
MINULOSŤ 

SúčASNOSŤ 
NAŠEj HUDBY 

Dňa 26. októbra sa zišiel v Rytierskej sále 
Valdštejnského paláca v Prahe rozširený 
ústredný výbor Zväzu československých skla
datelov a koncertných umelcov o zástupcov 
Ceského a Slovenského hudobného fondu, aby 
si pripomenuli význam 70. výročia českoslo
venskej štátnosti a 20. výročie federativneho 
usporiadania našej republiky. 

Zasadnutie otvoril zaslúžilý umelec Josef Bo· 
háč, ktorý medzi pritomnými privital zástup
cov straníckych a štátnych orgánov a ďalšieh 
hosti. Slávnostný prejav predniesol predseda 
Zväzu československých skladatelov a kon
certných umelcov národný umelec Milan No
vák. Vo svojom obsiahlom vystúpeni naznačil 
historickú panorámu vývoja československej 
spoločnosti a hudobnej" kultúry, upozornil n.a. 
vzájomné väzby, ale aj odlišnosti vývoja českej 
a slovenskej hudby a načrtol tiež perspektivy 
ďalšieho vývoja. Josef Boháč potom predniesol 
prihovor k nastávajúcemu životnému jubileu 
národného umelca Jana Seidla a stručne zhod
notil zástoj činnosti v rôznych zodpovedných 
funkciách (o. l. predseda medzinárodného fes
tivalu P!ľažská jar) . Ďalej s. Boháč P.redniesol 
návrh Ustov ústrednému výboru KSC, prezi
dentovi republiky a predsedovi ·Federálnej vlá
dy. Zaslúžilý umelec Pavol Bagin, tajomník 
ZCSSKU, prečltal telegram národného umelca 
Eugena Suchoňa tomuto zasadnutiu a návrh 
telegramu k Suchoňovmu životnému jubileu. 

Slávnostné zasadnutie potom pokračovalo 
koncertným programom. Najprv vystúpil det
ský zbor Bambini di Praga s dielami F. Škvora 
a J. Seidla, Dychové kvinteto Slovenského ná· 
rodného divadla predniesla Suchoňovu Sere· 
nádu op. 5 a záver programu patril skvelej 
reprezentácii Mužského speváckeho zboru 
Foerster, ktorý vynikajúcim spôsobom pred
niesol zborové diela L. Ja,náčka a J. B. Foer· 
stra. • - mj -
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Bratislavské hudobné slévnosti sa skonňUl. 
·Doznievajú v nés festivalové zé!itky, kryltall
zujú sa názory na jeho úroveň, problé•J, 
utrieďujú sa hodnototvorné kritériá. Je pocbo
pitelné, ie popri nespornfch kladoch aj tente 
poslednf ročnik priniesol viacero otáznikov, 
nad ktorými by azda bolo potrebné hlblle sa 
zamyslieť. V tomto čisle prinélame festiva
lové recenzie l viacero krltlckfch postrehov, 
ktoré by mali byt podnetom pre dallle úvaby 
nad dramaturgickou i umeleckou koncepcio• 
nélho najvfznamnejlieho festivalu. 



Neodmyslltelnou stlčasfou Bratislav
s kých hudobných slávnosti sa stala mu
zlkologlcká konferencia, ktorá sa kona
la v rámci cyklu HudobD6 tradfcle Bra
tlalevy a Ich t't'orcoyla 6. októbra t. r . 
v bra tislavskom Filmovom klube u! po 
sedemnás ty raz. V stllnde s tohtoročným 
h lavným kulttlrno-polltlckým akcentom 
- 70. výročlm vzniku československej 
štátnos ti - bola venovaná téme PODIEL 
CESKEJ HUDBY NA ROZVOJI SLOVEN
SKEJ HUDOBNEJ KULTÚRY. 

Muzikológovia tradične 
kfeh budobutlle't' YO yyelelaal ro1bl1H 
aa SloYeDUa (l!udo't'it M. Vafdli!ka), pli· 
eu i!nkfch pedafiÓIO't' Da SIO't'IDika a 
leb podiel aa ronoP uleJ hudoltllal 
kalt6ry (ADDa Ko't'6foY6), mleato i!elkal 
hudby 21. atoroiHa 't' aloYeDakom had_,. 
aoa IIYota (dr. Mlloala't' Blahyaka) a 
YPIY't' i!alkeJ popalúael hudby 't' "-. 
't'ofao't'oa obclobf (LadlaiB't' Soltfa), ako 
l profil 't'ojeuak6ho kapeiDfka V6claYa 
NoYotD6ho (Jaromfr 861llk) a obral IM· 
ael a aatvfauamuejlfch oaobaoatf i!elk• 
aloYeDikfch kontakto• Karola Pllckl 
(dr. Soňa BurlaaoY6, CSc.). Jedným zo 
zauj!mavých pr!spevkov bol roabor (s 
ukážkami) Jaúi!kOYej ayaf6Dle Daaat 
(dr. Leol Faltaa), ktorý sa, !lal, značne 
vymykal z rámca stanovenej témy. Z pri· 
hlásených referátov neodznel pre neprl· 
tomnosf referujllclch prlspevók dr. Pav
la Poláka, CSc. l Václav Tallch) a Inx. 
Márie Potemrovej (vplyv českej hudby 
na hudobn11 kulttlru Košic v rokoch 
1919-1928 l , ktoré však budil zaradené 
do zbornlka z konferencie. 

úvodný referát na tému Podiel i!eakel 
hudby Da rozvoJI alo't'eDakel hudobDel 
kult6ry predniesol doc. dr. Ladlalay Bur
laa, DrSc., vedecký ta jomnlk konferen
cie. Na základe historických faktov na
črtol nevyhnutnos t vzniku spoločného 
š tátu Cechov a Slovákov, v ktorom sa 
vytvorili reálne predpoklady pre rozvot 
našej h udobnej kulttlry a zároveň upo
zornil na povinnosti, ktoré ešte 1 dnes 
pre nás z tejto dejinnej udalosti vyplý
va Itl l prlspevok sme v plnom zneni u
viedli v č. 22). Na tento širokozábero
vý prlspevok organicky nadviazala kul
ttlrno-polltlcká tlvaha doc. dr. Ladlala't'a 
Mokr6ho, CSc., O premeúch i!eako-alo
nuakého hudobuého kouteztu ... obdobi 
1918- 1988, vo svetle ktorých sa dote
rajši vývoj jav! ako zlo!ltý organiz
mus (Jeho časti stl časovo priam sym
bolicky ohraničené člslom 8: 1918-28·38-
48-68). Podobne, ako dr. Burlas, apelo
val na pocit zodpovednosti nás všetk~ch 
k llrovnl a rozvoju kulttlrneho povedo· 
mia. ZdOraznil, že česko-slovenský kon· 
text je permanentne otvorený proces a 
preto bude stále inšpira tlvnou silou. 

Z6ber 1 priebehu 17. maalkoloslckel ua fe .... cla Hadoba6 tradfcle a leb f't'cm:oYta. 
snlmka: P. Herlngeš 

Napriek· tomu, !e problematika čes
ko-slovenských vzťahov nie je v našej 
muzlkológU nová (o. 1. sa ňou zaoberali 
konferencie - na tému Ceská a Sloven
ská skladatelská tvorba vo vzáJomneJ 
kontinuite a ovplyvneni v roku 1984 a 
Ceskoslovenské hudobné vztahy v roku 
1974 l, zdá sn - ako napokon zdOraznil 
v závere podujatia l doc. L. Burlas -, fe 

Oa lšlch 12 referátov, bolo zameraných 
•na viaceré tematické oblasti. K I}ajroz
slahleJšeJ (ktorá bola svo Um zaradenlm 
okrem už spomenutých prlspevkov zhod
ná s dopoludňajšou častou rokovania), 
patri problematika alOYeDikal OPfl'J, 
resp. opery Da SloYealku, prlbll!ená cez 
osobnost Karla Nedbala (dr. )aroalu 
Blaho), Mllaaa ZaDu a Olkara Nedbala 
(Nacfa FBldY6rioY6), Zdeňka Kollara 
(Isor Vajda); O aloYealkaJ poYojaoYel 

opera 't' 1rkadla i!elkel badobaal kritl· 
ky sa zaoberal prlspevok Vladlmfra Bo· 
ra, o podiele l!nkfcb operatcb dl't'8dlel 
aa prope16cli Suchofto't'el operael tYor· 
by pojednával referát dr. Mari6Da J•rt
ka. 
Odpoludňajšie prfspevlcr zmapovali bude ešte dlho dostatočným podnetom 

pre hladanle tém a východisk v Pt:lstupe 
k hls tórU našeJ národnej hudobnej kul· 
ttlry. JURAJ DOSA 

dalšie oblasti vzájomných vzfahov; za
mera li sa na problematiku l!uko·alo't'aa
lkfch koataktOY 't' oltlutl S't'akoyfch aa
hr6Yok (dr. LadlaiB't' Stp), na IDle .. o i!n-

FESTIVALY-FESTIVALY 
Hudobuf featl't'al Schleewls·Holatelaaka preblehaj(lcl 

od konca júna do konca augusta je jedným z najroz
siahlejšlch poduja ti svojho druhu v Európe. Podobne 
ako Holland·festlvul sa na ňom a ktlvne ztlčastňuje celá 
krajina - v tomto prlpade Schleswicko·Holstelnsko 
(NSR ). Tohto roku prebiehali koncerty (okolo 200 po
duto U, ktoré mOže navš tlvlf ta kmer 200 000 poslucháčov) 
v 26 mes tách, mestečkách a dedinách spolu v 39 loka
litách. Na festivale, ktorý nechce by( ptlhou prezentá
ciou hviezd, naopak, jedným z jeho hlavných clelov je 
poskytovanie možnosti mladým, š tartujtlclm lnter,pretom, 
vystúpilo v tomto roku lO symfonických orchestrov (o. 1. 
Newyorská fi lharmónia, Royal Philharmonie Orches tra), 
15 komorných orchestrov (o. l. Gruzlnsky komorný or
chester, Poiský komorný orchester, Bachovská akadé
mia ), 16 komorných súborov rôzneho obsadenia a ne
zvyčajne velký počet sólis tov. Medzi najfrekventovanel
š lch dh·tgentov patril Leonard Bernstein, ktorý te od za. 
!oženia tohto fes tivalu jedným q; jeho duchovných otcov 
a ·hlavných priaznivcov. Sám vedie ( t.ohto roku popri 
Serglovl Cellbldache) Orchester Hudobného festivalu 
Schleswlg-Holstelns ka, zostaveného výlučne z mladých, 
zači!JIIJtlclch hudobnlkov. Program festivalu je široko· 
koncipovaný, zahrňujúci hudbu od obdobia renesancie 
po sťíčasnosf (o. 1. Berla, Lutoslawskl). 

fopri festiva le prebleha Jil medzinárodné majstrovské 
kurzy InštrumentáLne 1 s pevácke, vedené osobnosťami 
najvyššeJ triedy. 

Znkladatelom festivalu je klavirista Justus Frantz, 
čestným predsedom t. č. bývalý kancelár Helmut 
Schmidt, ktorý sa od začiatku aktlvne zllčnstňoval na 
jeho formovani. · 

Hudobné tfldae 't' Stra• - 27. madiiD6rodDf featl't'al 

(TaUaalko) preblehall t. r. od 23. augusta do 18. sep
tembra. Programovo tradične koncipované slávnosti dá· 
vajtl priestor pre celovečerné vystllpenla vlfazom me
dzinárodných stlfa!l predchádzajllceho roka ( 5 z 20 
koncertov). Ozdobami tohtoročného festivalu boli o. 1. 
Martha Argertchová, Riccardo ChaUly, Vladimir Krajnev, 
Maurice André, Nikita Magaloff, ale aj Ma&daléna Ha· 
jóssyová. Zo šiestich orchestrc)V, resp. komorných or
chestrov, spomenieme Moskovskll filharmóniu a Con
certgebouworkest. 

43. hadobué .tfldDe 't' "-:ODa (Taliansko) prezentovali 
v čase od 26. 8. do 21. 10. t. r. popri špičkových Inter
pretoch (o. 1. Isaac Stern, Anne· Sophie Mutterová, Cla u. 
dio Abbado, Nikita Magalort) tie! skOr tradičný pro· 
gram, v ktorom 20. storočie zastupovall Ch. Ives, Z. Ko· 
dály, G. Moret a W. Lutoslawskl. CSSR reprezentovala 
Státna filharmónia Brno pod taktovkou P. Vronského. 

KoruDit zaa6Ja (Hudba našej doby) je festival stí 
časnej hudby, usporiadaný začiatkom októbra od roku 
1974 v Budapešti. Popri Varšavskej jeseni patri k naJ· 
významnejšlm pravidelným fóram na prezentáciu st1-
časných vývinových tendencii v oblasti hudby. Tohto 
roku v rámci 8 koncertov odznell o. l. diela A. Llgettl
ho, K. Stockhausena, I. Xenaklsa, S. Relcha, f. Cagea, 
P. M. Daviesa, A. Panufnlka, E. Cartera, J. Lloyda. 
L. Bernsteina, A. Currana, T. Szemz!Ja, L. Lajthu, Zs. 
Durkóa, J. Vajdu, S. Balassu. Zaujlmavá Je skutočnost, 
že s výnimkou dvoch hosťov zvládli Interpretačne cel~ 
festival domáci umelci. 

Hadba a atrol je názov jednodňového podujatia, ktoré 
15. októbra t. r . usporiadala Filharmónia v Kolfne n. R. 
(NSR). Programové jadro štyroch koncertov tvoria die
la Conlona Nancarrowa pre klavlr so samohráčskym 

zarladenlm a Gyôrgya Ligetiho (o. 1. aj prepis Jeho čem
balovej skladby Contlnuum pre kolovra t a Symfonlck6 
báseň - hudobný ceremoniál pre 100 metronómov z 
roku 1962 H. Cowella, J. M. Beyerovej, H. Haassa, N. Lo· 

·patnlkorta, G. Anthella, P. Hlndemltha a E. rocha. V 
prestávkach medzi jednotlivými koncertmi, ako sprle· 
vod k občerstveniu a ku káve, zneli mechanické lllástro
le z kolfnskel zbierky. 

Kaual*6 hudobDé dal boli tohto roku (27.-30. ok· 
tóbra) venované téme Revoltlcla v hudbe - Avantgarda 
od 1200-2000. V rámci 9 koncertov, 2 seminárov, ltd· 
nej prednášky a rumového predstavenia znela hudba 
z obdQbla začiatkov vlachlasu cez skladby trubadllrov, 
diela J. Ockeghema, G. Machauta. J. S. Bacha. francllz· 
skych revolučných skladatelov, L. v. Beethovena, F. Llsz. 
ta, a! po futuristické tendencie, elektroakustlcktl hudbu 
a rock E. Vari!seho a sllčasntl avantgardu, o. 1. v dielach 
K. Hubera, G. Scelslho, M. Feldmana, H. Lachenmana. 
Podujatie sa zámerne vyhlo dielam 2. viedenskej školy, 
ktorej venovali samostatný festival v roku 1986. Inter
pretačne sa celého festivalu ujali výlučne umelci z NSR. 

MadliD6rodD6 atretautle aúi!aaael hudby v Metz 
{Francllzsko), ktoré tohto roku prebieha v dňoch od 
17.-20. novembra, je podujatfm so 17-ročnou tradlclou, 
v rámci ktorého usporiadatelia prezentulll popri klas!· 
koch avantgardy (tento krát K. Stockhausena, O. Mes· 
sla ena, M. Kagela ) aj diela radu dal šfch predstavltelov 
hudby dneška - tohto roku o. l. A. Louvtera, H. Radu· 
lescu, Y. Talru, G. Massona, I. Vlšnegradského, B. Par
meglanlho. 

WleD JDodara je názov festivalu stíčasnej hudby, kto
rý tohto roku po prvýkrát (v čase od 26. októbra d() 
21. novembra J usporladajl1 vo VIedni. V proRramoch 
tridsiatich koncertov zaznej(l diela 5 významných skla· 
datelov stlčasnostl: Gy. Ligetiho, Gy. Kurtága, P. Boult· 
za, L. Nona, W. Rlhma. Spičkovl klterpretl z rôznych 
kraUn sveta sa ztlčastnla na tejto reprezenta tlvnej pre
hliadke tvorby uvedených autorov. ·l&· 

KONKURZY SúŤAZE Riaditel NoYel ac6ay 't' BraUaiB't'e yyplauja koakun Da obudeala alaata 
- konpetftor 161llto't', 

25. med1la6rodD6 adťal FereDca Llaata 
sa uskutočnila v čase od 3.- 15. septem
bra t. r . v Budapešti. Po tretlkrát v hls
tórU bola venova ná organu. Programo
vými p1llel'\llll sútaže boli diela F. Liszta, 
j . S. Bacha a skladby stlčasných madar
ských sklada te lov. Medzi l. a 2. kolom 
prebehla aj Improvizačná st1faž, ktorá 
však nebola povinná, súčasne a le nebo
la samosta tnou s11ťažou. Z 37 tlčastnl
kov do 2. kola postúp111 16, do finále 
6 sllfažlacl. Vltazl vys tllplll 15. septem
bra na s lávnostnom koncerte, v rá<mcl 
ktorého sa udelili cen y: l . cena -
Bernhard Hans (NSR), 2. cena - László 
Attila Almásy (MĽR), 3. cena - Stefan 
Palm (NSR ). VIta zl dosta li možnost hos· 
tovat v 10 madarských mestách, dalej 
pozvánky do Dttobeurenu (NSR l. na or
ganový fes tiva l v Lahti a na Haydnov
ský festival v Eisenstadta. Obe českoslo
venské reprezentantky (Kntarlna Ha:nzelo
vá a Zuzana N~mečková ) postt1p111 do 
2. kola. Cienml medzinárodnej poroty 
boli o. 1. J. Sebestyén, G. Lehotka, f. Gru
blch, O. Jančenko a F. Kllnda. 

2. medzlo6rodo1i a1iťal Ollvlara Mea
alaeua pre organOYil akladbu na rok 1939 
provincia Bergamo. Do 15. marca 1989 
treba zaslať na adresu festiva lu (Con
corso dl composlzlone Olivier Messlacn, 
clo Ammlnistrazlone Provlnzla le dl Ber
gamo, Assess!J:.ato a lla Cultura, Vla Fra
telll Calvl 10/A, 1·24100 Bergamo, Talian-

sko l skladby pre organ alebo pre or· 
gan a dva spevné hlasy na ~uchovný 
text. Diela musia by( hratelné na me
chanickom nástroU s jednou alebo dvo
ma tasta ttlraml serasslanskej tradlcle 
(bll!šle lldaje možno zlskaf od sekreta
riátu stífaže ). Zaslať možno aj diela už 
uverejnené, avšak nie pred l . januárom 
1986, 1 predvedené. Vylllčené st1 diela 
ocenené už v iných sllfnžlach. 

Med1ID6rodDd lkladatellk6 a6tal 
OlyiDpla vypisuje na rok 1989 u! po 
druhýkrát grécka rozhlasová spoločnos( 
Ell1nlkl - Radlophonla - Tlleorasls. Do 
l. marca 1989 zaslané skladby autorov, 
ktor! do 31. decembra 1988 dovtšlU na
najvýš 40. rok, budil v predvýbere posll
dené komis iou Gréckeho rozhlasu, tie, 
ktoré posttlpla do ďalšieho kola, zhod
notia H. W. He~ze, Gy. Llgetl, G. Schul· 
ler a I. Xenakls. Tri vlfazné skladby uve
die Grécky rozhlas (materiál dá bezpla t
ne k dispozicii a utor), ktorý presne ur
čuJe podmienky anonymnej stífaže. 
Skladby nesmt1 byt do sllfaže predvede
né anl publikované, mOžu byt sólové ale
bo komorné najviac do 16 hráčov (pres
né obsadenie určené). Do sllfaže možno 
zadať a j elektroakustické skladby (.mg 
pásy) . Adresa: The Olympia I.nternatlo· 
na! Composltlon Prize, Elllnlkl - Radlo
phonla - Tlleorasls, First ProgrJlmme, 
432 Messoglon Avenue, Athens 15 342, 
Grécko. ·la· 

- hni! ll. haaU. 
Polado't'8D6 't'ldalaDla - koaaenat6rlum, prfp. VSMU. Prihl61ky 1 ltr6tky• ll· 

YotoplaoJD aaalelajte Da adreau: NoY6 ac6Da, !i't'Doateaak6 1, 112 14 Bratlala't'l. 
TarafD koakuna bada uch6d1ai!oa oan6•eDf plaomaa. CntoYaé bradla• lea pri· 
jatfa acb6daal!o1D. 

OPUS, D. p., i!eakoaloveoak6 hudobné vyduateflf't'o Bratlala't'a, Mlyaaké Nl · 
•Y 73 prijme: 

- umo .. atufch odborafch redaktoro't' pre vUau hudbu, 
poladovaDé VS 't'ldelaDle hudobaého ameru, prax a 1aaloat' cud1lch Jaayko• 

•ltau.6. Plato•6 podmienky v 11Dylle platafch predplaov. Nbtup IDolnf lhDecf. 
Z6uJe•coYla, hlbte aa u léfredaktorky podulku osobne alebo aa i!. tal. 

220·712, 
- elektrolallnlera, 
pof.ado't'Baé vzdelanie VS elektrotechnického ameru, praz vltan6, platoYé poi-

1Dienky v 1myale platafch predplaov. N6stup mo!of lhoecl. 
Z6uje1Dco't'ia, hl6ate aa oaobne u vedeiceho útvaru nahrhacet techalky alebo 

oa i!. tel. 223-235. 
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KOMORNE KONCERTY 
Ak sa obracajú tohtoročné BHS z r ôznych zorných 

uhlov; uk su hfadajú dramaturgické vrcholy l prehry; 
a k sa kryš talizuje Ich os tatný umelecký profil - ne
možno obfst n iekorko pozitivnych čtt, vychádzajúcich 
i z komornej oblasti, ktorá v mlnulostl tiež prispela 
k medzinárodnému ohlasu tohto festivalu. 

Komorná hudba už roky zastreš ovala na BHS kva litu, 
bezpečne reflektovala domáce pred svet om. K - opllt 
s uverénnemu Slovenskému komornému orchestru sa sna 
ži pomaly približovať Capella Istropolltunu. Dobrý, In· 
venčný u koncepčný dh·lgent vie potiahnuť toto teleso 
k citerne vyššej kvalite. Orove ŕí domácich sa dostáva 
na festiva le do pafbv medzlnltrodných kt>nfrontácU. Knž · 
doročne prichádzajú súbory, ktoré nlečlm zau jmú, po
tešia i provoku jú. Akcent komornostl teda nevyšie l na 
BHS do popredia oo prvý r az. Už v nle korkých predoš· 
lých ročnfkoch sa konštatovala skutočnost, že na ve 
černé koncerty sa presúva komorná hudba. Iste: ved 
l táto je dôstojným partnerom, a k má kvalitu, jedl· 
nečnosť profllácle. originalltu názoru. Na tohtoročných 
BHS sa k súborom tohto typu zar adil Novt Stokholmskf 
komorný orchester bez dirigenta. No, žia r, nedostal sn 
na večerný termin, ale do sobotňa jšieho matiné v rám
ci Medzinárodného dňu hudby (1. 10. 1988). Sála velká 
(KS Cs R), rudi má lo, absencia publicity. Orchester vy
nika jú cl! Ze je bez dirigenta necitlt, pretože s ú d iscipll
novane zomknutým, zohratým kolektlvom. Vzájomne sn 
Inšpirujú, držia a od vi ja lú spoločne cestu k novým obzo· 
rom Interpretačného majstrovstva. Tie najsympatlckej
šle črty demonštrovali na jmll na hudbe našich sklada· 
tel ov. Na Serenáde pre sl áčiky Eugena Suchoiía a Idy
le, suite pr e sl áčikové nástroje Leoša Janáčka. Hrali ich 
so slovon1kým espritom a predsa do nich vloilll kul· 
tlvovanosť, najrezonantnejliiu vo "vlAsočnlcových" pl6· 
nach l v znelých dynamických obl1íkoch, vygradova· 
ných do mäkkých fortlssfm. Dimenzie výrazového d ia· 
pazónu· určuje noblesa jedinečnosti, ktorou odhadujťí 
l pres ne dávkujú charakter die la . Hra li ešte domácich 
a utorov Karl - Blrger Blomdahlovu Suitu - Pastora! 
a Komorný koncert pre hus le u or chestr Hansa Eklundu 
v podani mladého švédskeho huslistu Christiana Bers· 
qvista. Je suverénny, schopný presvedčiť a svo jou mu· 
zlkali tou zaujať. Vznlkajťíce konfrontačné parale ly urču
jú tomuto hus listovi pe r spektlvu, čo nemožn o s takou 
Istotou tvrdiť o jeho kolegoch - sólistoch Cameraty 
Bern. Monika Urbaniaková, Andreas Prelner, Richard 
Tosnetti - v Bachovom husrovom trotkoncerte - boli 
predovietkým nevyrovnanou trojicou sólistov s vlast· 
nými negatfvnymi črtami povrchnosti - hrania do 
prázdna. Skoda, že práve oni to večerné publikum, kto· 
ré Im bolo dopr iate - nenadchli, nepresvedčili. Nebolo 
ani č!m, ani a ko. Ved hudba Ma r eka Kopelenta (Ve
ronika l je svojim Ideovým zámerom prežitá a Slnfónl a 

gil na Dni britskej hudby v CssR. Do fes tivalového 
repertoáru sl zvolila dielo anglického skladatela Nl · 
cholasa Mawa Sonátu pre sláčiky. Dirigoval anglický 
dirigent Barry Wordsworth. Krajan - u nás obfúbeného 
Andrewa Pa rrota - však nedosiahol jeho presvedčivostl 
a spontánneho n adšenia u orchestra. Capella Istropoli
tana sice hrala a odvahou, ale chýbala Jej iniplrattvaa 
silo takej osobnosti, ktorA vtiahne celý s1íbor do tvoril'é
ho procesu, pričom sl uddl oadhlad stavltela. Istá kon
centrovanosť chýbala Mawov! (kde zvlášť bola .POtrebná 
pri rozsiahlych častiach 1 ta k málo výraznej hudby l 
l v Beethovenovl, ktorého Koncert pre klavlr a orchester 
č. l zverili mladému Rakťíšanovi Stefanovl Vladarovi. 
Ta lentova nému klaviristov! je Beethoven bllzky (špeciá l· 
ne tento koncert) mladlckou výrazovou silou, no chýba 
mu disciplinova nejšiu tvorivá sťíhra s jeho myšlien
kovým pôdorysom. 

Va ri najvllčšiu pozornosť venovala Capella Istropoli
rana slovenskej premiére. Ladislav Burlas je autorom 
Pamiatke Sostnkovlča pre s láčikový or chester. Sklad 
ba - l ked je adaptáciou III. sláčikového kvarteta -
v poetike nadväzuje na II. symfóniu. Je Introvertnou 
výpoveďou hudobnlka, ktorému lyrika vari zostala prvot
ným zdr ojom Invencie, zakódovanej najmll do poma
lých čast! diela. Zvlášť teda II. čast podčiarkuje tťít o 
skutočnost. Pods tatou svojho hudobného myslenia nad· 
väzuje na Sostakoviča. Je mu evidentne bllzka, lnšplru
tlvna, no v týc h na jčlstejšlch filozofických hlbkac h. Bur
lasova premlérovaná hudba je dielom lnte nzlvne sa pri
hovárajťíclm človeku. 

Komorný orchester Santa Cecilia a umeleckým vedú
cim a sólistom Uto Ughlm zarad!! do programu tiež die
lo sťíčasnlk·a - svojho člena orchestra - Inak kontra
basistu Federlka Rossiho, Mlnla tťíry. Ich umelecká kva
lita sa pohybovala na hranici ťínosnosti. Bola to skôr 
Inštruktívna skladbička bez väčšieh kompozičných ná
rokov· profesionála. Dominantným objektom tohto e n
semblu v·šak boli umelecké kreácie só lis tu Uto Ughlho. 
V Moza rtovom Koncerte A dur KZ 219 nepresvedčil. 
Stý!, akým sa zhostil tohto diela, korešponduje skôr s 
hudbou romantikov (rubáta, nadsadená dynamika). Kon
cepcia Vlottlho Koncertu pre h us le a orchester č. 22 
bola už bližšia naturelu a utora - l ked prevládlo ex
ponovanie sólis tu a jeho dravej ctižiadosti. Sólis tické 
prída vky - s kladby Johanna Sebastlana Bacha a Nicola 
Pnganlnlho - vyzneli v Interpretácii Uta Ughlho naj· 
presvedčivejšie. Bol to Jasne naityllzovant J!bD·r lndi· 
vlduallstu. Dobre technicky vyzbrojeného muzikanta -
profesionála. 

Ak aj ťíroveň komorných sťíborov na tohtoročných 
BHS nebola jednoznačná, ba v niektorých prlpadoch 
sa pohybovala hlboko pod umeleckým priemerom. pred· 
sa spoločnou črtou všetkých bola snaha udržať sa nu 

Výkon nového Stokholmského komorného orchestra bez dirl~eenta patril k vrcholom tohtorol:ného festivalu. 

Carla Philippa Emanuela Bacha či hudba Wolfga nga 
Amadea Mozar ta vyžaduje ade kvátnych umeleckých 
partne rov. A ti sa v kolektlve Cameraty Bern nenašli. 

Mozart os lovova l publikum na festivale vefakrát. No, 
žiar. vo väčšine pripadov Interpretačná kvalita nezod 
povedala požadovanému účinku. Zo vše tkých najvyrov
na ne jšl bol v Koncerte pre harfu, tlautu a komorný 
orches te r KZ 299. Slovenský komorný orchester pod tak
tovkou Bohdana Warchala v spolupráci so zahraničnými 
sólis ta mi - šva jčiarskou harflstkou Ursulou Holllge· 
rovou a (ej kra janom flautistom Petrom-Lukasom Gra· 
lom - zurezonoval vo vyrovnaných partners kých dia
lógoch. Svo jim žia rivým espritom vytvoril lnš plrntlvnu 
tvorivú a t•mosféru. Ursula Holligerová svo ju br!lantnú 
techniku a umeleckú profesionalitu potvrdila a( v De
bussyho Tancoch. Obaja sólisti dobrou rezonanciou s na
lifm orchestrom vtiahli do procesu hudobného diania 
na pódiu aJ zaangažované publikum. No, napriek týmto 
pozltlvnym skutočnostiam, predsa vrcholom večera -
u možno povedať rovna ko l k dominantám festivalu -
patrilo neopakovatelné stvárnenie Brittenových Les lllu
mlnations vďaka Magdaléne Hajjósyovej. Poetiku Rlm
baudových ver šov - dirigent v nemale j s polupráci s 
orches trom doslova .,prebásnll " do rôznofarebných ob· 
razov Britteoovej hudby. HuUósyová opäť zažiarila je 
dlnečnosfou hlasove j Istoty, výrazovej sily a presvedčl 
vostl. 

Ai Cape lla Istropolitana myslela vo svo jej dramntuJ'· 

vlastnom názorovom pôdoryse. Neuháňat za módnymi 
trendmi sťíčasnostl, nepreparovat živnil pôdu prirodze
ného muzlc!rovanla, ale nechať znieť hudbu, ktorá vy
chádza z vlastného umeleckého presvedčenia. K tomu 
(e bezpodmienečne potrebná profesionálna Istota a po
hotovosť. Práve v tomto smere bolo u niektorých sťíbo· 
rov cltl t značné rezervy. Z celkového pohladu teda vv· 
plýva , že úroveň komorných orchestrov na tohtoročných 
BHS nedosahovala origina litou a kvalitou ťíroveií minu
lých ročnikov , a le s voj priestor v dramaturgii sl udr
žala. ETELA CARSKA 

Pevné miesto v dramaturgii BHS majťí l komorné kon
certy s účasťou " ma lých" obsaden!. Sťí vhodným os vle 
žen!m, a kousi oázou vo !estlvalovom maratóne. Pocho
pltefne, ak spl ňajťí základné požiadavky kladené na 
túto [u nás, žiar, eš te s tále poslucháčsky málo reflekto
vanú 1 oblast hudby. Ak nie, oáza sa razom meni nn 
peklo púš te . Tak, a ko to bot.o v pripude vystúpenia 
Bratislavského sláčikového tria : P. Bogncz - hus le . 
M. Bla as - viola , P. Baran - kontrabas [ako sa nás 
snažil presvedčlt denný program ový bulletin l za spu
luúčlnkovanla hobojis tu Jozefa Hanuš ovs kéh o. Ved po
čúvať Intonačne priezračnťí hudbu Haydna a Mozarta 
v Interpretácii t otálne " neladlaclch" hráčov nie je mn
ltčkost Prezentovaná neschopnosť komorneJ s úhry l ok· 

Ch. Berqvist - interpret Komorného koncertu pre h111• 
le a orchester Hansa Eklunda. 

rem intonácie nezohrot·osť u neruuzlkltlnost). sa však 
nepodarilo s kryt ani za Hobojové kvarte to anglického 
skladatefa Lennoxa Berkeleyho, či za rozkošnú Serená· 
du, op. 10 Er.nô Dohnányiho. Namiesto pochťíťky sa 
s erv!ruje nn! nie nepodarok, skôr polotovar, a kceptovn
tefný nanajvýš v kontexte [nášho) amatérskeho Inter· 
pretačného hnutia. A to su na vyše z programového bul· 
letlnu dozvedáme, že na pódiu s toja poprednl Inštru
mentalisti Slovenskej filharmónie - dvaja zástupcovia 
koncertného majstra a vedťícl violovej s kupiny! Táto len 
sčasti pravdivá inf,ormáclu, ktorá má vzbudlt poslu
cháčsky rešpekt, pre "aktérov" (a v konečnom dOs! ed· 
ku 1 maters ké teleso ] prlllš lichotivá nie je. A to l na-
priek vedomiu, že na vytvorenie kvalitné ho komorného 
telesa nestačia Iba .,dobr! Inštrumentalis ti" . 

V s ledova ni tohto neprofesionálneho vystúpenia údiv 
rýchlo vystrieda reťazec zvedavých o tázok: Kde sa po
dela sebakritika? - Kto uznal Bra tislavské sláčikové 

Snímka . A. Pal ackv 

trlo za hodné fes tivalového vys túpenia '? - Aká je prá
ca dramaturgie BHS? - Kto sú vlas tne tí , čo rozho· 
dujú o tvári naše j hudobnej kultúry? - atď. (ad llbl· 
tu rn ] . . . 

Druhým ,.ma lý.m" komorným podujatlm bolo vystúpe
nie Klavlrneho kvarteta Bohuslava Martin ii (A. No
vák - l. hus le, K. š pellm1 - vlol'U, V. Moučka - vio
lončelo, E. Leicher - klavlr). Návš tevnlk oboch po
duja t í ml dá za pra vdu, že pri porovnani uvedených 
sťíborov sa ne možno vyhnúť tzv. čierno- bielemu videniu. 
Bolo by však mylné domnievať su, že výkon českých 
hos ti ziska ! na les ku a kva lite !ba vďaka, čl na pozad! 
neúspechu mladých fll ha t·monlkov. Nie - Ich výkon ne
bol rela tlvny. Pre všetky odznené s kladby [Beethoven, 
Kučera. Brahms n a ko prldavok MartinO) bolo charak· 
te rls tlcké vysoké In terpretačné majstrovs tvo, t. j. In· 
te~<:rita všetkých požadovaných z ložiek - technika, sa
hra , dynrumlka , agogika, tektonika, š týl, a td. Išlo o je
de n z týc h výkonov (vid napr. vys túpe nie Hilllardovho 
súboru ). v ktorom je všetko také samozrejmé a pri
J'Odzené, že dodatočná ver ba llzácia vyznieva nana jvý~ 

ako npe ndlx plný s upe rl ntfvov. 

''1 JURAJ DOSA 
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P1·ehlladku na Uev· 
~Ich Inscenácii zo 
svotho aktuálneho re 
pertoártt otvoril sa bor 
opery SND Borodlno
v~m K.niežafom Igo
rom (29. IX.), vďnč
n~m predstavenlm s 
krásnymi melódiami. 
velk~m baletom u pô
soblv~l. v detailoch 
rozmanlt~ml kost~ma 
ml, ktoré farebne žtu 
ria na pozad! (!spor
net scény. Najväčš! ú· 
spech u obecenstva 
mal J. Kundlák v 11 · 
lo he Vladlm!ra; dOs· 
tojné ho u sympatic
kého Igora vytvoril F. 
Caban. naturálne ze-
mitého Končaka O. Slnobu Sato 
Malachovsk~. jeho 
vášnlv(l dcéru I. Kl· 
rllová, tl1žlacu jaroslavnu M. Blahušiaková u tel zh ~ 
ra lého brata J. Spaček. Pomerne statick~ det oživil., 
veselá dvojica Gus llarov v podan! B. Stma.novského " 
P. Gábora. Dirigentom bol O. Dohnányl. 

Festivalovou a trakciou bola Pucciniho Tosca ( 30. IX.J. 
v ktorej pohostinsky vyst11pill dvaja zahraničn! hos tia . 
Japonská sopranistka Shinobu Sato sa prejavila ako 
umelkyňa svetového formátu s krásnym hlasom a s de
tailne prepracovanou 11lohou ako po hudobno-štýlovej, 
tak aj po výrazovej stránke. Gruz!nsky tenorista Zurnb 
Sotkllava napriek zjav.nej lndispoz!cll dokázal, že te vý
borný s pevák so zmyslom pre prednesené finesy ve
rizmu. Taliansky spleyu jl1clm hosťom vyšiel v 11strety 
náš P. Mauréry tým, že 11lohu Scarpiu predniesol v tu
llanskom origináli , hoci ostatn! spievali s lovensky. 
Opačná situácia vznikla pri predstnven! Verdiho Maš

karného bálu (l. X.). kde tenorlta Józsek Csák 1 Riccar
do) a sopranistka Gyl:lrgyl Murárová (Oscar) spievali v 
rodnej maďarčl.trle, kým našl mali čo roblf, aby pri 
replikách nevypadli z naučenef taliančiny. Obaja hos tia 
zaimponova l! prlebojnýml hlasmi s bezproblémovými 
v~škaml, zatial čo po štýlovej a výrazove j stránke by 
su ešte všeličo žiadalo dotvoriť. Prlememýml partnermi 
Im boli - F. Caban [Ronato). M. Blahušiaková [Amé
lia), J. Zerhauová [Ulrlca) a dvojica J. Hrubant a O. Ma
lachovský l s prisahanci). Pozornosť vzbudila netradične 
bizarná scéna M. Ferenč!ka. 

Ožlven!m štandardného repertoáru sa dve krátke ope
ry, predstavujl1ce moderné hudobné divadlo 20. storo
čia; Hatr!kov Sfastn~ princ ( 2. X. 1 te spracovan!m ná· 
metu O. Wildea umne volenými prostriedkami syntetlc-
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kého divadla. Na jvl!čšlu Olohu tu pripadá La stovičke. 
ktora po hrasovej aj pohybove j stránke vynlkatl1co 
stvár nila nadaná ). Valášková. Je t pa r tnermi sú P. Ml · 
kuláš, M. Nltranová a Ľ. Ludha. Struvinského Slávi k 
čerpá z rozprávky H. Ch. Andersena. Ťažk~ part Slávika. 
hýriac! fantastickými kolor at11ruml , v~borne zvlád la 
M. Turňová . O llspešné predstavenie sa znsl(lžll dirigent 
D. Stefánek. 

Velmi krásnym predsta ven!m v každom ohlade je 
Dvoi'ákova Rusalka (3. X.) . Inscenátorom su naozaj po· 
darilo scénicky vyfadrlf lyricko-poetickú nálad u tohto 
skvostu opernej literut(lry. Stastne obsudené boli všetky 
Olohy - Rusalka E. Holičkovej, Vodnlk P. Mikuláša, 
Princ M. Dvorského, ježibaba a Cudzia kňažná [. Zer· 
hauovet . Kuchárik A. Czakovej a Hájnik P. Gáborél. K hl 
bokému umeleckému zážitku z tejto opery, ktorú dll•tgo
vol D. Stefánek, prispelo a t to, že s me jet hodnotflé llb · 
reto konečne mohli počúvať v českej pôvodlne. 

Mozartova Ca rovná flauta ( 6. X.). sa odohráva na 
strohej, no dôvtipne riešeneJ scéne. 

Arls tokrntlc k(l dvoj icu dôstojne s tvárni li M. 
Turňová (Pam lna l a M. Dvorsk9 l Tamlno ), Ich lu
dovou obdobou A. Cznková ( Pa pagena ) a j. Durčo ( Pél
pageno l, ktorý vynikol muzlka litou, pohybovou poho· 
tovosťou a prirodzenou hravosťou. Bezočivého Monostatu 
predstavoval J. Ábel, tri dá my - Ľ. Bra unová, A. Kru
ková a J. Saparová. Basista j. Galia sn vari lepšie upla t· 
ňuje v romantickom repertoári, než v klasicky š týlo
vom parte Sarastra. V~kon Královnej noel bol poznuče 
n9 rytmickou a lntonačnou labilitou. Predstavenia diri
goval V. Málek. 

Začiatkom tejto sezóny obnovená Suchoňova Krlltľiava 
zaznela pred restivnlov9m obecenstvom Iba dru hý raz 
[8. X.) . Zatial čo scéna (L. Vychodil ), kostýmy (l. Ton
kovlčová l. choreografia fi. Dollnsk~). hudobné vedenie 
[G. Auer] a réžia (B. Kriška) sn oproti predchádzajl1-
cej Inscenácii z r. 1978 v podstate nezmenili, nie ktor é 
postavy prebrala mladšia spevácka generácia, ktorá sa 
predstavila hlavne na premiére. V recenzovanom pred
staven! stvárnil Stellnu O. Malachovský, Ondreja M. Ko
pačka, Katrenu M. Blahušiaková, jej kamarátky A. Cza
ková a j. Saparová, Pastierika Ľ. Hudecová. Všetc i 
menovan!, vrá tane ďalšieh predstavltelov niektorých 
menš!ch 11loh, vytvorili postavy na umeleckej 11rovnl. 
primeranej hodnotám diela. Na pochybách nás vša k ne
cháva réžl jno-herecké poňatie postáv Zalč!čky 1 j. Sedlá
rová l a Skolnlce 1 C. Barlcová ). vhodné skOr pre ko
·médlu, než pre vážnu drámu. 

V koncertnom uveden! Belliniho Ná mesačneJ ( 10. X.) 
zl1roč!ll účlnkujl1ci svoju nedávno zverejnenl1 gramo
fónov(! na hrávku. V operách tohto druhu ·Ide predo-

v~etkým o vlrtuó~ny spev a preto Ich mOžu úspešne 
Interpretovať Iba speváci, ktor! disponuj(! hlusovou brit· 
vl1rou a ovládaj(! belcuntov~ š týl. Talentovanl mlodl 
umelci j. Kundlák u J, Valášková na to majú všetky 
predpoklady, no ch ýba Im ešte po trebná skl1senos f u 
u sopranistky aj dôverná znalost št ~lu, s(lvlsluca s vv· 
užlt!m vokálnej ekonomiky. 

U speváčky sa postupne zača la prejavovať únavu , 
ktorá napokon poznačila jej záverečnú velk(l áriu. Zu 
vlnil to vša k aj málo citli v~ pr!stup dirigovania O. Doh
nányiho, ktor~ sa mal spevákom viac prispôsobiť ( le hrJ 
v belcantovvch operách sa oni pánmi) a nie vystup
f\ovnf tempo záverečnej cabnletty a d a bsurdum. MenšiA 
party spievali - vždy spoluhllv~ P. Mikuláš . muzikálne 
pohotová E. Jenlsová a ]. Saparová. 

Janáčkovu jej pastorkvi'ia (ll . X. } mala premiéru v 
čase BHS pred dvoma rokmi. K hlbokému umeleckému 
zážitku z tejto silne j hudobnej drámy pris peli značn~m 
podie lom dve velké spieva júce herečk y , a ké múme v 
M. Blahušlukove j a M. Nltranovej. Ich adekvátnymi pit J'I · 
nermi boli M. Kopačka u j. Ábel. Zau jímavo riešenú 
scéna umožňuje v 2. ob1·aze (Izbu l sledovať dianie nl 
v najbližšom exter iéri. 

Spomedzi recenzovaných Inscenácii sa novlt tors kým 
réžl jn o-výtvurn~m pri s tupom vyčlet1 uje Verd iho operu 
Ril'(olet to (12. X.). V jej programovom bulletine sa spo 
mlna Iba ,. trad!claml a konvenciami neznťažen~ - mo'l · 
no l Pl'ekvnpujúcl - pohfad" tvorcov tohto blzarnéhu 
preds tavenia. 
Predstavenie svedč! o Ich bohate j fan tl\z il '' sna he pu· 
skytnúť divá kovi nevldunú, pestrú show. A sku točne ·
jesto sa na čo dlvaf! No pri podobn~ch expe t·ime ntoch 
sa sotva kedy podari všetko domys lieť. Divák síce po· 
chop!, že Ide o mnš kamý bá l, no nie sl je Istý v tom, 
kde sa končí maškaráda a začlnu život. Na vyše scéna. za · 
pratuná praktikáblami, vyvoláva dotem, že lcle Iba u 
sk(lšku, čomu nedokážu čeliť oni solldne v~kony 1. 
Kundláku [Vo jvoda). M. Turi1ovej (Gil da ). P. Mouréryho 
l Rigoletto ). P. Mikuláša 1 Sparafuc ile ], j. Horskej f Mad· 
da lena l a l. pod taktovkou O. Dohnányiho. 
Reprezentačný prehlad sl1 časnet opernet produk cie 

SND zavŕšila dôstojná Inscenácia Suchm'\ove t hudobnet 
drámy Svätopluk ( 13. X. ). Tlm orga nizátorov vytvor il 
vyvá žené predstavenie v tradičnom po jatí historicke ! 
fresky, o čo sn zaslúž ili aj 11činkujl1cl - v prvom rade 
vý borný pre dstuvitel titulnej úlohy O. Malachovský, oko 
u 1 F. Cabun [ Mo jmír}, F: Llvora ( Svtltopluk ml.). [. Hr u· 
bunt [Dragomlr). ). Ábel [Zá boj). A. Czaková (Milena). 
l. Kirilová [ Blagotn l a mnoh i ďalši - medzi nimi ešte 
u 1 veterán dr. G. Pu pp. Osobitnú zmienku sl zasll1žl 
E. Klttnurová , ktorá herecky a j hlusove dokona le vv· 
s tihla nega tlvny cha rakter ln trlgujúce j Ľutomlry . 

LJUBA MAKOVICKÁ 

e z ctenej Rimanke 
Sledujtíc umelecktí cestu Komornej opery SF tl'flba povedať, ie sa jej darf uskutočňovať tie pro~ramov6 zá- tátorka), ktorá spievala na generálke 1 nn oboch pre-

mery, ktor6 li vytýčila pri svojom zrode: uvádzať málo známe diela hudobného divadla starilleho obdobia l stí- miéruch. Lyrický a dramatický, vokálny a herecký pre-
~asnostl a zároveň pDs obiť aktlvilujtíclm a provokujticlm apDsobom na percepciu diváka. Z · tohto hladiska jav sa u nej spájal v ideálnom súlade. Rozdielne poňa · 
je plne opodstatnená volba najčerstvejille naltudovan6ho titulu, komorného diela 20. storočia - Lukrécla (v ori- tie tílohy komentátorov pl'fldviedll Juraj Ourdiak a Cu· 
glnáll The Rape of Lukl'fltla) od anglického autol'fl Benjamina Brittena, čfm si stibor KO zároveň pripomenul bomfr Klzek : Klzek, lntrovertne jšl a s pevácky presved· 
jeho nedo!lté 75. narodeniny. (Preml6ry boli 12. a 13. okt6bra 1988 v Divadelnom lt6dlu VSMU.) člvejš! (hoc i a j u neho bolo ešte bad a ť neis totu vo vy!;-

Lukrécla patr! k ran~m diela m uutorn, no zretelne nu- tvoria tak celkove jednotu so zretelom na farebntí sym- š! ch polohách l bol adekvátne jšlm typom ako extroven 
zna čuje jeho dramatick~ talent; ten spočlval v zmysle bo Iiku. nej ši a až verlsticky dru v~ .Durdiak (aj on ma l určite 
pre drumntlckl1 skrutku, v schopnosti vytvárať hutné, Výklad diela je posunutý do expreslvnej polohy, ktortí hlasové problémy). Vzorovtí lt6dlu hrdého a vznešeného 
obsažné u kontrastné dramatické situácie a v adekvá t- akcentuje u! slovenský pl'flklad Jána Strall8ra. Expre- rlmskeho vojvodcu Collatlna podal Frantillek Ouria l!, 
nom uplatnen! prlnc!pu gradácie. Brlttenova Lukréclu s!vnosfou poňatia niektorých scén a situácii režisér ako- ktorého umeleck~ vývoj le stále markantnelšl. Ladislav 
(libreto R. Duncan podla hry A. Obeyu na základe by sa usiloval odstránlf Ist~ prvok statickosti, ktoré Neshyba v tel istej tílohe bol spevácky presvedčivý . 
viacerých prameňov a neskorš!ch dramatlck~ch spr aco- dielo latentne obsahuje. Napriek pastelovejšie 1 poetic- avilak poňal postavu neadekvátne (1. Keby bol Collu · 
van!) je v prvom pláne prlbehom z prelomu 6.-5. stor. ke jšle poňatým scénam, odohrávajl1clm sa v .. Lukré- tlnus taký Istý ako ostatn! dvajéi vojvodcovia , preču 
pr. n. l. o zneuc tenej Rlmanke, ktorej následná samo- cllnom dome (pôsobivé nasvletenle oddeleného pr iesto- by mu bola krásna Lukrécln taká verná? 2. Nomles tn 
vražda vyburcuje velkých mužov Rlmu 1 všetok lud , aby ru v pozad! cez prlesvttn(l stenu - riadky, Lukréc llna emócií I'Omuntické ho diva dla 19. s tor. tu š lo v prvon~ 
sa oslobodili s pod nadvlády Etruskov. z hladiska drn- spáh'ln ), celkový v~raz ostáva zaťažený pochml1rnosfou . rade u mužskl1 česť a dOstojnosť) . Spevácke l herecke 
mntického je zrejmý prlnc!p a ntickej ka tarzie, vyt1s fu- Celá dráma a koby sn odohrávala v poloosvetlenl, ne - sktísenosti dobre uplatnil v rozporuplnej postave prla · 
júci do estetického 1 etického (!člnku. v jednoduchom bolo zámerom realtzátorov dosiahnut väčš! svetelný kon- tela a intrigána Junla zas!. um. Jozef Spaček, a. h., 
pr!behu sa zakódované ďal šie r oviny: dominuje my!l- trast - aj keď bol použitý velký počet svetelných čl- František Durlač v .tej Istej úlohe bol t rocha st roh9. 
lienka neudržntelnosti násllla , nech su pre javuje v ho- siet (na jm!! bodových nnsvleten!) . Al hudobné nailtudo- Umelecký vývoj Petra Suberta v kreovanf postavy zhý-
ct jakej podobe. Nemožno pochybovať o tom, že dielo je vanie diela Mariánom Vachom sa odvljalo v Intenciách ralého etruského princa Tarquinla le nesporne badatel-
fllozoflckou reakciou skladatela aj na hrôzy vojnovej celkového expl'flslvnejlieho prlstupu, hoci nechýbali ný, uvšak prlllšná drobnokresba ved ie až na hranice 
s kazy (a úsllln o hegemóniu jedného národa nad Inými melodicky pôsobivo vyklenuté lyrlcké plochy. Je to dl · uke jsl satyrskej perslfláže. Zjavom pôvabná Lukrécia 
národmi ) a že jeho Ideové posolstvo má všeobecné hu· rlgent s vypestovaným citom pre vokálny a lnštru· Miroslavy Marčekovej up(ltala skôr herecky, al tová tesl-
manls tické zacielenie. mentálny s(llad, v Lukrécll sa zameral na nepatetlckú, t11ra 11lohy sl žiada vokálne zaoblenú plnú n!zku polo-

Dramatická l hudobná s tavba diela sleduje kontrapo
z!clu dvoch prvkov - sveta násilia, pretvárky, neha te
ných vášni a sveta cnosti, pokoja, vyrovnanosti. Ich 
personlflkovanfm sa postavy Ell·uska Tarqulnla a Riman
ky Lukrécle ; vo vyhroten! Ich vzťahu spoč!va dramatic
ký konflikt opery, povedané zjednodušéne, pretože ten
to konflikt je poprepletan·~ velmi umne celou spleťou 
ďalšieh s(lvzťažnos t!. Zvláštnosťou opery sú postavy mu
ža-komentátora u ženy-komentátorky (zosob1'1ujúce an · 
liek~ chórus]. ktor! dej komentuj(! i objektivizuj(!. 

Režisér Marián Chudovský a. h. v spolupráci so sce
náristom Jaroslavom Valekom a. h. akcentoval nadčaso
vé vyznenie diela tým, že sa vzdal ak~chkolvek hlstorl
zujl1clch dekorácii (napodobeniny antlck~ch vá z v 
4. scéne 2. dejstva sa výnimkou]. mohutné polyfunkčné 
schodište v pravej časti scény Je Jen velmi vzdialenou 
asociáciou na r!msku urchltekťonlku. Volne iityllzované 
antické kostýmy navrhol Peter Canecký a. h. Na scéne 
dominu je v celom priestore čerň 1 a i na bočných kuli
sách vysunutých hlboko dopredu]. je to znamenie tra
gédie, smútku, potupy. Nasvletenle schodišta červenou 
fa rebnou škvrnou na začiatku opery vytvára okamžite 
asociáciu na násilie, krv, pomstu. V tomto z,mysle sa 
červená farba uplatňuje l v ďalšom priebehu deja. Svet
lá fa r ba kostýmov Lukrécle a jef dvoch služobn!c sa 
kontrastne znakmi cnosti, čistoty, pokoja a kludu. Al 
v kost~moch troch vojvodcov sa v náznqkoch uplut ľ\ujú 
vyššie uvedené farebné charakterlstlká ( prepásanle , de
taily v kovovo les klom brnen!) . Obaja komentátori , súc 
v čiernych rl1chach , evokufl1 myšlienku nndčasovostl . 
aj keď s Istým religióznym momentom, ktor~ sa snú
bi - podla partlt6ry - s Ich úlohou. Scéna a kostýmy 

no náladotvornl1 zvukovosť 1 preclzne členenie Jlnle v hu, čomu speváčka nie vždy mohlo učiniť za dosf. Jana 
logike žiadaných gradácii. Skoda, že práve záverečné Ourlačová (Blanka), Mária Elláilová, Eva Senlglová (Lu· 
ansámblové finále 1 vokálna zložka) pred epilógom s trá- cial vytvorlll vhodné typy ženských pr-otagonistiek. 
calo trochu nn transparentnosti. Naštudovunle Lukrécle bolo pre súbor zaiste orle~-

Na margo nlektor~ch jednotlivosti. Dvojica komen- kom, ktor~ rozlúsknuť so síce podar ilo. avšak nebol 
tátorov, o ktorej som sa už zmienila, vytvára r ámec die- to oriešok celkom st rávl telný. Mul nt svoje kazy a opä-
la v prológu, lnterll1dlách 1 epilógu, no má a j vyhra- tovne poukázul na tie problémy, s ktor~ml sn Komorná 
dené vokálne vstupy do deja. Brltten - podla požla- opera SF po týku od sv o t ho ZI'Odu u len pomaly sa !c it 
davky v partlt11re - pon!mal Ich (llohy pohybovo sta - zbuvuje: je to problém nevyrovnanostl speváckeho s6-
tlcky, t. j. komentátori mail zostať počas celej opery llstlckého ansámbl u, na jml! čo do vokálnych, mene j u~ 
nn vyvýšenom mies te po strunách javis ka, pričom ná· hereck ~ch kvalit. Z toh to hladiska zattu l neprekona né 
ročnosf Ich partu spočlvu la v nutnosti deta ilne roz· ostávä naštudovanie Orff ove i Ml1drej ženy (alias Skro-
pracovaného, v~razovo dlterencovuného speváckeho pre· tenie zlého muža]. v ktorom došlo k tednoznočne t rov· 
javu, na pomoc mohla pr!sf mimika 1 gestlka. v br ut!- nová he medzi požludavka ml vyplýva túclml z purtltúr v 
slavskej Inscenácii zdynamlzovanlm Ich (lloh - v zmys- a Ich umeleckou realizáciou. 
le fyzického pohybu - prekážalo najm!! , že sa strácal Reflex!vne dielo B. Brlttena Lukréciu, tá to metaforu u 
rozdiel medzi objektlvizovanlm skutočnosti a .,odkry- zdunllvej velkos ti u zdunlivom páde človeka, sa v bnt · 
Um" myiilienkových pochodov hlavných protagonistov. li'sluvskej Inscenácii lúšti v rovine symbolov, ale a j re ;J · 
Ne~ladtícl dojem konftíznostl vznikol v 1. dejstve - listlckej. mies tami už naturullstlck ej štylizácie, a to prá · 
komentátor akoby meflstofelsky našepkáva! obom vot· ve tam, kde by stačil jednoduchý náznak. Zdá sa, že 
vodcom [ Junlovl Intrigy, Tarqulniovl myšlienku na zmoc- Inscená tor i Imputovali nechtluc do v~sledného tva r u 
nenle sa Lukrécle ) Ich nekalé úmysly. Neopodsta tnené podvedomie dnešného č l ovek a, žijúceho pod t la kom ve· 
je tiež, ako v prológu komentá torka drži v ruke par- domia sebnznlčenla . je to popretie krehko-drsného pri. 
titl1ru oper y Lukrécla, zmysel čoho sl divák vy lož! asi behu alebo jeho pov~šenle ? Ze by sa črta l nový fin de 
takto: .,Ide sa hrať nejaká vec" ; v skutočnosti by su sclécle - s jeho lrltu júcou exaltovanosťou? Možno je 
main vytvorit Ilúzia, že črta z .,knihy histór ie". Drob- to naozaj sy mptóm na~ej doby. v ktoreJ sa !udské dôs-
oých významných posunov bolo v Inscenácii nlekolko. to jnosf u česť rozmelu jú v nl z kom prospechárs tva . ut l· 
spomeňme uspoi't jeden: Ak Komentátor spieva ,.Princ lltárnostl, ukájunl .,novodob~ch vášni". Chudovského vf· 
temne bozká Lukrécll dlaň" u Tarqulnlus tak urob! so klad Lukrécie je nekonvenčný i nekonformný, nemusi-
značnou drsnosťou, ťažko tento tav považovuf zn he- me súhlasiť s viacerými l'flfljnými zásahmi (čo som kon· 
reck~ paradox, skOr zn nedorozumenie. krétne l nazna čllu]. nemožno mu však uprieť fokt. ! e v 

Ak hodnot!me v~kony sólis tov. účinkujúcich v opere, kafdom prlpade hýbe svedomlm súčnsnlka 
na prvom mieste treba uviesť Ivicu N«shybovú (Komen- JANA LENGOVA 



Festivalové recitály 

Paata Buri!ulad1e 

Stalo sa u nás dobrou trad!
clou pozývať na BHS vždy nie
ktorého z predstavltelov sveto
vej vokálnej .,špičky". Tentoraz 
nás poct11 návštevou mladý, no 
už svetoznámy spevák Paata 
Burdi!ulad1e, národný umelec 
Gruzfnskej SSR, ktorého H. von 
Karajan údajne označll za naJ
väčšieho bas istu storočia. 

U nás v Bratislave sa P. Burd
čuladze predstavll 2. 10. reci
tálom z ruskej plesňovej tvor
by - výberom skladieb CaJ
kovského, Gl!nku, Arenského, 
Rubinštejna, Dargomyžského a 
Rachmaninova. Možno povedať, 
že preds tavy, aké sme sl o ňom 
vytvorili na základe predchá
dzaj(Jcej povesti, nielen neskla
mal, a le daleko prekročil. Je 
to predovšetkým HLAS, orgán 
jedinečného volumenu a farby, 
ako stvorený na to, aby spieval 
s orchestrom a naplnil zvukom 
rozsiahle priestory velkých 
operných divadiel. Toto aj bý
va obvykle cielom majltelov ob
jemného hlasového fondu; len 
máloktorý z nich sa odváži vy
skúšať sily aj na umelecky ná
ročnejšej pôde komorného spe
vu, kde sa cent predovšetkým 
kultú.ra. No P. Burdčuladze sa 
ú.spešne vyrovnal a 1 s týmto 
žánrom vokálneho umenia -
úspešne preto, lebo disponuje 
bohatou dynamickou a fareb
nou i k6lou, kultivovanou dik· 
ciou a vd'aka svojej mulikallte 
a inteligencii aj v:fralovou n6-
paditosťou. Nie je ta jomstvom, 
že rusk! skladatelia velmi čas
to plsall skladby práve pre hla
sy tohto druhu - ved Rusko 
bolo oddávna kolfskou fenome
nálnych basistov. Svedč! o •fom 
vokálne ustrojenie a obsahový 
pátos ruských romanci. 

Program recitálu P. Burdču
ladzeho obsahoval 16 č!slel, nie
ktoré z nich aj u nás dobre 
známe, a ko napr. ,Blagoslavla
ju vas, lesa" a .,Net, tolko tot, 
kto znal" od Cajkovského, ale
bo .,Somnenle" od Gl!nku, čl 
.,Net. moru, ne uchodt" od 
Rachmaninova. Medzi prevažne 
lyrlc kýml romancami bolo aj 
nlekolko reallstlcko-eplckých 
·výjavov (.,Balada" od Rubln
štejna a .,Starli kapra!" od Dar-

Snfmka: V. Benko 

gomyžského) a jedna pljácka 
nálada od Rachmaninova. Ume
lec svo j program zakončll vy
znanfm speváka .. Ja ne prorok" 
od Rachmaninova. V jeho po
dan( bola každá pleseň Iná. Bo
hatá herecká obrazotvornosť 
mu pomohla prenikn6f do mik
roneta tejto tvorby a odhallf 
v net nepreberné mnolstvo n6-
lad, ktoré - vd'aka majstrov
skému ovl6daniu vok61no-tech
nlckfch prostriedkov - PX•· 
svedi!lvo tlmoi!ll svojim poslu· 
ch6i!om. 

Po oficiálnej času večera mu 
obecenstvo prlpravllo nadšené 
ovácie, za ktoré sa umelec od
vďačil tromi pr!davkaml. V po· 
pulárnej satire .,Blcha" od Mu
sorgského ukázal nielen herec
ký talent, ale aj vynaliezavosť 
- napr. v spOsobe, akým ve
del odstupňovať charakter 
9llllechu - od pobaveného a! 
po servilný. Milovnfkom oper
nej hudby vyšiel v ťístrety maj
strovským prednesom árie Ba
sma z Rossiniho .opery Barbier 
zo Sev1lly (v záverečneJ ka
dencU zaspieval vysoký tón 
.,a"!) a árie Flllpa z Verdiho 
opery Don Carlos. 

Klavfrnou partnerkou P. 
Burdžuladzeho bola znamenitá 
Ľudm1!a Ivanovová, zaslťížllá 
umelkyoňa Ukrajinskej SSR, kto
rá s nim trvale spolupracuje. 

LJUBA MAKOVICKA 

Dramaturgiu klavfrnaho recl
t6lu i!fnskeho umelca Fon 
Ts'onga, pôsobiaceho vo Vel
kej Brltánli (Koncertná sieň SF 
12. 10.), tvorlll dva autorské 
bloky - choplnovský a debus
syovský. 
54-ročný umelec je velkým 

mágom svojho nástroja. Z jeho 
hry vyžaruje zvláštna · sila, vy
rovnanosť 1 vášeň sputnaná že
leznou vôlou. Fou Ts'onga ob
darlla pr!roda prltažlivým osob
ným čarom, spoč!vajťíclm v ne
nlltenej jedhoduchostl a prlro
dze.nostl a s týmito črtami svoj
ho naturelu stvárňoval a j cho
plnovský .,polorecltál". Co do 
kultei.ry tónu sa niekomu Fou 
Ts'ongova hra mohla 1daf 

miestami pritvrd6, prflli stro· 
h6, 1ameran6 na v:fstavbu cel
ku, nie na vychutn6vanie de
tailov. V skutočnosti však bo
la oprostená od vonkajš!ch 
efektov a velká práve svojou 
vzácnou prostotou, nenásilnou 
plastikou fráz v bohatej dife
renciácii tónu [možno trochu 
prlostrého, v pasážach však na
prosto zretelného, vyrovnaného 
a brilantného l. 

Dramaturgiu chopinovského 
polorecitálu postavil Fou 
Ts'ong na málo frekventova
ných opusoch, ktoré vymed:lll 
č!slamt 59.-62. 

úvodnú Barkarolu Fis dur op. 
&O stvárnil rytmicky bez vý
raznejšlch rubát, s minimálnym 
agoglckým vlnenlm, zdôrazňu
júc rytmickú monotónnosť 
[ostlnátnn figúra v base] , nad 
ktorou formoval jedinečne 
zvládnutú koncepciu výstavby. 

Menej hrávané mazurky z op. 
59 (a mol, As dur, fis mol] sa 
stal! ukážkou Ideálneho pr!stu
pu ku krehkému svetu chop\
novsky lyrickej tanečnosti. Ne
boli to pastelové obrázky, 'I le 
dokonale verné farebné faksi
mile (načrtnuté rukou 1 foto· 
grafU a jasne ohraničenými 
kont(Jraml, pričom každý záber 
( = ma zur ka) znázorňoval inú 
scenériu s jemným výrazom v 
nálade a odlišne tieňovanú. 

Nokturn6 H dur a E dur 1 
op. 12 nemali sladkastý salón· 
ny nádych, ale mužnú lyrickú 
spevnosť, dokonale jasné, ale 
jemné ozdoby s náladovým 
ostlná'tom p'otláčanej vášnivos
ti. 

Fou Ts'ong. Sn!mka: R. Polák 

Najzávažnejší opus - Fan· 
t61ia-poloné1a As dur, op. 11, 
dielo evokujťíce Chopinov stras
tiplný duševný svet, pochopU 
Fou Ts'ong ako mohutnú fres
ku konclpovanťí na pevných 
rytmických základoch, skvele 
stavebne zvládnut(J. Výrazné 
zdôrazňovanie polonézového 
rytmu potláčalo do ·istej mte
ry fantázijný moment, malo 
však svoju logiku a plné opod
statnenie. 

Ak Chopin svojou odosobne
nou prostotou mohol niekoho 
neuspokojit, každf bez v:fnlm· 

ky musel dať i!tnskemu umel
covi absolutórium za. jedlnei!
nú . interpret6ciu DebuNyho 
troch sérif Obral OV r Image s 
oubliées - zrejme br&tlslavská 
premiéra, lmages I. a Images 
II. 1. Klavirista svo jou svietivej
šou zvukovou paletou opätovne 
načrtáva! jednotlivé nálady ver
mi priezračne, čisto, nič, ale
bo len velmi málo zahmlieval 
a a i pri fascinu júcej dokona
losti vedlajš!ch hlasov na jmll 
v náročných pasážach vždy do
minovala vedúca melódia. Nič 
sa nestrácala, všetko znelo jas
ne, odstupňované podla stup11a 
dôležHosri. Spomeňme aspoň 
záverečné č!slo z lmages l. 
.,Pohyb" v omračujúcom tempe 
a pritom tak prosté, suverénne, 
nenapodob!telné v koncepcii 
dynamickej formy. Fou Ts'ong 
nepoužlva nijaké pomocné bar
ličky spohodlňuj(Jce dosiahnu
tie zvukového výsledku. On sl 
vždy kladie pred seba tie na i· 
pr!snejšle nároky a dokáže sa 
s nimi vyrovna( do dôsledkov 
a bez zvyšku! 

VLADIMIR CIZIK 

V rámci BHS sa aj tohto ro
ku uskutočnili dve organové 
matiné v Koncertnej sieni Cs. 
rozhlasu. Na prvom ( 2. 10. l sa 
predstavila Anna Zúrlkov6 s 
pozoruhodne náročným progra
mom. Slovensk(! tvorbu repre
zentovali ukážky z cyklu Por
tréty A. Oi!enAia. Umelkyňa ich 
stvárnila plasticky, s dôrazom 
na zrete lnosf všetkých . detai
lov. Podobne svedomitý pr!stup 
ukázala v lUndemltlwvej 
II. sonáte, ktorá nebaz!ruje na 
výrazových prostriedkoch 
avantgardných smerov, ale re

. prezentuje snahu o vyrovnanú 
syntézu starej a nove j hudby. 
Z Bachovej .tvorby sme počuli 
Triovf chorál A dur, potom ver
ké Prelúdium a fúgu e mol. 
skladbu, ktorá sa v poslednom 
obdobi najčastejšie objavuje na 
programe našich l zahranič
ných organistov, zrejme preto, 
lebo svojou náročnosťou pred
s tavuje akoby provokuj(Jcu v9-
zvu na zmeranie vlastných sf!. 
Zúriková ukázala, že si je ve
d•omá úskal! tejto monumentál
nej skladby. Prelúdlu nechýbal 
dramatický vzruch a gradácia, 
kým zrozumitelnosf fúgy pod
porila tempove umlernenejš!m 
exponovan!m témy. Výsledkom 
bola jedna z najvyrovnapejšlch 
interpretácii tohto diela. Dra
maturg~ia vyžadujúca maximál
nu koncentrovanosť charakteri
zovala aj druhú časf progt•a
mu. Meniaenov cyklus L'Ascen
lion prezentuje na jednej stra
ne originálnosť nápadov a cel
kového š týlu majstra,' na dru
hej strane problém rozsiahlych 
plôch bez (pre poslucháča) jed
noznačných kontrastov. Ako pri 
organových koncertoch vôbec, 
aj v rozhlasovej s ieni sa vy-

. nára jú otázky zvukových da
nosti nástroja a priestoru. Vel
ml zjednodušene: velký organ v 
tuttl by mal .,zaplniť " sálu, 
mnohé skladby vedome poč!ta
Jú so zvukovými pr!valmi, v y
tvárajúcimi osobítné efekty a 

Nicholas. Danby 

eLimlnujúolm! napr . pocit 
ak9chkolvek disonancii. V roz
hlasovej sien! ostáva vždy vý
razný ods tup, ako keby organ 
znel vo vedlajšej ouestnosU, 
vždy ako "komorný" nástroj. 
Možno by pomohla úprava pr!
llš hustého [Ina k krásneho l 
prospektu. 
Záverečné Deull esquluea M. 

Duprého doplnlll program aj 
o prvok oslňujúcej virtuozity a 
strhujúceho ohňostro ja efektov. 
A. Zúriková si týmto koncer
tom výrazne upevnlla svoje po
predné miesto medz! našimi 
koncertnými umelcami. 

Druhým organistom festlvallJ 
[ 9. 10.] bol Angl!čan Nlcholaa 
Danby. Namiesto prezentovanie 
3-4 velkých diel bežnej orga
novej l!terattlry dal prednost 
uvedeniu menš!ch, u nás ne· 
známych skladieb. Z angl!ckej 
tvorby boli zastťípenl John Bull, 
John Stanley, z novšlch auto· 
rov Peter Dlckinaon, Frank 
Bridge a Belgii!an Guy Waltz. 
V pestrom výbere figurovali aj 
také skladby ako Barkarola C. 
Saint-Sal!naa a Passacaglia J. G . 
Rheinbergera. Publikum vo vy
predanej rozhlasovej sieni 
vďačne prijalo tieto svieže, 
efektné drobnosti. Danby sa 
však nevyhýbal ani dielam "re· 
prezentrut!vnej" organovej tvor
by. V Bulltehudeho Prelei.dlu 
a mol up(Jtal výrazne non le· 
gatovou hrou, ktorá je vo vel · 
kých priestoroch · prostrledk<>m. 
zrete Iného prednesu (ako už bo
lo povedané, "komorný" cha
rakter daného organa a pries
toru bez doznievania to pr!llš 
nevyžaduje). V Bachovom Pre· 
lúdiu a fúge e mol naopak 
prekvapil prevažne legatovou 
hrou, hoci práve túto skladbu 
Interpretuj(! organisti často až 
"se~ane". .Oalš!m výrazným 
znakom bol prednes celej 
sklad by na Jednej zvukovej plo
che, bez striedania manuálov. 
Tretou ukážkou z často hrané· 
ho repertoáru organistov bola 
Pli!ca hérolque Césara Francka. 
Niektor! Interpreti vyzdvihuj(( 
ma jestátny charakter tej to 
skladby a výrazné členenie IÍ· 
sekov. Danby da.J prednost 
svižnému tempu, výrazným gra
dáciám pri zachovan! maximá !· 
nej kontinuity prednesu. Vzhla· 
dom na pomerne zriedkavé 
hosťovanie anglických organis· 
tov u nás, bolo Danbyho fest! · 
valové vystú.pente v!taným obo· 
ha tenfm koncertnej sezón y. 

LADISLAV DOSA. 

oncert elektroakustickej hudby 
Elektroakustické š túdio Cs. rozhlasu pripravilo 5. 10. 

zauj!mavý fes tivalový koncert overených i premiérových 
kompoz!cll vlacer9ch skladatelských generáci!. Popri 
dvoch čisto elektroakustických skladbách odznell tiež 
diela pre sólové nás troje čl komorné zoskupenia a mag
netofónový pás, v ktorých zohrali významnťí ťílohu vy
nika júce vfkony Interpretov (Harmonla antiqua, K. 
Paprčka, ]. Luptáč!k a R. Rudolf). 

Posledná z elektroakustických kompoz!cil skladatera 
Mira Bázlika Balada o dreve, s použltfm mot!vov z 
l. čast! violového koncertu B. Bartóka, je premyslenou 
konfrontáciou čisto hudobného a konkrétneho zvukové
ho materiálu. Charakterizuje autorovu snahu o neus tále 
hladanle nového s pôsobu reaUzovania skladby, je kon
frontá ciou . tradičných (1Íryvok Bartókovho violového 
koncer tu pôsobiaci ako stme!ujúct prv.ok) a netradič
n9ch {využitie a spracovanie zvuku dreva a polystyré· 
nu l kompozičných prostriedkov. Róbert Rudolf, repre
zentant nas tupujúcej skladatelskej generácie, sa pred
sta vll elektroakustickou kompozfclou Nlei!o povedať. 
Dielom, ktoré z!ska lo ocenenie i v zahranič[. Pre kom
pozlc iu je charakteris tické spojenie sluchového a vi
zuá lneho vnemu [sólista a ko interpret 1 herec ), ktoré 
sa jav! ak·o ve fmi progres!vna zložka diela. Poslucháč 

je zainteresovaný do zvukového i dramatického pohy
bu diela, do výpovede autora, provokuj(Jcej svoje oko 
Ile aktuálnosťou témy, problémami medzlludských vzťa
hov. Iný spôsob spo jenia živej reprodukcie a konkrétne
ho zvukového materiálu reallzuje vo svojej premiérovej 
kompoz!cll Elegick:f koncert pre klarinet, magnetofóno
vú pásku a digitálny zvukovf procesor Jozef Malovec. 
Za integračný prvok vol! digitálny zvukový procesor, 
ktorý spracúva konkrétnu a umelo vytvorenú. zvukovú 
vrs tvu. Hladanle a nachádzanie nových zvukových a 
technických prostriedkov sa stáva Malovcov1 priesto
rom pre rozš!renie vefml poetickej a lyrickej výpo
vede. 

Pre celú kompoz!ciu Juraja Hatrlka Voli memoriae Ili. 
pre komornt sei.bor a magnetofónovf pás je charakte
ristické hladante [zrodu a vývoja hudby, vzťahov, sú
vislost!, odpoved!). Z diela cltlť a utorovu snahu o vý
poveď i zamys lenie, výrok 1 krédo, h!adanie paralel 
medzi Judským a tvorivým, s pontánnym, zlskan9m a pre
c!teným, objavovanie vztahu hlasu a zvuku, vnemu a 
zvuku, zvuku a jeho vývoja v cHen! autora. Hatrlk r ea
lizuje to, čo c!tl, hladá s právne vyjadrenie pocitu i zt\· 
važnej myšlienky. 

Juraj :Ourii sa predstavil zložitou . viacvrstvovou. l'n 

rebne bohatou e lektroa kustickou kompozlciou Sny {s 
podtitulom Hudba pre činel a jeho flafolet], ktorá zis· 
kala na jvyššie ocenenie na minuloročnej medzinárodnej 
s(Jfaži e lektroakustickej hudby vo Varése. Dielo cha· 
rakterlzuje polyrytmická štrukt(Jra , dokonalá realizácia 
všetkých zložiek, procesuálnosť ako . dôsledok transfor· 
máci! základn9ch zvukových modelov a Ich vzájomných 
vzťahov s okolitými vrs tvami. Zaujlmav~m prvkom je l 
vkomponovanie konkrétneho zvuku bic!ch nás trojov, ur
čitým spôsobom limitované, ale súčasne zabezpečujúce 
možnos ť improvizácie hráča na týchto nástrojoch. Pre
miérovým a s(Jčasne prv9m skladatelovým dielom v ob· 
!as ti elektroakustickej hudby bola Chvála života Hanuia 
Domanského, dielo oslavného charakteru, plné baladic
kosti, zamerané na vy jadrenie vztahu k rodnému kraju. 
Kompoz!ciu možno zaradiť medzi významné diela zame
rané na folklórnu oblas t. 

Mysl!m, že koncert v;tzdvihol kvalitu elektroakustic 
kej hudby, poukázal na je j široké a za tial neohranl· 
čené tvorivé možnosti a na schopnost skladieb také· 
hoto typu žlť emancipovane popri hudbe už dávno ove
renej pra xou, skúsenosťou 1.1 tradlciou. 

MILADA GODANYOV A 

H! 



latarp6dlaa (Ifa let JP') 
... 6ťala6 prehliadka aladfch 
iaterpretoY aoclaliatlckfch kra
Ifa, je bleúlae aa a TIJI nria
dajCicou akciou BHS. Ci!aatai
koy lP' deleRute koacerta6 a
seat6ra dl!aataeaet krajiny. 
Docb6daa tak aCil!aaae k istej 
koafroat6cU doa6caho l!eako-
alonaekébo reprodukčného u· 
menia ao :aahraall!af•- Vyatei· 
paola ll6l!aataeafch illtarpre· 
to• od:aaell aa ityroch koacert
afcb podulatlacb (10.-12. ok
t6bra Y Koacertael aieai SF. 
Moy:aeaonl aieai SF a Koa
certaoa it6dlu Ca. ro:ablaau) 
n ityral uaelecky, technicky 
i Y obaadeal telies odUiafmi 
orchestrami. 

M. Fukai!OY6 

lnterpódium 
V dramaturgii jednotlivých 

koncertov boli zashlpené všet· 
ky slohy, vrátane hudby nášho 
storočia, ba i tvorby posledné
ho desaťročia (T. Chrennlkov). 
S výnimkou polskej sopranist
ky mal každý tičastnlk možnost 
prezentovať svoje kvality iba v 
jedinom štýlovom obdobi, ča 
pre recenzenta predstavuje iba 
aktisi sondáž do umelcových 
schopnosti a pre Interpreta 
možnost volby takého autora, 
ktorého štýl je QlU najbližši. 
Dosiahnuté výsledky na pódiu 
oprávňujti teda s Istou mierou 
tolerancie vyrieknuť slld pri po
stihnut( charakteristiky umel
covho naturelu. 
Najväčšiu prUežltosť pre po

rovnávanie daU plati klaviristi: 
Madarsko reprezentoval 28-

ročný GAbor Caalog, ktorý 
predniesol sólový part Schu
mannovho Klavlrneho koncertu 
a mol op. 54. Zdá sa, že Ide o 
typ, ktorý dokáže vystlhntif ob
sah hraného diela - v tomto 
prlpade poetlcktí Intimitu 1 
eleganciu výrazu. Navodzoval 
Ich kl'ehkým zvukovým vypra
covanlm, kvalitou tvoreného tó
nu, medltatlvnou spevnosťou. 
Csalog je extrovertný, hudbu 
tvori s lstý·m odstupom, nie 
však sterilne, nezaangažovane. 
Je typom moderného, výborne 
technicky pripraveného Inter
preta. 

V jeho susedstve (takisto s 

Stredovek a 

SKO Zlllna) vysttípll reprezen
tant SFRJ Predrag Mullle•ll! 
ako sólista Interpretačne po
merne chtílostlvého 4. koncer
tu pre ktavtr a orchester 
G dur, op. 58 L. van Beetho
vena. Hudobné plochy dokázal 
Mužljevlč naplnlf citovo zaun
gažovanou, niekedy až výbuš
nou hudbou. Vzhladom na svoj 
vek sa obdivuhodne vyrovnal i 
s f1lozoflckou meditáciou stred
ného Andante con moto. Neme
nej lmponujtico tvoril tyrlcké 
časti a potláčanou vášnivosťou 
nabité plochy okra jových čas
ti. Možno v zápale tvorenia 
niekedy popohnal tempo, ale čo 
je hlavné, dokázal svojho pos
lucháča presvedčiť. 

Náš tičastnlk Mlkul6i Skuta 
potvrdil oprávnenosť svojej no
minácie vysokými parametrami 
výkonu v Mozart-ovom Ktavtr
nom koncerte A dur (Kz. 488). 
Sólový part stvárnil s elegan
ciou, vrtícnou plastikou tinU, 
pevným sklbentm tísekov, ale 1 
iskrivou zemitosťou. V jeho vý
kone sa sntiblla kulttíra tónu 
a technická suverenita s osob
nou zaangažovanosťou a boha
tým spektrom dynamických 
prostriedkov. 

Sovietska reprezentantka Za
alfa AubaklroYOY6 nezaprela 
svoj krehkejšl nervový systém. 
Na jednej strane ju charakteri
zovala vysoká miera vrtícnostl, 
schopnost plasticky vyspievať 

f. Clerch 

rachmanlnovsktí kantilénu ( 2. 
klavfrny koncert c mol op. 18) 
a na imponujticej tírovnl sa vy
rovnať aj s technlcký,ml tíska
liam!, na druhej stra.1e sme 
však cltlll Isté rezervy v udr
žani napätia výstavby s ten
denciou pri virtuózne expono
vaných tisekoch neopodstatne
ne zrý~hlovat. V porovnani s 
mužskými .Interpretmi sa nevy
hla aj ,Jstým zakollsaniam, pri
čom l prehladnosf fakttiry vy
kazovala isté rezervy. 

Bulharský, vekovo najvyspe
lejšl účastnlk, 31-ročný fovi!o 
Kruiev pod taktovkou R. Zim
mera ( SOCR 1 uviedol Koncert 
D dur pre lavti ruku a orches
ter ( jednočasťový 1 M. Ravela. 
Na imponujticej technickej ti
rovni (v nA jexponovanejšlch 
miestach skokov sa nevyholln
tonačným prehreškom) a naj
mil výrazovo m uzikantsky plno
krvne demonštroval svoje ln
tenzlvne muzikantské cltenle 
posilnené aj výraznou hudobnou 
Jntellgenclou. 

Kubánsky gltar.ista )oacquiu 
Clerch svoje vyspelé ovládanie 
nástroja demonštroval v jedno
častovom Koncerte pre gitaru 
a orchester od H. VUla-Lobosa. 
Iskrivý, no disciplinovaný tem
perament, spolahlivé zvládnu
tie fines gitarovej techniky, a le 
l stavebný nadhlad nad širšfml 
plochami zanechali oprévnenti 
rezonanciu u obecenstva. 

Viac na vonkajšl efekt ako 
na hlbku prežitia zatneraný,vf
kon polskej lyrlcko-kolorattír
nej sopranistky Klagy Mltrow
akej navodil nlekolko otázni
kov. Pôvodne ohlásený a vytla
čený program :r.menHa v prf-

K . Mltrowaka 

pade Richarda Straussa (na
miesto Uspávanky zaradila CU
clllu, op. 27, č. 2) a pridala 
áriu Violetty z opery G. Verdi
ho Traviata, takže z pôvodnej 
dramaturgie zostal iba Slávik 
zo Siedmich raných piesni Al
bona Bergu. Poslucháč mat na 
základe jej výkonu dojem, že 
sa na publlkum usiluje viac za 
pôsob!t efektnou toaletou a 
ženskou prltažlivosfou ako vnú
torným prenlknutlm do obsa-
hu Interpretovaných skladieb. 

Najmladšou tohtoročnou fi· 
častnlčkou JP' bola huslistku 
Aatle WelthaaaoY6 z NDR ( 21. 
rokov). Jej vysttípente charak
terizoval zdravý tvor.ivý tem
perament, pevné tempo, čistá 

Intonácia, ale l optimistický pri
stup k svetu Bachovej hudby 
(Koncert E dur pre husle a 
orchester - BWV 1042). Rezer
vy v jej výkone by sme mohli 
nájsf pri formovani strednej 
medltatlvnej časti skladby 
(Adagio) . V každom prlpade 
jej výkon patril k tomu lepšte
mu, čo tohtoročné JP' pontíka
lo. 

Vlolončellstka Michaela Fu
kal!ov6 (dr uhá reprezentantku 
CSSR) sa prezentovala u nás 
vcelku neznámym 2. violončelo

vým koncertom T. Chrennlkova. 
Svojim výkonom zanechala ver
ml priaznivý dojem tak v tech
nickom vypracovani, oko 1 vý
razovom stvárnen!. Je to vý
razná osobnost lmponujtíceho 

vystupovania, zdravo 
má, umelkyi1a dravého tempe
ramentu l ženskej vr(Jcnostl. 
Popri hlbke citového ponoru 
je oj mimoriadne Inteligent
ná a táto črtu jej pomáhala u
držof mieru výrazu, napätie 
stavby l dôkladnosť technické· 
ho vypracovania. 

S mladými umelcami spolu
pracovali štyri telesá, ktoré ok
rem sprievodu pri koncertných 
sólach stvárnili aspoň jednu 
doplňujtícu skladbu. SKO tm
oa a ). Valtom predniesol na 
tívod večera Symfóniu D dur 
č. 104, Hob. J/104 .,Londýnsku" 
Josepha Haydna s nie dostatoč
ne dotiahnutým zvukovým vy
pracovanlm a stíhrou, s pomer
ne bojazlivými vstupmi niekto
rých nástrojov l celých sku
pin. Róbert Staokoukf so SF 
Koilce v Schumannovej I. sym
fónii B dur op. 38 demonštro
va l vysoktí mieru svojho ne
všedného tvorivého dirigent
ského ~ukoplsu, ale l Isté re
zervy v ovládanl temperamentu 
1 markantné aj pri Interpretá
ci! sprievodu v Rochmanlnovo
vi) . Tvoriť hudbu mu pôsob( 
nesmiernu radost a tento optl
mlz.mus prenáša plným prlehrš
tlm na orchest!fl' l na obecen
stvo. .,Warchalovcl" sa okrem 
sprievodu k Mozartovi a Ba· 
chov! prezentovali prlznačným 

muzlkantským nodšenlm a dô
kla dným technickým vypraco
vanlm v Slnfonll In G F. X. 
Richtera a známym Diverti
mentom D dur (Kz. 136) W. A. 
Mozarta. Zimmer ao SOCR pre
miérova! Dve symfonické poé
my podla knihy B. Chňoupka 

.,Lámanie pečati" od českého 

autora Josefa Boháča . Skladu
tel sa nechal Inšpirovať dvoma 
dramatickými prlbehmi hrdi
nov v rokoch 2. svetovej voj
ny - s lovenskej ženy a fran
ctízskych partizánov v boji o 
Strečno počas SNP. Idea diela 
predčlla hudobnú výpoveď. 

VLADIMIR CI!IK 

FESTIVALOVÝ 
ml skutočne od výmys lu sveta. Mal Ich, 
ak sa ml to podarilo s polahlivo ustrá
žiť", vlastne okrem pozltlvu všeťky -
violy, zobcové flauty, flauty priečne, dul
elán, lutnu, tympany, bubny, čembalo čt 
klavlchord a pod. Dôležitejšie je, že Ich 
vie aj použit v Intenciách Tlnctorlsovho 
Ideálu .,varlety" t. j. mnohotvárnosti, fle
xibility, kontrastnostl no 1 eufonlčnostl 
výsledného zvukového obrazu. 

PRÍSPEVO~ 
l 

Vokálny stibor Tba Hllllard Eaaamble 
z Velkej Británie, ktorý v:Dnlkol r. 1974 
(vedticl Paút Hllller). je jedným z mno
hých západoeurópskych sllborov špecla
Uzujticlch sa na renesančnti polyfónlu. Tá
to hudba bola aj na programe jeho bra
tislavského vysttlpenla (7. 10.), kde za
znela taUanska, franctízska, španielska 
a anglická tvorba 15., ate najmä 16. s to
ročia - chansony, madrigaly, ballady l 
moleta jednak notoricky známych auto
rov (napr. Orlando tasso; Matona mia 
cara, Luca Marenzlo: Se ta mia vita čl 
Clément Jannequln: Le chant des ois
seaux ), no l diela sklada te l ov ktorých 
bežný poslucháč pozná mgžno ten z 
učebnlc dejln hudby alebo z odborných 
lexikónov (Thomas Ravenscrort, Matteo 
Flechu, Thomas Weelk.es a 1.). A le 
dobré, že zazneli aj v Bratislave, lebo 
napr. Ftechov Jubllate, Ctamabant a u
tem muUer Pedra Escobara čl The battnd 
or three ravens Thomasa Ravenscrofta 
predstavujtí neobyčajne suR:estlvne, kon
cepčne l výrazovo jedinečné a svojho 
druhu vrcholné majstrovské diela. 

Paul Hllller Sn!mka : V. Benko 

Problémom stíboru Hortus muslcus nie 
je Interpretáciu a ko taká. Ono je bez
pochyby založená nielen na jemnom hu
dobnoQl citenl, no l na velkých s ktíse
nostlach fundovaných š ttídlom dobovej 
teoretickej literatúry u na vnlknutl do 
s ubs tancie hran9ch dieL Ani najpr!snej
šl kritik Im nemôže vytkntíf napr. ne
štýlovosť či nedos tatky v profes ionalite . 
Problémom stíboru - aspot1 pokla l Ide 
o jeho fes tivalové vysttípenle (9. 10.1 -
je však repertoár a dramaturgia. Jednuk 
preto, lebo až na niektoré výn imky pred
viedli v podsta te čosi Iné. než čo s lu
bova•l programový bulletin 1 doš lo zre jme 
k admlnlstrutiv[lemu .,nedorozumeniu" J. 
no na jmU pre určlttí homogenitu reper
toáru. Až na nlekolko madrigalov Clau
dia Monteverdlho (výborne ~asplevaných 
a za hraných 1 sme vo vyše poldruhahodl· 
novo~ koncerte p_očull renesančný .,po
pulár - tanečnú a plesňov(J tvorbu ne
meckú a taliansku a ukážky z ranobu
rokovej hudby tnš trumentálno-sultovej 
( Peuerl, Praetorlus ). Osobne lutujem, že 
vypad la avizovaná Sonatu a 3 Antonia 
Berta llho autora, ktorý bol - a ko to 
ukazujtí archlvne dokumenty - v Bra
tislave v 17. storoči často hraný. Aj ked 
ná ročne jšie polyfonlcké žánre vo vys tú
peni Hortus mus lcus absen_!ovall, pos lu
cháči za iste odchádzali spokojn! - za
žili pr!jemné odpoludnie s peknou u za
u IIma vo realizovanou hudbou. 

Spevohra NS sa na fes tivale prezento
vala galakoncertom v koncertnej sieni 
SF (5. 10.) . Program tvorilo 28 č!slel, po
zostávajtíclch z jednej orchestrálnej pre
dohry a pásma árii a dvojspevov z kla 
sických operiet J. Straussa, E. Kálmána, 
Fr. Lehára, R. Planquetta, ]. Offenbacha. 
O. Nedbala u G. Duslka. Orchester NS 
dirigoval z. Macháček . Fes tlvalovtí at · 
t•akclu predstavovalo spolutíčinkovanle 
zahraničných hos t! - sólistov Státneho 
akademického operetného divad lu v 
Moskve. Operetného divadlu Ste fana M.J 
kedonského v Sofii a Divadla opere ty 
Metropol v Berline. Uvltanle a s lovný 
sprievod obstarala E. Ga lanová. Medzi 
tíčlnkujtíclml sme poč uli hlasy, ktoré by 
sa mohli s tís pechom uplatniť aj v ope
re: napr. barytonls tu Juri ja Vedenejev<t 
alebo lyrlcktí sopranistku A!gu Romaň
kovovú. Prlebo jný soprán Svetlany Var 
guzovovej štý lovo lnkllnoval s kôr k es
trádnemu podaniu, kým mladý a tempe
ramentný Sergej Alimplev umocnil s voj 
slabšl hlasový fond v rámci možnostf 
aj určitým pohybovým prejavom. Hlaso
vo pozoruhodn! boli a i bulharskl hostia : 

Hllllard Ensemble tvoria Iba štyria só
listi-muži. Stí to však sólls tl z každého 
hladiska parfektnl. Disponujú zrejme ab
s olútnym sluchom, čomu nasvedčuje do
konalá čistotu Intonácie (aj ked su alto
vý part realizoval falsetom), suverenita 
pri moduláciách, skokoch a rytmických 
zauztenlach. Ich hlasová technika je 
priam jedinečná ; čo ako by sme chceU. 
nebolo možné prlchytlt Ich pri zakoll
sanl, nebolo ani najmenšieho kazu v so
hre čl stispeve. Všetky formovo. žánro
vo l štýlovo rôznorodé diela - pravda 
v rámci rozpätia renesančného vlachlo
s u - zazneli v rovnako dokonale vy
clbrenej podobe. Najviac sme vša k obdi
vovali ohromné rozpätie výrazu: raz s me 
počuli virtuózneho sólistu 1 Ravenscrofl). 

Inokedy štyroch jedinečných komorných 
spevákov ( Marenzlo J. ba dokonca 
nech to znie akokolvek paradoxne -
aj vokálnu symfóniu (Escobar a William 
Byrd, Ave ver um cropus ). Ma19 stí. bor 
The Hllliard Ensemble, ktorý právom 
patr! k svetovej špičke, ukáza l a doká
za l, že aj s kromnými prostriedkami mož
no roblt velké umenie a prlfažllvo sprls
tupňovuf starli hudbu. 

lB-členný sllbor Hortus muslcu• z 
Estónskej SSR (ume lecký vedúci Andres 
Mustonen J. ktorý v Bratislave vysttípll 
už v roku 1980, sa takisto zameriava 
na s tredovekú a renesančnti hudbu, ktortí 
sa snaž! podávať všestranne atraktlvnym 
s pôsobom, čl stí to už dobové kos týmy 
účinkujúcich, no najmll evidentná snaha 
o krásny a zaujfmavý zvuk. Hortus mu
stcus tot iž disponuje dobovými nás troJ · RICHARD RYBARIC 

Churalampl Charalempiev je tenoris ta so 
silným fondom a bezpečnými výš kami a 
sympatická, dievčensky pôvabná Naďa 
Cvetkovová disponuje jemným lyrlckým 
sopránom so spoľahlivou kolorattírou. -
Angelika Gr Ufe-Gerd fik o z NDR ukázllla 
dobre vyškolený tmavšl soprán, kým lei 
partner Wolfgang Eilers sa po hlasove j 
a j výrazove j stránke pre javil skôr <~ ko 

Inte rpret muzikálového štýlu. - Spevo
hru NS dôstojne reprezentovali sopra. 
nls tky M. Andrašovanová u ]. Somošlo
vá a barytonls tl J. Benedik a F. Mala 
tlnec. L)UBA MAKOVICK.A 



Slovenská hudba na BHS 
Cim vhodnejšfm môže prispieť do deja medzinárod

ného festivalu hostltelská kral!na než vkladom, ktorý 
reprezentuje jej vlastnú hudobnú kultúru? Popri Inter
pretačných prezentáciách dostáva sa k slovu pôvodná 
tvorba , ktorej už tradične náležf v skladbe programov 
určitý priestor. Je otázkou, ako a do akej miery dokáže 
dramaturgia tento priestor naplniť skutočne výstižnou 
ukážkou z panot•ámy domácej tvorby . .. 
Tohtoročný 24. ročnfk BHS sa niesol v znamen! osláv 

jubilea nár. umelca Eugena Suchoňa. Jeho tvorbe bolo 
venovaných nlekolko jednak samostatných programov, 
jednak časti z programov. Práve tu sme mail mož
nost v koncentrovanej podobe sledovať na Suchoňovom 
diele rozmanitost Interpretačných pohladov - rôzne 
modifikácie výkladu poetiky jeho diela - a čo je prá
ve mimoriadnou festivalovou danosťou, nielen z domá
cich Interpretačných zdrojov, ale 1 vo viacerých Impor
tovaných podobách (napr. l . októbra bola Serenáda 
pre sl61!lky uvedená Stokholmským novým komorným 
orchestrom, Baladlcká suita zaznela na otváracom kon
certe, ktorý patril Ceskej fllharmónll. s dirigentom 
V. Neumannom). Neobvyklá bol~ pr!ležltost vypočut sl 
v kompletnom tvare cyklus cyklov Kaleidoskop (Came
rata slovaca s V. Málkom, klaviristka K. Havllková 
a organistka E. Dzemjanová] na koncerte 8. októbra, 
podobne monument našej vokálnosymfonlckej spisby 
Zalm zeme podkarpatskej ( 7. októbra na koncerte Slo
venskej filharmónie so z. Košlerom a sóllstom A. Ku
charským ). Samozre}me, že v suchoňovskej festivalovej 
časti nemohli odznieť všetky autorove reprezentatlvne 
opusy, predsa si však mysllm, že slávnostnej atmosfére 
by bola prospela velkolepá Symfonická fantázia na 
B-a-c-h ... 

Tradične l. októbra, na Medzinárodný deň hudby, sú 
odovzdávané výročné ceny hudobných Inštitúci! ( ZSSKU, 
SHF, SHS a Slovkoncertu). Dekoráciou k tejto udalosti 
bol koncert zostavený zo skladieb nosltelov týchto oce
neni v minulosti. Tento fakt ostal vlac-illlenej v anonymi
te, o zdôvodneni dramaturgickej skladby koncertu ve
dell len ti dôvtipnejšf alebo zasvätenejšl poslucháči. 

Plano sonáta Josefa Slstu zaznela opäť v podanr 
S. Zamborského. Na Slxtovej hudbe vždy znova zaujme 
a presvedči ten Istý prvok: prlncfp neomylnej konštruk
cie sledujúcej presne načrtnutú krivku oblúka - priam 
geometrického tvaru, ktorý je však naplnený množ
stvom zmysluplných hudobných tvarov a súvislosti. Vý-

sledkam ll! hudba. S ldlomatický.m pradlvom, ale vždy 
znovu jedinečná, plná napätia a neopočúvaných tvarov. 
Adaxlo pre husle a klavfr (P. Bogácz a D. Rusó) od 
Romana Berxera zaznela v progl.'ame ako náhrada (za 

· Hatrfkovu skladbu). Je to trochu "t.ná" Bergerova hud
ba, prlnášajOca dalšie, nepoznané rozmery skladatelo
vej hudobnej filozofie. Je vážnou výpoveďou o vážnych 
veciach bytia. Z chorálovej meditácie znie nalleha
vá obsedantnost (- znie a nezaniká -l - ako množ
stvo nezodpovedatelných otázok . . . Na hudbe Milana 
Nováka je prlťažllvá jej spontánnosť, čl je to v polohe 
hravého scherza, alebo elegickej uvolnenosti, ktorá je 
bytostnejšou pôdou práve v Hudba pre flautu a slAI!l· 
kové kMrteto (V. Samec a Filharmonlcké kvarteto). No
vákovská prvotná Invencia nesklame a jej modifikácie 
sú naplnené ozajstným muzlkantským pulzom. 

Okrem suchoňovského jubilea zohladnila dramaturgia 
festivalu l dalšie jubileá, viažuce sa k osobnostiam 
nášho hudobného života. Koncert 6. októbra pozostával 
zo skladieb Tibora Frešu ( 1918), Jozefa Kresánka ( 1913 J 
a Ladislava Holoubka (1913). Po jeho odznenl sa po
núkla otázka o pádnosti zaradenia tohto programu do 
kontextu medzinárodného fóra. Vieme, čo pre našu mu
zikológiu znamená •Osobnost Josefa Kresánka. Nemysllm 
sl ale, že jeho briskné hudobné myslenie dokázala v 
optike medzinárodnej konfrontácie obhállť Suita pre 
husle a klavlr, Mláddnfcka (A. Sestáková a V. Kel
lyová). Podobná otázka znie na margo uvedenia Zdra
vice pre ityrl lesné rohy a alál!lkové kvinteto (Oornl dl 
Bratislava, Moyzesovo kvarteto + R. Sašlna 1 od Tibora 
Freiu. Napriek dojemnej dedikácii (80. narodenLnám 
ma js tra Suchol\a) a východiskám sklad ba ne presvedči 
a nepodá dôkazy o viacrozmernej hudobnlckej kreatlv
nosti sv,ojho tvorcu. Jediným svetlejšlm bodom bolo 
uvedenie Sl61!ikového kvarteta 1!. 1, op. ll Ladislava 
Holoubka . (Moyzesovo kvarteto), diela viac než päť
desiatročného (ll, ktoré zaimponuje svol!ml muzlkant
skýml l technlckv profesionálne zvládnutými ašpirácia
ml. Je to živá, žlv.otnostou obdarená hudba. 

Napokon festivalové premiéry: Cappella lnstropollta
na s dirigentom B. Wordsworthom uviedla svoj koncert 
3. októbra skladbou Ladislava Burlaaa Pa·mlatke Sosta
kovll!a, premiérou verzie 3. sláčikového kvarteta pre slá
čikový orchester. Prvotná podoba skladby nás už neraz 
presvedčila o svojich kvalitách. Jej "podvojný" tvar v 
partltťíre komorného orchestra nadobudol azda ešte 

atraktlvnejšlu a úplnejšiu zvukiovú podobu. Názvuk na 
Sostakovlčov hudobný svet, lyrická reflexia l dramatic
ká vzopätost tu vyznie ešte vo vyzretejšej podobe. 

Kantáta L6ska najl!lstejila od TadeUa Salvu sa vo svo
jej modlflkovanet pGdobe (soprán tu supluje part reci · 
tátorky a trťíbka) dožila premiéry 4. októbra. Subtllnv 
svet detských emócii ("lásky najčistejšej" J. videných 
cez poéziu viacerých slovenských básnikov, sa stal ln
šplrujťíctm predobrazom k rozsiahlemu vokálnemu tva
ru. Kantáta je v Salvovom poňal! nezávislou formou 
sedemdielneho cyklu, v ktorom každá z čast! vytvára 
samostatný mikrosvet. Salvovým eminentným zámerom te 
"vysplevanle" lásky najčistejšej - spevný ludský hlas 
je preňho spolahllvou, nekonečne tvárnou pôdou. Tu 
dokáže sebe najvlastnejšlm spôsobom štylizovať svoje 
zámery. Kantáta je vlastne opäť jednou skladbou z rodu 
balád, typických pre myslenie a vyjadrenie svojho au
tora. Popri zodpovedných výkonoch SFZ (vedeného 
P. Procházkom), recitátorky I. Rapalčovej, trťíbkára j. 
Svejkovského a klaviristu J. Salaya sa zvlášť zaskvel 
výkon basistu P. Mikuláša. 

Mladý autor Peter Martllu!ek našiel lnšplratlvny zdroj 
v aktuálnej (zároveň akťítnej) téme o zhubnosti narko· 
mánie a bezťítešných osudoch jej obeti. Vo svojom scé
nickom oratóriu s názvom Memento sa v Ideovej a tex
tovej rovine stoto~ňute s literárnou podobou rovno
menného titulu českého publicistu a splsovatela R. Joh
na. Memento je v Intenciách obsahu ,.venované živým 
a mttvym", te (chce byt) zdvihnutým prstom, varova· 
nim, výkrlčnlkom, apelom . . . Azda v zámere. Na roz
siahlej hudobnej ploche (časovo vyše hodiny) orató
ria neodznelo vel a presvedčivých argumentov. Zdá . sn. 
že preexponované hroty literárneho ťítvaru len ťažko 
možno stotožniť a zlťíčlt s prostriedkami, ktorými dis
ponuje hudba. Martlnčekom použitý k.ompozlčný arzenál 
by mohol mat v Iných súvislostiach Iné, opodstatnenej
šie amblcle, než sú. tie, ktoré ho nechávajú. v pozlc11 
akejsi Inertnej sl1bežnlce k textovým hyperbollzovaným 
expreslám, alebo epickým plochám, znejtl.clm nanajvýš 
"nehudobne". Ako bezradný otáznik zapôsobila scénické 
dekorácia E. Kallckého, dopLnená neustále pulzujl1clm, 
sťíhlasne s amplltťídou expresie kmltajtl.clm svetlom bo
dového reflektora .. . 

Interpretmi skladby boli F. Zvarlk, D. Livorová, P. 
Oswald, V. Chmelo, Slovensk! madrigallstl (L. Holásek) 
s výdatnou pomocou host! z Maďarska, komorného stl.
boru Skupina 180. LtDJA DOHNALOVA 

V prospech slovenskej hudby 
Bežná správa o činnosti Hudobného 

informačného strediska Slovenského hu
dobného fondu by po ukončen! Brati
s lavských hudobných slávnosti vyzera
Ja asi takto - uskutočnilo sa v porad! 
už 16. s tretnutie hudobných dramatur
gov, ktorého cielom je propagova ť a šl
rlt slovenskú hudobnú tvorbu do Ciech 
a do zahraničia. Zúčastnili sa na ňom 
drama turgovia, publicisti, rozhlasov! 
pracovnlcl a Interpreti z 9 kra jin (MĽR, 
NDR, RSR, Svéds ko, Velká Británia, USA, 
ZSSR, Rakúsko a CSSR). ktor! navštevo
va li i fes tivalové koncertné a operné 
poduja tia. Dramaturgia prehrávok ob
sahovala na jnovšie diela slovenských au
torov, vlcleoukážky niektorých diel, tri 
samosta tné profilové bloky reprezentan
tov troch sl:t'ladatelských generácii -
E. Suchoňa, J. Ma lovca a V. Kublčku, 
zahraničn! hostia dostali 1 nahrávky vy
bra ných diel Romana Bergera ako no
s ltP.la Herderovej ceny za hudbu. K su
chému výpoč.tu by už chýbal Iba pres
ný dá tum a povedzme veta typu - slo
venská hudba vzbudila zaslťíženú pozor
nosť. 

Pozrime sa však na Stretnutie drama
turi(ov - ako sa akcia vžila do pove
domia v reči hovorovej, trochu z nad
h ľadu. Málokto vie, že myšlienka pro
pagovať a šlrlt našu tvorbu prostrednlc
tvom prehrávok pozvaným hosťom Slo
venského hudobného fondu práve v ča
se medzinárodného hudobného festivalu 
BHS, je autorstvom Jura ja Hatrlka a k 
jej rea lizácii došlo v roku 1973. Velmi 
rýchlo sa z prvých prehrávok stalo 
Stretnutie dramaturgov symfonických te
Iles zo socialistických krajin a od roku 
1982 podujatie, na ktorom sa zúčastňo
vall l hos tia z kapltallstlckých štátov. 
Pes tl·á paleta host! tohto ročnlka na
značuje záujem naozaj vyspelých kra
jin Európy, ba i mimo nej. Co to zna
mená? V ' rýdzo organizačnej štruktúre 
z toho vyplynula zmena názvu na Stret
nutie hudobných dramaturgov ( SHD), de 
facto začali navštevovať naše podujatie 
nielen samotn! programov! pracovnlcl, 
ale 1 rozhlasov! odbornlcl, muzlkológo
vla - publicisti, koncertn! umelci a dl · 
rlgj!ntl š pecia lizujúci sa na interpretáciu 
súčasnej hudby, zástupcovia medzinárod
ných fes tivalov a podobne. Pre nás sú 
zaujlmavl všetci hostia , ktor! mOžu jed
na k sprostredkovať Informáciu o sloven· 
skej hudobnej kultúre ako celku, jedna k 
upla tnlt diela našich a utorov priamo v 
koncertnej praxi, nap!sa( o našej tvorbe 

či kultťíre ako celku, zaradlt. slovenské 
skladby do vysielania - skrátka šlrit 
povedomie o svojbytnej mladej hudobnej 
kultťíre Slovenska. 

Vzápätl po uskutočnen! akcie te velmi 
ťažké bilancovať úroveň, zhodnotlt ju 
možno Iba s Istým časovým odstupom, 
takže dnes sa dá napriklad hovorU o 
výsledkoch vlaňajšieho Stretnutia hudob
n9ch dramaturgov, ba 1 predošlých roč
nlkoch. Tak možno celkom smelo oceniť 
mimoriadnu prácu našich m adarských 
hosti, ktor! pravidelne vysielajú sloven
skú. tvorbu v Maďarskom rozhlase. Od
znelo tam každoročne viacero skladieb 
našich autorov - v tomto roku to boli 
predovšetkým diela E. Suchoňa a ho
dinová hudobno-slovná relácia o tomto 
autorovi. Velmi velký záujem o našu 
tvorbu prejavujú. programov! pracovnlcl 
v NDR. V súvislosti s výzvou SHF, aby 
sa jednotlivé krajiny pridali k oslavám 
osemdeslattn E. Suchot1a, pripravili v 
NDR viaceré koncerty (pred nlekolkýml 
dňami odznel Suchoňov :Zalm zeme pod
karpatskej v Lipsku, na jar a na jeseň 
to boli zväzové koncerty s majstrovou 
tvorbou) . O tom, že rakúsky rozhlas 
pravidelne vysiela skladby s tvorbou 
E. Suchoňa a nahrávky našich komor
ných sťíborov, sa asi tiež vera nevie. 
Al Velká Británia začala svoju činnost 
v prospech slovenskej hudby práve na 
pôde rozhlasu. Nie je zanedbatelné, že 
Suchoňov Svätopluk odznel v BBC Lon
dýn v špeciálnom programe vážnej hud
by (Radlo 3) už dva razy a že sa práve 

na základe tohtoročného SHD a návštevy 
obnovenej Inscenácie Suchoňovet Krl1t· 
ňavy pripravuje na vysielanie nahrávka 
tejto opery. Ostáva Iba verlt, že sa k 
slovu dostane 1 nová pripravovaná na
hrávka OPUSu v buddcom roku. lnlcia
tlva Velkej Británie však siaha {)Vela 
dalej než po podnietenie záuJmu kon
krétnych Interpretov o slovenské diela. 
Výsledkom nlekolkoročného zastťípenla 
te(to kral!ny medzi hosťami SHD te kon
takt s britskými orchestrami a operný
ml spoločnosťami, ktoré pretavlll živý 
záujem o slovenskú. tvorbu (náš časopis 
prineste osobitne rozhovor s dr. Graha
mom Melvlllom-Masonom, v ktorom sa 
bližšie skonkretizujú plány na naJbližšie 
roky - pozn. red.). Ako vyzerá vzťah k 
•Severským krajinám? Tento vy.Ostll do 
organlzilcle výmenných štipendijných po
bytov pre mladých koncertných umelcov 
Svédska a Slovenska s cielom naštudo
vania, uvedenia a ponechania sl v re
pertoári skladieb sťíčasných autorov 
oboch krajin. 

Snaha poznať - to znamená l viace
ro prehrávok na pôde SHF z tvorby brit
ských autorov, z tvorby autorov sever
ských krajin, z diel polských skladate
lov, ale l naopak. Práve na základe na
šej lnlclatlvy v rámci Stretnutia hudob
ných dramaturgov vyplynula pre SHF 
možnost prezentovať podobnou formou 
diela našich autorov vo Velkej Británii 
MĽR a Svédsku. Al host z BĽR prlspei 
k šlrenlu našej tvorby doma, a to hlav
ne viacerými článkami a referátmi na 
konferenciách . Od hosti zo Sovietskeho 

Pohlad oa úhstafkov stretnutia: (prvý rad dava). z. Pachovský, E. Jeake, O. Ge
bauerová, J. Deeséayl, G: Melvhille-Ma soo. Sn!mku : R. Polák 

zväzu sme sa v tomto roku dozvl!dell 
o viacerých vydaniach slovensk9ch skla· 
dleb vo vydavatelstve Sovletskll kompo
zltor, ale l o konkrétnych uvedeniach 
skladieb Suchoňa. V t9chto krajinách sa 
prellnalťí tdeAlnym spôsobom kontakty 
zväzové, fondové a výsledky štátno-po
litických akcll, akýmýl sú. Dni kultťíry 
CSSR v jednotlivých krajinách. O tom, 
že české orchestre velmi aktlvne uvied
li slovenské diela v ostatnom roku, sme 
Informovali v Internom bulletine ZSSKU 
a SHF Informácie. O tento zvýšený zá
ujem sa zaslúžil najmä Divadelný ústav . 
v Prdhe, ktorý pravidelne podnecuje jed
notlivých dramaturgov v Cechách, aby 
zaradovali hudbu slovenských skladate
lov do programot. V tomto roku sme 
mail po prvýkrát aktlvneho ťíčastnlka 
~ RSR. Podarilo sa stimulovať k naštu· 
dovanlu slovenských skladieb rumunský 
súbor sťíčasnet hudby Archaeus a pre 
budťícnost pripravujeme deň slovenskej 
hudby v rumunskom Bacau (26. apriL 
1989), kde popri orchestrálnom koncer· 
te odznie komorný koncert slovenského 
telesa a prednáška o našej tvorbe. 

Ked nám náš prvý americký hos( 
oznámil , že Zeljenkova Rozhovory od
zneli v rozhlase v USA, vedeli sme, že 
to sl1vlsl s Ich uvedenlm na BHS a 
následnou ponukou Cs. rozhlasu v Bra
tislave smerom do zahraničia: Ked však 
vyšla v časopise Fanfare v USA (nov.
dec. '87) rozsiahla štOdla o slovenskej 
dlskografll, na rukopise ktorej sme spo
lupracovali, bol to celkom hmatatefný 
výsledok nášho úsllla. Tohtoročným hos· 
tom z USA pokračujeme v našej práci 
v zmysle šlrenia povedomia o našej kul
túre, ale l s úplne konkrétnymi ponu
kami na naštudovanie. K takejto bilancii 
by som mohla pridať prácu host! SHF, 
ktor! navšt!vili prehliadku novej tvorby 
v tomtc u minulom roku. O tom však 
na inom mieste. 

Pridám radšej zopár poznámok k našej 
pcnuke na tohtoročnom Stretnut! hudob
ných dramaturgov. Hostia velmi vyso
ko hodnotili skladbu Vladlmlra Godára 
Dorlutangin sad a viacer! z nich (o. 1. 
dramaturR" FOK Praha) plánujú. dielo 
u\last. Aj ~ $ymfónla Juraja Hatrlka 
vzbudila pozornosť a seriózny záujem 
u uvedenie v NDR. Neutlcha ohlas nn 
tv tll' l.u Eugena Such011a, u to na všet 
ky diela rôznych obdob!, vrátane opier. 
Tai-.yto je letmý pohlad na Stretnutie 
hudobných dramaturgo"v dnes. 

VIERA POLAKOVICOVA . .., 

HZ 
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Rozhovor s Udom Zimmermannom 
N aroduf 1943 ., Dr6tllaaoch, 116dlum aa tamojlej 

Vy80il:ej hudobnej lkole, odbor kompoalcla, dlri
so•ule a apn, .poaluch61! majatronkej triedy Akadémie 
t~meal NDR ., BerUae, od 1972 dramaturs pre a61!aaaé 
hudobaé clindlo St6taej opery ., Dr6111aaoch, 1974 aa
.ldadater a yedécl .koacertafch cykiDY St6dlo DOYeJ hud
by, 1982 rladay profesor kompoalcia aa drUIIaaakej 
Vysokej hudobaej lkole, aiekolkoa6sobaf aosuer alda
datelakfch ciaa UNESCO, aoalter Ceay Hana Eialera 
·Rozhlasu NDR, riaday l!lea Akadémie UJD8DI NDR a Slo
~odaej akadémie umeal ., Hambu.rsu, l!lea kur816rla 
Semperovej opery, l!lea prealdla ZYbu !Skladalefoy a mu
slkol6so• NDR a predseda jaho dr6111aaakej orsauidcie, 
od 1985 Y8d6ci S61!aaaého budobaého diYBdla opery 
.., Boaae, od 1981 riaditel Dr61cfaaakého centra pre a6-
taaa6 hudbu, od 1988 umeleckf "f8d6cl a6boru Muáca 
•Iva ensemble Dreadaa~. 

Dlrlsonl o. i. Berllaakych fllhal'Dlonikov, Vledeaaltfch 
aymfoalkov, ORF orchester Viedeň, operué aébory vo 
Viedni, MalchoYe, Hambursu, Bonne •.. S Yyle 100 la
acea6clami jeho opier doma a v aahraail!l patr( k aaJ
um6•aaejlla s61!aaafm operafm akladatelom "fO SYele. 

TYoje opery Biela rula, Druhé roabodautle, Leriaoy 
mlya, Schuhu a UetaJ6ca ,priuceaa6, B6jal!a6• paai maj
atro-.6 a opiť Biela rula, a6 ul roky na reperlo6rl mao
bfcb tUYBdiel 8 D8USI61e &B.IDBID8D6YBJ6 DOYé UYedeala. 
Z hfadiaka hudobaej rel!l l a6metOY ja lo vlak pre teba 
ul hlat6rla. Kam ameruj6 IYoje a6taaaé pl6ay ., oblaatl 
operaej tvorby? 

kulisa k scéne. Teda v opere bud(lcnostt by maLa byť 
hudiba absolútnym vodltkom v1zuálnyoh kOIIIlponentov, 
maloa by sa dostat zo sva:j1ho p.4tosu, a orientovať sa 
na plesňový štýl - najmen~lu buaťku opery. Ak to ne · 
doslahllleme, budeme naďalej milovať opery minwlého 
storočia a opery dvadsiateho storočia nebud·11 vz.budzo· 
vat pozornosť. To znamená, že aj opera, Mlk a.ko s(lčas· 
ná hud!ba v~beone, musi Isť dapre>d.u cestou sp!!t. Tá.to 
cesta neznamená pritom e.plgónstJvo, ale o.žlvotvol'iace 
preberanie minulého do sCI·časno.s tl. To je mOJ náZ<Or 
na výlvoj novej opery, ale zdOoomujem, je to mOJ osob· 
ný postoj, z:a Iných hovoriť nemô:žem. 

Nemecká hudoba6 kultéra je oeodmyallteraou alolkoll 
vfvoJa hudby vDbec, bea aemecktch hudobofch tvorco• 
by bol hudobat odkaz mluuloatl oeamlerae chudobaf . 
Ak6 ja altu6cla v aéi!aaooatl? 

- Kedže sa pohybujem v oblastiach NDR 1 NSR, sle
dujem s~multánne aj vý;voj hud·by v ob~dvooh §tátooh. 
V stlčasnostl však nemôžeme hovorU o hudbe nemec
kej, pretme výV'OJ obidvoch nemeckých štáltOV bol a je 
po roku 1945 značne rozdielny. Ale Je m ujimavé, že 
sa spoločnosti NDR a NSR pribl1žujtl (ole v zmysle 
zjednotenia, to by bola utópia!), prlbllžu1t1 sa v zmysle 
pozthvnych 1 negatlvnych momentov, v zmysle pr.Lbl1-
rovan1a sa ekonomickému ntveau. V tomto zmysle sa 
zbllžu•je 1 umenie. Hudba NDR sa v posledn ých rokooh 
"otvorila", tntenzlvne komunLkwje s med2Lnárodalým d118· 
nim. Podobne alro v§ade Inde, ži'j11 1 v NDR skladatell.a, 
ktor! komponu1jú r ôznorodoti hud•bu vyc hádoojúcu z da 
nej spol~čenskej reality, a ~a'k <ľko v§ade môžeme l tu 
hovorit o hud'be do breJ a zlej. 

S Medala6rodafm dňom hudby roku 1981 aa ap6Ja 
naik Or61cfaaakého centra aéi!aanej hudby. Ialcl6toroa 
jaho uniku l jeho rladltelom al ty. O i!o sa uallojete, 
je lo lea lok61Da a6lellloat DrUďaa? 

- Vybool som sl ramáin Svajčl.ara Ma:x<a Forlscha Vo
lám sa Gantenbeln, patrlaot nesporne k naJvýz.namnej· 
§Im llterámym prácam sCičasnostl. Po v~acerýoh operách, 
ktoré sa zaoberali závažným! problémam! Iudstva, a! 
n&Iudskootl, pôjde v tomto prl:pade o komedlálinu zá:ležl
oost zoboo-ze.n(l v žlv~tnýoh osudoch Judského jedlinca. 
Hlavnou postavou je slepec, k.torý nie je slepý - za 
(akého oo považuj(! ten !nl, a teda vldl veci, ktoré by 
nemoibol, nemal a nesmel vidiet. Nesmie (nemOže) vi
diet, že ho podvádza žena, že sa sta·! ne.jalký zločin ... 
Na,prle.k vámOIStl nastolených problémov dodhádza k ce
lému radu komedlálinyoh sttuáoll vyjadrených 1 adek 
vátnym hudobným jazy·k•om. Bohatým lnša>l·račným pra
meňom ml bola prLI'<lm hud·ba J. P<h. Rameaua. Samo
rm-ejme, že nejde o cltáolu Jeho budiby, ale z Rameaua 
vychádza·m v tvorbe tematlcko-motiovlck~<:ih kom,plexo.v, 
vo flg.Q.oodt, v dejových ko.n.šteláclách, v estetl<lkých 
otá-z:ka"Oh, to zn. z prlnclpov comme.dla dell'arte. Pre
miéra toMo diela sa uskutočni v rdku 1990 v ZUrichu. 
Podolmú transparentn(! §trwktúru •IM 1 môj da.Hll o,perný 
projekt - Don Quijote podla Bulgakova, ktorý uvedie 
Stá:tna opera v Berline v ro:k·u 1992 pri prlleUtostl 250. 
v~ročla svolho založenia. 

Ako •ldl tYorca a61!aaaej opery jej •fYoj aa koacl 
20. alorol!ia? 

- To určite nie. Pomenovanie Cenrra mOžeme pri' 
rovnať k Dráždanskej Swatskapelle a lebo k Drážd.!llll· 
skému Kr1!1>vému zboru, ktorých pôso·benle je !ll'ltom 
medz!lllá.rodné. V meste umenia za aké sa Drážďany 
považ·u~CI. nie je možné umenie lokálne o·rur.al!lltlf. Na'§e 
Centrum musi mat medzdná'rodný význam, chceme sa 
tým smerom wbeNI t. Pracuje v ňom 18 octboml.kov a uf 
to by bolo Iba pre neja.k(l krajs.ktl z.ál~~tost luxusom. 
Nepoznám žiatlen festival - Varšaovská j8'SIE!ň, festival 
v Donausoh1ngene, Sta jel'SikCI jeseň, Berlinske B!entna.Je 
-, ktorý by mal \'1ac ak·o desa ť ,pr<lCO'Vni'kov. Drážďan
ské centrum je aktrvne po oe lý l'Ok . UsporedCI.va de· 
sl.atky konoer,tov z tvorby sklada terov celého svet<J, r.:H\ 
svoje špeciálne oddelenia, ak.o napriklad muz.llkologldké, 
propagačné, fonotéku, štCidlo. Práca týCihto všebkých zlo· 
žlek vy.tls tuje ra'Z ročne - vždy od l. do 10. októbra, 
do Dni stlčasne·J hud·by, te.d.a do nového hudolmého 
fest1valu. Jeho obsa:h nie je orientovaný vý,Jučne oo 
h-u'dbu, ide nám o to, ak·o vJastlile dnešolk žLje a zaob
chádza s ume.nlm vObec. Z toho dOvad•u sa k slov.u 
dostáJva l tanec, vý,tv.ar.né umenie, nezabudl'l sme an! na 
vývoj v oblasti džezu, an1 na zaujiomavé, ba provo'kat1v. 
ne otázky muzLk•ológle. 

Oaky koalakt a RameaoYfm hudobafm odkasom badať 
aj aa Jedaom & poaledafch opuaow IYoJaj tYoriwaj dlel· 
ae. Koacert pre lesof roh a komorat orchester wytdra 
radoataé atmoaf6ru, doslova arll opllml&IDDIII a maj
atroYakou Ylrluo&ltou. Prel!o ara&u tento odkloa od tém 
fudakej lahoataJaoaU, aloolnnoaU, bGfu a aaablaU? 

- SkladateLia sa oosto vyjadruj(! o svojich nD'Vých 
d•lelach ( na,prl'klad v programoch koncer.tov J, formuluj ll 
svoje skladatelské prlncLpy a odha·Iu•}ll svoju skladatel · 
s.k·tl dielňu. Platnost v§etkého "teoretlzovan1a" overi v§alk 
až dielo samotné. Dlvadelnlk Giorgio St.Tehler sa ne
dálvno vyjadril že dnešné umenie by ma lo rudom po
môcť, malo bÝ sa prihlás!t k ,.Iuds k ost!" a nie ,Jile
l·\Klskost!". V hudobnom umeni to a le nie je také jed
noduché, neg.atlvne obrazy nášho žlov{;t.a nemôžeme jed
noduc·ho odsuntl.t. Bolesť by sme sa ale mali snaž!t 
vidiet v globále Judského osudu, n·le tu 1ba pa'SI.vne 
t·rplet. J.a som sa práve pod v.plyvom J. Ph. Rameaua 
dal na no.Y·I'l cestu, čo sa odra'Zilo u-ž v spomlnanom 
koncerte a d11fam t v opere podla Maxa Fr.tsdha. U Ra
meaua som našiel v§etk·o, čo som hladal - hoov,(l bez
prostrednosť, šarm, eleganciu 1 výrazové pl'OStrlediky, 
ictoré zne.jtl moderne ba až a<Vantg~rdne. Bolo a je .to 
moje 09Gbné dobrodružstvo, ces.ta od!halenl a ~tCirdU, 
ku ktorej som sa už vela razy ,JPrlznoal". 

- Pred:ov§etkým st mysllm, že unlfo'rmlta v sCičasnej 
opeN nie je mo!ná. Pre mňa je v opere hudba nosi
teikou jednanl a vntl.tomtch postojov a mysllm sl. že 
jej budCicnosf sa mus( uberať týmto smerom. V mo)IC'h 
očiach sCI Mozart a Verdi abSiolotitnyml prototypml p;re 
vývoj a pre m(!J osobný postoj k opere. Verdi predo
v§etký<m svojou kresbou a ťíspornOISoou. Od'hliadnuc od 
velkých zborov je v jeho hwdbe velmi vera Individuál
nych scén a nie je pravdou, že Verdi muz.lciruje Iba 
v trojštJvrt.ovom verJdLkov.anl. MOZ!8rt je zasa tný. fa~o 
zl·stlme, čl pisal hudbu z ducha d~va;dla alebo dlva·dlo 
vyrástlo z ducha hudby. SumaT:izácla sync;;horonlzáole 
scénlidkosH a hudby je u ne'ho tak sllin.á, že an.! ne
vedno, čo prá.ve vládne - dLvadlo čl hudba. A talkáltJO 
hudobn~cénlcká konkrétnosť by ma;l.a byt pre bucLCic
nost opery I.'OQlhodujtlca. Rozhodne by 91lle sa ma!.! v sil
časnosti dostat z toho, fe viac vlldlme alko p.OCujeme, 
hud·ba by maLa byt viac alko v posledných deisat.roclae!h 
abso!CIInlym vodlťk·om pri tnscenácll. Sklad!81t&I by ma l 
tolito vedieť o dJ.vad.!e, aby tympány oopoužlval 1ba 
na VY'Plnenle času, kým prejde speová/k od stollll ku sto
llčke. VObec som toho názoru, že akM<olve.k Uustrácla, 
a·ký·k oivek ozdobný zvuk, ktorý nevycháda:a z konkrét
neho deja je mf'tvy, je smrťou opery. Inalk budeme ma t 
t.ba činOhry s h·udbou, čo je Než potTebné, ale 1 dobrá 
h.uaba k čJI!lohre by mala byt piodst.a·bne v.!ac ako tba 

TYoja meao aa vlak predovletkfm ap6Ja a kompoao· 
wealm. Z akého dGvodu iaveatujal do apomlaaaébo eu
tra lolko i!aau? 

- V posledných dvadsla.tloh rokoch, kedy vedome 
komponujem, som nLkdy nebol !<ba skla datelom. Po ce19 
ten čas som sa snažil v spoločnosti, v latorej žijem, 
dostat niečo d.o pohybu. Svoj Ullllelecký produ·k·t som 
považoval vMy za produkt spoločenSký. Co znamená 
moje nad!§enle pre Drážďanské cent.Tum stlčasnej bud
by? Myslim sl, že k<Jm'po!lovanle, vyu~ovanle, dlrlgova· 
nie, tvorenie k oncert·nej dramaturgie je vlastne v sCI
časn~J hudbe spojené. Treba len dať pozor a to je mo
mentálne mOj problém, aby sa plsanle nOt nedostalo 
na pos!e.dn(l pozlclu. Ale ked som u.ž vedenie Centoo 
pre•vzal, dhoel by som s týmto kole.ktlvom niečo v Dráž
ďanoch dosiahnuť, čo bude mat svoje miesto, ec.ho 
a rez.on&nclu. 

PrlpraYila: AGATA SCHINDLEROVI 

NESTRATIŤ SPOJENIE MEDZI GENERÁCIAMI 
R ozhovor so známym sovietskym spe

vákom, národným umelcom ZSSR, 
sólistom Velkého divadla v Moskve Ale· 
xandrom Vedernlkovom. 

V poslednom čase sa roz!ltrll ndzor, že 
klaslckd hudba fe určend l en pre vyvo· 
!enOch - pre hfstku nad!lencov, prevažne 
profeslondlnych hudobntkov. Mlddež sa 
na koncerty klaslckef hudby nedd zldka( 
a keď fu vyslelaftí v rozhlase čl televtzil , 
fednoducho prepne program. Je možn~. 
že na tomto vztahu ku klasike md svof 
podiel vlny at star!lla generdcla? 

- Ano, prepásli sme nejedno desaťro
čie, čo sa týka hudobnej výchovy a vzde
lania našich deti. Lebo záujem o klasi
ku, o vážnu hudbu treba pestovaf od naj· 
tltlejšieho veku. Všetko sa začlna uspá
vankou, k torCI dlefafu spieva matka. No 
dnes sotva ná jdeme mladé mamičky, kto· 
ré by vedeli čo len jednu I udov(l pleseň, 
pretože Ich k tomu nikto neviedol ani 
doma, ani v škole. Mal! by sme sa vrá
tiť k niektorým starým osvedčeným prak· 
tikám. Napr. v p!!tdeslaty ch rok och mal 
každ9 velký podnik či závod svoj spe
vácky zbor; bola to vynlkajCica škola nie
len hudobného vzdelania, no l estetickej 
vfchovy vo v§eobecnostl. 

V poslednom čase sa stala módou " ak. 
tuallzdcla" vdžnef hudby, tel prtsp6sobo-

vanla seíčasnostl. No stantí sa takto sym
fonlck~ a opern~ diela pre nds pocho
pltelnef!llml, alebo sa naopak, e!lte vlič· 
!lmi vzdialime od chdpanla klasiky? 

- Ani k literat(lre, ani k maliarstvu 
a ani k archltektt1re minulých storoči sa 
nesprávame tak barbarsky ako k hudbe. 
Ešte nikomu neprišl o na um "zaktualizo
vať" kupolu chrámu Vasilija Blaženého. 
Ale prepracovať klaslck(l operu na rock a· 
vú, to sl želajCI mnoh!. 

Ste predsedom hudobnet sekcie mos
kovsk~ho oddelenia V!leruskef spoločnos
ti ochrany hlstorlckOch a kulteírnych pa
mlatok. Clendvla tetto sekcie sl vytOčili 
za ciel uchova( a obnovlf startí hudbu 
a rudov~ plesne. 

- Treba sl uvedomiť: aby hudba žila, 
mus( znieť. Na koncertoch, ktoré uspo
radtlva naša sek cia, nanovo ožlvajtl pred 
poslucháčmi zabudnuté, stratené diela. 
Dlho panoval názor , že pred Glinkom ne
existovala v Rusku pôvodná tvorba v ob. 
last! vážnej hudby. Podarilo sa nám prl
splef k tomu, aby sa táto mylná dom· 
nlenka uviedla na správnu mieru. Vrátili 
sme do života skladby významných rus· 

. kých skladaterov 18. a zač. 19. storočia 
- Bortňanského, Fomlna, Degtareva, Be
r ezovsk ého, Aiabjeva - ktocl bol ! dlho 
považovanl za diletantov. V Interpretácii 
komorného sCibor u Barok pod vedenlm 

nár. um. RSFSR Igora Popkova, sa postu· 
cháč! v mnohých krajinách Európy, USA, 
Clny, zoznámili so starou ruskou hudbou. 

Bddanle vrat nezriedka prlpomtna na
ptnaveí detekttvku. Star~ notov~ zdznamy 
sa nachddzaftí v archtvoch, sCíkromnOch 
zbierkac/l, antlkvartdtoch . . . 

- Docent moskovského konzervatória, 
V. M. Surov objavil vynlkaj(lcu zberater· 
ku a Interpretku Iudových plesni napri
klad priamo v Moskve. Cukrárka J. S. 
Kovalevová pomohla folkloristom zaplsať 
takmer 300 plesni, Clčlnkovala v cykle 
spoločensko-historickýc·h k oncertov ,.Roč
n é obdobia". Poslucháči - v prevažnej 
väčšine mládež - · sa oboznámili s ob· 
radmi tradičnej jesenne j svadby, Vianoc, 
jarnými hrami a plesňami. V sCičasnostl 
sa v mnohých mestách a dedinách vra
cajtl k tradičným oslavám dožiniek, k 
slávnostiam ruske j zimy. Deti a mládež 
tu objavuj(! svet ludového umenia. Hoci 
všetko toto je zatial iba kvapkou v mori. 

Casto po koncerte besedufete s poslu
chdčmt. Stí t o ludta r6zneho veku. Co 
dnes osobitne prlfahufe mlddež ku kla
slckef hudbe, čo priJlma a čo kategoricky 
odmieta? 

- Po prvé, odmletajtl ti, ktor! nepo
znajt1 a nikdy poriadne nepočuli vážnu 
hudbu. Treba Im daf možnost spozna f ju. 
!)alej j e potrebné nau~.tť sa počtlvat ll -

cho. AJ tak je na uliciach, v dopravných 
prostriedkoch, v školách , v tlradoch pre· 
bytok hluku. Možno by prospelo, k eby 
sl mladi Iudla pCišťali hudbu tlch§te, pros
te, keby sa naučili počCivať. A ešte niečo. 
Je nevyhnutné, aby r ozhlas i - tel evl z!a 
venovali viac priestoru klasike. 

Star!lta generdcla s l dokdzala svoJho 
času vytvori( Imunitu voči rôznym dru
hom hudobn~IJo gýču, no mlddež nie. Je 
Cíplne neprlpravend sprdvne vntmat hud. 
bu, prifahufe fu vonkaf!lle pozldťko, hluč
nosf, krlklavosf. Kde te podla vds vý· 
chodlsko z tefto sltudcle? 

- Je potrebné pestovať vkus a lásku 
k hodnotnej, naozaj krásnej hudbe. A za· 
čať treba od tltleho detstva. Všetci pod· 
lieh a me (vo v!lčšej, či menšej miere) 
vplyvom módy. Nie je nič zlého na tom, 
keď tislce mladých tancujtl moderné tan
ce, počt1vajt1 nahrávky rockových skupin. 
Chybou však je, ak táto módna vlna za
clonl pred nlml cel ý ostatný svet. 

A ešte niečo. Ľudové plesne čl tance 
vznikal! po stáročia. To najlepšie z nich 
sa odovzdávalo z pokolenia na pokol enie 
- otcovia deťom, dedovia vnukom, uči
telia žiakom. Nesmieme dopustiť , aby sa 
toto spojenie prerušilo, ak chceme, aby 
národná kultCira žila dalej v naši ch de
fach. PrlprBYlla: IRINA STE!KOVA 

( A~N) 
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PREMENY 
československého hudobného kontextu 

LADISLAV MOKRÝ 

Sedem desaťročf, čo ll(plynu-
lo od oh•vfle, kedy na t r os

kách rokúsko-uhorského moc
nárstva dva b.ra•t9ké nárO'dy u
tvoril! ~oločný štá t, Ceskoslo
venskú re.publl·ku, naplnilo ne
smieme vera zá•važných, kvall
tat[vne nový·oh falk·tov aj vo vý
voj! českej a slovenskej hudob. 
nej kulHlry. Mnohé z tah<Jo, čo 
dnes prlj!mame alko samozrej
mosť, v skutočnosti má zlož itú 
a neraz protlrečW.ú vývLnoJV.ťí 
krivku. Od bÚil'!Lvýoh dnf pre· 
vrotu v rok·u 1918 sa zásadne 
merill! a hlavne prehlbova l i 
vzťahy medz i českýlm a sloven· 
s'kým hudob.ným. umenfm. Po
sUhmH a~poň v stručnosti zá
k.ladné aspekty premien česko· 
slovenského hudobného kontex
tu, uzlové momenty jeho vý.vl· 
nu je predmerom nas ledujúcich 
úvah, nutne determinovaných 
n ielen tým, že pravdepodobne 
1de o prvý ta·ký.to pokus, ale aJ 
prero, že na danú tému očaká· 
Ya.me svojský pohfad 1 z českeJ 
s trany - pri všetlkej vnútornej 
spoj l.tost1 môže byť optika slo
wens.kého 1 českého pohfadu v 
mnohom odl!šná, pretože už sa
motné východiská spo ločn"! po. 
prevratovej cesty dejlnam.i bolt 
zásadne odlišné v Cechách a 
na Slovensku. 

Cesk.á hudobná kultúra v ro
ku 1918 reprezen~ova1a .nielen 
v rámci z.an!Jka.júcej monarchie, 
ale aj v celoeurópskych, ba ce
losvetových. reláciách veličinu 
medz.Lnároct.nej úrovne a výma. 
mu. Hudobné Slovensko - to 
boli neslovenské odnože vleden
sko•buda,peštlansk~ho hudobné· 
ho žlv·ota a jedinečný, no málo 
známy a nedocenený follklórny 
poklad. O š1ršfch sú.vlslostlach 
slovenských pomerov na pr.lllhU 
n ove.) repubaky výlsttžne vo svo. 
}!oh spomlen:kach hovori Laco 
Novomeský: "Spoločenský ob
raz Slovenska vo chvfll r!Y.Zij>8· 
du Uhorska a u Worenla Cesko. 
slovenskej repub!Lky na konci 
prvej svetovej vo}ny bol až gro. 
teskne 7imätený. Slávnostn! reč· 
nfcl po rokoch a p<Jo dlhé rOlky 
zvykli hovoriť o t·om, že "tisic
ročné túžby slovenského náro· 
da sa stali skut·kom", že oslo
bodenie "celý nái!'Od uvfta l a·ko 
jeden so srd·oom pl~sajúclm", 
a le nebola tQ pravda. Sloven
sko na túto ohvUu nebolo pri· 
pravené." 

PrlpNlvené na·jskôr oel•koon 
prirodzene ne·bolo ani to, aby 
z vlas tných zdrojov a sil zača
Jo budova ť základy nového hu. 
dOibného života. To, že krátlko 
po prev['ate sa n a cel•om Sloven. 
sku rozvinul bohatý amatérsky 
zborový a o rohest,rá1ny ruch, že 
v Bratlslave začala činnost ope
ra Slovenského národného di 
vadla (IS!ovensk.á Jen podf.a n áz. 
vu, lebo to bol čeSiký súbor, lklto
rý po česky hral pre prevažne 
české publikum ], že v Bralo! sla
ve vznikla Hudobná §kola pre 
Sloveons.ko, nesk or šia Hudo bná 
a ,d.roaJmatlcká atkadémla, to a 
mnohé Iné bolo výsledkom n ad. 
šenej a d.odnes náležLte nedo
cenene j práce sto vák českých 
ihludobn!k ov, nero2 neprofesl•o
lllá lov povolan!m, no velmi vy
spelých odbornou úrovňou. Im 
iPredo všet•k ým ďak.ujeme za to, 
že sa maďarsko-nemecký vplyv 
na hudobný žLvot Slo.ven-
sk•a postupne oslabu je a 
oez Ceohy, na)mä Prahu, 
otvárajú sa štršle medzlná· 
rodné obzory ( prLtom m u strne 
mať na pamäti, že napr. v Bra. 
t!sla.ve ešte začla t·kom 30. roko.v 
vač ši na obyvaterstva nebola slo. 
venská a česká). Popri prevaž
ne am atérskom ohara•ktere hu-

dobného fLvooo nl(l)mä na slo
veookom vkL!e\k·u men( sa už v 
prvom desatročf CSR slrtuáct.a v 
prospech slovengkej hudby • 
tom, že v Bra tisla-ve l Prahe 
sa škoU prvá protestoná.Lne per
feklt.ne prlpro•ven.á generácia 
skladatelov, Interpretov l peda
gógOIV. Tooo pokolenie, k·toré 
sme sl zvykl1 označovať ako 
Slove.n.sk·ú hudobnú m odeMu, 
nast~pOVI!llo nenápadne a mia· 
dý kritik Antonll!l Hol'ejš v ro
ku 1928 svojim tvrdenún, že 
sLovenská hudba je n.a holič
kách a 8'111 do budúcnosti ne· 
vldf predipdk1ady pozLtfiVJlych 
zmien, VY'Jadroval zre;me dosť 
l'Ozšlrený názor. V skutočnosti 
premiéra I. symfónie Alexandni 
Moyzesa v tom tstom roku slg
nal!ZGvala začlia.tOik novej vý'VI
nove,j !My. V .Jej priebehu sa 
postu:pne o slov<Jo prlihláslla ce. 

uvádza·! Smetanovu "Vlast". Slo
vensk( skladatelia .neprerušU! 
ani osobné konta.ktty so svGjlml 
český-ml kolegami - prfznačné 
boli napr. pr!la·tef.ské kontaklty 
AlelOillldra Moyzesa s jeho uč!· 
telom Vltäzsla'Vom Novákom, 
uvádzaným a•J n.a. verejných kon· 
oortooh. To všellko súvise-lo s 
rozbo<lujú.clm f.a.klt()lll, že !ašls
.Uoký režim v slovenskom hu
dobnom svete nemal širšiu po<l
poil'U. 

Oslobodenie v rGk·u 1945 pre. 
to ceLk()lll loglc.ky a spontán.ne 
o tvorilo novd kaopkQJ.u v česko
slo~nských hudObných vzoo. 
hoch. Oceniť 1'\1 treba fakt, ~ 
prvý krok k obnOIVenlu konmk
tov a spolupráce Ul'Oblll pred
stavltel1a česlrej hudob.nej ob· 
ce, vedenf profesorom Josef()lll 
Hutterom, uč11elom nášho Jooe· 
fa Kresánka. Najln1clatfvne1šle 

než mohla byť v roku 1939. V 
dslH o nov·d hudbu soclal1stic· 
kého dneška česlkf a sloven&kf 
sklada telia našU nielen spoloč
nd reč, ale nemálo vzá-jomnej 
tnšpLrácle. Cellkom výnimočné v 
tomro ohrade bol! osudy slo
venskej opernej tvorby. Počndc 
rpre.mlérou Suchoňovej Krdtňa
vy v roku 1949 a k:rátko na t<> 
celým radom závamý.ch oper
ných tvorl•vých člnov Clk1ke.ro
vých, zaôala sa f.áza rozkvetu 
slovenskej opery, k torá 1 v ce
loštátnych relá<:iáoh zaujala cto
.mlnant.né miesto. HlstQrlokým 
faktom však zostáva, že sa tak 
stalo vdilllk.a tomu, že česká hu
dob.ná obec mladltl slovenskú 
operu ~pontánne prijala a pod
por1la. Ne.za\bu<Lnlme na to, s 
akým! rozpakmi sa stretla Kr.ú•t 
ňava na Slove.nslou u tých, čo 
roZhodo-val! o jeJ osude a čo 

Pl.'ejavom emandpicle i!eakej a alo:-renakej kult6ry bolo zakladanie budobatch inltlt6cll na Slovensku. 
Na snlmke Je Ladlsln No:-romeMt, ponrealk lkolatn, vied a umeni pri slbaostaom preJave 27. X. 
1949, ktortm uviedol do aiiho kult6raebo li110ta Slo:-renak6 fllharm6Dia. 'Snfmka: arohfv 

lá nová skladatetská generácia, 
,k.torá na1mä v Eugenov! Su.crho
ňov1 u! v 30. rokoch zfska llll 
ďalšieho vý-znamného predstavi
-tela. Moyzes 1 Suchoň v tom 
čase začalt po prvý raz pred
stup:ovať a'J pred zahra.nlooé 
publlkUim. Nás tUip tejto generá. 
cle velmi pozLifN.ne ovplyvnila 
okolnosť, že medzt vedúcún! 
českými hudolln~kml, v 30. ro
koch pôoo.blaclml na Slovensku 
- rua prvom mieste to pla•tf o 
Kar lov,l Netfbalovl, našli zname
nitých pa.nllllerov a p<Xl,porGva
terov. Ned·bal podporoval a j po. 
malý, no nezadrl1telný proces 
•poslovenčenia opery SND, kide 
sa st.ále vLa:c z.ačfnajú upla-tňo
vať kvallt.nl mladf slovenskf spe
váci. T.alký;to pozLtfv.ny vývoj bl'u
·lálne prerušlll .polltlcko-~polo
čenské uda!O'Stl, k roré viedli k 
rozpadu CSR a nedobrovol.nému 
odchodu prevažnej väčšLny čes
kých hudobnf•kov, pOSlobl.aclch 
v celom organl~me hudollnej 
ku.Jiú'ľy medz!'Vo,jnového Slove.n. 
ska. Vznlk·om t.zv. Slovenského 
štátu z.a·čala sa nová velmi zlo
~ltá fá.za českooslovenského hu. 
d:obnéh<Jo kontextu, fáza, ktorá 
ak·o celook nie je dodnes dô
·kladne spracovaná a zhodnote· 
n á. Faiktom je, ~e s poonocou 
času českých hudob.nf•kov, k•IO
Il'f na Slovenslku zostali, podari
,Jo sa udll'ža ť ohod operného sú. 
boTu SND, ba podstatne skva
litniť a rozšf!rlť pôsobenie sym
ronlakého orchestra braNslav. 
ského rozhlasu. Poš.táit.nené kon
ze.rvatórlum zlntenzfvnllo vý. 
choV'u nových kádrov, na čom 

·mali nemalú z.áSJiubu novf peda
gógOivla, napr. Ján Cik.ker, je· 
den z posledných odchovancov 
pražskej majstrowkej školy. 
T~ba tiež zdôro'Z'Itiť, že v hu
d•obnom živote anl na akamlh 
nepresta Ja 7lnleť hudba českýc·h 
majstro·v. Napr. opera SND tn
tenzlvne uvádzala českú opernú 
K.laslku, český r epertoár mal 
pevné miesto l v programoch 
rozhlasového orchestra - Kre. 
šLmlr BaT.anovJi'! Iste nie ná·ho
dou ešte v r{)ku 1944 verejne 

prl obnovovani československej 
spolupráce sl vša:k počlnala qpe. 
ra SND na•)mä zásluhou svo)ho 
n.eobyôajne aktfovneho a t·vorlvé
bo dram.a.tJU.rga Jána Cl·k.kera. 
Na Slo-vensku, a to ni elen v 
Brotlslave, a le a1j v Košiciach 
a neskôr a j v ďalšfch mioe9tach, 
7lnovu začali pôsobiť vým.amnf 
česk( hudobnfct, stretU sa tu 
však so s!t·uáclou, ktorá sa u! 
značne U§!.la od medzivojnovej. 
Ak pred ro.zpadoon republ!Jky 
českf budobnfcl nielen kvalitou, 
ale a j početne jedono.zn.ačne do
minoval!, po osloboden{ sa za
čLna eta.pa ·stále 'Výrazne .~kl 
paxítnerskej spolupráce najmä v 
kolek1tlvnych telesách, hoci spr
vu žiadne z nich by bez znač
nej časti českých umelcov ešte 
neobstála. Centrálne .postaven1e 
,v novoutválraných českoslo.ve.n
s·kých vzťa•hoch na SLovensku 
však mal! dlrlgeni1Ské osobnos
ti : po korálťkoon ná'Vrete Milana 
Zun.u osoblme zavá!llo pôsobe
illle Zdeň-ka Ch.ala.balu a hla'V!Ile 
Václava Tall<cha, oso1bnost1, ~to
rá v mnOhom urč-Ila smer celé. 
mu po.vojnovému hudobnému 
'vý.vlnu ako dLrlgent 1 ·pedagóg, 
no n&}m!l velký vzor mor.állky 
a neú.plrat!Ilej slružby pravde v 
umenl 1 v žlvo'te. TIWa.nfm kll'át
ka, no význramom prlekopnfc.ka 
eta,pa VácLawa Ta lroha po ro
koch našla skvelé paklľaČOIVI!l!Ille 
v dllles už dvadsa~ročne.j ére 
sdstav.nej umeleckej práce Z'deň. 
ka Košlera v S1ovenskej fllhar
mórnl, do kltorej spadá aj p!lť 
rokov šéfovanta v opere SND. 

Sú•be.žne s vý.ro.znýlm podielom 
českýC'h 1nl&'lpretOIV na budova
nf povojnove-j sl·ovenskej hudo b
nej kultúry, ktorá našla priaz
nivé podm!elllky v procese so
c!aUstlckých premien po Feb· 
ruá.rl 1948, začalt sa lllllillOVO 
formovať a•J vzťa-hy medzi čes
kou a slovenskou skladatefskou 
tvorbou. Po obdo-bf nedobr.ovol
ného pre-ru!íe:nla sústavnýoh kon
taktov z.a vo·jny, vstfi.plla slo
venská hudba do dialógu so sťí· 
časnou českou hudbou podSI!a{
ne vyspele jšia a amb.lctóznejšla. 

,pre je.j presadenie urobil napr. 
osobne Zdenl}k Nejedlý, ale a.j 
skuročnosť, že ju postupne u
viedl! všellky české operné dl· 
vadlá a potvrdili ta.k jej m.lmo
ll'ladne umeleclté kvality. Výni
močné zásluhy o .presadeni e sa 
novej slovenskej I!Vorby mal a•j 
festival l"raŽ'Siká jar a hlavne 
opera pr.a.!ského Národného di
vadla v ére dirigenta Ja·rosl-a.v.a 
Krombholoa a sklvel~ho šéfa a 
dramaturga Jana Soeldla, :ktorý 
mladej slovenSkej hudbe pomo
hol podob.ne dčLnne ako. na,pr. 
v Bratislave Václ<llV Tallch . T~. 
te pro~é N.árodné divadlo so 
svoflm1 v tom čase :lln.amenitý
ml umelec·kým! sHa.m! U'Vádzalo 
slovenské opery nielen doma, 
a.le nau>r. aj na festLvale v Edin
burghu ( Ci·ldterovo Vzkriese
nie), znamená jednu z na}výz
namne,jšfc.h strálook v čeSiko
·slovenskeJ budob.nej spoluprá
C'!. 

Posledná .kap~to'la tohto pro
cesu sa mčala v roku 1968, v 
roku nového štMQ{!ľá'VIleh.o us. 
,porladanla vzťahu CechiO<v a Slo
vá!kov v spoločndm. štáte. VznLk 
československej reder.ácle n~o. 
chy.bne upevnil na slovenskej 
strane snahy prida t v úsllf o 
vyll'ovnanle sa s obrovskýlm tvo
rivým patenc1á.k>m českeJ hu
dobnej kulotil.ry. Na SIO'Ven'Sik·u 
po roku 1:968 vznMt'll vl.aceré 
•predtým chýba}úoe lnštlt'llcle, 
napr. vlastné hud•ob.né vydllllVa
telstvo OPUS, kroré pre.nl<kavo 
z,výšllo m.omostl vyd.áNania l u. 
pll!l'tnenla slovenSkej bvorby do
ma 1 v zah'Ninlčf. 1\odo.lmé sk·ú
sen-ostl zf'Skala aj českosloven· 
ská hudobná agentúra Slovkon
cert, wd•pOIVedná za exp<Jort 1 
~por.t na·jmä 1ntenpretačného 
umenia. V n ových podmle.nkach 
sa prudšie začali rozvfjať l tpred
týlm - až na o'Jedinelé výlnún· 
.ky - málo výrazné oovetvla 
hudobnej tvOl'by. V 70. rokoch 
n~r. nastral výrazný a celoštát· 
ne účinný vzost\llp slovenSkej 
pQpulárnej h•url1by, no najná,pad
rne.jšf.m novým fakltorom sta.J sa . ., 
rast slovenského Interpretačné-

ho, najmä vokálineho umenia. 
Ak :l)ffiyslom spoločného 'Úsllla 
oboch br.atských hudobných kul · 
t .tl.r bolo a je d019pioeť ku péll'lt· 
nerskému vzťahu, tadt to v sd
časnosti azda oofvliac plaU pre 
oblas t speváckeho umenia, kde 
Slovensko 1 v medzllll.árodných 
rel.ác!ách ·patrf k m4mortadne 
vys,pelfm k.ra.jlnám. 

Postu,pné na·rastanioe reálnehG 
partnerstva, podlO'Želllého nielen 
jednotou zámerov a cletov, ale 
aj spoločnými ilwa.Utatfvnyml 
rPTed,pokladml, nie .Je ~k v sú
čaSilOS;U an! zďaleka ukonče· 
ným .procesom. Slovensko na· 
tprlek búrlltvému romoj-u najml!. 
v etaJpe budovania SO'Clallunu 
nep.relrona·lo a ani nemohlo pre. 
\konať vý.razné OO!Zdlely v úrov
ni hudobného, čl šlr:!Heho k.uJ
tW"neho povedomia, 8Jké dodnes 
pre!TIVáva.~d medzi Cooh.aml 6 
Slovenskom. ~oces zvyšova!llla 
ku.Jt.drnej vyspelosti oolébo ná· 
rada .Je nepoohy.bnoe zlo!ltejšf a 
dlbod<Jobejšl n~ budovanie VIl'· 
cho!Jkov profesionálnej hudob
nej koulttdry. 
Neukončený je aj proces rov

nomerného budovania siete p.ro
feslonálnych hudobných telies. 
Aj ked nemôž,eme mechanicky 
prirovnávať počty telles v čes· 
kých a slovenskýOO k.rajoch, 
Iste sl treba uvedlomlť, že kým 
napr. sevea-omO'Nlv&ký ua.J má 
trt s.pevahemé dtvadlá a dva 
vefké symfoalcké orchest.re zá
padoslovenský kraj nemá' ani 
jediné profesloná.lne hudollné 
teleso. To pľ61Vda dnes už je 
vec slovenSikých orgánov, k,tor6 
isto musia mať Ili8 mysli ln6 
priority, ne! v CSR, kde už v 
co.ku 1945 exiStovala podstatne 
pr1aznlvejšloa, o bah.a.té tradfcle 
opretá a solfdnou m.aterlálno
techJillckO'U bárou podlofené 
sieť kult1lomy.ch lnš.tttdclf. Na 
Slove.nsku sme za1'!fool! tarkmer 
z ničoho, a preto v celosloven· 
skýeh relá<:!ách ~te dl.l:10 bu· 
deme musieť dobválra ť optimá!· 
nu štru.kl'dru umele.c'kých telies, 
náležite za:bezpečenil napr. aj 
dostal'kom ikvaUtný.ch u.pelec
kých kádOO'V. V daneJ chvfll by 
51Jle však be(l4podmlenečne mali 
skoncovať a51poň s nerodpoved. 
ným prfstupom •k výstavbe no· 
výoh kult úmoumeleckých zart:a. 
de.nf, ktoré z hladisk.a funkčné· 
·ho nemoono !liMN.a ť l·na'k nef 
n~arkam!, čo alko efek,tne 
,pOsoblacLml • svojfm vD!Ilkajšl.m 
rarchUektontckým rlešenfm. 

No h lavným a rozhodujt\C'Im 
problémom súčasne1 etapy pre. 
m1en českosloven~kého hudob· 
ného .ko.nteX'bu je n.a. novej kva
lltatfvnej úrGv.nl sústavne upev. 
ňovať vnúoorné, organické a 
neformálne väzby a spolU;Prá· 
eu. Nie ~e by lll:I1()J}é v tomto 
smere nefungovalo, ale reálny 
stav česko-slo:verullkej hudobne j 
s.polu,pr.áce zďalekia nez.oct.pove· 
dá niel en na.šfm m~nostlam, 
ale aj nutlným predpokladom 
pre spoločné dsiHe o prekona· 
nie istej stagnácie, čl malej a.k . 
•llvlty. Vieme, že dllles vo svete 
neznamená IOI~ko, e•ko by sme 
chcel! a mali, že sa od nás uf 
vďaka I'Nldfc!ám na:)mä česke-j 
hudby .očakáva viac tvorivých 
1mpul.zov a tnlcliatfiV. Ctm skOr 
sl to spoločne wve<lomlme a 
spoločne ~neme sily, tým 
rý·chlejšle sa zln•tenzf.vnl aj pulz 
vzájomného fungovania orga· 
ni:l)ffiU naošej hudobnej kubtúlry . 
Okysllčova ť ho nálj<lmnými tm· 
pulzamJ, súsllél·vnou pozornos-
ťou voči všetkému pozltlv.nemu, 
čo sa rod i n.a oboch st·Nlolléch 
Moravy, rto Je na liehavá, neza
StlJ:pltelná dloh.a našej súčas · 
nos«. V tejto súvislosti nech ml 
je dovolené ta•k Isto, ako v tl.vo· 
de týchto rlllld'lro.v, ·odvolať sa 
na mddre slová Laca Novomes
kého, vef.kého SlOIVáJ<a a Cecho. 
slov.ákla sdča~e. k'torý o posla· 
nf našej spoloonej cesty v čes· 
koslovenske.J recterácll povedal : 
,,Ka.ždý n.a svojom a svojSiky, 
no nie tzolaclonallstlcky, ale v 
nepresta•jnom ·w:ájomnom dialó· 
gu, v obapolnej sústa'Vnej ko
rešpondencll a vo vzájomnej 
kontrole: Vzá-jomným podplel\8· H~ 
nfm a po.pleranlm sa k vyš§ej L 
syntéze". 
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FESTIVAL 
A KONFERENCIA 
V BRNE 
Tohtoročn~ 23. medzinárodn~ hudobný festlV<ll v sr: 

.ne sa uslruto·čnit v čase od 29. sep.tembra do 9. 
ol<tóbra pod názvom Leo~ Janáček a dnešok. Cielom fes
{liiVa'iu nebolo uviesť k.omple.tné Jan~čikov·o dielo, 1 keď 
zamnela väčšina je.ho skladieb, ale vytvorit aikýst živý 
penda:n!t stlčaane prebiehaj.tlcemu Bienále sCiča.snej hud
by. Qkďem ju·b1lrUJjúcloh osobnosti (0. Messlaen, B. ih'tlot
ten, E. Su.choň, J. Seldel) bol! zasb~( a•j angllold 
austori (v rámoi Dn( br.Hskej hudby v CSSR sa na fes
tli·VIB·lov~oh pód1láoh predst>avil! aj br~l!Sk( Jnterpretl), ďa
lej skladattelt.a a•mexúokl, Ml1anskl, maďarsk!, nemecld, 
rpolski, sovietski, šp.anlelskl, švédslk1 a 1. 

ZánrOIVé r012lV11'1Stveme festlivalové.ho progr.amu bolo vel
ml pestré, preto uspokojilo prlazn~voov opery (Vec 
Malk•ropulos, V~lety p.ana Broučika, Pirfhody Llšky Bys
troušky ), Osud, Jej p.astorkyňa) a baletu (La§ské 
.tall1ce, Mladosť, suita z Ll.šky ·BystToušky) rov
rurko alko symfonickej hudby (Janáčkove d.!ela 
illJtel1l>retoval Krá·lovský tnharmonlôk~ or.ohester z Ll
Vei'IPOOlu, Státll1a flllharmónla Brno, SyiDifOIIlJ.ck~ orches
ter Cs. rozhlasu Praha, St~tll1y · symfonlok~ orchester 
G<>Mwaldov). Na svoje sl prišli aj m.1Iov.nlc1 vo.kálnej 
•hudby ·na niektorom zo zborovýoh konoerto!l (zbO!r Kan
tiléna, Speváoky zbor mesta Bratislavy, Spevácky zbor 
Cs. rozhlasu Praha, KUhno.v miešaný zbor, Brnenské 
speváoke zdl-u.ženle Foerster, Speváake z.ctru.ženle morev
skýoh u~ttelov, Akademické spev~oke !Zd'l'uženle Mora· 
van). Bohato bola zast\l.pená aj komorná tvorba v po· 
da!Ill najoo.zmanlte}šlch stl·barov ( Collegll\101 tre, Brnensk( 
maddga!Jsti, Hort.us muslcus, TaHohov.o kVarteto, Q Mo. 
a-a·v·l, Trlo Mom.pou, Ensemble A•vant·garde, Stamlcovo 
:k·verteto, Nov~ štokholmsk~ komomý orchester, stlbor 
Amadl.nd'8 a !.) . 

ZTeteln11 prevahu tohto roku mali diela ž1~1lclch au· 
torov (a:k nerMa:me diela L. Janátka), preto zvl~šť vy
n~kol koncert tallLnského s1lboru pre lntenpretéclu s>ta· 
·rej hud•by Ho.rt•us muslcus. Jeho 1lllteJ:1Pľ6tačné kvality 
boli s1ce nesporné a určite by za~larH a•j v konkurencH 
11ných podobných s1lborOIV, sHuécla však chcela, aby bol 
bezkonlturenčný. ln~m ~pOsobam ll'vrak.t~v.ny bol záve· 
rečn~ koncert festiva lu: StAtna tnharm6nla Brno na
študOIVilllla pod vedenlm Dav·lda Roberl:'sona (USA) prav· 
óepodolme eur(l!psk·u premiéru diela O. Messiaena Od 
!kaňonov Iru hviezdam (zaznelo v rovnakom naštudovanl 
a.j v rámc! BHS - pozn. red. ). EVA PINKNEROIVA 

PUTOVANIE DUŠICKY 
Pred necelým rokom sa v domdceJ odborneJ tla~t ob· 

Javila sprdva, !te k tohtoro~n~mu Jand~kovsk~mu Jubileu 
pripravuJtí vydavatelia kritickeJ edlcie tvorby Leo§a Ja
nd~ka rekonStrukclu huslov~ho koncertu, ktorý chcel 
skladatel naplsat po svoJeJ ndvSteve Anglicka v roku 
1926. Podobne ako v prtpade symfónie DunaJ, sa l v prt
pade huslov~ho koncertu, v fand~kových nd~rtoch ozna· 
l!en~ho ako Putovanie duSI~ky alebo Dusa, reallzdcta 
parttttíry uJali dr. Leo§ Faltus a dr. MiloS St~drotl. 
O existencii koncertu sa vedelo u!t predtým, pretože 
fand~ek sa o tfom zmterluJe len sporadicky a sdm 
lw nedokonl!il, predpokladalo sa, že zachované zdznamy 
stí len bezvýznamnými skicami. 

Pri postupnom bddant sa zistilo, !te Jednol!astový hus
lový koncert chcel fandl!ek zaradtt ako predohru s ndz· 
vom DuSa - Ovod k opere Z mftvelw domu. Zdd sa -
tvrdla to obaJa reallzdtort - že fand~ek od toho ne
sk6r upustil, ale z koncertu vybral ntekolko exponova· 
ných tísekov a zaradil Ich do opery Z mftveho domu. 
Z materldlu potom vytvoril novtí predohru a part sólo· 
vých huslt použil v scéne s pantomtmou. Hudba opery 
bola teda prdvom ,,vrdtend" do huslového koncertu a tak· 
to rekonStruovand skladba predstavuJe prinaJmensom za. 
uJ!mavý hudobný dokument neskor~ho fand~kovho ru· 
koplsu. 

Premiéra husrov~ho koncertu zaznela na prvom kon· 
certe Medzlndrodn~ho hudobn~ho festivalu v Brne (29. 
septembra) v naStudovant StdtneJ filharmónie Brno pod 
taktovkou zasl. um. Petra Vronského so sólistom fanom 
Stanovským. 

Aký vlastne Je tento huslový koncert? fedno~astovg, 
dlhý asi dvandsf mintít. Ak pozndme operu Z mf'tveho 
domu, zmierime sa pomerne· lahko s my§llenkou, že fa· 
ndl!ek naplsal husrový koncert vymykaJtíct sa predsta· 
vdm o virtuózneJ skladbe. Hudba tohto diela Je zauJl· 
mavd orchestrdlnymt farbami rovnako ako farebnými 
Skvrnaml sólov~ho ndstroJa a md siln~ dramatické zd· 
zemte - a to nielen v dialógu sóla s troSku strohým 
tutttm. · 

Ta!tko predpovadat, ~~ sa huslový koncert zaradt do 
bežného Jand~kovského repertodru. Teraz Je stredobo· 
dom pozornosti mnohých huslistov a orchestrov domd· 
ctch, naJmli vSak zahrant~ných. Bolo by malicherné die
lo odstídtt len preto, !te zostalo torzom (každý sklada
tel dobre chdpe, !te stí chvtle, keď mu chýba "mater/dl" 
a celkom samozreJme sl ho vypožt~lava z predchddzaJtícich 
sktc ba l skladieb). O osude skladby ako diela m6!te 
rozhodntít len tnterpretdcla a obecenstvo. Zatial sa usku· 
to~nilt prvé pyta~ky a predpovedal, ~~ sa sobd§ usku
to~nl alebo nie, by bolo predl!asné proroctvo a konel!ne 
aJ hanobenie tísilia oboch realtzdtorov rekonStrukcie, ve· 
dených tíctou k autorstvu LeoSa fand~ka. 

EVA DR LIKOV A 

2. BIENÁLE SúCASNEJ HUDBY 

V raku 1986 ro2lhodlo vedenie MHF·B o zmene kon
cepcie fesNvalu, v rámcJ ktoráho bude ·každé dva l'Oky 
prebi&hat ·bienále s1lčasnej .hud·by. Toto rozhodnutie sa 
spočl.a!tlk•u stretlo s nedôverou; dnes je zrejmé, že fest! · 
val v Bme sa konal správne. Druhé bienále stlčasnej 

hudby pokrečo.valo v nasttlpenej tvroej !InU z.oznamOIV.ať 
posluoháOOv s modernou vážnou hud,bou .predovše~k~m 
svetl}v~ch autorov v Interpretácii zabranloo~oh umelcOIV. 
T~m sa bienále dostáva do po-zlcle "brnenSkej základne" 
pre medz1rná·rodnú spoluprácu, ktorá sa už prejav·!la na . 
prfklad hosťovanlm súč.asn~ch bmen:Skýoh SikladaJte.lov 
(.P. Navák, M. I§tvan) 111>8 festiva le českej hud•by v K!ng's 
Lynne a nad•vlaz:anlm kron·taiktov s hudobným! festlvalm.t. 
v Záhre'be, rDrážďaooch alebo v Budapeštt. 

Zy8muot Krauu oa 2. bieo61e MHFB. 
Snlmka: V. Vaii6k 

V r~ol to.htoročného MHFB zaznelo 15 koncer tov 
stlčasnej 'hudby spojen~ch pod hlavičkou 2. b'iená.Je. Snáď 
bolo l'rošlru sym.bolloké, že prv~ prog.ram bienále parrLl 
mladej nastu,pujtlcej skladatelske•j generácii, ktorá čo· 
skoro bude svojimi dielami vy1tvá:r.ať hudobn~ proru st1· 
časnosti. Ko.ncert bol zostave.n~ z diel mlad~oh skl~da
telOIV ocenených v stltažlach, čo sarm() osebe ulahčuje 
d:ramat·urrgloký výber, be·zo.hladu na .ro, že takéto· diela 
zväčša nie st1 .nosltelml naJprogresLvneJjšloh poS~\Ji'poV 
a myšltenOk, lebo je zvykom skô.r oceňovaf ooo pre
verené a nleklélm za.radt.telné" . Z t ohto pohla du· p';tná 
šala SO!Iláta č. 2 pre kla vrr Jtrlho Gemrata ak·o a•j so
náta pre violu a harfu Kaukl!.ar Zbyňlka Matl!ju a· sl á· 
člkové kvarrtet·o Musica dolorosa h11s Szeghyovej kombi. 
náclu osvedčeného základu romantlcko,klaslckého vý.ra. 
zu s prO'StJrledkamt súčasnejšieho vyjadrovania. P.resved· 
čLvejšle z hladiSka využitia a osobitejšieho spracovania 
s1lč.asného hudobného jazyka vyutelo Stá·č~k·ové kvar.teto 
mladého sovle·tskeho skladatela z Ta~kentu mmltT!j.n 
Ja:ncw-Jmwského a Komorn.4 symfónt.a Pa'Vla Nováika. 
M~nosť porovnania našloh a angllok~.ch mlad~ch skla. 

datelov ponú.kol večer brlt.Sike•j sťíčasnej hudby, ktor~ 
sa konal v rámci Dnl britskej hudby v CSSR. Jednou 
vetou mo~no konšMtovat, že skladby zauja.Jl väč~ uce. 
Ienosťou konce.pcle, jednotnou p oetikou, nerozštlepujt1 · 
cou sa o snahy prehovorlť za k·ažd t1 ce.nu zrozumlteln~ 
jazýkom a v neposlednom rode aj náladOIVOU a v~razo
vou ucelenosťou, okorenenou č.a·sto jemným hudobn~m 
vtipom. Taiká bola naprikla d skladba Ná·rek a Rozltlčka 
,p.re hobo·j, v~olončelo a klavlr Howarda Skemip.tO!Ila a1e1bo 
Conce'l"ti!Ilo pre hoboj a sláčl·kové kvla~teto Davida Matt.· 
hewsa. 

Klavtrlsta a s.kladatel Carlo ALber·to Neri, za.kla da·tel 
organizácie CIPAM v Arezzu, lttorá sa venuje všest.rannej 
p.ropagácLI súčasnej tvorby, predviedol na svojom pol· 
nočnom recitáli. ukátky zo skladieb tallooskych skla
datelov prllrláňa•jtlclch sa k r.adlkálne<mu pl'tld·u Novej 
hud.by. Hudobná konštrukcia týchto skladieb však väč
šinou p1'6V~žlla myšllenko.v~ obsah, čo dnes už pôsobi 
pr(Jiš meravo a nev~bojne. V9n1n11ku tvorlla slkladba J.k<l · 
rov Jet pre kl>Uvlr a dva hlasy kli(IV!Tistu večera, ople· 
ra•jtloo sa o vyváženCi kombináciu racionálneho a clto 
vélto prlstupu, ďalej skladba Meditácia Pa vla Blatného 
s prlsnou •tvarovou logikou a koneooe aj Solfegglo par
l ante pre kla vlr a hlasy Paola Castaldlho, čer.pajťíce 
z hll:dobného - ha.ppenlngového divadla. 

Koocertne už o.verené Slklad.by naš'ich autorov pred· 
stavil brnensk~ sú·bor Col,leglunl tre a Stamlcovo kvar
teto ('k na j.pôsdblvejš!rm patrilo Euforll II .pre Collegium 
t·re a jedného hráča na blc!oh .nástro,joch skl<Jdatel<• 
Alo1SI8 Suma.ndla Plňosa (v ~om~o prLp.ade však Išlo o 
premiéru) a SláčLkové kvarteto č. l Sylvie Bodorovej) . 
AJ Due Boeml dl Praga vystúpil! s medzi nár odne už 
overe!Il~m programom, !oh interpretácia je však strhu· 
jtlcou uká~kou hráčskeho ll!IDenla a prtam geniálneho 
premyslenia k.ažd6ho tónu notového záznamu (nemožno 
nespomemH ani v9kon hráča na blclch ná-stii:Gjoc'h F<ľan-

Uška Vl.ka v skladbe Zdel)k.a Pololán!.ka Musica splngen 
ta III - náročné krlžén!e rytmlokýoh pásiem blcfc'h 
nástrojov a basklarLnetu, unisona v r~ohlom tem:pe 1 sa · 
mostatné breaky blclch nástrojov s11 tvrd~m lnterp.re· 
tačn~m orieškom, ktor~ F. Vlk rozlťísk.al vynikajúcim 
spôsobom). 

V rámci bienále odznela .aj orchest.rálna tvorba v sCi· 
č.asnost·i narjv~~e}šlch autorov: Milana Slavlokého a Mi
losla!Va Išt•v.a.na. Státny symfonick~ orchester GottwaldOIV 
s dirigentom zas!. um. Rosttsla.vom Hal1Š'k Oom v zvu'kovo. 
stiesnenom prostredi šttldla DukLa s troškou pr(Jiš ru 
tlnovan~m spôsobom lnter,pretoval Stavloké'ho symfon1c· 
k~ tT.Lptyc•h Studňa U'Vota .a Ištvanovu Vo kálnu symf6nlu. 
Tieto skladrby v posledn~ch rokocih doslova vzrušili po
četnú poslucháčsku obec - Ich hum~nna fllozof•iClká 
v~poveď, osobitná technika kompozlcle a zrelá, vyk.ryš· 
ta li7:01Vaná hudobná reč sú v dokonalej symbióze. 

V priebehu jedného dňa moltll poslucháči parovnat 
prls t·u.p dvoch klaviristov k súčasnej hudbe - Steffena 
Sohlelermachera (NDR) .u Zygmunta Kraua:eho (PCR ) . 
I keď sa z hladiska koncepcie jednalo o d.va rôzne 
prlsturpy ( Sohlelerm<~oher - sól ov~ recLtál, Krauze -

~~~~~: ~~g~~~ ~~~=d~j~u~á~~m:a~~~~~ľ;áč.a~;j~~~ 
poňatie" . K.rauze vo svojom hudobnom divadle pre kla· 
·Vlr s poutltlm 3 ml'krofónov a magnet·ofónu na podlklade 
fragmentov klaslclstlok~ch, :romantlck~ch l súčas· 
111~clh skladieb zauja'! sice niek.ol.k~m'l zvukovo za. 
U·jlmav~ml miestami, ale celá koncepcia stvárňujtlca 
klaviristov "vz.rast a pád" bola pr!llš prlehladlilá, ta kmer 
·vizionárska a hudobne nezau.j!mav~. (l hudba Krauzeho 
komornej opery Hviezda, uvedenej v druhej polovici 
večera, postrád<!la Jednotn.t1 koncepciu, k~m režijná a 
.herecká realizácia v pod<~nl Komomej opery ·varšavské· 
ho Ve~kého divadla boli v~sos~ne ucelené. l Sohlelerma
cher slce ,;Iba" Interpretova l osvedčen~oh autorOIV sťí · 
časnej budby (Cowel, Anthell, MosGlov, Stockha.use.n 
a'tď.), avšalk svojimi ·technlck~ml dlspozlcl.aml a 1ntelelk
tom Im dodal potrebnú nat.leha.vosť sClčasnej v9Jpovede. 

Aj vys tt1.pen1e Vladlmlra Knp.ana a KllmOIVhO kvarrteta 
z Chorváts kla uká·zalo, aká dôležLtá je v stloosnej hud:be 
určitá pakora p.red skladatelťlv~m záip'lsom a nevyzdvi'ho. 
vanie v.Jastnej osobnosti nad autorov zámer. Krpa!Ilom 
1rnt6'11l>ľetovanl chorvátski skladatelia (Kelemoo, Fruetlč , 
Kuljerlč, HO'l'Vat a l.) vychádzaj ii zväčša z okl'lulhu darrm· 
stadtske.j Nove') hud·by a snažia sa o stupňovanie vy· 
jadro.vacloh mo~nosU dliles už vži'tého typu hudobne j 
komUIIllkácle. CeLkom In~ typ stlča.snej v9'povede, orlen· 
.tavanej na f.ranctlzsky hudobn~ esp.rlt, predstav-ll k1ubán. 
Sky saxofónlsta Miguel Vlt.lafruela s klavlrls~kou Mariou 
del Hena1' Na VIBrrovou. Ve.dla skladieb P. Creston.a, A. 
Jollveta, A. Aténa predniesol 1 Há-bovu Par.tl1u, med!zl
náTodrne slávny Plač saxofónu Otrma:r.a Máohu a premlé· 
rovo s.klad·bu Michala Košuta Zem zaiktl'l>ateho slnka H 
pre sax·ofón a biele nést.roje (maT1mba, vlbraďón). Vdllaf· 
.ruela preukázal skvelt1 tónov·ú kulttlru, .ry.tmiC'ké cltenle 
a schop.nosť vysUhiilťíť náladové nuansy skladieb. 

Netreba 7Niá.šť zdôrazňovať, že medzi t~ch, ktOTI sa 
pres1~·v111 nekonvenčným prlstu,pom k stlčasnej hudobnej 
·~V<Jr.be, p.atr( Jll' ( Stlvln. Jeho .nočn~ k10ncer.t Džez a st1 · 
časná hudba ako Inšpirácia alebo Hudobné komentére 
k sklad·bám známych autorov ho predstavil ako vtip· 
ného glosáltora a vyntkajúcehťl hráča na r02lnych d·ru 
·hoch fláut. Medzi na~vyd.a.renejš!e prog·mmy bienále sCi· 
časnej h'Uidlby sa zaradHo l vystúpenie maďat1Skáho st1 · 
boru nástrojov Amad1nd·a s ukážkami z af•rlckej tTadlč· 
ne,j hudby, ale predovšetk~m diel j. Ca.gea, S. Reicha, 
L. Sáryho a I . M~rthu. Strhuj,ťíca ~ntenpretácla štyroch 
MadaTov, do:ko.nalé rytmické cltenle súhry a neoká.zalé 
vystu1Jovanle sú u.rčite devlzou ICh medzLnár.odného 
oltlasu. Do bienále, pravda, patrila l zborová tvorba 
v inter>p.retácll Brnenského de tiSkého zboru Ka!Iltlléna so 
zbormajstrom Ivanom Sedláčk.om a Speváokeho zboru 
mesta Brart:lslavy so zbonmajst.rom Ladislavom Holásk om. 
Ich v~.kony v skladbách P. Ebena, J. Seldl<n, E. Suchoňa, 
I. Hru.šovského, l. Zeljenku a L boli velmi dobré. 

V záJvere by som r ád spomenul dva progr.<1rmy, ktoré 
sice neboli zaradené do 2. bienále sťíčasn-e.j hudby, ale 
rozhodne tam m o:hll patnlť as>poi't čast ou svo•J•ho reper
toáru. Jedná sa o vystúpenie Nového štokholmského .ko. 
morn6ho orchestra, m ladého komorného SÚiboru s ne· 
uverltelne vyrovnan~m zvukom a hráčskou kultlv.ov.a· 
111osťou (;reper.toár tvoril! diela E. Suchoňa, L. Janáčka. 
K. Blomdahla a H. Eklunda, teda v~lučne sCič.asn~ch 
autorov) a ďa-Jej vystúpenie KirálGvského 1!-ve.!lpoolsikého 
(llharmorulokého orchestru, ktoré tvorilo jeden z vrroho· 
lov tdhtoročného festivalu (,program zostavený z diel 
L. Janáčka , E. Elgara, R. Va ughana Williamsa a B. Br1t
tena). 

2. bienále stlčasnej hudby potv.rdllo opráv.nernosť myš. 
lienky .prorpagácle súčasnej hudby v §Lršom medzlnárod· 
nom meradle. Velká posluch~tska odozva dO!kázala, že 
táto hudba môže osloviť 1 väčši počet poslucháčov než 
sa doteraz predJ>okladalo. O tom, čl nejde o ná·hodn~ 
ja'V, sa budeme môcť presvedčiť o d:va r<llky !Ila 3. bie
nále. Lubomlr MULLER 

ABY SA ZADOS'l'UčiNILO AJ TEORETIKOM . . . 

Jedno·u z c·h.a.ra1kterlstlc1t~oh čtt bmen.s'kého hudobné· 
ho festt'Valu je muzLkologlcké kolokvium, ktoré sa kona 
zalkažd~m za vel.kej zahraničnej a domáce·) tlčast l. jeho 
téma vždy volne alebo úzko stlvlsl s témou testlvalru 
a nečudo teda, že tohtorOČIIlé koldkvlum bol.o venované 
Leošov! Janáčkovi a jednému z klťíčov~ch problémov. 
kto.ré sa v diele tohto skladatela objavujú: moda lite. 
Otázkam modal1ty boli vyhir.adené p.rvé d,va dni kolok· 
vla, pričom sa nehovorilo ani tol,ko o· Janáčkovej moda . 
!Ite a•ko skôr o evidencii modalHy v hudbe sta.rej, star· 
šej a najnOIVšej. Dalšie dva 'dni stáli už oe l,kom v zna· 
meni ja>náčkovského bádania, ktoré v poslednom obdobi 
vyka0u1e horťí.čkovlt<t1 činnosť doma l v zahranič!. Ak 
domáci janáč·kológovJa poukazovali predovšetk~m na no
vé objavy čl .komplexnejšie lntel1l>OOtácle diel a žLvoto· 
plsn~ch fa,ktov, zahraničn! Janáčkológovla demonštro.val i . 
že d.lelo tohto skladatela možno lntenp·re.tOIVať aj be.z 
i<lauzúTy českého bádatelského centra. Napokon ti, ktor! 
sa o Janáč.kov odkaz zasad111 v wht'!trnlč! naj!V.Iac, pre
vza'll z rt1.k primátora mesta Brna čestnú meda ilu. N.a 
.prle·k tomu, že meno Janáčelk sa v pr.lebehu kololtvw 
J počas celébo festwalu skloňovalo v.o všebk~ch ,pádoch. 
bolo by velmi záslužné poslkytntlt verejnosti konečne 
už 0 niečo viac ako Iba špeciálne zamerané šttldle či 
väčšie pNJiPBgačné knižôčky. Ale mo~no sa do najbHž 
šlch ju.bllel sltuá·cla zmeni. 

o kd. 



~UEH2 

Automatizovaný informačný systém 
hudobnej vedy 

L úvod 

Pojem AUTOMATIZOVAN\' INFORMA0N'2' SYST~M (da
lej AIS) sa dnes skloňu·je vo všellkýah pá{loch tarkmer 
v každej oblasti ludskej činnost!. Pod A·I.S sa 7Näčša ro
zumie po6ftai!Gw6 spracovanie in.f.ol'mácH vedeokýoh, 
technických alebo ek!J111omlakých. V rámci hudobnej ve
dy sa tnt>o spracovanie týka oo•jmä linformácll Ye.dec
rkých. 

Pokúsime sa teraz odpovedať na o'tá21ku, či v muz~ko
lógH je skloňovanie AIS km módou, alebo bude v bu
dúcnosti automatizovaný lnfONOOčný systém hudobnej 
vedy nr~l'Oza.J nevybnu•tnou pomOck·OU k~ého muzi.ko
lóga. 

Jednou z prvONldých podmienok ~pe§nej vedect<ej 
práce je d·nes akU.voo orientácia v oo)novšlch veôec
kých Inf-ormáciách. Vedecké Info:rm.4cle moono pracovne 
ro21de llť na verbálne a neverbá.Lne. I oover.bálnu tnlor
máclu (hudobná skladba, obraz, SOCha, člselalé údlaje, 
olltd.) možno niekedy presne, niekedy len prLbli'fne po
plsať, verbalizovať. Vedecké texty verbal•i2luj11 'Vlastnost1 
a zá'koni'tosťl existencie predmetu vedy (v m·uzi1kológU 
vlastn asti a zák an Hosti existenoe nudrby ). Poznanie v.Jast
'llOstl a záko nl•tostl (.hudby l však nie je tl,plné a ko
nečné, každou novou Lnfol'máclou, ka~ým nO'Vým čLaet
kovým poznan!m sa dá k úplnosti bUfiť, resp. pozna
nie prehl-blf. 

:Zia.l, n~xlstuje ani jed.na od·bamá lmi·hla aleoo čl.á
nok, ktoré by ,prinášali všetky •pOvodlné (nOIVé 1 infonná
cle. "Publikuje sa omnoho viac IJ.teratw-y, Blko t·l'eba na 
dostatočný výklad vyk.ana.ných vedeokov9'skUilllných 
pl'ác."1) 

Každý vedecký teXJt prináša 7Ny&)ne málo ll<liYých 
a QIVela via c starých, už menil] známych po7natkav. Pri
tom ak't!Wla OI'IQil!táclia v na.jnovšlch infarmáclách, kto
rých neustá.Je pribúda, by vyžadOYiala, aby kaidý vedec
ký praoovnl:k prečHal vše.t·kY práce, prkláša'joce nové 
informácle a aby sa .záro.veň orlen:t.OIVal v stále pl'ibd
dajúclch nových neverbálnych prameňoch (rhudobných 
skladbácb). 

To dnes už nie je možné. V hudobnej vede len v jej 
hlavnej vý•berovej b'lbUografll RILMe2 ) sa r00ne IJVádz.a 
5 tisic nových rltulov odoorných člénkov a knth. KtOY'Ie, 
kolko ďalšieh nových titulov sa do ·tohto výtbel'!u ne
dostane, Mov!~ kofko skladieb ročne vznl:kille. Za po
vedune 250 pracavných dn! roka by 001e museli denne 
zvládn-uť 20 (len výbel'O'Výoch) t'ttulov, každý rok, po 
celý život. 

2. AIS VTI 
lnfarmatlcl nazvali lcrlzu mformácH lafonaa6af• 

problé•om.1). Skutočnost, že každá odbamá pubJ.ik.áda 
v priemere prináša aSI 25 % nových a 75 % sta.rýoh, 
známych, redundantných Informácii, prlvledl.a na myš-
11enitu, že sttom na nové i-nformácie by pralkJHolcy ne
musel byt č lovek, ale stroJ. Tým by sa .kaidému od:bol'
n{kovl nesmierne ura·hčlla práca, pretože 9troj by mu 
poskytova,! mOOillosť sledovať len nO'Vé p0210011lky bez spo. 
menutýc h 75 % oodbytoooost1 a.Jebo vý<ber lnformácH, 
relevan!trných len pre rlešenJe určeného .problému. Jed
nou z hlavných ciest rl~la mfol'lDilJ6ného problém·u sa 
preto stala I'V·orba automartl.zovaných ~n.forma·ooých sys
témov. 

Aby ~me !El!pš·le osvetll11 mo~nostt využl·tla AIS v hu
dobnej vede, uvedieme všeobecnú detlnlclu a zákla-dlllé 
členeni•e AlrS. DeflDicia3) : 

"Automatizovaný Informačný systém tyrpu VTI (vedec
kotechnických lnfol'mácll, pozn. E. F.) je systém riade
n ia a teohnológle zberu, prenosu, uchroVáNania, spracO
vania a dlst:rribúcle vedeoko~technlckýoh tnformácll a sl•u
žleb 1nformatlo.kej lnlítlt11cle, fungu.jrúcl ·pomocou a•Uito
martlzačných pro&trrledakov, programového Vflba·ven16 a in
formačného Jazy.ka. Predmetom spracovanlla AIS-VTI st\ 
dokumenty vedecko-technické Informácie a mformáole 
pre riadenie. 2ívlášt.nym regulačným č1n-1'tel~ 911 spolo
čen-ské patrreby a požiadavky použ!va'telov. 

AIS sa členi pOdla pr&elmet'U StpracoVIW!.I!a na: 
1. systémy spracujú·ce dOkumenty, 
2. systémy spracll!jl1ce fakty, 
3. e~pertné sysrtémy, 
4. rla.d!ace a lebo pláalovacle systémy. 
Ad 1. Pod dokumentom sa zväčša mysU hmo&Df pred

met, ako s\1 knihy, časopiSy, noty, tllmy, fotografie, 
plratne, obrazy, videozáznamy, audlozáz.namy, a.td. V sys. 
témoch sa spraci1'Va•jú hlal\lne t\daje o ·totožnosti doku
mentov o Ich umiestneni, atúorovl, V9'Wl'e, d.l'uhu. K 
týrmto poplsnýlm a pdk1a l možno vyčenpéva)OCLm tnfor
máclám sa pTI.pája·jtl heslovl.té tnfoNllácle o obsahu do
kumentov ktoré st\ vyjadrené nle'kolrkýml (7Näč·ša !«'o
maJ klr11Čovýml s\o.varoJ. Podla !každého dTuhu lídaju 
možno v ta kýchto systémoch Informácie velmi rýclhJQ 
a automaticky ·prehfadá"la t, trledlt a Ináč apracová.vat. 

Ad 2. K systémom spracujťlclrn rraldty. V ·týc.hto systé
moch sa predmetom. spraco.va·nia stéva.jú •6bory odbor
ofch faktov, bez nutnosti odvoláNdk na JrHerattlr:u. Sú 
to napr. slíbory autors.kých diel, s6bory letopočtov, s.tl
bory trnfoMlácl! o adbonných kooferenclác'h, 991lllnál'OC\h, 
1 súbory lnformácH o odborných problémoch. 

Ad 3. Expert!Tlé systémy vznlk.ajrlí vtedy, ked tn-formá
cle v nich zachytené a spracovávané, sú z!sokané au·to
ma·tlzovaným od•borným alebo vedeokýrn spraoovan!m 
fakrtov čl dok.umentO'V, a to za ·pomoci rômych špeciál· 
nych analytickýc h a Iných metód. EXJpertt!Tlé systémy na 
zá'klollde faktov a dokumentov odlvod.zuj.ú kva.Utatlvne 
nové tnforrmácle automat.IZO'Vanýml od.oo.mýml alebo ve
deckými postu,pmi a metódami. Z hl'ald.Lsk~ tvorby Infor
mačných systémo"' sú naj.zložoltejšle, pretože tu !de o 
t·vorbu n ových špecMlnych programov (1pre trleôenle, 
vyhiadávanie a iné kata~oglzačné práce s ddk.umentml 
a f&Ma.ml už existujú uni'Verzá,Jne prog·ramy, použLtelné 
nezávisle od druhu dokumentov čl fa kitrov ). 

Ex.pertné systémy vyžadujú spoLuproou mmtmálne 
dvoch odborn!k·ov - programátora a v ·nr&šorn pr!,pa.de 
muzLlrológa. Väčšinou však ide 1 o vlacerýdh od.boml·kov 
(muzikológov). pretože expel'tné sy,sté.my riešia často 
{>'l'Oblétmy pre jedného od bornl.ka prlobstahle alebo pri
zložité. Pr! svojom fungovani sú VIŠilllk mmaohradttelné, 
pretože za•ručujú spNlcovanle a 7iVáženle každého fa<k·tu 

a vylocuj(\ faktory, negaUvne ovplyvňu)dce l •ud.skll ptá· 
ou - t\nava, nevšlmnutie, zabu.dnutle. DIISponujll tJe! 
o·l>roV'skou kapacHou pamäte a rýdblosťou worby no
vých informáct!. (Jednou z prvých obllllsU, kde sa stali 
nenah.radMelnýml, Je lekáTSika dlra~a.) 

Ad 4. Riadiace a plánovacie systémy r'iadla, prfpadne 
mOdeluJá spracOIVanle všetkých uved8'llýoh preôchád.zajťl
cich infarmáclf za líčelom zefekt[vnen.la a sikvaUtnenlil 
práce. 

ústredná techllllcká zá•k·lad.oo v Pr.alhe vo svojom t\stll'e
dl vedeckých a ekonomldtých lnfol"Dláclf poc!•ta s tv<ll'
bou AIS vo vše·t.kých vedeckých, elronom1ckých a tech
nických lnštbtl1clách, a preto už v rok•u 1983 vydala 
l všeobecné ZAsady projekttovan1a a zavá{lzanta auto
maMzovaných systémov VTEI. Ide tu najmä o za·be21pe
čenle technickej správnO&tl bud0Vi!ml18 AIS, a preto ne
budú predmetom tohto čláorrku. Vy·dalnle zásad všaik do
kumentuje vá~oosf, s .kitorou ritadlace vedecko-tecbnloké 
a ekonomické orgány prlstUd)ujtl k VZ!l'Lk·u AIS. 

3. Perspektlvr budovania AIS hudobnej vedy 
Dokumentov, oproti ostatným ved.ám, je v mUZJiikológl! 

až prJvela: notové, a·w:llo a vl~uálne zá'7liUIDly, nudobno
vedné .texty. Prlvela na ručné spracov.8111'1e. Fa·klt, l«orý 
sa stal už pred lllJekol.ltýml rokmi podkladom pre tvor
bu mnohých hudobných a hudobnovedných data·bá.z (·te
da súbol'O'V lnfOI'IIIlácU, kroré slí zaznamenané na počl
tačových pamäti'ach a prLpravené na lubOvolné spra
covanie poč!tarčom). 
Spomeňme aspoň nlekltoré. 
Z d'ata:báz, krtoré obsabu}t\ priamo hudobné Srk!adby, 

väčšinou vo f•orme stl'Ojom spracovatellllého n()tO'V~ho 
záznamu, ted:a z d.ata·bá:z 9pl".8C·Ui)tlcit>h nevenbálne intor
máote, st\ to napr.: 
- edfcl!a skladieb Oa·rla PrhULp,pa Emanuela.,Dacha v Unl

vei'slty of Malľy.Land•), 
- a'91 800 sldadleb z tworby Bacha, Händela, Mo21at1ta, 

Beethovena, Paganmlilo, atd. na kon.zelWa'tOrlu vo 
F!orencuG), 

- kompletné vyd~anle sklradieb J. s. Bacha v Men!{) Par
,ku, USA 5] , 

- kompletné vydanie skladieb Arch.aallgeta Corelllho v 
Menlo Par,k.u, USAGJ, 

- l:nc·lplty slovenských ludO'Vých tancOIV v SNM Bra
tis lllliWl 6). 

Z databáz S!Pracu}llclch hudobnoved!llé teXJty, ale.bo ver. 
bálne mform.ácle a hudobnovedný-ch fad<.toch a doku.men. 
toch, st\ to na.pr.: 
- datlllibalnka .linformácU o !'enes.an~ných houdobnfkoch7), 
- d.attabá0a talianskej ope~:y 18. storoč.l.a v University 

of Mlchlgan8), 
- :libretá as1 4000 QPier, or.at6rH a mých skladieb, pred

vedených v Bologni v rokoch 1600-l.SOOII), 
- katalóg sym.f(mU 18. storočia v New York Un-lrVer

stty10), 
- asi 6000 textO'V a melodlclk ýoh ln-c~pltov tal!.a'llSkych 

moaidr.lgalov 16. - 17. storočla10 ), 
- SfPOmenutá medzlnáradná hu·doboovedná b•bllografla 

RILM2), 
Slovenská národná blbllog•raf1a v Matici slovenskej, 
MaTtln, ktorá od roku 1978 sp.raoóva W!ettky knl:hy, 
vydané na S!oven<Sk·u, a od r. 1981 rozpiSuje v!ietky, 
teda a1j hudobno·vedné, časopisy a z.boml·kY vydané 
Ilia Slovensk.u, na jedlnOtJ:i'Vé člálnlky a ich z.álklad!llý 
lnlarm.aôný pQplsU], 

- a&l 2000 textových a audio zá'Zilamov J,udove.j hudby 
v Urmenovedlllom tlsta.ve SAV, Braltlslai\'18, 

- as! 7000 zá.z:namov ludOIVých piesn! v Martlcl sloven
skej12). 

Ak sa stotožn!rne s názorom Duby Ba!Lovej31 ), že v stl
ča9nostl možno budobat dokumeat takmer stotomit s 
·hUd{)bnou pa-mlat.kou v rozšfrenom Výmlllm!l tohto poj
mu, potom asi nralpodTobnejšle členenie hudobnýc·h do
kumen·ta.v v slovenských .podmienkach prllnáš:a projedtlt 
Eman-uela Mwltága 1~). 

Strojové spracovan!e budobafch faktlow zartlal zaost6'Va 
za spracO'Vanlm dok·umentov, pritom ·P'l'lnclplálne vznl·ká 
za rovnakýc·h podmienok. 

. P-roblémov pre ezperta6 •y•tfimy v h~J vede je 
Než dosť. Tu sa na chv!lu prlst.a:vlme, preto!e bu:d.nva
nle expertných systémov muzl·lw!ó~le prináša mektoré 
da.fše problémy, v k lasickeJ nepoč!tačovej mu.zl'kológll 
nepr!tomné. 

v pr'Vom rade treba odUšlf tzv. ollvaterov ex.pertnýoh 
systémov od Ich rlelltefow. P.re užwatelOIV problémy tvor
by expel'lt!ných systémov S1l vceLku nez.aujlmavé. Ich za
ujlma, aby systémy správne a presne fung()Vall. Teda 
.ll8iP'r. pm analýze .klasickej harmónie, a 1by pr~SJie a jed
noznačne rozU-šli!, čl Ide o k·vlntaitord alebo septak{)l'd, 
čt rde o tónLnu C dur a lebo a mol, alebo čl sa daný 
akord naohádza v mod·u!Jaočnom, tonálne nejednoztroč · 
nom pásme, atd. 
Nas!ed~líce rlad'ky st\ určené pre potoooiál:nych rle

šHelov a pre užlvatelov, ktocých zaruj!ma, a:ko sa d.á 
Ila!Pl'Oig.ľamovať spomenuté riešenie ha·rmon:lclke.j analýzy, 
alebo v-šeobeone ako budovať expertné systémy. Je ne
vyhnutné pr~pomenút päť podmienok: 

1. VY'u~Ltle poč!t.ača nemomo stoto.žňovať s využ!Um 
matem.aiNdkýOh m~tód alebo IJOSÍ'UpO'V. Prl t.v~be ex
per.t.ných systémov (na roz·d1el od predchárlzajt\clch do
klWJI'6n.tograflckých a faktografických systémov l je n.U!tlllá 
a:Jt.tlvna spolupráca muzi.kológa na I'Vorbe programu. 
K pr!pra'Ve využLtla poč!tača v riešeni muzlkologlckých 
p.roblémov a k tvor.be expertných systémov musr každý 
mU2l~kológ prLstu.p()vať s vedomlm, že ne'Vyhnut.nou me
tódou alebo postupom pri prog.NillJlQVIII'll( je algorltmi16-
cle, tm. stanoven1e postupnosti kTokO'V r iešenia problé
mu. Využoltle Iných mat.emetlokých posbu.P'OIV okrem t·rl
vlálrllych poOtov (.napr. ked tónom Jed'lločlall'.kove.j ok
távy p.ľ'ildeH·me člsla od l do 12, pre tóny maleJ okttávy 
ad -1 do -12 a potom smerom na hor k nim budeme 
v:ždy prLpočltavat 12 v dvojčtar.kovej ok·táve, 24 v troj
či.arľ\kO'Vej , atd.) a a.Jgorltml~ácle niekedy nie je potreb
né. Riešenie nernatematlckých problémov (Zl!l lctoré mOž
no považovať 1 problémy mU2likologlcké l možno zväčšu 
priamo algorLtml~()vaf. Obavy z nezvládnutia matema
tloký{)h metód sú teda {}re rle§ltelov muzlkologlc'kých 

expertných systémov neopad9tatonené ( pri rozumnej spo
lupráCI s odbornlkmi-progllllmá'torml]. 

2. AlgorLtmus možno vytvoriť vtedy, ked nami UTčené 
post-upnosť krokov riešenLa spl.nl tri ~kladné pod.._. 
ky: 
a l jednmJnač.nosť, 
'b l flnJtnosť, teda ukončenosf, 
c- hromadnosť, teda pou!~telnosť pre t.ried·U probl émi>V. 
(Pozn.: I nemomadné (jednotUvé] problémy sa daJú 

spracovať počltaôom, no mOže sa laohlko stať, :!ie 
pôjde o neefektlvne rle!ienie, pr4'rtože čas stl'é· 
vený prograi!D(Wanfm momo vy.užlf napr. priamo 
na riešenie jednotLivého problému.] 

3. Od počH.ača nemožno oča.k&vať rlewnle tých prob· 
lémav, ktorých riešenie nevieme (alebo sa P'rl dan001 
stave poznania nedá l algorftmlzova·f. Preto je počrtač 
skOr poiDOCilfkom, než spo1utworoom. Poč!tač spr<l'Vf len 
·to, čo n.aprogram.urjeme. Má práve takll lntel1·genclu, a•ktl 
mu dodáme pro&'l'am{)Ql, tedla vop.red určenou posturp
nostou a krval1tou krokov riešenia problémov. Nedá sa 
dnes ešte poč!ta ť s riešenlm 111oh me-t-odtoky nej.asnýc'h 
a spoliehrat sa na Lnt\ "lnte•igencluw počttača, než je 
program. 

4. P.oč!taoč Sla mOže stta t aeprlamym •poluhoroom k'Vali· 
tatlome nového riešenia problémav. Pri (alebo po) al.go. 
rltml!zácll sa nám môžu odkryť nové, zda'lllil\lo triviálne, 
alebo predtým nie také zrejmé, dlmenz1e .problémov a ich 
riešenia. (Napdklad problém určenia a jednoznačného 
poplssanlia akoodu v klasiokej ton6Jnej holmnónll, k tnrým 
sa z.ačfna modul ácia a ktorým sa mod.ulácta konč!: čl 
Je to aJkord, •ktorý možno haNDonic'ky fwlkčne prehod
notit, hoci pri počú.vanl o p!'ehQd!llOCOVan! nemOže byt 
ani reči, alebo a:loot'd, v k.tor{)Ql sa pT'VýlkT.4t vyskytne 
.nové znamtenkd'nOIVej tónliny, ktoré je z h·la.dlska stan) 
t6n1ny netonálne, no pri .~t.kovnej" mooulácU ani trCl'ro· 
netonálalosť nie je tak výrrame počuť.) 
AlgOl'!tml:zá<:la teda vnMa do muzrlkológle aOYf •p6solll 
my•leaiai5J. 

5. VyuUvať počltače sa dnes odlpor\1~ najmä tam, kde 
je mažné oča.k~f zvýšanle efek:U'V'Dostl práce a z!Sk.a
nie kiV11i'l1t.atfvne ll<liYých výsiedkO'V a poznat.kov pr~ 
cez nové moiDO•tl poettai!Gw. Cez rýchlosť, vel.klí pamat, 
presnosť, dôslednosť. Teda všade ttam, kde krvaUt.a zé
vls! od kiVa'lltity, či už časovej náoročnostl, rozsa•hu spra
covAv.a.ného materiálu alebo pos.t\lipOV, pot rebných na 
riešenie. 

Konkrrétlllym p.rlkladOOl je rozl1šova'll'ie štýlových pri
znakov hudobných diel. Hudobat ltfl (v ktore}lroll\lek 
rovme - čl už ako dobový, ná·rodný, !'lldlrvLduáLno-Sik·La· 
datelský, atd.] oba·rakt&rl2lllje ceLtl •aollau skladieb, pre 
ktoro je typická množina rovnakých alebo podobných 
!itýlovýoh prf.znakov. Pri zaradova:nl d·lel do jednotlivých 
štýlov alebo /l)rl cha.raktertstUke štýlu, k•torý vy'tvá<MJÍI 
dané dieLa, je pakebná nielen v'hodná metóda rozazn6-
vanila štýlových prfznakov, ale 1 mnohonásobné zopa:ko
van1e a.pJ1itácle tejto metódy čl algoritrn•u na a·nalý.zu 
štýlových prf.z.nakov každého dlella 9kr1lma.ne.J množiny 
bU'dobných skladieb. 

Pri terml:noch štýl a štýlové prlzna:ky mus!me r le.š.lt 
vážny problém, ktoré štýlové prf.znaky možno formall· 
zovef, čo je v tomto pr(pade konkreNzácLa spomenutej -
jednoznačnosti každého algoritmu. A t·U sa, vďaka špe· 
clflc.kostl nudby (a každ6ho l'llého dTuhu umenia l uka-
zuje zálk l.a.dné obmedaeale algoritmldcle v muzikológii 
(a k.torej·kolvek Inej umenovede]. 

TvOO"ba algoritmu na vymedzenie h.udobného ZIMlku 
a u:roč<Wanle umeleckej hodnoty je .e§te dtnes nemožná. 
Toto W'ČOV.anle je t·Otlž nejednoznačné, pretože je (ok
rem zá'V'Islostl o~ fungovania vedomia, .ktoré veda dnes 
presne .pop (.sať nevie 1 závislé 1 hlstnrioky a sociálne. 
Preto je nezmyselné tot-o určovanie očakáNať ad počl· 
ta ča. 
Počltačové rozlišovanie možno v§a!k už dne5 využ!Yat 

v rámci rozl-Išovania nlekitorých formovýoh čl tvarov~ch 
pri\'KO'V a vlastnosU, pretože tu ide o fakity, zachytené 
v IIWIItet'lá.lne.j existencii hudobnS'oh (a umeleokých) dlrel. 
Naipl'. v analý.ze melodických, h.amlonlckých alebo ryt· 
mt-akých §~rulatllr . 

4. Záver 
Ako v<Ld'llo - 1 hudobná veda je oblasť, v ktorej auto, 

ma-tl.zova'llé lnfQrmač.né systémy obohatia možnosti ve· 
deckého báda'llia. Dnkumento.gratJoké a f&t.tografloké 
systémy možno (a treba) začať budO'Vať hned, expel'tné 
systémy budil vyžadovať spolruprácu s prog.ramátoMII, 
matemai'l:kml, prtp. fyzikmi ( v rámci a•kustlcltých ana
lýz) a fundova:ný odborný prfstu.p k al®<>Titmlzácll prob· 
·Jémov zo st·rany muzl•kológov, no mOflu tiež prlsplet 
k ['OZ'ŠirenLu poman1.a, alebo k novým formuláCiám prob-
·lémov budQbnej vedy. ·, 

EVA FER.KOVA 
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