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Jubileum Státnej filharmónie Košice
Pri príležitosti
20. výročia založenia
ŠFK hovoríme
s jej riaditeľkou
Začiatkom

októbra minulého
roka sa v niektorých našich denníkoch objavila stručná správa
o personálnej zmene na poste riaditefa Štátnej filharmónie Košicc (ŠFK). Zu zdra\·otných dôvodov z funkcie odstúpil Jozef Podprocký a na základe výsledkov
konkurzného pokračovania bola
do nei uvedená IRENA MEDŇANSKÁ. Po viac ako štvrťroč
nom pôsobení vo sfére riadenia
profesionálneho filharmonického
telesa sme sa obrátili na ňu so
žiadost'ou o rozhovor. Čitateľom
Hudobného života predkladáme
jej pn é pozn:il:~}, :iktiscnu~{Í,
naZOQ a konc(•pčnti zamer~· pre
budúce päťročné funkčné obdobie.

~tátna filhannónia Ko§ice s dirigentom Róbertom Stankovským

Snfmka: A. Jiroušek

Súradnice najaktuálnejšej problematiky
Hoci pri podobných príležitostiach býva
takmer pravidlom, že ten , kto kladie otázky,
nastoľuje aj tému rozhovoru cez prizmu vlastného pohľadu , predsa by som chcel toto pravidlo porušit' a požiadal' vás o vymedzenie súradnic naj aktuálnejšej problematiky, dotýkajúcej sa vašej riadiacej práce.
- Aktuálnou problematikou je p re mňa celý
komplex otázok spojených so životom, spol oče nskou fu nkciou a prácou inštitúcie, ktorú
riadim , ale aj všetko, čo súvisí s prezentáciou
jej umeleckých aktivít, s jej doterajším vývinom a budúcim smerovanfm. Vnútri uvedeného komplexu vládne vzájomná spä tosť.
Vyčlet'lovanie niektorých javov a lebo problémov nesie preto riziko je j porušovani a. V limitovanom priesto re sa nedá zac hytiť ce lá
šírka a závaž n osť vnútorných väzieb. S týmto
vedomím pristupuj em teda k vymedzeniu toho, čo sa mne javí ako najpodstat nejšie.
Prevzala som ambiciózne umelecké teleso
s 20- ročno u tradíciou, na profilovaní ktorého
sa podieľa li štyria predchodcovia vo fu nkcii
ri adi t eľa, celý rad dirigentov, počnúc zaslúži·
lým umelcom Bystrfko m Režuchom až po súčasné h o šé fdi rigenta Richarda Z immera
a 2. dirigenta Róberta Stankovského, dramaturgi č k a Angela Janušková, a le aj umeleckohospodársk a prevádzka a samozrejme sólisti
a všetci členovia orchestra. SFK plní od svojho vzniku dôležité spo ločc n skopo liti cké
a umelecké poslanie v rozvoji hudobnej kultúry na východnom Slovensk u, úspešne sa
presadzuje v celoslovenskom ko ntexte a reprezentuje naše in terpretačné umenie aj v zah ranič í. Jej ume lecký p ro fil je našej hudobnej verejnosti dobre zná my.
Mo ja riadiaca práca a iniciatíva na pôde
SFK vychádza preto z plného rešpektovania
uved ených daností . zo zabezpečova nia väzieb na doterajšie pozitívne umelecké výsledky, ich ďalš ieho rozvíjania a ~kva litň ova nia.
V štruktúre koncertnej aktivity to zname ná
pokra čova ť v profiláci i košických ko ncertných cyklov pre n á roč n ých poslucháčov (A),
pre závody a inštitúcie (8 ), p re mládež (C),
rozv íj ať p latformu pre umeleckú prezentáciu
mladých ko ncertných umelcov v komorných

žánroch (O) a zvyšovať estetický účinok výchovných koncertov pre základné školy. Ďa
lej to zname ná diferencovane p ristupovať
k požiadavkám usporiadateľov symfo n ických
koncertov v jednotlivých mestách Východoslovenského kraja. ale aj hľadať možnosti p re
častej šie účinkovanie SFK na zahraničných
pódiách a vytvá rať priestor pre ďal šie formy
ume leckej realizácie. V umeleckej o rientácii
to znamená ud rža ť nastúpený trend v kvalite
interpretácie. v uvádzaní najhodnot nejších
sk ladieb svetového o rchestrálne ho repertoáru a pok račovať v tradíciách šíre nia hudobnej tvorby slovenských s kl ada te ľov.
Uvedomujem si, že n ač rtnuté úlo hy nie sú
malé a že ich bude treba p ln iť vo veľm i nároč
no m období prestavby našej spol oč n osti. V yžiada si to zvýšenú osobnú za intere sova n osť
a účinnú spoluprácu s nadriad enými riadiacimi zložkami. Súčasne bude treba akce nt ovať
požiadavky na rast umeleckých kvalit každého jedno tlivca ko le ktívu a zodpovednosti za
kvalitu odvedenej práce, na motiváciu
a patričné oce ňova nie dosiahnutých pracovných výsledkov, n a dôsledné riešenie dramaturgických otázok a na kvalitné medziľudské
vz ť a h y ako nevyhnutný predpoklad umeleckého rast u telesa.
Aké sú vaše prvé skúsenosti s uvádzaním
načrtnutých riadiacich zámerov do každodennej praxe?
- Dvojaké- pozitívne aj negatívne. S funkciou riadi teľky som zárovet'l prevzala väčšie
č i menšie, chro nické či jednorazové perso·
nál nc, materiál ne, o rga nizačn é, umelecké
a iné problémy. Každodenný život k nim priraďuje ďalšie. ŠFK nezískala za 20 rokov
svojej existencie vlastný stáno k. Žije v Dome
umen ia ako podnájomník Parku kultúry
a oddychu . To samo o sebe n ic je najlepšou
vizitkou vzťa hu krajského mesta k reprezent ač n ému telesu, ktoré sa významnou mierou
podieľa na šírení dobrého mena svojho mesta doma i za hranicami. Pri riešení to hto p roblému ča kám účinnejšiu pomoc od predstavitel'ov mesta i kraja. Vyplývajú nám z neho
totiž prevádzkové ťažkosti, s dopadom na
rozsah koncertnej aktivity a efe ktívne využí-

vanie p racovného čas u . Napríklad . nemôžemc pohotovo reprízovať a tak uspokojovať
zvýšený záujem obecenstva o niektoré atraktívne koncerty, lebo obyčajne nemáme v požadovanom čase k dispozícii priestory.
V prevádzke budovy máme vyhradený stabilný ko nce rtný deň vo štvrtok a dvakrát do mesiaca v pondelok na ko mo rné a organové
koncerty. Mimo vyhradeného času má PKO
v priestoroch Domu umenia svoj program zábavy. stužkové slávnosti. diskotéky a pod.
Riešenie tohto problému Odčerpalo už
mnoho tvorivej energie mojich p redchodcov
a k nemu sa upie ra aj mo ja pozo rn osť. V do terajších rokovaniach so za interesova nými
o rgán mi sme získali iby prísľuby, ktoré nep rerástli do konkré tneho ri ešen ia. O to viac
kvi tu jeme veľkorysý čin Žil inčanov- p ridelenie dôsto jné ho kultúrneho stán ku Státnemu
komornému o rchestru , k čo mu im gratuluj emc.
Aj o kád rové dobudovanie orchestra sa
márne pok ···~ali už moji predchodcovia. Oo
šta ndardneJ európskej štruktúry o rchest ra
nášho typu nám chýba 15 hudobníkov. V zložitej ekonomickej si tuácii sa pokúsime aspoň
o minimálne zlepšenie tohto stavu. Bolo by
to úspechom nielen SFK, ale aj našich nadri adených orgánov.
Súčasná koncertná sezóna postavila pred
nás aj niekoľko nových problémov. V rozpočt e na rok 1989 sa nám objavila položka
č. 369 (zah rňuj úca koncert nú čin n osť) až
v príliš redukovanej podobe. Z tej to položky
ho norujeme hosťujúcich našich a za hr a ni č
ných umelcov. Populari ta hosťuj úcic h umelcov je dôležitým fa ktorom stimulácie záujmu
publika. ak ich však nebudeme schopní zaplatiť. ocitneme sa v ďa l šej zložitej situácii.
V koncertnej usporiadatcfskcj praxi na východnom Slovensku sme sa začali stretávať
s javom , ktorý nadobúda závažný problémový charakter. V niektorých okresných mestách začínajú usporiadatelia koncertov vážnej hudby z n ižovať ich počty a zdôvodňujú to
súčasnou ekonomickou situáciou. Prcd~tavi
tclia Ministerstva kultúry SS R naopak tvrdia,
že .. peňazí je práve toľko, ako bolo doteraz".

Podľa toho by to mala byť neopodstatnená
a ničím· neodôvoditeľná prax. že taká prax
neprinesie rozvoju miestnej hudobnej kultúry želateľné výsledky, o tom sa nedá pochy-

bovať.

Riešenie problémov rôzneho druhu je alebo
by malo byť hybnou silou postupu vpred. Aké
pozitlvne výsledky dosiahla SFK na tomto postupe v minulej koncertnej sezóne a v prvých
mesiacoch vášho pôsobenia vo funkcii riaditeľky?

- Pri sumarizácii a vyhodnocovaní minuloročných výsledkov sme s potešením konšta·
tovali, že ú lo hy p lánu, vy t ýčené ešte moj ím
predchodcom vo funkcii boli splnené
a v niekto rých u kazovatcl'och aj výrazne
pre kročené. ŠFK absolvovala 128 koncertných vystúpení a stanovený pión splni la na
107 %. V návštevnosti našich košických koncertov sme zaznamenali p riemer 570 posluc h áčov na jeden koncert. čo je vzhľadom na
žáner, ktorý reprezentujeme a momentálnu
situáciu v návštevnosti koncertov na Slovensk u ve ľm i pekné. Plán tržieb sme spln ili na
137 %. Z toho vyplýva, že v ume leckom napredovaní ŠFK skutočne išlo o postup vpred,
že o našu p rácu majú ľud i a záujem a že jej
estetické a ume lecké kvality formu jú vedomie našich priaznivcov. Potvrdili to aj oh lasy
publika a publicistické 'todnotiace príspevky
v tlači. Celému ko lekt ívu pat rí za to poďako
vanie. K pozitívam treba pripočítať aj umeleckú a pedagogickú angažovanosť členov orchestra mimo svoj ich základných úväzkových
povinností.
Obyčajn e v decembri vrcholí jedna časť
našej koncertnej sezóny vianočnými koncertmi, " íl príprllve a umeleckej realizácii ktorých sa už trad i čne podieľa koncertný majster Karol Petróczi. Koncerty vzbudili obrovský záujem, nebývalý ohlas a ocenenie publika (5 vypredaných koncertov. hodnotenie
priniesol H Ž 89, č. 3).
Vieme, že vaše vyššie uved ené aktivity v terajšej riadiacej práci sa opieraj(• o bohaté
skúsenosti z predchádzajúcej hudobnej a pedagogickej praxe. Po absolvovan í Státneho
Pokračovanie na str. 6
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Predsedníctva
,
VZSSKU
~
zasadnutie
Predsednfctva
stndllAo 'ÝbOru lSSKU sa uskutoäillo
3. 1989. Viedol bo predseda zvlzu, zasl.
doe. dr. Ladlsllll' Barlu, DrSc., ktorý
~ llllll'llt
_ ávodaý refent: v Aom pritomlllformoval o uplatneni tvorby s~
sloYeukfeb skladatefov lleskteh tvordramatuqll slovensk:ýeb orebestrov,
telies, v hudobných lnltltúcléeb,
efsmklh a omamovacfcb prostrledako ._, o jej nahnlvanf v rozhlase a t~
Svoju lnfonnáclu dokumentoval _,.
fotopaftckým materWom, konkrét·
menami a dlelanú. Predsednfctvo kon~ le lnltltúcle l telesá venujú verkú
~ iúenla tvorby, ~vlak nemam~
vyierpall vtetky moinostl, ktoré
.tú dte úBnnejlle uplatňovanie kulllodn6t. Tento materiál predniesol
predseda ._, na rokovanf úv zl:SSKU v Pratt! a IIQdstata' &stl z nebo budú k dlspozi.
8eaola lSSKU prostrednfctvom zvlzov'blllletlnu.
V d'allom priebehu sa Predsednfctvo v~
priprlll'e 14. roC!nfka kolokvia o súslovenskej tvorbe, ktoré sa uskutomf
d6oda 18. a 19. aprila t. r. v DSS v Dolnej
pej, TohtoroC!né kolokvium sa zamerá
al na tvorbu uvedenú na 14. roC!nfku
D..elllllldlky Nová slovenská hudba, adak
p.lovenf ú&stnfcl diskusie l ostatnf sa m6lu
nPdrlf ._, k ostatnej tvorbe, preml,rovo il
~ uvedenej v obdobi medzll3. a 14. 1"06"
ídkom NSR. Predsednfctvo sa zaboeralo IQ
Prfprlll'Oa a doposlaf zostaveným p~
laom 13. roC!nfka Prehliadky mladých kon~ch · umelcov v Trenilanskych TepU.:
Ciach a vyslovilo súhla.'l s uplatňovanou kon~u, lll'lak vyjadrilo vátnu výhradu voil
~mu poitu titulov diel slovenských skla.
•aerov. {)alej sa zaoberalo návrhmi na ceny
• vyznamenania na n._,biiHie obdobie,
IClltváiUo adefovanle Diplomu l:eskosloven~ hudobnej kritiky a osobitnú pozornos(
veaovalo pripnve Festivalu československej
nej hudby, ktorý sa uskutoinf v Bntlvo februári budúceho roku a bude biou slovenskej l českej tvorby za uplynu·
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Poznámky ku knihe Igora Vajdu Slovenská opera
Nedávno vyšla pekná kniha Igora Vajdu
Slovenská opera (Opus Bratislava 1988),
v ktorej autor dosť vyčerpávajúcim spôsobom
hovorí o všetkých operných dielach pochádzajúcich od slovenských skladateľov a hodnotí ich. Hoci to nie je ľahké čítanie, m óie zaujať aj neodbornfkov, milovníkov a obdivovateľov operného i ánru a tak zaujalo aj mňa.
Aj keď si uvedomujem, ie slovenská operná tvorba dosahuje skutočnú úroveri ai v posledných desaťročia ch, a ie zo starších diel
azda len Bel/ov Ko váč Wieland zodpovedal
prfsnejšfm umeleckých poiiadavkám, trochu
ma zarazilo, ie Figušov Detvan je tu odsunutý akoby na najvzdialenejšiu perifériu. Vytýkajú sa mu samé nedostatky a primitfvnosť.
Poznám Figušov i ivot dosť dôverne, i pomery v akých i il, jeho zmýšľanie, osobne som ho
ešte ako študenta poznal a preštudoval som jeho rozsiahle memoáre. Viem, s akou láskou
a zanietením sa opere Detvan venoval, vhfbil
sa do ducha ľudovej piesne a hudby, aby ju čo
najautentickejšie v opere stvárnil, zbieral poznatky, dal si radiť od skúsenejších, pritom
študoval aj nové smery kompozície. Darmo
však, i ii v malom meste, kde n epočul symfonické koncerty, len zriedkakedy - v Bratislave, Prahe alebo v Budapešti mal moinosť vidieť operu. Rozhlas a tým m enej televízia neboli. Neosoboval si schopnosť vytvoriť nejaké
dielo svetovej úrovne, dri al sa myšlienky, ie
Detvan má byť opera slovenská, v ktorej by sa
náš ľud mohol vidieť. Keď mu vytýkali prílišnú ľudovosť, vyjadril sa: ,,Ja svojho Detvana,
valachov a detvianske dievky z ľudovosti vyzliecť nechcem ani nemóiem " (viď jeho člá
nok o vzniku opery Detvan v Slovenských pohľadoch 1926 str. 202).
Keď Figuš v auguste 1925 operu dokončil,
poznačil si vo svojom denníku: "Keď som napfsal poslednú no/u, pocftil som nesmiernu
radosť, ie prvá moja a slovenská opera je hotová. Akokoľvek ju prfjme verejnosť, ja so
spokojným svedomfm skladám pero, lebo
som sa s celou silou vynasnaiil vliať do nej
svoje najúprimnejšie city."
Myslím, že sa Figušovi krivdí a zneuct'uje
sa jeho pamiatka, keď Igor Vajda v diele,
v ktorom venuje mnohým iným operám vel'ký

priestor, venuje Detvanovi len niečo vyše strany a ešte sa pritom odvoláva na dosť nepriaznivú mienku iného kritika, prof. Kresánka,
sám však svoj názor ani nevystavuje.
Nechcem tvrdiť, ale mám dojem, že postoj
prof. Kresánka nadväzuje na úplne odmietavú kritiku Ivana Ballu uverejnenú v Slovenských pohľadoch hneď po bratislavskej premiére l. apríla 1928, hoci aj vtedy sa ozvali
hlasy uznanlivé (napríklad Oskar Nedbal
v Slovenských pohľadoch 1928, str. 239).
Chcem však poukázať na niektoré názory
a vyjadrenia na konferencii konanej 24. apríla
1975 v Banskej Bystrici pri príleiitosti
100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého (Zborník materiálov tejto konferencie
vydaný Literárnym a hudobným múzeom
v Banskej Bystrici vr. 1978).
Národný umelec Ján Cikker vo svojom príhovore povedal, ie Figušovi je potrebné hlboko sa pokloniť, a to predovšetkým za operu
Detvan, ktorá svojimi hodnowmi, národným
tónom a námetom ospevujúc lásku k rodnej
zemi je prvou slovenskou národnou operou.
Doc. dr. Ladislav Eur/as vo svojom hlavnom referáte medziiným uviedol, že Figuš vytvoril dielo veľkých rozmerov, svojím dielom
anticipoval túiby a snahy, ktoré sa v slovenskej
hudby dostali na program až neskôr, v 40-tych
a 50-tych rokoch, prekonal vtedajšiu malosť
slovenských pmerov a vy dal zo seba maximum toho, na čo bol technicky a umelecky
schopný. Detvan neostáva iba dokumentom
snáh o vytvorenie slovenskej národnej opery,
jeho dielo bolo v dobe svojej premiéry neprimerane prfsne posudzované. Treba konštatovat; ie splňa špecifiká a dramatické princfpy
operného iánru. Stý/ovo a umelecky sú
v ňom pozoruhodné kvality. Figuš nie je
okrajovým zjavom v dejinách slovenskej hudby, ale kliesnitel'om cesty, vzorom umeleckým
a morálnym. Je skladate/'om, v ktorom sa stelesnili osudy slove1ÍSkej hudby jeho doby.
Eva Michalová podrobne rozoberajúc
ohlasy na premiéru Detvana v roku 1928, ktorých veľká ·časť bola odmietavá, je tej mienky,
že všetky postráda/i komplexný kritický, vývinový pohl'ad, ktorý je moiný len po istom ča
sovom odstupe. Konštatuje, že Figuš niektoré

vtedajšie výčitky uznal a Detvana prepracoval. Opera bola znovu uvedená až po jeho
smrti roku 1938, kedy bola k ritikou prijatá
uznanlivo s tým, že je to pr&ca priekopnfcka,
ale ve/'nli závažná.
Dirigent Anton Buranovský, ktorý spolu
s režisérom Kolomanom Čillíkom uviedol
operu v roku 1975 na banskobystrickú scénu,
povedal, ie viacer{ hudobní teoretici a praktici im vytýkali, že dielo si v dósledku umeleckej úrovne nezaslúži uzrieť svetlo sveta, ale na
otázku, či ho dobre poznajú, odvetili, ie
vlastne ani nie, stretli sa s ním iba pri počúva
nf rozhlasovej nahrávky. Tak sa vlastne tradoval názor vyslovený v roku 1928. Pri dbslednom preštudovaní · A. Buranovský
a K. Či/Uk zistili, ie dielo je zaujímavé a hodnotné, a že Figuš prejavil v ňom aj moderné
harmonické cftenie. Buranovský rozhodne
odmietol názor, íe Figušova hudobná reč
v opere je di/eta/l/ská. Rozhodli sa dielo rehabilitovať, pričom sa mu snažili pomôcť drobnými a citlivými úpravami a menšfmi zásahmi
do inštrumentácie. Teda nezodpovedá pravde, že opera bola úplne prepracovaná ako
uvádza Igor Vajda.
Podl'a vyjadrenia A. Buranovského (z roku
1975) nadišla doba, kedy treba dielo umelecky aj historicky od základov prehodnotiť.
Ak Igor Vajda dielo umelecky hodnotil,
urobil tak z jednostranného pohľadu prevzatého od iných, historické hľadisko, rovnako
dôležité, však opomenul.
Keď v posledných desaťročiach pred prvou
svetovou vojnou neslýchaný národný a sociálny útlak znemoiňova/ slovenskému národu
kultúrny a umelecký rozvoj a v prvých rokoch
československej republiky podmienky tohto
rozvoja sa utvárali len pomaly, ťaikf!sti, aké
tu boli, dnešná generácia sotva vie plne pochopiť. Ľudia ako Figuš pracovali s nadšenfm
a s chuťou, nezištne, s obetavosťou prekonávali prekáiky, p ritom vytvárali aj diela hodnotné, k toré v tom čase boli uznané a plnili
svoje poslanie. S prihliadnutim na dobu ich
vzniku a pomery - i bez nejakého romantického aspektu- si vyiadujú, aby boli hodnotené citlivejšie.
JAROMIR BA Z LIK
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Ešte ku knihe Slovenská opera
Na knii nom trhu sa objavila nová hudobná publikácia Igora Vajdu, zhrňujúca opernú
tvorbu slovenských skladate/'ov a ich predchodcov. Publikácia bola vcelku prijatá
priaznivo, lebo podáva dobrý prehľad vývoja
opernej tvorby na Slovensku.
Vo svojom príspevku sa chcem zastaviť nad
hodnotením opery V. Figuša- Bystrého Detvan, pri ktorej autor preberá vcelku negatfvne
hodnotenie opery z pera Jozefa Kresánka
(Dejiny slovenskej hudby, 1957). Robí tak
bez toho, aby toto dielo bliišie preštudoval
a zhodnotil ho v širších súvislostiach v rámci
celej tvorby, podmienok práce a životných
osudo v skladate/'a.
Čitateľ, ktorý si prečíta toto hodnotenie
Detvana, nadobudne dojem , ie skladate/' bol
slabý, neštudovaný a nenadaný hudobník,
ktorý dielo absolútne nez vládol, urobil slovenskej hudbe iba hanbu a preto sa do tejto
práce nemal ani púšťať... Autor knihy ani jediným slovom nepripomfna sk/adateľove
podmienky práce, jeho úprimnú snahu dať
svojmu národu dielo slovenské, na ktoré sa
vtedy -po nemeckom a neslovenskom Kováčovi Wielandovi- ui túiobne čakalo.

le sklada/el' tu vychádza z ľudových piesní, ktoré v opere priamo cituje, ie ich zvlášť
umelecky neprepracováva a vedome stojí na
tomto folklórnom stanovisku, to mu móžeme
dnes vytýkať, ale v čase pfsania opery pred
60 rokmi to bolo stanovisko beiné a prijateľ
né. Preto sa domnievam, ie toto dielo nemožno hodnotiť podľa dn"ešných vysokých kritérií, ktoré sa uplatňujú v modernej svetovej
opernej tvorbe.
My, potomci skladateľa (dve žijúce dcéry,
vnuci a pravnuci), sa oprávnene cftime dotknutí takýmto zaujatým a neobjektfvnym
hodnotením Figušovho jediného operného
opusu.
Snaž tme sa však byť objektívni a uznať, ie
opera m á svoje nedostatky, je málo dramatická (tak ako celý námet a libreto je dosť statické a postráda dramatickosť), ale námet a hudba sú čisto slovenské- a to sú prednosti oproti
predošlej Be/lavej opere. Nemoino i:aprieľ
fakt, že Detvan je a zostane prvou slovenskou
národnou operou a ako priekopnícke dielo
má nárok na určité nedostatky.
Odsudzujúce a zdrvujúce kritiky vtedajšieho hudobného kritika Ivana Ballu nepomohli

autorovi, ani dielu, autorovi spôsobili navyše
trpké chvfle a znechutili ho pri písaní ďa/šfch
diel.
Dr. Kresánek v spomínanej štúdii hodnotf
síce Detvana dosť kriticky, ale celú skladateľovu tvorbu hodnotí kladne (piesne, kantáty,
komorné skladby, z berateľská čin n osť), taki e
čitateľ z jeho štúdie môže nadobudnúť priaznivý 'obraz o výuu:me tejto skladateľo vej
osobnosti. lia/'bohu, nie je tomu tak v knihe
Slovenská opera.
Treba si všimnút', ie aj veľkí skladatelia
môiu mať slabšie diela (najmä prvotiny)
a môieme si ich zato váiiť ako priekopníkov
určitého žánru a pripravovateľov pôdy pre
umelcov neskoršfch.
Zdá sa nám, že prístup autora tejto knihy
k dielu V. Figuša-Bystrého je zaujatý, neobjektívny a nevedecký, lebo nezohľadňuje
podmienky, za ktorých vzniklo a znevai uje
tak význam sk/adatel'a v dejinách slovenskej
hudby.
Snie presvedčeni, že keby sa autor dožil
oslobodenia, bol by zaslúi ene a spravodlivejšie ocenený.
IGOR RUPPELDT

Slovenská elektroakustická hudba na Budínskom hrade
Pri príležitosti medzinárodného stretnutia
expertov mikropočftačovej techniky v Budapešti sa dňa 20. marca t. r. usk utoč nil v Kodályovej sieni Maďarskej akadémie vied na
Budínskom hrade koncert c lektroaku, tickej
hudby z produkcie E lektroakustického ~tú
dia Cs . rozhlasu v Bratislave. Na koncerte
odzne li štyri s loven~ké a jedno maďarské dielo . všetky realizované pomocou digitálnej
zvukovej techniky.

Po úvodnom diele Hanuša Domanského Chvála života. odmcl Malovcov Elegický
koncert pre klarinet , magncwfónov5· pá~
a digitálny zvukov)· procesor v podaní maďarského klarinetiMu Bélu Kovácsa . Potom
sme si mohli vypoč u ť premié ru prvotiny J ána
Backstubc ra - Lam<.!nto per 25.000. ktoré
vzniklo pod bczpromcdným dojmom vlaňaj
~eho ze mc tra ~cnia v Arménsku. Po nej laznelo dielo rnaďar~kého skladateľa l vúna Pa-

tachicha - Fagott0 digitalis, ktoré na fagot
predniesol maďar~ký sôlbta Mzscf Vajda.
zvukový pás realizoval skladatel' v bratisla\'~ kom Elektroakustickom štúdiu . Z<ívcrom
odznela premiéra elektroakustickej sk ladb
Víťazos lav a Kubi čku - Planéta Zem.
Koncert , l.torý moderoval slo\'cmk)• skladate l Jozef Malovet·. sa '> treto! so za~l úžcn ou
pozorno~ťou domáceho
medzimirodné lw
odborného publika.
-ma-
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2. a 3. marec
V. Kachidzc: Coniugationc
[ ] ] S. Pl"okofiev: Koncert pre klavír a orchester g mol č. 2
H. Berlioz: Fantastická symfónia op. 14
Slovenská filharmónia, dirigent Džansuh Kachidze, sólista Laura de Fusco- klavír
Jubilejný abonentný cyklus Slovenskej fi lharmónie už niekorkokrát navodil ~ituáciu ,
ktorá rozča rila hladinu osemm esačn ého koncertného maratónu. Pri totálnej absencii zahraničných orchestrov či komorných združení sa o nevšedné zážitky doteraz postarali si l~
né sólistické individuality. Po strhujúcich vý-··
konoch A. Dumaya alebo S. Azzoliniho
prcdstúpila pred bratislavské publikum dvojica umelcov vyžarujúca atmosféru plnú nevyčerpa te ľ n ej vnútornej energie. Gruzínsky
dirigent Džansuh Kachidzc nic je v Bratislave neznámou osobnosťou. 2. a 3. marca neprcdsttlpil pred orchester SF po prvý raz ;
existovala teda predstava a určité očakávanie
nasýtené možnosťou porovnávať. Talianska
klaviristka Laura de Fusco bola pre mňa až
do druhého marca neznámou postavou , no
počnúc týmto di\ om ostane jej meno natrvalo
fixovan é v mojej po~lucháčskej duši. 2. klavfrny koncert g mo l Sergeja Prokofieva patrí
vari k najobtiažncjším kompozíciám svojho
druhu a nejeden úsek sólového partu sa nebezpečne blíži k označeniu "nchratefný".
Dokonca gramofónové nahrávky špičkových
svetových pianistov sa často nezaobídu bez
niekoľkých .,preklepov". predovšetkým v kolosálnej kadencii - rozvedení prvej časti.
O to príjemnejšie ma prekvapil štvrtkový
triumf Laury de Fusco. Môj sluch (z l omyseľ
ne koncentrovaný práve na najkrkolomncjšie pasáže hustej sadzby a premenlivej faktúry), nezaregistroval Jedmé zaváhanie, jediný
nečistý tón alebo súzvu k. Typicky prokofievovské cczoktávové melodické zvraty, oktávové kaskády fascinujúce zahusťova né gejzírmi chromatických "laufov", rytmická
exaktnosť a pregnantnosť, atď.- všetky tech·
nicko-výrazové charakteristiky Prokofievovho Ko ncertu od zneli v podaní Laury de Fu ~
co absolútne suverénne a samozrejme . Rafi-

novaná te ktonika d iela, spomínaná p remenlivosť sadzby a faktúry , alebo, na druhej strane. obrovské plochy ovládaryé ostinátnym
princípom (napriklad· pl,o cha hl ävnej témy
prvej čas ti ) ta ki~to . vyznel!. ,v plnej nádhere ,
v tr_ojjedíilečnosti lyriz'!lu, ŠarkaztnÚ a muzikan tskej b'rilancie'. ~rokom k dokonalosti
boli obidva prictavky pochádzajúce z dielne
talianskych roKokových skl adateľov, pričom
najmä štvrtkový Cimarosa (Sonatína) ak>~by
zastavil čas,- · Natoľko int.enzívne-...zážitky sa
rreoj)akujú príliš často a ~aure de l:'usco patrí
za dva koncerty obrovské bravo , __ Dirigent
D. Kachidze nemal v Pro kofie'vovom diele
vcfký · priestor na seba realizáciu. Za to však
vo vstupnom čísle koncertu, v kompozícii nazvanej Coniugationc pochádzajúcej z pera
jeho syna Vacht anga Kachidzeho, mal príležitosť pohrať sa s farbami symfonického orchestra v rámci registrovanej stratofónnej
faktúry. Coniugatione je sk ut oč nou ,.hrou"
so zvukom jednotlivých se kcií o rchestra a ich
simult ánnym sum arizovaním . Gruzínske
srdce autora sa prejavuje nie len v svojráznej
akordikc a melodike, no predovšetkým
v príznačnom ponímaní časop ries torových
vzťahov. Nejedna plocha lyricko-meditatívnej kompozície sa môže uchu stredoeurópana zdať priširoká, avšak aj táto skutočnosť
participuje na sugestívnosti Kachidzeho partitúry. Coniugationc úspešne prelomila bar i čru poslucháčskej nedôvery voči novej hudbe a Reduta nadšene zatlieskala otcovi aj synovi. Prvá polovica programu doslova vybičovala moju koncentráciu na záve rečné číslo
koncertu - na Berliozovu Fantastickú symfóniu. Tento balvan v histórii svetového symfonizmu je asi veľmi blízky naturelu Džansuha
Kachidzeho , nakoľko už som mal príležitosť
sl e dovať jeho .. výklad Berliozovho podvedomia" . Kachidze je dramaticky zmýšľajúcim
dirigentom a aj Berliozovu partitúru po n íma
v podstate divadelne. O mnohom sved čí jeho
dirigentská technika, ktorá často využíva
gestá nevyskytujúce sa v ani j ednej dirigentskej príručke. Svoj neskonalý temperament
premieta aj do interpretovaných diel a Fantastická symfónia je p re podobný prístup

Výnimočné nedeľné
V rámci cyklu konce rtov pre Kruh priateSF odznelo v ned eľu 19. 2. v Koncertnej
sieni SF pod taktovkou Edgara Seipenbuscha
oratórium Franza Schmidta Kniha so siedmimi pečaťami (podľa Zjavenia .Jána). Popri
Slovenskej filharmónii a Slovenskom filharmonickom zbore sa sóliMicky pred tavili Wolfgang Muller-Lorenz - ako J án (tenor), Theo
Adam -ako hlas Pána (bas), Carmen Reppel
(soprán), Marga Schiml (alt), ĽudovH Ludha
(tenor), Peter Mikuláš (bas) a Vladimír Rusó
(organ).
Predstavenie pripravené pri príležitosti
50. vý ročia úmrtia s kl adate ľa - bratislavského rodáka - možno bez váhania zaradiť medzi tie, ku ktorým v hodnote ní st ru čn e pripisujeme epiteton ,.výnimočné ". A to z veľmi
prostého dôvodu: pozoruhodný (málo známy
a nedocenený) opus zaznel vo vynikajúcej in.terpretácii . Vyváženosť umeleckej hodnoty
diela s interpretač n ým vkladom boli základom oslovenia a zážitku nic každodenného ,
vlastne ani nie každoročného.
Známy symfonik svojej doby Franz
Schmidt (1874 - 1939) siaho l v oratóriu po
texte Jánovej Apokalypsy. Nic však po niektorej z jej čast í , ale pokúsil sa kombináciou
autentického o riginálneho a redukovaného
textu zachy ti ť suj et celej vízie a rozvrhnúť
textový plán tak , aby vyhovoval hudobnoľov

-dramatickým zámerom a princípom. Centrálnou epickou postavou je Ján , rámcujúcim
a katarzným je hlas Pána.
Ostatné vokálne zložky- zbor (resp. jeho
časti) , sólisti (ako kvarteto či jednotlivci) vystupujú v postavení rôznych jednajúcich
postáv, alebo skupín postáv (meniacich sa
podľa plynutia textu), čo do dáva samo tnej
predlohe d ynamizmus a je dramaturgickým
činiteľom vytvárajúcim náležité predpoklady
na udržanie dejového napät ia. Starostlivo
pripravenému libretu plne zodpovedá
(a umocr1 uje ho) hudobná stránka diela .
Kompozičn é spracovanie
rešpektuje významnové a dramatické polohy slova , navyše
u Jána a hlasu Pána je charakteristika dôslednejšia, akoby "zdvojená": epickosť Jánovho
textu je posilnená wagnerovsko u traktáciou
tohto partu, h las Pána sa pohybuje vo výhradne hymnickej polohe. Textový (dejový)
dynamizmus je podporený primeraným motivickým bohatstvom a proporčnosťo u p rekomponovaných absol(u nych foriem. D ejový
kontrast nachádza svoj pendant v hudobnom
jazyku ako celku- teda simultá nne vo viacerých ko mponentoch- nie iba v jednom (harmónia , inštrumentácia, rytmika ... ). Orchester je kompaktnou súčasťou ansámblu , podieľa sa striedavo raz na zvu kom a ľbe , raz na
tetnaticko-motivickej štruktúre. Nevystupuje

Novoročný koncert Státnej filharmó nie Košice bol pripravený so zámerom uviesť poslucháčov do atmosféry
vicdensk~ho hudobného života minulého storočia , ku ktorej neodmysliteľ
·---n e patrí i tvorba Johanna Straussa
mladšieho. Autorského večera sa uj al mladý rakúsky dirigent
Konstantin Schenk, ktorého ešte nie ve ľmi vybrúsené dirigentské gesto nebolo inšpirujúce pre plnokrvnejší výkon orchestra. Obecenstvo však prija lo s nadšením ľúb ivé straussovské
melódie, podobne ako i sprievodné slovo poukazujúce na odvážneho ducha mladé ho Straussa.
Januárový organový pondelok (16. 1.) patril maďars k ej interpretke Anastázii Bed nari kovej . Jej perfek tná p rstová technika prevládla nad dtovým fondom , disciplínou a v nemalej
miere potlačila i slo hovú čistotu v skladbách J. S. Bacha, W . A
Mozarta a F. Mcndelsohna Bartholdyho.
Slávnostný koncert k oslobodeniu Košíc ( 19. 1.) pod taktovkou dirigenta Richarda Zimmera zanechal u prfto mné ho publika nie zvlášť presvedčivý dojem. Malá kont rastnosť , in tonač
ná a technická labilita hráčov poznamenala nielen V ranického
Predohru C dur, Moyzesovu Partitu p re veľký o rchester op. 67
a Borodinovc Polovccké tanec, ale aj Moza rtov Koncert pre
~lavfr a orchester C dur K V 476. Sólistkou bola Ľudmi l a Kojanová , ktorá i napriek málo "efektnej" hre orchestra presvedči
la technicky dokonalou hrou a štýlovou č i s to tou.
Slovenské trio (M. Lapšanský, E. Dane! a Ľ . Kanta) si pre
svoje košické vystúpenie (23. 1.) zvolilo náročný repertoár:
Brahmsovo Klavírne trio c mol, šostakovičova Klavírne trio

S'tfik
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predpoludnie

nadmieru vďačnou platformou. Zaujímavosťou bolo filozofi cké ponímanie vzťahu piatich
častí programovej symfónie. Prvé tri. ktoré
prejavujú d ostatok pevných kontaktov s realitou, zauj ali viac striktným a objcktivizujúcim po h ľadom ako démonické posledné dve
časti vyvierajúce zo žriedla podvedomia. Takéto markantné rámcovanie berliozovskcj filozofie bolo pre mňa vlastne novinkou. ktorú
som veľmi vďačne prijal. Orchester SF odviedol vynikajúci výkon- D. Kachidzc totiž neupriamoval pozornosť vždy na udávanie nástupov a nejedna situácia ležala na bedrách
samotných h ráčov orchestra, čo sa nijako negatívne neprejavilo na kvalite súhry alebo sólových partov. Slová uznania patria všetkým
fi lharmonikom bez rozdielu. nak o ľ ko každý
z nich mal plné ruky práce.

*

*

9. a IO. marec
C. M. von Weber: Predohra k opere Čaro
strelec
C. Kohoutek: Koncert p re husle a orchester
G. Mahler: Pieseň žalujúca
Slovenská fiJharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent Klaus-Peter Seibel, sólisti
Václav Snítil , Éva Andor, Zsu1.sa Németh ,
Attila Fiilôp
Zatiaľ čo prvá marcová dvojica abonentných
koncertov p riniesla dostatok pozitívneho
vzruchu a pocit nevšcdnosti, koncerty
9. a 10. marca vyzneli šedivo, hoci z hl'adiska
dramaturgie sa bolo na čo teš i ť. Nezaujímavo
a doslova sucho sa z pódia R eduty šírila
úvodná skladba, predohra k opere čarostre
lec Carla Mariu von Webera. Dirigent Klaus-Peter Scibel (NSR) akoby nebol dostatočne
inšpirujúcou osobnosťou pre hráčov Slovenskej filharmónie, pretože od počiatočných
kolízií v legendárnom kvartete lesných rohov
až do záverečnej plocho vyzn ievajúcej apoteózy sa orchestrom šírila neistota (alebo neveľký záujem), ktorá možno ostala ukrytá
pre príležitostného poslucháča, nemohla
však na seba neupozorniť notorického návštevn íka fi lharmonických koncertov. Z posamostatne, interlúdi á sú zverené organu.
Schmidtov neskororomantický , od diatoniky
po rozšírenú tonalitu siahajúci jazyk, akceptuje v zásade normy dramatiky svojej doby ,
zároveň ich spomenutými ric~c niami ozvláštňuje. Originálnym a s(I ča~nc úzus prekraču
júci m momentom je epilóg diela, v ktorom
po " normatívnom" oslavnom Aleluja nastupuje p ro ti "praktikám"- no nic proti logike
celku a zážitku- chor<ilne unisono mužského
zboru. Neustála gradácia opusu nic je týmto
symbolom na p rekvapenie vôbec porušená ,
naopak dáva textu nový rozmer, a ešte náležitcjšie upozorňuje na neobmedzené možnosti kontrastu, ktoré Schmidt v tomto bezmála dvojhodinovom diele majstrovsky využil. R eprízový charakter hudby epilógu potvrdzuje myšlienkovú kompaktnosť diela
a spol u s ostatnými riešeniami a prístupmi ho
povyšuje medzi nevšedné epicko-dramatické
výpovede nielen ,.svojej" doby.
Z inte rp retov up(Itali svojim výkonom výrazne dve osobnosti: dirigent Edgar Seipenbusch a tenorista Wolfgang Muller Lorenz.
Scipenbuschovo gesto bolo jasné, konkrétne
a presné , celkový výraz, koncepcia a prejav
dýchali muzikalitou. Početný aparát udržal
bezpečne pod taktovkou, navyše svojou vitalitou burcoval k neustálej pozornosti a " účas
ti " na interpretácii. Zaslúžil sa rozhodujúcou
mierou o stabilné napätie , ťah a gradáciu, čo
je v rámci takéhoto monumentu obdivuhodné. Rovnako vynikajuco sa zhostil svojej ú lo-

e mol a Dumky op. 90 A. D vofáka. V trochu napätej atmosfére večera (posledné takty dohrávali umelci pre výpadok elektrického prúdu v úplnej tme) sa trio uviedlo veľmi sympaticky.
Programové ťažisko posledného januárového koncertu
(23. 1.) tvoril Bartókov 3. koncert pre klavír a orchester, na
kto rého sólovom parte participoval ko ngeniálne Stanislav
Zam borský. Všetkými pozitívnymi znak mi sa popri Prcdohrc
Fidelio op. 72b L. v. Beethovena vyz n ačovalo i predvedenie
Bra hm ovej 3. symfónie F dur op. 90. Adrian Leaper z Veľkej
Británie (obidve dirigoval spamäti) založil svoju koncepciu
Brahmsa na vnúto rnom dramatizme diela . V kantilénových
plochách rozospieval orchester (nádherne vystavané Andante), ku lmin ačné body mali lesk a každá fráza rymtickú prcgnantnosť. Leape r sa v Košiciach uviedol v tom najlepšom
svetle a v tako m sa predstavili v závere mesiaca i fi lharmonici.
Prvý februárový koncert (!. a 2. 2.) bol určený Hudobnej
mládeži. Adresáta zohľadňova l jeho programový záber. Pri realizácii monotematického večera (ktorého dominantou bol
muzikál) si dirigent Róbert Stankovský prizval k spolupráci sólistov - klaviristu Jana Novotného (J. Ježek: Koncert pre klavír a o rchester) a trúbkára Juraja Bartoša (zmes melódií
J . Kern a, J . Mercera a H . Ca rmichacla- v interpretovej úprave). Úvod večera patril skladbe B. Martinu ( Half-Time) a záver popu lárne j suite z W est Side Story L. Bernsteina. Stankovský sa uplatn il suveré nne, k čomu prispelo i správne rozloženie
síl te lesa.
Zaujímavé bolo i ďalšie podujatie pre Hudobnú mládež
(8. 2.), ktorého aktérom bol Vladimír Čížik. V Košiciach

tcncionálneho efektného ent ré sa teda vykľu
lo kŕčovité hľadanie spo lo čného mízoru. Oživením bolo uvedenie husfového koncertu
Ctirada Kohoutka. v osobnosti ktoré ho sa
snúbi duša tvorcu a muziko lóga . čo zanecháva pečať na jeho ko mpozíciách. Hu s ľový
koncert patrí z hľadiska základnej kompozič
nej orientácie ku kla ~icizuj úcim trendom
hudby 20. s toročia a svojou zvukovos ťou pripomína najviac ideál Novej vecnosti nemeckej proveniencie. Skladate ľ kladie dôraz na
profilovanie sólového nástroja. takže sólista
Václ av Sníti l bol v neustálej permanencii.
Významný český virtuóz je predstav ite ľom
staršej huslistickcj generácie. čo sa p rejavuje
v ncopakovatdncj elegancii a tvorbe tónu.
Tá síce nev ybočova l a z okruhu klasicizujúcich intencií skladby. predsa však obsahovala
mikroskopickú hru s vibrátom. s prclínaním
jednotlivých fráz. Najúčinnejšia bola vari
stredná pomalá ča~ť. v rámci ktorej mal
V. Snítil naj viac priestoru na aplikovanie
svojich hráčskych zásad.
.. Mahlerovská horúčka ", ktorá si v tomto desaťročí stále vehementnejšie podmaňuje väč
ši nu európskych krajín, vytvorila tak povediac úrodnú pôdu na uvedenie vokálno-symfonickej prvotiny Gustava Mahlera, kantáty
Das Klagcnde Lied ( Pieseň žalujúca). Filozofický svet Mahlera prilákal do koncertnej
siene predovšetkým mladých ľudí, čo je pre
našu súčasnosť rovnako symptomatické.
Žiaľ, domnievam sa, že výsledný zážitok bol
pre mnohých sklamaním nielen kvôli štýlovej
ncvyhrancnosti Mahlerovcj kantáty. ale predovšetkým kvôli vlažnému prcdvedeniu, ktoré nedokázali zachrániť ani solídne výkony
speváckeho tria (Éva Andor, Zsuzsa Németh
a Attila Fulôp) a SFZ (zbormajster Pavol
Procházka). Rozsiahlemu vokálno-symfonickému kolosu chýbal dynamizmus (tempový,
dynamický aj farebný), v celku sa strácalo
vn(norné pradivo hlasov. Žalujúca pieseň
bola teda odohraná, no nedá sa povedať. že
by na mňa zapôsobila mahlerovsky apelujúco.
IGOR .JAVORSKÝ

hy W . Muller-Lorenz. Int onačne náročný,
exponovaný a rozmerný part Jána
zvládol technicky bezpečne a prcdncsovo
presvedčivo. Charakter partu rezonoval s jeho speváckym naturelom , č ím získal jeho
prejav na prirodzenosti a uvoľnenosti. Isto a
pôsobivo zaspieval svoj part i Theo Adam, i
keď by si možno charakter ,.postavy" vyžadoval monumentálnejší hlas - zodpovedajúci
dimenzii s tvárňované ho . Popri tradične spoľa hlivom a profesionálnom výkone P. Mikuláša potvrdil svoj talent a m n oh osľubujúce
kvality Ľ. Ludh a. Mäkkým tim brom a kantabilným frázovaním vhodne kontrastoval
s Lorcnzom a zároveň rovnako prirodzene
a stmeľujúco pôsobil jeho hlas v čas ti ac h sólového kvartet a. Za štandardný , v dobrom
slova zmysle, možno označiť výkon Margy
Schimlovej a Carmen Rcppelovej. Snáď
i preto, že samou·,j partitúra nedávala možnosť výraznej prezentácie . Orchester hral
disciplinovane , od začia tk u sa napojil na
Seipcnbuschovu po cdstavu a cieľ. Bolo zrejmé , že ho vitalita, elán a entuziazmus dirigenta (i ostatných prvkov ansámblu) motivuje. Prejav zboru nemožno hodnotiť ako najuvoľnenejší, nemožno mu však uprieť snahu
po podporení umeleckého zdaru. Pozitívom
je, že sa táto snaha v priebehu diela neustále
viac objektivizovala v konkrétny čin.
častokrát

IGÓR VALENTOVIČ

(predtým v Bardejove) ~a predstavil ako interp ret klavírnych
diel F. Chopina. Balady, nokturná , impromptu, scherzá, mazúrky, polky a polonézy boli predmetom jeho štýlovej analýzy
a interpretácie.
Programovú zostavu z rýdzo francúzskej organovej literatúry si môže dovoliť zaiste len výn imočná osobnosť, schopná reprodukovať tieto diela s osob_itým pohl'adom. Takouto osobnosťou je Ferdinand Klinda. Uspech, s akým sa jeho in terpretácia na recitáli (13. 2.) stretla, svedčí o dokonalosti v prepracovaní registračn ých a farebných odtieňov a logikou pri budovaní diela. Interpretačná mnohotvárnosť Klindu če rpá samozrejme z bohatých skúseností, ale predovšetkým z rozsiahleho
citového a tvorivého fondu , ktorý kladie do po predia autora
a jeho dielo.
Bodku za februárovými podujatiami košickej filharmónie dal
dirigent Róbert Stankovský slávnostným koncertom (23. 2.),
ktorý bol príspevkom k oslavám Februárového víťazstva . Po
Moyzesovej Februárovej dosiahol dirigent dobrý výkon orchestra i v Koncerte pre fagot a orchester C dur J. E . A. Koželuha. Výkon sólistu Františka Machatsa bol i napriek niekoľkým technickým lapsusom presved čivý. Trojicu programových čísel doplnila Symfónia F dur A . G. Rubinštejna . Mladý
dirigent dokázal vybudovať symfóniu s obdivuhodnou ľahkos
ťou- bez zbytočného dramatizovania dynamických kontrastov
vyzdvihol jeho podstatu - melancholický, ale ušl'achtilý podtón , pričom nezanedbal žiaden detail.

.JÚLIA BUKOVINSKÁ

..

Imrich Szabó
Imrich Szabó

začí na

kona domácom pó diu - kým v zahran ičn ej re prezentácii Slovko ncert ešte ne našiel pre
ne ho priesto r. Škoda. Mal
by čo povedať v prospech slovenského interpretačn é h o umenia. Za t ia ľ sa mocným hlasom pripomína doma. Už niele n ako výrazný
typ organistu , ale od nového ško lského roku
ako pedagóg organovej hry na bratislavskom
konzervató riu a najnovšie ako sólista Státneho ko morného orchestra v Žiline (ak nerátame organ v Koncertnej sie ni Cs. rozhlasu ,
kde jeho funkcia spočíva skô r v starostlivosti
o nástroj).
n ečne hrať: asp oň

Súbor Llnha singers

Linha singers
Niektoré ko mo rné ko ncerty MDKO majú
dramaturgiu , schopnú vyvo l a ť do ko nca spontánny záuje m obecenstva: vted y nie
je po trebné vyvi n úť zvláštne úsilie na nábor.
K ta kýmto bielym vranám cyklu patrilo vystúpenie česk éh o vo kálno-inštrumentálneho
súboru Linha singers 28. februára (bolo beznádejne vypredané a viacerí záujemci nemohli byť uspo koj ení). Vďa ka masmédiám
i g ramo plarniam je ansámbel dobre známy i
na Slovensku . K nášmu regió nu ho viaže aj
časť repertoáru , z kto rého niektoré čísl a ponúko l bratislavským pos luch áčom . Vystúpenie Lin ha singers sa stretlo so srd ečnou rezonanciou u obecenstva. Od ro ku založenia
(1963) sa obsadenie telesa niekoľkokrát personálne menilo - o mladzovalo- a v súčas nos
ti má č l e nov narodených neskô r ako bolo poč i a toč n é dátum činn os ti s(1boru.
Za št vrťs to ročie existencie súboru spôsob
a dramaturgia programov prešli zrejme viacerými variantami, kým sa vykryštalizovala
tá najú činn ej š i a: vedúci súboru moderuje vystúpe nie, ko mentuj e aranžmány, oko lnosti
a riešenie pro ble matiky prípravy niekto rých
číse l. Jedná sa o o pusy (alebo ich časti ) vymedzené zväčša barokom a romantizmo m
(17. - 19. st oroč i e) , hoci inte rpre tujú aj
skladby s ú čas n é - napísané už priamo pre
obsadenie Linha singers. Zvyčaj ne predvádzajú vokálne transkripcie inštrumentálnej
hudby (striedajú sa pomalé, kantabilné ale
i schcorzónnc, prskavkovité čísl a). Lin ha sa so
svojo u skupinou usiluje - a treba p rizn ať, že
sa mu to d arí - o rovnoce nn osť speváckych
a inštrumentálnych partov. Do istej miery tomu napo máha aj riadi aci mixážny zvukový
pult , kto rý má možn os ť sy n ch ro ni zova ť intenzitu mikrofónu každého čl e n a súbo ru
a takto prcparovanú ju od ovzdáv ať d o reproduktorov. Me no to hto "zvukového režiséra",
ktorý má v k o n ečno m dôsledku rozhodujúci
vplyv na de finitívno m vyznení programu ,
bulletin ani moderujúei "šéf" telesa neuvádzal.
Linha v závere programu predstavil jedno tlivých čl e nov ansámblu. Základ telesa
tvorí 6 vokalistov: sopranistky Hana Kubelková, Ofga Velická a altistka Dana Kriebelová, tenorista Milan Kottas, barytonista Jiri
Lin ha (spiritus movcns skupiny) a basista Jiri
Hansmann. Inštrumentálnu partiu skupiny
tvoria dvaja h ráči na klávesových nástrojoch
- prezentovaných aj sólist icky (klavír , čemba
lo, resp. elektrický organ) - Miroslav Brejcha
a Jitka Navrátilová, d ve flautistky Katka
Vrkočová a J a na Brejchová, kontrabasista
Peter Marcol a za bicími Eduard Rousek .
Technicko-umelecká úroveň mala vysoké
profesio nálne parametre tak v zmysle virtuózno-technického
zvlftdnuti a,
bohatého
spektra citového dotvárania živších , zemito
pulzujúcich opusov, ako i lyrícko-spevných· med itatfvnych skladieb. Snob, alebo "za
každú cenu" kritik by mo ho l m ať výhrady
k spôsobu niektorých aranžmán, pripomínajúcich vyšší po pulár. Treba však p ri po me núť ,
že súbor si kladie za cieľ sp r ís tu p ň ova ť práve
takouto fo rmou kleno ty vážnej hudby. Pripravi ť ľu ďo m osviežujúci , prfjemný zážitoka tento cie ľ aj do poslednej litery naplnil. A
to je nakoniec to podstatné a rozhodujúce!
Súbory takého to zamerania dokážu pritiahnuť obecenstvo, ktoré in áč podujatia tzv.
vážnej hudby viac-me nej igno ruje. V priebehu koncertu sa pos luc háč dozvedel čo-to
o kuchyni, spô obc prípravy scrvírovaných
histo rických pamiato k, ni ečo z histó rie hudby. Po pri tom mal a j zážito k z pred vádzania
takto osvetle ných diel. Pre info rmáciu uvediem autorov , kto rých časti skladieb, alebo
celé diela odzne li : prevlí1da li stari čes k í maj stri - Jan Krtitel V&~,hal, Jii'f Cart, Jiŕf Jan
Benda, Josef Mysliveček , Antonin Rejcha.
S účas ných zastupoval Otmar Mácha, európskych velikánov hudby reprezentovali J . S.
Bach, G . F. Händel, W. A. Mozart, B. Marcello. Pon úkaná paleta sa menila podľa zákonov ko ntrastu v ná lade , spôsobe aranžmášťast nú

Imrich Szabó

Snímka:

z. Mlnáčová

Imrich Szabó začí n a zúročovať svoj e vedomosti vyprovokovaný "novými teóriami",
pretavujc ich do názoru, profilujúccho jeho
rukopis. l keď základné kritériá zos távajú,
neuspokojuje sa s dosiahnutým , ale hľadá
perspektívu, ba doko nca siaha aj k experimentu . Ta kýmito prívlastkami by sa dal chara kteri zovať aj jeho posledný recitál v Redute 6. februára.
Imrich Szabó j e dobre zorientovaným hudo bníko m v najnovších inte rpretačnýc h trend och. Podstatný vša k j e predovšetkým jeho
vlastný názor , určova n ý vkusom i zmyslom
pre mieru . Preto - i k eď sa nie kedy necháva
unies ť na hranu únosnosti - n e pre kr ačuj e jej
isto ty , ale práve z to ho to rizika získava .
Na ostatno m recitáli , po pri Jarnej sonáte
Iris Szeghyovej (v ktorej si možno ve ľmi naliehavo uve do m i ť organistovo n ezastu p ite ľn é
tvorivé partnerstvo) a virtuóznej Toccate Duboisa, ktorá sa sta la predmetom jeho technicistickcj sebarealizácie, dominantami recitálu bo li Passacaglia c mol BWV 582 Johanna
Sebastiana Bacha, Pieces héroique Césara
Francka a Fantázia a fúga na chorál Ad nos
ad salutarem undam Franza Liszta. Szabó \i
zvolil inšpiráciu - nie z kompozičn e vyvát.cných štruktúr Bacha, ale jeho idolom sa stal
Liszt s ve ľk o rysou ro mantickou exaltovanosťou . Teda jeho línia smerovala cez Bacha,
Francka k Lisztovi, v hudbe kto ré ho syntetizoval a vygradoval int e pre tač n é " priebehy"
použité vyššie, založené predovšetkým na
kontrastovej , te rasovej d ynamike . Passacaglia (rozsaho m i heterogénnou stavbou) provokuje k overovaniu si agogických i dynamických zvratov , kontrastov, výrazových posunov. U rčit e však nic až k takým mo numentálnym rozmacho m a rozletom fa ntázie , akými sa nechal in špi rova ť Szabó. A ko ntrastne
k nim - až asketická striedmos ť iných tém .
Pre posl u ch áča je to frapantné, ale umelecky
trocha neuhladené, vyžadujúce si isté ko ncepčné prehodnotenie a vyrovnanie. l keď sa
" ľubovôľa" v súčasnej interpretácii a kceptuje, vyváže nosť a disciplína je u Bacha neodlu či teľnou ve li činou . Ve ľké gradácie z B acha nadobud li ešte vzrušujúcejší tep u Francka. Z rýchlené te mpo , oprostené v prvej časti
od a kéh okoľve k výrazu (predchádzajúceho
miestami až do asketického "č ít a n ia nô t"),
postupne smerovalo a narastalo do zvukovo-farebnej ve ľkorysej brilantnosti . Túto predstavu ešte prchfbil v Lisztovcj Fantázii, ktorá
bola doslovno u ukážko u bohate j interpretačn ej fantázie o rganistu . Koncepciu mal
do de tailu premyslenú, princíp stanovený.
Doko nalá technická virtuozita uvo ľn il a fantáziu predovšetkým v emocionálno-výrazovej sfére. Bo l to výkon par excellence!
ET ELA CÁRSKA

Snímka: archfv HŽ

vystihol atmosféru tohto tak naliehavo vypovcdajúceho d iela. Na lcdujúce Scherzo c mol
je súčasťou Sonáty FAE (Frei aber einsam),
ktorá bola tímovou prácou troch skladatel'ov: Dietricha (1. časť), Brahmsa (Scherzo)
a Schumanna ( Intermezzo a Finále). Scherzo
i napriek to mu , že je prvou Brahmsovou
skladbou pre husle a klavír, je doklado m
zrelého a osobitého sk l adate ľovho rukopisu. Populá rne duo g mol Z domoviny
Bedricha Smetanu (v skráte nej verzii pod ľa
revízie F. Ondľíčka) sa v podaní P. Michalicu zaskvelo po n á roč n o m predchádzajúcom
diele tónmi domova, typicky česko u spevnosťou . Manželia Michalicovci sa v závere svojho vystúpenia zavďači li publiku prídavkom Ave Mariou (Ch. Gounod - J . S. Bach),
v ktorej opäť de monštrovali prirodzený vkus
a vrúcnu muzikalitu. Na začiat ku aj na konci
koncertu sa hudba striedala s hovoreným slovom: d ialóg moderátora l. Bergera s inte r-

nov, štýlu. N i e koľkokrát sa ako autor objavil
aj umelecký ved úci Jiff Linha (úpravy , č i dokomponovanie zlomkov archívnych pamiatok i zo Slovenska). Bo l to nesporne vydarený veče r a som p resvedčen ý, že každý , kto
mal šťas ti e sa n a ň dos t ať, odchádza l spo koj ný, osvieže ný a pouče n ý.
VLADIMÍR ČÍŽIK

Nedeľné

dopoludnia
v Galérii
Návštevníci koncertu 22. l. ma li m ož n osť
si tri sonáty pre husle a klavír: z obdobia baroka, klasicizmu a ro mantizmu. Program dramaturgicky zauj ímavý bol však
v rozpätí j ednej hodiny posl uch áčsky d osť
n á roč n ý. Sólista Ewuld DaneJ sa s maximálnou suve renitou zhostil úlo hy dem on št rovať
tvoriví• individualitu s kl a d a teľs k ých osobností, akými sú Händel, Beethoven a Franck.
G rac i ózn osť a ta liansku s pevnosť Händelovej
Sonáty A dur č . 5 pre husle a klavír (resp. pre
melodický hl as a basso continuo) , vystriedal
brilantný dialóg huslí a k la\ íra v Sonáte A
dur op. 30 L. van Beethovena. Inte rpreti sa
dôsledne zamerali na vystihnutie koncertného štýlu d iela a prácu s myšlieokami vo vyrovnano m vzťa hu oboch nástrojov. E. Dane!
a
Poulová (klavír), rešpektovali prízn ačnú
črtu husľových sonát - partnersk ú vyváže nosť
a rov noce nnos ť oboch nástrojov. Dramaturgickým vrcho lo m matiné bola expresívna Sonáta A dur pre husle a klavír C. Francka, pozoruhodná formovou výstavbou a mo tivicko u skfbenosťou . Silné dramatické napätie
a konfli kt n os ť ha rmo nicke j i mo tivickej sfé ry
vy ús ťuj e v poslednej č asti do vyrovnaného
záveru. Sólista svojo u ko ncepciou (konzultovano u s vedúcim jeho externej ašpirantú ry
Bo hdano m Warchalom) plne zo hľad ni l štýl
jednotlivých diel á svojím kultivovaným , racio nálne podopretým prístupom jasne dokume ntoval zrel(• muzikalitu . Záverom ešte poznámka: je azda vinou nového (t roj roč n é ho)
nástroja, že nám miestami unikala m äkkosť
tónu a citová zai nteresova n osť . Zlat ica
Po ulová bola citlivou partnerkou, tvorivo
participuj úcou na výsled nom tvare.
Ďalší ko ncert 29. l. bol prvým podujatím
cyklu Hudba a interpret. Zmyslom a cieľom
cyklu je zblíženie inte rpreta s pos l u cháčom
i prostredníctvom hovoreného slova. Sprievodca - moderátor predstavuje umelca a dielo , odh a ľuj e tvorivú cestu interpreta , jeho
názor a spôsob štúdia d ie la. Ide vlastne
o sna hu živ0u kon frontácio u slova a hudby
dospieť čo naj bližšie k i n terp re t ačnému a este tické mu ideálu d iela. Toto úsil ie však nestavia pos lu c h áča do pozície pasívneho konzumenta , ale vyžaduje od ne ho podnety a nové myšlienky, čím sa potenciá lne stáva spolutvorcom stretnutia. Taká je predstava Slovkoncertu . Ide s k u točne o sympatickú snahu,
najmä keď si uvedomíme, že väčšin u návštevn íkov koncertov v galérii nemožno zarad iť medzi profesionálnych hudobníkov .
U menie Petra Michalicu a Eleny Michalicovej netreba zvl ášť p redstavovať . l keď P. Michalica vystúpil pred bratislavským publikom
po dlhej prestávke (pobyt v USA), o to
s rd ečnejšie sme vnímali tóny krásneho nástroja ovládaného s nesmierno u muzikalito u,
vrúc n osťou a nevšedným intele kto m . Elegancia a rados ť z hudby prcstupuj ú všetky die la,
kto ré tvorili d ra matu rgiu konce rtu . Sonáta
G dur G. B. Pergolesiho v úvode koncertu zaujala krásou vokálne artikulovanej melodiky. V äč ši e nároky na pos luc h áča kládla
Brahmsova l . sonáta G dur op. 78 pre husle
a klavír, d ielo, ktorého nezvyčajná intimita
má korene v hlboko m vzťa h u sk lada te ľa ku
C la re Schumannovej . Peter Michalica citlivo
vypočuť

z.
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prctom, ktorý pod nietil k úvahám, osvetlil
d iela a ich tvorivé pre tl močen i e z iného pohľadu. Pohľadu umelca , ktorý dôsledne rešpektuje estetické a štýlové pri ncípy hudobného myslenia , uvážene volí výrazové prostriedky, če r pajúc zo svojich emocionál nych
a intelektuálnych schopností. Robí tak s veľ
kou úctou k dielu , i k ind ividuali te sk l ad a t eľ
skej osobnosti. S úctou podopretou hlbokým
poznaním. Záverom chcem vysl ovi ť prianie ,
aby sa nová forma vzájomnej komuni káciesprostredkovaná hovoreným slovom medzi
interpreto m a poslu ch áčom ďa l ej úspešne
rozvíjala, nevtieravo (ale fundovane) aktivizovala pos lu c h áča , rozši rovala jeho obzor
a prehlbovala umelecký zážitok.
Nemožno poved ať , že n ečakaná zmena
programu n edeľ n é h o koncertu 5. 2. bola
sklamaním. Pôvodne plánované "pokračova
nic cyklu Hud ba a interpret so sólistkou
Ľ. Rybárskou a sprievodným slovom T. Ursínyovcj sa n e uskutočn ilo. Napriek tomu
koncert Eleny Holičko vej s klavírnym sprievodom Ľ. Marcingera, vhodne doplnený recitáciou l. Rapaičovej bol plno hodnotnou náhradou a veľkým umeleckým zážit kom. Sólistka zaradila do svoj ho programu diela
L. van Beethovena - Ah! Perlido, A. Dvoráka
- C igánske melódie, B. Smetanu - ária Marenky z 3. dejstva opery Predaná nevesta
a G. Verdiho - ária Leonóry zo 4. dej stva
opery Sila osudu. Vďa ka kultivovanému prejavu, prirodzenej ume leckej úrovn i, citlivo
zo hľadň ujúc štýlové požiadavky a osobitosti
sk l adate ľskýc h poetík. C harakteru a zafarbeniu hlasu ako i natu relu sólistky najlepšie
"sedeli " diela českýc h sk l a d a te ľov Dvoráka
a Smetanu . Dramat urgiu koncertu zmysluplne dotvorila poézia J . Hollého, F. Hrubína
aM. Hal'amovej .
Na margo spom ín aných koncertov ešte
malá úvaha: vz hľadom na kvantum vhodných
priestorov na organizovanie komo rných
koncertov v Bratislave srne vďační za priestory GMB. Napriek tomu , že akusticky miestnosť nic je vždy plne vyhovujúca a v súčas
nosti priemernému počtu návštevníkov nepos t ačuje. Je chvályhodné, že poriadatelia
koncertov (Slovkoncert. ZSSKU a SF) zaraďujú sporadicky i prem iéry sk ladieb slovenských s kladate ľov a prichádzajú s novými
formami (Cyklus Hudba a interpret). Stálo
by však za úvahu ešte viac s k valitni ť dra maturgiu ko ncertov , rozší riť výber sk ladieb
o väčší poče t diel literatúry 20. s to roči a našej
i svetovej . Vo li ť diela a autorov, s ktorými
náš pos luch áč nemá mož n osť bežne sa stretnúť . Prvoradou úlohou dramaturgie nie je
pri spôsobi ť sa pu bli ku, a le publikum vychovávať.
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Baletný súbo r Štátne ho divadla v Košiciach vstúpil do te jto
divade lnej sezóny titulo m , kto rého pozícia vo fo nde svetového
baletného umenia je vskutku autoritatívna: Coppélia od Lea
Delibesa- to je dne~ tradícia , de dičst vo , klasika .
O d č i as, ke ď toto sympatické dielko , jedno z mála komediálnych v baletnej literatúre, triumfálne uzre lo svetlo sveta na
scéne parfžskej Grand Opéra, uplynulo 120 ro kov. Je to časo
vá pr iepa s ť , prevcrujúca umelecké a estetické ho dno ty bale tného "evergreenu", ale zárovc r1 limitujúca jeho možné noeticko-axio logické funk cie. Aké sú teda potencie fu nkčnej spôsobilosti tej to nesko ro-ro mantickej ,. re likvie" baletného umenia
v súčasnosti ?
Hudobn á predloha Coppélic sa v ča se svojho vzniku stala
modelovým typom ba le tnej ko mpozície. Má pre balet prepotrebný základ v ostinátnej rytmike, intelige ntnú melo dickú
kresbu . J e svieža, pri a moči a ra , j ednozn ačn á, n cza ťaže n á kontemplácio u, o ddane sl(tžiaca, ale pritom n eo púšťajúca svoju
a uton ó mn os ť . Vtipné libreto Ch . Nuittc ra , napísané na motívyrozprávky E . T . A. Hoffm anna , másícezaujímavý ná mct, kriticky refl ektuj úci módny dobový záujem o hypnotizmus, špiritizmu ~. magnetizmus, avšak sujet plynie v tra d ične sladko m,
rozprávkovo sa ti s fa k čn om , happye ndovo m duchu . Postavy sú
modelovo pri ehľ adné, situácie vo pred dcš i frov a t eľn é , predikcia je absolútna . A spôso b výstavby cho reografickej roviny?
Integruje všetky druhy tan eč n ej plastickosti , pričom d o minuje
prísna , mctafyzická reč klasického tanca so stuhnutým skonvencionalizovaným úsmevom, predstavujúca o hňostroj kultivovane j , plastickej , technicky n á ročnej virtuozity , ale postrádajúca a kýkoľve k vnútorný zmysel a význam .

Co teda priniesla košická Coppélia? Podarilo sa inscenátorom zreko nštituova{ je j hodnotové b ytie? Odpoveď je jed no zna č n á. NIE. Naštudovanie, ktoré na scé ne Domu kultúry
ROH (v súčasnost i supluje re ko nšt ruovanú budovu ŠD) zrealizoval cho reograf a režisér Juraj Goga , výtvarník scény Já n

Hanák. autorka kostýmov So ň a Kaanová a dirigent Ján Malovec , n e pre kroči l a rámec bežnej piety a re min bcencie.
C ho reorgrafia rešpektuj e pôvodnú autorskú faktú ru, dramaturgickú výstavbu a režijný plán Arthura Saint-Léona . Nemožno jej však upri e ť isté nevyhnutné .,re tušérskc" iniciatívy.
snahy zd y na mi zova ť statické, zl ogi zova ť nelogické. vy prášiť
príliš zapráše né . V kon eč n o m d ôsledku však napriek týmto
kozme tickým úpravám vzniká doje m rezignácie na možn os ť či
skôr príl eži tosť za po le m i zovať si s klasikou , dojem nescho pnosti zabezpečiť tradícii reálnu a funk čn ú existenciu v príto m-
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nosti . Oživovanie tradície ne môžeme re dukova ť na mechanické zako nzervovávan ie , archaizovanie, d ogmatizmus, č i pie tou
apo teózu . U rčujú co u pre misou vzťa hu cho reografov i interpre tov k bale tnému dedi čs tvu musí b yť po treba kreativity, tvorive j rev ízie, aktuálneho praktického prehodno tenia. Rigorózni zástancovi a " ni č ím neo t ras it e ľn cj tradície" kl asických titulov asi nebudú súhlas i ť s konštatovaním, že baletná klasika. nie
je ta buizovaný, d o seba uzavretý umelecký poklad , ume lecko·
histo rická hodno ta , ktorá bola , je a bude základným východiskom pri h ľadaní nových ciest, záväznou premisou pre j ej o bohacovanie prítomn osťo u .
Košická incenácia však túto kutoč n osť igno r uje, nepre kračuj e rámec zaužívaných stereotypov a metód zd edených z minulého st o roči a. Istele , j e to jedna z ciest, ako insce novať klasiku . Lenže cesta zasta raná, zaprášená , p rogramovo rczignujúca na a kýko ľve k ko ntakt s intelektuálne vyspelým a esteticky n áročn ým divá kom .

C ho reografi cky. po ..zcmrtCJ" tcmpovo. n epocho piteľnej
výstavbe veľkýc h ansá rn blových tancov L l . dejstva . inscc míciu
č i astočne osviežila - aj keď do dôsledkov nevyužil a po núkané
možnosti - textácia 2. dejstva. Z ákladným princípo m jej výstavby je ko ntrast . ko ntrast dvoch o brazných motívov: ..oživenej" statiky a dynamiky. Dochádza tu ku ko nfro ntácii neprirod leného. vykonštruovaného coppé liovského sve ta bábik-automatov a dynamického princípu života . ktorý reprezentujú
Franz a Swa nilda. Tret ie dejstvo je ko mponované tradične
ako roztancovaný happ y cnd . o rname nt álne divert imento s neodmyslitcfn ým t ec hni cko-inte rpre t ač n ým vrcho lo m v podobe
· pas de deux.
Koši čan i a prirodze ne nemôžu prekročiť svoj tieň , možnosti,
s ú časné po dmienky . Naprie k to mu tre ba zaz n a m e nať pozitívny fakt personálnej stabilizácie súbo ru . Najkvalitnejšou devízou inscenácie boli to tiž slušne prezentované sólistické výko ny
a disciplinovaný. zanietený. s úvz ťažn ý výko n zbo ru . Z hlavných protagonistov zaujali talentovaná Erika Lišková (Swanilda), technicky precízna Kristína Lučková (Coppélia), štýlový
Ľubomír A čai (Coppélius). Ľubomír Ulič ný ako Fra nz ži aľ nedispo nuje potrebnými technickými parametrami na zvládnutie
to ho to partu .
Scé nické riešenie svojo u popisno-aute ntickou d eko ratívnosťo u zbytočne ilustujc prostredie a do bu , v kto rej sa suj et odo hráva. Invencia vyprchala aj z h istoricky štylizovanej. fa rebne
presýte nej a atribútne redundantnej kostýmovej palety. Výkon orchestra bo l poz n ače n ý ne s k (ts en osťou dirigent a praco vať s ba letným súbo rom .
Coppélia "na košický spôsob"- to je re trospektíva, pohľad
d o minulosti . O rn amentálna slávn osť v medziach t ra dičného
kánonu . Ncokázalé pod ce ňova ni e diváka. Chcenie povedať
vi ac ako vi eme. A navyše samé prestarnuté, muzeálne pravdy,
v príto mnosti , žia ľ , páchnuce naftalínom.
VELIKA JANEČKOV Á

rubá

Hž

Igor Dibák vstúpil do slovenske j opernej arény krátkou buffo u Svietni k (1975- 1976- libre to podľa po viedky A. P. Ccchova Umelecké die lo si napísal sám). Popri zachovano m lokálno m ko lo rite (dotvárajú ho niektoré rusizmy) má Svietnik
širší, n a dčasový dosah: zábavným spôsobo m pranieruje malomeštiacke manie ry - najmä pokrytectvo, falošnú prudériu
a podplácanie . Hud ba umocňuj e te nto zámer: partitúra je vypracovaná filigránsky z d esiatich motívov, resp. motivických
jadier .
Svoju druhú -cca po lho dinovú - komickú operu , nazvanú
Silveste r, op . 37, napísal D ibák v roku 1986. (Premié ru mala
30. 12. 1988 na druho m slove nsko m televízno m okruhu). Silveste r je príležitostné opusculum , napísané zrejme na o bjednávku - k vyvolaniu , resp . dotvoreniu typicky silvestrovskej
atmosfé ry v najmasovejšom (i najškodlivejšom) komunik ač
nom médiu . (Nic náhodo u Pražania yrezývajú televízor ,.debilizátoro m" .) Li breto z pera Pe tra Strelingcra a sk l adate ľa je
komicko-groteskná ( neve ľmi pravdepodobná) anekdota o pokuse mladého ženatého muža n ásj ť svojmu šéfo vi, staré mu
ml ádencovi , pomocou inzerátu životnú partnerku . Všetko je
na dobrej ceste - no nedorozumenie oboch mužov a následný
konllikt mladej manžels ke j dvoj ice plán pre kazí. Napokon sa
šéf s podriad eným po me ria a sp oločn e o slávia Silvestra , pričom mlad ý muž svojmu šéfovi opä ť rad í (tak ako na zači atku
prfbehu) , aby sa oženil ... Takýmto uzavretím d o kruhu sa to to
Dibákovo dielo podo bá jeho o perne j prvotinc.
Analogická je aj hudobná reč Silvestra : svoj ský ( trocha
Stravinským inšpirovaný) neoklasicizmus, plr.ý neza krytého
parodovania -čast é skoky a kolo ratúry vo vokálnych partoch
zosm ieš ňujú svojich nos it e ľov - "pro ducento v" (i prázdnu virtuozitu mno hých starších o pier). Hud obná riava, ako aj scénické d ianie majú ad ekvátny tempo rytmus - striedajú sa v nich
rýchle miesta s po malšími . lyrickými úsekmi . Podobnosť úvod nej a záve rečn ej situácie je vvyjad rená ana logickou ko ntrapu n kti cko- imit ačnou hudbou na ich zači a tkoc h (prakticky totožnou s hlavicou). Silvester - v po rovnan í s detailnou prácou
na Svietniku - je ko mpono vaný (či skôr " nahodený") viac
al fresco - hoci o pa kovani a niekto rých hudobných myšlieno k
a čas té ostináta vytvárajú homogénny, primárne homofó nny
celok (okrem miest simultánne ho a i m it ačné h o kontrapunktu ,
ktoré sú výnim kami , potvrdzujúcimi toto pravid lo ).
Naj častej š ím prvkom v Silvestri j e valčíko vý r ytmus. Vytvára protiklad k scénickému dianiu ; kým dej je zo sú čas n os ti , archaický valč íkový podklad (akoby naftalínom zapáchajúci vetešnícky tovar) ho ka rikatúrne ozvl áštňuj e . Výbo rne vyznieva
mendelssohnovský ci tát - začia tok svado bného pochodu
z hudby ku hre Sen noci svätojá nskej : tvorí vyvrcho lenie
l. obrazu - veľmi názorne ,.zhmott1 uje" víziu podriadeného
o "blízkej" šéfovej svadbe.
Dibákov Silvester typick y operetnými "nachta nzami" chvíľami pripomína ľahkon o hú múzu ; v prvom obraze ho ta ncujú
obaja mužskí hrdi novia , v druhom pi sate ľka inzerátu po prečí
taní odpovede. Celkový ráz dielka je však o pcrno-buffózny,
primárne karikatúrno -groteskný (s ostrovčekmi lyriky. no
zväčša tiež " n a dľa hčova nej ·', č i priamo parod ovanej!).
Televízna pre mié ra Silvestra mala všetky č rty p rofesionality. Výborný bol výber predstaviteľov : Ši mo na Pu meniča (šéfa)
stelesnil Milan Ko pa čk a, Silvestra Malinčiak a (podriad eného)
Dušan Jarjabek, Zuzku (je ho ženu) E lena 1-l oličková, Šte fániu Prúžikovú (od osiel a teľku inzerátu) Jitka Z erhauová.
Všetci hrali civilne, bez maskovania- v kostýmoch Dani ce H anákovej a na scéne (inte riér moderne zariade ného bytu) Ján a
Hanáka. Pod výbo rno u taktovkou Ruda G e riho hral orchester
pražského ND . Dramaturgom bol Štefan Potaš, režiséro m Miroslav Fischer.
IGOR VAJDA
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Mihály Kálmándl a Gabriella Felberová
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Vedenie budapeštianskej ~té tnej opery v posledných sezónach čoraz
na svoj ich scén11ch hosťov11ť film ovým 11 činoherný m
režisérom , no výsledok tohoto snaženia j e zatiaľ veľmi problematický.
Pamätám sa na nevydarenú inscenáciu Mowrtovho sings pielu Únos zo
serailu (HZ 16/87), ktorá bola med zičasom vyradená z repertoáru a teraz sa obávam, že podobný osud také aj Wagnerm•ho Blúdiaceho Holanďaml. l'remiéra diela v dvoch obsadeniach bola v no,•embrl minulého
roku, no v predstavenl , ktoré som videl počas mojej januárovej náv~te
vy, demarkačná čiara týchto dvoch alternácii už bola úplne rozmazaná.
Viac ma vbk zarazilo úplné nepochopenie Wagnerovho zámer u zo strany režiséra J énosa Áua o taktid hosťujúceho scénografa Róberta Men·
czela.
" Pre mňa celá opera predstavuje koncentrovanú baladu ... " povedal
režisér v jednom predpremiérovom interview na stránkach programového bulletinu Pesti Miisor, no tieto slová , žiaľ , zostali nerealizované. Lebo
na j avisku práve tá baladickost', té "Diisť rc Glut , die hier ich fiihle
brennen ... " , ako to vyslovuje sám Hol an ďan v dvojspeve so Sentou, je
úplne eliminovaná a výsledok tejto Inscenácie bol zjednodu§ený na tradi čný ľúbostný trojuholnlk. Mohol by som vymen ovať celý rad protire·
čcnl s Wagnerovým zámerom a s jeho režijnými in~trukclami , no spome·
niem aspoň jeden z najpodstatnej~lch momentov: Druhé dej stvo inscenácie - podľa Wagnera "Ein grosses Zimmer Im Hause Dala nd' s .. " sa
odohréva v úplne Indiferentnom prostredi, ktorého stena j e z akejsi vrecoviny, cez pozadie ktorej sa počas Sentinej balady objav l hviezdnaté ne·
bo. Na s tene tohoto priestoru v~nk nie je ani stopy po portréte Holanďa·
na - "Das Bildnis eines bleichen Mannes mit dunklem Barte und in
schwarzer spanischen Tracht... " - ako to určil Wagner. Namiesto tohoto obrazu drži Senta v ruke iba akýsi malý medailónik, nad ktorým Sll ieva svoju baladu .. .
Inscenácia je teda po režijnej a výtvarnej stránke vyslovene pomýlenou zá ležitosťou , ale, žiar, ani hudobné naAtudovanie neprinMa jednoznačné uspokojenie. Na čele predstavenia stoji Ádám Medvec.zky, výborný v talianskom repertoári. 'o jeho terajši výkon charakterizuje nevyvážený zvuk orchestra, vyč nievajúcc nástrojové skupiny a miesto dramatického napätia iba hlu č né tlmoccnle Wagnerovej partitúry, čo bolo
pre mňa vyslo,·eným rozčarovanlm. Jedinou prija teľnou kreéciou bol
výkon mladého Mlhálya Kálm:lndiho v titulnej postave, v adckvlitnom
kostýme Nelly Végóovej. Mladučké sólistka opery Gabriella Fclberová,
napriek tomu, že po hla.~ovej stránke mé v~etky predpoklady, aby sa ča 
som stala výbornou wagnerovskou mladodramatickou hrdinkou, je ako
Scnta iba rojčivou dievčinou bez onej vykuJ>itel'skej osudovosti, ktoré t úto postavu tak jednoznačne determinuj e. lial', ani Dala nd v podani Lászlóa Bárénya-Paála a a ni Erik Józsefa Hormaiho neboli na pof.lldovanej
úrovni. Zborové pasáže n ~tudované Miklósom Szalaym zneli vyrovnane, s patričnou profeslonélnou homogénnosťou.
čast ejšie umožňuje

v Budapešti

Znamenité predstavenie Verdiho Traviaty, popri nezmenenej výbornej scénicko-režijnej koncepcii (HZ 16/87) bolo prlťažll vé predov~etkým
vďaka vystúpeniu dvoch hostf: prvou z nich bola Gyôngyl Lukácsová1. č. v Moskve žiačka Jevgenija esterenka. Napriek tomu, že Lukácsovej výkon po stránke diferenciácie lyrických odtieňov vykazuje dte urči
té rezervy a žiada sa tiež zaobliť niektoré ostré vý~ky v prvom dejst ve,
upúta výbornou dramatickou koloratúrou, s uverenitou a sympatickou
hereckou kreáciou . Jej partnerom bol mladý Rus, tenorista Arkadij Mi~eňkln , ktorý je na javisku napriek určitej hereckej ťažkopádnosti prijemným zjavom a na vy~e disponuje dobre ovládaným, pekným, farbistým bel cantom . Raritou tohoto kvalitného predstavenia bola mladé korcpetitorka Valéria Csányiové - pre mňa prvé dirigentka, stojaca na če·
le operného predstavenia.
Druhá premiéra na scéne Er kelovho divadla - romantická opera Romeo a Júlia od Charlesa Gounoda- bola ocakévaná s veľkým Zllujmom
z viacerých dôvodov: jednak preto, t e toto dielo bolo inscenované v Budape~ti naposledy v roku 1910, ale Zliujem vzbudila aj réžia - tvorcom
javiskového tvaru bol sám tenorista Dénes Gulyás (postavu Romea naštudoval pred tromi rokmi v Metropolitnej opere). Premiéra prvého obsadenia - s Péterom Kelenom a Mártou SzOcsovou v titulných postavéch
- bola na prvý sviatok vianočný , kým protagonisti druhého obsadeniaDéncs Gulylis a Andrea Rostové - sa predstavili začiatkom janulira. Navštftll som prvú rcprlzu druhého obsadenia a presvedčil som sa, že považovať Gounodn - na základe svetovej obľúbenosti jeho Fausta - iba za
,Jednoopusového" skl adateľa , je vysloveným omylom. Réžia Dénesa
Gulyésa - na mobilnej a efektnej scéne Lóránta Kézdyho a v prekrésnych kostýmoch Judity Schafferovej - ne~piruje na avantga rdné experimentálne stvárnenie, ba práve naopak, je klasicky umiernená, mé výborný rytmus a spád a pri pekne komponovaných zborových scénach je
zameraná predovšetkým na vypolntovanle charakterových čtt . Veľkým
prekvapenlm a kvázi senwč ným objavom predstavenia je mladučké
Andrea Rostové , t. č . e~te posluch áč ka Vysokej §koly Ferenca Liszta. Po
hlasovej strénke vykazuje takú dokonalos!', zrelost', rahkosť a sponténnu prirodzenosť, že posluchéča vyslovenen frapuje. Romeovi muslm
vytknúť iba to, že režisér Gulyás má pod prfllš ostrou kontrolou speváka
Gulyása, a tak viac u voľnen osti a väčšia dávka prirodzenej vášne- Gounodova hudba to v plnej miere umožňuje - by posunuli na ideélnu úroveň jeho ináč znamenitý výkon. Jénos Martin je sympatickým Mercuziom, Zsolt Bende aristokratickým Capulctom a Kolos Kováts vefml
ľud ský m pátrom Lavrincom. Ferenc Nagy na čele orchestra vyzdvihol
lyrlcké momenty partitúry, jeho výkon bol plastický, bezchybne vymodelovaný, čim divékom priblfžil toto neprávom zanedbané dielo v plnej
melodickej kráse. Opera j e n~t udované vo francúzAtine, a tak obecenst vu spoľahli vo tlmocl maďarský text svetelné zariadenie.
JOZEF VARGA

Súradnice najaktuálnejšej problematiky
z l. str.
konzervatória v Žiline ste študovali na Hudobnej akadémii Franza Liszta vo Weimare
a 7 rokov pôsobili v hudobnom školstve NDR.
Potom ste 8 rokov vyučovali hru na hudobnom nástroji (akordeón , klavir) na Katedrách hudobnej výchovy Pedagogických fakúlt v Nitre a Prešove. V súčasnosti ste externou vedeckou ašpirantkou u prof. O. Bimber ga na Univerzite M. L uthera v Halle. Mali ste
a máte možnosť bližšie sledovať vyspelý hudobný život v NDR. Nachádzate v ňom inšpiračné momenty jednak pre skvalitňovanie
svojej riadiacej práce, ale aj pre rozvoj nášho
koncertného života?
- Súčas ná hudobná kultúra NDR vyrastala
v porovnaní s nami na iných základoch ,
z iných tradícií a ako celok m á v mnohých
parametroch vyššie kvalitatívne ukazovatele ,
čoho d ôkazom je n apríklad a j vyšší poče t
profesionálnych orchestrov. Niekedy už aj
v m estách s 30 až 40 tisíc obyvateľmi pracuje
takéto teleso . Príslovečn á pres nos ť a dôslednosť ako dôležitá črta ich národnej .povahy sa
prejavuje nielen v organizácii práce, ale aj
v jej výsledkoch . Aj orchestre v menších
m estách sú dobudované ako rela tívne samostatné celky, s<;h opné plniť ná roč n é umelecké
úlohy. Bohaté· nä:Eodné hudob~1é tradície sa
odrážajú aj v kva litách posluch áčskeho zázemia . ·s takými javmi , ako je kupovanie vstupeniek inštitúciami a nechodenie na ko ncerty
ale bo pohfdavé vyj ~drova nie sa vysokoškolsk y vzdelaných ľudí o vážnej hudbe som sa
v miestach môjho po bytu nikdy nestretla . Na
rozdiel od n ás je v dramaturgických plánoch
pro fesion álnych o rchestrov NDR viacej súča sn ej domácej hudby. Obyčajne je zastúpená v programe každého koncertu a poki aľ
so m mala mo žnos ť sled o vať , pos luch áči ju
prij ímajú s porozumením . V týchto p oznatkoch sú aj bohaté podnety pre našu prácu .
Rozvoj tvorivej hu'dobnospoločcnskej aktivity každého druhu je spätý aj s požiadavkou
verejnej informovanosti. Jej napÍňanie patri
do kompetencie hudobnej publicistiky a kritiky. Aká je v tomto smere situácia n a východnom Slovensku?
- Obje ktívne info rmácie, fundované analýzy, postoje a podnety, kritické pripo mienky
a konštruktívne návrhy sú pre formovanie
hudobného p ovedo mia verejnost i a p re skvalitňovanie pr áce ŠFK nevyhnutné. Kritické
refl exie ich tvorcov m aj ú o byčajn e bezprostredný dopad n a myslenie a ko nanie a ako
také by m ali byť realizované s profesionálno u
erudíciou a o bčianskou zodpo vednos ťou. Ak
Dokončenie

sa pozerám na s účasnú východoslovenskú
hudobnú kritiku a publicistiku z tohto asp ektu , musím kon š tatov a ť , že jej doterajšie prejavy sa k uvedeným parametrom ešte ne priblížili. Pri úplnej absencii profesionálnej hudobnej kritiky má podstatná č asť z neveľké ho
počtu týchto prejavov charakter recenzentsko-spravodajskej činnosti a fu nguj e ponaj-

chodného Slo venska a našej práci sa naj čas
tejšie stretávame iba na stránkach novín v
Košiciach , Prešove a Bardejove, ale aj tu sú
ešte mnohé nevyužité rezervy, najmä v ich
pravidelnosti a rozsahu . Ťažiskové , profesionálne erudované hudobnopublicistické výstupy závažnejšieho spo l očenského d osahu ,
s pravidelným hodnotením umeleckých sna-

vybraným štipendistom SHF - a bsolvento m
hudobnej vedy,' by bolo umožne né štud ovať
a o boz namova ť sa s problema tikou koncert·
nej praxe priamo v SFK, v prie behu jedného
až dvoch rokov. ZSSKU by si poto m z nich
vybral jedné ho (podľa pracovných výsledkov) na m iesto stále ho redaktora HŽ n a východnom Slovensku.
V koncepcii vašich r iadiacich zámerov dominuje pohľad na fun kciu a poslanie ŠFK
v širšieh súvislostiach a hlbšom zábere do riešen ia existujúcich problémov, v čom je obsiahnutá aj perspektíva jt•j budúceho vývinu.
Považujem to za neobyčaj ne cennú devízu,
ktorú treba vrele priv ítať na prahu tretieho
desaťročia činnosti Šl<' K.
- ŠFK ú sp ešne vstúpila do jubilejne j 20 . sezóny, a to je uda l os ť , ktorá nám p oskytuj e
dôvod nielen k retrospektívnemu pohl'adu,
ale v prvom rade na ko ncipo va nie plánov budúceho rozvoj a. Dvadsať rokov umeleckého
pôsobenia ŠFK prinieslo do hudobne j kultúry východného Slovenska úplnr novú kvalitu . Nikdy predtým v histo rickom vývine regiónu tu hudba nezískala také postavenie
a členovia ŠFK m ajú dobr ý pocit , že p ráve
o ni boli p ri tom . Z hodnotenie n ášho podielu
na rozvoji hudobnej kultúry ponech áme historikom, my sa zamýšľa me nad tým, ako ďa 
lej.

J>,•·

Irena Medňanská

viac a ko zdr oj základných informácií o n ašej
p ráci , bez nároku či schopnosti fundov anejšieho pohľadu na t1u. Celý n á~ kolt:ktív pozorne sleduje aj túto či n nos ť a vo vedeni analyzuje me a vyhodnocujeme všetky p u blicistické príspevky o ~FK. Za každ ý objekt ívny
post reh a p odnet , kto rý st imuluj e kvalitu našej práce a upev ňuje n ašu p r íto mn osť vo vedom í ľud í , sme ve ľmi povďačn í. Máme vša k
vážne výhrady k takým príspevko m , ktor é
nesú evid entné ~topy ned ostatku o d borného
analytického poh ľad u na kvalitu n ašich umeleckých výkonov , sú lad ené ~ubj e k t iv i s ti ck y,
akcentujú veci ne podstatné a tým dezinfo rmu jú ve rej n osť a do ko nca postrádajú základné normy publicistickej eti ky .
S informácia mi o hudobnom živote vý-

Snímka: T. Tm

žení ŠFK sa neobjavujú ani v H udobnom živote.
Sú časný rozvoj hudobnej kultúry na východnom Slovensku n as toľuj e potre bu vyt voriť podmienky na rozvoj profesio nálnej
hudobne j publicistiky a kritiky . T u sa žiada
zainte resova n osť a iniciatíva Zväzu slove nských sk l ad a t e ľov a koncertných umelcov
a Slovenského hudobného fondu. Podľa m ôj ho názoru najúčinnej š ím riešením by bolo
zriadenie miesta stáleho redaktora Hudo bného života v Košiciach , ktorý by p ermanentne
monitoroval hudobné dianie v regióne a poh otovo informoval širokú slovenskú hudobnú verejnos ť o všetkých významných hudobných ak tivitách . Praktickú realizáciu si predstavuj em tak , že dvom , n a základe konkurzu

Pamätné chvíle zrodu SFK a jej vstup u do
kultúrneho života východného Slovenska si
pripom enieme v týždni od 9. do 16. a príla.
V rámci osláv 20. výroč ia našej existen cie
plánujeme u skutočniť prehliadku sólistov
a osobnou iniciatívou členov vytvorených komorných súborov SFK. Na jednotlivých koncertoch vystí1pi so svojím programo m zaslúžilý umelec Ivan Sokol. Stanislav Za mbor ský , Dychové trio, D ychové kvinteto, Drass
Quintet , Kvarteto Puellarum a Košick ý zábavný orchester .
Prvé o fi ciálne vystúpenie SFK pred 20 rokm i v Košiciach si pripomenieme slávnostným
ko ncertom presn e v ten istý d e ň -16. apríl a ,
s tým istým dirigentom - B ystríko m R ežuchom a tým istým programom - Ludwig van
Beethoven: Leo nóra č. 3, op . 72, JosefH aydn :
Symfónia č. 92 O dur Oxfordská , Ján
Cikke r: Spo mien ky. Franz Liszt : Les préludes. Koncert bude vysielať priamym prenosom na stanici D evín o 20.00 hodi ne Ceskoslo venský rozhlas .
Zhováral sa: FRANTIŠEK MA TÚS

ZÁMERYZDRUŽENIA MIKULÁŠA MOYlESA
V závere minulého roka sa počet záujmových združení Slovenskej hudobnej spoločnosti r ozrástol o Združenie Mikuláša
Moyzesa v Prešove (ZMM) . Predsedom zdru ženia je dr. Michal
Olejarnik, riaditel' ĽŠU - bývalej školy, ktorú Moyzes založil
a spravoval, členmi sú dr. Anna Stašková, CSc. a d r. I<'rantišek
Matúš, CSc. z KHv PdF UPJŠ.
Iniciátor vytvorenia ZMM dr. František Matúš, C Sc. sa vo
svojom príhovore na prvom pracovnom zasadnutí zamýšľal
nad oprá vnenosťou a zmyslom existencie ZMM, ktorú vidí
v dvoch dôležitých momentoch: v dodnes patrične nedocenenom umeleckom a kultúrnom význame Mikuláša Moyzesa v počiatoč nej etape konštituovania novodobej slovenskej h udobnej
kultúry po roku 1918 a v potr e be zhodnotil' prínos jednotlivých
skladateľov do budovania národného hudobného kultúrneho
povedomia ako predpokladu uvedomovania si foriem vývoja
a kontinuity našej hudb y, a tým vytváranie histor ického vedomia u súčasníka . Ak sa v rámci p r estavby opät' nastoľuje staron ová otázka tvorby hudobno-kultúrneho povedomia, je treba
v úsilí "o prekonanie stagnácie a inováciu spoločenských štruktúr" v prvom rade riešil' otázky intenzi.fikácie, podielu a zodpovednosti celej hudobnoinštitucionálnej sféry za komplexnosf
a kvalitu rozvoja našej hudobnej kultúry. Existencia ZMM je
k tomu aspoň malým , ale prepotrebným príspevkom. Pozícia
M. Moyzesa j e totiž v našej hudobnej kultúre neadekvátna jeho
skutočnému významu. Po takmer 45 rokoch od jeho smrti ju
dokumentuje jedna monografická štúdia z 50-tych rokov, niekoľko článkov k nedožitým jubileám, niekol'ko hodnotiacich
viet v školských učebniciach a zriedkakedy znejúce skladby.
ZMM má pred sebou ušľachti lé poslanie, ale aj veľmi nároč
né úlohy a ako vid im, aj dosť ťažkú pozíciu. Pok i aľ iné združenia SHS umožňujú verejnosti aktívny i pasívny kontakt s hodnota mi dlhodobo existujúcimi v kultúrnom povedomí (napríklad Združenie pre starú hudbu), ZMM len začína s podnecovan ím záujmu verejnosti cestou oživovania najkvalitnejších
diel skladateľa a zároveň odbúravaním doterajšej nevšímavosti
publikačnou činnosťou. Ako to chcete robiť?
- Jedine v spolupráci so SH S, Z SSKU, SHF, O PUSom ,
umeleckými telesami, inte rp retmi , ped agógmi a p od. Iná cesta
neexistuje. Pok ia ľ ide o ko nkrétne formy našej práce, tie sm e
zakotvili v štatúte, kde sa uvádza, že poslaním ZMM je rozvíj ať aktívny a receptívny záuj e m širokej ver ejnosti , najmä mlád eže o umelecký odkaz Mikuláša Moyzesa, o jeho die la v celo sloven skom kontex te, prípad ne propagovať aj v za hra nič í
ume lecké kvality sklad ate l'ske j tvorby Mikuláša Moyzesa a j eho pod iel na budovan í slovenske j hudobne j kultúry.
Toto deklarované poslan ie Z MM chceme rea lizovať organi-

zovan ím k oncertov z tvorby s k ladateľa, prípravou hudobno slovných programov, odborných a vedeckých podujat í a sprístupňova ním tvo rby a výsledkov je j výskumu edičnými kan álmi . Poč ít a me prito m aj s nezištno u muzikantskou ochotou
a iniciatívo u zdo la, v profesionálne j i am atérskej sfére.
V prvej etape činnosti ZMM plánujem e z mapo va ť prítom nos ť
Moyzesovej tvorby v našom súčas nom hud obnokultúrnom orga nizm e. Záro vei\ sa pokúsime hľad a ť možnosti p rie niku Moyzesových skl adieb do dramaturgických plánov profesionálnych
aj a matérskych telies a vytv á ra ť priestor pre ich systematickú
prezentáciu v slovenskej a v prvom rade v prešovske j koncert nej dram aturgii.
Z n ačn á čas ť Moyzesovej tvorivej aktivity bola zamer aná na
rozvoj ško lského zborového spevu , kto rý má dnes vo Východoslovensko m kraji veľmi p eknú úroveň . Želáme si , a by
v ňom našla svoje miesto aj M oyzesova zborová tvorba. Jeho
skladb y pre detské zbor y plánujeme s p rís tu pňovať všetkým
u čiteľo m-zborm aj s tro m na št.udijné a ko ncertné účely . Rovnako chceme doporučiť učiteľom ĽŠU vho dné klavírne skladby
p re žiakov rôznych stuptiov technicke j vyspelosti .
Myslíme si, že ZMM bude mať dostatok s il a prostriedkov na
ús pešnú realizáciu takýchto nároťných zámerov po rokoch nevšima, •osti k tvorbe Mikuláša Moyzesa?
- Uvedomuj eme si, že naša snaha v rátiť o sobn os ť Mikuláša
Mo yzesa do našej celonáro dnej kultúr y sa dá úspešne realizo vať na báze amatérsk eho záuj mové ho združenia iba v istých .
d osť o h ra niče ných d imenziách . Inú m ož n osť vša k n a východnom Slovensku nemáme, hoci sa o jej vytvore nie snažíme u ž
nieko ľko d esaťroč í. Mám na m ysli našu zatiaľ bezvýsled nú iniciatívu o d ecentr alizáciu profesionálneho muziko logického výskumu a vytvorenie pobočk y príslušného vedeckovýskumného
pracoviska , ako aj decen tralizáciu vysokoško lske j prípravy
muzikologických kádrov. Vedecký výskum tvo rby Mikuláša
M oyzesa a primeranú publicitu , nevyhnutnú pre je j zaraďova 
nie a udržiavanie v n ašom hudobnokultúrnom kontexte Z MM
za tejto situácie samozrejme nedokáže z abezpeči ť. Apeluje me
v~a k jednak na príslušn é vlastivedné a muzikologické pracovisk á, aby venovali pozo rn osť tejto problematike v príprave
úloh štátneho a rezortného plán u vedeckého výskumu na budúcu päťročn icu a tiež na vysokoško lské p edagog ické a muziko logické katedry, aby zohl'adnili túto problem atiku pri vypisovaní tém na diplomové práce a ŠVOC.
K založe niu Z MM sme však pristupovali s vedo mím , že
predpo klady na oživovanie záujmu o Mikuláša Moyzesa
v dmci miestne j kultúry máme a vyhliadky na jeho úspešné
zvládnutie sú celkom r eálne , čo potvrdilo aj prvé zasadnutie

Z MM , kde prítomní navrhli aj niektoré ďa lšie možnosti propagácie Moyzesovej tvorby. Viacerí d irigenti'sp eváckych zbo rov p rejavili záujem o no tové materiály zborových sk ladie b
a ich zaradenie do svoj ho re pertoáru . Žiaľ , našim záme rom
sm e n emo h li dať prvú konkrétnu podobu. Ve rím , že v krá tkej
dobe nájdeme spôsob ako tento nedostatok v yri ešiť , pričom
počíta m e s podporou SHS a SHF.
O živovanie Moyzesovej tvorby v j ej najkva litnejš ích pre javoch by sa m alo ch ápať ako dô ležitý prvo k celo národného h udobnokultúrne ho dedi čstv a, s pa t ričn ý m preh odnotením celo slovenského vzťah u k nemu . Po zvážení to hto aspektu sa mi
vyššie položená otázka o silách a prostriedkoch Z MM javí ako
fundam entáln a ; bez angažovanej , konkrétne j a ú čin n ej inštitucion álnej zainteresovanosti sú naše záme ry v požad ovaných
parametroch n esplniteľn é.
S akým ohlasom a podporou sa stretla m yšlienka založiť
ZMM v inštitucionálnej sfére mesta Prešov?
- S ve ľmi pozitívnym . Celý záme r bol pred ložený o dbo ru
ku ltúry MsNV a prerokovaný s jeho pre dse dn íčkou dr. Máriou Gojdičovou. Cinnosť ZMM bola za rade ná do J ednotného
plánu masovopoli tickej a kultúrno-výcho vnej práce v meste
Prešov s tým , že sa bude real izovať v r ámci špecializované ho
klubu SHS pri Parku kultúry a oddychu . Jeho riadite ľ Július
Štetina n ám o chotne vyšiel v ú st re ty a zar adil podujatia Z MM
do plánu práce PKO na rok 1989. Ide o dve oficiálne akcie: celovečern ý ko nce rt z tvorby Mikuláša Moyzesa k v ý ročiu narodenia (6. decembra) a hudobnoslovné podujatie k vý ročiu jeho úmrtia (2. apríla). Pomoc pri realizácii orchestrálnych ko ncertov n ám prisľúbila riaditeľka ŠF Ire na Medňanská.
V štádiu konzultáci í sú za tia ľ naše návrhy n a vytvorenie p amätnej izby Mikuláša Moyzesa pri Múzeu Slo venskej re publiky rád a niektoré ďal š i e zámery, ako n apríklad vytvorenie
zbier ky kópií , ale aj originálov všetkých skladie b s kl ada t e ľa,
písomností a fotodokumentov . Zbierka b y mala pl ni ť funkci u
databanky , resp. zdroja konce ntrovaných informácií pre náročn ý vedecký výskum a postupné e dič n é spríst upň ova ni e o dkazu Mikuláša Moyzesa. Dnes by mal a by ť už samozrejmosťou
aj d atabanka zvukových informácií s nahrávkami sk ladat e ľo
vých kompozícií. Zdá sa, že systematické uchovávanie a sprístupňova nie umeleckých hodnô t vytvorených sk ladate l'mi na
východnom Slovensku ešte d lho ne bude pri te raj šom spôsobe
inštitucionálneho zab ezpečova ni a s amozrejmos ťou , ale rozhodne tre ba podnik ať kroky, a by tomu raz v b udúcnosti tak
bo lo .
Pl"ipravila: JANA PETOCZOV Á

HŽ

e Prvé zasadnutie Komisie učiteľov ĽSU pri
Slovenskej hudobnej spolocnosti, ktorá
vznikla z podnetu predsedníctva SHS ako
súčasť jej pedagogickej sekcie, sa konalo
IS. 3. 1989. Medzi nlijbiWie úlohy komisie
patri napríklad usmerňovanie pedagogickej
činnosti poriadaním rômych odborných seminárov, podnety na zlepšenie vyučovacieho
procesu a zameranie pozornosti na súťaže
ršu. Učitelia predpokladlijú, že činnosť
pod zá~titou SHS zefektívni a rodírl možnosti odborného rastu učiteľov ršu.

-o. P.-

e

Stretnutie mladých hudobných skladate·
rov BĽR a ČSSR sa uskutoční 3. - 6. nilija
t. r. v Dome slovenských skladateľov v Dolnej Krupej. Na podujatí, ktorého garantom
je ZSSKU, sa zúčastní predseda ZSSKU
doc. dr. L. Burlas a predseda BKS s. Mladenov, ako lij trojica nlijmlad~ích predstaviteľov bulharských skladateľov - Krasslmlr
Taskov, Klrllllievskij a Petar Petrov. V rámcl stretnutia odznejú prehrávky z tvorby zúčastnených autorov, spojené s komentárom.
Na podujatí sa môžu zúčastniť lij poslucháči
skladby z konzervatória a V~MU.

Še~ú.le~iatc piate narm.lcmny <hla\ il začiat·
ko m apnla hudobný pedagóg. docent katcd·
ry hudohnc_j \'ýchovy PI· ' Bamke1 By,trici .
muzikológ PhDr. Tibor Sed lický, CSc. Jeho
roz~iahla p uhlikačn ;i é inn o~ t je umeramí
p rcdO\'~Cti..)' m na Oola\1 hudobnej pedagogt·
l..y zborového ' pcvu. Je autorom mnoh~·ch
ul'cbnk a metodick)'l.'h príručiek hudooncJ
výchovy pre ZS, ~polumllor knižtwj puhllkäcie Dejtny hudobnej v~·<.: hovy v éc\kých ze·
miach a na Slovensku. ob~tahlu mono!)_rafiu
\'cnova l aJ SZSU. v ktorom akttvnc pó~ooí
už de\tatky rol..ov. Súč<tstou jeho odhorn}Th
aktivít je a j člcnst\'O v nwličn)·c h komisi;.ích
' celo~uít nou pôsobnosťou. zamcran}·ch na
hudobnú \")·chovu a zborov5· ~pc\. ako a1 rad
čl :í nl..ov a \ túdtí v odhmn~·c h ča~opbo<.:h.
Kamil R~ko, koncct tn)• umelec. č l en Sl-a pedagóg. oslávil 15. apríla piit'de,iati ny. J~:
popredným prcd-.tavitcľum 'loven,kélw
trúbkového umenia a to nielen ako kvalitn)
\ólista a komorný hrač. ale aJ \}sledkamt
SVOJeJ pcdagogtckej (·i nnost i na VSMU
v Bratislave. Za ~voj t! interpretačne umen tc
thkal vi:1cero oceneni: prcdovšctk~m Če\tne

Spomíname

e

Na základe dohody Zväzu čínskych skladateľov a Zl:SSKU, ktorú podpísali vlani
v Pekingu predstavitelia n~bo nlijvyU ieho
skladateľského orgánu P. Bagin a M. Novák, pricestujú v mliji na recipročnú nádtevu do Československa niekoľkí skladatelia
l:ĽR. Okrem festivalu Pražská jar nadtívia
v dňoch ZJ.- 26.5. Bratislavu, kde budú hosťami ZSSKU.

e

V rámci Dní kultúry MI.:R sa 6. 4. v Moyzesovej sieni SF uskutočnil komorný koncert
z tvorby maďarských s kladateľov, na ktorom
sa zúčastotU predseda Zväzu maďarských
skladateľov l sh;an Láng, spolu s Tiborom
Sáraim.

e

V dňoch 31. l.- 14. 2. t. r. uskutočnil Spevácky zbor súboru TECHNIK SV~ úspe~ný
umelecký zájazd do Fínska a S védska. Na ~ty
roch celovečerných koncertoch a ~tyroch vystúpeniach prezentoval úroveň n~ ho zborového umenia poslucháčom v Jyväskylä,
Palloke, Hankasalml, Turku a GOteborgu.
Zlijazd bol realizovaný prostredníctvom
M.SaTV SSR na základe pozvaní organizátorov festivalu Jyväskylská zima, l:s.-fínskej
spoločnosti a družobných speváckych zborov MUSICA (Fínsko) a PROMUSICA
(~védsko).

-eh·

• l l l l l l l l l l l l l l l l . l. l l l l . l l l l •• l l.

-. Baladická suita op. 9 Eugena Suchoňa
odznela na 6. abonentnom koncerte v Janáč·
kovom divadle v Brne 23. a 24. 2. 1989. Štát·
nu filharm ó niu dirigoval Fiodor Hlu šče nko
zo ZSSR , ktorý bol po čas Stretntia hudobných dramaturgov 1988 v rámci BHS hosťom
Hudobného informa čného strediska S HF.
Slovenská s účas n á hudba sa zač ín a presadzovať v za hr a ni čí ako samostatný fe nomén
vedľa hudby českej , o čom svedčí i ni e koľko
zmien prijatých na výročnom zasadnut í D vorákovej s poločnosti vo Ve ľk ej Británii. Vyjadruje to zmena v podtitule názvu s po l oč·
nosti z pôvodného Czech music na Musi<; o f
Czechoslovakia a hlavne nová oficiálna distribúcia platní vyda vateľs tva Opus, ktorú
prevzala spoloč nosť Rare Records.
Rezenciou knihy Jána Albrechta Eseje

e

e

• Ivan Ballo, významný slovenský hudobný
kritik, by sa 7. aprfla do~i/ 80. rokov. Patrí
k zakladateľským a priekopnfckym osobnos·
tiam slovenskej hudobnej k ritiky. Svojou sústavnou, mimoriadne f undovanou kritickou
činnosťou v slovenských i leských periodikách medzivojnového obdobia z ásadne p'ri·
spel ku kryštalizácii štý lového prelomu na začiatku 30-tych rokov, ktorý reprezentovala
tvorba nastupujúcej mladej slovenskej skladateľskej generácie (Moyzes, Suchotl), ale veľmi
pomohol aj doceneni11 tvorby J. L. Bellu,
F. Kafendu a M . Moyzesa. Ako kritik a publicista vydzvihol vzájomnosť českosloven 
skej hudobnej trad(cie a jej význam pre súčas
nosť. Vdrtiava/ kontakty s mnohý mi významnými osobnosťami európskej l)udby - naprf·
klad s B. Bartókom, R. Straussom a B. Walterom.
-H-

• V eqfórii z nebývalého rozkvetu našej hudobnej kultúry a najmä nášho interpretačného
umenia nesmieme zabúdať na tých, ktor( preň
pripravili pôdu a pestovali jeho prvé výhon- ·
ky. Patrf k nim aj Anna Korínska, ktorá by sa
14. marca 1. r. dot ila 90. narodenín . Od svojho 17. roku ti/a na Slovensku, spev §tudovala
v Budapešti a vo Viedni a loskoro sa zala/a

o umení (Bratislava , Opus 1986), ktorú po·
važujeme za profil významného estetika
a muzikológa, sa v publikácii Hudební rozhledy 12/1988 na s. 560 zaoberá Miroslav
K. Cerný.
Do knižnice Hudobného i nformačn é ho
strediska SHF pribudla veľká obrazová pu·
blikácia W arszawska jesieň (autori T . Kaczyňsk i , A . Zborski, PWM 1983), spolu s
programovými bulletinmi tohto festivalu z
rokov 1980 - 88. Z ďa l š ích prírastkov: z poľ
skej produ kcie napr. Sztuka dzwicku , sztu·
ka slowa (a"ut . Tadcusz Baird , Warszawa
1984) , Witold Lutoslawski, Prezentacj e, interpretacje , kon frontacje (Warszawa 1984) ,
z anglickej produkcie National Music and other essays (Ralph Vaughan Wi lliams, Oxford
1987), British Music Worldwide 1988/89
a rozsiahla British Music in Le tters 1900 1945 "From Parry to Britten" (aut. Lewis Foreman , London 1987).

e

·J S·

Exlibrisy Martina Benku
XMUSlCtS

Blaholeláme

pctto<írt 'a venuje <li tntl:rpret<irn pte,riovcJ
t\orb~. l..tora tlotvara charaktcnsttku umell.'a
al..o i..nm·crtncho 'PI.'v;íka. Za .,,~l)U u'pc\nú
um e l cckľt ~ in no~ť mu pri prtlezitosti 60 \'\TO·
eta SN D uth:lili titul Za~ l úJi l ~· pra<.:ovn íl.. kultt-tr\ a v rol..u l'JH4 hol menovaný 1<1'-luítl~·m
umelcom
ll udobn\ ,l,.ladatel Jozef Gahér 'a doi.tva
2h. april a· piít'dcsialtch piatich ro kov Jeho
dotcraJ.;Í iivo tn ~' i t\'Ot ivy v\•voj wc dč t o húic\ nato-.tl tll'\ llllerne j pracovito\lt a ..:tda\·e·
dotllO\lt umcka. ktor~ WOJe latn<.:r~ rl.',tlllU·
ll.' ' pOél.'tncJ a hm rovo rnnoho,tnmnej tvor·
hl' Po o.,kont:c ní g.ymrwLi<í lnyr h štúdií a hu dohnq 'kol~ - ntlbot kl avír. pokračmal
v ~ ttidtu -.kladh) na \'~1\fl" u prof J CtJ..kera
.t daleJ na \\ o.,ol..c_i \!..ole pcdago!(tCkCJ -od
hm •lmcn(·tna. hudohmt vychova. abo.,olvoval -,kludhn u Ct. Kohoutka na hrncnskc
J \\ll' a po\lgraduMne \tltdium c\pcnmcn
talneJ komp<l7Íli.: u A Puhl~<t. !'la)Tll<l hrnen
-.1....: .:.tudt.t m pi) vnilt charal..tcr JLho ča\to ex
pl:rtTTIC illlljliCe ) l\Oťb) , IU ktorú / t\i..al Vl<lCC•
ro t nlCtllin .trlldll)dt o<.:cneni

·H

uplatňovať ako k onc:rtná a roz hlasová spe·
válka. Hoci mala všetky predpoklady pre
úspešnú spevácku kariéru, musela sa po nástupe faši?mu vzdať všetkých svojich umeleckých plánov. Rozhodla sa pre pedagogickú
prácu. Vi po krátkom lase dosiahla také výsledky, ie sa stala hlasovou poradkytlou väl·
šiny vtedajšfch operných sólistov. At po vojne sa stala profesorkou konzervatória a ne·
skôr aj docentkou VSM U.
Vi v rokoch vojny vychovala nášho prvého
,.exporlrlého" tenoristu Rudolfa Petráka. Bo·
la učiteľk ou našich národných ume/ký rl
M. Cesányovej, M. Kišoňovej- 1/ubovej,
E. Kittnarovej, a liastol ne aj G. Betlalkovej-Cápovej. Jej odchovancami boli aj
B. Hanák, O. Hamíková, T. Kresáková,
A . Poláková, S. Koplák, A. Czaková,
V. Stracenská, K. Belanová, J, Spalek,
J. Somorjaj, /vf. Schweighoferová, J. Benedik, B. Polónyová a mn. i.
-mak·

• 4. aprfla uplynulo dvasaľ rokov od pred·
lasnej smrti významného bratislavského husliara Osvalda J , Willmanna. Ostalo po tlom
214 majstrovských husieľ, viola t iel, na kto·
rých hrajú hudobní umelci nielen v popredných slovenských telesách, ale aj vo viacerých
európskych a mimoeurópskych krajinách.
Wil/mann pôsobil ako husliar v Košlciach
a v Bratislave takmer 32 rokov a svojou mnohostrannou činnosťou si vyslút il prerogatívu
doposiaľ najvýznamnejšieho husliarskeho

Ivan Ballo

Snímka: archív SNM

majstra tra Slovensku v 20. storolí. Skoda, ie
sa mu nepodarilo vychovať svojich ttasledovnlko v, ani zriadiť lzusliarsku školu, hoci sa
dlhé roky o to zasadzoval.
M. K.

Klub slovenskej kultúry v Prahe
začal 13. rok svojej činnosti
Rozhudnutím R ady Národné ho výboru
hlavného mesta Prahy vzniko l v januári 1977
Klub slovenskej kultúry ( KSK). aby rozvíjal
kultúrno-výchovnú či nn os ť o bča nov ~ love n·
skej národnosti :lijúcich v Prahe a súčasne
sprostredkovával výsledky slovenskej kultúry českej verejnosti. Otvore nie Do mu slo·venskej kultúry (DSK) v novembri 1985 vytvorilo širo kú platfo rmu na rozšírenie spo lo·
cenských, vzdelávacích , kultúrnych aj špo rtových činností. Vznikli samostatné sekcie
pre hudbu, výtvarné u me nie. dramatickú
tvorbu, fi lm a literatú ru. Tieto sa v spolupráci s pražskými a mimo praž~k ý mi inštitúciami
výrazne zapojili do praž~kého kultúrne ho ži·
vota. Z a ktivít spo menie me napt íklad spo·
l oč n é koncerty s FOK, vystúpen ia slovenských interpretov (Moyzesovo kvarteto, FIIharmonické kvarteto, M. Lapšanský s Pano·
chovým kvartetom, P. Toperczer, Ľ. Kanta,
P. Máté, D. Rusó, SKO, Z. Paulechová,
M . Hajóssyová , večer k SO. výrociu úmrtia Já·
na Levoslava Bellu a 200. výrociu narodenia
Johanna Nepomuka Hummela, prezentácia
slovenských skladateľov - O. Ferenczyho,
Z . Mikulu, V. Kubltku , V. Godára, l . Szeghyovej).
V minulo m roku usporiadal DSK 30 ko ncertov, v spolu práci so S po l ot n osťo u Bohuslava Martinu pripravil podujatie Martinu
. a Sloven sko , uskut oč n i l stretnutia s interpretmi zábavné ho iánru (D. Rollnco\'OU,
E. Pilarovou, J. Koubkovou, J , Lehockým),
pokračoval cyklus Hlas d iezu a poézie.

Dramaturgia DSK sa v priebe hu celého ro·
ku orientova la na významné vý ročia popred·
ných osobností slo ve nského kultúrneho života. V ýznamnému živo tnému jubtleu nár.
umelca Eugena Su <..ho ňa bo l venovaný sláv
nostný ko ncert a výstava Eugen Suchoň - Ži·
vot a die lo.
V DSK je ve ra jedno rázových programo
- j edineč ných stretnutí , ktoré sa neopakujú.
Medzi také p atrí aj vcfmi obľúbe n é poduj a
tie Dobrý ve če r , priate lia, n a ktorom zaslúži
Iý umelec Miroslav Ho rníče k predstavuje
svojich host! - slovenských hercov. spisovateľov , skladate ľov , kultítrnych činit e ľov. Neopakovateľné
čaro
malo aj stretnutie
M . Ho rníč k a s J. Hatríko m . V dialógu
plno m osobného šarmu , humo ru i filozofického n áboJa priblížil M . Horníče k nášho
skl a d ate ľa pražskému publiku.
Významnú kultúrn o-spoloče nskú aktivitu
rozvíja DSK v spo lupráci so slovenskými
m~ ti t úc t a mi - so Slovkonccrtom , Pragokon·
certom , Praž~kým kultúrnym strediskom ,
Zväzom slovenských skladateľov a koncert·
ných umelcov, Osvetovým ústavom v Brali·
slave, Opusom , Supraphonom i ďalš ími .
Ako nám po vedal tajo mník R ady KSK a ve·
dúci odd . Kultúrno-výchovnej činnosti
dr. Vojtech Celko, DSK uvíta každ ý pozitívny podnet a návrh na prchfbe nic svo jej čin
nosti v ďalšom o bdob í.

DANA JAKUBCOVÁ

KONKURZ
OZVENA - Spevácky zbor slovenských učiteliek vypisuje konkurz do hlasových
skupín:
- soprán
- alt
Prihlášky zasielajte na adresu: DomO\' SZSU, OZVENA, Partizánska 11, 914 51
Trenčianske Teplice.

XII. MUSIK-BIENNALE BERLIN
O tvárací ko ncert be rl ínske ho biená le patril medzi moje špič k ové zážitky vo sfére súčasnej hudby. O lesk večera sa okrem uvedených skladieb pričinila Drážďanská Státna
kapela, o plnú ko ncertnú s i e ň ... neviem, ale
bolo, podobne ako sko ro na všetkých 37 podujatiach festivalu , vypred ané. Po d taktovkou Hansa E. Zimmera , momentá lne naj zamestnanejšieho dirigenta v Drážďan oc h , zazneli brilantne predovšetkým tri d iela . V Denisovovom n autovom koncerte so sólistom
Aur~lom Nicoletom, kto rý ho v sedemdesiatych ro koch i úspešne premiéro va!, sme o bdivovali hru farieb a čistotu štruktúr, nádherný
zvuk fl auty. Aj Stravinského Slávik z roku
1917 sa stal pôžitkom zvláštne ho druhu. Z nova išlo o zaujímavé farby, tento krát vychádzaj úce z virtuozity o rchestrálnych nástrojov. Na záver otváracieho koncertu sa s
D rá žďanca mi predstavilo Saxofónové kvarteto z USA - T he Rascher. Im venoval Ho lanďan Tristan Keuris svoj Koncert pre 4 saxofóny a orchester. Rasche rovci - dve d ámy
a dvaj a páni - sú pe rfe ktnými maj strami
svoj ho remesla a zriedkavo muzikantsky posadené sólové party vychutnali bezo zbytku.
O stáva iba o tázka, kto, a č i vôbec niekto , zahrá po nich túto zaujímavú a myslím si, naozaj dobrú ko mpozíciu ...
Koncert filh armónie z Halle vyvolal už
menej nadšenia. Štýlovo ne jed notne pôsobila premiéra Vietnamského koncertu Kurta
Schwaena (NDR), kto rý mal zí sk ať zre jme interpretáciou Tón Nu Nguyet Minhu, príliš
bombasticky a akosi barikádo vo revo l učne
znel Koncert pre veľký orchester od západonemeckého s kl adate ľa Dietricha Boekleho.
Ani scény z pripravovanej opery Doktor
Faustus Taliana Giacoma Manzoniho (premiéra má byť v má ji v milánskej La Scale)
nemali v sebe vzru šivos ť mimo riadnosti či zaujímavosti, ani 8. symfónia Siegfrieda Geisslera (NDR) nezískala rozmernosťou ( minu-

Pozna n ča n ia sa, pravda , zablysli SVOJimi
favoritmi : Kilarovou skladbou Krzesany pre
ve ľk ý o rchester a scéno u z Pendereckého
Čiernej masky (s výbornými sólistami a zboro m). U obid voch menovaných s k lada te ľov
znova a znova frapo vala vnútorná sila, expresia, jedineč n é scho pnosti ko mpozi čn é ho
majstrovstva.
Veľkým a pozitívnym pre kvapením bolo
pre mňa vystúpenie ko mo rného súboru z Kórejskej ľud ovo de m o krat ickej republiky. Pohľad do programu ko ncertu budil spočiatku
nedôve ru, ale už po n i e k o ľkých taktoch sa
ukázalo, že máme do č ine nia s naprostými
"fachmaumi", v n ičo m sa neodlišuj úcimi od
európskej š p ič ky. Ba predsa - Kórej ča ni a
ma li nástroje mizernej kva lity. Tieto však neubrali na vrúcnosti l:.utoslawského S mútočnej
hudby, neovplyvnili veľkol epú inte rpretáciu
Okteta a Komornej symfónie osobne príto mného Isanga Yuna ani presve dč ivos ť Vízií pre
sl áč iky S. Matthusa. Bola to pr flež it os ť uvedo mi ť si, že do brú interpre táciu ne robia iba
stradivá rky, a le predovšetkým osobná mo tivácia a vnúto rná zaan gažovanos ť inte rpreta.

T ýchto pár riadkov je naozaj iba torzom
celej sple ti koncertov a pre miér d esaťdňové
ho festivalu , ktorý bol tohto roku (vo svojom
dvanásto m roč níku ) voči svetu o tvo renejší
a tým zaujímavejší a rôznorodejší. Škoda . že
nedošlo k plánovanej zaujímavosti - k premié re diela Friedricha Schenke ra (NDR)
Witchcraft to freeze the Navy .. . fii r Go rbi Jcžibabine ča ry na zmrazenie námo rného
vojska ... pre Go rbiho (Go rbi j e písané azbuko u - pozn. autorky). I nte rpre ti jej n á roč
no sť v pome rne krátko m ča se jednoducho
nezvládli.
AG ATA SCHINDLEROV Á

Sní mka: archív Hž

Klavírny recitál Yvara Mikhashoffa v berlínsko m Schausplelhause

táže) a skromn osťou vnúto rnej výpovede .
Pozitívne prehovoril až Bohuslav Martinu vo
svoje j l. symfónii, ktorú v nasledujúci veče r
predniesol Berllnsk y symfonický orchester .
pod taktovko u Clausa-Petra Flora. Ma rtinu
bol krásne vypracovaný, takme r česk y zamuzicíro vaný (v podaní BSO a C. P. ·Flora sa
práve usku toč ňuje nah rávanie kompletu
Martinuových symfó nií). Tento o rcheste r
priniesol aj ukážku z pripravovanej opery
Siegfrieda Matthusa (NDR) Gróf Mirabeau,
kto rej premiéra bude v júli v Berlíne. Uvedená ukážka - Noč ná scéna v parku - zne la
zaujímavo, v pôsobivých mathusovských expresívnych o brysoch.
Med zi poče tn ých hostí festivalu patrila
i filharmónia z Poznane s dirigento m Wojciechom Michniewskim. Predstavila poľs ké d ieJa a jednu ko mpozíciu skl ad at e ľa NDR Lothara Voigtländera - Hudbu pre orchester.
II. Dielo, ktoré vzniklo na obj ednávku festivalu , vyjad ruj e auto rov postoj k rôznym
otázkam života v s účas n o m svete . I keď pri
prvom kontakte posluch áča azda plne nepresvedčí , je skladbo u, s ktorou sa treba zaoberať .

*

Priznám sa, že v prevahe pochmúrnej hudby mi d obre padlo s l e dov ať vystúpenie mladých Krakovča nov s výbornou spe v áč k ou
Olgou Szwajgier , kto rí pripravili návštevníko m Komorne j sály Schauspielhausu ojedinelé happe ningové vystúpenie - s náležito u
d ávkou recesie a u spe v áč ky i obdivuhodnej
hereckej kreácie (J an Pilch - O Iga Szwaj gier:
ll primo Incontro al Vertice, Alejandro Iglesias Rossi: Ancestral Rites of a Forgotten Culture). Záme ro m druhej z menovaných skladieb bola pripomienka starodávnej zabudnutej kutlúry, čo sa odrážalo nie le n vo využit í
takme r nezrozumiteTného sprechgesangu,
stried aného so spevom vo vypätých výškach,
ale aj v zapoje ní sad y bubnov, bubienkov,
xylofó nov , zvo nov a nástrojov ele ktroakustickej povahy. Nadšenie, s akým toto i ďal šie
d iela zv l áš ť mladej poľskej hudby predvádzala skupi nka z Krakova , sa však prenieslo iba
na čas ť p os luc h áčov, prij ímajúcich takme r
všetky d iela na rovnako m kanáli - s nesmiernou vážnos ťou a snaho u o preniknutie do
podstaty i tam , kde išlo o hru .

Luciano Berlo s Orchestrom del Maggio Muslcale Fiorentlno

Z d iel a mie n takmer zabud nutých bol objavom Alexander Mosoľov ( 1900- 1973). Jeho Klavírny koncert op. 14 (z ro ku J927) bol
svedectvom konštruktivizmu v ruske j hudbe
- akéhosi pe ndantu fu turizmu v literatúre.
Nerv tej to hudby spočíva v motorike, nahustení disonancif a harmonických zvláštnost í
ako aj sólisticke j ekvilibristiky. P rogramovo
antivýrazová hudba našla j e d i n ečnéh o interpreta vo fenome nálnom klaviristovi Steffenovi Schleiermacherovl (1960) , ktorý je okrem
toho tiež skladateľom' a dirigentom. ,
Nie

veľmi

zauj a li a malý o hl as získali ned lhé, zvukovo presýtené, konštruktivisticky pôsobiace a neko ntrastné skladby
lannisa Xenaklsa (Horos pre Oľchester z roku
1986) a Pierrea Bouleza (transkripcia j eho
dávnejšej skladby Notácie I-IV pre klavír ,
kto ré naj prv zahral sólovo S. Schleiermacher
a poto m zazneli v autorskej o rchestrálnej
verzii z ro ku 1980). Pravdo u je tiež, že obe
diela boli na záverečno m koncerte zahraté
i dynamicky jcdnostrunne (Rozhlasový symfonický orchester Berlín s dirigento m F. Goldmannom). Vedľa Bouleza jeden z ďa l š íc h
preds t aviteľov Darmstadtskcj školy Luigi
Nono ( 1924 ) neupúta! die lom Fragmente-Stille, An-Diotlna pre sl áčik ové kvarteto
(1978-80), hoci ho hralo vynikaj úce teleso
z Ve ľkej Británie - Arditti String Quartet.
Vyše 45-minútové o bmi e ň a n ie nevýrazných tó nových zoskupe ní či sérií , navyše
v poddime nzovanej dynamicke j škále , vyvolávalo nep reko n ateľnú únavu.
k o n ečne

Popred ná skl adate l'ka NDR , 63 -ročn á
Ruth Zechlinová, mala na t ohtoroč n om be rlínskom festivale dve skladby: Sedem pokusov a jedno riešenie pre saxofónové kvarteto
(1988)- v pod aní Rascher Saxophone Quarteta z USA a Snívanie pre orchester (1985).
Ani túto autorku neobišla snaha o preferenciu archite ktonických predností pred väčšo u
n ápa ditos ťou a nováto rskejším využitím o rchestrálnej sadzby. Zaujímavý bol Henzeho
do dekafo nický 1. hu sľový koncert z roku
1974 (!)- pripomien ka slávneho mena a smeru, ktorý znamenal tak veľa vo vývoj i hudby
20. s t oročia. Vynikajúca interpretácia prof.
G ustavom Schmahlom, takmer vrstovníkom
H. W . Hcnzeho, pozdvihla dielo - zv l ášť
v pomalej čas ti - na majstrovskú hudo bnú
reč, k torá pre kročil a striktné príkazy a postupy , ba nechala do d iela vs túpiť zn ač n ú
dávku výrazovej, e mocio nálnej hudby. Koncert je navyše vysoko n á ročn ým sólistickým
dielom .
Osviežením festivalu v Berlíne bo l poporecitál ame rického klaviristu Yara
Mikhashoffa , kto rý je známy najmä uvádzaním hudby americkej k om poz ičnej avantgardy. l v Ko mo rnej sále Schauspielhausu na vynikaj úcom ko ncertno m nástroj i Ste inway
(taký istý, vyblýska ný od novoty je aj vo V efke sále!) predviedol ukážky zo svoj ho priam
samozrejmého prístupu ku skladbám rô znej
účin nost i a umeleckého dopadu. Rozptyl štýlov, kto rý bol charakte ristick ý pre celé bienále (a zre jme pre s ú čas nú hudbu vôbec), poz n ač il i ukážky z americkej hudby. Philipp
Glass ( 1937) v Opening and Modern Love
Waltz sko mponoval doslova sladkú hudbu
v štýle minim a! music, Lukas Foss (J 922) nemecký emigrant , žijúci od roku 1938 v USA ,
napisal svoje Solo taktiež v dôsledno m "minimalizme", Alvin Curran (1938) prezentoval
v klavírnej skladbe For Cornelius ( napísane j
na pamiatku Corneliusa Cardewa, anglického sk l adate ľa a vizio nára) retroštýl vo výraludň aj š í
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zovom pripomenutí ro mantickej preferencie
melódie a citovej explózie. Ako ukázala i táto berlínska med zinárodná prehliad ka súčas
nej h udby, návraty d o minulosti v štýle
retrovlny sú dnes rafi novanejšie, než ich prezentujeme doma .
Recitál Yvara Mikhashoffa bol n eobyčajne
úspešný i preto, že ne podával diela svojich
súputní kov s mesiášskou neom y lnosťou
a p resved če ním , ale vytvoril z koncertu hru ;
trošku reeesistickú, úsmevnú , s rezervou pre
svoj i posluch áčsky názor. Tak predloži l aj
výbe r z medzinárodnej ko lekcie táng od autorov 30 kraj ín (CSSR tu vcl'mi dobre zastupovala l. Loudová). Co všetko sa dá spraviť
s " profanizovaným" ry t mi cko - t a n ečn ým modelom!
K dielam, ktoré podľa m ňa predostreli pohod noty - pri súčas no m vyvážení
nováto rstva a spracovaní hudobného materiálu do logického a kle nutého celku a silný hudo bný zážitok, patrili Zvony v hmle
od Edisona Denisova ( 1929). M no hovrstevná, farebná, de likátna inštrume ntácia a umné skfbenic mikroštruktúr - to bo li základy,
z kto rých sa od víjala neprogramová , obsahovo bohatá kompozícia. Udo Zlmmermann
(1954) sám dirigoval svoje renexie pre orcheste r pod názvom Bože môj , kto to tu bu bnuje? Auto ra inšpirovala vlastná opera Biela
ruža, resp . mo no lóg Hansa Scho lla - hrdinu
tejto protifašisticky za meranej komo rnej hudobne j drámy, v ktorej si histo ricky reálni
súrodenci premietajú pred po pravou zmysel
svojho života . Z immcrman n - podobne ako
Pe nderecki (hoci o vcl'a mla'dší) - predchádza
zložitým autorským vývojom , od absolútnej
náklonnosti k nováto rským te ndenciám, cez
snah u o komun i ka t ívnos ť , až po obd iv k 17. 18. sto roč iu . Je ho hudba v to mto ko nk rétnom diele je ko ntemplatívna, duchovne prežiarená vý poveď o posled ných veciach člove
ka.
sluch áčom

Zážitko m bol ko ncert Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, kotrý dirigoval Luciano Berio, legenda ta lianskej avantgardy
60-tych ro kov. Jeho d uchovná s priazne n osť
s Mahlerom (o. i. na konce rte zaznelo v Beriovej inštrumentáci i Sesť raných piesní
G. Mahlera) mu nebráni , aby si vybudoval
vlastný prístup k špecificky talia nskej tradícii
a nesko ro ro mantickej vlne v euró pskej hudbe. To sa pr«javilo v centrál no m die le koncertu - Beriovej Symfónii pre osem spevných
hlasov a orchester z ro ku J969. Od premiéry
v Donaueschingcne už síce uplynulo 20 rokov, ale dielo je stále hudobne (i programovo) živé a aktuálne. Bcrio sa ncpridržiaval
t radi čnej fo rmovej schémy a vytvoril vokálno-inštrumentálnu skladbu , v k to rej využíva
fragmenty slov ( napríklad z hesiel študentských búrok v Pa ríži v máji 1968, z J oycea,
Levi-Straussa, Samuela Becketta , varíruje
me no Martina Luthera Kinga a pod.). T ransfo rmovanie vplyvov Bacha , Be rlioza,
Brah msa, Hindemitha, Bouleza , G lobokara ,
Stockhausena a i. je sfce dcš i frovateľné , ale
nedô ležité. Berio tieto krsné listy dotvára totiž
rukopisom zrelého au tora, ktorý nestratil
zmysel pre vedo mie súvislostí s našou dobou.
Je to snaha o syntézu? Možno- aj keď dielo
pochádza z konca šesťdes i a t ych ro kov. Berio
nielen touto symfó nio u, ale a j krátkym dielo m Encore do kázal naz n ačiť tendenciu využívania štýlov, prvkov, poetík - s auto rsky
výrazným podpisom .
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

HŽ

IDSTÓRII(
V 6. tohtoročnom čísle nášho časopisu sa v rozhovora
s Dr. O. Elschekom odhalil rad pozoruhodných úspechov,
ale i problémov slovenskej hudobnej vedy a špaciélna at·
nomuzikológie. V nasledujúcom rozhovora s PhDr. RICHARDOM RVBARIČOM, CSc. néš popredný slovanský
vedecký pracovník v oblasti hudobnej histórie "prezrédza" nejeden zarážajúci problém, s ktorým sa so svojimi
"spolubojovníkm i" v každodennej práci stretáva. Sú6asne sa však dozvedáme o náročnosti i úspešnosti tejto
u nás stále neprávom tak neatraktívnej vednej discipliny.
Dr. Richard Rybarič (1930), t . č. vedúci Sekcie hudob..
nej vedy Umenovedného ústavu SAV, sa špecializuje na
dejiny slovenskej hudby najmä 16. a 17. storočia. Ja autorom knižných prác Vývoj európskeho notopisu (OPUS
1982) a Dejín hudobnej kultúry na Slovensku l (OPUS
1984). Pripravil edíciu diel Samuela Capricorna a Jéna
Aimbrackého, napísal asi 1 OO štúdií o rozličných problémoch výskumu dejín slovenskej hudby staršieho obdobia. Publikoval v Maďarsku, Pol'sku, NDR, NSR, Rakúsku, vo Francúzsku a A nglicku (spolupráca na hasléch pra
New Grove's Dictionary of Music). Je pedagógom na
VAMU a členom rozličných vedeckých réd, kolégií a komisií pri SAV, FFUK a i.

PhDr. Richard Rybarlč S nímka: archív HŽ
ejiny hudby sú - popri hudobnej
teórii, ktorej korene siahaj ú až do antiky - naj staršou disciplinou hudobnej vedy
a dalo by sa povedať , nielen aktuálnou (ba v
istých súvislostiach čo raz aktuálnej šou), ale aj
atraktfvnou vzhľa dom na záujem aj v radoch
širokej , nielen odbornej verejnosti, keď práve
obj avované, alebo znovuzískané historické
vedomie vo všetkých sférach s poloče nsko
-kultúrno-umeleckých spej e priamo ku konjuktúre. Ako sa v takejto " dôležitej" pozícii
citi jeden z vedúcich reprezentantov slovenskej hudobnej historiografie?
- Vzrastajúci záujem o tzv. starú hudbu ,
o minu losť hudobnej ku lt úry nášho národaa prirodzene aj svetovej či európskej hudbyma samozrejme teší, no na druhej .stra ne
mám - eufemisticky povedané- veľm i zmiešané pocity. Predovšetkým preto, le bo slovenský muzikológ a špeciálne historik hudby
má koncom osemdesiatych rokov v podsta te
tie isté problémy ako v rokoch päťdes i at ych.
Iste budeme o nich ešte hovo riť. Okrem toho
sa zdá , že v posledných mesiacoch sa slovenská hudobná historiografia stáva terčom kritických výhrad , u ktorých na moje ve ľké
prekvapenie ož'ívajú staré oboh raté piesne ...
A vyslovujú ich (aj k eď inými slovami) ľudia ,
ktorí s nim i v minulosti nijako nesúhlasili.
Ste' autorom l. dielu troj dielne koncipovaných Dej ín hudobnej kultúry na Slovensku ,
ktoré vydáva vydavatel'stvo OPUS. Na ďa l 
šieh zväzkoch spolupracujú viacerí autori ide teda o kolektívne dielo. Kto je autorom
koncepcie tohto proj ektu - j e tiež kolektívnym dielom?
- Koncepcia nových dejín hudobnej kultúry na Slovensku sa nezrodi la zo dňa na
deJ,, ale je organickým výsled kom približne
dvadsaťročn ej práce kolektívu slovenských
hudobných histori kov. Jej podoba vyplynul a
z konkrétneho materiál u: že som ju formuloval ja, je nedôležité. Návrh , ktorý som komisii (L. Burlas, O. Elschek, J . Kresánek) predložil na oponovanie - týka sa to najmä
2. zväzku - bol schválený a realizovaný.
V tejto súvislosti by som chcel po dotkn úť , že
nemôžem sú hl asiť s názorom Oskára Elsche·
ka, publikovaným na stránkach H Ž. (5/1989,
str. 10- ll , odst. Vl , bod 3), pod ľ a ktorého
doteraz nic je vyjasnený koncept slovenských hudobných dej ín . Myslfm si, že sa
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o tomto probléme neraz písalo, dokonca aj
v Hudobnom živote, ale samozrejme aj inde
(napríklad v úvode k a kade mickým Dejinám
slovenskej hudby z roku 1957 a v úvode a závere Dejín hudobnej kultúry na Slovensku I
z roku 1984, v 9. zv. Hudobného archívu).
Koncept slovenskej hudby, j ej etnicity, národnosti, vzťa hu k tzv. komplexu uhorskému , jej europeizmu a pod . sa mozrejme nie je
problémom , ktorý možno raz navždy vy riešiť
a potom od lož i ť ad acta . Je to problém takpovediac trvalý, chronický, zvlá dnuteľn ý le n
a ko dlhodobý b á date ľs k o-stra tegi c k ý záme r.
l n áč tieto otázky videl napríklad František
Zagiba v roku 1943, in áč autori dejín z roku
1957 a ináč to vid ím ja, napríklad v príspevku v Hudobnom živote z roku 1988.
Ozvali sa pripomienky , postrádajúce včle
nenie vývinu slovenskej ľud ovej hudby ako
neod myslite ľnej a nanajvýš cha rakteristickej
súčasti slovenskej hudobnej kultúry do koncepcie Dejín hudobnej kultúry na Slovensku .
Nakoniec: naj novšie dejiny maďars kej hudby, vychádzajúce v piatich zväzkoch, vydávané akadémiou, vo svojom už vydanom l. dieli
venujú rozsiahlu kapitolu maďarskej ľudovej
hudbe, resp. vystopovaniu jej (dosť vzdiale·
ných) ko reňov .
- Je veľk ým omylom m ysl ie ť si, že ľudová
hudba v l. a 2. zväzku týchto dej ín úplne absentuje. Pozorný čita teľ si iste všimne, že je
"zapracovaná" všade, kde je relevantná. t. j.
kde možno h ovo riť o jej stimulatívnom v zťa
hu , ako je tomu napríklad v barokovej inštrumentálnej hudbe (l. zv.) a lebo v kapitole
o slovenskej národnej hudbe (v 2. zv.)
a pod. Osobne si myslím , že slovenská etnomuzikológia j e tak vyspelá a metodologicky
samostatná a vyhranená disciplína, že by bolo vonkoncom možné v krátkom čase vyd a ť
samostatnú prácu o slovenskej ľudovej hudobnej tvorbe, prípadne aj ako ďal š í zväzok
spomína ných dej ín. O na si to isteže zaslúži,
no mne pripadá násilné stoj čo stoj včl e ňovať
ju v podobe osobitných kapitol do dej ín, tak
ako sa to robilo v roku 1957, a čo sa potom aj
kritizovalo. ž.e to tak riešili najnovšie Maďa
ri, na to mali svoje dôvody- situácia maďa r
skej muzikológie je iná, vychádza z odlišných
metodologických zá kladov.
Vo svojej štúdii o slovenskej hudobnej historiografii, uverejnenej v zborníku Musigologica Slovaca XI, v súvislosti s hrdým konšta·
tovaním o prakticky takmer 100% evidencii
pr a me ňov hudobnej kultúry na Slovensku
uvádzate o. i. dokumentáciu 80 notových rukopisov stredovekej hudby (najmä gregoriánskeho chorálu) a niekoľko stovák frag mentov
neum a chor álových notácii. V bibliografii
Dejín hudobnej kultúry na Slovensku však
nájdeme minimálny počet štúdií domácich
autorov na tieto témy. Zdá sa, že j e to jedno
z veľkých bielych miest našej hudobnej histor iogra fie (na porovnanie: susedné štáty - Pof·
sko, Maďarsko - sa dlhé roky venujú tejto
problematike vefmi intenzívne).
- Medievalistika je naozaj biele a navyše i
ve ľm i bo ľavé miesto našej muzikológie. J a
sám som zač ín a l ako medievalista v období,
kedy sa záuje m o stredovekú hudbu a nebo·
daj o latinský gregoriánsky chorál považoval
div nie za ilegálnu podvra tnú č inn osť a smrteľný hriech . Invektívy - i neskoršie , naprí-

klad na adresu Jána Šimbrackého- mám v živej pamäti. Dnes, keď sme z týchto detských
chorôb azda predsa le n vyrástli, je situácia zlá
v inom zmysle: hudobného medievalistu na
Slove nsku niet kde vyc h o v a ť . Je tu totiž
problém výuč by napríklad liturgiky, cirkevných dej ín, stredovekej latinskej li teratúry,
kodi kológie a pod ., teda špecializácií, bez
ktorých sa medievalista ne pohne. Slovenský
hudobný medievalista bude nevyhnutne autodidaktom žijúcim z cudzej literatúry so
všetkými rizikami samouka. A navyše ešte
typicky slovenská kuriozita: mladá, nadaná a
dodaj me , že i úspešná adeptka hudobnej medievalistiky s písomným dopo r u čením zo
SA V bola z našich a rchívov (stalo sa v marci
1989) vykázaná s 0dôvodne ním , že stredoveké notované kódexy a neumové fragmenty
môžu št ud ova ť len univerzit ní profesori a im
primeran! bádatelia. čo k tomu dodať?
Intenzívnym a dlhodobým nátlakom zo
strany etnomuzikológie sa podarilo poč núc
rokom ) 989 sčasti usmerniť plán výučby hudobnej vedy prá ve v smere j ej záujmu. Nebolo by možné podobný nátlak vyvinúť aj zo
strany historikov?
- Musíme si uve do mi ť, že hudobná medievalistika je tiež di ferencovaná na špecializácie. Nazdávam sa však , že n aj úče l n ejšie by
bolo problém vyr i eši ť vyslaním na štúdiá inde. Napríklad budúceho špecialistu na stredovekú polyfóniu na Univerzitu Karlovu
v Prahe k manželom Mužíkovcom a k Jaromírovi Černému a záujemcu o stredovekú
hudbu jednohlasnú napríklad do Budapešti ,
kde si prof. Benjamin Rajeczky, ktorý má
tra dičnú nemeckú muzikologicko-medievalistickú e rudíciu , vytvoril svoj u školu (Dobszay László, Szendre i Jan ka, Ullmann PéteJ
a i. ) a kde je výborný archív mikrofilmov,
bohatá knižnica a pod .
V súvislosti s tým ma napadá otázka: aké
možnosti majú slovenskí hudobní historici
vôbec na prácu v zahran ič í?
- Na túto otázku sa dá o dpove da ť jediným
slovom: minimálne. A nie je to len zá l ežitosť
pe ň az í či devíz, ale u nás oddávna predovšet·
kým predsudkov, nepraj nosti , podozrievavosti. Poviem príklad: asi pred desiatimi rokmi jedna naša mladá muz iko l ogičk a potrebovala pobyt v Deutsches musikgeschichtliches
A rchiv v Kasse li v NSR . Podarilo sa jej vybav i ť si devízový prís ľub a 20 dní v tomto ústave svetového renomé, kde je veTa pr ameňov
aj k hudobnej kultúre Slovenska, pracovala.
Svojou u silovnos ťou , záujmom, zaniete ním
sa tak dobre uviedla, že jej vedenie a rchívu
ponúklo ročné štipendium s tým, že by denne
4 hodiny pracovala pre nich, ostatok času by
mala archív k dispozícii pre vlastné bádanie.
Po návrate domov si začal a cestu vybavovať,
no na príslušných miestach jej povedali, že
oni (!) nemajú záujem na jej vycestovaní do
NSR. Nakoniec štipendium dostala muzikol ogička z Maďarska , ktorá ho mohla rýchlo a
bez a k ých k o ľve k pre kážok využ i ť - samozrej me v prospech m aďa rs kej muzikológie.
Ale ani so socialistickými štátmi to nie je lepšie. Ideá lne by bolo, keby sme mohli mladého človek a vys l ať naprfklad na rok do M ĽR ,
kde by z množstva pamiatok slovacikálne ho
materiálu v archívoch a knižniciach "vytiahol" čo sa dá - no reálne sú nanajvýš dva týždne roč n e . To je vzh ľadom na ve ľké množ·
stvo materiálu k dej inám slovenskej hudby,
ktoré sa v M ĽR - ale aj iných štátoch - nachádza , naozaj iba ako "psovi mucha".
Od koho to závisi?
- Nepopieram , že je to azda predovšet·
kým otázka medzištátnych, medziakademických a pod. dohôd, otázka devíz, reciprocity,
ale treba otvorene poved ať, že aj byrokratizmu. Za hra n ič ná cesta je v mysli niektorých
funkcioná rov ešte stále le n štátom plate ná
re kreácia, výlet za nákupmi a bohvie čo ešte.
Ak je niekde potrebné nové mysle nie, tak je
to iste tu .
Nemyslím si, že Poliaci alebo Maďa ri sú
bohatši ako my, a súčasne si nemyslím, že sú
vo výskume až natoľko obmedzovaní.
- Máte pravdu: ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, povedal by som, že to všetko súvisí
s celkovým spo l oče n s k ým postavením hudobnej vedy a hudobnej historiografie u nás.
Stač i poh ľa d na o rga n izač n o- mat e riá l nu
stránku môjho pracoviska - Slovenskej akadémie vied a malé porovnanie: v susednom
Maďarsku je samostatný Ústav hudobnej vedy (zrušenie Ústavu hudobnej vedy SA V
v roku 1973 a jej začl e n e n ie ako jednej sekcie do Umenovedné ho ústavu SAV považu·
jem z h ľadisk a autonómnosti a integrity muzikológie za veľký krok spä ť ), ktorý má
reprezentatívnu a moderne vybavenú budo-

vu so všetkým čo k tomu patrí: knižnice, študovne, štúdiá, koncert né sály a pod. Náš ústav- č i teraz už len sekcia- je temer 40 rokov
podnájomníkom Slovenské ho národného
múzea- ktovie dokedy. Budova na Faj norovom nábreží sa má re ko n š truova ť , povráva
sa, že sa máme p res ťahovať do a kýchsi provizórií - bytoviek. Priestorové pod mienky
iných ústavov spoloče n s k ých vied, napríklad
jazykovedné ho či literárnovedné ho sú oveľa
lepšie, nehovoriac o pracoviskách technických či prírodovedných. Ďalej nemôžem zamlča ť , že v roku 1989 je na SAV v podstate
rovnaký poče t hudobných historikov ako
v roku 1953- ak, pravda, nepoč íta me ašpi·
rantov a tzv. štipendistov s pracovným pomerom na dobu urč i t ú . O výskumných a študijných pobytoch v za h rani č í sme už hovo.rili,
n ič lepšieho sa nedá poved ať o účas ti našich
muzikológov na medzinárodných kongresoch
a konferenciách. Vybavovanie je zložité a
zdfh avé. A k muzikológ nemá pozvanie s prísľu bo m úhrady nákladov od pozývajúcej
strany, nádej na vycestovanie sa prakticky
rovná nule. Netýka sa to len tzv. valutovo náročn ých ciest , ale aj napríklad festivalu
a kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis v Poľs k u , na ktorých sa znač n á čas ť čes
koslovenských účast ní kov môže z ú čas tn iť len
v rámci "turistickej" cesty na súkromný pas.
Je celkom normálne- a my sme si na to už
zvykli - že (ako to bolo napríklad v roku
1987 na kongrese International Musicological Society v Bologni) - na 10-12 ú čas t n íkov
naprík lad z M aďa rska, Poľska, z NDR pripa·
dajú 2-3 z ČSS R . Ale toto ešte nie je koniec starostí- sú tu ešte knihy a časopisy. Nemožno považovať za trvalú situáci u, v ktorej
do muzikologickej knižnice SA V možno roč
ne zakú pi ť iba 3 (!) tituly západnej odbornej
literatúry. O získavaní edíci í ako porovnávacieho a študijného notového mate riálu nemôžeme ani s nívať. Aj pred LO - 15 rok mi
dobre funguj úci systém získava nia mikrofilmov zo spriatelených kraj in sa znač n e zbyrokratizoval.
Nemáte za užívanú prax bezdevízovej výmeny?
- Našťast ie áno. Hoci nie vždy dostane me
publikáciu, ktorú sme si vyžiadali, vcelku je
výmena nateraz naj lepším zdrojom za h ra nič·
nýc~ kníh . Čítal som prejav s. Foj tlka na pléne UV KSČ o ideologických otázkach, kde
zdôraznil, že si ne môžeme dovo l i ť , aby vedeckí pracovníci nemali dostatok infor mácií
o ak tuálnom stave bádania vo svete- dúfam ,
že to bolo myslené aj smerom k s pol oče n ským
vedám a že to čoskoro pocítime.
Ste autorom dosť ojedinelej súhrnnej práce
o vývoji európskeho notopisu od začiatkov po
súčasnos t'. Takáto práca by sa mohla stretnút'
aj so záuj mom za hrani čn ých čitatel'ov . Nepo·
m ý.šľa sa u nás na paralelné vydanie v inom
jazyku?
- Práve nedávno ~o m sa dozvedel o americkej iniciat íve vyda ť túto knihu v anglickom
preklade. Samozrej me, čo- to by som pre tento účel upravil a prepracoval. Pri jej písaní
mojím úmyslom nebolo vy t vor iť teoretický
traktát o notácii, ale pomôcku pre tých, ktorí
s hudobnými pamiatkami pracujú - veď asi
80 % európskej hudby je písaná v iných notáciách než v s účas ne používanej. Slovenský
hudobný historik má prístup len k nepatrnému množstvu kritických edícií a prame ne v
menzurál nej , chorál nej č i tabulatúrnej no tá·
cii si k štúdiu musí pr ipravi ť sám. V tejto súvislosti by som chcel reagova ť na názor Oskára Elscheka o tom , že slovenský hudobný historik sa utápa v opise , registrácii, katalogizácii a pod. pra m e ň ov a že sa dopracoval len
k "filológii". Odhliadnuc od toho , že sa tu
hudobní historici degraduj ú na akýchsi podúradn íkov vedy, oficiálov s glotovými rukávnikmi a usilovných, ale bezmyšlienkových pi·
sá rov a že sa tu v inej tón ine, ale rovnako falošne ako pred tridsiatimi rokmi ozvalo obvinen ie z akademizmu a "odtrhnutosti od života" (i od hudby), chcel by som u pozorn i ť na
dôležitú a "analyzátormi" obchádzanú a zam lčovan ú s k u t očnos ť , že slove nská hudobná
historiografia šes ťdesia tyc h ale naj mä sedem·
desiatych a osemdesiatych rokov sa popri rade publi kovaných kníh , štúdií , monografií
(rôznej úrovne) môže popýšiť predovšetkým
tým , že sa jej darí konečne prev iesť sta rú slovenskú hudbu z arch ívov a knižníc do živej
praxe. Dovoľte mi p ripom en ú ť a podčiar
kn uť, že pred 20 - 30 rokmi mená a ko Šimbracký Zarewutius , Capricormus, Kusser,
Roškovský, Pascha , Baja n, Peťko, Rigler,
Zimmermann , Zmeškal a i. boli len lexikálne
(a navyše neúplné) heslá, kým dnes ich hud(pok račova n ie na str. 12)

POZNÁMKY KU SK.LADBE

Vladimíra Godára Dariačangin sad - mýtus

RO MAN BERGER

red štvrťstoročím som sa zaprisahal, že nikdy nebudem
písať o skladbách kolegov. Túto zásadu som sa rozhodol porušiť pod dojmom posledného opusu V ladimíra Godára
Dariačangin sad, či presnejšie- zásadu vlastne ani neporuším;
mnohé veci sa v priebehu tohto štvrťstoročia podstatne zmenili, zmenili sa aj (vyvinuli?) moje názory na problémy umeleckej tvorby . Zásada nebadane stratila zmysel.
Som presvedčený , že pri autentickom umeleckom či ne osoba autora v istom zmysle ustupuje z prvého plánu, umelecký
čin je totiž výsledkom reintegrácie subjektu s objektívnymi
procesmi v "exteriéri" i v " interiéri" tvorcu. Hovo ri ť o tvorbe
teda neznamená hovoriť o osobe autora v bežnom, obči a n
skom či privátnom zmysle- zábrany z toho vyplývajúce odpadajú.
Podujal som sa písať "pod dojmom" Godárovej skladby.
Neznamená to, že je to prvá, či jediná skladba posledných rokov, ktorá vo mne vyvolala "silný dojem". Nejde o meranie
intenzity - ide mi o "zvláštnosť" skladby; k nej by som sa chcel
priblížiť. Hovoriť o "estetickom zážitku" či o "umeleckom zážitku" iba všeobecne bez bližšieho vymedzenia jeho povahy je
dôsledkom tradičných pohľadov na hudbu , anachronizmom,
· ktorý sa dnes stáva symptómom dilentantizmu.
Bežné názory na umenie zakotvené na periférii klasickej
muzikológie a estetiky tvoria jednu zo základných prekážok na
ceste k ume leckej tvorbe a jej poznaniu. Môžeme tu rozlíšiť
dve orientácie- subjektivistickú a objekvitistickú , resp. subjektivistickú a objektivistickú redukciu umenia. O ntologická
podstata umeleckej tvorby, spočívajúca v procesoch-momentoch-aktoch reintegrácie subjektívneho a objektívneho "pólu
Bytia", však uniká aj tým , čo prisahaj ú na individua listické
koncepty, aj tým, čo s lupou v ruke hľadajú "racionálne jadro
diela" na úrovni elementov. J edni kon čia na pl ytčin ách krasorečenia, druhí na plytčinách kvázivedeckého popisu mftvej
hmoty a abstraktných štruktúr, skrytých za pojmami formy
a štýlu. Ani učené reči o "obsahoch" a "hodnotách" nás nevedia uchrániť pred pocitom vanúcim z púšte abstrakcií.
Chcel by som sa aspoň troši čku priblíži ť k spomenutej
"zvláštnosti" v presvedčení , že je priamo spojená s podstatou
umeleckého diela. Smerovanie k podstate veci je totiž povinnosťou , "pracovnou n áplňou" kritickej reflexie, ktorá ex definitione musí vych ádzať z " teoretického vedomia"; tzv. všedné
vedomie, zamerané na potreby všednej praxe, iba kfže po povrchu javov (F. Zich), a teda nie je kompetentné tam, kde ide
o poznanie. Na ceste k poznaniu "zvláštnosti" je však potrebné prekona ť aj ďal šiu gnozeologickú prekážku, splodenú tradičn ou reflexiou. Klasická teória a este tika hudby v súlade
s dobovou paradigmou vedy (ale aj v kontexte výrobný~h vzťa
hov! - W. Stzreminski) reifikovali hudobné dielo. Tým ho
umftvili. Tým lto zbavili podstaty. Podstatu , zakotvenú v mechanizmoch života , nahradili fi kciami. Priblížiť sa k "zvláštnosti" diela znamená preto p riblíž i ť sa k jeho živej podobe. J edinečno sť živého organizmu sa v abstrakciách rozplýva; v silovom poli konkrétnych metabolických procesov nadobúda kontúry.
- Dariačangin sad ma takpovediac vyprovokoval; jeho zvláštna podoba totiž načrtnuté problémy radikalizuje. Nevdojak mi
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prichodí na um aforizmus P. Ricoeura "symbol núti myslieť".
"
Mysli e ť znamená ri ešiť problémy. Aspoň sa o to po kúsiť .
Ako na to?
Jede n kľú č nám podáva autor. Druhý- súčasn á metodoló:
gia, najmä jej jadro- systémový prístup. K tomu pristupuje aj
vedecká psychológia. Pod ich auspíciami sa pokúsme o sondy
pod povrch veci. Pokúsme sa priblí žiť k "metabolizmu ume-

nia".

Autor uviedol v podtitule skladby oz n ačen ie "mýtus". Ak
akademik P. Kapica pred zhruba pätnástimi rokmi upozorňo 
val, že spo l očens ké vedy budú musieť v záujme svojho vývinu
zo hľad niť poznatky Pavlova a Freuda, rozumieme pod tým
dnes poznatky po če tných vedných disciplín z hrani čných oblastí biológie, vedeckej psychológie , antropológie atď . Pre reflexiu umenia je (u relevantná ob lasť hlbinnej psychológie, vrátane odkazu C. G. Junga a jeho teórie a rchetypov. Po dľa S. S.
Averinceva je dôležité zi sťova ť v umeleckom diele príto mnosť
archetypových štruktúr mýtu. J e rozdiel, či niekto iba vedome
"aplikuje" mýtický príbeh, alebo či sa " mýtické myslenie" prej aví v tvorivom procese priamo v podobe archaických štruktúr
imaginácie. Ide o mysle nie operuj úce obrazmi-symbolmi, ktoré sú staršie ako historický člove k , z čoho pramení ich organizujúca sila a všeobecná suges t ívn osť. A rchetyp p odľa Junga
existuje v archaických vrstvách psychiky ako latentná dispozícia k tvorbe obrazov. Na úrovni vedomých mentálnych procesov sa môže p rejav i ť navonok v podobe mýtických a symbolických celkov a štruktúr. Objektívny, univerzálny, prírodný mechanizmus základov psychiky sa spojí s individuálnou subjektivitou. V ume ní sa to prejavuje suverénnym tvorivým aktom,
oslobodeným od determinizmu aktuálnej konve ncie, noriem
a tď. Potom máme do činenia s "vyššou mate matikou" , ako to
úsmevne povedal I. Stravinskij , pri čom zdôraznil , že j e dostupná iba " integrálnej osobnosti". Zdá sa, že všetko, čo
v umení "stoj í za reč" (najmä v umení posledných s toroč í ; treba tu zrejme zo h ľad n iť procesy emancipácie jedinca), má takúto štruktúru .
Organizujúca sila mýtu pramení z jeho uzavretosti a cyklickosti. V svete mýtu sa všetko opaku je a všetko má svoje miesto. Základné situácie ľudské h o - indviduálneho aj s pol oče n
ského - bytia sú- ako zdôraznil M. Eliade -opakovaním archaických vzorov. Do tohto večn é ho kolobehu patrí aj štruktúra
životných procesov: narodenie - existencia - s mrť . Základný
rytmus tvorí opozícia Chaosu a Kozmu . Kozmogenéza má
svoj začiatok v Chaose , do Chaosu všetko vyúsťuje v dôsledku
nevyhnutného rozpadu . V reč i dnešnej fyziky ide o poetické
vyjadrenie princípu entropie a negentropie. Oblas ť mýtu nie je
a kýmsi "predfžením dejín"; do je ho sféry sa nemožno akousi
"spi atočkou " vrá tiť po "ceste histórie", možno sa do nej iba
zahfbiť.

Nemáme tu priestor na bližší popis teórie troch funkcií ďal
šieho prominenta výskumu mýtov G . Q umézila. Iba heslovite:
základné štruktúry naj rozmanitejších mytológií obsahujú modality princípu múdrosti , princípu bohatstva (z plodov zem_e)
a princípu sily. Zdá sa, že existujé akýŠi paralelizmus medzi ni·mi a tromi princípmi poetiky, ako ich sformuloval E. Staiger:
lyrika - zjednotenie s bytím (spomienka na prajednotu), epos
- vyjadrenie "bohatstva sveta" z odstupu daného reláciou sub-

je kt - obj ekt, drá ma - založená na spojení predchádzajúcich
s dialektikou zápasu síl života a smrti.
Zdá sa mi, že autor D a riačanginh o sadu prekonal cestu od
lyriky (Partita) cez epos (Orbis sensualium pictus) k dráme,
ktorej vznik stimuloval Ciladzeho román. (Ak sa nemýlim,
tento tu zohral úlohu akéhosi spúšťacieh o impulzu mechanizmu a energie archetypu oživeného kontextmi súčas ného sveta.)
O aký a rchetyp ide? O akú drámu? A ké sú dramatis personae? Nejde o drámu v modernom zmysle . Antická. tragédia
by bola snáď bližšie. Dariačan gi n sad je ešte čo si iné. Je pohromou , rozpadom , zánikom. Potopou. Vedome nehovorím " obraz rozpadu", " obraz potopy" a tď . Ak som na začiatku povedal, že som sa rozhodol n a p ísa ť " pod dojmom" skladby, teraz
to upresním: píšem pod dojmom toho , že som bol svedkom-ú čas tníko m kozmickej katastrofy, apokalypsy. Táto skúsen osť mi opäť obj as ňuj e zmysel tézy C. Lévi-Straussa, že umelecký artefakt je redukovaný model skutočnosti .
Godár tu nezobrazuje svet v bežnom zmysle aktuálnymi
profesionálnymi kompozičn ými prostriedka mi, neodvoláva sa
na vkus a erudíciu , na hudobné skúsenosti. Bez väčšej nadsádzky, nemusíme nič ved ieť o forme , štýle, harmónii a kontrapunkte, o sadzbe a inštrumentácii. Nepotrebujeme poučky
z dej ín hudby, č i z estetiky. To , čoh o sme zrazu svedkami, takpovediac obchádza neokortex a individuálnu pa mäť a zavrtáva
sa priamo do najhlbších vrstiev paleomozgu. Atakuj e Jungom
predpokladané " kole ktívne podvedomie". Ex isten čn ý zmysel
tu dominuje nad významami (Zinče nko), nadstavba význa mu .
je zakotvená v základni zmyslu. V prvom rade cítime, že sa
nás " to" týka, že sme zasiahnutí. Až potom môžeme u važovať
o hudbe, jej špecifikách.
Tu sa približujeme k druhému okruhu otázok. Spýtajme sa:
ako to autor urobil? Odpoveď nachádzame na druhom konci
súčasn ej psychológie. J. Piaget a Leontiev zaviedli do vedeckej psychológie kategóriu činnos t i. Práve kategória či nn ost i
zabezpečuje reintegráciu subjektu s objektívnou realitou spomínanú pri otázke umeleckej tvorby. Piagetom inšpirované
výskumy v didaktike (H . Aebli) dokazuj ú, že či nnos ti tvoria
obsah obrazov - aj tých statických, aj vizuálnych. Interiorizované činnosti sú označova n é term ínom "operácie".
Kategória č innosti implikuje kategóriu materiálneho substrátu . Preto sa najprv spýtajme: čo vzal autor "do ruky"? Neuchopil " mftvu hmotu", abstraktné prvky tak či onak logicky
usporiadané č i neusporiadané, ale "živú matériu" - v súlade
s etymológiou tohto poj mu , na ktorú upozornil J. Cige r (poj em " matéria" bol pôvodne skorelovaný s k meňo m živého
stromu; pozri mýtický symbol "stromu života") . .!Jchopil hudobnú matériu - nie " akustické signály" ! - sformovanú historickými procesmi , avšak pod zorným uhlom predhudobných
univerzálnych charakte ristík materiálneho sveta a jeho expresivity, ako ju analyzuje R . Ruyer. Neodolám pokušeniu citovať slová O. Brezinu: "Všetko j e rečou . Aj naše telo j e reč
a hovorí strašne každým svojím údom , každým gestom, ml ča
ním aj vášňou , chorobou a smrťou ... No za tia ľ rozumie me iba
ni e koľko prvých viet tejto reči ... Všetky jazyky, ktorými hovoria národy na zemi , vyrástli zo sugescie tejto tajomnej reč i vecí. .." Mýtus vznikol ako regulátor ľudského života v dotyku so
základnými " parametrami" existencie; j e teda logické , ak je aj

EDISON DENISOV ŠESŤ ESIATROČNÝ
6. apríla t. r. oslávil Edison Denisov, ktorý spolu so Sofiou Gubajdulinou a Alfredom Schnitt·
kem patrí.k najrenomovanejším skladat el'om sovietskej avantgardy, svoje 60. narodeniny.
Na Sibíri, v rodnom meste Tomsku, absolvoval Matematicko-technickú fakultu (1946- 51),
vzápätí sa však rozhodol pre štúdium na Moskovskom konzervatóriu (kompozícia - V. lebalin
a N. Pejko; klavír- V . Belov), ktoré ukončil v roku 1956. Od roku 1959 je pedago_gicky činný na
tejto škole. Je autorom t eoret ických prác o B. Bartókovi, S. Prokofievovl, O. Sostakovičovt,
C. Oebussym, A . Webernovi a B. A . Zimmermannovi.
Skladatel', na začiatku svojej kompozičnej činnosti orientovaný na Bartóka a Stravinsk,ho, i
tu však nachádzajúci individuálny výraz, sa počnúc iest'desiatymi rokmi intenzívne zaoberal
najrozmanitejšími avantgardnými kompozičnými technikami od dodekafónle, serializmu, cez
aleatoriku, koláž až po elektroakustický zvuk, hudobnú grafiku a mikrointervaly, pričom sa
v jednotlivých skladbách snažil o ich syntézu neraz pracujúc s prvkami džezu a folklóru. Struč·
nosť, koncentrovanosť, logická štruktúra a subtílnosť inštrumentácie, rytmu i vedenia hlasov
sú pre Oenisovovu tvorbu rovnako príznačn' eko svojský, hlbavý výrazový svet neraz inipiro·
vaný z iných oblastí um enia (z m aliarstva B. Birger, P. Klae, z literatúry O. Mandelštam,
A. Blok, V . Chlebnikov, A. Puškin, F. Tanzer, B. V ian, Ch.' Baudelaire). V Denisovovom osobnom
umeleckom vývine napriek zásadným zmenám nikdy nedošlo k radikálnemu zlomu - jednotlivé
skladby logicky na seba nadväzujú.
K Oanisovovým najvýznamnejším dielam patria Slnce Inkov (1984), Plačky (1966), Peinture
(1970), Klavírne trio (1971 ), k oncerty pre violončelo (1972), klavír (1975), flautu (1973), husle
(1977) a orchester, piesňové cykly, opera na libreto Borisa Viana L' Ecume des jours (1981),
Rekviem (1980), dva dvojkoncerty (flauta-hoboj - 1978, fagot-violončelo 1982), Tri obrazy
P. Kleea (1985) .
Vydavatel'stvo OPUS vydalo v minulosti na rôznych gramoplatniach tri skladby E. Denisova :
Variácie pre klavír na platni s názvom Sovietska klavírna tvorba, Kánon na pamät' l. Stravinského a Peinture.
·
Pri príležitosti skladat el'ovho životného jubilea uverejňujeme rozhovor Oľgy lľčenkovej
(VAAP-Inform) s Edisonom Denisovom o jednom zo súčasných pálčivých problémov sovietskej
hudby, týkajúceho sa zaplnenia bielych miest dávnej i nedávnej minulosti.
Edison Denisov
hľadiska prehodnotenia našej h-istórie, pozrime sa pozornejšie na dvadsiate roky nášho storoč i a ...
- Život sovietskej hudby sa v dvadsiatych - tridsiatych rokoch odvíjal rovnako inte nzívne ako život literatúry , malia rstva , filmu , či architektúry. V tomto období žili a tvorili takí
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významn í a charakterom svojho talentu rôznorodí skladatelia
ako Leonid Polovinkin, Vladimir Sčerbačev, Michail G nesin ,
Boleslav Javorskij ... Dnes sú ich mená väčši n e milovníkov
hudby neznáme. Nečudo . D iela týchto s kl adateľov sa nehrajú,
nevydávajú, ich mená chýbajú v uče bni ciach dejín sovietskej

Snímka: archív HŽ

'hudby. Vzťah vedenia Z väzu sovie tskych skladateľov i oboch
hudobných vydavateľstiev (Muzyka a Sovetskij kompozitor)
k ich tvorbe je tak ako aj v minulosti ostražitý. Na jednom zo
zasadaní Moskovského zväzu s kl adat e ľov Boris Terentj ejev

UŽ

hudobná matéria vyhodnocovaná pod zorným uhlom existenč
ných charakteristík. Na prvý plán sa dostávajú atribúty zvuku
a jeho pohybu urče né reláciami: silný-slabý, blízky-vzdialený,
vysoký-nízky , svetlý-tmavý, kontinuitný-diskontinuitný, kompaktný-roztrieštený, ostrý-tupý, tvrdý-mäkký, hranatý-zaoble-

ný, krátky-dlhý, široký-úzky, hustý-riedky atď., ale aj prívetivý-hrozivý, známy-cudzí , osvojený-odcudzený atď . Pretože
ide o hudobný pohyb , popri týchto statických charakteristikách musíme zdôrazniť ich dynamický aspekt, relácie typu: zosilňovanie-zoslabovanie, približovanie-vzďaľovanie , zvyšovanie-znižovanie, rozjasňovanie-stemňova nie, spájanie-delenie
atď . atď . Tým sa dostávame do oblasti spomínaných činnost í a
operácií. Nakoľko ide o činnosti a operácie platné všeobecne
v oblasti konkrétnej reality , označíme ich ako .,konkrétne čin 
nosti" (operácie).
Dariačangin sad je charakteristický tým, že v ňom tieto operácie dominujú nad špecifickými profesionálnymi, kompozič
nými operáciami a štruktúrami (to zn. spätými s kategóriami
harmónie , kontrapunktu, sadzby v tradičnom zmysle, inštrumentácie, formových schém atď . a technikami s nimi súvisiacimi). Myslím, že "zvláš tnosť" tohto diela spočíva práve v miere
tejto do minancie. Vo vzťa hu k bežnej profesionálnej produkcii je tu re lácia špecificky hudobných a univerzálnych, ontických charakteristík v akejsi inverzii. Podrobnejšia analýza by
ukázala, že uvedené charakteristiky sa dôsledne vzťa hujú na
celú hierarchiu integračných úrovní skladby až po jej tektoniku , makroformu. Jej dramaturgia j e preto taká presvedčivá,
lebo ignoruje bežné formové stereotypy - je podriadená konkrétnej štruktúre mýtického "scenára".
Skladba sa vyznačuje mimoriadnou integritou. V prvom
momente sa zdá, že je to záhada, paradox - hudobný proces
totiž vychádza z heterogénnych materiálov; jeden pól -podľa
mňa základný- tvoria útvary a štruktúry odvedené z výdobytkov avantgardy druhej polovice storočia, druhý- e leme ntárne
tvary a štruktúry diatoniky a s ňou skorelovanej metroryt miky. Povrchný, laický pohľad sugeruje, že ide o akýsi "polyštylistický" celok. Keby sme túto tézu pripustili , museli by sme sa
opýtať , či v takom prípade ide o konglomerát alebo o systém.
Odpoveď je v úvodnej téze, že máme do činenia s integrálnou
skladbou . Ide teda o ko herentný systém .
Malá digresia: spomenuli sme dve triády- tri funkcie mýtu
G. Dumezila a Staigerove tri princípy poetiky. Uveďme do
tre tice ešte jednu: V . V . Le on ovičová a V . J . A . Novák vymedzujú tri úrovne myslenia: mysle nie naivno-konkrétne, verbálne a systémovo-dialektické, ktoré je výsledkom integrácie
predchádzajúcich. Ko nštatuje sa, že evolúcia myslenia jedinca
vo väčšine prípadov ustrnie na druhej úrovni - dominantou sa
stane verbálne myslenie , percepcia sveta sa potom "filtruje"
zverbalizovanými , to zn. petrifikovanými, statickými pojmami. Predpokladom tvorivého myslenia je prekonanie tej to
úrovne. Z dá sa mi, že Dariačangin sad je ukážkou takejto evolúcie. Autorovi sa podarilo v súlade s princípmi dialektiky a teó rie systé mov (vychádzajúc, samozrejme, z empírie, z poznania zákonitostí Bytia) zintegrovať štrukturálne protiklad y.
Ako? Veľmi jednoducho! Elementátne diatonické štruktúry,
pôvodne folklórne či barokizujúce, boli vytrhnuté z ich organických, dobovo-štýlových kontextov a v intenciách spo menutej expresivity a s ňou skoordinovaných konkrétnych operácií
"ponorené" do štruktúry zvukových a pohybových charakteristík prízn ačnýc h pre Novú hudbu . Z hľadi s ka tradície sa to
javí ako extrémne zjednodušenie naj mä v oblasti sadzby. Táto
evidentná negácia tradi čných kompozičných výdobytkov je
však nevyhnutným krokom k oslabeniu štýlotvorných fakt orov, bez ktorých by syntéza bola podstatne n á ročnej š ia a viedla by k iným rezultátom, ak by vôbec bola možná. Aj toto
"gesto" zaraďuje Godárovu skladbu do kontextov avantgardy ;
evolúcia Novej hudby sa totiž vyznačuje pos tupnosťou simplifikácií.
Škatuľkovanie evolúcie hudby na "štýlové etapy" - typický
efekt verbálneho myslenia - zastiera reálnu dialektiku vývinu ;
zastiera najmä podstatný fakt, že ide o vývin myslenia. Kľúčo
vými momentmi tohto vývinu sú kvalitatívne skoky, revolučn é

zlomy. Dochádza v nich k regenerácii expresie buď na základe
obnovenia metabolizmu medzi utvarmi, ktoré sa v predchádzajúcej fáze autonomizovali, štýlovo emancipovali, alebo na
základe transferu .,mimohudobných" -univerzálnych štruktúr
do stagnujúcej hudby. Cenou za nový .. integron" je potom zákonite spomenutá simplifikácia a .,deštylizácia" sui generis. Na
troskách predchádzajúcich štýlov vznikajú zárodky nového.
(Cum grano salis: novým útvarom sa darí dovtedy, kým nie sú
po menované). Využívam príležitosť na zopakovanie staršej tézy, že štýl je nielen d ynamickým procesom, ale má špecifickú
dynamickú štruktúru : štýl je explózia sui generis. Nad kontinuitou v rámci štýlu (,,štýlovej explózie") je evidentná materialovo pretržitá, no logicky viazaná ,.kontinuita druhého radu" alebo .,metakontinuita" týchto explózií.
.,Zvláš tnosť" God~rov ho diela vyplýva aj z tohto kontextu.
Jeho skladba je nielen kvalitatívny skok v jeho doterajšej tvorbe (čo som naznačil v súvislosti so zmenami poetiky), ale aj logickým a naj mä dialektickologickým vyústením snáh slovenskej Novej hudby posledných desaťročí; v načrtnutej metarovine nadväzuje na ,.štýlovú explóziu" hudby šesťdesia t yc h rokov. Štrukturálne súvislosti na úrovni podstaty ostávajú však
skryté pred reflexiou vychádzajúcou zo "všedného povedomia" a dochádza k absurdnej dezinterpretácii: krok (či dokonca kvalitatívny skok) vpred je kvalifikovaný ako - nota bene
"chvályhodný"! - krok späť. Nechcem tu poukazovať na neodškri epi t eľné väzby a domáce anticipácie Godárovho nepochybne impozantného činu . V naznačenom zmysle sa týka nás
všetkých. Bezprostredne po vypočutí skladby som oslovil priateľa: "V slovenskej hudbe sa začal a nová kapitola!" Jej obsah
nie je daný "návrato m k starým hodnotám", ale vykresaním
"novej iskry života". Dialektika historického procesu mení
"kamene", z ktorých má mladá generácia tieto iskry vytesať;
konštantný však ostáva predpoklad: dostatočná "tvrdosť".
Procesy starnutia sa vyznačujú preferovaním stále "mäkších" ,
"jemnejších" materiálov; ,.kamene" sa v súlade so zákonom
e ntropie " rozpúšťajú", " likvidujú" ...
Na záver si dovolfm rétorickú otázku. Godárov čin je zvláštny aj v tom zmysle , že jeho zopakovanie , vznik podobne koncipovanej skladby si neviem predstaviť. Co bude nasledovať?
Aký ďalší krok-skok je tu mysliteľný? Ešte raz sa tu vrátim
k problematike mýtu a archetypu a ich regulačnej funkcii v živote jedinca. Uvedomenie si štruktúry mýtu, ktorý sa pod
vplyvom excitovaného archetypu vynoril z hlbín nevedomia,
pôsobí psychagogicky, umožňuje prekročiť doterajšie psychické limity a qeterminácie. Povedal som, že Dariačangin sad je
pohroma, potopa . Dosiaľ som nepovedal, čo-kto sa v nej "topí". Nespomenuli sa dramatis personae. Skaze narastajúcich vfn temnej , nezadržiteľnej , ,.brutálnej" lavíny a tvrdým
úderom podľahnú " lyrické subjekty" exponované v úvodnej
fáze. Skaze podľahne ich "anemická" krása a akési "skleníkové" ovzdušie. Skaze podľahne idyla. Napriek evidentnému
"vzdoru" jednej, relatívne patetickej, kvázidvojhlasnej línie
"zahynú" útvary, ktoré sa de facto nevyvíjajú, iba sa "ukazujú", okúzľujú svojou vegetáciou v "začarovanýc h jcruhoch".
Nad nimi - hovoriac suchopárne: nad rozloženými molovými
kvintakordmi a girlandami rozihraných šesťnástinových figúr
vyriekol autor vypfňajúc mýtický ,.príkaz zhora", svoj
("svoj"?) ortieľ. " Prežili" diatonické archaizujúcc útvary meditatívneho charakte ru. Kam povedie záverečná meditácia?
J ednou z alternatívje prekročenie "začarova n é ho kruhu" mýtickej cyklickosti. Co je za ním , vieme: dráma histórie. Dramatická cesta historických procesov je síce krivoľaká, no urči
te nie cyklická. Sn áď- ako som to napokon už naznačil - skutočne "špirálovitá"? Jedno je isté- je na nej nadostač "tvrdých
ka me ňov". Môžeme preto čakať ďalšie iskry ...
(Faktická poznámka: knihu O . Ciladzeho Kam ideš, človek
som zámerne dosiaľ nečítal. RB - apríl 1988).

vyhlásil: " Netreba oživovať mftvu hudbu!" ... No podľa mňa,
zredukovať celé dejiny hudby na šostakoviča a Prokofieva je
to isté, ako spájať vývin literárneho procesu iba s menami Gorkého a Alexeja Tolstého.
No predsa sa už podarilo všeličo urobiť. Vyšla kniha o tvorbe Gavriila Popova, boli vydané niektoré jeho diela. Firma
Melodija vydala dve platne so skladbami Alexandra Mosolova. V ro ku 1988 sa hrala vo Francúzsku jeho opera. Takže sa
hádam konečne zoznámime s klavírnou tvo rbou Mosolova či
s hudbou takých výrazných osobností v umení dvadsiatych rokov ako boli Nikolaj Roslavec a Arthur Lourié.
Prvý z nich mal tragický osud. Pochádzal z malej dediny vo
Viatskej oblasti. Stal sa vynikajúcim huslistom, .študoval kompozíciu na konzervatóriu. Mal pred sebou skvelú budúcnosť.
Jeho diela mohli konkurovať skladbám Hindemitha , Schônberga, Stravinského, Šostakoviča; patril medzi naj aktívnejších
pracovníkov Spo l oč n osti pre súčasnú hudbu. No v polovici
tridsiatych rokov odrazu jeho meno odvšadiaľ zmizlo , dodnes
sa nevie, kde bol pochovaný ... Zo štyroch Roslavcových symfónií sa ani jedna nezachovala úplne. V CGALI (Ústredný
štátny archív pre literatúru a umenie) sa nachádza recenzia Nikolaja Miaskovské ho o Roslavcovej Komornej symfónii , ktorú nazýva jedným z najlepších diel dvadsiateho storočia. Za·
chovali sa z nej len fragmenty a neverím , že sa napriek in~en-,
zívnym súčas ným snahám podarí úplne ju zrekonštruova ť . Na
fran cúzsku objednávku píše mladá muzikologička Marina Lobanovová knihu o Roslavcovi. Alexander lvaški n predniesol
so súborom Veľkého divadla s klada te ľovo Nokturno (nedávno
vyšla platňa s na hrávkou to hoto vystúpenia). Jeden z najnadanejších ml adých sk l adate ľov Alexa oder Raskatov re konštruuje
na ž i adosť firmy Cha nt du Monde dochované Roslavcovc rukopisy. Spo l oč ne s ďal š ími ko ncertnými organizácia mi pripravuje táto firma na tento rok v Pa,ríži Festival hudby dvadsiatych rokov nášho storoč i a, kde zaznejú všetky Roslavcove
skladby uložené v CGALI.
··
Neľahký bol aj osud ďalšieho vynikajúceho sk ladateľa Arthura Lourié , ktorý bol jedným z najznámejších skladateľov dvadsiatych rokov. Pôvodom Francúz, bytostne spojil svoj
osud s Ruskom, keď sa po smrti Nikolaja Gumileva sta l manželom Anny Achmatovovej . Úspešne spolupracoval s Nikolajom Burfukbm , bol pravou rukou Lunačarského v oblasti h,udby , zhudobnil Ľavý pochod.Vladimíra Majakovského. ·
Preto mená týchto skladateľov upadli do zabudnutia?
Povedal by som, že príčinou bol odveký spor medzi talentom a priemern osťou .. . ktorý sa, žia r, nevyriešil v prospech ta-

lentu. Všetci vyššie me novaní hudobníci boli členmi Spoloč
nosti pre súčasnú hudbu . Ich odporcovia neboli ani profesionáli, ani umelci , ale písali o "pá lčivých problé moch", pri čom
sa vedeli veľmi pružne prispôsobiť náladám vedenia.
Pod pojmom "stagnácia" rozumieme obvyk le celkom konkrétne histo rické obdobie -šesťdesiate - sedemdesiate roky.
Ja by som tento časový rámec podstatne rozšíril. Dobrá hudba
sa nesmela hrať preto, lebo vtedy by aj hudobne málo vzdelaný po sluch áč mal možnosť porov n ávať umeleckú hodno tu propagovaných a zatajovaných skladieb , mohol by zvol ať ako
chlapček v Andersenovej rozprávke , že "Kráľ je nahý!" Preto
bol postoj Zväzu sk lad a te ľov tak dlho maximálne nežič livý ku
mne, k Schnittkcmu , ku Gubajdulinovej . Zväzu sa podarilo dosiahnuť zákaz skladby Peinture, kto rú mal rea lizovať ľubľan 
ský rozhlasový orchester. V Sofii zakázali bulharským umelcom uviesť moju kantátu Slnce Inkov , taký istý osud stihol túto
skladbu i na prvom Berlínskom hudobnom festivale. Je jasné,
že rovnakými dôvodmi a pohnútkami boli vedení i tí, ktorí
rozhodli o zákaze hudby Louriého , Roslavca, Mosolova, Polovinkina ...
- Ako sa staviate k faktu, že r~ková hudba bola u nás dlho
považovaná za n iečo podozrivé?
- Nie som milovníkom rocku , no považujem negatívny
vzťah k tejto hudbe za chybu . A za ešte väčšiu chybu pokladám zákaz džezu - skláňam sa pred umením Milesa Davisa
i Dukea Ellingtona.
Mno ho zaujímavého v oblasti rockovej hudby sa urobilo
v za hraničí , kde pochopili, že rock je seriózne umenie a nie je
možné zo trvávať na klišé o primitívnosti melodiky a šablónovitosti rytmu . Domnievam sa, že rock bol zakázaný preto, lebo
to bol nový prúd prichádzajúci zo Západu . V roku 1948 akademik Boris A safjev nazval aj Brittenovu a Messiaenovu hudbu
"zmesou buržoázne ho tmárstva a s l abo myse ľno sti. " Dnes sú
títo autori , podobne ako Béla Bartó k (ktorý bol tiež dlhý čas
v ZSS R zakázaný) považovaní za klasikov 20. storoči a .. . Ešte
pred niekofkými rokmi sa oficiálni predstavitelia Ministerstva
kultúry pokúšali dokazovať "škod livosť" skladieb Pierra Bouleza, Yannisa Xenakisa, Luigiho Nona. No v lete 1987 pricestovali títo autori do Leningradu ako vzácni hostia a ich diela
mali na lll. Medzinárodnom festivale sú časnej hudby obrovský úspech.
. Zákazmi umelo bl'2díme rozvoj kultúry a aj naliehavá úloha
obnovenia hudobného jazyka by sa dala rieš iť úspešnejšie, keby sme sa neod vrátili od výdobytkov sk lad ateľov , ktorí tvorili
v 20-tych rokoch. Veď Mosolov, Roslavec, Lourié v to mto

smere ďaleko predstihli svojich zápddných kolegov-avantgardistov.
O "bielych miestach" hovorfme v súvislosti s 30-tymi rokmi;
existujú i v súčasnosti "nežiadúci" autori?
- Súčasná sovietska hudba je ove:a bohatšia, než si myslia
sovietski i zahra ničn í interpreti i poslucháči. V Leningrade žije
jeden z najzaujímavejších autorov - Alexander Knajfel.
Okrem mladíckej opery- baletu Pctrohradskí vrabci a cyklu
vokálnych skladieb pre soprán a klavír neboli v ZSSR vydané
žiadne ďalšie jeho skladby. Veľmi plodne pracujú Alexander
Vustin , Jelena Firsovová, Viktor Jekimovskij , Vladislav Suť,
A lexander Raskatov. V Baku žije Faradž Karajev, ktorý je
podľa mojej mienky omnoho výraznejšou osobnosťou než jeho
otec Kara Krajev. Veľmi zaujímavá je súčasn á arménska hudba , v prvom rade mám na mysli skladatefov zoskupených okolo Tigrana Mansuriana: Ašota Zograbiana, Martuna lsraefana, Ervína Erkaňana ... Sústavne sledujem tvorbu Peterisa
Vasksa. Lenže na oficiálnych festivaloch a súťažiach sa naďalej
hrajú skladby vedúcich predstaviteľov republikových zväzov
skladateľov. Takým istým spôsobom sa udeľuj e aj Státna a Leninova cena. Je hanba, že Schnittkedostal cenu nie za štyri symfónie, koncerty pre rôzne nástroje alebo napríklad za Koncert
pre violu a orchester v interpretácii Jurija Bašmeta, ale za hudbu ku kresleným filmom . Dodnes nebola publikovaná Gubajdulinovej Noc v Memfise- jedno z naj lepších diel tejto autorky ... Diela tajomníkov Zväzu sk ladateľov zapadajú prachom
na policiach predajní, no znovu sa vydávajú v obrovských nákladoch .
Na jednom z posledných zasadaní Moskovského zväzu skladateľov sa hovorilo o "glasnosti" v hudbe, o zvý~ení profesionálnej úrovne absolventov konzervatórií.
- Na moskovskom ko nzervatóriu vyučujem od roku 1960.
Základ skladateľovho vzdelania vidím v štúdiu klasiky. Analyzujem so žiakmi najrôznejšie skladby, nútim ich počúvať čo
možno najviac hudby , dávam im nové partitúry. Ako pedagóg
som sa mnoho naučil v triede Vissariona Sebalina , ku ktorému
sa hrdo hlásim. Za najdôležitejšie považujem, aby sa študenti
naučili byť k sebe n ároční, aby sa ne prestajne usilovali stať sa
profesionálmi. K tomuto vedú žiakov i mnohí iní vyučujúci na
ko nzervatóriu. Keď ma niekto žiada o radu, posielam ho do
triedy k Romanovi Lcdenevovi. Som presvedčený, že človek
vychovaný na dobrej hudbe, ktorý pochopil význam Bartóka
i Schônberga, Dvoi'áka i Weberna , Hindemitha i Debussyho,
sa nikdy nebude hn ať za povrch nou , predsticranou krásou, ale
bude hľad ať vlastnú cestu v hudbe, stane sa tvorcom.
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ZA OŽIVENIE

Kazlmir Malevič: Hudobné nástroje (1913)

(pokračovan i e

zo str. 9)
ba ;znie: na koncertných pódiách , v rozhlase,
televízii , je nahraná na gramoplatniach a exportovaná do zahranič ia. Z nie aj stredoveká
polyfónia napríklad z Trnavského rukopisu
a zo Spišsk ých zlomkov , latinský chorál ,
komponovaný na Slovensku a pod. Že sa
nám to vidí málo, nie je iba vina muzikológie, ale aj vydavateľs tva O PUS, ktoré v posledných rokoch stratilo o túto ob l asť edičn ej
činnosti akýkoľvek záujem. Ale aby sme sa
vrátili k veci: .,administratíva" , t. j . súpisy ,
katalógy, registre ako aj .,filológia" sú potrebné , budeme to všetko robiť aj naďa lej ,
ale neostali sme pritom - ako sa to snaží E lschek nahovoriť - stáť na tejto rovine; bez
.,špinavej" či .,čiernej" práce sa, žiar, ne môže
zrodiť žiadna zmysluplná koncepcia .
Ako prebieha medzinárodná spolupráca
slovenskej hudobnej historiografie - a to
v smere centrifugálnom i centripetálnom?
- Neformálne by som povedal , že aká-taká medzinárodná spolupráca sa uskutočňuj e
na dvoch rovinách - na rovine medzištátnych
a medziakade mických a pod. dohôd či zmlúv
s viacerými susednými i vzdialenejšími krajinami (najnovšie aj s USA) . Ľutujeme , že nemáme dohodu s Rumunskom - z ich strany
nie t ohlasu. Druhú rovinu tvo ria osobné styky na základe spoločn ých vedeckých záujmov. Samozrej me tieto dve roviny ne možno
od seba oddelit , lebo sa vzájomne stretávajú ,
prelfnajú, osobné kontakty sa inštitucionalizujú a inštitucionálne zosobňujú . Ako to pobeží ďalej - neviem, rád by som veril , že sa
podstatne zjednodušia predpisy, uľahčí vycestovanie, štedrejšie pridelia prostriedky na
knihy, mikrofilmy a pod. Naším maximálnym záujmom je rozšírenie, prehfb enie , zinte nzívnenie medzinárodných stykov a spolupráce, partnerstvo, dialóg, kooperácia izolovať sa od svetového diania , uza vrieť sa
do slonovinovej veže by zname nalo s mrť vedy a kultúry; u nás by k tomu vied lo aj popretie mn oh ostoročnej tradície Slovenska ako
otvorenej krajiny tvorivo reagujúcej a prij ímajúcej hodnoty. Pre to nemôžem pocho piť
stanovisko Oskára Elscheka v citovanom
článku H Z o akomsi .,výpredaj i" slovenských
hudobných pamiatok a jeho rozhorčenie nad
tým , že sa vedecky spracúvajú aj v zah rani č í.
V jeho obžalobe chýba upresnenie: kto , komu , čo a za čo .,rozpredáva" ; no Elschekovi
zrejme vadí, že do našich archívov a knižníc
chodia š tudova ť zah ran i čn í bádatelia , ktorí

Snímka: archív Hž

výsledky týchto štúdií publikujú a prípadne
píšu ináč než by sme si to želali. Ja , naopak,
to považujem za normálne , ba žiadúce, a to
nielen v rámci tak módneho pluralizmu , ale
aj ako korektív našich názorov (po ktorom
N. B. volá aj E lschek). Nakoniec: diskusia
a polemika j e vždy možná ; neviem si však
pred stavi ť , že by sme uvede nú prax chceli zakázať, resp. že by sme pred zahra ni čn ý mi
muziko lógmi naše archívy zavreli. Aj spoluprácu pri vydávaní prameňov hodnotím jedn oz na čn e pozitívne. Mám na mysli slovens ko- m aďa rské tituly v edícii Musicalia D anubiana, kde doteraz spo lo čne vyšlo fak similové vydanie stredovekého misálu a ed ícia Yietorisovej tabulatúry (kto rú pripravil OPUS).
Spoločným vydaním tejto vzácnej pamiatky
barokovej hudby na Slovensku sa ruko pis archivovaný v Maďarsku a v medzinárodných
reláciách doteraz prezentovaný ako hungaricum vracia do slovenské ho kontextu . Nej de
teda o .,rozpredaj ", ale naopak o ,.výkup" !
A lebo sa máme azda rozčuľovať nad tým , že
maďars kí ko legovia publikujú skladby bardejovské ho Zachariáša Zarewutia? Veď celý
materiál je uložený v Budapešti a vydanie je
priprave né veľmi seriózne, je ta m odcitovaná
a využitá - obj ektívne - celá slovenská odborná lite ratúra. Osobne som rád , že tieto
skladby vyšli , sú uve rej nené a tak napriklad
aj náš OPUS má šancu rea lizo vať ich gramonahrávku. Co napríklad s P. Roškovským ,
ktorý pôsobil na Slovensku i v Maďarsku , ale
celá jeho .,pozos t a los ť " je archivovaná a
spracovaná v Budapešti , čo s rakúsko-slovensko- m aďa rský mi Dette lbachovcami? Opakujem , tým , že ich spolo čn e vydávame , pamiatky ,.kupuj eme" a nie ,.rozpred ávame".
Neuvažuje sa o pu blikovaní prác maďar
sk ých muzikológov, týkajúcich sa hudby na
našom územi (napriklad výskumy Kornela
Bárdosa o hudobnom živote v slovenských
mestách) aj u nás?
- Nie len uvažujeme. Práve v súvislosti
s Vašou otázkou sa chcem aspoň struč n e
z mi eniť , že máme už ho tový projekt pre
zbo rník Musicologica Slovaca s predbežným
pracovným titulom Hudobná kultúra slovenských miest, ktoré ho jadrom budú dve štúdie : Bárdosova o hudobnom živote a o j eho
štruktúre v mestách a moja o vývine repertoáru hranej a komponovane j hudby. Samozrejme, tento zväzok chceme vydať v nemči
ne. A uvažuje me o ďa l š ie h , o ktorých h ovoriť
je však ešte predčas né.

Vydávanie prameňov sa pomaly rozbieha.
Nemôžem sa ale zbaviť d ojmu , že náš oživený
záujem o slovenskú hudobnú históriu je akosi
"obkročný": naraz chceme veľa ved ieť a hrd íme sa 150-300 roč nou i staršou trad íciou
a akosi zabúdame resp. nevidíme to, čo sa
udialo v najmenšej historickej vzdialenosti v druhej polovici 19. storočia a začiatkom
20. storočia. Čo si mysli historik o tom, že
prakticky nepoznáme tvorbu J. L. Bellu, ani
V. Figuša-Bystrého, A. Albrechta atď. ktorí
by mohli, resp. mali byť súčasťo u repertoáru
našich Interpretov, p r ičom by sme sa nemuseli ha nbiť neraz ani v za h raničí. O zaradeni d o
procesu hudobno-pedagogického ani nehovoriac. Myslim aj na vydávanie notových materiálov (v rámci toho na ta kú vzácn u zbierku
ako je Kmeťova zbierka vianočných piesni
-kolied, ktorá by sa nesporne stretla s mimoriadnym záuj mom našej verejnosti).
- Je to vec bolestná a navyše aj zahanbuj úca. J e to zá rove ň vizitka našej nemohúcnosti a presily slov. Neminie sa výročie- napríklad J . L. Bellu - aby sa s väčším či menším zápalom nevolalo po vydani jeho skladieb, ale nikdy sa potom nič nede je. Nanajvýš s niekoľkoročným o neskorením vyjde1
zborník s refe rátmi. Pravda, pripraviť edíciu
typu Opera o mnia, t. j. moderne kritické vydania súborného diela J. L. Be llu , je nesmierne ťažká a náročná úloha na mnohé roky , ba desaťročia. Ani si nevieme p redstaviť
s akými situáciami, úskaliami, zauzleniami
vedeckého , technického , koncepčné ho, ekonomického či technického charakteru by bol
odvážny editor konfrontovaný. Okrem Bellu
je tu však ešte Mikuláš Schneider-Trnavský,
Frico Kafenda, Alexander Albrecht, Mikuláš
Moyzesa i. Ďalej sú tu napríklad bratislavskí
- i iní- skladatelia minulé ho sto ročia: Kumlík , Strehlen, Thiard-Laforest, Mayrberg ,
Burger a pod. , ktorí síce neboli slovenskej
ná rod nosti , ale žili a pôsobi li medzi nami
a ko mponovali ozaj dobrú hudbu , ktorá znesie koncertné pódium. Máme sa ich azda
zri ekať? Vidím to tak , že sú tu isté možnosti
pre mladých , ale nebojácnych muzikológov.
Upozorňujem však, že nič nepôjde samoči n
ne, bez boja, bez zdolávania často až banálnych prekážok, lapálií, nedostatku dobrej
vôle, ochoty.
V tejto súvislosti sa ml natíska myšlienka,
Oskár Elschek svojimi kritickými poznámka mi na adresu slovenskej h udobnej historiografie nechcel vyjad riť absenciu centrálnej
koncepcie historického bádania, ktorá by zamedzila vzniku takých bielych miest, aké sme
v tomto rozhovore spomínali.
- Nesmieme zabudnú ť na to , že slovenská
hudobná histo riografi a je pomerne mlad á veda a že naozaj systematický výskum prakticky od nultého bodu sa zača l až po roku 1948.
Ko ncepcia , plán, zámer nechýba, chýbajú
však .,kapacity". Chýba aj sústrede nosť; muzikologovia sú pod e tiketou .,angažovanosti"
vedení k akciám , ktoré ich rozptyľujú a odvádzajú od vlastnej výskumnej práce . Mám
tu na mysli nielen schôdzovanie, rozlič né semináre, sympóziá, kolokviá, ktoré ma jú neraz len fo rmálny charakter, ale aj rôzne vedľaj šie zárobkové aktivity na prilepšenie prevažne nízkych základných platov najmä mladých muzikológov . Hudobných historikov,
ktorí majú š ťast i e ve n ovať sa profesionálne
vedeckej práci ako svoj mu hlavnému zamestnaniu či povolaniu , je na Slovensku stále veľ
mi má lo (nehovoriac o tom , že naslovovzatá
špecializácia prakticky nie je možná.)
čl

Prečo? Absolventov prislušných vysokoškolsk ých odborov je dostatok, ale väčšina
z nich sa, hádam, rozplynie v sieti orga nizač
no-prevádzkovej čin nosti.
.: Aj to je otázka postave nia hudobnej ved y v našej spoločnosti. Oskár Elschek hovorí
o predo minancii historického výskumu , ale
to je , pravda, len relatívne , po k iaľ myslíme
na hi storickosť ako základný metodologický
princíp v tom zmysle, že všetko , čo s hudbou
súvisi - teda aj folklór - má svoj u historickú
dimenziu a že všetko treba vidieť v pohybe
a vývine. Pokiaľ hovoríme o personálnej "vybavenosti" inštitúcií hudobnými histo rikmi je
situácia iná. Napríklad na pracovisku, kde
obaja - Elschek i ja - d lhú dobu pôsobíme.
Zača li sme rovnako ; v histo rickom i folkloristickom (ako sa tomu vtedy hovorilo) oddele ní boli po troch pracovníkoch ; d nes má etnomuzikologické odde lenie lO pracovníkov,
my sme štyria. Dobre sa pamätám na časy ,
keď sa vždy našiel d ôvod nezohfadniť potreby historikov a upredno stniť etno muzikológov. Nakoniec sa to vyplatilo - slovenská etnomuzikológia je svetový pojem, my historici sme ti chudobní príbuzn f. Toto si sebakriticky priznávam.

ZSS KU sa teraz vo veci h udobnej vedy chopil iniciatívy. Ste toho názoru, že postavenie
hudobnej vedy, resp. slovenskej hudobnej
historiografie sa v dôsledku toho zlepší?
- Yo Zväze slovenských s kl ad a teľov
a koncertných umelcov hudobným historikom ruže nikdy nekvitli. Azda s výnim kou ,
keď t aj o mn íčkou Tvorivej komisie pre hudobnú teóriu a kritiku bola dr. T erézia Ursínyová. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že zväz od
muzikológov stále ča ká len servis skladateľom . Vezmime si už len pomenovanie- tu je
existencia muzikológie prinajmenej dvojnásobne utajená , dokonca ešte aj v názve tvorivej komisie. Hovorí sa o teórii a kritike , nie
o vede, vládne tam fetiš súčasnos ti a hudobná história ešte aj v Tvorivej ko misii pre teóriu a kritiku je len akosi prifare ná, trpená•.
Skladatelia- čes ť výnimkám- si o už i točnosti
a potrebnosti hudobnohisto rických výskumov myslia svoje.
Ste spokojný s doterajšími výsledkami slovenskej hudobnej historiografie?
- Pokúsme sa o krátku rekapituláciu.
Dnes už po absolvovaní mnohoročn ých výskumov v archívoch , knižniciach, kostolných
chó roch na Slovensku a č i astočne i v zahranič í vieme , že a j naša hudba má svoju minulos ť , svoje dejiny. Aj na Slovensku sa tvorila
umelecká hudba , už v stredoveku vznikali
pôvodné diela pozoruhodnej umeleckej hodnoty. Dnes je to samozrejmé, ale keď som ja
začína l , nebolo to vonkoncom samozrej mé.
Ďalej by som chcel zdôrazniť, že niečo z tejto
hudby už aj znie, tradícia sa takto stáva dedičstvom . Nepre háňa m , ak konštatujem, že
táto po s t á ročiach znovuvzkriesená slovenská
hudba je prijímaná so záujmom , dychtivo ,
s nadšením. Nemô žem n eopakovať: vstup
hudby našej minulosti do živej praxe je najväčším úspechom slovenskej hudobnej historiografie. Ďalej by sme nemali zabudnúť, že
vzniklo mno ho- nieko ľk o sto - monografií,
štúdií , časopiseckých príspevkov i kníh s hudobnohistorickou tematikou. Vytvorila sa
databáza ako predpoklad pre syntézu . Vyšiel
prvý zväzok D ejín hudobnej kultúry na Slovensku a v oponentskom pok račovaní je rukopis (vyše 600 strán) druhého zväzku , tretí
sa pripravuje. Slovenskí hudobní historici
v rámci svoj ich skromných možností a napriek nezmyselným administratívnym bariéram vstupujú na medzinárodnú arénu . Svet
sa pomaly dozvedá , že nie sme Oberungarn
č i Felvidék a pod .... Je to veľa , či je to málo?
Najdôležitejšie je, myslím si , pokračovať
v začatej práci: musíme robiť aj tú pisársku
.,filológiu", drobnú prácu v archívoch. Potrebujeme tzv. materiálové práce, pramen né
edície; teórie a ,.koncepcie" rýchlo zastarajú,
dobrá edícia a spoľa hlivá faktografia má však
ďaleko väčš iu trvácnos ť. Tým nechcem pop i erať užitočnosť teórií ako katalyzáto rov vedeckého myslenia a potrebu postupne prech ádzať od empírie k zamýšfan iu sa nad teo reticko-metodologickými problémami hudobnej historiografie. Naopak , pociťujem to
ako veľmi aktuálne, ja sám práve dolro n ču
jem knižnú prácu takého zamerania. čo sa
budúcich plánov týka, tu by som chcel konštat ova ť, že slovenská hudo bná historiografia
je značn e decentralizovaná. Historické výskumy sa nerobia- našťastie - len v Bratislave , ale veľm i seriózne a intenzívne aj napríklad v Trnave , Banskej Bystrici, v Ma rtine,
Košiciach, Prešove a pod. Tieto tendencie
treba všemožne podporovať, ale nie fo rmo u
nariadení a .,dirigovania". Skô r kolegiálnym
prediskutovaním dosiahnutých výsledkov
a s po l oč n ým uvažovaním ako ďalej.
Ci som spokojný s do terajšími výsledkami
slovenskej hudobnej historiogra fie? Nie som
a nemôžem by ť , lebo tam , kde prevládne sebauspokojenie , po tľapkávanie po pleci ,
chválenkárstvo, končí sa veda. Najviac ma
mrzia nevyužité príležitosti , mám veľmi zlé
pocity, keď pomyslím napríklad na množstvo
stratených, zniče n ých , rozkradnutých cenných hudobných p rameňov zahodených do
zberu, na naše mizivé p u blikačné možnosti
a pod. Rezignácia však nie je východisko , bol
by to zlý príklad. v e ra dôvodov k optimizmu
však ne mám. Skôr naopak.
·
Ako ďalej?
- Yo svojej súčasnej funkcii vedúceho
Sekcie hudobnej ved y Umcnovcdného ústavu SA V považujem za prvoradú úlohu urobi ť
všetko na splnenie štátneho plánu a pripravi ť
seriózny program pre budúcu päťročn icu , zabezpečiť ju o rga ni začne , personálne a pod.
Konkrétne to znamená prípravu nanajvýš
aktuálnej dvojzväzkovej encyklopédie slovenskej hudby , ktorá by poskytla základ nú
informáciu o dejinách a súčasno m stave hudobnej kultúry Slovenska. Chceli by sme kon eč n e pri p rav i ť aj antológi u slove nskej hudby a uvažujeme aj o jednozväzkovej cudzojazyčnej verzii dejín slovenskej hudby . Po ciťu 
jeme to ako ve ľ kú podl ž n osť našej národnej
kultúre a hudbe , ako vec cti a svedomia.
Pripravila A. RAJTER OVÁ
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