. B.: Toto je velmi osobná záležftooť. Jednou z pr(čin, prečo sa neverw.jem barokovej hud!be, je moje preSJVedčen!e o nevY'hnutJnost! .Lniterpretova:ť tťltto hudbu na
claiVec!ne (oo ktorom Brendel vôbec nemá. - A. M.).
Co sa t9\ka Bacha, nemám námietky proti jeho tn:ter·
pretáoki. na kla•vLri. Ale na~ . Scarla·tt!.ho vOillikonoom
nez,ná§am v klaiV!rJllom pod;aml. V pOil'ovMalf s nádber.
ným ZVU'kQ!ll jeho sonát na clavectne, lijl.aNfme padoote
S!t.ráca pre mňa alkýko fvek zmysel. No sťl n1e.k.toré Slklladby v staraj, napr. aatgldc.kej h.ud:be, povedzme GLbbonsova "Fa:n.tázba", ktorá, domn!e.vam sa, je vhodnejš!IJa
pre klarv!.r než pre doborvé nástroje, naíkoflko je napi·
·S8l!lá v štý.te madr1gléllu. Je to hudba s:p!e.va•jťlclch hlasov, mhawých 7JV,Ullrov.
Red.: Do alke:j miery sa 9lla~l·te, napr. pr1 hra!!ll Mo.
Zalľ'tovýoh koocertov, pn~bUžlf sa k IdeáLu morzartorvské·
•ho klavlt'neho zvwk,u ?
A. B.: Uva~ujem o sklad/be ako o celk·u , a Uež o týoh,
kltorl so >IDnOU llNi)jfi. Ak tito muzllkatlltd nepoužlva.jťí
sta.r é nástu:-oje, nemá výmam, aby som sa j.a ~l svo·
jau hirou pr.!.bHžlf dobovému klavl·l\U. Pova!ujem za ďa 
ll!'lro zaujlmarve']šie a dôl~e.jš!e vyťdlť maximum zo
s(lčasného nástro.jla, ratzšlrU
h~élllllce jeho m0Žll09tl.
v ka,ždej Skladbe sa snažlm v.!dleť samostatný problém
- am nie talk h<l..st>Oil'lcký, <Ilko psyohologtoký, problém
Charaik.terov.
No odibočili sme -od "beethovenavskej" etalpy v !Lvote
Brendela. Ked pr~vovat nahráWc;y Beetlhovenovýc'h
va~rLačnýdh cy'Jdov, nenašiel vydanie oelého tex·t u, k.toré
by
uspokojblo. Nezaostala mu mé, len ·kon.trolave.ť
každ(! skladbu zvlášť, pod.l.a pôvodného poomeňa: tak
v.znl.kla vlaJStlná redalkcLa. Tfi 1Sil111 cestu umelec ,p rekonal pri práol nad baga·teLa!m! a 1'0!Waml.
Brenidel sa už dlhé ro.ky s láskou venuje Schube.rtovl. Do umelcov.h o repertoáa'u pa.trta prakit1dky v§etky
jeho dV!O!)ručné sklad1by. Zač!a.tlkom 70-tych ro1<0'V nahlraJl cylld>us neskorých SOhu.bertovf.oh sooá·t (1822-1828)
a tta.k.Uež na:pl:s.al rOIZSila'hlu esej o sohuber:torvstkom štýle, ktorá je sťíčasťou aLbumu. "Len nedá!vno, - p!sal,
bol Schubert docenený alko jeden z v}'Uilll:ajťíoich
s'klada'teJOJV a neprekoo.arelný ma:)ster sonáity. Sme za
to uw!oa2l!lllll Arturovd Sclh!!la:beJOV'l, a v Nemecku Edoorctov! Erdmann'OIV\l - iln'lertpretom a za<Sl1lž!lým učiotelom,
«·tor! uiká'Ull! cestu bwd,ú clm generácllám. No Jed!!lalko,
v.o sv<Ojej dobe bol! praMLOky osamotenl. DokOillca
1 dines nieJ<.torl st.aršl hudolmlc:! pre)aNu,~ťí nevedOJIDOSť,
.pochybnosť a pohf\danie, ked je reč o Sobubertovl
Vlastná &k1isenosť !nte!'lpreta umožňuje Brendelorvl vy.
vráltlf štyr! rcnšlrené pred&UKfk:y, tý'ka:j.ťíce sa klavtme ·
h~ štýlu skl181da'lela:
1. ,.Schubertonkf itfl sa neronllal."
Brendel polemiz.ute s routo tézou, bovorl o štý.tových
oooDitoost!ach ro.zli.čných etá:p Schubertovftj tvoroby a ,poznarmená>V\8, že "porodle, v aikom sa publ:IJlooiVali jeho
diela, má má:lo (alebo nič) spo!OOného s porad Im tch ..

n-o

V'Zill~~u."

2• ttSchubert budoval svoje I'Jsonáty podla uoru Beethovenovfch a nedarili sa mu.
Hoci Sobuber.t mal pred Beethoveoom posv!Lbntí
(lotu, - namieta Brendel, - Beetbovencwa velkosf ho
ne.ubl•jala. Schubert sa prllLš n.adchýu»l ma•jstNmJ, ne!
a·by sa s nim. púšťal do súfažen.ba za rorvJWIIkých podmienok. Musel sl }asne uvedomovať hLbolký rozdiel Ich
pováh tntelek.tu a talen:bu. V pOII'OVil'Ulnt s Beetnovenom
- all'Oholite:ktom, Schu.bert kOIII!POiltOIVI!ll doslova alko ná·
mesa•čnlik. v Beethovenovýclh sonálta·oh nWkldy nestrácame ol'lien/taooé bady - sú :1)1'9telné v klaMom momente.
v Schubertovýcn sa tadté niečo prftl'lllll. A v tom, ako
sa to c;d.Qihráva, je niečo odz.bro~utfioo nalvné. No v žLad!llOill pr!·pade neelhcem povedať, že Sohubar.tova hu·dba
je p 11!mttwna a amatérska. Nie, sohubentOV'Siká na.!Jvl•t.a,
a•ko 1 haydnOIVSká necháva miesto pre vyill'lbe.nťí Jemn:oosť, pre'lw.rupujfic~ rozman~tasf nálad, faoTileb 1 !a'k túry.
Aok bu<leme v Schiulb ertovýc:h SOIIlátach hlada.( prednootl
Bee.th~veJlJOIVý.cll, bud•ťí sa nám všetky zdať plné chýb:
že nema·jfi romlll, že stí ,pri.LLš dbhé, pr!Uš lyrlcké a prlliš harotan.Loky ,pestré. Je vhodne:jšle, domnieva sa umelec sťíst.redll.ť sa na ratzdiely štýlov týdbto 9kotadatelov.
3 ' Schu.b ertova hudba sa pon61a Da mildcé, upokoJuJdc; kont1íry rak6skej krajiny."
,
Predst<Wa sohuobertovskej hudby ako dobrodlušnej, mttk_
kej, veselej, p.rlrožto!.vej, prljemne.j, slaiďkej a sent.!mentábnej sa rod!la v tom čase, keď sa jeho melódie zneužlv.a11 v otperetácoh. Schubert m~ )e týmto všetkým,
hoci sent!melntá.Lnym sa ml zdá velmi zr.ledka, no )edooko
jeh'O hudba vyjadruje 1 tak mnaho iného!
4 . ..~hub~tove klavlrne diela ole 16 klavlristlckt."
šiest.lch st•r án Srendeiovýah ~umentov proti tejto téze UJVediem jediný: .,ObVInenlla takéhoto druhu sa
m1. 7x1Jaj-ťí sm!~e v dobe, kedy klav!lrllsto1 7Nl4dU s.traVI1IlJSik~o ~~ l toooo!Jaké !llnesy BralhcJlSOIYbo Druhého klavllmebo ol\:onCer:tu. ObtloabliOSť ktorých je nepret<on>a.teTn4. •

zo

Stretnutie v Moskve
·P.ráNe Sd!iubertovt bol venorva.ný Brell.de.Iov koncert
:v stLpove) stenl Domu zväzov, k.torý sa 1llslkut00noll v ID8ll'.
ol tohto !ľdlw. Už zo samotlného vý\b91ľU skladieb bol
zrejmý istý zámer: · nielen j~od.udlo oddhlroať pr>Ogl'lllm
z dleol velikého romant,!lka ( traba povedať, !e ešte 1 dnes,
v 80-tych rd<och 20. stol'OOfla; je kl.av1mly recitál, pLne
zasvätený ~huberltovl, zrledikavosrou), a·l e st·r hndf poslucháča do feiďnént>~· z ·obdobt sohubel'tovekej tror-by.
I<le o diela, SJrom;poo:o~Vané v septembri 1628, nJ.ekolko

Alfred Brendel.
d'lll pred SklialdlaJtelovou smrťou. SCt to t.rl kMwLrne s.oná.ty - e-mo!, A·d:u.r a B-dur.
Brenxlel sa predstlavtl mOISikoVSkému pubhlik·u a:ko vý•
razná umeleelká O!SObnasť a velký mB!Jster. Svojby·bnos(
jeho umenia je v obd:l.vuhodne.j hiarmontčn. ~i. v dakon.a.J&j adekvät:nostl oháipa:ndla podJStaty mter:p.retovanej
hudJby. Z!adne stq>y po ,,vy.umellrovoéilllastJ., ťímysetnom
!rá.WVa!!ll, sLaiboeU ka!!lltllény," atd., kitoré kdtdlka vytýkala kla'I.!Jrtstov.i v 60.-tych roli:OJC'h. N>a.qpalk, jebo hore
te vlastJná ,p.r.llrlodzenasf a p.ro!Stotia, no nie n<Uvnosť; výraznOJSť bez ex.a!htOJVanootJL, }almoosf vo vy.j.a.drenl hlavneJ my~llenlky bez dido!ľiktlt.nostt, náoorlnos( bez
nozvläčnost! a zdOrezňovMlda detailov.
Pr-liam zá.zra.ooá je vo svojej rozman~tOSIIW zvU!ková paleta umelca, osobitne v planOJVej rovolne, kiCie oooháiiZa·
me mn~tvo odtJieňov : od blesnlivého smrO.tlku po ne.
zbedini11 samqpa.§nosť.
Umenie A1t.récla Brendela by bolo IOOŽollé cha'Nikrerl·
zorvať allro ,,olrubtllrny romantizmUs" (v prot.Lkla.de k l.!llterpretáCILám romantLc:keJ hudby ,,;preltrešiujfic1m sa"
proti ,.lk:Ult:ťíirnoot! CitOJV").

_ _i

Poslanie umelca
Bohiatá je 1 Brendelorv.a .k'OillcertJná čJ.ninasť v zanraatl.č[.
U.t od r. 1963 usk.utočflujé k.a.Moročillé koocermé tl\lll'.né
po sevemej Amwlke (Kanada, USA), vystu.PUtje v Ja;ponoslw, AustrálLI, na Novom Zébande, zfičastfluje sa na
.najv~ejšlch hudobných festiJV.aloch, vedte majst!I."'V.
ské ku.rzy vo V!edon!. a v Lanldýne. Jeho repilil'OOár obsa·
hwte diela od Bacha po Sch!l:n!be.rga. Neza.dirl.atelne rastie počet jella gram'()f(mQvých oohrávak.
V OO.m vidt k.t.awl.ri6ta hlollN.né pos!lame u.meloa?
- MaJ-IIroHk6 budobn6 dielo, to je o.rsaabmua • ob.
roukfm IIUiolatyom yn6torafcb
Uvol'Dif tie a aleb,
ktor6 nijclu aajhlbll a aajbJahodArneji( oblas u ntibo
a6l!aaa1ka to je 6loha; odlliuj6ca iaterpreta aoto·
vébo a6anamu od muaeilaeho kODsenAtora. .Práve tento
postoj k mterpretáci! by mal ~leť k čliastočnému
zvýOOn:liu strateného sabavedOID.la J!!lter.preta.
Obdobie kolasio!zmu prlln1e5lo so sebou rozdelenie Cl'loll
slclad.altela a ~ter.pcreta (za Baobcn'ý•Ch ČlbaiS talkéto rozdelenie ešte neeldstov.a.W Sklaootel sám hral SIV'Oje
diela). ROIDBQtt.zmus osobu 1nte'ľtpreta prllam glw.J:t.Lkovat, däVI!ll mu práve ttmociť hudobné doiel:o ,.·tak, älko
ho oo c~tl". No s odstupom času sa UikárLaJ:a nemOIŽilos~
hrať Mpr. Moza.r.ta takýmto "m01denným" t. j. romallltlokým ~bom. V krátkej hlstórlii verejného koncertoVI!ln!a sa objav.lla prvá éra ".h~torlizmu" • .Práve v tom
ča.se sa značne razšLr1lo pou11:tlie g.ramofónu. ,.No u!
velmi slooro, - hovor[ Brendel, - gramofónová platňa
(,pova!orvoéliilá spočLat!ku za pohodlný prostlr.Ledok, ako.
uohO'Va ť letmý, neopaikova telný záUtok z h.ry) ukázala,
a !ntenp.ret sl to uvedtomll, že všetky pr.V'l<y lmprov.ltlá·
cle muslia byt vy.Lfrče.né, ak sa má dos.laoouť ideá.Lna
in.t'erlpretácba. P.I.'6$Xl'oost nenecháva mleSito náhode. Risk,
vyre.äujfiol sebavedomie, stratU svoju prlť.ažollvosť a stal
sa nemiestnym. P.red.Sitava ohlacmého a lahostajného
str.oja, "prod~uj.tlcello" budbu, nmahým !mpoo.ovalla.
Dosloaihn1.11tie d•o.konalostli sa stalo utklvelou myšl1en·k ou.
TakLto hiráč1, nedOverujfic svojej vlastnej p.rirodzenooti,
st uza.tMOiľ!lt prlst\11) k samotnej podsta te hudby. Na,j č.astejšlml. .priZJll!l'km1 takéhoto staJV.u je, že emócie alebo
tipLne vy5yohajfi, alebo sa umelo " •n.anáša.,fi" na hud,bu.
Nezrledika sa obe k.r.ajnost,t s,pájajfi v jednej osobe. PrL
tom žlrvotný ,Plllestar medz! nimi ostáva nedotJknutý."
samotJnému Brendelov.t sa podarilo preklenfiť toto ne•bez,pečensiJVIO. je.ho hudiba si uchoválva 1 v ooh.rá·vke
teplo a odu§evnenoosť vere}ného mumclrovan.La. ,.Samozrejme, eXiiiSit'u.j'ťí urč1té rood!ely medzi koncootným vystťílpenfm a gramof6tnovou nahrávkOJU. No aJni po 50 či
60 na:hiraný,ch pl<litn1aoh, - priznáva klavirista, - nie
som v staNe s!onnutovať vše~ky Ue.t·o r.orz.d~ely. Clm v.liac
sk·ťíseiliOIStl s n.a:hrávanlm mám, tým väčšmi sa ~rm
brat talk, aik<> ke.by som bol na kance.rte, predstavujem
si, že te tam pu·bl!ik.u.m. Prišiel som na .t-o, ked som pol"'Wlá!Val nah.rá.vky mojich verejných kanOOI'Itných vysrtlpent s gramofónorvým! pl>atňami, ktoré som nalw.'al.
I>omndevam sa, že bwde treba vydáJvlllť na platnJ.ach omnoho Vl1Ja.c ve:re.jnýoh kOIWeT!tov so všetlkýmt Ich ne-

.a.

dalwM!l'Joosťam!.
OsoJmiOisť A. Brendela

by ť~o doos!ahla taikej umelec.
klllj š!Jl\ky a vellk'Oiľysas.t!., keby bol UZ!IJI!Varený len v ťlz
kom Jroulh,u č!JSto pro!es!JOináLnych problémOJV. Umelec
má, naopalk, šll'o.ké všoeobeone-k·ul.tfime zá·ll!jmy: patl'(
sem llterabtl.ra, 1 mald.arst·Vo, no oosobiitJne bnrokorvá archl;tek.ttlra. N:o jed.n.aiko neradi OSJV~ovaf Sil. n~ n.asLLu. "Co by som skut~ne doporul!ovat - detkfa mu.dkantoml aby sledoval! vietko, i!o sa deje vôkol
nich, aeuhfball pred skutočnosťou a nedali sa ll16kat
ani JedDfm :r; nanolstva apftsobov, ako sa 'od nel odYr6tit. PochybuJem, le • dejm6cb ludstva .b olo niekedy,
t.ol'ko aktu61Dych problémov ako dnes. Keby sa ladia
poaerall akutol!Doati do 006, podnikli by nlel!O, a to
by lUilenllo Jeb llmt. NAJ llvotf'.
A. MAJKAPAR
M<llteriál prevzatý z časopiSu Muzyiklalooj.a !!IZň 11/88
PrelooHa: M. KVETAKO~A!
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ALEXANDER ALBRECHT

OSUD A POZADIE JEHO TVORBY
CHARAKTER DOBY

V ýrojo.m

sa sta la v·eda rut rozhra:ni 19. a 20. storočia
sblou života lud&ke-j socle.ty. Ona rozhodova la o posta vetni človeka v priJrode. Opr()ti prevahe h umoolst !C'kej Ol"ientáole v uplynulých storočiach
prafHov<l!ll myšlielllkový o bzor .p.ri·rodné a elM!r.tné vedy.
Ana lytLaký prl·stwp ik.u všet:kým j<wom sa stal! ex!JSte.nč nou nubnosťou, čo bolo SPOjené aj s na!ľastajúclan
stupňom seb<nwedomoNalflia človeka . ·R áoto zabNlňcwaolo
ilfltuijitf<Vne;mu pri stupu a podmienilo vOlu zvládnuť nielen
javy .pJ.'OSt·red l.a a prLrod y, ale samotného myslenia.
j.azy:k ume nia sa st<al .až pr[l1'Š u.ni.verzál'llym, aby prJ.
pustú.J k Slovu zn-alky or LgLnálnosH a svo]'sok·osM. V§etko
za·č<~lo pada ť do je h-o slo~n!:ka. Výahod.isko siu'bcwall len
nové zlí;k,Jady a nové súst·avy. V·o svete f·ormovanom
ved ou rm iJdobudH pož!JadolliV•kY orlgLnality nov(! podobu .
v.zd l ale:nú do ~luzívn ost1. Rác ia by sa malo stat vOid'M ·
lom v hla.dani novýc h nábojov vyslovených v striedmej
:reč i. Aj ved<:~ hla daLa n()vé výC'hod!ISko, skúmajťí.c amm.atické zá1kloo y systému, a tomi!Zuje sa ka ždá m <lltéria
v ~mathe v ybud·ovat nové sústa vy z rozdrobených ja dle:r.
Elns teLn, Ca;!llbOil', F-.reud, Soh~nberg a K.andirulll<'tj 5Ift Slpol olmýml meno v<ltelrn1 tý.c.hrto sn.ažen!, ba celej d-oby.
T-o bolra a bmosféoo, na k·t orú reagovali luchla a umelci
rÔ1illym spôsobom a v nerovnlllkej miere.
Genew č ne Slp8dá žllvot Al exan:d·r.a Albreoh.ta do ()bdo·
bla žt vota w klalda telov mode.I\nélho umenia, oo osebe
ešte n1e je urču.júclan fakto rom jeho umeleckého vývoja. Rozho diné je, v a·kej miere rea·go~l na dobovú
Jk,lfmu a v a.ke j miere sl ve de) o9vojlt ovzdušie f·ormo ·
vané tvll'l'caml modanny .ako l samobnou dobou a v .akej
m iere dokáw 11 a:ko umelec re~ovrat na tieto podnety.
Vráťme sa ale do skoršidh rakov, ~taré sťí. ťí~ko 51päté
s artmosférou, kitorá vlá.<Ll.a v Bratls l•!l"ole v posledných
ro kooh mt nulého a prvých !'okooh 20. storočl.a. Ak·o
vieme, už u•tichli vzru:šujťí.ce Impulzy, kollltatMoovanle mes.
t:a s vteda j š-ou sťí.časnostou, kt-or(! reprezentovali nálvštevy sta.rého ~ta. BoH to väčšbnou a.k:tllvne a ak·tllVJ:zu j \lce udalosti, Jebo Llw t v tý<:hlto ·r dkoch neprišiel ako
Vi'l'ltuóz, ale a·Jro difrLgent a sklada-teJ, u.vád@.júc SVIOI}e
v.la.Sibné omtorlálne a omšové kTeácle. To malo tťí. VÝ·
hodu, že prodll!kcle prlrt.LahH h!u.dobnikov a s.pevákov
mesta k SIPOIUJúNnk!Oiva.nlu a nie k pas1vnemu vypoč111tLu
si miešarn ého repertoá111u. Boli to prá•ve Lilslzltove JliOIV'O·
'l'omantlo.ké diela, ktoré sa sp.ristwpmll obecenstvu a.kUvnou \loos~ou mnohých do mácich huidublúkov.
P-o L isrLt ovej smrti sa •tento kOtl'lJt.al<'t s te!XIlou hudob·
ného vývo }a pret•r hol a nastá<V.a obdo bie upadnutl.a do
.reg·i•OJnaHzmu, pOtkla! Ide o hudobu vyššich umeleckých
pretenzii. Jedným zo iávaž:nýah faJkoto.rov hudobnootJ a
k•u!Hvo.vanostl bola domáca kOIID•Ol'ná hudba, ktorá sa
usilo vne pesl'ova la. Jej n-QOtové archi•vy v mnolhom udr- ·
žlavali k!l'Oik s výlvojom. F.Lgul'ujft tu sllcl:adby neskorých
roma.n.t~o.v a novorom.~tn.tmtlov, objo81Vu}11 sa l kva.r.tetá
a Iné ko mocné ťí.tva:ry no všich ruských a českých auto·
\I'OJV a ko BOirodLn, RwblinJStelin, Dvol'á•k , SmetaJI~.U, Fa.uré,
.Fra.nok, Goldma 11k, BNllhim.s, Gr:teg, Wbnk'ler, Stooruss,
OlllsJ.ow, Debu·&Sy a 1., pokl.a.J máme na zxete.U repell'( Oár z obdo bia monarchie. Sotwa vša'k morno predpo·
k Lada ! - a.k nie výnilllločne -: že sa tieto skladby Sikuto-čne aj ll'raU, k~dž,e nasto J.Lll problémy oohry a tech·
nl·ky nerteši'tefné '-: rAmcl bež.ných d·omácloh sťí.borov.
Zákl<lldným repertoál'om boli diela viedenských kla&kov,
a tým aj uosNmutle orlentáole na tejtto štý'JoQ<Vej pozlclrl.
losté je, že, k:vallta d.Lel zostala 1 gaJNllll.toan dobrej . ale
zast<llľalej
vokus ovej orientácie. Domáce orchestrálne
ú tvorury sotva prelk!ľarova.li hraJ!lice nálrOOlostl I>Gžadované kla9lc l0mv m. P.oclsta t.n e Iná nebd!Ja 811lb situácia
v polo pr.ofe sl onálnom hudo bn{)ffi žLwte clir.kevné.ho spoL
ku pri ch['áme Sv. Mar.tbna, 1 ked jeho pJ:'IOd,u:kcLa liSte
prekiNičwala be~n>ťí ItvalLtatlv.nu mieru nárOOnooH lin.tell'pretáole. I I·U UlrčovaH smer konzervatiiVcl; rl.adenle ~1it.u bolo zverené dr. Eugenov! Kossowovll, ktorý bol htl·
ževnratým aomléllt érom a a ko taký v 7JI118čnej miere odporoom modernejšich ori Emtác<IL
Spo:ra<lldký ;l<'oncel'ltllý žLvot nemohol rozhodovať, lebo
pred,stollJVQV.a.J tba krátkodo bé dotytky a ked h()vorlrme o
!Lnš,pi<rattlvnom pOs01beni hosťujťí.IC!oh umeloov, toto sa
vzťahovalo .p red.ovšebkým na lwant.u m~pretačné.ho
umenia.
Dombnantu hudobného Uv-ota tv:orbla tenra v pr:vom
r.a([e k·omomá hudba, čo malo aj formu)1lct v.plyv na
skl.ada te lov, k llori t·u pôsobili, či vy.rástll z tejto pôdy.
rurčuj.úcou

BARTOK A DOHNÄNYI
'l'o bola skt uácl.a, s ktorou sa slll'eirol Alexamler Al·
brecht po nátv.r.ate zo štú<ILa na Akadémii v B.ud~ti.
Nema.! ,tu laihlk(! úlohu, lebo jediné miesto, k.toré mu·
bol1 ocho t.ni da t , bolo miesto oog8ill>tstu v rámci C~r
kevného ruudob.n~ho S!POLku. T<llk D01hnálnytl: <Ilko i Bar·
tok a ALbrech•t c,h celi pOvodne študovať vo Viedni, kedže V.iedeň bola· bližšie a bola nosttel,k ou velíkej hudob·
.ne.j trad!cle. Sbtuácba sa zmenUa pod V!plyvom náv~te;vy
·kJaNlrist.u z HUI'Irellnéh:o, I.stválna Thomána, k·torý bol
Lls.z.tovým žl.a.lrom a nLm a j ustanovený alko profesor
A ka dérnJe v Bud a~.štl. Doh.nánylovcl totlož pozvali kaž.
dého umelca, ktorý prLšlel ck> &ah!Sla.vy, .k sebe domov.
l'homán ·presve,d~ll Flrtdtrloh.a Dohlnánylho o správllJOIStl
poslat S}'lna Em.esta Ilia Akadétmu do BudoBqJe§t~. Ernest
zase ov.plyMnll .aj Bairt6ka a ten zase prehovocll Al·
me cht-a.
011Le.ntácla, k·bore~ dalku}e Albreoht štúd1u oo buda·
peštianskej A•katdémll, nemOihla byt jednťXZJI'aČI16 a jed·
· · · notrn á. Pôsolb!H tam koonze!1Vlél·tlv·cl, alle aj lud1ra t.nror·
movanr a rozhladenl. Prof. Koesslerr paotll'111 kJU koruzer.
vat~Wlym hudo lmi•k ·Oim, remeslo . v§alk učl! zasvätene
a v zá.sade nenrumietal nL-č p.rot{ tliOVälm . e~Lmentam,
a·k jeho zverenci dokáuli dobre vyrieAtf nim stari<wené
pož!laklaiV:ky, k ,toré v.šak meral lilltenc.lslmi nesikorého ·rom runti>Dmu. l're.ba sl wvedomLt, že · VyouČOIWUlie 1roJDipOZ1c.le
nemôže prebiehat na a:bst.NJik.l'nej ,,nald'štýlovej" rovine,
ale musi byt uzemnené v k<mkj."étnej hudibe; to zname·
ná, že vyu~ovanle umenta je · záoroveň vyu~ovanim štýLu.
Mooemej§lu ODierufá'dii. zastá.val, akokolvek sa na nez tQilto aspektu divame - .predsa E . . Ddhnányi, kto.

oo

A. Albrecht
r. 1910) .

počas

prezenčnej

vojenskej služby (okolo

orient-ovaný skladatel, nemohol byt ama·térom velmi
pohodlný. Ani pre Koosowra, a.ni !)re ostar!Jnýc.h rozi!O.
du}ťíc1Cih člnLteiov Clir:kevného hud()bné.ho spoliku nebol
velmi v!taný. DObre sl boli vedOtllli tcihú·, že sa s jeho
vloham.l nemOfu merať na bojbštl hudby. Jediná mo!·
nost bola, n~ustit ho k slovu, čo sa aj st-alo. Nezverlll
mu za.u.jimarvejšle a náročnejš ie práce, ku ktOil'ým by
bol alko d.lrllgent býval sťí.c i a ne;prejaiVIJII élll1! záujem
o je1h-o sklrad·by. Nebola reč o tom, por!ladať ho o kom·
tPOZiaiu, kot01rá by sa bola mohla uviesť bud v Dóme
alebo na vere}noan koncerte. Miesto toho ho všade:
kde molľli, krHLzovall, dokonca a j v jeho čtnrnastl Ot·
ga.nistu. Neviem kan.k!ľétne, čo Lm vadilo, ale som pre·
svedčený, že hlo81Vne jehQ lmp.rovlzáale, kttorýo
m mallii
·bez odbornéh-o l't·zika ·vyčttat n~prLmei!'anosť požladav·
lk ám chrámovým a boihoslužobným.
Albrecht Jrull! aj spOil'y s clrkevn~ml krultml, ktorfm
vaidlila modeMost jeho h-udby, žl.adali uvádzať sklarlby,
kt~é by sa poihytbovali v.La c v bra dtčnom dru'C·hu. Pla·
llllo to predovšetlkým na adresu jeho vlasbných diel.
All1gumentotval tým, že hudba, ktorá sa Vltláča násilne
d,o prek.onanýc·h §týllovýoh ~07JIIleoov, nemôže byt dp·
rlmná. Nevie p:reto ,poc·hoplt, prečo práve c~kev žiada
neťíiP'rimný prejav. Oclpovedal na tiet~ ail'gumenty svojou Kantátou, rl<'torej pLné znenie je na.sledOVtllé: Can·
ta te DomLn.o C8illticum nOVtum, SpievaJte. Pánu plesell
nov-ťí..
·
Jeho cl!lela tn.alk p()Sudzova l Ott-o Jochum, b!ľat známe.
ho Eugerun J·oohuma a za,ujal asi na:sled•ovný postoj;
podla neho ul'lôuj:úclan a razhod·uJ•ťí.cim meradl·Oom je kva.
Ilka hudby, l ked, Č() sa týlka štýlu, sám sa prllkl4ila
Jk prejavu, ktto rý sa nesie v duc·h u renesalliČnej polyfónie.
Poorra toho priljral Otto Jochum ako lelctor vydava.telstva
Tischer a Ja genberlt (Kl:ltLnl jeho sklacLby, k.t-oré sea
Al.brecht zadal. Pomery sa však 7Jhor§ll1 a ustavlái6
sna1ha roohova t 17ritsnu šet.r.nost zabráinilla vydaniu !ek·
torova:nýrch skla dieb.
Al·brecht-ova sltuác!Ja sa pr:udiko zmerulla po Wnrtl
drr. Bugen.a Koosowa, ked sa l'Ot'lJhodo va•Jo o následn!·
kov! dlrlgenrta spo~k.u. Kélll1nLdátom bol a:j prof. Vlilalll
Antadiffy, g}'lmnatLiál.ny profesor, Mocý neskoršie velmi
úspeš.ne pOsohLI v JezulbSkom kostole alko hucklootk
(1pred dor. Ladbslavom Schlelcharoml. Avša·k napok.an sa do,
hodia na ta1jných volbác,h , ktoré boli naoj-väčšou šancoo
p-re Allbreohta, Jebo Oldpardla možnost kontroly v rarloch
protežantov. ALbrecht volby vyhlral, stal sa dirlgen.tGR
spolllru. S týmto postom sťí.v~-seLa záoroveň funkcia rJa·
ditela Mesi'Sikej hud·obneJ školy. Albrecht 9tál zr.azu na
vedúcom mieste a len v takej porzioH sa crtlol doil'e,
alko sám !IV.rd\1.1. Dda'i klťí.č v l'lulke, ktorý mu mal atJvo.
rlrt brálflu k ncw§lemu prlstupu k hurube, k otáZkam m·
te J.'IPl'E!tácle a k vlastlflej tvo rbe, l ked ten~o post !Ukdy
.nezneužil v pros pech propagácie vl!ast.nej fl\'orby, VIdel
seba alk.o jed.néh'O zo skLadrateJov, ktorého diela čakaJG
na uvedenie.

CHARAKTER TVORBY

A. A.lbHcbt pnd domom ua Lod.Dej ul.
do r. ,1.945.

č.

12, kde Ili

rý vyráStol v dome výborného amatéra,' otca F:rled:rlicha, fazmtllka, ktttorý lode a kedy len mohol, hladal v B.ra.
UsJM'e kOl'l!t.aiklty s hudbou a buddm~krm.l. Mal venký
arohr.v a doma Ul!hreH všetko, k čomu sa len dostali.
Jeho sy!ll ElMest sa aboonarmova'l s ce!()u komomou a
sólovrou rklwirmoul Uterat1lirou. Aik o DOihlnánylm (®to·
rý patr.ll k .nollljmNšim f.la.kom Koesslerovým, mliloval h·o
oviaJC aik o Ki<>dálya, Ba.rot6.ka a Al!brechta l hovorime a.k-o
o 8kle:k·tl1kovl, treba to Ohá!Pať v tom zmysle, že svoje
umelecké ciele .nev·tde! vo svojom dal~om výrojl, v pre.
1ko.nanr štý.lových východisk novorom.anttzmu. Je to k.rlté.Iúum, kiiOré nehovor[ o jeh'O ocJootácll a orlentova ·
nootl v mla<lOIStl.
.BartWk zastáivall už v m.ladostl Lde.u !110'V100tl <~Jk o .tak.
mer :ro:th~\13ftce k.rHérlum hodlnoty. Jelhoo VIP'lyv na Al·
'bredhta bol vša~ n~i<llmy, le'bo zásady, kitoré sl vydllskutovall u~ v BratliSléliVe éllloo mládenci, neboli v rov·
nakeoj miere zá.väzné pre oboch. RouHelnosU v Ich povahe viedli k značnej difell'enciácl1 ná.zorový~h posto.
jov. DJ6ba, ~é svojho času pdklad<lll Boot6.k za ".naj·
modemejšie , sa 2llllen1il1 vždy, alko sa olxxmlámll s dal·
šiml reprezen:taJU·vne.jširmi Qpusml, oo je v~ poohop1·
telné. Mbrec'ht nebol ochotný a aru v stollJVe revtd.owať
SYOj umeledký vzťah k skladatelom a skl&ltbám, k.toré
raa: už UJZII'llal za hodinot.né (napr. nestaval F\ra.noka nad
Blraihmsa, a k() v urč~om obdobi Baa-t6k l. Svojimi dielami Ball'ltók neoV!Pi}IVIIl.U A.ltbrechrta, lebo Albrec-ht sa
divall na Ba.rlt6ikove diela tak, ak<O by sa bol diva! na
·W<n1bu lnýoh, l cud~k:.h sklad!aite!ov. UznáMal ich hod·
noi!U, ale v olbdiO'b1 tnd-lv1dual1zmu bolo no!IIPOtdobňoVaJ!li·e
ta~ým prlestruplkom proti. pr.inc'Pam or.tlglinaUty.
I"re A~brecbtl!l bol pl'VOI'adý post.aj voči wneniu, krá·
•tic11r;mUIS, kitor ý lllVolwwal l p.ri7JDélllte v.pl }'IVU rá{;la v
·umeleclkej t'Voobe a .ktaré abr~U jeho ná.zorový svet
p.rot-1 :t'IOmalllJti~ým predstavAm O' sp'Oilt'aillette a emoclionatltte alko hla:vnéow fa.Jgtóru umenia a umelec.kej
tvorby. B'Ol !)re9Ved00ný o nu.tnostl iiil•f ormavalÍ.ostt o
OOKileclkom vývoji minulOSti. a pdrtomnostt; urvedamuj(!c
s~. že neex.ll9N'je do seba uzaweM ,,nallvrlá" tvorba. Sťí.
to mťJIIleiility, ktOII'é sa vo svojej do~ jawl1i ak'O aktuál·
ne, ale v šitrštom ok!l'Uihu ludV'neboU poc'lťované alko
naaehatnle.
· ·

NÄVRAT DOMOV
1lo bol v.n'ÓtOil'IIlý svet, s ktorým Atbreobt p.r!šiel do
Sraitl.'sléliVy a v tomto z,mysle znamenatl kontroo.láciu snázorml, ·k toré ho doma očalkával1 1 ciMdopovall. Pi'-IJst'tt·puj(! k tomu 1 psyoh'ologt.cké mOtllle.nty, kitoré podm.i enlll
často l n8J)ätle. ALbrecht, kliXlll'ý lšlel študovať predsa aJ<o
profilovaný ta lent a vrrétll sa a:ko pe.r.fe'ktne vyš·k olený
ktl avlrtsta
or.gamsta l. dtrlgelllt a ,p redsa modemejšl:e

r

Dostali sme sa k !tVorbe Alexandra Aľbrecbta, o ktore·) sa tu chcem 2lllld.<enlt z azda aj menej frekve.ntaJa·
.ných ,pOihla:dov. SpominaLI SliDe chra.ra•Mer doby, v ktorej
sa razNinula Al•b reohtova Slkladatel'Ská d,r áha, kitorá Vf·
plnila medrzet~u medzi dvoma svetmi, dvoma mentall·
tarml. Talk 0111, ako l každý z jeho Vil'sto~~k·ov na ce!GR
sverte, niesol v sebe pozosllQJlost ·minulosbl, ·kiborťí. zarča1
konfron.tova.t s prf.tomnosťou, v Morej žil, l<'OO!'ťí .pomal
a ~torá tiež k·láctla svoje p!dlad.a!v'ky.
Poolhrjl1c SIPOiflta.nelitu a prlamočlarost tJVortvéoo preJa·v u ako etidki(Í maxim·U, ruk<O meradlo vztahu medzi
umenrm .a človekom, Albrecht sa držal ,p omeme dlhf
čas atu 'tom.attrln.mu t!ľa:dicle, obmeňUJjlúc jeho zäktlady v lndlvi!Jdua!L:zo'va:ných v.a·r lantoch. Co v~tk nemožno pre·
hlla:dn:ut, je prl.amost jeho ná.pradov a pOsobwost jeho
prejalvlu Blj v svojrá-znej LndtvlduáJ!nej štyU:záoll v
h!ranených dielach, akými sťí. jeho šk'Oiské práce, Scherzo pre slátč~kové ·ktv.linteto, jeho Klavfll'ne trrlo, ~lavÚ'III
Sonátta, pl'Oti riešeniam k·t·orýah nemožno ntč namietal.
. Ak by nebol Albrechit býlv.al c!Uilvý voči vývojom pa!·
mieneným umeleckým sna ženl.alm, bol by Iste zotrval
n a týchto porz!clách.
UirčujúCilm fak.tOtl'Otlll skladatel.skéh·o vý.vojra A. Mbrech·
.ta je práve okoi'llost, · že reagoval na novodobé kritén6
umeleckej hodnoty, na záfk.Jade čoho už ned.okáza1 vl.
dlet umeleckú hodlnotu v preja<Ve SlPO'ČliV.a.}ftoom v sebe
samom. A!kcerut novosti a;l!lo i orLg·lirba!.btu pcwažQIVal za
neodmyslwtelné a lmooe.ntné detei\IIDin.anty h·odnoty, za
jej orgaJ!lickú súčasť. Qpa;kiovéllllle, 1 na nadlndilviduáloeJ
vyššej rovine, poooráda rozmer novostl a ob}avna!lll.
To poctfovtal Mbrechit už v čase po ná-vrete z budo!lpef.
tiaJ!lskej Akadémie. StýlLová ohnova bola v je'lw doftra)šom prC)jaVe a pri klrdtérlách, kt.orých sa držal (!. ~
V}'lhý:bať sa neprh•odzenýom ternraticko·ltamt0llliok9m sd·
Vllislostt.am). velmi fa,žká; jeho tema.t·Lclké .laWencle a Jl·
ho ba.mlond.clká pa'leta, ktoré sa pohybcwali v diaparr6·
ne llntrmneho sveta, bltxkeho klasld<a~kýmplel
ň()vým ftMlroln, prlpú~ta ll len velmi ohmecLzený aniná! mod1(taw;jftcloh p.rosbr:1edrkov. Ok.rem toho mu vycllylovanle sa SllDerom k Iným štýlovým zosrk•upenL:am, llllll'·
fohkil6r.nym prv!kom nezapadali do rámca Jebo asorJ4ciL
Zá:Siarhy, k.u k.torým predsa dochá-<Walo, pra;menl•lii-Z b\IJ.
keh'O sUJSeelst'Va vlasbnéh'O §týlové'hio Olk.r·Ulhu a zjal'ill
sa ta.kmer !1eJPO'l.IOII'OIV'alelne, lebo bol~ ocliVodené z bel·
p.rOSibred!lle bU:tkych ok.ruhov.

nevr·

PRVA ZRELOSŤ
Náobehy k štýlovému poswnu badať v K,lollJVia'.nom 1119111tete· !1919). ~'OLnosť, že sa posledná čast ZIOOdlla 3 zo.
'k y po ukanOOnt ostatnýCh časti, tmm \IOIOŽňuje ...
h'Hadnut do výlvoja autoca. Snah.a dať svojmu prej8rl
akitiUá·lll~fu podol>u, čl p.rlspôsoOOvaJ!lle se. tdeéd,
klor-6 poci!OOval -. aktuáLn~le, sa ,prei<!W·Ul)e predodlt·
kým v priiki'One k svQ}rá.znej humoresk.ntostl, ~t<d •
OldrteraiZ stala neodmýsl:iteJnou súčasťou jeho patlety. Qdo.
bráova sa to v ryt·miok'()llll pôdoryse, v priiklooe k prekvapujťí.oej .asymetrlČDOstl 5/4 Ni klu. Iskr~vosf výrm

REVUE H!
·myslenie liiŽ v ad<e.)slt jednote, pričom v~ miera dOs.
lednostl presadzovanM modeme.j.šlch cd.e.Jov sa koocentlľuje predOIVIšeltkýlm lll!l dlrwhll časť, a.klisl 2!<1J\11Jlma.vú. syntézu charektal\1 pom.a.letj OOs.U a soherza, čo sa pre}avwje v lyrlclkom schexvJalll.de, ktoré je aro.a naj.prl.z.rvač 
nejšlm prodU:ktom jeho umeleclk:ej k.reatMJty.
Neohý!baJJ(I tlU - mysllm aj v ~atnýoh častiach Kvarteta - elementy $pevného melosu, §broké oblťiky klanta bUnostt tém, dômyseLná tektoniiOká výsbaJV.ba diela a
tobôž nle uplatnenie kon~Ulllokitlc.ke.J práce. Sťi to pre.
javy jeho svojského lllJiltlllrel·u c.l•r ovastl a rácd.a ako prD'tlikJIIBJClných rovin jaho psyché, pričom neprJpustil vpi}'IV racionálneho myslend.a až do dôsledlkov
a•k-t!Mne·h o pre!•OII'Illlo v.amlia štirukttlry elementov. Tietoprotlchodné póly vedomia stoja v jeho tvorbe ČlaiSto vedia
se•b a, p~om rac.lonálny element je vy.uJtltý len t.am,
kde neoslabuje ale-bo dakiClllloa nea.n.uluje výrazovú ú.čl:n
nosť a noonosť emoc.lonállne <llkcenJtovaných t>Vail'Ov, k.toré museli rJ~ť väzebné sClstawy racloná.l!nych antlitéz
v Jeh Cllohe vy lučovať prfzemné automa tlizmy a sta.n<Jvlt kánony z.a•k ázaného.
Základným problémom obnovy štýl u je syn;tettzácia
SIPOntán.ne fungu}úcJ.oh I!IJutama.tltzmov c:Llalkr.LtdCikými Maikmi no·ve'j prlslušnostl. Všetiko,
prl:ohádza me prl.amej
ceste alk•o spontánna Lma.gl.nácia, s·úc emliv.alent OIID povedomých predstáv a pocitov, sa mus! p:rekladať a tlrainspooovaf do d'lmenz.ll, ~e ešte p latda a;ko objavné, vyn!mélljClce sa tam medzd. kuidlsamt všednýoh dn!. Muslme
loh ch~pať UJVedomenlm st i ch pôvodu a :z)OOidu v nl.žš!oh pooc.hodiaoh. Aik by sa tá·oo genéza a pr!slušnooť
pretŇllla, l!lleddkázal1 by sme sa vyznať v nových dlmeru~:iách hudby.

oo

V záhrade svojho domu na Kapitulskej uUcJ.
p.!'ltom stloj! na základoch l}'lľlckého humoru, ooootlež
jednej z pr!značalých čtt jeho v:akabulá:Du.
K·lav!roo krvl!n.teto stoj! mo~o povedať oo ro.zhNial!
divoch e;pooh, čo vi<Meť aj v pôvodnej dbjemnostl skl.adby. SpeV111.osť, ~tore,j bol Albrec.ht vždy nalklonený, bola
argumentom z.abwdQVIať do diela vJast.nú ,pleseň v rOzlllyc•h obmenách ako o-bčas sa vr.acajúcu Mée fdxe (bola
to pleseň Cas ruži). Ze sa sám neuspolkojll formový.m
konceptom, vi'<llet v jeho nesk-Oir'§elj ú,pra.ve diela skrát.!ll ho v pr~ech dosla!hnutla väčšej sús!lredenosbl.
V tejto podobe je dielo a j publlikované. KOil!t.OOfPOOik.t!Cká
p.ráCiél, M-orá sa tu hu jne a ť151pešne apli)ikuje, sa polhybuje v.ša k ešte ta'kme.r v nedotknutých m~ach navoromantlo.keJ palety.
To, čo sa prejaMuje Iba alkddentáii!Íe alko cesta k novej orlentáclli, sa stá!Va od•terez Lmane.n•tný.m slkladobným
prlinc!•pOIID. K.ry~ta.Lizuje sa jeho umeleoká Zél:IOOranOISt.
Je tlo úspešná snama rea.llo;uvať prlnc(fPy novej vecnosti
vylučovanlm nardm611Ilých extenzf,vnyoh plôch a pr!sluš_
ného eXipO!lovaat~UI výlrazu l'Oflllo!laltllc.ke.J emotlivlty, adro 1
hJadanlm nc:Mllch haOOl.Onlckých zv.ra.tov a modul.wčné
plánu. Temaiti'oko-'ha.rmonlc.ká kresba dosahuje v tworbe Kvilll•teta novťi jedlnot'\1. Melos sa stAva naldJalhčenejš!,
n adob.ú.da podobu ~oved.a}úcejšiiU novšlemu pocitu,
vy~u;je a:kťlsl vnWtOil'lllú di~tancovanooť, ,.db,je'ktlvnOISť" .
Stý! jeho prwej zrelosti! sa formoval pomerne rýchlo,
OldohrráJVal sa v ln:tervale od Kl~wlrneho lwllllrteta až po
.,Sonatl nu", v ~tore•j je dos.t.a.h.nwtá lal'tegrlba jeho nového lndllivld•uáJI!neho štýlu, ktorý sa forn1ova1 z <Jikc~den 
tá~ny.ch spojov, d.robnýc.h tematloko-mot-Mokých prvrko.v,
roošt.rujúc sa v daľšlclh s~lléldbách po celú row.nu, po:z.naôu.júc celé jeho my5lenle, teda talk, alko sa to prejoaMuje vo vývoji každého sk'lllllda teJa. (Niéljpl'. prl2llla:ooé
elementy štýlu C. Fraatoka sa objavujú v oonejšlch dielach ako a kci<lentálne harmonic-k é zV>raty.)
IK.varteto D dur QP. 19 ( Vite<ly ešte Skbad.ater svoje
kOIIIIPozlcte opusQval), je, ak ho porovnáme s Klawllľ 
nym kvllllrte to m, presvedčLvým dok.la dom Al•brecbtQVIho
VÝJVUja v smere Ideálov novej veonosu. V7Jil:llká okol<>
t. 1920, pričOIID mOžeme pľllame do'ty:ky s d~laml reprrezenb\lljllclmt n ov•ú vecnos ť, vy lúčU. Jeho ,p rDklon k .tíl'llezvejšlemu Vý<I'<Urovému oha•r akteru, k rela ttvne vät~ od_
osobnen ostJI, k vy.hýbanl.u sa J{ieám se'barLOibrazovanla,
egocentriZmu, sa odoh.rá'\'1!11 zrejme v podmienenosti
vla5tlllej presý.tenostt novmomanttzmom, kolportovooou

oo

exaltovanosťou .

AOOa tu t.reba vl{fieť na.wozLttvnej~te č.my jeho osoobnOISti v jej ú'Zikej &pätostl s doboiVýmd tenrlencl.aml, teda
v ~OIID, že cLokM..al .preklenúť reglonáLillu l.zolova.nosť doty;kom s pulzOIID svet-DIVého dl.amla,.
Z uvedenýc·h prlčl.n, t. j. z pozlc~e vlastne·j po!lreby
zmen iť zákl1111dlný p osto j umeleckej zameNialOSit.l, pochádza,j·úcej z bl!zlkeho ko nta.k.t.u s univerzá·l!nejšou e'Vol\1clou, sa mu ,podl!llrilo posta.vlť protipól v -rieše-n! nových
štyLLstldkých redalkci! hud•by a iným, v rÔZIIl.yoh !Oika lltách Elllľóp y proje'kítova.ným verzilám.
H QIVIOľlli sme o IW<m'.te te, o jeho konť.ron:táa1 s Klav !lľnym k VILntetom; v K.va.r.tete sa prezentuje obnovené

vfíročia osobnostl, ok olo ktor fích
prechddzame takmer bez pov.šlmnut ta, dakedy tba z povinnosti, sa vfírol!ta, k edy sa s actou a zamyslenlm nad
Ich dielom pfítame, ako sme ono zaročllt a k takfímto patria aJ vfíročta (fích,
čo nds priam natta porozmfí.šlat a tn.šptr ovat sa, vytvdrat st k Ich odkazu
ndzor a postoJ.
V tfíchto difoch si prtpomtname trid siate vfíroč te skonu Alexandra Albrechta, k torfí po utrpentm poznamenanfích poslednfích r okoch života - rozhodol sa, ako hovor t bdsnlk, vrdtlf do več
nosti. Hoci spomienky na môJho uzdeneho ul!ttela ostdvaJa hlbokd a albrechtOI!Skfí dom povedla rodtčovskdho sa mt
stal vo vedomt neodmyslttelnfím, netrafam st obťažova( vdžendho čltatela tfím,
i!o Je prevažne spomtnantm osobným.
Predsa v.šqk Jedna spomten~, ktord ma
vlastne podnlettla k naplsanl u tfíchto
riadkov. Raz, e.šte ako .študent, vo veku,
keď sa kladil zda!'lltvo natvnd otdzky,
opfítal som sa SantlxU!tho: "Pdn profesor, na;odttt. šte sa ·v lli'ade~_ l_taoortre nemeckif, maďars~y, · slo'?e'ŕlskfí, . ~ttete tu,
l!lm vlastne ster' A nezanedbatelnd,
- mad ra · odpoveď · znelqt · "vte.š, ·sýn mlif,
dnes
{e mdlo ·tJy(.len Európanom"~
Európsky ort~aný-, filozof i cky _a.
lJtstortck{/.PitUlanfí, o llteNlttlru a· vfítiiar..né ·.umén.te, sa: zauflmaJact Je hudobntk
· · '4lei:~n.d'er ·Albrecht. Hudobnlk, ktordho
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POSLEDNA PERIÚDA
0<1 .toho ča.su vw.hl<á .málo ucelených d~e l, preva~uj ú
t r aniSikir.lipole a novou,pbaltnenle staJr.šl•c h skladieb, ku kito'ľým pa:tlľl azda vydalľená Humoreska .p re 2 ·k·la vliry. Jeho
väčšie dlela z toht.o nesk·oréh o obdo bl:a alko lll8!pr. Su,b a;)ko, Var1áole pre tr.ú:bk.u, bud neudxžujťi krok s trendom follklómej orlentáole, aJe.bo sa Vtra.OOj ú k štýlove
skoršej perióde. Doka.zu jft to Vaa-Jácle pre múbk u a kla_
viT (orchester) 1 .ked v n ich ooch&dwame tad<t.iež ortgllllálne l'i~nla . S\lllta pre v·tolu nie je svojim vznlikom
jednotlllá. Vyohád za zo SfPOIIDlnane.j Symfó.!llie o l oostl,
obsahuje prlltom .!. tralnSkiri•b ované sk la.db y z nes k-or.šloh
čLais. TaJk.tJsto p 0 jal do svojJch 12 Dro bných Slkla cLleb pre
kl1!1Nlll' a1j svoje Spi~é plesne, Zdlravlcu M. Schne.lidir.ovl·11rnaiv'Skému, ú.se'ky z Villll'MC!Il p re trúbku a pod. POvodlnou Skladbou je jeho kOIDfPoz!cla pre sólové čelo,
za.ujlmalvé Je, že .ju s,pracOIVal v 3 . V61'1ZiáC'h, ešte p.re
v1Glu a klaiVllr (v Sudlte) a pre veJ.ký orchester. OrJg! lllá•lne 9kla<lby sa vyskytujft v neSkoršom čase stá·le
zrtedlkavejšie.

OBNOVA STÝLU
A·l<broohiborY·I sa podarJio obnovH SIVI()j hudobný vokabulár. Vznikla naoza1j do seba uzavretá štylistická sdstava, odvodená zo svojej prvotnej. Pohybuje sa vo volnej tonálnej kore~dencLl, pra.men.iacej z I.'OZŠ!·reného
a.soci.laónMlo obliúilw, smeru}ooom ,k celot6novým postupom z chl'Olll.a>tJiky vyoo&ta:júol.m dotykom. Je to vlastne
p.redlŽOV'alllie toná~nych na:dlväznostl o del~! jeden krok,
bez výsiOIV'llého prak0111á!Vanla jej hiranlc ko!Ol'istlokýmt
l)><llľa.leiLizm.aml. ChTomla.t.llkta ·tu hlavne v najlepšlc.h
sklad•báC'h - vrmllk á aJd<l{ptácLou medziiČ i á•nkov a nie vo
forme plaetvých ,p ostupov, ako daplňuJ11.ce IIOOdzlčláalky
.medlll!. dlaii'Ondokýml susedmi. Ha.rmCm.lla. ·tu sb\llpňU'je a
mod.lif~kuje novými. elemen.taml pohy·bový yýulam melosu, vyt·váoo nové .podoby naa>ätlla, za•husťuje konvenooú
pa·lebu .a na.p~ prodUku je l nové, rela.tl•vne samosta tné 7Nllik01Vé elementy.
Zistime to Jah.ko, aik sa pozeráme oo ooj-závamejšle
p .rodJIJiklty v bVOl'be Alexand.ra ALbrechta. Sil to Andante
coo moto pre Ol'gan·, Su.Lta pre lclavla' a predovšet:kým
jeho Soo.a!tlna pre l l nástrojov. Týmbto d•lelamt je jeho
štýlová evo~cia uza.wetá. Ha.rmondoká paleta sa tu -organloky ~pá•ja s Jeho melosom, •tema~tllclk-o.-d:lar.monlcká
linlvenc.lia sa or.ganLcky včleňu je do te'k tonidko-formových
pOObliiPOV, vyt:váJNIJ}úe1ch nov.Q jednotu. KDIIDomý charakter Sona tLny predstavuje pritom prod.l.lkt na<lväznosu na
bratd:sll!l!VISk•( l -too.dfc1u, pramemacu z frekrventovanOO(I komornej hudby v domácich prostreddiach (čo nedokumen.
tuje len Albrec hrtova tvorba). V Son.a.t!:ne sa v~k stretneme aiJ s penclan;taant .tdel neoldasliCizmu a seces.Je.
Mysllm tu na Menuet, prlZ'Y'Uikuj.llc.t a:rohoadfuusť modelu
a vedom.ú desubjekl.livtzava!IUí d•llštancov<llll05ť pátosu hra ného c.hlaJdu.
Tleto výSledky bold dJosdlahinuté v l'Okoch 1925-28.
Vtedy \'Wl~klBI)O 1 jeho 3 plesne na RU:keho ,,O&; Marlenleiben", ,v •k .torých už nedomlinru.je s11stlľedenosť na
dosdJ!lilmUJtle novýlch štyld.stiokých rJe§enl, ale ťatlsko sa
prenáoo na Leb ap!Lkáciu ·oo najšlr'Še•j rovl.ne, a to v zá.
ujme stvárňovania výrazovýoh požloa.<law~etk ;text.u, č!m
7N9u"<Wlll svojský pohla.d oo RUikeho poéz~.
Nl!! mall'go týcllto lcreáol! možno poved.ať, že sa na
pOde Brotisla.vy 21ľ0iddlla SIVO!j!Ská var!lanta novodobej hudby, korelij>ondujťicej so svetovým trendom, čo možno
prJipl6ať a,wtorovej. sna.he uci.ržať u ·ak s VÝJVOJOIID a preklenúť q-egtooálnu Ln511tnost
. ..
Sityl.!istlcky pat.rla ~te k týmto sk ladbám n iektoré a.j
nedokončené dieLa ( Kvllnteto pre fla.u~u. hoboj, klat'llnet,
fagot a kla,vlr , Sym.Umla o l ča.st1). T.teto však ukazujd
určltťl autOil'OVI\1 lll8Sipokojnosť a neistotu, poct.t, že nedokáže utta~Vrieť nlllm tnuté myšlleJbky. Jeho symfonická
'báseň 'rožby a 5\POIIllienky na.pfSIWilá v r. 1936, k.torá
patr[ k je:ho 001jvda.c hralllým Skladbám, prlináša nové
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I'ie§ente oo ro~·lne SOll.OirdJstDky, ne.prelomlLa však dovted<~~JšW •h ranice jelito v lastného obzoru (·h ovorlm to na ·prie.k neSfPOMým umeleckým ho:dlnotám tohto diela z
léll$pelk'tlU jebo vlastného výlvoja).
Do tej:to vý.vojovej Unie pata'! e~te <llko nesikorý produ.kk jeho Tirlo pre 2 husll a vlolu (1943) s koowapun'k.tdokou mvenmosťou na ·bá-ze skladateJových llllllj.
úô~lclh obja.vov v oblas ti ha.runón.ie.

doba poznamenala dnes jlž zriedkavou
v.šestrannostou: dobrfí klavirista a organista, uzndvanfí dirigent, ambiciózny pedagóg, naJmä v.šak skladater nev.šedneJ
fantdz te a Intelektu.
Tak, ako v tef dobe bolo samozrefmé,
teho vfíchodlskd nachddzame predov.šetkfím v znalosti hudby nemeckdho klasi-cizmu a romantizmu, z ktoret mu boli
ln.šp tračnfíml zdroJmi nafmll hudba Roberta Schumanna a f ohannesa Brahmsa.
Nespornfí vplyv na ortentdctu r ozvttataceJ sa Albret:htovet osobnosti mali at
.šttídtd v Bratislave, v Budape.štt a životné prlatelstvd s Dohndnylm a naJmll Bdlom Bartókom. Hoci čas zabrusuje ostne
novlit, Alexander Albrecht bol hladač 
skou osobnostou, rfíchlo sa vyrovndval
so vzoplltfím výrazom Maxa Regera, leskom partlttír Richarda Straussa, aby sa
vzdpiitt vydal na cestu hladanla vlastnef
osobnosti. Neustdl e r oz.šlrufe register vertlkdlnych tvarov, nara.ša tch terctovtí superpoztctu, zvy§ute podiel disonanci e a
fef vfíznamu v skladobnom procese, v
melodike siaha po čoraz vllč.štch Inter valoch, v parttttírach polyfonlzute akord lckd sazvuky do bohatého kontrapunkttckého pletiva, a to v§etko v zduJme
č oraz lntenztvnef.šleho hudobného výrazu a vfíznamu. Vo svottch natlep§lch dielach tvort akfíst medzlstupeif medzi hudbou Maxa Regera a Paula Htndemttha dnes te to tednoduché kon§tatovante,

Alezander Albrecht (511. roky).

Snlmky: archlv autora

1Prevdou je, že AJ,brecnt preJ<ro:č.Jl RUibllkon, 1 ked
svoj šbarul.I!LIXI n~d·akázal ud.ržov.a f v l'OMtlaikej miere
a nadOik~l svojej twOI'Ibe di!IJť stále n u vrú p odobu. Nemá
dOist:aitooné množ.sbVo diel, •k toré by pookytoval·l náiežttý
vý•ber m!llil'fPretom. Qhý.ba ešte nt~oflk.o kvootet, dalšie
symfon!cké diela, OO!pr . Klavlirny konOOII't a pod. Nežld
preto v 7Jllamenl na}š ť.astnej šej hviezdy , i'OV.ruako nái'oč
né činnosti - d1Jriguvanle a kompanawiJille presa:hova lJ.
jeho sHy. V:šet!ko to sa o dahrávaiQ v čase , ked y prlinášala evoJ.dcila na kaM om poll z.menené podmienky. Albrechlt bol revoLu.ctonálľ medZi malome.š tlialkml. Ske.pHik
v chráme, l·tberá<l v dLkrotlllre, LnteNlléiiCI.orltal.lsta v naatonaHune. MiniOihé z jeiho eLle! sa ned očka li prevedenia,
tné mse od/poč!!VaU, lebo b oH ta.k a lebo ona.k nea.kt.u álne. Jeho ná•VINlt a m ovu,prJ}atte bez vý"h.rad ,p rJšlel v ča _
se, ktorý už neba! pre neho prltamnosť, ked jeho n e5\POiľlllé nOIVA<torstvo sa stalo už h LStoriokým fakt-om ,
ked ost:rte je:ho pr lnoou bolo zalk,ry,t é 111ovýmt dok.ument m~ vý.vo}a a ked jeho dJelo m ožno hodno.tlt už len chá1Pftjt1clm pOihJa'dom na mlinulost.
JAN ALBRECHT

DOME

vtedy t o bola novd hudba svotet doby.
To Albr echtova ludskd sa odrazilo v osobite / polartzdctl medltattvnef lyriky a úsmevného humoru, týchto prtznačnýcn
hudobných obrazov feho poč e tnfích diel.
V poslednom tvorivom obdobt nafmll v
mel odike nachddzaftí svote miesto at slovakizmy, ktoré organicky zapdta do svot el ortgtndlnet hudobne/ reči. Nie te to
poplatok dobe, te to pretav ochoty prtttmat nové podnety, te t o pretav otvorenost i teho Intel ektu, s ktorou vntmal
zmeny nd§ho sveta.
Dielo Alexandra Albr echta vznikalo v
Bratislave, ktoret historický vfíznam neraz nedoc effuteme, o ktoret pričast o peJorattvne hovortme, ako · o provincii a
zdlJraztíujeme malost tet pomer ov. NemlJžem tu nespomentít f dna Levoslava
Bellu, ktorý v ,,malých pomeroch" v
Kremnici naptsal "Osud a l dedl", ktor d. ho dopostal neožlvené a neraz ant nepoznané dielo dosahufe hodnôt presahuflícl ch l okdlny rdmec Bel lovho plJsobenla. Mysltm si, že tu Ide o nedor ozumenie, ktor é te dané nie vždy tasnfím historickým a dtalektlckfím por ozumentm
Jpeclflk teJ socldlnych, ndrodnostných a
kultlírnych deJln. Nepestutme v sebe mfítus, ako by sa v hudbe v.šetko slovensk d
započalo až prtchodom zakladatel ov slo venske/ hudobneJ moderny do Bratislavy, hoci tento pr edznamenal btlrltvfí r ozvoJ na.šef hudobnet kulttír y. V Bratisla-

ve i§lo o osobltfí konglomer dt spolužitia
pr tslu§ntkov t r och etnlckfích spoločen 
stiev, pestuJiíclcli .,, v lastnil kulttíru { l
tradtcie, a ak sa onedlho po prvet svetoveJ vofne tak naliehavo presadil slovenskfí živel , ak sa t ak lmponuJiíco za
posledných viac ak o .šesfdeslat r ok ov
r ozvinula slovensk d kulttíra, fef vfítvarné
umenie, hudba, l tterattíra, divadl o, veda
a filozof ia, bol o t o tak aJ pr et o, že sme
nezačtnal na bielych mtestacn mapy. f e
treba uchova( sl h lstorlcktí pamät vedomie stívtslostt, schopnost vyr ovndvat sa
s min ulostou, aby sme na.še snaženia
i t o, čo sme dosiahli, videli sprdvnou
opti k ou.
Slovenskd kulttíra sa dnes prdvom
uchddza o to, aby bol a spozndvand i za
hranicami teJ vzniku a treba poveda(,
že svoJt.nli vr cholmi sa at vo svet e pr esadzuJe. Hladdme st miesto v európsk om
dome ( ako sa dnes často hovor! a ta
by som tiet o hranice r oz"§tril), chceme
a podtelame sa na výmene hodnlJt pr!t omnosti 1 minulosti. Mysllm sl, že analogicky by bolo spr dvnf?, keby hudba
Alexandr a Albr echta, teho bohatd, pracovitd a u§lachtild osobnost ( ako a{
osobnosti teho vzdcnych umel eck fích stíputntkov ), dostali v dome na.šef kulttír y to miesto, ktor é tm htstór ta poskytla
a ktor é st svoffm dielom v plneJ mier e
a v prospech nds v§etký ch zasllížlll.
IVAN PARI K

\

REVUE Hf

z·edn covanie kompozičných a interpretačných zámerov
slo enskei zborovei tvOrby pre deti
(

Detského ~eváoke
•
ho Z'bOil'u (ďalej DSZ) Cs. roz·hlaos.u
dáva mož:nosť pool1.hlladnuť sa nielen po
Člll1111lOOt~ :?Jbcmu, ale a1j po t·vot'be p;re detské z bary, k·torá je neoddelltelnQIU sú,časrou v9Woja nielen DSZ Cs. rozhlasu,
ale aj ooléh·o detského zborové.ho hnutia
na Sl·ovenSiku.
DO!tera•jšl vývoj detského zborového
umenia na SlovensJ<.u po oslO:bodoo! by
som r.oodelLI na 3 etapy.
J. 1953 - 1960
Na Sl•ovensku v tomt·o obdob! exLSitova l1 Jen §kols:ké 2lb01l'y. DSZ sa SltáiVa
pri.eJkqpn!kom v tzv. výberových zboroch.
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v9Iročie vzn~u

Mari6n Vach, iiéfdirigent Komornej ope.
ry SF.
P.ri.členen!m k Hlavnej reda1
kcll pre mládež doSitálva zbor svoje d·rama.tu~gol.oké
zam8'Nl1Ille - UIVádza,( na koncertoch pO.
vodnt1 slovensklťí tvO!'lb-U pre det.! , hlaWte
všaJk na•hrá.vať pre roz·h lasové vysielanie.
Taillto štýl práce vyžaduje .nový · spOsob
or8'1111l'ia:ácle z~u. Na čelo je postavené
profesionálne vedenie, zrllélďuje sa prípravný 'zbor, učia sa základy teórie l pr.ak_
tiokého Slpevu. Tým, že vedúolm zbOiľu sa
stáva profesionálne vzde1aný sk.ladoélltel
a dli~lgent O. Froéllnclscl, dGSitáva interpretácia i tV'orba nové kva•l tty, hllaWle ·
v§ruk perspe.k·tlvy.
V tomto prle.kopnlck•o m obdobi všal!<
chýba}ú nielen s'kúsenosM s prak·tď.okou
1prácou v zbore, ale hlaoWte z.borOIVé skladby, na M·Oil'ých by vy!ľástla nová gene.r ácia ~pevá•kov. P~l zrode DSZ Cs. rozhlasu
boli len skladby M. Moyzesa, J. V. Do!llini9kého a množswo "venčekálľskyOh"
ťí!PNW Iudových plesní, ktoré nedosa.ho 1118-ll potrebnú umelec·k.ťí úroveň. Až sústaiVná umelecká práca O. Fra!Ilclsclho a
jej (<lvaLLMltlvne výosledky podon1etlla ďal 
šieh ski.adoéllt elav k $p()lupráci s DSZ. Bot.i t·o najmll Matuš:ka, Ba-buše,k, Dustk,
Moy.z.es A., Ka:rdo.š, ELbert, Feren-czy, Alvin, U:rbanec, NovAk, Bul'las, F·ranctscl,
kitorl okrem 'hod'!l.o!Jných umeleckých
piesni pri!Iliesli aj n'Ov~ pohlaid na det ský Slvet. Temalollka zborov má sice ~
čt.a.tlk,u bunOIWl•telSký ch.ar.aJ<,ter, no no.vá
IWa l,bta vý-v.oj'a spo l·očnostl n11tú rozšlr~ť
·ju na celý obzor d•teťaťa.
Dôlež-Itým faik;torom, ktorý zohral význoélllllnťí frlohu v 1'02lV<>ji tvorby, je spolu·
práca sklada.telov s básntkml ( Fookoo,
Bend,ová, M. RárzJUSIWá-Mart álk·OIVá, Cepče
kOIVá, Fá·bry, Wallnero:vá, PQd,j<~~vorlinská,
Srubiía-ZáaniOtský). Spoči~UJilk u skLadatelia
tv0111a na danú predlohu, no pGSitupne
sa vy:bvárajt1 umeleoké d'VOjice, .lct•o ré vzá}Oilllllým QV\ply;vňova!Illm sa stk.ladatel ~ex:tá-r, pomáhajú napredovaruu umeleckej tvorby. Spomeňme as,poň dve dvoJice: N·l lVá•k - Fer.ko, F·r ancisot - Ceyče
ková čl W.aU.nel'O.Vá. N·emenej dOlež·i1tý je
falkt ' že autori dostáivajú k>onkíľétne obtedn'ávlky od red.alkcle alebo od vedenia
7JbOII'U a zároveň sa zt1častňlli)Ú na 1'0alizácll svoj·liCh diel. Na t·omt-o zá.k lade pOtom zvy.šujú tnterp.ret>aooé ná'l'oky svo·
tlC!h sk.ladleb, a tým pomáhajťí zvyšovať
i umeleckú úroveň i·nte.l'pretácle.
Piesne v tomto obdobi majťí jednodu·
cll'ťí p,lesňovťí f·armu A, refrén. Melod1C'ká línia je vedená pr1'Slle diatonlcky
- spe.vnýml krokmi, poc!Jiožená ťídeNlým
bodlk•ovaným rytmom. Hl:asový, rOIZsa;h nepresahuje l a 1/2 Olktávy (·C - r l. čo
je podmienené tým, že zákia:d zbOil'ové.ho
~pe.v,u worl jedno-dvQ}hlasná fa·k.t(l,ra.
H.a:rnn6n'lia vyahádz.a väčšinou z. tlľOCh základ'llých stupň()v (T, S, D). SprJevod Je
mon<Xói.clký, vllčšt.nQIU kla:vl·r , ha.rmonilka,
gbtare a~bo malý tn"iltTumentálny stíbor.

.Roz.šlrenlm tematllky sa poobupne r-ozMStá i t·vor'ba bez S)ll'levodu. Zálldad tvori ct.voj-tt!l'ojhll!ls, kde prvé llva h'lasy sťí
vedené v terc i ový~h postupoch a treti

VY'I!Vá!r<t kontrapunkit ( väčšllno.u ká.nonicUskllltočňujťí sa prvé fest.i,valy a sťíťa
ký k prvým dvom hlasom). ·
že detskýc·h zborov s ťíčasťou nielen do.
v tomto obdobi sa ešte ne§pec1f·l:kuje máclch, ale a j zahraničných sťíborov.
Naopak,. na§e š,pi člkové detské. zbory sú~
·tv.orba pre jediil!otl.lvé vekové ka:tegôrle
v t<likiOill rozsahu a•k o dnes. Preto v z-botažia na za.hr.a.nllčných pMM·ch. Ak s,pore ~piev&jťí s,polu deM vo velku od 8 do
čia~ku s.a zúča~ňujťí viac-menej a ko po15 rolkov, čo má samozreljome v.p lyv niezorovatelia, neskôr prd.náŠ<!ljú nielen diplen na momosu sple!Varita obtldnejšl oh
lomy, ale aj hla.vlllé ceny. P.ráve v tomskladieb, ale aj na ceĽk·ovú .z.vurk.ovťí chato abd01bl velkťí ú'lohu zoh·r á.va čllrunost
·ralkilerJIStllku zboru. Ohý>bajťí hlavne odllDS·Z Cs. rozhlasu v Bratúslave. SVOijiml
šenia farebnosti jedndtliiVýoh hlasov.
nadlrlWlkaml v ol"O'Zhlase i oo gramOfPil&tP.ráca s hlaSiom v talkoiiiito verkom veko. nl.aoh pomáha osta.tmým zborom na Sl ov•om ro:z1p•tyle pr.Lnáša mn005tvo ne,p revensku v orlentácl'l dlr<l!ffi.aJ~Uiľglokej 1 Lnkana,telinýah pre.kážo.k. Preto sa pGSitll(Il-'
teľlpretačnej.
ne zbor r.ozdel,u je na mla:d§lu a sta.r!~u
VerJtou pomocou s.a stá-vaj.ťí pravideLné
velk ovú Sku,plnu, čim vm-Lloo.Jťí nové možMedziná.rod.né Sltretmutia detskýoh roznosti aj pre wor•bu. Cel'k ový vývoj de.thlasových zbor ov Šltátov OIRT. Vzájomné
porov.návoole nArodlneoj tvorby a tnterskéh·o zboro.vého UJIIlenta na Slovens.k.u
všal!< nešiel izolovoéllne od .Yonika·jšlch v.ply.
pretáole r11apomá.hajú k Z'Vyšova!Iliu ume.
vov. V tomto čase bola podnemá tvorba · leckej ťírovne v§etlkýoh zťíčastnených
SOIViets.kyoh skla:dléllterov, hlavne s budozboirav. Vymleňa,}ťí s.a skúsen-ostd ndelen
čo . do organizá·cle, dlľam.aturg!e, a le disva,relSikou temat.!Jkou [KabalevskLj, Du.:nakutuje sa aj o ťí2lko špeclal!.zovaných
jew'k~j •. . Pot8ip8nlková, Pl'licker, Ostro.vSik.Lj
atď.). No najväčši vplyv t.u bol zo strany
témiac.h, ako je ·h laoová výohOIVa, tvorba
čeSkých skla.datelov od romoél!Tl!tlzmu až
tOOiiu, foéllrebnosf 2lbOO'u, náll'o1ínosf kOllliPO·
po sťíčasnosť ( Smetanu, Dvol'álk, Foerster,
z!c.ie .atd. Na sbretm:u tle prliohátdz.a každý
Krtč,ka, S,pLlka atď.). Súčas.(ou repeľ!toá 
zbor s n:ov.i nkaml, ktoré neustále nťírllla
zbory zvyšovať kva•l ltu tntelipretácl'!!. Na.jru s.a stá.vajťí sklooby r81118SílllCie, barok a, 'klasici~mu a romarutt.zmuj.
prteboj!Ilej.šl ·Sťí v tomto obdobi Bulharský detský zbor [<l'11r. Ned.ja.Lkov), Veliký
U.sku tOIČňlllj:ú sa pi'Vé zahironLčné kon·
detský :?JbOil' MoskOIVISikého rozhilasu [ d.tr.
takty - vý-me111!lé konCei'It!Il{l .zájazdy zboPqpov) a Pr.až.ský roohlasový zbor [ dlir.
rov, redalkcte si na'Y'Záljom, vymJeňa.jú .rozK•uUm&ky, neskôr Sta§ek ) . Spomenwté
hlasové nallirávky. VydáJ\rajú sa ,p rvé pozbory vynllka.jťí hlavne dr.amat'Ul'glou, hla~
jednoél!Tl!La o rprác.t s detským 'zborOm, vySOIVOU kuf,ltúrou a ool•k ovým i)rej.avom,
oháJd,za.}ťí prvé skladby tlaOOu, a to niekltorý s.a dootäva na profesiO!Ilálnu úrolen domácich, ale &j mhTaiil:ičných skladlélltel•OIV. Kooa.jťí s.a pl'vé dllr~g6Illtské škoveň.
TJeto skutočnosti!! samo1lll'ejme ov:plyv·
lenl<l, k.tOiľé vedití. po,prednl QI'Ofes!OIIlálni
mi,t 1 tvoobu na Sl•o vensku. C·lenl s.a na
dir.igen,U, P.re r<liZVoj DSZ Cs. l"()Zhlasu
n.lekollko sk.upln - )li'8 ma,terské školy,
v tomto obdob! maJjtl na1vä~l význam
mla.d§Le a sta;ršte deti. KOI!Ilipozloie pre
výmenné koocerty s DSZ Cs. rozh'la&l
v ·ľra!he, Jgtocý je o päť rokov starš!,
stolllľšle deti sťí .ná.ročnejšie l'OZš!Jruje
s.a rOC2lS!IIh, hJiasy sťí vedené samostatneja tým má vllčšl.e skúsenosH nde.len s 1nMe, pľllibťíOO. vlachloélJS()Vých Slk,Jad,i eb, .ryttenpretáoiou, ale a.j v spolupráci so s.k·l adoélltermt.
m us t haE.môn!a sťí odiVážnejšie. Skladall. obdobie 1910 - 1979
telila ,p lšu Jll'8 deti l nálročnej šle foruny
piesni, vzrrLka.jťí cykly, objw•ujťí s.a de.tsa nesie v ziliallllenl obt'ovského i.ozmaSiké muz~ká l y. Nové dimenzie dostáva}ťí
ohu t<llk ·tvor.by, a9«> 1 iln'terpretácle. Ten~
to 'l'OIZIIDach bol podmienený kvaltta,UvÚIJll'oél'VY ludovýah plesní. Ulľ~tým us.merňawmlm tvo.r.by sťí sk1aJdj(ljtef!iké sťíťa.že,
ny.m l 'kvantttaUwtym l'OOYojom hudolbktocé s.a vy,plsuj-ťí )ll'.i rOZJlych pr!leittos.
, néiho !ilkolstva na Slovell!sku. Vz.ni1ka,j ťí
nové výberové debsl.ké zbory: Bratlsla.vtt.aoh.
SpiXJleniem ~Dň ntekol'.ko sk·lada.teSiký detský zbor rpr! MDKO pod vedenlm
rov, kt·orl sa v tomto obdob! natjvtac vep!'ofeSilooálnyc:h didgentov prof. Streloo,

Záber s ~yat6peoia .r akúskych deti .na Me.dsillbodoom stretnuti detskfch rozhlasu ·
•fch sbOrOy OIRT>.
Snlmka: Z. Baštovtl
pl'of. HabuzLckého, E. Sálľayovej-Kováčo·
vej, detSký zbor Slnteč·ko, lctorý svoje
najväčšie ťís;pechy dosiahol pod vedenlm
d.H'igeJIIta J. SvJ:teka, detský zbor P.lameň
s dLrlgentom J. !(.locháňom - je Jen oo
škodu, že odobodom tohlto vy!Il.!lka jťíooho
ped.agôga do dôohodik>u zbOil' z.anbká. No
nielen v Bra tisla ve vw!Jka·jťí nOIVé de.tslké
výlberové zbory. Mndhl .am'blci'ÓZI!ll uči
teLia ·V ďalši e h mootách na Slovensku
zatkladal)tí detské spevádke telesá, kitoré
pagtrupom času dooalhu~ťí vyulilkajťíce umeleoké výsleóky (Zacharová v Plľešove,
moéllnžella Varlnskl v Košic.faoh, Bťída v
Pqprade, Ba.blk v 21'111Ile, OrubkOIVá v PlrJevidei a mnahl OOJ.šl). Výbor!Il.ťi úroveň
majťí a.j niektoré Šlkolské zbory (L. WelsSier Boleráz, Ivoélln - Tnll!liVa, ·Paoovský - Le.v·Oča, PU.Iiš - Martdlll élltď.) P.rax
V·šak ulká.zala, že vf'berové zbolry so svGjOlu ustálenou ·koncepciou, Zlľ.ladov.wte
J.om, šlirokým vý-berom speválkov, pravJdeLnýmt náovltkml, iklcmce!'lbmi, zájaedml doana 1 v zahraln.ltl, maJ)tl väč~Lu pea-~Uvu. Nezane.dbaltelillou Slicutočnosťou
je 1 Oldmeňova.n:t.e zbot'ma]'St!rov. Zatial čo
ddrLgellltl vo vý.b erových zboroch predsa
len do01Sotáv.a.J11 od svajbo zrlladovateJa
allru-t.akú odmBnu, uôlitel.ia na §lrolác.b
ma.}ťí člllmost v zbore v rámci tl!vll:r.lw.
Je paN!Idoxam, že MPl'.iak obmed.ll:emam
·ľOZISIIIhu hudobnej vtohavy M
základných §klo.lách, .!llte!.'!,pl"etácl.a a tovarba napred.ujd rýchlym tempOm.

oovalL tvorbe pre detlské zbory : Suchoň
( Obrárm<y zo Slovenska, V marci, Varila
m}'IŠ!ljka kašičku), Urbalnec [Svadba, De.tský !'ok, Vltal'llle }ait'J. prvá scé.n.IJCtká
kOJDiPOiZI.cia ), Nov&k (Plesne o IWetooh,
F!8II'Iby, Detské diV'Oj·h.lasy, p.r vé muziká.l y
- tabula, Hra, v k<torej sa spi, ve.r.k é
mnOifstJvo plesnr pre reláollu NovOil'očná
Nllketa ), Očenáš ( 04atské plesne), Bur.las
[cy.klus Padá Ustie zla.té, Deti z nášho
domu), Mlk:ula ( Na toocl ), Andrašo.va.n
[ V•lano.c e na horác-h, Zima nra dedd!ne,
fipr.aNy ludovýC'h plesni l, Hl'u.šovský
[Moja roll á pani hmla, ]&mé slnce), Zema.n<l!vský [Mlyn, Trt detské zbory, Sen
pall'tbiiZállla ), Ze1jenka [ IR<JiPOtalla sllralka).
Joélllli<o
Ha.trLk (scénická .kompozlcla Poltenito ), I. Bázlák [15 000 000, Betónové mesro), D!Jbá,k [c}'lkl us Z )ll'lrody), Be.
ne§ [ De:tské zbDil'y, Lunov.ts), F.ra.ncdsci
(R~Avočky,
Detské zbOiry vef,ký
c}'lkLI.IIS, SlneČrllý deň l.
III. obdobie
V poslalnom obdobi dochádza k ešte
väčšej prepojenosti medZI ·tvooboo a inteJ1Pil'8tác.iou. Vzájomné OVíplyvňovante,
zvy.rovanle rnáročnosti na kvalLhl, expilrlmentOIYanle, to sťí zá,k iad!Ilé prvky sú·
časného rozvoja det>ského zborového s,peYU.

NOIV1í kva:ILtu naidobúda diNiimaturgla.
RorrAlinuje s.a lronoer:tná čll!l.nosť zborov,
hl.wvne DSZ Cs. .rozhlasu. Stavba kon·
cernného pt"ogramu vy~adU'Je v st1časnos.

ti velkťí ná.ročnost vo. vý.bere skladieli,
.aJby sa do&i<llhla požad!lv.aná pestrost
progMmu. Preto P!'ll kQ!lcipovanl kon·
oortmého p,ľlogramu s.a ob}aiv.uje nový po.

StUJP:
l. po9tave.nte ideovej Unie koncertu,
2. určenie kcmk.rél'llych tém, ktoré mu·
sta vzájomne kontrrasrova ť,
3. zadanie tém arutoriS.kým Umom, s,pres.
nou !lnformáolou o stavbe programu.
Ak v doterajšieh obdobiach bo.la d.ra·
manu.r gla lroncer:bu st<l!Voéllná väč §lalou z
k•rárkych pie-sňovýoh for.lem, v st\časnom

Dirigentka .detského speváckeho zbon
Rumunského rozhlasu a .televlsle, Eus•.
Dia Vacarucu Necula pri yyshípenl a
bratislavskom Stret.DuU rozhluovfch Jilorov OIRT.
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Baštov4

z.

obd·obl sa pt'eahá.dza na väč §le fDI'my,
mnolhdla'á.t vlacčaisťové. N'lek:toré diela
dOSI!IJhllljťí až 20 min. časové ~litte,
fu má Viplyv aj na psychLc'kú a fyzickO
výiCid spevá~·ov.
Dr.ama.turg:ia na hrálvok má tiež nori
2Jéllllleranie. V rámc.! Slt1ťažl OIRT sa po·
st·liiPne ujeclno.tU.l tieto ka•te·górle:
l. plesne pre deti vo veiku 3-7 rokov
2. .plesne pre deti vo veku 7-10 rok~
3. 'Plesne pre dett vo ve'k·u 10-14 roi<Cff'
4. nil.ll'oOné k001jpoz!cle bez ollme~
veku,
5. plonlerSike a .aJ118ažovoéllné piesne azboll'y.
Sik•Laidby vo všetJkýc.h uvedených kate·
gôl'llách majťí svoje špe:cWllwm. V JX'·
vý.C'h troch sk.lij)lináoh nevy·bočuje melodllka prlliš zo za.užw.aných .posltiJ.pov. VIac
s.a tu skladate·Lba sťísllľeď.ujťí na netN·
dič.né ha.rmonlcké spojenia a na Jmtru·
mentáolu orchestrálneho sprievodu. !6
dOS!IIIwje briloéllntnosť, farebnosť, celkon
doklresluje a.bmos!éru skladby. Témy st
väčšl!no u rozprávkové, sy.nonym.tcké,alebo otp'LSiu.jťí každodenný život školákoY.
Imé svojim poňatlm st1 posledné d111
kategórie. Neustály rast lwiallty lntW·
pretá.cle detskýio.h r ozhlasovýc.h z!Qor,
a tým aj určbtej sťíta1>LvosM medzi nimi,
núH zbOl'lllloél,jsb'ov, dramarurgov a samo.
zrej me .t skladaterav čo na}vtac zvy§oo
va.t la.llku náoi."'Čnostl. v~nnka!'Q diela,
kitoré mOžu lnte!',pre~ov.af len ozaj §pli!·
kové zbory, čo vzbudzuje poc.h}"bnostt
o ťíčelnostll t.akýcbto sk·la:dJeb. V Qror·
ni profesioná lnych <lo.spelý.oh zborovfeh
telies eXIIst·u,jťí však tleož (<lva·lllitatlvne l'(l&o
diely.
St,retnutia r ozhlasových zborov OIRT
v ~omt o obdo bi ma•}ťí .roz.hoo'U,)dct vplJY
na k:valltu tnter:pre:tá-cie .1 dramatur(lll
zúčast!Ilených zbol'ov. Zau·jlmavý je vlek
pO'Zrulitok, že narpl'iek tomuto vzá·j 01111l6mu ov1plyvňovanLu každý zbor si zacbo.
váJva &VO'j s.pOsob tnterpretácie a tvcrll
svqjský näl'o.dný char.akoter. Oalšou oao.
b~t-osťou je zostava t'ep8il'toéiru, kde kaJ.
dý zbor -uvádza z dvoch tretin svoju pG.
voldnú národ.n.t1 tvo r bu.
Súčasná slovenská tvorba pr e detsk6
~bory sa taJk:t.lež vyz;nač u je týmito cba·
Mik·ter'ISMokýmJ vlasl'llos ťami. SpomeW.
v k.ráJtkosti aspoň .najvýa;namne].§le sklad·
by z toht-o o.Mo.bta: I. Hrruoovský - Ob.
r!Wky z prl:rady, M. Novák - Náš deň,
L. BUTlas - T<llľalľam, I. zel·jenka -Hry,
2art, ·A . Zemanov.sk ý - Ozvena, M. Bur.
las - Det.i , H. Domamslký - Poďme, ~&·
spievajme.
Ná·ročný repertoár ovplyvnil l kval&lu
tnterrp.retácle Detského speváckeho zboru Cs. rozhlasu v Bratrls!a.ve, ktorá rást·
la. ťímerne s kvalLtou a náro·čno.sfouslda.
dle'b. Menila s.a i z.vu·ková kvalita zlxn.
Tým, ~e mlá'Cinuf tieto .ná.ročné Okmy
mohli Jen vyspeli speváot s dobrou hla·
SDVOU prl,praV'OU a dobrým fyziOk9m fon.
dom., v zbore !ij>le>vaJI.I len dievčatá YO
veku 13-16 rokov a zvuk zboru Yllc
inlkli!Iloval k žEnskej farbe ako detske~
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MARIAN .VACII

úvodný t'eferá.t zo semtnáTa v rámCI
stJretnuHa rozhlasových zborov OIRt

