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Vítazka medzlnúodnej sútaže Uan Rossov' zo 
Spantelska. Snímky Pavol MJkul~k 

Medzinárodný restival populárnej piesne 

RA TISLA VS 
.. Lýra je mŕtva, nech žije Lýra!" -asi tak 

by sme mohli voľne prafrázovať známy slo
gan o korunovácii nového kráľa, v súvislosti 
s 24. rocnikom Medzinárodného festivalu po
pulárnej piesne Bratislavská lýra 1989 , ktorý 
sa uskutočnil v staronovom priesto re Sporto
ytj baly na Pasienkoch v dňoch 9.- ll. júna. 
Po predčasnom hudobno m kare , aký repre
zentovala minuloročná apokalyptická vízia 
ponúknutá našej verejnosti prostredníctvom 
československej piesňovej súťaže, sa Petrovi 
Upovl, novému predsedovi Festivalového vý
Mnl, podaril malý zázrak. Iste, Bratislavskej 
lýre '89 môžeme všeličo vyčltať , každý z nás 
môže v sebe niesť nenaplnené očakávanie 
a predstavy. Ale jedno jej uprieť nemožno: 
.., domácej piesňovej súťaže sa vrát.ili známe 
.a, skúsení a prominentní protagonisti po
p!llúnej hudby, ktorí spolu s novými mladý
•lluventnými interpretmi a autormi priniesli 
,.crtbnú hudobnú kvalitu , čim jej opätovne 
"fcbll tivot, prinavrátili postavenie poduja-
1111 odrátajúceho v značnej miere skutočné 
lille na našej scéne modernej populárnej 
llldby i piesne, aké nezmfknu s termínom 
tteatenla festivalu, ako sa to stalo po jeho 
Jftdchádzajúcom ročníku . Bratislavská lýra 
sa tak znova ocitla na piedestále nášho naj
vtznamnejšieho podujatia v oblasti populár
lej hudby. Lýra však aj po tohtoročnom "ví
fazstve" pripomína krehkú krásnu dámu, 
1 ktorej jeden neuvážený a unáhlený krok 
liMe zmariť vynaložené úsi lie o jej získanie. 
Zostane festival aj v budúcnosti v dobrých 
rukách? Nezaspia jeho organizáto ri na vavrí
IOCh a budú pružne reagovať na novovznik
..ré problémy a požiadavky? Finále domá
cej súťaže prinieslo najmenej polovicu súťaž-

festiva lovej prehl iadke. Na tie to i ďalšie 
otázky bude treba odpovedať, ak sa chceme 
prinajmenšom rovnako tešiť z jubilejného 
25. ročníka BL 1990. 

Kvalita domácej súťažnej časti sa prejavila 
už vo výbere 24 piesni súťažného predkola -
rozhlasového a televfzneho semifinále, ktoré 
viedlo k výberu ~iestich divácky úspešných 
prispevkov. Ďalších šesť piesni do finálového 
večera doplnila odborná porota pod vedením 
Petra Lipu. Pripomeňme si aspo i\ niekto rých 
inte rpretov, ktorí neprešli semifinálovým si
tom: V. Spinarová, D . Ko ller a Lucie , skupi
ny O lympic, OK band, Lojzo, Yo Yo band 
a ďalší. Dôkazom rastu úrovne domácej sú
ťažnej prehl iadky je fakt , že úspechom už bol 
samo tný postup do festivalového finá le . 

Á LÝRA 1989 
Odborná porota prisúdila najcennejšiu Iý· 

rovú· trofej piesni Richarda Mfillera a Ka mila 
Peteraja Aj Ty! a skupiné Banket , ktorej sa 
tak potvrdi lo staré známe "do tretice všetko 
dobré" (Banket účinkoval na BL '84 s pies
ňou Nespoznaný a na BL '85 s piesňou Bas
ketbal , alebo ja) . Angažované textové posol
stvo v spojení s moderným zvukovým výra
zom podpo rila pôsobivá pódiová prezentácia 
s vydarenou choreografickou show. Kamil 
Peteraj, schopnosťou stále nachádzať súčasné 
témy s adekvátnou úrovňou ich spracovania, 
opätovne preukázal svoje postavenie jedné
ho z najúspešnejších autorov fes tivalovej his
tórie . (Ako držiteľa rekordného počtu lýr by 
sme ho mohli označiť Kráľom Learom BL.) 
Skupina Elán si zaslúžene svojou rockovou 

lfch príspevkov s ambfc iami na získanie 
llicktorej z lýrových trofejí. Nie je systém 
~delenia zlatej, striebornej a bro nzovej BL 
pri tak vyrovnanej a kvalitnej účasti handica
pom. ktorý by moho l v ďalšom ročníku odra
di( viacerých potencionálnych účastníkov? 
Neudelenie lýry Vašovi Patejdlovi a Beáte 
Dubasovcj, Teamu, či skupine Nová rUže , by 

byť impulzom pre zvolenie ich opatr
ncangažovaného postoja k súťažnej 

Bratlsl•vskeJ lýre predclúdul \'ýDlmomý koaeert, ... ktorom u predsta'ril Stene Woader z USA. 

baladou s výrazným melodickým nábojom 
potvrdeným kompozičným majstrovstvom, 
zvládnutim hudobného materiálu i prilieha
vým textom vyspievala strieborn(• BL. Piesei\ 
Van Goghovo ucho autorov J ána Baláža a Bo· 
risa Filana predstavuje typické tvorivé a in
terpretačné črty skupiny Elán a že jej slová 
o potrebe lásky padli na úrodnú pôdu. po
tvrdzuje aj Cena publika. V trošku inom 
podtexte hovorí o láske skupina Žentour, 
ktorá si pre svoj súťažný prispevok ocenený 
bronzovými lýrovými vavrínmi vybrala od
vážny názov " Promilujem celou noc". Piese11 
je potvrdením nastúpenej cesty pražského 
súboru, kto rý si získal v poslednom čase vý
raznú popularitu u mladého publika a patrí 
k lepšiemu štandardu . Team - v súčasnosti 
snáď najvýznamnejší a najobľúbenejší pred
stavi teľ hlavného piesňového prúdu sloven
ských rockových skupín (v roku 1987 súťažil 
s Kúskom pravdy ešte bez speváka Pavla Ha
be ru), potvrdil aj na tohtoročnej BL svoje aú
torsko-interpretačné schopnosti v skladbe 
Dušana Antallka a Petra Uličného Diera do 
sveta s ambíciami rockového hitu a vážnym 
ekologickým posolstvom. Aj Muzikantské 
byty Vaša Patejdla a Ľuboša Zemana majú 
v sebe hitové predpoklady podporené výraz
nou melodickou linkou interpretovanou Va
šom Patejdlom a Beátou Dubasovou i kompo
zičným a aranžérskym majstrovstvom po
prednej osobnosti slovenskej populárnej 
hudby (držiteľa striebornej BL '85 a lýrového 
zlata z roku 1987). Adresná a p ricbojná kom
pozícia Andel fantazie, interpretovaná 
s dravým rockovým zaujatim, si určite nájde 
svojich priaznivcov, tak ako ai jej autori -
skupina Nová ruže a Vilém Cok, kto rého 
p redchád za ,.slávna•· povesť z pôsobenia 
v najvýznamnejších zostavách súčasného čes
koslovenského rocku: Pražský výbčr, Strom
boli, Výbčr. Kým piesei\ Moja najzlatejšia lý
ra (hudba Milan Nytra , text Milan Nytra 
a Pavla Dvofáčková) v interpretácii brnen
ského súboru Progres-Pokrok, by na minulo
ročnej súťažnej prehliadke pôsobila ako číry 
výsmech, naša sút'až si v tomto roku mohla 

Saúab Alldrej Pu.cko Pokračovanie na str. 3 



Nový dynamizmus SCO 
Pred ~tyrldslatyml rokmi, zatllatkom roku 1949, 

založili ~tyrl medzinárodné hudobné organizácie 
(Medzinárodná spolotlnosť pre hudobnú výcho'VU, 
Medzinárodná federácia Hudobnej mhidele, Me
dzinárodná spolotlnosf pre súčasnú hudbu) spo
lotlný orgán, ktorého clel'om bolo koordinovať 
a Implantovať v hudobnej oblasti zámery a ciele 
Organizácie Spojených Národov pre vedu, kultúru 
a výchovu USENCO. Novozaložená Medzinárodná 
hudobná rada sa vel'mi rýchlo začala formovať ako 
združenie dvoch základných kategórií členslc$ch 
organizácU: národných hudobných rád a medziná
rodných hudobných organlzáclf, špecializovaných 
na určité hudobné aktivity. 
Československo pa tri rovnako ako v pripade 

UNESCO k ml]starUm členom Medzinárodnej hu
dobnej rady (dodajme, že dve zo zakladajúcich me
dzin árodných hudobných organlzáclf vznikli v ob
dobí medzi dvoma vojnami za rozhodujúcej účasti 
československých hudobníkov). Najmä po preru
šení našej spolupráce s UNESCO v období kulml
nujúcej studenej ,·ojny v 50. rokoch sa nlekdll]~í 
Zväz českoslo,·cnskýeh skladateľov \ 'O funkcll ná
rodnej hudobnej rady aktfvne zúčastňoval na práci 
MHR a naši ~peciallsti sa aktfvne podieľali na čln
nosti mnoh)'ch medziná rodných hudobných orga
nizácií. Koncom 60. rokov ČSSR v MHR zastupo
vala novoutvorená Československá hudobná rada 
a gestorstvo (\Tá tanc úhrady členslc$ch prispe\'· 
kov) prevzalo Ministerstvo kullúry SSR. V tomto 
období svedectvom na§cj aktfvnej účasti bolo na
príklad uskutotlncnlc viacerých význa mných za
sadnutí orgánov MHR na našej pôde, vrátane val
ného zhromaždenia a kongresu MJIR v Bratislave 
a Prahe v roku 1977. Pri založení nového federálne
ho Zväzu čcskoslovensJcych skladateľov a koncert
ných umelcov sa rozhodlo o tom, že zväz prevezme 
- podobne ako v období pred rokom 1968 - fun
kelu národnej hudobnej rady, no trvalo mnoho ro
kov, kým sa toto platné uznesenie uviedlo do živo
ta. V súčasnej dobe možno konštatovať, ic pred
sedníctvo ZČSSKU pod vedením národného umel
ca Milana Nováka v celom rozsahu vykonáva fun
kcie národnej hudobnej rady a o. i. intenzívne pra
cuje na obnm·e československej účasti v medzlmi
rodných hudobných organizáciách - nie ná hodou 
prvou z tých, kde znovu aktfvne spolupracujeme, 
je Medzinárodná spolotlnosf pre silčasnú hudbu. 
Predsedníctvo ZČSSKU zastupuje našu republiku 
aj v Európskej regionálnej skupine národných hu-

V plnom znení uvádzame list dr. Michala 
Potemru, CSc. na margo príspevku T. Liptá
ka Divadelný život v Ko§iclach do roku 1816, 
ktorý sme uverejnili v tohtoročnom 12. čísle 
(str. U) ná§ho časopisu, lebo p. Potemra -
ako sám píše - v postupe T. Liptáka a čias
točne sij našej redakcie vidí poru§enie prin
cípov socialistickej etiky vedeckej a pubiJ· 
kačnej práce. K bodu, v ktorom pisateľ listu 
vyslovuje počudovanie, že sme uverejniU fo
tografiu z "archívu autora", a tým vzbudili 
dojem, že autorom tejto fotografie je T. Lip
ták, zo strany redakde iba toľko, že oznaČ&o 
nie "archív autora" neznamená, ie by foto
grafiu autor vyhotovil, a le že ju iba dodal. 
V opačnom prípade by sme uviedli: Snímka 
Teodor Lipták. 

Redakcia 

Kompilácia alebo plagiát? 

Východoslovenská pobočka Slovenskej 
histo ricke j spoločnost i SA V 27. 4 . 1989 v Ko· 
šiciach usporiadala prednášku T . Liptáka: 
Dej iny divadla v Košiciach do roku 1938. 
A ko člen SHS som si p rednášku vypočul 
a vzhľadom na celý rad ne presnost í faktogra· 
fických i koncepčných som vystúpil v d iskusii 
ako bibliograf, kto rý dôverne pozná základ· 
nú lite ratú ru k dej inám Košíc. Vzhľadom na 
to. že T. Lipták formuloval p rednášku a ko 
výsledok svoj ho arch ívne ho výsku mu , uvie
do l som , že podľa môjho názoru neprekročil 
poznatky zo starej maďarskej literatúry, kon
krétne A . Czobor: A kassa i szinésze t tôrté
netc z rokov 1915-19 18 a Flórián Kata: 
A kassai né met szinészct tôrténetc 1816-ig 
(Prešov- Košice 1927). Uviedol som aj ďalš iu 
lite ratúru , z ktorej T. Li pták čerpal s po
známkou , že nezistil som an i jeden nový fak t 
alebo nový pohľad, ktorý by svedči l o naozaj 

pôvodnom výskume tej to proble matiky. Na· 
opak, konštatoval som , že je celý rad súčas· 
nej slovenskej odbornej literatúry, kto rá sta· 
via dej iny činoherné ho i hudobného d ivad la 
v Košiciach do nového svetla. Poukázal som 
najmä na príliš úzke ponímanie pojmu ,.Di
vadelný život v Košiciach", lebo do neho 
patrili nie le n kočovné divadelné spoločnost i , 
ale aj vystupovanie košických d ivadelných 
ochotn íkov, či už v rámci škô l, osobitných d i· 
vadclných spolkov, vojenských ú tvarov atcf. 

dobnýcb rád, oraáne, ktorý vznikol bezprostredne 
po helsinskej konferencii o európskej bezpečnosti 
a spolupnicl a odvtedy aktíme participuje na pro
cese budovania "európskeho domu". 
Veľmi významným prejavom oživenej aktivity 

ČSSR na pôde Medziná rodnej hudobnej rady a jej 
orgánov bolo zasadnutie výkonného výboru, práv• 
nej komisie a sekretariá tu európskej regionálnej 
skupiny v Prahe v dňoch 19.-23. mája. Do krásy 
rozkvitnuté hlavné mesto a jeho v tomto roku mi
moriadne bohatý medzinárodný hudobný festival 
poskytli Ideálne podmienky pre nárotlnú prácu 
\Tcholných orgánov Medzinárodnej rady bezpro
stredne pred tohtoročným valným zhromaždením. 
Rodina MHR sa pri prfležitostl svojho štyridsaťro
čla stretne v bla,nom meste Čínskej ľudovej re
publiky, v dňoch 40. výrotlla čínskej revolúcie. Prvé 
valné zhromaždenie MJIR na ázijskej pôde má ná
rotlný program, v ktorom celkom logicky zaujme 
významné miesto problematika rozvoja hudobné
ho umenia na ázijskom kontinente. V tomto rámci 
pripravujú čínski hostitelia osobllné podujatia ll] 
v rámci dlhorotlného projektu UNESCO "Hodváb
ne cesty", ktorým sa odhaľujú historické korene 
kontaktov Ďalekého východu s Európou od čias 
Marca Pola. 

Pražské rokovanie výkonného výboru prispelo 
k úspechu tohtorotlného valného zhromaždenia 
okrem Iného tým, ie uzavrelo pripravu nového šta
tútu a organizačného poriadku organizácie (vý
chodiskom bolo rokovanie právnej komisie v lan
skom roku v Dolnej Krupej a Kodani). Túto závaž
nú úlohu sa nepodarilo pre nedostatoonú prfpravu 
splniť na valnom zhromaždení v roku 1985 v Dráž
ďanoch a 1987 v Brazílii. Jednou z podstatných no
vôt oboch právnych dokumentov je rod írenle ka
tegórie členstva - okrem národných hudobných 
rád a medzinárodných hudobných organizácií sa 
zavádzll]ú a nové formy asociovaného a pridruže
ného členstva. Tým sa o. l. umožní členstvo taJcyeh 
organlzáclf, ako sú Medzinárodné federácie fono
graOckého priemyslu, vei'Jcych mulllnaclonálnych 
korporácií hudobného priemyslu a pod. PreJdenie 
sa ll] dlhodobý konOikt medzi medzinárodnými or
ganizáciami, ktoré sl nárokovali právo výlučného 
zastupovania niektorej hudobnej oblasti a vetovali 
spoluprácu s parciálnymi špecializovanými orga
nizáciami - napr. Medzinárodná spolo(lnost pre 
hudobnú výchovu mnoho rokov blokovala spolu
prácu s Európskou asociáciou učiteľov klavíra 

Podľa môjho názoru T . Lipták to o bišiel 
pravdepodobne preto , že n ím poznaná litera-

. túra ne podala plne d ifere ncovaný o braz diva· 
detné ho života . Ko nkrétne som poukázal na 
to , že o bišiel problémy dra matického ume· 
n i a, neza registrova l slovenské divadelné 
p redstavenia poslucháčov uči teľského ústavu 
na prelome 18. a 19. storočia a vôbec, že sa aj 
pri period izácii dal ovplyvniť starou maďar
skou lite ratúro u. Preto nesprávne period izo· 
val vývoj divadelného života v Košiciach do 
roku 1816 (podľa Fló riá novej), čo nakoniec 
uvádza a j v svoj om článku , že ro ku 1816 "sa 
končí stá la éra nemecké ho divadeln íctva 
v Košiciach". A to nie je pravda . Nemecké 
d ivade lné spoločnost i mali i naďalej hlavnú 
sezónu v Košiciach a maďarská spoločnosť ju 
dostala až v ro ku 1828. Svedčia o to m zbie rky 
d ivadelných plagátov na Slovensku i v Buda· 
pešti. K. Fló riánová písala svoj u dizertačnú 
prácu a svoj výskum obmedzila len do roku 
18 16. Na záver svojho diskusné ho príspevku 
som neorientovanosť T . Liptáka v literatú re 
a problematike dej ín d ivadla (všeobecne aj 
v Košiciach) ospravedlnil tým , že nie je h is to · 
ri ko m, že sa dej ina mi d ivadla nikd y nezaobe
ral , že to je jeho vôbec prvé vystúpenie v tej· 
to temati ke , v ktorej je začiatočn íkom . Sú· 
časne som upozornil na to, že dej iny d ivad
la v Košiciach a na Slovensku si vyžadujú se
riózny výskum , pre ktorý T. Lipták nemá an i 
p redpoklad y ani čas. T . Lip tá k sám priznal 
v odpoved i, že je ho prednáška nie je refe rá· 
to m o výskume, ale po pula rizáciou staršej li· 
tcratúry. S moj ím diskusným vystúpením 
súhlasili tak príto mní hudobní historici , ako 
aj divadelníci. Bo l som preto prekvapený, 
keď so m vo Vašom časopise číta l časť te j to 
prednášky (po oprave) , ktorá sa opäť vydáva 
ako autorská práca T . Liptáka . Rovna ko tre· 
ba vysloviť počudovanie , že ste uverej nili fo · 
tografiu z "arch ívu auto ra", a tým znovu 
vzbudili dojem , že autorom tej to fo tografie 
jeT. Lipták , hoci pravdo u je , že ide o staršiu 
fo togra fiu zo zbie rky Viliama Colurnbyho. 
ktorú najnovšie uve rejnil O. R . Halaga vo 
svojej knihe Právny ... vývoj mesta Košíc 
(Košice 1967, s. 42) . V žiadno m prípade ne· 
možno považovať uverejne ný článok za au· 
torskú p rácu T . Liptáka . Bude vecou odbor
ných k ruhov, aby rozhod li, či ide o dobrorny· 
scfnú kompiláciu (spôsob nesamosta tnej lite
rárne j a vedeckej p ráce. založenej na prebe
ran í a novo m zostavovan í cudzích prvkov 
a poznatkov), a lebo o p lagiát (napodobeni· 
nu , vydávanú za originál) . . 

Dr. Mic hal Po'temra , kandidá t his torických 
vied, člen SHS 

a analogickou organizáciou učiteľov na sláčiko
vých nástrojoch, ale ll] federácie hudobafcb §kôl 
a konzerva tórií, atď. Po schválen{ na valnom zhro
maždení bude maC MHR podobne ako ostatné ne
vládne organizácie UNESCO ll] jediného tll]omní
ka - runkcla výkonného a generálneho sekretára 
sa spoji. 
- V súčasnej dobe Medziná rodná hudobná rada 
pod veden.ím veľmi aktfvneho predsedu Mbuyam
bu Lupwlshlho (Zaire) a s dynamickým výkonným 
tll]omníkom Guyom Hutom (Kanada) nielen 
úspei ne prekonáva neblahé náslédky "tureckého 
hospodárstva" bývalého predsedu Mar losa Nobre
ho (Brazf11a) a pokladnfka J acquesa Massona-Fo
restlera (Francúzsko), ale ll] evidentne získava 
kredit a autoritu v medzinárodnom hudobnom 
dian{. Svedč{ o tom nielen stály rast členslc$cb or
ganlzáclf, ale "' nových závažných aktivít. K nim 
patri okrem Iných aj rast Jpeclallzovaných tribún, 
ktoré MHR organizuje v súčinnosti s UNESCO. 
Dodll]me, ie druhou v porad{ vzniku je Medziná
rodná tribúna mladých Interpretov, ktorá sl v tom
to roku v rámci Bratlslavslc$ch hudobných slávnos
l{ pripomenie 20. výrotlle svojej existencie. Okrem 
nll]staršej tribúny (Medzinárodná t ribúna sklada
teľov - tu napriek nemalým úspechom na~lch skla
dateľov v minulých rotlníkoch ČSSR dlhé roky ab
sentovala, a preto predsedníctvo zť:SSKU podni
ká konkrétne kroky na oživenie našej účasti) a na
šej MIMI existujú tribúny ázijskej , africkej, latln
skoamerlckej a nll]novšle aj elektroakustickej 
hudby. V januári 1990 k nim v Bagdade pribudne 
prvý rotlník tribúny arabskej hudby. Dôležitým 
projektom MHR a UNESCO je na U zväzkov roz
vrhnutý projekt celosvetových dejín hudby, v mi
nulosti známy Music In the U fe of Man. 1\1 táto 
akcia sa prednedávnom ocitla v krfze, t. č. vlak 
opäť naplno funguje a v roku 1992 'l'):idú prvé dva 
zväzky pod novým názvom Universal History of 
Music. 

1\1 ked' v súčasnosti je pred dverami peklngskč 
valné zhromaždenie, naplno sa rozbehli ll] prfpra
vy nasledujúceho, ktoré bude v Bonne. Kľúčovou 
témou bonnského valného zhromaždenia a kon
gresu, organizovaného s nebývalým rozmachom 
a neZVYkle §tedrýml Onančnýml prostriedkami, 
bude . téma Hudba a tech.nlka vo všetk$·ch aspek
toch - od tvorivých, estetlcJcych, soclologiclc$ch, 
pedagoglclc$ch až po technologické. Ako prfpravu 
na túto nárotlnú tému možno chá pa( projekt bo-

!andskej hudobnej rady, ktorá bude v nlrMl 
1990-1991 gestorom sekretariátu ~ ....... 
aálnej skupiny a na november aleho ....._ 
1990 pripravuje konferenciu o hudbe Y t...._ 
Medzinárodná spoloonosC pre budobllá ~ 
zasa v budócom roku chce pojedaaC tma ... 
a tradičné hudobné kultúry. 

Na záver dve konl tátovanla: tak ako n1t1e liN' 
tU MHR, stúpa ll] význam jej elea, adel'onaf* 
v mene UNESCO. V tomto roka v Pelllap ..... 
ceny UNESCO (MIIR výmUillléma ......_ 
hudobníkovi MUNirovl Ballrovl (Irak) a M*o 
národnej fedenicll Hudobnej mládde (pri ...... 
tostl 50. výrotlla jej zaloienla). MHR liMe .... 
pracova( so Svédskou kráfovsiiAiu liladoi!Mn .. 
démlou ll] pri udeľovan{ nových cien za ..... 
(okrem literatúry, ktorá je zastópeú -.bi~ 
lovýml cenami). O t»:hto nových ceúelil u r.
dlo niekoľko dn{ pred pražským zasadaatál .,., 
ka nesmieme l tedrému daru Step ~ 
pamitnikom známeho ako spolu."_... ..... 
skej skupiny populárnej hudby ABBA. O ,._ ... 
ru sl možno utvorif aspoi pribllia6 , ......... 
tým, ie nové ceny sa čo do~ lllll]6 rcmut ~ 
lovým (t. č. dostane laureát NobelcM,I eell)'1,5 lllo 
llóna t védskych konín!). Návrhy na eny za luiAI 
budú predkladať jednotlivé národné autonW • 
ganlzácle. 

Last not least: napriek tomu, ie tssR ' ..... 
lých rokoch aktívne pracovala v mnobfdl ...... 
záclách MllR a priamo v jej riadladelil _,... 
(v súčasnosti, do koaea t. r. je jedaj!a z W tlllll 
podpredsedov dr. Vladimír Stipáaek), ..,.,.,_ 
dá naia medzinárodná aktivita v žiadn- ,..,.... 
našim IIIOĎIOStiam, ako ll] tomu, l.o od aás ....... 
ný svet OOakáva. Naliehavé je upr . ._... 
členstva v Medzinárodnej spoločnosti pre ll ... 
nú vedu a vstup do Medzinárodaej federide a. 
dobnej mládeie - naša vnú~átna akahlta • 
tomto úseku v mnohom predčí Iné krll]bly, a 111* 
je nenormálne, ie ndi mlad{ nem"'á ......, 
spolupracovať na bi- a multUaterálayclil ...... 
toeh MJIR. Verme vlak, ie praiské rolumale ... 
vyšších oraánov Medzinárodnej budobM,I rMJ, 
ktoré ZČSSKU na čele so svojím predsedo. 1 .,., 
ka vyn~úcej práel aparátu zvlzu allo lllldllr 
zvládol na jedničku s hviezdičkou, stue u_. 
lom k ofenzívnemu nástupu našej budobM,IJulll6. 
ry na medzinárodnej hudobnej seftle. 

LADISLAV MOKRf 

ZVOLENSKÉ HRY ZÁMOCKÉ 1989 
Operná časť festivalu (l6. Jlbt- l. JIO) 
l6., 7.7., l8. Jú -li.JO bod. - súbor opery DJGT BaasU 8ystriea 
Geoqes Blzet: CARMEN 
HOIItla: J itka ZERHAUOVÁ (c.n.ea)- Z6. al8. 6. 

Martha COIALILWVÁ (Micaela), Arxentfna- Z6. 6. 
UUana LEVITOVÁ (Micaela), BI:R- 18. 6. 
Frutllek CABAN (Esa•lllo) - Z6. al8. 6. 
Ralaaado ME1TRE (Boa JoN), Brazala- Z6. al8. 6. 

29., 31. Jú, l. J..U -20.30 hod. - súbor opery DJGT llansU 8ystriea 
Glaseppe Verdi: NABUCCO 
Hostia: Olh1a STAPPOVÁ (Ablpille), USA -29. 6. 

Martha COIALILWVÁ (AblplUe), Aqentfaa -l. 7. 
Jitka ZERHAUOVÁ (Feaena) -29. 6. 
Ida KIRD.OVÁ (Fenena) -l. 7. · 
Paolo GAV ANEW (Nabaeeo), Taliansko -19. 6. 
Juan Carlos MORALES (Nabueeo), Venezuela - 1. 7. 
Fnneo DE GRANDIS (Zac:arla), Taliansko -29. 6. a l . 7. 
Giuseppe COSfANZO (lsmaele), Taliansko -19. 6. a 1. 7. 

·AH-

Benefičný koncert operných sólistov 
Dňa 2. júla 1989 sa v opere Slovenského 

národného divadla v Bratislave uskutočnf 
benenčný koncert zahraničných sólistov, vy
stupujúcich vo Zvolenských hrách zámoc
kých 1989. Na programe budú árie a duetá 
z opier Giuseppe Verdiho Sila osudu, Rip 
letto, Don Ca rlos, Luisa Miller, Macbeth, 
La Traviata, Alda, Md karný bál a Nabucco. 
Účinkoval' budú sopranistky Olhia Stappo
vá (USA), Martha Colalillová (Argentína), 
Uliana Levitová (BI.:R), mezzosopranistka 
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. ME z ÁRO OVÝFES 
V dňoch s. - 17. mája prebiehal v Koši

dlcll Medzinárodný organový festival. 
Úvodný koncert patril talianskemu orga

nistovi Pier Paolo Butlmu, ktorý je technicky 
rutinovaný a muzikálny typ interpreta, doká
!e strhnúť najmä temperamentom. Z jeho re
citálu však bolo zjavné, že väčšia koncentro
vanosť na vyváženie temperamentu a discip
lfny by prospela interpretácii hlavne takých 
diel ako je Prelúdium a fúga D dur J . S. Ba
cha, baroková Suita d mol D. Zipoliho, ale aj 
romantická Symfonická fantázia D dur F. Mo
rettlbo. Predovšetkým v rýchlych častiach ma
Jo organistovo ponímanie nežiadúce črty- ná
padné tempové výkyvy, málo farebnú regi
stráciu a časté technické kazy. Buti sa festiva
lovému (málo početnému) publiku predstavil 
i ako interpret hudby 20. storočia , a to Fantá
llou pre organ F. Hidasa a vlastnou tvorbou . 
Jeho Ascensione a Pentecoste sú komponova
né tradičným spôsobom s dôrazným zmyslom 
pre nástrojový idiomatizmus. 

Druhým zahraničným ho~ťom festivalu bol 
západonemecký organista Ekkehard Schnek, 
ktorý svoj recitál otvoril tradične- Fantáziou 
a fqou g mol BWV 542 J . S. Bacha. Prefero
vaná striedmosť (tá bola príznačná pri všet
kých interpretovaných skladbách) a umelco
va úcta k barokovej partitúre adekvátne kon
trastovala s virtuóznou, ale aj lyricky medita
tlvnou dvojčasťovou Sonátou č. 3 A dur 
F.-Mendels.'iOhna Bartholdyho. Tanečná to
ala A. Helllera, objavné číslo tohto koncer
tu, zaiskrila svižným tempom a rytmickou 
pulzáciou. Vystriedala ju prísna kompozičná 
stavba Triptychu od J . Langlaisa. Uspešne 
koncipovanú dramaturgickú líniu programu 
vygradoval Schnek do imponujúceho tvaru 
Fantázie a fúgy na B-A-C-H op. 46 M. Rege-
n . 

Drážďany sú šťastnou symbiózou histórie , príro
dy, umenia. ale i tradícií a súčasného dia nia. Ume
lecký život Drážď an je rušný, určovaný niekoľkými 
pilierovými bodmi: svetovým Zwingrom, nedávno 
zrdtaurovanou (alebo le pšie povedané znova po
stavenou) Sempcrovou operou, Palácom kultúry. 
Je tu aj Centrum pre súčasnú hudbu na če le s osob· 
nosťou svetového mena - U dom Z imme rmannom, 
ktorý organizuje súčasný hudobný život Drážďan 
na najvyššej úrovni. Tu vo víre tvorivého procesu 
sa dá učiť , inšpirovať novým , dneš.ným. 

Kritici v NDI. sto ja v centre hudobného diania. 
Vážnosť ich miesta o. i. stimulujú (pre nás nebýva
lé) priležitostí v t lač i (i v denníkoch) i možnosť slo
bodného povolania . 

Zväz skladateľov NDR - pobočka v Drážďanoch 
- už po štvrtýkrát usporiadal Seminár hudobných 
kritikov. Tohto roku na tému Etos v kritike. H lav
ný referát podpredsedu Zväzu dr . Petra Spahna 
z Berlína navodil viacero problémov: kritik-sklada
tel· inte rpret-poslucháč. Najmä väzba kritik-poslu-

Dokončenie zo str. l 
dovoliť humorný nadhfad s istou dávkou re
cesie. Z Brna bol aj ďalší súťažiaci , skupina 
Avocado. Folkovo ladené Necelá slova Jana 
Fialu a Jaroslava Svozlla priniesli spestrenie · 
súfainého plesňového koktailu. Naprázdno 
obi~li predstavitelia českého disco prúdu : Mi
dial David utrpel v piesni Úraz Karla Mi
!Wnlkaa Pavla Vrbu .• úraz" , keď zabudol text 
v refréne, Petr Kotvald v Satelite J indi'lcha 
Pannu a Pavla Cmlrala nezvládol v úvode 
jednoduchú techniku zapnutia mikrofónu 
a Pavel Horňák sa netrafil do terča ani v Ter
tllúky Zdeňka Bartáka, Františka Janečka a 
Richarda Bergmana. Omylom súťažného fi
nále bol násilný, kŕčovitý a neúprimný prejav 
amatérskej heavy metalovej Kobry v Prlchuti 
DeJJ'Iskeho čaju Miroslava Žudela a Viktora 
Miklá.b. 

Kým československá piesňová súťaž už po 
druhý raz využila halfplaybacky, prvýkrát sa 
spôsobom polovičných playbackov prezento
vali aj účastnlcl medzinárodnej piesňovej sú
tlie, ktorá už tradične priniesla prevahu 
piesní festivalového typu s využitím orches
trálnej inštrumentácie . Spomedzi interpre
tačných výkonov reprezentantov 14 krajin 
európskeho kontinentu, viaceré našli naplne
nie v miere porovnateľnej so štandardom 

Vytríbený vkus a cit pre náladu skladby 
prejavil Schnek i na treťom festivalovom 
koncerte v Introite, chorále a fúge pre or
gan a deväť dychových nástrojov na tému An
tona Brucknera od súčasného rakúskeho 
skladateľa J . N. Davida. S organovou tvor
bou V. Bokesa, skladbou - Hudba pre dychy 
a organ - sa s veľkou dávkou muzikantskej 
spontaneity vyrovnal v úvode večera Imr ich 
Szabó. Najpútavejším programovým číslom 

bola Omša C dur Korunovačná W. A. Mo
zarta . Pri jej realizácii mal dirigent Róbert 
Stankovský k dispozícii dobre pripravených 
domácich filharmonikov, Košický spevácky 
zbor učiteľov (zbormajster Karol Petróczi) 
a výborných sólistov - spevákov M. Kobiel
sku-Tkadlčíkovú, M. Beňačkovú , V. Kociá
na, M. Babjaka a organistku E. Dzemjanovú. 
D irigentovi sa podarilo s nadhľadom zdôraz
niť oblúk diela s presným načrtnutfm detai-
lov. · 

Sovietsky organista Garri Koniajev sa 
predstavil ako typ veľkorysého interpreta, 
sústreďujúceho sa na veľké celky. Jeho inter
pretácia Partity g mol BWV 768 a Sonáty Es 
dur BWV 525 pôsobila pri značnej snahe ob
jektívne vystihnúť Bachov rukopis, príliš 
stroho. Tento spôsob hry uplatnil Koniajev 
i v Chorále č. 1 E dur C, Francka, kde mu 
prílišná vecnosť nedovolila preniknúť do 
hfbkovej podstaty diela. Oázou recitálu bolo 
uvedenie Piat ich kontrastov od estónskeho 
skladateľa E. Arroa, ktoré boli precízne re
gistrované a z celého programu vyzneli naj
lepšie. Výkon organistu (ktorého chtiac-ne~ 
chtiac porovnávame s úrovňou sovietskej or
ganovej školy reprezentovanej L. Digrysom) 
rozhodne nevyvrcholil v dvoch častiach 
z cyklu La Nativité du Seigneur O. Messiae
na, ktoré vystaval na bombast ickom, ~egis-

tračne málo dife rencovanom zvuku, čím zo
trel účinok skladatefovho rukopisu. 

Posledným zahraničným hosťom bol švaj
čiarsky umelec Felix Gubser , (pedagogicky 
pôsobiaci v Zurichu), ktorý si pre svoje vy
stúpenie zvolil program zostavený z rýdzo 
francúzskej romantickej literatúry - Chorál 
č. 3 a mol C. Francka, Andante cantabile 
Ch. M. Widora , Gotickú suitu c mol op. 21 L. 
Boelmanna, Pastorale a sinfoniu č. l. op. 42 
A. Guilmanta. Gubser v nich predstavil or
gan v neobyčajnej fa rebnosti, v bohatej re
gistrácii pôsobil dojmom nevyčerpateľného 
zdroja invencie. Modelovanie fráz, pestrosť 
v dynamických odtieňoch dodávali skladbám 
v jeho interpretácii presvedčivý výraz. 

Na poslednom koncerte sme sa stretli 
s Československým komorným orchestrom 
a jeho zakladateľom a dirigentom Otokarom 
Stejskalom. V úvode programu odznela 
Ouvertiiren-Suite J. Fischera, v ktorej Stej
skal uplatnil svoje dlhoročné skúsenosti 
s týmto ansámblom. Dielo vystaval s citom 
pre jeho proporčnosť a výrazový profil . Or
ganista F . Gubser predniesol svoj part v Suite · 
pre organ, husle, violončelo a sláčikový or 
chester op. 149 J . Rheinbergra. Z jeho hry 
vyžaroval kľud i muzikantská spontaneita , 
ktorá bola vlastná i ďalším dvom sólistkám , 
husllstke Eve Lustlgovej a violončelistke Mar
gite Fleisigovej. D irigent s orchestrom vytvo
ril v sprievode inšpiratívne zázemie. Mieru 
nesmiernej komunikatívnosti Mozartovej 
hudby potvrdilo Divertimento C dur KZ 157, 
v ktorom dirigent vystihol melodickú preg
nantnosť s akcentom na homogénny prejav 
orchestra. Prfkladnú dramaturgiu konce'rtu 
umocnila interpretačná úroveň te lesa. Ďal
ším organistom bol Ján Vladimir Michalko, 
ktorý sa predstavil v Koncerte pre organ 

Drážd'anské semináre kritiky 
cháč (konzument-čítate[) sa pertraktovala u väčši 
ny diskutujúcich . Diskusia , ktorú viedol dr. 
F. Strehler prebiehala vo velmi otvore nom, kritic
kom duchu. Rozobera li sa problémy všeobecne, 
hľadali sa riešenia na základe osobných skúsenost í, 
znalostí, faktov. Kritici z rôznych žánrových oblastí 
konfrontovali a obhajovali svoje názo ry na otvore
nom poli tvrdej diskusie. Odborná i denná tlač , 

rozhlas, televízia prispeli k snahám o zlepšenie, 
h!adanic stimulov, východísk. S ľútosťou sme kon
štatovali , že s ituácia u nás je neporovnateľná. Na
priek spomínaným možnostiam boju jú o ďalšie 
priestory v novinách, uplatne nie odbornejšej úrov
ne ako neraz vyžadujú redaktori časopisov (vzhľa
dom na zrozumiteľnosti pre čitateľa ... ). Odznelo 
vera poučného, stimulujúceho, poukazujúceho na 

podobných festivalových podujatí, napr. 
Veľkej ceny Eurovízie a pod. Vo festivalovej 
kantiléne zaujali predovšetkým vokálne ex
hibície jednotlivých inte rpretov. V tomto du
chu sa možno stotožniť s udelením zlatej BL 
španielskej speváčke Lian Ross a piesni Luisa 
Rodrigueza a Leroya Skeeta Je mi dobre, 
s ktorou sa interpretka úspešne prezentovala 
aj na minuloročnom fest ivale MESAM v Ju
hoslávii. Podobne ako pred dvoma rokmi Ni
cole z NSR aj teraz získala striebornú BL 
a sympatie publika ďalšia reprezentantka tej
to krajiny, najmladšia účastnlčka festivalu, 
sedemnásťročná Dorkas s piesňou Boj lm sa, 
úspešných festivalových autorov Ralpha Sie· 
gela a Bernda Meinungera, v ktorej upúta la 
pôsobivým zrelým vokálnym prejavom. 
Bronzové vavríny pripadli vlťazovi českoslo

venskej piesňovej súťaže Richardovi Miillero
vi a piesni Aj Ty! Zaujali aj ďalšie interpre
tačné výkony v prezentácii holandskej spe
váčky G' Race, belgickej reprezentantky Ni
cole Mery, rakúskej speváčky talianskeho pô
vodu Etty Scollo, francúzskej šansonierky 
Myriam, či Angely Bučko zo ZSSR. 

Aj teraz prilákali na svoje vystúpenia znač
nú časť lýrového publika domáci a zahraniční 
umelci v prehliadkovej časti festivalu. Strhu
j(tcou choreografiou s prvkami pantomimic-

kul túrnosť, otvorenosť i nadšenie. Napokon overiť 
kultúrnosť poslucháča sme mali možnosť na koncer
te súčasnej hudby skladatefov NDR v Centre pre 
súčasnú hudbu. Je ho priestory zaplnili nielen hu
dobníci a kritici (ktorým bol koncert v predvečer 
konfere ncie venovaný), ale aj mladí poslucháči. Je
ho dramaturgia bola prierezom súčasnej komornej 
tvorby autorov NDR. Počuli sme expe rimentálne 
Klavírne variácie Chr. Miincha , inštrumentálne ná
padité Nočné rozhovory pre flautu a veľký bubon 
E . Mayera , Tanečné epizódy pre pozaunu a klavír 
R. Lischku a invenčne rymtickú kompozíciu pre 
nezvyklé obsadenie- Kvarteto pre bicie od Huber
ta Krossa. 

Získať lístky do Semperovej opery je. ozajstným 
problémom. V jej predstaveniach prezentujú svoje 

1989 
kého charakteru vyvolali nadšenie reprezen
tanti belgického new beatu Confetti's. Použi
tie úplného playbacku kompenzovali scénic
kou podobou nového diskotékového hudob
no-tanečného smeru , využívajúceho v tomto 
prípade dynamický rytmický podklad pozna
menaný černošskými prameňmi americkej 
hudobnej proveniencie- New Beat Mix, The 
Sound Of C' , exotickými vplyvmi - Cin Chi
na, pochodovým rytmom - March, či rene
sanciou rock'n'rollu . Sklamaním bolo vystú
penie predstaviteľky talianskeho disco Sabrl
ny, ktorá výrazne distonovala a tak jej pro
gram bol nechtiac pokračovan ím vizuálnej 
koncepcie prvého koncertného večera , čomu 

nedokázali zabrániť ani piesne bodujúce v zá
padoeurópskych hitparádových rebríčkoch . 
Oveľa úspešnejšie si počínal v závere tretie
ho festivalového večera dvojnásobný víťaz 
Veľkej ceny Eurovízie, Johnny Logan z Ír
ska. Zanietenou interpretáciou hitov Lonely 
Lovers, Hold Me Now a ďalších si získal pub
likum a jeho vystúpenie sa pretiahlo do pol
noci. Umeleckým vrcholom Bratislavskej lý
ry 1989 bolo vystúpenie americkej folkovej 
speváčky Joan Baez, dnes už legendy z en
cyklopédie svetovej populárnej hudby , ktorá 
stála pri zrode protest songu a dlho bola jeho 
najvýznamnejšou ženskou osobnosťou . Joan 
Baez presvedčivo a s naliehavosťou svojho is
tého hlasového prejavu prezentovala ľudové 
piesne írskeho a mexického pôvodu i ďalšie 
skladby svojho súčasného folkového reperto
áru: Turn me around , No woman no cry , 
Warriors of the sun, Follow the sun , ale aj 
Sleep tonight skupiny U2, či záverečné beat
lesovské Imagine a Let it be, ku ktorým sa 
spontánne pridávalo publikum v Športovej 
hale . Joan Baez nezostala nič dlžná ani svojej 
povesti kontraverznej osobnost i s pikantnou 
škandalóznou príchuťou , čo potvrdila napr . 
dedikáciou piesne Charte 77 a českému spi
sovateľovi Václavovi Havlovi, či pozvaním 
bratislavského pesničkára Ivana Hoffmana 
na pódium , tak ako kedysi začiatkom 60-tych 
rokov pozvala na pódium vtedy ešte úplne 
neznámeho Boba Dylana. Je potrebné do
dať, že v prípade Ivana Hoffmana sa zrode
nie hviezdy sve tovej scény populárnej hudby 

Fel ix Gubser Snímka archív HŽ 

a sláčiky d mol č. 6 M. Corretta. V interpre
tácii tohto nie veľmi rozsiahleho trojčasťové
ho diela vznikla ideálna súhra. Umelecky 
hodnotným záverom koncertu bola Symfónia 
g mol č. 12 F. Mendelssohna Bartholdyho, 
v ktorej dirigent jednoduchými výrazovými 
prostriedkami dospel k presvedčivej gradácii 
diela. Vystúpenie Ceskoslovenského komor
ného orchestra bolo dôstojným záverom fes
tivalu. Aby však festivalovú atmosféru bolo 
cítiť na každom koncerte, musia sa organizá
tori v budúcnosti snažiť o to, aby umelecky 
hodnotné, skutočne festivalové zážitky boli 
jeho doménou a nie ojedinelou udalosťou . 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

prístupy tvorcovia rôznych súčasných smerov. Od 
experimentujúceho režijného rukopisu Ruth Be r
ghausovej a jej školy - až po trad ičné inscenácie. 
Popri experimentálnej Elek tre dobrým dojmom za
pôsobilo baletné spracovanie Jozefovej legendy od 
F . Straussa, no najmä koncepčná prepracovanosť 
a choreografická nápaditosť Stravinského Vtáka 
ohniváka. Obe pod taktovkou Hansa E. Zimmera, 
v choreografii Haralda Wandtkeho. Perfektný or
chester Staatskapelle tento zážitok umocnil. 
Drážďany počas štyroch dní poskytli ešte ďalšie 

umelecké zážitky. Svet obrazov preniesli dočasne 
(v dôsledku rekonštrukcie Zwingra) do Albertina. 
Samozrejme výber. Z oblasti hudby v dľwch semi
nára prebiehal aj XIV. ročník Jazz dixielandu . 
Hudbou kapiel z Európy i Kanady zneli po tieto dni 
najmä priestory Prager Strasse , kde na improvizo
vaných pódiách hudobníci rozdávali radosť spon
tánnym muzicírovanfm a napokon na balkóne Palá
ca kultúry prezentovali svoje umenie rôzne kultúry 
a spoločenstvá. ETELA ČÁRSKA 

Johnny Loaan z Írska 

nebude opakovať. Z našich umelcov sa pre
hliadkových častí festivalu zúčastni li Michal 
Prokop, Framus S, Vladimír Merta, C + K 
Vocal spoločným vystúpe11ím a skupina 
E lán. 

Už na minuloročnej BL zostala z pridruže
ných festivalových podujatí len Poetická lýra, 
v dramaturgii a réžii jedného z osobitých or
ganizátorov bratislavského hudobného živo
ta Ladislava Snopka, ktorý aj na Poetickej 
lýre '89 v Stúdiu S 9. a 10. júna prezentoval 
rozmanité prejavy a podnetné hodnoty z ob
lasti menšinových žánrov. Účasť Vladimíra 
Mertu , Deža Ursínyho so skupinou , Jaromíra 
Nohavicu , Ivy Bittovej a Pavla Fajta na tom
to sate litnom podujatí korunoval poľský hu
dobník Stanislav Sojka. umelec otvorený 
rôznym štýlovo-žánrovým obmenám džezu 
a populárnej hudby. 

Bratislavskej lýre '89 predchádzal výni
močný koncer t j ednej z najvýznamnejšiCh po
stáv svetovej hudobnej scény. Na štadióne 
Slovana sa 30. mája 1989 predstavil viac ako 
30-tislcovému publiku Stevie Wonder z USA. 
V trojhodinovom koncerte tlmočil svoj im 
hudobným i ľudským posolstvom myšlienky 
vzájomnej tole rancie, radosti a lásky. Brati
slava zaznamenala doteraz najvýznamnejšiu 
návštevu umelca zo scény svetovej populárnej 
hudby. O dva roky oslávi naša metropola 
svoje dvetisíce narodeniny. Dúfajme, že do
vtedy v knihe návštev pribudnú ďalšie známe 
mená a že k dôstojným oslavám prispeje aj 
Medzinárodný festival populárnej piesne 
Bratislavská lýra. BRANISLAV SLYSKO 



CYKLUS KONCERTOV 
MDKO 

Collegium quodlibet 
a Jiií Stivín 

Májový cyklus komorných koncertov 
MDKO bol (až na výnimku klavírneho reci
tálu) v znamení českého koncertného ume
nia. Táto zrejme náhodná dramaturgická 
konštelácia však zapôsobila priaznivo: stret
nutia s českými interpretmi sú pre nás víta
nou a inšpirujúcou príležitosťou , najmä, ak 
sa jedná o výnimočné kvality. Tie reprezen
toval hneď prvý zúčastnený pražský súbor 
Collegium quodlibet so svojim protagonis
tom, flautistom Jii·im Stivinom, v programe 
na tému Baroková hudba ako inšpirácia -
2. mája. Stivín je mimoriadna, priam magic
ká osobnosť. Popularita, ktorú získal najmä 
cez (svoje prvoplánové) džezové inkarnácie 
prispela k tomu , že jeho produkcie sa stali 
zvlášť vyhľadávané a tentokrát vzhľadom k li
mitovanej priestorovej kapacite v Klaris
kách, širokému okruhu obdivatefov i nedo
stupné. 

Program koncertu bol vystavaný priam 
ukážkovo. Prvá časť bola "prechádzkou" ob
dobím baroka . Vystriedali sa tu v sólových aj 
kombinovaných zostavách skvelí inštrumen
talisti . Violončelista Petr Hejný napríklad 
prispel k autentickému vyzneniu programo
vých titulov interpretáciou na viole da gamba 
- v Telemannovom Triu a Händlovej sólovej 
Sonáte, historickú atmosféru zdôraznila aj 
Stivínova baroková flauta (v spomínanej Te
lemannovej skladbe a v sprievodnej línii Vi
valdiho kantáty). Známy Aleš Bárta- tento
raz v roli čcmbalistu - sa podieľal v skladbách 
nielen na continuu, ale svoju "pôvodnú" pro
fesiu ·organistu pripomenul aj na staronovom 
klariskovom organe v Sweelinckovej Fantá
zii . Súbor kompletizuje speváčka Marie Hi'e
bičková, ktorá zaimponuje nielen muzikali
tou, ale i civilným, vyrovnaným, nepreexpo
novaným prejavom. Celá baroková časť pro
gramu vyznela zvlášť ucelene , s dôslednou 
kresbou charakteristických prvkov v jednot
livých interpretovaných skladbách, s jedineč
ným vystihnutím atmosféry - navyše, podpo
tenej bezprostrednými verbálnymi vstupmi 
úvahami , sentenciami Jiflho Stivlna. Zažíva
júc jeho briskný slovný štýl, popri klasicky 
čistých a brilantných inštrumentálnych kreá
ciách, priznám sa , viackrát som očakávala 

akýsi záblesk v prísnych kontúrach baroko
vých skladieb - štrbinku, cez ktorú by pre
nikla reflexia ,.z iného sveta" spochybňujúca 
štýlovú pevnosť . . . Márne , pochybnosť v Stí
vínových i nterpretačných dotykoch nemá 
miesto. Presvedčí nielen znalosťami a výsost
ne zasväteným prfstupom k tlmočeniu tohto 
historického obdobia, ale aj zvláštnou schop
nosťou stotožniť sa a zároveň s nadhľadom 
vyložiť estetiku baroka vkusným a aktuálnym 
spôsobom. k.. tomuto aktu mal (spoločne 
s ostatnými členmi Collegia) dostatočný 
priestor v pointe večera - akejsi konfrontač
nej báze - quodlibete, vystavanom na kon
krétnych barokových inšpiráciách (zo skla
dieb Telemanna, Bacha ... ) , s názvom Pre
meny času . Na ploche kompozície sa odohra
lo veľa pôvabných, vtipných, vzrušujúcich, 
invokujúcich aj provokujúcich hudobných si
tuácií. Uplatnili sa tu nielen veľké technické 
možnosti všetkých z(ačastnených, ale aj ich 
veľký muzikantský potenciál v schopnosti im
provizovať a pohotovo komentovať dané 
myšlienky. Skladba bola ozaj fascinujúcou 
ukážkou improvizačnej zdatnosti a majstrov
stva. Bola (podľa slov Stivfna) "meditáciou o 
tom, či má zmysel hrať barok, hrať hudbu 
vôbec ... " Ak by mal rezultát (Premeny času 
i predchádzajúce skladby) odpovedať na tak
to formulovanú "existenčnú" otázku, tak 

j ednoznačne by musel hl asovať za. Za dobrú 
hudbu, akú Jifl Stivín a jeho Collegium quo
dlibet produkuje . 

L Ý DIA DOHNALOV Á 

Milan Šlechta 
Historický organ z 18. stor.- novoinštalo

vaný v Klariskách, sa začal uplatňovať v dra
maturgii komorných podujati MDKO. Po 
inauguračnom koncerte Jána Vladimfra Mi
chalku dostal možnosť český organista Milan 
Slechta. Zručný praktik-profesionál, fundo
vaný teoretik (autor skrípt D~jin y varhan 
a varhannl hudby v Evropé, Metodika var
hannl hry) , do svojho programu zaradil zná
me, lákavé tituly autorov 18. a 19. storočia 
začínajúc Zipolim-končiac Beethovenom. 
Pôvabné canzony, sonáty, toccaty, fúgy, sui
ty zneli na originálnom dobovom nástroji mi
lo, autenticky. Vytvárali atmosféru radostné
ho muziclrovania, hravosti. Bola to hra, kto
rá zapôsobila uvoľnenosťou. 

Milan Slechta v minulosti hral v Bratislave 
na všetkých organoch. S prís lovečnou rozva
hou, podporenou širokým rozhľadom inteli
gentného organistu , ktorý má dar presvedčiť 

o správnosti svojho zámeru . Publikum si zís
kal aj v Klariskách, 15. mája i keď teraz viac 
improvizoval ako tvoril. Malý kontakt s ná
strojom bolo cítiť najmä v technických para
metroch i keď umelecký nadhľad a bohaté 
znalosti dobových nástrojov nedovolili us
trnúť, skôr podporili brilantný rozlet fantázie 
interpeta. Dobre sa počúval i Zipoliho Styri 
skladby pre organ a Galuppiho Sonáta d mol, 
Toccata primi toni od A. Scarlattiho vyžado
vala bližší kontakt s nástrojom, vyrovnanej
šiu hru , koncepčnej šiu stavbu. Preexponova
né tempá rýchlych častí uberali z celkového 
dobrého dojmu. Vaňhalove Dve fúgy zneli 
najbezprostrednejšie. Skladby viedenských 
klasikov-Andante pre píšťa lový hrací stroj 
F dur KV 616 od W. A. Mozarta, Suita pre 
flautove hodiny od J. Haydna, a Suita pre 
pfšťalový hracf stroj od L. v. Beethovena tre
ba chápať skôr ako hudobné hračky inštru
mentálnej atrakcie , vyvolávajúce zábavu, ús
mev, bezstarostnú náladu. 

Od nástroja skromných dimenzií nemožno 
očakávať zvuk klasických organových .,ku
sov". Cieľom takéhoto typu koncertov je 
skôr oživiť minulosť , v ti ahnuť do deja publi
kum , osviežiť sa hudbou starých majstrov , 
potešiť sa z nestarnúcej sviežosti ich poetík , 
vychutnať atmosféru bezprostrednosti , ktorú 
pripraví interpret. A Slechta v tomto zmysle 
zapôsobil. 

ETELA ČÁRSKA 

Česká hudba na Hrade 
V rámci koncertov pre Kruh. priateľov čes

kej ku ltúry zavítalo k nám 24. 4. Kvarteto 
Bohuslava Martinu s programom zostaveným 
z českých skladieb. Kvarteto B. Martinu po
znajú mnohí poslucháči ako Havlákovo kvar
teto (teleso vystupovalo do roku 1985 pod 
týmto názvom). V Bratislave sa predstavilo 
Kvarteto B. Martinu s dielami V. Nováka, 
J. Felda a A. Dvoráka. Zhodou okolností bol 
na koncerte prítomný i skladate ľ Jindrich 
Feld, ktorý celý koncert uviedol stručným 
a výstižným vstupným príhovorom. 

Ako prvé zaznelo Novákovo Sláčikové 
kvarteto č. 2 D dur op. 35, v ktorom sa autor 
hlási k svojmu tradičnému kompozičnému 
monotematizmu . Fúga a Fantázia je toho ži-

.. 

vým dôkazom. Celé dielo sa nesie v polohách 
lyrickej meditácie a snivých hudobných obra
zov. K slovu sa tu dostáva predovšetkým 
skladateľova záľuba v kontrapunkt ickej práci 
s hudobným materiálom. Prirodzene nie je to 
kontrapunkt školometský a kompozične ste
rilný. V. Novák hl'adá i v tejto kompozičnej 
technike svoju vlastnú tvár. Klbko kontra
punktických zápletok sa odvíja veľmi priro
dzene a samozrejme so zmyslom pre čas 
a vnútorné členenie toku hudby. Záverečná 

Fantázia je vlastne ďalšou evolučnou hudbou 
už nastolených myšlienok. Interpretácia ak
centovala predovšetkým expresívnu krivku 
hudby, ktorá smeruje od introvertných polôh 
k vypuklej dramatickosti. 

Jane Coopová 
Kanadská klavi~stka Jane Coopová sa 

predstavila bratislavskému publiku so samo
statným recitálom 23. mája v Moyzesovej 
sieni SF. 

Ak sa s nejakým interpretom stretávame 
po prvýkrát, stávajú sa jeho tvorivé kreácie 
východiskom a podkladom na načrtnutie 
a postupné potvrdenie jeho umeleckého pro
filu a reprodukčného štýlu. Niekedy to býva 
iba neúplný obraz, spôsobený zúženým re
pertoárovým záberom. V prípade tohto pod
ujatia však výkon i dramaturgia programu 
boli dostatočným podkladom na to, aby sme 
získali veľmi presvedčivý, úplný a plastický 
obraz o umelkyniných možnostiach. 

V tejto súvislosti treba v prvom rade vy
zdvihnúť fakt , že ťažisko tvorivého záujmu 
Coopovej je na výraze, prcsnom modelovaní 
drobnokresby i celku, takže poslucháč sa do
káže v jej interpretácii priam ideálne zorien
tovať. Tieto parametre sa začali jasne načrtá
va( už v úvodnom Bachovi (Prelúdium a fúga 
e mol z 2. dielu Temperovaného klavfra -
BWV 879). Zaujal precíznym vypracovaním, 
plastikou, správnym vynášaním polyfonickej 
kompozičnej práce ale i živým, elegantným 
stvárnením. 

Aj svet W. A. Mozarta je typu tejto umel
kyne, vďaka jej nemalej inteligencii , veľmi 
blfzky. Klavfrna sonáta a mol (KV 310) mala 
krehké, ale vždy pevné kontúry, živosť , spev
nosť , šarm, temperament. Vynikajúce tech
nické stvárnenie, čistota kresby i v pasážach , 
vyrovnanosť a jadrnosť boli natol'ko samo
zrej mé, že poslucháč vnímal iba ich výrazový 
dopad. A to je najvyšší cieľ , ktorý umelec pri 
komunikácii s publikom dokáže dosiahnuť! 

Znamenité školenie (študovala u Anto ina 
Ktirtiho a Leona Fleishera) , sila talentu i ne
odmysliteľná húževnatosť prin iesli bohaté 
ovocie aj pri tlmočen í chopinovského sveta 
(Scherzo č. 4 E dur op. 54). Formovanie 
plôch, priezračnosť pasáží aj v tých naj rých
lejších tempách (tie leteli neraz v imponujú
co dravom nápore) , i poetický náboj spevnej 
kantilény. nad tým všetkým pevná formujúca 
tvorivá sila , znamenite vygradovali vyznenie 
prvej polovice programu. 

Druhá časť recitálu sa opierala o autorov 
hudby nášho storočia . Ukázalo sa, že inšpirá
cia, ktorou umelkyňa opuncovávala štýl klasi
kov, ju neopustila ani pri tlmočení prcdstavi
tel'ov modern y. Veľmi zaujalo Sedem krát
kych kusov Arthura Honeggera, v ktorých 
nápaditosť autora i tvorivá sila interpretácie 
slávili dokonalý triumf! Každá skladbička 
mala svoju náladovú atmosféru a predovšet
kým zrozumiteľne načrtnutú drobnokresbu 
zasadenú do pevného rámca celku. U nás te
mer neznámy opus zaujal natoľko , že stoj í za 
to doporučiť ho na naštudovanie aj niektoré
mu z našich pianistov. 

Vysoké majstrovstvo , ideálna rovnováha 
tvorivej pote ncie - citu i rozvahy sa znameni
te snúbili aj v náročnom impresionistickom 
cykle Gašpar noci od Mauricea Ravela . Do
minovalo ideálne farebné tieňovanic, zreteľ

ná kresba nanášaná akoby jemnými ťahmi 
štetca. Nic zámerné zahmlievanie, skôr na
opak: čo najzreteľnejšie kultivované vynáša
nic tematickej práce. Zaujalo aj široké spek
trum dynamického arzenálu (hoci vrcholy vy
zn revali niekedy až prihystericky - ale to je 
jediná pripomienka, akú znesie tento ináč po 
všetkých stránkach skvelý výkon). 

Virtuózne možnosti , imponujúcu schop
nosť stupňovať dynamiku i tempo virtuóz
nych postupov, preukázala kanadská klavi
ristka aj v záverečnej Toccate S. Prokofieva. 

Skoda, že tento výkon sledovalo pomerne 
málo obecenstva. Absentovalo hudobné 
školstvo- žiaci i pedagógovia (VŠMU, Kon
zervatórium) i naši profesionálni klaviristi . 
Bolo čo sledovať , vychutnávať , i z čoho sa 
pouči ť ! Škoda! Usporiadateľ sa mal azda viac 
za interesovať na propagácii akcie. Nezaslú
žene vyznela trochu prihlucho! 

VLADIMfR CIŽIK 

V záverečnej časti sa opäť dostáva k slovu 
fúga - ako reminiscencia na vstupnú časť 
hudby. 

Do celkom odlišných, bezkonfli ktových 
polôh nás strhla hudba J, Felda - konkrétne 
jeho 111. s láčikové kvarteto. Sám autor na 
margo svojho diela poveda l, že chcel napísať 
hudbu bezstarostnú a hravú. Jednoducho ta
kú, ktorá by spôsobila potešenie h ráčom i 
poslucháčom . Myslím si, že zámer sa mu vy
daril. Feld postavil svoju hudbu na prehľad
nej faktúre - na čitateľnom tvorivom úmys
le. Hudba sa odvíja z pohrávania sa kvinta
kordových súvislostí a z rytmickej roztopaš
nosti. Možno sa kompozičný zámer skladate
l'a neraz premenil v gesto , v pózu - no i táto 
hravá teatrálnosť bola zakomponovaná v plá
ne sk ladateľa . 

Záverečná časť koncertu patrila Dvorákov
mu Sláčikovému kvartetu F dur - Americké
mu, ktoré je jedným z najväčšfch skvostov 

Milan ~lechta Snímka arthiv už 

Pražské marimbové 
trio 

Pražské marimbové trio (v zložení marimba. 
husle , gitara) síce na koncert 30. mája nepri· 
lákalo prfliš veľký du v záujemcov (ako v prí· 
pade Collegia quodlibet), podujatie však 
programovou skladbou i zaangažovanými 
členmi súboru bolo prísľubom k zážitku. Stč· 
pán Rak je výborný a známy gitarista, Jaro· 
slav Svčccný patrf k inte rpretačnej špičke 
českej husrovcj hry, Miroslav Kokoška je 
v hre na ma rim bc priekopníkom u nás dosiaľ 
ncprekonaným (navyše. kompozične inšpiru· 
je celý rad sk ladateľov) . Táto farebne ne· 
obyčajná inštrumentálna zostava t lmočila 
jednak prepisy skladieb (Josef Myslivečtk, 
Bohuslav Martinu, Joseph Haydn a Otakar 
Sevčík), jednak pôvodné kompozície (Stepán 
Rak). V prípade transkripcii - á ko to uz býva 
pravidlom - ~mc boli svedkami u rč i tého este· 
t ického posunu, presunu ťaž iska v zaužívanej 
hierarchii prvkov. ale aj eliminovania veľa· 
krát štýlotvorných elementov. Naprfklad 
prcpisom pre tento typ tria Myslivečkova So· 
náta G dur. podobne ako Haydnovo Lon· 
dýnske trio získali celkom inú dimenziu, ako· 
by vonkajší obrys· skladby naplnili iné. pô· 
vodným len podobné súvislosti . Spomedzi 
zúčastnených nástrojov husle , ktoré znejú 
najprieraznejším tónom (podporené ~pecific· 
kou klariskovou aku~t i kou) získali primárnu 
funkciu, a tým sa inštrumentálne dialógy 
a paralely stali ncpreh ľadnými , občas až za ni· 
kalí. V tretej časti Troch madrigalov Dohu· 
sl ava Martinta (pôvodne pre husle a violu) zas 
v súzncní huslí a niarimby vynikli osobité. 
neopakovateľné vert ikálne vzťahy . Aj keď~ 
Stčpán Rak prezentoval ako zdatný autor 
(napr. v Renesančnej suite) , predsa ho 
uprednostním ako inte rpreta . Jeho ~kladby 
vyznievajú viac v prospech vonkajších efek· 
tov. vc l'akrát stimulované (čo je napokon po
chopiteľné ) ,.nástrojovým·· myslením, na 
úkor vnútornej "prežitosti" a konccntrova· 
nosti myšlienok. Na záver programu a do
stali k lovu všetci členovia súboru - ako au· 
tori a zároveň i interpreti . Vo všetkých troch 
prípadoch sme mohli obdivovať bezchybné 
nástrojové nasadenia, muzikantskú iskru 
a invenciu, virt uozitu... . no opakujem -
v zmysle každého nástroja zvlášť . V tejto ne· 
tradičnej , zvláštnej kombinácii možno súbor 
ako celok akceptovať len s výhradami .. . 

LÝDIA OOHNALOVÁ 

svetovej komornej literatúry. l keď som 
k predchádzajúcim dielam nevyslovili takmer 
žiadne kritické pripomienky (veď išlo o kom· 
pozičné práce hodnotné a umelecky presved· 
čivé) predsa len po~lucháč pri tej to Dvoŕáko
vcj hudbe nemohol nepocít i ť ten naprosto 
nový stupea'l umeleckej kvality a duchovného 
bohatstva. Toto konštatovanie prirodzene 
ncznehodnocujc diela V. Nováka či J. Felda. 
no Dvofák je predsa le n tým veľkým géniom 
českej hudby, ku ktorému sa stále vraciame 
ako k nepre konate l'nému bohatstvu. Pražskí 
umelci mali Dvorákovu hudbu detailne pre
č íta nú a dotvorcnú . Svoj výklad po tavili na 
prirodzenej spevnosti - teda na tých hodno
tách, ktoré sú pre Dvofá kovu hudbu príznač· 
né a typické. Preto bol ich výklad taký sa· 
mozrejmý a spontánny; presvedčil v audlt6-
riu Koncertnej siene Bratislav kého hradu 
každého poslucháča . 

IGOR BERGER 



Claude Debussy - Sláčikové kvarteto g mol op. IO 

Maurice Ravel - Sláčikové kvarteto F dur 

Opus Stereo 9311 2035 

Veľké umenie dokáže zázračným spôsobom vytrhn(tť človeka 
z kolobehu života a "uniesť'' ho do svojho sveta; vysnívaného. 
stvoreného a hlavne živé ho. I hudba Debussyho a R avela má 
kľúče od tejto ríše, doJctore j počas dlhe j hi tó rie dejín hudby 
vstúpil ~kutočne len malý zástup. Márne sa tam dobíjali tí, 
ktorí svojou verbálno u výrečnosťou vykladali a vysvetľoval i to 
svoje hudobné "vyznanie". Skutočne, písať noty a písať hudbu 
sú dve diametrálne od lišné veci ... De bu syho S l áčikove kvar
teto g mol uzrelo sve tlo sveta p red deväťdesiatim išie ti mi rok· 
mi, no pri jeho počúvaní akosi prestávajú platiť zákon y plynu
tia času. Táto hudba akoby bola napísaná od vekov, alebo prá
I'C dnes . v tej to chv!l i. Poslucháč a zrejme i interp ret má p ri 
tejto hudbe pocit , či snáď presne jšie túžbu večne splynltť s jej 
atmosférou. 
Trávníčkovo kvarteto azda malo tú jedinečnú šancu dot ýkať 

sa tohto sveta. Spolupôsobiť na jeho lesk a výzor, skráš l i ť ho 
a oživiť dotykom svojich nástrojov. Preto i slovo o tej to hudbe 
chce sa vkradnúť spolu s interpre tmi do sveta Debussyho hud
by a napísať čosi o .. mftvcj hmote", kto rá na veľké pre kvape
nie nie je mŕtva ani vtedy, keď j u č lovek začne čítať le n očami . 
Takzvaný amorfný artefakt ožije tu i vtedy , keď nemá znejúcu 
podobu. Tu na rozdiel od iných diel, J.. torých "mt\tva hmota" 
zostáva mŕtvou i vtedy, keď zaznie. V šťastných o kamihoch 
splynutia so Sláčikovým kvarte to m C. Debussyho prestáva 
fungovať priepasť medzi ubjektivistickou a objektivistickou 
orientáciou výpovede. Die lo a jeho svet .. po hlcuje", či pres
nej ic abwrbujc do svojho stredu človeka a výsledko m je po
kus o charakteristiku tohto sveta. Debussyho svet má vskutku 
senzitívne rozmery. To podčiarkuje a zmnožuje i intc rpretá· 
cia . Pravda je to senzi tívnosť patriaca výslovne Debussymu 
a jeho najvnútornejšie mu svetu . Teda nic objektívne videná 
senzitívnost', ale videná z poh l'adu svojho tvorcu. V prfpade 
Ravclovho Sláč ikového kvarteta F d ur sa dostáva hudba do 
polôh priam opojných. Tu už nepôsobia len metamo rfózy dc
bussyovskej hravosti , dráždivo-vzrušenej premenlivosti. Ra
velov svet je hcdo nistickc jš í; sladkasto o pojnejší (bez pejora
tívneho podtextu). Pravda nic u každé ho. Pod dráždivo opoj-

Z džezových stried 

ným spe vo m počuť pulz po hybu, neprestaj né poháňanie- cval 
hudby. Len sporadicky sa hudba ocitne v plachom rozjímanf. 
Keby sme sa teraz po kúsili čo najstručnejšie charakterizovať 
hudobnú látku oboch diel, možno by sme v oboch prípadoch 
narazili na slovo mono tematizmus. No pravdu povediac u De
bussyho je výraznej šie poci ťovaný než u Ravela . To preto, že 
Ravel s väčšou dávkou kompozičnej rafinovanosti dokáže pre
obliecť svoju myšl ienku. Dcbussy je v to mto smere zámerne 
zdržan livejšf. Klad ie snáď väčší dôraz na prieh ľadnosť identi
ty. Ravcl zase akcentuje prestro jenie, h ru na schovávačku. 
Inte rpreti načreli v oboch dielach do svojej širokej dynamickej 
a farebnej škály. Hudbe D ebussyho i Ravela vd ýchli ve ľk ý 
rozmach , oduševnenie i presvedčivú si lu. 

Antonín Dvofák - Sláčikové kvartetá 

Es dur op. 51 Slovanské 

F dur op. 96 Americké 

Opus Stereo 9311 2049 
Je to neľahká úloha vracať sa k hodnotám tak dôverne zná
mym, ako sú napríklad dve Dvorákove Sl áčikové kvartetá; 
Slovanské Es dur o p. 51 a Americké F d ur op. 96. Nielen pre· 
to, že boli už nespočetnekrát interpretované znamenitými ko
mornými te lesami , ale preto, že interpretačný ideál týchto d iel 
j e do detailov prepracovaný a takmer niet priestoru pre dopo
vedanie čohosi , čo by bolo potrebné k tej to hudbe dodať. 
Trávničkovo kvarteto p richádza s nahrávkami oboch Dvorá
kových ko morných diel v snahe vyjadriť sa k ním - povedať 

vlastné sta novisko, vlastný názor. Názvy jedno tlivých Dvorá· 
kových diel v tomto prípade vymedzujú teritó rium obom láči· 

kovým kva rte tám . Sú to názvy ohraničujúce charakter hudby. 
No Dvofákov génius odstraňuje všetky fiktívne hranice svojou 
nenapodobiteľnou kompozičnou poetikou, ktorá je v každo m 
jeho diele príto mná a živá. Kol'ko svetov je v te j to hudbe , koľ
ko všeľudských prúdov pulzujúcich bez hran íc. Všade počuje
me Dvofáka ; tú jeho symfonicko-komornú si lu a jedno tu . Tú 
vecnú premenlivosť nálad , kde sa rozbúrená hudba premení 
na krehkú miniatúru , ta k ako to počujeme v allegrovcj hudbe 
Slovanského i Ame rického kvarteta. Dvorákova hudba má ne
smiernu citovú nosnosť už len svojou výrečnou melodickou 

t.'ifi.liollin o/'boPdk, • c§>tn)!t] .rt!t(lntf'ts 
/Íl /.1. /Jr,f <!t~'}tl; fljt 'h ;';{f,IIYJfJU •, Út ;'./m~ljn,• (~; 'll;: ,';:A(,,,r,•t!•"/1' 

Matú§ JakaWic 

zložkou. Veď zoberme si len Dumku, alebo Romancu zo Slo 
vanského kvarte ta , alebo Lento z Amerického kvarteta, koľko 
je len v tejto hudbe rozmanitosti. Slovanská D umka blúdi sfce 
kdesi po ukraj inských stepiach v melancho licko zádumčivom 

rozpoloženf. Na strane druhe j však americké Le nto skrýva 
v sebe nekonečnú túžbu po domove. Je to snáď Dvofákova 
najčeskejš ia hudba. Táto spo mienka žije však i v záverečnej 
čast i uprostred roztancované ho veselia. Tie to polohy vyčítal i 
interp reti veľmi pútavo z Dvorákovej hudby. V žiadnom prf· 
pade však Trávníčovo kvarteto nehľadalo v Dvofákovej hudbe 
nováto rské poh l'ady. Duch tradície a vernosti k nej ich sprevá
dzal celým dielom. Možno to bola inte nzívne prežívaná predu
chovnelosť k Dvofákovcj hudbe, kto rá im pomáhala vše tko 
vypovedať. Možno túžba s totožn iť sa s pocitmi , stavmi, nála
dami , ktoré táto hudba vyvoláva. A možno i túžba byť inter
p retom i poslucháčom v jednej osobe . Tf, ktorých dokáže in
špirovať a modelovať vlastná interpretácia sú na naj lepšej ces
te k h ľadaniu a nachád zaniu svojho vlastného interpretačného 

ideá lu . Lebo vernosť k tradíci i nikdy nikoho tvorivo nezväzo
vala, skôr zaväzova la. A práve tento moment si Trávníčkovo 
kvarteto v plnej miere uvedomovalo. 

IGOR BERGER 

H. I . . E. Biber. Rosenkranz.Sonaten 

Archivprocluktion 
Akokoľvek je nám hudba barok'! známa, druh tzv. sólových sonát , 

o ktorých sa toľko píše v dejinách hudby, zostáva takmer neznámy. 
Myslfm i na ten fa kl , že ten málo umelcov si vytýčilo ako cieľ práve in
terpretáciu tohto mimoriadne rozšíreného druhu. 

Nesmieme zabudnúť , že názov sólová sonáta evokuje pojem sonáta 
bez sprievodu , ktorá sa v~ak označovala prídavkom ,.sen za basso". Só
lová sonáta vznikla zrejme pod vplyvom zrodu vokálnej monódie , con
tinuom sprevádzaného rccitatrvneho spevu. Na rozdiel od iných kom
pozičných druhov a foriem , ktorých pôvod sa stráca v anonymnej minu
losti , je nám pôvodca prvých sólových sonát známy, je ním Biagio Ma
rini. Pod názvom sólová sonáta sa rozumie vždy baroková sonáta písa
n:\ pre husle alebo iný sólový nástroj so sprievodom conlinua. Autormi 
sólových sonát boli takmer všetci barokoví skladatelia a virtuózi, ktorí 
neraz opatri li t ie to sonáty mimoriadne náročnými sólistickými úlohami 
- ovefa ťažšími, než nájdeme v sólových koncertoch. 

Jednoduchý zápis sólového hlasu a basovej osnovy, tzv. particettu , 
doplnený ešte č íslovou symbolikou, označujúcou akordy (ktoré mal 
hráč čembala a lebo iné ho akordického nástroja sám dopln i ť), vyvolal 
priam explóziu zrodu skladieb. • 

Heinrich Ignác Franz Bibe r patrí k najvýznamnejším pokračovate
ľom v tej to tradícii a možno ho pokladať za jedného z najoriginálnej
Mch autorov, rozvíjajúcich ešte v perióde stredného baroka tradíciu 
virtuóznych husľových a iných inštrumentálnych skladieb v krajinách 
strednej Európy. Ako svetoznámy virtuóz sa pustil do veľmi náročných 

úloh využívajúc pre svoj nástroj najrozma nitejšie finesy husľovej hry. 
Spomcr\me napr. scordatúru 1. j . preladenie huslí, čiže obchádzanie 
štandardn~ho ladenia v záujme sprístupnenia ťažko hrateľných postu
pov a súzvukov. 

Každý pokus dať týmto významným sonátovým kreáciám náležitú 
a zasluženú popula ritu treba vysoko kvitovať. 

Eduard Melkus, známy a významný rakúsky huslista publikoval spo
lu ~ Hugu.:llou D reyfusovou , Lionelom Roggom a Karlom Scheilom 
spomínané Dibcrovc Sonáty ako archívnu produkciu. 

Tento dramaturgický čin treba vysoko oceniť- nahrávka je naprie k 
ťažkostiam a interpretačným nárokom (vrátane technick ých). mimo
riadne vydarená. Skladby ožijú vo sviežom pohybe, v dobre vycítenom 
tempe bez toho, že by si človek uvedomil nemalé nároky, ktoré lá to in
terpretácia kladie na hráčov. Sprievod cont inua je volený takmer pri 
každej skladbe v odlišnom obsadení, čo pripúšťa a involvuje už samotná 
koncepcia. Raz je ro organ kombinovaný s čembalom a lutnou, vždy 
však aj s melodickým basovým nástro jom (čo je potrebné v prospech 
jasného vnímania harmónie) , inokedy používa violončelo, alebo fagot , 
či violo ne a pod. Výnimku tvorí skladba .,senza basso". ktorou je pa
ssacaglia pre sólové husle bez conlinua, vcTmi náročná skladba variač
ného charakteru . ľúto nahrávku možno pokladať za vzor tak v poníma
ní ako i v realizovaní Biberových sonát. Poslucháč si z nej dokáže vy
tvori ť obraz o skladobnom druhu sólovej sonáty, i o Bibcrovom sklada
tcfskorn ume ní. 

JÁN ALBRECHT 

V práci s mo ravským folkló ro m a s nfm súvi
siacim využitím modality , spoznávame Vik
lického začiat ky (LP v Ho lomóci méstč). 
K jeho činnosti však patrf aj práca s moder· 
nými džezovými štandardmi (Miles, Han
cock, Parker. .. ). Prepojením oboch ,.strá
nok" tvorby E. Viklického v osobitej inter
pretácii a dotvorení členov kvarteta (okrem 
spo me nutých hudobníko v i saxofonista Fran
tišek Ko pp) vzniká zauj ímavý typ hud by. Sú
bor pripravuje v súčasnost i dlhotrvajúcu 
platňu - niektoré skladby z nej uviedli i na 
koncerte. Vystúpenie kvarteta bolo podľa 
mňa vrcho lom májových podujatí v Klube 
pri ateľov českej kultúry. 

Viete, čím sú lákavé koncert y v Klube 
pria teľov českej kultúry? Výborno u atmo~fé
rou , pohodou, poci to m voľnosti ... Vycítili to 
v~e tci fanúškovia džezu , kto rí sem často pri
chádzajú , a tak sa vá m môže stať , že pri pra
videlných návštevách Klubu spoznáte v po
hybujúcich sa postavách tie isté tváre. A ak 
som pri prvej rece nzii džezových stried pou
kázala naj mä na slabú návštevnosť a zlú pro
pagáciu , musím pripo menú!', že i v tomto p rf
padé sa osvedčila propagácia prost redn lc
tvom .. samošírcnia informácií ústnym poda
ním." Podstatné však je. že výsledný e fekt 
v podobe plné ho Klubu sa dostavil. Pod ľa 
môjho názoru usporiadate lia môžu začať už 
teraz uvažovať o možnost iach premicstne nia 
podujatí do väčš ieho priesto ru , čo sa v p rie
behu lfalšieho roka stane akt.uál nym (ak do
vtedy džezové stred y nezrušia - vychádzajúc 
zo~kú~c ností z histórie.) Rozhodne je t.u p rí
ležitosť podchytiť posl ucháčske nad~enic, vy
chovať si publikum , a tak dať podnet aj k vy
tvoreniu väčšej t radície. Lenže minca má 
i druhú stranu: Klu bové ko ncerty pomáhajú 
rásť i hudobníkom. ktorí sa chopili možnosti 
účmkovania aj v p ríležitostných zostavách 
(i keď si myslím , že by ich mo hli využ ívať e~

te viac). 

problém som si uvedomila po vystúpení spe
váčky Mirky Kfivánkovcj a gita ristu Zdeňka 
Dvorá ka v d žezovom Klube na malom pódiu 
a neskô r na Slovensko m d žezovom festivale 
v Ž iline vo vel'kej sá le. Hoci to prvé vystúpe· 
nic malo skutočne vynikaj úcu atmosfé ru 
(HŽ č. 24/1988, str. 4) , v Ž iline som ma
la dojem, že sa hudobníci p ríliš nechávajú 
inšpirovať momentom , dano u chvíľou , čím 

ich ko ncert vo veľkej sie ni stráca pôsobivosť , 
hudobné myšlienky sú nckonccntrované. 
O to viac by som chcela vyzdvihnúť duo -
klaviristu Martina Kratochvfla a gitaristu 
z USA Tonyho Ackermana (10. 5.). V ich 
hudbe má rovnako dô ležité miesto nálada 
ako i myšlie nka a jej rozpracovanie. Možno 
by sa dalo viac čerpať z dynamického ko n
trastu a výrazových odtienkov j ednotlivých 
skladieb, ktoré svojo u fo rmou prerastajú 
štandardný typ p iesne- té my s improvizáciou 
sólistov a so spätným návratom témy. Škoda, 
že takýmto hudo bníko m (podo bne ako 
i Kvartetu E mila Vik lické ho) neumožníme 
účinkovať viackrát počas ich bratislavské ho 
pobytu . A ne naladený klavír nie le nže ncpô· 
sobí pre duo inšpirujúco, ale spochybní dob
ré meno o rganizáto rov. 

invenciu . Napriek to mu strho l poslucháčov 

spontánnosťou a rytmickým "drivom" v hud
be. 

Ako v Stop T ime (17. 5.), tak i v gitaro 
vom triu účinkoval gitarista Malú~ Jakabčic, 
ktorý má predpoklady sústredil' o ko lo seba 
novú slovenskú džezovú generáciu . Ak si 
spo me niem a porovnám improvizácie J akab
čica, basgitaristu Juraja Grigláka a hráča na 
bicie nástroje O ldu Petráša spred niekoľkých 
rokov a dnes musím konštatovať , že v súčas
nosti je ich hra profesio ná lna so všetkými po
zit ívami. Skupina sa pred vystúpením v Klu
be vrátil a z Ho landska. Jej ďalšími členmi sú 
hráč na k lávesové nástroje Richard Sarkôzy 
a trúbkár Juraj Bartoš, odchovanci Big ban· 
du brat islavského konzervató ria . 

Ko ncert gitarového tria Jakabčic-Burian
-Jaro sa uskutočnil deň po vystúpení Stevie
ho Wondera a niesol sa nepriamo .,v jeho 
zname n[" , p retože sa pošuškávalo, že sa pri
de pozrieť i do Klubu. Nestalo sa tak , a le 
všetci traja hudobníci sa po odohraní ko ncer· 
tu presunuli do ho tela Fórum, kde spo lu 
s členmi skup:ny Stevieho Wonde ra (a ne
skôr i s ním) u;0bili verký jam session. Na 
pódiu sa objavila .-.'!lá skupina M. Jakabčica
Stop Time , z ktor.~.i Stevieho Wo ndera naj
viac zaujal basgitan: ta Juraj Griglá k. 

V Klube je dobrá atmosféra , ale keby sk u· 
piny, sólisti vsädzali len na 1'u a nechávali sa 
ilou inšpirovať bez toho, aby hudbu naplnili 
myšlienkou. bolo by to asi málo. Takéto rizi
ká skrývajú najmä sólové koncerty alebo 
duá. Ak sa totiž takýto typ programu objaví 
na veľkom pódiu , komo rná nálada sa vytratí. 
Zostáva len .,ho lý·' hudobný tvar . z ktorého 
sa myšlienková podstil ta vytra tila. Tento 

V ten istý večer vystúpil aj český spevák 
a gitarista žijúci v NSR Samy Vomáčka. Zís
kal si o becenstvo interpretáciou blues, ragti· 
mov a džezových štandardov. Najmä v b lue
soch bolo zrejmé, že sa usiluje o ich aute ntic
kosť pridržujúc sa vzorov bluesových 
osobností známych z histó rie . O svoj vklad sa 
pokúšal až po o pätovno m opakovaní ako r· 
d ickej schémy pri inštrumentálnom sóle, 
i keď sa mi zdalo , že jeho technika ,.prerastá '' 

V máji sa okrem spomenutých účinkujú· 
cich prezentovali aj Kvar teto Emila Viklické
ho , Stop Time Matúša Jakabčica a gitarové 
trio Matúš Jakabčic, Juraj Burian , Anton Ja· 
ro (3 1. S.). Pri počúvan í hudby kvarteta E mi
la Viklického (24. 5.) prekvapí moderný , rý· 
dzo džezový výraz, akceptovanie progresív
nych trendov (osobi tá práca rytmickej sek
cie , modalita) a zároveň potešia noví pred 
stavitelia českého džezu - Pavel Zboi'il (kon· 
trabas), Robert Balzar (bicie nástroje). YVETT A LÁBSKA 



Voľba absolventskej opery závisi od mno
hých faktorov a predstavuje závainý prob
lém, ktorý musí vedenie Operného štúdia 
VSMU každoročne znova riešil'. Najvyšším 
krilériom pritom ostá\•a snaha nájsf také die
lo. kde by sa všetci absolventi mohli predsta
vil' v úlohách, primcranj·ch ich vokálnemu aJ 
hereckému naturelu . V tomto ohľade je zosta
va absolveniO\' premenlivá. a preto treba 
niektoré úlohy obsadil' viacnásobne, zatial' čo 
iné. pre ktoré sú k dispozícii len .iednotlivci. 
treba " poislif" priZ\'anim hosfa. Na predsta
venl sa podieľajú aj vysJtelej ší študenti niz
šlch ročnikm• . 

Vedúci OŠ thll:. B. Kriška od začiatku svo
jej činnosti na VSMU upredno~tl\oval také 
diela, ktoré hy študentom umožnili .,rozi
hrať ~a" a poskytli im určitý priestor na 
uplatnenie ,·Jastných nápadO\' ,, duchu štu
dentskej recesie. Vďačnými dielami v tomto 
ohľade boli najmii opery (;. A. l.ortzinl(a, 
ktoré znie1oli aj potrebné vil~ie dramatur~ic
ké zásah~· . Celkom iný prístup vyžaduje ná· 
rodná operná kla!>ika. Smetanova úprimná 
a uUachtilá hudobná reč a realistický drama
tický ,·ýraz neznášajú nijaké vonkajšie zása
hy. Navyše sa zdá, že aj dnešná mlaď má na 
ilvot a teda aj na umenie trocha iný pohľad. 
nd jej predchodcovia. l iz samotná zápletka 
drámy (s11or o niečo tak banálne, uko je bozk l 
Im pripadá prinajmenej čudná. Sotva chápu. 
ie tu išlo hlavne o vyjadrenie úct) k pamiatke 
zosnulej a o úsilie :tacho,•at' morálnu tradiciu, 
ktorá tvorila oporu spolo<·nol>ti . .lednaku sa 
nazdávam, že študentom nebolo na škodu 

oboznámil' sa aj s týmto druhom operného rc
all~tlckého \'ýrazu a popa'ilwať sa s vokálne 
náročnou smetanovskou kantilénou. Vďačne 
sme kvitovali, že operu na~tudovali ' ' češtine. 
ČO - mimochodom - nebolo \' dejinách 0~ 
po prvý raz. 

Uplatnenie Jlrindpu ,.divadla v dh•adle" sa 
mi , , tomto prípade nejavilo najšt'astnejším 
rlešemm. Skôr ako .. úsme\ nad naivitou prí
behu'' (cit. z bulletinu) vyznelo ako ospravedl-

ov 

ne nie určitých in!>Cenačn~·ch nedokonalost í. 
Samotná scéna (prof. L. V)choui l). pri ktorej 
hc•lo vidno do 1.ákull~ia , ako aj iha čiastočné 
kostýmovanie účinkujúcich (.1 . Madcro\:Í). 
budili dojem, akob~· llilo t>\te o ~kú~ku a nie 
o hotové predstavenie. Shhnostne zneJúcu 
predohru vyslovene ru~ilo ch•ilné ,.prt'!hla\'11· 
VIt nie !oa" interpretov na oh •Orl'nej ...:éne. Or
cht>ster pod vedením P. S..:lccl..l! ho a. h . bol 
Iste aj vzhl'adom na S\'Oje umiestnenie - príli~ 

hlučný a aj inak mul d'aleko k smetanovské
mu ideálu. Určitým handicapom predsta,·enia 
bol aj záskok v poslt'dnej d1víli: indisponova
ného absolventa ,. úlohe Luk:í~a obetavo na
hradil sólista opery SND P. (j(tb,)r. ktor) mal 

úlohu na~tudovanú v slovenčine (zhodou okol
ností touto íalobuu pred tridsiatimi rokmi sám 
absolvoval). Nezvyklé repliky nielenže ~fažill 
situáciu !;tudentom. ale aj jasne ukázali. ako 
~~~ dit-lo znehodnotl zb~·tocným .. poslo,·enčo
vanlm" (čo, pravda. nie je totoiné so -.erióz
nym vokálnym prekladom ). Na druhej strune 
Gáhcarov spoľahliv~· a l>~·mpatick~· hereck~· 

prejav mohol byf dohrou oporou ostatnj·ch 
účlnkují•cich. 

J 
V úlohe Vendulk~· ~u ,·y~lriedali tri inter

Jirelk)'. z ktorj·ch 11om počula iba dn 
' prv5·ch d\•och predsht\'t•nllu·h. J)iplomantka 
l kk na (irn~ri~t~chov;í má pre smetanO\ske 
hrdinky \'Šetk~· danosti - krásnt> zal'arhenj· 
mladodramatickj· soprán, prirodzený, prt'CÍ· 
tenj· preja\' a .~~·mpalickj• zjav . .Jej alternanl
ka L~nka Strážov'ok<í· l'aulil..od tJV. roč.) sa 
na javisku zrt:jme e~te celkom neuvol'nila, no 
s í•lohou sa vcelku ' 'nnvnala nad otaká,·anie 
dobre a niektoré ~1ie~ta jej V) lnl'li vefmi 
sľubne. PoshiHt 1\lartinky ako po ~peváckej . 
tak i po hereckej strá nke priliehavo sh·árnilll 
najma Eva Garajov;'1 (111. roč. ), latiaf čo Sil
"" Sklo"!..{, (ll . roč. ) napriek ' 'yhornj·m 

' ·onkajš1m predpokladom e~tc nt~na.41a 

trebnú prirodzeno~! a ' rúmo,t'. \ úlohr 
a 1•alou1:kéhn ~a ,.y~tri~:d11 li diplomantl J 
Pete l a Vladimír Kuhnvčíl.. Huci ~~~ J, 
ako \'icmc. najlep~ic c1ti ,. komt'lliálnom 
r i. vyrovnal sa aj ~ po, la\ ou vuíneho st 
muža ~o v~ctkou umdt' t·knu 111dpo~ednosCi 
lna tomto mic~tc \ a ri treba prclradlt', ie vfaí 
denl>ké npcrné sludiu ~i hu \ ~·hralo pre 
vu 1\tuzartm•lw Figara. ktnrú ~tudoval s
ne s Huhičkou). i\j \' . Kuho, čak. di'pon · 
zvut·ni·m bashur~ Iónom. zvlallol l uto 
na pomerne dobrej úrovni. Diplomanl AWi 
Blúo si ' kaídom ohľade dobre pot 
, . uluhc Tum~a. uj k<•ď 1. hl'ô!di,ka hlalio 
churaklt·ru lejtu po~tave l'elkmn nezudpo 
da l. .Ichu ultt•rnant Zolt;ín \ 'on!!r··~ U. 
bol pu~ta,·e hla~o,·o hllz!-1. nn jeho '~kon 
ti la ešte ncn cihren,i dikciu. \o úlohe Ra~ 
ná~ o ""jich hla~ovj·ch aJ hert'Ckych kv~ 
tách pre~\ edčila nádl'jn:í diplnmantka Bo 
na lkrkym ,1, zut ial' t o Adnana ~kzn~ 
((ll. roč. 1 v nej pô,obila trocha urektov 
\ ' men~ej úlohl· l\latnusa do~t:1li 'bodnú pri 
žito~f Ma rt in '\ Jaladlll\''"' 1111. roč,Ja R 
man Pauliny ( ll . ro\' . ). kiunick1í postavitká 
Strát.nika shárnili l:uhonm K17.:1.. (ll. 
a A. ( Ira l' .1. h. V po11lednych dvoch 
zach, ktore som \ šnk nevidela. ,.~~lúpili 

lomanlk~· ln!!rid Michalíl..ln :í t\'end 
a Dagmar luk;~čod ( IJarčal. ' ktorou 
no,·ala l\1 nnil..o~ 1\ laninl·uv<i (1. roč.), ako 
E. Mc rhcim a. h. v IÍiohc Lukáí,u. 

Hudobná dránta a televízia po tretí raz 
Pod vedením predsedu Spoločnosti pre hu

dobné divadlo vo Viedni Franza Eugena Do
stala sa ut tretfkrát uskutočnil v Dolnej Km
pej (12.-14. 5.) seminár Hudobná dráma a te
levfzia. Opäť bol prezentovaný Wagner (Par
sifal) a znovu sme sa stretli s jednou z najpo
zoruhodnejších postáv operno-retijného sve
ta, s Jeanom-Pierrom Ponnellom, ktorému 
.bolo toto podujatie venované. 

Wagnerovo posledné hudobnodramatické 
dielo - Parsifal (vzniklo v r. 1882, rok pred 
skladateľovou smrťou) je dovŕšen(m a záro
veň vyvrcholenfm jeho dovtedajšej tvorby. 
Prelínanie operného, hudobno-dramatické
ho, oratoriálneho i omJového útvaru; mýtic
kého, religiózneho charakteru - to vJetko w 
mofno objaviť, ale to je len vonkajšia javová 
forma, ktorá tíčinok tohto diela priamo nede
terminuje. Tým je samolllá hudba, prekraču
júca kánon ustálených noriem, akýchkoľvek 
dovtedy známych postupov, nad ktorou sa 
odvljajú vokálne Unie kvázi naprosto samos
tatného tematického priebehu. A to všetko 
umocnené scénicko-výtvamým a retijným 
stvárnenfm, v tej podobe, v akej z videozá
znamu Parsifal na seminári zaznel. Snímka 
bola z r. 1981 z BayreLI/hu: réf ia Wolfgang 
Wagner (skladateľov vnuk), scéna Brian Lar
ge, dirigelll Horst Stein, zbormajster Norbert 
Palatch; hlavnými protagonistami boli Sieg
fried Jerusa/em (Parsifal), Hans Sotin (Gur
'nemanz), Eva Randova (Kundry), Bernd 
Weikl (Amfortas), Maui Salminen (Titurel), 
Leif Roar (Kiingsor). F. E. Dostal priblltil 
účastníkom seminára nielen okolnosti vzniku 
a dejovú lfniu tohto diela, ale poukázal aj na 
symboliku nadčasovej platnosti (prirovnával 
napr. niektoré výjavy a konanie postáv k ak
w álnemu boju za ochranu prfrody a t ivotné
ho prostredia) . 

Da/šf priebeh seminára sa ut niesol v zna-

mení tvorby Jeana-Pierra Ponnella. Jeho rétia 
televíznej inscenácie Pucciniho Madame But
terfly (nasnfmaná telev(znou spoločnosťou 
UN/TEL v r. 1974) priniesla zaujfmavý po
hľad na motnosti inscenovania opery cez ten
to druh masmédia. Ponnelle 111 vedome zvolil 
imímne prostredie s vyufitlm pre1•ažne inre
rihu, ponechajúc ilúziu divadla, pričom zd6-
raznil optické (farebné, pohybové) momenty 
ako účinný prostriedok dramatizmu. Na na
študovan f tejto opery sa podieľal vynikajúci 
umelecký tfm ·- Viedenskí filharmonici s Her
bertom von Karajanom, Otto Pischner (vý
prava a dekorácia): Mire/la Freniová (Cho
-cho-San, Butterfly), Placido Domingo (Pin
kerton). Christa Ludwigová (Suzuki). V dis
kusii sa rozvinula téma, týkajúca sa problému 
vnfmania hudby v televízii; vzniká tu nebez
pečenstvo, te divák, zvyknutý na vedľajšiu 
funkciu hudby v r6znych typoch televíznych 
relácií, ju aj v opem ej inscenácii bude vnlmať 
iba ako zvukovú kulisu., 

Svedectvom originality Ponnellovho retijné
ho a scénicko-výtvarného umenia bolo aj jeho 
poňatie Mozartovej Carovnej flauty, telev f
ziou nasnfmané v Salzburgu v r. / 982 vo Fel
senreitschule (jazdeckej škole v skalách), kde 
sa nachádza svojou rozlohou jedno z najväč
šfch javfsk, v pozadí s niekoľkými poschodia
mi arkád vytvárajúcimi bohaté motnosti pre 
scénickú dekoráciu (arkádami sa hneď v úvo
de opery vlnil asi stometrový drak, spoza ar
kád svetelnou projekciou vznikali pozoru
hodné vizuálne efekty, napr. polarita dňa 
a noci). P6vodne nedivadelné javisko Potme/le 
vybavil mechanizmami, prepadliskami, účin
nými kulisami. Jeho výprava, kostýmy i scéna 
sa vyznačovali prepracovanosťou detailov, 
funkčnosťou scénicko-retijných postupov, 
primárne vychádzajtícich z pochopenia Mo
zartovej hudby i obsahovej ~fotky textu. Na 

na.fwdovan f sa opäť podieľali popredné osob
nosti opemého ~'Veta- Christian Boesch (Pa
pageno), Peter Schreier (Tamino), 1/eana Co
lrubas (Tamina), Edita Grúberová (kráľovná 
noci); Viedenských filharmonikov dirigoval 
James Levine. Tento istý tim na podnet 
Ch . Boescha vytvoril aj dm hú - detskú verziu 
Carovnej flaury, kde je viac hovoreného slo
va, vynechané sú menej podstatné úseky a jed
notlivé postavy i dejové situácie stí komento
vané formou, prfstupnou detským predsta-
vám a vn fmaniu. . 

Sirku i hlbku umeleckého majstrovstva 
J. P. Ponnelladokres/ilfilmmedajlón, venova
ný jeho práci, osobným názorom i názorom 
ľudi, ktorf sa spolu s nfm podieľali na vuliku 
početných operných inscenácií širokého .ftýlo
vého záberu (od baroka at po súčasnostJ. 
Ponnelle v hodnoten( divadelných znalcov vy
šiel ako totálny umelec, estét, disponujúci roz
manitou paletou nápadov a riešen(. Práca na 
opere bola jeho !ivotom, neoddeliteľným od 
súkromia. Jeho názory stí pozoru/rodné -
napr. pn inscenácii opier pokladá za základ
nú východiskovú bázu hudbu a hudobný zá
pis, tvrd(, te ret isér môte správne pochopiť 
charakter jednotlivých postáv a zmysel ich ko
nania iba cez dokonalú znalosť partitúry. Op
roti úplnému rešpektovaniu zápisu na druhej 
strane pripúšťa voľnosť vo výklade textovej 
zlatky v prospech účinnejJieho z výraznenia 
významu. S týmto cieľom napr. koriguje text, 
ale aj správanie postáv smerom k aktuálnej
šiemu vy zneniu (napr. vyutfva f rázy súčasnej 
hovorovej reči, konvenčné formy správania, 
charakteristické pre súčasnosť, atď.). Vyhro
cuje aj niektoré .,vetné" ľudské témy a problé
my - dobro a zlo, boj za lepšiu existenciu člo
veka a i. 

Diskusie, prebiehajúce počas seminára, od
rážali záujem zo strany účastnikov, ale záro-

Silueta R. Wagnera od dr. O. BOhlera 

vetí aj nedostatok znalost( a skúsenost( z tejto 
oblasti. Tento problém treba predovietkým 
rie.fiť zlepJením info rmovanosti, ku ktorej vý· 
znamnou mierou prispieva aj takýto druh 
podujat(. 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

Opera-intermédium ll-ročného chlapca 
ný prejav do neprirodzeného divade lného napodobovania, ale 
naopak, každý poslucháč vníma radosť a tvorivé nad~nic 
účinkujúcich zo .,spoločnej hry''. D ecentná scéna (Ján Hanák) 
fa rebne štýlová prepracovanosť vizuálneho výsledku je v súla
de s kostýmami (Danica Hanáková) a svetelnou či rekvizitér· 
skou náplňou inscenácie. Najvýraznejší úspech predstavenia 
spočíva v hudobnej zložke, práve tak o rchestrálnej , ako i vo
kálne j . Zásluhou dir igenta (Roman Skrepek) je orchestrálny 
zvuk kompaktný, hudobný prejav decentný. nesúci sa v inten
ciách skladateľského slohu. Súlad jednotlivých orchestrálnych 
hlasov, ich výrazový ako aj rytmicko-melodický základ je opo
rou javiska a jeho hlasových výkonov. Nepopieratefnú zásluhu 
na predstavení má čembalistka Mária Dravec ká so svojím .že· 
lezným" rytmom a suve renitou výkonu. 

Po opere Orfeus a Eurydika Ch. W. Glucka spred lO rokov 
sme mali možnosť privítať ďalšiu z operných inscenácií v naštu
dovaní poslucháčov košického konzervatória, ktorá vhodne 
zapadla do festivalových dnf 34. košickej hudobnej jari, ale aj 
osláv 200-ročnej existencie prvej .. kame nnej" budovy divadla 
v Košiciach . Tentokrát sme sa zoznámili s operou-intermédi
om Apollo et Hyacinthus , KV 38 (ako inte rmédium ku škol
skej hre P . Ruffina Widla Clemenlia Croesi)- prvým operným 
dielom ll -ročného Mozarta . Autora latinské ho textu nepoz
náme, zato "v rukopisne j partitúre sa nachádzajú zreteľné zá
sahy skladatefovho o tca Leopolda" (ako uvádza v programo
vom bulletine Roman Skfepek) . Z námy je dátum prvé ho 
predvedennia opery - 13. 5. 1767 v salzburgskej univerzite 
existuje aj me nný zoznam interpretov. študentov. Usudzujúc z 
hudobných materiálov, toto dielo ešte nebolo doteraz uvedené 
nielen v Košiciach ale nikde v Československu. 

Opera je koncipovaná do troch obrazov na spôsob talian
skej predklasicistickej opery s uzavretými hudobnými číslami , 
secco a accompagnato recitatívmi , duetami a tercetom . rozsiah
lymi áriami a úsporným zborom. Hudobná zložka je ovplyvne
ná Mozartovi známymi európskymi hudobnými velikánmi -
G luckom, J . Chr . Bachom, O. F. Händlom, talianskou ope
rou, sú tu už však i nepopierateľné znaky Mozartovej me lodi
ky, dramatizmu , zomknutosti formy, nápaditosti inštrume ntá
cie , harmónie , pravdivosť citovej hlbky , akú poznáme z ne
skoršfeh skladateľových opier. 

Chvályhodná spo lupráca a podpora iniciatívy mladých ľudí 
a pedagógov košické ho konzervatória so Štátnym divadlom 

v Košiciach (predstavenia sa konali v štúdiu So Smer) prinies
la výsledok, ktorý predčil každé očakávanie . 

Kladom réžie (Božena Hanáková) bolo zachovanie istej 
spontaneity v pre jave spevákov, charakteristickej pravdepo
dobne v školských hrách minulých s toročf. Jednoduché javisko
vo-he recké prvky, nutné k objasneniu deja, neštylizujú výsled-

T. Paládiová, D. ~lepkovská a K. Dernerová v záverečnom ter
cete opery W. A. Mozarta Apolón a Hyacint. 

Snfmka archív HŽ 

Speváci sa ukázali ako neobvykle silná garnitúra opcrnýdl 
adeptov: tenorista Simon Somorjai (Kráľ Oebaios) a mczosop
ranistka Denisa Slepkovská (Apolón) si širokým diapazónom 
výrazových prostriedkov s vyspelou technikou spevu - koniec 
koncov obaja sú vfťazmi celo~lovenskej ~úťaže slovenských 
konzervatórif v speve. Veľký úspech zaznamenala Tat iana Pa· 
ládiová ako Mé lia s pekne zafarbeným sopránom a zjavom, 
hoci s menšfmi ,<zádrhefmi'' v kolo ratúrach ; Klaudia Dernero
vá - sympatická,.javiskovo pôsobivá a hlasovo účinná v úlohe 
Hyacinta, mala primeranéh\) partnera v predstaviteľovi Zefýra 
Martinovi Masloviakovi , ktorý v odbore barytón môže dosiaho 
nuf pekné výsledky. 

Aj tieto kusé poznámky o výkone poslucháčov zväčša 4. n» 
nfka košického konzervatória svedčia o dobrej úrovni celého 
predstavenia , o dôkladnej príprave všetkých inscenačných zlo. 
žie k a o úspešnom výsledku práce školy a o jej snahe podiclat 
sa na rozvoji hudobnej kultúry v oblasti hudobného divadla 
dnes i v budúcnosti. LÝDIA URBANČfKOVÁ 



AKADEMICKÁ BANSKÁ YSTRICA V tejto kategórii súťažné vystúpenia jasne 
kryštalizovali kvalitu jednotlivých zborov 
i výsledné ohodnotenie . Technik z Bratislavy 
a Collegium technicum z Košíc sú dnes naše 
dva najvyspelejšie vysokoškolské amatérske 
zbory, ich interpretácia znesie najvyššie hod· 
notiace kritériá pre výbornú vokálnu kultúru 
a muzikalitu , ktorou korunujú každú inter· 
pretovanú skladbu. Z ich vystúpenia badať 
radosť, spontánnosť v speve, dôkladnosť na
študovania a l'ahkosť tvarovania náročných 
vokálnych partitúr . Vďaka ich výbornému 
hudobnému vedeniu {Technik-Margita Ger· 
gelová, Collegium technicum·Ján Drietom· 
ský) sú tie to zbory na špičkovej úrovni našej 
hudobnej kultúry. Nakoniec oba len potvrdi
li svoju výbornú povesť už z predošlého roč· 
níka súťaže ABB '85. Zbor nitrianskej V~P 
Cantatina s dirigentom Jozefom Malatincom 
zatial' nevynechalo ani jeden ročnfk ABB . 
Pracuje cieľavedome, so záujmom o dobrú 
interpretáciu , no nebol súťažným partnerom 
vzhl'adom na to , že nenaštudoval povinnú sú
ťažnú skladbu Andreja Očenáša Slovensko 
moje, podobne ako miešaný zbor PF v Ban
skej Bystrici Cantica paedagogica pod vede
ním Vojtecha Didiho a Marianny Kološtovej. 
Tento posledný zbor pracuje od roku 1987, 
jeho činnosť má cieľovedomé vedenie , ktoré 
ide dôsledne po kvalite spievaného vokálu , 
farbe tónu a obsahu inte rpretovaných skla
dieb . Je predpoklad, že časom bude kvalit
ným a vyhľadávaným vokálnym telesom. 

Festival zborového spevu a súťaže vyso
koškolských speváckych zborov- Akademic
ká Bystrica sa v dňoch 7.-9. mája 1989 usku
točnila už po tretí raz. Hoslitel's~á pôda Pe
dagogickej fakulty vltala sedem súťažiacich 
zborov a tri festivalové - zbor Vysokej školy 
chemickotechnologickej z Pardubíc, Ženský 
spevácky zbor Pedagogického inštitútu z Ky
jeva a Ženský spevácky zbor z maďarského 
Nyíregyházu. Biená le tohto podujatia sa teš í 
pozornosti hudobnej verejnosti i našich po
predných osobností z oblas.ti hudby. V tomto 
roku sme privítali skladateľov zasl. um . 
Zdenka Mikulu, Alfréda Zemanovského 
a Tadeáša Salvu. 

Akademická Banská Bystrica (AB B) pre
zentuje prácu existuj úcich speváckych zbo
rov na slovenských vysokých školách v dvoch 
súťažných kategóriách. Prvá kategória - žen
ské spevácke zbory má stá le obsadenie vo
kálnymi telesami z pedagogických fakúlt 
(Nitra, Banská Bystrica , Prešov). Ženský 
spevácky zbor Mladost' z Pedagogickej fakul· 
ty v Banskej Bystrici (dirigent Milan Pazúrik 
priniesol na pódium dramaturgicky dobre vo· 
lený súťažný program - (G. P . da Palestrina, 
J. Hatrik, E. Suchoň , A. Očenáš, V. Tormis, 
J, Svlder), no okrem spontánneho a čis tého 
vokálneho prejavu bolo treba viacej "zabojo
vať" v agogickom stvárnení interpretovaných 

Banská Bystrica· P.O jedenásty raz privítala 
úlasmíkov festivalu speváckych zborov. Toh
torolný uviedla Oľga Skorupová, vedtíca od· 
boru školstva MsNV v .Banskej Bystrici 
a znelkou A . Zemanovského začali vystúpe
nia detských speváckych zborov. V tejto kate· 
górii sa predstavilo 5 telies. 

Detský spevácky zbor Zvonček pri PKO 
(zalotený v r. 1974) patri k pravidelným 
ú{asmíkom festivalu. Dlhoročná práca s naj
mladšími det'mi priná!a výraznejšie výsledky. 
Repertoár zohľad1ioval tvorbu súčasných slo
venskýc/l skladatelov. Z prejavu zboru je ba
dateľné, te dirigentka E. Lauková s klavirist
kou E. Pavleje robia záslui mí prácu, ktorú 
treba podporiť i oceniť. 

Detský spevácky zbor pri z~ ssv {nám . 
CA 23) má okolo 60 členov~ Jeho vystúpenie 
neprinieslo áramawrgické obohatenie; nieke
dy je však správne zarnerať sa v prvom pláne 
na zdokonaľovanie hlasového prejavu a výra
zových motnostf kolektívu. Zbor s dirigent· 
ko11 M. Laukovou a k/aviristkou M. Wágne
rovou umelecky dozrel, o čom sved6la per
ftkcia výkonu, skvelá výslovnosť a výrawe 
lepši hlasový prejav. 

Novým úťastníkom festivalu bol Detský 
spevácky zbor pri Z~ Radvaň s dirigemkou 
K. Prlbojovou. V pimich skladbách naznačili 
moinosti umeleckého napredovania. Pre ich 
rast je potrebné upraviť repertoár, zjednotiť 
hlasové skupiny, a prehibiť výrazovú stránku 
prejavu. 

t KONCERT NOVEJ SLOVENSKEJ 
1\'0RB\'. Kr~ská pobočka ll'äzu slo,·en· 
*fela skladatel'm· a koneertn)·eh umelcov 
'llelidaeh usporiadala 16. 5. t.r.,, koncert· 
.. 1 tamojšieho konzervatória komorný 

zo súčasnej slm·enskej hudobnej 
prezentovan}· na tohtoročnom 

No,·ej slovenskej hudby v Brati
KS·ška (viola) a Mária Lenková 

.. lllllllo) predniesli Undekagon pre ' 'iolu 
a -:,.....-v No~rta Bodnára, Dextempore 

._kla:rln,~t a syntezátor Petra Cóna za
podaní autora (syntezátor) a Petra 

(basklarinet), huslistka Andrea 
• IMII1ni s klaviristkou Valériou Kell,,o,·ou 
• ltalesll Hommage á Rodin, dotyky s tro-

IOdlalai majstra pre husle a kla,ir od 
Srqhyonj. l.ánr tmril Cantus lirmus 
~lko,·é k,·arteto Pavla Malovca ,. in· 

• ,nt6cllfllharmoniekého kvarteta. F. S . 
IO. S. 1989 privítala Hudobná mlá-

pritstor'OCh katedry hudobn<'j ,'}·chO\'Y 
~--llk:kej fakulty ,. Banskej Bystrici 7..a

·-·•~<••-ňn Kláru llahikm·ú, sólistku 
Okrem koncertu, 

llram"'"'"oho tvorili preva7ne diela 
11toro,· (Vádava Jana Tomáška. Vf· 

No,áka, [ ugena Suchoňa a Johan-
lnllmsa) taaqala zaslúžilá umelkyňa 

l sprrinodným slovom približu
publiku osobn}' nťah umel· 

laterpretovaným dielam a Ich auto
[. B. 

skladieb. Prešovský ženský zbor s dirigentom 
Igorom Gregom sa predstavil so širším dra
maturgickým záberom (F. Anerio, G. P . da 
Pa lestrina, A. Očenáš, R. $ki'epek , D. Kar
doš, A. Zemanovský, Z. Mikula), ich vokálna 
kultúra mala pestovaný tón v primeranom 
dynamickom tva re, v mäkkom vyjadrení 
(pôsobivé bolo uvedenie skladby Romana 
Skfepeka Vojnová uspávanka) , ale úska lia 
polyfónie a nadl'ahčenie zborov súčasných 
autorov (Hanuš, Mikula) sú ešte len pred
pokladom pre ich interpret ačnú dokonalosť. 
Zbor Pedagogickej fakulty z Nitry (dirigenti 
Margita Gergelová a Jozef Potočár) zaujal 
ukážkou vyspelej kultivovanosti hlasov {hla
sová výchova Margita Ďurindová) v mäkkom 
tmavšom vokále , s dostatočným výrazovým 
nábojom a dynamickou vyrovnanosťou vo 
všetkých hlasových skupinách. Náročnosť 

a rozmanitosť repertoáru (Z. Mikula, A. Oče· 
náš , E. Suchoň, l. Hrušovský, G. Verdi, F. 
Mendelssohn Bartholdy, V. Tormis, S. Yra· 
diér, ml. Konečný , L. Bernstein, K. Pôllänen) 
poukázala na všetky ich pozitivne hodnoty 
od techniky až po umelecký tvar. 

Kategóriu miešaných zborov obsadili štyri 
sllťažiace zbory: Technik, Collegium techni· 
cum, Cantantina a nový zbor Cantica paeda· 
gogica. Z predošlých ročníkov chýba l košic
ký zbor Cantica Veterinaria Cassoviensis. 

Detsk)• spevácky zbor Zornička pri DK 
ROH ako výberové mimo~•kolské zborové te
leso (prvé na Pohronl) má 160 detí z bansko
bystrických škôl. Dirigenti R. · Tatár 
a M. Lauková pripravili zaujfmavý prograrn 
(vrátane a11·aktívnej kompozfcie V. Trajana 
Pastorely). Ich interpretáciou získala na pôso
bivosti skladba A . Zemanovského Počúvanie 
splavov. Určité rezervy zboru bolo cftiť v in· 
terpretácii renesančnej hudby (G. P. da Pale
strina), kde zbor javil znaky hlasovej tínavy. 
Hosťom festivalu bol Popradský detský 

zbor ODPM s dirigentkou Vierou Grohovou. 
Predviedli ucelený, dramaturgicky najpestrej· 
šf program. Zboru nechýba schopnosť kon
centrácie na interpretované dielo; citlivo rea
guje na zmeny nálad, kompozičných štýlov 
a reclmík. Z ich vystúpenia vanula pohoda, 
into1wčná istota (s výnimkou Májového úsvi-
111 G. P. da Palestrinu). Mo i no by sa op/milo 
pokúsiť sa o zvýrawenie farebného rozpraco
vania hlasových zloiiek ansámblu. 
Večerná časť f estivalu obsiahla vystúpenie 

šiestich zborových telies: Dievčenský spevác· 
ky zbor pri KDPM a Gymnáziu ul . J . G. Ta
jovského dirigoval Ján Petrus. Nové z latenie 
i program zboru akoby poznačil aj zameranie 
a výkon telesa. Cesta k Čistote prejavu a hlaso
vých kvalít zboru by v budúcnosti mala fsť 

hlavne cez výber diel a cappella. 
V galérii zborových telies mesw sa vposled

ných rokoch vyníma Komorný ženský spe· 
váeky zbor Družba pri Dome ČSSP. Je chvá-

Tre tí ročník Akademickej Banskej Bystri-

c zborov 
lyltodné, ie v krajskom sídle máme zastúpený 
aj madrigalový typ zborového telesa. Určitou 
výhodou dirigenta M. Pazúrika je, ie v zbore 
spieva viac absolventiek hudobnej výchovy. 
Hlasová kultúra jednotlivých členiek zboru je 
dobrá, v rámci kolektívneho prejavu je však 
naďalej potrebné pestoval' cit pre tón, farbu 
a intenzitu. 

Príjemným prekvapením festivalu zboro
vých telies v B. Bystrici, bolo účinkovanie 
Miešaného speváckeho zboru Cantina paeda· 
gogica, krorý od r. 1987 pracuje pri PdF 
v /3 . Bystrici. Dirigentom zboru - V. Dldimu 
a M. Kološtovej sa podarila vec nie ce/korn 
všedná: vštepiť lásku k zborovému spevu aj 
vysokoškolákom, ktorf nikdy nespievali, 
stmeliť kolektfv po ľudskej i po umeleckej 
stránke. Zbor interpretoval dve diela A. Lolli· 
ho (Pozdrav, Miserere) a rnqravskú ľudovú 
piese1! Okolo Hradišča. . 

Pravidelným účastnfkom festivalov zboro
vého spevu je aj Vysokoškolský ženský spe· 
vácky zbor Mladosť pri PdF s dirigentom M. 
Pazúrikom. Teleso má za sebou viacero oce
nen f, mnoistvo vystúpení doma i v zahranič(. 
V speváckom prejave (popri pozitfvach) zbor 
trpf nevyrovnanosťou hlasových skupín (alt
soprán). Skoda, ie sa do programu ich vysilí
penia dostali diela dosial' detailne nevypraco
vané. (J . Swider: Malý vokálny koncert, 
V. Torrnis: Blahoielanie) . Zbor má predpo-

. klady k perfekcii a stabilizácii výkonov, naj· 
mä vtedy, keď má interpretované dielo dlh§ie 

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 l l l 

e Na HtldobllHI lumzenatória YO Vane 
sa lL 1. 1989, za li&ad ~tela pedaaóo 
IO' a zMallpell ts. ludtdntao stredlllul 
Y Sam, ........ Rtd o ~lepila ID~ 
pntMia lldadby ~ a sloftiiiiiBao 
•• ......,., Spo•edd 45 sétdladdt u v ID._,.......IIdallby ...,_...auton..,_ 
lepile UlleltaU Jullú Erkoi (E. Saello6, 
S.etfu). Na dklade ......_. 6nmle ,od• 
,lada u v dnllej,..... t.r. úde v Softlp. 
l'lllla~Spoloäaostl~ 
-ltiiiUnkAo priate1'1tu, ts. kultthwho 
stredlllul • Solil, Mlalltenml ........,. 
a ZYIDI lltldoiHI1da a.ltel'cn-, aby pre.....a. 
..U podJaieaky a rozull budtkej sétale ,.._ 
........ - rok 1991, l lláYrlloa --at jeJ 
elaarMter u eeleldhiJ, 
• Prostndlliet..- JIRHy ts. .......... 
v .......,. u nlmlkl PGIIIICWB obozD. 
.w l~ Ŕällllfdlll~ .... 

datercn-. Na koaeerte • Elsenstadte ll. 5. 
1989 odznelo 1. ~~ lmlrteto Alexaa
dn Moyzesa v podaJú M~ lmlrteta, 
IL 6. lapresle Taddla Sah-u a Caprledo IJ. 
j u Zeljellku vlaterpretádl Petn Tope~ 
n. 
e Na XV. Musk bleaaale Zqreb v aprOl 
1989 odznela eleklroakaltleU skladba Jo
zefa Malowea OrtlloaeJHds. J S 
e Dt.enoclum slulplu SfOP TIME, kto
d zd~e • séäsaostl nlelwlllo aaliela 
..._,taleatcmuaejlfda budobúlun' - Matúl 
JaluiWle (Jitan), J~ BartGi (tnibka), JU. 
ellanl ~ (kláYelov~ ústroje), J~ 
Grill'k (baaltan), Oldo Petril (biele ú
stroje), tiBalumda od U.-14. 5. 1989 v bo
......... meste Hertoaeaboscb, kde sa 
tbpelae prezeatcn-ala u trodl eeloveč!er
tQdl lloaeertodl. tast z lell vystápeala r. --=··· ~ ltoludú teleriziL YL 

KONKURZ 

Riadltef Slo,·enskej Olhannónle v Bratislave 'Jpisuje konkun do SlovenskBao Olhanno-
nlckého zboru, do hlasových skupin: 

- alt, 
- tenor, 
- bas. 
Kvalifikačné predpoklady: absolutórium konzenatóriL Termin konkunu: IO. jcila 1989 

o 13. hod. ,, Sť. Ptlhlá~k~ prijfma a lnformllele posk)1uje KaPÚ, Fu~ikova J, tel.: 333351. 

ce, ktorej vypisovateľom je Ministerstvo 
šk~lstva, mládeže a te lesnej výchovy SSR, 
SUV SZM a Pedagogická fakulta v Banskej 
Bystrici, na návrh poroty pod vedením zaslú· 
žilého umelca Dr. Stefana Klimu odmenil ví
ťazné zbory finančnými a vecnými cenami. 
V kategórii ženských speváckych zborov si 
l. cenu odniesol Akademický dievčenský spe
vácky zbor pri PF Nitra, ale bez finančnej 
odmeny, nakol'ko z určených povinných skla
dieb (A. Očenáš Dumka, O kráse z cyklu 
O vlasti) uviedol len časť O kráse . Dve druhé 
ceny udelili Ženskému speváckemu zboru 
Mladosť z Banskej Bystrice a Ženskému spe· 
váckemu zboru z PF Prešov. Prešovčanky zís· 
kall aj vecnú cenu KV SZM Banská Bystrica 
za uvedenie skladby autora banskobystrické
ho regiónu. Zbor Mladost' si odniesol vecnú 
cenu SÚV SZM za ideové stvárnenie progra
mu. Tretia cena nebola udelená. V kategórii 
miešaných zborov bez udelenia druhej a tretej 
ceny sú dvaja vít'azi-Technik SV~T a Colle· 
gium technicum z Košic. Technik obdržal Ce
nu Ministerstva kultúry SSR za najlepší vý· 
kon na ABB, ako aj cenu KV ZČSSP v Ban
skej Bystrici za vzorný prednes skladby so· 
vietskeho autora, Košičania boli odmenení za 
interpretáciu umelecky spracovanej piesne 
(Cena KOS Banská Bystrica) , cenou ZSSKU 
za objavnú dramaturgiu a cenou Slovenského 
hudobného fondu Bratislava za najlepší pred· 
nes povinnej skladby, 

EVA MICHALOV Á 

"zaiité" (E. Suchoň: Keď sa Slovák, A. Oče
náš: O kráse) . 

Vhodným spestren fm f estivalovej prehliad
ky bola účasť Miešaného speváckeho zboru 
Cantica nova pri ~O SZM Gymnázium Trna· 
va s dirigentom G. Kalapošom. Zbor si ut ro
ky udri iava vysoký kredit - má pekný tón, 
dobrú hlasovú techniku, pomernú vyrovna
nosť hlasových skupfn (s výnimkou málopo
četného a zvukovo nevyrovnaného tenoru), 
výbornú stavbu programu a swrosrlivého diri
genta. Z ich programu vynikla kompozfcia 
M. Haasa Slovce M, aj skladba Cupido 
A . Zemanovského. 

40-ročný jubilant - Učitel'ský spevokol 
Hron pri OOS uzatvoril X l . ročník podujatia. 
V súčasnosti zbor dirigujú T. Sedllcký 
a D. Turňová. Po období stagnácie a omlade
nf ansámblu naswlo obdobie upev1!ovania 
a narastania umeleckých ambícif zboru: v 
inovácii repertoáru (napr. T. Marley: Madri
gal, J. Cikker: Vlha, vlha), v svieiejšej inter
pretácii, vo vyutfvaní väčšieho arzenálu 
dynamickej škály výrazu. 

Xl. festival mestských speváckych zborov 
bol v ftan ou pr((eiitosťou nazrieť "do kuchy
ne" jednotlivých zborov. Viaceré sa chystajú 
na súťaže, vytyčujú si nové témy umeleckého 
napredovania. Zdá sa, ie v súčasnosti rastie 
váinosť a clocer!uje sa zmysel spoločenského 

dosahu zborového spevu v okrese, no ešte stá
le hľadáme cesltl k divákovi. 

IGOR TVRDOŇ 

Blahoželáme 
Skladateľ a pedagóg JURAJ TANDLER 

(1934) \'Stúpil do diania súčasnej slovenskej 
hudby - ako absolvent brnenskej JAMU, až 
záverom sedemdesiatych rokov. Upozornil 
na seba hlame komom}mi skladbami (tie 
sú jeho permanentnou tvorivou doménou), 
v ktorých sa prejavil ako autor vyrm•naný, so 
zmyslom pre účinnú prácu so stavebn}mi 
prvkami, dô,·tip - zvlášť v zmysle farebných 
inštrumentálnych kombinácií - a apartnú 
emocionálnu pôsobivosť. Dlhoročná peda· 
gogická pra~ na bratislankom konzerva!~ 
riu ho inšpirovala ku kompozičnej práci 
v oblasti inštruktfvnej a pedagogicky orien
tovanej literatúry, do ktorej prispel viacerý
ml pozoruhodnými s kladbami. -LO-

EMANUEL MUNTÁG, muzlkoló~e, hu· 
dobn}' archivár a bibliograf sa ,, preň príslo
''ečnom praco,nom nasadení dožíva 4. júla 
šesťdesiat rokov. Obdh'Uhodná je jeho dlho
ročná, cieľavedomá a \')1n·alá činnosť v Ma
tlel slovenskej, kde významnou mierou pri
spel k 1.áchrane mnohých slovenských hu
dobných pamiatok. Viaceré cenné hudobné 
diela a dokument)' sa jeho zásluhou stali 
~päť žh·ou súčasťou našej kultúry. Popri sú· 
plsoch archímych fondov a pozoscalostí 7..U· 

ložil edíciu Monumenta Musica Slovaca 
(ako l. zv. v nej vydal Uhrm'eckú zbierku), je 
zakladateľom a redaktorom zborníka Hu
dobný archh•. Nemalá je i jeho publikačná 
aktivita, okrem mnohých článkov a štúdií je 
napríklad autorom monografie o \'. •"igušo
vi-Byscrom. -11-



e V mníchovskom Gastelg Ku.ltur Zentrum 
sa nedámo konala vefká výstava venovaná 
dielu Karlheinza Stockhausena, ktorý v mi
nulom roku oslávil 60. narodeniny. Vyvrcho
lením pochqatla, na ktorom sa nádtemíci 
bliBie oboznámili s tvorbou tohto experi
mentátora hl'adajúceho neustále nové spô
soby hudobného vyjadrenia, bolo koncertné 
predvedenie skladby Kontakte pre klavír, bi
cie nástroje a elektronicky vyrobené zvuky 
z roku 19S9. 
e Maurizio PoiJini - jeden z najúspešnej
ších tallanských klaviristov posledných ro
kov, opiiť potvrdil svoj dlhotrvajúci záujem 
o súčasnú hudbu. Do svojho nového progra
mu, s ktorým nedámo vystúpil na Verdiho 
konzervatóriu v Miláne, si okrem Beethove
novej monumentálnej sonáty Hammerkla
vier a skladieb Roberta Schumanna a Fran
za Schuberta vybral l Stockbausenove Kla
vírne kusy. Ako prejav uznania jeho 36-roč
nej interpret.ačnej činnosti podujal sa zná
my francúzsky skladatel' a aJrlgent Pierre 
Boulez skomponovať pre Polllnlho novú 
klavírnu skladbu. 
-e V západonemeckom Munsteri bude pre
biehať od 23. do 2S. júna ll. ročník Medzi
národného džezového festivalu. Zúčastnia 
sa ho aj nlekol'kf známi hudobníci zo socia
listických štátov, bohužiaľ ni.kto z Českoslo
venska. Hlamým magnetom festivalu by ma
lo byť vystúpenie i u nás známeho bubeníka 
Jacka De Johnetta so svojou Special Edltl
on, tria americkej speváčky Lauren Newto
novej, skupiny Enrica Ravu z Talianska, 
kvarteta renomovaného saxofonistu Jana 
Garbareka z Nórska, súboru The Leaders 
z USA s hviezdami Lesterom Bowlem (trúb
ka) a Chlcom Freemanom (saxofón) a portu
galsko-amerického projektu slámeho vibra
fonistu Davida Friedmana so speváčkou 
Maribuo Joao, saxofonistom Charliem Ma
rianom a kontrabasistom Miroslavom Vitou
šom. Okrem počúvania kvalitnej hudby si 
budú môcť návštemícl miinsterského festi
valu pozrieť výstavu fotografií venovanú dže
zovej tematike. 
e Pol'ský skladateľ, teoretik, hudobný kri
tik a pedagóg Boguslaw Schaefl'er sa 6. júna 
dožil 60 rokov. Po absolvovaní kompozície 
a hry na husliach na Hudobnej akadémiJ 
v Krakove pokračoval v štúdiu hudobnej ve
dy u Zdzislawa Jachlmeckého, ktoré ukon
čil v roku 19S3. Písaniu vlastných skladieb 
sa venuje od sedemnástich rokov. Ako skla
datel' získal mnoho významných ocenení, je 
členom tzv. Krakovskej skupiny - spoloč

nosti umelcov, ktorá združuje predstavite
l'ov avantgardných smerov v hudbe a v iných 
druhoch umenia. Schaefl'er je autorom nie
koľkých kníh venovaných novej hudbe, na
príklad New Music - Problems of Contem-

Feri Roth 

Tohto roku si pripomíname 90. výročie na
rodenia a 20. výročie smrti Fcriho Rotha, po
predného huslistu slovenského pôvodu, uz
návaného aj na medzinárodnom fóre. Má
lokto vie , že pochádzal zo Zvolena a za čas 
tam i pôsobil. 

S jeho meno som sa stre tol v starých ban
skobystrických časopisoch: v týždennrku 
Beszterccbánya és vidékc z roku 1907 kde je 
zmienka, že 30. novembra tohto roku vystú
pil na verejnom koncerte S-ročný chlapec Fe
ri Roth zo Zvolena označený ako "zázračné 
dieťa", z novinových správ z ďalších rokov 
ale i z denn íka Viliama Figuša Bystrého sa 
dozvedáme, že ako huslista viackrát verej ne 
vystupoval v Banskej Bystrici a vo Zvolene . 
Naposledy o ňom písali Hronské noviny v ro· 
ku 1926. keď už ako známy umelec koncerto
val v Banskej Bystrici; uvádzalo sa, že Roth 
mieni natrvalo zosÍať v cudzine. 

Osobnými informáciami, korešponden
ciou, aj so zahraničnej literatúry a publicisti· 
ky sa mi podarilo zistiť o jeho živote a kariére 
ďalšie údaje. 

Zo zahraničia 

B. Sc:baell'er Sním.ka archív Hž 

porary Composing Technlques (Nová hudba 
- problémy súčasných kompozičných tech
ník), Small Guldebook of Twentleth Centu
ry Music (Malý sprievodca hudbou 20. sto
ročia), Twentleth Century Music - Creators 
and Problems (Hudba 20. storočia - tvorco
via a problémy), History of Musie - Styles 
and Creators (Dejiny hudby- štýly a tvorco
via) ako aj vydavatel'om nepravidelne vychá
dzajúceho časopisu pre súčasnú hudbu -
Forum Musicum. Od r. 1963 l'yučoval kom
pozíciu na Hudobnej akadémii v Krakove. 
Schaefl'er sa či už ako klavirista alebo ako 
člen medzinárodne renomovaného MW2 
Ensemblu pravidelne zúčastňuje koncertov 
novej hudby, kde často prezentuje vlastné 
skladby. V roku 1971 obdržal cenu Minister
stva kultúry a umenia Pofskej l'udovej repu
bliky. V roku 1977 založil súbor Hoketus, po
menovaný podl'ajednej z jeho skladieb. Sám 
v ňom pôsobil ako klavirista. 

P.M. 
e Na tradičnej jarnej tlačovej besede hlav
ný riaditel' budapeštianskej Štátnej opery 
Emil Petrovics, informoval o plánovaných 
inscenáciách a personálnych zmenách v se
zóne 1989/90. Do funkcie šéfdirigenta nastú
pi namiesto Ervlna Lukácsa terajší šéf sege
dínskej opery Géza Oberfrank, riaditeľom 

baletnej sekcie sa stane popredný člen súbo
ru Gábor Keveházl a funkciu umeleckej ve
dúcej bude zastávať lldlkó Pongorová. 
Operný súbor uvedie na obidvoch scénach 
po troch premiérach: v novembri na javisku 
historickej budovy nové dielo súčasného 
skladateľa Józsefa Sopronlho Antigona, na 
libreto podl'a Anoullhovej drámy, v hlamej 
role s Adrlennou Csengeryovou, wagnerov
ský repertoár obohatí Tannhäuser v réžii 
Miklósa Szinetára a s dirigentom Jurijom 
Slmonovom. V réžii Andrása Békésa uvedie 
operu Agrlpplna G. F. Händla. 

V Erkelovom divadle prvou novinkou bude 
Erkelov Hunyadi László v réžii Gyulu Maá
ra, v titulnej post.ave s Andrásom Molná
rom, debutujúeim režisérom komickej ope
ry Marta Fridricha Flotowa bude mladý ba
n1onlsta János Tóth. Rad operných pre
miér uzavrie v máji Verdiho Sila osudu pod 
taktovkou Lamberta Gardelliho a v réžii An
drása Mlkóa. Baletný súbor plánuje premié
ru dvoch choreografií v Ríme nedávno zos
nulého maďarského choreografa Aurela 
Mlllossa na Bartókovu a Petrasslho hudbu 
ako aj známu Delibessovú Coppéllu v chore
ografii Gyulu Harangoza. Záverom spome
nul riaditel' aj program Zlijazdov súboru, 
podfa ktorého bude v novembri hosťovať 
v Španielsku a na jar v Moskve a v KY,jeve. 
Taktiež na jar 1990 očakávajú vystúpenie sú
boru Slovenského národného divadla. 

J . v. 
e 23. júna oslávi 60. narodeniny významný 
belgický skladateľ, teoretik a pedagóg Hen
rl Pousseur, ktorý v posledných troch desať
ročiach výrazne ovplymil vývoj vážnej hud
by. 

Už začiatkom päťdesiatych rokov, ešte 
ako organista (1949-S2) a neskôr ako učitel' 

hudby (19S6-58), si Pousseur začal budovať 
pemú pozíciu medzi skladatel'ml novej hud
by. V roku 1951 spoznal Pierra Bouleza 
a o tri roky neskôr sa dostal do Kolína, kde 
začal študovať elektronické práce Karlheln
za Stockhausena. V roku 19S7 pracoval spo
lu s Brunom Madernom a Lucianom Be
rlom v milánskom štúdiu, po roku založil 
v Bruseli Studio de Musique Electronique. 
V šesťdesiatych rokoch viedol semináre na 
letných kurzoch novej hudby v Darmstadte. 
Okrem toho pôsobil ako profesor kompozí
cie na konzervatóriu v Bazileji (l~) 
a na bostonskej Hudobnej akadémii (1964). 
V roku 196S pracoval Pousseur v elektronic
kom štúdiu na univerzite v Gente a ďalšie tri 
roky strávil vyučovaním kompozície na Štát-

Cesty slovenského umelca 
František Roth (nazývaný takmer všade 

Feri ) sa narodil 18. júla 1899 vo Zvolene . 
Hre na husliach sa učil hrať u miestneho 

učiteľa Gustáva Šimkoviča. Po vychodení ru
dovej školy vo Zvolene študoval na strednej 
škole a Hudobnej akadémi i v Budapešti , kde 
bol žiakom profesora Jenô Hubaya. 

Po absolvovaní akadémie pôsobil v orche
stri budapeštianskej opery a komponoval. 
V roku 191 9 sa vrátil do Zvolena, kde sa stal 
učiteľom husľovej hry na mestskej hudobnej 
škole. Prostredie mu však nevyhovovalo ; po 
opätovnom krátkom pôsobení v Budapešti 
prijal ponuku do Štátnej opery v Berlíne , 
kde bol dva roky koncertným majstrom. 
Naďalej sa zdokona l'oval v hudbe- navštevo
val hodiny kompozície u slávneho klaviristu 
a skladat eľa Fcruccia Busoniho . V rámci štú-

Rotbovo kvarteto (prvý zrava F. Roth). 

dia komornej hry zostavil z poverenia Buso· 
niho kvarteto . do ktorého získal vel'mi dob
rých hudobnfkov. Povzbudený úspechmi 
tohto dočasne pôsobiaceho kvarte ta. založil 
po návrate do Budapešti v roku 1922 opäť 
kvarteto, ktoré pod jeho menom (Roth 
Quarte t) a vedením pôsobilo 47 rokov. 

Rothovo kvarte to získalo zvučné meno, 
koncertovalo v mnohých európskych i afric
kých mestách. V roku 1927 ponúkla súboru 
spoluprácu Cooligcovcj nadácia (USA). 
Takto sa kvarteto na americkej pôde úplne 
udomácnilo. Pod patronátom nadácie odo
hralo za 25 rokov 250 koncertov . okrem toho 
však vystupovalo aj na ďalš ích koncertoch 
v Kanade , v Mexiku a vo viacerých európ
skych štátoch. 

Mnoh[ slávni skladatelia mu venovali svoje 

Snímky archív liŽ 

nej univerzite v americkom Buffale. Po -. 
vrate do vlasti sa venoval prednábter-. 
činnosti na univerzite v Lutychu (1978), lule 
sa stal l riaditel' om Centra Rechercbes M• 
slcales de Wallonle a profesorom ko•poáo 
cie na konzervatóriu. 

Pousseurove rané diela, prezrádzal! skJt. 
datel'ov obdiv k tvorbe Antona Webei'IIL Je
ho prvou elektronickou prácou boli Sem.. 
gramy, vyrobené v roku 1954 v kolmsM. 
štúdiu pomocou sínusových vfn, a pocloRe 
ako nasledujúca skladba Symronles pre 
IS nástrojov, ktorá je akýmsi pokusom o".. 
tálny serlallzmus", vďačí za svoj zrod Stodr.o 
hausenovi. Postupne sa Pousseur zarMII 
k skladatel'om najvýraznejšie rozvO~ádll 
procesy aleatorlky. Od roku 1960 Pousseu 
stále častej§ie využíval zvláštne hudoW 
materiály. Zvuky eleklronlckébo baldi 
Electre (1960) sú napríklad derlvo~ué ..-, 
mo z rozpráv~úceho hlasu. Významným dJe. 
lom bola opera Votre Faust (1960-(;7) pre 
S hercov, 12 náslrojov a mg. pás s pouHU. 
literárnej predlohy. 

Vo svojich esejách Pous5eur časlo ~ 
ral výl•oj vlastneJ tvorby smerom k bohadle
mu a komplexnejšiemu hudobnému výrua. 
V zbierke Musique, sémantlque, soclété ._ 
jasňuje paralely medzi hudobnými a soeWio 
nyml §truktúrami. Mnohf hudobní teoretld 
a kritici ho považujú za Webernovho nuleo 
domíka, ktorý pomocou aleatorlky a r6J. 
nych kombinácií elektronickej akust~ 
hudby s tradičnými nástrojmi rozšíril zvullo. 
l'é možnosti hudby. 

P.M. 
e Už po 28 raz sa od 23. júna do S. aupsta 
1989 koná v Greensboro (Severná Karolíal, 
USA) medzinárodný festival, ktorý h'ori lat· 
týždňový koncertný program proreslon"-e
ho a §tudentských orchestrov, spojený s let
nými Interpretačnými kurzmi pre mladfd 
adeptov hudby vo veku od 13 do 20 I'OIIM. 
Organizátorom podujatia je GuUford CoJie. 
ge poriadajúca každoročne rad konkurrm 
v rôznych amerických mestách (v lejto sezó. 
ne celkove 54) a nlekol'ko l v Európe, kde 'l" 
berú účastníkov festivalu. V Európe 11 
v tomto roku uskutočnili konkurzy v Parili, 
vo Frankfurte, ženeve a Varšave, na ktor1ä 
dirigent Sheldon Morgenstern vybral spola 
siedmich kandidátov. Jedným z víťazov VIl" 

šavského konkurzu sa stal študent brali.,. 
ského konzervatória Peter Biely, z husi'CMj 
triedy prof. Albína Vrtel'a. Pracovný pro
gram fesllvalu pozostáva z naštudovlllil 
piatich symfonických koncertov s I"ÔZZlyyl 
programom, komornej a sólovej hry, ')D 
vacfch hodín jednotlivých pozvaných pea. 
gógov a seminárov významných svelovýdl J. 
štrumentallstov. 

A. v. 

skladby - naprík lad Roy Harris. Alben 
Roussel. Douglas Moore a Bohuslav Mani· 
mi. Počas svojej dlhej kariéry sa Roth stretol 
s mnohými významnými osobno~ťami . 
V Londýne roku 1938 pri~ ie l k nemu na javis· 
ko pre miér Sir Winston Churchill , aby mu 
osobne blnhožclal. Tri mc iace pred nástu· 
pom Hitlera k moci pozvali Rotha do paláca 
nemeckého korunného pri nca v Postupime 
zah rať Haydnov Kaiscr Ouanet. Korunný 
princ pri tejto prílclitosti dal Rothovi k di· 
spozícii husle kedysi patriace Fridrichovi 
Veľkému . 

Roku 1937 naštmloval Roth s členmi ~voj· 
ho kvarteta, doplneného o ďalších spoluhrá· 
čov. všetky Bachovc Brandcnburské konccr· 
ty. Keďže počas 2. svetovej vojny nebolo 
možné robi ť turné po Európe. prc~li členovia 
kvarte ta do významných orchestrov v USA. 

Po vojne však Rothovo kvarteto znova po
kračuje v koncertnej činnost i a stáva sa zná· 
mym nielen svoj imi koncertmi. ale e\tc viac 
nahrávkami. 

Roku 1946 prijal Roth miesto profesora 
husfovej hry na kali fornskej unive rzite v Los 
Angeles. Vyučoval aj komornú hru (diela 
Bacha a Beethovena). a okrem toho 16 ro
kov každoročne organizoval na pobočke un~ 
vcrzity vo :Vcstwoodc Rothovc Beethovena
ve festivaly. 

Od roku 1964 mal súbor na univerzitd t• 
tút Stáleho rcktorovho kvarteta. Roth nieke
dy zameni l husle za taktovku a dirigoval väč· 
šic komorné telesá. O jeho umeleckej a pe
dagogickej činnosti písali aj viacl!ré americké 
časopisy: keď 7. mája 1969 zomrel . V) \lovia
ccro nckrológov. 

Počas svojej dlhej histórie nahralo Rotho
vc kvarteto 35 platn í pre spoločnosť Colum
bia Mastcrworks a 5 pre SMF - ~po ločnosl 
pre zabudnuté majstrovské diela. Yý1namná 
je jeho nahrávka Umenia a fúgy J. S. Ba,ha. 
Spomenúť treba aj je ho úspešné televízne 
ko ncerty. Profesor Roth dostal v roku 1942 
od Zväzu ame rických ~k ladatcl'ov a dirigen
tov Cenu za zásluhy, ako ocenenie jeho pri· 
nosu pre americkú hudhu a roku llJ49 ml 
New York ollegc of Music udelilo cC\tný 
do ktorát. Hol členom Bcct hovcnovej a\odá
cic v' New Yorku , Medzinárodnej ~poločnosb 
pre súčasnú hudbu v Londýne, Motartovq 
spoločnosti v Salzburgu a Triton Mu\IC So
ciety v Paríži. JAROMIR IIÁZI.IK 



He:v.-e --~ • Re;w.;.-e H:ž ~ ReVJ'Qe H~ 
Skladateľ JURAJ HA TR( K ( 1941) študoval na 
VIMU od r. 1985 kompozíciu u prof. A . Moyzesa. 
Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobil na Kon
zervatóriu v Košiciach (1963-65), v rokoch 
1965-68 bol ašpirantom na VAMU a v nasledujú
cich štyroch rokoch pôsobil na tamojšej katedre 
hudobnej teórie. Od roku 1972 je zamestnancom 
Slovenského hudobného fondu. J . Hatrík je jed
ným z mála skladateľov - a hudobníkov vôbec -, 
ktorí sa zaoberajú približovaním hudby, jej význa
mov a zákonitost í najmä deťom a mládeži. Jeho 
dlhoročnú aktivitu v tejto oblasti ocenil v tomto 
roku i minister kultúry SSR. Rozhovor, o ktorý 
ame ho požiadali, sa dotýka predovšetkým jeho 
aktivít v netradičnom poňatí hudobnovýchovné
hoprocesu. 

K <tcliar ' ied la cc~ ta ~klad:~ te· 
fa k dnešnému " ujovi Hat

ríkovi", ktorého poznajú deti od 
pred§kolského veku , k "večnému 
provokatérovi", iritujúcemu peda
gógov svojimi netradičnými názor
mi na hudobnú výchovu? 
- Ako sa zvykne okrídlene hovo
riť, ja som si tú prácu nevybral, 
ona si vybrala mňa. Je v tom kus 
náhody , že som sa ocitol na pôde 
hudobnej pedagogiky. Pôvodne 
išlo iba o zvedavosť skladateľa, 
ktorý chce vedieť, ako to funguje 
v tom druhom, ako to semienko 
vyklfči. Moja " manipuláto rská" 
povaha ma vždy viedla k túžbe 
ovplvvrlovai ludí. pôsohiť n:1 nich 

ol"am.llt) 111 .. nahladom" pndtnplt. 
Casto išlo o práce, ktoré som sám 
do detailu neovládal a pre môjho 
poslucháča tiež neboli dosiahnu
teľné v plnom rozsahu , a preto 
som sa začal orientovať na metafo
rizovanie problémov. Prekonal 
som názor na hudbu ako na niečo vý
nimočné a hľadal som súvislosti 
s inými oblasťami - mal som rád 
poéziu , lite ratúru , koketoval som 
s prírodnými vedami , dosť som 
prečítal o kybernetike, zaujali ma 
mate matické problémy ... Spolu so 
záujmom psycho logickým to bol 
naozaj široký zábe r, v ktorom som 
tak trochu ,. paberkoval" a niekedy 
náhodne. niekedy pod vplyvom Sn ímka Andrej Pa lacko 

"vytiahnuť" z človeka aj skrytý ná· 
zor, o k torom možno ani nevie, že 
ho má ... Nemusi to byť hneď ho to· 
vý postoj, stači uvoľniť , vyvolať re
akciu . Clovek si musi najprv sám 
uvedomiť, čo v ňom je, a potom to 
môže začať regulovať . Popri ťaž
kostiach s prekonávaním zažitých 
stereotypov je tu však aj ďalší pro· 
b lém. Televízne hudobné progra
my vznikajú doslova za amatér
skych podmienok. Mnohí schop
nl , aktívni pracovníci nemajú po
trebné technické a pracovné pod
mienky, a tak často zostáva iba pri 
plánoch. Zatiaľ teda vidím cestu 
v zauj ímavej, na d ialógu založenej 
publicistike. 

Aby sme uzavreli výpočet tvoj ej 
činnosti hudobného vzdelávania 
detí a mládeže, nemôžeme obísť 
t vorbu a uvádzanie výchovných 
koncer tov. Co j e tvojím zámerom 
pri práci vo veľkom kolektíve? 
- Aj moje výchovné koncerty 
prešli vývojom. Tradičné som nik
dy nemal rád, vždy boli príliš for
málne. Už v tom názve vidím pro
tirečenie - výchova cez koncert. 
Výchova vyžaduje systematickosť, 

cyklickosť, a to sa pri koncertoch 
vonkoncom nedá. Výchovný kon
cert ako zmnožovanie alebo do· 
pfňanie vedomostí , akýsi servis 
p re hudobnú výchovu považujem 
za pomýlen ý. Nekladiem si za cieľ 

niečo deti naučiť, ale pripraviť ich 
vnemov)' apar:ít. naiadii ich <N lh· 

Od anie sveta hudby 
pn:dov~ctl"ým tvorbou. Po ~kon
čenl štúdia a dvojročnej pcdago· 
gickej praxi na košickom konzer
vatóriu som dostal možnosť praco· 
vať na katedre teórie VSMU 
u prof. Fercnczyho. kde som sa za· 
meral na psychológiu , aby som 
mal serióiny základ a mohol skú
mať, ako funguje proces prijlma
nia hudobného diela, aká je psy· 
chológia hudobného procesu .. . 
Predpokladal som to tiž, že budem 
učiť kompozíciu . 

Na túto tému si zameral aj svoju 
a pirantskú prácu ... 
- Jedna časť bola kompozícia 
u prof. Moyzesa, ale prof. Feren
czy mi sprostredkoval aj konzul
tanta a školiteľa z FFUK. doc. Ru· 
daša, psychológa. Už vtedy ma lá· 
kala vývojová psychológia a pcda
go~ika. Skúmal som . ako sa menia 
a postupne rozvíjajú predpoklady 
vnímania a predpoklady tvorivého 
sebavyjadrenia. Dopadlo to však 
rnak. Zo školy som musel odísť. 
ale, ako sa hovori , všetko zlé je na 
niečo dobré. Musel som začať uva
žovať , ako uplatniť svoje pedago
gické inštinkty iným spôsobom. 

Cesta sa ti otvorila v Slovenskom 
hudobnom fonde, kde si začal 

1 pravidelnými besedami v Klube 
sklldaterov. Moderovanie prchrá
vok je v istom zmysle príbuzná čin
nost'. 
- Nikdy som nad tým takto neu
važoval, ale, vlastne, máš pravdu. 
Kontakt s verejnosťou, s publikom 
-a často mladým - bola akousi ná
hradnou činnosťou za pedagogickú 
prácu. Tiež som musel uvažovať, 
ako hudbu vysvetliť, ako ju pribi!· 
liť niekomu, kto o nej nič nevie, 
alebo vie o nej málo. Bolo to pre 
mňa veľmi osožné. Predovšetkým 
ma to viedlo k reflexii svoj ho re
mesla, ako skladateľ som si uvedo
moval dopad určitých výrazových 
prostriedkov a dospel som k po· 
znaniu, že vcrbalizácia hudobného 
zážitku musí byť založená na pev
nom teoretickom základe, ktorý 
vyžaduje pedagogickú interpretá
ciu. Spočiatku to bolo rôznorodé. 
Uvádzal som nové diela, modero· 
val som besedy pre kolegov - hu
dobnlkov i pre študentov č i laikov. 
Musel som uvádzať aj ľudí, kto· 
rých prácu som dokonale nepoz
aal. ale bola to pre mňa dobrá ško
la. Nútilo ma to zovšeobecňovať 
problémy, hľadať taký uho l pohľa· 
du, z ktorého by sa problémy javili 
zaujlmavo pre všetkých, nielen 
pre špecialistov. Mal som v sebe 
dosť "drzosti" presviedčať ľudí, 
ktor! celý život zasvätili skúmaniu 
niektorého t'tzko špecializovaného 
problému, že ich nesmierne boha-
~ a nuansované poznanie (ktoré 
oni sami považovali za ncoznámi
te!né) sa dá nejakým zobecncným, 

mojich rowmných priatcfov ~om 
prichádzal na to, že hudbu možno 
vysvetľovať ako niečo, čo je pr í
buzné iným formám života, čo sú
visí s rastom , rozvojom a o rgani
zovaním živého o rganizmu . Mož
no, že môj dávny sklon písať poé
ziu ma priviedol niekedy k prlliš 
odvážnym č i dokonca teoreticky 
neudržatcľným stanoviskám voči 
hudbe. kto ré sa však ukázali ako 
životodarné, aj keď mi nepovedali 
hneď všetko. 

Podujatia v Klube $kladatefov 
boli zamera né na dospelých a do
spievajúcich - teda l'udi, ktor í tieto 
súvislosti už dokážu chápal'. V ur
čitej dobe si však vekovú hranicu 
znížil. 
- Spočiatku som sníval o tom, že 
budem skúmať psychológiu tvori
vého procesu. talent , schopnosti ,' 
zručnosť, vzťah osobnosti a štýlu či 
hudobného vyjadrenia. Odcho
dom z vysokoškolskej praxe som 
sa ocitol tvárou v tvár publiku. 
Musel som si položiť o tázku , koho 
mám pred sebou , aká je jeho per· 
cepčná schopnosť. To ma priviedlo 
k vývojovej psychológii. Z túžby 
po syste matickom poznaní som si 
povedal, že musím začať od začiat
ku. Tam , kde sa o tom rozhoduje, 
teda v najt'nlejšom veku. Uvedo
moval som si , že detský svet je bo
hatší ako svet dospelých a že ve
kom dochádza - možno - k neja
kému regresu. Vtedy sa mi otvori
la možnosť práce v Cs. rozlase, 
v literárno-hudo bnej redakcii 
Hlavnej redakcie pre mládež 
a vzdelávanie . Prvý cyklus reláci í , 
ktoré som tu vytvoril, sa volal Hu
dobná dieli\a. Mal som niekoľko 
detí v štúdiu, vyt ýčil som si zopár 
základných hudobných tém o ko· 
mornej hudbe , ktoré som sa pok ú· 
sil pred mikrofónom rozlúsknuť 
alebo aspoň načať. Pomocou me· 
tafory, hry, improvizácie sme sa 
usilovali spoločne odhaliť tajom
stvo výrazu hudby. Vychádzal som 
z reči -jej intonácie, dikcie , spá
du, rytmu, artikulácie a poukazo
val na paralely v hudobnom vyja
drovaní. Neskôr som sa tým za
oberal podrobnejšie. 
Jedným z mojich hostí v štúdiu bol 
Peter Breiner. Práve on ukázal de
ťom, ako sa hudba môže malými 
zásahmi štýlovo meniť , ako tvorca 
d rži v rukách všetky nitky , k torý· 
mi určuje výraz. Je to veľmi vzru· 
šujúce, môcť vstúpiť do 'diania, 
spolutvoriť ... Dá sa to však iba 
vtedy, ak v tom druhom , i v dieťa· 
ti , vidím partnera. Mojím učíte· 
ľom bol Komenský - on žiakom 
ukazoval. ako je to vo svete zaujf· 
mavo a dobrodružne usporiadané, 
že i poznanie je dobrodružstvo. 
Prax nemilosrdne odvrhla mnohé 
poznatky , ktoré som si osvojil 

v Skole a musel som hľadai nové 
odpovede , nové pohľady. Spolu so 
.,žiakom" som sa učil i sám .. . 

Nesúvisí táto "revízia školských 
poznatkov" s tým, že si sa postup
ne zameral na celkom malé deti? 
- Bola to skô r snaha po systema
tickosti. Uvedomil som si, že dieťa 
je na začiatku najbližšie k tomu, 
čo je charakteristické pre tvorbu
je mu vlastná hravosť. magickosť, 
fantazijnosť , - k imaginácii, kto· 
rú tvorba vyžaduje. Malé dieťa eš
te nic je sputnané okovami racio
nálneho poznania, orientuje sa 
skôr intuitívne a intuícia je rozho
dujúca zložka tvoriv~ho princlpu. 
Z ponuky vytvoriť cyklus pre ma
terské školy vzišli T rpasiúšikovia. 
T u som zužitkoval všetky nazhro
maždené skúsenosti. Predovšet
kým poznanie , že od začiatku mu· 
sírne deťom hovoriť všetko , i keď 
v danom veku chápu celok vždy 
z určitého uhla. Nezáleží na tom, 
že niečo vnímajú skreslene alebo 
nedostatočne. Dôležité je, že idú 
tým správnym chodníčkom, po 
ktorom ich možno viesť ďalej. 
V Trpaslúšikoch som. myslím, do
kázal, že metodicky možno naho
diť všetky problémy hudby, len ich 
treba vidieť z toho zorného uhla , 
z ktorého sú prístupné a čitateľné 
pre daný vek . 

Najdôležitejší je pocit , net reba 
ho hneď verbalizovat' , vysvell'o
vaf. .. 
- Sprostredkujem nejaký zážitok, 
situáciu, na ktorú deti reagujú , 
a tým zbierajú skúsenosti, aby to 
raz racionálne pochopili. Bez zá· 
žitkového základu nemôžem, ba 
nesmiem veci pomenovať. K tomu 
sa dopracujeme postupne, krok za 
krokom, ako rastie schopnosť ab
strakcie a diferenciácie. Druhý 
cyklus, Záhadné pesničky, určený 
deťom prvého s t upňa zák ladnej 
ško ly, už apeluje na určité analy
tické schopnosti. Mám v pláne po
kračovať ďalej , chcel by som 
uviesť hudbu do priameho vzťahu 
k osta tnému poznaniu - budeme 
sa hrať ~ hudbou ako malí prírodo· 
vedci, malí mate matici ... Hudba 
ako dejepis... Tu sa mi rysuje 
možnosť doviesť princíp meťafori
zácic z hľadiska základného vývo
ja do prvého veľkého cieľa. Uva
žujem však , či by to nebolo vhod· 
ncj šic ako televízny projekt. 
Vizuálna forma by v tomto prípade 
bola určite výhodná, ale má i svoje 
problémy. Nie je l'ahké zosúladiť 
audiálnu a vizuálnu zložku tak , 
aby obraz neodpútal pozornosť od 
sluchového vnemu. Okrem toho 
i čisto praktické hľadisko- za vede
nie videotechniky na našich ško
lách - j e hudba ďalekej budúcnos
ti . 
- To je pravda. Nakoniec, mne 

rozhlas vždy vyhovoval práve pre
to, že zdôrazňuje sluchový prin
cíp, ktorý vyžaduje väčšiu spolup
rácu fan tázie ... Cez ucho sa môžeš 
pozrieť na - i často notoricky zná· 
me veci inak , z nového pohľadu . 

Zaujímavou sa stane ľudová pie
seň i vel'akrát počutá skl adba. 
Sluch treba špeciálne pestovať, 
aby sme boli schopní počúvať je· 
den druhé ho , komunikovať ... 
Hudbu vždy vysvetľujem ako roz
hovory rozumných bytostí a to 
platí .i vo vzťahu hudba - poslu
cháč. Hudba musí mať dajakú va
lenciu, na ktorú sa poslucháč na
pojí. I v dialógu niekedy s tačí byť 
ticho a poč(tvať toho druhého, ale 
on musí vedieť, že ho počúvam. 
A rozumiem. 
Ďalšiu možnosť práce s i dostal 

zriadením s trediska Hudba a mlú
dež v Slovenskom hudobnom fon· 
de. 
- O tvorenie strediska bolo ďalšou 
šťastnou náhodou, ako ich v mo
jom živote bolo viac. Obaja vie
me , že pôvodne to mal byť sklad 
hudobnín a predajňa. Sťastná ná· 
hoda chcela, že sa nás spýtali, č i by 
sa ten to pekný priestor nedal vy
užiť aj na klubovú činnosť. Projekt 
klubovej výchovno-osvetovej čin· 
nosti naprosto korešpondoval 
s moj imi záujmami a podarilo sa 
tu vytvoriť akúsi hudobnopcdago· 
gickll dielr)u, metodické centrum, 
kde hľadám a overujem si moder
né hudobnopedagogické prístupy. 
Vynoril sa tu aj pre mňa nový mo
ment, a to využitie televíznych 
programov. kde sa usilujeme pre
konať pasivitu pri prijímaní audio· 
vizuál neho tvaru. Spolupracujeme 
s dramaturgičkou redakcie pre de
ti a mládež Gabrielou Vyskočilo
vou. Uvedomujem si, že audiovi
zuá lna konzerva je a vždy zostane 
konzervou a ako taká vedie ľudí 
ku konzumnej pasivi~. Žiaľ, po
stihuje to najmä deti, a keď si na 
to navyknú, už sa s tým nedá nič 
robiť. Preto je naša práca v stredís· 
ku v určitom zmysle prickopnfcka. 
Vedieme deti k aktívnemu prijl· 
maniu hotového tvaru. 

Sám si nedá vno začal tvoriť relá· 
cie pre mladých- rozhovory o hud· 
be, kde hľadáš možnosti oživenia, 
nabúra nia doteraz zaužívaných 
stereotypov. Nie j e to s íce ešte 
presne podľa tvojich predstáv, ale 
k niečomu smerujd ... 
- Na mojej ceste do televízie som 
presne v tom štádiu , v ktorom som 
sa ocitol p red 15 rokmi v SH F. Za
čal som inovovaním staršieho typu 
programu - Pód ia mladých. Mo
jou prvou snahou bolo navodiť 
dialóg, teda opäť ten kontakt, bez 
ktorého si prácu neviem predsta· 
viť. C hcem aktivizovať v človeku 
to živé, vyvolať ľudskú zvedavosť, 

nosi, aby mohli prijímať. Moje 
projekty sú zamerané na základné 
hudobné prebudenie detí, na vy. 
volanie záujmu , radosti :t' hudby, 
vzťahu. Jednou z možností je hu
dobné divadlo za spoluúčasti detí 
(zatiaľ mám dva programy, pre 
najmenších Medveďku , daj labku, 
pre starš ích Cervené jabfčko a plá
nujem to dopln iť tiež tretlm, pre 
najstarších žiakov) a uplatňujem 

tu všetky už spomínané prostried
ky- metaforu hudobnonáukového 
pozadia, zapájanie detí do diania 
na javisku , využívam prirodzenú 
detskú hravosť a zvedavosť. Každé 
dieťa túži "rozmontovať ten svoj 
budík" a ja sa snažím tie jedno tli· 
vé súčiastky znovu poskladať do 
nejakého vyššieho celku . V inom 
type programov {Tváre hudby, 
Romeo a J úlia , Seherezáda) sa za
sa usilujem ukázať deťom a mláde: 
ži, ako vzniká hudba a ako sa pre
skupovaním a hierarchizovaním 
hudobných prostriedkov mení jej 
výraz. Vyhýba m sa prvoplánové
mu výk ladu, zdôrazňujem výrazo
vé gesto, atmosféru. jedno tíivé 
zložky konflik tu, situácie - ne
chcem, aby deti hľadali v hudbe 
ako v telefónnom zozname. H ud
ba predovšetkým zovšeobecňuje. 

V čom vidíš svoje ďalšie možnos
li a čo ocakávaš od výchovno-peda
gogických pracovníko~? 
- Mám veľkú radosť, že n ie sme 
sami, že ľudí, sprístupňujúcich 
hudbu takýmto spôsobom, je viac. 
Zápas o "oslobodenie" hudobnej 
výchovy v školách prináša síce za
tiaľ iba čiastkové výsledky, iba 
mierne inštitucionálne zlepšenie 
v podobe zvýšenia počtu hodín 
a podobne. Pokiaľ však bude sú
časná mašinéria produkovať učite· 
rov hudobnej výchovy netvori· 
vých, kto rí sú núten! k didaktizo· 
vaniu a papie rovaniu , tak sa ne
pohneme z miesta. Musíme bojo· 
vať hlavne o poňatie , o katarzno
·harmonizačnú funkciu hudobnej 
výchovy v rámci vzdelávania a vý
chovy detí. Nesmú sa jej báť, na
opak; mala by byť oázou radosti , 
tvorivosti, fantázie. Musíme ju 
zbaviť náukovej škrobenosti, pre
ťaženia poj mami, racionálnymi 
poznatkami. Keď som sa už riade
ním osudu ocito l mimo oficiálnej 
pedagogiky, rád by som zostal 
akýmsi výkričníkom pre školo
mestskú , scholastickú hudobnú 
výchovu, ktorá, žiar, prevláda. 
C hcem predovšetkým inšpirovať 

iných a sám sa postupne stiahnuť . 
Som predovšetkým sk ladateľ 
a skladateľom chcem ostať. Roky, 
ktoré mám pred sebou, by som rád 
využil na tvorbu- samozrejme, aj 
pre deti. 

Zhovárala sa: 
EVA CUNDERLfKOVÁ 



Premeny zvukového obrazu hudby 
PAVOL POLÁK 

Z vukový obraz hudby J. S. Bacha 
prekonal v priebehu nášho storočia 

ďalekosiahle premeny, vyplývajúce z rôznych 
interpretačných prfstupo v k jeho die/tJ . Na da
nú otázku treba nazerať z perspekrfvy vývoja 
pestovania Bachovho odkazu v minulosti 
a prfromnosri. Pravda, šírka problematiky 
neumotrluje v jednom príspevku diskutovať o 

J. S. Bach - malba od Heinza Zandera, 19n. 

všetkých jej aspektoch, ide skôr o nastolenie 
niektorých otázok. Nedotknem sa napríklad 
otázky rôznych típrav, transkripciE, inštru
mentácií, spracovan(, verzií, džezových 
adaptácií a pod., kde medzi dielo a posluchá
ča vsrrrp uje upravovateľ či aranžér. Toro par rf 
síce tiež do tejto témy, ale inej kapitoly. 

Bachova hudba nemala nepretržité inter
pretačné tradície, pretože riero boli po jeho 
smrti na dlhú dobu prerušené. Jeho hudobná 
reč sa zdala pre nasledujúce obdobie vznik a
júceho a rozvíjajúceho sa klasicizmu príliš 
zložitá, temná, spletitá, "nabubrelá", nekon
venovala dobovým ideálom hudby, o čom 
svedč( i prenikavá k ritika J. A . Scheibeho 
a náhľady iných dobových teoretikov. Bach 
sa sral predovšetkým predmetom teoretick ého 
štúdia mekrorých skladateľov (naprfklad Mo
zarta, Beethovena), avšak pre širší okruh po
slucháčov bol prak ticky neznámym autorom. 

Z týchto dôvodov ani nebolo možné nad
viazať na prak tiky Bachovej doby. Objave
nie, či znovuobjavenie Bacha pre širšiu verej
nost' súvisí s rozmachom romantickej hudby 
a interpretačného umenia 19. storočia, čo ma
lo za následok, te sa jeho dielo začlenilo do 
romantizmu. Bachova dielo bolo takrečeno 
úplne ponorené do romantického myšlienko
vého a zvukového sveta. V tejto rovine existo
vali viaceré styčné body, ktoré korešpondova
li s romantickým nazeraním, napríklad v ob
lasti chromatiky, modulačných postupov, 
rôznych figurácií, hermeneutiky, metafyziky, 
mystiky, symboliky a niektorých fantazijných 
foriem. Dobová hudobná estetika a kritika, 
ale i f ilozofia at po G. F. Hegela, k torý 
v svojom estetickom systéme zaradil hudbu 
do romantickej fá zy umenia, nazerala na 
hudbu ako na výsostne romantickú umeleckú 
výpoved'. ' 

A ž do vystúpenia F. Mendelssohna Bar
tholdyho bola z Bachovho diela prakticky 
úplne neznáma vokálna a vokálno-inštrumen
tálna hudba. Z inštrumentálnej tvorby boli 

známe iba niektoré skladby pre klávesové ná
stroje (napríklad Temperovaný klavfr) . Rôz
ni autori Bacha romanticky prehodnocovali, 
pričom ho priradili naprfklad k Mozarrovi, 
bez ohl'adu na rozdiely štý lových epoch, ktoré 
títo majstri reprezentovali. E. T. A . Hoff
mann p fše v súvislosti s inštrumemálnou 
hudbou Bacha, Händela a Mozarta o nevý-

slovnej túžbe, o tajomnom čare, o rušenf čo
hosi najvyššieho a pod. Vzťah romantikov 
k Bachovi vyrástol zo vzt'ahu k hudbe ich 
vlastnej doby , ro znamená, že si jeho dielo 
jednostranne privlastnili v rámci vtedajšieho 
romanrického štýlového ideálu. Nič iné ich 
nezaujímalo, mnohé aspekty Bachovej hudby 
skreslili, v otázkach historického povedomia 
boli bezswrosrní a historické predvádzacie 
praktiky boli pre nich neznámym pojmom. 
Dnes si ut sotva vieme predstavil', koľko sub
jektivizmu a svojvôle sa uplatnilo v interpre
tačnej praxi, ako d'alekosiahle sa Bachova 
hudba adaptovala v duchu romantických 
predstáv. Máme o rom niekoľko k usých, ale 
výrečných správ v podobe dobových k rirfk 
a iných prametlov, pravda, znejúce doklady 
z tejto doby neexistujú . Niečo z týchto praktík 
sa však tradovalo dalej a akosi "presiaklo" do 
nášho storočia. Zachovalo sa wk aj zopár 
vzácnych dokladov v podobe starších nahrá
vok, úprav notového textu a pod. 

Gustav Mahler, ktorý si Bacha mimoriadne 
vážil (svedčia o rom jeho výroky, korešpon
dencia a v neposlednom rade niektoré kom
pozično-reclmické aspekty jeho vlastnej tvor
by), zostavil z rôznych časrf dvoch Bacho
vých orchestrálnych suít (h mol BWV 1067 a 
D dur BWV 1068) skladbu pripomínajúcu 
šrvorčast'ovú symfonickú Jarmovú schému. 
(Tak naprfklad vytvoril spojením 7. a 2. časti 
zo Suity h mol čosi ako symfonické scherzo). 
Tieto formové preskupenia, hoci sú závažné, 
neznamenali zásah do samomej kompozičnej 
štruktúry. Mahler upravil dielo pod názvom 
Suita z orchestr(Íinych diel Johanna Sebasrin
na Bacha s vypracovaným conrinuom pre 
koncertné účely. Túro suitu predviedol s veľ
kým ohlasom v roku 1909 v New Yorku. 
Podľa Mahlerových predstáv malo byt' con

tinuo "opravdivého Bacha" - ako ro on na
zval - realizované takým spôsobom, aby 
vzniklo "hučanie hore-dole sa vlniacich akor
dov'\ A ko operný dirigent bol Mahler obáva-

ným fanatikom striktného dodržiavania noto
vého textu; je preto paradoxné, že ako kon
certný dirigent neváhal vykonať inšrrumentač
né retuše v dielach Beethovena, Schumanna, 
Brucknera a ďa/šfch, za účelom primeranej
šieho uskutočnenia údajných inrencif tvorca
mi zamýšľaných účinkov. 

V prfpade Bacha však zaobchádzal Mahler 
s textom ohl'aduplne. Presne vyznačil - a tým 
doplnil - artikuláciu, dynamiku, rempové 
označenie atď. (naprfklad krátke šrvrt'o vé no
ty vyznačil ako osminky s osminkovými pau
zami) . Okrem niektorých pri komponovaných 
pasáž( a škrtov však Mahler plne rešpektoval 
substanciu Bachovho rexru . Orientoval sa pri
rom na veľké, pravda, iba k vanrirarfv ne rozšf
rené obsadenie. Hoci bol jedným z najväčších 
majstrov aj v inštrumentácii, Bachovej inštru
mentácie sa nedotkol, čo je postoj hodný oso
bitého povšimnutia. Dištancoval sa rým od 
iných upravovareľov (napríklad Sroko wsk é
ho, ktorý· úplne odcudzil bachovský zvuk, 
ale i Schonberga, Weberna a ďaWch, ktor( 
recipovali Bacha prizmou vlastnej osobnosti). 
Najďalej šiel Mahler s conrinuom . Okrem 
preparovaného klavfra nasadil v úvodnej ou
vertúre, ktorú owačil grave, romantický or
gan, dokomponoval pasáže improvizačného 
charakteru . Continuo sa miestami aj odmlča
lo, inde zasa particip ovalo ako samostatne ve
dený hlas. Ma hier chcel Bacha predviesť "cel
kom podľa spôsobu starých", no v skutočnos
ri ro bola romantická adaptácia, a nie historic
ká rekonštrukcia, ako sa nazdával. 

Iný veľký dirigent, vychádzajúci z neskoro
romamickej rradfcie, bol Wilhelm Furtwän
gler. V svojich spisoch porovnáva Bacha 
s Beerlwvenom, Baclrove Marúšove pašie 
s Wagnerovým Tristanom. Podľa neho Bach 
"nedosrižne tróni nad mrakmi", nejaví sa ako 
človek, ale ako "vládnuci svetový duch". Jeho 
mienka kulminuje v konštatovaní: "Z istého 
hl'adiska je Bach najväčším romantikom". 
Rovnako zarážajúco znie dnes aj Furrwängle
rov názor, podľa ktorého Bachova hudba od 
jej znovuobjavenia nepodlieha/a nijakým 
výkyvom, premenám. Na druhej strane tento 
výrok svedčf o rom, že Furtwängler vyrástol 
z romantických ideálov, bol ich pokračovate
ľom a z tohto hľadiska bol kompetenmým in
terpretom romantických tradícií / 9. storočia. 
Furrwängler heroizoval a monumenralizoval 
Bacha do predimenzovanej miery, svoju in
terpretáciu vybavil najväčšfmi rempovými, 
agogickými, dynamickými a výrazovými voľ
nosťami a takpovediac si vytvoril svoj vlastný 
hyp erromanrický svet. Continuo hral sám na 
koncertnom krídle alebo ho aj celkom vyne
chal, sláčikové nástroje boli zastúpené plným 
počtom hráčov romantického symfonického 
orchestra. Tak a podobne muzicírovali ,,svoj
ho" Bacha v prvej polo vici nášho storočia, ba 
i neskôr všetky veľké f i/harmonick é orchestre 
a prominenrn f dirigemi od W. Mengelberga 
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po O. Klemperera. Pri vokálno-inšrrunelllál
nych skladbách pristupovali primerane di
menzované obrovské zborové telesá, takte 
výsledný hustý "kašovitý" z vuk zotrel lineár· 
ne, polyfonické a ostatné relevantné štruktúry 
Bachovej hudby. Romantické chápanie Ba
cha sa v tej dobe odrážalo aj v sólových a ko
morných skladbách . Tak sa naprfklad čemba
lo nahradzovalo koncertným krfdlom, neraz 
vo virtuóznych transkripciách "a la Busoni" 
a pod. Husľové skladby sa prenášali emfatic
kým spôsobom, v hutnom, dynamicky málo 
diferencovanom zvuku, s nadmerným vibrá
rom, sladkastým glissandom pri výmene po· 
lôh atď. Slávny organista M. Stra u be požado
val v súvislosti s organovým dielom Bacha, 
ktoré sa predvádza/o na veľkých romantic
kých organoch: "Hráči nech sa pokríšajú re· 
produkovať registráciou lesk a nádhem or
chestra Majstrov sp evákov", žiadal teda na
podobniť zvukovú hypertrofiu Richarda 
Wagnera. 

Okolo polo vice nášho storočia si začali ra
ziť cestu nové vývojové trendy v baclrovskej 
interpretácii, nesené rastúcim historizmom 
a zvýšeným záujmom o minulosť, ku ktorej sa 
pristupovalo s väčším pocitom zodpovednos· 
ri. Minulosť sa začala hľadať a skrímať kv61i 
nej samej. Vypracoval sa nový obraz o Ba
chovi s úsilím očistiť ho od romantických ná
nosov, prachu a nabubrelosri". V pestovaní 
Bacha došlo k prelomu, ku ktorému rozho
dujúcim sp ósobom prispievali aktivity hudob
nej vedy, historiografie a bachovského báda
nia, vrárane realizácie dlhodobého projektu 
súborného kritického vydania Bachovho die
la. 

Mo žno povedať, že v rámci anriromamic
kého hnuria sa vykryštalizovali tri rózne ten
dencie v interpretačnom prístupe, i keď sa 
v praxi nedajú vždy úplne od seba oddeliť. 
Prvá sa usilo vala o odromanrizovanie do isté
ho stupňa, obrátila sa proti subjektivistickým 
a individualisrickým extrémom a svojvôli, 
smerovala k srriedmejšiemu a štíhlejšiemu 
zvukovému obrazu menších telies, vcelku sa 
však nevzdala niektorých, i keď umiernených 
romamizujúcich rendencif. 

Stúpenci druhej tendencie videli svoj cieľ 
v srrikmom dodržiavanf noto vého rexru. K ro
mu by bolo treba poznamenať, že v obdobi 
ba'roka sa nefixovalo definitívne hudobné 
"dielo". Notový záznam bol viac-menej iba 
vypracovanou kostrou, či lešením, ktoré la
kalo na svoje doplnenie. A ž v priebehu 
/ 9. storočia viedol vývoj hudby k jemnejšie
mu a presnejJiemu zápisu skladateľovej vôle 
a rým k stále exaktnejšej norácii. Purisri, čias
ročne i oddaní vyznavači rzv. Urrexrov, Denk
mälerov a podobných vydaní, považovali ra 
svoj interpretačný ideál triezvu vecnosť, ktorá 
pozostávala z presného, mechanicko-mono
róneho odohrania holého notového textu. 
Mylne sa nazdávali, že baroková hudba je iba 

Tomábky kostol a ~kola (1723). Rytina od J. G. Kriigera. 
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notový text. Ani Bacho ve diela neboli kompo
nované wk, aby sa otrocky odohrali prádzne 
nory. Poutky dobovej afektOI'ej teórie a jej 
poiiadaviek týkajúcich sa vMnivého afekto
vého prednesu, akcentovanie analógii k pra
vidlám réloriky, sledovanie princípov dekla
mácie, ako aj návody na prax v dobových 
učebniciach sú dostatočným svedeavom p roti 
týmto muzeálnym redukciám. Bol to tiež ex
trém, k10rý nemal trvácnos!'. 

Tretia tendencia bola odlii ná a viedla 
k plodným výsledkom. Začali pokusy v smere 
použilia slarých originálnych nástrojov a sw
rých reprodukčných zvyklosl f. Znovuotive
nie a reiwurácia historických sláčikových nii
srrojov, ktorých menuíra a swvebná adjuslá
cia je v originálnom swve Bachovej doby , ori
ginálne predlourleovské sláčiky, rovnako ako 
aplikácia dobových dychových nástrojov, his
torické ladenie a malé obsadenie ; namenali 
z hľadiska zvuku radikálny obrat. K lomu 
pristúpili odliiné historické prakliky. Objavi
li, odkryli, Itudovali a kome/1/ova/i sa poznat
ky o niekdajiích interpretačných praktikách 
v dobovej literarúre, v spisoch, hudobných 
prametíoch, ikonografickom mmeriáli. Tie/o 
sa dosť výrawe IW /i od dneiných zaužfva
ných zvyklostí. Pravda, v nejednom ohľade 
sa nevedelo, ako sa má čítal' a vylo ti!' nolový 
ttxt, čo mal skladateľ na mysli. Mnohé veci, 
ktoré v svojej dobe boli v praxi samozrejmé 
a vfité, nevyznačili sa do nót. Údaje, týkajúce 
sa artikulácie, tempa, dynamiky . ornamenti
ky, improvizačných prvkov, realizácie gene
rálneho basu atď. sa zachovali iba veľmi me
dzerovite, resp. variabilne. Zistilo sa, te ne
txiswje jednoznačne zaväzaujúci notový text 
G literáme pramene neraz matno vylož ir' rôz
nym spôsobom, nakoľko neobsahujú vidy 
dostatobre jasné informácie. Okrem toho ur
tilé podswmé veci neboli v spisoch zachytené 
vôbec. Dósledkom toho je mnohoznačnosl' 
výkladov zápisu skladby. Mnohé otázky pra
Xt ostávajú otvorené, napríklad: boli v en
stmblových skladbách jednotlivé orches1rálne 
[HUty sláčikov obsadené jedným alebo viace
rými hráčmi? Ako bolo obsadené continuo? 
Co je his10ricky verné? Aké obsadenie by si 
bol all/or sám prial a aké boli reálne možnos
li? Akými prostriedkami by bol Bach mu ziel
rova/, keby bol priiiel napríklad na Händela
vo pôsobisko do Londýna, kde stál k dispozí
cii vätšf aparát? Aké sú relácie súboru vo 
rztahu k veľkosti a akustike miestnos({, ktoré 
1p0/uurčujú účinky produkcie? V akých 
pritstoroc/r sa muzicfruje dnes v porovnanf 
1konkrémymi danosl'ami a podmienkami Ba
dlovtj doby? Do akej miery matno dnes ma-
llipu/ovať so zvukom prostredníctvom Jech
lickýclr médií pri nahrávkach a prehrávaní? 
A/cl sú proporcie zboru vo vokálno-ini tru
llltJilálnych skladbách? 

Vo výraznom kontraste k eite nie prflii 
dávnym romanlickým koncepciám, kde vo 
vokálno-inJtrumentálnych skladbách p(lpri 
symfonickom orcheslri spoluúčinkovali kolo
sálne zborové telesá, swja nové tézy americ
kého muzikológa a dirigenta, bachovského 
IpecialisiLI Joshua Rifkina. Podľa neho spolu
účinkovalo v Bachových produkciách cirkev
nej hudby v Lipsku len 1oľko spevákov, kol'ko 
sa zachovalo partov, zbor v Bachových kan
tá/ach pozosláva/ vraj iba zo Ilyroch-piatich 
spevákov, že sólisti i ripienisti vraj boli Jí istí. 
O obsadení však máme informácie v doku
meme písanom Bachovou vlasmou rukou 
( Kurtzer, jedoch hochs1no1iger Enrwurf einer 
woh/bes/a/1/en Kirchenmusik) a podľa za
chovaných materiálov možno predpokladať, 

te z jedného partu spievali l raja vokalisli. Rif
k i novu excelllrickú 1eóriu, kwrá je v prO/i kla
de s do1erajiími náhľad mi na /Úlo otázku, ne
možno ani potvrdiť, ani vyvrátiť, hoci Ri/ki
nove vývody sú hypo1e1icky koni1ruované. 
Zrejme chýbajú re/evalllné doklady, účly 

a pod. A via k aj takáto reslringovaná verzia ie 
v dnei nej praxi možná. Svojho času sa pred
vedenia mohli od prEpadu k prípadu meniť 
a prispósobiť miesmym danos1iam. V neďale
kých Drátďanoch napr. matno v Bachovej 
dobe predpokladal' účinkovanie 20-30 i viac
členného zboru. 

ŕlis10rizmus sa sláva v dnešnej dobe sl á le sa 
roziimjtícim hnutím, je výrazom vzrastajúce
ho záujmu o hudbu starJích epoch. Je to je
den z paradoxov súčasnej civilizácie: na jed
nej slrcme nevídaný vedecko-technický po
krok, na strane druhej neriešené a nerieiiteľné 
problémy - akisle jeden z dóvodov, prečo sa 
zameriavame aj na dávnu minu/os!'. Je to 
symplóm našej éry, klorá v dejinách hudobnej 
ku/uíry nemá obdobu, pretote v minulých 
epochách bola aktuálna skoro výlučne hudba 
príslušnej doby a star§ia tvorba netvorila 
predme/ záujmu. 

Rekoni trukcia dobových nástrojov a vý
skttm hisJOrického spôsobu hry a spevu, ako 
aj pokusy o praktickú realizáciu, boli pre/o 
pionierskymi činmi. Naie poznatky o Bacho
vej praxi muzicírovania sa 1ýmito snahami 
podswme roziírili. Dosiahli sa pozoruhodné 
výsledky, k toré dali hudobnému tivo /11 nové 
impulzy. Obnažili sa rôzne hudobné Ilruktú
ry, ktoré boli zabudnuté. Z historických akti
vflnapokon výdame l'atf aj modemá interpre
Jácia. Vyzdvihovanie významu hisJOrizujú
cich snažení v našej dobe eš1e neznamená, le 
sa tým zmeni uje zástoj zasvätených moder
ných prfswpov dneinými nás/rojmi. Matno 
povedať, t e čím je hudba swriia, čím je časo
vo vzdialenej-fia, lým skór plat{, že najvhod
nejiie znie na dobovom initrumenttíri. Ba 
k slredovekej, renesančnej, ranobarokovej 
hudbe ináč ani nemotno prisuípil', ak má 

zmysluplne artikulovať svoje posolslvo. 
U Bacha a jeho doby je viak situácia !rocha 
iná. Hudba vrcholného baroka je prfstupná 
a/ternalívnemu spôsobu reprodukcie, leda 
s hislorickým i moderným aparálom a prakli
kami. 

Oprali myšlienke, že Bachova hudba znie 
adekvátnejiie na tých nástrojoch, pre kloré 
bola póvodne pfsaná, sloj( myJlienka, te mô
žeme sice rekonJtruovať hislorický zvuk, nie 
však človeka Bachovej doby a jeho posluch o
vé zvyklosti, te časy sa zmenili a lým aj naie 
ui i a psychika. 

Treba vzia!' do úvahy liet skuJočnosť, te 
poče/ Jpecializovaných hudobnfkov, zaobe
rajúcich sa slarými nás/rojmi, je s1ále malý 
a dnešné koncertné siene so svojimi akustický
mi danosl'ami sú zväčia vel'ké. V prvom rade 
sú však relevamné otázky umeleckej kvality. 
Katdý spôsob prls1upu má svoje výhody a ne
výhody. Naprlk/ad dôsledne vypracovaná ar
tikulácia, cizelovanie každého detailu v hislo
rizujúcom zvuku móle niekedy vyznieľ roz
kúskovane a po určilom čase môže pôsobiť 
šedo a jednotváme. Moderné predvedenie na
prali tomu móle účinne vyzdvihoval' veľké 
plochy, celkovú líniu, pričom zasa uniká ne
jeden dewil. V rámci obidvoch spôsobov mô
žeme zaznamenal' rôzny výklad nielen aktua
lizačných prfsiLipov, ale aj súčasnú exislenciu 
divergujúcich hisJOrizujúcich zvukových ob
razov Bachovej hudby. Do who treba počflať 
aj prechodné a zmieiané formy, ako naprl
k/ad predvedenie na dnešných nás/rojoch, 
k10ré imiwjú hisJOrizujúce prakliky, súčasné 
použilie starých nástrojov (napr. čembalo, 
zobcové flauty, lwnu spolu s dneinými 
a pod.). 

Móteme poveda(, te imerprelačné prakliky 
dneJnej doby prebiehajú vo viacerých prúde
niach, zvukový ideál Bachovho diela vykazu
je rôzne výsledky. Ak odhliadneme od preko
naných 1radfcif romalllizmu, ako i od prali
kladného exlrému orJodoxnej vecnosti, pola
rizuje sa dneiná interpreJačná prax do dvoch 
rovin či spôsobov prfswpu k Bachovej hud
be: jeden ju prenáia do súčasnosli, akwalizu
je ju, osvojuje si ju pre prftomnosť a I1ýlový 
ideál interprelácie dneinej doby, použlva 
dnešné nás1roje a lechniky predvádzacej pra
xe, druhý ju vidí očami doby vzniku, snatf sa 
o historickú rekoni trukciu, používa dobové 
nás/roje alebo ich verné kópie a his10rizujúce 
imerprewčné postupy. 

Tomu zodpovedá aj rôzny výklad recep
čnej estetiky. Oproti téze o his10rickom vývoji 
zmyslu hr1Ciby, 101if te obsah hudby - teda aj 
starej hudby- je historicky meniteľný a rozví
ja sa v priebehu doby, v časovej dimenzii. sto
j( prolik/adná 1éza o intenciách aU/ara, ktorý 
pfsal pre svojich súčasníkov a necfli/ sa byť 
prorokom. Sklada1eľ barokovej epochy pova
tova/Jvorbu za akýsi druh umeleckého reme
sla, komponoval zviičia pre jednorazovú prí
lefitosť, nepfsa/ per imaginárnu budúcnosť. 

Pre/o smerodajná podľa toluo nazerania je re
cepcia a úroveň očakávania vtedajiích poslu
cháčov v danos1iach a perspektlvach svojej 
doby. Bach k omponoval pre 1ie nás/roje, k/O
ré boli k dispozícii, ktoré boli primerané jeho 
intenciám. Keď písal pre barokové husle, ne
myslel na husle Paganiniho doby, keď písal 
pre čembalo, sotva mohol predvídal' kon
Itrukciu moderného koncerlného krídla. Ke
by naopak Chopin, Lisu, Rachmaninov, De
bu~·sy boli mali k dispozícii čembalo namieslo 
klavíra, neboli by mohli realizovať svoje pia
nislické koncepcie. 

Nočný koncert lipských ~tudentov, 1732 

Natíska sa otázka: aký je teda awentický 
Bach? Túla kardinálnu olázku nemožno 
v krá/kosti zodpovedať bez upadnutia do dog
matizmu. S termfnom aU/e!llický 1reba zaob
chádzať opatrne. Je to okrídlené módne hes
lo, s ktorým sa často strelávame, ale ide skór 
o akési prianie, než uskutočniteľný čin . Au
lelllický môže byť v najlepiom prEpade tex!, 
nie predvedenie. Aj to viak treba relativizo
vať. Ako sme uviedli, notový tex/ Bachovej 
hudby je vtdy nevyčerpávajúci, za nfm je veľa 
who, čo zápis nemôte alebo nemus( obsaho
vať. Okrem /oho je príprava autelllického lex
w k edlcíi alebo inlerpretácii kapitola sama 
osebe a je ot á we, do akej miery možno k tej/o 
awenlickosti vóbec dospieť. Móle lsť najskôr 
o určilé priblífenie, dôsledná historická re
koni/rukcia je viak so/Va uskutočniteli1á . Po
ut irie pôvodného imYtrumenlára, póvodného 
obsadenia, originálneho ladenia, zachovanie 
dobových návodov samo osebe eJ1e nezname
ná, že sa priblít ime k zmyslu lejro hudby. 

· Historiwjúca inlerpretácia musí byl' ž i volná, 
vyutívať priestor na up/amen ie angatovaných 
prístupov, pravda, v danom rámci fundova
ných historických walos/Í a vkusu, aby bola 
pôsobivá. 

Bach má mnoho Jazier a aspektov, kloré 
vytvárajú jeho genialitu. Kat dá doba si osvo
jila a adap10va/a Bacha v zmysle vlasmých 
ideálov, vybrala lie stránky, kloré jej najviac 
konvenovali. V súčasnosli je evidenlný plura
lizmus rozrnani1ých bachovských iruerpretá
cií, od historizujúcich po akwalizujúce. 

Kva/i/a predvedenia ide akoby krížom cez 
o1ázky poufilia takého alebo onakého inter
prewčného aparátu. Práve v pluralite je dnei 
ný zvukový ideál a obraz Bacha a jeho lvorby 
zmysluplný a komplexný, dobe primeraný 
a ak1uálny. 

Súčasný svel je charaklerizovaný eskalá
ciou násilia, agresie, egoizmu, bezohľadnosli 
a imolerancie. Nič nie je prel o dnes polrebnej
~yie ako lolerancia, a to platí aj v oblasti pred
vádzania a výkladu hudby. Tolerancia, prav
da neznamená akcep10va1' vše/ko - aj 
ignoranstvo alebo aroganciu. Mali by sme 
viak tolerovať koexislenciu róznych zvuko
vých obrazov Bachovho diela a nazeral' na Jú
to olázku ako na tvorivý zápas, ktorý shíti 
pokroku. Nie je možné mm' s!íčasne vielko, 
a to platí aj v oblas/i pestovania s/arej hudby. 
Zisk fia jednej strane znamemí stra ru na strane 
druhej a naopak. 

Olohu dneiného pes/Ovania Bachov/ro die
la treba vidieť v primeranom deiifrovanf 
a zmyslup/nom odhalení je/ro posolstva pre 
prítomnos!', aby zasiahla dneiného človeka, 
aby ho oslovila, a to sa môže diať vo viace
rých rovinách. Na.~e úsilie by nemalo smero
vať k zásadám a potiadavkám: buď wk alebo 
onak, len nielen tak, ale i onak. Od snáh 
o hislorickú rekonitrukciu po moderné kon
cepcie exisiUje Ii rok ý register prfslllpov, dob
rých i zlých, a/raklívnych i fádnych, správnej
J fch i menej znalých. Bachova hudba sa vy
kladá vždy ináč, lente dneiná doba sa od 
predchádzajúcich líii tým, te na základe 
zmnožených vedomos1í a mnohonásobných 
skúsenos1f prispieva k obohateniu a prehlbe
niu recepcie a zvukového ideálu podsJatne 
viac ako kedykoľvek predtým . Pravý, awen
rický zvukový obraz Bachov/to diela viak os
táva hľadanlm, mat no tiet povedať otvore
ným systémom, ba výzvou, krealívnou úlo
hou, kloní treba vidy nanovo riešil', dnes 
i v budúcnos/i . 



PEDAGOGICKÁ KA VATÍNA ll. 
JÁN ALBRECHT 

Dokončenie z minulého čfsla 

Vo vývoji mladých ľudf je pubescencia 
zväč!a problematický úsek života. 

V pedagogike je synonymom ťažko ovládateľ
nej periódy; obsah tohto slova má väčšinou 
zápomé predznamenanie. Ak si v!ak uvedo
mujeme funkciu tejto prechodnej etapy a jej 
význam pre budúcnosť dozrievajúceho, musi
me spoznať aj jej hlavné črty, presnejšie pove
dané konkréme potiadavky, ktorých splnenie 
môte priniesť pozitfvny efekt pre ďa/If vývoj v 
dospelosti. 

Aké sú teda hlavné pohnútky zmeneného 
správania sa mladého človeka v obdobE pu
bescencie? Mys Um, že pramenia v rozvoji po
citov, sily a životaschopnosti, ktoré smerujú 
k snahe vymaniť sa spod nadradenosti vycho
vávajúcich. Otvára sa nekonečné pole na roz
vinutie vlastnej aktivity sf/ a schopnost[ bez 
empirickej znalosti jeho !tran fe, ktoré si do
spievajúci človek uvedom( práve pri dotyku 
s nimi. Tento proces prebieha v p ubescencii 
a zohráva významnú úlohu pri zfskavaní po
cítil a vedomia rovnováhy medzi expanznými 
túžbami a determinujúcimi hranicami vlastnej 
potencie. Vzniká- inými slovami- nový ob
raz o rozmeroch vlastných schopnost{. Je isté, 
te túto empíriu mladý človek nadobúda často 
kolíziami s okolfm v naj! iršom slova zmysle. 
Zároveň je isté aj to, ie ten, kto si nevyskú!al 
sily v konfrontácii s najrôznej!ími názormi 
a prekážkami, nedisponuje reálnym sebave
domfm, involvujúcim pocit vlastných schop
nost{ vrátane ich hranic. Nemôte nado/md
nút' rovnováhu charakteristickú pre mloles
cenciu. Oneskorená fáza puberty znamená 
zárove1l oneskorené dospievanie a dozrieva
nie. 

V pubescencii si mladý človek len postupne 
vytvára obraz o súvislostiach medzi vlastným 
ja a sociétou. Prvotná túžba roz!friť dimenzie 
života ako apriórna biologická danosť pri sú
časnej neznalosti zložitej sústavy spätných 
väzieb sociosféry, inklinuje k pouiitiu zjed
nodu!ených eticko-morálnych princE pov, kto
ré sú v tomto veku už zvládnuté, no bez zna
losti zložitých prevodných pák požadovaných 
spoločensko-psychologickými kánonmi me
dziľudských vzt'ahov. Symptómom tohto ve
ku je intolerancia voči rie!eniu individuálnych 
problémov diplomaciou a "okľukami". V tom 
viet kom vidE mladý človek len lot a fa/o!. Qo 
určitej miery i právom, ale to je v iivote málo 
platné. Práve preto mladi /'u dia odsudzujú vy
Ie 30-ročných, ktorí si tento model správania 
v záujme sebaochrany zväčša osvojili. _ 

Vyrovnávanie !ivota s prostredfm je nikdy 
neuzavretým procesom; vyplýva zo základ
ných danostf života chrániť vlastnú existenciu 
na v!etkých stllpňoch neuvedomeného, vedo
mého a spoločenského ! ivota. Táto danosť 
v!ak nie je iba defenzfvna, ale aj expanzívna 
(agresfvna), lebo vychádza z danej situácie 
ako z normy, ktorú chce _rozširovať. Vývojo
vá tendencia i ivota, ba i stála snaha obnovo
vať (naprfklad umenie), sú prejavom a dô
sledkami tejto snahy. V pubescencii má však 
formujúca sa súvaha medzi životom a jeho 
prostred fm vo vedomE význam fundamentál
nej modelovej, pre celý ďa/šf život usmerňujú
cej informácie. 

Preto je t iadúce, aby sa pedagóg prezento
val ako človek, ktorý sa nebojí, má e!te rudi
menty zdravej revolty a neprijfma všetko bez 
slov a komemára; nepotrebuje sa p,áčiť 
vrchnosti, očakávajúc od nej odmenu za po
slu!nosť a dri anie kroku. Pokia/' si človek za
choval stopy mladosti, nikdy sa nerozlúči 
s určitými rudimentmi puberty, prejavujúcej 
sa v občasnej priamočiarosti správania, vy
chádzajúceho jednokoľajne zo záujmu vlast
ného ja. Netreba to teda pred adeptom skrý
vať, lebo sám to iste odhalí. Pedagóg púta 
svojich zverencov práve týmito prfťatlivými 
stopami mladistvosti: sú egotické, a preto 
pravdivé. 

Musfme si tot ii byť vedomí toho, te altruis
tické prejavy sú sekundárne oproti primárnos
ti egotického postoja. Bez reflexie vlastného 
ja, reflexie vzťahu ja - sociosféra, nemôiu 
vzniknúť na iné subjekty orientované postoje. 
Vidieť to na deťoch i na starcoch, u ktorých 
chýbajú, resp. zlyhávajú k tomu potrebné me
c/rani zmy reflexie (Unschuld ist Unwissenheit 
- nevinnosťje nevedomosť; E. Kfenek - Pfing
storatorium). 

V in!trumentálnej pedagogike hrá interak
cia osobnostného vzťahu tiaka a učiteľa vý
znamnú úlohu. Azda v žiadnom inom odbore 
nie je tento vzťah taký dôlei itý, ako v predme
te, ktorého materiál a poznatky sa nedajú vy
čerpať tiadnym slovným výkladom. 
Cieľom inštmmentálnej didaktiky je vybu

dovať systém zručnoYtí a majstrovstva, teda 
jav, ktorý je účinný len vo forme maximálnej 
vytrfbenosti, spontánnosti a suverenity. To 
znamená, že ide o osvojovacie postupy, ktoré 
možno nadobudnúť iba krok za krokom 

a ktoré nemoino žiadnym spôsobom odo
vzdať, rozhodne nie v priamej forme. Ani 
verbálny výklad nie je v stave obsiahnuť celý 
systém schopnost{, patriacich k javu inštru
memálneho majstrovstva. tiak vidE vo svo
jom učiteľovi nasledovaniahodný model, kto
rý chce dosiahnuť za predpokladu, te má am
b fcie. Z týchto uvedených faktov plynie pestro 
odtieňovaný, stále sa meniaci a z prEpadu na 
prEpad odli!ný vzťah tiaka k učiteľovi . Jeho 
p ovaha je v!ak rozhodujúca pre výsledky pe
dagogického vedenia. 

Najjednoduch!fm prEpadom je naivný, ob
divujúci vzťah iiaka k pedagógovi, charakte
rizovaný predovšetkým p re predpubertálneho 
iiaka. Tento vzťah je podriadený naivnou ne
ujasnenou snahou sa niečo naučiť, ale pritom 
je v zásade nekritický a predov!etkým z hľa
diska postoja voči látke, metóde a k práci nie 
aktfvny. PramenE zo iiakovho neujasneného 
a nezrelé/zo pohľadu na seba samého, stoj( 
p reto ešte mimo umeleckého spoločenského 
!ivota. Cfti svoju závislosť na pedagógovi. 
Nebúri sa proti tomuto vzťahu, lebo si uvedo
muje izolovanosť vlastného postavenia. Je za
ujfmavé, ie charakter tohto vzťahu je v znač
nej miere závislý od stupňa nadania a ambi
cióznosti žiaka. Ak si t iak uvedom( svoje ta
lentové predpoklady, ľahko dochádza ku 
kvalitatfvnej zmene tohto vzťahu, k torá ne
m us{ byť obratom v negatfvnom smere, ale 
naopak môte upevniť pozitívnu osobnostnú 
spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Prf
činou tejto zmeny je uvedomenie si tiakovho 
vlasmélro postavenia najprv v utšom kolektf
ve spolu so iia k mi a jeho premietnutfm na šir
šiu societu; vzniká tým akási sebaprojekcia 
vlastnej osoby do fiktívnych spoločenských 
relácif. A k vid( v učiteľovi oporu svojich sna
tent, dochádza k pozitfvnej spämej väzbe: 
učiteľ sa stáva zárukou vývoja, ktorý by žiak 
podľa vlastného pocitu nezvládol sám. Tento 
vzt'ah nadobúda mocenské črty, ktoré sú tým 
silnej/ie. čím silnej/fm spoločenským postave
n fm disponuje učiteľ: s jeho osobnosťou 
spriahnutý žiak preberá časť učite/'ovej váže
nosti do vlastného povedomia. V tomto stave 
osobnostnej relácie sa pokúša tiak akt{vne, 
ale nekriticky napodobniť takmer v!etko, čo 
patr{ i do najperiférnej!fch učiteľových návy
kov, my/lienok alebo metód. Býva to väč!i
nou akýsi servilný autoritatfvny vzťah, ktoré
ho aj nesporné výhody treba hľadať predov
Ietkým v ochote zvládnuť v!etko, čo i iak po
kladá za vzor. Negatfvnou stránkou tohto 
vzťahu je akt fvna rezistencia voči kritickým 
výhradám ako i voči vlastnej ochote mobilizo
vať utlmené samostatné myslenie. Vo v!eobec
nosti sa hodnota tohto vzťahu idealizovane 
komentuje ako prfkladný vzťah autority, rei
peklu a poslu!nosti. V skwočnosti v!ak takýto 
názor pramenE z psychologickej neznalosti si
tuácie. K negatívom takého vzťahu patrf izo
lácia tiaka od prostredia s aspoň psychologic
kým využívanim učite/'ovej autority ako spo
ločenskej sily, ktorá ho vymaní z priemeru. 
Temo druh vzťahu je nesporne prejavom ego
izmu zo strany tiaka a pohodlnosti zo strany 
učiteľa , ktorý by ho mal uviesť na správnu 
mieru. Málo žiakov vie svojím správanfm, ale 
aj pocitovo správne vyvážiť svoj vzťah k učite
ľovi a k žiackemu kolektfvu . 

Vychádzame z axiomatického predpokladu 
egotizmu ako z danosti !ivota vôbec. Nezna
mená to v!ak, te by z toho plynul egoizmus 
najrýdzej!ieho zrna. Medzi egoizmom a ego
tizmom je priepasť negácie, lebo z egotizmu 
plynú práve i prejavy odstredivého smeru, 
predstavy a pocity etické i mravné. Egoizmus 
sa má výchovou č fm ďalej, tým viac paralyzo
vať, kým egotizmus, ktorý je obecnej/ou a zá
kladnej/ou danosťou, nemožno v tomto 
zmysle potláčať, lebo by chýbal základ aj pre 
invertované kladné dôsledky, ako sme videli 
vyš!ie. Každý jednotlivec vidí druhého cez se
ba, na tom sa nedá nič zmeniť, modifikovať 
motno však smer prejavov, ktoré z egotizmu 
plynú. Spomínaný vzťah ľahko zažije otrasy, 
ktorých pôvod pramenE v porušen{ záujmov. 
V momente, keď t iak usúdi, te aworitatívny 
vzťah voči učiteľovi odporuje jeho záujmom, 
odvracia sa od svojho učiteľa aspo1í sčasti, na
chádzajúc odrazu väč!f počet doteraz utlme
ných výhrad. Najzložitej! f je vzťah učiteľ -
žiak v siwácii keď sa ich vedomosti začínajú 
vyrovnávať a keď si žiak uvedom{, že k svoj
mu rasw potrebuje nové podnety, ktoré mu 
doteraj!f učiteľ už nemôže poskytnút'. 

V postpubertá/nom !rádiu nastáva nové vy
rovnávanie sa so spoločenskou realitou. 
Z detských snov sa kry!talizujú triezvej/ie 
a objektfvnejšie miery hodnôt a súvaha medzi 
v/asi/lou osobnosťou a prostredím, do ktoré
ho sa začína včletlovať aj t iak, nie je v stave 
relativizovat' tento pomer. tat ko preklenuteľ
ný rozdiel medzi reálnou situáciou a vlastný
mi očakávaniami ho znepokojuje a neurotizu
je. Začfna hľadať prfčinu tohto stavu, hľadá 

"vimrfka", lebo premieta svoju vnútornú roz
poltenosť na svoje prostredie, čo ústi do čas
tých prejavov demagogického vzťahu voči do
teraj!iemu a prEpadne aj novému učiteľovi. 
tia k často očakáva od pedagóga pomoc, kto
rá hranič{ s nesplniteľnými požiadavkami. 
Neuvedomuje si reálne hranice motnosti pe
dagogického pôsobenia, ktoré sa nikdy nemô
že rovnať priamemu, akoby vecnému odov
zdávaniu vedomost(, nakoľko tie sa musia 
formovať v nadväznosti na už nadobudnuté 
schopnosti, v súlade s nimi, akoby zvnútra. 

U menej talentovaných tiakov, ktorE si uve
domujú svoju závislosť, trvá tento oddaný 
vzťah dlh/ie a bez hlbších rozporov. Je zna
kom nedostatočnej reálnej schopnosti v danej 
situácii a v danom spoločenskom prostred{ 
oceniť a zvážiť poslanie vlastnej osoby. Často 
vedie k určitej nesamostatnosti myslenia 
a správania sa v oblasti vlastného odboru 
a je akýmsi nadmerným predlžovaním det
stva, vyplývajúcim zo strachu pred nastávajú
cim zlomom, ktorý raz mus( nastať. Pocit ne
istoty v profesionálnom tivote často zvádza 
takého adepta k prece1íovaniu momentov, 
v ktorých sa cfti podkutý a silný, oproti násil
nému zaznávaniu tých rozmerov vo vlastnej 
profesii, v ktorých sa nemôže rovnať s ostat
nými. Také typy inštrumentalistov sa zame
riavajú na periférne problémy, ako je naprí
klad intonácia, držanie nástroja, metódy, sa
mozrejme v neadekvámych proporciách 
vzhľadom na celkový cieľ a výsledok hry. To
to ponáranie sa do Ipekulatfvnych a násilných 
momentov, jednostranné vyzdvihovanie ich 
dôleiitosti nad samotný výkon. je podvedomá 
obranná reakcia, ktorou si chcú opäť získať 
také ocenenia a predov!etkým taký pocit dôle
iitosti a hodnoty, ktorý im vlastná dispozlcia 
nedotičila. 

Tento typ predstavujú hráči, ktorE ntr zákla
de nedostatočného rozvinutia vedomost{ ne
dosiahli vlasmý vytýčený cieľ. Ich umelecký 
arzenál tvorí niekoľko mechanicky a krvopot
ne na!tudovaných skladieb, ktoré si osvojili 
pomocou drilu a metodických fines bez získa
nia adekvámeho, z naštudovaného materiálu 
plynúceho osvojovacieho hudobno-technické
ho systému ako rozvinutého základu širokej 
hudobnej disponovanosti a jedinej záruky 
úspe!ného napredovania: technika nástroja 
totiž funguje len vtedy úspe!ne, keď je pohy
bový systém zapojený do aktívnej hudobnos
ti. Jedine v tej väzbe sa dá aplikovať na ďa/Iiu 
interpretačnú činnosť. Spoje s prevahou pohy
bového prvku bez nevyhnumej spätosti s ak
tívnou a prednostnou hudobnou predstavi
vosťou sú sterilné a neschopné rozvoja. Je 
prfznačné, te uvedený typ t iakov si dlho 
uchová svoju závislosť a prfznačné je i to, že 
taký typ Itudujúceho velini slabo čfta z listu. 
Chýbajúci aktfvny faktor hudobnosti mus( 
podmurovať mnohými vizuálnymi, taktílny
mi (dotykovými) a pohybovými asociáciami. 

Uplatňovanie učite/'skej autority voči žiako
vi je závažným momemom formovania vzá
jomného osobnostného vzťa/ru. Na jeho roz
voj neveľmi kladne pôsobf rozšfrený spôsob 
mentorovania, operovania s pojmom disciplf
ny ako s primárnym faktorom , namiesto to
ho, aby sa disciplfna ponfmala ako druhotný 
faktor obsiahnutý vo vzťahu k obsahu práce. 
Nemot no teda pokladať za vhodný prístup, 
pri ktorom si učiteľ svojím poswvenfm na 
škole vymáha autoritu administratfvne, lebo 
taká autorita stojE na rovine mimoodbornej 
mocenskej prevahy. Veľmi často sa pokladá 
miera podriaďovania sa tejto autorite za mie
ru disciplinovanosti žiaka vóbec. Treba si 
v!ak uvedomiť, te tf poslucháči, ktor{ sa 
ochotne podriaďujú, nemusia charakterove 
ani nadanfm patriť k najk/adnej!fm typom. 
Často sa talentovaní ! iaci alebo poslucháči 
stavajú proti tejto autorite v hmlisto uvedome
nom pocite svojich schopností. Úradné mo
censké presadzovanie učiteľovej autority ich 
vedie ku kritickému postoju voči učiteľovi, za
čfnajú si uvedomovať jeho odborné a ľudské 
nedostatky a začfnajú pochybovať nad správ
nosťou spôsobu vyučovania i tam, kde má 
učiteľ pravdu. Takto vzniká ťažko prek/enu.
teľný opozičný postoj, ktorý je tým t'až!ie eli
minovateľný, čím skrytej/ie sa prejavuje. Dô
sledkom je smutný fakt, te si učitelia často ne
dokážu vybudovať cestu k nadanej!lm a na
daným adeptom. Sko/ácke typy ako i vedome 
servi/nf, úslužnE poslucháči sa takto dostávajú 
do poz fcie nadradenosti nad talentovanými. 
Priemer je nezdravo pozdvihnutý na rovinu 
vzorného žiactva. Okrem toho je mentorujúci 
prEstup podnetom k vzniku a prejavovania sa 
takých poslucháčov, ktorých pozitfvne a ne
gatívne vlasmosti sa polarizujú v neprospech 
ich integrálneho charakterového obrazu. Na
ivný tiak sa ľah/ie podriaďuje ako imeligent
ný a Ipeciálne talentovaný, lenže ľudská nai
vita je syndrómom neve/'kej talentovej ale
bo intelektuálnej roz vinutosti. tiak, ktorý sa 

učiteľovi, poznajúc jeho vlastnosti, podriaďuje, 
prevádza túto subordináciu na základe vedo
mej voľby metód správania sa, o Líčelnosti 
ktorých je presvedčený. Týmto činom dostáva 
v tomto smere prevahu nad svojfm učitefom, 

lebo ho vedome ovláda svojfm správanfm, 
podľa receptu ",n hoc signo vinces". 

Iná forma vytadovania rešpektu sa preja
vuje snahou byť neomylný, o ktorej som sa ut 
zmienil. Schonberg o tejto suverenite pfsal 
v úvode svojej Náuky o harmónii: neomyl
nosť prenechajme hlasovým pedagógom, pre
čo sa chcieť zdať polobohom, prečo nie plno
hodnotným človekom? Katdá neomylnosf 
má svoje hranice, ktoré sa v pedagogike pre
verujú vo vývoji osobnosmého vzťahu. Dotyk 
s hraničnými oblasťami učiteľovej neomylnos
ti nlllne modifikuje stupe1l autority z obdivu 
smerom nadol, čoho dôsledkom je na jednej 
strane reštaurácia statu quo prostriedkami 
spomfnanej formy uplatňovania autorita/lv
neho vzťahu. Na druhej strane je tým daný 
p roces odmoe~Iovania učiteľského úveru, za
čiatku cesty ku komickej figure. Takéto sprá
vanie sa učiteľov podľa povelov f reudovskej 
teórie je nesmierne rozšfrené. Katdý pokus 
o presazdovanie iných názorových pozfcif 
medzi pedagógmi naráia v posvätných halách 
pedagogickej agregácie na pohoršený odpor 
a vyvoláva kolegiálne ale suverénne mentoro
vanie a napomfnanie apostátov ľavej pedago
gickej úchylky so snahou ich - konečne na
p ravených - dostať do svojich radov pravo
verných a spolu-neomylných. Človek a peda
góg tak úzkostlivo chrániaci svoju spoločen
skú dôstojnosť prostriedkami, ktorými ich 
najľahšie stráca (na spôsob Goethem ilustro
vaných postáv ako Raufebold, Habebald 
a Haltefest, z ktorých posledný, najchamtivej
ší stratil oproti dvom prvým všetko to, čo oni 
ešte majú, lebo sa kŕčovite toho nedrtia), dis
ponuje zrejme malým sebavemodím. Musfm 
sa opäť vrátiť k SchOnbergovej náuke o har
mónii, ktorú autokrat modemej hudby uvá
dza slovami, znejúcimi ako vyznanie: .,Túto 
knihu som sa naučil od svojich tiakov". Zdá 
sa, te SchOnberg, o ktorom Tibor Kneif vo 
svojom článku Der Biirger a/s Revolwionär
(Melos 1969, Heft 9, str. 373) píše, te údajne 
v styku s prostredfm poznal len bezvýhradn~ 
stúpenstvo a nezmieriteľné nepriateľstvo sa 
v pedagogike dopracoval k osvietenému a vie
stran ne inšpirujúc:emu postoju. Treba si uve
domiť, te najväčši obdiv získa pedagóg au
tokritickosťou a otvoreným priznaním neve
domosti a te nikdy nestráca toľko kreditu ako 
nepriznanou nevedomosťou. Autoritu upev
ňuje aj tolerancia voči odli!ným názorom, 
inému charakteru a temperamentu tiaka. 
Všetky tieto tvrdenia nie sú náhodné ani hypo
tické, ale sú logickým dôsledkom toho, čo 
sme spomínali vy!Iie, te totiž správanie kai
dého človeka, nech je jeho forma hocijako 
dialekticky negovaná a nech sa prejavuje 
akýmkotvek od svojej bytosti odvráteným 
spôsobom, predsa zostava determinovan~ 
vlastným egotizmom. Ak túto funkčnosť sprá
vania učiteľ re!pektuje, bude schopný postavi( 
osobnosmý vzťah na najstabilejšom základe, 
na reálnej platforme. 

Učiteľ sa nemá obávať odstupu od seba sa· 
mého, ani relativizovať svoje výroky, činy 
i celú svoju osobnosť natoľko, aby žiak pres
tal slepo obdivovať jeho fiktfvnu osobnos( 
a začal uznávať jeho kriticizmus, awokritic
kosť i náročnosť voči sebe. Dôležité je, aby 
uznávaná učiteľovo osobnosť reprezentovala 
zložitý komplex, zahniujúci spôsob uvatova
nia a umeleckej práce ako výsledku snáh 
v tomto zložitom pracovnom postoji, ako aj 
osobnostné vlastnosti, formované všetkými 
odtie1lmi životných úspechov a problémov. 
Pre poslucháča musí byť viditeľná humánna 
podstata umeleckej a pedagogickej práce, kto· 
rá i v ňom má vzbudiť pocit zodpovednosti 
a radosti zo samoswtnej práce. V učiteľovi nt· 
má vidieť človeka obdareného mimoriadnymi 
danosťami, ale má si skôr v!fmať je/ro schop· 
nosť nadchnúť sa a svedomito rie!iť problémy. 
Tieto črty sú azda najhodnotnejším základom 
pre vznik osobnostného vzťahu medzi peda· 
gógom a jeho adeptom. V tejto forme ntpod· 
lieh a sklamaniam a zostáva hodnotným pod
netom pri samostatnom rie!enf úkonov 
i psychologickým zázemfm v sťažených situá· 
ciach, do ktorých sa katdý človek, teda i iiak 
dostáva niekoľkokrát v živote. Takýto. vz(ah 
je aj nevyhnutným základom formovania iia· 
k ovej sebaistoty, lebo ho privádza k samostat· 
nosti myslenia a konania, k možnosti opiera( 
sa o vedomie vlasmých sfl, zfskanýclr zodpo
vednou. a samostatnou prácou. Strata tohto 
sebavedomia by znamenala stratu pôdy pod 
nohami a straw schopnosti sústrediť sa 111 

vlastný výkon. Je to moment, ktorý najkritic
kejšie a rozhodujúco určuje ďa/šf rast človeka 
umelca. 


