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V dnešnom čisle prinášame najzávažnejšie myšlienky .zo správy
Predsednictva ÚV KSS, prednesenej
členom Predsednictva a tajomnikom
ÚV KSS GEJZOM ŠLAPKOM na zasadnutí ÚV Komunistickej strany
Slovenska dňa 17. okt6bra 1988. Citované pasáže správy sa velmi úzko
a konkrétne dotýkajú aj nášho hudobného života.
.,Komplexná prestavba a demokratizácia spo l očnost! nie sú myslltelné bez
zástoja kultúry a umenia v živote Iudl.
Práve kultúrnym rozvo jom spo ločnosti a
každého č loveka sa naplňa zmysel tých
ekonomických a sociálnych procesov,
ktoré má prestavba urých liť a zintenzlvniť. KultOra na iednet strane podnecuje
a rozvl ja tvorivé schopnosti človeka, na
druhej strane umocňuje výsledky spoločenskej reprodukcie na ďalšie zdokonnlovanle života ludl. Naše prlstupy ku
kultúre preto muslme odvodzovať z pozpanl:t, že kultúra je organickou súčasťou
vyspelej spoločnosti. a nie viac či menet potrebn9m doplnkom.
Aj v podmienkach presta vby má naša
kultúra svoje pevné miesto. Je nim !deo·
vá sptltosf so živými tradlclaml svetovej prole társkej socialistickej kultúry.
n n dvällnosť na výsledky, ktoré sme dosiah li .vo vyše štyridsaťročnom kultúrnom rozvoll našich národov a národ nost!. Je pravda, že v uplatňovani kul túrne j politiky sme sa nevyhli an! chybám. napriklad zúženému chápaniu
umenia, podcei\ovan!u estetickej výchovy, strnu losti v š!rení kultúry a pod.
Niet vš ak dôvodov na ne~~:áclu tých nesporných hodnôt, literárny.ch, dramatických, filmových, hudobných, výtva rných
a arch itektonických diel. ktoré priniesol
rozvoj socialisticke j kultúry l napriek tomu, že sme svedkami pokusov nlhlllzovať tieto hodnoty.
Kiúčovou úlohou pre .oblast kultúry
ostáva Osllle o vyššiu kvalitu tvorby a
sprostredkovanie kultúrnych hodnôt. V
mene kvality te kultúra povolaná viesť
zápas za tvorbu takých hodnôt, ktoré by
človeka mravne a esteticky ol'\,'lhacovali.
Len takéto hodnoty sú schopné obohacovať kultúrny profil spo ločnost! a stimulovať duchovný obzor ludl. Kritériom
umele ckej tvorby a kultúry sa objektlvne
čoraz viac s táva a ktlvny vplyv ma vedomie ludl. To nielen zvyšuj e profesioná lne nároky na akúkolvek umeleckú a
kultúrnu činnost, ale at mieru zodpo'l!!dnos ti tvorcov a pracovnikov kultúry.
Základným prúdom umeleckej tvorby
ostáva naďalej socialistický r ealizmus .
V ňom sa -odráža cel!stvosf a dialektik a
nášho zápasu o nového č l oveka , v ňom
sa stretáva lú pokrokové trad! cle nášho
ludu so s úča snými Oslllam! našej spoločnost! a jej perspekt!vaml.
Pred kultúrnym! časopi smi, pred rozhlasom a televlzi-ou s toj! · úloha oveia
akt!vnetšle pris tupova ť nielen k propagáci! kultúrnych hodnôt a k' vytváraniu
systému týchto kritéri! hodnôt, ale aj k
zásadnejšiemu nastolovanlu problémov z
oblas t! kultúrneho dedičstva l z oblasti
aktuálnych kultúrnych procesov a k Ich
m arxis tickeJ Interpretá cii. Sys tém kultúrnych časopi sov , ktorý s a v súčasnosti
rozšlrll o nové periodiká, mus! výrazne
s merovať k tomu, aby na vysokej odbornej a Ideologickej úrovn! odrážal ak tuá lne proces y v kultúre a a by teoreticky l prakticky poukazoval na Ich závažnost v súč as nej s po l očnos ti. K tomu
všetkému mus! výrazne pris plevaf :~. j
umelecká kritika, pretože v obdob! prestavby je zvlá š ť dôležité, a by kritika
pracova la s pevným sys témom marxistických krltéril podnotenla tvorby a aby
svojou otvoreno s ťou, obč i a nskou a umeleckou zá sa dovosť-ou, Ideovo-politickou
z r e los ťou pomáha la presadzov a ť vysoké
nároky na tvorbu l jej spo l očenské upla tňova nie. Nemôžeme súča sne nevidi e ť, že
popr! jasných !deôvo-umeleckých ús pe c hoch vznikajú aj die la s nfzkou úrovľíou, s nedosta točným prienikom do súčas n é ho života pracu júcich, so slabým
vkusom, s ok ra tov~ml témami. Bol o s o-
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úloha kultúry
- vyššia kvalita tvorby

clallstlcký charakter umenia a kultúry
je trvalým procesom, kt-orý strana riadi
a ovplyvňuje.
Osobitný význam v ztntenzlvňovanl
kultúrneho rozvoja pripisuje ústredný
výbor KSS umeleckým zväzom. Popri
skval!tňovanl
!ch vlastnej Ideovo-politickej činnosti je aktuálnou úlohou umeleckých zväzov v súčinnostl s kultút•no·
výchovnými zariadeniami, spo lupôsobiť
pri šlrenl kultúrnych hodnôt, pri organizovani kultúrneho života nielen v centrách, ale aj v miestnych podmienkach.
Zásadnejšlm spôsobom treba zvýšiť aj
Ich podiel na prlprave mladej umelecke!
generácie. Z odpovednosť za vysokú úroveň tvorby by mal! ni esť predovšetkým
komunisti vo veden! týchto zväzov a
byť pre mladých dobrými a poučnými
partnermi.
s potrebami a záujmami spo ločnosti.
jej politickými, Ideologickými a hospodárskymi cielml sa v posledných rokoch
úspešne rozv!jala kultúrnovýchovná čin
nosť , ktorá sa s tala ·neoddelltelnou súčasťo u tvorby soc!allstlckef kulttlry, ale
aj rozhodujúcim nástrojom rozvoja umeleckej, vzdelávacej, výchovnej l zábavnej aktivity pracujúcich, najmä mladeJ
generácie."
,.Účinnejšie bude treba prekonáva ť zaostávanie tak v materiálno-technickej základni, ako aj v organizácii pre.vádzky
kultúrno-výchovných zariadeni. Je mimoriadne dôležité pre ďalš! rozvoj siete
miestnych kultúrnych zariadeni združovať prostriedky, vytvárať lepšie organizačné, materiálne a kádrové podmienky
na !ch činn osť. Významné miest-o pr!pl·
sujeme rozvljanlu a zvyšovaniu účinno sti
socialistických obradov a slávnosti.
V ekonomike kultúry je naďalej potrebné otvorene vystupovať prot! komerclonal!začným tendenciám
a snahám,
ktoré znižujú a znehodnocujtl spoločen 
sko-polttlcký efekt kultúrnovýchovnej
činnosti.

Úlohy, pred ktorým! stoj! Ideologický
front, vyžadujtl podstatné zmeny v oblasti ed i čnej politiky, ktorá mus! vychádzať zo spol-očenskej objednávky a
rýchle reagovať na spoločenské Zlmeny.
Vyžad4.!e to skval!tnlt edičné plánovanie, dorieš iť problémy polygra!!ckého
zabezpečenia ,
s kladových
priestorov
knih, foriem a metód sprostredkovania
literatúry čltateiom. Zámery kultúrne j
púl!tlky musia byť cielom aktivity a sn:J·
ženia 1 v tejto oblas ti pôsobenia."
,.Pokia! Ide o stranlcke ria denie kultúry, naše slovo je a j v tejto veci jas·
né: sme za rozvoj kultúrneho života, za
tvorbu novýc h hodnôt na široke j báze.
Sme za maximálne demokratické ovzdušie aj v oblast! umenia a kultúry, sme
za to, aby sa rozvljal skutočný talent.
V riadia cej práci treba dôsledne odbúravať admlnlstrat!vne metódy a nahrád z ať Ich metódami politickými, Ideologickými, výchovnými. Aj v kultťlre nech
sa trlbla a zjednocujú názory v otvorenej, tvorivej a konštrukt!vnej diskusii.
Našim cielom je vša:k, aby kultúra bola
dôstojnou súčasťou duchovného života
rudu, aby roblla socializmus boha.tšlm,
prlťa:2llvejšlm. humánnejšlm. Naša strana ver! tvorcom a organizátorom kultú·
ry, žE' zvládnu nové úlohy, ktoré Im vyplývajú z prestavby."
" 10. zasadanie ÚV KSC zdôraznllo, že
pos tup prestavby bude do zna čnej miery
záv le!e ť od toho. a ko sa za ňu postavia
prostriedky masovej Informácie a prooagandy, ako kvalifikovane budú obtasľiov a ť jej zmysel a s a kou ro zhodnos ť o u
budú nap omáhať jej r ealizácii."
.,Vere jnú Informovanost chápeme a ko
neoddellteln(J súčasť politiky stra ny, de-

mokratlzác!e našej spoločnosti, jej revolučne j prestavby, ako zásadu, vy chádza júcu z podstatv nášho pol!tlckého systému. Z toho vyplýva nevyhnutnost komplexne, pravdivo a včas Informovať verejnost o všetkých závažných otázkach,
problémoch a úlohách spo jených s prestavbou spoločnos ti."
,.Viesť živý a otvorený dialóg s lud ml predpokladá dať na stránkach naše!
tlače, vo vysielani rozhlasu a televlzie
vtlčšl priestor výmene názorov a skúsenost!. Te to leninská metóda hladania
rieš eni problémov, presadzovania a rozvl janla nových myšl!enok. Je to metóda
prehlbovania soc!al!stlckej demokr acie,
t•ozvljanla aktivity našich občanov, za meranej na riešenie celospo l očenských
otázok.
Dia lóg sl vyžaduje utvárať partnerský
vz ť ah novinára k č l tatelovl, schopnost
hovoriť s n!m otvorene, k veci, neuzatvárat s a do glorioly neomylnosti čl .,svojet" pravdy, ale akcept ov ať všetky reál -·
ne, vecne podložené názory. Od novinárov sl to vyžaduje dôsledný a zodpovedný prlst up, znalost vec!, opretú o
presved č ivé {akt y a Oč!nné argumenty.
Len takto môže novinár v dialógu zlskat
č ltatela, televízneho diváka, čl rozhlasového poslucháča .
Náročné úlohy, ktoré v procese prestavby plnia t lač, rozhlas, televfzla, vyžadujú ešte plnšie rozvinúť !ch špecifické :.:ameranle, zvýraznlt profil každéh:J dennfka, čl , časopisu. Doteraz nie
celkom prekonaná uniformita a šedivosť
ukazu jú. že nie všade a v plnom rozsahu sa podarilo uvies ť do života spo·
meuutý dokument . Predsedn!ctva OV KSC
o otvorenej lnfoÚĎ.ovanostl verejnosti."
,.Efektfvna účast n a revolučnom diele
prestavby st vyžaduje m at pevné Ideové
postoje, presvedčenie o správnosti veci,
hlboké politické a odborné znalosti. Vyžad u je mat jasný pohiad na svet, scho!]nost orientovať sa v zložitostiach a prot!rečenl ach Jeho vývoja, vedie ť rozlišova ť
pravé hodnoty Iudského bytia od hodnôt fa lošných. To ukazuje na kiúčový
význa m svetonázorovej výchovy, a preto

musi byt v stálej pozorn osti str aníckych orgánov a organizáci!, Ideovo-výchovných Inštitúcii a ce lého ideologického frontu.
Formova nie vedeckého svetonázoru je
proces zložitý, protireč ivý a dlhodobý.
Toto poznanie nás nesmie demob!llzovat ,
n a opak - mus! viest k trpezlivému, citlivému. a le zásadovému zápasu s náboženskými predsudkami. Každý subjek tivizmus, voluntarizmus , použlvanle admlnlstratlvnych metód neupev ňu j e naše s oc!al!stlcké hodnoty, Ideály a normy komunistickej morálky, a le Ich oslabu je."
,.Osobitne záväznou a náročnou je
otázka stranlckeho ria denia celého Ideologického pr ocesu. Ra ciona lizáciu r iadenia a orga niza č ne j š truktúr y budeme
smerova ť k skvalitneniu obsahu Ideologického pôsobenia.
Kvalita riadenia, prejavujúca sa v cle·
ravedomosti a tvorivosti, v rozhodujúcej
miere závis! od kvality kádrov, ktoré ria·
dia ale bo zodpovedajú za Ideo logickú
činnos t, a to nielen v strane, ale aj v
štátnych, spoločenských orgánoch, orga nizáciách a v Ich Inštitúciách .
Nie vždy stranícke orgá ny a organi zácie k výberu l udl na také zodpovedné úseky, ak ým je Ideologic ký, pristupovali náročne. Na mnoh é miesta sa dostall lud!a,' ktorým chýbajú teoretick é a
profesionálne predpokla dy, a le 1 s chopnost Ideologickú prá cu spájať s prak tickým uskutočňova nlm llnle strany. Tým
sa znižuje nielen kva lita , a le a t prestlž
samotnej Ideovo-výchovne j práce. Vyhladáva ť talentovaných Iudf na túto prácu,
po skytovať im m ožnost sústavné ho vzdeláva nia , na jmä Individuálnym š túdiom
marxizmu-leninizmu, sa mus! s tat normou r ozhodovania s tra níckyc h orgánov.
A t.am , kde je to potreb~é. u kádrov,
ktoré sa stava jú bokom k prestavbe.
alebo ju svoj ou nerozhodnosfou a nekompetentno s ťou oslabu jú, s takým! sa
treba rozlsf, d a ť Im čas aj pr!le žlto sť
uplatniť sa na Iných úsekoch. s vysokýml n~_rokml n a kádre tre ba zá roveň vytvárať .aj lepšte podmienky na Ich prá cu.u

Hosťom tohtoročných Bratislavsktch džezov:fch dni (28.- 30. 10. ) bol i americký
klavirista Herble Hancock so skupinou Herbie HaDCock Quartet. Na snlmke An·
dreja Palacku s Petrom Lipom.
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V októbri minulého roku vznikla
Výv Košiciach
chodoslovenská
kra jská
p oboč k a
Slovens kej hudobnej
s poločnos ti ,
ktorá sl na svo jej
za kladaj Ocej sch ôdzi
zvolila
20č le nný riadiaci výVýchodoslobor.
venská krajská pobočka m á toho čas u
okolo 250 členov, z ktorýc h skoro polovicu tvoria učitelia ĽŠU, sú tu však
zastOpené l kultúrne us tanovizne -osvetové domy, knižnice, štá tna filharmónia
a š tátne divadlo Košice, telev!zla l rozh las. Je potešitefn é, že členmi po bočky
sú nie len pedagógovia a žiaci s tredných

škOl a uč!telLa základných š kôl, ale l
fudla z Iných profesU a dôchodcovia.
Naplňuje sa ta k hlavné poslanie a zámer SHS, t. j., aby na jej č innos ti part!·
clpovall najširšie vrs tvy našej spoloč
nos ti a nie Íba profesionálni pracovnlcl
z oblas ti hudobnej kult(lry.
Uplynulé obdobie bol o naplnené konkrétnym! aktlv!tllm! 1 o rg a niz ač n ými
činnosťami, ktoré sil sfubným šta rtom
v rozvoji č inno sti celej poboč ky. Keď že
vo výbore sú prll covnlcl všetký.ch dôležitých kult(lrnych, škols kých a osvetových zaria deni, je Zllbezpečený l stály
kontak t a prenášllnle Oloh na tieto or·
ga nlzácle.
Ciele, ktoré sl výbor pobočky na zasvojej činnos ti vytýč ll,
boli
s kromné, ale zodpoved ali záujmom č len ·
č i a tku

Hudobné mesto
Už na jeset1 budúceho roku Iná sa zaaktlvny život vo vefkolepo proje ktovanom par!žskom Cité de la Musique.
Toto zaria denie bude súčasťou tro jčas
tového komp lexu, pozostávajOceho ešte z
Mesta vedy ll priemysl u a Velkej haly
[určenej na produkciu hudby populárnych žánrov, experimentálnych divadiel
a pod.). Zámerom a clefom projektu je
skoncentrovať
na jednej ploche [asi
27 km2 ) všetky mode rné výdobytky, ktoré budú perspektlvne vytvára t profil
slávnej Conserv·a tolre Nationa l Supérieure de Muslque de Paris. Kom plex bude
m ll ť piH hla vných čas t! :
l. Súbor budov konzervatória, obsahu.jllcl asi 60 tried, orchestrá lne štúdio,
š tyri skllškové štúdiá , džezové š túdio,
opernO sá lu, organovo sálu, tzv. Interdisciplinárnu sálu, slúžiacu na predstavenia kombinované ll baletné. Všetky sály ma j(! svoju na hrávaciu techniku. Okrem toho bude ma t konzerva tórium deväť sá l určenýc h na výučb u komornej
hry, tri sá ly pre v ý u čbu zborového, tri
komorného a tri operného s pevu. Nezabud lo sa a ni na pr acovné priestory ; študenti l pedagógovill budil mat k dlspoz!cll zvukovo izolované š tlld!á a pr acovne (celkove 113 vybave ných cvič eb n ýc h
št(ldlf). Ku konze rva tóriu pa tri aj med la téka, ktorá obsahu je čitá r eň, posluchá ret1, pož i čo vňu materiá lov (tl ačených.
zvukových a a udiovizuálnych , všetky v
4 exemolároch) . Už!vlltella bud(! mať k
čat

osi v ens

jsk

i o boč

stva. Z najdôtežltejMch zámerov sa podarllo u sk u točniť nasledujúce:
- 1aloženle Združenia Mlkuláiia Mov·
zesa so sldlom v Preiiove,
- propagácia SHS v tlači, rozhlase
a televflll a zlskavanie nových členov.
spoluúčasť na rozUčnfch hudob·
nfch akciäch vo Vfchodoslovenskom
kraji (mulikologickf seminár v Preiiove,
zborové festivaly, KolUcké hudobné jar
a pod.),
- · začatie činnosti pedagogickej sekcle pri krajskej pobočke ,
- usporiadanie päťdňového sllminára
pre učiterov &SU 1 Vfchodoslovénského
kraja, v spoluprAci s Krajskflll pedagoglckfm tístavom v Preiove,
- zabezpečenie vnútornej činnosti pobočky a jef výboru, na úklade schvále·
ného plánu činnosti.

Z ďa lšieh a ktivit treba prlpomenllt l
11spešné reprezentovanie Pe tra Gufasa,
žiaka 3. ročn! ka košického konzer vat6·
ria, v I. roč n!ku s kla da tefskei súfaža
Alexandr a Moyzesa, kde z!skal v I. kategórii 2. cenu. pr! ne ude lenl prvej.
Dalšia či nnos t pobo čk y smeru je k rozv!ja nlu všetkých člnn ostf v budllcom ob-<
dob!. Svoju činnost z ač n e Združenie Ml·
ku láš~ Moyzesa, ako l P.edagoglcká sek·
cla, ktorá v najbližšom obdob! plá nuje
seminár pre učlte f ov hud obnej výchovy
nll ZŠ a pre u člte f o v hudobnej náuky na
ĽšU. Z vačšlc h akcii trebll ešte spomen\1( seminár pre učlte f ov akordeónovet
hry na ĽŠU, plánovaný na koniec škol·
s kéh o r oka. Výbor pob očky napokon vy·
vinie ď alšie llsllle pre z!s ka nle nových
čle nov a rozšlrenle čle n s kej zá kladne.
MATE) LENGYEL
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dispozicii aj repr ogr a tiu vybavenú na j·
modernejšou technikou. Oa lšlm prvkom
je a udiovizuá lne centrum.
2. Vefká koncertná sála je ur če ná pre
úče ly konzervatória 1 Boulezovmu En·
semble lnterconte mporaln a pozvllným
sl1bor om, je j kapacita je od 800 do 1200
posl u c h áčov.

3. Ensemble lntercontemporain, ktorý
ria di Pierre Boulez, má v areáli vlastnú
budovu s menšlm š tlldlom, kanceláriaml, knižnicou a pod.
4. Múzeum hudby pa t ri asi k najatra ktfvnejšlm čas tiam celého komplexu. Zákl ad zbierok bude v y tvá r ať kolekcia nástrojov rasi 6000 vo vekovom rozpa U
oli Hl. do 20. storočia). ktorá je druhou na j vačšo u (po bruselskej) v Európe.
Súčasťou múzea bude v~sta vný priestor
a labora tórium.
5. Iniitltút hudobnej pedagogiky bol založený už v roku 1983. Jeho hlavným zamerunlm je č inn ost prlspleva júca k rozvoju hudobné ho a choreograflcké ho št(ldla na odborných l všeobecnovzdelávac!ch školách, a ko 1 vzdelá vani dospelých. 'Cielom lnštltlltu je vytv orit medzinárodné centrum pedagogickej dokumentácie, k oordinova ť základnú l nadsta vbovll výchovu pedagógov a produk o vať potrebné pedagogické pr ostriedky
(osnovy, programy, vldeoprogr amy .. . ].
Sllčas tou Inštitútu bude a j Centrum peddgoglckých a choreograflckých Infor-Idmácii.

o
13. novembra uplynuli tri roky od
chvtl e, čo bol za účasti najvyššieh strantckych a !itdtnych člnltelov otvorený
pr ažský Dom slovenskej kultúry, cielom
kto r~lľo je popularizovat slovenskú ndrodnú kultúru v hlavnom meste CSSR a
podlelat sa tiež na kultúrnych akcidc h
iných organizdcif v Prahe. Dom slovenskej kultúry v svojet pr ve; letnej sezóne
11 roku 1986 pr ipravil jeden k oncert, u
d r uhej už šesť a v t oht oročnej trete; až
desat koncertov a ;eden folklórny večer.
Dramaturgick~ zdmery pomohol pripräviť
Slovkoncer t, ktorý zohľadnil niektor~
naše požiadavky.
Ako tedtný zahraničný súbor vystúpil
v Dome slovenske; kultúry The Benda
Musicians z Rakúska s dielami A. Bendu,
f. s. Bacha, C. Debussyho a f . Brahmsa.
Slúbenú slovenskú skladbu, ktorú súbor u poskytol Slovenský hudobný fond o
naštudovanie ktoret bolo podmienkou
pre vystúpenie v Dome slovenske j kultúry, žial, nepredniesli.
Sopr anistka Nina Vrdtna, členka Klu ·
bu slovenske j kultúry, v polrecltdli predniesla piesne V. Novdka, A. Dvoŕc1ka,
H. Wolfa a dve skladby z cyklu Vyzna·
nie od L. Holoubka. V druhe j časti večera zautal Mikuldš Skuta svojim po-

dantm Suclw1lových Metamor fóz. Dame
jubtlantovo dielo - Po~me macabre zaznelo v rdmci huslov~ho recltdlu fi n·
dricha Pazderu [klavtrn y sprievod Milan
Ivan } . Slovenskou ľudo vou pies1lou sa
zasa inšpiroval f iFI Sttvln s Collegiom
Quodlibet .
fu raf Cižmarovič s Petrom MátMm a
Mikuldš Skuta dvakrdt pohotovo zasko·
čili at v príprade odvolaných koncertov. Okrem už spomen ut.Qch umel cov sa
pr ažs k~mu publiku a zah rani čným návšt evnfkom predstavil mladý violončelista
Eugen Prochdc {sprievod f. Klepdl! },
Trdvntl!kovo k vartet o a sólislt Komornet
o pery SF Ladislava Neshybu a Mari ka
Blidšová { klavírny sprievod Maridn Va·
rínskyj.
Všetky koncerty sa k onali v sobotu
alebo v nedelu a boli mimoriadn e dobre
navštfve n~. Prdve tento zdutem nds pri·
viedol k rozhodnutiu zvýšiť ich počet
na 15-16. Verim e, že v priebehu budú·
ceho roku sa už _tonečne podari zriadit
v Prahe at sl ubovanú predatiiu Opusu,
čo by tiež iste nemalou mierou prispelo
k propagdcil slovenske/ hudby a ndšho
interpretačn~h o umenia.

VOJTECH CELKO

Žilin- čania

ROKOVALA SLOVENSKÁ HUDOBNÁ RADA

reprezentovali

Dfta a. novembra kODalo sa aaaadDuUe IDovovuet Slovuskej
hndobDej rady. ZGI!asbdl sa Da 6om Tibor Kralllk, pracovDik
oddeleala Ov KSS a Jour Kot, riaditel odbora umeala a kul·
t6movfchoYDej i!laaostl Zaaadautie otvorila dr. T•tjaua Okapcová, veddca ocldeleala a6dckfcb umeal MK SSR. ObomA·
mlia prltoma:fcb a Dovt-1 1lole..._ Slovltllllkej badobaej rady,
ktor6 meDoval mmatar kult6ry SSR Mlroal•v Vllek Da 1110v6
trojrol!D6 funki!D6 obdobie. CIDDoat SloveDakaj badobDej rady
ako poradn6ho OrJlDU MK
bude orleDtovat pred•
vletktm Da prekladaale D6aetcw Da vypraoovaDle koDcepcle
rosvoja lloveask6ho hudobD6ho llvota, Da ri...Dla jeho prob·
l6mov, Da poaad&ovaDle aDalytickfcb aat•rlilov s rOuycb
oblasti Dilho hudobD6ho llvota a aa IDlclativDe predkladaale
D6metov Da ri...Dle aktallaycb otúok.
Josef Kol. riaditel odbora uaeala a kalt6raoytcbonlej IID·
DOatl vo noj01a 6voclllul 110ft pripoaeaat nflau6 tloba SloveDalteJ hudobDej rady v dilaaaat Dovej kult6mo·poliUcJcej
altulcU, Dajml pri rospracovaDI &6verov 10. pléaa Ov KSC
a pléaa OV KSS, ktor6 podl!larkll yflllam kult6ry • umeala
v s6č81DOm proceae prestavby.
Dr. Emeat Statdmcker, pracomlk lealalaUmeho 6tvam MK
SSR v obsiahlo. lutmeDt6rl IDformoval prftomntch o prlpra·
vovaafch Doraatlvaycb 6prav6cb v badobael obluti (&6koD
o hudoba•J a divad81D•j i!IDDoatl a pod. ). Dalej l!leaovla Sloveaskej hudobaej rady prerokonU Aaalfsa spol~eDdl6ho
uplataeDla 11ii!amel hudobnej tvorby a koacerta6ho DIIHIDla v

V d1~och 22. 8. - 3. 9. 1988 Dievčenský
spevdcky zbor K onzervatóri a v Ziline so
svojtm dirigentom prof. Antonom Kdllayom
absolvoval k o ncertný zdjazd do Ddnska. { T e·
leso te nlekolkondsobným vlta zom ce/oslo·
venskej sútaže Mlddež spieva a držitelom
1. pdsma na medzindrodnej súťaži v Belgick om Neerpelte v r. 1986.}

Už tretl 1'ecipročný zd;azd sa u skutočnil
na zdklade družby so spevdckym zbor om
gymndzia v meste Skive na severe Ddnska.
Tento rok ndm hostitelia pripravili m imo·
riadne ndročný program.
Dievče nský
sP.evdc]f.y zbor vystúpil na
koncertoch v r ôznych mestdch Ddnska,
napr. na pôde hostttelskej škol y sa uskut očnili 2 koncerty, j eden v dopoludiiatštch
hodindch pre žiakov školy a večerný sldvnostný koncert pre verejnost. Ko ncerty mall ndročný umelecký program, zostavený z
diel starých ma;strov {H . Purcell, M. Hayďn,
A. Lotti a ďalštj, ďalet do programu boli
zaradent takt ma;stri ako B. Smetana, A .
Dvoi'c1k,
Lukdč a nechýbala ani súčas nc1
slovenskd tvorba E. Suchoiia, I . Hrušovsk~·
ho a f. Hatrtka. Na klavtrl zbor spolahllvo
sprevddzal R. Pechanec. Všetky koncerty
sa u obecenstva a odbornet kritiky str etU
s mimoriadne priaznlvou odozvou. Vystúpe.
nta boli propagovan~ v obl astnom r ozhlase a miestne; tlači a preto boli do bre nav·

ssa ..

SSR v rokoch 1985-19a7 a koDtroiD6 sprlvu PlDeDta Davrbo·
vutch opatreDI i!ealcCMloveaakel umeleckel &Jent6ry SlcwkOII·
cart pri piDeDI 6loh kult6mel politiky aoclaUaUckébo lt6bl.
K pradloleD:fm materiálom • roapr6dlla llv6, vecú a pod·
Detú dlakuala, ujmi k IBitaraltm s6konom o hudobael i!la·
ao1U, koaltatovala • potreba novell&6cle aatorsk6bo úkOUi
a podDetD6 prlpoadeDky odaaell k i!laDosU SlovkoDcartu, aa
ml v oblad ronoja koacertDeJ l!lDaoatl. Na a6ver rokovani
boU prljat6 vlacer6 16very a tiloby pra hudobn6 IDJUt6cle,
teled a s6bory, s ktorfch Dajúvalnejlle d: a) Ro1pracova•
ale s6verov 1 10. pl6u OV KSC a pl6aa Ov KSS k ldaolopc·
kej prlcl DB podalenky oblasti ha'clobDel kaltGry: b) Vyprs·
cov•Dle komplexa6ho prqramu aahraall!aeJ propaJ6cle n61he
hudobDého umeDla; c) Vypracovaala Dov6ho a6roi!aajilebo
ayattaa bodDollaala DMe) budobaal tvorby ; d} ZdoltODelBJda
syatúaa d*vdbo bodaotellla koDcertafcb aaelc~; e)
biU1ovaDle alaobNUalavalc:foh hudobDfcb centier v xa,.a.
Pro1ramu upojeDla profealon4lnych hndobDfch teUea, 1Ditit4•
eU a hadobafch umelcov do rosvoja J,Dieataej kulttlry.
Novi i!lBBOvia SlovenalceJ hudobDaj rady: doc. dr. Ladialat
Mokrf, CSc. - predseda SHR, doc. dr. Ladialav Burlas, DrSc.,
11or Dib4k, HaDDI Domaaakt, dr. Oskar Elachek, dr. Marta
FllldelovA, Juraj Hatrlk, dr. Marl6n Jarlk, prof. MUoi )urkovU!,
DAr. ua. MArta Klloftov6· Hnbov6, nsl. um. Peter Llpa, dr. Aloll
Luka6r, ual. am. Peter Michalica, 1ul. am. Peter MlkuiD,
Igor Waaaarberaer, sui. um. IlJa ZeljeDka.

z.

štfve n~.
Niektor~ koncerty boli at vo volnet prtrode {v skanzene Hterl Hede a v zdbavnom parku Legol and }, v amfitec1tri zndme·
ho parku Tivoll v Kodani a v historickom
meste Vlborg, ktor~ te hospoddrskym a kultúrnym centrom celet oblasti a te vzdialené
od Skive asi 25 km. Vyvrchol entm celého
zdtazdu bolo vystúpenie na pôde Krdlov·
sk~ho konzervatória v Kodani {pri prtležl tostl otvorenia školsk~ho r okuj, kde súbor
úspešne reprezentoval našu hudobnú kultúru.
OĽGA KÁLLAYOVÁ

H

OPUS, n . p., československé hudobn6 vydavatelstvo Bratislava, Mlynské NlVY. 73 prijme:
- nmostatufch odbornfch redaktorov pre vUnu hudbu,
pol adované VS vadelanle hudobného smeru, prax a zna losť cudzlch ja zykov
v~taná. Platovl'! podmienky v zmysle platnfch predpisov. Nástup mol nf lhnelf.
Záujemcovia, hláste se u iéfredaktorky podniku osobne alebo na čls. tel.
220-712,
- elektroiniiDlera,
poladovanl'! vzdelanie VS elektl'Otechnlckého smeru, prax vUaná, platové podmienky v zmysle platnfch predpisov. Nástup moJnf lhnelf.
Záujemcovia, hláste sa osobne u vedúceho útvaru nahrávacej techniky alebo
na čfs. tel. 223-235.

dňoch

vt•j

• KONFERENCIA O HUDOBNEJ
CHOVE. V tfcbto
(22.- 24. nove••
bra) sa Da p8de PedaR~lckej fekulty v
Nitre koú ul III. celolt6tDa koDfereacta
o hadobael vtchove, tentora1 aa d_!aa:
OSNOVY A UCEBNICE HUDOBNEJ Vf.
CHOVY Z H&ADISKA sOCASNfCH A BU·
DOCICH POTRIEB. Cielom tohto podaja
tla je podať vlastraaaG aDalfla a JN'OI
nostickf vfklad ui!ebael lAtky preda•
ta hadobú výchova, IOVIaobecD8Dle
ak6aeDostl praktlkov a teoretikov 1 oJt.:
laaU HV a hadobDej pedagogiky, kOII
rroDt6cla aGi!aauého staVIl predmetu UV
1 premeDDII a Dovfml potnballli 1'861·
neho llvota aoclallatickej apol~noalli
ako l hladaDle altemaUv pre optia61-!
De uplataenle KV aa r8nych atupftoc
a typoch Dilbo llcolatta. Na prlpran
ICoDfBraDole sa po_prf PdF v Nltn POoJ
diela: CHS, SHS, ZCSSKU, ZCSKU, ZSSKU,
CHI' a SHF. Podujatia 18 po prvf 1'811
kouA pod aáltitou Mlnlstel'ltva lkolatva,
ml6dela a teletuej vfchovy SSR.

HUDOBNt !IVOT - dvojtfldennlk. Vydtva Zvli1 slovenskfch skladaterov a koucertnfch umelcov vo Vydanterstte OBZOR, n . p., ul Ca. arm6dy 35, 815 85 Bratislava.
Ved6cl redaktor: PaedDr. MariAn J u rl k, zbt. iéfredaktora: PhDr. Allbeta R a, 1te ro v 6, redakcia: Lfdia D o h D a l o v á, PhDr. Juraj D 6 i a, Martina H a a a e l o v 6,
technick6 redaktorka: En Z • • 6 n k o v t . Redakčná rada: zas!. um. Pavol Bagin, PhDr. StaDlslav Bachleda, Igor Dlb6k, PhDr. Oskar Elschek, PhDr. JAn
Holička ,
PhDr . Jsor Javorakf, PhDr. Milan Jei ko, zas!. am. prof. Miloi Jurkovič, PhDr. Alojz Laknár, doc. PhDr. Ladislav Mokrf, CSc., PaedDr. Eva ~chalová, CSc., PhDr. Frantliek M•·
tti, PhDr. Tatjana Okapcov6, IJor WasserberJer, IBSI. um. Ilja Zeljenka. Adren red.: Gorkl'!ho 13/VI, 815 as Bratislava. Tlačia Nltrlanalta tlal!iarne, n. p., 949 Ol Nitra. Rm·
Jlruje Poitovt Dovlaov6 slulba, objedntvky prljlma kald6 poita a doručovater. Objednávky do 1ahranll!ia vybavuje PNS - Ostredn6 ezpedlcla a dovos tlače, Gottwalda·
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Od 26. júna t. r. do l . septe mbra se demnást koncertov 1še s ť reci tá lov, dva symfonick é a de v!lť komorných a st1bežné prebiehajúce promená dne
koncerty l - tvorllo dram a turKlU 34. ročnlka Medzln6rodaého hudobn4iho lata (MHLl v
Ba rdejovských Kúpeloch, ktoré
o rg a ni zač ne zn bezpe č llo kultúrne oddelenie Cs. š tátnych kt1perov.
V rámci festiva lu odznel! iba
dva symfoni cké koncerty, pretože Ich p oče t limituje momentá lne poča si e . Na o boch s ymfo nických koncertoch dos ta la
pries tor St6tna fllharm6nla Kolílce, kt or ú na otvá racom koncerte viedol jej šéfdir igent RIc hard Zimmer, na zá vere č nom
Ján MAria Dobrodlnakf a. h.
Otvorený priestor kúpelnej kolonády má svoje a kus tické špectriká, ktor é preveria kvality
ú č i nkujú c ich. I n t erpr e tač né výkony ma l! us poko jivú, solldnu
úrove i\ . Na zá v erečnom koncerte uviedol orc hester o. l. a )
Symfonle ttu od La dislava Holo ubka zn osobne j prltomnostl
a utora , t oht o roč né ho jubilanta.
Gitaris ti ma jú na MHL svoj
sta bilný priestor. To hto roku
sme su zoznámlll s dvoma reprezentantmi kl asic kej gita ry8. 7. vys túpll Ahmed Kannacl
z Turecka a l. 8. Alberto Walter Salln z Talianska. Kým turecký umelec zanecha llnter!).retáclo u roz pač it é dojmy, jeho talia nsky kolega svo jou produkciou výrazne zaimpo nova l. Sa·
lin s ia hol po tvorbe taBanskych a španielskych sklallatelov, v Ich dielach podčia r
kol ná la dové •a výr azové kontrasty, jeho Interpre tá cia bola
svieža, preteplená ta lians kym
svitom. Zdá sa, že diela špa·
nle lskej proveniencie sú jeho
na ture lu osobitne bllzke.
Hud bu s taršfc h histo rických
obdo bi Interpre tova ná na dobových nás tro joch priť a huj e čo·
raz vlne po zo rn os ť sllčasnfk a.
Auditó rium s pol oče nske j stene
lieče bn éh o domu Astó rla so žl-

Vôbec nie okraiový festival
vým záu jmom prija lo koncerty
dvoch slovenských stborov sta rej hudby - M.uaa antiqua Slo·
venlae s umeleckým vedťiclm
Vladlmfrom Rua6om ( 18. 8. l a
Faluto dolce (24. 8. ). Prvý súbor qra maturglu koncertu zameral na slovenské hudobné
pamia tky až do 17. storo·
čia,
druhé
teleso
uviedlo
na jm,!! diela európskej gotikv
a renesancie.
Na troch koncertoch dos tali
priestor komorné nástrojové zo·
skupenla.
SofiJské
dychové
blmeto z Bulha rska 3. 8. pri·
nieslo repertoár zos taven ý ta kmer výlučne z diel upra vených
Pl'e toto nástrojové zoskupenie.
Otlšfm ťis pešným ťič lnkujťiclm
bolo d ychové kvinteto Aeolua
z Talla nska. Ich Interpreta čný
rukopis charakterizuje na jmä
výr azný talla nsky es pr it a ra dos ť zo s poločn é ho muzlcfrova nla. Pla ti hudobnfcl z Talia nska
za ujal! vyrovna nou nástro jovou
kultúrou a citom pre štýlové
formovanie skla dieb. Z našich
súborov sa na festivale pred·
stavllo Fllharmonlcké kvarteto
z Bratislavy (16. 8.1. St1bor zaujal na jmä uvedenfm Dvo ~ ák ov
ho Amerického kvarteta F dur,
op. 96.
,
Klavfrne recitá ly vytvá ra jťi
už tradlčnťi ča sť festivalu. Toh·
to roku sa predsta vili kl avlrls t~
rôznych vekových ka tegórii. Do·
mlnantou MHL bol koncert sve·
tovej klavlrls tickej osobnosti,
národného umelca ZSSR Svla·
toalava Richtera, ktorý sa v
Bardejovs kých Kúpeloch zasta·
vil na svoje j koncertne j pťiti z
Fra ncúzs ka do Japonska. Nebol
to prvý koncert Svla toslava
Richtera v Bardejovských Kt1peloch. Prvýkrát tu zavila! v
roku 1976 a túto "oázu zdra·
vla" sl zvol11 s polu s Tren-

NCERT SF
Dvoma koncertmi otvorlla v
di\ och 20. a 21. 10. Slovenská
fll ha rmónla ju b il e jnťi 40. kon·
c e rtnťi
sezónu. Toh t oročného
" slávnostného výkopu" sa a ktlvne zúč as tn ili dvaja umele!
z vu č n ýc h mien Zdeniik KoiIar a Peter Toperczer. Už len
Ich pr rt o mn os ť umocnila prftažllvos t poduja tia u po obidva
d n! p rll ákula do Reduty úctyhodný poče t návštevnfkoy. Nejedné ho z týchto ná všte vnfkov
zrej me predovšet kým za ujfma·
lo, v o ko m svetle sa orchester
SF pr ed sta vi po nie práve n a júspešnejšom ťičl nkov a n l
na
BHS. Dlh, kto r! hrá č ! orches tra
za necha l! po fes tivalovom ma ra tóne, ne bol na jmenš!. Nielen
i nt erpre tačná
konšte lácia, no
ta kis to d ra ma turgia koncertu

slubovala
č osi
výnimočné.
Okrem OčenéioveJ CeakUloY&D·
akeJ predohry dram a turgia uhlasovala dve verkolepé kompozfcle - Koncert G dur pre
klavlr a orchester Maurice Ra·
vala a kolosálnu aymfonickll
b6aeň Richarda Straussa Tak
riekol Zarathustra, kto rťi nemáme možnosť poč uť prfllš ča s
to. Predohra Andreja Očená ša
vytvorila symbollckt1 par a lelu
medz! jubileom našej republl·
ky a už spomfnaným jubileom
fllharmonlcké ho telesa. Pevná
ruka majstra Košlera nedovo11la hráčom orchestra za váhať
a !ch hra sa opä ť dos tala na
požadovanťi a oča k ávanťi ťiro·
veň. Hrdinom
druhého č fs la
progra mu bol Peter Toperczer,
jedna z výnimočn ýc h osobnos t(

SNP INšPIRUjúCE
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Myšllenka u s p ora ddv a ť v Banskej Bystrici pravidelne koncerty venované výroči am Slovenského národného povsta nia, vznikla na pôde krajskej p oboč ky
ZSSKU so zá me r om uvádza ť a propagovu t diel a, ktoré obsah ovo, dedikáciou,
a lebo a nga žov a nosťo u výpovede viažu sa
k Povsta niu, k protlvojnovému a humá nnemu posolstvu.
Vhodným pod kla dom pre toto r ozhod nu tie su sta la evidencia hudobných diel
s to uto tema tiko u, ktor ú v rokoch 19751984 v r á mc i výskumnej úloh y s pracováva lo Literá rne a hudobné mt1zeum v Ba nske i Bystr ic!. Pre múzeum znamena jú
tie to koncerty z á rove ľ\ mo ž no sť kva lltativneho pre hodnocova nia zhromažde ných
lnfol'mácli a die l, pretože okrem uvádzania overenýc h u známych hodnôt
pôjde UJ o znovuožlvovanle skladieb
ktot·é od svoj ho vzniku temer nezaznel!
a lebo s kladie b, ktoré na s vo je prvé uvedenie es te len ča k a jú .
Ol'gnnlzá torl pl ánu jú pripravit každý
rok jeden koncert, prlč,o m progr am bude podriUdený dlhodo bejšl'm zá me r om .
Pod!:! toho. čl pôjde o ko ncert komor u~ . Lborový, s ymfonický a pod., bude
sa us k ut očňo v !lť v r ôznyc h sálach mesta.
ktor é sú k dtspozic ll.

članskyml Tepllcaml za tohtoro č né zastávky u nás. Za plnená
koncertná sieň liečebn éh o domu Astórta ďakova l a vzá cne-

mu
hosťov! ,
ktorý uviedol
Brahmsovu Sonátu pre klavlr
č. l
C dur, op. l a d va n ás ť
vybraných etťid F. Chopina,
na dšen~ml
ováciami. Ak by
sme chce li tlmoč iť zážitok z
klavfrneho
m ajstrovstva
S.
Ric htera, bolo by treba pou žiť
pamia tk y až do 17. s toro·
čia,
druhé teleso
uviedlo
svo jou osobno s ť ou l hrou v
pos lucháč ov! vyvolá.
Na n as ledu júcom koncer te
21. 7. sa predstavlll zástupcovla m ladej slovens kej Interpre tačne j generácie Peter M6té
(klavfr), Juraj
Cllmarovlč
(husle J a Mikul6i Skula ( klavfrny sprievod l. Peter Má té uviedol o. l. Toccatu pre kla vfr Eugena S uchoňa ; bol to
jediný prfspevok v r ám ci festiva lu k životnému jubileu s kl ada tera. Juraj C!žma rovlč a MIkuláš Skuta sa predstavllt ako
umelecky a ludsky vy,kryšta llz ova n ~ osobnosti, kto ré svot
nástroj m a js trovsky o vlá da jťi .
Skuta prekvapll pozoruhodnou
tónovou kultúrou. Sóllsto vl bol
rovnocenným tvorivým partnerom. V rovna kej priazn ivej at·
mosfére s a nieslo vys túpenie
kla viristky Idy CerneckeJ 27. 7.
Umelk y ňa siahla po tvorbe F.
Chopina, C. Debussyho a R.
Schuma nna. Koncertný nástroj
v Astórll je vôl! ' umelca nle
velmi pria znivo naklonený, napriek tomu Ida Cernecká sp!·
nlla požia da vky osobite j de·
bussyovskej Interpretácie.

Vir6J!. Husfové duo na MH L
re prezen tova li Viktor Stmčiako
a Allbeta Plaakurov6 za spol ut1č lnkov a nl a violis tu Milena Teleckého. Dra maturgiu koncer·
tu vybud ova li z diel Mozarta,
Glucka , Dvoráka ,
Mllhauda.
Ba rtóka. PredstavU! sa a ko ko·
morné trlo par e xcellence.
Vokálne recitály sa u kt1pe fného po sl ucháča tešla vžd y
velkej pozornosti. Fes tivalový
zážitok pripra vil! laureáti ce loštá tne j s pevácke j súť až e Mikuláša Schneidra -Trna vs ké ho Eva
Antoličov6- Jenisové (soprán l a
Da!lbor Jenis ( basbarytón l s
klavfrnym s prlevodo.m Klaudie
JurkovlčoveJ . Z -ka ždého Interpretovaného d iela vytvor il! osobitý svet s pretlmočen fm jeho
vnťitorný ch krás. Pre poslucháčov bolo obja vným z a poč úv ať
sa do Kardošovho cyklu Plesne o láske v podani Evy Antollč ove j- Jenlsove j. ·
VystÚpenie
Dallbora Jenisa nač rtla s lu bnú
pe rspektlvu jeho umelec kej oosobnost!. Ca ro a špecifiká
koncertného voká lneho pre ja vu
prlblfžlla altistka Marta Beňačkov6. Sia hl a po menej In terpre tovanej pl esňove j tvor be
Purcella,
Moza rta, Bra hmsa .
Liszta ,
Schneidra-'(rna vské ho,
Rachmaninova a Ca jkovského.
Ukáza lo sa, že Ma rta Be ňač k o 
vá je sch opná preja vu boha to
tva rova ného vo farbe, dynamike, zvukovej plastickosti. Pri
klavfrl bola Ida Cerneck6. Polrecltálom sa na MHL e šte predsta vlla a ltistka Silvia Vir6J!ov6
[31. 8. l-

orchester s dir igentom Karolom Petr6czim. Ú či nkova nie v
otvorenom pries tore m á svoje
š pe cifiká, ktoré však nemôžu
viest k podc eňovaniu Interpretač nej kva lity. Orchester
prišiel túto sezónu opäť s oboha te nou dram a turgiou. Druhá
polovica promenádnych koncer tov bola zverená Orchestru
Divadla J. Z6borak4iho z Pre·
šova pod ta ktovkou Jdliuaa Sal·
i!aaa. V sólistickej úlohe s a
predstavlll speváci toho Istého
súboru Anna a Slavomfr Ben·
kovci, ktor ! vyššie uvedené
kladné hod notenia na a dresu
s love nskej
speváckej
školy
znač ne spochybnlll. Július Se iča o cft l pulzáclu hudby 11 to
je pre dirigenta cenná d evfza.
Potrebova l by vša k odborné dirigents ké vedenie. Orchester by
sa nemal za žiadnu cenu uspok oj iť s daným s tavom lnterpre·
tučnej ťir ovne ani pre svoje dl·
vade lné potreby. Ska vll t ňo·.-a 
nle úrovne promená dnych čl
kolon á dnych koncertov nadu le j os tá v.a otv oreno u, neukonče -.
nou úlo hou.

z da lšlch Inš trumenta listov
treba spoment1ť huslistu )lndflcha Pazderu ( 31. 8.) a klarlnetistu Nlkolu Serdli!a z Juho·
slávie. Oboch ume lcov na klavlrl pozorne sprevádza l Pavol

S ú čas ťou festivalu sú promenádne koncerty. V prvej časti
sa pre ds tavil Koiický dbavnf

Dra ma turgia 34. ročnfk a MH L
priniesla nlekolk o zmien. Verakrá t sa prejavila skutočn osť, že
a j tento ročn f k festivalu bol
c hys ta ný v poslednej minúte.
Velm i os ožné by bolo zohladnlť vzájomné prepojenie s festiva lmi v Pieš ťa no c h a v Tren·
člans k yc h Tepllclach ( najmlt v
júl! l . 'fa ž ko je sa ubrániť do jmu, že Slovkoncer t dram a tur giu ba rdejovského fes tivalu v
znač n ej miere p o dr ia ďuje Kultt1rnemu letu v Košiciach. Aj v
prlpra vných štádiách, propagácii MHL je eš te vera rezerv.
SILVIA FECSKOVA

slovenského Interp reta čného u'menla. Ravel ov koncert fi g uru je v Toperczerovom repertod·
ri už dlhšiu dobu (spomeniem
mimoria dne ús pešnú na hrá vku
tohto diela pre Opus z roku
1978], o to vyššie ná rok y vyvoláva l! predsta vy u všetkých
"zasvätených" . Peter Toperczer
v dokona lej sú č innos t! s orchestrom SF nesklamal oča ká
vanie a v Redute zaznel pô va bný a pôsobivý neoklaslclstlcký
Impresionista Ra vel; brilantný
a zároveň zvukovo opo jný, ls·
krivý aj lyrický, roztopašný a
medltatrvny. Výsledným doj mom z počutého bol dojem ra dosti z muzlcfrovanla podlože·
ný technickou br a vťiro u
u
komplexným
muzlkants kým
nadhla dom hudobnfka - intelektuála. Straussovu symfonlckťi báseň zaradenťi po Ravel ovom koncerte, možno považova ť za úč i n nú "lieč b u šokom" ,
pričom slovo lie čba treba chápa ť v tomto prfpade vo význa-

me prevencie proti percep čn ej
krfze. Legendárny a o b zvl á š ť
populárny vstup do Za rthust ru
Istotne oka mžite zmob111zoval
pozorno s ť všetkých
poslucháčo v a udržiava l Ich ko munlk ač 
nt1 se nzltrv nosť v procese neustá le j konjunktúry. Rozhodujúcu zá sluhu na úspešnom predvedeni obrovskej partitúry mul
Z den~ k Košler. Magická s ila jeho ta ktovky vdýchla celému orchestru n ovú silu, ktorá sa
preja vila vo vyváženosti všetkých nástrojových skupin, v la de n! celého t elesa a v synchro·
nlzácll bohatého pletiva hud obné ho ma teriálu s traussovske1
pa rtitúry. Výkon orches tra SF
ma utvr dil v pre sv e d čeni, že
nesk ororoma ntlcký
štýl
"al
fr esco" mu vyhovuje podstatne
viac a ko s ubtflne klaslclstlcké,
r esp.
klaslclstlcko-romantlcké
kompozfc le. Zden~k Košler vychádzal z koncepcie, ktorú pr ofilov a la pr edov šetk ~m vzácna

vyvá~eno s f
z,mlenen ého
"al
fresca" a clzelačnel práce pr!
modelova ni jed notlivých vrstiev
zložitej fa ktúry. Nechýba l teda
zvukový ohň os tro j a straussovs ký "drive" , no an! na oka mih
sa zvuková výslednica nevymkla spod prfsnej kont roly dlrl·
genta a pretože partitúra Tak
rie kol Zara thustra nle je v repertoár i Slovenske j filha rmónie
udomácnená, možno výkon hodnotU vysoko pozltfvne. Podarilo sa teda to, čo mnoh! z poslucháč ov očaká v a li, orchester
SF prekro č il svoj tieň (vytvorený e šte s tá le neuhasfn a júcom
reflektorom Bratislavských hudobných slávnosti). Sila dirigentskej osobnost! Z. Košlera
bola opä ť hoj ivým balza mom
na pá llvú r a nu a vstup do koncertne j sezóny 1988-1989. Koncert po tvrd il, čo zna mená luds ká a profesioná lna súhra dirigenta a orchestra.
IGOR JAVORSKt

l

Tohtor oč n ý prvý koncert sa u skutoč
nll 5. septembr a 1988 na prfznačnom a
symbollckom mies te - . v kinosále Pam!1tnfku - Mt1zea SNP za t1 č a stl popredných predstavlte rov stranfckych a š tátnych orgá nov me sta a okresu. členov
Kruhu JJrla te rov hudby a ZSSKU, ťič a st 
nfkov m e dziná rodného sympózia historikov. a le aj mla de j gener~c le. Za usporil•daterov ( ZSSKU. LHM, Mťizeum SNP.
Dom ľ-SS P , Kruh prlatelov hudby pr!
PKO l predniesla pred koncertom PhDr.
Ma rianna Bárdlová prfhovor. v ktorom
Informova la o plánovaných zámeroch a
uviedla diela a Inte rpretov poduja tia.
V programe odznela časť zo skla dieb
pr?. recitá tora a kla vfr Kontemplácle od
Eugena Su c hoňa (recitovala Hana Kťitl 
ková , pri kla vfrl Darina Turňová). klavfrna sonáta Andreja Očenáš a Zvony v
podani Silvie Cápovej-Vlzváryovej a dueto Hanky a Miška z 2. dejstva opet'Y
Há jnlkova žena od Tibora Andra šovana,
venovanej 30. v ýroči u SNP [Jarmila Va š lc ová , zas!. um. Stefan Bab ja k. klavrr ny sprie vod Dar ina Tu r ňová) . Na záver
predvledlo Tr á vnlčkovo kvarteto sklad bu Ilju Zeljenku Mus ica slo vaca, skladbu, ktorá sice progra movo nle je viazaná na tematiku SNP. a le ktore j obsa h a

Jarmila Vaiicov6 a zas!. um . Stefan Babiak.
dosa h je vysoko a nga žova ný rdr amat u rgia M. Bá rdlová, S. J a nfčková) .
Napriek tomu, že sála Múzea SNP nie
je na ko ncerty akustic ky na jvhodnejšia
r bola projektova ná š peciá lne pre mult ivrzne progr am y) a klaviris tk y mali k

Snimka : M. Pa ul!k

d lspozlcli le n pla nino, vd a ka pr ofesioná lnemu mu jstr ovstvu, za nie tenosti a výborným výkonom vše tk ých Interpretov
vyznel! uvádza né diela L,melec ky pôsobivo.
- bar-

.

\

Film a hudba na BHS

Leltmot!uom t OII COročnej medzlndr odnej Studljnej pre
hliadky filmových a teleutznych diel a videoprogramov
boli r ozmanit ~ film ov~ podoby Carmen - podla novely
P. Merim ~ eho i BizetoueJ opery, ako, aJ ich paródie.
Dramaliztlciu Mertm~eho novely prezentovalo francllzske
filmov~ spracovanie, nakrút e n~ v r. 1926 v Spantelskych
exte ri~roch t interi~roch. Je to, samozreJme, nemý film
- ale výber predstavitelov { R. Meller, G. Model, V. Vl ·
r ta a cl aW }, skueltl r~žia {/. Feyder J i dobrd prdca kamery vytvoril i dodnes obdivuhodn~ dielo, kde sa fill gr tlnske prepracovanie každ~ ho detailu spdJalo s uynl·
kajllcou celostnou konc epciou. Paródiu opery reprezen tovali trt tituly: k rdtky animovaný film významneJ ne·
meckej výtvarntčky a re'ti s~rky Lotte Rt:tnlgeroveJ z
r . 1933, Chaplinova skveld Burlesque on Carmen z r .
1916 a Carm en neten pod le Bizeta režis~ra a sc~naristu
E. Schorma { spoluscendri st om bol J. Schmid}, dokumen/drny zdznam z r. 1968 - predst avenie vtedy eSte
llbere c k~ho divadla Yps ilon {s prestrthml niektorých
sc~ n , nakrlltených v zimneJ pr trode). Chapltnova fra§ka
bola dodat očne ozvučend džezovou ka'p elou { prvotriedne/} a "Ypsll onka~ dokumentovala pouestnll českll muzikalitu množstvom pozoruhodných spevdckych výko·
nov vrdtane ensembl ov. Samozretme, tie sk utočne Jedinečn~ vokdlne výkony zazneli u zdzname Javiskov~ho
na§tudovania Blzetouej labuteJ plesne {v origin4lnom
znent s prozaickými dialógmi} vo VIedenskeJ §tó.tneJ
opere hlavn~ lll ohy tam stelesnili J. Obrazcouovd,
P. Domingo, J. Mazurok a clal§t - , ako at v tel filmovom prepise režis~ra F. Ros/ho
- opä( s Domingom

a ohnlvou Carmen J. Migenes-Johnsonovet. Rosiho film
sa predneddvnom premietal v na§lch kindch - podobne,
ako o rok star§t film C. Sauru s choreografiou A. Godesa, ktorý at stelesnil modern~ho Jos~ho {mal by sa
u nich obtavlf at film P. Brooka TragMia Carmen z
ten sa na prehliadke premietal duakrdt J.
r . 1983 Af muzlkdlovd adaptácia pod ndzvom · Carmen Jones z
r . 1954 te skôr narodeným zndma z filmových pidtlen
na§tch ktn t kec! sa u nds premietala s viac než
desatročným oneskorentm {film bol nakrlltený v r. 1954,
no u nds sa obfaul/ až v polovici §estdesiatych rokov J.
Je nesporne vydarend: obafa hlavnt predstavitelia
sil
amerlckt čern osi, Jas~ te vofakom, Escamlllo ringovým
§ampiónom . Autorom tetto adaptdcle nie te nikto men§t
než sldvny Oscar Hammersteln . {ll}.
Celý blok filmov venovala tohtoročnd filmovd 'prehliadka režls~rovi Francovi Zelftrelllmu. Popri už spo-mtnanom zdzname r~žie Carmen na prvet vledensket
opeij.tef sc~ne sa v feden deti premietli tri teho filmov~ adaptdcie opier: Verdiho Traviata, Mascagniho
Sedliacka čes( a Leoncavallovi K omedianti. Vyznačufll
sa citlivou kore§pondenctou s hudbou, prvotriednou prdcou s hercami {vrtltane využitia Ich vlastneJ tvorivosti]
- sólistami t komparzom - a vyntkafllctm výtvarným
vtdentm: teho filmy mo-žno r ozstrlhaf na fednotliv~ zdbery a prezentovať ako umel eck~ fotografie. Pri uznani
tch prvotrtednef llrovne treba zvld§f vyzdvlhnllf prepis
Mascagniho Cavalerie rustlcany - md tedlnečnll lokdlnu
paschdlnu atmosf~ru. Zauttmavosfou teJto adaptdcte Je
nafllmovanie Turrtdovho zdletntctva a feho sl edovanie
Santuzzou na hudbu predohry - Zefltrelll dokonca lnscenute v fef zdvere stretnutie Turrldu s Alftomt Trav/atu pontma ako retrospekttvu: na predohru k l. detstvu už sntma redlie z posledn~ho detstva; v JeJ zdvere
konfrontufe Travlatu s tef portr~tom z minulých rokov
a odrazom v zrkadle - a vzdptltt v nddhernom paldci
rozbehne l. detstvo. {Dodatočne premietnutý Zeffirelllm
sfilmovaný Verdiho Otello bol určitým sklamantm: bllrka
v llvode prehlu§ufe hudbu, v Ili. detstve flndle nie te
kompletn~, vo IV. detstve te §krtnutd velkd časf úvod·
nef sc~ny ·- namiesto neJ te Inscenovaný Otellov ndvrat k rltudlnemu kanibalizmu; lež aJ tento film má
množstvo zauttmavých sc~n a výborný sólistický ensemble na čele s P. Domingom, ktorý vytvoril hlavn~ muž·
sk~ lllohy vo v§etkých spomtnaných Zefflrelllm sfllmovaných operdchf .
Nemalý priestor bol na tohtoročne! prehliadke veno-

Hostia z Maďarska po prvýkrát...
-y rámci 24. ro č n i k a Bra tislavských hudobných slávnosti vys túpil vo štvrtok 13. októbra v Moyzesovej sieni
Slovenskej filharmónie zauU•mový host z M aďars ka Skupina 180.? Keďže súbor sa teši výbornej povesti, neprekvapila zvedavos ť, s akou bratislavské obecenstvo
očakáva lo jeho vystúpenie.
V prvej časti koncertu sa skupina zúčastnlla na premiérovom uveden! oratória Petra Martlnček a Memento.
Po pres távke súbor predviedol tri s kladby maďarských
autorov. Prvá bola z dielne jedného zo zakladajúcich
členov 12-člennej s kupiny, skladatela a !lautlstu Tibor a Szemzôa. Jel základ tvori spojenie plesne, splevanej
na dávnych s lávnostiach s rockovými a džezov9mi prv·
kam!. Druhú zložll dirigent súboru András Soós. Tretia
skladba bola citlivým spracovanim stredovekého lekárs keho traktátu s hebrejským textom. Jel autorom je
skludatel, spevák u huslista v jednej osobe László Malls.
Po odznenl týchto troch kompozicU nasledoval búrllv9
potlesk, ktor9 zastavil a ž opätovný prlchod členov Skupiny 180. Nas ledoval prldavok, a to v podobe Hudby
pre kusy dreva amerického minimalistu Stevea Relcha
a rozkoš ne j s kl a dbič ky anglického skladatela Michaela
Nymana.
I keď čas už p o kroč il , nedalo ml, aby som po úspešnom koncerte nepožiadal hlavných aktérov o krátky
rozhovor.
Kedy nnikla Skupina 180?
- Pred desiatimi rokmi. Odvtedy hráme prakticky
v neZ:Il)eneneJ zostave. K Is tým profesionálnym zmenám
došlo Iba v dôsledku chorôb, z rodinných dôvodov a
pod. Od svojho za loženia koncertujeme doma v Maď ar
s ku, navštlvlll sme NSR, Francúzsko, Holandsko, Svajč lars ko , Juhosláviu, Spojené štáty 1 Kanadu.

Z džezových stried
Pod podobným názvom (Z jazzových pondelkov) uverejnil v roku 1977 Hudobný život recenziu Igora Wasserbergera, týka J11cu sa cyklu s takým drama turgickým
zameranim, aké má séria džezových koncertov prebiehajúcich od septembra tohto roku v Bratislave. Podla
(ldajov v roku 1977 sa uskutočnilo desa ť džezových vys tť1 peni a .,ukázalo sa, že a ( v prázdninovej sezóne, pri
absencii velke j čas ti študentov, boli koncerty velmi dobre navštevovaná". Nemalo by asi z,mysel hovori( o množs tve koncertov v priebehu
ďa l š ieho obdobia ( 1 ked
prázdne mies tn koncertného života už v tomto obdobi
vyplň o l fes tival Bratislavs ké džezové dni, ani o tom, že
história sa opakuje .. . Majme radšej rados( z toho, že
sa v Bra tislave .,pohli lady" a vďaka snahe Klubu prlatelov čes kej kult(lry a Slovenske( hudobnej spoločnosti
(spolu s b9valým džezmenom Milošom Jurkovlčom) sa
objavil nový džezový cyk lus koncertov. Cielom organizá torov (e vytvorit priestor pre prezentáciu slovensk9ch
a českých hudobnlkov, v podujati, ktoré poskytuje nielen možnosti konfrontácie, ale dáva 1 možnos ť vytvor it
určité poslucháč s k e zázemie. V tejto sť1vls los tl muslm
p r ipomenúť, že večery, ktorých som bola svedkom spolu
s malým počtom džezových fandšlkov (s ála s kapacitou
približne s edemdes iat miest bola zaplnená len do polovice ), sve d čia nie o nezáu)me publika, ol e skOr o rezervách v propagácii. ·
Prijemnú atmosféru plnť1 pokojného pohrávania sa s
tónmi prinieslo v jeden večer duo speváčky Mirky KN:

Prečo ate aa rozhodU pre zaradenie takého odUiného
typu hudby, aktm je Memento, do programu váiho bratislavského koncertu?
- Táto ponuka znamenala pre nás možnost predstavit sa po prvýkrát v Ceskoslovensku. Je to zároveň naše
prvé vystdpenle vo východnej Európe, 'čo je pre nás
vel•m l významn9 medznlk.
Ako to prvé?
- Tak, že doteraz nás okrem Maďarska, kde hrávame napriklad na Jesennom sa lóne súčasneJ hudby, pozývali Iba do kraJin. ktoré som už spomlnal. Do Ceskos lovenska nás sice už viackrát volali, v poslednej chvili
sa však od toho vždy kvôli niečomu upustilo.
Z diel ktorfch akladatelov aa lklad6 vái reperto6r?
- Hráme, tak a ko sme to predviedli l v Bratislave,
diela vlastné, rovnako však 1 skladby zahr aničných
skladatelov. Počas nášho desaťročného dčlnkovanla na
hudobnej scéne s a nám podarllo nadviazať pre nás nesmierne dôležité kontakty so sO.časným l skladatelskými
osobnosflllilll, ako sú napr. Steve Reich, Frederlc Rzews kl, Alvin Curran, či Louis Andrlessen. Rozhodli sme
sa teda našt udovať niektoré z diel týchto skladatelov.
Kto z vél, členov skupiny, aa najviac podiele na komponovanf nových akladieb?
- Hlavnýlml tvorcami sd SzemzO a Mells, ale predovšetkým Malls, ktorý komponuje l hudbu scénickú o
rumovú.
Zauj(malo by ma, či členom ldboru stači na l hrobytie
činnost, ktord prev6dzate.
- Samozrejme nestačl. Väč š ina hudobnikov okrem
práce v 180-tke v yučuje hudbu, pracujú. v hudobných
vydavatel stvách, a pod.
Aké m6 Skupina 180 pl6ny do budúcna?

vánkovej a gitaris tu Zdeňk a Sarku Dvol'áka . Mohli sme
obd ivova ť plynulO. súhru, vzájomné doplňovanie sa, nadväznost Invencie dvoch ume lcov, ktor! nesklamali ani
v sólových pasážach. Vlastné kompozlcle postavené na
troch čl štyroch akordoch razantného rytmického sprle·
vodu gltary alebo gitarového playbacku (v~tvára l sprievod pre sóla Zdeňka Dvol'áka ), na ktoré sa Improvizuje,
považujem za typicky .,če skO. špecialitu" v Istom zmysle
poukazujúcu n a za koreneno sť v tradlcll blues. Udrža ť
pozornosť posl ucháčov dve hodiny, pokia! na pódiu ť1čln 
ku(ť1 len dva ja umelci, nie (e jednoduché. Mlrke Kl'lvánkovej a Zdeňkovl Dvoi'ákovl sa to podarilo exkurzom
do free džezu, malou .,spomienkou na Bacha ", !lamencom, bluesom a pantomimickými kreáciami Igora Tomsingera, ktorý s vojimi vstupmi vyjadroval to, čo sa dialo
v hudbe. (Alebo na!)pak. ) Vzájomné spojenie hudby
s pantomimou Is te nie je novinkou, mám však dojem, že
prvky, ktoré boli kedysi na pódiu samozrejmé (napr.
60. roky u nás, 30. roky vo s vete l sa musia vráti( znova, aby sme dokázali oceni( Ich ča ro. Sú tiež dokladom
Is tého hladanla (alebo znovuobjavovanla l ...
Oa lšle koncerty patrili nielen slovenským džezmenom,
ale zároveň aj duám - Sošoka + Tamaškovlč, Lipa +
Breiner. Kedže duo s peváka Petra Lipu a klaviristu Petra
Breinera poznáme z Ich spoloč nýc h s tretnuti v S tť1dlu S
v Bratis lave, ktoré .,bežali" približne pred rokom a boli
.,plné dobrého džezu", zastavme sa pri duu blclch ná·
s tro jov, perkuslf Doda Sošoku a tenor saxofónu, soprán
saxofónu Luba Ta ma š kovlča. Ich vys tO.penle vyplnilo
prv(! polovicu koncertu s trochou free džezového č aro·
vanla, s témami sice s bluesovým nádychom, ale hard
bopovými kaskádami Improvizácii saxofónu. Repertoár
pozos tával z nlekolkých pôvodných skladieb a džezo-

vaný významným skladatelským a Interpretačným osob .
nostlam. Na prvom mieste to bol ndrodný umelec E. Suchotf. Jemu bol venovaný zvld§tny autorský v ečer. Premietli na liam dokumentdrny film S. JendraUdkovej
z r. 1978, v ktorom sdm skladater hovori o sebe a svoflch dielach, vttpn~ leporello V. Herolda Varila my§lčka
ka§ičku z r. 1974 podla obrazovet knihy Ľ. Fullu s hud·
bou E. Suchotfa, ako at vzdc ny dokument režls~ra T. Ra·
kovsk~ho z činnosti bývaMho Divadla po~zle { 1966 /,
v ktorom J. Jamnický a poprednt Interpreti predvddzall pdsmo O krvi na ver §e slovenských bdsnlkov so
Suchotfovou hudbou {Poeme macabre a Kontempldcte j.
- Osobnost zas/. um. prof. MUDr. F. Klindu prlbltžila
Sonda č. 6/88 Z/vot s hudbou režls~ra R. Ferku; život
a dielo L. Jandčka v skrátke zasa velmi výstižne vyst i·
hute film f . ftre§a Po zarostMm chodnlčku {výstlžnet§ie
ako celovečerný Lev s btlou hFtvou toho lsMho tvorcu}. Svofrdznym filmom te EMgia {Salaplnov ndvrat} , dokument A. Sokurova { 1986 J o pobyte Salap/nových prtbuzných v ZSSR pri prtleWosti prenesenia teho
telesných pozostatkov do vlasti. - O nemenef sldvne;
spevdč ke sa premietal zauflmavý film A. Ferrarlho In
memoriam Maria Callas strihový dokument arthlv·
nych sntmkov v konfrontdcll ndzorov popredných umel·
cov, ktort s Callasovou spoluprac ovali. - Osobnosti a
dielu G. Pucciniho bol venovaný komponovaný program
PhDr. J. Blahu s llryukami z teho Bohémy {r~žla B. Large} a Tosky {r~žia G. F. de Bos/o], ako at s celou Ma ·
dame Butterfly v čarokrásneJ r~žll neddvno zosnul~ho
J. P. Ponnelle.
Mllovnlcl baletu sa pote§ill uvedentm troch baletných
Tllmov genldlneho Normana Mc Larrena - Ual, tiež In
memoriam: Pas de deux, Adagio, Narcis {posledn(/ til ul vo svetove; verefnet preml~rel l. Vydaren(J filmov(/
prepis svofho na§tudovania Stravlnsk~ho vtdka Ohnlvd·
ka na sc~ne leningradského baletu pripravil V. Okuncov.
Ako baletn~ pdsmo so spevnými vložkami bol koncipo·
vaný program k centendriu Metropolltnef opery - prekvapil konzervativizmom tanečn~ho videnia, hoci bolo
zauflmav~ vidief (aj keď po zenite J na sc~ne také
hviezdy ako F. Ashton, R. Nurefev, N. Makarova, l . Nagy,
M. Hayd~e, A. Alonsovd spolu so stdle žiariac/ml std·
licaml - P. Domingom a Y. Montandom.
Napokon treba s vďakou kvitovať opätovn~ premietanie filmov West Side Story, Rapsódia v modr om a
L. Bernstein dirlgufe West Side Story.
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- Máme pocit, že by sme sa mail dalej zdo konalov ať,
clbrlt súhru. Chceli by sme tiež na určitý čas zastavlt
ten obrovský a (lnavný kolotoč nahrávania a cestova·
nla. Vo vydavatelstve Hungaroton sa chystáme natočiť
tretiu dlhohraj(lcu platňu , na realizáciu ktorej sa musime dokonale sť1stred lť .
S akými skladbami aa predstavfte na vaiel noveJ produkcii?
- To presne ešte ani sami nevieme. Momentálne sa
pos lucháčom predstavujeme s vlastnými skladbami, ktoré ste mali možnost počut, ale l s tvorbou Petra Kotlka.
Terryho Rileyho a ďalšieh .
Mile v reperto6ri l diela neminlmallltického charakteru, napr. Cagea, Berla, či Stockhausena?
- Ano, nlekolkokrát sme Ich uvádzali, nazdávame sa
však, že Ich kompozlcle. sú určené pre odlišné nástrojové zostavy. Okrem toho sprac(lvaj(l nám dos ť vzdialen(! problematiku. My by sme sa chceli zaobera( s kôr našimi vecami.
V posledneJ skladbe koncertu ste poullll hebrellkt
text ...
- Ano, bola to stredoveká pleseň, ktorfi som sa na·
učil z jednej nahrávky. Mimochodom: hebre(s k9 jazyk.
rovnako ako celá hebrejská kultfira, preživa v sfičas 
nostl v Maďarsku svoju renesanciu.
Nespolupracovali ste niekedy • Petrom Eiltvliao•?
Tfldeň pred vaifm koncertom hosťoval v BraUslave ao
Stockhauaenovtm ranfm dielom Gruppen.
- Ale áno, prednedávnom. Na jeho koncert som sa
však v dôsledku vlas tnej zaneprázdnenosti nedos tal.
Na záver, keď sa všeobecná nálada už trochu uvolnlla,
vedť1cl s kupiny prezradil, že atmosféra bratislavského
koncertu bola vynika júca, a že neočakával až taký
kladný ohlas u publika, pred ktorým stál sdbor po prv9krát. Bol to dobrý vs tup do našich koncertných sá ~
po ktorom nasledovali ešte vystúpenia v .,neznáme(
Prahe.
Pripravil: PETER MACHAJDIK
vých štandardov z tv~rby Horacea Silvera, Johna Coltra na, Johna W. Greena a Iných. Nedá m1, aby som v súvislosti s efektnými sólami Doda Sošoku nepoznamenala.
že tento hudobnik po návrate zo študijnej cesty v USA
(e naoza j preslaknutý džezov9m .,drlveom" a bolo by
vhodné zachytiť jeho momentálnu invenciu a aj tech·
nlcky dobr(! disponovanosť na trvalo (LP, rozhlasové
snlmky). Ak pri predchádza jO.com spôsobe teho hry prekážali trochu necitlivé vs tupy do sól Iných spoluhudobnikov, v tento večer ukázal, a ko dokáže podporiť
kolegu pri jeho nápade a naopak - Inš pirovať ho k
lnvencll. Saxofónlsta Lubo Tama š kovlč sa v začia tkoch
trochu ťažšie .,rozohrával" a hoci sa mu nes kôr podarilo
preniknú( do atmosféry večera v Improvizáciách, predsa
vo mne zostal dojem jeho rezervovanosti.
V druhej polovici koncertu sa umelci predstavili s
mladými džezovými adeptmi - kontrabas istom Jurajom
Kalusom a klaviristom Leošom Kubom z Brna. ktor! nlekolkokrát absolvovali rýchlokurz džezových dielni vo
Frýdlante. Hocl sme s rad os ťou kvitovali skutočnost.
že sa na džezovom pódiu ob(avill nové tváre, predsa
muslme konš tatovať, že toto vys tO.penle bolo prlllš študentské a a( keď sa obaja mladši kolegovia v kvartete
javia ako talentovani, na Ich hudbe ešte dost cltl( roz·
diel medzi .,učltelml a žiakmi". Profesionalite vystfipenla určite nepridáva jú. pokyny .,učltela " na pódiu.
Nar ť1ša jd nielen kompoz ičný celok, ale
aj priebeh
.,komponovaného večera " a tým a ( publikum. Napriek
tomu však poslucháči vycltlll nadšenie všetkých štyroch hudobnlkov a ·-iJOChoplll moroos t pokračova( v
jam session, ktorú vš'ak asl využi jeme až pri ďal šieh
koncertoch. O tom, že Ich bllde ešte dos t, svedči po·
nuka dramaturgie Džezových stried. YVETTA LABSKA
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Séfrežlsér Komickej opery v Berline, Harry Kupfer, Je
v histórii Bayreuthu sied mym režisérom, ktorému zverili
Inscenáciu Wagnerovho Prsteňa Nibelungov. Rad! sa k
t9m režisérskym osobnostiam súčasnosti, ktoré poz9va k
spolupráci umelec k9 r ia ditel bayreutsk9ch slávnosti
Wolfgang Wagner, aby naplnil svoju Ideu Bayreuthu
ako "dielne hudobného divadla", alebo povedané Ináč ,
aby so svoJim t!mom - napriek tomu, že sám je skOr
režisérom tradicionalisto m - hfad al a s kúma l nové
Inscenačné v9klady hudobných drám svojho starého
otca, Richarda Wagnera .
Kupfer Inscenova l v Bayreuthe už v roku 1978 celkom
netradične Bludného Holoncrana (jeden z recenzentov
nazval vo svojej kritike Kupferovho .,Ho l anďana" .,strašidelná sága ako psychokrlml" l a na rôznych nemec k9ch javiskách aj Iné Wagnerove opery. "Prs t eňu"
sa však stále vyh9bal s vedomtm náročnosti a rozsia hlosti úlohy . (K realizácii v koprodukcii berllnskej Stá tnej opery a"'ďráždanskej opery a neskôr vo viedenskeJ
Státnej opere nedošlo).
Od roku 1951, kedy sa do če la Bayreutsk9ch hier pos tavili obaja br atia Wieland a Wolfgang Wagnerovci,
sa hral "Prsteň" celkove v šiestich Inscenáciách, z kto·
r 9ch každá svoJim spôsobom rezignovala na tr ad!clu
stráženťí Coslmou Wagnerovou prakticky až do 30. rokov. Ako teda hrať v Bayreuthe .,Prsteň" dnes, aby
sa neopakovalo to, čo tu už bolo povedané, aby Insce nácia prehovorila súčasnou rečou k súčasnému divákov!? - Kupferovo rozhodnutie bolo jednoznačné: za východisko vo svojom zámere prijal politické podobenstvo
diela, ktoré aktualizovaL T9m sa odl!š!l nielen od pre·
došl9ch Inscenácii Wielanda a Wolfganga Wagnerovcov,
a le aj od pos lednej boyreutskej Inscenácie .,Prsteňa"
v réžii Peteru Hnila z lond9nskel Covent Garden (1983) .
V poňatl "Prstei\a" oko politického podobenstv a m al
Kupfer v Bayreuthe jediného predchodcu, francúzs keho
režiséra Pa trlce Chéreaua, ktor9 toto Wagnerovo diel o
Inscenoval (spo l očne s Pierom Boulezom za dlrlgentsk9m pultom l v roku 1976.
Kupfer pre vlastn9 lnscenu č n9 projekt určil tieto základné r ozhod uj ťice zásady:
a) Zotrvávanie oa ldeol6gli " Prsteňa " ako politickom
podobenstve o zhubnej moci kapitálu ako hlavne j pričlne viletkého zla na svete, pričom nezostáva pri " razpoznan! dej!n 19. storoči a". ktoré ohraničovalo Chérea uovo Inscenačné v9chodlsko, opierajúca sa o Ma rxov KapitáL (To bola mimochodom jedna z pričln od poru voči Chéreouovej Inscená cii. Nové wagnerovs ké bá·
danie však ukazuje , že Wagnera v Prsteni Nibelungov
ovplyvnili nielen Idey Marxov9ch predchodcov Feuer·
bacho u Proudhona, ale že ho ovplyvn!l aj Marx sá m,
kt or ého musel poznať prina jmenšom sprostredkovane. l
Kupfer na rozdiel od Chérea ua posúva pr!beh smerom
k .,spr!tomnenej b ud ťicnos tl" , to znamená. že ho nepon!ma ani ako m9tus, a ni ako hlstorlck9 komentár, a ll!
ako dialóg umelca s pr!tomn9m svetom Industriálnej
revolúcie. Už sá m tento posun (diela, zakotvenéh o
v trad!cll 19. storočia, do ,.spr!tomnene j budúcnos ti " l
znamená dolšl prevratn9 krok v ln scena čnom le topise
.,P rst eňa".

IŽ

b ) Rozchod s WaRnerovtm 19, storoč im aj v jeho
opernej estetike. Konkrétne: Kupfer polemizuje a l s
WIJ.~nerovou es tetikou "súborného umeleckého diela"
ako absolťítnej vzájomnej podriadenosti, prepojenostl o
jednoty zťíčost nen 9ch zložiek hudobno-divadelného predstavenia. Keby na toto stanovisko nepristúpil, nemoh ol
by rP.allzovnf tra ktovanle .. Prstei'\a" ako .. umeleckého
diela sprltomnenej budúcnosti", tzn. avantgardného hudobno-d ivadelného diela dneška.
Pre svoj "Prstei\" voli autonómnu divadelnú estetiku.
ktorá je bllzka estetike tzv. to tálneho divadla, stavajú·
cebo na adl! lvnom spojen! zložiek na spôsob koláže
(vyššiu jednota su tu dosahuje Interferenciou, t. j. kri·
ženlm, s tretávunlm, vzájomn9m ovplyvňovanlm zložiek v
totalite diela 1. Takéto osamostatne nie zložiek priná ša u l
pre lnscenátoru širok~ priestor na rozvinut ie vlastne J
tvor ivej fantázie u potencie. Ta kéto osa mostu tnenle
dovofu je 1 samos t at n~ prlstup k hudobnej dramaturgii.
'Zásady ktore j vykladá Kupfer takto: .. Co rozpráva hud ·
ba, nemusi byt nutne rozprávnné pod la nej. Dospie! k
ve lkej jednote pros trednlctvom kont rapunktického ve-

" Mimeho jasky1l11" z l . de jstva

denla scény aj pre mi'ía nesmierne dráždivé ". (" Ic h
Oper mnchen", Berlin 1988. )

mu ~

Kupfer stanovené zásady uskutočňuje v Prs tenl Nlbelungov roku 1988 s nekompromisnou režisérskou dOs·
lednosťo u. Jeho "obrazoborectvo", ktoré odporcovia tej ·
to režijne exponovanej metódy naz9vajú .,režlsér lz,mom".
je n a jčltaternejšle zo scénického rámca predstaveniu,
v rea lizácii ktorého sa Kupfe r neriadi Wa):: n erov~ml, do
najv1lčš!ch detailov vypra covan9m! pokynmi na rieše nie scény v duchu opery ako m9 tu. Podobne sl počlnali
a 1 Kupferovl bezprostredn! predchodcov~a. Kupfer vša k
na rozdiel od nich (v spolupráci so scénografom Honsom Schavernochom l oaplňa javisko takým o bsahom,
ktorý mé v divákovi vyvolať llťíziu súčasného at6mové ho
veku, okamžite a naliehavo prlpomlnaného (v tomto
pos olstve už Kupferov "Prsteň " nie je Ilúziou l- Walhalla nie Je anl hradom, ani palácom kapita lis tky
19. storočia, a le ak9msl Imaginárnym štvorcovo-obdl ž.
nlkov9m obrazcom ohranlčen~m lase r ov~ml l úč mi . sym bolom supertechnlky ohrozujúcej svet. Dcéry R~na nezos távtljú vo vlnách svo jej rieky, a le vys tupujú z ne j
do objektu, prlpom!najúceho akúsi !od, z veži ktorej
žartujú a rozprávajú s Alberichom. Prvé u d ru hé de Jstvo Slegfrleda sa neodohráva v ., krásnom ( r omontlc·
kom) lese". Na mieste Mlmeho jas kyne za ujme a k9s!
clsternov9 objekt, vybavený perfektnou technikou. Lesná
scenéria d ruhého dejstv·a s ., jaskynnou závislo s ťou" sa
premen! na skaln9 útes prlpo:minajúc! devastovanú kra·
llnu. Normen (sudičky) v Súmra ku bohov ne pradú svo Je prlbehy "na skalách Valk9r", ale v zatemnenej kraline so stožiarmi, prlpominajúclml televli ne ...anté ny.
Požiar Walhally sa rovná atómovému v~buchu . . .
Všetky tieto scénické efekty nemožno chápat' v Ich
reálnej hmotnosti, ale ako lluzivoe symbolické predmety, "sprltomňujdce súčasnosť l budúcnosť ", Al diva delne
sú nesmierne a trakt!vne - cel9ch š e s tná sť hodin, ktoré
"Prs teň " tr vá, je sa na čo d!vat S rlešen!m dekoračného
rámca scény lad! civilné riešenie kost ~ mov (Reinhard
Heinrich 1 a rekvlz!t, vyrobených z plexisk la I oštepy.
š ilt y, meče). z kovov9ch rebrlkov a ln9ch konš trukc ii ,
ktoré nahrádzajú "divoké skalné hory" Va lk9r a s tavebn9 ma teriál hradn9ch objektov Glblch un~ov . Pouče 
n9 divák pochopi, že všetko toto je r obené preto, aby bol
svedkom politicky angažovaného divadla [čo chcel nakoniec aj Wa~ner).
Kupfer je skúsen9 opern9 režisér a nikto ho nemOže
podozrievať, že nerozumie Wagnerove J hudbe, že by
nepoznal onen zložit9 systém p rlznač n ~ch rmotlvov
"Prstei'la", že by nevedel, že Wagner v Slegfrledovl
"tónomalebne" l!čl a tmosféru romantického lesa, a td.
Kupfer ti e to danosti hudobneJ drama t urgie sčast i rešpektuje, sčasti obchádza. Zvukomalebné vlny R9na a
lebo prlzna č n9 motlv Kupfer jedine čne umo c ňu je na
s céne plnej r ozprávkovej farebno sti, tak, a ko s l Ic h asi
predstnvoval Wagner. Sugestlvna scéna R9na scénicky
rámcuje cel9 cyklus ai Ideovo, oko symbol ve čne plynúceho životn a harmónie. Zán ik Wa l ha ll ~ potom nepôso bi ako zánik celého sveta, a le Iba ka pitálu a Jeho
moci. Hudobn9 dramaturg Kupfe r sa v záverečnej kata r zii vracia aj k Idey lás ky (ako soli života). ktorú
Alberlch a u Wagnera l Wota n zavrhli. Ked sa BrUnnhllda vrhá do plameňov Walhally, svedk om tejto uda losti je v Kupferovom riešeni a j pútnlk (Wofan). či m sa
predlžilo citové puto otca a dcéry, ktoré Wa~o:ner tak
dojlmavo vyja dril v úchvatnom fi nále Walk9ry. V záverečnej katarzii Inscenácie sa objav! a l in9. pre Kut;>ferovo uchopenie .,Prsteňa" char a kteristi c k ~ dram a turglck9 prvok: v librete pOvodne "Prste1'"nekončll pesimisticky - Wagner nechal prehovori ť BrUnnhlldu posolstvom humanity a lásky. Však v kon ečn om tvore libre tu
nahradil Wagner tento zámer "pesl mlst lc k~m schopenhauerovsk9m" záverom. V orchestrá lnej kóde však ďulej
znie hudba z úchvatne j m ilostne j scé ny Slegellnd y
a Slegmunda z Val k9ry. Kupfer ju využlva na vy jadren ie
myš lienky - z lásky prameni viera v lepili budťici svet.
ktor9 na scéne v tel chvili reprezentujú jed noduch!
rudlu prlt omnosti a pozorujú hrozivý zán ik Walhally
ako hrozivé memento m oci Iba z te tevlzor ov um iestnených na rampe. Zo zástupu nechá Kupfer vys túp!! dvo·
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jlcu deti, kt oré so svetiel kom v ruk e Idú h ! a da ť svotu
budúcnost. stále ovšem vo svete. v ktorom nR
svoju prfležltosf (z okraja rampy 1 čl ha Alberlc h. ste
lesnen9 symbol več n ého zla
š ťastnú

Estetika totálneho diva dla predpokladá na scéne absolútne herecké ma jstrovstvo. Kupferov spevácky tlm je
zostavený tak, abf každý z jeho č lenov vydal po he·
reckej stránke zo seba maximum. Nn ba yreutskom javis ku, vybavenom všetkou mys llt e fn ou techn ikou, sa
stretáva me s nov9ml (m ladými) tvá r ami. z k tor9ch pre
Ang lič a na Tomlinsona J Wotan). Skó tku Lindu Finieovú
(Fricka, tiež Wal k9ra a Norma ). Dánku Evu Jozanosono vťí ( Frela, Gerhll da 1. Nemca Giintera von Kanoena
[Al berich). )uhokót•e jca Phllllo Ka ng a ( Filfner. Hagen ).
Američ an k u Deborah Polaski ( BrOnnh llde) bol Kupferov " Prsteň" zárove1'\ bayreutskou premiérou . Spolu s
nimi ú č inkov ali už udomácnenl Ne mec Bodo Brinkmann
(Donner, Gunther ). Ang ličan Graham Clark (Loge, Mlme 1. Nemec Peter Hoffmann ( S!cgmund ), Nemec
Matthias Hiille ( Hundlng, Falsot 1, A mer iča nk a Nadine
Secuode ( Slegllnde). Nemec Siegfried Je rusalem ( Siegfried v Siegfr ied ovi). Nemec Reiner Gold berg ( S i e~frled
v Súmra ku bohov l. Ra kúšan Franz Mazuro ( pútnlk l.
Nór ka Anne Gjevaog [Erd a l a In!. Kupfer do káza l ten ·
to medzlná rod n9 tlm s pevákov zjednoti! do š t9lového
prejavu vo v9k onoc h, z ktorý c h mno hé znam enajú vr chol opernéh o herectva.
Kupfer zachádza so spevákom na javisku tok, ako by
s nim does mal zaobchádz ať každý dobrý režisér. Zbavuje ho vookaj!lieho gesta, pátosu a statickosti.
V
.,Pr steni " musia speváci hrať, nesmú vypadnúť z úlohy.
aj k eď spieva jú n á r oč né pm·!y. Kupferovo réži lné vede ·
nie pri tom nie je ne hudobné. O jeho réžii by sa mohlo
napisať, že na je j začiatku bol rytmus, rytmus prlspôso ben9 spádu predstavenia, c ha rakteru posta vy a de jo·
ve j situácie. Kupferov .. Prste,, " má pr eto nielen diva del ný spád, a le zodpovedá aj s tanovenej hudobnej dramaturgii, ktorá scénlcky .,kontrapunktu je" (Kupferov termln ) s Wagnerov9m dielom. U neho sú postavy zas adené do rozprávkového čl myt ologického rámca, u
Kupfera zostávajú čiste ,.rozprávkovl" len obri (Fa fner
sa zmení na d raka l u dcéry R9na. Kupfer pristúpi na
pravidlá .. rozprávkovej hry" !ba tam, kde sú záväzné v
texte (Kupfer však Wa~nerov text nikde nemenl]. Jeho
postavy nie sťí germáoski bohovia či polobohovia, škriatkovia a iné [i~úrky , nie sťí časnl fudla, kt or! hrajú hru
"sprltomňujťícej prltomnostl a budúcn osti" nášho svet a.
"Prsteň" roku 198!! je v prvom rude Ku pferovým dielom, je však i dielom dirigenta Daniela Barenboima,
čerst vo ustanoveného rlndltefa novej parlžskel ope ry.
Barenbolm je dnes vefkou dirigentskou oso bn os ťou, jeh o
" Prsteň" nebol bayreu tsk9m debut om js Ponellom realizoval ,.Trlst ana" a v Bayreuthe už dlrl~oval Parsifa l a l.
Urč ite nie je dlrlgentsky fahké po prv9krát zvládnu ť
šes t ná sť hodin wa,gnerovske j l.1Udby, Barenbolmovi sa to
však k plnej spokojnosti poda rilo. Va lnejši e temvá. kto
ré mu mnoh! vytýka ll, pramenili z porozumenia a pri·
spôsobenia sa náročnému reži Jném u ve den iu postáv,
od ktorých požadoval Kupfer na scéne živos ť a po hyb,
hranič i ac e nieked y až s ekvilibris tikou.
Prstei\ Nlbelungov roku 1988 bol verk ou udalos ť o u .
V Bayreuthe takáto udalos-t b9vu spravid la .lprljlma ná
s hlučnou účasťou publl k<'f: Jeho drt!vá vačšina pozdra ·
vila tvorcu nové ho " Prs teľia" dlhotrvajúcim potleskom.
Pred predstaven!m sa rozdáva li le táky a kéhosi ,.:ulruže .
nlu pre och ranu Wa gnerovh o diela" (s citát mi <Y bá sňa 
ml). Nemnohi č lenovi a tohto združeniu. l<torl sa dostn l!
na predstavenie, sl neocl pus t!ll hanlivé ,.búúú" pr! Ku pfe rov om kla1,anl. Boli však preh!ušenl nad šene ap luudu·
júcou ,.prajnou" časť ou obecenstva, ktoré prija lo avantga rdné prevedenie pozit lvne. Nemysllm sL že Kupfer ov
.,Prste1'1" je bez problémov. Tiež s l nemys llm, že by sa
tn kto mal hr a ť všade, že by mal byť vzorom pre ďal š i e
Inscená cie . .,Pr steň" S él bude r uz h r a ť urči t e aj Iná č ,
trebá rs ako rozprávkovo•mytologlck li hra . Sotva sa
však bud e hrať ta k. ako zn č i as pa n! Cosimy W a ~ner o 
ve j . . .
JIIU VYSLOU2JL

Ludwig van Beethoven:
Symfónia č. l C dur, op. 21
Symfónia č. 8 F dur, op. 93
Slovenská filharmónia
dirigent Bystrík Režucha
Opus 1988

lónii č. 1 a č. ll s viedenskou, či ber lítisk"ou. sme však
dnes vedome nesiahli. Vieme, že reprezentujú nirtvyšš!e
méty interpreta čného majstrovstvé). No na strane druhej,
l náš pohfad na Be~thovena znesie, ako vidieť, velmi·
vysoké umelecké kriťértá. Je to ďalš! dôkaz vysokeJ ·
úrovne nášho interpretačného umenia.

Komentáre, recenzie, úvahy, čl kritické postoje k novej Interpretácii Beethovenovej Symfónie č. l, C dur u
č. 8, F' dur majú azda svoje opods.tatnenle len v rámc i
na stolenia čo najširšich Interpretačných súvislosti. MysJim na pokusy a snahy hfadat Istú mieru pre porovna nie, či polemlcké konfrontácie; aby pohfady na interpretáciu dostali širš ie rozmery a snáď l pravdlvejšl
obra z. No takéto prístupy by boli potrebné všade tam,
kde prichádzame do kontaktu s novým výkladom, s novým Interpre ta čným názorom na dielo; i keď s lovo "nový" neznamená prevratný výklad, či popleranie toho ,
čo {.as vyprofiloval ako istý druh interpretačného ideálu. Pozrime sa preto z tohto hladiska najskôr na
Beethovenovu Symfóniu č . l, C dur - na dielo, o ktorom sa neraz hovot·i, že je pokračovanlm Mozartovej
symfonickej tvorby. Zladne interpretačné porovnanie sl
nečiní nárok na úplnosť, na vyčerpávajúcu možnost na s toliť čo najširšiu pl uralitu výkladov. No treba už na
zač i a tku povedať, že do dnešnej konfrontácie interpre tačných výkladov Beethovenovej Symfónie č. l, C dur
vstupujú také renomované nahrávky a ko napriklad výklad Beethovenovej hudby s Gewandhausorchestrom na
čele s dirigentom F. Konwltschnym z roku 1959, s Ceskou filharmóniou s dirigentom 1- Meylanom z roku
1963 a napokon s Maďarskou štátnou filharmóniou na
če le s J. Ferencslkom z roku 1977. Porovnávanie teda
budeme hfadať l v reláciách akejsi časovej retrospektlvy, čo je snáď rovnako zaujlmavé ako pohfad na ostatné spomlnané orchestrá lne telesá a dirigentské osobnos ti. Rqzdlelne prlstupy treba prirodzene hfadať neraz
v najjemnejšlch odtienkoch toho-ktorého detallu, čl úseku. Pozrime sa len na prvú čast C d ur Beethovenovej
Symfónie, na Adagio molto. Allegro vo výklade B. Režuchu. N<! ten jasný zamyslený vstup, po ktorom sa
rodi zábles k beethovenovského symfonlzmu, s rozmanl·
t ými gradačnými premenami a dynamickými zápletkami. No ešte pritažlivejši je výklad Konwitschného, ktorý
vstupném u Adagiu vdýchol vypuklejšlu vznešenosť a majestátno s ť, po ktorej nasleduje svieži a vzrušený prechod do Allegrovej hudby. Zatial čo Konwltschny a
Režucha majú v prvej časti dosť pr!buzné pr!stupy
(i keď jednu nahrávku od druhej dell skoro tridsať
rokov). Jean Meylan pris.tupuje k prvej časti trochu dramatickejšie. Namiesto kompaktnej symfonickej zvukovosti akcentu je farebnú pestrost hudby. Celok sa farebne detailizuje [čo možno provokuje l slová ku kritike).
Azda najproblematlckejši je výklad Ferencslkov, ktorý
na rozdiel od Režuchu retarduje beethovenovský symfonizmus prilišným akcentovanim prízvučných dôb a
povyšuje tnk metro-rytmickú pulzá.ciu hudby.<. na prvé
mies.to .. Tok hudby sa tým ,trochu pribrzďuje. Druhá
čast Andante cantabile con moto je v Režuchovom výklade malou oázou radosti. F. Konwltschny tu akcentuje
s kôr is tú zdržanlivosť - vnútorný pokoj, introvertnosť.
Meyl anov výklad je pomalšf, meditat!vnejš! - neraz až
patetizujúc!. Ferencsi k akcentuje zasa rahkú noblesnosť ,
vzdušnosť hudby. Azda len v tretej časti Menuetto.
Allegro molto e vivace stagnuje Režuchov výklad hudby za poiíatfm F. Konwltscllné ho. Hudba by tu zniesla
viac jasu, vzrušenia i hravosti. Vzorom by tu mohol
by t nielen výklad Konw!tschného, ale i Meylana s Ceskou filharmóniou (menej už tažkopádnejšl výklad Ferencsi kov 1. O zá v e reč ne j čas ti Adagio. Allegro molto e
vivace by bolo možné p!sať len v superlatlvoch, no
oproti Konw!tschnému je Režuchovo chápanie harmonického pozad ia m asivnejšle, zatial čo pasáže a behy,
l<tor é sú hnaclm eleme ntom hudby, mohli by vyznieť
ešte výr<Jzne jšie; asi tak , ako je to vo výklade Konwitschného. V tomto zmysle badať Isté podlžnos ti l v
ďal š ieh inter pre tačnýc h názoroch. Z hladis ka celostného pohfadu na toto symfonické dielo možno považovať Režuchov výklad za blizky a duchovne prlbuzný k
tomu lipskému; l k e ď predsa len Konw!tschného po hlad
na Beethovena je v mnohom nedos!ahnutefný. Zdá sa, že l
na jnovšle špičkové na hrávky by sa práve z tejto mali

Michel Corrette: šesť koncertov pre ·o rgan a
komorný orchester op. 26. Na organe hrá. Ján
Vladimir Michalko, Slovenský komorný orchester diriguje Bohdan Warchal. OPUS DIGITAL
RECORDING Stereo 9310 1885.

IGOR BERGER

Prvé takty Corretteho Koncertu č. l ma prlnútilt posa, či počúvam správnu nahrávku. Podobnosť s Vl valdirm je nadmieru bl!zka. Hudba v takomto duchu sa
oclviia l naďalej - počas všetký ch koncertov. s menší
~r!eť

d!um a gramofónov é vydava tels tvo . Vý ber z tohto kom
pietu odznel l pódiovo s niekofk ým l sú bor mi, no k<t7dému vystúpeniu chýbala partnerská Istota a br il a nt n ,~
virfuotlta pr!značná pre warchalovcov, ktor! nu nahr(tv .
ke strhii" i sólistu do tvor ivéh o vrenia a spontánne j
ra dosti z hry (tu je azda a nalógiu il pribuznosf s obra·
zom Fragonm·da l. Nahrávka ako celok pôsob! ucele ným dynamickým ťahom, graclujúcim po komp oz i čnet
i interpretačnej stránke vo vyšších člslac h [ 3. -6. 1 kon·
certov. B. Warcha l v Koncerte č. 5 F dur;- no najmll v
dia lógu s orgonom v jeho Andante a fl a utistom (žia !.
meno vypadlo z tl ače! l v 3. a 6. koncerte vytvorili vv·
rovnanú tvorivú atmosféru , ktorá charakterizuje nah r tiv
ky gramoplatne ako celku. Jej nasýtenlm s a zaretušu ii•
aj menšie technic ké ( č. 2 n eist ý nástup orches tra pred
reprlzou l - či režijné nepozornosti [ č. 4 v pomale j
" uspávanke " s l áčiky prekrýva jú orga n. posadený cl osť
clo pozad ia). To sú "škriat kovia", ktor! sice zašarapa- •
tla, ale nedokážu naru šiť dojem celku. A ten sa podaril celému timu tvorcov s režlsét·om Fra nt iškom Pou
lom.
ETELA CARSKA

Najkrajší pozdrav
OPUS Stereo 9116 2038

čo mu podučiť.

Na druhej str a ne te jto gramoplatne je Beethovenova !1. Symfónia F dur. Nie náhodou i na ostatných
gramopla tn!ach sa tieto dve mozartovsky. či haydnovslty orientované výpovede dostáva jú vedra seba. Snáď
ako svedectvo Beethovenových návratov, či tvorivých
spomienok na svoj ich velk ých predchodcov. Režuchov
výklad Symfóni e č . 8 F dur je už v prvej časti Allegro
vivace e con brio nesmierne živý, optimistický a úsmev ný. Celá čast je interpretovaná s ve fkým pôžitkom a
hravosťo u. Konwitschného názor na túto čast je v zásade odlišný. úsmevnosť vs tupuje až do druhého plánu
a na prvé miesto sa dostáva dramat!zmus, symfonický
spád hudby s množstvom introvertných zákut!. Takému
to výkladu sa bllži len v prvej časti i názor Ferencslka , zatia l čo Ceská filharmónia s Meylanom nachádza
v tejt o hudbe taktiež výrazové polohy úsmevné, plné
ja su a svetla dokonca s akcentom na rus tikálne, či
pastorál ne fili ácie. Zdá sa, že tu by bolo nesprávne za tracovať jeden názor na úkor druhého . V podsta te všetky výklad y sa dajú akceptovať. Vrá ťme sa vša k k nahrávke SF s B. Režuchom, ktorá v ďalšieh častiach
[Allegretto sc he rzand o, Tempo d,! Menuet to a Allegro vivace 1 len zmnožuje nas tolený názor na túto hudbu z
prve j čas t i. Je zaujimavé, že a ni Konwltschny neustupuje zo svojich zámerov . On má ešte l Allegretto scherzando nesmierne dramatické, okorenené len temnou hravos ť o u. No a záverečná čas t korešponduje opli{ velmi
konzekventne s tou úvodnou - čo do dramatického
uchopenia Beethovenove j hudby. Na strane druhej Meylan vyťažil z ďa l šieh tt·och čas t! vtip a rozkoš, mies tam!
až galantnú rafinovanosť, ktorá neraz vedome uteká
až do polôh s lávnos tných a triumfálnych. S týmto názorom sa stretávame l u Ferencsika a ta k jednoznačne
vtdlme, že tri pr!buzné koncepcie s toja jednoz načne
proti jednej - lips kej, ktorá je však rovnako presvedč !vá a umelecky účinná, pretrvávajúca azda <tž do dnešných dni v šp i čkových nahrávkach nemec kýc h a ra kúskyc h orchestrov. Po nahrávkach Beethovenových sym -

•

mi exkurzmi na francúzsky vidiek alebo dvor. Dostupné
materiály o a utorovi ma usvedč il! o správnosti . mô jho
prvého dojmu. Sú to sk ladb ičky umelecky nenáročné,
ale milé. Ziska va jú si dôveru práve nevueravou
s kr omnosť ou. Kreh ké hudobné obrázky nezodpoveda jú
suverenite galantných kompozlcli francúzskeho maltara
Jeana Honoré Fragonarda, ktorého obraz H o jd ač ka [ reprodukcia na obale - ozaj ! prečo sa neuvádza na zadnej stra ne meno a utora a názov použitého obrazu '?! 1
navod! opačné nálady .. Možno - predsa sa ' q tečo spoloč·
né "nájde v "brilantných állegrach nieKtorých Corretteho koncertov ...
Michel Corrette ako s kladater podlieha štýlu francúzskeho galantného obdobia. Preferuje kategóriu ,"univerzali7Jmu". pohybujúcu sa medzi individualitou tvorcu
a konvenciami rôznych maniér a štýlov jeho doby .
Dostupná literatúra ho predstavuje ako mLmorladne
zdatného teoretika a pedagóga. Množstvo teoretických
prác svedči o Corretteho nevšednom rozhfade a zna·
lostlach kompozlčného myslenia, ktoré oplikova l skôr
do Interpr e ta čnej praxe, v zmysle účelnejšieho využiva nia nástrojov. Vytvoril "kompendium praktických vedomos ti", ktoré predstavujú cenné žriedlo informáci! u
problémoch techniky i in terpretácie v koncertnej praxi
18. s toročia . Propagoval nové spôsoby hry prostrednlctvom priamych prikladov: syntézou talianskeho a fran·
cúzskeho š týlu [L'éoole d'Orfeus l. Sám pôsobil dlhé ro ky ako organis ta, nasle dujúcim generáciám odovzd al
z tejto oblasti viacero prác. Medzi zá kladné patr! Pr•
mier livre ďorgue op. 16 z 1737 a Piéces pour ľorgu•!
dans un genre nouvea u, livre I. 1787. Corretteho teot't!·
tlcká i kompozičná činnost je nesmierne obsiahla. Do·
týka sa, vari každého nástroja; komponuje pre všetky
žánre a Inštrumentálne obsadenia. V prvej Novej org:J novej knihe vyložil zák lady regis trácie, a r tikulácie, vorby tempa l trans kripclt s kla dieb klaveslnových pre organ: Sesť koncertov predložených na g ramonahrávke
je práve z tohto roku. Originál znie: VI. concert! a sei
strumenti [pre klavesin - alebo - organ, 3 hus H,
flautu, vtolu, violončelo op. 26 z r . 17561. Sú to nenáročné skladbičky, skôr i!lštruktlvneho c harak te ru, v ktorých podáva praktické dôk azy vlastných teoretických
syntéz francú zskeho a talianskeho štýlu. Vivald iho tvorba bola pre Corretteho základným materiálom štúdia
talianskeho barokového kompozi č ného mys lenia . Práce
Piccola and the Speculations r egarding Vivaldľs
"flautino" a lebo Laudate Domtnum de coe lis - motet a
grand choeur arrange dans le concerto du printemps
de Viva ldi, 1766 [ ... aranžované v štýle Vivaldiho ]nr! .. . 1 - priamo dokladajú túto s kut oč n ost. Okra jo vé
allegrové čast! uvádzaných koncertov tiež vychádzajú
z me lodtcko-rytmlckého pôdorysu Viva ldiho koncertov .
najmä flautových (Koncert č. 3, 6 s flaut ou l a vstupná
Allegrova časť Koncertu č. 6, d mol priamo parafrázuje
VIvaldiho jar, Anda nte z Koncertu č . 5, F dur zasa
vlrtuóznY'ml hus rovýml ozdobami evokuje Viva ldiho koncerty tohto typu, atď ....
Corrette sa v Siestich koncertoch pohybuje v normách a konvenciách vyššie uvádza ného "univerzálneho"
štýlu doby. Technicky virtuózne okrajove a llegrove časti
sú pôsobivými roztancovanými fantáziami v ludovom
tóne. K nim kontra st tvoria myšlienkovo prepracov ane jšie poma lé stredné diely vo · fof\me andante, ári!, adagil.
gavotte, a tď., evokujúc francúzsky ga lantný št ýl. Sú to
však Jen náznaky, po kusy antlclpujúce ni ečo budúce . ..
Corrette m á dar fantázie, :r.myslu pre p r opor čnosť a dynamičnos ť. To v sklbene j forme pretavll do pôsobivej
hudby. O Jet realizáciu sa v nahrá vke zaslúžil! členovi a
Slovenského komorné ho orchestra pod taktovkou Boh dana Warchala . Só listu Jána Vladimlra Micha lku v Corretteho koncertOl: ll treba chápať z dvoch aspe ktov . Ako
sólistu a dramaturga nahráv ky, ktoréh o vklad te pt·áve
v obinvenl tohto a utora a jeh o die lu pre slo ven s ké pó-

P l a tňa je ur čená mllovnfk om opernej hudb y a krús
nych hl asov. Obsahuje desať č fs ie l, nahra tých jednot
l!vo v rozmedz! desiatich rokov (1977- 19861. Sk otl a.
že nie te uvedená doba vzniku každého z nich. čo by
vari ospravedlnilo ich nerovnakú voká l no - r eprodukčn ú
kvalitu. Na jviac ča su vyhrad ili vydava telia talianske!
hudbe ( Pucclnl, Verdi). mene j francúzskej [ Gounod l a
nemecke j [Moza rt 1 a najmene j slove nskej ( Suchoň 1 "
ruskej [Cajkovsk!j 1. Výber sólistov je zameraný na re ·
nomovaných predstavite rov slovenského vokálneho ume .
nia, dnes predstavujúcich stredno-mladšiu [n ie vša k n a jmladšiu 1 generáciu, akými sú Peter Dvorský. Magda
Hajóssyová, Sergej K opčák, Ján Galia, Magda Blahušia ková a Peter Mikuláš. Na nahráv kach sa podielu Sym fo
nický orchester Cs. rozhlasu v Bratislave, ktorý st r le ·
dava dirigu jú Ondrej Lenárd. Oliver Dohntmy! il Tibor
Frešo.
P. Dvorský tu spieva tri árie [Cavaradossiho z l. de t
stva opery Tosca, Plnkertona z 3. dejstva Maciame But
terfl y a Vojvodu z 2. dejstva opery Rigole tt o 1 a ok rem
toho spoločne s M. Hatóssyovou a napokon a j so S. Kopčákom XI. a XII. scénu [ t. 1. záver 3. de js tva l z opery
Faust. Jeho výkon (spieva v taliansk om a fr ancúzsk om
iazvku l s ft vvzn aču je vysokou pr ofes iona ll tou v kažclotn

ohlatle. či uz Ide o hlas. hu dob ný ~tÝI . voluílnu exp r.,slvitu alebo bezchybné zvlá dnutie cud zo j a zyč ne j dikcie .
Vysoké profesionálne· kvality vykazuje aj výi<On S. Kop·
čáka v ru sky spievnne j árii René h o z Ca jkovského Jo
Junt y. Ten to umelec je takre čeno našim špec inl!s to m na
ruskú voká lnu hudbu , v ktorej môže na jlepšie upl atn lt
svo j far ebne bohat ý bas. muzikál ne cí teni e a dôvernú
z na lo sť rušt iny. P. Miku láš sa na pla tni preds tavu jP.
v m onológu z 3. de jst va Suc hot"!Ovho Svlitopl uk a , kde
má mo žnosť ukázaf kt•ás nu vokálnu de kla má ciu a hlbo
ko precitený výraz. J. Ga li a spieva áriu Lep ore ll a z
l. de jstva opery Don Giovanni. Skoda, že jeho ina k pek ný hlasový výkon r uš ia okrem menše j ry tmic kej nepresnosti hlavne s komolené talianske slová, ktoré si zret
me dobre nepr eč íta l. M. Hajóssyová má na platni ctvP.
samostatné člsla a už spomen ut é scény z Fausta, ktore
spieva spoločne s P. Dvorským. Vo všet kých na hrliv·
kach oceňu j eme na jmli je j príjemne a mla dis tvo zne júci lyri cký soprán, s pofahlivll techniku a najmä muz l·
kalltu, ktorou pos lu cháč a priam uchvá ti v árii Elvfry
z 2. dejstva opery Don Giovann i. Spieva tu bez možných appogg!atúr a s nie celkom a utenticky pod not v
zadeleným ta lianskym textom. Orchestrálne vstupy v rec!ta tlve sa zda jú byť prlliš spoma lené - zodpoveda lú
s kôr oz načeniu ,.and an te" ako ..allegro assa!" [ dir . O
Lenárd 1. Aria Mimi z l. de js tva Pucciniho Bohémy vy
znieva dievčen s ky subtflne , bez nepr !meraného d ra mat l·
zovanla, no nemožno ob!sť viace ré pr ehrešky v oč i ta
llančine . Pe knú nahrávku scén z F'a ustu špatia u M. Hajóssyovej niektoré nespr ávne sp ievané francúzske voká ly. Nazdávam sa, že obe tieto čfs l a pochádzajú zo
stm•še j doby, kedy ume l k yňa ešte n ema la tie skúsenos ti,
ktoré má dnes. M. Bla huš la kov{t poda la v á rii Santuzze
s voj štandardne spofahlivý výkon. pri ktot·om sme s l
povšimll iba neobvyklé posunuti e textu za vrcholom
druhé ho najvyššieho ·.iile lod ick é ho ob lúku .
Je ta kmer isté, že radový pos lu c h áč sl spomenut é
ne dostatky sotva povšlmne, no p la t ňa ie trvalý doku ment, kt orému nemožno prepáčiť to, čo sa pri poč úv fl n1
" na živ o" azrlu strat!.
LJUBA MAKOVICICA

HZ.. l

Urbancov
Z DOMOVA
• POCTA JUBILANTOVI. V deň osemdesiatych
narodenia národného umelca Eugena Suchoňa aa
., nedelu 25. septembra 19118 popri bratislaYakom
slávnostnom symfonickom koncerte uskutočnil aj
koncert zo Suchoňonj komornej tvorby v koncertnej sále Domu Cssp v Banskej Bystrici. Nedafné hudobné matiné slávnostným prlhovorom
uviedol predseda krajskej pobočky ZSSKU doc.
dr. Alexander Mellcher, CSc. V podani )uroYského dychového kvinteta (bývalé Banskobyatric·
ké) odznela SerenAda pre dycho•é kYinteto op. 5,
1 ktorou sa súbor predstavU začiatkom tohto
roku l pražskému publiku. Poslucháč 2. NM!nlka'
prabkej AMU, laureát tohtoročn~j husrovej s6faie Beethovenov Hradec Marián Leiko 1 MariAnom
Lapllansk~m predniesli Sonatlnu pre husle a klaYir op. 11. Marián Lapllanský umelecky presvedi!ivo Interpretoval Mal6 suitu 1 passacagliou pre
klavlr op. 3. )edlnečn~m interpretačným vkladOIIl
prispel Peter MikuiU, ktorý v banskobyatrlckef
premiére predviedol Tri plesne pre bas a klnfr
oa b6sne Miroslava Válka, Petra Stllichu a }Aaa
Smreka (klavlr M. Lapllanský). Na organlzačaet
a dramaturgickej prlpra•e podujatia sa podielali
Literárne a hudobné m6zeum, Dom CSSP, KP
ZSSKU, PKO a KPH pri PKO v Banskej Bystrici.
-LC• SÚQORY SLOVENSKEJ FILHARMONIE V ZA·
HRANICI. Filharmonlcké kvarteto 6člnkovalo v
dňoch 12.-1&. 9. 1988 v Rumunskej soclaUstickej
republike na koncertoch, ktoré usporiadal Dom
kult6ry CSSR ., Bukurellti. Riaditel Domu kult6ry
CSSR v Bukurellti dr. Miloslav Krajný, zaslal pri
tejto prlleiltosti na rladitelstYO SF list. v ktorom
ďakuje za norn6 reprezentáciu. O. l.
pfle:
" . .. kvarteto malo na týchto koncertoch velkf
6spech a bolo Yelml pozltlvne prijaté rumnaskou verejnost'ou. Vysokou úrovňou svojho interpretačného umenia prispeli IHenovla kvarteta k
dobrej propagácU nállho umenia a k prehlbovaniu
prlatelstva."
•
Slovenský filharmonický zbor uskutočnil 10. 9.
1988 zájazd do rak6skeho Llllenfeldu, kde s ND
TonkUnstlerorchestrom spolu6člnkoval v Janáčko
vej Glagolskej omlll.
Zasl6iilý umelec Bystrfk Reiucha, léfdlrlRent
Slovenskej filharmónie odcestoval 10. okt6bra t. r.
na mesačné hosťovanie do Japonska, kde bude
pôsobiť v Tokyo Symphony Orchestra. V dňoch
17.-24. 11. t. r. vyst6pi vo Vilňuse.
Slovenský komorný orchester pod vedenlm svojho umeleckého ved6ceho nár. um. Bohdana Warchala reprezentoval na Dňoch Bratislavy v Kyje•e (19.-24. septembra t. r.). SKO 6člnkonl
na slávnostnom otváracom koncerte, dalej .., kyjenkej Státnej filharm6nii a v Dome kyjenkfch
umelcov s celovečerným programom z diel baro·
ko"Yých skladatelov a so skladbami J. Suka, L. Janáčka a I. Zeljenku. Okrem toho spoluúčlnkoval
na slávnostnom gala koncerte v StAtnom divadle
opery a baletu Terasa Sevčenka. Oalllie hosťo
vanie SKO v zahranič( bolo 21.-23. okt6bra v NDR
a 18. decembra bude ., Mnfchove.
Orchester SF s dirigentom nAr. um. Z. Kollerom uskutočnil v dňoch 24. 10. - &. 11. zájazd
do Spanlelska. So s61istaml klaviristom Petrom
Toperczerom a violončelistom ĽudovUom Kantom
vyst6pil v mestAch Bilbao, San Sebastian, Pamplona, Barcelona, Valencia, Castell6ne, Alicante, Norcla, Albacete a Madrid.
-uy•
DRUZOBNÍ KONCERT. Krajská pobočka
ZSSKU v Banskej Bystrici nadviazala družobné
kontakty s Východočeskou krajskou pobočkou
SCSKU v Hradci Královom. Pri tejto prllelltosU
sa 28. 9. uskutočnil v Banskej Bystrici prvf koncert, ktorý uviedol slhoostnfm prfhovorom tajomnlk Východočeskej KP SCSKU dr. Bohuslav
Vftek. V programe odzneli skladby s6časnfch čes·
kých skladatelov Alella Hálka (Tri plesne P,.re ba·
ryt6n, lmpromtus pre flautu a klavlr ), Miroslan
Ralchla (Piesne pre baryt6n a soprán Cesta dlouhA, Sbohem a ll6teček, Modravou mlhou) a Variácie pre flautu a klavlr Otmara MAchu. Starliu čes·
k6 a sveto'Y6 tvorbu reprezentovali diela Antonlna Dvofáka, Jaroslava Kflčku, Cecllle Challlioadeho a Mauricea Ravela. Skladby interpretonll
východočeskl umelci Svatava Subrtov6 - soprán,
Milan Stffteský - barytón, Jaromlr HiinJg - · flauta, Josef Picek a Silvia Hiinlgov6 - klavlr. - :CC-

ZO ZAHRANICIA
Dvaja členovia bývalého ·Amadeus-kvarteta založili s klaviristom Arnaldom Cohenom Klavlrne
trio Amadeus, ktoré sa v lete t. r. predstavilo
po prvýkrát v Londýne. Prlčlnou rozpadu nJekolko desaťročl v rovnakej zostave hraj6ceho Amadeus-kvarteta bola smrť violistu Petra Schldlofa.
V septembri 1989 usporiada MedzinArodná tr6bkárska spoločnosť v KoU ne (NSR) Európske tr6bkové doJ.
V roku 1989 sa uskutočni v Sanghajl prvý čln
sky medzinárodný festival llanz6nu a populárnej
piesne. Plánuje sa 6časť Interpretov asi zo 40 krajin, ktorl aa na llanghajakom lltadlóoe predstavia
obecenstvu a medzinárodnej porote.
Nástupcom oedboo zosnulého }evgenJja Mravloského oa čele Leningradskej fllharm6nJe aa stal
Jurij Temirkanov.
Lorin Maazel sa stal léfom Fraoc6zskeho národného orchestra (Orchestre National de France).
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Nel1prosný kalendár nám pripomenul, že v novembri t. r . by sa bol
dožil 70-tych narodenln zasl6žllý
umelec Bartolomej Urbanec. Zákerné
choroba ho však vytrhla z našej kult6ry predčasne na vrchole tvorivých
sil. A tak často až oneskorene sl uvedomujeme, kto nám odchádza, čo v
ňom strácame. V Bartolomejovi Urbancovl rozhodne nielen dobrého, veselého a životu holdujtlceho človeka,
ale a j umelca so šlrokýml tvorivými
záufmaml, ktorý svoje schopnosti dal
do služieb našej mladej, sotva sa rozvljajtlcej hudobnej kulttlry, hned v
prvých povojnových rokoch. Sklada·
telské a dirigentské vzdelanie s jeho prirodzeným spontánnym talen·
tom a melodickou Invenciou ho na
počiatku wneleckej dráhy priviedli k
tvorbe pre stlbory, potreby rozhlasu.
veseloherného javiska, teda tam. kde
sa jeho optimizmus a národná zemitosť mohll prejaviť v pravej sile. Bol
prlekopnlkom v oblasti tzv. budova·
tefskel plesne, kde vytvorll nemálo
hodnotných plesni, napriklad Hej,
slnko vychodí, Radostne budujeme
a 1. Rozsiahla a rovnako• prlekopnlcka bola jeho tvorba pre telesá SĽUK
a Ltlčnlcu, vus. ale aj pre dychové
stlbory, kde je jeho vklad azda aj
nedocenený (autor prveJ slovenskej
učebnice Inštrumentácie pre dychové
sl1bory). Urbancove amblcle však neustále st6pall, kládol sl čoraz ťažšie
a zodpovednejšie tvorivé tllohy. Už
ako zrelý umelec vsttlpll na náročntl
scénu operného umenia, kde sa uslloval z6žitkovať dosiahnuté skladaterské sktlsenostl. Do slovenskej hudobnodramatickej 11teratl1ry
priniesol
predovšetkým :nové sujety a tematiku, ktorá sa na prvý pohlad zdala
neopernou. Jeho prvé operné dlelo
Pani tlsvltu (uvedené v opere SND

ne

va

Zl

•

1979) podla rovnomenne j ht:Y AleJandra Cassonu v llbretlstlckom spracovani J. Gyermeka, v plnom rozsahu
cdhal1lo Urbancovu melodlckl1 Invenciu, schopnosť prehovorlt predovšetkým Iudským hlasom. I napriek dramatickému základu hry ozvláštnil Urbanec jednotlivé postavy melodicky
sviežou a bezprostrednou hudbou. V
druhom opernom dlele Tanec na d
plačom (SND 1979] opllť na llbreto
J. GyeNneka podla rovnoone@el čino
hry P. Zvona, sl skladatel dal ešte
náročneJšie kompozičné tllohy svojim

•

l
pokusom o neo-štýlovosť. absor bova·
nim barokových klasicis tických prv·
kov. "Vcelku je Urbancov Tanec nad
plačom prlkladom s6časnej tzv. retrovlny" (I. Va Ida). Tretie operné dielo B. Urbanca Majster Pavol (Opera
DJGT v Banskej Bystrici 1980) na llbreto Jely KrčméryoveJ a Alexandry
Braxatorlsove f, Je prvým slovens kým (!plne
pôvodným
libretom
neopiera j6cim sa o žiadnu konkrétnu
literárnu predlohu, Iba o historické
tak ty. Je to s kla daterov hold na šej
národne j pamia tke, na šim dejinám, a
nie beznádetný pokus o demokra ti·
záclu operného žánru s(Ičasne. " V
osobe Ba rtolomeja Urbanca dostalo
stovenská operná tvorba vhodný pr otipól k drásavej dramatic kosti, a kú
s obdivom sledu jeme v opusoch Sur lloi'la a Cikkera . Nie je to ani t yp
hontemplatlvneho lyrika Mira BázUka , čl h lada ča a prekvapujúceho no·
vátora Juru ja Beneša. Urbanec vychá·
dza z Inej zážitk ovej l skúsenostne j
sfé1·y: vo svojom hladanl dospel ... k
ta kému estetickému názoru, že dnešnému opernému poslucháčovi
su
možuo prihová rať a j " br!ttll,novsky"
jasne s akcentom na "obyčajné " Iudskl\ situá cie, moino l transponova né
cez rozprávkovo stvárnené pr lbehy.
Návrat k Istej fanta stickosti je u Urbanca i návratom k divadelne j lluzlv·
nosti, ktorá stGia pri kollske javiskového umenia.. . (T. Urslnyová] ."
Urbancov skladatelský odkaz je rozsiahly a mnohotvárny. Jeho podiel
na demokrat!zác!l náš ho hudobného
umonia má rozhodne poz!tlvne stránky, ktoré sl treba uvedomiť aj pr i
prlležitostl nedožitého jubilea. sice
bez fanfár a glorlol, ale na vrátenlm
jeho najhodnotne fšlch opusov do hu ·
dobnej praxe a povedomia naše j spoločnosti.
-ml-

ju ileum Ladisl

Hudobné

v tomto roku oslávll svoje 80. narodeniny LADISLAV SCHLEICHER hudobný pedagóg, dirigent, aktlvny
hudobnlk a kultO.rny: pracovnlk. Jeho
tlnorodá osobnosť viac ako pllť desaťmčl spoluvytvára obraz hudobnokultl1~:neho života Bratislavy l jej širšieho okolia.

kvarteta). Naďalej bol činný ako dirigent rozllčn~ch zborov a v tejto
sfére ziska! viacero ·oceneni (Zlatý
veniec mesta Bra tislavy 1969 a 1. ].
Postupne sl na poll hudobnej kultO.ry
nachádzall svoje miesta ako aktlvni
hudobnlcl alebo pedagógovia a j mno·
hl jeho žiaci.

Bratislavský rodák navštevoval Státne reálne gymnázium a po absolvova nf FFUK :tačal pôsobiť ako stredoškolský profesor ( učU . latinčinu, maďarčinu a hudobnO. výchovu). SO.čas
ne sa venoval hudbe o. 1. ako vedO.cl
detského a miešaného zboru a organizoval ·iinutle Splevaj6ca mládež.
Po v·ojne sa hudba stala jeho hlavntm a celoživotným povolanlm. V
roku 1951 absolvoval dirigovanie a
kompozlclu na Státnom konzervatóriu (Schimpl, Suchoň, Cikker), neskOr
hru na husliach. V nadväznosti učll
na nlekolkých hudobn~ch školách (v
Bratislave, o. l. na konzervatóriu zhodou spoločenských okolnosti len
2 roky, v Samorlne) - a komorného
hráča (ako člen Kowalského kvartela, neskOr vlastného " rodlnnéhoM

menom Ladislava Schlelchera sa
viac ako 25-ročné vedenie združenia Salvator (1948-1971), s ktorým
Il ko dirigent na temer tlslclch vystfipenlach predviedol okolo 80 vokálnoInštrumentálnych diel z oblasti cirkevnej hudby v štýlovom rozplltl od
renesancie po s6časnosf. Svoje kompozičné vzdelanie a talent ztlročU v
nlekolkých prevažne zborových skladbách.
Velký kus práce zanechal Ladislav
Schlelcher na poll osvetovom a kulturno-organlzačnom : v roku 1980 založil Klub Ferenca Liszta a dodnes
pripravuje pre rôzne spoločnosti
prednášky o významn~ch osobnostiach a uda lostiach našej, nielen hudolmej, kutt6ry.
-al-

informačné

Clenmt Dvol'ákovej spoločnosti v
Londýne sa stali vedO.cl hudobných
Informačných stredisk Ceského a Slovenského hudobného fondu dr. Oleg
Podgorný a dr. VIera Polakovlčová .
Na koncerte pedagógov Katedry
klavlrnej hry Kirgizského umeleckého lnštlt11tu B. Bejšenaljevovej odznell Dlthyramby pre klavlr Ha nuša
Domanského.
Z lnlcla tlvy SHF sa v zahraničných
kultl1rnych a lnfol'lmačných strediskách CSSR v Budapešti, 6ofll a vo
Varšave konali slávnQstné koncerty
pri prlležltostl žlvotoého jubilea nár.
um. Eugena Suchoňa.
Anglický dirigent Andrew Parrott
uvedie dielo Vlad!•m lra Godára Dal'lačangln sad, ktoré · premiérovo dirigoval v januári t. r. v Bratislave,
s Rezidenčným orchestrom v Haagu
11. marca 1989.
SHF vyslal tohto roku na re c iproč
né 6člnkovanle do Svédska mladých
poslucháčov VSMU v Bratislave
k!avfrne trlo Quasar [R. Mareček -

s

~pája

stredisko SHF i fo mu·

rých stlčasných britských s kladatelov.
husle, I. Vlachynská violončel o ,
Záu jeme l o dielo jedného z nich
R. Kohútek - klavlr ], ktor( uvádzali
Michaela Tlppetta mOžu požiadať o
Poetické štl1dle Iris Szeghyovej, spozaslanie bulletinu Tlppett ln Focus
lu so Sonatou a tre švédskeho sklana adrese: Nlcholas Wright, 48 Great
dotera Bo Llndeho. V. PolakovičoYá
Street,
LONDON
International Blographlcal Centre v Marlborough
-JSCambridge zaradil do 12. edlcle pub- W1V2BN, tel.: 01·439-2640.
Nová hudba Ameriky - Miami feslikácie International Who's Who In
Music d'a!Mch 37 skladatelov a vý- tival spojený s l . muzlkologlckou
konferenciou, bude prebiehať 2.- 11.
znamných osobnosti slovenského hudobného života podla podkladov za- · decembra 1988 na Floride. Na výstavu. ktorá je s6časťou festivalu, zaslaslan~ch HIS SHF.
lo HIS obsiahlu zásielku gramofóna·
Suitu Ad modum Tympanorum ju- vých platni a notovln slovenských
raja Posplšlla uviedla československá
skladatelov, ako aj publikácie a rôzoptofonlcká skupina Vla lucls, vedene materiály o hudobnom a kulttlrná J. Novotným v spolupráci s nen om živote v Bratislave a na Slomeckou skupinou Multi - Media vensku.
Studio na koncertoch v NDR.
sO!Al
Peter Cón zlskal na medzinárodnej
s6ťažl OIRT o detské zborové skladTba Olympia International Com~.J
by 2. cenu v kategórii E [pre deti
sltlon PriZe pre skladaterov do '.lU
s priemerným vekom 12 r.) za skladrokov sa kon4 v Aténach. Doslal ne
bu Drevený kôň.
predvádzané, nepubllkované, nenabraV rámci Dni britskeJ hudby, ktoré
né skladby treba prlhláslt na sell:re·
boli sO.časťou tohtoročných BHS, nad- tarl4t st\tafe do l . marca 1989. lto•
viazal SHF kontakty s tvorbou vtacedrobné Informácie v HIS.
-KL-·
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Postrehy .z Pavarottiho sútaže

Cez Filadelfiu do sveta
Rok č o rok sa v celom rade krajin konajú operné festivaly, ktoré mllovnlkom
hudby däva jú nevšedné zážitky. Vo svete
je ich už okolo päťdesi a t a ich näv·
števnost' č asto prekra čuje ka pa city fe!l·
tivalových sieni. Je to renesa ncia opery,
či zásluh a krásnych hlasov, ktoré
ju
opä tovne interpretujú?

Zrejme jedno l druhé. Pre nás je vša k
pod sta tné to, že sú to aj Slováci, ktor!
sa priči n ili a prlčli\u j ú o to, aby . svojimi
hla smi oboha covali opernú interpret áciu
na všetkých významných operných scéna ch. Tentokrát s kromnosť naozaj nie
je numleste. Stnč i len citovu! s lová ria·
cl!te lky Medziná rodnej speváckej s ú ťaže
Lucianu Pava r ot tiho vo Filadelfii - jane
Grey Nemethovej: "Ceskoslovenski speváci sú u nás renomovanf ta k, ako čes
koslovensk! tenisti. Pre nás je velmi zuujfmavé, že sme už poč u li na prikla d
výborného slovenské ho tenoristu ]ozefn
Kundláka [stal sa luureátom tejto sútaže pred tromi rokmi l a teraz zasa o.I ve
s opranis tky - Ľubicu Rybárs ku a Dag·
mar Llvorovú. Obe spieva jú vyni kajúco
a zrejme lc.h ča k á úspešná ka riéra. Celý
s vet , sa mozrejme, pozná Petra Dvor ského
a rad dalšfch va šich spevákov, ktor!
prispieva jú k vysokej kult úrnej tradfcil
svojej krajiny." Ni kto nepred pok ladal. že
tieto s lová, ktoré povedatn jane Grey
Nemethová pri roz hovore s č l e n mi štábu
Stúdia krátkych filmov v Bratislave (re žisérka Eva Stefankovlčová tu nakrúcalu
dok umentárny fil m o súťaži). sa splnia
do bodky a do pismena. Ale nepredbiehajme.
Bolo to ešte na jesei\ m inulého r oku,
keď
riaditel Slovenskej fil harmónie
dr. Ladislav Mok rý prepoži čal Koncer tnú
sieň Reduty m ladým adeptom v Pava rot·
tiho súťaži. Bolo ich ce lk om osemnás! u
prišli sl Ich vypoču! dva ja členovia poroty: m ajs ter Antonio Tonlni, d l ho r očn ý
dirigent milánske j La Scá ly, dnes osobný
vokálny poradca Luciana Pavarott iho n
jane Grey-Neme th ová, rladite lka Medzinárodnej spevác kej sútaže Luciana Pavurottiho [Opera Company of Philadelphln
Luciano Pavarotti International Volce
Com petltion J. ktorá je aj autorkou štruk ·
túry sú !a že.
Už v Bratislave su majster Tonini pochvalne vyjadril o slovenských spevá ·
koch. Bol to pre1"\ho dôvod, aby meral
cest u k nám, aby osobne mohol vyberať
hla sy, ktoré ná s mali reprezentovať potom v medzi kontinen tálnom ko le v Modene. Aké bolo prekvapenie, ked vybral
osem s pevá čo k a spevákov. z nich 7 čle ·
nov Opery SND. Do Modeny, kde sa
zišlo tris to spevákov z Európy a Ázie.
prišiel už aj Luciano Pavarotti. Do gala koncert u sa orepracova ll len ti na jlepši
- od nás E. Jenisová, D. Llvorová. Ľ. Rybárska a ]. Ourčo a po ga lakoncerte sa
porota napokon deflnl tivne uzniesla na
dvoch na šich reprezentant kách pre FI·
ladelfiu - pre Dagma r Livorovú a Ľu·
bicu Rybársku. A tak 30. septembra
t. r . merali tieto naše nádejné spev áčky
cestu do finá lovej sú taže. Bude m ožno
zaujfrm avé ešte doda!, že v 19 mestách
sveta predspteva lo cel kom 1500 mlad ých
talentov, · z ktorých sa do filade lfského
finále prepracovala 147!
Popularita súťaže velmi s túpla v porovnan i s je j prvým r očnf k om [ v roku
1980 ~a nu nej zúčast nil o 500 spevá kov
a 77 flnullstov l. stúpol nl záujem m lu dých s pevákov o i'\u a tak nečudo. že naše dve sopranistky nemali lahkú pozfclu
- veď sa ich tu zišlo 69 v por ovnani
., len" s 9 basista mi, 13 mezzosopra nist·
kam!, atď. Sil ne bolo zastúpené Polsko,
M aďa rs ko, USA. Tullansko a japons ko.
Už od prvého dňa zača l o s túpa! na pätie
a nervoz itu medzi mladými spevá kmi
ktor! sa .,oť uk ávull" iba pri korepetlciách, keďže inak nema li možnos! osob·
ne sa kontuktovot. Organizácia tejto sú·
ťaž e je sice zväčša C!nancovaná vede·
ním operne j spo ločnosti [Opera Company of Philadelphia). ktorej generál nou
riaditel kou je M n r ~n ret Anne Everittová
(usmerňuje vývoj tejto spoločnosti od
jej založenia v r oku 1980 a práve ona sa
pr i čli'lu je n ielen o túto sú ťaž, ale a i o
velké televfzne prenosy premiér oper y
vysielané do celé-ho sveta l . O ubytova nie vše tkých mlmoumerických súťaži a
cich sn s tara jú predovšetkým samotn!
obyvatelia Fil adelfie, zväčša členovia
akéhosi klubu milovnf kov opery [ Phild·
de lphla Opera Guild inc. ). Predsedom toh to združeniu je americký Slová k Pettlr
Svanda, ktorý poskytol .. útulok" našim
dvom s peváčkam. r ovnako ako pred tro·
mt rokmi aj Joze fov i Kundlákovl. Vďaka
jeho pohostinnosti u nezištnosti ma ll
priam ideál ne pod mienky pre pr!pravu.
koncentráciu, ale u 1 na relaxáciu. Vlast·
ne celé rmesto žilo týmto podu jatim a
hostiteliu s úťaži aci c h považovull zu cel·
kom samozrejmé, že sl prišli vypoč u l

Pre nás vi\a k bola cenná odponu otázku. prečo ta kúto ná r očnú stíťaž vôbec o rganlzu je?
,.Ja sám som ako mladý spevé.k ne·
znamenal nič, pokým som nevyhral "
Reggio Emilia súťaf a tak som ziska !
punc speváka s prirodzeným talentom.
Vydal som sa na zájazdy a vzé.päU ma
objavila riaditelka súbo ru londýnskej
KrálovskeJ opery Joan lngpenová, hrada·
lúca náhradu za tenoristu, ktorý zrušil
zmluvu. Tak sa teda začala moja kariéra.
Keď sa ma spytovali vo filadelfskej opere, č o si želém k narodeninám, povedal
som im : urobte všetko preto, aby sme
pomohli mla dým talentom dostať sa na
operné s cényc" A nu otázku - či so
vlastne objavili v predchádzajúcich roč 
nik och sútaže už také talenty a ko je on.
odpoveda l: "Kto bv dnes nepoznal Ďa·
prikla d basistu Paatu Burčuladzeho , él
Susan Ma riu Piersonovú, néšho talian·
skeho tenoristu Bruna Beccaria alebo
slovenské ho tenoristu Jozefa Kundláka? '~
A ako reagoval Jozef Kund lá k, keď som
mu sprostredkovula túto informáciu?
"Vďaka úspechu vo Filadelfii som dos·
ta l ponuku do milánskej La Scaly, kde
som spieva l Elvina v Belliniho opere Ná·
mesačná . V alternácii s Pavarottim som
spieval v Bologni postavu Nemorina v
Nápoji lásky v Teatro Communale. S6·
ťaž mi naozaj otvorila cestu do sveta."

s úť aže .

veď

Práca Luciana Pava ro ttiho a celé ho ti·
rmu Iudf vo filadeUs ke j opere bola nesporne kor unovaná úspechom. A nejed·
ným. Aj keď je výber stá le !ažšl a kri·
tériá ovela náročnejšie. Pocftlla to na pokon aj Dagmar Llvorová - nie žeby
" na to nemala". a lebo žeby zle spievala ,
naopak, gr atulác ie po pr edspevovanf od
celkom cudzfch poslucháčov patrili rovnako je j ako aj Ľ u bici Rybárskej. Len
keď počula hlasy od seba ove l a skúsenejšfch, vyzrete jšich speváčo k [Dagmar
patrila vo finá le k pia tim na jmladšfm )
poveda la s!, ,.azda je to tak dobre, veď
ešte nemám žiadnu scénickú skúsenosť
a by! la ur eátkou a musie! spieva! v ti·
tulne j ú lohe, na to treba ešte dorás!".
O to nezištnejšie d rža la palce Ľubici ,
ktor ej to naoza j vyšlo, spievala akobv
o dušu, stač! spomenú!, že má lokomu po
dospievanf L. Pava rotti zakričal ,.bravó"
a v tubicinom prfpade (spieva la áriu
Margaréty z Boitovho Mefistofe la ) tak
urobil , ba dokonca ju ~yzv a l , aby ešte
v češtine zaspievala á riu Rusalky. Nebola to náh oda; filadelfská opera pripravovala na november premiéru Dvoi'ákovej Rusalky v originálne j reči a porotcovia l p os lu cháči boli zvedavl, ako
ju bude naša speváčku inte r pretovať. Po
dospieva nf sme cftili. že Rybá rskej hlas
mal cenu vftazstva. Ta kže na konto troch
ročnlkov vel ke j speváckej sú taže, k torá
nemá vo sve te zatial obdobu, môžeme
pripfsa f aj me ná dvoch iaureátov, člen ov
Opery SNÓ. Najprv Jozefu Kundiáka, le·
r az Ľubicu Rybár sku.

Luciano Pa varotti gratuluje vlt'azom sút aže
.. svojich" spevá kov na každé predspie·
va nie. f Mimochodom vstupné na jeden
de11 bolo 10 dolárov . l
Filadetrská opera su teda na ozaj dob·
r e prlpravil a na túto jedinečnú hlas ovťl
sú ťaž. Nesporne k tomu prispe la aj sa·
motná pr!tomn ost Lucia na Pavarottiho,
ktorý dáva te jto súťaži ovela viac, než
svoje meno. Nepohol sa z miesta, nedo·
žič il kťí sok volna sebe, ani obom porot·
com [A. Tonlnl o M. A. Everlttová ). hoci
predspevovanle trva lo celé tri dni, tlo
neskorých nočných hodin. Ak c!til, že
v niekom je čosi viac. vyzval ho e šte
k ď alšej á r ii. pravda, tú sl už vyberal
sám. Inak mohol spievať každ ý to. čo sl
sám navrho l. Stnlo sa tak aj v prlpade oboch nnšlch speváčok, napokon nech
sa vyslovia sami:
,.Maestro Pavarotti sa prejavil nielen
a ko výborný spevá k, ale a l a ko peda góg a dirige nt. Pomáha l nám a opra·
voval nás formou pripomienok k tech·
nike, výrazu, f rázovaniu či d ýc ha niu ,
poúča l priamo na mieste, poča s sú ťaže ,
slov om otvára l ná m obzor, ktorý je u
nás doma pri práci celkom neznámy. Bol
to pre mňa nezabudnuterný zážitok," hovori Ľubica Rybár ska a Dagmar Livo
rová dodáva :
,.Ja zasa neza budnem na Modenu, ked
maestro Tonini obetova l svoju obed ňa l ·
liiu prestávku a uracoval v ý luč ne so
mnou. Bola som taká sústredená na prá ·,
eu, že som sl ani nevšimla, že pri závere á rie vošiel do siene Pavarotti 11
keď ma chcel ma jste r Tonlni zasta viť .
spoza chrbta som PIJ č ula Jeho hla s
necha l Ju, v eď spieva dobre ... "
Možno si práve vtedy sá m Pavarott i
pripomenul slová, ~toré mu kedysi po
veda! Tito Schtoa: ., Máte nád herný hlas.
Ma li by ste spievať vždy tak, ako spte
va te a nemali by ste nik oho počúv nť.
Nenúťte svoj hla s, uby znel uko hlus
kohokol vek Iného". Zrejme uj preto prd
cova l so všetkými s pevákmi tak. aby ~.
nich dostnl všet ku krásu Ich hlasu n ne

trval na tom. aby spievali presne pocitu
nôt, a le aby počuli a ,.vypovedali" me·
!ódiu každe j árie .,po svojom". Väčšina
spevákov dostala tak ~ivotn é poučenia .
kritickú pripomienku, r ad u, ktorá 1111
naist o dá vela pre ď alšiu prácu s hla ·
som.
Maratón predspevovanla preruš\11 len
dve s tretnutia s orga nizátormi sútaže
na čele su sa motným L. Pava r ottim. Im·
provlzovaná tlačo v á beseda s novinármi,
te levl7.nyml a film ovými štábmi bola bezprostredné ako uj reakcie Pavarottiho,
a i ked sn niekedy otázky týkali skOr
jeho usohy 1vrflta nP srhudnutln l. nlta

Rok čo rok sa v celom rade krajfn konajú operné festivaly, ktoré mllovnlkom
hudby ~ i vďa ka krásnym hlasom Da·
š ich spevákov - dávajú nevl edné z6.
žltky. Vo svete je ich už okolo päťdesi at
a ich návl tevnosť čast o prekračuje kapacitu festivalových sien(. Zato my nemáme ani jeden taký operný festiv al.
Ktovie prečo? - Zebv preto, lebo domo
nie je nikto prorokom . .. ?

Dag ma r J.lv uruvá a t:ubica Rybárska ueda leku 8roadwaya.

GABRIELA KOPICOVA

,
Snimky : archlv oulorkv
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Vplyv českej inteligencie
na koncertný život
v- medzivojnovom období na Slovensku
vzni•k SIPOioč néthO štátu Cechov a Sl ovákov pred sedemdeslatbmi rokmi mal pre
'l'Ozvo·j slovenskej k-u Ltúry nedozlerny výz.n.am l ked ne!ij>lnll
do dôsled!kov všet.ky oča káva
nia . Slovenský národ po prvý
raz mohol beztrestne vy.hlásl ť,
že žLje, má svoj jazy,k , svoj,u
kultúl'u a vše~ky možnosti a prá.
<Va stať sa rovno prá-vnym čle 
nom európskych národov. Tento
~pocit v poč iabkoch českosloven 
skej štátnosu sice narušovala
idea čechoslova kizmu, z-ako~ve.
ná l v úv-o dných sJ.ovách ústavy : "My n ár-od českosloven 
ský . .. ", no n8iprlek tomu Cesk oslorensko vytvá-relo priesto r
- l ked ekonomicky a sociá l ne obmedzený pre r-o zvoj
slovensk ej
národnej •kultúry .
P~do.v·šetkým spol<užit!m s vy·

a dal~!; na stretinQII1l Sl·O<Vensku VIliam Flguš-Bystrý, n a vý.
chode M i kul áš Moyzes a ďalš!.
Na jese i\ 1919 v.z:nlká v Bra·
tlsla ve Hudobná škola pre Slcr
vens.ko, neskôr premenovaná na
HudobnO a dram.a•tickú akadémiu. Jej "otcami" boli Ruppeldt
a Kafendra. Táto škola sa však
neobišla bez pomoci českých
pedagógov, ktorých bola väč
šinu. Spomeňme klavlmych pedagógo v Ka·jetán ovt1, Kvätovú,
Svobodovú, huslistov Náhlcwské·
ho a Kubáta, organlst•u Ledvlnu,
speváckych
pedagógov
Hlou~kovú, Strelcovú a .najmll.
Egemn. zakia·datera slovenskej

amatérsoky symfonlctký' orchester s názvom Orchestrá lne zd.ru.
ženie Slovenská filharmónia. Na
úklade lnzerá·tu v novinách sa
zišl o asi 70 hudobntkov, väčši·
nou Ceohov. To to teleso, 1 ked
ama térske, sa postupne vypracova lo na sl ušnú úroveň a stalo sa v ýzíni!l!mnou súčasťou k oooerllTlého žLvota Bratisla vy a ce.
lého SlovenSka. Záslu'hu na tom
m{lll stáll dirigenti telesa Ota·
kar Stm ák, vzdelaný český hudolbnLk, r iaditel bratislavského
učltelS'kého ústavu, a profesia·
náLny dirigent opery Ná-r odného divadla Zťlenllk Folprecht.
V SlovenSik om denntku 1A. 2.

Pri vý'skume koncertného žtvota na Slovensku som však s
pre.k -v apen!rn zistila, že to ne bolo ceLkom tak. Bratlsla•va bola uprednostnená Iba profesionáLnymi !nštil·l1cl.a:ml - Qperou
Ná.r odného dlva{!la, Hudobnou
a dramatldkou aka-démiou a se.
m.lnárQII1l hudo bnej vedy na univerzite. Ale v Košiciach vznikla
čoskoro po BratLsla.ve rozhl.asová stanica s malým or.
chest.rom a ro~lestnenle hudobných sklada<telov na územ!
Sl oven-ska bolo vzhladom na ich
vtedajšl porčeot p!ľlaznivej šle a.ko
dnes: M!Jmláš SCilmelder·Trn..av.
sk ý žil v T•m<Jve, Vll inm F ig u ~ -

M. Hemer<Kové. -

s:pe\ou t:eskou kultúrou. ktorä
sl pre svoj demokraUcký cha r akter vytvorila trad!cle hlbok o kotviace v národe ak o celku.
To sa zvlášť výrazne preja·
vil o v hud obnej kultúre. Na·
priek počia točným pochyhnostlam niektorých. českých muzl·kOlógo v [O.rel, HoN!jšl o mož·
n osu v yworenla slcwenskej ná rodnej hudby, bola to práve
pr<tžSiká šlkola, ktorá odCihova·La
w klradarerov sloven skej hudo'bne.j modemy a pol<ožHa tým základ y pre d alšie budovanie sl-o.
venske·j národnej hud o-b nej tvor·
by, ktorá dosa•huje vo svojich
vrcholný ch pretja·voch európsku
úroveň .

HŽ

Podobne v ~·.oz.v-ojl hudobné·
ho, na.jmä k•oncertného života
zohral český v,ply-v významnú
ú.lohu. Obja vuje sa všade tam ,
k'Cle sa :zo<1č!na roz v! ja ť hudobn ý
žLvot n ového, národného charakter-u česko -slove nského.
V ro ku 1919 sa zača li z.r lado.
vať v Bratislave zem-sk é ll-rady,
referáty ministerstiev a vo všetkých slov enských mestách stred né a odborné Šlk oly 1 rôzne
štá-tne t1re>cly. Na Sl ovensku ne.
bolo dos ť v.z<lelaný.ch odborn! ·
,ko;v, preto nastal pr!llv obyvat erstva z ra-dov čes.kej lnrellgencie. Cesk! úra dn!ci, učiteli a,
profesori, lekári a dôstojn!cl
rprlchádza l! pov äčš Lne z Prahy,
Br.na a ďa l š i e h kul t(umych centie r. Bol! to prevažne ludla s
ur-čitou k·u ltúrnou skú seno s ťou .
Hladall 1 tu m ožnosti kultQrn eho v yžLtla, na jmä v hudobnej
oblasti. Mnoh! z nic h m al! aj
hudobn é vzdelanie, väčšinou na
ú!'ovn! vyspelých amatérov niekedy 1 viac.
Pri všetkej úcte k hudobnému živ otu na Slovensku ,p red
prvou svetov ou vo j nou treba
!ľeál ne vidieť skutočn os ť, že Sio.
váci sa nra ňom pod·lelall mini málne, a to ako na pódiách,
ta·k v obeoenstve.
Boli len dve oblasti, kde dochádza l o k ná'l"'dnostnej Inreg.
rác!! madarSkých, nemeckých
a sloven slký-o h úča.s tn Lko v : v c!rk e;vných hudo1bných spolkoch a
.v robotn!o kyoh spevokol-o ch.
Na týchto tred!c lách mla dé
Ceskoslovensko
-budova ť
n e.
ch celo a ani n esmelo, lebo Išlo
o s l o v an s k ý dem o k r a t l c k ý štát, av.š,a,k s demokraciou b u r ž o á zn o u. Preto ani
.clrk.vl,
a le
ani
robot.n!c·k e hnutie neboli žia dúcou pla tf<>rmcru pre no v11 národnO kul tt1r.u.
Zač !na sa preto budova f nový zák·la d náro dného hudobného a koncertného U votä s hegemóniou českého vplyvu.
Bolo by v.ša•k jednostreooé
tvrdiť, že to bol len český živel, ktorý podnietil rozvoj národného a kult1lrneho ruchu v
Bratislave a v Iných slovenských mestách. Bola tu aj skup ina slovenských n árodO<Vcov,
ku-ltlvONaný·oh a v zdelanýCh, kto rl hned J:}o roku 1918 zača li
budova f s velkým elánom pod mien-k y pre rozvo j slo ven&kej
·h udobnej kult.t1ry , a•ko boli ML
loš RU!Ppel-dt, Frico Kafenda, An ·
na ZochDvá-Kalendová, nesk ôr
Gu &táv Ko·ryčánslky , Ján Sl1relec

te bol Oidl'lch Hemerka, pro·
reslonálne vyškolený hudobn!k
české-ho pôvodu. O rozvoji kon.
certov symfonickej hudby sa za.
sltlžlll dr. Vo;jtlloh M líl'ka a Bedi'lch Holeček , ktor! spolu soslovenskýml !Herát ml boli budovatelml košloke j rozhlasovej stanice. Bedl'loh Holeček sa snažil
o založenie Košlc-.kej fllh.amlón•ie spojen!m ;ro'ZJhlasovéh·o or·
chestra s vojen&kou k<~ipelou a
nlek ol·ký.ml amatérmi, ale releso sa po pold!ľuh.aro čnom trvanl
roz-padlo. Darll'O sa však komorným 5'11borom, kde sa čeSk! hu.
dobn!cl &pojlll s m iestnymi : (Is.
pe ~ne tu pôsobili Ko~l cké trlo
[M. Puc-h weln husle, J. Petina - če lo, B. Mllr.ka - klav!rl, Sl ovenské trlo (J. Brabec
husle, A. P<aulusz če lo,

J.

•

L. Bella s O. Nedbalom pred budovou SND

speváckej školy a d·al š!ch. I ch
velk 9 význam spoč!va l nielen v
tom, že vychoval! za kladajt1c u
generáciu sl-D<Ven&kýoh koncertných a opeľl!lýc h umelco v a pedagógov, Mor! a!ko súkll'omnl
učlt ellia hudiby pôsobil~ v rôznych slovenských mestách , ale
b oli él)j prle,kqp;n!.kml koncertné.
ho diania v Bratislave, č l u ž
sólo vými vystú;penlaml, alebo v
rôzny-c h ·k omomýoh zosk·u,pe.
nlach.
Vytvorenie qpery Národného
.c!Lvad,Ja, k·toré vzn.tklo v roku
1920, bolo ta-kmer výlučne oos,k ou záležitost-o u - ved kol:ko
rok ov sa na je j javlsk•u splev.alo J:}o česky čo bol o Istým
neg~BJt [vom a hralo do nôty neskor š!m protlčes.kým n áladám.
No n<JiPľlek tomu nemožno neprizna ť záslulhy tejto lnštltt1cie,
najmä O!ľdhestru (v ktorom bo.
la tiež prev<lihill Cechov l a dLrigentom, obom Ned·balovcom, Zu.
novi, Fol;prechtovl a da.Jš!m, že
sa st<a ll prlekopn!!kml pravldel ·
ných symfonických k on cert ov v
Bratisla ve .
Takmer súča·sne s Národným
<ILva~lom
'V7mlká z 1nlcl.atLv y
niekol·kýc'h na d~en ýoh hudobnlik·ov..amatérov n a čele s Milošom Ruppeldtom, ktO!ľý bol v ša ·
de. kkle sa niečo nO<Vé r·odilo.

1936 G. Koryč~n sky svoj u recenziu na koncer t telesa začal
slovami : "Mohli by nám ju Cesl
závi dieť, tú našu ,.Slovenskú"
filha rmóniu, keby nebola t<l!ká
česk á ... "
Kvallta tlvny sk ok zn amenal v
sl ovenskom hiu dobnom živo te
vznik Cesko.Solove.nslkého rozhl.u su v Bratislave [1926 l a v Košiciach [1927) . Nes'kÔ!ľ pri týchto sl<lnlc!ach vznbkli orchestre,
čo sa tiež da lo uskutočniť len
za pomoci českýah hudobn!J<ov
a dLrlgen:tov. V Bra tislave to bol
F.ra-ntlšek Dyk, v Košicia ch Becl i'lch . H o le ček. Koncerbným m a j.
strom bol n.a)prv v Bratisla ve,
n eskô;r v Košt-claoh brnenský
huslista Jaroslav Stl!pánek. Okolo rozhlasu sa s1lst.redll! a j prv !
slovens k! k·oocel'tnt umelci [ Gaš·parek, Ka-rLn·K-neC'ht'Siberger l 1
oper.n ! speváci ( Bta.ho, Hoza,
Cesánylová, Klšoňová l a bl'atlsla vs.k ý rozhlasový orchester v
spo lUjprác! s Ope!'ným orc.hestrom vystupoval pod ta ktov kou
oboch Nedbalovcov a dal šfc-h
di-r igentov n a pl"<lN!delných kon certoch po:d. názvom BratislavskS' symfonický orohester.
Zvy.kll Sillle sl bVrd l ť, že hudobný a koncertný žl.vot za prvej rep u'blllk y su vyznačo-vaJ br.a tlslavským monocen:tNJll zmom

Snlmk u: ur chlv sNM
-Byst•r ý v Banslk ej Bystrici. MIkuláš Moyzes v Prešo ve, Jozef
Grešá.k v Košlclac.h, Joze·f Ro si nský v Nl-t.re, Ladisla v SNmček v Prievidzi. . . A slo venské
me-stá žili - v21hladom na v tedaj šie moW.osti - bohatým koncertným žLvotom, ta<kmer a.k o v
Bra tlslaove. I tu zohrali čeSik !
hudolmlc l - p r ofesionáli lama.
té-rl - vý2Jnamm1 t1lohu, Boli to
predovŠ<etlkým v ojensk é k <1jpel y
a l c.h ·k <ldJelln!ci a profesor.! hudo bnej vých ovy, na stredných
školách najmä na učltels.kýc·h
ústavoch.
Košloe 1 vtedy boU druhým
ikul•túr nym centrom na Slo ven Sk•u a hudobný žLvot tu bol velml č ulý. Už v roJru 1919 začali
hu1dolmý žliv<JII: o:rga:nlzovať d va
spol<k y : CeSkosl ovens.ká beseda ,
ktorO za ložili predovšetkým prlstah ovan! CeSii a Matica sloven .
ská, kde .domLnovall Slováci.
Koncerty v Ko'šl·cia.ch m ali vysokú umeleok'ú úroveň a a traktlvnosť, ved ru koncertovali okrem výborných m iestnych hu·
dobntkov aj t1ak é hviezdy eu·
rf>!pskeh o mena 81ko Prokofiev,
zathurecký, Pr!horla, KubeHk a
ďa l š!. Významnou osobnostou košiclkého hudobn éh o- života pred prevret<Om 1 po prevra-

k\.av\.r) a Ko-

zäkovo kvarteto [E. Neureld a
F. Kozá,k - husle, D. Kovér viola a A. Paulusz - če lo) . He.
mer ka, Märk.a a Holeček boli
h y bnou silou košického hudo b.
ného života a ich práca by sl
zasl•M ila mo:nogreflcké zh odnotenie.
B. H ol eček z,namena l pr!nos
pre rozYo j paprevll'atové.ho hu·
dobného žlovota l v BanSkej Byst rici a vo Zvolene. Pôsobil tam
a:ko ·v ojen ský k-apeLnLk v rokoch
1918- 24.
Podnietil
hudo bné
am<llér&ke ·hn utie a d·okáza J s
nim prispieť hodnotami, ktoré
udl-v-u j.ú. NaSt•udo'VIéll a ús.pešne
s nimi predviedol nie.kolko .kla.
sickýc.h operiet, ba 1 OtPier. Na u člte.rs.kom ús ta ve v Ban·
ske j BystTicl pôsob'il profesor
Karel Stllka, v~delraný český hudobnl.k, ktorý vya hoval množs tvo pr e hudlbu zapálených učl 
terov a vede1 podnletlf svoj~ch
z.v lá š ť talentovaných žiakov pre
dalšie št<t1dlum hu'd by [O čel!l áš ,
MLkula, JuroV!Ský, And.r a šO<Vanl .
- Tre.ba tiež spoment1f ,pôsO'be.
nie vojensk ého k>ll!peln!.ka Václava Nov-otného v Banskej Štia v·
nic!, ktorý v t omto mesre s vo·
je.nskou hudbou ,predovádz.a\ pravidelne k oncerty na jmä z diel
českýoh skladate l ov.
Bo•h atý bol a<j konce.rtný život
v Lučenci, kde re lmi záslužnt1
p.ráC·u na rozvoji hudobného ži.
vota urobil kap. El•sler, od bor n e
vy§.k olený dlxdgent. Jeho ka.pela
v spol~prácl s amléHérskym sl á.
čl k o-vým orchestpom ma ďarské 
ho kultúrneh o spol.k u, vytvára·
la sl u~ný symf'O!nlcký orchester,
s k.torý.m hra ll velké osobn osti ako J. Hu'ba y, E. Zathurecký,
V. Pr!•h oda, J. M. Dal'ré a dalš!.
Dr u-hým cenlirom
hudobn ~ho
diania bol lučenec,k ý učltel ský
11stav, kde postupne pôsobili
hudobne vzdelan! česk! profe soll'l E. Nademlýl!lský , F. Sý'k o ·
ra, S. Ková!', ktor! ok-rem práoo so študentmi pôsobil-i a j konoe rtne, čl u·ž a'ko sólisti, alebo
komorn! hráči. Na v šetkých slo.
ven.ských učirelSikých (!stavoch
nájdem e v med!Ziv ojnov QII1l ob.
dob! český ch profesoro.v hu dob n e j výohovy, kto r! nielen vychovali hudobne vzdelooých uč l
t e rov, ale za:pájall sa akt!.v.ne
do orga:nl z.ácle l reali-zácie hu dobn éh o života.
Co znamenal čes'k 9 podle! v
slovenskom hudobnom ž.lvote
sme trpko pocH111 v rokoch
1938- 39, kedy Cest zo Slovenska dobrovol n e čl z prlnú.tenla
odchádzali. N-a1prle<k sku.t očnos 
·tl, že v týolr r~k<>ch u ž bolo
nlekolko odbo!'ne vy§kolených
slovensk ých hurdobn!.kov, n esta čili pokry l v.šet\ky potreby sl a·
ve.nskéh o hudobného života. Zanikl-a amntérslka Sl oven&k á fil harmónia. k torej posledný k on·
cert bol vo februári 1938 a ako by symbolický bola na pro-gr-ame Smetranova Má vlast, hócl
vtedy ešte nf,k ne tušil, že Ide
o posledn9 k oncert tohto telesa.
V marci 1936 sa konal posledn9 konce.l't Brati slavského
symfonlc.k ého orchestra s Kar·
lom Nedbalom. Bol to posledný
k oncer t usp o.r ta draný OsvetovýJII
zvUzom pr.e Sloven sko.
ANNA KOVÄIOVÄ

REVUE HZ

ORFEUS BRITANNICUS

Benjamin Britten
a jeho miesto v hudbe 20. storočia
čias Henryho Purcella a
Georga F. Händela sa v An·
gllcki\1 nevySkyttl.a osobnosť, kilo·
rá by talk v5íraz.ne a mnoh.o·
stNLnne ako Benjamin Brit·
ten z.aslahla do v9voj.a an·
g J.tokej hudiobne•j kultú·ry, poz.nač'lla v.š€ftoky anglo fó.nne ob·
last! a včlenLla. sa do celkové·
ho .obrazu hudby n ášho storo·
čllél .
Jeho
umelecké
úsilie
sa Qd počiatku roz.vetv~lo na
nlekQ l ko samosta•tnSích foriem
pôsobenia a na pôde každej z
nloh z.anecbalo hodnotné a tr·
valé stopy.
Sve.t polll!lá dllles B.rlr~tena pre.
d'O•všetk9m a;ko skladaJtera, no
velk9 v5ímam .má jeho špeci·
flaká !orrnra h'udobnopedag.og1c·
.ke.j činnosti, v k<t'Orej sa sústre·
d11 na.jmä n a rozvoj detskej
1vorrlvost'i s časti a k.tlvnyrn z.a·
pojenim detsk9ch Interpretov.
Ta k vznLk>Ol projek>t Leťs make
ao Opera [Urobme operu) spo .
lu s ma lou Qpe.rnou jedno.ak.t'ov.
kou The Jl·ttle Sweep [Kom·lná·
rtk), Sprievodca mladého i!IO·
veka orchestrom opera Noye's
Fludd [Noernova aTd1a ) vaude·
v,Hle The Golden Vaolty (Zla tá
má-rnivos ť) a Iné. V 1ejto oblasti
prekypoval Brttten fantáziou a
u,'pla1 ňoval svoju vzácnu scho.p.
n os( pri'hová rať sa v ume lec·
kej podobe citl!vej a vnimavej
detskej duši.
Nie menej dOJe.žHé je aj Brit·
tenoiVO lntel1(JI'eltačné umenie.
Alko k.lav iTis ta a d1rl goot real!·
rroval mnohé koncer.mé vystúpe.
nla< 111 Mh·ráw:ky vlastn9ch skladie-b, ale l d.l€1 inSich skla da te rov
(·Bac.ha, Beetoovena, Mozarta).
Pod je h o ta.kirov.kou vznikla do.
dllles ne,pt-ek'O'I1arná
nahrávka
VDJoovébo rekviem ( War Re·
qulem) v roku 1963, takmer
všet•k 9ch vlil!!Sitn9c•h opier ·a ce·
l ého ra<lru orohes t.rálny ch, plesňov9ch l komor-n9ch skladieb.
Ako p'Ub lioista zanechal Bru.
ten nlekolko článkov, trt<aJú·
olo h sa kompozlčnSich a estetick ých p roblémQV, rozhovOTy
a nozh.las ové rel ácie, ktoré sú
verbál11ym vyjadrren!m jeho náZOTOiV a lu'dské'ho l umelec·kého posot<>•ja.
Nemožno rnes,pomenúť j&ho
tuwal9 záUijem o a.ngllokú hu·
d·obn(l tradictu, k-t'Or9 sa o. l.
preja<Vdl ed! clou viacer9ch P·u r·
cellov9.ch diel (D.i'do a Aeneas
a 1.).
Br.LNen vynikol l nezgtno u
hudo bno organ1z.ártorskou činnos ·
rou - zalo žil v r oku 1948 rest:tval v Aldebu~rghu , ktoréh o
oo čn!J<y drodllles .p rebleha jll za
účasti renomo van5ích l za čina 
jrllc l ch sklada,telo <V a Inter pre tov. Dal v y budovať a j k•onOOTt ·
nú s i eň s n ahrá:VIIlc imi š'lúdlaml v b91Vale j sla d ovni (Mal~ ings ) v Sn <líPe. &lbten podn le·
m .za l:oženie nleko lk Sich v9znamn9ch sú b01r o·v l Inštitúcii,
stál pri zrode Anglick ého Qper ného súbo·nu [Englls.h Opere
Grou!P ) a svo j:ou spolu,práco u
v5írazne p ms pe l k vývoju Angl1ok ého komorn ého orchestre
l Opery Sadler's We.Jls.
Za svo je služby angl!okeoj k•u l t Clre a za všesl!r<a.nn 9 .rozvoj
britského
hudobnéh o
živo ta,
<a•ko a,j za svoj·u umeleok.fi t vo r •bu zi ska ! Bri•t ten už pQčas sv oJbo žLvo ta n a jvyššie mooné brit.
sk é ooenen-1-a . Sila! sa ž.l.vSim
symbolom arng.l<!oke j hudby, symbol.o m, ktmé:h.o národno s ť a hu·
m ánnost má celosvetovú p.lat·
most.
Benja.rnln Brltten sa na.rodll
22. no vembra 1913 v Lowestof~e na svla.1ok sv. Oec!Ue, p at·
rónky hudby. Sám sl túrto zvláštnu o k<01nost svo jho prichodu na
svet uc til slkla dbou Hymnus av.
Cectlll. Alkro siklllld a·ter zač !.noa l
s pocitom, že sa n a t·ú to prá cu
rneverm ·t ho di , !wet bol v Istom
zmysle z.áua čné die ťa - zača l
·komponova ť alko šes tročn9 . Z
II'·OZpako v h o vyvled.ol učitel
ikOIIIIPOZicie .FII'ank Bridge, l ne·
ullastte lná, er u,ptiMTioa tvorivá sl.
•l a, s a1ko u ko ncl·pova l svoje pr .
vé opusy. O formo va n! BTlt.tenovho hu:d·obného jazy,ka sved ·

Od

B. Brltteoa sp6Jalo s O. SostakovU!om hlbokt! priatelstvo. Z6ber
Je z roku 1983 v Moskve.
Sofmka: arcb!v H!
čia

na.jl~le jeho vlastiné die·
la, v ktorSich sa otvorene pTL,,
znáv<n k očaren iu v1acer9ml
sk laoa.tel SI<Siml osobnosťami mlrnulo sU. Bl'Hten ,pi!Sal neu.ver1·
terne r9chlo, ra•h:ko (as.poň spočiatku) a e-fektirvne. VSibornou
školou Dola pre neho mož.nost
<it'OIJliponovať h u dbu k d okumen·
~árnym !limom, kinemato~!lc .
.!<Sim pN\oam W. H. Auden:a a
Ch. Js'herwooda 1 k rozhJ.aso·
v5ím drámam. Tá.to činnosť priniesla po.pr1 ovoci l probl émy
sp()jené s l'Utinou, ktorá kaMil
vyiP!san ll a sebale,pšou fantáziou riadenú skla datelsk.Q ruku
evád,M n a nebe7Jl)6Čne vyšlla·
pané chodničky . Druhú svetovťi
v<J}nu prežil Snhbten v USA a
neskOr v Ang.llcJku, bol vášntv9
a.ntdomt:l'I'Mrrlsta a neskirSi'Val svoj
od1por k neokolon1allzmu. Na
vo }nu reag•o'lal mnol19ml dJela.
m1, spomedzi k.tor9ch vynl:ká
n a jmä Vo jnové rekviem, jed.no
,z na}vSi.znamne'jšich diel jeho
celožtvotne•j trvorby.
Po vojne vyttvorll v ro22pät!
ta:kmer 30 rokov 15 opier , ale·
1bo illl9Ch j'av ~kov9ch !OTiem,
:tvorLaciC·h svojrAz.ne a t:twalé
hodnoty hu{lby 20. storočia. Brlt.tenove apery odrhal.u jú skl•ada·
terove ž'IIVIo tné pos toje, umelecké nárwry a ce19 komplex l ud·
sk9ch vlastnost! a problémov a
sú n a jcenrnejšQu častou jeho
tvo ruvého odlka zu.
Muzikológ Dona ld Mltctlell,
jed en z. naJjleyš!oh z,nalcov Brltte.n ove j ·bvorby [,po,pri J. Helme
Su.ttcl:lffov'l, E. W. Whitovl, P.
E'V1811100V! a d.) n!l(pisa l o je.ho
o,p erách 2ln<amenlté štúdie. V
sta ti, zaoberatjúcej sa predpos·
Jednou Brttternovou operQu owell
Wiograve pou.ž ll v súvislosti s
v 5ívo jom kon rľtk1u pribehu sta ·
r e j anglicke j šlachUoke j rodiny
v5ír az The Sense o! the P>ast,
(Zmysel, v5í:zmam
mLnoul·OStl),
k!t o:r9 ru sú.vls! so symbollck9m
preikl'latim hla'Vil1éoho pro toagonls ·
•tu, poz.načené.ho koruto u minu·
!osťou svo jej rod'lny. V skutoč.
nosti vša·k :tento v9Taz tre·ba vi·
dJeť v šLrš(ch súv!Sl<Jstlach, p retože
v5ís tlžne
charak.terla:uje
mnohé skutočno sti B'l'tttenOIVej
osobnost1 a jeho pocho:pen!m
dQspejeme k nlelki!Qr9m klllč o
<VSim z,áver{)ro. The Sense o! the
Poot nrte je len symbolom, upa.
ror líujúcLm na lud sk9 osud v
sofo k•l o v·skom z.mys le , nie je Jen
trans forrmáci<Ju antlo kéhQ dra·
matlckého moonentu, vySikytujúceho sa v B.rHtenov9ch o,p ern9oh ·koncepciách vermt často
(Peter Grlmea, The Rape of
Lucretla, The Turn of the Screw,
[Otočenie s'k.rut ky) , Billy Budd,
Curlew River (.R iekla Curlew),
(Oweo Wlngra.ve a pQd.), ale
fungu:je 1 ak o stll'učná, v9:srtlž.ná
ohrare·kterl~tlka
sklada.te ro vho
hudobnickeh'O, resp . k.ompoz.lč·
n ého z.am eran i'a. Vy&ve tluje Ja _
konloky a poo.vd~V<J jeho vzta h
k hudo bne j m in ulosti, ale sú č.aS>ne vyV'N:lcla náwry, kva llfi·
ku je tento pr!iklon k tTad!cll
ak.o ne dostato k hudobnej pre d·
stavl vo sM, priopald:ne a.ko prej av
o člvLdrn ého v ys9ohanla tvarlvé·

prameňa, č l pr!<!lrillo ako ek .
l&kUclzmus. Ta:kéto ho.drnotenle
· v §atk pTamen! z neznalosti a nerp Qchopenta. B<ri·~too. je tot.Lž
skla·dater, ktOTSi na l'O(l..dtel od
svojich s(lčasn~kov pochqpll sku·točn9 v5íznam a zá.konltostl hu·
dobnohlstorlakého kontinua. u·
vedomi! sl aj spOsob a rozsah
narábania s hu<lobn9m1 prvka·
ml, o~ja.vmi rOmeho d<ruhu a
Vl·a c a ko druh! dái'V'al tllrto. orten .
1táclu n esrkll"Si,vane na.joavo . . .
Ak9 je teda Brtt.renov hu.dobn9 jazy:k? P.redovšetk9m treba
kon štatovať fa•k.t, že Brlt·ten do spel k .nov5ím vaT.ta.n.tom uspo·
rladanla tredáčného materLálu.
Riešil tento problém u~ v mladosti, ked d051P6l k uzáN61'U, že
p~krt!va hudby a jej premeny spoč!wa~tl v spôsobe us·
p orladan<Jstl hudo:bn9ch Dl'Vkov
a že o bu:d(lclch cestách hudby
roz hodne stUQl6ň zloot.tostl a novostl v oTganlz.ácl1 tónov. NIkdy neso.lrumral extenzi'VIIle možnosti huldJby, nerozširoval materlálov9 zá1t'lad pre kompozlč 
nll prácu. ZhromaMU 'h udobné
ded.lčstvo a nazeral naň zvetlaVSim okom prlekopntka , k·toré·
ho vedie 2lmysel p re zvurkovťi
ušlachrtllost, rpl"lam
klasick é
pro.porcle, svojské predstavy o
kráse. Našiel riešenie v ~ 
rladanosti, vytvorn nové podoby hudby márnym! prostriedkami a predsoa dokázal ná.jS( odo'2N,u v ludskom vedom(. pre·
tože pritom nastorova·l 1 z.od,p o.
ved~ ! otázr.k y, sto jlace v st.rede
2 áujmu človeka . Brbtte:nov hud obn9 jazy,k bud! do-jem é!!ke.jsl
nra,pätia,
v.mUornej Intenzity,
V7ď'Ušenla 1 evokácie vr.stev.nl·
covo zora den9ch evoJ.uňn9 ch ro vLn, v ktor5ích sa na jedlllej .
si!Nine oz9'Va zrn.'Uny a dôverný
tón na druhej strene moment prekrvaipen.ia, kto'ľ9 je na .
časovan9 s neuverlteJnou Jo gl.ko u. Súla d zložiek ta:krto cha lľa•k.teriZOVI!lného
hudobné,h o
priebehu je rozhocLu}ú.clm. fa k ,tororn umeleckej nezávislosti a
hodno ty Brtttenovej h u dby. Jed·
nou z je.j koMtantinSich zložiek
sil ha rmQIIlloké javy, pre ktoré
n~lilltta však pojmy konsona-n.
eli, a leoo dl sonarncli. P.redovšet·
k9m treba poveda ť , že Brltten
sk !k reha:bUH-oval než lnovo'/a.l
posta venie ha'l'lmónle v or.ganlz·
me skla dlby. Poc it r e,h a bHLtácle
harrmo.nlok9c.h javov v tomt<J
p r(.p.ade v~plynul pravde,podob·
ne z. pat.reby u<pla tll1!t tch v sa.
mamom procese skla dby tak,
aby neboli len furngujú.cJmL
zlož.k<lll1ll1 v s(lvoz(až.nostl k osta t .
n9m par ametrom, a le a j Siku·
točne
determinovali Va!rla.nty
hudobnSi·Ch situá cii a a by sa
tatk stai'l prLrnárnym mode lač 
n 9m fa.k.tooom v hud obnom procese.
BrJrt ten ovo
harrmonlcké
mys len ie je Jo gúck9m pOiklľa čo·
'lli!l'lifim tendenc1e, krtorá sl uve·
domuje , že v hudbe ,n esmie chýba ť, res,p. nesmie byť v polohe
neu'Sportadanostl a~kt barmonlck 9. To sl narpok0111 uvedomovaU a j skla date'Lla a·k o Ll getl,
Berla, Ma dema, ale na.jmä Lu·
t-osl aws'kl, čt Sch.nutlt•ke . P.ritom

ho

Br1tténovo hanmonloké myslenie
je založené na dogme t oná lne·
ho centTa, ktoré ani obje.kt!v·
ne, ba ani zda.nllv.o neopMta.
Tá.to z.ávlsl·ost na cent:re bola.
prernysle.n9m a -vedom9m čl ·
nom v oose, ked sa BrLt.te.n
z.o.znamoval s Schllnbergovou
skúmal
12-tónovú
a'tona lltou
kompQzlčnú mertód•u, a ked ž.a sol nad vyso.ko u ún'ovi\ou svojskej kompozičnej logi ky Alba.na Berga, VY'.PISiva júcou z. vedo.
.ného a aJkoby zách<Va tového
poruš01Va.n1a
dodakaf•o nic,k 9c h
zAsad. Dlralo sa ta·k v čase . keď
obcj<woval lntel"Valo·vú pro stotu
a ne.z,námy svet Stra,vlinsk éh Q
ludovostl ovp l yvrnerne,j chagal ·
lov.sk9m surreal!7Jm om v Sväte nl jari. Bez povšlmn.ut la prešiel
okolo mu.Jtlser.tal lz.m u , témbro ·
vej hud.by, vzrušil ho orienw lt z.mus, tlllnec, spirituál. Br ltten
po cel9 život neopustil sv o J n á
Z'()T o na d'N! dernostt ha•r mónte·,
jej te k tQnJc.kej h:odno ty a fun ·
kcte, k•toré momo p.re cenll. S
ha rmonlck9m1 vynále z.mt vša k
narába! ark o so štiepnytm ma te.rlálom , .racionálne, efek<t!vne ,
p.Tef!kane a s neomyln9m ln·
št.Lk.tom . Je ho skladby sú plné
vz.r.u.šujúctch harmonlc-k9c h ob.
an a!Siza všark odha!!
ja.vov Ich prekiva pu:júcu jednod,u chost.
Melódie vždy jasne profHované
majú hoarmonlck9 kontexrt, ktor9 je selz.mogr<afl c.k9m sprieV·odoom Ich smerov.an.la .
V súv l.sloott s dielom Gustava
Mahlera som kedySI použil vSi·
·r ok Juana Grlsa "Kvalita ma·
llare závis! od k'Vantl'ly minu·
lost!, kitorll v sebe nesie". Brit·
tenov "Sense of the Past", o
Jt.torom už bola reč, n ie je nlčim 11119-m, aokQ dôkaa:om závis·
lost.! , k.torej mimochodom viac,
alebo menej pod,Ueha každ9
umelec. P·roblém eklektlci Z;mu
a:pl:lrkovalt na Brbttena ti, čo
·neboli
schopn!
k'Vialltativne
zhodnoti( srupeň je.ho zá,vlslos.
u, no neboli él'I1I soho.p ni vn!·
llllél ť existenciu novej hodnoty,
vyplSivaj.l lCej z cellrom nového
k01I1textu.
Všetrko nasvedčuje tomu. že
Brl.tten ako jeden z mála skla daterov, z.asahur}úC'Ioh svo jou
tvo!'bou do dr.uhej ,polovloe 20.
storočia , pochopil hudbu Gusta va Mahl61l'.a v jej naj>Vnú.torne.j šie.h rysoch. H l ade! s obdivo m
na Mahlerovu "Kappellmetster.
musik " alko na p.ľ'Odullct uváže·
ne zorientovarnej tvorivej mys l e, ale ešte hl'bšte - alko na
s,pôsob n ar-ábania s tónmi, toh
orga.n.tzáclu, ktorá je v 9sleQkom
U<V<liŽO'Vanla v oovl.ne z. á~i sJ.ostl
na množstve prvkov hudo bnej
minulosti. Zdá sa, že BrU·ten
poohopU ešte 1 viac - v5ízn am
" .kl inickej Sllllrtl" M ahler ov Sich
n esrkorSioh diel, k<toré ra sclno·
<Val! už Berga a Sostakov lča.
Svedčia o to m mrnohé v5í.rez.ové
polo hy je·h o diel , objavujúce sa
už v m la dost-I a pre t.r vá·V·ajú-ce
v čoraz tntenzi<Vnejši oh podo·
bách l v sklla.dbác h z.relé.ho vek•u . Prejavilo sa to , pra·vda, nie.
len VQ v9'.raze; tárto inkllná cLa
poenač lla 1 predstavy o meló·
dl1, !"lešenie orchestll"ál nej sa dz·
by, v9ber námetov, z.o bra zo va nle r 9dzeho ldeall.z.mu, ba a ž
v! zle tratnscendent.noa ( Ukrlžo·
vanie de ti, Curlew Rl•ver. Owen
Wln.grave a The T1utm or the
Sc.rew) .
Podobne a.ko u Ma·hletľ.a . 1 v
cen~e Brhtternove j tvor!JV<Jstl stá.t
vždy čl<Jvek, jeho u.t.ru>enJe, prež!JVanle a smrť, smrť ako záha dia 1 vSiohodlsko a smrť so v šet ·
.k9ml mahlerovskSiml m-taml bi zarnosti, poko)nej a posvä,tnej
hrôzy. Brlrttoo pravide lne vo
svOj.l ch opem9c·h dielac h w bra.
~al z.nlče.nle ject·l nca tl>a•k om
okolnosti a spo ločensk 9c h vz ťa ·
hov, s vytrva loQSto u a ll'l'IPU tnos·
tou sa zaoberal · vo svo je j ume·
leckej pr.áci s úbollos ťQ u , u.t!l'·
pen!m, násllim a z,iočinom, klu.
r é sú dennSim p()kľllllom č l ove · .
ka. Usli-oval o to, aby vyn lkli
zhubné n ás ledky uh'lpenla. ale
a J jeho h l·bok9 očls tn 9 v 5íz n am .
v Brlt.teno vej šty.Jizácli pri -

behov vJdim pokračovanie Mah
lerovej filozofie, resp. nadväzovanie na nlek.toré eX~presionl s ·
tlck é zásady Bergov'ho l'!lzenla.
P.otrvrd.zuje to 1 fakt, že zmysel
BrLttenovej Lnk.l!nácle k obom
~v.orcom (v zobraz.en! obete bez.
branrné·h o dieťaťa bez akéh<Jkol·
vek emocionálneho !l'úhavého
gesta , Inak pocho,pltelrného a v
podobnSich námet<Jch dosť čas 
tého) v ypl5íva z. jeho tdeallz.mu.
Bol zAroveň prenlkaJVSim a smútlacLm reaLis tom, kltorého stvár.
nenle bolesti a hrôzy vša•k nerkr.lči a neburráca. Vymodelova l
.pr!IJehy, odhra lu}úce zlo a po·
skytu.jú·ce často. jediné v 9<:ho ·
disko sm'ľť, a t9m 1 vykú·
penle, poko j. J>iresne ta•k , a·k o
je tomu v závere poslednej z
Ma.hlerov9oh Plesni o mntvych
deťoch In dlesem Wetter... Na.
pokQn ani osamotené dieťa strota zo záveru Bergovho Woz.
ze ok a sa v9·raznejšle nepreja ·
v \llje.
Všetko to by samozrejme vo .
bec nemalo zmysel bez špecifického cb.ara•koteru BrJLtooove J
hudby, k.tOil'á v yttv.á'ľa väčšinou.
š ťastnú symbiózu s kvali!tnSim
libretom. Námety jeho opier,
vtdy staros tl!<Vo uvá~ené a s.pra .
cované v podo·be Ubreta (My·
fa.nwy PLper()Vá bol•a je.drn()u z
jeho najle,p š!oh llbret.1stlek) zahrrlíujú pribe·hy, resp . llterá•r:ne
.pred lohy (Sha1kes,peare. H . Ja ·
mes, T.h. Ma•nn a 1.) od č ias
blbMc kSich cez. st.redovak, stredo .
vek až po súčasnos ť o. 1. Noemo·
va archa, Má.rnotratn9 syn, Zne.
uctenie Luk·récle, Sen noel svätoján skeJ. Owen Wlngrra,ve, Smorť
v Bená.t.ka oh ,nevyn!ma jú<: prv.k y j>ap on ského dli'V'adla (R iekla
Cur.l ew). Br1'1ten vybudoval osoh1tú nást.r()jOV·Ú symbo U.ki\1 napr. blc1e nástroje neraz vystu,pujú H"ko symbol detskej nevinnosti vo svoj~j llr:irvla ltte a
elementá.r nom prejave; Inokedy
sú z.asa ohlasom vojnovSich sl·
buácli. Ex.per.lmentoval v žán ·
roch l n.ás trojovSioh z.oskupe·
nlaoh tri podobenstvá [Ho·
·r laca ohnivá pec, R1eka Curlew
a Márnotrlll•t.n9 syn) sú jedine č .
nou ukátkou ori ginálnych diva·
deln Si<:,h predstá~ a inŠit·rumen·tačného m a·jst.rovstva.
B.rltten
mal zmysel aj pre a'kSisl na()l énovan9
k·onšt.r u'kt1'Vizmus
ko m,ponov.al 5,prlevodcu mlaodé ·h o človeka vo forme va Tiácl!
preds.tavu.júc posJ,ucháčov! jed ·
noťltvé nástr()je orchest.r a, lna·
1ke.dy ce.lú operu x-tešil alko té ·
mu s voclácl.aml [ The Tuor.n or
the Sorew) .
Benjamin
Brl'bte<n,
.k<torého
hud ba je pre odborrniko v trva ·
19m o ~je ktom skúmania, ana 19.
z y a pQ uč en La , pre la ikov ra ·
z.
poznania
1hudobne j
d·osf
krásy, spá.Ja júce j v se be v šet iky znaky vys,pelej eur(),pskej hu·
dolmel rkultú.r y, pa1.ri u nás k
najfrerk.ve.nrovanej.š!Jm zá,padoeu
róps.kym sklad a tel om 20. storo.
čia. Jeho var.lácle n a tému F.
Bridgea, Sprievodca m la dého
čl ove'ka o r chestrom , Serenáda
.p re tenorr a le sn9 r·Oh, Ilwnlná.
cie, Slm.p.le Sy.nrphony. Jarná
symfónia a na jmä Vo jnové rek·
viem sa pomerr.ne často zjavu ·
j.ú v k on cerlll19ch prog.ramoch.
Z <>tp'ier v Bra tis lave odznel Sen
noel svllto jáns ke·j v 60il:ych ro·
koc h , v roku 1976 v podani
k omOil'ne j opery z AntweriP Zne .
u c.tente LU!krécle, pred nlekol ·
kými rokmi v Prahe Peter Grl mes. 2meuctenie LuikTécie na·
študova la v tomto rolku a·l bra ·
t.I<Sl a vs k á KOIJIOrná opera SF .
v Supl'a.phone vyšla nahrávka
Ko mlnáx-lka a čeSkoslovensk !
herci sa p odiela li oo filmovej
v er zii opery 'Dhe Tl.lll11l of the
Screw , k·llorú na,h ra l so sólis ta ml opery Covent Ga'ľ<len S.!T
Col in Da vi s v ooku 1983. Film
firmy
UnLtel re~!roval Pet.r
Welgl. V r.ámct Dni br itskej
hudby v ooku 1988 odz.ne l rad
a:ut·orov9ch Inštrumentálnych a
vokáLnyc h skla d1eb.
EGON KRAK
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REVUE H.Z

Musica Antiqua Europae Orientalis
BYDGOSZCZ 1988
0- srny
Orlenta.hl.s,

kon~

a festlival Mus1ca Al!lt!qua E\lll'Opae
k>torý sa uskutočnili 5. - 10. septembra,
p,rebe,h ol v mnoho.m oh!.ade presne tak, alko v§et·kY predchádmjúce, hla·diko a bezproblémovo. Očastnlot a.J tenwraz. hneď po prlchode do Bydgoszcz! - ktorej hlsto'1'1oké Jadro sa usllnvne renovuje obdriall hl'l\lbý
1129 ·st~ran01Vý z.vä2l01k kongreso.vých m-ateriálov, čo je,
VZih!ad.om na Pl'Oblémy, s k·torýml na~a seveml prlateUa
už dLhši čas zápasia, nielen obdivuhodné, ale aj v sve·
tovom meradle úa>lne n}edlnelé (na porovnanie: 88-st1l'anovú kn'lžoôku prflij)e>v:k-ov prednesených v odt·t6brl 1985
na konfe.r encH Bratislavský hudobný barok sme doká·
:wil vy.hot·OVilf ,až leraz. - na jeseň 19881 ). A a'k sl k tomuto z.alste úctyhodnému zväzku so 66 referátmi v roz·
llčných jazykooh pridáme ešte ďalši z.bomlik s materiálmi v rovnalkom Oase prelb1eha•júcej slavistickej k.on!erenc1e - lct'Orý má sice ,.len" 400 stlrán, nevychádzame
z ú.primného údivu, a to aj lliB.IPI'IIek •tomu, že oba
zbornf.ky vyšil formou Jrel'ogreflokýoh totok~ll (nie je
.to vari ,prLk•lad a n6vo'd ako pmlŽille a rýohlo publd!ko·
vaf? l. Zdá sa, že vysve.tlenie tohto zá~>ku nie je pri·
Li~ fatké: mysl!m, že tajomstvo pohotovootl spočtva
nielen v na~h;rom.a~enýc h sktlsenostiach, zabehaných
mechanizmoch a organizačných schopnosť1ach u.sporta·
da·te! ov - na•) mä r.1 adttera Fllhal'llllOn1e Pomorskej And<ľzeja Szwool!beho a tajomnlčky výboru pani Eleonóry
Harendamkej, ale aj v sk.uto'čnostl, že Musica Antiqua
Eurqpae OrlentaUs má tai<tpnvediac sv:ojlc·h ,.skalných",
.t. j. dlhooXlčných pNt.vl!delalýoh ťH~a'St!llľkov, ktor! vytvára.
·iú akúSI med·zlná:rodnú slef spo lupoocovnťk-ov a spoluusporladatelov pomá·ha•júcloh 7J8bez;pečovaf komunikáciu
a hltad,ký priebeh od dqp0iručen1a referenmov z vlasmej
k ·N l'j'iny až po redlgovall11e text-ov odoslaných do Polska
na vytlačenie. MediZI talk ýoh pat·r l napr . Mll!OO Vellmlrovlč z USA, Ju.rij Keldlš a Nina Ge.rasLnlOvá-•P ersldská

z.o ZSSR, J6rgen Raasted z Dá.nslca, Elene Tončeva z Bul.
hall'Ska a l. - p01predn! a U2Jilávani muiZIIkológovla medzlná<ľodnej autorLty. P.re·v.d.a nejde tu o neja.kú cenzQ.ru
vedeCkej pr.áce, ale sku.lločne Jen o ,,ad·v1sory boa!'dw,
o zbor eX~pei~tON a poradcov... O takých, ktor! tvoria
konoepclu a VYIPf'BOOVAvaj\1 záikladné odborno-Ideové
snt8.1'101Val!ll.a.
Pos!Mim a zmysLom. pod.ujaitl.a Musica Antiqua Euro·
pae Orlentalls je stimulovať výskum hudobných kultú·r
stredio- a výohodoeu.r6p!Siky.ch národov, konfirontácia výs.
led.lrov a výmena sk.ú.senostl. Na ro.zcllel od minulosti,
usporlad18.JtelLa toba poslanie poclčlaa-:kl~ tým, že účast
niet nemlllSell· svoje prLlij>eViky 1111 ex·tenso prečHaf, moh11
Ich sk!l'á:t1f, predniesť len resumé Čd tézy (·bohužial, tento dobrý nápa.ťl sa celkom neu)al), a:by 7JOSta.lo v1ac
času na otá~y a dlsikusdu, ktorá bola ďeleko ž1·v šla
a spanitánnerjšla ~ Inokedy. Tý.ka sa to všettkých s~·d
m~C'h ternaltiokých olkru.hov . (l. Reflexie o hud·be v prooese jej hl:st6rle, 2. Hu.d·ba a slove, 3. Premene a ma·
rterlály, 4. PO<lSiko-<taltan&ke hu.do bnokultúrne vztahy od
stredoveku d-o 18. storočLa, 5. Problémy notáote staa-ej
'hu'dby, 8. Eull'6psik.a polyf6nla do 17. storoč\la, 7. Centrá
hu.dobnej k'ult.úrry do 18. storočia.). S}'1llllpa.t1oké bolo, že
.ve!m~ agilne dlsikl\llrowall mladi, tentoraz na)ml1 z neobyčajne počet!llej sovietskej
delegácie, ktorá spolu
s r.ov.nalro početnou Slku,plnou muzl.kológov z USA akoby
udáivall smer a t6n, na bAze vzá'jomného záujmu a koJ'ekt•ného dlial6gu. Siestlml prlspe<."kaml (naživo však
bol1 prectmesené len šty.r l) sa doň zapojili aj O.častnicl
z Cesliroslovenska (Ed.l:ta Bugalová, Ladislav Kačlc, Pavol
Poláik, R:ioh&"d Ryba.rlč, JOOoa KalLnajová a JLtoka Snlž.ko.
vá). Je poiire·bné Zidln'aznl t, že prlspevlky sa tema tlcky
zamer'ba.val4 preYa!ŽIIl.e na problernatt~ku domovských hudobných kult(ill' jednotJ.tvýoh referent<>v.
Oklrem •llliilOOŽSI:Wi relerátov odznel v kongresovom týž-

dni aj c}'lkl·us festilvalovýc.h koncertov, z ktorých bezpochyby llJ!ld'Vä·č~ou umeJeak{)u, no t spo ločens kou uda·
Iosfou sa stal koncertt zQ<Jru a O'l'Ohestra Filharmonie
KrakOwakej s dielami Kll"zysz.tofa Pendereckého [Psa tmy
DawlidJa, Sta·blllt Mater, Ples tí cherUJI1ltíska, Te Deum) za
dl·rlgova.n1a samotného au:t{)Ta a na druhý deň [utorok
6. 9.) looncerlt Komornéhn zboru Ministerstva kultúry
ZSSR cLtllvým a poetickým pJ'edvede.nlm Ne§po.r op. 37
Sergeja Raol!man1nova. Dva nasledujtlce koncer.ty zboru
The Malstores ol Psaltlc Art z Atén (7. 9.) so skladbami
gu-éckyoh ortod0Xll1ýoh spero;v a vystoúlpenle komo!'néh o·
!Ziboru Allgeloglalllllat zo sone s bulha>rSkýml lltu•r glc ·
kými SJP61Vm'l rna.ll len ,prlernerot1 úroveň; nlarrnä buLhal!'ský Sťlbor patti skOr do IM!teg6r.ie velmi slušnýclh amatérov, než ambicióznych .profesl.ronálov. NaPl'Qtl to.m.u
Capella Bydgostleasla - bez ne·j sa !kongres a festlval
doteraz nez.a-ob'lšll - sa zaskvela v pLnej krá,se. V br!·
Jantno.m a vJ,Nuôznom pod.l8.llll .7lB21nelo M owrtovo D1overt1mento ~V 136 a Bachova Owvemtuoo C-dur BMV 1066.
V Mlagonlflcate polského neskorobarokového skladatel a
Jozele Zebrowského (1702-17701 pre s6Ja, ZibO<.r a or·
chester sme J.l'OČ·uli- neznáme veldieLo skladatela , ktorý
Lnvenclou l majstu-ov.strv·om daleko prevyšuje (podobne
<11k-o ná~ J. P. RoškOIVIský štýolovo s n~m evidentne
pr!booný) twonbu núest!lly.ch kantorov a o:rga:nlst·OIV 18.
storoč1a.

o od·bol'ii'W spo.lOČe!Jl&k ú úl"oveň kongresu sa diskrétne
a so šalrmorn slla!Nila .pa,n l prof. Lrena Pon1a.towská z va.rša·vskej unLverzlty a vda·k a nej panova la v audH6rlu
1 v kuloárooh UNolnená, pr.late! s'ká atmosféra. Nadv1az.a•l1 sa nové známosti a prt.a.tels tvá, obnovovali sta ršie,
o v~lltom sa debatovalo. Byldgosz.cz 1988 úspešne s.k ončlla, neCih ž1je Bydgosua: 19911
RICHARD RYBARIC

TIHANY1988
edinou zo s.úoosnýCih tendencii vedeckého vý,skumu
1je OONI'Z zja'Wle'j"Š'Ie úsilie vytvárať praCOVIIlé ko leklttvy, väčšie čl menšie skupiny bádate!ov rôznej ~e.ta ·
ľtiZácle. Oozovláš ť je tento spOsob práce ,.team wook"
a\kltuálny v oblastltBoh, v ktorých sl už samotný ,predmet
skúmanltB svo,jou povahou vynucuje k·OIIlf.r ontáctu pohla.
dov odLišných d lscLpll.n. Jedlno.hltBsný bohoslužobný speiV
stredcwekej Ia;tlnske,j c1lrtklv.1 - gregoriánsky ohorá l je ta>kouto oblasťou, ktorá v posledlnom štvrfstoroč! za'liiJiala Olkrern muz1okol6gov 1 llingvlsrov, filológov, l·~tu.r
g!Sto'V, sern1ol6go.v a štat.lstlk·ov a v súčasnosti sa stá.va
jed:Il'ou z n<~Jjprlfažlilvejš!Cih bádatelSikýc.h poll nielen v
ilďa.jLn~~h .pestu~úC'1ch lroJllt.L nuttnú tNIIdlclu vý'Sk·umu ohol'álu (IF.NliilcúzS!w, Tal1anslro, Nernedko), aae 1 v ,,llletradičných" .končinách sveta (USA, Južná Afrika, Svédsko
atď.). SpecUICiký okrruh problémOiV tvori výskum st.redo.
eur{);pSikych ohorálnych d!lalekltov, resp. množstva varlantoiV v yv.o.l aných !dkAlalou tredlctou, Z'Vlá§t:nosfam1 do.
máooj llturglokej praxe ucue·varua miestnych svätých
a p-od.
11úto ternatlak·ú a terH<>:rlálnu rOmorodosf o&aikaťL111i
aJ prLspevlky II. medzlná·rodne:j konfaren<:te §tucLijnej
skupLny CANTUS PLANUS (St·udy session CHANTl MeOOI.národlnej ·h odo bno.vedne•j spoloônostl ( Intel'IOOtlonal
Muslcologloal Society) uspOI'IIadanej Osta;vom hudobnej
vedy Maď<miSkej a'kauém.1e vied pod zášt1·tou fondácle
MAV SOROS a výSlku.mného pr·Ogll'amu P.I'o!teotlon of Oul ture l and Historical Rellcs konanej 19. ·- 24. septembra
v Tlhany (IM&R).
Ptl'ogram konferenoie bo.l oflcLáline rozwhnutý do štyroch tematických sekcii (!Pramenný výskum, llturglc:ké
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CORPUS TROPORUM
ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS

Studia Latina Stockholmiensia

1HZ

Stockholaudt6 unlvarzl.ta vydba ojedliHild kritlckd texediclu eu.r6pakelw tropov6ho repertoiru - Corpus
troporum. Od roku 197& vyllo aatlal lat zvbkoY.
Soimky: archiv H!

ton

s6vlslost1 ~radovania g.regoriAnu; tY'PY a anal~z.a cho.rálnych vaTiantov; obsa.h•o vé e textové otá'U<y st.re.ctovekých
h udobnoteoretl<ikýoh t.ra.>ktá.tov a no.tácla ohorálu; druhy
a formy ohorá.lu - tTopus, llt·ur.glc ká dráma, polyf6nne
sp·recovan1e ), jednot:t!Jv11 re·ferAty však často simultánne
rieš1.11 vdacero pi!'Oblémov, alko naJPr. mohUJtll1~ projekt
ka·ta·lo.gl.zácle a edlcle talians kych U~urrgidkýoh ruokQplsov
reflektuj:úol aj na·jnav~le pramenné o bja:vy (•Giaoorno
Bonlifacto Ba'l'Of·fio - Rim) , klastfl.kaooý model antlf6n
mada.r ských rulkoplsolv použitý v doruhorn zvä~u edlcle
Melodla1"1um Hungall'tae Medll Aevi (Lá~l6 Dobsalay ...:..
Budaipest) , čl ana l ýzu a~krvlit.á:n.S>kych tlrópov pomooou šta .
t1stlokých rnet6d (HL'lde M. B1nf01rd-Walsh - Stan!ord) .
V popredi záUI)mu vyše tridsiatich alkti:vnyoh O.častni
kov konferenole boU .už s,'p!omen111té reglonálale š~lfl.ká
oh,O<ľálu: modlfl'kácle zálk·ladlnéh<> kmeňového repM>toáru,
·kompa!l'ácJ,a a štýlová an,alýza bwdobného jaZyke JednotlLvýQh ·VaJrlall'tov, otá?Jka, do a kej miery tc·h moono
pova.žovať z.a pretav au·tonórnneho chorádneho dialektu,
ako je vôbec možná huťlobná 1denlt1flik.ácla jedno tlLvých
d1alek,tov, ,k,de le:ž'La. hiNill11ce, m k.torýml osobitosti cho·
rálmej praxe regiOOu, dlecéozy čl klá'Š'tora ~sta:jO. d()
štýlového posunu (.János Mezed - Bu-ct<~~peSt: O. ..tzv. ~ 
mán9kom chorAI.nom ddalek.te). NaJVäčšia ôasf referátov
tohito okTuh.u sa .JliOOhoptterne z.amerlaMa.ba na otázky hudl()bnéh-o reiJ6«'toáa'U onc.1a., keďže práJVe ono reagovalo
nllli}cltl1ovejšle na vply,vy k·ulitu mleSIIlnyoh patlr6no.v a s
nim s.úovlslaooho Uturg!1Cikého porla'ťl.klu : Péter Ullmann
( BUóa:P6St l - Sbrullotlúoo oflcla v oose vel•kého pOstu,
Kaa-lhe.linz Schlager ( Erlangen·Ntlmlberg) - Oflclum sv.
Ota, Péter Halász (.Biuldl8lp6Sit) - Orf!cLum 'Magdalény v
st,r ednej EUJr6pe, owa1n T. Edwa.r.ct (Oslo l - L1tllil\8la
sv. Dav1de v južnom Walese, Allln-<Ma.rle Nd.lssoo ( Uppsale l - Llt\lll'g1a §védsik yoh svätých, Józse! T6r6k (·B uóalpoot) - rý-rnované oflctum sv. Pavla erenutu, Bar.ba·
ra Haggh [Sioonlmel'vlL1e) - Dufayovo ,.ReooJJlectlo Festor.um Beatoae Moarlae V•l rglnls", Da;v;ld Crewford (Ann
AorbOir) - ~ de Albartls a ve~konoôná Utmgla v renesančnom Bergame.
S Utmglclrou praxou je by11olstne S!POJen.á .p roblernatllka
tr6po.v, okolo ktorej sa s.ús treddLa na.jJPOiČellnej~la skupLna J'efer.u:júcioh - muzLkiQl{)gov 1 fllológOIV : Gunllla
Itversen (Stocklholm) - HOSiéln1'Wl - ·tlr6py, Jand<a Szendrel (Bu:dl(lďleSt) - T!r{)py v maď8JI19kýoh ru:ko,pi.Soch, BaTrópy k lln'torodlt·u In med lo
! Azs Dérl (.Budapest l ecclestae, Gunllla BjO.rlklvaLl ( Stoclkholm l - Plrosuly ofet:·
t6rll ad.ve.rutu v talianskych a a.ltvLtáln>Skych prameňoch,
Charles E. Brewer (Alabama) vliachllaSillé varJ.a:n:ty
trópu Reg Lna coe11 Ietare, Chrisťlllla Hospenthal ( ZUrloh ) - Tc6py v rukoplsooh z kJáštora Rhelnau. Velký
ohlas vzbu:ddla prezentácia .Jmpoo:anllnej kirlt'lokej te"to·
vej edlcte ellll'{);ps'ke'ho. tlrÔJPOVého .repertoáTu obdobia
1100- 1200 CORPUS TROPORUM z.aootej preoovnl1!kam1
Stookholmslkej unbveNity ( G. Iversen, G. BjôrlkiVall, R.
Jaoobs:son) v r. 1976. Odvtedy vyä!o §est zvll0kov a plánUij:O. sa ďalšie sp-olu s hudobným J.ndeJOOm (A. Haug) .
.O.klrern prl.sipelvílrov zhtňa}úc ioh výs ledlky d!1horočné.ho
bá:da.tel91<11ho tlslilla a ve!.kolepýoh s}'U11tel11ckýoh ,pohlaďov na v9Jvln hudobneJ medlewal~stlky vôbec (okrem
s;pomen.utýoh: Benjoamln Ra.jecz.ky Budapest: Trendy
oborálne.h o výskumu v SIÚ'Čillsnosti ) sa prezen'tovall aj
naJjnovšle objaNy sv~ o tom, .že prameruný materiál gu-egor:lá.nskeho chorálu eš te <stáile nie je ú.p.Ine
presk>úmaný a pri postulovanl metodologlokých vých-o·
disk t~re.ba st.ále :rá:tfaf s prtMdanlm nový:oh prvkov
a fa!k>bov, ktoré môžu v menše.j čt vl1-čl!Elj miere modlUkova·( teoretl>cké ·lronc~cle: Lance W. Booniner (Lexlngton) - m :OIVoobijavené r ukopisy z Plstole, Walter Pass
(W.Ien) I'IU.kop1sy z MJkú-skyoh k.n1žnlc a archlvov,
Max LtMallf (.ZUoctch) - nov~ prameň z ll. stJOročLa· 0-b·
javený v blm1lejskej knižnic i., Dalvld Hlley (Regensburg)
- sekvenc1e W!llnohesterského reperto&ru.

Maleboé ,p rostredie madars.kého mestečka Tihaoy na po..
brali Balatonu - miesto konania konferencie.
1Deta.Uné éUIIIIIlýzy niekrtorýc-h drouhov c·horá·lneho' spev.u
(ipirevamoe g.raduálov) zo.hlarlňujú.oee n.a}mä transfoDrnácle
p!Wodnéoo tYIPu a vmLk z.vláštnych, atyptckýc.h rneJ.odlck~dh fOI'IntO.l, a !Ch k onf-rontáciu so. starrorl•m skou tTad!c1ou prmlesl! James W. McKLnnom (Buf!a,lo) patr-lstlcký ,.1 ub~lus" a r!mske ,,allelula ", Robel'lt A, Ske.rls
(Roma) - graduá.ly In FA a SOL v staJr01'1mSkej tTa dic.ll,
Edwa:rd Nowaok1 (BliOOIDlngto nl - pr{)bl émy 1nte:r;pre.tácle statrorlmskych ooUfon, Helmu't Huoke (Fora.nkf•urt
M.) - pooblema:tlika tiNI.nSIIllsle gNI!duáLov.
Osob~tlný .blok preclaláWk bol venovaný notaôným prob •lémom a teórii cJwll'ál·u: Andreas Haug - otá.mty plsornného zaohyte.n.1a a ú.st!lleho. t!NI.dovanila ohol'álu na z.á ·
kilade analýzy .l1uik01Pisnýah p:NIIIIleňOIV z KJremsrnUnster:uo
evol~cla notač
Weilngartenu, Ohall'les M. A!tklnson nýoh pra,k>tlik gn-e.gorllllilu od vl!tlum k t o.nu-s acqulst.tus,
Jose,ph Dyer - mcmoastloký pôvod zá>pa.dlnej te6r1e hud'by, M1ohael Berin~ha:rd didaktické verše v stredove·
kýoh hu:dobnOiteore·tlokých t.ra.kitátoch, L á5zi6 v.Jokárius
- novooll!jaJVený ooet•h l,ovský f<Nigmell't maďaJI'ISkej pro ·
ventencle Cla:IJre Mail'tlre - trollltát zo St. Ma:rotlal, au ttol'ka tohto článku - fragment anonymného hudobnorteoo'etldkého sp1su x,v. storočia z Levoče .
Pos!edlný deň kongresu .p atrLI demon'§t.rov~mlu z.au j l·
mavélho a o'<llváfueho prog<Nimu OAO -ECE (Coopu-s Ant i tJihOl'l.o!IU'\lllll Of.ftlc'H Eoolesta;rum Cell'trolls EUJl'apae l - evlden<:Ll súhrllllného pNtmenného ma•teriálu antlf6n
zachovaných v stre<k>eUiľ6,pskyoh rwko.pLsoch s ciel om
dokOl'l.ale ovládnuť s·tlred.ONeké tradfc:le, pomocou analýzy dOkume!lJtov lU.Uľ'giC:ké.ho porla'd!ku (predovšet1kým a111iUf6nl a oohialLf 1Cíh vntl1Jomý obsaoh . Persa>elctfvne sa
<UVa~wje O momastlacíh využitia tohto modelu aj p;rl
spracovani zápa.doe~keho m~~Jterl.á.lu a dospieť tak
(poddbne alko O.siUe soleSIIlle&kýah benedllk:tlnov začlat·
,1oom náš·h·O stor<>čla, pravd~. na ove!a ~!«'šej a dtfe·
.renoovanet§etl ,p ramemle j záklaeLn l l k .rek'onštTillk·Cii even·tuálne'ho ,JPN!zálk.18'du" rfmskej liturgie a gn-egorlánske ·h o chorálu.
ZUZANA CZAGANYOVÄ.

REVUE HZ

Afeditácia o viole
na týcllto ntístrojoch tvoria suofrtíznu
obec, ktorej členským znakom Je boj o
rounoprtíunost s inými ntístrojmi. Z toho
plynú všetky ostatné ,,baltky" problémo·
uého okruhu uioliz mu, ako sa to vy jadru·
Je u reči ministerstiev. fedným fe snaha
dokázať, že at viola môže byt s6l ovým
nástrojom - u tejto ottízke mafú violisti
federatívne zväzky s kontrabas/stanli /J
opozícii proti odmietavým ntízorom skla·
datelov a iných vplyvných k orportícll.
!Ja/sim l!ltínkom spomlnaného "paketu"
Je solidárne uedentí presuedčouac ia kam.
parl proti ntízorom, že viola nemtí ani
vlastnú literatúru, mienka, ktorú done·
dávna jedn o myseľne zastávali školy, pe·
dag6gouia, príslušníci iných ntístrojovf}ch
skupin ako i široká verejnost laikou. Ne·
chcem anticipoval a predčasne tvrdil, že
tento prtíue spomínaný problém Je pre·
suedl!iuo uyurtítený pioniermi IJýskumu k tomu totiž smerujú naše medittície o
IJiole. Ci sa viola môže uchádzal o prl·
slušnosl k ostatným s6louým ntístrotom,
vyvrátila samotná hist6rla. Naštasll e, dnes
patri takmer k bont6nu, aby sa sklada·

osud violy u ntís líčil na ztíklade autopsie, lebo osud určil, aby som bol pr·
uým absolventom vysokej §koly u hre na
tomto ntístrofi. To bol však výsledok na
ceste, ktortí viedla k tomuto dnes už sa
mozrefmému cielu.
Je zntíme, '!.e pochtídzam z hudobnfcke{
rodiny. Nie Je zntíme, '!.e u tejto r odine
sa u'!. u minulosti vyskytol význam ný vio·
lista - bratranec Eugen Lehner, k tor d·
ho sl ešte pr ed absol vovaním budape§·
/lansk ej Akaddmte (okrem hry na hus·
lia ch študoval skladbu u Z. Kodtílya) ,
vybral i za svo jho violistu čle novia K oli·
schouho kvarteta. Po svetove{ karldre
tohto spamäti hraJúceho kvarteta - sú·
bor venoval suo{u pozornos( u zn ačne{
miere tvorbe skladaterou Druhe{ u/eden·
ske{ školy a Bart6ka (fem u {e venova nd
Jeho 6. sltíčlkoué kvarteto) - pr ešiel do
Bostonu (bol dlhoročným členom Bos·
tonskej fllharm6nie), u súčasnosti ul!l ko·
mornú hudbu na Brandelsouef univerzi te,
hru na viole na N ew England Conseruatory u Bostone a u Tanglewoode vedte
l etnd kurzy komornej hry, za čo mu
udelili čestnd l!lenstvo tamojšej Akadé·
mte vied a onedlho čestný doktortít. Do

telia legitimovali aspo1~ fednou skladbou,
venovanou t omuto triedne utltíčanému ntí.
stroju.
Vrtílme sa ale k počiatkom u/olove{
hry a tvorby u ntís, kde sa odzrkadlo·
va ll boje o rovnoprtívnosl vedené na sve·
tovom f6r e.
Treba si u vedomiť, ze ne{estuuje "prvý"
violista, violisti vždy existovali, objavili
sa väčšino u so slzami, ktorl! ronili po
vy iMzani z honosnl!ho spoločenstva huslistov, súc pokladani za neschopných
špllwnia sa do vyššich polôh pôvabných
kantilén diskantu a neohybných u trans·
parentnefšlch rovintíc h d/apaz6nu mezzo·
soprtínu.
AJ na ško/tíc h sa regrutovali violisti
na ztíklade nemenej bolestlvl!ho aktu vyktízania z ríše lwsrového klúča. Presued·
éiué argum enty sa formo vali na ztíklade
ko nštatovania velkosti a nemotornosti
rúk post/lmutf}ch huslistov , čo sa vždy
považovalo za priznaky slubnef /nterpre·
lačnej ingen/6zily v oblasti dlmenzif violy.
Avšak aJ u nds sa u'!.dy vyskytli via·
Zisti, ktorl sa zrodili aJ z nedostatku
oclwtnlkov zultídnut hieroglyfy altového
klú ča. Vyznačovali sa muzlktílnou pollo·
tovoslou, vôľo vými d/spozlclami a rtí.ciom;
mysleli sí in hoc signo vtncesl (u tom
znamení zuftazíš! ) . A veru mnohl z nich
v nouodobytej rlši strednf}ch hlasov a{
zultazili . Po nic h nastúpila skupina s prf·
značným zvratom hrtíčskych kuallt.
Oo uoľt P ml , aby som ďaBl vývojový

BostonskeJ filharm6nie ho priJal Kusevic·
ký po tom, čo ho počul hral s Koli·
schoucamt vo Wiesbadene Be/'gouu Lyrickú suitu.
Lehneroui vďačím za to, '!.e mt neskôr
poslal hodnotný mater/tí/ t ýkaJúci sa uio·
ly, no spočiatku zostal po r1om u Bra·
t/slaue len Stamtcou koncert a Schuman·
nove Obrtízky z rozprtíuok op. 113. To bol
začiatok, z ktorého som uychtídzal pri
ptítranl po literatúre pre violu. MôJ ztíufem sa prebudil už dtíune{šie, veď ako
14 -ročndho ma vyzvali k spoluúčinkova ·
niu u domtícom kvartete, v ktorom chý·
bal samozreJme violista. V potu tutíre
som hladal ako Champolllon algoritmy
čltania altouo-zak6douaných znakov. Ob·
Javil som Iným u'!. známy kód: prstok/ad
trete{ polohy husll sa zhodu{e pri rov·
nakom notouom obraze s prstokladom pr·
uef polohy vo viole. To bol môJ vstup do
tafou ztíptsu. Počas štyroch r okov "pôso·
benia" u kvart ete (do maturity) a po
emlgrtícil Jeho dvoch členi ek u r . 1939
som samozreJme dtíuno zvltídol zdpis, altový klúč ml otvoril však af čarovnú ri!Iu
komorneJ hudby.
Počas vojny som pracoval ako účtov ·
ník na StareJ radnici snlvafúc o k omorneJ hudbe a o sebe - uto1istoui upro·
stred neJ. Volnl! chvlle sa u!;ak ozývali
domtícou h udbou, ktorú som neúnavne
organizoval s prtatelmi vo u!Ietkých mož·
ných a nemožných zoskupeniach; ešte
dnes doznieua{ú Jef t6ny.
Po voJne a po zloženi Sttítnef učiteľ -

/isto u
nazývajú
Inštrumentalisti
V io"uirtu6zml
do tretej polohy". HrtíN

lén Albrec ht s Eugenom Lehnerom a Antonlnom Hyksom v Prahe v roku 1947.

Domáce sláčikové kvarteto z konca 30. rokov. ZJa va: Senta Pol6nyiov6, Marta
AdlerovA, Ján Albrecht, Juraj Haas.
Snlmky: a rchfv autoru

skef skúSky spôsobilosti pre husle do
plnil som si dua posledn(! roky konzer·
uat6ria. Bolo treba však uvažoval o tom
akým spôsobom absoluouaf s violou, keď:
Ze špecla/lzouantí uiolovd trieda, resp.
oddelenie ešte neboli zriadené. Bol som
ochotný uroblt to u rtímci huslovef t rie
dy; o r ok neskôr ale otvorili triedu pre
violu, ktoreJ učiteľom sa stal prof. Ru·
dolf Hofmann, repatr iant z Maďarska .
Hral na viole u SlovenskeJ fllhar m6nii
a u Bratislavskom kvartete, bol u~estran 
ným a výborným hudobnlkom, nepoznal
však vera orlgintílnych skladieb, drama·
turg/u som st preto robil stím .
Ptílčiuou ottízkou ostal ešte uZdy prob·
Mm literatúry pre vi olu. Mobilizoval som
už predtým a tobôž odteraz všetky svoje
sily, aby som mohol ziskat skladby pre
tento ntístrof. Keď'!.e som chcel absolvo·
uat s orlgintíl nou skladbou, obfa'!.oual som
všetkých zntímych a nezntímych violistov
doma l v zahranič!: spomlnaného brat·
ranca Lehnera, prof. Cerného, Hyksu, Lu·
ktícsa a mnohých iných. Napokon ml
Hyksa zadoutí'!.ll fotok6piu partitúry varlhalouho Koncer tu C dur pr e violu a or·
chester, ktorý vtedy ešte nebol vydaný
tlačou. Cez prtízdniny na Rohtíčoch som
vyhotovil klautrny uýfah a mal som k
dispoztcll koncert, ktorý odznel u r . 1950
vo Vltídnef budove za sprievodu Jtína
Kendeho.
Ešte keď Hubert Simtíček učil na l.
hudobnej škole (neskôr nastúpil na post
odb. asistenta Vysokej školy pedagoglc·
keJ, kde bol mojím predchodcom), dal
ml k dispozicii neoceniteľnú knihu: katal6g pre violu, vydaný W. Altmannom
a V. Borlsouským. Otvorili sa mi oknd
do uiolistlckl!ho uesmlru. Nastala ďal'šla
vlna korešpondencie a lnzultouania ne·
zntímych rudi doma l u zahraniči . Zro·
dlli sa húfne fotokópie, opisy a pomaly
sa môJ archlu rozrtístol. Zozntímil som
sa s prof. Vadtmom Borisouským z Moskvy, ktorl!mu za velmi vera ďakuJem .
Kontakt sa prehlbil po koncerte Beetho·
uenovho kvarteta, k torého bol členom a
nastala výmena materltílou ako u pruot ·
nopospolne{ sp oločnosti. Nebola to rov·
nocennd výme na, lebo on už mal obrov·
ský archlu, ale bol u'!.dy uelkorysý, ga·
lantný a srdečný.
Materitílu u'!. bolo vera, chýbal ešte ntíležltý slovenský r epertotír. Prvou sklad·
bou bol Koncert pre violu a orchester
Miloša KoFlnka venovaný Alo{zovl Kemp·
nému, ktorý tento koncert af uviedol.
Onedlho vznikli a{ skladby z pera Du·
šana Martinčeka a I vana Parlka, moJich
dobrých kamartítov.
To boli začia tky . Rok po moJom absol ·
uouanl som nastúpil na VysokeJ !ikol e
pedagogickeJ a súbežne som pôsobil ako
pedag6g hry na u/ole na Vy~šef hudob·
neJ škole, ktorú o niekoľko rokou neskôr zlúčili s konzeruat6rtom, kde som
učil dlhé roky po boku ztíslužného spolu·
bofounlka Ladislava Hrdinu. Medzitým
však skupinu ulolistou doplnili at uýz·
namnl umelci, akými boli Rudol f Križan
a predou~etkým Milan Telecký, ktorý sPlniL a uskutočnil všetky mofe sny o viole.
V roku 1967 som nauštlull prof. Vadl·
ma Borlsouskdho u Moskve. Boli to mild
a ne zabudnuteľné hodiny. V Jeho ruktích
som videl nový zoznam literatúry pre
utolu vo všetkých možnýc h a nemožných
zoskupeniach. Recenzoval prtíue toto die·

lo, kontroloval údaJe a prepis ruských
mien. Autorom katal6gu bol pre mr'ia ne
zntímy Franz Zeyringer, rakúsky violista
a riaditel hudobnef školy u Plillau, k torý
zbieral a spisoval materltíly pre violu .
Borisovský mt venoval Jeden zo svo
Jich duoch exempltírov katal6gu, k torý
som u zápätl s nadSenlm sfanatizouanl!
ho violistu horúčkouite ~tudoua1.
Spomenutý zoznam literatúry bol asi
trikrtít obfemne{šl ako katalóg Altman
nov. Mno'!.stvo fotok6pil znamenalo aJ
nemalú finančnú záfa'!.. vera som získal
z pražskeJ MestskeJ kni'!.nlce, ale mote
t ykadltí hrada/l overa ďale/ a s úspe·
chom. MôJ archív sa rozrtístol od čias,
keď mal iba due skladby, u súčasnos ti
htídam na nafutičši v CSSR.
Vytrualost priniesla svoJe plody.
Ako pedagógovi mi pr ipadla naJskôr
úloha ute~ouaf vydedených lzusltstou, odsúdených na §túdtum violy. Bola to tpž·
ktí úloha, ale možno, '!.e som Ju úspešne
vy r iešil. Mnohých neštastnlkov sa ml po
darilo funkčn e prehodnotit u nadšencov
podla ulastnl!ho vzoru. Väč~lna z nich
"naletela" a cftlla sa §fastntí nenútenou
uorbou ntístroja, u presvedčeni, že sa to
stalo sua sPonte.
,
V pedagogike som bol suojrtíznym spô·
sobom krutý, t otiž tak, '!.e pacienti ttíto
krutosť necftlll. Keď nič Ind, doktízal
som u nich uzbudif radost a ztíujem o
violu a ak sa sami videli v úlohe uto·
listov, nútili sa sami do prtíce.
Snažil som sa dal svojim zverencom
diela, ktorl! Ich zauflmall - a naštastle
som mal z čoho vyberal. Repertotír difl
pre vio lu, ktoré zazneli na pódiu, dosia·
hol počet 100 skladieb, nehovoriac o eta/.
šfch, ktorl! sa len §tudouall. Bral som
však do úvahy aJ svo{u pedagogickú čl11r
nost na VSMU od r . 1973 do r. 1983, keď
som už neuč/l hru na ntístroft na VSMU .
Velkú ztísluhu na obohatenl repertotíru
u oblast/ didaktiky mtí Jtín Pragant, dlhoročný zaslúžilý uč/tel komorneJ hudby,
vedúci komorného orchestra a pedag6g
na konzervat6rlu a na VysokeJ škole mú·
zlckých umeni. SvoJou Informovanosťou
a ~irokým r ozhladom ako at osobnými
stykmi výrazne profiloval t ento odbor.
U'!. spomlnaný Milan Telecký uyu'/.11 svo·
Je interpretačnl! schopnosti na to, aby
postavil ztíkladný r epertotír vzorných
nahrtíuok uelkého p očtu diel utolouef ll·
teratúry. Ztlro/Jer'i in~plroual mnohých
skladateľov k naptsantu kompozlclf, kto·
ré at stím uviedol. V posledných r ok och
sa zJavili mnoht ďam violisti, predovšet·
kým môf ndstupca Jozef Hašek, k tor ý
sa tiež u'!. častef§ie prezent oval ako s6·
llsta - u Cs. rozhlase nahrtíual zauflma·
vé unlktíty tefto literatúry . V rade úspe§·
ných absol ventov VSMU sa mnohí uplatnili u komorných zoskupeniach a ako só·
list/ (o . i. T . Kautícs, man'!.elta Mar§ov·
skí, A. /,akatoš, K. Nemčlk , M . Banda,
O. Kaščtík, K. Klatt, F. Magyar). V Bra·
tis/ave však pôsobia s fis.p echom af ab·
solventl ln(lch ~kôl (l. Skolaudoutí, Z.
Husek, 1•. Kyseltík, J. Glasntík, M. Blaas

a i.) .

Cas Zlčll viole u ntís, ako l vo svete.
Ak som postavil seba do centra t ýchto
spomienok, nech mi to ltískauý č itater
pr eptíčit Rozprtíuanie autobtografick l! te
fednoduchšle, tým skôr , že som vzostup
uioly zažil z bezprostredne/ bllzkostl.
(Pok r ačovanie

v budt1com

č l sie

l
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