ed z i
a koncertnou praxou

V roku 1989 oslávi Vysoká škola músvt:dče n ý, že ž iť so štatútom slobodného
zických umení 40. výročie založenia. Ste
umelca je oveľa le pšie, a ko ís ť pôsobiť
dlhé roky v priamom kontakte s touto
do oblastn ej scény . A j to je vša k rela!Mtitúciou, k akým zmenám došlo počas
tívne. H erec v me nšom d ivadle sa dojej vývoja?
stane skô r k väčším rolá m . Keby prijal
- Na školu som prišiel a ko študent,
a ngažmá n v Prešovej či v Spišskej Nopresne vtedy, keď mala 10 rokov - v rovej Vsi, možno by už za dva roky hral
ku 1959. S výnimkou voje nskej prezenHamle ta .
čnej služby som sledoval celý jej vývoj
Žijeme v znamení prestavby. Dotýka
a ako pedagóg som prešiel - a ko sa pa trí
sa tento proces doterajšieho systému,
-všetkými rebrí č k a mi postavenia. K e ď
štruktúry Vašej školy?
som ju začal n avštevova ť , bola to ne- V sa motnom pedagogickom procesmierne malá školička. Hudobná i drase dochádza k d emo kra tickejšie mu sysmatická fakulta, vrátane de kanátov
té mu riade nia. Mnohé z toho- čo sa týa rektorátu sa tiesnili v budove na Štúka p rávomoci - , o čo m predtým rozhorovej ulici, ktorá nám v súčasnosti už
dovalo p ríslušné oddele nie Ministerstva
nepatrí, pretože bola úplne nevyh ovuškolstva SSR, sa pres úva pria mo do
júca pre vysokú školu umelecké ho smekompete ncie rektora, de kana , či doru. Dnešná VŠMU sa nachádza v dvoch
konca vedúcich katedi ~ r. Každý z týchhistorických budovách - v Akadémii
to fun kcionárov má ter az vyššiu právo moc v provna ní s minulo sťou . Konkré tIstropolitane na Jiráskovej ulici a na
Zochovej ulici v pria m impoza ntnej bune: do teraz ku každému zriade niu medove. Úmerne k tomu má me v porovnadziodbo rového štúdia - nap ríklad u nás
ní s minulosťou aj dvojnásob ný počet
dirigovanie
kombinované
zborové
poslucháčov. Smerné číslo pre každ ú fas d ra maturgio u - bol potrebný súhlas
ministerstva. Odte raz je v právomoci
kultu predstavuje v súčasn osti štyridsať
študentov. Podstatne viac ich št uduje
vysokej školy, aby si takéto štúdium
dnes popri zamestnaní , čo v minulosti
zriadila sama. Je to rozhodne pružnejbolo skôr ojedinelé. Rád konštatuje m ,
šie. U nifikova né uče bné p lá ny - v pod že slovenské orchestre, ko morné telesá
state celoštátne jednotné - môžeme odi sólisti sa na 90 % grupuj ú z našich a bte raz obmie i1ať až do 30 % ich o bjemu,
solventov.
najmä čo sa týka osnov s prihliadnutím
na
profiláciu školy, čo zna men á, že kažAko je to u hercov?
dá škola v našom štáte má právo do istej
- Tí sú (do veku 50-55 rokov) prakmiery ísť svojou vlastno u cestou:
ticky všetci našimi abso lve ntmi , z tých
starších sú možno ešte pod aktorí absolMajú vaši poslucháči možnosť pobudventmi Odborného divadelné ho kurzu z
núť počas štúdia istý čas v Prahe alebo
konzervatória. No sú na Slovensku ešte
v Brne?
divadlá, ako napríklad v Spišskej Novej ,
- Podľa nových úprav existuje forma
Vsi, kde - keď chcú hrať - sú n úte ní a ntzv. čias tkového štúdia. To zna me ná, že
gažovať amatérov. Z toho vyplýva, že
poslucháč jede n alebo dva semestre mô by sme mohli vych ov áv a ť ešte viac herže š tu d ova ť na inej vyso kej škole , docov. V ČSSR bol dávno zruše ný systé m
konca i v zahraničí. Zati aľ je to in statu
umiestneniek: nemôžeme ted a he rca n ascend i, ve ď kým nadviaže me n áležité
absolventa prinútiť k pôsobeniu vo vikontakty , aby to sku točn e fungovalo ,
dieckom divadle. A tak - a to je s po ločnajmä so zahra ničím , to ešte chvíl'u poný problém hudobn íkov i he rcov - sa
trvá. T áto mož nosť je súčasťo u pripranájdu absolventi, ktorí rad šej zo stávajú
vovanej novely zákona, kto rá by mala
v centre, i ke ď tu ne majú trvalé, alebo
vs túp i ť do platnosti v roku 1990 . V súmajú horšie zamestna nie. Ž ij ú " na voľ
časnosti sa táto novela prediskutováva
nej nohe." Majú tu však možnosti naa pripomie nkuj e. Spolu s brnenskou
hrávať pre rozhlas, televíziu, byť v koni pražskou a kadémiou chceme od novétakte s agentúrou. Absolvent je preho záko na aj to , a by nezabudol na mož-

Milo§ Bazovský: Záhumnie
no sť ude ľovať titu ly a bso lve ntom školy.
I v porovna ní s výtvarníkmi sa cítime
byť diskriminovaní , pre tože tí získavajú
titul a kade mický malia r, akademický
sochár.
Aký titul absolventom VSMU by ste
chceli udeľovať?
- T itul by mal byť všeobecný. Uvažovali sme o viacerých alternatívach . Výraz "akade mický" znie ná m hudob níkom pejoratívne . Po dlhých úva hách
s brnenskými i pražskými kolega mi sme
sa d ohodli na návrhu - magiste r art is.
Paralelne s tým by sme chceli , a by tí , čo
ukončujú umeleckú ašpira ntúru dostávali titul - cand idat a rtis.
Bude existovať aj veľký doktorát umení?
- O to m sme z ati aľ ne uvažovali.
K takej ďale kosiahlej pa ralele zatiaľ asi
nedôjde. No umelecké ašpirantúry sú
fa kto m, preto by titul candida t a rtis rovnako a ko absolventom magister artis
hád am bol p rime raný. Chceli by sme
presad iť ešte ďa lšiu zásadu - a toho sa
pražskí kolegovia domá hajú viac a ko
my - aby sa totiž mohla u de ľo va ť výnimka z p ovinné ho vysokoško lské ho vzdelania u čite ľo m hl avné ho umelecké ho
p red metu , najmä tým , k torí keď zač ína
li, ne mali mož nosť takého štúdia a pomaly sú už v penzijno m ve ku , prípadne
i s titulom národný umelec. Uvediem
" krikľavý" pr íklad : ná rodný umelec Lad islav F ialka po schvále n í zákona , ktorý
nepovoľova l túto výnimku , musel prest ať v yu čo va ť na A MU ! V tomto Qrípade
je to už trošku kocúrkovské ! Clove k,
ktorý p reslávil českoslove n skú pantomímu na celom sve te, ktoré ho me no vyslovujú jedným dychom s me nom Marcela Marcea ua , ne mal p rávo u č i ť! Nevie m, a ko to vyriešili , ale mali ve ľké
ťažkosti s tým , a ko obísť zákon a udeliť
výnimku. A j na našej škole boli isté
problé my s gen eráciou 60 - až 70- roč-

ných - spome niqm za všet kých ne realizovanú profesúru ná rodné ho ume lca
Mi kuláša Hubu a ďa lš ích.
Ako postupujete s pedagógmi, ktorí
dosiahnu istú vekovú hranicu? Očakáva
sa, že uvol'nia miesto mladším, hoci d isponujú veľkými pedagogickými skúsenosťami i umeleckou praxou?
- Kon ečná veková hra nica pre pedagogické pôsobenie je u nás 65 ro kov.
No je možné požiada ť o pred Íženie , ktoré sa udeľuje na rok , prípadne i dva roky. Na základe toh o vyučujú u nás aj
naďalej ná rodní umelci prof. L. Slová k,
prof. L. Vycho dil , pro f. O . Fe re nczy
a ďalš í vynikajúci odbo rníci.
Aká je perspektiva školenia hudobných teoretikov, ktorých ste v tejto päť
ročnici prestali prijímať na štúdium?
- Te nto odbor bol zr ušený adm in istratívnym nariad ením , po d ľa ktoré ho
mo žno ume novedné odbory - týka sa to
napríklad aj filmovej a divadelnej vedy
- štu dova ť výlučn e na unive rzite. Naprie k protestom sa ná m ne pod a ri lo toto
nariade nie zmeniť, ale ro bíme všetko,
a by sme te nto študijný odbor v novej
päťročnici opäť zaviedli. Nevzali ná m
však šta tút ško liaceho pracoviska vedeckých pracovníkov.
Niektoré odbory na VSMU radi vyhľadávajú zahraniční študenti. Ktoré sú
to?
- M usím Vám s úsmevom poved ať,
že z hudobných odborov hlavne a kordeón a gita ra , na divade lnej fak ulte scénické výtvarníctvo. Máme ale aj fla utistu - Vie tna mca a kla ri ne tistu - Nika raguj ca. Sú to však skôr ojedinelé prípady . No ro ky u nás už štud ujú Juhoslovania h ru na akordeóne, M aďari na gitare
- vďaka tomu, že VŠM U patrí medzi tie
školy, ktoré a ko prvé zavied li výučbu
týchto n e trad ič n ých o dborov , s 'medzinárodne uznávanými sólistami i ped aPok ra čova n ie

na 9. str.

-

Hudobné
kalendáriurn
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
l. 6. 1939 zomrel Melchior Franck, nemecký skladateľ, popredný predstaviteľ nemeckej "musica poetica"
(nar. okolo r. 1580) -350. yÝI"Olie
l. 6. 1909 zomrel Giuseppe Martucci, taliansky skladateľ, dirigent a klavirista (nar. 6.1.1856) -80. výročie

l. 6. 1804 narodil sa Michail Ivanovič Gllnka, ruský skladateľ (zomrel
15. 2. 1857) -185. výročie
l. 6. 1889 narodila sa Sigrid Oneginová, nemecká operná speváčka (zomrela
16. 6. 1943)- 100. yÝI"Olie
2. 6. 1834 narodila sa Tereza Stolzová, ~
ká operná speváčka (zomrela23. 8. 1902) - 155. výročie
3. 6. 1899 zomrel Johann Strauss ml., rakúsky skladateľ (zomre125. 10. 1925)
- 90. výročie
6. 6. 1929 narodil sa Buguslaw Schäfl'er,
poľský skladateľ a teoretik 60. výročie
8. 6. 1894 narodil sa Ervín Schulhoff, český
skladatel' a klavfrny virtuóz nemeckého pôvodu (zomrel18. 8.
1942) - 95. výročie
10. 6. 1894 narodil sa Pavel Bofkovec, český
skladatel', zaslúlilý umelec
(22. 7. 1972) -95. výročie
IO. 6. 1899 zomrel):rnest Chausson, francúzsky skladatel' (nar. sa 21. l.
1855) - 90. výročie
ll. 6. 1904 narodil sa Emil Franti§ek Burian, český spisovateľ, relisér a
skladateľ, národný umelec (zomre19. 8. 1959) - 85. výročie
11. 6. 1864 narodil sa Richard Strauss, nemecký skladateľ a dirigent (zomrel 8. 9. 1949) - US. yÝI"Olie
U. 6. 1889 narodil sa Vft Vágner, český skladateľ a spisovateľ (zomrel 25. 9.
1940) - 100. výročie
13. 6.1899 narodil sa Carlos Chávez, mexický skladateľ - 90. výročie
14. 6. 1594 zomrel Orlando Lasso, Dámsky
skladatel' (nar. sar. 1532) 395. výročie
14. 6. 1804 narodil sa Franti~ek Su§il, český
skladateľ a zberateľ ľudových
plesní (zomre13l. 5.1868)185. yÝI"Olie
14. 6. 1819 narodil sa Jonatán Dobroslav
(:ipka, §túrovský spisovateľ
a folklorista (zomrell4. 2. 1861)
- 170. výročie
14. 6. 1884 narodil sa John Mc Cormack,
írsky operný spevák (zomrel
16. 9. 1945) - 105. výročie
16. 6. 1874 narodil sa Franti~ek Neumann,
český skladatel' a dirigent (zomrel 25. 2. 1929) - 115. výročie
21. 6. 1899 narodil sa Pavel Haas, český skladatcl' (zomrc117. 10.1944) - 90. výročie

21. 6. 1819 narodil sa Jacques Offenbach,
francúzsky skladatel' "kráľ operety" (zomrel 5. 10. 1880) -170. výročie

23. 6.1914 narodila sa Dita Gabajová, slovenská operná speváčka - 75. výročie
23. 6.1929narodiJ sa Henri Pousseur, belgický skladateľ a spisovateľ, zakladatel' ~túdia elektronickej
hudby v Bruseli - 60. yÝI"Olie
26. 6. 1964zomrel Mirko Očadlík, český hudobný teoretik, kritik a organizátor hudobného livota (nar. sa 1.3.
1904) - 25. výročie
26. 6. 1914 narodil sa Wolfgang Windgasen,
nemecký operný spevák, presadil
a najmä v tenorových úlohách
Wagnerových opier (zomrel8. 9.
1964) - 75. výročie
27. 6. 1814 zomrel Johann Friedrich Reichardt, nemecký skladateľ, spisovateľ, pôsobiaci aj ako mestský
trubač a lutnista. Podnikol cestu
po Nemecku a svoje pozorovania
hudobného livota opísal v dvojzväzkovom hudobnom cestopise
(nar. sa 25. ll. 1752) - 175. yÝI"Olie
27. 6. 1904narodil sa Anton DoUn, anglický
tanečník a choreograf- 85. výro-

()()Jl()\"l·~f> Ni\ ODPOVl~Ď
Vážený kolega Javorský,
zdá sa, že sme si pri výmene názorov na LP
Operné transkripcie dobre ne rozumeli. Yo
svojej replike sa totiž zameriavate na čos i , čo
nebolo predmetom môj ho polemického vystúpen ia , ba viac , hradáte väzby medzi javmi , ktoré nazvájom nijako nesúvisia.
Vo Vašej recenzii ma popudil arbitersky
odmietavý tón , kto rým ste d ali najavo svoj
nesúhlas s vyd anrm jedné ho gramotitulu.
Ani v náznaku mi nezišlo na um vystúpi ť
v úlo he obh ajcu edičn éh o programu OPUS-u.
Šlo mi o obranu konkrétnej hudobnej snímky , kto rá, podľa môjho názoru , môže legitímne fi g urova ť v katalógoch gramofónových
vydavateľstiev. O tom , že sa LP Operné tran-

S láskou a nadšením
Pred každým, kto má prehľad v kultúrnom
dianí a vyslov( meno Humenné, sa okamžite
vynára lokalita ve/'mi aktfvna v organizovaní
svojho koncermého života, hudobných akcií,
prehliadok a pod. Tu už od roku 1961 vyvíja
činnosť jeden z najaktfvnejšfch Kruhov priateľov hudby na Slovensku. Jeho nepretržitá,
temer tridsat'rotná história je od roku 1974 neraz /utne spätá s m enom Anny Prextovej, samostatnej odbornej pracovnftky Mestského
kultúrneho strediska, v súčasnosti redaktorky
Spravodaja mesta Humenné.
Jej zapálenie pre hudbu a neúnavná aktivita
pri organizovan( pot etných hudobných akcií
sa trvalo zapfsali do kroniky kultúry, a to nielen tohto regiónu. Aj potiatky tinnosti Hudobnej mládeže na Slovensku - prvé každoročn é celoslovenské strelllutia (v rokoch 1974-78) sa usporadúvali práve v Hum ennom a pri
ich organizačnom i dramaturgickom zabezpečen ( mala A. Prextová lev( podiel! Na túto
tradfciu a skúsenosti nadviazali dnešné akcie
tejto dobrovol'nej organizácie mladých, usporadúvané už z bratislavského centra v piešťan
skom Dome umenia.
S menom A. Prextovej (30. 5. sa doUva významného i ivomého jubilea) sa spája organizačné zabezpečen ie i ďa/šfch hudobných akcií

- bienálnych krajských prehliadok komorných orchestrov (doteraz 6 rot níkov). Akčný
rádius jej činnos ti však presahoval rámec pôsobiska. S bohatými skúsenosťami sa delila
s organizátormi kultúrneho života z blíz kych
i vzdialenejšfch lokalít východného Slovenska.
- Svidnfka, Vran qva nad Topl'ou, Snine},
Bardejova i Set oviet. Plnila tak aj funkciu sfce nikým nemenovaného, lei svoje skúsenosti
plným priehrštfm rozdávajúceho metodika.
Jej neúnavná horlivosť, vysoký pocit zodpovednosti i a úspešné vyznenie každej pripravovanej akcie, obetavé a pružné získavanie
publika v de1l koncertu sú medzi slovenskými
interpretmi (a to nielen vážnej hudby!) všeobecne známe. A. Prextová organizovala aj
výchovné koncerty pre zS i staršiu mládež,
zabezpdovala vystúpenia profesionálnych divadiel. Funkciu dramaturga pre oblasť vážnej
hudby pri Mestskom kultúrnom stredisku vykonávala do konca roka 1986. Stí visel s tým aj
post tajomníčky tamojšieho KPH, ktorý práve za jej funkčné obdobie, najmä v spolupráci
s M UDr. V. Haffn ~ rom , dosiahol vrcholnú
úrove1í a stal sa vzorom. Aktivita KPH v Hum ennom tak neochabova/a ani v rokoch, keď
ostatné KP! l na Slovensku zanikali.
VLADIMÍR ČÍŽIK

H dobná mlá ež aj v Barde ·ove
l. januá ra 1989 vstúpilo do kultúrneho života Bardejova záujmové združe nie Hudobnej mládeže s 88 čle nmi - študentmi Gymnázia CSSP, SOU - obuvnícke ho a SOU -obchodného. 20 . januára sa stretli na hudobnom popo ludní Mladí mladým s poslucháčm i
Konzervatória v Košiciach - huslistami J áno m Timčá ko m a Janou Kulanovou.
Slávnostné zasadnutie čl e nov Hudobnej
mládeže sa u s ku točni l o 26. januára t. r.
v s po l oče ns kej sále ZK ROH š. p. Jas. Príto mní medzi sebou srd eč n e privítali lau reáta
Štátnej cen y Klementa Gottwalda klaviristu
Mariána Lapšanského , muzi kol ogičku d~
Ľubu Ballovú , CSc. a riadi t e ľa MsKS Andreja Siváka . Predsed níč ka pr!pravného výboru

Silvia Fecsková stručne oboznámila prítomných s okol n osťa mi , ktoré viedli k zalo ženiu
tohto záujmového združenia v Bardejove, jeho štatútom a plánom či nnos ti na tento rok.
Poto m požiadala Mariána Lapšanského
o prevzatie patronátu nad Hudo bnou mládežou v Bardejove.
Bezpro stredne po slávnostno m odovz9anr
členských preukazov nasledoval ko ncert Slovenské ho klavírneho tria , ktoré uviedlo
Brahmsovo Klav rrne trio c mol op. 101 , Šostako v i čovo Klavírne trio a Dvorákovo Klavírne trio Dumky op. 90. Huslista Ewald Danet, vio lon čelist a Ľudovrt Kanta a klavirista
Marián Lapšansk ý v obtiažnych podmienkach dali dielam podmanivú podobu . Propa-

Iste. publikujete svoj osobný názor. ale
tento fakt netreba osobitne zdôrazňoval každý hodnotiaci postoj možno považovať za
taký. Yo svojej rece nzii sa však zmieňujete
o písaných či nepísaných normách vo sfére
hudobného zážitku, do konca uvádzate príklad toho , čo vraj uvádzaným normám nevyhovuje - a tým prisudzujctc svojmu názoru
viac-menej kodifikují1ci charakter.
Nerozumiem zmie nke o obrovskej mašinérii , ktorí1 vraj zastupuj e m. Repliku som písal za seba , názory v nej prezentované sú mojimi názormi , o žiadnej mašinérii ni č neviem.
Nad tvrdeniami tohto typu sa možno vari len
pou smiať . A vyjadriť nádej , že Vám v zápale
sporu v budúcnosti ncujdú spod prstov podobné prostoduchost i.
IVAN MARTON

e Po úspe§nom priebehu predo§lého nultého ročníka Sláčikových dní, ktoré sa uskutočnili v minulom roku v Banskej Bystrici,
v snahe umolniť domácemu Trávníčkovmu
kvartetu príťažlivé fórum umeleckej konfrontácie, sa bude v dňoch 26. - 29. júna
1989 v Banskej Bystrici konať
l. ročník DNi SlÁČIKOVEJ HUDBY.
Organizačným garantom festivalu je
MsNV a PKO v Banskej Bystrici, ideovým
garantom lSSKU a Slovkoncert. Cieľom
podujatia je predodetkým pokračovať v tradícii komorného koncertného livota mesta
8. Bystrica, posilniť poslucháčske zázemie
a vychovávať mladú generáciu k tomuto typu §peciallzovanej hudby, oboznamovať ~1rokú verejnosť s domácou a svetovou klasickou i súčasnou kvartetovou tvorbou, prezentovať interpretačné umenie jestvujúcich
kvartet, pripadne podnietiť vznik nových
a podnetne pôsobiť na tvorbu nových kvartctových diel.
Obsahová náplň festivalu je koncipovaná
v dvoch blokoch:
l . koncertný blok pozostáva zo samotných
celovečerných vystúpení pozvaných kvartet,
pripadne komorného sláčikového súboru
a budú z.astúpené: jedno kvarteto zo SSR,
ČSR, zahraničia, Trávníčkovo kvarteto
a Komorný sl ~člkový súbor.
O. blok vyplnia dopoludňaj§le teoretické
rozpravy forr~óu panelovej diskusie zúčast
nených hudobných teoretikov, kritikov, publicistov, pedagógov, zástupcov ln§titúcU
a ostatných z~'týemcov.
govaná beseda ~a pre n evh od nosť prmtrcdia
odriekla . Vedúca bardejovskej predajne
OPUS ochotne prišla predávať gramoplatne
s nah rávkami Mariána Lapšanského , ktoré 5i
návštevníci odnášali domov aj s autogramom .
Nateraz poslednou akciou Hudobnej mlád eže bol ko ncert a beseda k 140. výročiu
úm rtia Fryderyka C hopi na . Medzi č le nov zavítal muzikológ dr. Vladimír Cížik , ktorý
predniesol výber zo C hopi novej klavrrnej
tvorby.
Činnosť Hvdo bnej mládeže v Bardejove
bude u s m e rň ov.ať výbor, ktor! tvoria zástupcovia ped agogického zboru a študentov škôl,
z ktorých sa vytvo ril klub. Za p redscdk yňu
zvolili muziko logi čku Si lviu Fecskovú.

-SF-

Koncerty
v prospech obetí
zemetrasenia
Do celého sveta ~a budú televfznym
nosom 12. auau~tn V)'Sielať koncerty so
skych a amerických hudobníkov ,·enol'
na fond obetiam zemetrasenia ' Ann·
Ako l piatok ')hlásil černo~ský politlkJ
Jaclc.~m. o~emhodino\ý hudobný m
~a súca\ne u-.kutoeni l newyorskom d
le :\pollo, v Arménsku a pra,depodobae
v l.os Angele'l. l lsporladanie tohto ko
Je~\e Jac~kon nanhol tohto roku 'O fi
ri, kecf osobne nal\tiliJ oblasti \rm
postihnuté zcmctrawním. V Spojených
tfK:h bude koncert) prcmi~f ~pol
lurner Broadcastin.: S)-..tcm (TDS), ktoni
americkým dhákont dobre ;máma mnoll
objektím)mi prc)gramaml o udalost
v ZSSR.

čie

28. 6. 1909:zomrel český husliar Karel Boromeus Dvoták (nar. sa 26. 10. 1856)
- 80. výročie
29. 6. 1924narodil sa Jaroslav Pohanka, čes
ký hudobný historik a organológ
(zomrel 28. 4. 1964) - 65. yÝI"Olie

skripcie dobre predáva do za hranič i a , prirodzene ne mus!te ved i eť ; použil som tento argument na č i astočné vyvrátenie pochybností
o údajnej nepopularitc titulu . Uvedená skutočnosť však vonkoncom nesúvisí s nedostatočnou sortimcntnou ponukou vážnej hudby
v predajniach OPUS-u , ba nemá ni č spo l oč
né ani s recenziou v Ruchu muzycznom .
Pravdepodobne sa naozaj diametrálne rozchádzame v názore na to , čo je a čo nie je hudobný gýč - to však v danom kontexte n ic je
podstatné . Rozdiel je v tom , že Vy právo na
šírenie istému typu hudby vo svojej recenzii
rôzne konštruovanými argumentmi upierate,
kým ja sa nazdávam , že kritérium arteficiálneho výberu nic je pri uvádzaní hudobného
d ed ičstv a minulosti na nosičoch zvukového
záznamu re levantné.

Gustav Doré: Hrdinskí speváci
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technikou , štýlovo u istoto u a úprimným, precíteným prednesom . Presvedč il a nás o toni
hn e ď v prvom č ísl e svojho programu - vo
ve ľkej árii G ró fky z 3. d ejstva Mozartovej
opery Figarova svad ba, prednesenej v bez·
chybnej t a liančin e . R ovnako vkusne zaspievala (v maďa rskom preklade) modlitbu Tosky od Pucciniho a spolu so Z solto m Bendem
pôvabné dueto Papageny a Papagena z Mozartovej Čarov n ej nauty. Svoj program zako n čila ušľachtil o pôsobiacim podaním šty·
roch maďarsk ých ľu dových piesní v úprave
B . Ba rtók a.

KOMORNÝ KONCERT (2. 4.)

Vrámci Nedeľných dopoludní v galéri i sme
započúva l i prostredníctvom našich inte rpretov do tvorby T . Sáraia, Z . Kodálya
a F. Hidasa. V interpretácii Moyzesovho
kvarteta sme si vypočuli najskôr S l áčikové
kvarteto č . 3 T. Sáraia (1919)- dielo budované s veľko u myšlien kovou úspornosiou , no
na druhej strane i fantazijnou st ried mos ťou.
Táto hudba chce na seba upozorniť sviežou
pulzáciou i spevnosiou. Raz sa obracia k svetu detských riekaniek , inokedy k roztancovanej hravej veselosti. No všetky polohy tu pô·
sobia únavne, mdlo - skô r ako záplava nôt ;
nie výrečn e svojská hudba . Bo lo by zauj ímavé v takýchto programoch v edieť snáď i to,
kto zostavoval dramaturgiu ko ncertu . Stále
sa totiž presvi edča me , že rozhoduj(•cc krité·
riá sú tu neraz iné , než tie , ktoré by mali fun govať na prvom mieste. Čo sa interpretácie
týka (možno i vzhľado m na auditó rium
v'Mirbachovom paláci) bolo by dobré zbavi ť
ju trochu dravej výrazovosti. Vera vzrušenia ,
vera nepokoja i zvukovosti nepridá tejto
hudbe. I tak prekypuj e ne ko mpro misnou
útočnosťou . nezmi eriteľn osťou . Ak by sa d o
tejto hudby vnieslo viac mäkkosti, jej hroty
by sa otupili a hudobný obraz by získ!ll väčšiu
pluralitu a plastickosi.
Je dobré , že sme sa v rámci to hto výberu
stretli napríklad i s hudbou Z. Kodálya
(1882-1967), konkrétne s jeho Son:itou pre
Yiolončelo . a klavír op. 4 v interpretácii violootelistu J , Slávika a klaviristu T. Gaála.
Nech v dne(ných poslucháčskych trendoch
prevládajú akéko ľvek n ázory na tohto majstra ma ďarskej hudby, zdá sa , že ča~ bude
pracovať v prospech jeho umenia . Konkrétne
v tejto u nás málo známej dvojčasťovej so ná·
te sa dostáva k slovu svet impresií a najrozmanitejších výrazových nálad . Z tohto nepretržitého dialógu lyrického sveta popretkávaného vnútorným napät ím vystupuj ú na
povrch obrazy ľudového maďarské h o koloritu, zvonivé , hravé into nácie. dynamicky výbušné okamihy. Bohatá členitosť klavírneho
partu kreslí tu mno horaké pozadie - cifruje
a drobí hudbu do malebných fioritú r a detailných farebn ých sk íc. Interpreti presvedčivo
zareagovali na výzvu s kl adateľa a nechali sa
unášať malebnými zákutiami tejto hudby .
Do trojice uí ~po m i n ané ho výberu sa dostalo i Dychové kvinteto č. 2 F. Hidasa (1928).
Je to hudba inšpirovaná džezom od začia tku
do konca, nastolujUca metrické a rytmické
zvraty, sa mopa~no sť, rozpustilosť i tklivú melanchóliu. Prirodzene, že p ripomína kompozitný svet Gershwina a Be rnsteina , dôverujúc
vtak pritom sile vlastného n ápadu. Vo výkoDC Slovenského dychového kvi nteta, ktoré sa
nám predstavilo už v čias točne pozmenenej
zostave , bolo dtc cit e ľné vz:íj omné spozn:ívanie sa. l nterpretácii ešte chýbalo d ynamické
prepracovanie a výrazový šarm , nob l esn os ť ,
pacióznosť. To všetko však prinesie ča s- dúfajme, že vo veľm i krátkej dobe.
IGOR HERG ER

sa

KONCERT Z TVORBY
~ARSKÝCHSKLADATEĽOV

(6.4.)
Na skromm: navštívenom poduj~ t f v Moranovej sieni z pôvodne plánovaných piatich
titulov odzneli diela troch autorov . Hudba
k III'Odeninám pre sólové husle (Venované
.. Yýi'OCiu narodenia Yehudi Menuhina) od
,.,... Sáraia zaznela v interpretácii Jana
lrejtlbo. Skladba vo svojom závere inšpiralfvne exponuje prvky klasickej kade ncie
Y kontrapozícii voči plasticky vyznievajúcej
8editatívno::j téme. Av~ ak vo vzia hu k infornáplni úvodných taktonick ých úsecelok postráda pr esvedčivej š í výtvar.

Výber z tvo rby Istvána Lánga zaznel n a
autorskom koncerte v minulom roku a pre·
zentoval diela o riginálne ho ru kopisu. Je ho
Constela tions: Kvarteto pre hoboj , husle, violu a violončelo (zazneli v príkladnej interpretácii Františka Kimla-hoboj, Jaroslava Foltýna-husle, Pavla Jandu-viola, Davida Rej·
chrta-violon čelt>) boli nesporne najzaujímavejšou skladbou večera. Constelations sú
"zostavené" z príbuzných, hudobnú maté riu
rozvíjajúcich a kontrastných štruktúr. Pre
skladbu je prízn ačn á se lekcia kontrastných
prvkov , ktorých exponovanie a následn á variácia síce výrazovo obmieň a chara kter jedno tlivých čas tí, ale zásadne nemen í ich pô ·
vodný štrukturálny význam . Určujú ci proti·
klad tvorí použitý východiskový materiál,
ktorým je rytmicky p regnantne fo rmulovaná
téma n ajčastejš i e uplatnená v prísnej polyfonickej sadzbe a materiálová kon štrukcia založená na sónickosti . Tieto pryky s rôznou
mierou preferencie ko m binuj e vo vertikále
útvarov a pr incipiálne v riešen í form y. Sled
ex pozičn ých a vari antn ých tvarov , rozmanit osť ich radeni a swvia viac alebo menej do
pro tikladu d ynamiku a expresív nosť voči
'kvázi ,.statickým" plochám pôsobivým svojim zvukovým nuido m a efektne artikulovaným detailom. Nejde tu o motivicko-tematický kontrast a jeho evolúciu v trad i č n o m zmy·
sie slova. Te nto moment je urč uj úc i v spôsobc riešenia form y za loženej n a rôznosti konštelácií. k torá prekvapuj e, a tým poskytuje
viacero možností a nticipovať ďa lš í priebeh.
Capriccio, Epitaf a Chorál pre dychové
kvinteto (Pamiatke l. Stravinského) Miklósa
Czemiczkého zaujalo zv uk ovosťo u , kto rej urč ujúcou zložko u je výrazn e homofonizovaná
faktúra. podpore ná prevažne syrrytmickosťou hlasov a efektne rozloženou farbou v
prie tore vertikály. Autor min imálne a pôsobivo dynamizuje vnútorný proces rytmickým
prvkom s náznakom t a n cčnos ti alebo d ialogizáciou nástrojov. Vo výraznej miere upl a tňu 
j..: slovanské idio m y Stravinského hudo bnej
reči v oblasti melodiky a harmó nie . Hoci ide
o vysoko štylizované útvary , epitafická prít omnos ť tých to elementov sa od u rč itéh o bodu javí ako n a dbytočn á. Zvolené východiskové pozície op úš ťa v poslednej tretine
skladby, kto rá zvl áš ť v záve rečnom chorále
reaguje na predošlý proces a predostiera
priestorovo zúženú a výrazovo pôsobivú sónicl..ú zložku. Skladba ako celok i so svojimi
a rtikul ač n ými nuansami v interpretácii Pražského d ychového kvinteta vyzne la pres vedč i vo .
OĽGA DUCHOV Á

KONCERT SÓLISTOV

MAĎARSKF..J ŠTÁTNEJ O PERY

(7. 4.)
Umelci Budapeštia nskej štátnej o pe ry sa
predstavi li bra tislavskému obecenstvu v Moyzesovej sien i SF. Koncert bol d obre navštívený - p revažne príslušníkmi maďars k ej národnostnej menši ny. Nevideli sme tam však záuje mcov z odbo rných hudobných kruhov ; zdá
sa, že o tomto poduj atí ani nevedeli . Možno
povedať, že prišli o veľa: boli by poču li výkony vysoko profesionálnej úrovne - a ko zo
~t ran y só listov , tak aj zo strany sprevádzajúecho klaviristu .
Všetci traja speváci sú laureátmi Lisztovej
ceny a naj~ta rš í z nich (Z. Bende) navyše aj
n ositeľo m titulu zaslúžilý umelec. Ich hlasy
možno kvalifi koval' ako "veľké'; - scho pné
zvukom na plniť rozsiahly priesto r budapeš·
tianskeho operného divadla . Mladá sopranistka Etelka Csavleková disponuje u šľachti·
lou hlasovo u farbou, výbornou dycho vou

Barytonista János Tóth sa uviedol talian·
sky spieva nou áriou Leporella z Mozartovho
Dona Giovanniho. Mlad ý sp evák zrej me
vlastní o krem zvuč n é ho hlasu a spo ľa hl ivej
techniky aj výrazný herecký talent. Svedčí
o to m detailné výrazové p repracovanie árie,
od akého si vari ani lepšie nemožno predsta·
vi ť. Tri piesne Z. Ko d álya (Koniec fašiangu,
Cigánska piese ň , Už som starý) vyzneli v je·
ho p'odaní a ko prenikavo pôsobivé charakte·
rové štúdie. Barytonista Zsolt Bende predniesol okre m u ž spo me nutého due ta Kod ályovu
Piese ň o víne a Ve rbovačku z opery H áry János. Ako ukážku zo svetovej tvo rby si vybral
svižnú Figarovu áriu zo záveru L d ejstva Mozartovej o pery Figarova svadba . Hoci ju
spieval po maďars ky , vedeli sme pri d o kona·
le j výslovnosti umelca oceniť o. i. aj kvalitu
vokálne ho prekladu , ktorý sa na rozdiel od
n ášho verne pridfža talianskeho originálu .
Perfektná dikcia- niele n v rodnom jazyku ,
ale aj v taliančine - je okrem výnim oč n ých
hlasových fo ndov , vokálnej techniky a muziká lneho cítenia silnou d evízou všet kých
troch umelcov. V hudo bno m oh ľade mali
s poľa hlivé ho partnera v klaviristovi Józsefovi
Patkóovi , ktorý n eoceniteľným spôsobom
prispel k úspechu tohoto vydare ného večera.
LJUBA MAKOVICKÁ

MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA
BUDAPEŠŤ (8. 4.)
Prvý súbor m aďa rs kej opery a baletu prip ravil bratislavským divákom vskutku ukážkový program - tri jednočas ťové die la maďarskýc h autorov (Já nos Vajda, Ernô Do·
hnányi a Béla B artók), reprezentujúce d omácu hudobnodramatickú tvorbu {Mario
a kúzelník) a choreografiu {Variácie na det·.
skú piese ň a Zázračný mandarín).
Mario a kúzelník Jánosa Vajdu je hudobnoscénické spracovanie rovno me nne j poviedky Tho masa Manna (libreto Gábor Bó k·
ko n): dej opery - ko ncipovan ý ako divadlo
v divadle - zachytáva priebeh predstavenia
zná meho iluzio nistu Cipollu v divade lnej sále
provinčné h o talianskeho mesteč ka . Hlavná
postava príbehu - C ipo llo (vo vynikajúcom
hereckom i speváckom stvárnení Jánosom
Tó thom) využíva počas vystúpe nia svoj magický vplyv nielen na rôzne kúzla { h ľadan i e
brošne pani Angiolierovej, či počt á rs ke kúsky), ale hlavne na manipuláciu s ľuďmi a ich
zosmiešnenie: bezo čivého chlapca núti st á ť
s vyplazeným jazykom, p ani Angio lierovú
zasa, aby ho očarene nasledovala pomedzi
divákov, celé publikum neodo l a t e ľn e vtiahne
do groteskné ho tanca a napokon mladého
Maria privedie do stavu o kúzlen ia , poča s
kto rého ho mladík na javisku bozkáva . Tu
však dej vrcho lí - zosmiešnený M ario sa preberá z okúzlenia a kúzelníka zastrelí .
Poslanie tohto diela? Literatúra uvádza, že
Mario a kúzelník spolu s inými dielami
T . Manna (Doktor Faustus, Jozef a jeho bratia) má protifašistický ráz. Mann sa však v roku 1932 stavia k takémuto oz nače n i u odmietavo ("neteší ma, že sa to to dielo považuje za
politickú satiru"), ale zároveň priznáva, "že
o m tu umiestnil malé politické záchvevy
a aktuálne narážky , ale politika je širo ký poje m a prechádza do problematiky etiky bez
ostrejších hraníc, preto by som rad šej videl
význam tejto poviedky ... skô r v eticko m ako
politickom ko ntexte". Teda di alektika etické ho a politického , problematika n anaj výš
aktuálna i dnes. Táto dvojpólovos ť je napokon reprezentovaná v postave samo tného
kúzelníka Cipollu , osciluj úcej med zi Rigo lettom , Fausto m a Diktátorom , pričom znaky
týchto postáv nájdeme i v herecko-výtvarno m stvá rnení {hrb, kdvanie , mefistofelské
líče ni e, k.vázi napoleonská uniforma).
Po hudobnej strá nke kostru diela tvorí dynamický o blúk , vnúto rne rozčlenen ý na
"uzavreté" čí sla - okrem úvodnej hudby sa
jednotlivé úseky kryjú s Cipollovými kúzelníckymi výstupmi. Tradi čn é skladobné postupy, n ač ierajú ce i do žriedla ko nkrétnych

sk l ada te ľských

poetík (Puccini , Mahler , Debussy), či využívajúce ľa hš í žáne r 20.-30. rokov, by v iných súvislostiach pôsobil i s n á ď
ošúchane a banálne , sú však zarad ené do hud obného toku o rganicky a v spojení divadlo-hudba tvoria zmysluplný celok . A napokon
nemožno ne spom e n úť pre mysle nú réžiu
{A. Békés), viacvýznamovú scénu (L. Székely) a kostýmy M . Wiebcrovej (v niektorých
prípadoch umož ňujú ce ch áp a ť dielo n ad ča so
vo - chlapec v bavlnenej košeli , Mario) a p och opit e ľne vynikajúci celoveče rn ý zástoj orchestra Maďa rs kej štátnej opery, v prípade
tohto d iela na če le s G ézom Tôrô kom ( počas
večera sa vystriedali traja dirigenti) .
Záver? Znova sa potvrdilo, že pozn ávanie
a konfro ntácia je nielen užitočná. ale aj pre·
po trebná {žeby práve p reto obchádzaná?).
V tomto prípade nás opäť (a veľ mi nemilosrd ne) postavila zoči-v oči p roblé mu absencie
životaschopných hudobno-scénických diel
v tvorbe našich s klad a teľov . Otázkou už len
zostáva, o čí problém vlastne ide- divákov či
samo tných skl a d a teľov? Vzhľadom na ich te·
mer nulové zastúpenie na predstavení je od ·
poved' jasná. As poň za ti a ľ ...
JURAJ DÓŠA
x x x
Baletný súbor Státnej opery z Budapešti sa
prezentoval dvoma k ratšími , nie práve najmladš ími tanečnými kompozíciami z dielne
šéfa tohto te lesa, národného umelca Lászloa
Seregiho, invenčne vymodelovanými Dohná·
nylho Variáciami na detskú pieseň a známou
choreograficko u textácio u Bartókovho Zá·
zračného mandarlna.
Seregiho choreografické pretavenie jedenástich hudo bných variácií E rnô D ohnányiho bolo premiérované v roku 1978. Podľa
slov choreografa ašpirujú tieto 25 minútové
,.hry života a smrti" n a filozofick ý ponor d o
sú radníc ľudské h o bytia, na významové postihnutie jednotlivých periód ľud sk é ho života, a kcentujúc motív čist oty , spontan eity
a bezstarostnej radosti detstva. Ko nštruktérsky rutinovaná , tvarovo dômyse lná , oku im·
ponujúca tan ečn á ko mpozícia, kto rá osciluje
medzi realitou a reminiscenciou, názornosťou a symbolizmo m , pravdou a fikciou , elementárnou jedn oducho sťou a vykonštruovano u enigmatickost:o u, je technicky bravúrne
a elegantne nesená piatimi taneč nými pármi.
Niet v nej napriek fil ozofickému rozmeru čas
a priestor na renexiu, asociácie , racionálnu
apercepciu významov , pretože divák je vystavený atakujúcemu náporu expresívnej pohybovej ,.riavy" , ktorá pulzuje vo vysokých
pohybových ,.o t áč ka ch "; takmer na hranici
fyzických možností tan ečník ov .
paleta Variácií. .. zahfňa
svietivé .,paste ly", n ajčastejšie exportovaný choreografi cký " artikel" budapeštianskeho súboru - jednodejstvový balet Bélu Bartóka Zázračný mandarín obsahuje
tmavé, ponuré o lej ové " farby". Známu Seregiho cho reografickú ko ncepciu, ktorá vznikla
v r . 1970 , nemožno dnes v n ímať a hodnotiť
inak ako historicky. Tvorivo naväzuje n a ver·
ziu prie kopníka m aďarského mod erného baletu Gyulu Harangóza z r. 1956, prijímajúc
drastické Lengyelové libreto bez pod statnejšej významovej " transplantácie".
Ak

kompoz ičn á

väčšinou

Tento- vekom dnes už s náď do múzea p at·
riaci skvostný exponá t m aďarskej baletnej
kultúry - je ko mponovaný ako realisticko · naturalistický apokalyptický o braz ľudskej
krutosti , ako eticky alarmujúce " memento"
pred a morálnosťo u , a nimá lnosťo u a beštiálnosťou člove ka . Rozhodujúci podiel na nesmie rne sugestívnom vyznení baletu má interpretka dievčaťa , už niekoľko ro kov púta·
júci -osobitý scénický i ta neč n ý zjav európskej baletnej scény, prvá dáma b udapeštianske ho baletu, zasl. umelkyň a Ildikó Pongorová . Jej prejav vyvádza d iváka z miery dokonalými technickými rozmermi , n e uve rite ľ
no u senzomotoricko u dynamikou a širokou
amplitúdo u výrazu. Partnersky jej sekunduje
národný umelec Gábor Keveházi , ktorého
M andarín pôsobí myste riózne a ve ľkolepo.
Intenzívny aplauz a vykrikovanie bravó
vyj adrili n ielen prirodzený obdiv a uznanie,
ale aj spontánnu vďa ku esteticky " vyhladova ných" bratislavských milovníko v taneč né
ho umenia, ktorí sa veru ne môžu poch vá liť
nadbytko m ko ntaktov so súčas ryou špičkovou
baletno u kultúrou .
Žiaľ, hosťovanie budapeštianskeho balet·
ného súboru nezapôsobilo kúzlo m nepoznaného, n eoča káva n ého, nového a neznámeho,
a tak sme prišli o možnosť zoz n á m iť sa
s novšou repertoárovou " vlnou " tohto balet·
né ho súboru .
VELIKA JANEČKOV Á

30. a 3 1. mar ca. J ohannes
Brahms: Nemecké rekviem op .
[ ] ] 45. Slovenská filharmónia. Dirigent Ľud ov ít Rajter. Slovenský filh armonický zbor . Z bor majster Pavol
P rocházka. Sólisti : Zsu1.sa M isura ( MĽ R) ,
sopr á n, Peter Mikuláš, b arytón .
Brahmsovo ve ľk o l e pé Ne mecké re kviem
ne patrí k skladbám bežné ho dra maturgického štandardu našich sym fonických ko ncertov. Je skô r vzácnou , no o to cennejšou výn imko u . V rámci a bonent ného cyklu Slo ve nskej filh armó nie sa rozme rnej partitúry cho pil o dbo rn ík n aslovovzatý, Ľu dov í t Raj te r.
Opä ť dokume ntoval obdivuhodné tvorivé naSadenie a aktivit u . T vorba sevcroncmcckého
gén ia už d lhú dobu stoj í v po predí záuj mu
nesto ra nášho dirigentské ho ume nia , preto
každá p rí l ežit os ť sledovať s(llad m edzi sklada te ľo m a interpretom prináša nevšedný
ume lecký zážito k . Výn imko u ne bolo a ni uvede nie Ne meckého re kviem . m ajestátne j . a
p redsa neskonale intím nej ,.s m útoč n ej ódy" .
ako by sa dala ozn ačiť základ ná výrazová
ko ntrad ikcia zakódovaná v hudo bnom texte.
Ľud ov ít Rajter zvolil cestu , kto rá ne prekvapila pos lu ch áča oboznáme ného s je ho umeleckým natu rclo m. Skladba vyznela vyro vnane, so sto ickým po kojo m a rozvahou . Dirigent ideálne odhadol vzájo mný po me r jedno tlivých výrazových rovín - ko nte mpJácie ,
lyrizmu a názna kov dr amatizmu (r ýdzo
b rah msovského, ima nentn e hudo bného dram atizm u). V popred í výsledného zvukového
tvaru stála ne ustále výrazne preferovaná polyfó nia . ho rizontálna vi acd i m e nzi o n á l n osť
h udobné ho tkaniva. Ku slovu sa dostali a j lahôdky zo sfér y harmo nických súvislost í. Redu tu poča s celých p ribližne devä ťdes i a ti ch
minút. o panova la atmosfé ra zodpovedaj úca
Brahmsovej nes m rte ľn ej hu dbe. Mo me nt nebez peč n é ho scntimcnta lizovania Ľ . R aj te r
suveré nne e lim inoval, o pieral sa skô r o akúsi
d rsnejšiu krásu , čo Brahmsovi prospe lo.
Klasicistické d iela
sú z hľadi s k a inte rpretácie najch úlo stivcjšie
- me nšia nevyrovnanos ť , o kamžite ,.vys k oč í " na povrch a to
naj mä u tak ého nástroja, akým je harfa. Sólista Miloslav Vildner sa na prvom m arcovom
ko ncerte sústredil naj mä na nástro jové
zvládnu tie sólové ho partu (aj to nic dost atoč
né) v 5. koncerte pre har fu a or chester
B d ur .J. K. K rumpholza . Rá mcujúce č í s l a
veče ra (R . Wagner-predohra k opere Lohengrin, J , Filas-Symfónia č . I) mali pod taktovko u O livera Dohnányiho muzikan tský spád
a výko n o rchestra si zaslúži slo vá uznan ia.
Orchester ŠFK dirigoval 9. 3. Rastislav Hališka , dirigent Státneho sym fo nické ho o rchestra v Gottwaldove. Po úvod ných Tancoch
z opery Pred aná nevesta B. Smetanu vystúpil
v Koncerte pre gitaru a or chester D dur op .
99 M. Castelnuovo-Tad escu. Napriek so lídne mu výko nu sólistu J ozefa Zsapku nem ôžemc by ť spokoj ní s výsledným tvaro m . G itarové sólo mo h lo o becenstvo v ní m a ť s kô r vizuálne než slucho m ; prito m nemožno h ovo riť
o n cvyhovuj úcej hre o rchestra , a le o po dcenen í technických parame trov pri real izácii
celého diela. Záverečná Č ajkovského Suita
z baletu Labutie j azero nedo kázala za ujať, zásluhou málo výraznej dirigc nt ovcj ko ncepcie.
Po lo recitál čembalis tky Márie Lenl<ovej na
ko mo rnom ko ncerte 13. 3. nesplni l oča k áva
nic . N aj p rcsvcdčivej š í výko n podala Lenková popri nie veľm i vyd areno m Francúzskom
karnevale F. Couperina a Talianskom koncerte J. S . Bacha, v Bodná rovom Undekagone
pre violu a če mbalo (violový pari výborne
zvládol J ozef Kýška). Neistotu prvej po lovice
veče ra vystriedal suve ré nny bravúrny výko n
J ozefa Kýšku a klaviristu O ta kar a Reiprich a.
Zohratá umelecká dvojica so zd arom uviedl a
Lachrymae op . 48 B. Brittena a Soná tu pre
violu a klavir f mol op . I20 J , Brahmsa. Ich
inte rp retácia p resve dč i l a bohatstvo m tvo rivej fantázie, ktorú ko runovali ča rov n ým
Schumannovým S nen ím .
Progra movou dominanto u predposledného ko ncertu (23. 3.) bola Carmina b uran a
Carla Or ffa , v naštudovaní .Jarom íra Nohejla
s Pavlom Procházkom, kto rý vynikajúco
pripravil Slovenský filh armon ický zbor . Sólo vé party dobre zvlád li Eva A ntalovičová , Lubomír Procházka a I van Kusnje•·· No he jl d irigoval d ielo s p rehľad o m a úči nk uj úci sa pri
interpretácii moh li spoľa h l i vo o pr i e ť o jeho
pevné a presne: gestá.
Posledný koncert (30 . 3.) pod taktovkou
am erického dirigenta Roberta Blacka ostal
v mno ho m d lžný bežné m u šta nda rdu . Prístup dirigenta bol najsuveré nnej ší v RaveloveJ l'uvane p re mŕtvu infa ntku , a naopa k , pri
sú hre v Bachovom Koncerte pre husle a orchester č . 2 . Es dur (sólista Ewald DaneJ) pôso bil dczoricntuj úco. A ni Blackovo t lmoče 
nie Brittenovho Spr ievodu mladého člove ka
or chestrom nesplnilo očaká va n ie.
J ÚLIA BUKOVINSKÁ

Sfk

Spo ľa hlivý mi spolutvorcami bo li čl e nov i a
Slovenské ho fi lharmo nické ho zbo ru. Brahrnsov zbo ro vý štýl v mno ho m nad väzuje na_
beethovcnovskú trad íciu , čo p re speváka
zborového te lesa (a najmä p re spevá ka vyšších registrov) znamen á ne ustá le oscilova nie
m edzi prechod nými poloha mi tcssitúry. Nem ecké rekvie m si vyžaduje sk ut oč n e pro fesio nálne te leso scho pné vyrov n a ť sa s ne malými inte rpret ačnými úskaliami . Clcnovia
SFZ, pripraven í zbormajstro m Pavlo m Procházko m , neosta li svojej dob re j po vesti n i č
d lžnf. Zbo ro vé pa rty za uj ali majstrovsky detailizova nou d ynam iko u , brila ntnými po lyfo nickými úsekmi ( najm ä v zd rvuj úcej fúge
n ad ostin át nym tó no m .,d" v tretej čast i) a registrovou vyrovn a n osťo u . S n áď iba se kcia altov troška zaostávala z hľa di s ka zvukovej
prie boj nost i, čo Sil prejavovalo práve vo fugátových a fúgových úse koch . Sopránové sólo predviedl a Zsuzsa Misura , č l e nk a Budapeštia nskej o pery. C hara kter jej hlasu plne
zod poved al lyrizmu sólo vého partu sk ladby,
pred sa však sa mi zd al by ť unavený- chýb alo
na p ríklad pôsobivcj šic mezza vocc. Napriek
to m u podala pro fesio nálny výko n a bolo evidentné , že Zs. Misu ra p atrí k speváko m výrazné ho fo rmátu . Pe te r Mikuláš sa ocitol
v nezávid eniahodnej situácii. Do mnievam
sa . že pa rt v Ne mecko m re kviem si žiad a vyšš í lyrický barytó n , no ne tvrd ím, že výko n sólistu nezod po veda l jeho mimo riadne bohatým mo žnostiam . P rí tomn os ť P . Mi kuláša na
scéne či na pó diu , t9 je vždy isto ta- čo dokázal aj p ri interpretácii dvoch sólových výst upov v Br ahmsovej ko mpozícii. Nie ktoré vyššie tó ny s íce bo li na po kraji jeho hlasového
potenciálu , boli však zaspi eva né č i s to
a technicky do ko na le . D oje m z uvede nia Nemecké ho re kviem pa trí k tým , na kto ré sa
neza búda , kto ré dlho zotrvávaj ú v každo m
citlivo m muzikantsko m s rdci.

x x x
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Súčasná

Pe t rov i č

Musor gskij:

Noc na Lysej hore;· Sergej Rachmaninov:
2. klavírny koncert c mol; J ohannes Brahms :
I. symfónia c m ol. Slovenská filharmónia. Di. rigent Zd en~k Bílek . Sólista J or ge Luis Prats
(Kuba), klavir.
P rvá a prílová dvoj ica abonentných koncertov Slovenskej filharmó nie patrila k tým ,
kto r(l výrazne zasiahl i d ramatu rgické zme ny
sp revádzajúce jub ilejnú sezónu . Namiesto
. avizovaného v ečera venované ho tvo rbe Mo d esta Pe trov i ča Musorgské ho, na kto ro m sa
mal zúčast ni ť Jevgenij Nesterenko, odzne l
celkom bežný p ro gra m o rien tovaný na hudobn ý od kaz 19. s toroč i a. Ne účasť sovietskeho spevá ka nevniesla do vynikajúceho o bsadené ho au ditó ria Reduty ideá lnu atm osféru ,
dom nievam sa však , že po ko ncerte nebo l
dôvod na n espokojnos ť . Nam iesto svetoznámeho vo kalistu vystú pi l na pódi um m ene j
zná my , no m im o riad ne d ispo no va ný k'li bá nsky klavi rista Jo rge Lu is Prats . D os i aľ mám
v živej pam äti Pratsov výko n v 3. klavírnom
ko ncerte Sergeja Pro ko fieva v rámci BH S
1981. Vtedy d oslova dvíha l posluch áčov zo
sedadiel fasci nuj úcou b ravú rou, pokojom
a suverenitou . K podobnej si t!Jácii došlo na
o bidvoch abonentných ko ncertoch , hoci aj
oa celko m o dlišnej estetickej a štýlovej platfo rme. 2. klavírny ko nce rt Scrgcjil Rachmaninova sa za ra ďuj e aj v našich pomeroch do
kategó rie "ever greenov" a návštevníci koncertných sie ní majú dostatok p ríležitostí
ko nfrontovať rôzne i n te rpre t ačné výklad y
tohto d iela. O technických nástrahách rachma ninovovského štýlu netreba ani h ovor i ť .
Pri pohľa d e na Jo rge Luisa Pratsa sa m i však
zdalo , akoby nebolo fa hšie ho hrania. Je obd ivuho d né, akým spôsobo m dokáže p ianista
subl i mo vať svoj iskrivý te mpe rame nt do podo by maximálne koncent rovaného a kore ktné ho výko nu . Med zi je ho štvrtkovým a piatkovým vystúpením síce boli d robné rozd iely
(v prospech štvrtkového koncert u). no nap riek tomu niet čo vyč ít ai. Naopak , ešte som

n epočul tak polyfo ni zova né rach maninovovské husté accompagnato ľavej ruky s majstrovsky vedenými p ro tihlasm i voči lcgerdárnym me lód iám v pravej ruke. Drobné motivické fragme nty efektne zahustili faktúru
a výsledkom bol oveľa menej banálny tvar,
než na a ký som zvyknutý z iných interpretáci[. O svojej výkonnosti J. L. Prats presve dčil
štyrm i prfd avkami z d iel ne kubánskych skladateľov (na tie si tiež pamätám spred ôsmich
ro kov) . Ša rma ntné "d ansa d i C uba" alebo
gl issand ová mazúrka boli veľ k ou h ráčs kou
sho w vynikajúceho muzikanta. Pozo rnosť
p ublika bola v Rachm ani novom Koncerte
o rientovaná pochop i t eľne na sólistu. Orchester SF a dirigent Zdenek Bílek stáli v e picent re záuj mu vo vstupno m čís l e programu ,
v symfo nicko m ob raze N oc na Lysej hore
M. P. Musorgského . T úto skladbu nepovažujem za n ajšťas t n cj š i u inšpiráciu veľkého tvorcu ; môže za u j ať azda jed ine zásl uhou vnášan ia extrém nych zvu kových plôch , príkrych
kon trastov a vyh ro te nosti hudobných obrazov. Nezd alo sa m i. že by Z. Bíle k bol najvhod nejším sprostredkuj úci m médiom na
t l m oče n ie Musorgského k ladby. Oveľa viac
mu "pristala" l . sym fónia Johannesa Brahmsa. V p riebehu týžd ňa odzneli na koncertoch
SF dve Brahmsovc skladby (čo je potešujúce) a dá sa povedať, že brahmsovský svet je
blízky aj Z. Bíl kovi. Doko na le vystihol základné prv ky archi tektúry d iela , hlavný významový a j výrazový vrchol majstrovsky presunul do Fin ale, pekne zneli stredné registre
(violy), čím vynikla techn ika motivickej supcrpozície prízn ačn á p re Brahmsov symfonizmus. Niekomu mohla chýbat' väčšia v l áč
n osť d ru hej časti , najmä v sekcii s l áč i k ových
nástrojov. Brah msova sym fó nia odznela
v solíd nej inte rp retácii, pr i čo m moj u pozorn osť upú tala predovšetkým skupi na plechových dychov - nap rík lad nádherným legatom
v graciózno m intermezze tretej čas t i alebo
v lesklej apoteóze Finale.
IGOR J AVORSKÝ

hudba v interpretácii Filharmonického kvarteta

Prvý z d voch komo rných ko nce rto v a bonentného cyklu Ko nce rtov sú ča s n ej hudby , n a
kto ro m sa auto rsky i in terp re t ačne podieľajú
dom áci ak té ri o dznel 19. a príla v Moyzesovej
sieni SF. Filhar monické k varteto na ň o m p redvied lo 5. sláčikové kvarteto IUu Zeljenku,
6. sl áčikové k varteto Bélu Bartóka a druhý
opus to hto druhu Arnolda Schônberga - sláčiko vé kvarteto tis mol op. IO.
Programová skladba jasne n azn a čila aký
širo ký a ,.pružný" je u nás rozsah pojmu ,.sú časn á hudba" - vznik Schô nbergovho a Z eljenkovho op usu od seba delí bezmála osem desiat ro kov ( ted a n i e koľko skl a dat eľs k ých
generácií) a je smutné. keď musíme znovu
k o nšt a tova ť , že klasici 20. st o roči a, akými sú
Schô nbe rg a Bartó k fungujú stále (zásluhou
n ajrozličn ej ších príč in ) v ko ntextoch tvo rby,
kto rú by sme sa ešte len mal i učiť a pc rcepovať.

Zeljen kova skladba (p rcmicrovaná na začia t ku to hto ro ka) zrkad lí , do mnievam sa. tú

int rospektívne jšiu. m editat ívnejšiu a v istom
zm ysle i lyrickejšiu strán ku svojho tvo rcu ,
absentuje tu výrazná náladová k o n trastn osť ,
skô r ako by išlo o variácie po h ľa d u n a úvodný
fare b ne i fa ktúrovo o bnažený mo tív, ku_kto ré ho rozma nitým podo bám p ri bližuje sa viackrát de k l a m ačne a fa rebne sýta lyrická tematická rovina . Napriek ro z lič n ost i gest nesie
vša k v sebe inton ač n á a ko m poz ičn á báza

akýsi spo loč n ý gén n ástojčivps t i a apelatívnosti , v podtexte a ko ntexte akoby preznicvalo spoločné ,.lamc ntoso'· n eve ľk é vo
zvu ku a rozmachu, no o to úči nnejšie a presvedč i vejšie .

Bartó kovo posledné s l áčik ové kvarteto
re p rezentu je p lne svojho autora a do bu svoj ho vzniku. Štvorčasťová ko mpozfcia stoj í r iešen ím a výrazom osamote v rade Bartóko vých kvarte! a zrej me najvernejšie symbolizuje s k l a d a t cľove poci ty pri roz lúč k e s vlasťou i E u rópou v roku 1939. Z reteľný je (lstup
od technicko -fo rmá lnych p roblé mov d ruhu
a p rim knu tie sa k m aximálne j i n t o n ač n ej,
fa ktúrovej a ko mpozič n ej cha rakte ristike citového pohnu tia od rážaj (lceho tuše nie blfžiaceho sa e tického marazm u. D ielo je te maticky, emocio nálne , a rt i k u l ačn c hutné a bo haté. Z áve reč n é trúchlivé " mesto" d áva zre te ľ
ne predošlým spo radicky "živším " té mam
a rytmo m vnútorných čas tí retrospektívnu
fu n kciu .
.
Obe d ie la zazneli v živej a m uzi kálnej inte rpretácii Filharmo nického kva rteta, , výrazovo di fe rencova ne, zodpovedajúco č l e n i t os
ti tkani va, s chvályhod no u jedn otn osťo u
vkladu d o bohate j a heterogénnej štruktúry
sklad ie b . Snátf nic najopti máln ejšie vyšla interp re to m d ramaturgia cel ku v Bartó kovom
d iele, čo nic je nepocho p i te ľn é: opus ako cclo k p re krač uje h ranice bežnej k o m pozično-

Koncert v Bardejovských
D ru hým naj aktívne jším po ri adat cľo m
ko ncerto v na východno m Slovensku sú Bard ejovské Kú pele. Bezprostred ne po Med zináro dno m hudobnom le te sa (v septembri
m . r.) rozbehla nová ko ncertná sezóna, ktorá
d ala na pó diu li eče b n é h o dom u A stó ria
priesto r ne jednému skvelé mu výko nu.
Na o tváracom koncerte sa predstavil
Czech Barok J azz Quintet z Pr ahy v zložení
Edua rd Spáčil (klav ír) , j aroslav Sole (flauta ),
Jir i Hl aváč (klarinet) , František Uhlír (kontrabas) a Ivan Dominá k (bicie). Súbo r sa po staral o nevšed ný zážito k v p rograme zostaveno m z diel barÓkových a súčasných skladateľov zaodetých do net radi č n ej inštrume ntácie. Interp retácii baro kovej hudby sa chce
ve n ova ť aj mladý súbor Quarteto puellarum
pri Státne j filh armó nii Košice , kto ré vytvorili
Mária Zan ická (tlaula), Henrieta Drozdeková
(hoboj), Viera šotorová (violon čelo) a Adriana Krajňáková (spinet). Dielam 'ľele manna ,
Pepuscha a Corelliho da li pôsobivú podob u
podo pre tú primeraným komo rným cíte ním.
Ku sklad bám J .S. Bacha , Brahmsa , C hopina ,
Zimmera, Bar tóka a Liszta sia ho l v recitálovo m vystúpen í re p reze ntant m lade j ge nerácie klaviristov Peter Máté, zdô razniac výra-

Kúpeľoch

zovú chara kte ristiku jed no tlivých sk l adate ľ
ských poet ík .
V dvoch ďa l š íc h pod ujatiach úč i n k ova lo
Košické dychové trio - j úlius Klein (fagot),
Vladislav Klein (k larinet), Alena Trnová
(flauta) a hostia z Cottbusu (NDR) dychové
trio - Michael Dietr ich (hoboj), E r win ndis
(flau ta) a Ud e Ruhe (fagot) , so s pol uú či n ko
van ím sopra nistky Eleonór y Schrceder ovej
(za klavirneho sprievodu C lausa Schr cedera).
Klarinetista Július Klein (s klavírnym
sprievodom J>a ,•la Novotného) prispel programo m zostaveným z diel W ebera , Martinu
a Cóna. Nevšed nú pozorn osť vzbudil klavir ista J án Baldovský . Je to umelec techn icky
a výrazovo dobre disponovaný. Karol Petr óczi
(husle) , Pavel Pukl (flauta) a Anna Li čková
(klavír ) zostavili svoj p rogra m z diel 9 uan -tza, Telemunna a Händela . Z ich hry vyža rova l poci t J'ahkosti a spontane ity.
H osťova ni e Dychového kvinteta Havan a
z Kuby (Halina Kusiak Rodriguezová - flauta, Antonio Nar anjo Acosta - fagot , Alberto
Rodriguez Acuňa - klar inet , u melecký vedúcl, Pedro Garcia Lar roque - hoboj , Marcos
Benemelis Basulto -lesný roh) bolo p rínosom
a osviežen ím pre ko ncertný život Bardejov-

-d ram at icke j no rm y a udržať dynamizmus
a napät ie celku pri výrazne d escende n č no m
psychologickom náboj i záve reč n ej časti je na
h ra niciach i n te rpretačn ých možností.
Schô n bcrgovc 2. s l áčikové kvarteto bolo
vo svojej dobe rozhod ným ~ i g n álom do boja
proti tradícii a norme samotné ho žä nru a to
poc h o p iteľn e prostriedkami inovácie (resp.
nove j traktácie) bezozbytku všetkých kompo nentov a parametrov hudobnej reči.
Sklad ba zaujme n e t radičný m zoradcn ím čas
tí: okrajové maj ú charakter sonátovosti, druhá je scherzom, tre tia využíva variačný princíp. Posledné d ve čast i navyše p riberajú
k štyrom osnovám i pa rt sólového sopŕá nu
s ezo terickým textom nemeckého novoroma ntika Ste fana Georga. K podobným deviáciá m s meruje i fo rmá lne riešenie čas tí,
práca s harmon ickým i štr uk túra mi, melodika , traktácia ľudského hlasu, celý wet mikro
a mak ro rclácií ... J e tO naozaj pendant ku gcorgcovskej vízii .,luft von andercn p laneten'·
Ansá mbel za spoluúčin kovania Brigi ty Šulcovcj neustúpil ani v tomto diele od koncentrovanosti a sýtosti prejavu , precíznosťou
agogické ho plánu zvýrazni l em fatický podtext a pod tón pa rtitú ry a až nepatrný počet
kolízií spevného hlasu a inštru mentu (v miestach su plova nia zdvojovania partu) d al dielu
zodpovedajúci tvar a p riliehavú tvár.
IG OR VAL EN'ľOVIC
ských K úpeľov. Vo svojom programe uviedli
aj skladby čes kých autorov- Rejchu a .Felixa.
Peter Michalica za klavírneho s prievodu Eleny Michalicovej pred niesol diela .Vivaldiho,
Hiindela, S uc hoňa, Donizettiho , Smetanu,
Gounoda, .loplina a J>aradis . Ďalšími hosťami
bard ejovského pód ia boli Košický komorný
orchester s u meleckým vedúcim Kor nelom
Gáborom, sólisti operného sí1boru Státneho
divadla v Košiciach - Peter Bárd (tenor) a Jana Havr anová (soprán) za klavírneho sprievodu Vlastimila T ichého .
Zaujímavé Stretnutie pripravili posl ucháč·
ky VSM U Slavomíra Grznár ová a Märia Blegelbauer ová . Slovenské o rganové umenie reprezen toval Imrich Szabó - hral na digitálno m nástroji.
Nevšednej pozornosti u kúpeľn é h o publika sa tešilo liter árno-hudobné pásmo Spevy
rodnej zeme zostavené z t vorby M ilana Rúfusa doplnené Metamorfózami E ugena Suchoňa v podaní Kláry Ha vlíčkovej a Evy Kristínovej . S uc hoňova Malá s uita s passacagliou
zHznc la v 13ardcjovských Kúpel'och v priebehu dvoch týžd ň ov v pre tlmočen í troch umelkýň. z kto rých bola výborná Z uzana Paulechová , laureútka JS SSR '89 v Banskej Bystrici. Uš ľac h tilou tónovou kultúrou upútal
pozornosť mladý vio l ončelista Eug<'n Prochác.
SI LVIA FECSKOVÁ

CYKLUS KONCERTOV MDKO
Marcový cyklus ko ncertov MDKO otvo ril recitál
Tatiany Fraňovej 14. 3.
v Moyzesovej sieni SF programovo zame raný na die la
Johannesa
Brahmsa.
V prvej polovici odzneli Dve rapsódie op. 79,
Variácie a fúga na Händlovu tému op. 24,
druhú čas ť vyplnila Sonáta f mol op. 5. Interpretácia týchto opusov predstavila um e lkyňu
typovo vyhranenú , jej koncepcia sa výrazne
zameriava na tvorenie ve ľkých plôch a ce lko vú architektoniku d iela. Dve rapsódie op. 79
vyzneli prirodzene , v pevných te kto nických
celkoch, v rámci ktorých plasticky tvaruje
melodickú líniu a súvislú grad ačnú plochu .
Lyrické čas ti i detail ago gicky o zvl áš tňuj e len
minimálne. V týchto inte nciách vyzneli aj
Variácie a fúga na Händlovu tému o p. 24, v
ktorých sa interpretka zaskvela brilantno u
technikou a ko n ce pč n ý m n adhľad om . V je j
poňatí nevystupu je do popredia mozaika náladovo kontrastných charakte ristík jed no tlivých variácií , nenecháva sa unies ť romantickou melódiou. Perfekcia detailu s jasnou tónovou artikulácio u a bez výraznejšieho
uplatnenia agogiky je podriadená vyšším tektonickým celkom . U rčitú se lekciu výrazových a dynamických nuansov ·jasne n az n ačila
už formulácia témy s o stro akcentovaným tónom a rytmickým prvkom , kto rá zastiera
krehkos ť barokovej melodiky i ornamentu .

Jozef Podhoranský

Snfmka: A. Palacko

Interpretka svoje techn ické i výrazové schopnosti naplno rozvinula v Sonáte f mol o p. 5 ,
kto rej archite kto ni ku zvlád la s istotou . Vyváže n osť kontrastných tematických ce lkov v
rýchlych častiach a silný emotívny účinok pomalých ča stí vyznievajúcich s brahmsovskou
umie rne nos ťo u a uš ľach til ý m tóno m zanechali silný ume lecký zážitok.
Konce rt venova ný 150. vý ročiu narodenia

.M. P. Musorgskébo (us kutočnil sa 21. 3.
v Moyzeso vej sien i SF) bol zostavený z piesň ovej , klavírne j tvor by a výbe ru árií z oper y
B o ris G odunov. Výber z cyklu Piesne a tance
smrti na verše A. Goleni ščeva -Kutu zova
-Uspávanku , Serenádu a áriu Varlama z oper y Boris Godunov p redniesol Ladislav Neshyba s klaviristom Mariánom Várínskym . Prejav sólistu s technicky d obre zvlád nutým
(i keď trochu zastretým prirod zeným timbrom) a výrazovo detailne prepracovan ým
ma teriálo m nesie zna ky vyspele j muzika lity.
J edno z na jpozoruho dnejších diel svetovej
kl av írne j literatú ry Obrázky z výstavy zaznelo v interp re tácii Silvie Čápovej-Vizváryovej .
Ume lk y ň a vo svojo m podaní tlmočil a mnohé
zauj ímavé mo menty , kto ré v stavaní fo rmy
jed no tlivých ča stí i celku n e uplatňu j e principiál ne. Inšpiratívne zapôsobilo napríklad
zvýraznenie tempového kontrastu (Gnómus), ktoré plne nechalo vyz ni eť mo t ív
stredné ho dielu. Nemene j pôsobivo a d ynamick y intenzívne vyzneli pevne stavané baso vé línie v čas ti ach G nó mus a Samuel G o ldenbe rg a Schmuyle. Interpretka rešpektuje notový zápis a neexperimen tuj e so zvuko m v
skladbách, kto ré k tomu ponúkaj ú priestor
(Pro menáda , Katakomby). Vo všeobecnosti
možno ko n štatova ť , že jej ce lkový interpret ačn ý vklad (i naprie k ni ekoľk ý m technickým
prehreškom) strho l citovou zainte resovanosťou , spont á nn os ťou a dynamiko u, kto rú
pre kvapuj úco vyst upň ova la v záverečnej
Ve ľkej b ráne kyjevskej . V interpre tácii Hany
Štolťovej-Bandovej odznel výber piesn í Gornými ticha letela duša, Noč, Ponad Donom a
Gopak. J ej prejav zauj al výrazne precíte no u
inte rp retácio u, zvláštnym zafarbením hlasu,
ktorý znel sýto a vyrovnane v melodike širo kého ambi tu a vo vynikaj úco zvlád nutých
výšk ach. Umelecky pôso bivý prejav podpo ril

KONCERTY V GALÉRll
Pocta Milanovi R úfusovi - to bo la téma
matiné (15. 1.) v Mirbachovom
paláci pri príležitosti jubilea básnika . Každý
z aktérov podujatia tu vzdal hold básni a životu. Básnik po núkol na ďalš i e stvárnenie témy, obrazy , obsahujúce nesmierne myšlienkové bohatstvo. Dialóg sa rozvinul : v melo dráme Večer na Ďumbieri J. Pos píšila (v interpretácii I. Rapaičovej-recitácia a N. Bezekovej-klavír), dramaticko m tvare , kto rý sa
svojou n ást oj čivosťou a páto som usiloval by ť
pendantom poetickému slovu, básni vyjadrujúcej utrpenie matky , prežívajúcej smrť svoj ho syna, vojaka. Cas odchodov (Babie leto
a Jesenné stádo), piesne I. Parfka v podaní
V. Stracenskej a N. Bezekovej sa tichou nostalgiou výrazu dotkl i neúpro snosti jesene
a sklonku života. Ida Rapaičová demo nštrovala majstrovstvo a pohotovos ť pri zásko ku
za nepríto mného A . Hryca . ( Nepoč u li sme
preto básne Mám ústa plné tvoj ich úst a Nemusíš mi svoje srdce luhať. ale 2. čast' Ód y
na radosť.) I. Hrušovský sa v d iele V jaskynke pamäti prejavil op ä ť ako s kl ad a te ľ so zmyslom pre zhudobnenie slova s p ríznačn ou snahou o vystihnutie pocitového sveta člove k a .
Záver dialógu patril Poéme pre husle, ktorou
si skladate ľ I. Zeljenka uctil básnika . Die lo m
konzekventným, formovo a mo tivicky pevne
sklbeným. Na neveľkej ploche auto r i interpret P. Michalica v súzvuku umelecké ho videnia povedali všetko. U zavreli dialóg bez
potreby množstva slov, d rámy a páto su .
nedeľn éh o

HELENA MAŤAŠOVÁ

•••
Dramaturgia ko ncertov (26. 2. , 5 . 3. ,
12. 3.) v Mirbachovom paláci (GMB , SF
a ZSSKU) s prevahou skladieb s účasn ých
slovenských skl adate ľov umožnila ko nfron táciu ro zmanitých ko mpo zi č n ýc h poe tík sta rších i premiérovo uvád zaných diel. Na rozdiel od predchádzajúcich, bo l zväzový koncert prfl cži tosťou pre dychové zoskupe nie
profesio nálnych h ráčov (trio , k varteto , kvinte to) , ktor ých na rastajúci poče t priamo pod mi e ňuj e aj vzn ik nových sk ladieb.
Hudlta pre Brass quintet ve novaná súboru
s týmto meno m (P. Bubeníček-trúbka ,
D. Mišura-trúbka, M. š tevove-lesný roh ,
M. Jaško-pozauna, E . Culinka-tuba) o d Bohumila Trnečku je troj čas ťová skladba silne
využívajúca p rvky d žezu , naj mä v o blasti
harmó nie a riešen í rytmu .
Branislav Hronec v Džezových štúdiách pre
komorné trio (J. Bartoš-trúbka, D. Húšťava ·
-tenorsaxoťón, P. Zajaček-pozauna) úspešne
ko mbinuj e p rvky d žezovej a vážnej hudby.
Ko ntrast medzi troma ča sťa mi skladby vzniká nielen ich rozdielnym tradičným fo rmovým riešením , náladovou rozm a ni to sťo u , ale
naj mä postavením vžd y iného só lového nástroja do ko ntrapozície k nástrojo m vytvárajúcim harmo nický pôdorys . Na ko ncerte premié rovo o dzneli Štyri kapitoly pre dychové
kvarteto Jozefa Gabéra , ktoré sa od klasického nástroj ového o bsadenia líši altovým saxofó no m (J . Durdina-hoboj, G . Končer-klari 
net, J. Rotter-fagot, P. Púchovský-altsaxo-

Moy.~:esovo

kvarteto

Snfmka: archív HŽ

fón). Najlepšie znejúce polo hy nástrojov auto r využíva a ko "stred", o ko lo ktorého sa pohybujú rytmicky bohato člene n é figúry využívajúce najmä interva ly ve ľk ej a malej sekundy. N e pre hľadn ý sled tó no v s nie do sť
jasným vnúto rným významo m vyvo láva však
skôr po d rážd enie než u me lecký zážito k.
Reminiscencie pre dychové kvinteto
(J. Harvan-flauta, P - Kosorín-hoboj , F. Machats-fagot , J. llléš-lesný roh) od Zdenka Miku lu sú mo žno spomienkami autora na o bobie h ľad a n i a východísk, z ktorých jedným

KONCERT KRUHU PRIATEĽOV SF
V poradí už siedmy konce rt veno vaný Kruhu
prlatefov Slovenskej liiharmónie odzne l
9. apríla v Konce rtnej sie ni SF. O hudo bnú
produkciu orientovanú na tvor bu francúzskych skladatcl'ov sa tento raz postaral Štátny
komorný orchester Žilina , dirigent Ján Valta ,
Spevácky zbor mesta Bratislavy so zbormajlltrom Ladislavom Holáskom a sólista Roman
Mešina (fagot). Koncert bol zasväte ný výrotiu Ve ľkej francúzskej revolúcie, jeho prvá
polovica však vyznela skôr ako nezáväzné
nederné matiné. Predo hra Francoisa Adriena
Boleldieaua Kalif z Bagdadu pat rí d o rad u úsmevne hrmotných a páčivýc h predohier zakorenených v l9. sto r oč í na mohutnom pevnom kmeni rossin iovské ho modelu o uvertúry. Ich priaznivé , resp . ne priaznivé vyznenie

s po č íva v h rá čs ko m perfekcio nizme , v brilancii, v schopno st i vyspo ri ad a ť sa s nejedným
háklivým miestom . Ziať , v hre ŠK O Ž ilina
som príliš ve ľa virtuozity nepostreho l; najmä
v se kcii s l áči kov ých nástrojov to pomerne
čas t o ,.škrípalo" v nástu poch a v into nácii .
Ka lif z Bagdad u bo l od ohraný na prieme rne j
úrovni, vytratilo sa z ne ho to jediné pozitívne , čo zab ezpeč uje jeho príto mn os ť v repertoári kvalitných súbo rov - technická bravúra.
Me no s klad ateľa Josepha Bodina d e Boismor-·
tiera nepatrí k čas to s kloňovaný m pojmom
h ud obne j histó rie . Pr ed s tavi te ľ francú zske ho
ro koka existuj e na perifé ri i záujmu hudobníkov. Pos lucháč 3. ročník a Hudo nej fakulty
VŠMU Ro man M ešina vyko nal ted a kvázi
pio niersky skutok , ak zaradil clo svojho re-

pertoáru Boismortierov Koncert pre fagot
a orchester . Skladba , ktorá takisto bazíruje
na hráčs ko m pe rfe kcio nizme nedisponuj e závažne jším obsaho m , invencia tvorcu nie je
príliš inšpirujúca - o to vä čš mi sa R. Mešina
musel v y n asn až i ť , aby poloprázd!'u R edutu
zaujal a po zitívne motivoval. Presv e dč i l
o svojich kvalitách , ktoré možno ešte po trebujú ča s na "dokvasenie" no sú už pevne zafixované v je ho umelecko m pro fi le. R . Mešina je technicky disponovaný a muzikálny interpret so zmyslo m p re štýlovú č ist o tu (za uj al
ma sc h o pnos ťou od had núť výrazovú ú nosn osť hudobného materiálu ko nce rtu) . V priebe hu jedného týždň a sa prezentovali d vaj a
fagotisti (5. apríla P. Hanzel) a je len dobré
ak sa ku slovu d ostávajú aj tieto mene j popu-

cit livý klavírny sprievod Ivana Gajana. Záver večera dôstojne repreze ntovalo vystúpenie národného umelca Ondreja Malachovského. Jeho árie a scény B orisa fascinovali nielen perfektným vo kálnym pre javom a citlivým vo nkajším gestom , ale i maximálnym
sto tožnením sa s interpretovanou postavou .
Večer barokovej violončelovej hudby so sólisto m Jozefom Podhoranským a klaviristom
l,vanom Gajanom p rilákal do Moyzesove j siene SF (28. 3.) po merne bohatý poče t návštevníkov. K pozitívo m poduj atia patrí i s kutoč
n osť , že d o d ramatugrie ko ncertu boli zaradené diela baro kových sklad ate ľov , ktoré na
ko ncertnom pódiu nezaznievaJu čas t o.
V programe koncertu od zneli skladby Caixa
d'Herveloisa (Suita A dur, Suita č. 2 d mol)
J. S. Bacha (Sonáta č . l G dur BWV 1027,
Sonáta č. 3 g mol BWV 1029) a Francoisa
Fraceura (Sonáta E dur) . O interpretačn ých
kvalitách sólistu sa netreba zvláš ť zmi e ňovať.
V n á ročnom a bohato m programe sme počuli
inte r pre t ačn ý výko n, kto rý nesie atribúty vyso kých umeleckých kritérií. Je ho poň a ti e dokumentovalo j as no sť ko ncepcie s výso stným
muzikálnym pre javom a štýlovo či st ou realizácio u. Na k oneč no m výsledku mala výrazn ý
podiel i partnersk á spo lupráca Ivana Gajana,
je ho rovnocenná ú čas ť v Bachových sonátach
i citlivý sprievod v skladbách suitového typu .
Vzájomný ko nta kt obidvoch interpretov bo l
evidentný v základne j ko nce pč n ej i výrazovej rovine a vyn iko l zvlášť v perfekcii realizovania d etailov, v presných a istých nástupoch
a vzájomnej zvukovej vyváže nosti nástrojov.
Funkč ne uplatnená dynamika v plastickosti
jed no tlivých hlasov vyzne li s maximálno u
p r irodze n o sťo u a tó novou k ulti vovanos ťou .

OĽGA DUCHOV Á

z najsilnejších je príklo n k fo lkló rnej tradícii
- v tejto skladbe z re te ľn ý vo vlastne j reči
skúseného autora .
Fantázia pre violončelo a klavír op. 35 od
Víťazoslava Kubičku tvorila logický záver
klasického recitálového p rogramu v iol o n če
listu J ána Slávika, čle n a Moyzesovho kva rteta (26. 2.) - Ludwig van Beethoven - Sonáta · D dur č . 5 op. 102 Robert Sebumann- Fantazijné kusy op. 73 pre violončelo
a klavír, Sergej Prokofiev - Balada c mol op.
15 pre violončelo a klavír). J án Slávik je interpret s výbornými tech nickými dispozíciami, so scho pn osťo u za uja ť v rôznych náladových a výrazových rovinách - o d medita tívnej , lyrickej cez hravú až k vypäto te mpe ramentne j . V p rograme náročnom na tvorivý
dialóg nástrojov sa zaskvela klaviristka Da·
niela Rusó. R ecitál bo l pre poslu ch áčov zárove ň pozvánkou na vystúpenie Moyzesovho
kvarteta (5. 3.). Po Mozartovom Hudobnom
žarte (so spolu ú ča s ťo u hrá čov na lesný roh
M. števove a J. lllé.ša) svoje interpretačné
ma jstrovstvo v plne j miere rozvinulo v Debussyho S láčikovom k vartete g mol op. 10,
štvo rčasťovej monotematickej ko mpozícii
s bohato u impresionistickou fa rebno s ťou .
Záver patril premiére sk ladby Ilju Zeljen·
ku - Zariekan ie pre sláčikové k varteto a alt
(Marta B eňačková) . Cyk lus · piatich piesní
(bez názvo v) charakterizu je p recízne práca
s tematickým materiálom odlišným v každej
čas ti , využívajúc prvky aleato riky, zvukové
efekty sláč ikových nást rojov i ľ uds ké h o hlasu, bohaté metro -rytmické člene nie. Ko mpozícia je pre niknu tá vnúto rno u ideou pátrajúcou po čis t ote , ľud s k osti , poznaní a pravde ,
umocnená prekrásnou symbo liko u poetického textu Renáty Pandulovej (pa mi atke kto re j
je .die lo venované ) . Sklad ba pôsobí veľmi sústrede ne a zanecháva hlboký zážito k z výso stne ~sobn os tnej výpovede tvorcu.
OĽGA SMETANOVÁ

lám e sólist ické nástroje, resp . interpreti naj mä, ak sú takým p rís ľu bom d o budúcnost i, akým Roman M ešina nespo rne je . Vrcholo m n ede ľn é h o predpoludnia v R edute bolo
predvede nie Cberubiniho R ek viem c mol.
Sk ladba , ktorá u nás patrí k me nej uvádzaným prejavom svoj ho d ruhu vyniesla na povrch predovšet kým majst rovstvo č le n ov SpeJ
váckeho zboru mesta BratislllVy. H oci ide
o a matérske združen ie , výsledný d ojem znesie krité riá najvyššie ho pro fesio nalizmu (čo
bolo evid entné už pri interpre tovaní Verdiho
R e kviem v rámci abonentného cyklu SF).
Registrová vyvá že n os ť , výrazový flexibilita ,
perfe ktné budovanie dynamiky, ko mpaktn osť zlo žitých po lyfo nických úsekov - to
všetko sa zno va zaskve lo v rámci C herubíniho ko mpozície a zatienilo výkon orchestrálneho aparátu . Re kviem ted a vyzne lo ako
"cyklus pre zbo r s o bligátnym sp rievodo m
o rchestra" , čo však nevyznieva príliš licho tivo pre celkový dojem z vo kálno-inštrumentá lnej kompozície ...
IGOR J AVOR SKÝ

K renesancii

opery
Salambo
V programoch tohtoročného Budapeštianskeho jarného festivalu, realizovaného v druhej polovici marca, dostala svoj priestor aj
mladícky vzletná ope rn á dráma M . P . Mu'sorgského Salambo. Práve v deň pripadajúci
na 150. výročie narodenia skladatera (21. 3.)
vo vzhradnom auditóriu Kongresového centra odznela koncertná podoba tejto hu dobnod ramatickej prvotiny v ko ncepcii š vaj čia r
skeho dirigenta maďars ké ho pôvodu Zoltána
Peskóa . Nie príliš rozme rne štylizované sólistické party stvárnili renomovaní umelci. Patrila k nim bu lharská mezzosopranistka Stefka Mineva spo l očne so sovietskym basistom
Anatolij o m Safju linom a dvaja domáci reprezentanti vokálneho umenia, barytonista
Pál Kovács s basistom Ferencom Begányim.
Rozsiahly umelecký aparát dotváral orchester Maďa rskej štátnej . rilharmónie , náš Slovenský filh armonický zbor (zbormajster Pavol Procházka) a Detský zbor maďarského
rozhlasu a televízie. Záznam koncertu realizovala M aďa rs ká televízia a na priamo m prenose sa podieľa l ti ež Maďarský rozhlas.
Dirigent Zoltán Peskó Musorgského nedo- •
konče nú hudobnú drámu pozná do najmenších detailov. Z torzovitých čast í klavírneho
výťahu doinštrumentoval a dejove umocnil
tri ucelené pôsobivé scény. Už v priebehu roku 1980 prostredníctvom Talianske ho rozhlasu sa zaslúžil o prvý názna k renesancie tohoto diela pri príležitosti blížiaceho sa centenária Musorgského smrti (28. 3. 1881). V nasledujúcom roku realizoval prvé verej né
ko ncertné predvedenie diela v Miláne s Ľud
milo u :Zemčugovou a Grigorijo m Seleznevom, za spoluúéinkovania o rchestra a zboru
RAI Mil ano. Svetovú premiéru na opernej
scéne neapolského T eatro San Carlo uviedol
Peskó 29. marca 1983, po nej nasledovali
ďa l $ie štyri reprízy. V úlo he Salambo sa vtedy po prvýkrát predstavila Anabella Be rnardova a Mata stvárnil Boris Bakov. Režijne j
koncepcie sa zhostil J . P. Ljubimov, pričom s
orchestrom a zborom neapolskej opery spo-

l uú či n koval aj Pražský filharmonický zbor
(zborma jste r A. Šfdlo). Druhú inscenáciu
Musorgského opery Salambo dirigent Peskó
naštudoval v priebehu sezóny 1985 vo Veľkej
opere v Paríži, kde zanecha la pozoruhodný
ohlas. Netreba sa zvl áš ť č u dovať , veď povedľa nieko ľkých statickejších úsekov, nesúcich pečať mladíckych rozletov ešte menej
skúsené ho s k l ad a t e ľa-samou ka , v útvare rezonujú aj i nve n čne nádhe rné plochy, pripomínajúce Borisa Godunova , Chova n šči nu,
Soročins k ý jarmok a ďa lšie, dnes už preslávené a dlhodobou praxou overené Musorgského monumentálne fresky.
Náznakovým
exkurzom
vybadáme
v prvom tvorivom období skl adate ľa ponajviac vplyvy M . A. Balak ireva. M usorgskij sa
zača l nad chýnať viacerými európskymi historickými námetmi a klasické literárne predlohy sa ocitali v popredí jeho tvorivých záujmov. Z tohoto obd obia registrujeme kompozičné útvary cha rakteristického okruhu , ako
Saul, Oidipus, Salambo, sonáta In termezzo
symphonique , rôzne scherza alebo Preludio
in modo classico. V tom čase Musorg ké ho
nepriťahoval ešte nat o ľko realistický smer
u m ocňovaný duchom národných programov ,
ktoré v ň o m neskôr tak cieľavedome utvrdzoval A. S. Dargomyžski j s V . V. Stasovom . Popul árny historický román Gustava
Fla ube rta Salambo bol preložený do ruštiny
v priebehu roku 1862 a zanedlho sa objavil aj
v kruhoch petrohradskej vzdelanej spoloč
nosti. Význpmná publicistická osobnos ť tej
doby , umelecký kritik a duchovný vodca viacerých ruských umelcov Vl adimír V. Stasov
vo svojich Statiach o Musorgskom a taktiež
v Zobraných spisoch uvádza, že sk l ada te ľa
do tyčný rom ánový sujet doslova fascinoval.
Mladý dvadsaťš tyriroč n ý umelec sa s obdivuhodno u vervou pustil d o gigantickej práce
z hudobňovan fm Flaubertovho náme tu podľa
vlastné ho veršovaného libreta . V urči tých
dramatických vrcholoch neváhal si vypomôcť
aj pôsobivými strofickými útvarmi z poézie
A . I. Po ležajeva alebo H . Heineho. Vybadáme to v jednej zo závereč n ých scén pri opätovnom zradno m zajat í Líbyj čan a Mata . Musorgskij tvoril svoje prvé operné dielo obdivuhodne rýchlo a premysleným spôsobom
štylizoval scény presýtené dramatickým napätím aj v istých náznakoch meyerbcerovských nádychov. Na sklo nku roku 1864 dotváral už prvý obraz štvrtého dejstva s predsavzat ím, že hudobn ú drámu rozčlení a prepojí do týchto 'štyroch celkov, prípadne šiestich obrazov. Svoj obdivuhodný zámer však

zanechal v n edokónče n om klavírnom výťa
hu .
Je zauj ímavým faktom , že o rientálne hudobné prvky prebleskujú u Musorgského už
v jeho ranom tvo rivom období (Scherzo
B dur z roku 1858). A tak ni ťou strhuj úcej
osnovy Flaubertovho námetu pulzujú aj
prekvapivo úchvatné inve nčné zdroje , dekoruj úce pôsobivosť fresiek zo starovekého
Kartága . D o historického deja povstania žoldnierov H amilcara Barcasa je zakomponovaná dráma lásky líbyjského zajatca Mata ku
kartáginskej cisárovnej Salambo, ktorá zosobňuje zá roveň postavenie vestálky posvätného závoja Zaimphu (symbolizujúceho nedo tknu teľnosť Kartága) v chráme bohyne Tanity. K najkrajším miestam te jto hudobnej
drámy patrí úchvatný ženský zbor z prvej
čast i a strhu júca dráma druhej- obetnej scény kartáginských chlapcov Mo lochovi, za
účelom zmie renia sa s bohom počas kritického stavu za líbyjského obliehania. Obdivuhodnou tvorivou intuíciou a novátorským
evokat ívnych
harmo nických
prienikom
štruk túr (pre ktoré býva l ako autodidakt ponajviac kritizovaný) neváhal Musorgskij pou žiť zborové efekty aj v trojrozmerných vokálnych líniách (zbor kartáginských k ňazov,
ľudu a obetovaných detí) . Sa mozrejme, nie
v zmysle formálnej krásy na spôsob efektu
pre efekt , tak ako mu bol vôbec cudzt aj o rtodoxný prejav "umenia pre umenie".
Musorgskij pôvodne pomenoval svoje
operné dielo Líbyjčan , akoby proklamoval
v postave Mata a ktívneho nositeľa dejovej
osnovy. Po ·nasledovnom decéniu naj lepšie
časti z tohoto autografu použil vo svojej
úchvatnej hud obnej dráme Bo ris Godunov.
Samozrejme, nie samoúčel ným autentickým
spôsobom. A tak z prosby Salambo k bohyni
Tanite z druhého dejstva vznikol prepracovaný pôdorys recitatívu umierajúceho Borisa.
A lebo zbor kartáginských kňazov . modliacich sa k Tanite, spol oč n e s recitatívom Mata
(ukrytého v chrámovej kolonáde) použil ako
materiál do fontánovej scény Dimitrija Samozvanca prosiaceho Marínu o opätovanie
lásky. Dokonca patetickú scénu Mata so Salambo a spendiom (kartáginskym kňazom )
po odcudzení posvätného závoja zakomponoval do záve rečnej scény dvoch zajatých jezuitských pá trov Černikovského a Lavického
o päť v Borisovi. Rozsudok smrti nad uväzneným Matom dešifruj eme v bojarskej d ume
ako obdobný ortieľ nad Samozvancom.
Strhujúci zbor rozbúrené ho kartáginského
ľudu prevzal do svojej opery Mlad a (1871)

V parílskej inscenácii Salambo roku 1985
účinkoval l sólista SND, zasl. um. SeraeJ
Kopčák
Snúnka: A. Palacko

a zanedlho po ďa l ších modifikáciách defini·
tívne ho začle nil do Soročins~ého jarmoku.
Pravdepodobne aj základný maten ál scény
na Lysej hore komponovaný pre Soročinský
jarmok (1876) vychádza l z poslednej scény
3. dejstva opery Salambo. Tieto poznatky
n aznačujú. že Musorgskij sa s týmto zaujl·
mavým dielom už nehodlal umelecky vyrovn ať. A tak nám zanechal úchvatné dramatické scény s nedo povedaným finále . O to záslužnejšie je teda úsilie d irigenta Zoltána
Peskóa , ktorý túto pozoru hodnú hudobnú
fresku decentným spôsobom zrekonštruoval,
a tak priradil k dielam rodiacej sa hudobnej
avantgardy, nastupujúcich moderných umeleckých prúdov.
·
MARIAN BULLA

Dva večery
VO VEĽKOM
DIVADLE
So súborom Veľkého divadla
v Moskve som sa stretol celkove
trikrát, a to vý l učne pri jeho zahraničných hosťova n i ach . V Budapešti som videl Borisa Godunova ,
dokonca dvakrát, jednoaktovku
Mozart a Salieri Rimského-Ko rsakova , Jo lantu P. I. Čajkovského
a na scéne SND Piko vú dámu .

sujúcimi vystúpenie Ca niovej spoločnosti. Za týmto závesom z diaľ
ky pomaly prichádza elegantne
ob l ečen ý muž, ktorý na rampe
prednesie slávny Prológ. Vposlednej scéne sa zase o bjaví medzi
obecenstvom na javisku , aby uzavrel dielo vyslovením posledných
slov - La commedia e finita .

Program dvoch navštíven ých
priamo v .. hniezde" súboru bol pozna menaný radikálno u
zmenou , a tak namiesto Pucciniho
Tosky som videl Komed iantov
Ruggiera Leoncavalla vo vyslovene nešťastn ej kombinácii so starou
Fo kinovou choreografi ou baletu
Chopiniana. Nasledujúci veče r bola situácia o to lepšia, že aspoň
s kl ad a t e ľ Rimskij-Ko rsakov zostal nezme nený, ale namiesto jeho
Legendy o neviditeľno m meste Kiteži sme videli pôvabnú Puškinovu
rozprávku Zlatý ko hútik. Boli to
teda tri d iela rôznej proveniencie,
a tak výborne dotvo rili môj n á hľad
na interpre t ač n ý profil Ve ľk é ho
divadla.
·

scéna . za o k rajo m
je úplne atypická ,
priam prázdna, v pozadí mo re
a iba niekoľko torz antických
stlpov prezrádza , že sa nachádzame na juhu , v Calabrii. Te rén je
jemne vln itý a jeho menšie vyvýšenie slúži ako javisko so skromným
náznakom zariadenia izby, kde sa
odohráva konečná tragédia . Ziadne zbytočn é rekvizity , žiaden tradi čn ý koč potulných komediantov,
ale veľmi sugestívne he recké kreácie a výborne hr<tjúci a pohybujúci
sa zbor vytvárajú atmosféru vysokého napätia. Príjemným prekvapením bolo uvedenie opery v taliančin e , a to i napriek tomu, že
id e ntifikovať text spievaný zborom , ale aj Neddou , veru trvalo
dobrú chvffu . Ale v to mto smere
nie sme na to m lepšie ani doma.
Tri spevácke výko ny - I. A. Mo rozova ( Pro lóg), G. A. Kalininovej
(Nedda) a hlavne lesklý hrdinský
a vášnivý Canio V. I. Sče rbakova
~bo li na ve ľmi d obrej úrovni. Ostat né postavy interpretovali na

večerov

Inscenácia Leoncavallových Komediantov - interpretovaná skut očne v d voch dejstvách s prestávkou - pochádza z roku 1985 a j e
dielom režiséra S. A . Steina a scénografa V. K. Klcment ieva. Po
zdvihnutí opony vidi eť č i e rn y tylo. vý záves s pestrými plagátmi ohla-

Samotná

me stečka ,

Budova moskovského Veľkého divadla

Snfmka: archív autora

slušnej úrovni mladí stážisti. No
n ajväčší pôžitok som mal z krásne ,
mohutne a prito m odtie nene znejúceho zboru a výborného výkonu
farbistého a náladovo bohatého
orchestra pod taktovkou A . M.
Žjuraj tisa.

Chopinovýeh nocturn, va l čí kov
a mazuriek je vyslovene dráždivý .
Uvedenie Fokinovej C hopiniany
ospravedli\uje jedine úroveň ,
s ako u ju ešte aj d nes interpretujú
ta n ečn íci moskovského Veľkéh o
divadla.

Po Leoncavallovi p repnú ť na
vlnovú dfžku Cho piniany veru nebolo ľahké. Keď so m bol pred desaťročia mi tout !!! baletnou kreáciou nadšený , tak dnes som bol
jednoznačne ro.zča rovaný . Táto
žiadne emócie nevyjadrujúca naiv~
ná krása .,bieleho baletu" je veru
značne zaprášená a pre symfonický o rchester - 14 prímov! - transponovaný krehký a intímny svet

prvý večer bol pre
zaujímavou a poučnou konfront áciou dobre známych diel ,
nasledujúci zážitok bol poznač e ný
prvým stretnutfm s krásnym a na
javisku ešte nikdy ncvideným dielom Rimské ho-Korsakova Zlatý
kohútik - pod túto vtipnú rozprávku sa podpísali dirigent E. F. SvetJanov, režisér G . P . Anisinov a výtvarníčka M . A . Sokolovová .

Za tiaľ , čo

mňa

Priestor mi bráni v tom , aby
som podrobnejšie popísal svoje
impresie z to hoto krásneho pred·
stavenia, v ktorom panoval len
málokedy konštatovatefn ý súlad
medzi jednotlivými komponentmi
insce nácie. Ako pars pro toto uve·
diem iba to , že nápaditá rozpráv·
ková scéna, markantne rozlišujúca
pravý ruský kolo rit od o rientál·
nych prvkov , iró niou pre pletená a
satirické črty vyostruj úca réžia bo·
li rovnako vynikajúce. ako hudob·
né naštudovanie. Zažil som teda
ozajstnú tímovú prácu, v ktorej
nedominovali jednotlivci , ale sú·
bor na vysokej profesionálnej
úrovni.
JOZEF VARGA

ej opery SF v Bregenzi

est
Zpoverenia MK SSR sa o rchester KomorICj opery Slovenskej filharmó nie

zúčastnil

umeleckom zájazde v rakúsko m Bregenzi ,
sa už po piaty raz us kutočn ili Mcdzináhudobno-divadc lné dni. Kolektív
26hudobníkov pod vedením šéfd irigenta Mariúa Vacha účinkoval v dňoch 16.-28. marca
1. r na štyroch koncertoch. Je zaujímavé , že
• dvoch z nich spolupracoval náš orchester
10 slávnym Yehudim Mcnuhino m, kto rý tu
tento raz vystúpil v roli dirige nta. Vo Fc ldtildlu (20. 3.) a v Bregenzi (22. 3.) prednie101 s festivalovým orchestrom zostaveným
z našich hudobníkov, doplneným o nie koľ
kých orchestrálnych h ráčov z MĽR , Rakúsb, NSR a Švajčiarska mozartovský propam: Symfóniu g mol KV 183, Exultate, jubilate-moteto pre soprán a o rchester so sólistkou Christinou Whittleseyovou z USA
a Symfóniu g mol KV 550. Na ďalších koncertoch 25. 3. a 27. 3. (oba v Bregcnzi) uviedol orche~ter KO SF s dirigentom Mariá nom
Vachom (už ako samostatné te leso, bez zauaničných h ráčov) Mozartovu predohru
kopere Mitridate Re di Ponto, štyri árie Faraaceho z tohto diela a pochod z uvedenej
opery. Sólo spievala Iris Flôgerhôferová
z NSR. V druhej časti spolupracoval náš o r-

chester na scénickom pred veden í Telema nnovej opery Pimpi none (réžia Paul Flied er).
Titulnú (1lo hu Pipino ne ho spieval Ma rtin
Krasn enko (NSR) a Vespe ttu Vera Nenntwigová (Rakúsko) . Pre úpln osť dodajme, že
23., 26. a 17. 3. vypomáhali niektorí č l e nov i a
o rchestra KO SF v medzinárodno m o rchestr i
p ri uvádza ní opery C h . W. G lucka Orfe us
a Euryd ika . Zaa n gažova n osť na bregenzskom festivale bola teda zo st rany slovenských o rchestrálnych hráčov m aximálna.
Vystúpenia v Bregenzi boli vo ve ľ kej sále
Festspiel-und Kongresshaus-u (s ka pacitou
1300 osôb). D irige nt Y . Menuhin bol s prípravou orchestra (ako asistent pripravil kon- .
cert M . Vach) a jeho výkono m ve ľmi spo ko jný. Na pamiatku venoval súboru i svoju fo tografiu s venovaním . Podobne aj hlavný režisér a iniciátor festivalu Paul Flieder a ri adite ľ
Festspiel-und Kongresshaus-u p. R ahofer vyslovili nád ej na ďa l š iu spoluprácu. Paul Fliedcr má v júni 1990 so súboro m KO SF pohostin ne n ašt udovať operu J . H aydna .,O rlando Paladino". Prvá zah ra nič ná reprezentácia KO SF - aj keď len s časťou súboru bola teda dôsto jná a úspešná.
-uy-

Snfmka: Z. Ko pasová-llra§ková

Yehudi Menuhin s orchestrom KO SF

KONKURZ
tli. 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 l l l

l Prfspnok Mllo§a Pokoru venovaný živoll 1 dielu Eugena Suchoňa vy§iel v infor. . . . bulletine ČHF, Hudobné správy
1 .....,. L 8-9188. Podobne ako Slovenská
...... l tento spravodlij vychádZa vo viacelfdl jazykových mutáciách (okrem angličti
IJ, ~ellčlny, francúdtlny a ru§tiny i v §pa-

..a.e).

l • husl'ové duetá Vladimíra Godára vy§li
" Y)'davateľstve Sovetskij kompozytor
'IMrlúku Ansámbly junlch skripačej č. 8,
Mlllml l988.
• Smcm\ rederácia medzinárodných hu·
...... súfažf (World Federation of lnterllldoaal Music Competitions) vydala publiUcl• obsahujúcu podrobné lnfonnácie
t .....,.ých súťažiach členov tejto federá• ' roku 1989. Záujemci m ôžu požiadať
t Y#dMok na adrese: S ecretaria t of the
WFIMC, IN; rue de Carouge, CH-1205, GeIM, Swltzerland.

l Z ~nodfch prírastkov v knižnici HuMM!Iolalormačného

strediska SHF vybe-

ráme: Pnemlany technlkl dzwl~kowej, stylu
i estetyki w polskiej muzyce lat. 70. (vyd.
Akademia Muzyczna w Krakowie, Sekcia
Muzykologów Zwlp.ku Kompozytoróv Polskich, Kraków 1986), Polish Music l - 4
(Wydawnictvo Muzyczne Agencjl Autors kiel, Warsaw) a kolektfvna publikácia Muslkleben In Schweden (výsledok spolupráce
~védskeho in§tltútu, ~védskeho koncertného in§tltútu, Kráľovskej hudobnej akadémie a Infonnačného centra §védskej hudby),
ktorá sa venuje v§etkým oblastiam hudobného života dne§ného ~védska. (~védsky in§tltút, 1989).
JS

OPRAVA
V HŽ č. 8 v lnfonn, cU Z rokovania Predsednlctva
ÚV ZSSKU (str. 2) bolo slovo faktograftc~ zmene-

né na rotograllclcy. Sp~ m e znenie je: Svoju lnformklu dokumentoval bohatým fak.tosrafkkým materhllom,... V HŽ č. IO v Staec:ate na str. 7 v lnform,cli o Koncerte učltefov malo by( sp~me
...v Mozartovej sieni DPV a nie v Moyzesovej sieni
DPV. Za chyby sa čitateľom

ospravedlň.qeme.

SKO VO VEĽKEJ BRITÁND
V marci tohto ro ku bol Slovenský ko morný orchester na če le so svojím umeleck ým vedúcim
úrodným umelcom Bo hdano m Warchalo m na umelecko m turné po Veľkej Británii (4.-18.
mrca). Tento zájazd sa realizoval pre posl u ch áčov deviatich anglických miest (Brighto n ,
Cbeltenbam, Lo ndýn, Nottingam, Preston , Bletchley, Bristol, Il klcy a Scheffi eld). T urné zorpnizovala agentúra Van Walsum - v spolupráci so Slovkoncerto m. U melecky, ale aj e ko nomicky úspešný ohlas vystúpení n ášho popredného telesa má o draz v záujme uvedenej anglietej agentúry o ďa l šiu spolup rácu s SKO. Prvo u p o nukou d o bu dúcnosti je ú časť na med zi nálOdnom hudobnom festivale v Brightone v máji budúceho roku. Na anglickom turné uvied li
warthalovci diela Vivaldiho, Corclliho , Mendelssohna Bartholdyho , Suka, Dvoráka, BartóJanáčka , šos ta koviča, Pergolesiho a Martinu. V r ámci sezóny 1988/89 vystúpilo SKO na
jari (19. 5.). najbližšie ho ča k á úči nkova ni e v Bul harsku (17 .-23. júna) a v NSR
.-13. augusta) .
-uy-

Trio s dobrými ohlasmi
hlslavské sláčiko vé trio (Pavol BogaczMikulá§ Blaas-viola a Peter Baran-viokoré patri k pričlenený m komorným
SF, bolo 10.-13. mar ca vo švajč i a r
Winterthur, kde sa uskutočnil
marca) Československý týždeň.
tejto kultúrnej akcie sa realizovalo
koncertov, filmových predstavení ,
vKerov a operných p redstavení
tu uviedla inscenáciu Donizettidl Lemmermoor - 18.-19. 3.). Brasláčikové trio účinko valo na nedeľ
usporiadanom z nadácie Oska ra
(12. 3.) s dielami L . v. Beethovena
trio G dur op. 9 č. 1), A. Moyzesa
W. A. Mozarta (Divertimento Es
563) aJ, N. Hummela (S l áčikové trio
V kritike Herberta Biittikera uverej' novinách Der Landbote (14. 3. 89) sa

pí~e " o silnom dojme" z hry nášho telesa.

V r ecenzii Beethovenovho tria autor rozs iahlej kritiky poeticky porovnáva hru telesa
s jarnou prlrodou " tichého kvitnúceho času
okolo sviatku Juraja " . Celkove r ecenzent po·
strebol razantnosť hry huslistu , ktorá vynikla
najm ä vo veľmi pekne prijatom Moyzesovom
Malom triu . ("J e to veľmi presvedčivé dielo! ") V Mozartovom Divertimente " vyhoveli
požiadavkám na hráčsku suverenitu a pravdivý výr az zám erne prostej, no geniálnej témy citátu z C arovnej flauty, ktorú Mozart napisal akoby s ľahkým smiechom ... " Cftať podobne k vetnaté a p r itom chváliace slová kritik y je iste príjemné najmä hudobníkom z Bratislavskéh o sláč ikové ho tria, ktorf majú za sebou zatiaľ tri r oky úspe.§nej umeleckej práce
a zahranič né vystúpenia v Iraku, Japonsku,
Svédsku i Rakúsku.
-uy-

Riaditeľ ~tátneho dil'adla " Košiciach "YPisuje konkurz do orchestra
~tátneho dil'adla na miesta:

l. fagot,
3. pozauna,
'Viola,
kontrabas,
bicie,
lesný roh

do zboru opery:
- detky hlasol'é odbory
sólistol' opery:
mezzosoprán,
- tenor,
- bas.
Prihlášky na konkurz s ul'edením odborného l'Zdelania, doter~šej praxe a so stručným žil'otopisom zasiel~te na adresu: ~tátne dil'adlo, odd.
kádrol'ej a personálnej práce, ~robárol'a 14, 042 77 Košice. Na konkurZ
budú uchádzači ponaní písomne. Cestomé hradíme len prijatým uchádzačom.

HUDOBNÝ ŽIVOT
DVOJTÝŽDENNÍK PRAVIDELNE INFORMUJE
o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahraničí
Na stránkach Hudobného života ná,jdete:

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a operetných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e recenzie gramofónových platní a hudobných publikácií
správy
o činnosti ZSSKU e rozhovory so skladatel'mi, interpretmi a ďalš í 
mi významnými predstaviteľmi našej hudobnej kultúry
články
venované popredným zahraničným osobnostiam z oblasti hudby
repor táže zo zahraničia
informácie a recenzie o významných
hudobných festivaloch a prehliadkach e v revue HŽ závažné publicistické a muzikologické materiály
HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doručovateľa alebo vo Vydavatel'stve OBZOR, n . p .,
odbytové oddelenie časopisov , ul. Čs. armády 35, 815 85 Bratislava
Cena jedného výtlačku Kčs 3.-, ročné predplatné Kčs 78.-
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25. leningradská hudo
St ráviť päť dní v L eningrade pri príležitosti
festivalu, ktorého hlavným organizátorom je
Leningradská organizácia Zväzu sk/adare/'ov
RSFSR (v spolupráci s äaW m i leningradským i inštitúciami), znamená možnost' aktívnej
úi!asti asi na 5 % jeho podujat(. V priebehu
16 dní sa v rámci tohtoročn ého festivalu uskuroi!ni/o totiž vyše 100 podujatí, z toho do
70 koncertov, asi 30 divadelných predsta ven f
(ope ry, balety, mu zikály, rocková opera, revue- autor A ndrej Petrov!, atď.), prii!om - až
na m alé výnimky- I'Šetky podujatia p'rebiehali vo vei!em ých hodinách, mkže denne bolo
možné navštfvil iba jeden koncert, resp. predstavenie. Súi!asťou festivalu bola aj vedecko-teoretická k onferencia nfl tému Z histórie hudobnej kultúry Peterburga- Petrohradu - Leningradu, ktorú doplnila rozsiahla, bohatá,
z množstva dokumentám ych materiálo v zostavená výstava Hudobné umenie Peterburga
- Petrohradu - L eningradu (ak by sm e prirátali každodenné koncertné podujatia na tejto
výstave, celkový poi!er festivalových podujm í
by sa značne zvýšil). V i!ase festivalu boli na
programoch činohemých divadiel hry so scénickým i hudbami leningradských autorov,
program rozhlasu a televízie bol zam eraný na
túro vel'kolepú akciu, rovnako ako programy
kultúrnych do mov, klubov, v ktorých sa poriada/i výchovné koncerty, besedy atď. Dalo
by sa povedať: prehliadk a tvorby, koncipovaná podobne ak o u nás, iba, pravda, o niei!o
dôslednejšie a- logicky- rozmernejšie (počet
obyvate/'ov Leningradu výrazne prevyšuje poi!er obyvateľov Slovenska). Svedi!f o tom široká paleta koncertných podujatí, kde nechýba
penda nt nášho ateliém mladých, koncert pre
deti, k oncerty /'udovej hudby i vei!ery hudby
populárnej (zv láštnosťo u je ve/'ký poi!et zborových koncertov, totožný s počtom symfo·
nických koncertov), popri recitáloch, kom orných a sólových vokálnych koncertoch. Predsa však je tu v porovnaní so skladateľskými
prehliadkami u nás niekoľko zvláštností: predovšetkým to boli tri aw orské koncerty, ktoré
sa síce uskwočnili v malom priestore Múzea
N. Rimského- Korsakova, ale- čuduj sa svete
- ru prezentovaní traja autori neboli vylúčen í
z oswtných koncertných programov festivalu.
Vôbec, zdá sa, dramaturgia si nekladie zásadu: podľa možnosti k aždého sk/adate/'a prezem ov(l(' len jedným dielom - najrenom ovanejší awori (spomeniem za viacerých Falika,
Slonimsk ého, Perro1•a) sa totiž v koncert·
ných , divadelnfch a iných programoch obja:
viii viackrát. Ďalšia zvlášnosť: /enmgradsky
zviiz sa nepovažuje iba za protektora súčas-

ných, žijúcich sklada teľov, ale všetkých tých,
ktorf sa v tomto meste narodili, ii/i tu a pôsobili poi!míc od 18. sto ročia ai do sú časnosti
(vráwne Stravinského). Za ru čuje ro pestrosť,
vedomie historickej kontinuity a navyše pravdepodobne priláka do koncertných siení širšie
vrstvy obecenstva. Tomuto ú čelu o. i. azda
slúžil i fakt, že na rohtoroi!nom, jubilejnom
festivale po prvýkrát okrem diel petrohradských-leningradských aworov zaz neli aj
skladby aworov európskych i am erických.
Mimoriadne sympatické a celkom v duchu
novej atmosféry bolo uvedenie diel veľkéh o
počtu takých skladate/'ov, .k torých z rôznych
prfčin donedávna oficiálna k ultúma politika
zam lčovala, nebrala na vedom ie. Popri predsa len nie celkom neznám ych m enách ako
Lourié, Roslavec, sa z tmy zabudnwia vynoril celý rad osobností, o. i. G. Popov, K. N.
Svedov, A. Ľvov (awor cárskej hymny) aď.
V rámci zborových koncertov boli nápadne
bohato zastúpené duchovné, resp. liturgické
skladby, niektoré z koncertov boli z ostavené
vý lučne zo skladieb tohto druhu. Spom edzi
nich sa n ajväčšiem u záujmu tešil údajne k oncert Zboru Leningradskej duchovnej akadémie a seminára, na ktorom zaznela stará
chrámová lwdba grécko-byzanrsk á, znamennyj raspev a pod.
Návšteva piatich podujat( v rámci horizon tálne i vertikálne tak širokej palety produkci(

.
na Jar
,

nem óže p oda ť ani len základnú informáciu,
tobóž nie celkový obraz o stave hudby v L eningrade: jeden zborový, jeden symfonický,
dva k om orné koncerty a jedno baletné predstavenie m óžu byľ iba nesúvislý m reťazcom
fragmentov, pre m álo informovaného poslucháča náhodne zostavený m a vytrhnutým
z k ontextov. Koncert Leningradského komorného zboru pod taktovkou N. Korneva
v prekrásnom , reno vovanom Smolenskom
chráme priniesol rusk é chrámové skladby obdobia prelomu 19. a 20. storočia, resp. prvých
desat'ročf 20. storočia: diela A . Greča ninova,
V. Kalinnikova, J. Sac/11/ovskélro a K. Svedova svojou prekrásnou religióznou hudbou
pripomínajú aj u nás známy ruský chrámový kompozičný prejav, siw ovaný niek de m edzi Čajkovským a Rachmaninovom . - Akademický symfonický orchester Leningradsk ej
filharmónie uviedol pod taktovkou americk ého dirigenta Joe/a Spigelmana diela P. I. Čaj
ko vského (Rom eo a Júlia), J. Falik a (cyklus
piesn( Z venideň) a S. Slonimského (4. symfó·
nia). Ak S /onimského symfónia z roku 1982
zaujala snahou o nové form ové riešenie veľkej
cyklickej form y v súznení s voleným obsahom, z achovávajúc si pevne zom knutý tvar,
hudobným jazyk om hlboko zakorenený m
v rusk ej symfo nickej tradfcii, potom predstavoval Falikov cyklus desiatich piesn{ na texty
ruských básnikov 20. sroroi!ia (M. Vološin,
A . A chmarovová, M. Cvetajevova, V. Majakovskij, S. Čomyj, l . Severjanin, O. Mandeľ
štam, l. A nnenskij, l . Bunin, V. Kam ensk ij)
k nej akýsi p rotipól v zdanlivej nesúrodosri,
vyplývajúcej z maxim álne rôznorodých básnických predlôh. Neuverire/'ne široká paleta
výraz u, f arieb i kompozičných postupov vyznela ako svieži a nado všetko živý celok , navyše kongeniálne stvám ený vokálnou sólistkou -Svetlanou Volkovou. Spom edzi deviatich skladieb súčasných leningradských skladateľov, k toré som mala m ožnost' počw', priniesla táto najviiB í, ba m ožno povedal' jediný
zážitok. Osramé skladby patrili do kom orného repertoáru a b u cľ neprekročili prah rutinovaných prác (A . Myľnikov- Divertimento pre
dychové kvillfeto), D. Smorgonskaja - Skladby pre harfu, L. Prigožin - 5. sláčikové k varteto), alebo sa pohybovali v rovine mnohovravnej dm vosti ( 8 . Tiščen ko - 8. klavírna
sonáta), či sa snažili o ozvláštnenie výberom
a netradičným
trakrovan fm
nástrojov
(G . Banščikov, 1943 - Sonáta pre harfu
a elektronický organ). Fa/ikova Elegická
l111dba na pam iatku l . Stravinského pre sláči
ky a šty ri trom bóny s tém ou m elódie znamen-

(l. - 16. apn1a 1989)
ného raspevu sa v celom svojom priebehu
pridržiava/a dá vnych postupo v (kontrast
dvoch chórov, resp. ich spojenie), zachovávajúc kvázi riwálny charakter. Mimoriadny
úspech u obecenstva m al al/round-hudobník
A. Zatín (1954, skladateľ, klavirista, dirigent
v jednej osobe) - na uvedenom koncerte sa
prezentoval vo všetkých týchto f unkciách - ,
ktorý vo svojom Koncerte pre klavír, trúbku
a slá čiko vý orchester, venovanom Prokofie·
vo vi, tohto adresáta doslova kopíruje, paraf rázuje, ,.k oren f" k vázi častuškam i, bala/aj·
kovými náz vukmi, iruonáciam i optimistických masových piesn( a estrádnou štylizáciou. Paródia? Akosi chýbal rám ec pred a za
úvodzovkami.
Na margo interpretov: celého festivalu sa
ujali ruskí, predpokladám vä čšinou vynikajú·
ci /eningradsk f hudobnfci. Jediný z ahraničný
h os ť bol spomínaný Am eričan Joel Spigel·
man, ktorý sa dvakrát predstavil ako n eveľmi
zdatný dirigent a raz aj-neopodstatnene- ako
skladateľ. Pre uvedenie Bernsteinovej Serenády pre husle a sláčikový orchester so sebou
p riviezol svoju krajank u, huslistku P. Sušan·
skuju, ktorá k úspechu so z áujmom oča ká va·
ného diela príliš neprispela.
A rak z nejúca hudba Leningradu tentokrát
nezanechala trvalé stopy. tiaľ, nezanecha/a
ich ani hudba v konzerve: znie ro priam neuveriteľn e, ale sralo sa skwočnosľou, ie pulty
váinej hudby v predajniach gramoplatní z(.
vajú prázdnotou (vraj dôsledok chozrasčotu
vo vyda vateľstve Melodija) a takisto nemožno
zo hn a ť nory špičk ových sovietskych skladateľov (ledaže l - 2 z vyda vateľstva Peters,
N DR). Spomínať preto sk ôr budem na prek rásne leningradsk é nábreiia, Na Vasilijskij
ostrov so staroby lou univerzitou, na svojrázne dojím avý a súčasne ve/'ko/epý malý starý
cinrorfn významných umeleckých osobností
v /a vre A lexandra Nevského , kde sa možno
pokloniť o. i. Dostojevskému i všetkým čle
nom Mocnej hŕstky ... a, pravda, na Ermitáž,
či Rusk é múzeum: v ňom dnes - na rozdiel od
nedávnej minulosti, keď návštevník iba náho·
dou v úzk ej bo čnej chodbe objavil napríklad
Kandinského - vystavujú vždy nanovo vzru·
šujúcu ruskú výtvarnú avantgardu v sérii
m iesmostí, k de je pri vstupe umiestnená tabuľa s ospravedlnením za dočasný úzky výber
z bohatých príslušných fondov mesta, pre nedostatok výstavných priestorov... Iný čas iný mrav.
A. RAJTEROV Á

INMEMORIAM
CARL DAHLHAUS
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1. r. \ Berline (:tri Duhlhau.~. jeden
z na j\ \'Zmunnej~íeh reprezentantov hu·
dnhnc i \"CÔ\' ' ~ •· Moročí . Poduidzul

lf:mnm·eŕu . ~tudm·al v Gt1UinJcnc.
h:ahihlln·;al \' Kieli . pt\M>hil ako vedecky
ru\Jc;a \ S;aarhrúckcnc a od roku 1%7 na
\ly,ukej \!..uk tcchnkkcj v Berlin.:. Je·
h\1 JI<IJ'llllafit<!, IÍSCI:\~~f, UI'JIIftÍl!llČnČ
'i!ih~lpnc"ti mali wojc l-1-lrcm: ncspornc
a j \< Dahlhilll'ltlV<ml Ci."ll c.k.'lllaÍI'IlČnnm
Jl<'i" lt>l.·m \ l'raxí - pt1n11jprv 11k1' drn·
m aturg Ncmllcké ho divadla v OôttlnJC·
n~·. ro:,p. aku redaktor Stuttgancr Zeit un~: nc~k•'>r t>ul pt\."<:hudne predsedom
SptlhlČnc,..t i pre hudolmý výl.kum (Ge·
1

M-ll:;cha rt fiir Mu~ikfor;chung) a člen

prcd•cdnictva Nemeckej hudobnej ra·
d y. Spulupfll(.'<lvnlcí a kôlegtlYUí vtdy
V)'1-~lk~l C'ICCI\IWIIIJ !lj jeho lilt~Jl'~O\IIIftý
J'<lSIIli a pot itlvnc ()$t>h~ <~>lllllttlo!ltí.
M<~JMcr práce ~"O sl~I\'Om , hrilantný

.;tyliM;a ~í vd'aka aj týmto .;ch\,pnmtlam
z"kal prí;azcr'l šimkého. nielen hudoh;m>w dné h\> éitatela a ptJSiueháča ako
t lmuťnlk ;a jlmpagátor hudobného
umc ma na n ajvy~J úrovni.

edzi školou a koncertnou p raxou
Dokončenie

z l. tr.

aógrni. V istom období sa u nás št udonla hra na čembal e v triede doc. Z. Ruličkovej. Aj o to to štúdium bo l zá ujem
10 zahraničia.

Aké Inovácie chystáte pri rozšírení
. t n študijných zameraní?
- Keď sme v roku 1986 museli prestať
prijímať poslucháčov na hudobnú teóriu, snažili sme sa využiť túto fundovanú, dobre obsadenú katedru , ktorej kapacita je impozantná iným spôsobom .
Zriadili sme teda študijnú kombináci u
dramaturgia-zborové dirigovanie. Hudobných dramaturgov po trebujeme,
a keď budú mať k to mu i dirigentskú
profesiu, budú môcť pôsobiť v oblasti
ZUČ. S prof. dr. Klindo m uvažuje me
tiež o kombinácii jeho predme tu so zborovým dirigovaním. Uplatnenie iba pre
organistu je na Slovensku dos ť iluzórne.
Nejedná sa tým o vzkriesenie funkcie
bývalého regenschoriho , ale z hl'adiska
neskoršej sebarealizácie absolventov by
bolo výhodné kombinovať o rgan buď
sdramaturgiou , zborovým di rigova ním ,
alebo s hudobnou teóriou. V nijakom
prípade však s klavírom , pretože špič
kovo hrať na orga ne i na klav íri je dosť
ťažko možné. Naproti tomu kombinácia
bry na organe s kompozíciou sa zdá byť
výhodnejšia . Pravda, v tom prípade. sa
ltúdium predfži povedzme o rok - možnosti na to máme. Z ískame vša k č l ove
ka, ktorý má dve kvalifikácie. Však organisti a skladate lia ma li k sebe vždy
dosť blízko - spomeňme fra ncúzsku organovú školu (C. Franck , O. Messiaen), ale aj u nás A. Moyzcs, J . C ikke r
a ďalší z tejto ge nerácie ukonči li orga n
s kompozíciou .
V rom vidíte špecifikum VŠMU v porovnaní s Brnom a Prahou?
- České kraj iny - najmä v muzikantskej tradícii - sú pre nás ešte stále vzorom. Priznajme , že keď VSMU začína
la, zďaleka nedosahovala úroveň pražskej AMU. Veľmi rád však ko nštatujem, že napríklad v minulom roku v celoštátnom kole Studentskej umeleckej
odbornej činnosti sme vyhra li zo štyroch súťažných kategórií tri ! Nechcem
že tento výsledok poukazuj e na
rnvnn~·<l'hw pomer síl , pretože výsle dky
aj od miery výskytu a ve ľkosti ta, ktoré sú momentálne na škole.
R(llcem iba demon štrovať fakt, že za tie
sa pomer síl a výkonnosti do z n ač
miery vyrovna l. Myslím , že sú aj
, ktoré sú v Bratislave zauj ímavejako v Prahe, čo platí celkom iste
speváckom odbore. V každom prípavšak v celoštátnom me ra ní síl nic
chudobní príbuzní. A to je podstatSte aj predsedom Slovenskej hudobspoločnosti založenej roku 1987. Vivýhody v tom, že ako rektor máte
ovplyvňoval' orientáciu tejto
- Vo funkcii predsedu SHS sa nesnauplatňovať neja ký svoj " rek torský"
Snažím sa ju ch ápať ako a utou st a n ovizeň , už aj pre to, že jej
je celkom iné, a ko poslanie na. VSMU je e litná škola, vycho hŕstku najvyššej kategórie
pre profesio nálne potreby na, zatiaľ čo SHS je naopak anotvorená každé mu , aj tomu ,
prípadne ne pozná husľový kľúč, no
pritom vz ťah k dobrej , hodno tnej
Môže to b y ť aj ľud ová p i eseň ,
alebo i dobrá dychovka . D vekaždého otvorené. Dnes- po
roku existencie- máme (spolu
rnll'lctí•~mi 5 a pol tisíc čle nov. To je
Individuálnych členov je zati aľ
Ostatní - to sú predovšetkým:
Hudobnej mládeže, spevác ke
a kruhy priateľov hud by. Je to úczákladň a , z ktorej možno už
SHS 'spolupracuje aj so sesorganizáciami ZSSKY, SJ-!F,
ústavom (ďalej OU), SUV
hudobnou spoločn osťo u
na vytvore ní Čs. výboru huspoločností , ktorý koordinuje
podujatia i za hra ničné kon SHS usporad úva jednak samos-

ta tné a kcie (sk ladate l'ská súťaž A . Moyzesa), odborné se min á re (gitarovej, klarinetovej hry, hry na sláčikových nástroj och), prednášky, besedy a koncerty; ako spoluuspo ri adatcf sa podieľa na
ďalších hudobných poduj ati ach (predfesti va lové koncerty BHS, Bratislavské
džezové dni , ll. džezový festival v Ž iline, konferencie , seminá re). V každom
kraj i vyv íj a č in n osť odboč k a. V stredoslovenskej odboč k e sa v minulom rok u
zamerali na konfere nciu o hudobnom
živote v Banskej B ystrici, na prípravu
IS SSR , 10. ročn í k pre hli adky mest-

predstavi l orchester H udobnej m ládeže ,
utvorený z po luch áčov konzervatórií.
Komisia zborového spevu nadviazala na
tzv. Kruh zbormajstrov pri ZSS KU .
Kru h , hoci ve ľmi u ži t oč n ý, bol v o rganizme zväzu v podstate cudzím telesom ,
pretože jeho č l enovia neboli čle nmi
ZSS KU. Po vzn iku SH S sa kruh pri
zväze zrušil a vytvorilo sa u nás už širšie
koncipované Zd ruženie pre zborový
spev. Jeho čl e n ov i a nie sú už iba dirigenti, ale aj o rganizátori a čl e n ovia spevokolov. Predseda d r. Kli mo je v kontakte s OÚ , vykonáva prieskum , aké

Snímka: K. Belický

ských speváckych zborov, na prípravu
interpretačn é ho se minára pre uč i te ľov
ĽSU . V to mto ro ku chcú uspori adať semin ár o populárnej hudbe a jej mieste
vo vyučovaní hudobnej výchovy na zS ,
i nt erpre t ač n ý seminá r v hre na drevených dychových nástro joch a na gitare,
hudobno-pedagogické kolokviá a modelové zamestn a nie pre učiteľky MS.
Bratislavsko-západoslovenská odboč k a
S HS usporiadala rad a kcií celoslovenského charakteru (se min ár o využit í televíznych hudobných progra mov pre
deti a mládež, odborné prednášky o imp rovizácii a in terpretácii klavírnych
klad ieb nie ktorých štýlov, propagáciu
podujatí prehliadky Nová slovenská
hudba i ďa l šíc h koncertov a podujatí.
Východoslovenská odboč ka uspo riadala se mi nár pre učiteľov hry na sl áčiko
vých nástrojoch na ĽSU a založila
Združenie M . Moyzesa so sídlo m v Prešove. V tomto roku usporiada ku rz pre
učit eľov a kordcó novcj hry , školenie pre
u čite ľov hudobnej výchovy pre 8. roč
ník zS a v auguste pod vedením doc.
E. Fische rovej se min ár pre u čit e ľov klavírnej hry s celoslovenskou pla tnosťo u
v spolupráci so Združením učiteľov klaví ra pri ČHS.
H udobná ml ádež SSR realizovala le tný
tábor HM v Piešťa noch , ja rné i jesenné
stretnutie s ved úcim i klubov HM , stre tnutie čle nov českej i slovenskej HM.
4. 12. 1988 sa verejnosti po prvýkrá t

ma teriály pre zbory už vada! OÚ či
SH F, aké by sa mali pripraviť na vydanie, pravda, s klasifikáciou určenia pre zač iatočníkov, mierne pokročilých
a celkom pok roč il ýc h . P ri tom to zmapovaní sa zistilo, že je cit eľný nedostatok
jednoduchých zborov slovenských klasikov (V . Figuš-Bystrý, M. Schne ider-Trnavský, M . Moyzcs a ďalších) vhodných pre te lesá , ktoré začínajú , alebo
za tiaľ nedosiahli ešte pokročilejšie nive. a u . V spolupráci s OU sa snažíme zariad i ť vydanie tých to zborov a súčasn e uctiť si tým našu hudobnú tradíc iu. V tomto roku sa bude podieľať aj na organizovaní festival u Mládež spieva v Ž ili ne.
Odznej ú tu aj dve skladby ocene né
v skl adateľskej súťaži A. Moyzesa. Organ izačne zabezpečujeme aj medziná rodný festival speváckych zborov dospelých, ktorý sa má uskutočniť v Bratislave v ro ku L991. Úlohou kom isie je
tiež po k ytovať pomoc súborom , kto ré
vysielame na za hraničn é fest iva ly a súťaže.

Združenie Mikuláša Schneidra-Trnavského sa ~ úst reďuje na propagáciu tvorby tohto nášho klasika. Pripravilo jubilejnú publikáciu De sať ročn íkov speváckej sú ťaže M . Schneidra-Trnavského,
podujatia p re u čňovs kú mládež a podieľa l o sa na muzikologickej konfe rencii
v Trnave na tému Význa m a podiel
osobností na rozvoj hudobné ho života
regiónu. V náplni zd ružen ia je dlhodo-

bá k on cepčn á úloha - postavenie pomníka a bust y i oprava domu skl adateľa. Novozriadené zd ruženie pre starú
hudbu plánuje koncerty , muzikologickú
konferenci u , besedy s inte rp retm i a muzikológmi . Združenie p re džez (predseda l . Wasserbe rger) sa dramatu rgicky
pod i eľa na pravidelných džezových stredách v Klube knižnej kultúry na rohu
Vazovovej a Stc inerovej ulice. Predvádza sa tam komorná džezová muzika
v obsadení duo-kvarteto, najviac kvinteto. Podujatia sú výborne navšt ívené.
Záujem o tento druh hudby je evidentný a nás to vel'mi teší! Združen ie bude
hl avným ga ra ntom III. džezového festivalu v Ž iline. V rámci Bra tislavských
džezových dní zabezpečí prehliadku
slovenské ho džezu, na ktorej sa predstaví aj víťaz amatérskeho džezového
fest ivalu. Združenie F. Liszta o rganizuje mesačné stretnuti a s roz l ičnou náp l ňou: prednášky, besedy , koncerty
a p ri pravuje študijný zájazd do Prahy.
V s ú časn osti zač ín a svoju činn osť Združenie Mikuláša Moyzesa so sídlo m
v P rešove.
Pedagogická sekcia sa inte nzívne podiefa na príprave 3. celoštá tnej konfe rencie o hudobnej výchove v Nit re. Snažíme sa pr acovať so závermi z tejto konferencie, sme v ko ntakte s Min iste rstvom
školstva SSR, ktoré vyslalo do Nitry
svojich pracovníkov. Nechceme ministerstvu vo výchove azda neja kým spôsobom konkurovať ; naopak , v ci eľoch ,
kto ré si o no kladie v oblasti hudobnej
i estetickej výchovy (rozšírenie hudobnej výchovy aj do 8. ročníka ZŠ) , im
chce me pomáh ať. Na koniec aj naše akcie, ktoré organ izačne pripravujeme
(seminá re pre učiteľov ĽSU) sú vlastne
tiež pomocou ško lstvu . Hlavnou úl ohou
pedagogickej sekcie je okre m spom ínaného rozvinutie aktivity troch komisií pre oblasť p redškolskej hudobnej výchovy (vedúci D r. J . Leporis), hudobnej výchovy na zS (vedúca Dr . E. La ngsteinová, CSc.) a ĽSU (Dr . M. Zele nay).
Viem, že vykonávate ešte i funkciu
podpredsedu ZSSKU. Ako Vám pri tom
všetkom zostáva čas na to, aby ste zostali
činný aj ako koncertný umelec?
- Sko mbin ovať všetky tie to či nn osti
je ozaj dosť ťažké. chce to neobyčaj nú
zaťa t os ť , t v r dohlavosť a lásku, aby čl o
vek ten nástroj nepoložil do vitríny
a nepovedal si: "veď som sa už nahral
dosť!" V minulom roku vyšiel v OPUS-e
môj dvadsiaty gramofónový titul. S istou dáv kou pohodlia by som mo hol vyslovi ť spo koj n osť nad tým a u zavrieť túto kapitolu . Nemôžem však byť u č íte
rom s autoritou - a ja okrem toho , že
som rek torom VŠMU , aj vyučujem -,
keď si nebude m ud rži avať svoju ume leckú úroveň ako sólista. Ra d funkcií, ktoré vykonávam , ma prinútili k tomu , že
uvážlivo vyberá m , č i sa do ni ečoh o pustím, do čo h o už nie, čo by bo lo časovo
p ríl iš ná ročn é. Má m svoje koncertné _
plány. C hystám sa do Anglicka. Budem
vystupovať v Londýne a vel'mi sa na to
teším . V edičnom pláne OPUS-u je
schválený t itul gra mofónovej na hráv ky
Hu mmelových sonát pre fla utu a kl avír
(s M. Lapša nským). V rámci prehliadky
Nová slovenská hudba som v spolupráci
s M . Teleckým premié rova! Hud bu pre
flautu , vio lu a orchester Ivana Par ík a.
Takže ani na toto nezabúda m . Môžem
sa pochváli ť , že som bol na Slovensk u
vlastne iniciátorom to ho, aby sa po istom vákuu začalo p ísa ť pre sólovú flautu. S Ivanom Paríkom sme začali spolupr acovať ešte na škole. Výsledko m sú
dve skladby pre sólovú flautu . D ote raz
som premiérova! 21 slovenských skla dieb, z ktorých väčšin a bola mne aj venova ná. Pokiaľ si narýchlo spomenie m ,
bo li to popri Paríkovi dve Bo kesove
skladby, Moy:tesova Sonatína pre flautu
a gitaru , Koncert pre flaut u a orchester ,
Očcnášovo Concertino, M ar tin čekovo
Conce rtino, Kofínkova Ko ncertn á fa ntázia atď. Teší ma však aj to, že ďalšie
premiéry slovenských d iel pre flautu realizujú už moj i absolventi.
Pripravil: VLADIMIR čfžiK

}éhudiMenuhin School
Sám sebe učiteľom,
žiakom všetkých
OTAKAR KORÍNEK
picky anglickou krajinou,
plnou zelených plôch a lesíT
kov smerom k
Stoke
mestečku

ď

Abernon, asi päťdesiat kilometrov od Londýna, som prechádzal
s narastajúcou zvedavosťou ako
katdý, kto má na vlastné oči uzrieť
čosi, o čom veľa čftal a počul. Pri
mestečku Stoke ď Abernon má totii sídlo známa Skola Yehudi Menuhina, ktorá bola cieľom mojej
cesty. Podnietil ma k nej koncert
iiakov tejto školy, ktorý sa konal
pri prí/eiitosti jej dvadsaťpäťročné
ho jubilea v londýnskej Barbican
Hall v novembri minulého roka.
Bol to vskutku nezvyčajný záiitok
vidieť na jednom z pódif, ktoré
znamenajú koncertný svet, desať
ai sedemnásťročnú mládet, ba
v orchestri mat no ešte mladšie deti, sledovať ako prirodzene si tam
počfnajú, byť svedkom ich kolegiálneho, bezprostredného vzťahu
k veľkému Sirovi Yehudi Menuhinovi. A predovšetkým počuť ich
výkony v Bachových, Brahmsových, Mozartových, Beethovenových, Mendelssohnových, Elgarových a Bridgeových skladb&ch.
Prostredie vel'kého hudobného sveta im nijako nezväzovalo ruky.
Z koncertu mali navidomoči nefalšovanú radosť, bolo to skôr prirodzené muziclrovanie, ako trémou
a pocitom veľkej zodpovednosti
podfarbená povinnosť. Deti, mladšie i staršie, pôsobili dojmom súdrtnej, kamarátskej partie, a te to
nebol klamný dojem , o tom som sa
presvedčil neskôr. Za všetky vystúpenia spomeniem Bachov koncert
pre tri klavíry C dur BWV 1064,
kde traja, zhruba desať ai štrnásť
ročn[ chlapci -pričom pre jedného
to bol záskok za chorého kamaráta
- excelovali v náročných Bachových partoch za doprovodu vyrovnane, jednoliate znejúceho školského orchestra pod taktovkou Yehudi Menuhina.
V škole ma očakával jej riaditeľ
Nicho/as Chisholm, asi tridsaťpäť
ročný mut. Môj záujem o školu ho
potešil, vravel, ie ich často navštevujú novinári, naposledy to bol
španielsky, a ľudia, ktorí sa o ich
školu zaujímajú. "Aj takto si vytvárame sieť kontaktov po celom
svete," vysvetlil mi na otázku, ako
sa dozvedajú o talentovaných deťoch. "Vstup na našu školu je celkom neformálny. Buď nám príde
dieťa zahrať alebo si vypočujeme
magnetofónovú nahrávku jeho hry
a na základe toho rozhodneme.
Takte ak o niekom viete, nič nebrtíni, aby sme si ho nevysf<úšali.
l?ii!.mame deti od ôsmich rokov
a~i~wjne u nás ostávajú do osemnástich. V súčasnosti máme 47 i ia-

sir Yehudi Menuhin

kov z Kanady, Francúzska, NSR,
Japonska,
ZSSR,
Singapúru,
Svédska, Svajčiarska, Tchajvanu,
a, prirodzene, z Anglicka. Katdý
rok sa uvoľní okolo päť miest a pri
rozhodovan{ o prijatí kladieme dôraz skôr na muzikalitu a rozvojaschopný hudobný potenciál dieťaťa
ako na konkrétny výkon."
M yšlienka na školu tohto typu
v Yehudim Menuhinovi ut
dlho pred jej zalotením, keď pri
cestách po svete videl, s akými ťai
kosťami sa stretajú nadané deti pri
štúdiu hudby, ak popri tom chodia
do betnej školy. Začiatkom roku
1963 poslal do Moskvy svojho
priateľa Marcela Gazella, aby sa
oboznámil s tamojšími skúsenosťa
mi pri hudobnej výchove mimoriadne nadaných detí. Na otázku,
čfm sa lfšia sovietske metódy od
ich spôsobu výučby odvetil Nicholas Chisholm, te v ZSSR sa sústreďujú na výchovu sólistických osobností, kým v ich škole sa kladie dôraz predovšetkým na ensemblovú
hru a všestranné hudobné vzdelanie.
klfčila

Skola je internátna, umiestnená
v komplexe starších i nových budov. Jej jadrom je viktoriánsky gotický dom z roku 1863, kde v súčasnosti bývajú mladší i iaci. Tu je
aj jedáleň a krásna hudobná sieň
s vel'kou zbierkou nahrávok a ďal
šie spoločné priestory. t iaci bývajú
po jednom a po dvoch a vo väčšin e
izieb je klavfr. Starš[ chlapci bývajú v takzvanom Bielom dome, kde
sa nachádzajú dve triedy a mnohoú čelový priestor pre divadelné
a filmové predstavenia a športovú
činnosť. Roku 1973 pristavali medzi týmito stavbami ďalšie priestory v podobe štyroch prepojených
pavilónov, kde je malá koncertná
sieň, niekoľko vyučovacích štúdif
a obytné priestory pre starších t iakov a personál. Od roku 1971 má
škola aj vel'kú koncertnú sieň v rekonštruovanej hospodárskej budove, ktorú dal k dispoz fcii majiteľ
susedných pozemkov Sir Ronald
Harris, zároveň predseda zdrutenia Priatel'ov školy.
"Naším cieľom je pesto vať v t iakoch od najmladšieho veku muzikalitu, rozvíjať technické schopnosti, dať im čo najvšestrannejší
a najspoľahlivejší hudobný základ,
na ktorom by mohli potom budovať," hovorí Nicholas Chisholm.
" Veľký počet z nich potom odchádza študovať na popredné svetové
ustanovizne ako je napríklad Julliard School v New Yorku a hudobné akadémie a kon zervatóriá
v Salzburgu, Brusseli, Paríi i, Rí-

me, Moskve, Yale, Dusseldorfe
a inde. Mnohí sa ut presadili ako
sólisti, komorní a orchestrálni hr'áči i pedagógovia."
Výučba spočíva v spájanf tradič
ných a netradičných metód. Zauilvalo sa, ie rozličné komorné zdrutenia alebo jednotlivé orchestrálne
sekcie pracujú bez prltomnosti pedagógov. Vidy starší s mladšími,
skúsenejší s menej skúsenými.
"M/adšf tým veľa získavajú a zároveň celkom prirodzene napredujú,
lebo sa chcú dostať na úroveň staršfch. Rozvfja sa tým nesmierne potrebná vlastnosť sebakritiky a získavajú tým aj starš(, lebo ciel'om
Yehudi Menuhina je vychovávať
nielen výkonných hráčqv, ale aj pedagógov. Vládne konštruktívna atmosféra, v ktorej sa· učf jeden od
druhého."
Učiť sa jeden od druhého, absorbovať rozličné vplyvy a orientovať
sa v nich, to je vôbec základom filozofie tejto školy. "Umelec musí
byť sám sebe učiteľom a tiakom
všetkých ostatných. Ak sa nevie
poučiť zo všetkého, čo vidí a poču
je a potom to prakticky aplikovať
na sebe, na umenie nemá." Tento
výrok Georgea Bernarda Shawa
azda najlepšie vystihuje to, i!ím je
táto škola taká, aká je. Základom
výučby, na ktorom všetko sp,oi!íva,
je vzťah medzi tiakom a učiteľom
hry na nástroji. V Skole Yehudi
Menuhina sa študuje hra na klavfri, husliach, viole a violončele.
O štyridsaťsedem tiakov sa stará
dvadsaťdva stálych pedagógov.
"Máme však aj šesť hosťujúcich
učiteľov," dodáva Nicholas Chisholm, "a päť-šesť ráz za semester
prichádza vyučovať aj Yehudi Menuhin. Často sem prichádzajú koncertovať hostia. Okrem toho umoiňujeme t iakom, aby sa cez prázdniny zúčastňovali na rozličných
majstrovských kurzoch a hrali v
komorných zdruteniach a orchestroch . To všetko rozširuje ich horizorll, pôsobia na nich rôznorodé
vplyvy, v ktorých sa musia orientovať, prispôsobovať sa, vyberať si z
nich, čím sa na druhej strane rozvíja ich osobnosť a individualita."
Nicholas Chisholm ma zaviedol
na jednu práve prebiehajúcu hodinu. Dievčatá vo veku okolo deväť
at jedenásť rokov pod vedením pedagóga skúšali časť sláčikového
kvarteta. Za tú krátku chvíľu, ktorú som strávil v učebni, som nemohol zfskať ucelený obraz, no zaujal
ma maximálny interes dievčat a ich
oddanosť hudbe, veľká trpezlivosť
a vynaliezavosť pedagóga a skrznaskrz tvorivá, neformálna atmosféra .

No nielen hudbou sú tu i iaci ti-'
ví. Skola poskytuje aj úplné všeobecné vzdelanie, o ktoré sa stará
desať ui!ite/'ov. Základnými predmetmi sú anglický jazyk a literatúra, z cudzích jazykov francúzština,
nemčina a taliančina, ďalej matematika, fyzika, biológia, chémia,
dejepis a potom výberové predmety
ako tivotné prostredie, filozofia,
dráma a podobne. tiakom sú k dispozicii aj kurzy podl'a vlastného
záujmu, naprfklad astronómia,
španielčina, i!ínština, herectvo, tanec, fotografovanie, varenie, záhradnlctvo, starostlivosť o zvieratá.
Každý deň má sedem vyučova
cfch hodin, z čoho je polovica venovaných hudbe a polovica všeobecnému vzdelávaniu. Deň je zlotený tak, te hudba a školské predmety sa striedajú, aby žiak mal maximálne dve podobné hodiny za sebou. Okrem nástrojovej hry žiaci
pravidelne spievajú a majú hodiny
kompozície, teórie, harmónie, sluchového školenia a analýzy.
Organickou · súčasťou výučby
a života v škole je koncertná čin
nosť. V posledných rokoch sa počet koncertov pohybujé okolo
120 ročne, čo je veľmi vysoký počet
ak uvážime, že žiakov je okolo štyridsaťpäť. Koncertujú po celej Británii v rozličných hudobných spolkoch, na festivaloch, v škôlkach,
školách, univerzitách, nemo~ni
ciach, starobincoch a ústavoch pre
telesne postihnutých. Pokiaľ nemajú tieto koncerty dobročinný charakter, príjmy z nich plynú do študentského fondu školy. Koncerty sa však neobmedzujú iba na Vetkú Britániu. Z času na čas cestujú
skupiny tiakov do zahraničia.
V uplynulých rokoch koncertovali
v Parft i, Amsterdame, Rotterdame, v niekoľkých švajčiarskych
mestách a v Spojených štátoch.
"Každý koncert je pre žiaka cenným stimulom," povedal Nicholas
Chisholm. "Predstavuje krátkodobý cieľ, núti žiaka z vyšovať kvalitu
práce, pričom skúšky na koncert
a vlastné vystúpenie je novou skúsenosťou. Koncert sa takto stáva
súčasťou procesu hlbšieho poznávania diela z nových pohľadov.
V našej škole nemáme skúšky v tradičnom zmysle. Nahradzujú ich
práve koncerty. Pri toľkých prlležitostiach žiaci čoskoro berú verejné
vystúpenia ako čosi samozrejmé.
A celkom prirodzené sú deti aj mimo pódia."
To môžem potvrdiť aj sám, veď
napríklad na nádvor[ som pozoroval skupinu iiakov, ktor[ učili svo-
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ju kamarátku jazdiť na kolieskových korčuliach. Bola to veselá,
šantiaca skupinka, pozostávajúca
z Angličana, dvoch Japoniek,
Nemky a Kanaďanky. Keby som
ich stretol inde, nenapadlo by ma,
te ide o mimoriadne nadané, ba
možno zázračné deti.
Skola sa stará aj o športové vyžitie žiakov. Má futbalové ihrisko,
kriketové a badmintonové ihrisko,
tenisové kurty, bazén s vyhrievanou vodou, sú tu podmienky 11a
beh, člnkovanie, stolný tenis,
squash.
Keď iiak dosiahne určitú úroverl, škola mu vytvára podmienky
pre účasť na sút'atiacich. Pokiaľ
zvládne prEpravu na súťaž takpovediac za pochodu, prospieva ro jeho ďalšiemu vývoju. ,Je d61etiré,
aby náš prístup bol citlivý, aby sa
súťaž nestala pre žiaka traumatickým zátirkom, ale na druhej strane, aby ju nebral ani priveľmi špor·
tovo," hovorí Nicholas Chisholm.
V škole kladú dôraz na to, aby súťat bola v iivote žiaka predovšetkým hudobnou udalosťou. Hlavným ciel'om je, aby tiak načerpal
skúsenosti z prípravy konkrétneho
repertoáru, nie aby sa presadil "vý·
hrou" (a zároveň zlyhal "prehrou"). Priprava je nielen hudobná, ale aj psychologická, pretože
sút'ate sú svojou podstatou vlastne
protiumelecké. Okrem toho žiak sa
stretne na súťaži s množstvom
iných mladých hudobnfkov a má
tak moinosť učiť sa od nich. " Uči
tel', škola ani rodičia nemajú vyrdlvať talent tiaka na vlasl!lé ciele či
ambície," charakterizuje prístup
školy k súťaiiam Nicho/as Chis·
holm.

Medzníkom v existencii školy sa
stal rok 1973, keď dostala osobitný
štatút vzdelávacieho strediska prt
výkonné umenia a tým priame dotácie od ministerstva pre vzdelávanie a vedu. To umoinilo poskytovať žiakom z Vel'kej Británie Ili·
pendiá podľa majetkových pomerov rodičov. Stúdium zalrranit·
ných tiakov financuje škola z fi·
nančných dotáci( veľkých firiem,
nadácií a jednotlivcov. Vedenit
školy s dôverou hľadí aj do budúc·
nosti. "V nasledujúcich dvadsill·
tichpiatich rokoch by sme chct6
školu rozštriť a ďalej zvýšiť jej úroveň, aby sa stala vskutku medziná·
rodným centrom pre výchovu mfa.
dých hudobnfkov, "povedal mi Ni·
cho/as Chisholm . Ostáva zafthrt
tejto ojedinelej a úspešnej inštinídi
vel'a úspechov aj v budúcnOSii
a drtať jej palce, aby sa jej všetky
zámery vydarili.

VIDEOTECHNIKA A DOKUMENTÁCIA
ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
Bernard Garaj
eriózny výskum ľudových hudobných
nástrojov je dnes n emys liteľn ý bez
adekvátneho využitia modernej audiovizuálnej techniky, ktorý neumožní iba kvantitallvne rozšírenie nových uhlov pohľadu, a le aj
kvalitatívne nové hodno tenie, analýzu
a vlastnú dokumentáciu jednotlivých štádií
výskumu . Odhliadnuc od dokumentárnych
filmov o ľudových hudobných nástrojoch vyrobených Ceskoslovenskou televíziou či inými špecializovanými inštitúciami je Etnomuzikologické laboratórium U menovedného
ústavu SA V jediným pracoviskom zaoberajúcim sa praktickými i teoretickými aspektmi
nástrojovej dokumentácie . S využívaním audiovizuálnej techniky v dokumentácii fo lklórnych javov v teréne sa tu za poča l o v roku
1956, najskôr so 16 mm filmovou technikou,
neskôr- v roku 1979- si objekt ívne príči n y
(dlhotrvaj úci proces výroby vo filmových laboratóriách, problémy s doda t oč n ým synchrónnym ozvučova ním , titulkami a pod.)
vyžiadali prechod na videotechniku (U-matic
high band).
Z celého radu žánrov slove nskej hudobno·folklórnej tradície sa postupne vyčl e nili
niektoré špeciálne etno muzikologické a e tnoorganologické problémy: tanečná a nástrojová hudba, technika bry na ľudových
hudobných nástrojoch, techno lógia výroby
'nástrojov a monografie vynikajúcich ľudo
vých inštrumentalistov. Pri prezentácii konkrétnych ľu dových hudobných nástrojov sa
do centra pozornosti - vychádzajúc z do minantného postavenia v slovenskom ľudovo m
inštrumentári - dostali acrofóny, a celkom
prirodzene aj najzložitejší z nich- gajdy.
Vzhľadom na veľké mnbžstvo naj rozl ičnej
ších ná ročn ých technologických o perácií pri
výrobe gájd sa skúsenosti a poznatky z jej
dokumentácie dajú a pliko va ť aj na dokumentáciu výroby iných hudobných nástrojov.
Zásady pre tento typ záznamu veľm i jasne
formuloval Oskár Elschek už v ro ku 1964:
l) Zachytiť všetky základné fázy výroby
2) Základom fi lmu musia byť detaily, totály
majú význam len pre vykreslenie prostredia, at mosféry a samo tného výrobcu .
3) Vedenie kamery má umožnii jasné sledovanie výrobných operácií, podľa možností
približovaním sa zornému uhlu výrobcu.
4) Pre jasné sledovanie výrobných detailov
je potrebné mať na zrete li tri prvky: spracovávanú časť nástroja , výrobné nástroje
a spôsob ich využívania. V medzistrihoch
sa možno v detailoch sústred iť na niektorý
z týchto prvkov.
S) Najdôkladnej šie treba zac h ytiť tzv. kritické štádiá výroby, finali záciu , keď prichá-
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keď sa zaniektoré náročné operácie, napríklad štiepanie, príprava zvukotvo rných
. častí a podobne.
6) Sústrediť sa však treba p redovšetkým na
akusticky základné prvky nástroja, na vibrátor a rezonátor, ako aj na proces ladeDia a úpravy týchto zvukotvorných častí.
Hoci tieto zásady vychádzajú z poznatkov
filmovou technikou , možno
plne akceptova ť aj pri videodokumentáOkrem toho, viackamerový synchró nny
videosnímania s možno sťou využitia
paralelného titulkovania jednotlivých
ale naj mä s možnosťou okamžitépremietnutia nasnímaného materiálu snáď jednou z n ajväčšíc h výhod videa
s filmom - p roces tvorby zázna-

dza k rýchlej zmene tvaru alebo
člnajú

mu výrazne u ľa h čuj e. To platí aj pre jeho finalizáciu , kedy z " hrubého" materiálu (o rozsahu ni ekoľkýc h hodín) vznikajú jednotlivé,
skrátené strihové verzie pod ľa zámeru autora
(t. j. vedeckého pracovníka), úče l u č i perspektívnej možnosti využitia. (Na pôde Etno muzikologického labo ratória sú viac preferované dokum e ntačn é a študijno-vedecké
ciele, t.j. záznamy urče n é pre špecializovaný
okruh odborníkov i k eď vznikajú aj film y so
širším diváckym zameraním so súčasným zachovaním odbornosti.) Pri výrobe gájd však
treba rátať s istými "skratkami" už počas sn ímania. Z časovéh o hľadisk a je jednoducho
neekonomické s nímať v časovo m reále napríklad zdobenie celej basovej píšťa l y medenými pásikmi , keď ide o sekvencovité opakovanie jedného a to ho istého pracovného úkonu . Takýchto príkladov j e samozrejme viac.
Napriek to mu existuje výrobná fáza , ktorú je
nevyhnutné snímať reálne i keď tým nechcem
ba n a liz;ovať žiadnu inú . Ide o fázu korešpondujúcu s dvoma poslednými horeuved enými
zásadami (5. a 6.) t.j . výrobu tóno tvorné ho
zariade nia gájd (na Slovensku) - jednoduchého nárazného jazýčka. Ak totiž existuje
ni ečo, čo odlišuje gajdy od hranových aerofónov , tak to bude nie len j azýček v pravom
slova zmysle, ale aj "fe nomén jazýčk a" ako
d ôležitý psychologický mo ment pretrvávania
gajdošskej tradície a vytvárania polaritného
vzťahu k nástroj u - k hudbe. Každ ý nástroj
bol totiž fu nkčný len potiaľ , pokiaľ bolo funkčné jeho tó no tvo rné zariad enie. To síce platí
všeobecne , ale len gajdy sú tak ve ľmi ovplyvňované jeho labilitou a obmedzenou životn osťou . Na druhej strane gajdoš mo hol
hrať len vtedy, ak si vedel jazýče k vyrobiť
a upravovať. Z uvedeného príkladu je zrejmé , že mož n osť uplatnenia horeuvedených
zásad tvorby záznamu predpo kladá dokonale
poznať objekt dokumentácie - nástroj vo
všetkých jeho súvislostiach.
Nemenej dôležitou a najmä v súčasnos ti
ve ľmi potrebnou i príťažlivou oblasťou je vidcodokumentácia techniky hry na ľudovýc h
hudobných nástrojoch. Pokúsim sa tu zauj ať
stanovisko aspoň k dvom problé mom súvisiacim s týmto záznamom.
l) Co a akým spôsobom dokumentovať pri
požiadavke, že záznam má byť vhodný
pre študijné a vedecké účely? (Tým je determinovaná aj jeho finalizácia.)
2) Ci a ako riešiť požiadavku exaktnost i
a umeleckých ambícii videozáznamu?
ad 1/V prípade gájd ako ko nkrétneho
predmetu nášho skúmania je rozhodujúci
fakt , že sa nemožno ob m ed ziť na jeden, ale
treba za hrnúť všetky typy gájd, kto ré sa na
Slovensku funkčne vyskytujú, t. j . dvoj zvukové na severnej Orave (obr. l ), trojzvu kové
v oblasti Pohronské ho Inovca a Podpoľania, štvorzvukové v okolí Nitry, ktoré sa
od seba odlišujú le n konštrukciou melodickej
píš ťaly. (U dvojzvukových gájd je to jednoduchá me lodická píšťal a , u trojzvukových dvojitá a u štvorzvukových - trojitá. Výnimku tvoria len oravské gajdy, kedy sa k týmto
rozdielom pridáva charakteristická konštrukcia a držanie basovej píšťa l y.)
Termín "herná technika" nekompenzuje
len stupe ň technických individuálnych zruč
ností hráča, ale aj tie štýlovotvorné prvky,
ktoré sú spoloč n é pre celý regio ná lny interpreta čn ý štýl. Keďže trojzvukové gajdy (oblasti Pohronského Inovca) reprezentujú najrozšírenej š( typ gájd na Slovensku, možno
základné znaky gajdošskej hry vyvodiť práve
z nich. Predtým však niekoľko slov o ich naj d ô ležitej šej čas ti - o melodickej dvojpíšťale
a jej intonačn ých možnostlach.
Pravá píšťa l a je v celom svojom priebehu
otvorená a je j jediný hmatový otvor um ožňu 
je reprodukovať základný tón (b 1, resp. h 1)
a jeho spodnú kvartu . Ide teda o chara kteris-.
tický interval gajdošského kontrovania, odti a ľ aj názov píšťaly - kontrová. Ľavá , vlastná melodická píšťa l a je v dolnom konci uzatvorená. Má 5 hmatových otvorov vpredu ,
l vzadu a jej tó novomateriálové možnosti sú
takéto: v. 2, v. 3 , č. 4, č. 5, v. 6 a č. 8 (s čas
tými intonačnými odchýlkami). Ambitus o ktávy predstavoval a predstavuje jed en z dôležitých či nite ľov podmieňujúcich ko ncipovanie okruhu gajdošských piesní. J e síce samozrej mé , že doň prenikli aj piesne nereš·
pektujúce tento parameter (ako extré m možno uviesť napríklad interpretáciu piesní tzv.
novouhorské ho typu), pre obidve takto ve ľ
mi stroho diferencované skupiny piesní však
platí, že gajdoši sa takmer nikdy neobmedzujú na verné sledovanie základné ho vokálneho modelu. (Základ trad i č n é ho gajdošského
repertoáru tvoria inštrume ntalizované verzie
pi esňových nápevov.) Ich hra je poznamenaná permanentnými zmenami , kde jede n krát-
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dvojpfšťala

- obr. 2.

ky, charakte ristický motív strieda druhý, aby
sa na inom mieste - spravidla na konci hud obných fráz - odkryl priestor na ide ntifikáciu pôvodnej melodickej línie. Tento stavebný princíp sa tak stáva základo m tzv. gajdošských cifier tvoriacich neodmysliteľnú súčasť
t a nečn é h o repertoáru a typických pre každého gajdoša zvl ášť.
Principiálnym problémo m gaj došskej hernej techniky je neustále plynúci tó n gájd .
Kým u aerofónov bez vzduchového rezervoáru môže hráč melódiu frázovať , akcent ovať
či inak čl e niť , je gajdoš neustále plynúcim tóno m akoby trochu handicapovaný. Dlhod obá tradícia gájd však d ala možnosť vzniku
štýlo tvorných prvkov aj v oblasti rytmickej
stránky hry. Veľmi struč n e ich možno konkretizovať takto :

l) Rytmizácia kontrovaním , t.j. striedaním
základného tónu a jeho spodnej kvarty
pod rozvíjajúcou sa melódio u.
2) Rytmizácia č iastočným zakrývaním hmatových o tvorov, výsledkom ktorého je
striedanie konkrétneho stupň a a je ho intonačn ej odchýlky, nikdy však nedosahujúcej interval "čis tej" malej sekundy.
3) Staccato vo vrchnom hlase a jeho imitácia
v spodnom hlase náhlym prechodom základného tónu do spodnej kvarty .
4) Využívanie disonantných d vojzvukov vo
fu nkcii rytmických akcentov
5) Prírazy a odrazy na rôznych s tupňoch
(Funkcia rytmického akcentu vzhľado m
na akustické vlastnosti melodickej dvoj píšťaly dominuje nad metodicko-ozdobno u funkciou.)
Poznanie a z ne ho prameniaca hierarchizácia
jednotlivých znakov hernej techniky vo všetkých gajdošských centrách umožň uje ovplyvňova ť aj dielčiu orientáciu a priebeh vlastnej
vidcodokume ntácie. Pre obl asť Po hronského
Inovca napr. to znamená sústred iť pozornosť
naj mä na pohyb p rstov spodnej ruky (kontrovanie) a čias t oč n é zakrývanie hmatových
otvorov.
Pri dok um e ntačných záznamoch tohto typu vychádzajú pracovníci E tnomuziko logického laboratória SAV z dôsledne vypracovanej metódy závislej od viacerých fakto rov:
- Ôd skúmaného obje ktu , javu,
- od konkrétnej situácie , v akej d okumentácia prebieha,
- od úrovne záznamovej techniky ,

Snúnky: archfv autora
- o d odborných i morálnych kvalít autora,
reps. celého tímu ,
- od miery sto tožne nia sa auto rovej predstavy (vide nia) s p redstavou (videním) čle n ov
tímu - najmú kameramana, resp. o d
schopnosti autora for mulovať a tlmočiť túto predstavu
- od poznania samotného ľudové ho interpreta, čo predpokladá rešpe ktovať ho ako
psychologicky vnímavú bytosť žijúcu
v konkrétnom prostredí , s vypestovanými
zvykmi a vlastným spôsobom života .
Najmä posledný predpoklad rozhoduje
o tom , či preferovať ume lo vyvolanú situáciu
alebo naopa k vychádza ť z bezprostrednej atmosféry (ku ktorej prispej e aj zachytenie celého procesu ladenia gájd) i k eď to neznamená , že obidva spôsoby nemožno vhodne
kombinovať. Okrem bežných spôsobov snímania , možno využ ívať dve formy triku kombináciu celku a de tailu , to znamená celkový po hľad na h ráča, resp. držanie nástroja
s detailom hmatovej techniky a pod. Všetky
zvukové záznamy sú stereofónne , pričo m sa
zvuk nahrával paralelne aj na magnetofón
(rýchl. 19 cm/s). Pri snímaní archaického h udobného zd ruženia gajdy- husle na severnej
O rave sa použili naviac analytické mikrofóny.
ad 2/0tázka umeleckých ambícií videozáznamu je cht iac-nechtiac rovnako dôležitá ako
jeho vedecká hodnota, aj keď musíme
a chceme te ntoraz uvažova ť iba v dimenziách
záznamu pre horeuvedené úče ly , a teda
s menším zre te ľom na " radového" diváka .
O tom , v akej miere bude poznateľná umelecká stránka , rozhoduje na jednej strane autor a od neho závislý spôsob finalizácie (vyhotovovanie konkrétnej strihovej verzie) , samotný dokumentovaný objekt, jav, na druhej strane celý rad ďa l š ích či niteľov (perspektíva širšieho uplatnenia , form a prezentácie a pod.). Domnievam sa však , že pre náš
typ záznamu by bolo pot l ače nie je ho vedeckej hodnoty väčšou chybou ako opač n ý extrém.
Dokume ntácia výroby ľudových hudobných nástrojov a hernej techniky predstavuje
len torzo možností uplatnenia modernej audiovizuálnej techniky vo výskume hudobno-fo lk lórnych javov v teréne. Hoci je jej vyu žitie le n pomocným prostriedkom v etriomuziko logickom bádaní , stala sa je ho trvalou s účasťou .

ČESKÁ HUDOBNÁ VEDA PO ROKU 1945

JAROSLAV JIRÁNEK

eská hudobná veda má svoje tradície, ktorých vplyv ne-

Č môže celko m
ji. Jednou z

zap rieť

ani vo svojom novodobom vývo·
je význa mné postavenie es·
tctiky , ktoré sa ako červená ni ť vinie českým muzikologickým
vývojom.
Začalo sa to vlastne už v p re histó rii, v štádiu ešte utraktivistick cj pražskej muzikológie. August Wilhel m Ambros , svojím
akademickým vzdelaním pôvodne právnik, sa stal muziko lógom, ktorý vo svojich rozsiahlych , po ne mecky písaných Dej inách hudby (1862-1878) zásadne neoddel'oval hudobnú histó·
riu od estetiky a jeho mladší druh a neskôr, po presťahovaní
d o Viedne, aj ideový protivník (Ambros s ním pole mizoval
svoj ím estetick ým spisom Die Grenzen de r Musik , 1856),
Eduard Hanslick sa zapísal, hoci nie neproblematicky, p re·
dovšetkým d o de jín hudobnej estetiky.
Prvý český prieko pník muziko lógie O takar Hostinský bol
cstetikom priam par excelle nce. Vychoval najvýznamne jšie
osobnosti mo dernej čes k ej hudobnej vedy- Zdeňka Nejedlé·
ho, Otak ara Zich a, V ladimíra Helferta , Graciána Černušáka-,
ktoré sa nemo hli vymknúť spod vplyvu tohto p rvého čes kého
estetika európskeho formátu.
Vlastný zakl adate ľ katedry hudobnej vedy na čes kej fi lozofickej faku lte Karlovej univerzity v Prahe Zdenek Nejedlý bol
predovšetkým histo riko m (žiakom Jaroslava Goll a) , ale nikdy
nezaprel vplyv svojho d ruhé ho učite l' a, este tika Ota kara H os·
tinského, ku ktoré mu sa otvore ne hlásil. Ťažisko jeho muziko·
logického d iela je historiogra fi cké, a le Nejedlý - v to mto ve r·
ný pražske j a čes kej trad ícii - tiež nikdy neoddel'oval hudobnú
históriu od ná ležitého estetického zreteľa. Započa l systemtic·
ký zber prameňov k dej iná m čes kej hudby vôbec a k epoche
husitskej a obrod eneck.ej zvl ášť (Smetana), započa l vydávanie
Hudobného zborníka a ko prvej českej muzikologicke j roče n '
ky (prerušenej , žia!', prvou svetovou voj nou), založi l Hudobn ý
klub (svojho druhu prvú českú muziko logickú spo l očnosť) a za
tri desaťročia vychoval rad žiakov (Jozef Hutter, Mirko Oča·
dl ík , Josef Plavec, Václav Štepán , Ja roslav Z ich a desiatky
ďalších) , č ím vytvoril spo l'ahlivé zázemie p re rozvoj no vé ho
české ho umenovedného odboru.
Nej edlého ml adší druh Vladimír Helfert založil po vzniku
samostatnej ČSR katedru hudobne j vedy na filozofickej fa kulte Masarykovej (dnes Purkyňovej) unive rzity v Brne . Helfe rtovo hudobnohisto rické dielo je k dielu Zdeňka Nejed lého
ko mplementárne. Kým Nejedlý sa sústredil predovšetkým na
čes ký stredove k a české obrodenie, H elfert sa venoval čes ké·
mu baro ku , klasicizmu a modernej hudbe. A ni H elfert nepres·
tal nikdy popri svoj ej histo riografickej práci prenikavo estetic.
ky m ysl ieť (jeho úvaha Motív Smetanovho Vyšehradu, napísaná v rokoch prvej svetovej vojny , anticipuje svoj ím spôsobom
mode rnú intonač nú koncepci u hudby). Po kr ačova l v zaklada·
teľs ko m diele Nej edlého (ešte p red voj no u stiho l vydať l. zvä·
zok Muzikológie) a odchoval tiež rad žiakov, z ktorých sa Jan
R acek stal jeho nástupcom a R obert Smetana , hudobný spo·
lupracovník Bedricha Václavka , založil po oslobode ní (1946)
katedru hudobnej vedy na Palackého univerzite v Olo mouci.
Brnenská katedra na čele s Jifím Vysloužilom sa dodnes
k Helfertovmu od kazu hrdo hlási.
Otaka r Zich síce nepôsobil na akademickej pôde ako muzikológ, ale - sám naviac úspešný skladatel' - vniesol do dej ín
čes kej hudobnej vedy svojím hudobnoštruktúrnym prístupom
dôležitý metodologický vklad ako este ticky fundovaný analy·
tik . Hudobnoštrukturálnu ko ncepciu hudobnej vedy - v dobe
nástupu eu ró pske ho štrukturalizmu - razil aj Ne jedlého žiak
Josef Huttcr. A jeho iný žiak , Václav Štépán, sa preslávil svo·
jimi štruktúrnymi ana lýzami (najmä die la Vítézslava Nováka
a Jozefa Suka), kto rými anticipoval modernú sémantickú ko n·
cepciu hudby. Syn Ota kara Z icha Jaroslav Zich zasa položil
základ y moderne j čes kej teórie hudobne j interpretácie.
S tru čn e by sa dalo poveda ť , že k a m koľvek sa v čes kej hu·
dobncj vede pozeráme , všade sa stretávame so solídnym este·
tickým základ om muziko logického mysleni a . Napokon stojí za
zmien ku aj s kutoč n osť , že z piatich ord inariov katedry estetiky
na Karlovej univerzite v Prahe bol jeden literát (Jan Mukarovský) a štyria muziko lógovia (Otaka r Hostinský, Otakar Z ich,
Anto nín Sychra a Ja roslav Volek). I z tohto všeobecné ho estetické ho a umenovedného pohl'adu je podiel českýc h esteticky o rie ntovaných muzikológov neodškriepite l'ný.
S takou to tradíciou vstupovala čes ká hudobná veda d o nášho nového života v spo l očnom oslobodenom štáte v roku 1945.
Je prirodzené, že vplyv revo luč n é ho spo l očenského ducha
sa prejavil celko m bezprostredne i v oblasti českej hudobnej
vedy , funkč n e i štruktúrne. Z celkového systé mu hudobnej ve·
dy sa dostal i do popredia p redovšetkým žánre s výrazne expo·
novanou axiologickou fu nkcio u - hudobná kritika a publicisti·
ka a ko ideologicky najbezprostrednej šie p rejavy reflexie hudobné ho života. Z klasických disciplín muziko lógie sa n ajväč
šiemu záujmu tešila estetika, pretože oba hl avné predmetové
sféry jej výsku mu - v zťah hudby k s kutočnos ti a otázka hod no·
ty - sa stali v o nej revolu čnej dobe programom dň a. Výrazná
oso bn osť J ana Mukafovského a ko vedúceho p redstavitel'a
Pražského lingvistického krúžku inšpi rovala aj teoretikov
iných umenovedných odborov , v muziko lógi i p redovšetkým
A nton ína Sychru, ktorý sa u ž vtedy svojou štrukturalistickou
prácou Hudba a slovo v l'udovej piesni p r eds taviť verejnosti
ako bádateľ n eobyčajn e perspektívny .
Novú kapitolu vo vývoj i našej spo l oč no sti o tvorilo Februárové víťazstvo p racujúceho l'udu v roku 1948, ktorým revolúcia
pôvodne národn á a demokratická p rerástla pod vedením KSČ
do revolúcie socialistickej. B ezprostredným hudobným výrazom to hto p rocesu sa stali ešte pred Februárom masové poli·
tické piesne, ktoré boli v e ľmi rozšírené a sku toč n e sa aj spie·
vali. Ideologickú interpretáciu Februárového v íťazstva však
v h udobno m živote (nie le n u nás, ale v celom socialistickom
tábore) vážne skomplikoval tzv. Pražský man ifest druhého
medzinárodného stretn utia pokrokových hudobníkov a tzv.
Zd anovove tézy. Zdanlivo sa vel'a nezme nilo , lebo v postuláte
výsadného postavenia ideológie a politického slova sa javí
kon tinuita s predchádzajúcou etapou národnej a d emokraticn ajpríznač n ejš íc h čŕ t

kej revolúcie. Zásadný rozdiel však spočíval v tom, že čo doteraz plati lo celko m spo ntánne zd o la, bolo te raz dekretované revoluč n ý m akto m zho ra, často bez potrebnej citlivosti a rešpektovan ia špecifickosti hudby. Odhliadnuc od rôznych sektá rsky
zamera ných ideologických tabu, ktorých poče t vzrastal , viedol
te nto proces k ďa l š i e m u jed nostran nému vyostrovaniu úloh y
slova a jeho preceňova ni a v hudobnej tvorbe. Hroziacu jed nostra nn osť signalizoval Zd enek Nejedlý už niekedy na zač i a tku
päťdes i a tych rokov , keď v jednom zo svoj ich prejavov nabádal
sklada teľov , aby sa " nau čili h ovoriť hudbo u!"
V hudobnej vede sa prejavi lo teoreticky ned osta toč n e fundované ideologizovanie jednak vo vnucovaní normatfvnej estetiky, jednak v pochabom n adraďova n í hudobnej vedy tvorivou praxou (sna ha o " receptúry", nekriticky často požadovaná
i od samotných skl ada teľov!). Doplatila na to i fe tišizova ná estetika, pretože no rmativizmus ju degradoval z úrovne vedecke j disciplíny na púhu skupinovú "programovú esteti ku" s celým riziko m subje ktivizmu (A. Sychra : Stranícka hudobná kri·
tika - spolutvorca novej hudby, J . Jiránek: Historický význam
vystúpen ia súdruh a Zdanova pre našu hudbu a i.). Postihnutá
bola však i muzikológia ako ved ný systém notorickým podce·
ne ním ostatných disciplín (najmä historiografie stare j hudby),
č ím bol silne obmedzen ý j ej po trebný, harmonicky proporčný
rozvoj.
Historický prelo m priniesol až 20. zjazd KSSS , ktorý skon·
cova l s kulto m Stalinovej osobnosti a s ním spätým systémo m
odklo nu od pôvodných leninských myšlieno k i nasleduj úcej
tragickej d eformácie socializmu. Neblahé ždanovovské uzne·
senie ÚV KSSS o hudbe z ro ku 1948 bolo od volané a hudobná
tvorba, pomaly oslobodzovaná od všetkých ideologických ta·
bu , sa postupne dopracovala k správnemu vedomiu svojej špe·
cifickosti a neobmedzeného bohatstva svojich ko mpoz i čn ých
tech ník . Slávnostne manifest ačn á s uj etovosť bola odsunutá do
úzadia a namiesto nej sa začala up lat ňovať hudba ako sk ut oč·
ná revo l učn á spo lutvo rkyň a nového socialistické ho života (ty·
pický p ríklad H avelkovej kantáty Chvála svetla). V súvislosti
s tým to procesom sa zača li v tvorbe p resadzova ť i angažované
kritické hlasy, varujúce pred prežívajúcim sk lo nom k bezkon·
fl iktovému sebauspokojovaniu (ako jeden za mnohé príklady
u veďm e Sommerovu Vokálnu symfó niu: že nešlo o jednodu·
chý p roces, o to m svedč í sk u točnosť , že trvalo niekol'ko ro kov,
až Sommerova symfó nia mo hla zazn i eť !).
V hudobnej vede znamenalo toto dianie koniec nekritickej
nadvlády ideologických postulátov nad teoretickou reflexiou ,
postupné prekonávanie normativistickej estetiky a· vytvorenie
správnych proporcií celkového systému hudobne j vedy aj ej
organického vývoja . Vychádzajúc zo známeho Leninovho pre·
svedče n ia , že ma rxizmus je ved a a musí byť teda ako veda pestovaný, t. j . i s riziko m možného omylu, p ustil sa Anton ín
Sychra a jeho najbl ižší spolupracovníci na pôde muziko logic·
ke j sekcie vtedajšieho Zväzu čes koslo ve ns k ých skladatel'ov do
usilovného ko nštituovan ia marxistickej metodológie hudo bnej
vedy. Prvé výsledky prezentovali na celoštátnom (1962) a vzápätí na medzinárodno m seminári o marxisticke j hudobnej vede (1963) a založi li tak v Prahe tradíciu medzinárodných muziko logických seminárov socialistických krajín , ktoré sa schádzaj ú dodnes periodicky v dvoj až troj ročn ých intervaloch.
Pražský sem inár predstavoval impozantný pokus o metodologickú integráciu marxistickej hudobnej ved y na báze Asafie·
vovej teórie in tonácie . Vše ličo bolo nedomyslené, p rekážal
najmä ešte cite l'ný nedostatok po uče ni a zo všeobecnej semioti·
ky , ktorá sa medzitým vyvi nula vo vel'mi dôležitú a aktuálnu
pomocnú disciplínu niele n lingvistiky a všeobecnej estetiky,
a le i jedno tlivých špeciálnych vied o umení. Pre českú hudob·
nú vedu znamenal Pražský seminár dôležitý medzník , pretože
n azn ačil možnú cestu k vzájomnej metod ologickej integrácii
kl'účových vedných d isciplín muzikológie (hudobnej historiografie , hudobnej teórie a estetiky). Pre českú hudobnú estetiku sa stal významno u vývojovou križovatkou , pretože odtial'
sa je j vývoj ube ral zhruba tro mi smermi : cestou dovfšenia štúdia Asafievovej teórie intonácie a prehfbenia intonačnej ko ncepcie hudobnej vedy (J. Jiránek; Asafievova teória intonácie,
jej genéza a význam , 1967 a i.) , cestou experime ntálneho psy·
choakutistického· a psycho fyziologického výskumu expresie
v hudbe a reči (A. Sychra s fon iatrom K. Sedláč ko m : H udba
a slovo z experime ntá lne ho h ľadiska , 1962 a i.) a cestou rozvíjajúcou hudo bne špecifick ým spôsobom všeobecnú semiotiku
a všeobecnú marxistickú teóriu umenia (J. Volek: Základy
všeobecnej teórie ume nia, 1968 a i.).
Podstatne nové možnosti pre rozvoj českej muzikológie pri·
nieslo založen ie Ústavu pre hudobnú vedu ČSA V (1962).
O harmo nicky propo rčn ý rozvoj odboru dbali tri základ né od·
delenia- h udobnej historiografie , h udobnej teórie a hudobnej
estetiky, a za ú če lo m vedecky o bsiahnuť jav hudba v celej jeho
komplP.xnosti vzniklo i zvláštne oddelen ie p re výskum oblasti
tzv. malých žánrov, ktorú dnes všeobecne nazývame sférou
no narteficiálnej hudby. Ústav postupne dostal k nižnicu s bibliograficko-doku m e ntačn ým refe rátom a vybudovalo sa e lektro akustické laborató rium .
Pracovníci historiografického o ddelenia rozvinuli systema·
tický zber prameňov k dej in ám českej hudby , ktoré ho výsled·
ky pravide lne publikovali a zavfšili kole ktívno u prácou Hudba
v česk ých dej inách. Toto die lo, ktoré vzniklo v red akcii Vladi·
míra Lébla , patrí vedl'a Pohankových Dejín českej hudby
v príkladoch a Dej ín čes k ej hudby v obrazoch Tomislava Volka a Stanislava Jareša k najvýznamne jším či nom čes kej hud6bnej historiografie po roku 1945.
) Základný metodologický význam má dvojzväzková kolek·
tívna p ráca Ústavu - D ej in y českej hudobnej kultúry 1890- l945 -, kto ré vznikli v redakcii J aroslava Jiránka, Vladimíra
Lébla , Joze fa Be ka. Metodo logickým integrátorom histo riografického , hudobnoteoretického a hudobnoestetického prístupu sa stala systematick y uce lená a rozpracovaná Asafievova
teória inton ácie . Predmetom práce je hudobná kultúra v celej
svoje j ko mplexnosti. To znamená: so svojo u materiálno-tech·
nickou zák l adňo u i spoločen ský m p rostred ím , vo svojej trojj e·
di nosti skladate l'a, inte rpreta a poslucháča , reprezentovaného
kritickou a teo retickou dobovou reflexiou, ďa l ej vo svojej po·
lari tnej typológii hudby umeleckej (arteficiálnej) a užitej ( no·

narteficiálnej) a v neposlednom rade v komplexnom uchopení
tvorby niekoľk ý mi rovinami (s k ladate ľs ké profily , systémová
analýza jednotlivých druhov a žánrov, analýza hudobnej reči
a štýlov) . I keď sa nepodárilo zvládnuť všetky bádateľské
aspekty rovnome rne (nedostatky histó rii interpretácie a naj·
mä recepcie) , zname nala práca znač n ý metodologický pokrok,
v neposlednej rade spôsobom riešenia vz ťahu hudby a spoloč·
nosti i hudby a ostatných umení (namiesto tradičného parale·
lizmu sa sleduje projekcia danej sociálnej reality do sféry ma·
teriálneho bytia hudby a premien štruktúry spo ločenských fo·
riem muzicírovania, väzba hudby a ostatných umení skúmaná
na základ e vystopovate ľných estetických súvislostí) .
Metóda kolektívnych auto rských prác , dnes vo svete najmä
v prírodovedných odbo roch celko m bežná, sa osvedčila. Na
pôde akademického ústavu vzniklo v redakcii V . Lébla a l. Pol e dňáka ďa l š i e významné kole ktívne dielo, trojzväzkové kom·
pe ndium Hudobn á ved a a v súčasnos ti sa jednak v redakcii
J. Beka pracuje na 3. zväzku Dejín čes kej hudobnej kultúry
(do roku 1985), jednak sa rozvíja v redakcii J. Jiránka, l. Po·
ledňáka a J . Fu kača ďalší kolektívny projekt - Základy semio·
tiky hudby, pri do ko nčovaní ktoré ho bude ch ýba ť Jaroslav
Volek, náš vedúci špecialista tohto odboru . V bilancii kolek·
tívnych prác čes kej hudobnej vedy ne môžu prirodzene chýbať
encyklo pédie , dnes už tradične späté s helfe rtovskou a če rnu·
šákovskou tradíciou brnenskej muzikológie. Po dvojzväzko·
vom slovníku osôb a inštitúcií (v red akcii G. Černušáka,
B. Štedroňa a Z. Nováč ka) dokončili v Brne v redakcii J. Fu·
kača a J. Vysloužila český hudobný slovník vecný. Úspešne
pokroči la aj E ncyklopédia džezu a populárnej hudby v redak·
cii A. Matznera, I. P oled ň á ka a I. Wasserbergera. V krátkom
informatívnom prehľad e nemožno, prirodzene, vyratúvať
všetky české muzikologické práce bilancovaného obdobia,
z tých kolektívnych projektov však treba upozo rn iť ešte aspoň
na úspešne pok račujúcu monografiu Dielo a život Bedficha
Smetanu , ktorej autorský tím vznikol okolo Múzea Bedhcha
Smeta nu z iniciatívy Karla J a nečk a, na kolektívnu prácu nad
Dvofákovým odkazom, kto rú vyvíj a bádateľský tím okolo
Dvofákovej spoločn osti a na v Brne sa pripravujúcu kolektívnu bádateľs kú prácu nad životom , dielom a odkazom Leoša

v

J a náčk a .

Nač rtnutý rozvoj čes kej hudobnej vedy však neprebiehal
histo ricky rovno merne. Sedemdesiate roky , ktoré v celom so·
cialisticko m tábore, ako sa dnes už uznáva, znamenali citeľnú
stagnáciu , sa prejavili svoj imi dôsledkami nepriaznivo i v na·
šom muziko logicko m živote. Ústav pre h udobnú vedu ČSAV
stratil svoj u samostatnú existenciu a bol začlenený ako púha
sekcia do Ústavu teórie a d ej ín umen ia ČSAV , pričom tento
orga n izačný akt n ijako neprispel k utuženiu spo lupráce muzi·
kológov s ostatnými umenovedcami , pretože kolégium vied
o umení ČSA V stratilo záujem a možno i kompetenciu pre
pre.dchádzajúcu plodnú koordináciu bádate ľského úsilia jed·
notlivých ume novied. Zväz čes k ých sk l adateľov a koncertných
umelcov nepovažoval v sedemdesiatych rokoch za nutné mať
muzikologickú obec vôbec v svojich radoch, a tak sa dovtedy
plodná spolupráca tvorivých umelcov a muzikológov v ICh
umelecko m zväze prerušila a kontinuita s p rácou muzikologic·
kej sekcie ZČS bo la celkom narušená. Zahraničné styky čes·
kej muzikológie boli prakticky anulované a životne dôležité
spojenie česk ej muzikológie so svetovým odborným dianím
takmer stratené, ne byť pravidelných brnenských medzinárod·
ných ko lo kvií (istý čas sa ostatne ani na týchto brnenských za·
sadnutiach nesmeli niektorí čes k í muziko lógovia vôbec zúčast·
ňovať! ). H elfertovým žiakom Robertom Smetanom pracne vy·
budovaná katedra hudobne j vedy na Palackého univerzite
v O lo mo uci bola zrušená a zvyšné muzikologické katedry
v Prahe a Brne dostávali stále me nšie smerné č ísl a študentov
(v Brne dokonca niekoľko rokov ani jedného študenta!). Útlm
s poločenské h o záuj mu o hudobnovedné bád anie sa prejavil
negat ívne aj v ed i čnej politike . Dejiny čes kej hudobnej'kultú·
ry, doko nčené p rakticky ešte na pôde ÚHV ČSA V, boli edič·
ne realizované až za d esať rokov (2. zväzok vyšiel v roku
1982), kompendium Hudo bná veda dokonca za 15 rokov po
do k o n če n í!

D nes , keď sa pred nami otvára perspektíva prestavby socia·
lizmu v duchu Gorbačovovho revo l učného nového myslenia,
je o to viac zarmucujúca skutočn osť , že rad chýb a omylov mi·
nulosti stále pretrváva. Také skut očnosti, že najväčš í čes ký hu·
dobný akustík , dnes 85-ročný A ntonín Špelda nebol vôbec vy·
me novaný za profesora, že vedúci čes ký hudobný teoretik Ka·
rei R isinger nebol ani sede mnás ť ro kov po úspešnom pokračo
vaní pred umeleckou rado u H AMU doteraz vymenovaný za
profesora, že Jifí Fuk ač, k to rý sa napriek nepriazni osudu stal
známou a medzinárodne uznávanou osob n osťou českej hudob. ne j vedy, je vo veku 53 rokov dodnes p úhym odborným asiste ntom FF UJEP bez priznania čo len kandidátskej hodnosti,
že šesťdesiatročn ý estetik Miloš Juzl je dodnes iba odborným
asistentom FFUK a rovnako pä ťdesi a tročný popredný český
hudobný medievalista J aro mír Černý atď., nemožno považo.
va ť za no rmálne j avy obrodzuj úcej sa socialistickej spo ločnos·
ti .
Úlohy, ktoré dnes českej hudobne j vede klad ie generálna li·
nia KSC na prestavbu našej socialistickej spoločnosti , sú také
ďalekosiahl e, že by si vyžadovali zvláštnu úvahu. Obmedzím
sa preto len na vymedze nie základnej stratégie týchto úloh.
Predovšetkým pôjd e o to ďa l ej priebežne pl ni ť základnú úlohu
vlastivednú (dejiny čes k ej hudobnej kultú ry). Po druhé vy·
p ln i ť medzery česk ej muzikológie aspoií na najúnosnejšiu
spodnú h ranicu svetového poznania (týka sa zaostávajúcich
českých disciplín - fo lklo ristiky a etnomuzikológie, teórie hu·
dobnej interpretácie a hudobnej sociológie). Ďalej pokúsiťsa
o p rielom jed nak h istoriografický a k ri tickov ydavat eľs ký tam,
kde na to máme neod škriepitel'né prame nné základne, jednak
v systematických d isciplínach , kde máme d osta toč n ú tradíciu
(hudobná teória, hudobná estetika a semiotika), alebo kde ani
vo svete ne po kročil i natoľko , aby nebolo možné s nimi úspdne sú ťa ži ť (hudobná psychológia). Ko n ečn e, nie je možné
úspešne po k roči ť vpred bez úzkej spolupráce a del'by práce so
slovensko u muzikológiou , ktorá bola napokon vždy na prospech
obom našim národ ným kultúram.

