Tohto roku si pripomína Sloftlský ľudový umelecký kolek·
tŔ' ako prvý profesionálny folk16rny súbor na Slovensku štyridsiate výročie svojho založeDla. Žáner scénického folklóru
' podaní SĽUK-u mal vlastné
ákonitosti tvorby a vlastnú dyauliku vývinu, utváral sa však
11 pozadí konkrétnej umel~
kej, kultúrnej a spoločenskej situácie. Na programoch telesa za
aplynulé obdobie spolupracoval
eelý rad slovenských skladaterov. Preto pri tejto príležitosti
prinášame skrátenú verziu štúdie Oskára Elscheka, ktorá vyjde spolu s príspevkami ~l'alších
.....,tn...n , v publikácii o SĽUK-u
YO vydavatel'stve Obzor v budúcom roku.

Snímka ČSTK

Prvé l')'stúpenie SEUK-u dňa 29. augusta 1949 vo Zvolene sa konalo pri prfle~ost i osláv 5. výročia SNP.
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Hudobná tvorba v repertoári SEUK-u
OSKÁR ELSCHEK

Diela pre Slovenský ľudový umelecký kolektí\' nevznikali náhodne, nefo rmovali sa
ako ubjektívna tvorivá rc ncxia ľudové
ho umenia min ulosti i súčasnos ti , ale písali sa
prevažne na objednávku , s úmyslom zač le niť
ich do programových a d ramaturgických
ktoré stáli v popredí pozornosti
bf vývinu tohto te lesa. V prieberokov sa súbo r me nil , v istom
prudšie, inokedy zostával celé desať
viazaný na urči t ý typ programu. O sobriadit eľov, umeleckých vedúcich , vedúivých zložiek a ich vzájomná spotu hrali vždy základnú ú lo hu. Chatvorby pre S Ľ UK bol determinovaný
•M'"""'nm špecifických požiadaviek. Boli to
nasledujúce hľadis k á:
druh a typ obsadenia, ktorým disponovalo
teleso
celkový tematický konce pt p rogramu
a programovej dramaturgie, do ktorej muselo byť dielo začl e ne né
~týlové požiadavky , ktoré sa týkali urči 
tých regionálnych znakov v stvárne ní hudobnofolklórneho materiálu
celková skladba programu, kto rá sa týkala
jednotlivých zložiek súboru. či išlo o program zborový, alebo mal skladatcr n a písa ť
tanečnú kompozíciu p re cho reografické
!IVárnenie istých t a n eč ných typov a pod.
celková ~ty listická rovina. ktorá určila program al-..o reprezentačný , cel os ú borový.
program pre deti, výchovný a tď .
Tvorba pre SĽUK nebola teda všeobecuniverzálnou hudobno u tvorbou , a le
určená množstvom funkč n ých . štýlotechnických a konce pčných de tcrm iZnich vyplývali roz li čn é fo rmy progra. spolupníce vedenia te lesa so sklad al nich sa napokon o dvíjali aj ko nkréta kompozičné požiadavky. ktoformovali za úzkej spo lupráce u melec-

-

~

kých pracovn ikov. dirigentov, cho reografov
a sk l a dateľov.
V súvislosti so vznikom SĽUK- u , ale i ďal
š fch súborov ľudovej ume leckej tvo rivosti
{ Lúč nica a i.) , vznikal aj nový hudobný žáner
- úpravy a štylizácie ľudových piesní. čo bolo na tomto žánri nové? Predovšetkým to, že
nešlo o tvorb u vý lučn e zborovú , ako to bolo
v 19. st o ročí a do štyridsiatych rokov, ale o rchester a inštrumentálne súbory získavali
v tvo r be stále dôležitejšie kompozič né miesto. V súvislosti s vytváraním cho reografiekých kom pozícií vzniká tvorba inštrumentálno-ta nečná a s ňou aj väčši e fo rmy inštrumentálno-vokálne. Od prostých harmonizácií sa prechádzalo k nástrojovým tancom
a ku kantátovým , pásmovým , konce pčn e zložitcjším útvarom . Tento žáner nemôžeme
ch á pať v slo venskej hudo bnej tvorbe izolovane, lebo zú ročova l pomaly sa fo rmujúci slovenský symfo nizmus a kantátovo-or ato r iálne
skladobné druhy. Ve n če k á rs ky spôsob priraďova nia piesní v ko ntrastno m usporiadaní
zača l u s tu povať pred výrazovo-va ri ačným
rozpracovaním piesní a ich prekomponovaním . A práve nástro jová zložka vo form e variačných sprievod ov, inštrument á lnych medzih ier a pred ohier .wh rala pri formovaní nového typu tvorby p re súbor y významné m iesto. Náročn ej ši a kompozi č nú paleta prinášala
zvýše nie ume leckej úrovne skl adie b , a to
tým, že sa vymykali sche matizmu a stereotypnosti a individualita sk l adateľa nachádzala
v tomto žánri stále p lodne jšiu pôdu. Pravda
to, čo sme vymenovali ako nové č rty , nic je
prevlád ajúcou kvantito u v tvorbe , a le objavuje sa ako nóvum v najvýraznejších sklad bách . Bolo iste š ťast no u sú hrou okolností , že
práve A. Moyzes sa stal tvorcom p rvého pro - •
gra mu SĽU K-u v roku 1949. pretože práve
o n ZJedno til vo svoj ej tvo rbe symfonizmus,
vii čš i c vokálno-inštrume ntálne formy a hľa -

d al fo rmy symfo nických tancov. Moyzcsov
program sa sta l vzorom pre súborovú tvorbu.
O rok neskôr na jeho prís tup začali nadväzovať ďalš í skladatelia (J- Cikker, F. Babušek,
T . Fr ešo, D. Kardoš, E. S uch oň, T. Andrašovan).
SĽUK , ale i ostatné súbory sa sústredili
naj mä na d va umelecké o kruhy- na hudbu
a tance. Ak sa zborová tvorba m ohla oprieť
o takmer storoč nú ko mpozič n ú a upravovatel"skú tradíciu , ob l asť ľud ového tanca v jej
javiskovo-i nscenovane j forme bola nóvum
povoj nového vývinu a s ň ou , pochopiteľn e,
aj žáner úprav ľudovej t a n eč n ej , na jmä inštrumentálne j hudby. Tu ča ka li skladatel"ov
a cho reografov najväčši e a naj ťažš i e úlohy.
Vytvoriť umelecky n á roč ný typ symfonického ta nca, kto rý by spfňal požiad avky klasickej hudobnej tr adície, ktorý by netvoril
,.úžitkový typ" t a nečn ej hudby a súčas n e by
poskytoval choreografovi po trebnú cho reogra fickú a jav i skovo- inscenač n ú zá k l adň u ,
trvalo azda jedno desa ťroči e. Od začiatku sa
bili dve tendencie - jedna v podobe premyslených a preko mponovaných typov ta n eč
ných skladieb. druhá v podobe jednoduchých, k onfekč n ých , rutiné rskych ,. muzík".
Medzi nimi jestvovala široká pale ta umeleckých prístupov. vychád zaj úcich z hudobné ho
naturelu každého s klad a te ľa. Pre jedného
bola ta n ečn á h ravosť prirod zeným vyjadrovacím spôsobom, pre d ruhého sa strácala v
ťažkopádnej harmónii a prekomplikovanej
rytmike. J e to problém , ktorý je dodnes aktuál ny. J eho rieše nie je poz n ače n é m no hým i
úspechmi. skladbami , kto ré sa udržal i v repertoári desaťročia, ale i takými, ktoré sotva
prežili premi éru.
K tým p rvým patria p redovšetkým práce
j. Kubánku . Jemu tre ba pripísať aj tvorbu
novej chorcografickej ko ncepcie slove nských
ľudových tancov na scéne a v progra me

·

SĽUK-u. Vytvoril štýl. v ktorom sa snúbi zemi tos ť pôvodných taneč n ých foriem s ich scénickým a bale tnota nečn ým tvorivým uchope-

ním . S výnimkou prvého programu, v ktorom bol cho reografom t a n ečných sk ladieb
A. Moyzesa S. Tóth , všetky Moyzesovc
skladby cho reograficky inscenoval J . Kubánka. Vytvoril dôsto jn ý pendant k Moyzesovým tancom, choreogr afické kreácie plné invencie, bohatej motivickej skladby, monum entálnych a strhujúcich pr iestorových ko mpozícií. Myšlien ka a jej pohybové p resad enie
v choreografi ckom uchope ní spätne inšpirovali slovenských skl adateľov. K tým naj lepším a najúspešnej ším ko mpozíciám , k to ré
vznik li v spolupráci s Kubánkom , patrí Dupák {1950) a Hviezdnatá noc (1954) j. Cikkera, Drevorubci {1967) , najmä vša k Biela pit'
na Váhu (1974), Stinka-Bohyňky-Úvul {1980)
S. Stračinu , Povesť o J ánošíkovi (1956)
a Podpolianska mlaď ( 1959) T. Andrašova na
ako jedna z mimoriadne vydarených hudobn o- t a n ečn ých
syntéz obidvoch autorov
a i. Nielen a ko choreograf. ale i režisér bol
Kubánka pri mnohých projektoch myšlienkovým podnecova t e ľom , pripravovate ľom
konceptu č íse l i celých programov, p ričo m
tzv. krát k oč íse lné formy jednotlivých tancov
ustupovali stále viac pred ve ľk ý mi javiskovým i formami dramatickej a tematickej výstavby. Mimo riad ne zaujímavé ba lc tno-cxprcsívne a dramatické kompozície vznikli v spolup ráci Kubá nku s I. Zeljenkom (Čierna svadba
J ánošika, 1980). K týmto kompozíciám treba
pripoč ítať už i tvorb u mladších cho reografov
(D. Struhár, I. Zeljenka- Ovčí zdych, 1980).
Charakte ristickou zložkou p rogramovej
tvorby SĽU K-u bol tanec a s ním spojená ľu
dová taneč n á hudba. Vo všetkých programoch súboru od jeho začia tkov až po súčas
n osť sa však o bjavovali aj č i st o hudobné č ís
Pok račova n i e na 9. str.
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Hudobné
kalendáriu"' .
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
1.10.1884
bolo na bratislavskom mest·
skom divadle prvé predstavenie - 105. vý~Wie
narodil sa Vladlmfr Horowltz,
1.10.19N
svetoznámy ruský klavirista,
lljúcl v USA - 85. výroae
1.10. 1914
narodil sa Bohumfr Llika,
~ský dirigent, skladatef a pedqóa, zaslúlilý umelec7S.výroae
3.10.1834
narodil sa VIlém Blodek. český
skladatef a pedaaól (zoaarel
l. S. 1874) -ISS. vý~Wie
4.18.1864
narodil sa Vladoje Rena, juhoslovanský hudobný skladatef (zo~~~rel7. 7.1927) -125. vý~le

9.10.1939

9.10.1919

zomrel Vlielav Auausta., český
hudobný splsovatef a lul'llaUsta (nar. sa 16. 8.1897) SO.výroae
narodila sa Jnnprd Seelrledová, rakúska sopranistka 70.vý~Wie

10.10. 1879

narodil sa Grzqon Tltelbera, pofský skladatef a dlriaent (zoaarell3. 6. 1953) -

10.10.1964

zoaarel Genrida Gas~
Nejpuz, sovietsky klavirista
a pedaaól (nar. sa U. 4. 1888)
-lS.výtWie
narodil sa Otta Motyika, ~
ký operetný komik a ~r,
vr. 1921- 1914 p&oblael na
[udovej scéne v Bratislave90. v)ročie
narodil sa Adolf KuWt, český
hobojista a pedqóa, autor prvej českej hobojovej ikoly-

UO.vý~Wie

13.10.1899

14.10.1899

Ešte raz ku košickej konferencii
Napriek tomu. že nevidím zmysel verejnej
po lemiky v prípade , že čitat e li a ne poznajú
jablko sváru , t.j . vlastný obsah nedorozumenia , a teda nemôžu za uj ať sta novisko k pro·
blému. odpoved ám na príspevok E. Mare nč inovej Zamyslill')e sa spo l oč n e alebo sto p
muzikologickým konfe renciám (H Z i?/89),
v ktorom reagovala na moje hodnote nie ko šickej muzi kologickej konfe rencie 200 rokov
hudobného divadla v Košiciach (Akcia na zamyslenie, HŽ 13/89).
V článku ma obviňuj e , že som ne pochopil
a nevystiho l základnú ko ncepciu , problémy,
úskalia i výhody tejto muziko logickej konferencie a pre bádate ľov histó rie v odbo re mu·
zikológie a špeciá lne hudobného divadla na
Slovensku so m neposkytol obje ktívne info rmácie o tomto po duj atí, a to najmä preto , že
od zači a tku som svoj č l ánok naladil kriticky.
Ko nštatuje, že som pracoval viac so subjektívnymi pocitmi a ko snahou po objekt ívno m referovaní a hodnotení jednotlivých vystúpení, čo podľa nej dokazujem tým , že som
naj viac vyzdvihol ko referáty, ktoré boli "oživením jednania konferencie".
Teda s tručne a pekne po poriadku. Domnievam sa , že súdny či t a teľ z môjho hodno·
tenia konferencie poc)lopil záme r podujatia
i jeho základnú ko nce pciu . O p roblémoch
a úskaliach podu jatia som myslím napísal
tiež až-až, a výhod y konferencie? Ak majú
spadať vý lučne pod body l. - 4., ako ich
predkladá v závere svoj ho podráždeného príspevku p. Marenč inová , t . j . a k výhodo u muziko logickej konferencie má byť predovšetkým obnaženie muziko logického ega pred
ve rej nosťo u , kolegami . zväzom a mestskými

Ceny OPUSu

90.vý~Wie

13.10.1954

1~1~.1894

referovaniu tvrde ním . že .. najviac som vy·
zdviho l ko refe ráty. kto ré boli oživením jed·
nania·· (osobné spo mie nky z;~sl. um. G. Vec·
lovej a di skusný príspevok B. Hončarivo
vej). je vskutk u absurdné. Vo svojom článku
som tieto prfspevky totiž vôbec ncvyzdvihol
(a už vôbec nie najviac!). i~a som konštatoval. že boli oživením jednania. A napokonak by ma chcel niekto obviniť. že oba pri·
spevky som si zamenil alebo som ich dokoncastotožnil s he uristikou . takéto tvrdenie by
som musel označiť ako .. ranu pOd pás··. Ale
to sa našťas tie medzi slušnými ľuďmi nerobí ...
Post scriptum? Hádam niekoľko slov
k .. p amätnici". kto rú spomínam v závere
svojho člán ku . Vyjadril som v ňom prcsvcd·
če nie. že v budúcnosti pri podobných jubile·
ách bude efe ktne jšie vynaložené úsilie a fi.
nančn é prostriedky (nie len tie na konferen·
ciu . ale i na pripravovaný zborník) koncen·
trovať do vyd ania hodnotnej · .. pamätnicc".
Bez muče nia sa priznávam . že v tomto prípa·
de ide naozaj o čis to subj ektívny pocit, dojem alebo d o tretice postreh. Do konca pri·
pú š ťam, že je to možno i .. dobrý námet pre
sci-fi " -ak ma o tom niekto presvedčí erudovane po dloženými argumentami. V tom pri·
pad e si sebakriticky poviem .. stop". Tak, ako
to zvyknem hovo riť pri všetkých nevydare·
ných a teda zbytočných akciách - ak chcetei p ri niekto rých muziko logických konferen·
ciách .

J URAJ DÓSA

l

Brv

V dňoch ll. - IS. septembra sa konal IS. ~ník medzinárodnej rozhlasovej súťale ..,_
tofónovýeh nahrávok európskeho hudobného folklóru PRIX DE MUSIQUE FOLKLORJ.
QUE DE RADIO BRATISlAVA.
V kategórii C sút'alllo 38 nalll'i110
ho nástroja so sprievodom ale:b.gtl!

zomrel Frantllek Babuiek,
slovenský hudobný skladatef
(nar. sa S. ll. 1905) - 3S. výroo
čle

13.10.1734

orgá nmi . v tom s kut očne výho du pod uj atia
podobné ho typu nevidím . Jedino u výhodo u
- p odľa moj ej mienky - je c i eľave do m á pri·
prava a zozbieranie materiálov k d ane j té me.
aby ďa l š ím záujemcom slúžili ako zdroj po·
uče n ia a inform ácií (čo som na po ko n ko nšta·
toval i vo svojom č l á nku ). Poch op it e ľn e- iba
v to m prípade, ak je obsah i forma predlože·
n ých materiálov na patri čn ej obsahovej a form álnej úrovni.
J
A to sm e sa dostali k vlastné mu o bsahu nedorozumen ia - k úrovni jednotlivých prf·
spevkov. Pa ni M a renčin ová ma upozon)uj e.
že v prípade hodnotenia vedeckej ko nfe rcn·
cie sa od kritika očakávaj ú e rudovane podlo·
žené argumenty o kladoch i nedostatkoch
jedno tlivých referátoch a podujatí ako celku
a le n v druhom rade dojmy , po city a vôbec
subjek tívne postre hy. Súhlasfm. Ale na zákl ade akého erudovane podloženého argu·
me ntu je jej ..ocene nie" na p r. ko referátu
R . Skrepka ( ..s eu rud ovanos ťo u dlho ročné h o
hudo bného referenta a kritika výstižne na·
č rt ol mozaiku pestrého obrazu sólistov, ktorf
za upl ynulých 45 ro kov fo rmovali tvár košic·
ke j opery'') objekt ívne a moje konštatovanie, že ,.vo ve ľk ej miere tu išlo o výpočet faktografických informácií bez pokusu o zovšeobecnenie" iba d ojmo m, pocito m a vôbec subjektívnym postreho m? Ne môže to byť aj naopak? A vôbec! - Naozaj si p. Mare n č in ová
stojí za tvrdcnfm, že .. každý publicista a n aj·
mä kritik je povinný najprv obje ktfvne info rm ovať o udalosti a poto m h odnotiť"?
Keď som už pri objektívnych inform áciách! Dokazovať moje nadfžanie subj e ktívnym pocitom a vyhýbanie sa o bjektívnemu

narodil sa Maelej KamleAskl,
pofský skladatef (zomrell5. l.
1811) -lSS. výrotlie
narodil sa Karel Plleka, český
lotoaraf. mmár a ftllk.loris~
p61obllld aa Slovt'lllku, ~
rodný umelec- 95. vtnK\Ie
vzniklo Divadlo hudby Praha

Cenu za najle pšie nahrávky

1. Rádio Moskva (ZSSR) l. Rádio Thessalonlld tr-..........\
3. R.ádo Bratislava
Cenu za najlt:pšiu · ~·-~i
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prilllásenýclf]ll9 nabmok.

zomrel Cole Porter, americký
skladateľ zábavnej hudby
(nar. sa 9. 6. 1893) -ZS. výroo
čle

16.10.1564

17.10.1849
19. 10.1814

11.18. 1969
13.10.18S9
14.10.1864

2S. IO.I864

narodil sa Hans Leo Hassler,
nemecký skladatef a orpal•
ta, vydal zbierku taaeälýeh
skladieb a viaehlasn11:h plesnf
Lustprten Neuer Teutscher
Gesind a zbierku Neue Teut·
seheaeslng. (zomreli. 6. 16U)
- 42S. vý~Wie
zomrel Fryderyk Chopin, pof·
sk~· skladatel' a klavirista (nar.
sa 1. 3. 1810) - 140. výročie
narodil sa Frantilek Plvoda,
~ský hudobný pedqóa, orpnlzátor speváckej lkoly (zomrel4. l. 1898) -165. vý~Wie
zomrel Antonin Syclara, český
hudobný teoretik (nar. sa 9. 6.
1918) -lO. vý~Wie
narodil sa Karel Teiae, ~ský
hudobný teoretik (zomrel
lO. 2. 1896) - 130. vý~Wie
narodil sa Charles Sandl'ord
Terry,,aaglleký hudobný hA.
torlk. zameraný na bachovský
výskum (zomrel S. ll. 1936) llS.výroae
narodil sa Alexander Tichonovi~ Greäua.IDO,., ruský skladatef, klavirista a dlriaent
(zomrel3. l . 1956) - US. výroo
čle

e NOVÝ RIADfľEt OPUSu. V sHIIold
s astanovenfm tL hudobMilo vydavatel'ltYa

....r-

Optu uskutoäaW sa dia IL sept_...
by rladltefL Na zasadnutf p~ 1)"
davatefstva sa predstavili dv. . badhMds
dote.,_.if rladltef dr. Ivu StaalslaY • dote.,_.if obchodný riaditel' SÚKK dr. Alal.a
AusL Za nov~ho rladltel'a prftolaaf ~
dr. Alexlusa Aus ta , ktoftllo 11. _,.......
uviedla do funkde núaeltldHua ..........
kultjry SSR dr. Helena JarlllnM.

e. Sepp Rauth

e

Detské hudo bné slávnosti . ktoré sa za ča l i
v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmó nie
v Bratislave , predchád zajú Bratislavským
hudobným slávnostiam . Záštitu nad týmto
príspevkom BHS k estetickej výchove mládeže prevzal Výbor SN R pre kultúru a výcho vu . Dô ležitú úlohu ume nia pri výchove
detí a mládeže v dnešno m pretechnizovano m
svete pripomenul na otvorení festiva lu pred seda výboru SNR zaslúžilý umelec Ján Solo v i č.

e

Na t ýždňový zájazd na Sicíliu o dcestoval
z Bratislavy Symfo nický orchester Čs. rozhlasu . Na šiestich ko ncertoch v Syrakúzach
a ďal š ích piatich sicílskych mestách uviedol
pod taktovko u šéfdirigent a zaslúžilého ume lca Ondreja Lenárda a dirigenta Ró be rt a
Stankovského Dvorákovu 8. symfó niu a prvý
rad jeho Slovanských tancov , Beeth'ovenovu
predohr u Leonora III a Schu bertovu 8. symfón iu .

e

Záve rečn ý koncert. Pod taktovko u Ri charda Zimmera sa v Barcrejovských Kúpe·
ľoch u skutočnil závereč n ý ko ncert toh t o roč ·
ného Medzinárodného hudobné ho leta. Čle
novia Štátnej fi lharmón ie z Košíc sa predsta·
vili milovníko m vážnej hudby Pred ohrou
k SNP od Jozefa Podprockého. Sú časťo u
slávnostného ko ncertu , venovaného 45. výroč iu SNP, boli symfo nické fanfáry Rodiona
Ščedrina a D vorákova 9. symfó ni a.

Len čo sa kritik podriadi daným
okolnostiam,
stratí aktivitu.
Zastaví hodiny.
Jeho prvoradou povinnosťou je hflllll
chyby,
žiadať viac,
ísť hlavou proti múru v presvedže tri alebo ~tyri dobré hlavy
prerazia každý múr,
ktorý stojí svetu v ceste.
G. B. Slllw
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Nie je tomu tak dávno, čo sa na
stránkach Hudobného života rozprúdila debata (zdá sa viac pre
svoju prchkosť ako pre obsah
a štýl nazvaná "polemika") okolo
praktiky transkripcií a aranžovania hitov z "vážneho chlievika" do
sladšieho a vtieravejšieho rúcha tradi čné h o inštrumentára
resp. do syntetického zvuku dnešného disco. Proti výhradám takýchto "úprav" uviedol oponent
(spolutvorca projektu tohto druhu) v krátkosti nasledovný druh
obhajoby: podobné projekty vytvárajú i svetové firmy, podie ľajú
sa na nich interpreti svetového
mena, tieto produkty patria k vyhľadávan ý m artiklom trhu , stretávajú sa s pozitívnym ohlasom
v inonárodnej tlači a napokon ma-·
lá rada pre kritiku - ak sa recenzentovi niečo nepozdáva, .nemusí
to p í sať do odbornej tlače , ale stač í to oznámiť tvorcovi " projektu"
osobne a - punctum! Ospravedlňujem sa teda vopred podobným
radcom a trúfam si zverejniť svoj
názor, nakoľko hodlám písai
o koncerte verejnom a nie sú-

kromnom. Skôr však ešte jedna
poznámka: Ak by sa mali opakova ť "argumenty", ktoré odzneli
v spomenutej pole mike , treba pripdme nú ť , že ani jeden z bodov obhajoby nie je sk utočným argumentom , explikujúcim takýto počin,
hovoriacim n iečo o hodnote samotného "diela". Sú to podľa mňa
myšlienky , ktoré veľmi vetcho legalizujú a krátkozrako obhajuj ú
edičnú prax , dotýkajú sa faktu
fu ngovania , ale nie samotného artefakt u. Nemožno sa však ču dovať
- stádový symptóm konania a mizivá sebareflexia a beznázo rovosť
nás tlač í (vlastne n e tlačí) na mnohých miestach. No k veci.
Čes kosl ovenský rozhlas Bratislava uviedol pri príležitosti
60. výročia založenia Symfo nického orchestra čs. rozhlasu i koncert
Hudba je len jedna, na ktorom
zazneli v prevažnej čas ti klasickým
inštrumentárom a formo u zaštepené hity, z populárnej, nJ!vážnej
dielne. Ulohu lúmena majstrovsky
stvárnil Pete r Breiner. Charakter
akcie by omnoho presnejšie vystihol iný druh publicistického žánru,

než o a ký mo mentálne ide , naj lepšie myslím fejtón , no vzhľadom na
všeobecnú averziu k vtipu a karikatúre "žijúceho maj stra" zostávam zaradený v registrovaných
a vážnosti nášho hudobného života zodpovedajúcich druhoch hudobnej publicistiky.
Dovedna 22-krát v programe inzerovaný aranžér, skladate ľ , dirigent a konfe renciér Peter Breiner
nám koneč ne všetkým ukázal, ako
to s tou populárno u a vážno u hudbou je. Vo sviežom koktaile vlastných piesní, aranžovaných skladieb skupiny Beatles, úprav
G. Gershwina , L. Bernsteina
a pôvodných diel A . Vivaldiho,
C. O rffa , G. Pucciniho a F. Schuberta ponúkol nám - nevidomým to "spoločn é" , čo tie to dva svety
spája. Nuž a bolo to ho vskutku vera - pokus o fugato takmer v každom aranžmán, ten istý koncertný
majster hral Vivaldiho i Lennona, ·
všetko dirigoval, aranžoval, komentoval Breiner- člove k skutoč
ne stratil prehľad, čo je vážne a čo
nie. Korunou celého konceptu

však bola idea' " interpre t ačnej reciprocity", v kto rej myšlienka bratania sa d voch žánrov pre kroč i l a
neindividuálnu rovinu technických
a k ompozičných prostriedkov. Poki a ľ sa J ozef Kundlák o prel svoj ím
operným hlasom a príkladným
apoggio m
do
Lenno novej
a McCartneyho Miche lle bolo sa
možno pou smi ať , ke ď sa však
k Puccinimu a Schubertovi priblížil Karel Černoch a Kati Kato nová ·s" nošou stredno prúdových maniér a televíznej gestikulácie zostala vec na smiech . Vlastne ani
nie. Súdny člove k si musel položi ť
otázku o l eg itimnosť čoh o sa tu
vlastne bojuje? Netvrdím, že sociálne fungovanie vážnej a populárnej hudby je u nás na správnej
ko ľaji , ale domnievam sa počinom
breinerovského typu by sme začali
sadiť v našej hudo bnej predzáhradke statných sadrových trpaslíkov - a tí ne kvitnú. Klasicizujúce,
ro mantizujúce, či a kékoľvek iné
príčesky po pulárnej hudby sú podľa mň a rovnakým omylo m, ako
vykrmovať mládež syntipopovým
Mozartom a čakať na jeho akréciu

v nie vlastnou vinou zakrpateno m
esteticko m vedomí.
T ransparent Hudba je len jedna
v poňatí stierania žánrových osobitostí a špecifík, simpli fikácie. č i
komplikácie žánru , zdá sa, nie je
le n prívesok dnešnej doby ; objavi l
sa už v o pačn om garde v nedávnej
minulosti . Akoby zrkadlil nesc ho pn osť ape rcepovať žánrovo dife rencovanú paletu tvorby. Zauj ať postoj k roz l i čným žánrom
nevyžaduje konšt ruovať nezmyse lný m e novate ľ žánrovo charakte ristický a fixný (inštrumentácia, forma, kompozícia ... ) Sú predsa menovate le spoločné a prirodzené,
žánrovo flexibilné. To by však
niektoré žánre - resp. ich reflexie
- museli pr ija ť pohľad narábajúci
s pojmami invencie , o riginality,
kreativity, logiky hudobného myslenia, individ uality ... Zdá sa však ,
že náš populár nepotrebuje ústa
(tak autorská ako edičná vet ~
va) a jeho lokálny dosah bude
i naďa lej vysvet ľovať členitosťou
terénu .
IGOR V ALENTOVIČ

Z KONCERTNÉHO PÓDIA BARDEJOVSKÝCH
KÚPEĽOV
. ·.

Plné priehrštie stretnutí s hudbou
Dramaturgiu koncertnej sezóny 1988/1989
vytvárali recitály, komorné a zborové koncerty. Symfonické ko nce rty absentujú z dôvodu nedostatku priestoru , ale aj tak
59 stretnutí s hudobným umením je úcty hod- ·
nou cifrou.
Technicky a ume lecky n á ročný repertoár
priniesli gitarista Jozef Zsapka a flautistka
Dagmar Zsapková, kto rí o. i. uviedli diela
~. Raka Gio rdano Bruno a D. Martinčeka
Dobrý de ň , pán Piccasso. Violončelista Venceslav Nikolov z Bulharska sa v programe
zostavenom z diel R. Schumanna , M. Brucha, N. Rimského-Korsakova , S. Prokofieva,

nením nedostatkov vo svojej činnosti. Dominantou programu Andrey Šestákovej a Valérie Kellyovej boli diela romantizmu , kto ré
obohatilo uvedenie zau jímavej skladby Iris
Szeghyovej Hommage a Rodin. Le n zriedkavo sa stretneme na koncertnom p'ó diu s Prokofievovým Duom pre dvoje huslí op. 18.
Počuli sme ho vo vyrovnanom dialógu dvoch
huslistov, čle nov Mládežnícke no o rchestra
Gustava Mahlera Igora Karšku a Jany Kulanovej . Treba tu spo me n úť i prvý recitál Vladimíra Ljl!bimova (husle) za klavírneho
sprievodu Petra Mátého. Ľah kosťou a radosťo u z muzicírovania sa vyznačova l o vystúpenie

Snímka V. T upta

Stanislav Zamborský

Bž

B. Bartóka a F. Liszta prejavil ako interpret
schopný subjektívneho prežívania každého
diela. Skromnú rodinu violistov zdarne reprezentoval Jozef Kýška, ktorý Brahmsovu
Sonátu pre violu a klavír vystaval veľko ryso ,
s premysleno u koncepciou. Juhoslovanského
gitaristu Uroša Dojčinovi ča predchádzala povesť svetovej hviezdy, ale z jeho recitálu sme
si odniesli dojem len a kéhosi tieňa . Zas!.
umelec Alexander Dmitrijev (bajan) uviedol
transkribované a pôvodné skladby pre tento
nástroj.
Recitál zas!. umelca Petra Michalicu (za
klavírneho sprievodu Eleny Michalkovej) sa
pripravoval až po príchode umelcov do Bardejovských Kúpe ľov vo veče rn ých hodinách .
Len náhodná prít omnos ť kultúrnej referentky zachránila situáciu a koncert sa realizoval. Je to vôbec možné? Nuž na to by mal odpoved ať Slovkoncert predovšetkým odstrá-

dua Alžbeta Plaskurová a Viktor
za spolupráce klaviristu Ivana Gaj a·

hus ľové h o

Šimčisko

na.
Najpočetnej šie bola zastúpená rodina klaviristov, naj mä jej najmladšia generácia. Nechýbali ani zahrani ční hostia: Pavlina Do·
kowska patrí k výrazným osobnostiam interpretov v BĽR . Do Bardejovských Kúpe ľov
prišla s dielami R. Schumanna (Detské scény ,
Fantázia C dur) a F . Chopina (Balada g mol,
Sonáta b mol). Je erudovanou klav·iristkou
a zvolená dramaturgia ukázala jej charakteristické interpretač n é vlastnosti. Ida Gamulinová z J uhoslávie uviedla Čajkovského Roč
né do by vo ve ľmi všed nom poňatí. Zvukolik
juhoslovanského sk l adateľa Davorina Kempfa pôsobil ako bezforemn á hra so zvukom nástroj a. Daniele Rusóovej, Zuzane Paulechovej
a Mariánovi Pivkovi sú vzdialené aké ko ľve k

snahy po zby točn om vonkajšom e fe kte, ich
hudobný prejav je presve dč i vý a prirodzený.
Mnohé efekty mali elegantný pôvab , plne
odpovedajúci charakte ru hudby (myslím tu
na Brahmsove Štyri balady, Chopinovu Polonézu-fantáziu, Sonátu b mol, Scherzo
h mol, Beethovenovu Sonátu A dur op. 101).
Po Chopinovej tvorbe siahol aj muzikológ
d r. Vladimir Člžik, ale Jeho poňatie bolo príliš ťaživé. Čaro Schubertovej piesňovej melodiky predostrel Stanislav Zamborský v T roch
klavírnych kusoch D . 946, op . posth. Viera
Doubková sa dokázala poih rať s úde rovými
odtie ň ami a s agogikou Bachovej A ria variata a mol. V Schumannových Symfo nických
etudách op . 12 rozohrala klavír priam orchestrálneho zvuku . Tatiane Fraňovej najlepšie
vyšli štyri prelúdiá S. Rachmaninova.
Ve-čer y piesní a árií bývajú zakažd ým ve ľ
kým lákadlom pre kúpe ľné publikum. Ich realizátormi boli sólisti operného súboru ŠD
v Košiciach , ktorí celkove neprekročili rovinu priemeru . Postupne sme tu počuli Máriu
Adamcovú, Ľudovlta Kováča , Františka Ba·
lúna, Soňu Váradyovú, Jozefa Havsiho za
klavírneho sprievodu Kvetoslavy Holej . Väč
šiu pozornosť sa žiada ve novať výberu piesní
a árií vz hľadom k hlasovým možnostiam, neraz dotia hn uť technickú i výrazovú stránku
prejavu .
Organová hudba zaznieva v spoloče nskej
miestnosti li ečebné ho domu A stória na prenosnom digitálno m nástroji, za ktorý zasadli
Imrich Szabó a Ján Vladimir Michalko.
Jozef Gurvai a Miloslav Vildner (flauta,
harfa) sú pravidelnými hos ťami kúpeľného
koncertného pódia. Programy zostavujú najmä z upravených diel, čo sa návštevník zo
sprievodného slova nedozvie. Ide o umelcov s'
d lhoročnou praxou , a preto by nemalo byť pre
nich problémo m n ačri e ť hlbšie do pokladnice
tvorby pre tieto nástroje.
Svojich priaznivcov má aj zborová tvorba.
Spevácky zbor Lúčnice s dirigentom Petrom
Hradilom potešil pacientov výberom zo zborovej tvorby od renesancie po s účasnosť . Detský spevácky zbor pri ODPaM v Pr~ve patrí už nie koľko rokov k našim popredným
zborom . Nad svi ežosťou a b ezprostrednos ťou
detského prejavu vládla citlivá ruka dirigentky Evy Zacharovej . Na dvoch koncertoch sa
predstavil detský spevácky zbor Radosť
z Bardejova, o ktorého i nterpre tačn o m prejave sa ani pri najlepšej vôli nemožno kladne
vyjadriť. Vo vývoj i ansámblu pozoruj eme
nežiadúci obrat. M ilým prekvapením bolo
hosťova nie detského speváckeho zboru z Renscheidu z NSR, ktorý v n áročnom priestore
kúpeľnej kolo nád y suverénne uviedol diela
domácich i európskych skl adateľov.
Emilia Došeková (recitácia), Ivan Ožvát
(tenor) a Dušan Stankovský (klavlr) predstavili literárny odkaz A. S. Puškina doplnený
ukážkami z tvorby P . I. Čajkovského a ďal
ších ruských a sovietskych autorov.
Dychové kvinteto z Bratislavy ako aj Košic·
ké dychové trio patria k tým h osťom , ktorých
návšteva yoslu ch áča poteší. Ku ltivovanosť

Venceslav Nikolov

Snfmka archfv HŽ

tónu , cit pre komornú hru a ne ustála práca
na sebe sú cennými devízami oboch telies.
Brass Instruments Quintet vznikol z čle nov
košickej filhar.mó'nie iba nedávno. Predstavil
sa dielami upravenými, ale aj pôvodnou tvorbou pre toto nástrojové zoskupenie. Stojí za
to zvážiť v h odnosť , resp. primeranosť
úprav jednotlivých diel. Najviac upútali
skladby D . G. Speera, ktorého pôsobnosť sa
viaže aj k tomuto regiónu .
Sviatkom komornej hudby sa stal koncert
Slovenského klavírneho tria. Stretli sa v ňom
výrazné osobnosti - Marián Lapšanský (kla-.
vír) , Ľudovít Kanta (vi olonč e l o) a E wald
Danel (husle). Siahli po klavírnych triách
J . Brahmsa, A . Dvofáka (Dumky) aD . D .
Šo stakoviča, ktorý znamenal vrchol večera.
Spojili sa tu majstrovská interpretácia
a hÍbka myšlienok do skvelej podoby.
Karol Petróczi (husle), Pavel Puk! (flauta)
a Anna Ličková (klavfr) uviedli diela G. F.
Hände la, G. Ph. Telemanna , J. J. Quantza,
a F . M . Ve raciniho.
Nemožno obísť dva koncerty, na kto rých
sme si vypo čul i poslucháčov Konzervatória
v Košiciach Janu Kulanovú a J ána Timčáka
z husľovej triedy Karola Petrócziho a Darinu
Zamborovú, Alenu Stachovú, Vieru Vaľovči·
novú, Alenu Šimlčkovú a Irenu Kovaľovú
z klavírnej triedy Anny Lič kovej. Koncertné
pódium Bardejovských Kúpe ľov je vždy
o tvore né pre sľubn é talenty nášho interpretačné ho umenia. Tieto konce rty sa reprfzovali v Bardejove pod záštitou Hudobnej mládeže z iniciatívy jej predsedníčk y .
SILVIA FECSKOVÁ

Kultúrne leto '89
Pondelky
v
Klariskách
Otvárací koncert (26. júna) v Klariskách
v rámci Kultúrneho leta bol príťažlivý
z dvoch aspektov - predstavil sa na ňom mia·
dý výtvar ník Svetozár Ilavský, ktorý svojimi
obrazmi a plastikami skrášlil priestor počas
trvania celého cyklu koncertov a samotným
inštrume ntačným zameraním, a síce na málo
u nás sólisticky využívaný nástroj - basklarinet. Aktérom v tomto smere je Peter Drlič
ka, známy predovšetkým ako klarinetista
a vyhľadávaný interpret súčasn ej slovenskej
tvorby. Dlhoročn á absencia hráča na basklarinete však prirodzene spôsobila aj vákuum
v oblasti tvorby na Slovensku. A tak vznikol
rozpor medzi interpretačným výkonom, ktorý mal črty technicko-výrazovej prepracovanosti i zvukovej vynaliezavosti a samotným
výberom skladieb, väčšinou podpriemernej
kvality. Výnimkou bol len Zcljenkov Rozmar, napísaný pre B. Šulcovú. Tentoraz ho
realizovala spolu s Drličko m Elena Hollčko
vá, ktorá bola menej tvorivá v spôsobe interpretácie tejto, po technickej i výrazovej
stránke ná ročnej skladby. Chýbal odstup od
zápisu, hravos ť i ľahkosť v stvárnení mnohotvárnych charakterov (groteskný, humorný,
živelný, dramatický) .
Druhou zaujímavou skladbou , aj čo sa tý·
ka n e tradičnej nástrojovej kombinácie , bolo
Dextempore pre basklarinet a synt ezátor od
Petra Cóna. Výber z bohatých zvukových

R. Lehrbaumer

možností je pritom striedmy, podriadený
meditatívnemu charakteru skladby.
Rapsodické variácie na tému Suka od čes
kého sk ladateľa Arnošta Košťál a boli slabé
a bezobsažné. Vznikli transkripeioo pôvodnej fagotovej verzie (na podnet P. Drličku) .
Ani Ballade od francúzskeho sk l ad a te ľa Eugena Bozzu, tohto , z aspektu vývoja hudby
20. storočia nevýrazného s klada te ľa, nepresvedč ili o svojej kvalite (nabubrelé, preromantizované, elektrické postupy). V sólovej
skladbe Asi 6 minút pre basklarinet Istvána
Lánga, na pozíciách povojnovej avantgardy
vyrastajúceho a dodnes stojaceho m a ďarské
ho sk l adateľa, má interpret síce možnosť
uk ázať svoj e technické kvality, ale nie byť
adresný, cez dielo O)il oviť pos lucháča.
Dve sk ladby na koncerte neobsahoval(
basklarinetový part - Tri piesne na básne sovietskych poetiek pre soprán (E. Ho ličko vá)
a klavír (A. Ulická) a Satyr a Nymfa pre soprán, klarinet in B, súdok klarinetu (E. H o li č
ková a P. D rl ička) a magnetofónový pás, obe
od toho istého autora V í ťazos l ava Kubičku .
Prvá z nich - zaznela v premiérovom naštudovaní - napriek pekným miestam, nepatrí
(podľa môjho názoru) k najvydarenejším
skladbám tohto slovenského sk l a da teľa. Po-

zoruhodná však bola jeho, už viackrát realizovaná live electronic Satyr a Nymfa, kde sa
rôznymi štúdiovými technikami dosiahlo zaujímavé prelínanie a kombinácia pretrasformovaných zvukov sopránu a klarinetu z pásu
s ich "živým" znením.
ZUZANA MARTINÁKOV Á
Klavirista Robert Lehrbaumer (Rakúsko) sa
predstavil 10. júla s programom, v ktorom
odznela Sonáta c mol op. 13 L. van Beethovena , Klavírne kusy F. Schmidta, Sonáta
a mol op. 143 F. Schuberta a Obrázky z výstavy M. P. Musorgského. Umelec predviedol brilantný výko n, ktorého výraznou doménou je bravúrna technika a sch opnosť diferencovania výrazovej kvality tónu . Tieto
prednosti tvorivo uplatnil v interpretácii Musorgského Obrázkov, ktorých jasná stavebná
koncepcia mala potrebný dynamický ťa h .
Jednotlivým ča sti a m nechýbal dramatický
akcent , vnútorný pohyb daný bohatou škálou
dynamických odtienkov a množstvom úč in
ných zvratov. Mimoriadne ú činne pôsobili
návraty Promenády, ktoré zmenou farby
a artikulácie tónu , diferencovaním zvukovej
intenzity ver.tikály i jasným vedením línií prinášali vždy prekvapivo nový zvukový tvar.
Precí znosť technického a výrazového prepracovania bola príznačná pre všetky časti cyklu. Interpretáciu Beethovena charakterizovala vysoká kultúra tónu a technická brilantnosť hry. Klasická vyvá ženos ť oblúkov
s mierne romanticky zvlnenou melódiou kontrastných tém , odda ľovanie záverov fráz, bola v snahe o skfbenosť formy principiálne
uplatnená vo všetkých troch čas t iach . Výsledný interpretačn ý efe kt ovplyvnilo málo
osobité výrazové poňatie a určit á emocionálna rezervova nosť. Najvýraznejšie tento moment vystúpil v pomalej časti. V týchto inten-
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ciách vyznela i technicky a zvukovo príkladná interpretácia Sonáty a mol F. Schuberta.
Klavírne kusy F. Schmidta ko mpozi čn e nadväzuj'úce na klavírnu štylistiku F. Liszta prezentovali bravúrnu hru ovládajúcu celú klaviatúru . Tematicky i formovo najkoncentrovanejší a zvukovo najosobitejší prejav prezentovala záverečn á časť. Sklamaním pre
návštevníkov a hlavne uspori a d at eľa. ktorého úsilfm je obs adiť tento obľúb e n ý koncertný cyklus kvalitnými umelcami , bolo vystúpenie Christiana Elsasa z NSR. Predvedený
program (F. Schubert : Sonáta A dur, op. 669,
V. Godár: Orave , Passacaglia, C. Debussy:
Images l, C. Kohoutek: Invencia pre klavír,
F. Liszt: Funeailles (nesp{ňal kritériá profesionálneho umeleckého výkonu.
.
OĽGA DUCHOVÁ
Nielen v slovenskej. ale aj svetovej hudbe máme príklady na prepájanie Jlistorickej
te matiky so sú čas n o u . A to nielen v hudbe - dokonca ani nie v období (približne
7o-80-tych rokov) , kedy sa v tejto súvislosti
hovorí o postmoderne v umení. Bach če rp a l
témy zo staršej hudby, gregoriánsky chorál
sa objavuj e vo všetkých štýlovo-historických
obdobiach až po súčasn osť , skladieb .,a la"

Švédsky komorný súbor

poznáme n espoče tn é množstvo. Samotný
princíp nie je nový ... Je dokonca zákonitý
a ako taký si ho všimli mnohí teoretici i filozofi umenia - Lessing, Nietzsche, Wôlfflin
a i. - oné striedanie prísneho kánonického
štýlu s vo l'ným. nespútaným vytváralo vnútorné protirečenia i striedani a štýlových etáp.
Cum principia negante non est disputandum.
A predsa samotné poznanie princfpu neznamená uznanie všetkého, čo v umen í vzniká.
Utvrdzuje len v jednom, že o samotnej kvalite umeleckého diela nerozhoduje štýlová pozícia , ale- dovolím si tvrdiť - vzťa h adekvátnosti medzi ňou a samotným obsahom (t. j.
ako umelec vypovedá o tom čo).
K tomuto rozsiahlejšiemu úvodu ma vyprovokovala elektroakustická kompozícia
Spektrá od Mira Bázlika (zaznela v Klariskách 17. júla). Tvoria ju 6- čas ťové metamorfózy a komentáre k šiestim Bachovým prelúdiám a fúgam z l. zväzku qobre temperovaného klavíra. Jednotlivé názvy sú vyjadrením podstaty charakteru jednotlivých častí 
Pieta je metamorfózou východiskového materiálu (prelúdia a fú gy cis mol), Imersion
(Vnorenie) je metamorfózou i komentárom
(prelúdia a fúgy es mol), Apokalypsa, v ktorej predstavu vízie pohromy umo cňuje použitý inštrumentár - tam-tam, č in el , ľudsk ý
hlas - je komentárom (k prelúdiu a fúge
f mol), Concertino, v ktorom sa prelínajú tematické prvky prelúdia a fúgy G dur (prvýkrát v nej autor využil stochastický princíp)je metamorfózou, či astoč ne komentárom
v aleatorickej vrstve , Ária, ktorá vyrastá
z motivického materiálu fúgy a mol a tiež
z autorovej staršej filmovej hudby, je komentárom, Adieu je metamorfózou (prelúdia
a fú gy h mol) . Spektrá majú dve verzie elektroakustickú a konce rtantnú , z ktorých
druhá zaznela aj v Klariskách. Autor osobne
pred každou časťou zahral "na živo" (live)
uvedené prelúdiá a fúgy, č ím sa vytvoril a
platforma pre priamu konfrontáciu Bachovej
hudby s Bázlikovou, pri čo m Spektrá svojím
významom presahujú skromný názov- metamorfózy a komentáre - ony sú samostatnou
výpove ďo u autora svojej doby. Konkrétny
materiál pre elektroakustické spracovanie
okrem klavíra tvoria zvuky tam-tamu, či nela,
ľudskéh o hlasu a komo rného zboru , ktoré sa
nevyužívaj ú vo všet kých, ale len v niektorých
z nich. Spôsob tektonickej výstavby poukazuje podobne ako v podstatnej čas t i Bázlikovej tvorby na využitie sonátového pri ncípu
a kontrapunktických fo riem. Jednotlivé zvukové pásma (rôzne štrukturovaných k last rov)
sú v určitých miestach vzájomne prevrstvované podobne ako hlasy v polyfónii ; ich pohyb
je analogický harmonickému pohybu v tradi čno m zmysle . avšak netvorí ho sled tónov,
či akordov, ale mnohozvukov, cl us trov, šumov, harmonicky definovaných a vzájomne
diferencovaných . Materiálová koherencia ,
ale aj príto mn osť klasických princípov výstavby hudobného diela na jednej strane
a rozdi el nosť použitia výrazov)•ch hudobných
prostriedkov (zvuk klavíra oproti spektrálne
bohatým možnostiam elekt roakustickej hudby) i spôsob pre tlm oče n ia východiskového
materiálu na druhej strane, vytvárali dyna-.
mické napätie, ale aj určitú s údrž n osť tak, že
tieto zdanlivo vzdialené a n ezlučiteľné svety
bachovskej a elektroakustickej hudby môže
posluch áč bez väčšie h problémov p rij ím ať.
Chcem sa zmi e ni ť ešte o spôsobe interpretácie Bachových prelúdií a fúg, ktorý možno
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bez hlbšieho uvažova nia odmietnut' ako neštýlový - preromantizovaný, preagogizova·
ný, prepedalizovaný, úderovo nevyrovna·
ný... - ale podobne v súlade s v úvode naznače ným problémom o štýlovej čis tote kontra
opaku , nebol tento moment ani tu rozhodujúci. Bázlikova interpretácia bola sugestívna.
pôsobivá, vzrušujúca - možno nielen preto,
že ju zakaždým umocnila hudba Spektier vo
výborných akustických podmienkach Klarisiek, ale hlavne preto, lebo Bázlik z Bacha
dostal napovrch to, čo vo viacerých ,.strojových" interpretáciách zo táva skryté - jeho
ľu dský rozmer s bohatstvom vnútorných
i rozporných ci tov.
ZUZANA MARTINÁKOV Á
Svédsky komorný súbor - kvarteto mladých
interpretov v zložení Camilla Johansonováspev. Sabíne Kurzova- flauta, Ki rsten Birgersson -gitara , Torbôrn Karlsson - klavír.
sa predstavil v rámci výmenných štipendijných pobytov medzi Slovenským hudobným
fondom a švédskou koncertnou agentúrou
Rikskoncertes na koncerte '24. júla s programom pre naše publikum lákavým. Jeho prevažnú časť tvorila produkcia s úč asných (ge-.
ne račn e vzdialených) švédskych autorov.
Canto e dan na J:.. von Kocha odkazujúce na
prvky impresionizmu a národnej provencie,
svoj ím málo výrazným tematickým prepracovaním a vo ľn ý m radením častí neupútava na
vlastný hudobný tvar a vyvoláva viac dojem
ilustratfvnosti - sprievodného komponentu
k animovanému obrazu. Zaslúženú pozor·
nosť vzbudil výsostne muzikálny prejav nautistky. V intenciách štylizovanej ľudovej melodiky vyznel cyklus Sennenlieder G. de Frumerieho. Podstatne n á roč n ej š iu a zaujímavejšiu hudbu prezentovala skladba pre klavír
R. Martinssona Scorpics. Myšlienkovo i zvukovo bohato diferencovaný tvar prinášajúci
hudbu výrazne e nergickt't , lyrickú s pôsobivými prechodmi do meditatívno-chorálových
o impresionisticko ladených plôch, z hradiska
i ntepretačn éh o zvládnutia vyžadoval výraznejšiu plasticitu formy. Zaujímavo riešené
skl a dbi čk y s akcentom na sonoristicky prvok
predstavujú Afo rizmy op. 9 toho istého autora, ktoré účinkuj ú ci svojím komorným cftením zvládli na slušnej úrovni. Styri piesne,
op. 77 G. de Frumerieho pre spev a klavír
predstavuj ú jednoliaty celok, ktorého charakter jednotlivých piesní určuje spôsob klavfrn ej štylizácie výrazne nadväzujúccj na tradície romantickej literatúry. Najzaujímavejšiu čas ť programu tvorilo predvedenie Canzony pre flautu a gitaru Jozefa Malovca. Die·
lo vo svojej bohatej tvárnosti so zmyslompre
dramatický akcent vyznelo v presvedčivej interpretácii mimoriadne pôsobivo. Cyklus
Kde žijú v t áčik y na text M. Válka Vladimlra
Kov áŤa vtipne štylizuje resp. kombinuje materiál slovenskej ľud ovej melodiky s moderným zvukom a rytmickou variáciou.
OĽGA DUCHOVÁ
Piaty pondelok v Klariskách patril dvommia·
dým štipendistkám Slovenského hudobného
fondu, sopranistke Zuzane Vasekovej a klaviristke Dane Sašinovej. Treba oceniť úsilie or·
ganizátorov cyklu koncertov poskytnúť priestor pre mladých umelcov, ktorých nevidamc
na našich pódiách príliš často. Dana Sašinori
je už do istej miery ostrieľanou koncert·
nou um e lk y ňo u , má za sebou nickol'ko red-

tálov a vystúpení s o rchestrom, Zuzana Vaseková však zatiaľ nenadobudla do statočnú
priebojnosť aktívnej interpretky a tento fakt
sa zreteľne o drazil aj na výkonoch produkovaných 31. júla. Celý ko ncert bol poznačený
nesúrodou dramaturgiou súvisiacou s koncipovaním programu. Obidve hudobníčky sa
totiž predstavili s veľkorysou zostavou kompozícií, z ktorých každá by postačil a na samostatný bezprestávkový recitál. Júlový ko ncert nadobudol nezdravo rozsiahle kontúry
a nepochopiteľné striedanie vokálneho čísla
s klaviristickým nedokázalo navodiť správnu
atmosféru vho dnú pre koncentráciu a vychutnanie umeleckého zážitku, kto rý rozhodne neabsentoval. Tak napríklad v prvej
polovici koncertu nasledovala Bachova klavírna Toccata e mol BWV 914 po Rossiniho
árii O Salutaris, v bezprostrednom susedstve
s Beethoveno vou Klavírnou sonáto u d mol
op. 31 sa ocitol Schumannov pies ňový cyklus
Láska a život ženy a pred prestávkou vo funkcii povinného "appendixu" zaznela rozšafná
Belliniho arietta Almen se non poss'io. Každá zo skladieb sama o sebe predstavuje hodnotnú hudbu , avšak v uvedenej konštelácii
ostalo mnohé z týchto hodnô t eliminované
a nedotiahnuté do dôsledku. Obdobná situácia vznikla po prestávke - druhú časť vystúpenia otvorila opäť Rossiniho ária s názvom
La Partenza , nasledovali Dve prelúdiá pre
klavír Jozefa Malovca a Brittenov Prázdninový denník pre sólo klavír a Zuzana V aseková prišla k slovu až v poslednom čísl e programu, v G odárových U spávankách J . Skácela, tento raz v spolupráci s čembalistkou
Duou Rusó, flautistom Vojtechom Samcom
a violončelistom Jánom Slávikom. K výkonom mlad ých umelkýň vari toľko : obidve
podali sústred ený výkon, náročný repe rtoár
predviedli s plným nasadením a elánom . D ana Sašinová preukázala . však viac erudovanosti a skúseno sti, obdivui)odná je jej schopnosť zvoliť si "program na mi~ru ", čo ma zaujalo zatiaľ na všetkých jej vystúpeniach.
Hlas Zuzany Vasekovej patrí d o kategórie
subt!lnych subretných sopránov, je pohyblivý, no často ešte neistý a labilný. Do mnievam sa, že zaradenie Schumannovho cyklu
nebolo naj šťastn ejš ím riešením , prejavili sa
v ňom vari najmarkantejšie speváčk in e rezervy. Avšak v talianských áriách preukázala
aj Z. Vaseková dostatok talentu a v spo lupráci s klaviristo m Karolom Toperczerom o dviedla statočný hudobný výko n.
IGOR JAVORSKÝ
Medzi úspešné klavírne recitály patrilo vystúpenie Iriny Jevčenkovej zo ZSSR (7. aupst) V programe zazneli Sonáty č . 3 op. 28,
č. 7 op. 83 S. Pro kofieva, Piano sonata J . S ixtu a Dithyramby pre klavír H . Do manského .
Technicky výbo rne disponovaná interpretka
zaujala osobitým po ňat í m Prokofievových
opusov a príkladná bola aj kreácia diel slovenských autorov. Interpretácia Prokofieva
mala potre bný dramatický spád , pri čo m te nto dramatický akcent nestavia na dynamickom vlnení jednotlivých tekto nických celkov, ale sústre ďuj e ho na pregnatnú rytmickú pulzáciu, ktorej kulminačn ý úsek umiestňuje v záverečnej fáze skladby. E vide ntne
tento princíp vystúpil do popredia v troj č as
ťovej Sonáte op. 83, kto rej n á ročné pasáže
v zvukovo vyro vnaných akordických sledoch
boli zvládnuté s príkladným perfe kcionizmom. Snaha odro manti zova ť lyrické plochy
pomalej časti sústred ené na jednej dynamickej rovine a bez najme nšej agogickej zmeny
svojou mo n otó nnosťou pôsobili až iritujúca.
Podobne vyznela fin álna časť zdôrazňujúca
pohybový rytmický prvok, dynamickú zvukovú vyrovnan os ť.
Toto poň atie bolo ve ľmi funk čne upla tne né
v pôsobivej interpretácii Piano sonaty J . Sixtu zdôrazJ)ujúce vertikálnu kva litu tó nov
oproti dynamicky ved enej ho rizo ntálnej Hnii. Jednotlivé formo vé celky neodlišuje dy. namicky, ale sús t reďuj e grad ačn ú líniu postupne do záv e rečnej plochy. Dithyramby
H. Domanského vyzne li v podaní interpretky inšpiratívne. Oproti in te rpretačn é mu charakteru predchádzajúcich skladieb umel kyň a
podčiarkuje sono ristickú kvalitu klastrov,
uplatňuj e agogicko-te mpové zvýraznenie antitetických prvkov v prvej čas ti i Stravinského motívov v druhej skladbe .
Dychové trio Syrinx z Rumunska v zložení
Pavel Ionescu - fagot , Dorin Gliga - hoboj ,
Dorel Baicu - flauta. (21. august) v p rvej čas
ti vystúpenia uviedlo Sonátu d mo l G. Ph .
Telemanna, Ko ncert g mo l A . Vivaldiho
a Trio Londo n č. 3 J . Haydna, druhá časť
programu bola zameraná na tvo rbu súčas
ných autorov - Tri dedikácie Jaroslava Verelagina, Dychové trio Ilju Zeljenku a Synchronia I. Ste fana Niculescu. Interpretácii barokového a klasicistického re pertoáru nemožno uprieť mu zik~lny p rejav, ktorý má rezervy
technického rázu týkajúce sa zre te ľnost i artikulácie frázy , zvukového vyvažovania a d iferenciácie nástrojov ovpl yvňuj úce cha rakter
výrazového stvárnenia . In te rpretačn ou úrovňou i dramatu rgio u bo la zauj ímavejšia dr uhá
časť večera , prezentujúca diela rôzne j proveniencie. Východiskovým materiálo m Troch
dedikácií J . Verešagina je' fo lkló rny nápev

Hudba pre violo nčelo a klav ír Ilju Ze ljenku.
R avelova So náta pre husle a v i olonče lo , Di
báko va Partita o p. 14 pre sólové vio l o n čelo
a napo kon Variácie na R ossiniho tému Bohuslava Martinu odzne li bez a kéhokoľve k zaváhania, zazneli vo veľkor yso m interpret ač
no m geste, suveré nne a plno krvne, štýlo vo ...
atď. O recitátorských kvalitách S. Bučku tiet
nemusím príliš veľa písa ť , a preto si stručn ým
slovko m bravo ušetrím priesto r pre zn a čn e
,.ko mplikovane jší" záve r cyklu v Klariskách .
pre vystúpe nie pražského súbo ru Agon
(4. septemb ra) , ktorý zasvätil svoju činno~t'
interpretácii sú časnej hudby, resp. hud by
20. s toročia. Tento koncert prilá kal do Kla1 isiek, pochopit e ľne , hlavne mladých posluchá čov , po ciťujúcich nedostato k hudobného
importu z oblasti najnovších prúdov existuj tt·
cich v našej a za hra ničn ej hudbe alebo z o blasti ,.klasikov hudobnej avantgardy" . Súbory Agon (koreniaci v pôd e pražskej HAM U)
a Veni (partner Agonu pochádzajúci z bratislavskej VSMU ) sa rozho dli vykonať misiu
a cieľavedomo si budujú úctyhodný repcrto
ár u nás často nepočutý. C lenovia Ago nu 7a
radili do svoj ho bratislavského vystúpcn w
skladby Daniela Mateja, Karlheinza Stockhausena, Jo hna Cagea , Iann isa Xenak i~ .1.
Petra Kofro i\a a Miroslava Pudláka. Dramaturgická zostava zjavne n azn ačuj e iímyscl
konfro ntovať s kladateľské o rientácie ,,kl a ~i
ko v" s orientáciami mladých skladatcl'ov
z Ciech a zo Slovens ka. Výsledkom tejto
konfro ntácie, ktorý vopred vyhlasujem za
svoje rýdzo subjektívne sta novisko, je vz111 k
paradoxne j situácie. Vždy som poci ťoval u t 
čitý rešpekt , alebo odstup od tvo rivých tendencií Johna Cagea alebo l annisa Xenakisu.
Aké bolo moje prekvapenie , k eď so m , mlchádzajúc nočnou Bratislavou z koncertu
A gonu , ho dno til 6 me lódií prvého a C ha rismu druhého menovaného autora za čosi . l'o
so mnou doslova pohlo, čo splnilo moje
p redstavy o podstate a funkč n osti hudby. Pô
vabné cageovské .,variácie (husle + klavír)
síce kontrastovali s agresivitou a útočnos ťou
Xenakisovej skladby (v iolo nče lo + klarinet
+ kl avír) nie Jen z hľadi s k a výrazu, ale aj
z hľadi s k a použitých ko m poz i čných post u
pov , no dovedna vytvorili zlaté jadro celého
koncertu. Bez väčš íc h p ro blémov som prijal
aj Stockhausenovu exhibíciu pre sólový kl aSúčasťou cyklu Pondelky v Klariskách bola expozícia výtvarných prác S. Ilavského
rinet nazva nú In Freundschaft , v kto rej exce loval K . Do ležal (ospravedlňujem sa účinl-.. u 
júcim za iniciály ich mien , no bulletin neuvádzal celé me ná). Matejova I n the End od znelo aj na koncerte V eni v máji t. r. (podob11e
ako In Freundschaft) - zámer skl adat e ľ a mi
~- ro vna ko- a ko vtedy' aj teraz osta l u taje ny.
Pod obné niečo už tu bolo ( ro ky šesťdesi at e)
. a rozhodne má svoje o dpod statnenie ma néver , pri ktoro m víta vchádzaj úcich a usädzajúcich sa posluch áčov meditatívna hudobná
hmla pozostávajúca z imp rovizovane radených fragmentov. Absolútne som však nepocho pil tzv. 7 scé n z opery Francek od Petra
Kofroň a. V mojich predstavách funguje žáner opery ako niečo historicky podmiene né.
vykryštalizované a špecific ké. Od Wagnera
bo lo korektné. že sa pojmu opera vzdal čo .tj
súviselo s jeho koncepcio u. Wagnerovská
hudo bná dráma alebo o rffo vské hudobné divadlo však boli k opere podstatne bližšie , než
útvar, ktorý p redviedli členovia Agonu la
spoluúčasti autora. Možno, že práve tých to
7 scén nep red stavilo skladb u v celej komplexnosti , no na zák lade počuté ho a videného nevznikol príliš pozitívny dojem a s i eň sa
Snímka I. Michalič
počas bezprostredne nasledujúcej prestávky
O publikum na koncertoch v Klariskách nebÝl'll núdza
rapíd ne vyprázdnila . V druhej čas ti p rogramu re alizovali hudo bníci z Prahy Pudlákovo
Do wnstream (a ngličtina teda, zdá sa , svojou
u ni verzáln osťou nahrádza stredovekú Jatinl'tchromaticky rozvíj aný v ho rizontálnych línu). Downstream je statický hudobný útvar.
sívJ) ovaním zaužívaných koncertných stereoniách , kto rého prí zn ač n é črty prestu pujú tezvukovo interesantný, svieži - no prid lhý.
typov letného cykl u presvedč i li celkom jedmatickú a či ast oč ne i fo rmovú zložku .
Zrejme však vystihuje ča sop riesto rové rc lilnoznačne všetkých p rítomných posl uch áčov
V kompozícii j e menej uplatnená práca so
cie príznač né p re prevládajúci mod el mysle- a tých bo lo v Klariskách veru veľmi vel'a!
zvuko m , akcent je sústred ený na melodické
nia s účasné h o mlad ého č l oveka . D ramat\11 Pre hudobníkov typ u J ána Slávika alebo Dahlasy dife rencované ko ntrastno u zvukovou
gia koncertu ma nenad ch la, výkony hudobn íniely Rusó zrejme nic je ľahostaj ný poslukvalito u nástrojov. N eobyčajn e in ve nčn e vykov však boli vynikajúce, rovnako ich ho rlivý
c h áč - nie len v zmysle horl ivého obdivovateznelo D ychové trio l. Zelj enku. Bohatá výraelán a nadšenie treba vysoko oce ni ť.
ľa h ráčsk e ho perfekcionizmu alebo k ritika
zová tvárn osť a vyna liezavá var i ač n á práca
alebo pasívneho vn ímateľa oddávajúceho sa
v i nt e rpretač nom zvládnu tí súboru našla
Ko ncert súboru Agon u robil boku za letným
kráse hudby . Poslu ch áč je pre týchto umelu publika priaznivý spontánny ohlas. Syncyk lo m ko ncertov v Klariskách. Ten je vhod
cov partne ro m, médio m, cez ktoré vzniká
chro nia I S. Niculescu v tejto konštelácii p reným ožive ním bratislavského Kultúrneho k spätná väzba .,auto inšpirácic" a stimulova-.
zentovaných skladieb p redstavila svojský,
ta a poskytuje množstvo príleži tostí aj poča~
nia . Prostredie v Klariskách je vhodné na
osobitý hudobný prejav. Skladba s voľn ejšie
.,uho rkovej sezóny" vychut na ť vynikaj úci innadviazanie kontaktu s publikom a všetci zúko ncipovanou linearito u sa sústreďuj e na
t e rpre tačn ý výko n alebo si vy poču ť hodno tnú
čast nen í ume lci vsadili p ráve na túto kartu .
ko mbináciu rozma nitých výrazových kvalít
hudbu . Na margo jubile jného , 15. cyklu by
Po koncerte musel každý z nás, divákov ko nzvuku a inšpirat ívne zl uč uj e k on š tru ktív nosť
som však rád skonštatoval, že sa v ňom vysšt a tovať , že vyhrali a že o ich hre budeme
vo výbe re mate riálu a zv ukovosť , ktorej chak ytlo až príliš ve ľa klavíra. Pre te nto o bľúbe
veľm i radi a ve ľmi dlho rozprávať všetkým
rakte r určuj e folkló rny materiál.
ný .nástroj nie sú p riesto ry siene v Klariskách
tým. ktorí koncert nezažil i. Koncert bol uvápríliš vho dné a a kustická pod stata interiét u
OĽGA DUCHOVÁ
dzaný ako recitál Já na Slávika. ten sa však
s kresľuje predvedené výkony. Stálo b y van
rád vzdal postu stredobodu pozornosti
Ko ncertné vystúpenia viol o n če l i stu Jána Slá·
za úvahu hľada ť iné dramaturgické rieše nia ,
a v spolupráci s uved enými h udobn íkmi a revika považujem vžd y za muzikantský sviato k
za kt ivizovať komo rné ansámbly, kto rých hy
citátorom Stefano m B učkom , členom čino
a za u da losť hodnú pozornosti. Moje d oterajsa Jen u nás našlo d osť. O táznik visel .aj nad
hry SND vytvoril ucelený blok hudby a poéšie blahé skúsenosti s hro u mladého hudobdvoj recitálo m Z. Vasekovej a D . Šašinovej .
zie . Nič nové pod slnkom , to je istá vec.
níka boli d ost a toč n ý m p recedensom k to mu ,
čo sa však dá od ôvodn iť (Jsil ím organizátoJUv
Pred sa však čos i pod obné je p re cyklus letaby som ešte v rámci dovole nkového ošiaJ'u ·
u vo ľniť p riestor pre mladých interpreto v. Poných veče rnýc h poseden í v Klariskách vhodzavítal 28. augusta do Klarisiek a vypočul si
zitívno u črtou jubilej ného cyklu bola dra manejšie ako ortodoxné recitály alebo komorné
vynikajúci koncert - pásmo ko mbinova né so
turgická rôzn o rodosť , odklo n od šablón
ko ncert y. Po tých to slovách vyjadrujúcich
sugest ívno u poéziou Daniela Heviera a Jozea o rientácia na našu s účasnos ť alebo netralen a len spokojnosť by malo na Je dova ť hodfa Urbana. Ko ncert J ána Slávika, kl aviristky
dič n ej š ie fo rmy ko ncertovania. Po ndclk y v
no tenie výkonov. Z ľahčím a zjednod uším si
·Dany Rusó a huslistu Alexandra J ablokova
Klariskách si našli svoje publikum , čo je re uvšak svoju recenzentskú fu n kciu a obmedzím
bol určite zlatým klincom a vyvrcho lením
ná devíza a zároveň svedectvo o ich hodnosa {dúfa m , že nie na n evô ľu úč i n kujúc ic h ) na
tohto roč n ých letných stretnutí v Klariskách.
strohé konštatovanie , že nemám čo dodať.
a význame.
O tom , že to umelci myslia vážne so sprogreSuita c mol J. S. Bacha pre sólové violonče lo ,
IGOR JAVORSKÝ

Varšavské operné i01presie I.
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Za operným umením sa lieobeene eest!Qe po stredoeurópskych ajuiaýeh dh-adeliaýeh metropolách. Ariak ~ sever m6le opernému nadiencovl poskytaúf nejedea eeaný úiltok. Tak
tomu býva ul po sedem rokov vo Vel'kom divadle vo Vaňave v riaad Dní V e fkého divadla. Je
to azda paradox alebo nedostat~né kontakty, ktoré do l lrllello lwltémello poftdomla zaflxovaU predstavu kvalitného operného umenia Iba v spojitosti s vel'k:ýmlllluml a umeleckou
interpretáciou odvodenou z talianskej voluilnej lkoly a tradfcie. Dni a vary st~vené vo var~avskom Veľkom divadle v~ naznal!Qú, le ~ v tejto sevenkej hudobnej metropole prúdi
veľkorysý operný život, s veľkými nárokmi na repertoar, modernú réilu a scénoiP'IIfiu., le sú
tu p~etné tvorivé progres(me Impulzy, ktoré azda ~ pri absencii veľkých hlasov stoja nielen za pov§imnutie, ale v mnohom sú nasledovanlahodné. Dni Veľkého divadla vo Varlave
sú podnetnou prehliadkou noliej l stariej produkele, kedy pred zrakmi domácich a zahraničných operných odborníkov (tohto roku ich tu bolo do pit'desiat) defti!Qó ~né operné
a baletné inscenácie. Nie j e to sút'U, ani festival, nejde ani o klasUIUdu, je to skôr podnet
na zamyslenie sa nad súčasnými cestami a trendmi opernej dnmaturale a scénoanfle.
A tento rok bol na to zvlá§t' podnetný, pretole okrem ldasiekýdl, repertoúovýeh diel, proft..
IIQúclch inscenácií zo súčasnej poľsk:ej tvorby, bolo to v pnom rade pné poľské kompletné
predvedenie Wagnerovho cyklu Nlebelun~Qv Pnteň.
Povojnový vývoj varšavskej opery i napriek hospodárske j zložitosti krajiny a nedostatku kvalitných
umeleckých kádrov bol rozhodujúcim spôsobom
podmienený veľkorysou rekonštrukciou vojnou po·
škodeného Ve ľkého divadla. Techn ické parametre
tejto scény sú obdivuhodné a údaj ne nevyčerpatef·
né. Za niekoľko sekúnd je možné z men i ť
a preme niť celé scény, akokoľvek n áročné a v priebehu dr'a je možné odohrať niekoľko diel. Tieto
technické možnosti vytvo ril i pre režijné koncepcie
určitý precedens pre hľadanie nových nekonvenčných a progresívnych scénických postupov. V poľ
skom súčasno m divadelníctve, aj opernom, však
nemožno nevidieť aj cenné impulzy moderného po rského maliarstva, modernej taneč nej školy a vôbec
implantovania rôznych avantgard ných te ndencií.
Pravda, tým nic je povedané, že vďaka týmto podnetom alebo vďaka javiskovej technicke je všetko
nové. moderné a progresívne, resp. nediskutabilné. Nájdu sa tu aj slabšie inscenácie, poplatné masovému vkusu, no podstatné je, že je tu cite ľn á línia (rsilia o vytváranie moderného, súčasného hudobného divadla . ktorá našla adekvátne echo aj u
publika. A to je črta veľmi cenná a nasledovaniahodná, no najmä poučná.
Hoci varšavský operný súbor disponuje rozsiahlym speváckym kádrom (mnoho dobrých spevákov
pôsobí v zahran ičí), pre náročný svetový repertoár
neváha vedenie opery angažovať na trvalejšiu spo·
luprácu zahra ničných spevákov, čo umožňuje presadzovať progresívny repertoár a najmä u robiť
predstavenia atraktívnejšími. Vďaka tomu, pocho·
piteľnc, i pri rozdielnosti výkonov a diskutabilnosti
niektorých inscenač ných počinov, možno hovo riť
o veľkom ú~ilí robiť moderné a pre publikum pr i·
ťažllvé hudobné divadlo.
Z veľkého množstva operných a baletných inscenácií zaradených do tohtoročnej pre hliadky, z kto·
rých som mnohé videl i v predchádzajúcich rokoch,
nechcem robiť rebríček hodnôt. Nemožno hovoriť
ani o monolitnom profile d ivadla. Dramaturgia repertoáru (pôsobí tu velká scéna i malá , komorná
scéna) dáva skôr príležitosť dirigentom a režisérom, ako spevákom. Jednotlivé inscenácie sú skôr
dokladom individuálneho chápania operné ho žánru
jednotlivými insccnátorskými osobn osťam i , ktoré
pod náležitou dávkou tvorivej slobody a voľnosti
realizujú či hľadajú svoje vlastné, individuálne
predstavy výkladu a realizácie die la. Príznačné to
bo lo napríklad aj pre novinku tohtoročnej prehliadky, Cajkovského Pikovú dámu, pod ktorú sa
podpísali dirigent Robert Satanowski a režisér Ma-

Scéna z Rudzinského opery Manekiny

rek Wciss·Grzesiríski. Inscenácia využrvala predovšetkým obrovský priestor javiska, na ktorom
efektne vyzneli scény na brehu Ncvy, bálová scéna,
he rňa v kasíne a predovšetkým realisticky chápaná
scéna smrt i Lízy , kde šikovne aranžovaná dublérka
z obrovskej výšky naozaj s káče do Ncvy. Oproti
týmto pomerne realistickým efektným scénam komorné scény (Lfzina izba , izba grófky, Hcrmannova izba) boli vo ve ľkom priesto re iba v náznaku
a ochudobňovali práve v týchto miestach i nvenčne
bohatú skladatcfovu partitúru o príslušnú introvertnosť a emocionálny obsah jeho lyricky zvnútorne ncj hudby. Hudobné naštudovanie R oberta Satanowského bolo však veľmi citlivé a kultivované ,
rovnako aj výkon všetkých úči n kujúcich. Príjemne
sa počúva li hlasy sovietskych s pevákov Vladimira
Sčerbakova (Hermann), Vitalija Te m lčeva (Tomskij) a s pekným vnútorným zan ie tením a bohatým
hlasovým volumcnom interpretovala Lízu popredná domáca sólistka Barbar a Zagorzanka. Ve ľkou
a trakcio u predstavenia však bola slávna Regíne
Crespin z Francúzska (Grófka) , ktorá i napriek
svojmu veku podala vysoko kultivovaný herecký
i spevácky výkon. K pozitfvam inscenácie patrí
i veľký a kvalitný zbor i balet.
Popri Wagne rovi (o ktorom sa zmie nim v nas lc·
dujúcom č islc) bol na prehliadke venovaný adekvátny priestor prezentácii súčasnej poľskej opery.
Bola to predovšetkým Cierna maska Krzysztofa Pc·
nedereckého, ktorá azda naj výrečnejšie reprezentovala naj progresívnejšie te nde ncie varšavskej súčas
nej opernej scénografie.
Pe nedereckého Cierna maska, ktorá vznikla podra rovno me rnej drámy Gerhardta H auptmanna (libreto sk l adateľ a Harry Kupfe r) v nemeckom jazyku , prešla od svojej svetovej prem iéry v Salzburgu
1986 už n iekoľkými závažným i i nsccnačný mi skúška mi , ba dokonca na vlaňajšej Varšavskej jeseni
sme ju mohli v idieť hneď dvakrát: v poľskej verzii
v premiére Veľkého divadla a v nemeckej verzii
v naštudovaní poznaňského operné ho súboru. Podstata úspechu Pcnderecké ho opery spočíva podľa
mô jho názoru v brilantnom skfbcní trad ičn ých
o perných foriem (ide o a nsámblovú operu) s vyhrane ným o riginá lnym skladatefovým ruko pisom a jeho scho pn osťou syn tet i zovať všetky novodobé výrazové prostriedky v záujme dramatickej a javiskovej
účinnosti . Varšavská inscenácia, na rozdiel od poznaňskej (pre mňa veľm i uhladenej, až klasickej)
výrazne a vedome podčiarkuje symboliku a expre:
sívnosť H auptmannovej predlohy. H osťujú ci belgický režisér Albert André Lheureux (ktorý už v ro-

Scéna z Händelovej opery Amadlgi dl Gaula
ku 1985 v Liege režíroval skladatefovu operu Diably z Loudon sR. Satanowskim a má na svojom konte celý rad operných, či noherných, filmových , televíznych i clCpcrimcntálnych inscenácií) pristúpil k
Pendcreckému dielu striktne v duchu Hauptmannovej drámy. V programovom bu ll~tinc st ručne
proklamuje východiskovú pozíciu svojho výkladu:
" Prečo smrť? Prečo existujú choroby? Prečo sú vojny? Odkiaľ sa berie v nás ona beštia, ktorá ničí
Krásno, Mier, Múdrosť, Slobodu, Rovnosť?" Hoci
nemožno zaprieť metafyzickú podstatu režijného
výkladu , z ktorého nic je jednoznačne zrejmé (a asi
o to režisérovi ani nešlo), či zvíťazil a sloboda ducha
alebo či rozpad spoločenskej morálky znamená zánik sveta, koncepcia a výpoveď inscenácie je silná,
až otriasajúca. Ako vraví sám sklada teľ: ,.Pri jednom stole sa stretávajú: ž,id, hugenot, jcnscnista,
pastor evanjelický, opát katolícky". Ich diskusie
a konflikty sú vý~l cdkom, či dôsledkom tridsaťroč
nej vojny. Reprezentujú rozdiel n osť sveta, názorov, náboženstiev. Neznášan li vosť a sl abosť ich morálky prináša katastrofu. Náboženské vojny, nábo·
ženská nczn ľlša nl ivosť sú cent rálnou témou príbehu. Okolo neho vrie však plnokrvný život, karncvalová atmosféra. Svet askézy, túžba milovať, svet lásky, svet ulice s bujarým karnevalom tvoria ostré
kontrasty nielen samotnej drámy, ale aj skladateľo
vých výrazových prostriedkov, a tu je Pc ndcrcki
ozajstným majstrom dramatickej kresby. Medzi
zvonkovou hrou, deklamovanými ro:~hovormi, ľú
bostnými á riami zaznieva pod čas Dies irac i vlastný
autocitát z Te Deum , ale aj citáty z evanjelických
chorálov. Dielo napokon vyznieva v monumentálny, efektný až drastický barokový tanec smrti. Prečo vlastne smrť je východiskom? .,Svetlo. Potrebujem viac svetla!"- volá umierajúca hrdinka. Tmá rstvo a falošná morálka prináša svoje obete ... Varšavská inscenácia, Satanowského hudobné naštu·
dovanic, Majcwsl\_ého scéna.i Lhcurcuxová réžia
pôsobia komplexrfe. Je to hudobné divadlo bez
konvencií, idúce za m yšlienkou, o pre ňu sú vytvá-

Scéna z P endcreckého Čiernej masky v salzburskej inscenácii (1986)

rané a de k vá tne výrazové prostriedky. Hoci sa prik l áňam k varšavskému poňa tiu a výkladu Pcndc·
rcckého diela, predsa, aká to škoda, že aspoň pozn aňská inscenácia po Prahe a B rne sa nedostala do
Bratislavy, aby rozčeril a stojaté operné vody našej
samo ľúbej tvorivej nečinnost i. Ak vyzdvihujem
varšavskú inscenáciu, to neznamená, že odmietam
poznaňskú. Je to iný výklad, diktovaný aj technickými možnosťami javiska. Je to však čistá, klasická
inscenácia, pozoruhodná najmä po speváckej stránke. V každom prípade naše publikum postrádalo

K. Pende~ecki: Čierna maska
Snúnky arehív Bt
možnosť zoznámiť sa s jedným z najvýznamnejších
diel súčasnej svetovej opernej literatúry.
V pozit ívnom slova zmysle s isto u dávkou závisti
sme s ledovali produkciu komornej varšavskej opernej scény. Tu na prvom mieste treba spo menúť tiet
medzinárodne .. ostri e ľané" die lo Zblgniewa Ru·
dzinského Manckiny (libreto podla prózy Brunona
Schulza napísal s k ladateľ). Di rigent R . Satanowski
a režisér M. Wciss-Grzcsiríski vytvorili pôvabné
.,mini divadlo", ktoré je na prvý poh ľad zábavné,
ale svojou sym bolikou sveta m ŕtvych a oživených
mane kýnov hovorí veľm i vážne o existencii !udského života. Ešte komornejším protipólom Rudziriského opery je H viezda Zygmunta Krauuho (sklada teľovo libreto pod fa Helmuta Kajzra). Je to príbeh stárnuccj opernej hviezdy, ktorá je vlastne jedinou hrdinkou opery a jej celoveče rný výstup kon·
trapunkticky rámcujú štyri ženské hlasy. Opera sa
predvádza výl učn e v nenapodobitefnom a majstrovskom podaní Krystyny Szostek-Radkowej,
pre ktorú bola napísaná. (Aj toto dielo minulý rok
v čase BHS zaznelo na brnenskom festiva le, opať
bol le n krok k poznaniu ďal šieho zaujímavého die·
la). Pohľad do poľskej opernej dielne doplňme ešte
aspoň zmienkou o talentovaných dielach skladatcl·
ky J oanny Bruzdowiczovej. Jej Brány raja a Trójanky poukazujú na veľké možnosti súčasného komorného žánru, ktorý sa práve v susednom Poľsku
tak podnetne a pozitívne rozvíja a svojimi výrazovými prost riedkam i komunikuje so súčas ným publi·
kom, najmä mladým.
Z komorné ho žánru t reba ešte spom enúť inscenáciu opery O. F. H ändela Amadigi di Gaula. Režisér sl ovc n ~kého pôvodu Laco Adamik (je autorom skvelej inscenácie Korsakovovho Zlatého kohútika) zvolil si pre výklad barokovej opery prvky
dešifrujúcc jej skostna tenosť, neprogresívnosť a za.
tuchnuto~ť. Akoby pod zväčšovacfm sklom odhaľu
je jednotlivé typy ľudí ako neživotné masky, pod
napudrovanými parochňami skrýva sa prázdnota
a chlad. Zaujímavá inscenácia , no pre mňa trochu
vykonštruovaná, chladná, hoci divadelne velmi ná·
paditá.
Prehliadku pochopit eľne dopfňali ešte ďalšie inscenácie. Tradičná a konvenčná Verdiho Traviala.
realistický Moniuzskov Strašidelný dvor, etc. Práve
tu bola ci teľn á absencia speváckeho .. kultu" hlasov,
ktoré by aj dobrý insce načn ý zámer povznicsli do
polohy umeleckého zážitku.
MARIÁN J UIÚK
(pok račova n ie v budúcom čísle)

Kolokvium s perspektívou '
l Spevácky zbor mesta Bratislavy sa v rám·
d turné v Taliansku zúčastnil na meclzlnárodnom hudobnom festivale v Assisi, kde vystúpU pod taktovkou Mosheho Atzmona
v Beethovenovej 9. symfónii, ako l s Dorátillo zborom Pater noster a S. časťou Nemeckébo rekviem J. Brahmsa pod taktovkou
svojho zborm._,stra L Holáska. Na d'al~m
koncerte predniesli Lobgesang F. Mendel·
ssohna Bartholdyho (dlr. T. Gál), v ktorom
íankovala lij sólistka opery SND Jaroslava
Horská. Okrem týchto vystúpení sa teleso
predstavilo vo viacerých meniích talian·
skych mestách, nielen so spomínaným repertoárom v spolupráci s maďarským orchestrom MÁV z Budape§tl, ale i na samostat·
nýeb a cappella koncertoch.
l Koncom augusta sa v Prahe uskutočnil
L ročník Letného stretnutia detských speváckych zborov Praha 1989. V čase od 20. Z6. 8. sa na koncertoch vo Valditejnskej zállrade, na nádvorí Pralského h.r adu l Inde
predstavili na samostatných koncertoch
a na záve~nom podaqatf lietkých 600 detízbory z ť:eskoslovensk.a, Bulharska, NSR,
Poľska, Rakúska, ZSSR a d'al§ích európskych ~fn. Nad celou akciou prevzala záitltu l:eská filharmónia, ktorej KUbnov det·
ský zbor sa tiež zúčastnil na tomto sympatickom novom medzinárodnom pralskom fes-tivale.
l Zlatý palcát 1990 - súťaž v tvorbe plesní
s brannou a vlasteneckou tematikou sa us-kutočni na budúci rok už po 19 raz. Do tejto
neanonymnej celoitátnej súťaže sa môle
prihlásiť každý občan l:SSR do IS. l. 1990.
Súťaží sa v troch kategóriách: l. pochodové,
U. pódiové, ID. tanečné plesne. Súťažné
skladby musia byť pôvodné a verejne nikde
nepredvedené. BUHie iníormácie poskytne
Vojenský umelecký s úbor, ·KoUárovo nám.
10, 8U 33 Bratislava
·H·
l Bulharská muzikologička Kina Prodanova na základe §túdla materiálov o slovenskej hudbe, ako lij účasti na prehliadke Nová slovenská hudba 1989 autorsky pripravila
pre bulharský rozhlas a odbornú tlač niekoľko cel.kov, pojednávlijúclch o ndej tvorbe a autoroch. Nlijrozslahlej§ím projektom
bola 140 minutová relácia, ktorú odvysielal
Bulharský rohlas pod názvom Panoráma
slovenskej súčasnej hudby. 14. ročník na§ej
prehliadky bol témou článku a ďal§ej relácie, v rámci ktorej odzneli ukážky z uveden1drskladleb, slomé vst•py-lliekterýdt slavenských skladateľov a muzikológov.
-IdSúťaže

l 5. medzinárodná Mozartovská súťaž
v odbore spev, klavír a husle sa uskutoční
v Salzburgu v rámci Mozartových týždňov

1991 v čase od 2S. januára do S. februára
1991. Usporiadateľmi sú Hochschule flir
Musik und darsteUende Kunst Mozarteum
v Salzburgu, v spolupráci s medzinárodnou
nadáciou Mozarteum. Dňitelia Mozartovej
ceny obdržia za prvé miesto odmenu vo vý§ke 100 000.- §Uingov, za 2. cenu 70 000 S, za
J. miesto 40 000 S. Ocenení súťažiaci budú
môcť účinkovať na Salzburskom festivale,
rôznych koncertoch v Rakiísku, NSR a v Japonsku. Podrobné informácie poskytne:
S. Internationaler Mazartwettbewerb der
Hochschule Mozarteum, A- 5020 Salzburg,
Mlarabellplatz l, tel.: 75534/344
l 10. Medzinárodná klavírna súťaž v an·
ailckom Leedse sa uskutoční 7. -22. septem·
bra 1990. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi narodení do l. 9. 1960. Prihlá~ ky sa pri- .
jímlijú do konca februára 1990. Podrobné
Informácie na adrese: Mrs. Francoise Logan, The Harveys Leeds International Pla·
noforte Competltlon the Unlverstly of Leeds
United Kingdom, IS2 9JT
l J. Medziná rodnú husľovú súťaž v lndianopolls (USA) poriada 31. 8. -16.9. 1990 spolocnosť Cathedral Arts pre účastníkov vkt·
kých národností vo nku od 18 do 30 rokov
(narodených n._,nesk6r l. 9. 1972) Medzinárodná porota na čele s americkým husllstom
Josefom Glngoldom, ktorej členom je o. l. lij
~Jozef Suk, vyberie 1\1 na základe zvukového záznamu účastníkov, ktorým sa hradí
cesta l celý pobyt počas súťaže. Podrobné informácie: International Violin Competltion
of lndianopolls, 47 S. Pennsylvanla, Suite
.WI, lndianopolis. IN 46204, USA
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Hudobné a Informačné stredlall.o SHF
Jlllpravaqe d'allle p..."....é balletlny S.
•skeJ hudby. tfslo 1191 je konelpcmmé
~leky so úberoa oa stará budblí
,.. Slcn'enska. • nasledujiÍCOID (1198) INide
tdlskovýna materiálom analfza a priblfie.
;mt likladieb Mira Bú.lika - [podlé - ..,._
art pre vlolonl!elo, orchester a ma pM, J•
. . Benda - Soaáta pre violoMele ....
t VU'uoslava Kubi&u - Fanaúla PN tt.
. . .lo a orehester: d'allle atlo (3190) bude
lladou do hudobRIIo lh·ota konca 19. a za'

V ostatnom čase sa stalo módnym , ba
priam progresívnym, za reptať si na našu nedo ko nalú pedagogiku resp . výchovno-vzdelávaciu sústavu . Patrí už hád am k charakteristickým rysom , ná rodným špecifikám tá obsed antná potre ba neustále ju re fo rmovať ,
prerá bať, pris pôsobov ať ; nevyhovuje nám
obsah, fo rma, či samotní pedagógovia , najrad šej by sme j ej pripísali na tričko všetky
nedostatky, nedo kona losti , dokonca amoráln osť dnešnej mlád eže a rozličné iné do neba
vo laj úce neduhy našej prestavbychtive j spoloč nosti . Nie, nechcem tvrdiť , že je naše školstvo ideálne , len mi vadí prílišný mantinelizmus, ktorý skô r škodí a ko po máha a pri to rko m refo rmovaní môžme ľa hko vyliať z vanič ky aj di e ťa. A si sme štát s najvyšším poč
to m ško lských reforiem , no d opos i a ľ sú ich
výsledky ne ve ľmi povzbudivé . Sn áď sa tentoraz naozaj podarí nájsť optimálnu rovnováhu
medzi výchovou a vzde laním a v zmysle známeho .,menej je niekedy viac" prestane naša
škola kon ečne stotožňova ť kvantitu s kvalitou . Nádejo u j e i nedávno v Prahe skončen á
celoštátna ped agogická ko nferencia a pozi·
tívne t rendy manifestácie i ce los po ločen sk ý
program estetickej výcho vy , ktorý sa síce pomaly, ale predsa presúva z ro viny teoretizovania do ko nkrčtnej praxe. Nevyznie há,dam
príliš chvá lenkársky , keď spo medzi jeho iniciáto ro v a najaktívnejších pre s ad zovateľov
vyzd vihneme práve muzikantskú obec. Veď
napo ko n celoštátne hudobno ped ago gické
ko nfere ncie v Ni tre patrili i partia k prvým
a vehementným priekopníkom rozšírenej estetickej výchovy. Nitrianske ro kovania sa od
glo bálne ho zmapo vania hudo bno-esteticke j
pro ble matiky vo svojich zač i a tkoch postupne
prepracovali k riešeniu jedno tlivých parciálnych prob l č movýc h okruhov. Súčas n e- v súlade s vývi no m celkovej po litic k o-s pol oče n
skej klímy - aj od me nej ko nštruktívneho,
konštatujúccho referovania k doslo va búrlivým diskusiám a antagonistickým názoro m
pri hľadan í id eálnym riešení.
Aj posledné stretnutie, zamerané na o bsah
u če bníc hudobnej výchovy na základných
ško lách, však opä ť potvrdilo , že kon ečný profil a zameranie školskej hudobnej výcho vy
ešte zďale k a nie je j e dnoz n ačnou záležitosťou ani pre odbo rníkov naslovovzatých. Na
škodu celej spo ločnosti i našich de tí budeme
si n a ň musi eť ešte asi nejakú c hvíľu poč kať .
K jej koneč n ej obsahovo zjednotenej po dobe má pri spieť i viacero ped agogických semi. nárov, kolokvií. porád zaoberajúcich sa roz-

lič n ým i prístupmi k vy u čovaniu estetickej
a hudo bnej výchovy ako aj ich experimentálnym overo vaním na vybraných školách.
(V to mto sú ž iaľ o hodný kus vpredu českí
pedagógovia, kde funguj e ni e koľko škôl s
rozšíreným vyučovan ím hudo bnej výchovy,
kým na Slovensku máme jednu jedinú - v
Banske j Bystrici).
D o rámca takýchto podujatí možno zaradiť i l. hudobn~·pedagoglcké kolokviá na tému Slovenská fudová pieseň vo vyue!ovanf hudobnej výchovy na základnej škole, ktoré sa
u s kutočnili začiatkom septembra v Banskej
Bystrici. Organizátor , Slovenská hudobná
spoloe! nosť, ich plánuje poriadať každé dva
roky a keďže vyzbrojac sa optimizmom dúfame, že definitívny obraz hudobnej výchovy
sa vykryštalizuj e v dohľadnej dobe, budú
zre jme v budúcnosti slúžiť na prehfbenie odbo rných znalostí učiteľov , či na drobné korekcie , precizovanie základnej a záväznej línie . Tie t oh oročn é však boli , či skôr chceli
byť slovom do diskusie. Žiar, zdalo sa mi , že
poriadatelia a ani prednášajúci si neujasnili
cief i adresáta podujatia. Inak by sotva mohli
zazni e ť , napriek zj ednocujúcej téme slovenskej ľudovej piesne, tak rôznorodé príspevky. Ak ko lo kvium chcelo byť akousi apológiou umeleckej ho dnoty ľudovej piesne a jej
zásadnej úlohy pri formo vaní hudobno-estetického a spoloče n s kého postoja mladých rudi - a ko to nastolil fundovaný hlavný referát
O. Elscheka (Po vaha slovenskej ľudovej
piesne a jej estetická hodnota) , ďalšie referáty a korefe ráty sa tejto ko ncepcii viac-menej
vymykali .
Podnetný príspevo k l. Hrldovského by sa
skô r uplatnil na inom fó re , zaujímavý historický exkurz rozlič n ých prístupo v k spracovaniu slove nskej ľudovej piesne cez prizmu individuálnych kompozič ných poetík slovenských s kl a dat e ľov , ilustrovaných zvukovými
ukážkami , bo l pre viacerých ú čas tníkov regrutujúcich sa najmä z učiteľov , inšpektorov
a metodiko v hudobnej výchovy príliš tvrdým
orieškom . Neadekvátnym svojím odborným
o bsahom i spracovaním bol referát A. Móžl·
ho o detskej ľudovej piesni , ktorý nepriniesol
nič nové z pohľadu histo rického ani z hľadis
ka systematicky d etskej ľudovej piesne. Celkove by sn á ď bolo bývalo prínosnejšie zamerať sa na ko nkré tne spôsoby uplatnenia ľudo
vej piesne vo vyu~ovaní hudobnej výchovy,
posky tnú ť učiteľom návod, po dnety, či do ko ncä pomôcť zorientovať sa v príslušných
piesň ových zborn íko ch, navrhnúť alternatív-
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Lá kavou a atrakt ívnou métou takmer každého inštrumentalistu je sólistlcká dráha . Je
azda dos ť n e po chopite ľn ý fakt , že po mimo riadne úspešných kro koch v o blasti sólovej
interpretácie zamenil a klaviristka H ELENA
G ÁFO RO V Á, sľubuj úca svojimi vstupnými
kreáciami je d i n ečn ú, rozvíjaj úcu sa perspe ktívu - za post navono k me nej príťažlivý a
efe ktný- o to viac však (prenikajúc v dôsled ku k jeho pod state) záslužný, vyžadujúci mi·
mo riadne kvality , rešpekt, báze ň , scho pnosť
partnerskej
disciplíny...
Hovo ríme
o ko mornej hre, o ,,funkcii" sprievodného
a sprevádzaj úceho klavíra , ktorý sa stal v ostatných ro koch súča sťo u um e l eckč h o bytia
jubilujúcej ume lkyne .
Helena Gáfforová sa sólisticky upl atňova l a
už o d raných lie t svojej ume leckej pôsobnosti - a nadšením a hl bokým umeleckým po cho pe ním tlmoč il a klavírne skladby svojich
pedagógov B. Bartóka a S. Néme tha (s ktorým pôsobila ako spoluinte rpretka duovej
klavírnej literatúry). Mimo pedagogickej
čin nost i (ako súkromná uč it e ľk a , neskôr na
l. hudobnej škole a VSMU) sa venovala koncertnej či nn osti , hlavne so zame ran ím na postromantickú a najmä s účasnú klavírnu tvor·
bu. Záľuba v komornom muzicfrovaní , kto rá
na jskô r len dopfňala jej umeleck ý profil , po stupne prerástla do podoby do minantnej :
He le na Gáffo rová patrí už ro ky k n ajvy hľa
dávanejším. spora hlivým inšpiruj í1ci m par-
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MARTINA HANZELOV Á

Spoloč
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umelkyne

• A. Albreebtovl.

ny zoznam ľudových piesní vhodných na tieto účely. Sancu ponúknuť práve takýto pohľad mali koreferáty E. Langstelnovej (Ľudo- .
vá pieseň na hodinách rozšírenej hudobnej
výchovy), E. Baranovej (Ľudová pieseň v hudobno·pohybovej výchove) , l. Pllib (Ľuc,to
vá pieseň v speváckom zbore) a J. Leporisa
(Ľudová pieseň v materskej škole). Nevyužili
ju všetci v dostatočnej miere , najpodnetnejšie boli prvé dva príspevky, ktoré predstavili
i na videovom zázname - výsledky dvojroč
ného experimentovania s rozšíreným vyučo
vaním hudobnej výchovy na základnej škole.
Priekopnicka práca PhDr. E. Langsteinovej z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
(samozrejme len vzhľadom na Slove nsko.
kde neboli doposiaľ s týmto žiadne skúsenosti) vychádza z praxe podobných škôl v Maďarsku a z tzv. Olomouckého experimentu,
prispôsobeného na naše podmienky. Keďže
súčasťou kolokvia bola i návšteva jednej vyučovacej hodiny takejto experimentálnej
triedy , mali všetci účastníci možnost priamo
v praxi si overiť výborné výsledky správneho
metodického zamerania už i u takýchto malých-osemročných detí. V tomto článku sa
nemôžem venovať podrobnejšiemu opisu vyučovacej hodiny. Jej najväčším prínosom
však bolo ani nie tak demonštrovanie rôznych spôsobov využívania ľudových piesní čo bolo vlastne pôvodným zámerom, ako
skôr potvrdenie tézy , že dôležité a potrebné
je zvládnuť najprv základnú hudobnú abecedu. Tieto deti bez problémov intonovali solmizačnými slabikami i menami nôt v rozsahu
l a pol oktávy- a to aj dvojhlasne a trojhlasne , priamo z listu spievali jednoduché piesne, dokázali dokonca samostatne vytvoriť
k danému predvetiu príslušné závetie , či na
základe notového záznamu určiť konkrétnu
skladbičku . A tak práve tu , hoci trochu v inej
rovine , sa banskobystrické kolokvium priblížilo k želanému ideálu. Konečne sa rozprúdila spon tánna diskusia a viaceré otázky sa týkali priamo problémov jednotlivých škôl.
Skoda, že až na záver, keď sa už mnohí ponáhľali domov ...
Dúfajme teda, že kolokvium sa v ďal š ích
rokoch nezaradf medzi mnohé podobné podujatia zmnožujúce bez patričného efektu
ponúknuté - nie malé - finančné i časové investície a bude konštruktívnym vstupom do
problému hudobnej výchovy.
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Snímka archív Hž
tnerkám celého radu inštrumentalistov. Vo
svojo m repe rtoári má takmer všetky pôvodné slovenské d iela pre rozličné komorné zo·
skupe nia so sprievodom klavíra - a ich počet
-vďa ka neúnavnej aktivite umelkyne neustále narastá. Je skro mnou umelkyňou , ktorej
či nn osť i ľudské vlastnosti môžu sl úžiť a ko
príklad. C loveka, kto rý nesiaha za lákavým
leskom hviezdn ych dráh , zato však slúžiaceho s poko ro u ve ľkým cieľo m Umenia.
LÝD IA DO HNALOV Á
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V priebehu Kultúrneho leta sa popri ťa žis
kových koncertných cykloch uskutočnil celý
rad samostatných , nezávislých podujati, ktoré vhodne doplnili pestrosť ponuky tohto už
etablovaného sezónneho festivalu . Keďže je
leto vhodným obdobím na realizovanie recipročných družobných koncertov, odzneli
v rámci letných večerov aj programy hosťujú 
cich súborov. Komorný orchester súboru
TECHNIK SVST Bratislava v apríli minulého roku úspešne koncertoval v severnom
Walese. V súvislosti s hosťovaním nadviazal
spoluprácu a uzavrel dohodu s tamoj šími súbormi. Výsledkom bol spoločný koncert
24. júla v Moyzesovej sieni SF (a ďalšie
v Prahe a vo Vysokých Tatrách), na ktorom
náš komorný orchester, ktorý viedli dirigenti
Ján Pragant a Zdeno Somora, striedali vstupy
45-čle nného ženského speváckeho zboru The
Slrenlan Singers z Veľkej Británie, vedeného
dirigentkou Jean Stanley Jones. Program vytvorili skladby náležiace do širo kého diapazónu štýlov , historických období , druhových
i žánrových príslušnost! i proveniencif: od talianskej vokálnej renesancie, cez barokovo
až po slávne melódie ,.klasického populáru"
skupiny Beatles. Pre publikum boli poučný m
osviežením ukážky zo zborovej tvorby súča s
ných waleských sklad a teľov . Pr! značnou
črtou spoločného koncertu oboch súborov
bolo spontánne nadšenie a rados ť z produkovanej hudby, ktorá je ušľachtilým žriedlom
zábavy aj dorozumievacím prostriedkom zúčastnených telies . .
Id
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Emil T. Bartko, tanKný teoretik, choreograf, sa stal od 19. S. 1989 novým umeleckým Uforn baletu SND. Absolvent VSMU (ta·
nKná teória) realizoval viacero choreografii
pre rôzne súbory (Gymnik, Lúčnica, SĽUK
a 1.), je autorom rôznych §túdlf a recenzii s tanetnou problematikou, eôsobf pedagogicky
na katedre teórie tanca VSMU, naposledy bol
vedúcim Ideovo-tvorivého odboru ZSDU.

O REVOLÚCII, DEMOKRACII A HUDBE
Ani pri naj lepšej vôli nemôžeme vymenovšetkých muzikológov. hudbných praktíkov a zástupcov ďa l šíc h vied , ktorí sa na
svoje vlastné nemalé náklady stretli v dňoch
17.-20. júla v Paríži ako aktívni úč astníci
medzinárod ného kolokvia 1789- 1989 Musique, Histoire. Democratie. Ten .. výlet" sa
však každé mu vyplatil už preto. že cez víkend predchádzajúci kolokvium bolo možné
zažiť at mosféru vrcholiacich osláv bicentária
ťran<oJ,Í zs k cj revolúcie a po dľa vlastných možností si vy bra ť ni ečo z bohatej ponuky hudobných a hudobno-divadelných akcií (pre
našich účast níkov boli samozrejme Bernsteinovc konce rty v novej opere na námestí Baslilly. alebo programy ve ľkolepého džezového
festivalu nedostupné. takže napospol sa museli uspo kojiť s po ulič no u prezentáciou revol učn ýc h piesní č i výjavov a neskôr podobne
zameranými koncertami. ktoré úč astníkom
kolokvia ponúkli jeho usporiadatelia.
Kolokvium bolo sponzorované nie ko ľk ý m i
fra ncúzskymi kultúrnymi inštitúciami (najvýznamnejšie bolo známe etnologické múze um v Boulongskom lese. ktoré akcii poskytlo prístrešie). pre svojich č l e n ov a vybraných hostí ho poriadali dve organizácie. Tou
prvou je u nás známa Medzinárodná associácia pre výskum popul árnej hudby (IASPM) .
s ktorou spolupracujeme niekoľko rokov hoci sa dodnes nepodarilo v y ri eš iť problém
núšho oficiálneho zač len e nia do jej štruktúry
(okrem Rumunska a Albánska to už zvládli
všetky ostatné európske socialistické krajiny .
pritom však len NDR sa môže p oc h vá l iť s výskumami popu lárnej hudby po rovn a t e ľn ými
s nami). Druhým u spo ri ad ate ľo m bola nám
do si a ľ neznáma for mácia Vibrations - francúzske zd ruže nie. zaoberajúce sa predovšet-·
kým problematikou hudby v médiách a ďa lš í
mi otázkami mimo tradičn ej muzikológie .
Celkove vystúpilo takmer 200 pre dn ášat eľov.
no napriek dlhodobým prípravám sa podujatie n evyz n ačova l o prílišnou jednotou. Zásluhou p rísl ovečnej francúzskej nonšalancie sa
program menil zo d1\a na de ň a pri zaraďova 
ní referátov do sekcií pôsobili ve ľa razy von·
kajšic hľad i s k á. Domáce príspevky. väčš in ou
mapujúce hudobnú kultúru a vplyvy francúzskej revolúcie zauj ali množstvom historických a sociologicckých zovšeobecnení. kto·
rých aut ormi boli hl avne nemuzikológovia .
Z hudobno- historického hľadisk a sme sa nedozvede li ni č nové ho. čo by neobsa hovala už
existujúca literatúra. Francúzske muzikologické pokusy zostali čast o hlboko pod štandardnou ú rove ňou . Myšlienka. že vplyvom
francúzskej revolúcie bolo zmyslom dvestoročn ých dejín hudby smerovanie k ideálom či
hodnotám demokracie (prevzatá zjavne z argu ment ácií fra ncúzskych historikov. sociológov a politológov v súvislosti s bicentáriom) .
nemôže sa však takto pri a m oči a ro aplikovai
aj na sféru umenia a najmä hudby.
Potrebnú korekciu vnášali do jednania
predovše tkým zástu pcovia IASPM. Parížske
kolokvium chápali ako svoj ri adn y kongres
(ten sa koná raz za dva roky) a predsavzali si
p reve riť n os n osť koncepcie hostit e ľs ke j strany vynaliezavými sondami do dvestoroč n ých
dejín masovej hudobnej kultúry. Z ich radov
sa regrutovali prvotriedni chairmani nie ktorých se kcií (napríklad americký profesor
Ch. Hamm, be rlínsky P. Wicke). hlavne vša k
celkom konkrétne demo nštrovali historicky .
staršie. mladšie i najaktuálnejšie modality
fungovania hudby voči kontextom spol oče n
ského života rôznych kraj ín a dôb. Pozornos ť . rovnako ako na všetkých akciách
IASPM . bola venovaná ideologickým funkvať
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sa tlo Butlapd ti .. naslepo" a spoliesa. že na dobrý koncert alebo predstavenie u rči t e natrafím . ma zatiaf ani raz nesklamalo. V sezóne sa vždy našli efektne ve ľko
výpravné a dramaturgicky zauj ímavé ope rné
predstavenia. či u nás za ti a ľ nezvládnuté
brodwayské klasické muzikály. alebo pravide lné vystúpe nia m aďa rs kých a za h ra ni č n ých
symfonických telies. V lete sa o atraktívne
predstavenia starajú štyri ve ľké amfitcátrové
scény. n es p oče tn é kultúrne domy a rozli č né
kluby. A prävc clo jedné ho z nich - Petä fi
Csarnoku - ma n eod o lat e ľn e pozýval plagát:
GROUP 180 a MAXIMALIST!.
Pro:ds t a vovať zv l áš ť skupinu 180 urč it e netreba. Súbor vznikol v roku 1979 a bol jedn)'m z prvých c ieľave do m e sa orientujúcich
na súč a snú hudbu - predovšetkým na mini·
mal. Dobre si pamätáme ich minul oroč n é vy-

hať

ciám. ktorých sa ujímajú jednotlivé štýly
a žánre súč as nej populárnej hudby. pozitívnym i negatívnym stránkam vizualizácie a ritualizácie tej to hudby. revolucionizovan'ím
chovania spo loče n s k ých skupín prostredníctvom urč it ých repertoá rov ako aj manipuláciou týchto funkci í prostredníctvom trhových

mechanizmov. médif. zábavného priemyslu
Napodiv sa pri tom potvrdilo. že hlavné
špecifiká dnešnej s po l oče n s ke j existencie
hudby majú naozaj svoje dej inné korene už
v si tuácii vyvolanej francúzskou buržoáznou
revol úciou a reakciami na ňu , zá rove ň sa
však východisková myšlienka kolokvia silno
rclativizova la. Ukázalo so totiž. že hudba,
najmä tá s masovou pôsob n osťou . sa síce stá·
va v rôznych historických situáciách aktérom
zápasu o ideály demokracie, ľuds kých práv
a podobne. dokonca. že priblíženie sa k týmto ideálom v kto rejkoľve k spol očnos t i vytvára pre hudbu opti.málny e xist e nč n ý stav.
avšak neexistuje tu žiadny univerzálny platný
koncept. či recept. Aj modely hudobného života nastolené progresívnymi revolúciami
a hnutiami sa môžu po čase funkč n e prepólova ť - tá istá hudba v jednom prostredí je nos it eľom demokratických a v dru hom zase antidemokratických tendencií (názorne to potvrdilo porovnanie súčasnej hudby Cíny a Filipín) a pod . V časovej perspektíve 1789 1989 možno h ovor i ť o vzostupnosti sociálnej
funkcie hudby len v tom zmysle . že problémy. ktoré sa po prvý raz vynoril i v súvislost i
s francýzskou revolúciou sa stali globálne.
k čom u v posledných desať roč i ach najvýraznejšie prispe la práve populárna hudba ako
prvá un iverzál na hudobná reč. dotýkaj úca sa
všetkých kultúr. ze mí a kontinentov. Z týchto pozícií mohla by ť ústami urugvayského
muzikológa vyslovená i úči nná kritika t rad ič
ného europoce ntrizmu . idúca ďale k o za všetky podobné revízie vžitej muzi kologickej optiky.
Zostáva informova ť o tom. ako sa dostala
na kolokviu ku slovu naša tematika. A. Ope·

kar z Prahy sa pokúsil objas n iť genézu českej
modernej populárnej hudby ako proce! akulturácie i špecifickej domesti fikácie odi nak iaľ
prichádzajúcich impulzov i ako novodobú
paralelu tých premien. ktoré prekonávala
stredoeurópska hudba vystavená t a l i anizač
nému tlaku po roku 1600 . Pražský publicista
P. Dvorák dokumentoval na premenách
funkcií čes k é h o rocku výkyvy nášho spolo·
če nské ho vývoja. Autorovi tejto recenzie
pripadla úloha o bj as niť spolu s muzikologič·
kami J. Pekaczovou ( PĽR ) a A. Szemereovou
(MĽR ) sociopolitické špecifiká stredoeurópskej hudby od konca 18. st o ročia do 50. rokov nášho sto ročia . Práve v tejto dobe vytvorili stredoc urópskl! kultúry model vrcholnej
hudobnej autonómie a zárove ň i osobitý typ
masovej hudobnej kulllíry. Oba typy prctvá·
rali a súčasn e i negovali revolučn é ideové
podnety. slúžili partikulárnym. napríklad ná·
rodným progresívnym hnutiam. avšak napo·
máhali aj petrifikácii konzervatívnych dok·
trín . čo sa prejavovalo tak v ambivalentnom
chovaní tvorcov v e ľk os ti Beethovena či Wag·
nera. ako aj v biedcrmeie rovských a .. neobiedermcierovských" tende nciách hudby
všetkých tunajšfch národov. Na tomto špc·
ciálnom zasadnutí sa o. i. ukázalo. že socio·
politická analýza hudby môže byť dobrým
metodologickým východiskom k všeobecnej·
šej historicko-kritickej analýze a zmapovaniu
stavu spoloče nské ho vedomia. Náš ..stredoeurópsky" impulz bol preto ú častn ík mi kolokvia prijatý ako neopomenutcfný a muzi·
kologicky kvalifi kovaný hlas do diskusie
o fu ngovaní hudby z hfadiska kategórií revolúcie a demokracie.
JIRf FUKAC

stúpenie na BHS. ktoré úspešne nasledova lo
po budapeštianskom. be lehradskom č i zaujímavom európskom karlsruhenskom minima!
festivale. Clcnovi a 180-ky- hlavne s kladateľ
sky najaktívnejší Sze mzä. Melis a Soós udržujú čul é. pracovne aktívne kontakty s takými celebritami minimalu a st&čas ncj hudby
aku Philip Glass č i Steve Reich. Ich interpret ač n ú zda tn osť poznáme aj z dvoch ve ľk ých
platní firm y Hungaroton (na j eseň sa chy tá
tretia) a tak. priznám sa. som bol zvedavý
hlavne na be lgických maximalistov. Ze ide
o .. jeden z naj lepších eu rópskych súborov.
pod m aň ujúci si svoji mi dynamickými koncertmi pos luc h áčov od Tokia. cez Pa ríž. až
po New York .. ... som si prečít a l na plagáte.
Bulletin už trochu chladnokrvnejšie info rmo·
va l: sku pina pozostáva zo šiestich renomovaných bruse lských hudobníkov. z ktorých každý komponuj e a hrá na viacerých nástrojoch
(klav ír. klarinet . saxofón. v i o lo n če l o. bicie .. .) . má za sebou ni e k o ľko úspešných rozhlasových a gramofónových nahrávok. Už
prvé č ís l o veče rn é h o vystúpe nia pr edznačo
valo nc kL)Jlvcn č nos ť ich s kl ada te ľs kého
a koncertného zamerania. Thierry De Meya
pravdepodobne inšpirova la S. Reichova Music fo r pieccs of Wood k vytvoren iu skladby
Music for tables pre tri s ním ač m i ozvučené

dreve né dosky. na kt orých traja interpreti
.. hrajú" prstami. d la ň a mi a lakťa mi- klepanfm a šúcha ním - spol u s n eodde liteľn ý mi
mimickými a gcstickýrni vsuvkami. Dielo
malo evidentnú hudobnú logiku (variácie
metrorytmických hod nôt). jeho predvádzanie však nevyhnutne poč ít a lo aj s hereckým
vkladom každého h ráča. Dôraz na komplexnom javiskovom vyznen í vyjadrovania aj výtvarne pre mysle ná .. scéna pultov a nástrojov" (javisková réžia Pierre Ledent). Koncert
však ďa l ej n epo k račoval v takomto extrémne
syn tetickom duchu. Z maxi malistov sa vykľu
li predsa len v prvom rade poctiví. nástroj
ovládajúci inštrumentalisti. Dirk Descheemaeker, Jean Paul Dessy, Jean Luc Plouvier, Eric
Sleichim dokázali z l adi ť zvuk svojho nanajvýš kuriózneho zoskupenia do kompaktného
a úderného celku. O krem Meysa sa skladat eľs ky predstavil aj Peter Ver meerch. Obaja
nie sú len .. čist ý mi " hudobnfkmi . Mey okrem
hry na hicfch vyštudoval filmovú réžiu
a Vcrmecrch o krem klarinetu architektúru.
Ich viacpó l ovo sť sa neprejavuje len v ume leckej aktivite- skladajú hudbu k filmom. divadelným inscenáciá m. ve rn isážam. baletom ale premie ta ~a priamo do spôsobu samotného komponovania. Ďa lšie skladby koncertu
Contre six, Balatum, J . Flint boli architekto-

nicky pevné. vystavané z nie k oľk ýc h ostinát·
nych rytmicko-melodických modelov. vyža·
duj úcich maximälne individuálne interpre·
t ačné dotvorenie.· Zdá sa, že práve vzťa h mi·
nimum - maximum (v tomto zmysle). je najvýstižnejšou
charakteristikou
skupiny
MAXIMALIST! . i v názve pravdepodobne
vyjadrujúci maximum osobného zaangažova·
nia. Polaritu medzi prísnou systémovosiou
skladieb ich vždy inou in terpretáciou. zara·
ďuj e skupinu Maximalist! medzi viac hudobných brehov. Je to jednak snaha organizo,·at
modely do nástrojovo diferencovaných sérií.
ďa l ej ich neustálym opakovaním dosiahnuť
výraz a emocionálny účinok blízky minimalu.
avšak jeho motorickú n eosobnosť p reklenúť
vždy prítomným .. synkopickým". džezO\-ým
feelingom každého hráča. Pri hodnotení cel·
kového dojmu nemožno neŠpomenúi per·
fe ktnú zvukovú reprodukciu . o ktorú sa sta·
ral aj na bu lletine uvedený Patrick Hubart.
Maximal isti ma zaujali svojou programovou k o mp lexn os ťou javiskového prejavu.
K eď k tomu prirátam vypracovanú. improvi·
záci i blízku. štýlovú interpretáciu. spolu so
zaujímavou. pre skupi nu charakteristickou
sk l ad a t e ľskou tvorbou. možno by to bol dobrý typ pre dramaturgiu niektorého náSho hudobného fes tiva lu.
IVAN HROSEC
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Buben fk a delostrelec republikánskej armády
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40 ROKOV SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO UMELECKÉHO KOLEKTÍVU

Hudobná tvorba v repertoári
z l. str.
la. V tomto zmysle môžeme h ovoriť o samostatnom hudobnom profile SĽUK-u . Vznikol
rad skladieb, ktoré neboli viazané na tanec.
RozSírením repertoáru o lúčne , žatevné, regrútske piesne, o balady, uspávanky a mnohé
ďalšie piesňové druhy v zborovej úprave, ale
aj vo form e kantátovej ,. s prepracovanou
orchestrálno u paletou , spfňal SĽUK svoje
poslanie - prezentova ť hudobný a t a nečn ý
folklór v celej žánrovej , te matickej a myšlienkovej šírke. V zborových programoch
a v orchestrálnovokálnych žánroch sa formo val v oblasti úprav ľudových piesní akýsi
hymnický štýl, monumentalita a patetická
nôta, s dôrazom na buk o lickosť, idylu , či intímnu hudobnú lyriku. Teda také polohy,
ktoré v ta n eč ných programoch sotva našli
možnosť artikulácie. V prvom desa ťroč í vznikol rad skladieb, kto ré nadobudli v slove nskej hudbe významné postavenie. Ide napríklad o Lúčne spevy a tance, Ej , Vajane
J. Cikkera, Spievanky, Terchovské spevy,
E. Suchoňa, Svadobné piesne S. Jurovského,
Hory, hory A. Moyzesa a vlastne všetky
skladby, ktoré boli ko mpo nované pre č isto
hudobné programy, teda programy, v ktorých chýbala d omin a ntnosť taneč n ej zložky.
Tieto programy dali však na seba čakať
v SĽUK-u plných dvadsať rokov.
Hudba má teda v type takéhoto súboru aj
svoje autonó mne postavenie. S istou iró niou
sa však hovorilo o tzv . prevádzkových programových hudobných č ís l ach , ..prezlekových" čísl ach ako výplni medzi t a n ečný mi
kompozíciami. S tým súviselo i pod ce ňova
nie samostatnej funkcie zbo ru a väčš ieho
orchestrálneho telesa v súbore. V 50-tych
a 60-tych rokoch sa objavi li redukcio nistické
tendencie. ktoré navrhovali v konečnom dôsledku zrušiť zbory a re dukovať o rchester na
tanečnú muziku. Úlohu pri tom zohral~ aj
zájazdová ideológia.
Sedemdesiate roky sa pociťova li najmä
v zúženej štýlovej a kompozičnej prizme ako
obdobie stagnácie a súčasne hľada ni a novej
tváre . vymanenia sa z kompo zičn ej rutiny .
Nepochybne aj interpretačné problémy viedli k tomu. že mnohí slovenskí skladatelia si v
tomto období k SĽUK- u nenašli cestu . Tým
utrpela profesionálna úrove ň tvorby pre súbor. Namie.sto syntetických programov, premiér a tvorivého hľadani a sa stále viac
v každodennej práci presadzovala rutina. komerčná dramaturgia. ktorá sa dotýkala zredukovanej hudobnej zložky súbo ru . Namiesto orchestrálnych kompoz ícií to boli zväčša
rutinérske úpravy pre muziku . akési imitácie
mladých ľudovýc h foriem, ktoré neumocňovali ľudovú hudbu . ale ju zjednodušovali. Najmä z hudobnej stránky sa objavovala absencia čerpania z aute ntických fo riem;
piesňový repertoár a repertoár tanečn ých ná. pevov zostával zúžený na štandardný. všeobecne známy materiál. Len časť choreografov sa venovala vlastné mu objavovaniu nových ľudových .prej avov v teréne (Kubánka,
Struhár), zo sklad ateľov ako jediný S. Strači-

u.
Sedemdesiate roky však znamenali aj rozhodujúci obrat vo vytváraní samostatných
zborových. ale aj hudo bných programov,
v ktorých pohybová a ta neč n á zložka sa stali
doplnkovou. dokresfujúcou. Objavovať sa

začali aj ďal šie programové typy, kto ré okrem tanečnej zložky dávali priestor tematickým, hrovým , dramatickým formám spolu
s exponovanejšou, charakteristickou hudbou
(Na priedomf, 1976, S batôžkom a krošňou ,
1978). Išlo v nich už o ko mpo nova nie autonómnych komo rných programov, nic o vytváranie · komorných programov cestou redukcie a de form ácie veľkých čísel na malé
v rozpo re s pripravovateľmi a autormi verkých celkov. Na týchto programoch sa už zúčas tnili mno hí mladší autori, ktorí si k ľudo
vej hudbe nachádzali le n postupne hlbší
vzťah (I. Bázlik, J. Malovec, J , Stelzer,
P. Bartovic a i.). S novými autormi sa menil
aj prevládajúci kompozičný štýl , aký sa najmä v šesťdesi a tych rokoch vytvoril zásluhou
jednak národných umelco v, jednak v súborovej tvorbe aktívnych autorov Tonkoviča, Andrašovana, Urbanca, neskô r Stračinu . Z dirigentov SĽUK-u. ktorí sa uplatňovali aj úpravami , to bol J. Móži, j. Pálka, P. Prochádzka
a ďalš í.

· .

Folkloristi, a le aj skladate lia a z inštitúcii
najmä ZSS stále o dporúča l i SĽUK-u založenie výskumnej skupiny a malej folkloristickej .
skupiny , ktorá by bola schopná "zásobovaC'
programy novým materiálom. Tieto o rganizačn o- umelec ké formy neboli realizované.
Ich potreba však bola evidentná. Preto sa
prikroč ilo v druhej polovici sedemdesiatych
rokov k zintenzívneniu spolupráce medzi
pracovníkmi Etno muzikologického laboratória SAV s ume leckými pracovníkmi SĽUK-u .
Išlo o to, aby bolo do nových programov
včlen eného čo n ~jv i ac nového, ale nie menej
umelecky hodnotného folkló rneho materiálu
ako to bolo v minulosti. Druhá polovica sedemdesiatych rokov sa tak stala zápasom
o novú tvár SĽUK - u , sú časne s nástupom no' vého umeleckého vedenia , kto ré sa usilovalo
o získanie s k l adateľov pre tvorbu nových
programov. Bolo potrebné obn oviť spoluprá-

SĽUK-u

eu s najúspešnejšími autormi sľukárskych
programov a motivovať k nej nových autorov. V tomto období sa však situácia v slovenskej hudbe podstatne zmenila. Mnohí
z našich klasikov, ktorí vyrastali z dedinskej
tradície , zažili a prežili ľudové hudobné prejavy ako súčasť každodenného života , sami
do istej miery stratili bezprostredný kontakt
s folklórom. Casť tvorcov hľadala umelecké
uplatnenie v celkom iných žánroch a ich kontakt s folklórnou tradíciou bol už len sporadický a fragmentárny. Mladšia generácia
sk l adateľov si k žánru úprav ľudových piesní
našla len sporadický vzťah , a to jednoducho
z toho dôvodu, že ich nikto k tejto spolupráci
nevyzval. Staršia generácia sk l adateľov ich ·
v pedagogickom pôsobení k tomuto hudobnému žánru a štýlu neviedla. Bolo len málo
sk l adateľov, ktorí si hľadali vlastnú cestu
a tvorivý prístup k ľudovej hudobnej tradícii. Patril k nim predovšetkým S. Strači na
aT. Salva. Preto bolo potrebné vo liť aj nové
fo rmy spolupráce.

~ rystúpenla v bratislavskom hradnom amfiteátri
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S~ímka O. Nehera

Uber z programu S. Stračinu aJ. Kubánku Biela pit' na Váhu
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l. maija 1950 (J. Cikker, J. Kubánka - Du·
Snímka l:SfK.

Zámer obnoviť v prvom rade zborovú tradíciu a pripraviť špecifický a cappella program ako premiéro vý našiel odraz v Piesni života (1979). Program sa usiloval opust iť tradičné cesty rampové ho postavenia a spievania zboru cez inscenovanie piesní, akcie, ktoré bezprostredne so zvoleným žánrom piesní
súviseli. Práve z inscenačnej stránky (J. Ševčík} bolo potrebné pre konať zaužívané klišé
choreografov v pohľade na zbor a klásť n aň
podstatne n á ročnejšie úlohy pri jeho uplatnení na javisku. Program bol prínosom v šfrke prezentovaných piesňových žánrov ,
v ukážke. rôznych možných kompo zičn ých
postupov a v prezentovaní schopnost! zboru
zv l ádnuť aj náročné partitúry súča sn ej hudby
tak . aby sa mohol sústrediť na vlastnú javiskovú akciu. T ým sa otvorili nové možnosti
v jeho uplatnení. Z kompozičnej stránky
i schop n osťou vcítiť sa do ľud ových nápevov

zaujali Pastierske a Krštlnlarske ľ Liptova
T. Salvu, Hrušovského Na lúke, Podprockého
uspávanky zo Sariša, a najmä Hry a riekanky
I. Zeljenku. Na Pieseň života nadviazal program Poďme, zaspievajme (1984) , najmä
v podobe aktivizácie zboru a s účasne využitím malej tanečnej zložky. Najzaujímavejšie
skladby priniesli popri úpravách Salvu, Dibáka, I. Bázlika, M. Burlasa, J , Benda, Domanského a ďalšfch i V. Godár (S plátnom),
M. Bázlik (Vence my vljeme), J , Lexmann
(Na Jána). Nový hudobný jazyk, skladateľ
ské prístupy, integrácia ľudových hudobných
prejavov do skladateľsk ých konce ptov
a techník druhej polovice 20. storočia priniesli nový duch do sfukárskych programov.
O krem nových celovečerných pre miér sa
dramaturgia usilovala o zo~tavenie programov z najlepších t radičných čísel a o vytváranie tzv, polopremiérových programo v. K nim
patrilo monumentálne Slovensko (1980) ,
apoteóza zeme a človeka premiérovo uvedené na scéne SND, výnimočné formou realizácie za optimálnych scénických a technických
podmienok.
Úsilia dramaturgie hľadať nové možnosti
a prístupy našli odraz v programe Vianočné
pastorále (1987, P. Bajan- T. Salva) ako vydar«<no m pokuse uviesť na scénu hudobno-historické dielo , či v Konfrontáciách ( 1988)
z tvorby klasikov 20. storočia, ktorí sa venovali kompozičnej práci s ľudovou hudobnou
tradíciou.
Ak si kladieme otázku, či jestvuje špecificky sľuk á rsky hudobný štýl , musíme na túto
o tázku odpoveda( kladne . Pravda , nie vo
všetkých programových typoch sa tento štýl
uplatň uj e s rovnakou intenzitou. Mnohožánrovosť programov SĽUK-u .od malých, výchovných, celosúborových programov poskytovala priestor aj pre upravovate ľsky a umelecky menej n á ročné formy , tie však určili
viac prevádzkovo-úžitkovú hudobnú aktivitu
SĽUK-u než jeho základný umelecký profil.
Špecifickosť hudby v SĽUK-u tvo rí náročnej
šie orchestrálne obsadenie, či už v komornom a lebo ve ľkom orchestrálno m zložení,
a hudba, ktorá je na jednej strane umocnením ľudovej muziky v jej 4-5-hlasnej podobe, súČasne jej presadením do o rchestrálnej
partitúry, symfonickej podoby. V to mto
zmysle vznikli náročn é formy symfonických
tancov. SĽUK však bol po celé obdobie aj
nositeľom a rozvíj a te ľom naj lepších tradícií
slovenskej zborovej hudby. Vznikol preň
i osobitý kantátovo-vokálno-inštrumcntálny
štýl, ktorý súvisel s tvorbou ucelených tematických blokov a progra mov. Ich hudo bná
výstavba si vyžadovala n ároč nejši e umelecké
štylizácie, istý typ programovej hudby, a to
aj pre tanec ako n ositeľa javiskových dramatických foriem. Tan ečné skladbý sa postupne
menili na malé programové symfonické diela
so širokou výrazovou paleto u. Tieto tendencie sa prejavili napríklad v programoch Poď
me, zaspievajme, v niektorých blokoch Slovenska, v me nšom rozsahu i v Ta neč ných
premenách (1984).
D obrá spolupráca so sk l adateľmi našla primerané vyjadrenie v úspešných programoch,
kto ré SĽUK začleňovali do prúdu najvyšších
mét slovenskej hudobnej kultúry a ktoré ju
vymanili z úzko videnej. le n súborovej úžitkovej tvorby. V tomto smerovaní je aj budúcnosť tohto telesa - v aktívnej hudo bnej
a choreografickej dramaturgii , v otváraní
vždy nových obzorov a prístupov k hudobnému folklóru , v prenášaní ľud ových hudobných prejavov do umenia 20. storoči a.
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VLADIMÍR RUSÓ
tará hudba je dnes vraj módou ; dobové nástroje vraj
majú množstvo chýb a sú prive ľmi
nedokonalé. Preto mnohí považujú reprodukovanie starej hudby na
nich za módnu vlnu , ktorá čoskoro
opadne a nevidia v tom logický výsledok vedeckého bádania a hľa
dania zabudnuté ho zvukového
ideálu. Po objavení Bacha Mendelssohnom (1829) zača l objavovať ešte staršiu hudbu Arnold
Dolmetsch
( 1858
1940)
v Anglicku. MysleL že bude najlepšie, keď vyberie zo zbierok pôvodné nástroje a tie za bez pečia
návrat s kutočn ej, neskreslenej starej hudby. Ale nech hľadal ako
hľadaL pôvodné nástroje väčšinou
nehrali a boli nepoužite ľné .
Zvukový ideál starej hudby sa mu
teda vzries iť nepodarilo . Po ňom
David Munrow (1949 - 1976) zača l
zbierať kópie starých nástrojov
a podnecoval výrobcov do experimentov. Hral na mnohých stredovekých a renesančných nástrojoch
a myslel si, že objavil stratený zvukový ideál starej hudby. Pre mnohých to bola iba fikci a, lebo v to m
ča se sa sotva dalo dokáza ť , že moderné kópie znej(• v podstate ta k
ako staré originály. Po Munrowovi, ktorý napísal nádhernú a vyčer
pávajúcu knihu o stredove kých
a renesa nčných nástrojoch , vypukla nová vášeň- v každej kraj ine je
najmenej jeden reprezentatívny
súbor pre stredovekú hudbu
(a aspoň jeden pre ren esa nč nú
a istotne viacero pre baro kovú),
ktorý hrá na kópiách stredovekých ·
nástrojov a oživuje zvukový ideál
zašlých čias (naprfklad v ZSSR
štátny súbor Hortus Musicus skvelo vybaven ý rôznym inštrumentárom a hudobnou literatúrou z celej
Európy ; na Slovensku sa stredovekou hudbou zaoberá jedine náš súbor- Musa antiqua Slove niae) .
Je pravdou, že každá hudba znie
najlepšie na tých nástrojoch , ktoré
sa používali ·v čase. kedy vznikla.
Podľa truvéra Rutereufa z 13. storočia sa dalo ..dobre spievať
a hra ť", ak mal hudobník tieto nástroje:
.. Si sai de Muse et de Frestele,
et de Harpe e t de Chifonie.
de la Gigue. de ľ Armonie,
de ľ Sallterie , et en la Rote .
sai-ge bien chanter une no te ."
Po smrti Guillaumea Machauta
na jeho počesť E ustache Dechamps napísal dvojitú baladu.
Aké nástroje mali plak ať nad
s mrťou .. noblesného básnika"?
.. Rubebes. Leuts. Vielles, Symphonie.
Psalterions. tres tous instrume ntes coys.
Rothes , Guitcrne , Flaustcs ,
Chalemie.
Traversynes. et vous. nimphes
de bois.
Timpane, aussy ... "
(rebeky. lutny. fiduly , o rganistrum . psaltériá. chrotty. kvinterny, zobcové fl auty , šalmaje.
priečn e flauty , bubny).
Po nahromadcn í množstva textového a ikonografického materiálu si dnes už nemôžeme predstaviť
renes a n čnú
hudbu bez gámb
(gamby sa na Slovensku používali ,
ako to dokazuj e freska zo 16. storoč i a v dome na námestí v Levoči)
lutny. čembala. krumho rnov . šalmají. dulcianu a cinku. baro kovú
hudbu je dnes neadekvátne hrať
bez barokových nástrojov a s l áči
kov. nemôžeme za me niť v Bachovej ~ l ebo Händelovej partitúre
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Trumšl\lt, tal. tromba marina.
(Podľa Memllnga vyhotovil dr.
L. Daniel, CSc., Olomouc).

Lýra (dr. Daniel).

Trojll'ukol'é
glijdy (vyhotovil
T. Koblfček z Turfčiek).

Zobcol'é flauty- bas, soprán, sopranino (NDk).

predpísáhú zobcovú flautu za
dnešnú mode rnú priečnu flautu
(stredoveká drevená pr iečn a flauta bez a k ýchkoľvek klapiek sa používa la aj na Slovensku , ako to
do kazujú fresky v levočskom minoritskom kostole zo 16. storočia).
Dnes už hádam nik nepochybuje,
že zvukový ideál starej hudby nie
je fikciou . Každá hud ba má svoje
vymedzenie v žánri , v pôsobnosti ,
v inštrumentá ri i vo zvuku. Romantické symfónie sa hrajú vo verkých sálach vo veľkom obsadení
na najmodernej ších nástrojoch
a vo frakoch ; pop music sa hrá
v ríniach na nástrojoch s elektrickým ozvučením a heavy metal sa
hrá v či ernych kožených bundách
s rozcuchanými vlasmi a po koncerte sa nástroje hádžu o zem;, nečudo , že stredoveká hudba sa hráva
v historických kostýmoch a na kópi ách dobových nástrojoch . Zámena výrazových prostriedkov by
spôsobila zmätok a nedo rozu menie . Skúsm esipred s t av iťbanjovru
kách koncertného majstra, ale bo
13-strunovú lutnu v rukách rockového gitaristu , č i Chopinov klavírfl Y konce rt na čemba l e. Donedávna sa tvrdilo, že Machautovo virelais možno dobre za hrať na modernej viole. Zahrať áno, ale dobre?
Vniknúť do ducha. adresnosti , duševného rozpoloženia a citového
vzplanutia? To je fikcia !
Ktorým moderným nástrojom
sa dajú na hrad iť flažolety trumšajtu? H oci je to primitívny nástroj,
v stredoveku bol veľmi ob ľúbef!ý,
aj keď mal len J-2 melodické struny. Pritom z hry fl ažoletov na
trumšajte sa vyvinula palcová hra
na violone a na dnešnom ko ntrabase. Rovnako prek rásne hu s ľové
sóla vznikli napodobnc ním sopránové ho partu cinku. Napqkon
mno hé farby zvuku starších nástrojov sú dnešným nástrojom cudzie. Obdobu nemá nástroj. do
L1. storoči a zvaný'organlstrum (od
organum-i nstrume ntum), po celý
stredovek zvaný symphonia - súzvuk burdó nových strún a jednej
melodickej . Dôl ežitosť nástroja
v epoche vzniku viachlasu dosvedčuj e a nonymus zo St. Emmcramu
(1279: " ... supra burdonem in cantibus organicis... ") Z ťažkopád- •
nych tangent z 9. s toročia sa vyvinula klaviatúra - dôležitý prvok .
klávesových nástrojov. (Nástroje
s če l ovým či gambovým korpusom
sa nachádzajú v múzeách v Poprade a v Michalovciach .) V staroveku slovo sympho ni a znamenalo
gajdy. Zmysel slova symphonia aj
v tomto prípade oz na čova l súzvuk
burdónu - huku a melodickej gajdice .
Gajdy boli v stredoveku najobľúbenejším a najrozšírenejším
nástrojom. Hiero nymus de Moravia v roku 1250 napísal: .. Gajdy sú
nad každý inštrument. " Gajdy sú
dnes ľudovým nástrojom pastierov, no v stredoveku ich maliari
kládli do rúk anjelom a miniatúry
gajdošov umi est ň ovali do iniciálií
notových kódexov. to zname ná , že
požívali úctu ako vážny a cenený
nástroj. Princíp jazýčka umiestneného vo vzdušnici sa zachoval len
v gajdách a o rganových jazýčko
vých píš ťa l ác h. Ostatné nástroje
so vzdušnicou zanikli . Ich zvuk bol
taký jedinečný . že sa dnes nedá ničím napodobniť . Pritom v stredoveku a hlavne v renesancii tieto
nástroje vyrábali v celých rodinách
od diskantu po bas a v rôznych
mutáciách. Napríklad kornamusa

Symphonia - organistrum (f.

Koblfček) .

je v podstate rovný a zavretý
krumhorn. Prvýkrát sa spomína
v roku 1393 v Confesio Amantis:
..... zvuk bombardy a cinku s korna musou a šalmajou ... " Salmaj je
zrejme taká stará ako dvojitý pláto k. Ťento prastarý nástroj je dnes
rozšíre ný po celo m svete ako ľu
dový nástroj . Stredoveká šalmaj
s piruetou - to je dnešná egyptská
mizmar, a rabská raita a zamr ,
thajská pi-nai, indická surnay
a čín ska suona. U lrich von Lichtenstein v 14. storočí o šalmaji napísal: .. Holefl oyten (flauta , zrejme
priečna), Sumber Doz Pusunem/
(pozauna so znižcom umiestneným na nátrubku , takže hráč si
jednou rukou pridŕža l nátrubok na
ústach a druhou ruko u pohyboval
celým nástrojom) Und Schalmeyen schal/Mo ht niemen da gehoeren
wa l". Gajdica je vlastne osamostatnen á me lodická píšťala z gájd .
Nachádzame ju na celom svete:
v Argentíne spolu s bubnom, v
Tunise sa nazýva mezeud , Baskovia ju volajú alboka a Rusi a Bielo rusi žalejka. Zobcová flauta sa
spom ína už v 12. sto ročí v Piesni
Nibe lungov: "Manec pusune, lute
vil kreftckich erdoz von trumben
und von Vloite n der schal wart so
gros" . V stredoveku bola zobcová
flauta primus inter pares! Stoj í za
zmienku, že nemecký názov Flute
až po Bacha vždy znamenal len
zobcovú flautu . Priečna flauta bola na koncertný nástroj povýšená
až v rokoku , dovtedy bola nástroj om pastierov, hercov a vojenských kapiel. V Anglicku za Purce lla sa používala iba zobcová
fl auta. Názov recorder sa objavil
prvýkrát v roku 1388: "Fistula nomine ricordo", ozn ače ni e flauto
dolce až v roku 1732 a označuj e iba
altovú sólovú zobcovú flautu , teda
nic flautu všetkých polô h. Jednoručka bola v stredoveku spojená s
bubnom (v Anglicku pipe and tabor). Trubadúri a jokulátori hrávali na tejto dvojici tance, čo robia
aj dnešní Baskovia . Už v staroveku na babyló nskom dvore v 7. storočí pred n. l. sa používalo aj psaltérium. V stredoveku psalterio tedesco či strumento di porco nebolo j ediným druhom psaltéria. Malo rozličné tvary (v Levo či v minoritskom kostole j e na freskách zo
14. stroči a zobrazené psaltérium
krídlového tvaru) a približovalo sa
k iným nástrojovým skupinám harfové psaltérium k harfe a bicie
psalté rium k biciemu burdónu . Zo
šajtholtu sa vyvinula citara - má
5-6 kovových melodických strún
nad hmatníkom a 8-10 burdónových. A kto by nepoznal lýru? Gréci
ju vyviezli do celej Európy, čo dokazujú napríklad nálezy lýr v starogermánskych hroboch . Severná
Európa preformovala grécku lýru ,
ako to spomína Ve natius Fo rtunatus v 6. sto ročí: .. Romanesque lyra
-... crotta brittana canat". Lýra
dostala hmatník a s láčik , a tak
vznikla chrotta, írsky crwth. Neskôr . kvôli uľahčeniu hry, sa odstránili bočné rame ná , zostal vydli!baný korpus s hmatníko m. Vývoj
sa uberal ďal ej dvomi sme rmi k rebeku a tidule. V roku 1545 sa potopila vlajková l oď Henricha VIII.
Mary Roos. Keď ju v 20. storočí
vyzdvihli z morského dna, v truhliciach našli dijlbané aj lepené fiduly. Rebe k sa prestal vyvíjať a zachoval sa dodnes v ľudových nástrojoch , ale fidula svojou progresívnou ko ncepciou prispela k zrodu gámb a mode rných sláčikovýc h

Tenorová viola da gamba (tMahammer).

Chrotta (adaptáciou lýry vyrobil

V. Rusó).

Altový rebek - vľavo, soprúowf
rebek -vpravo (bu~....,.
j e adaptoval V. Rusó).

Altová fidula (podfa Mnalllp
vyrobili ng. P. Celý, Bobuslmee).

nástrojov. (V Levoči sú na freske
zobrazené fiduly s kruhovým
a oválnym korpusom. v Podolínci
s oválnym korpusom a v Malackách je na organe socha anjela
hrajúceho na oválnej fidule .) K inJtrumentáru minulosti patr! aj lutna. Jej vznešený tó n .je pria mym
protikladom zvuku dnešných elektrických gitár heavy metalových
alebo punk rocko vých skupín . Ale
aj vzhľad lutny sa v prie behu storočí menil. V období gotiky bola
menšia, mala menej strún a pražcov a hralo sa plektrom (prstová
a akordická hra sa vyvinula až
v renesancii , v stredoveku sa lutna
používala výlučne ako jednohlasný ensemblový nástroj) . V stredoveku sa menšia lutna nazývala
kvlnterna. V období Machauta
jestvovala aj dlhokrká lutna a sláčiková lutna . Pri pohľade na tembelo, spinet alebo vlrginal si každý
predstaví obdobie baroka alebo
renesancie. Málokto vie , že tieto
nástroje sa začali vyvíjať už koncom stredoveku . Prvá zmienka
o čembale je z roku 1360 a naj starJím zachovaným nástrojom tohto
typu je klavicitérium (vzpriamené
čembalo) z roku 1455. Najstarší
zachovaný virginál je z roku 1493
a čembalo z roku 1521. Obča s sa
tvrdí , že spinet je malá form a čem
bala. V skutočnosti sa však všetky
klávesové brnkacie strunové ná-

stroje (če mba lo, virginal i spinet)
po ro ku 1561 nazývali spineta
(.. Nunc ab illis murconibus spinetam nominant") - vted y sa to tiž
ukázalo, že brnkací tŕň - spinétoje vhodnej š í z pie rka a ko z kovu.
Dovtedy sa nástroje s kovovým
plektro m nazývali klavicimbaly
(názov vznikol zložením slov clavis + cymbalum , t. j . klávesa +
čin e ly ). Rozdiel med zi virginalo m
a spineto m bol evid entný iba o d
roku 1511 - d o tohto ro ku oba nástroje mali ko vové struny i kovové
plektrá; v roku 1511 sa na novom
spinete (rovnakej fo rmy a ko virginaly) práve o bj avili črevové struny
a plektrá z piero k. Neskôr sa na
spinete upustilo o d črevovýc h
strún, lebo nedržali ladenie a na
virginale od kovových plektie r, lebo priv e ľmi rinčali ; názvy zostali ,
hoci rozdiel už nebol žiad en.
Kto by nepoznal a nemiloval
kráfa hudobných nástrojov - organ? V stredoveku už v 14. s to roč í
vznikali intavolácie (pre pisy vokálnych skladieb pre klávesové n ástroje), aj pôvo dné inštrumentálne skladby. Aj tu treba vz kri esiť
zvukový ideál stred oveku v intonácii píšťa l a v lade ní. Hrať
skladby z ruko pisu Robertsbridge
alebo Faenza na pneumaticko m
alebo elektrickom organe naladeno m vyrovnanou te mperatúrou by
bol nezm ysel. Vhodnejší by bol

skô r portativ, pozltiv alebo malý
mechanický organ. Okrem toho
každý klávesový nástroj u rčený na
inte rpretáciu stred oveke j a re nesančnej hudby by mal byť nalade ný
v stredo tó novej temperatúre (lade nie ve ľk ých te rcií), pre baroko vú hudbu by mal byť nalade ný
po dľa Kirnbergera, Ne!Jmeiste ra
alebo Neidhardta. Jedine ta k vyniknú inte rvalové vzťa h y, typické
pre toto obdobie.
Stará hudba s d obovými nástrojmi teda nie je mód ou , a ko nie je
módny ani Spišský hrad v kamennom románsko-goticko m rúchu , či
D evín . alebo rímska Vo dná veža.
Je to nevyhnutn osť ko ntinuity,
ve ď na Spiši, v Košiciach. T rnave,
Bratislave a inde bola v obdo bí gotiky vysoká hudo bná kultúra zabezpeče n á ko ntakto m s inými euró pskymi ce ntrami . Do Košíc sa
dostali koncom 15. s toročia skladby W altera Freya, s účasn ík a Duraya a ano nymné skladby svetielkujúce zárodkami re n esa nč n ej polyfó nie. Ko ntakt bol taký bezprostredný. a ko keby sme my dnes
bežne počúvali nové skladby Xenakisa a Ligetiho.
Kontakt s minul os ťou je inšpiruj úci. Môže byť záľubou , ale aj pou čením . V eď stará hudba je príjemným zastavením, hoci čas
letí ďal ej ...

Poza. red.
Deftlé historických nástrojov z pera zanieteného hudobníka, vedúceho súboru Musa antiqua Slovenlae Vladi-

Rusóa je voľným roZPnivaním obdivuhodne Informovaného a rozhľadeného Interpreta o oblasti, ktorá sa
Ike lll ~ u aás tdf stMe vzras~úeej popularite "oncertných nálitevnfkov, v radoch domácich odbomfkov -Interpretov vlak je stále odkázaná na súkromnú iniciatívu a v oblasti teoretickej reflexie u nás vlastne e~te neza,...ua korene. Preto sme privftali moinosť základnej Informácie o starých hudobných nástrojoch, obohatenej
o obrazový IDateriál z bohatej súkromnej zbierky Vladimfra Rusóa resp. d'al~fch členov súboru Musa antiqua
•ealae. Azda sa v budúcnosti n~de ~ súkromné gramofónové vydavateľstvo, ktoré, vedomé sl evidentného
~u ni?,Jaosd po hudbe dávnych sto~f, realizuje nahrávku (-y) z bohatého repertoáru tohto ansámblu. Tým
.ur, ie s doteraz málo známou Hteratúrou slovenskej proveniencie z obdobia od stredoveku po raný barok nepecllybae moiDo urobiť~ "dieru do sveta". A slovenský poslucháč by isto s radosťou privftal ~ mejúce zámamy
IPietitýeb a pestrých ciest európskej hudby pred Bachom.
IÚI'a

Pozitív (l-yrobili ~~~ch a Mlchek).

Snfmka V. Kašby

Zfava: Rauschpfelfe (šumivá pf~
ťala, V. Richter), comamusa
(V. Richter) a g~dica (T. Koblíček) .

Llltay - IJ.strunová a 5-strunová (NDR).

~almaje (~panielsko).

Jednoručka - trojdlerková píšťala - s bubnom (M. Perez, Sa-

lamanka).

Hore: psalterium tedescho - strumento di porco, psalterlum
gemeln). Dole: bicie psaltérium (L. Daniel). Snfmky P. Kastl

Pri príležitosti životného jubUea popredného sldadatera sú&snosti Oliviera Messiaena sme uverejalll na stninkaeh ntiho &~o
pisu (2/88) záznam z besedy, usporiadanej po&s jeho aávitevy v
Bratislave 'V decembri 1987. Krátka ltúdla anallckého muzikológa
Paula Griffitha, ktorú sme prevzali z &soplsu Rendez-vous en
France č. 3 (december ·88/január 89), uverejaená pri prOdltosd
skladateľových 80-tych narodenfn, svojfm osobitým pohladom zaUjímavo doplňuje nám pristupné Informácie o Messiaenovej tvorbe.

Č
osemdesiate

o znamemí výročie z hľad iska
večnosti? Tým, že oslavujeme
výroči e Messiaenových narode nín , oslavujeme predsa 60 rokov
veľk ých diel výsostne s ú čas n ej hudby :
v roku 1928 Nebeská hostina (Banquet
céleste) pre organ , zazna me nala ná hly
príchod nové ho hudobné ho žánru; n asledovalo Nanebevstúpenie (Ascension)
vo verziách pre o rchester a organ
(1933-34). Kvarteto na koniec času
(Quatuor poor la lin du temps, 194041). symfó nia Turangalila ( 1946-48),
C hronochrómia (1959-60), koncertantná li tu~g ia Premena Nášho Pána Ježiša
Krista (Transfiguration de Notre Seigneur J ésus-Christ, 1965~9), opera
Svätý František z Assisi (Saint Fran~ois
d' Assise, 1975-83) a Okno a vtáky (Un
Vitrail et des oiseaux). Avšak tie to chronologic ké fakt y nereprezentujú podstatu . Mcssiac n a ko ľudsk á bytosť iste nemôže uniknúť svojej dobe, a pre to jeho
hudba . n ositeľka dedič stva Stravinského , Debussyho a vlastných učiteľov Dukasa a Dupré ho súčasn e obsahuje aj odkaz pre hudbu vlastných žia kov. medzi
ktorých patri a dve dominantné postavy
nasledujúcej e urópskej gene rácie: Pie rrea Bouleza a Ka rlheinza Stockhausena. Podstata tej to hudby však spoč ív a
inde, za danými alebo prijatými vplyvmi . za príčinou a účinkom .

Toto hľadisko podmie nilo zárove ň
i vývin Messiaenovej hudby. čo sa týka
štýlu, bolo pre tohto skladateľa nevyhnutné, aby pracoval od začiatku v modálnom jazyk4, aby sa vzdialil od európskej klasickej ha rmónie, s jej striktne dopredu smerujúcim pohybom: práve táto práca umóžňuje paradox statického pohybu: lebo ta m, kde sa tonálna
hudba odvíj a od dokonalého akordu
k dominante a späť, od napätia k uvoľ
ne niu , modálna hudba prebieha v~dy
bez napätia medzi akordmi . Navyše nájdeme v sché me Messiaenových vlastných transpozičných modov všetky konvenčne a kordy h armó nie: avšak sú oslobodené od svojich funkcií, zbavené svojej váhy ako tel á vzkriesen ých. Disonancie ne určujú vývoj smerom k ne vyhnutnej konso na ncii , skôr vytvárajú udalosti, ktoré nie sú riadené v ča~e a ktoré
v mode možno umiestn iť hocikde. Ak sa
kade ncia od dominan ty k tónike v tonálnej hudbe pri opačnom postupe
úplne zmení, zostáva Messiaenova prízn ačn á tritonová kad encia tá istá.
S Messiaenom sa už ne nachádzame
v prúde priamo sme rujúcom ku rozvede niu tonálneho akordu: hudba sa nesp ája s týmto pojmom, limitovanom
ľudskou skúsenosťou, ilúziou, že všetko
postupuje ako my sami krok za krokom
smerom tlo budúcnosti . Jedným z dô-

Olivier Messlaen

Snímka archív Hž

...

PAUL GRIFFITH

OLMER MESSIAEN - OKNO ČASU

" Pokiaľ by nám veľm i záležalo na stanovení a nalógií, Mcssiacn sám zväčša
našiel historicky a geograficky vzdialené
ekvivalenty svojej hudby, mexické pyra mídy, hudobné tradície Indie, Japonska a Indonézie, katedrály - a zvlášť ich okná v stredovekom Francúzsku .
T ieto odkazy nijako nevyjadrujú púhe
nadchýna nie sa č lov eka, ktorý chce
uni knúť svojej dobe, veď Messiaen svoj u
hudbu pretkal naprosto súčasn ými myšlie nkami a materiálmi , ktorými bol sám
naplnený. a to sc rializmom, rozšírením
bicích nást·r ojov, konkré tno u hudbo u,
elektronickými nástrojmi. Naopa k, ide
skôr o a kýsi druh duchovnej príbuznosti , o uznanie faktu, že z hľad iska več
nosti oddeľuje hudobníka 20. storočia
od aztéckeho architekta či výrobcu
okien 13. storočia le n okamih ; alebo, že
tvorivá práca dnes pre ne ho spočív a,
tak ako kedysi pre nich , vo výstavbe
monumentov. ktoré symbolizujú več
nos i , transponujúc tak skúse nost' nadča
sovosti do časovosti.

sledkov pre ko na nia to hto princípu je
veľká rytmická sloboda, keďže rytmus
sa už nemusí podrobiť harmonickému
toku. Okamžik môže trvať stále: od tia ľ
o tvárací, sedem se kúnd držaný a kord
Nebeskej hostiny, alebo analogické nehybnosti toľkýc h pomalých adagií. Okre m toho sa vša k možno stretnúť
s hudbou extrém ne rýchlou , bez harmo-'
nického pohybu a smeru , ako je to
v tancoch a toccatách, ktoré sa pria m
rútia do ne hybnosti, extázy. A lebo sa
potom zdá, že hudba plynie a vracia bez
ohľadu na č as ako v palindromových
rytmickýc h schémach, ktoré sa samé
opak ujú tým, že sa invertujú v strede
dráhy a vo väčších palindrómoch symfónie Tura ngalila, kde obráte nie celej pasáže akoby spôsobilo obrátenie času : je
to ako film , ktorý sa odvíjal naop ak
a naraz máme pocit , že ideme smerom
do minulosti. V hudbe v ečnosti ne môže
byť príčinnosti, dôvodu, aby taký alebo
o na ký mome nt nasledoval za momentom takým a o nakým: z toho pramení

Dva spomedzi dvestošesťdesiatich vtákov, ktorých spev v~leaU Messlaen do svojldl skladieb

u Messiae na zrieknutie sa tejto logiky,
ktorú si západná hudba pomaly vynachádzala stáročiami od Dufaya po
Schônberga so svojou diatonickou harmóniou a zákonitosťami imitačného
kontrapunktu.

Tu spočívaj ú aj ko re ne absencie zmeny počas šiestich dekád skladateľovej
práce a tohto staci<;>nárne ho vývoja :
mohli by sme - bez štýlového zlomu
spoj iť určité časti je ho najnovšie ho veľ
kého diela Kniha sviatosti oltárnej (Livre du Saint Sacre me nt), pre o rgan
(1984) s časťa mi Nanebevstúpenia či
· Narodeniu Pána (Nativité du Seigneur),
diel o pol storočia starším. Celá Messiae nova produkcia naozaj predstavuje
skladbu o sebe: Messiaen, skôr než by
napredoval pri a m očia ro , postupne rozšíril svoju perspek.tívu tým, že svoje
dielo obohatil o množstvo referencií :
a tonalitu . sta roindické rytmické formuly, metrik u gréckej poézie, spevy, vtákov, zvuky japonského gagaku, indonézske ho gamela nu, himalajských trúbok a gongu - zahrnujúc ich do sveta ,
ktorého stred sa ne me nil, do sveta závitov , zväčšuj úcich sa okolo pevného stred u.
Absencia napredovania, rozvoja, tak
vnútri každej skladby ako aj celkovej
produkcie , zodpovedá abse!lcii inte ncionality: jestvovanie vlastnej vôle signalizuje me tým, že' tvoríme udalosti
a Messiae n ukazuj e, že je možné tvoriť
mimovoľné umenie bez produkcie udalosti. Dokonalosť jeho ume nia spočíva
práve v to m, že robí hudbu tak, a ko ju
robí príroda , bez zásahu ľudskej vôle a, mimochodom , nejeden raz ponechal
svoje vlastné ciele nepovšimnuté. Existujú umelé prostriedky, ktoré zámer fixuj ú do vopred urče n ých smerov- obmedzené sp.ôsoby transpozície , rytmické u té my prevza té z encyklopédií, vopred vybrané zvuky organa a Martenotových vfn; sú tu tiež automatické metódy, kde sa proces odvíja bez zásahu
skladateľa rytmické mechanizmy
Kvarteta na koniec čas u , ale bo zrušenie
každej slobody voľby zo strany skladateTa v Modoch hodnôt a intenzit (Modes
de valeures et d ' intensités, 1949) , v diele

obrovskej dôleži tosti pre nasledujúcu
generáciu sk lada teľov, v tomto straš·
no m s~mbole vnútorných medzí vôle.
Konečne , je tu priame napodobňovanie
prírody: napodobňovanie zvukov, farieb, fo rie m a štruktúr niektorých krajín (francúzske A lpy, Janponsko, púštne vrchy Uta hu) a iste predovšetkým
napodobňovanie vtáčie ho spevu. Je
možné, že v týchto imitáciách spoznáme
Messiaenov štýl,. že sú neoddeliteTnou
s účas ťou jeho sve ta harmónie, inštrume ntácie a rytmu ; avša k na rozdiel od
doj mov, ktor~ vyvolávajú Jannequino·
ve alebo Beethovenove vtáčie spevy,
Messiaenova hudba ide za vtákmi mies·
to toho , aby ich zatiahla do svojho sve·
ta. Vtáčia hudba- sama mimovoTná -sa
stáva ideálnym modelom umožňujúcim
ľudskej hudbe prekon ať vôTu s cieTom
· dospieť do stavu inej, vzdušnej hudby,
hudby a njelov.
Na koniec, Messiae n sa tiež pokúša
k natotiž
hudbu chápali ako fa rbu , bola by statická, večná. Možno nič neilustruje lepšie
tento sklon než spojenie, ktoré Messia·
e n vytvára medzi akordom s pridanou
sextou v A dur a modrou riek, nebies
a mo rí v Katalógu vtákov (Catalogue
d' olsseaux), oceánu v piatom zo Sled·
mych Haikai (Sept Haikai), zafírov vo
Farbách nebies .(Couleurs de la Cité cíleste) (a jej reprezentácie: kobaltovo
modrých o kien chartreskej katedrály
a Sainte C ha pelle). Modrá, sčasti možno pre to, že je aj farbou neba, predstavuje pre Messiaena najjednoduchšiu a
najdokonalejšiu harmóniu: je to farba
exaltujúcich päitónových Vízii Alllfl
(Visions de l'Amen) a Troch malých liturgii (Trois petites liturgies), je to farba
lásky v štvrtej časti symfó nie Turangali·
la , tonalita vzriesenia a spevu hviezd
v piatej časti skladby Od kánonov ku
hviezdam (D es Cunyons an étoiles) ...
a svetla, ktoré opisuje existenciu anjelov v piatej scéne Sväté ho Františka Assiského. Táto blankytná harmónia je zá.
k ladom Messiaenovho diela: nie je to
spojenie , ktoré chce dosiahnuť. ale spojenie jeho pôvodu: je to modrá. ktorá
a ko nebo za dúhou rozochvieva všetky
ostatné farb y.

dospieť k ideálu tým , že pristupuje
podobňovaniu farby : keby sme

