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28. februára t. r. sme si pripome

nuli 70. narodeniny národného 
umelca Ladislava Vychodila. Po 
preru~ených pražských ~túdiách 
(1938-39) a krátkom pôsobení 
v Beskydskom divadle na Morave 
(1942-44) vstúpil v roku 1945 vo 
funkcii vedúceho scénického vý
tvarníka do histórie Slovenského 
národného divadla a divadelného 
života na Slovensku vôbec. 

Počas svojej 45-ročnej aktívnej 
činnosti vytvoril temer ~tyristo scé
nických návrhov a to nielen na na
~ich a českých scénach, ale i v za
hraničí. Popri svojej umeleckej 
tvorbe Vychodil inicioval stavbu 
nových Divadelných dielní v Brati
slave, ktoré vytvorili profesionálne 
podmienky pre slovenských scénic
kých výtvarníkov a v roku 1951 zalo
žil scénograflckú ~kolu pri Diva
delnej fakulte V~MU, kde dlhé ro
ky pedagogicky pôsobil. 

Výstavu súborného diela národ
ného umelca Ladislava Vychodila 
pripravila na mesiac marec Sloven
ská národná galéria a vydavateľ
stvo Tatran publikovalo reprezen
tačný katalóg so súpisom scénogra
fických prác jubilanta. 

~ Vyvrcholením spolupráce L Vychodila 
a 8 . Kri§ku na scéne opery SND bola 
v roku 1973 Jan,(!kova opera Vec Makro
pulos. Vychodil postavU scénu ako mo
numentálny objekt astrol,bu, v strede so 
zrkadlovými plochami l'Yh''~úelml pro
fil tv're hrdinky. 

udobná výchova v kontexte doby 
JOZEF VEREŠ - J II'H FUKAČ 

Úsilie, ktoré od roku 1984 vyvijala aktiv· 
nej~ia časť naSej hudobnej verejnosti v oblasti 
hudobnej výchovy, začalo výraznejšie na· 
plňat' svoj zmysel predovšetkým po 111. nit· 
rianskej konferencii o hudobnej výchove 
v roku 1988, kedy " matné obrysy sa začali 
stával' konkrétnejšimi". Hudobná výchova 
znova zaujala svoje miesto v ôsmej triede zá
kladných škôl, dopisovali sa nové učebnice, 
zača lo sa stále intenzivnejšie uvažoval' o zave
deni estetickej výchovy (a snáď i hudobnej ) 
na gymnáziách, ktorej varianty osnov vypra· 
cúvali osvedčené Iimy odborn ikov a súčasne 
popri tom rozbiehali pripravy na ďalšiu nit· 
riansku konferenciu. Po 17. novembrll 989sa 
do popredia dostali závažné spoloccnské otáz· 
ky, ktorých revolučné riešenie vytvára pred
poklady pre rýchlejšie zmeny v školskom sys
téme. To však ešte neznamená, že o postaveni 
hudobnej výchovy vieme už viac ako naprik· 
Jad pred 16. novembrom 1989. 

Nová situácia vyžaduje teda okamžité 
a pružné prevedenie dôsledných reforiem ob· 
sahu hudobnej výchovy. To vo výuke hudob
nej výchovy predpokladá bezodkladne pove
dal' pravdu o hudobnej histórii, osvet lit' profil 
zatajovaných mien, usmcnlovat' výchovu žia· 
kov k slobodnému rozhodovaniu, pričom zá· 
very vyvodzovať z postulátu, že sa chceme 
uberal' cestou informačne otvorenej spoloc
nosti. A ta k sa s novou naliehavosťou vynára 
ako hlavný problém otázka, kto toto nové pe
dagogické myslenie a konanie na školách za. 
bezpeči. Budú na to učitelia okamžite pripra· 
veni, keď pravdepodobne viičšina z nich scr· 

vilným spôsobom prij imala koncepty pred· 
kladané nadriadcnou inštití•ciou? A môžu vy· 
soké školy už dnes poskytnút' pripravu mia· 
dých adeptov učiteľstva hudobnej výcho' 'Y 
v nových intenciách (tiež nemožno zabudnúť, 

že na tento typ štúdia pr ichádzajú študenti 
bez stredoškolskej špecializovanej pri· 
pravy), pripadne v krátkom čase rekvalifiko· 
vať .v tomto duchu i stadfch učiteľov z te ré· 
nu? 

l' ráve nad touto druhou otázkou sa chceme 
teraz zamysl ieť, nakoľko ncujasnených pro
blémov okolo nej je viac než dost'. Caká sa na
priklad vážne rozhodnutie o tom, ktoré vyso· 
ké školy a pre ktoré školy majú vychovávať 
učiteľov hudobnej výchovy a estetickej výcho· 
vy vôbec. Oba póly tejto relácie sú totiž v po· 
hybe. O formovanie učiteľov pre gymnáziá sa 
stále vchcmentncj~ ie uchádzaj ú prislu~né ka· 
tedry filozofických fakúlt , zatiaľ čo pedago· 
gické fakulty, ktoré sú doposiaľ samostatné, 
pr ipravuj í1 svoje začlenenie do nových tzv. 
malých univerzit a prejavuj(• buď rovnaké aš· 
pirácie, a lebo pokladajú za svoju úlohu pri· 
pravu učiteľov pre základné ~koly. No na dru
hej strane nie je doposia!' celkom jasné, ako 
bude koncipovan)• celý ~kolský systém, pre 
ktorý sú učitelia pripravovan i. Keď )><>nechá· 
me tieto otázky stranou, do popredia sa dosta· 
nú problémy oveľa zásadnejšie - totiž refo r· 
ma vy~okoškolského štúdia . Tf, ktori budú 
prijati na Stúdium v tomto roku , mali uy u :i 
študovať podľa výrazne inovovaných učeb· 
ných plá nov, v novom duchovnom kontexte. 
Ciel'ovú orientáciu vysoko~kolského učite l'· 

ského štúdia hudobnej č i estetickej výchovy 
spolu s učebnými plánmi je potrebné formulo
val' zhruba do dvoch mesiacov. Oveľa akút· 
nejší je problém tých študentov, ktorf sú už 
na fakultách a to najmä vo vyššich rocnfkoch. 
Tu j e potrebné urýchlene prejsť na nový spô· 
sob prezentácie látky (o čo sa jednotlivé ko· 
lektivy už začali usi lovať) . Zároveň (pedago· 
gické i filozofické) fakulty musia "za pocho· 
du" spracovať a verejne inzerovať nosný pro· 
gram postgraduálneho rekvalifikačného štú· 
dia. 

Podľa nášho názoru by sa mal vzťahovat' 
na všetkých učiteľov pôsobiacich v teréne. Tu 
znova treba brat' do úvahy skutočnost', že vy· 
pracovanie tohto programu je terminované 
Jen na niekoľko málo mesiacov, ak už nie týž· 
dňov. Nepodstatnou nie je skutočnosť, že vy
soké školy ziskali väčšiu slobodu (podobne 
i Studenti) a zaiste sa budú vo väčšej miere 
usilovať o svoju špecifickú profiláciu. Už te· 
raz možno predpokladal' vznik a lternatfv. 
nych konceptov rôzneho za mera nia , ktoré 
však nemusia byt' vždy rovnakej kvality. 

Zamyslime sa však nad tým, aké rozporné 
otázky sa musia pri prlprave inovovaného 
konceptu štúdia učiteľov hudobnej výchovy 
položiť a riešiť v prostrediach jednotlivých fa· 
kúlt , timoch zainteresovaných odborníkov, 
verejnosti a pod. Stretávaj(• sa tu hľadiská 
pragmatické s teoretickými . Zástancovia 
oboch majú pritom relatfvnu pravdu. 

Na pedagogickú fakultu prichádzajú študo
vať mladí ľudia vo väčšine pripadoch nedo· 
statočne pripraven( strednou školou, kde sa 

často náležite nerealizovala ich mySiienkovo
· teoretická pronlácla a v podstate ani praktic· 
ké hudobno-výchovné výkony. Čomu teda 
dať prednost' a k torú zložku utlmiť v pro· 
spech druhej? Akoná hle pripustfme kladenie 
takýchto otézok, začneme sa pohyboval' 
v bludnom kruhu. Uvedomujeme sl, že j e po· 
trebné posilovat' a naprávat' obe zložky, pri· 
čom však " matovanle" teoretického fund&· 
mentu by sa stalo Istým negatfvnym poten· 
ciélnym bumerangom. Tak Isto akékoľvek 
praktické vylepšenia by boli mélo efektfvne, 
keby nevychádzali z teoretickej analýzy sú· 
časn'ých funkcii hudobnej výchovy. Nakoľko 
budúci učiteľ musf byť naviac or ientovaný 
takmer vo všetkých smeroch svojho myslenia 
a konania , iste k tomu pr ispejú na vysokých 
školách prednášky z filozofie a politológie, 
pričom je potrebné uvažovať, ako nahradiť 
normatfvne pedagogické poučky slobodným 
kritickým myslením. Zároveň prístup k hud
be budeme musiet' oprieť o výklad aktuálnych 
spolocenských situácii a nachádzať pritom 
cestu otvorenej konfrontácie so svetom, s kto· 
rou sa čoraz viac budeme st reté vat' na hudob· 
nom trhu l celkovej kultúrnej scéne. To zna
mená , že teoretickú kultúrnu orlentovanost' 
budúceho učitefa bude potrebné prehlbovat' 
a tiež pripusťme priznanie, že takéto pred náš· 
ky vo väčšine pripadov budú zavedené už te· 
raz. T u si však dovoli me pripomenú l', že 
mnohé podnetné prfstupy k lnováciém hu· 
dobnej výchovy, ako i návrhy k zásadným 

Dokončenie na 7. str. 
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Hudobné 
kalendáriu 'nl 
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l. 4.1915 zomrel Johann Joseph Abert, 
nemecký skladateľ českého 
pôvodu (nar. sa 20. 9. 1832) 
- 75. výročie 

l. 4.1905 narodil sa Wlnfrled Zilllg, 
nemecký skladateľ a dirigent 
- 85. výročie 

2.4.1900 narodil sa Heinrich Besseler, 
nemecký hudobný historik, 
autor početných prác o hudbe 
neskorého stredoveku a rene-
sancle - 90. výročie 

2.4.1950 zomrel Gottfrled Galston, ne-
mecký klavirista, známy usw-
radúvanfm cyklov koncertov 
historickej hudby (nar. sa 
31. 8. 1879)- 40. výročie 

2.4.1900 narodil sa Anls Fuleihan, ame-
rický skladateľ a klavirista 
- 90.výročle 

3.4.1950 zomrel Kurt Welll, nemecký 
skladatel' pôsobiaci v Amerike 
(nar. sa 2. 3. 1900) - 40. výročie 

6. 4.1815 narodil sa Robert Volkmann, 
nemecký skladatel' a pedagóg, 
priateľ R.Schumanna (zomrel 
29. IO. 1883) - 175. výročie 

7. 4.1810 narodil sa Ján Kadavý, sloven-
ský hudobný pedagóg a zbera-
teľ l'udových plesnf (zomrel 
ll. 8. 1883) - 180. výročie 

7. 4.1915 narodila sa Billie Holidayová, 
americká jazzová speváčka 
- 75. výročie 

8.4. (815 zomrel Jakub Jan Ryba, český 
barokový skladateľ (nar. sa 
26. IO. 1765) - 175. výročie 

8. 4.1890 narodil sa Zblgnlev Dnewieo-
kl, poľský klavirista a hudob-
ný pedagóg, patriaci k význam-
ným osobnostiam poľského 
hudobného života -100. výro-
čie 

U.4.181S narodil sa Henry Hugh Pie~ 
son, anglický skladateľ-
17S.výročle 

U.4.1840 narodl.l sa Franz Xaver Ha-
beri, nemecký hudobný hlsto-
rik, §peclallsta na cirkevnú 
hudbu, zakladateľ §koly cl~ 
kevného spevu v Regensburgu 
(zomrel S. 9. 1910) - ISO. výro-
čie 

14. 4. 1915 zomrel Carl Friedrich Glase-
napp, nemecký hudobný spi-
sovatef-"wagnerológ" (nar. sa 
3. IO. 1847) - 75. výročie 

17.4.1900 narodil sa Willy Burkhard, 
§~čiarsky skladateľ (zomrel 
18. 6. 1955) - 90. výročie 

20. 4.1910 narodil sa Teodor Hl.mer, 
slovenský skladateľ a dirigent 
(zomrell4. 9. 1975) - 80. výro-
čle 

20.4.1900 narodil sa Fred Raymond, ne-
mecký skladatel', autor operiet 
a filmovej hudby (zomrel IO. l. 
1954) - 90. výročie 

21. 4. 1920 narodil sa Bruno Madema, 
taliansky skladateľ a dirigent 
- 70. výročie 

23.4.1900 narodil sa Henri Barraud,-
francúzsky skladateľ a orpnl-
zátor hudobného ih·ota -
90. výročie 

26.4.1880 zomrel Michail MichaJlovič 
F okln, ruský choreograf a ta-
nečnfk (nar. sa 22. 8. 1842) 
- 110. výročie 

27. 4. 1920 narodil sa Quido Can telil, ta-
llansky dirigent - 70. výročie 

27.4. 1950 zomrel Karl Straube, nemecký 
organový virtuóz, zborm"ster 
a hudobný pedagóg (nar. sa 
6. l . 1873) - 40. výročie 

27.4. 1915 zomrel Alexander Nikol"evič 
Skriabin, ruský skladateľ a 
klavirista (nar. sa IO. l. 1872) 
- 75. výročie 

Pravda po slovensky 
.... ' a poslední budú prví a prví posled

n L .. " To je základné politikum Evanjelií 
a v istom zmysle jeélen z cieľov našej novej 
politiky, ktorá by mohla byť podľa slov nášho 
pána prezidenta umením nemožného. Casto 
som si opakova l - a to už asi od svoj ich dvad
siatich piatich rokov: bojovať má zmysel len 
za veci ne možné; za tie možné budú totiž 
vždy bojovať aj tí druhí ... Spomínaná sen
tencia z Evanjelia je jednou z takých nemož
ných a neuskutočnitcľných maxím spravodli
vosti , ktoré teoreticky mnohí uznávajú, no 
prakticky? ... ho, ho, kam by sme takto do
šli?! ... to sa predsa nedá. U nás na Sloven
sku , kde feudálne myslenie má ešte stále 
hlboko zapustené korene, sa táto maxima 
Evanjelia nie len nemôže uplat'niť , ale práve 
naopak, jej slovenské .. vylepšenie·· by znelo 
asi takto: ... a prví budú prvší a poslední po
slednej šf. .. 

Priznám sa, že si veľakrát neviem rady 
s jedným problémom. Vzpiera sa vo mne 
všetko , aby som si nepripustil naplno myš
lienku: naozaj v našom národe prevládajú 
kolaboranti , alebo si to iba namýšľam? Pri
tom pojem kolaborant chápem v tom najvše
obccncjšom, teda nie len v politickom. ale 
naj mä morálnom slova zmysle. Toto podo
zrenie sa vo mne utvrdzuje vždy. keď si spo
meniem na u nás tak často používané príslo
via aporekadlá, také ako: Nehas. čo ťa nepá
li!. Certovi aj na poludnie zapáľ sviečku , 
Bližšia košeľa ako kabát. Toto posledné ve
die ďalej k dedukcii , že kabát sa dá ľahko 
preobliecť. Väčšine z nás nechýba ani Hus, 
ani Pa lach, a možno práve preto sme ochotní 
tolerovať našu .. národnú hrdinku" - anonym
nú babičku , ktorá nasypala Jánošíkovi hrach 
pod krpce. Veď vlastne pomohla vrchnosti 
pro ti tomu, kto s ňou nechcel kolaborovať. , 

Iste kde-kto povie, že som to opäť ja, čo 
·•vyrýva", že ma vlastne netreba brať vážne. 
Mám taký pocit , že tento názor sa o mne 
udomácnil od dôb. keď som ned\:ojzmyselne 
dal najavo, že s tO\JIO babičkou a j ej posto
jom nechcem a nebudem nikdy mať nič spo
ločné. Nedávno (7. 2. 1990) slovenská te leví
zia (Hlavná redakcia hudobných programov) 
v programe Na aktuá lnu tému vysielala re
portáž z mimoriadneho zjazdu bývalého 
ZSSKU, kde som sa vyjadril medzi inými aj 
k opatrníckemu postoju väčšiny inte rpretov 
a hudobných vedcov k revol učným udalos
tiam minulého roku. Po reportáži pokračoval 
program diskusiou, v ktorej jeden z pozva
ných - mimochodom huslista- reagoval pod
ráždene na môj názor. pričom argumentoval 
tým . že povýšil osobnú a anonymnú účasť na 
manifestáciách nad podpísanie písomného 
prejavu solidarity. Nemal som možnosť ozvať 
sa tam - to už je taký zabehaný zvyk v slo
venskej televízii . že v záujme vyhnutia sa 
skutočnej diskusii si pre istotu pozýva len 
.. osvedčených" ľudr. Musím mu teda odpo
vedať na tomto mieste : Musím Ťa. milý pria
teľu . upozorniť na to. že máš dvojitú tvár, 
a lebo prinajmenšom slabú pamäť, pretože si 
mi v tej to veci dal súkro'mne za pravdu , a eš
te si aj duchaplne zaargumentoval. dovolím 
si Ťa zacitovai: .. Veď vieš , každý interpre t 
má rád svoje prstíčky a nechce si ich nechať 
polámať nejakými tými policajtmi . a na dru
hej strane - skladatelia majú šancu aj po 
smrti". Nuž teda tak . milá babička. s husľami 
aj hrachom ... 

Veľa hrachových babičiek som videl aj za 
Slovenského štátu . a ešte viac po potlačení 
Povstania. Skrátka: som na ne - nech už sa 
skrývajú za akékoľvek heslá- v rámci sloven
ského národa veľmi citlivý až alergický, pre
tože to to zrádza nie druhých je vlastne aj zrá
dzaním samého seba - je to , dovolím si 
tvrdiť. jedna z hlavných príčin malosti nášho 
národa. 

Deti deťom 

UčiteFské fóru• l:adovýeh 11161 amenla 
a SlmeasU ftlhanaóala vú ~li u 
koacert a yfstana ESU DETI DEŤOM. P. 
d~atle sa uskutočaf 

8. aprOa o 11.31 hod. 
v Koaeertllej deal Slot'easkej ftlllanlóale. 

Výta!ok z koacertu bude veacmmý na 

Jánoš íkovská babička so slovenským hra
chom fungovala vlastne od pradávna: Svä
topluk po tom, ako zradil Rastislava, dostal 
za odmenu od Nemcov titul k ráľa. Ten. kto 
oslepil Rastislava, sám nedovidel dôsledky 
svojej slávybažnosti , pretože maďarskč kme
ne, ktoré zavolal na to. aby chránili hra nice 
jeho ríše, sa neskôr stali jej hrobármi. Stú-

-
rovci, ktorí sa v meruôsmom roku pridali 
k Viedni a pro ti revolúcii, boli po jej potlače
ní, ktorému napomáha li , postavení pred di
lemu: kolaborovať- ako to urobil Francisci. 
ktorý si tým vyslúžil úrad župana- alebo zos
tať v opozícii a byť pod policajným dozorom 
- ako dopadol napríklad Stúr. Za Rakúsko-
-Uhorska, v období zosilnenej maďarizácie si 
mnohí Slováci pomaďarčovali mená , a tí so 
zemanskými titulmi hľadali v rodokmeni ma
ďarských predkov. Iluzórna samostatnosť. 
ktorej sa nám akoby mávnutím prútika do
stalo v roku 1939, sa stala ďalšou príležitos
ťou ku kolaborácii, ktorú opäť veľká časť náš
ho národa aj patrične využila (gardisti a ari
zátori). Myslím si, že toto všetko úzko súvisí 
s faktom, že sa Slováci ako ná rod nemali ke
dy sformovať. zato však využili každú vhod
nú príležitosť , ako sa zdeformovať, a že teda 
nemajú podvedome dosť dôvery v seba sa
mých , v opodstatneno~ť svojho ná rodného 
bytia. Akoby sme ešte nedospeli k národnej 
dospelo ti . máme vždy strach z toho. že sa 
rozhodneme sami za seba a že za to budeme 
musieť aj niesť zodpovednosť . Komplexy se
bapodceňovania , ale aj sebapreceňovania sú 
toho nepochybným dôkazom. 

Myslím si, že náš zák ladný problém väzí 
kdesi hl bšie. Účasť na svete je vlastne účasť 
na pravde o tomto svete. Ten, k ta sa uspoko
j í s polopravdami , alebo dokonca s neprav
dami , v skutočnosti ako keby nežil, alebo žil 
iba nejako polovične či štvrtinove. To· ale 
platí takisto v živote individuálnom, ako aj 
v živote národov. Byt' účastný na pravde sve
ta , znamená aj poznať sám seba, svoje sku
točné možnosti aj ohraničenia . Naopak, na
pr. uveriť vo svoju genial itu . a pritom ju vô
bec nemať. znamená vlastne strácať pôdu 
pod nohami. Keď ale skoro celá spoločnosť 
nemá prehľad o sebe. o svete, ani o svojom 
postavení v ňom. má jednotlivec čo robiť. 
aby dokázal vôbec spraviť niečo na úrovni . 
V tomto kontexte marxizmus, deklarovane 
.. jediná, všemocná filozofia" - skoro ako pa
tent na rozum - ukrutne nahrával tomuto stá
lemu zastieraniu a unikaniu od pravdy. Len 
ako perličku chcem uviesť príklad zo sloven
skej hudobnej vedy, že sa síce našiel sloven
ský autor, čo nemilosrdne (v ináč veľmi dob
rej monografii) kritizoval údajnú Bachovu 
.. neschopnosť" dotiahnuť formu diela do 
konca (to je sku točne možné iba v jedinej 
slovenskej bachovskej monografii) . no ani 
jeden taký Slovák sa nenašiel. ktorý by sa 
podobne kriticky vyslovi l o dielach nejakého 
slovenského .. klasika" , napr. o Kardošovej 
ináč vynikajúcej. ale. žiaľ , formovo nedo
tiahnute j (záver) Slovakofónii. Hodnotenie 

fond detskej onkolóale. 1/ 

OPRAVA 

V H2.!6 na str. 4 v č lánku Hudobný svet Ju
raj a Beneša sa vyskytli dve tlačové chyby: 
v 2. odstavci v 2. riadk u namiesto rešpektuje 
má byť reflektuje a v 7. riadku v stfpci pod fo-
tografiou má interpunkcia správne znieť: .. . 
využfvaním lacných e fektov. V období .. . 
Autorke i čitateľom sa ospravedlňujeme. 

diel sa totiž na Slovensku vybavovalo tzv. 
úst nym donášaním. Tak som sa napríklad raz 
nepochybne dozvedel, že čo už je to za prvú 
cenu ( išlo o moju skladbu Canticum) , keď sa 
v inej súťaži údajne umiestnila na desiatom 
mieste. Kolega. ktorý túto dezinformáciu 
ústne donášal čo najširšiemu okruhu . si vô
bec neráči l všimnúť, že moja skladba. ktorá 
sa umiestn ila na onom desiatom mieste . sa 

-
nezhoduje s tou. ktorá dostala prvú cenu 
(v druhom prípad~ išlo konkrétne o elektro
akustickú kompozíciu Pie ta, ktorá ostatne 
v inej súťaži dostala čestné uznanie). Ako je 
vidieť, aj z kolegu (a dokonca generačného 
druha) sa môže vykľuť slovenská babička 
s hrachom, i keď sa musím priznať, že ja sa 
nask rze necítim byť Jánošíkom ... 

Takto by som mohol pokračovať ad infini
tum . Chcel by som sa však obrátiť špeciálne 
na určitých hudobníkov na našom milom. 
malom Slovensku a veľmi-preveľmi a úprim
ne ich poprosiť. nech už konečne prestanú 
s tým luhaním sebe aj druhým. že niečo je, 

·čo vôbec nie je, alebo že niečo je také či ona
ké , keď to vonkoncom nie je pravda , ale iba 
ich zbožné, lepšie povedané hriešne prianie. 
Nech prestanú chytráčiť a nech majú viac úc
ty pred druhými aj pred sebou samými , aby 
neboli hudobné inštitúcie a celá nová kultúr
na politika dobrá len ako útočisko pre všet
kých kolabora ntov starčho systčmu , aby sa 
nemohl i servírovať ako najčistejšie a bezú
honné· ľalie a ľudia, ktorí im naznačia čo i len 
najmenšiu výčitku , aby nemuseli odísť do eš
te väčšej izolácie a vnútornej emigrácie, ako 
za minulčho režimu. 

V celej slovenskej histórii nemáme lepšie
ho odkazu (ktorý mimochodom ako Slováci 
ešte viac potrebujeme mať stále pred očami. 
aby sme konečne mohli ako národ vystúpiť 
zo svojej malosti), ako je odkaz dvoch veľ
kých Cechov - majstra Jana Husa a filozofa 
Jana Patočku. 

.. Ž ivot, ktorý nie sme schopní obetovať 
pravde , nemá zmysel, aby bol žitý." 

.. Drt sa pravdy, miluj pravdu, bráfl pravdu 
až do smrti a pravda ťa vyslobodr. •· 

MIRO BÁZLIK 

Vážení čitatelia , 
v duchu výzvy, uverejnenej v našom časopise 
č. 25 z minulého roku , ktorou sme ponúkli 
priestor každému, kto chce prispieť k progre
sívnemu rozvoju slovenského hudobného ži
vota, sme v číslach 4, 6 a 7 tohto roku uviedli 
sériu príspevkov hudobného skladateľa Mira 
Bázlika . V atmosfére prebúdzajúcej sa de
mokracie a otvorenej výmeny názorov sa rak 
na stránky nášho časopisu dostali i tie osobné 
názory a postoje pisateľa, s ktorými - vzhľa

dom na ich silné subjektívne podfarbenie - sa 
redakcia nie vždy stotožňuje. Veríme však, že 
môžu podnietiť konštruktívnu a objektívnu 
diskusiu či polemiku, a tak prispieť k postup
nému odstráneniu bielych i čiernych miest na 
mape našej hudobnej súčasnosti i nedávnej 
minulosti. 

Redakcia 
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Slovenská filharmónia vo februári 
l. a 2. februá ra. Carl Stamitz: Symphonia 
concertante pre sláčikové trio a orchester 
A dur; Antonin Dvoi'ák: Biblické písn~; Bo· 
huslav Martinu: Ceská rapsodie. Slovenská 
ftlharmónie. Dirigent Petr Alt richter . Sloven· 
ský ftlharmonický zbor . Zbormajstr i Pavol 
Procházka a Marián Vach. Sólisti : Bra tislav
ské sláčikové trio; Ivan Kusnjer, barytón. 

Do februárového diania vykročil orchester 
Slovenskej fi lharmónie a Slovenský filhar
monický zbor koncertom, zaostrujúcim dra
maturgickú optiku na bohaté dedičstvo čes· 
kej hudobnej kultú ry rôznych historických 
a štýlových etáp vývoja. Všetky tri uvedené 
kompozície pritom na mňa pôsobili dojmom 
nevšednosti a muzikantského hradačstva, ne
uspokojujúceho sa s bežným, štandardným 
koncertným programom opieraj(•cim sa 
o overené hodnoty. Prvé februárové koncert· 
né .. dvojičky" ma zaujali rovnako prítomnos
ťou českého dirigenta Petra Altrichtera. 
.. Zoznamovacie" stretnutia publika s reno
movanými umeleckými osobnosťami patria 
k naj lákavejším kapitolám abonentného cyk
lu. preto aj Petr Altrichter nastúpil na pó
dium Reduty v atmosfére očakávania kvalit
ného výkonu. Prvá polovica programu však 
prebiehala skôr v réži i sólistov a umeniu 
P.· Altrichtera nedala dostatočne široký 
priestor. hoci tzv. sprievody koncertantných 
skladieb rozhodne nie sú príjemnou .. pre
chádzkou jarným sadom". Najcitlivejšlm bo
dom programu bo1a Symphonia concertante 
Carla Stamitza. S radosťou evidujem zvýšený 
záujem našich umelcov o hudobný odkaz ro· 
koka. najmä. ak samotnému predvedeniu 
skladby predchádza entuziastické hľadanie 
materiálov, ich revidovanie a kompletizova
nie, ako tomu bolo práve v prípade členov 
Bratislav kého s láčikového t.-ia Pavla Bogac
za, Mikuláša Blaasa a Petra Barana. Výsled
ný percepčný záži tok umocnila dokumentač
ná hodnota ich vystúpenia . ktorá vari aj svo· 
jim významom prevýšila technické rezervy 
členov tria (zvuková nevyváženosť violonče la 
voči ostatným dvom ná trojom, priškrtený 
tón huslistu v horných registroch a v .. lau
foch". problémy s rytmickou zosynchronizo
vanostou). Ve·rtm . že členovra tria vynaložili 
enormné úsilie v prípravných fázach a ich vý
kon považujem skôr za dôsledok absencie 
tradície v uvádzaní hudobného materiálu po
chádzajúceho z 18. storočia . Napokon, tie is
té rezervy charakterizujú aj orchester SF 
vždy v súvi lost i s predvádzaním skladieb to· 
hoto obdobia -výnimkou nebola ani Stamit
zova pôvabná koncertantná symfónia. Gesto 
Petra Alt richtera svedčilo o úsilí tvarovať 
každú frázu a to nielen v rámci orchestrál
nych introdukcií alebo medzihier. Predsa 
v~k zvukoveJ výslednici chýbala vzdušno t' 
a rozmer gracióznosti. Naši fi lharmonici ešte 
stále neprekonali dlhodobú .. klasicistickú 
chorobu" . Bez systematickej práce. vyžadu
júcej vyzretú osobnosť šéfdirigenta, sotva 
možno túto diagnózu pokryť vhodnou terapi
ou... Piiť Dvofákových Biblických piesní 
v autorskej úprave pre barytón a orchestertiež 
nepatrí k častým .. kusom" našich koncertných 
večerov. Pravdu povediac. po doznenf piatej 
z nich ma to ani veľmi neprekvapovalo. pre
tože úči nok komornej verzie s klavírom je 
podstatne intenzfvnejšf. Orchestrálna verzia 
vyznieva viac prrtežito tne a intimita poetic
kého obsahu ako i nekore~pondovala so zvu
kom orchestra - hoci inštrumentácia piesnf je 
majstrov~ká a delikátna . Ivana Kusnjera som 
už v Bratislave počul spievať spoľahlivejš ie . 
Tento raz som vždy zneistel pri vnímanr vy
sokých registrov a tie orn vždy považoval za 
umelcovu doménu. Prejav Ivana Kusnjera sa 
pohybuje na rozhraní lyrizmu a dramatizmu, 
je orientovaný viac na deklamatfvnosť než na 
belcantový princíp. čo vpodstate vyhovovalo 
v Dvorákových pie~ňach a takí to v Ceskej 
rapsód1i Bohuslava Martinu, zaradenej do 
programu po prestávke. Po dlhom čase teda 
zaznelo dielo Martinu aj u nás. v Bratislave. 
Česká rapsodie je síce iba prejavom hradania 
základnej tvorivej orientácie skladateľa, zato 
však rok jej vzniku (1918) a jej posolstvo vy
zni~va v dnešnej situácii až neuveriteľne sym· 
bohcky. Petr Alt richter citlivo diferencoval 
v rámci výrazovo viacdimenzionálnej kom
pozície polohy meditatívneho lyrizmu a ob
rodcneckého pátosu, pričom rešpektoval 
jednoliatosť a kompaktnosť hudobnej štruk
túry. Až v rámci tejto monumentálnej ódy 
naplno vyzneli dirigentove kvality, opierajú· 
ce sa o výrazné gesto. o permanentný kon
takt s členmi orchestra a s vokálnym apará
tom a o neskrývan(J impulzívnosť vhodne 
kontrolovanú koncepčnosťou. SFZ v nilom 
nezaostáva) za dobrým výkonom orchestra . 
preto Česká rapsodie zanechala v Bratislave 
veľmi pozitívny dojem. / 

ij 

9. februára. W. A. Mozart: Predohra 
k opere Figarova svadba KV 492; P. I. 
Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému 
pre violončelo a orchester; 
L. van Beethoven: J . symfónia Es dur 
op. 55, Eroica ; Slovenská filharmónia. 
Dirigent Zdenek Bílek, Sólistka: Vikto
ria Jagling, violončelo 

Abonentný koncert (9. februára) sa 
po urči t ej interpretačnej šedi predchá· 
dzajúcich koncertov zaskvel na bratí· 
slavskom koncertnom poli ako jasný 
dôkaz toho, že ani v dnešnej dobe neza· 
ostaneme: ako ohlásil bulle tin, za pul· 
tom privítame dirigenta Zdeňka Bíl ka, 
ktorý sa v poslednom období opäť tal 
u nás pravidelným ho ťom . Ako ·om 
stihla zaregistrovať, nielen preplncná 
sála , ale aj kuloárové rozhovory nazna· 
čovali, že sa tento deň stal malým sviat· 
kom , nielen pre pravidelných návštev
níkov , ale aj pre profesionálnych milov· 
níkov hudobného umenia. 

Skvostne predvedená Predohra 
k opere Figarova svadba KV 492 W . A. 
Mozarta by si zaslúžila množstvo super· 
latívov. Pokúsme sa zamyslieť a hľadať 
impulz. ktorý spôsobil, že pri interpre· 
tačne ná ročnej , orchestrami obávanej 
skladbe, zrazu teleso načrie do svojich 
skrytých rezerv a zvládne svoju úlohu 
bez fázových posunov, rozpačitých ná· 
stupov , s takým espri tom, že výsledný 
e fekt zaimponuje poslucháčovi svojou 
bezpečnou výpoveďou. Áno, dirigen t!
silou svojej osobnosti dokázal vyprovo· 
kovať hráčov k úniku z in terpre tačnej 
letargie a zároveň presvedči l ich i nás, 
že si navzájom rozumieme. . 

Variácie na rokokovú tému pre vio· 
lončelo a orchester od P. I. Čajkovské
ho zaujímajú svoje stále miesto v po· 
merne nebohatom !>ólovom violončelo
vom repertoári. Ako už z názvu vyplý· 
va, ide o dielo, zaraďuj úce sa do tej sk u· 
piny skladieb, v ktorých sa sk ladateľ is· 
tým spôsobom vyrovnáva s odkazom 
hudby 18. storočia . 

Interpretka Viktoria Jagling ma za
ujala ako výnimočný zjav nielen tcch· 
nickou bravúrou , kvalitou tónu , ktorý 
mi prezradil, že v jej ponímaní má fcno· 
menálny význam (teda tón nielen ako 
čiastkový element, organizujúci ·sa 
do hudobného motívu, frázy. ale ako 
detail, obsiahnúci makrosvet) , ale aj 
úžasnou chopnosťou uchopiť formu 
a absolútne prenikn úť do podstaty 
kladby. Táto originálna (nielen) hu· 

dobná inteligencia ma dokázala pre· 
svedči ť o viacrozmernosti skladby, kto· 
rú nepovažujem za kompozičný unikát. 
(Bulletin uvádza , že okrem i n terpretač· 
ných ambícií našla V. Jagling pôsobisko 
aj na kompozičnom poli ; študovala 
skladbu na Moskovskom konzervató· 
riu.) 

Finálnou skladbou bola 3. symfónia 
Es dur, Eroica op. 55 L. van Beethove· 
na. Symfónia je závažnou a zároveň 
univerzálnou výpoveďou umelca, nepo· 
hybuje sa len na poli čiste hudobného 
záuj mu , ale i v širších filozofických kon
textoch. V rámci večera bola nielen dra
maturgickým, a le aj i n terpretačným 
triumfom dirigenta i telesa. 

OĽGA KOMŽIKOV Á 

IS. a 16. februára. Gioacchino Rossini : 
Petite messe solennelle. Slovenský filhar
monický zbor. Marián Lapšanský a Pe· 
ter Toperczer, klavír . Sólisti: Magdalé· 
na Hajóssyová, soprán, Marta Beňačko· 
vá, alt , Carlos Orlando Rengifo, tenor, 
Peter Mikuláš, bas. Anna Zúriková
·Predmerská, organ. Zbormajster a di· 
r igent Marián Vach. 

estou dramaturgickej objavnosti po
kračova l interpretačný ansámbl pri pre· 
dvedcní očarujúco pôvabnej Ros:;iniho 
omše . Petite messe solennelle odhali la 
nasmu publiku doteraz viac-menej 
ukrytý kútik umeleckej duše veľkého 

tvorcu opery buffy, francúzskej grand o· 
pery alebo známeho Stabat mater. Je to 
kútik , z ktorého pramení svoj rázny ros
siniovský lyrizmus, krehkosť a subtíl· 
no ť . Partitúra malej slávnostnej omše 
svedčí okrem toho aj o suverenite jej 
tvorcu, o akejsi nonšalantnosti a úsmev· 
nej bezstarostnosti, poháňanej si lou in· 
venčnosti a vynaliezavosti. Verím, že 
nejedného návštevníka Reduty prekva· 
pil celkový výraz a tón, akým sa Rossini 
.,vysporiadal" s liturgickou predlohou. 
Rossin iho svet je oblasťou sui generis, 
ktorá človeka buď strhne alebo odpudí. 
Strednej cesty niet; Rossini nenecháva 
poslucháča ustrnúť vo sfére indiferent· 
nosti. Taká je aj skladba označená síce 
ako omša, vyznievajúca však skôr ako 
radostná hra o zaujímavým materiá· 
lom, s ľudským hlasom. Vzhľadom na 
špecifické postavenie Rossiniho omše 
v rámci európskej literatúry tohto dru· 
hu bolo jej uvedenie (v rámci cyklov C, 
O, A, B) záslužným činom všetkých zú· 
častncných umelcov. Hodnotiť výkony je 
v tomto pr ípade ľahká úloha- na pódiu 
totiž stál obdivuhodne vyrovnaný apa· 
rát , organizovaný predovšetkým vyso· 
kou muzikalitou každého z nich, nuž 
a okrem toho aj skúsenou rukou Mariá
na Vacha , dirigenta , disponujúceho mi· 
moriadnou senzitívnosťou a znalosťou 
~1ožností ľudského hlasu. Kvality voka· 
hstov, uvedených v záhlaví tejto recen· 
zie netreba vo väčšine prípadov zdôraz· 
ňovať- Magdaléna Hajóssyová a Peter 
Mikuláš patria k najcennejším devízam 
lovenského vokálneho umenia, Marta 
Beňačková, sólistka súboru Musica 
aeterna , ma z vystúpenia na vystúpenie 
fasci nuje viác a viac kul t ivovanosťou 
štýlovosťou a schopnosťou pracovať n~ 
vlastnom prejave. Zahraničný hosť Car· 
los Orlando Rengifo pochádza z Ko· 
lumbic , jeho spevácka kariéra je však 
spojená aj s Viedňou a na bratislavskom 
vystúpení svoj ím lyrickým tenorom 
(hoci aj užšie menzurovaným) zapadol 
do celkovej muzikantskej atmosféry. 
Za klavírmi sedeli takisto špičky nášho 
i nterpretačného umenia; no Peter To· 
per_czer sa istotne cítil n·evyužitý, preto
že Jeho partu Rossini akosi nestihol ve· 
novať pozornosť a na rozdiel od plne vy- , 
ťaženého Mariána Lapšanského siahol 
P. Toperczer na klaviatúru iba sporadic· 
ky. Výkon SFZ bol priamym dôkazom 
vynikajúcej práce Mariána Vacha. Na 
margo tohto koncertu je zbytočné čo· 
koľvek dodávať. Išlo o príjemné stret· 
nut ic s Rossinim v perfektnom predve· 
dení - tak by som zhrnul svoj subjektív· 
ny pocit. 

22. a 23. februára. Mikolajus Konstanti· 
nas Ciurlionis: V lese; Joseph Haydn: 
Koncert pre organ a orchester C dur; 
Ludwig van Beethoven: 7. symfónia. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Juozas 
Domarkas. Sólista Ferdinand Klinda. 

Atraktívna programová ponuka februá
rových koncertov abonentného cyklu A 
- B vyvrcholila druhým vystúpením li· 
tovského di rigenta Juozasa Oomarkasa . 
Import litovskej kultúry k nám je skôr 
raritou, preto patrí vďaka tomuto umel· 
covi, že siahol k partitúre symfonickej 
básne M. K. Čiurl ionisa, reprezentujú· 
echo to najhodnotnejšie, čo v kritickom 
období " fin de siécle'· vzniklo na severe 

• Európy. Čiurlionisova duchovná a tvo· 
rivá orientácia svojským spôsobom rieši 
problematiku symbolizmu predovšet· 
kým na poli výtvarného umenia. Ne
možno tu nevidieť úzke väzby na tvorbu 
karelských umelcov druhej polovice 
19. storočia a prvej polovice nášho sto· 
ročia. Z nich najmä A kseli Gallén -
Kallela vytvára akýsi pendant prejavu 
M. K. Čiurlionisa. Kým Kallela prefe· 
ruje prvky typického škandinávskeho 
"primi tivizmu", Čiurl ionis siaha k deli
kátnejším a krehkejším vyjadrovacím 
prostriedkom. To isté platí o jeho hu· 
dobných orientáciách, hlavne v skladbe 
V lese, ktorá miestami silne evokuje at· 
mosféru Sibcliusových diel, je však viac 

závislá od tradície stredo· a západoeu
rópskej koncepcie symfonizmu . Juozas 
Domarkas opäť prezentoval svoje maj· 
strovstvo eliminujúce extrémne polohy 
a situácie. Dobre pripravený orchester 
SF znel mäkko, vyrovnane, gradácie 
mali logický priebeh a vyvrcholenie. 
V rámci orchestrálnej masy bolo možné 
diferencovať detaily mikroštruktúry 
skladby. Z pódia vyžarovala atmosféra 
vzájomného pochopenia a koncentrova· 
nosti . Príjemným zážitkom bola aj 
7. symfónia L. van Beethovena. Dom· 

. nieval som sa, že v tejto skladbe ma už 
nemá čo prekvapiť. Juozas Domarkas 
v spolupráci s hráčmi SF ma však pre· 
svedčili o opaku. ,.Sedmička" znela 
akosi inak, než som zvyknutý, pričom je 
veľmi ťažké verbalizovať príčiny tohto 
pocitu . Pramenil vari najmä zo sporní· 
naného dojmu prepojenosti dirigenta 
s myslením hudobníkov, z disciplfny 
a sústredenosti každej bunky živého or· 
chestrálneho aparátu . Avšak bolo to eš· 
te čosi viac, čo ma v Domarkasovej 
koncepcii strhlo a prinútilo skutočne 
pozorne sledovať dianie v každom tak· 
te. Rýdzosť kontúr, odvážne profilova· 
nie metrorytmického parametra, tem· 
pová réžia posunutá do oblasti rýchlej· 
šieho pohybu , umné a rafinované mani· 
pu lova nie s agogikou ... , bolo by toho is
totne viac, čo si zasluhuje pozornosť -
nllpríklad vynikajúco pripravené horny 
vo všetkých štyroch čast iach , nezvyčaj· 
ne vyrovnane znejúce sláčiky , atď. Fi· 
nále symfónie zvládol Juozas Oomarkas 
síce s pokojným gestom, v orchestri 
však zneli vynikajúco tvarované expló· 
zie. Siedma symfónia zaznela v neoča· 
kávane novom rúchu , ktoré jej v mojich 
očiach pristalo. Novosť Čiurlionisovej 
kompozície a interpretačná objavnosť 
Juozasa Domarkasa na pôde 7. symfó· 
nie Beethovena zatienili stredné číslo 
programu , Haydnov Organový koncert. 
Táto kompozícia geniálneho tvorcu ne· 
patrí do sledu epochálnych projektov 
a zapasovala by možno do inak ladené· 
ho symfonického koncertu. Navyše, 
Ferdinand Klinda nemal "svoj" deň 
~ v jeho hre sa objavilo niekoľko neprí· 
Jemných pre klepov, rytmických kolízií 
a nedopovedaných fráz. čosi podobné 
sa mi vzhľadom k formátu osobnosti 
Ferdinanda Klindu píše veľmi ťažko . ' mlča( o výhradách by však nebolo ko-
rektné- voči pánu Klindovi , voči publi· 
ku prítomnému v Redute a napokon 
ani voči sebe samému. Napriek tom~ 
som však z posledného februárového 
abonentného koncertu odchádzal s dob
rým pocitom, ktorý intenzívne pretr· 
váva dodnes. 

IGOR JAVORSKÝ 



Februárové ko certy v Košiciach 
Na prvom februárovom ko ncerte sa v mo· 

notematickom mozartovskom bloku postavil 
pred košických filharmonikov dirigent Peter 
Breiner. Tento skladatcf-dirigcnt-interpre t 
je pre košické publikum vždy magnetom. 
a to nielen svojím netradičným intcrpretač· 
ným prístupom. ale i celkovým . mládeži kon· 
venujúcim vzhľadom . Tentokrát sa prezento· 
val ako realizátor klasicistických partitúr. 
K predohre Don Giovanni a Symfónii č. 41 
C dur Jupiterskej pristupoval s rešpektom 
a ani interpretačná nerovnováha v jednotli
vých nástrojových skupinách, prehrešky 
v súhre i intonácii neubrali na priaznivom doj· 
me. Orchestrálny sprievod nepatril k najsil· 
nejším stránkam ani v Koncerte pre klavír 
a orchester d mol KV 466. v ktorom sa Brei· 
ner predstavil súčasne ako sólista, skladateľ 
i dirigent. Z týchto troch' exponentov zaujal 
najmä Breiner-skladatcr. ktorého vtipne 

. a kultivovane riešené kadencie , čerpajúce 
z mozartovských motívov. preklenuli kl asi· 
cistickú bariéru a vyústili do typicky breine· 
rovského výrazového potenciálu , opierajúce· 
ho sa o džezové zdroje. Tieto kadenčné . 
miestami preexponované (hráčsky nie vždy 
perfektne zvládnuté) na exhibičnú virtuozitu 
zamerané vstupy. boli oživením najmä pre za
svätených . 

V rámci komorných pondelkov sa v prvej 
polovici koncertu - 5. 2. predstavilo Košické 
dychové trio (A . Trnová-flauta, J . Klein-kla· 
rinet , V. Kle in-fagot) so sympatickou drama· 
turgickou zostavou - C. H. Graun: Trio. 
D. Milhaud: Suita podľa Correta pre dycho· 
vé trio a F . Deviennc: Trio II. Tento mladý 
súbor (od roku 1984) sa v uvádzaných die lach 
usiloval o uplatnenie farebnosti zvuku danej 
kombinácie nástrojov. Úlohy sa zmocnil dob· 
re , až na menšie výkyvy intenzity flautového 
partu. Clenovia súboru boli rovnocenn! pa~ 
rtncri a ich interpretačná úroveň spfňala pro· 
fesionálne kritériá . 

Polorecitálom sa v druhej polovici večera 
predstavilo už druhé košické klavírne duo -
Milada a Otokar Rciprichovci. Pokiaľ 

v Schubcrtovej Sonáte B dur op. 30 sme po· 
stihli určité nedotiahnutosti najmä v oblasti 
práce s dynamickým reliéfom skladby , dyna
mické gradácie boli práve silnou stránkou, 
ktorou dosiahli kompaktnosť druhého radu 
Brahmsových Uhorských tancov. Umelci sa 
s výrazovou i klaviristickou problematikou 

tohto diela vyrovnali naozaj výnimočným 
spôsobom. Nič ncpreexponovali . charakte r 
jednotlivých tancov dôsledne vypointovali . 

Premyslená dramaturgická osnova. ako aj 
vyrovnanosť výkonov charakterizujú vystú· 
penia súboru Musica aeterna. Túto skutoč
nosť sme si overili i na koncerte (1 5. 2.) zo
stavenom zo sklad ieb 16. - 17. storočia. In· 
terprctácia diel G. Ph. Telemanna. H. Schiit· 
za. A. Vivaldiho. G . F . Händela a H. l. F. 
Bibera pridfžajúca sa požiadaviek dobovej 
praxe . evidentne zdô razi\ovala snahu vystih· 
núť náladovú scenériu jednot livých skladieb. 
Zaujala nie len Schiitzova Fili mi Absalon 
v precftenom prevedení Ladislava 'Nes
hybu, Händelova Crudcl Tirano Amor 
s emocionálnym vkladom Kamily Zajíčko· 

-február 

Návštevnosť koncertu MDKO zachránili 
v prvý februárový utorok podľa všetkého 
komparzisti CSTV. ktorá jeho prvú polovicu 
snfmala do relácie Hudobné noktur.no . Kru
hový princíp usporiadania sedadiel okolo 
krídla je nielenže vizuálne (a snáď aj akustic
ky) efektný. ale zrejme aj lepšie korešpondu· 
je s konvenciami salónnych produkci! 
19. storočia . Jediným rušivým detailom 
v tomto prípade bolo, že poslucháč sa nemo· 
hol zbaviť pocitu púhej atrapy v anonymnom 
kontexte televízneho projektu. 

Ale k výkonu: Juhoslovanská klaviristka 
Rita Kinka nepredstavuje na poli interpre· 
tačnom nijaký mimoriadny zjav, no napriek 
tomu, sledujúc jej prejav, nie je možné sa 
nudiť. Príčinou je vysoký podie l nezvyčaj né· 
ho temperamentu , prejavujúceho sa jednak 
v inte rpretácii samotnej , jednak v skladbe re· 
pcrtoáru. Tre ba priznať. že Toccata D dur 
BWV 912 J . S. Bacha môže v otázke autor· 
stva zaskočiť aj vyspelejšieho poslucháča . 
Nepripomína totiž v lineárnej kontinuite 
a kontrapunkte hlasov individuálne črty ba· 
chovského štýlu . Na prvé počut ie pripomína 
Busoniho klavírnu adaptáciu barokovej or· 
ganovcj skladby (zvláštna podobnosť zvuko· 
vej akosti D durovej škály v transkripcii or
ganového Prelúdia a fúgy) . A napokon i kla· 
vfrna faktúra - s re latívne veľkými skokmi , 
prefe renciou oktávového zdvojovania v jed· 
nej ruke. portamcntom hraničiacim s neštý· 
lovým staccatom atď. - je vyslovene antiba· 
chovská. Z pohľadu charakteru nasledujú· 
cich skladieb je viac-menej isté, že práve ten· 
to Bach nebol u mladej Juhoslovanky obli· 
gátnou či náhodilou voľbou . 

Známa klavírna Sonáta E dur op. 109 
L. van Beethovena je v oblasti klavírnej in· 
terprctácie vhodným te rénom na demonštrá· 
eiu a rchitektonického myslenia , najmä vo va· 
riáciách 3. časti. Rita Kinka postavila výrazo· 
vé polohy l . a 2. časti do silného kontrastu 
(zasnené Allegretto - razantné Scherzo) . 
chýbal však intfmncjšf dotyk s klaviatúrou, 
ktorej mechaniku si klaviristka pred vystúpe· 
ním zrejme nestihla dostatočne osvojiť. Naj· 
viac bol týmto nedostatkom handicapovaný 
začiatok 3. časti (Andante, molto cantabile 
ed espressivo); kde požiadavku plynulej kan
tabilnosti a vyrovnaného nanášania dynami· 
ky narušili výkyvy v hlasitosti a farbe akor· 

ŔltaKinka. Snímka archív Hž 

dov, sprevádzané. a le i vynútené aplikova
ním hry .. un a corda". Ncod~kriepitcfné tech
nické dispozície prejavi la K inka v závratných 
pasážach , vyžadujúcich mimoriadnu prstovú 
pohyblivosť. 

V pomerne krátkej Suite pre klavír op. 14 
B. Bartóka sa interpre tka j ednoznačne iden· 
tifikovala s pianistickým "barbarom" autora 
a na jeho podklade sa aj psychofyzicky od pú· 
taJa , ~vofnila . 

Záverečná a jediná skladba druhej polovi
ce programu - Sonáta h mol pre klavír F. Lisz· 
ta predstavovala napriek svojej obohranosti 
vzn1Sujúci komponent recitálu. V interpre
tačne i kompozične stále diskutovanej sklad· 
be stála v popredí otázka, akou koncepciou 
zastreší Rito Kinka jej celkovú a rchitektúru, 
či sa žiadaná kompaktnosť te jto veľkej stavby 
ne rozpadne na hudobné torzá. ba až izolova
né úlomky dielčich úsekov. Treba povedať, 
že k tomu v žiadnom prípade nedošlo. Vý
skyt náhodných kazov je prirodzený, analy· 
zovať a začleňovať ich do hodnotiacej kriti ky 
by bolo neúčelné . Po ne istých začiatkoch do· 
kázala klaviristka úspešne absolvovať 
4-5 kulminačných plôch a sústredi ť všetku 

Klal'frne duo Milada a Otokar Relprichovci. 
Snfmka archfl' Hž 

vej . ale i Koncerr F dur pre zobcovú flautu , 
sláčiky a hasso continuo A. Vivaldiho, v kto· 
rom upínal ~uvcrénny prístup Maniny Les
nej . Technicky i umelecky vyrovnaná hra 
všetkých akté10v ansámblu . ktod umeleckú 
skú~cnosť dokázali .,kfbiť s nesmiernym cntu· 
ziazmom a strhujúcou muzikalitou. no najmä 
vklad koncertného maj~tra Petra Zaj fčka , 
nenechali nikoho z pntomných ľahostaj ným. 

Na nedeľnom matiné ( 18. 2. ) sa v priesto· 
roch ko~ickej Galérie p1 edstavllo Janáčkovo 
kvarteto. O výkone tohto !>úboru sa možno 
vyj adriť iba v superlat ívoch. Pnaznivé kritiky 
L minulosti ~a potvrdili i na koncerte: v Sláči· 
kovom kvartete Es dur op. 74 L. v. Beetho· 
vena, v Smctanovom Sl áčikovom kvarte te 

energiu a výrazov(l koncentráciu do závereč
nej - vrcholnej fázy die la, ktorá je tvrdým 
orieškom aj pre klaviri~tov svetového reno
mé. Nemalé fyLické zdroje potvrdila inter· 
pre tka aj v temperamentnom prídavku -
Uhorskej rapsódii č. 6 B dur toho istého skla· 
datcfa a umocnila tak celkový priaznivý do· 
jem. 

• • • 
Spolupráca husli~tu Juraja Cižmarov1ča 

s klaviristkou Danielou Rusó potvrdzuje ich 
muzikantský súlad. Interpretačný profi l 
oboch podopiera jeden spoločný bod: akcent 
na tvo rbu akusticky a umelecky kvalit ného 
tónu. U Cižmarovič:l je tento moment spiitý 
s vedomím detailnej znalosti každej, i tej 
najmenšej č1astky tónového mate riá lu , či už 
v lineárnom slede a lebo vertikálnom súzvu
ku. Interprc t{lcia D. Rusó je zase popri uve
denej vlastnosti charakteristická inte nzívnym 
zapojen fm spontánnej kreativity do diania na 
pódiu . Teda kombinácia vonkoncom nic ne
zaujímavá. 

Hudobný vývoj Juraja Ci?maroviča nebol 
nikdy poznamenaný prudkými výkyvmi 
(aspo1i navonok nic). Bol to vždy plynulý po
stup po špirále. kde ~uma hudobných i mimo
hudobných skú~cností navrstvovala woj 
.. materiál" s vnútornou cieľavedomosťou 

a logikou. Tento k ryšta lizačný proces vcelku 
jasne vyhranil Cižmarovičov interpretačný 
prejav a o. i. zminimalizoval prvok akéhosi 
,. húževnatého úsilia". dovtedy tak markant· 
ný v každom jeho \'ýkone. Prog1am rcccnzo
vaného recitälu to potH dil. Janáčkova Soná· 
ta pre husle a klavír sa odhliadnuc od počia
točnej Mrnulosti zaskvela nadhľadom ; bola 
to ukážka profesionálneho ovládania nástro
ja (konk rét nosť tónu v l . časti . uvoľnenie tej· 
to konkrétnosti vo výrazovo vypätej 4. ča~ti). 
Výsostným patentom huslistu je technická 
exaktnosť v artikuläci i doznievajúcej dyna
miky (2. časť). vibrata. gli~sand a prudkýcp 
zvratov (3. časť) v časovej mierke. Tvorivým 
vkladom klaviri\lky bolo napr. vytvort:nic 
impresionistického zvukového pozadia hus
liam ponorcným do violončelovcj polohy 
v 2. ča~ti, ako aj zvládnutie náročných oktá· 
vových ú~ekov v 3. časti. 

Vlad1mfr Godár JC typom hfbavého skla
datcl'a-filozofa , hudbou vyjadrujúceho vážny 
poMoj k životu. V SekvenciÍ pre husle a kla· 
vír kombinuje ča~ové súradnice retrospektí· 
vy a perspekt ívy okolo chorálovcj témy, na
stoľuj e zvläStny druh evolúcie formou prira· 
ďovania . Takáto kompozícia prináša pre hus
listu osobitný modt:l interpretačného výko· 
nu, bazírujúceho najmii na výraze. Atypické 
je už počiatočné statické zotrvávanie nástro
ja v ponurej nízkej polohe a z toho vyplýva· 
júcc pevné a súvblé vedenie sláčika. Nasle-

Z mého života. no najmä v štvorčasťovom 
sláčikovom kvartete Jaromfra Dlouhého. 

Státnu filharmónia Košice s dirigentom Ri
chardom Zimmerom si na posledný februá
rový koncert (22. 2.) pripravila okrem úvod· 
nej Bcllovej Slávnostnej predohry Es dur 
a l . koncertu pre husle a orchester D dur 
S. Prokofieva i Dvofákovu Symfóniu č. 7 
d mol op. 70. Pôvodne ohlásenú A. Sestáko· 
vúv posl~nej chvili nahradil Leoš Cepický. 
ktorý v inštrumentálne náročnom sólovom 
parte Prokofievovho koncertu vystúpil s pre· 
my~lenou ·~oncepciou . R. Zimmer viedol or· 
chester vnímavo a ako už mnohokrát. i teraz 
presvedčil , .že hudba 20. storočia je jeho nc
~pornou dom~nou . Interpretácia Dvofákovej 
.. siedmej" bola poznačená častými výkyvmi 
najmä v súhre nástrojových skupin . Nemož· 
no pochybovať o jasnej ko ncepcii dirigenta, 
priliš sa však sústredil na zosúladenie jednot· 
livých zložiek. Dvofákova symfónia napriek 
snahe o čo najlepšie podanie v tomto prípade 
vcrmi nenadchla. 

Na margo organizátorov koncertných po
dujat í v Košiciach mi nedá , aby som sa ne
zmienila o programových bulletinoch. V úlo· 
he verbálneho sprostredkovateľa umelec
kých hodnôt a vo vzťahu poslucháč-interpret· 
-skladateľ mali by mať jasnú koncepciu a ob
sahovú náplň. ktorej cícrom by bolo prekle
nutie ich vzájomnej kore lácie. Ak nechceme. 
aby sa pretrvávajúci pokles návštevnosti kon· 
cenných podujati do~tal až k nulovému bo
du , musia zodpovedné inštitúcie vyvinúť ma· 
ximálne úsilie o ich propagáciu. A k tej patrí 
aj bulletin! Ak februárové koncerty v Koši· 
ciach mali vysokú umeleckú úroveň , o hulle· 
tinoch to už konštatovuť nemožno. V niekto· 
rých prlpadoch sa ,obmedzili iba na výpočet 
programových čísiel, v iných sme sa zuse 
stretli s rébusmi i tlučiarenskými nepodarka
mi. nad ktorými si mohli lámať hlavy i tf naj · 
zainteresovanejší (napr. bulletin posledného 
koncertu)! 

JÚLIA BUKOVINSKÁ 

dujúce zvukové obrazy a metafory vytvárajú 
vlastne schému celej skladby (známa téma. 
virtuózny prvok zdvojený v oktáve. pseudo
folklorizujúci ú~ek . zvonkohra klavíra .. il la 
Marián Varga" , zvuko malebné .. výstre ly" 
klavíra v diskante a pod.) a z i nterpretačného 
hľadiska predstavujú zmes viacerých techník 
či druhov prednesu. Zdá sa, že venovanie ne
minulo adresáta, hoci pluralita inte rpretácií 
hy o tejto skladbe mohla prezradiť ešte viac. 

Ako dobrí hudobní partneri sa prczento· 
vali J . Cižmarovič a D. Rusó v Sonáte A dur 
pre husle a klavír Césara Francka. nespor· 
nom dramaturgickom ťažisku recitá lu . Na 
rozdie l od minulosti . te rajšie sebavedomie 
hu~listu vychádza zo zre lej interpretácie. Vy
~lovenc krásny tón i spevné legáto . aké uplat· 
nil v l . časti . hovoria o dlhoročnej práci na 
sebe. Klaviristka mala svoj part detailne vy
pracovaný. naprie k vizuá loemu kontaktu 
s notovým textom sa pozoruhodne vysporia· 
dala so sólistickou náročnosťou klavírneho 
sprievodu 2. časti (Allegro). Vervou a pri
značnou húževnatosťou predchnutý huslistov 
prejav priliehavo zodpovedal brahmsovské· 
mu dramatizmu tejto hudby. V nádhernej 
fantázii 3. časti . v presnom dávkova ní tóno
vej intenzity a v dosahovaní plynulého, .. te· 
čúce ho" tónu, sa Cižmarovič ukázal ako 
ozajstný profesionál. Známa téma zo 4. čast i 
(Allegre tto poco mosso) a celý jej priebeh 
ma pre~vedčil . že interpre t si s Franckom ro
Lumic, vyžíva sa v jeho hudbe , je jej plne od· 
daný. Nemalé nároky klavírneho partu tento 
raz ukázali , že kontakt s notami bol prekáž· 
kou vo vizuälno-hmatovcj orientácii pianist· 
ky. Záver skladby bol poin tou v zmysle part· 
nc rského súzvuku oboch inte rpretov. 

Originálny hybrid - Ravelova rapsódia 
Tzigane - poskytol obom stranám. inte rpre
tom aj poslucháčom. istý druh zmyselného 
vyžitia . Temperamentný vstup sólujúcich hu· 
s ieľ s uplatncnfm typických cigánskych ma· 
nie rov. čo ako elektrizoval. dával tušiť ešte 
chýbajúci krôčik k optimálnemu tvaru. Zau· 
jimavé bolo stvárnenie zvláStncj (jemnej až 
hustej) štylizácie klavíra ako vrstvy kontras
tujúccj k h~sliam . Nasledujúce vstupy klaví
ra, absorbujúce fragmenty v duchu Liszto· 
vých Uhorských rapsódií. ba ani exoticky 
znejúce orientalizmy, nic sú z int erpretačné· 
ho hľadiska príliš pozoruhodné. Nápaditosť , 
paganiniovská virtuozita a nefa lšovaná rap· 
sodickosť husľového partu , vytvárali pre Ciž· 
maroviča médium vlastne pre jeho nature l. 
Takéto atribúty hudby totiž vzbudzujú maxi· 
málnu zaangažovanosť inte rpretov, preto aj 
inte rakcia a celková spolupráca oboch ne
mohla byť iná ako perfe!.tná. 

JURAJ POKORNÝ 
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Je ~právne. že vychádzajú platňové ~amplcry z Bratislav
ských džezových dnf. Stáli návštevníci ~i radi za,pomínajú a tí. 
ktorí ~a na festival nedostali. si môiu vypočuť a~pol'l malý zlo
mok z džezového maratónu. 

Dvojalbum otvára čc~ká popdžezová ~kupina Horká linka. 
Ich hudba zachytáva aktuálne trendy. je určená šir iemu okru
hu poslucháčov. V minulom roku sa dokonca dostala do semi
finále Bratislavskej lýry. Pfckvapení je kompozícia príznačná 
pre elektrický funk . Na hutnom. rytmickom podklade umož
ňuje sólistom maximálnu realizáciu . V tomto smere vyniká 
hosťujúci hráč na saxofóne a dychovom syntetizátore (EWJ) 
Američan Darryl Kennedy. 

Z celkom iného cc~ ta je Just Kiddin' v podaní skupiny kl avi
ristu Michela Camila. Tento virtuó.t z Dominikánskej republi
ky sa vo svete preslávil interpretáciou latinskoamerické ho die
zu. Rytmicky absolútne prcgnantná . .livá a nadhľadová súhra 
všetkych hudobníkov (okrem M. Camila M. Bowie - kontra
bas aJ. Roscnblatt- bicie) umožňuje v maximálnej miere vy
niknúť Camilo'vým sólistickým prednostiam -strhujúcej. te m
peramentnej , priarnočiarcj . technicky úplne mimoriadnej hre. 
Vy~túpcnic skupiny bolo fa~cinujúcim zážitkom. 

V kupinc Impulz z l lolandska dominujú dva trombóny. 
Tým je čiastočne podmienená i špecifická atmosféra témy 
skladby Het Verkccrde Been. Skoda, že sľubný úvod trochu 
zmraz! vágne sólo na klavín a nesmelý prednes skupiny. 

Altsaxofonista Steve Colcman patr! k tým mladým americ
kým hudobníkom. ktorí, hoci poučení majstrami be-bopu . sa 
nechávaJÚ inšpirovať skôr !>účasnejšími smermi. čím sa vyhý
baJu tradfciám v obvyklom zmysle. Coleman spolupracoval 

s mnohými poprednými svetovými hudobníkmi. V sólovom 
úvode ~kladby Tang Hung sa v č lenitej, rozkošatenej improvi
zácii hlá~i k ~vojim predchodcom- Ch. Parkerovi a J . Coltra
novi . ne~kôr sa z tejto predo hry rozvinie elektrický fun k s pod
~tatne stručnejšfmi vyjadrovacími prostriedkami. Samozrej
me. v mene pricraznosti. Mne sa však zdá . že na koncerte od
zneli i zauj ímavejšie kompozície. 
Du~an Húščava so skupinou Nočné mesto je typický bc-bo

pový mainstream. Pri gitarových sólach (M. Jakabčic) však 
hudba trochu máca napätie- v súbore totiž absentuje klavír. 
A kde sa vytratila G . H(t~čavová (spev). uvcdem\ na obálke? 
Húščava je. ako obyčajne, presvedčivý. 

Kubán.;kcj skupine Fervet Opus hy ncza~kouil zmysel pre 
mieru vo vý~tavbe kompozície Ch. Parkera Billy's Bouncc. 
Chýba totii proporčnosť, jednotlivé časti ~ú zbytočne dlhé. 
Rytmika hrá pr Ili~ .. zbrklo". Spev M. C. Valdc)ovej akcentuje 
sonoritu a spontánnosť. Náročnú bopovú tému odspievala na 
100 %. v improvizácii však niekedy menej zname ná viac. Ve r
mi p.:kné je ~axofónové sólo A. Thompsona. 

Kvarteto Igora Nazarjuka zo ZSSR zahralo kultivovaný 
akustický džez 70. rokov. Na~kytá sa analógia l> Corcovými 
platitami, ako Friends. Hudobníci kvarteta disponujú skvelou 
tcchntkou , klavirista Nazarjuk obohacuje hudbu <>úboru o ro
mantizujúce mome nty . Vážnym tech nickým nedostatkom je 
plocho zosnímaný saxofón znamenitého výškara S. Gurbuloš
viliho. Súbor sa predstavuje uk;Ukou z rozsiahlejšej kompozí
cie Hudba za oknami. 

Skuptna Attila Malccz Bop Art orchestra .tahrala prekom
ponovaný, miestami až artistný jazz-rock, či (v ukážke Disap
ears) skôr .. rock-jazz·'. Kompozícia má emotívne pôsobivé 
miesta . uic ako celok by mohla byť intcgrovanej~ia. 

Hudobníci troch národností si zahrali v medzinárodnej kon
kláve . Huslista K. Debski pri~ iel z PĽR. saxofonista G. Czcp
rcgi a kontraba)t~ta P . Vasvári z MĽR. Našu vlasť zastupoval 
bubeník J . Fabrický. slovcn~ká bubenfcka jednotka. Spolu si 
zahrali i Debskčho kompo7íciu Wc Miss You. Sugestívna té
ma prechádza do .. jam-sessionovej" časti, podlo.lenej hutnou 
rytmikou. Mne v nej chýba hatmonický ná~trOJ . Všetci hudob
níci vSak dokazujú. že patlia medzi majstrov. 

Bopovo-mainstrcamovú ma~krtu nám pripravil majster Phil 
Woods so svojou skupinou. Hudobník. ktorý šesťkrát za sebou 
V) hral rebríček najlepších sve tových a ltsaxofonistov v ankete 
časopisu Down Beat, jeden z najvýznamnejších Parkerových 
nasledovníkov, sa obklopil skvelými hudobníkmi. Ich hudba 
je plná hravosti , radosti, nadhľadu. kontrastov a frenetických 
sól. Toto všetko môžme počuť v kompozícii Rado. ktorú nám 
ponúka dvojalbum. 

Starší páni z ľínska. Encko's Happy Singers si zahrali poho
dou prežiarený swing a publikum im určite odpustilo občasné 
tnviálnosti. Ich milé vy~túpenic dokume ntuje pie~eň On The 
Sunny Side 01 The Street. 

Skupina Taliskcr z Velkej Británie ma na vystúpení zaujala 
nápaditým vyuiívaním keltského folklóru. Kompozícia The 
Man Free Lei th je vsak skôr freejauová a atmosférou evokuje 
Stivínovc Výlety s Pierre Favrom. Vo vcfmi dobrom ~vctlc sa 
ukázal nautista Pete McPhail. 
Bru~ Trio zo Svédska zahralo moderný. kultivovaný komot

ný dlcz. Skladba Forscin Special klaviristu A. For~etna je for-

movo nekonvenčnú. hudobníci sa matcriítlu zmocnili skutočne 
kreatívne. 

Kto čakal od H . Hancocka na BOD 'HH elek trické fusion 
alebo funk . hol sklamaný. Vystúpenie toho to klaviristu ~·vctn
vého mena holo akademické. bez iskrenia . S Hancockom ne
vystúpila ani osobnosť fo rm:ítu B. Matsalisa. ako nn Medzinít· 
rodnom jazzovom festivale v Prnhe v Hlku 19H6. Altsaxofonis
ta G. Osby je výborný. chýba mu však ten ťažko definovatcfný 
štvrtý rozmer najväčších majstrov. V tomto duchu sa nc~ie 
i Hancockova známa Maidcn Voyagc. v ktorej sa viac-menej 
obmedzil na sprievod - pre myslený n kusý. akým Hancock 
vždy vynikal. 

Na dvojalbum sa nedostala nahrávka vynikajúceho hrit~ké

ho ~axofon istu Courtney Pine a (problé my ~autorským i práva
mi?). 

Po zvukovej stránke m{t záznam obvyklé .. muchy" živých 
nahrávok. Klavír je miestami dosť potlačený do pozadia . has
gita ra či kontrabas ~ú málo konkrétne . dychové nástroje občas 
plocho nasnímané. 

MARIAN JASLOVSKÝ 

Flautové koncerty (F. X. Richter, C. Stamitz, 
F. Benda). 
Eugenia Zukerman, flauta. Slovenský k~ 
momý orchester, umelecký vedúci Bohdan 
Warchal. 
OPUS 9310 2088. Digitálna nahrávka. 

Titul. ktorý sa v predajniach OPUS-u objavil v poslednom 
kvartáli minulé ho roku, istotne poteší tých diskofilov, ktorí sa 
špecializujú na sugestívny prejav warchalovcov. Tento raz je 
umocnený tvorivou spoluprácou s a merickou flautistkou. kto
rú sprevádza pome rne zvučné renomé. Dramaturgia predkla
danej platne odkr)•va poslucháčovi u nás ešte pome rne utajo
vanú bránu k epoche pre rodu estetických a poetických ideálov 
od baroka !>merom k ranému klasicizmu . Každý z troch maj
strov repreze ntuje špecifický hudobno-štýlový problém a vzá
jomná konfrontácia ich nautových koncertov vynikajúco po
krýva pole delikátneho hudobného rokoka ... Najbarokovcj
ším" dojmom na mňa zapôsobil Koncert e mol F. X . Richte ra: 
tvarova ním materiálu . spôsobom jeho exploatácie. latentnou 
alebo očividnou prítomnosťou barokových štruktúr. Richtcro
vc triové sonáty stí významnou kapitolou dedičstva hudby 
18. storočia a poznamenali napríklad i skladatefove tvorivé vý
chodiská a orientácie aj v kontexte konccrtantných kompozí
cií. Bcndov Koncert c mol akoby najsilne jšie pociťoval povest
né dva mlynské kamene: ak Rich terov štýl pripomína Wilhel
ma Fricdcmanna Bacha, Bendova pozícia korešponduje 
v tomto prípade s pozíciou Carla Philippa Emanuela Bacha. 

. Najjasncjší je Stamicov koncert, ktorý sa pohybuje už na vy
kryštalizovaných základoch nového štýlu , nových ideálov. Stý
lové dispozície troch koncertantných skladieb českých emi
grantov nachádzajú odozvu aj v interpretačnom prístupe Eu
gcnic Zukermanovej. V Richtcrovom koncerte preferuje kvá
zi barokové affettuoso (v strednej časti vari až preexponova
né) . na druhej strane Stamic je vzdušný, elegantný a gracióz
ny. Nepochybujem o tom. že E . Z uke rmanová vlastní špičko
vý nástroj. pre to ma neprekvapila kvalita tónu, pome rne ši ro
ká výrazová škála. dete rminovaná samozrejme požiadavkami 
štýlovosti a neodškriepiteľná lahodnosť zvuku . Koncepcia Eu
gcnie Zukermanovcj organicky splynula s koncepciou warcha
lovskej interpretácie. ktorá sa už dávno stala javom sui generis 
a vytvára živnú pôdu aj p ri realizácii nautových koncertov 
ttoch majstrov. Považujem za zbytočné rozvádzať črty tohto 
štýlu , je všeobecne známy. obľúbený a napriek silnejúcim 
trendom preorientovať interpretačn ý ideál smerom k autcnti· 
cite, budú nahrávky SKO istotne vždy žiadaným tovarom. Rc
alizácia flautových koncertov vyhovuje aj náročnému uchu; 
pracovný tím O PUS-u priviedol na svet vysoko kvalitný zvu
kový záznam. disponujúci rýdzosťou akustické ho signálu, šťav-

. natosťou a až prekvapujúcou plasticitou. 

Flute Works. J. lbert, Ch. Grlfl'es, C. Niel
sen, W. Perry. 
Keith Bryan, flauta. Symfonický orchester 
Čs. rozhlasu v Bratislave. 
Dirigent Zuohuang Chen. 
OPUS 9310 2050. Digitálna nahrávka. 

Druhý raz nauta, avšak z troška iného tvorivého zorného uhla. 
Rokoko a rodiaci sa k lasicizmu~ flautu zdedili po baroku. 
20 . ~toročie ju muselo de facto znovuobjaviť, pretože skladate
lia 19. ~toročia mali celkom iné predstavy o kvalite sólových 
nástrojov, aké im subtflna flauta poskytovala. Dve z kompozí
cií zaradených do dramaturgicky vydareného titulu OPUS-u 
najlepšie prezentujú možnosti nauty v tvorivých úsiliach neo
klasicisticky uvažujúcich skladateľov - Jacquesa lberta a Carla 
Nicl ena. Prvý z nich prenikol do hudobnohistorických traktá
tov práve vďaka epochálnemu Flautovému koncertu . Epochá l
ny je najmä z pozlcic nautistov- splnil funkciu trb lietavej is
kry, lákajúccj mnohých majstrov do osídiel nautovej literatú
ry. Navyše. lbcrtov Koncert maximálnou možnou mierou vy
užlva nautu a nautistu, čo každý ambiciózny hudobník s ra
dosťou privíta. Flautový koncert J . !berla sa udomácnil do
konca aj na našich koncertných pódiách. čo sa však. žiaľ, nedá 
povedať o famóznom Flautovom koncerte dánskeho génia 
Carla Nielscna. Tomu naša klíma akosi nepraje - a veru bolo 
by z čoho vyberať! Zvuková realizácia Flautové ho koncertu je 
prvá mne zná ma exkurzia OPUS-u do sveta vynikaj úceho hu
dobného architekta zo severu E urópy a verím. že tento svet 
nájde priaznivú odozvu u nejedného poslucháča. Partitúra 
Koncertu hýri všetkými nekonvenčnými nápadmi invenčného 
tvorcu, zasadenými do prostredia nonšalantnosti. brilancie 
a žoviálnosti. Perfektná kontrapunktika, inštrumcntačné svoj
ráznosti , zmysel pre únosnosť materiálu . variačná práca hodná 
najvyššieho ocenenia - to všetko sú vlastnosti Niolscnovho 
Flautového koncertu, ktorý je konccrtantným pendantom 
Siestcj symfónie stojacej na vrchole jeho expanzívneho tvori
vého odkazu. Nahr~vka tohto diela v edičnom programe 
OPUS-u ma potešila a dúfam, že Carl Nielsen ešte nájde svoje 
miesto v srdciach našich hudobníkov a hudobných vydavateľ
stiev . Dramaturgiu platne Flute Works veľmi zvláštne dotvára-

jú dve kompozh:ie pre llautu a orche~tcr . Pnem C'harh:'a Gril
fcsa zaujme špecificky lll\ldclovanými lnldohnými parametra
mi. naj mii melodikou. Letné nokturno Williama Perryho Lava
t)a pasívnou naslúdlosiou a pri jeho počúvaní som si vedel 
presne predstaviť sitmíciu v prc~t;ivkc televízneho programu 
rieše nú prcstrilmm na lesntt ttithl so sccnériou majc,t;itnych la
hutí na vodnej hladine ... Ale aj za takttto inform;iciu z hudob
ného diania spoza occ;inu môže hyť di~kofil Vlfačný. Najmii. 
ak ide o intcrprct<tčne vydarenú exkur.tiu. Keith Bryan je 
umeleckou osobnosťou úctyhodných kvalít a ak na miw hra E. 
Zukermanovcj v preuošlcj recenzii JXlSt'hila vcfmi poLith ne. 
hra K. Bryana ešte viičšmi umo<.' l)ujc zvukové možno~ti mi
stroja (čo je samozrejme podmienené intcrprctovan~mi 'klad
bami). Hníči SOC'R-u pod vedením čín,kcho dirigenta odvie
dli poctivú prácu. v Nielscnovom Koncerte mi chýha viac i~kri
vosti. čo je však vyslovene subjektívne stanovi~ko. Zvukovú 
kvalita snímku je vyhovujttca. ohč;~~ zanik;i daanic v ordte· 
strítlnom apar;ítc (Nielsen. lbert). nu:i: niet dôvodu. ah) \11111 

platt)u Flutc Works neodporúčal do priazne hudhymilo\'né ho 
z{tkazníka . IGOR .JAVORSKY 

Vianočné spevy a koledy. 
Opus 1989 
Stereo 9312 2153 

Stalo sa dobrým zvykom. ic vydavateľstvo O IIUS priptavu
jc každoročne na vianočný t rh tituly. priamo motivované wiat
kami . Jednu z najnovších platní vo výhcrc Vladimíra Slujku 
prináša duchovné a svetské koledy v llprav;ich slovcn~kých 
skladatcl'ov. V širšom žánrovom z;íhcre od vok;ílnchn spraco
vania a cappella (A . Moyzcs. F. Prášil) cez komorné ~o sprievo
dom dychového kvartew (J. Cikker) až po voklilno-orchc,trítl· 
ne (D. Kardoš. l. Zeljenka) prinúša v fXldstate jednoduché 
úpravy. kto ré vo väčšine prípadov prekračujú nímcc .. ú:Htko
vých" skladich a smerujtí k tvorivému uchopeniu a ptlChnpe
niu piesňovej predlohy. Možno skôr hovoriť o 'pracovaní kto
ré pri plnom rešpektovaní pôvodnej . vyhranej piesne skrýva 
vo väčšine úprav snu hu ozvhíštnif jednoduchý nitpev drobn ým 
kompozičným detailom. odhaliť či zvýrazniť výrazový odtiet) . 
význnmovú súvislosť. kontext ... Veď už ~amntné vianOl'né 
piesne prcdstnvujú výsek z istého komplexu wetonitzorového. 
estetického. výsek z tntd ícic ako pric~ečníka vmccrých vplv
vov. zdrojov. V jednotlivých úpravách sa výrawvý akcent pre
súva ntz nn pastor{tlnosť. h ravosť. pôvabnú naivitu a čbtú ra
dosť. inokedy na nehu a lyriku. na slitvnostnost' monumcnt ;íl
nosť. pokoru . V Moyzcsových Koledách pre miesaný zhoa za
ujme cho rálová štylizácia. efektne uplatnená modulúcia. tvu
komaľba v podohc imititcic hlasu zvonov; v Cikkerových Via
nočných koledách striedme využi tie ostrej disonancie v harmo
nizácii príznačného melodického zvratu . hravé muzicírov;mic 
dychového kvarteta. kolorovamí vari:ícia nápevu. využitie tmi
lačného kontrapunktu ako gradačného prostriedku (tak typic
ké pre mnohé Cikkcmvc úpravy). V Kardošových Východo
slovenských vianočných spevoch pre ~oprán. harytón. žen,ký 
zbor a orchester vystupuje do poprcdta ~ l riedanie náladovo 
kontrastných polôh. hohatít farebnoM· orche~tralneho 'pricvo
du, rozsiahle statické ostinátne plochy ako podklitd pre niapcv; 
v Zcljenkových Valaských kolcd;ích pre alt. muhký zhor n or
chester rust ikálnosť, nadviizujúca na ~ymfonické fXltiat ie 
v tvo rbe generácie hudobnej moderny atď. Zvitč\a ~krývajú is
kru kompozitného nápadu. Azda aj úsilie spestril ~i uptavnva
tc ľskú prácu vtipnejším kompozičným ric~ením. To vtič\mi 
chýba lo v Koledách pre miešaný zbor F. Prá\ila. 'pracovanými 
v porovnaní s predchádzajúcimi úpravami o niečo fádncj~ic ; 
zauj ímavo v nich pôsobi li skôr samotné predlohy. najmä JXl· 
v<tbné východoslovenské varianty či verzie vianočných pic,ní. 

Medzi koledami . spracovanými v úpravách. sa okrem duchov
ných piesní nachádzajú fudové pic~nc vianočného zvyko,lnvia 
priamo z teré nnych zápisov. So všetkými však preu'a len kon
trastuje populárna T ich{t noc v úprave F. Prá~ila . z.tradcná do 
výberu podľa môjho názoru nevhodne. Platňa mimovofnc na
vodzuje otázku dramaturgickej vyhrane nosti uv. vianočných 
titulov z OPUSu. Ich vydávanie splňa v ča~e wiatkov iste 
v prvom rade atmosférotvoroú funkciu. Tá by v~ak nemala byi 
jediným kritériom. K vydávaniu vianočnej tvorby napr. z od
kazu starých mujstrov by sa vedeli vysloviť hudQhní historici. 
V jednej z ďalších ohlastí vianočnej tradície - vo vyd;ívaní ľu
dového vianočného zvykoslovia a pie~ní , a to predovšetkým v 
ich relatívne autent ickej podobe (t.j. bez z;hahu 'kladatcfa). 
OPUS ostáva zatiaf dlžníkom . Najmii dlžníkom 
v systematickejšej pozornosti vcnov~tncj týmto prejavom . 
K vydávaniu ich úprav a štylizácii len jednu poznámku- mali 
by byť jasnejšie prcdklndané ako paralc ln;í n nic alternatívna 
edičná činnosť. 

Interpretačne na snlmke ~polupracoval Spevácky zbor mes
ta Bratislavy (L. Holásek). Slovenský filharmonický zbor a or
chester Slovenskej filharmónie (P. Procházka) , spevácky zbor 
Technik (M. Gcrgcľová) a sól isti D. Kubrická, S. Vrúbeľ 
aD. Laščiaková. 

HANA URBANCOV Á 



Slávnost' s fiaskom 
Jedným z podujatí. ktoré malo umocniť se

demde~iminy ND, bol i slávnostný koncert 
v opere SND. Táto akcia sa vzhľadom na só
li~tické zázemie SND. súčasnú vnútropolitic
kú i zahraničnopolitickú situáciu, ale v nepo· 
slednom rade i vkladanie plnších významov 
do pojmu národný mohla stať prinaj menšom 
manifestačným úspechom (v posledných ro
koch tak notoricky prece llovaného) sloven
ského interpretačného umenia. A to nielen 
doma. ale prostredníctvom rozhlasového 
a televízneho vysielania i v zahraničí. 

Malo umocniť ... mohla sa stať ... 2:iaľ , ne
umocnilo a nestala sa. Zo slávnosti zostalo 
fia~ko a šanca, ktorú držalo v rukách umelec
ké vedenie opery SND, sa premenila v tres
tuhodný či n . Celá zá ležitosť je o to smutnej
šia a trápnejšia. že sa odohrala 3. marca. teda 
temer tri mesiace od revolúcie, ktorá- či sa 
to niekomu páči alebo nie - bude eSte dlho 
fungovai čosi ako datovanie ,.pred Kristom 
a po Kristovi" na československý spôsob. Le
bo vlastným zmyslom medzníka (či už ide 
o pôvodne predpokladaný rok narodenia 
Krista alebo 17. november 1989) nie je ani 
tak ča~ové ohran ičenie, ako vyjadrenie no
vých vztahov, novej kvality a teda i nových 
kntéri í. Z toh to pohľadu sa mi ako recenzen
tovi miesto tradičného hodnotenia umelec
kych vykonov spod pera rinú hlavne neprl· 
jemné otázky: 

l) Prečo dramaturg•a opery zaranžovala 
akciu na spôsob prednovembrových osláv. 
keď vedela, že súbor pôjde na zahraničné 
turné'? V prípade. že to nevedela (!), prečo 
koncert nezrušili alebo nepresunuli na skorší 
termín'! 

Z druhej strany: ak umelecké vedenie ve
delo o plánovanom koncerte, prečo nechalo 
dramaturgiu, torzo orchestra a zvyšok sólis· 
tov napospas .. krvilačným" kritikom? Je 
predsa všeobecne známe, že akcie, ako tre
bárs koncert k 70. výročiu umeleckého telesa 
alebo zahraničný zájazd sa neplánujú vopred 
iba týideŕ1 či mc iac ... 

2) V toznamc kmeňových sólistov SND sú 
mnohé mená, ktoré poznáme skôr zo správ 
o opernom dianí v blízkych i tých najvzdiale
nejších krajinách , skôr zo zahran ičných na
hrávok a viedenskej televízie, ako z osobné
ho stretnutia v ope1e či na koncertnom pó· 
diu . Počas celej sezóny sa nútime tento fakt 
zobrať racionálne. s plným pochopením. Ale 

i pri maximálnej tolerancii a maximálnom 
rozšírení hranfc pojmu ,.reprezentácia" sa 
pýtam umeleckého š~fa opery: Prečo som 
musel na slávnostnom koncerte k jubileu sú
bo ru počúvať nostalgický výkon pána Pappa, 
keď som mohol počúvať Dvorského či Kund
láka? Prečo na javisku nestál Mikuláš, Kop
čák, Rybárska, Livorová, atď. atď.? (Výber 
mien a poradie nie je žiadnym rébusom -
pozn. autora .) 

Nie je to prinajmenšom paradox, ak praž
ské Národné divadlo, ktoré žije v nemalej 
miere na účet slovenského vokálneho ume
nia, nakoniec výpomocou (1. Kusnjer) za
ch raňuje jubileum svojho "mladšieho a slab
šieho brata"? Ci sa už naozaj nenájde v slo
venskej kultúre nejaký "klaus", ktorý zhro
maždí náš (t.j . slovenský) kapitál a nedovolí 
tým, ktorí boli poverení ním hospodáriť , zve
rené talenty rozkotúľať? 

Ak sme si ~ž pomohli Slovákmi-nečlenmi 
SND (M. Hajóssyová - Št. opera Berlín 
a š. Margita- ND Bratislava), prečo sme si 
netrúni na G. Bellačkovú (ND Praha) či do
konca na E. Grúberovú a L. Poppovú (obe 
Štátna opera Viedeň), o ktorých sa nedávno 
istý publicista smelo (t. j . pred 17. novem
brom) vyjadril, že veď .. i oni sú naše"? Ci už 
tak alebo onak. či sme siahli do vlastných zá
sob alebo po ,.internacionálnej" pomoci . 
hlavným kritériom výberu mala byť iba kvali
ta . A na tú sa, žiar, v niektorých prípadoch 
akosi zabudlo. 

3) Odpovie mi niekto na otázku, prečo or
chestrálny sprievod zabezpečoval profesio
nálne chladný. nepružný a nezaujatý .. zlepe
nec·• zvyšku domácich hráčov a hostí (hrali 
v presilovke)? Argument o účinkovaní súbo
ru v zahra ničí- vzhľadom na vynaložené pro
striedky, propagáciu, publicitu a proklamo
vaný význam koncertu - zámerne ignorujem. 
Nie. nevadí mi veľkorysosť umeleck_ého ve
denia voči vlastným hráčom (valutové diéty) 
a výpomociam (hooorár v menej atraktív
nych Kčs); vadí mi . že sa im zo zreteľa vytra
til hlavný cief pôsobenia zvereného súboru -
divák-poslucháč! 

4) A napokon posledná otázka: Prečo 
umelecké vedenie SND - vzhľadom na obsah 
a vopred prcdvídateľné úroveň koncertu -
nezrušilo dohovor s Cs. televíziou, službu 
ktorej v tomto prípade (reprezentácia sto-

Na záver sl'vnostnébo koncertu sa prUU pokloni( vktci účinkujúci sóUstl a dlrlaentl: (zl' a
va) G. Papp, M. H!Uóssyov4, I. Kusnjer, l. Klrllov4, š . Margita, E. Jenlsová, J. Špaček, 
V. Málek, G. Auer a O. Dohnúayi. Snímka l:STK 

venskej kultúry) možno hodnotiť- jedine ako 
medvediu? 

Z druhej strany: Prečo televízia - znovu 
vzhTadom na kvalitu - koncert nielenže pre
berala, ale sa nim dokonca megalománsky 
snažila preraziť do domácností v celej repub
like? Domnievam sa, že šéfredaktor hudob
ného vysielania vie, že prenos hudobného 
podujatia v sobotu v hlavnom vysielacom ča
se (!) - ak má konkurovať ostatným našim 
i zahraničným programom - musí byť na pat· 
ričnej úrovni. V tomto prípade však jeho za
radenie môžme chápať iba ako prednovem
brové učinenie zadosť jednému - z hľadiska 
kultúrnej politiky - zo žiadaných sviatkov. 
v žiadnom prípade však nie ako tvorivú 
a plodnú spoluprácu televízie s umeleckými 
inštitúciami. 

x x x 
Kritike sa často vyčíta, že nie je konštruk

tívna. Preto budem konkrétny: Som presved
čený, že so sólistickým kádrom, akým SND 
v súčasnosti disponuje, mohol odznieť kon
cert , ktorý by sa stal udalosťou sezóny a pri 
ktorom by divadlo praskalo v švíkoch. 
Vzhľadom na predpokladanú vysokú ume
leckú úroveň mohol plniť i dôležitú humanit
nú či charitatívnu úlohu: výnos z vysokého 
vstupného mohol slúžiť napríklad na naše 
zdravotníctvo, alebo ak chcete, na tatranský 
vrtulník. (A to sa už ani neodvažujem vyslo-

• vit myšlienku o bezprostrednom zapojení te· 
levfznych divákov do tejto akcie. s tým, že by 
bola v najbližšfch dňoch verejne vyhodnote
ná - trebárs i s menami darcov a výškou da
rovanej sumy, ako to poznáme z viedenskej 
televízie. A tam už asi naozaj vedia, prečo to 
robia.) Za program, do ktorého by boli zapo
jení naši atraktívni umelci-sólisti. by sme sa 
určite nemuseli hanbiť - či by sme ho prezen
tovali vo forme priameho celoštátneho vysie
lania, rozhlasového prenosu alebo záznamu 
na gramofónovej platni. Vo všetkých troch 
podobách by nepochybne išlo - či doma ale
bo za hranicami - o skvelú reprezentáciu slo
venského interpretačného umenia a z h ľadis
ka ekonomického o žiadaný a teda dobre 
predajný artikel. Predpokladám, že takto 
prehodnotený "reprezentačný" i fi nančný 
efekt by zatienil terajší výsledok. 

Co dodať na záver? Leda ak konštatova
nie, že novembrová revolúcia skončila 
v SND asi tamojšími mftingami. 2:e nedošlo 
k žiadanému posunu: to, čo malo byť už dáy
no založené ad acta, je krutou realitou a čo 
malo byť svetlým dneškom, ešte stále zostáva 
utópiou. Kvôli tomu sme ale na studc'ných 
novembrových uliciach nemrzli, či hej? Na to 
nám však v tomto prípade môžu odpovedať 
iba príslušní pracovníci divadla a televízie. 

JURAJDÓSA 

·Tn vás nanosledy prosím, znoanite sa! obraze si tvorcovia očividne nezamieňa
j ú sta ré s drievnym , či do konca dre ve
ným , statickým. A j Vychodil v stavbe 
scény rezignoval na drevo, na one n tra
dičný stavebný ma teriá l našich predkov, 
postavil hradné múry murované, ne
svornosťou síce rozpukané, ale stá le eš
te pevné. Poha nia na východe ríše sa 
nestre tajú v lesoch , lež sú zalezení 
v jaskyni , kde hrozba Pe rúno vho žrcca 
má d rvivejšiu ozvenu. Predst avite lia 
hlavných postáv- O . Ma lachovský a ko 
Sväto pluk , F. Caba n a )<o Mojmír, 
E . K ittná rová a ko Ľutomíra , A . Czako
vá ako Milena, J . Ábel a ko Záboj - na 
prime ranej úrovni zopa ko va li v te n 
svätvečer svoje už rokmi overené kreá
cie, z tých nových tvár í a hlasov sa me
dzi pro tagonistov nosnosťou hlasu pre
bil V . Kubovčík v do te ra jšej inscenač

nej tradícii najmladším Dragom írom. 
Z pozadia príbehu do popredia večera 
a obnove ného naštudovania vytia hla 
Blagotu l. Kirilová. Ani sme ne tušili, 
koľko hudobných krás má v sebe tento 
pa rt . V titulnej postave kráľovské žezlo 
už tridsať rokov pevne trímá O. M a la 
chovský. 

Nemá me v opernej tvorbe na lieha
vej ších , varovnejš ích slov, ako túto 
Svätoelukovu prosbu i hrozbu . Ak bra
to m Cechom veští krásnu budúcnosť 
v každej t'ažkej i ra dostnej hodine kňaž
ná Libuša, tak nám predpovedá rovna
ký osud- či že dlhé temno a po tisícroč í 
úsvit ~ l obody - veľký veľkomoravský 
kráT. Sláva ti král'! - jasá zbo r; Sláva ti 
Majst re! - plesalo hviezdoslavovsky 
úl'ubou naladcné obecenstvo na hviez
dnom večere pri o bnovenej premiére 
Suchoňovho Svätopluka v o pe re SND 
24. februára . Bola to a koby " posledná 
večera"· nášho prvého operné ho súbo ru , 
ktorý na prahu osláv svojich sede mde
sia tin odišiel na d lhý komerčný zájazd . 

Nie t pochýb: každý ve l'ký sviatok ma
li by Slováci slávne sláviť práve týmto 
d ie lom . C hválabohu , E ugen Suchoň sa 
pred tridsiat imi rokmi nedal nakloniť 

a ni \kloniť, aby pod pláštiko m histórie 
glorifil..oval vtedajších mocných a ich 
moc. napísal kôr naše javiskové oper
né pa~ie než dobovú .,miss u solc mnis". 
Je ho opera o dobe rozko lníckej a di -
harmó nii v ná znie síce harmonicky, 
ale i burcujúco: nic veľmi presvedčivo, 
kde sa volá do boja pästného , ale zato 
silne tam. kde nás nabá da k vnútorné
mu zápasu s na mi samými. Die lo však 
neaktualizujú le n prvky ideové. T en · 
to rozsiahly d ivade lný ko los má ta k 
úchva tný .,me los'· , že zabudnete na je
ho dL! ku i zdfhavosť (napr . obrazu vo 
vojenskom tábore). M á , čo musí byť 
pre operu prvoradé: má presvedčivú hu
dobnú reč , strhujúcu me lodiku . Práve 
preto si ju v každom p ríhodnom čase 
znovu zaspievame či vypočujeme. 

V ideli sme už toto d ie lo v mohutnom 
devínskom a mfiteá tri, aj na histo ricko m 
nádvorí bratis lavské ho hradu - každé 
prostredie mu vtlačilo svojskú pečať 

a pocit neopa kovatc fnej atmosféry, je
ho divadelné kvality však vžd y nanovo 
preve ruje iba divadlo. T áto obnove ná 
inscenácia nám sprítomni la jej le nár
dov~ko-1-.riškovsko-vychodilovský tva r 

Na snímke z lnscen,cle M. Kopačka (Svitopluk ml.) a P. Mlkulli§ v úlohe Svätopluka. 

z ro ku 1985, dosiahla takme r štvristov
ku re príz, posledné dve sezóny sa už ne
hrala. Só listi i telesá mali ju však dos ta
točne v .,krvi", takže sa mohla bez prob
lé mov vrátiť do javiskové ho života. 

Die lo rá mcuje igric Záboj . Akoby 
z hfbky ve ko v rozpráva l potomkom sta
re j r íše poučnú lege ndu. To rámcovanie 
zachováva aj inscenácia : uvádza i uza
tvá ra ju proje kcia písma našich vie ro
zvescov, najprv pre mie tnutá na diva del
nú oponu a v závere reč písma svieti do 
po te mne lcj scény . Všetko zaniklo 
v temnotách času , pre budúce pokole
nia zostal iba živý odkaz kultúry a vie ry. 
Vystihuje to nadčasové i to časové po
solstvo tohto diela , v príto mnom čase 
vyznačujúcom sa Le ná rdovým hudob
ným naštudovaním. Tok Suchoňovej 

Snfmka Z. ~zr 

hudby v jeho rukách a pod jeho taktov
ko u pamä tá na krútňavy aj tíšiny pa rti
túry, na o rcheste r i ľudské hlasy, všetko 
a všetkých ladí do výsledného hudobné
ho javiskové ho obrazu . R ežisér Kriška 
inklinuje k ma le bnej, freskovi tej static
kos ti , do pohybu ho ťažko zvádza aj po
chodový rytmus slávnostné ho r ituá lu 
de lenia moci, ta kme r celkom ho uspáva 
.,plášť noci" na začiatku tretieho dej
stva. Oratoriálnosť inscenácie oživuje 
.,pohanské" dejstvo, vystava né na Tó t
hovej cho reografii , kto rá využíva pestrú 
zmes divošských , barbarských , skô r 
afrických než sta roslovanských , pohan
ských tanečných obradov. Kostýmy Bc
zákovej ná m však pripomínaj ú, že sme 
na d ákej našej pradedine , p ravda skôr 
tekovskej a ko zemplínskej. V to mto 

Ná rodná opera nie je ňou iba pre té 
mu z ná rodných dejín , nie iba pre vy
hmiatnutie ná ro dných bolestí i radost í , 
nie iba preto, že ju a ko svoje profilové 
predstavenie uvádza Národné d ivadlo . 
ale predovšetkým stane sa ňou až vte dy, 
keď pre nikne do národa. Svätopluk pre
niko l hore i do le, medzi odborn íkov 
i divá kov. No nechce sa ná m uveriť, že 
jeho doba ~a nám vzďaľuje ako doba je
ho de ja , že jeho najväčší deň bo l ten de
vínsky deň. Die lo už máme na grama fó
nových platniach , na filmo vo m plátne 
no máme ho už skutočne v národno m 
povedo mí? Ak á no, prečo ta k má lo 
obecenstva prišlo už na d ruhú obnove
nú pre miéru? Z dúpne li sme, že ná m na
ša o pe ra zdupka la za hra nice práve 
v predvečer svojho jubilea. Ale neodiš
la na komerčný zájazd do cudziny aj 
pre to, že doma ne má komu hrať? 

LADISLAV ČA VOJSKÝ UŽ 
l 



Milan Telecký 
V našej kultúre exi tujú osobnosti , kto

rých prftomnosť si veľmi často neuvedomuje
me v plnom rozsahu. Ak sa však za myslíme, 
do pejeme k názoru . že si náš kultúrny život 
nedokážeme predstaviť bez ich aktfvne ho 
podielu. 

K takýmto o obnostiam patrf rozhodne 
Milan Telecký, kto rý vstúpil do nášho vedo
mia už pred dávnejším časom . Od tej chvfle 
je jeho osoba a jeho účasť na našom hudob
nom živote stále prezentná . 

O viole som už napfsa l do Hudobného ži
vota vera a nechcem aj túto té mu transpono
vať na úzku koľaj aspe ktu vio ly a violovej 
hry. Bol by to veľm i obmedzujúci pohľad . 
hoci človek , o kto rom chcem vysloviť niekoľ

ko slov z príležitosti jeho živo tného j ubilea , 
je violista. Lepšie vyhovieme požiadavkám 
charakterizovania jeho osobnosti, ak sa diva
mc naňho niele n ako na inštrumenta listu , 
liráča na viole. ale a ko na hudobníka . obda
reného veľkou dávkou tvorivej schopnosti , 
ktorú bohato aplikuje vo vše tkom. čoho sa 
interpretačne uj me . 

Ako dlhoročný člen Slovenského kvarteta 
bohato prispieval k pozdvihnut iu interpretač
nej úrovne telesa. takže bolo nielen akcepto
vané. ale priamo žiadané a vyhľadávané aj 
v zahraničf. 

Pre náročného poslucháča predstavuje ko-

Dokončen ie z l . str. 

zmenám vysokoškolskej hudobnej pedagogi
ky vzišli práve z nitrianskych konferencií. J e 
nám známe, že to nie je len naše špecifikum, 
nakoľko v danej oblasti sú názory rôzne 
l v Iných štátoch, dokonca i vo vyspelejšlch 
krajinách. Dnes sa čoraz jasnejšie ukazuje 
(vysoké školy pritom nevynimajúc), že mnohé 
progresfvne metódy zahraničnej pedagogiky 
Mbude možné obist' (ako napr. komputerlzá
ria, manipulovanie s novou zvukovou techni
kou a pod. - z nich bude potrebné vyvodzoval' 
konkrétne závery pre zameranie jednotlivých 
disclplfn a tiet nástrojovej praxe). j e pravde
podobné, že do takto pripraveného procesu 
"neskočime rovnými nohami", ale už oddnes 
musfme preja vit' snahu pripravoval' budúcich 
učiteľov v zmysle týchto progresívnych tren
dov. To znamená, že inovácie tohto typu ne
molno odkladal'. Podstatnou úlohou zaiste 
bude orientoval' obsah štúdia hudobnej vý· 
chovy na pedagogických fakultách tak, aby 
u budúceho absolventa vytváral predpoklady 
a potrebu využit' v praxi aktuálne vedecké po
znatky, pripadne prispieval' k vedeckému po
zorovaniu a vyhodnocovaniu samotnej peda
gogickej praxe (o potrebných premenách v te
oretiČkých a praktických predmetoch bližšie 
plšeme v článku " J ak vyučil učitele" v časopi
se Opus musicum XIX. č. S, 1987, s. 135-144 
a cenné podnety sú publikované v materiáloch 
nitrianskych konferencii). 

V závere tohto príspevku položme si e§te 
otázku, aký by mal byf profil absolventa pe
dagogických fakúlt odboru hudobná výcho
va. Uvedomujeme si, že táto otázka j e na den
nom pracovnom menu každej katedry hudob
nej výchovy, na každom pracovisku však od
povede na ne budú rôzne. Napriek tejto nevý
hode pokúsme sa aspoň stručne prispiet' naši
ml poznámkami k nastolenému problému. 

Cieľom výuky odboru hudobná výchova na 
pedagogických fakultách by malo byf vzdelá
vať a na praktickú činnost' všestranne pripra
vit' učiteľa hudobnej výchovy tak, aby tento 

morná hudba niečo a ko esenciu hudby. pre
mietanú a vtcsnanú do obmedzených 
a skro1~1ných prostriedkov. Táto obmedze
nosť však našťastie priamo vyprovokovala 
tvorcov hudby nahradiť kvalitou to , čo ne
možno dosiahnuť kvantitou. Práve tie to mo
me nty cha rakterizuj ú aj postoj Milana Tc lcc
kého , kto rý sa uplatni l ako umelec v plnej 
mie re, sústrede ným a detailne premyslc ným 
prfstupom ku všetké mu. čoho sa ujal. 

V Bratislave bolo veľa hudobníkov, kto rí 
hráva li na vio le dokonca na vysokej úrovni , 
a le skutočným vio listom v tomto zmysle je 
iba Milan Telccký. Ako prvý sa uj al tohto 
ná troja , dokazujúc, že hra na vio le môže byť 
životným cieľom a že sa ume lec dokáže reali
zovať na tomto nástroj i, a k sa zhostí dnes už 
bohatej staršej , súčasnej i pôvodnej moder
nej literatúry. 

Milan Tclecký vytvoril vysoký štanda rd in-· 
terprctačného ume nia . Dokázal, že ná roky 
na dobrú inte rpretáciu platia rovna ko pre 
vio lu . ako pre iné nástroje : Svedčí o tom in
te rpretácia počtu skladieb, kto ré uviedol väč
šinou ako prvý. V oblasti slovenskej hudob
nej moderny má Milan Telecký naozaj urču
júce a rozhodujúce zásluhy. Odzrkadľujú sa 
i v tom, že dokázal inšpirova ť sk ladateľov 
k napísaniu d ie l pre te nto nástroj v pevnom 
presvedčen í. že diela nebudú zabudnutými 

predmet mohol plnohodnotne vyučoval' na zá
kladných, pripadne i stredných školách. Od 
absolventa j e treba požadoval', aby bol pre
dovšetkým dobre hudobne "vyzbrojený". To 
možno zais til' jedine preferenciou hudobno 
nadaných, príslušnými schopnost'ami a zruč· 
nost'ami disponujúcich uchádzačov o štúdium 
na pedagogických fakultách už pri prijlma
clch ta lentových skúškach, ppkiaľ prejavia 
i ďalšie potrebné predpoklady (ako napr. pe
dagogické a pod.). V priebehu štúdia je po
trebné schopnosti a zručnosti študentov čo 
najviac zameriaval' na konkrétne využitie 
v pedagogickej sfére (ovládanie klávesových 
nástrojov, a to nielen tradičných, hlbšie vnik
nutie do didaktického inštrumentára, vokálna 
a dirigentská činnost' atď.) . Na fakulte by mal 
budúci absolvent okrem interpretačného 
zvládnutia školského repertoáru ziskat' 
a prehfbit' svoje skúsenosti s umeleckým pre
vádza nim živej hudby (činnost' v súboroch, 
zboroch, sólistická aktivita), ktoré by neskôr 
preniesol do prostredia svojho pôsobiska (na 
škole i v mimoškolskej činnosti). 

Absolvent by mal byt' popri tom schopný 
prejavoval' svoje hudobné zručnosti nielen na 
poli školského repertoára čl vážnej hudby, ale 
i vo sférach ostatných (populárna hudba, 
jazz, folklór a pod.). V priebehu štúdia by sa 
mal dôkladne zoznámil' s problematikou nie
ktorých špeciálnych vedných disciplín (hu
dobná ped1,1gogika, hudobná psychológia, hu
dobná sociológia, hudobná estetika a pod.). 
Hudobnohistorická a hudobnoteoretická lát
ka by mu mala byt' podávaná na úrovni vedec
kého spracovania , to platí i o vyústeniachdosfé
ry hudobnej didaktiky a metodiky. Kritériom 
vedeckosti prístupu je pritom najmä kritický 
pr ist up k poznatkom, schopnost' ich kompará
cie, interpretácie a odborného vyhodnotenia 
pre potreby pedagogickej praxe. V traktovanf 
problematiky je nám zná me, že j e potrebné 
hlbšie pribllžit' výchovu k hudobnej recepcii 
v tom zmysle, aby študent v rámci sluchovej 
analýzy hudobného diela bol tak usmerňova

ný, aby dokázal postupne odhaľoval' jednu 
vrstvu za druhou, ako aj venoval' pozornost' 
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l ~ujemcov o džezovú literatúru upozor
illltme na katalóg skladieb pre akordeón 
(ebsahuje i niekoľko notových ukážok), ke~ 
rý HIS-u poskytol Guy Vivler, prezident pe
äao&lckého centra pre organ a akordeón 
(Ceatre federal et pedagoglque de l'orgue et * l'accordéon de France), ktoré dvakrát 
rolae orpnlzaqe súť ai a prehliadky pre tle
to ústroje l pre elektronický organ a klavír. 

e Medzinárodná klavírna súfai v Dubline 
(zaradená do Sveto,·ej federácie medziná
rodných hudobných súC'aif) sa uskutočni od 
20. 4. do l. S. 1991. Súfaž prebehne v 4 k~ 
lách, určená je klaviristom vktkých národ
nos tí od 16 - 30 rokov. Vstup voľný. Adresa: 
The Admlnistrator, GPA Dublin lnternatl~ 
nal Plano Competltlon, City Hall, Dublin 2, 
Ireland. 

Snfmka ~. Konôzsl 

popoluškami, ale že zaznejú na kqncertných 
pódiách , v rozhlasových i te levíznych vysie la
niach a budú zaznamenané na gra morónové 
platne . Ťažko uviesť vrcholy a dominanty Te
lcckého ipt erprctačného umenia, lebo ich je 
veľmi ve ra . Chcem však na tomto mieste spo
menúť j eho stvá rne nie Sostakovičovej Soná
ty (s L. Majlingovou), kto rú pokladám za 
najlepšiu spo medzi ostatných interpre tácii. 
Rovnako hodnotné sú j eho kreácie só lových 

ďalšim zložkám hudobnej výchovy, ktoré 
umožňujú prehlboval' umelecký zážitok a zá
roveň zdokonaľovať pedagogické schopnosti 
a zručnosti jeho budúcej praxe. Pedagogické 
schopnosti študentov by sa rozvíjali intenzlv
nymi formami seminá rov, hospitácii i vlast
ných cvičných pedagogických výkonov v teré
né, takže čerstvý absolvent by plynule prešiel 
do zamestnania, pričom by ani priliš nepoci
t'oval rozdiel medzi vysokou školou a vlast· 
ným pôsobiskom. Dôraz pri pri pra ve budúce
ho učiteľa hudobnej výchovy by mal byt' polo
žený na to, aby bol schopný samostatne apli
koval' (snáď už s možnosťou alternatlvnou) 
dané učebné plány, osnovy, učebnice a pod. , 
a to v zmysle prispôsobenia učebnej látky 
konkrétnym miestnym podmienkam, úrovni 
a potrebám žiakov, aktualizácie tematiky 
l anticipácie nových trendov, ktoré sa budú 
objavoval' v hudobnej kultúre, ako aj v záuj
moch jeho žiakov. Pri zosilňujúcich kontak
toch so svetom sa vynára i potreba jazykovej 
pripravenosti absolventa, aby mohol samo
statne čerpať poznatky zo zahraničnej odbor
nej literatúry, pripadne zo svojich zahranič
ných ciest a zároveň podporoval' medzi národ· 
'né vzťahy nášho školstva so zahraničím 
a pod. 

Z občianskeho hľadiska by mal byť absol· 
vent profilovaný tak, aby si bol vedomý svojej 
zodpovednosti pri realizácii svojich úloh, pri
čom každému jedincovi poskytne rovnaké 
šance osvojiť sl hudobné hodnoty v súlade 
s vlastnými potrebami (rešpektovanie vkusu, 
potrieb a záujmov každého, t . j . plurality). 
Zároveň by sa hudobná výchova jeho pro
stredníctvom mala stat' nástrojom vytvárania 
tolerantných postojov k iným spoločenským 
skupiná m, ako i nástrojom výchovy k huma
nite, vlastenectvu a k pozitívnemu vzt'ahu 
k iným národom. 

V našom príspevku sme sa snažili pribllžlt' 
problematiku hudobnej výchovy z pohľadu 
doby nedávno minulej i súčasnej . Uvedomuje
me si, že naše úvahy, názory možno ďalej roz· 
širovať a v záujme veci i polemizovat'. 

. J . VERES- j . FUKAC 

Blahoželáme 

Marec 
JURAJ BENEŠ, hudobný sldadatet, peda

IÓI V~MU - 58 r. 
JOZEF lABORECKÝ, muzikológ, pracov

nfk hudobných lnitltúclf - 70 r. 
MARTA MEIEROVA-KURBEWVÁ, sloven

sU spevá&a, sopranistka, dlhoročaá só
listka opery SND - 70 r. 

IRMA SKUHROVÁ, koacertú umelkyňa, 
orpnlstka, pedqoalčka orpnovej hry 
na bratislavskom konzen-atórlu - 6S r. 

IGOR VAJDA, muzikoló&, kritik, publicis
ta-SSr. 

MÁRIA KI~ŇOVÁ-HUBOVÁ, národná 
umelkyňa, popredná slovensU sopranlst-

skladieb. ku kto rým pa tria Tri ku'y Ilj u Zel
jenku; zo só lových koncertov t re ba vy~oko 
vyzdvihmH Koncert pre vio lu Mi ra Búzlika. 
Dvojkonccrt pre nautu a vio lu Ivana Paríka. 
interprctäciu Konccrta ntncj suity Alexandra 
Albrechta s E. GMrorovou. Koncert Igora 
Dibáka . skladby Ivana Paríka. Du~am1 Ma r
tinčcka a iných. 

Uvedené príklady a výpočty ~ú iha okrajo
vými . nic vyče rpávajúc i mi ilustráciami. O ve
ra dôležitejšie ~a mi javí zhodnote nie Tc lcc
kého prfstupu . jeho muzikälncj imaginäcie 
pri vystihnut f jadra skladby a pri priht:žova ní 
jej podstaty obece nstvu. V každej inte rpretá
cii cftit' hfbavosi je ho prb tupu . ro rmujúcu sa 
na zá klade dôve rné ho poznania d iela . vo vy
hľadávan í postu pov. súcich a nu tných k od
krytiu ducha kompozfcic. Rozhodujúcim 
mome nto m jeho hráčskeho prístupu je inte n
zita zaangažova nia a zmy~e l pre proporcie 
a stavbu d ie la. V ním stvä rncných skladb;ích 
niet mŕtvych miest. Stúle sú ncscné živým 
pulzom sústredc nél10 oblúka . kto rý integruje 
detaily a časti do kohe re ntné ho ce lku . 

To. že modernä hudba je pre Tc lcckého 
inte rpretačné umenie najvlastnejSou domé
nou. je veľké šťastie. pretože udržuje konti
nu itu hud by v histo rickom vývoji a to najmii 
z prftomnosti pôsobiac i na budúcnosť. To je 
azda najce nnejšf moment umeleckého pôso
benia Milana Tc lcckého v našej hudobnej 
kult úre . 

J ÁN ALBRECHT 

Snlmka M. Roblnsonová 

Dnešný šesťdes iatni k ADOLF VYKY
DAL, d irigent Slovenského národné ho di
vadla. prišiel do Bratislavy v roku 1952 po 
štúdiách na brnenskom konzervató ri u. Naj
prv bol angažovaný ako hräč na bicie nástro
je v oťchestri SND . Už počas ~túd i a na 
VSMU u pro r. Václava Talicha a pror. 
dr . Ľudovíta Rajtera začal dirigcntsky pô~o

biť v Opernom štúdiu VSMU. Od r. 1958 pô
sobí v SND ako dirigent . pričom !'ažisko jeho 
umeleckej práce-Specia lizäcic je di rigovanie 
baletné ho repe rtoáru. Počas doterajšieho 
pôsobe nia za pultom orchestra SND naštu
doval a d irigova l Adolr Vykydal rozsiahly ha
letný rcpertoär domácej i svetovej prove
niencie. Svoje dirigentské ambície uplatnil 
popri klasickom rcpertoä ri aj na ná ročných 
symronických pa rtitúrach, ako bo li baletné 
insccnäcic Stravi nského Svätenia ja ri . Bartó
kovho Modrofúza . Sostakovičovej Tanečnej · 
sui ty a Leningradskej symrónic. Suchoňo
vých Meta morróz a i. Mnohé z jeho hudob
ných naštudova ní bo li vyzna menané rôznymi 
cena mi doma i v zahraničí. Popri d irigovaní 
sa ve nuje aj pedagogickej činnosti na brati
slavskom konze rva tó riu . -mj-

ka, dlhoročná sólistka opery SND, voUI
na pedaaoalčka -7S r. 

ADOLF VYK\'DAL, dlrlaent SND, pedaaóg 
na bratislavskom konzervatóriu - 60 r. 

Konkurz 
Slovenská hudobná únia vypislije konkurz 

na miesto produkčných pracomíkov na za
bezpečovanie koncertných, seminárnych, 
konferenčných podlijatí a pod. Požadované je 
s tredo§ko1ské vzdelanie, organb-ačné schop
nosti, základné ekonomické skúsenosti, zna
losti v oblasti hudby a osobností hudobnej 
kultúry. Ovládanie cudzfch jazykov je víta
né. 

Prihlá§ky so životopisom poslehýte na 
adresu: Slovenská hudobná únia,Siádkovič~ 
va ll, 81106 Bratislava-do IS. apríla 1990. 

, 



Po prv}· raz zam e l ~lávny americký pochod 
Stars a11d Stripes Fore•·er vo veľkej sieni mos
kovského konzervató ria . na tri minúty chô
dze od Kre ml'a . Sto ľudí známych v hudob
nom svete ako Národný symfonický o rches
ter USA (NSO ). ho interpretova lo za bú rl i
vého potlesku po~lucháčov; akoby vyjadro
vali obrov~kú vďačnosi kraji ne. kto rá v iaž
kej chvíli podporila ich krajana. te rajšie ho 
dirige nta orchc~t ra. Volá sa Mstislm• Uostro
fJOI'ic'. 

Vynikajúci hudobník 20. ~ to ročia . kwrý 
ho l ~polu s manželkou. známou opernou spe
váčkou Galinou Višncvskou. zbave ný roku 
1978 ~ovictskeho obči anstva. bol od l l. do 
18. februára l. r . v Sovietskom zvlizc. ka m 
pri~ ie l na pohostinné vystúpenie po lOm. čo 
začiatkom rok u 1990 Prezídium Najvyššieho 
~ovictu ZSS R a ušilo ak t .. vyobcovania .. 
z vla\ti . Rostropovičovi zároveri vrátili vše t
ky tilUiy. ceny a V)zname nania. k to rými ono
ho času pocti li šc~idcsiauriročného majstra 
za i nte rpretačnú činnosi . 

Svetoznámy dirigen t a vio lonče l i s ta vystú
pil ~ Národným symfonickým o rchestrom 
USA na štyroch koncertoch v Moskve a Le
ningrade. cbo lo to však bežné koncert né 
turné. Majste r navštívi l kraj inu. k10rú 
dlhých ~cstnási rokov nevidel. Kraj inu . 
v ktorej sa narodil a vyrastal a ko umelec. 

Ako ~a javil M\ tislav Rostropovič svojim 
rodákom teraľ! Bol to te n istý náročný ume
Ice ako predtým? Hudobník s vynikajúcim in
telektom. brilantný h ráč? Áno. Rost ropovič 
o~tal ve rn ý sám \chc . Jeho krédo sa nezme ni
lo: Vpred k vrcho lom umenia . 

Program poho~t i nných vystúpe ní bol 
dôkladne pre my lc ný - tvorili ho diela rus
kých skladate ľov. kto rých me ná sú úzko 
<,p<lt é ~ tvorbou Ro~tropoviča a SO. Sú to 
o. i . 5. a 8. sym[á11ia Dmitrija Soswkovit'a 
a 5. sym[ó11ia Sergeja Prokofie•·a. Nebola to 
náhoda - Ro~tropoviča spája li s Prokoficvom 
a So;takovičorn blílkc profesionálne aj osob
né vziahy. Ro~t ropovič bol prvým interpre
tom Prokoficvovho Symfonického koncertu 
aj Violončclovcj \Onáty. k to rú predniesol 
~polu ~o Sviatoslavom Richte rom. Stálou 
;(rča;iou jeho repe rtoá ru je Sost akovičov 
l. a 2. v io lonče lový ko nccrl. 

Co sa týka Rowopovičovho vzia hu k sú
ča\ncj hudbe vo všcobccno~ti . treba pove
dal. že jej pro pagáci i pripisoval vždy obrov
ský význam ... l l rám ju preto . lebo je pekná. 
Moje !.lrctn utia ~riou sa zača li už počas štu
dcnt; kých rokov roa konzervatóriu. Naprí
k lad Violonče lový koncert iko laja Mias
kovského ~om hra l na dvoch súiažiach a obi
dve mi p ri niesli prvú cenu ... Nečudo. že keď 

e Európa pozýva mladých spevákov z celého 
sveta - j e motto sú l'aže mladých mozartov
ských spevákov. ktorú a ko jednu z vel'kých 
akcií k mozartovskému roku 1991 uspo riada
jú .,mozartovské mestá" Mníchov, Benátky, 
Viedeň , Praha, Pariž a Rim. Podujatie vznik
lo na podnet Talianskej hudobnej rady, ceny 
budú pomenovanŕ podl'a vynikaj úcich prvých 
in terpreto\' Mozar tovej hudby Aloysie Webe
rovej . Josephy Duschkovej , Nancy Storaceo
vej , Franza Xavera Gerila a Ema nuela Schi
ka nedera. Mlad i kandidáti Startujú v dvoch 
kategóriách - muži a ženy a v j ednej zvláštnej 
kategór ii - sopranisti a kontratenory; zvlášt
na cena sa udeli za mimoriadne herecké kvali
ty. Predsedom poroty, zostavenej z popred
n)•ch osobnost í hudobného života , bude terajši 
riaditel' viedenskej Státnej opery C laus Hel
mut Drese. Na organizácii projektu sa zúčasl
ri ujú popredné operné divadlá, ministerstvá 
kultú ry CSSR, NSR, Francúzska , Rakúska 
a Talianska. za spolupráce rôznych organizá
cií , agentúr, operných divadiel s takmer šty
ridsiatich kraj ín. Prvé kolo súfaže, ktorej 
uzávierka bola 31. januá ra t. r., sa uskutoční 
od a.- IO. júna t. r . v Benátkach, semifinále 
si podelí Mníchov ( 12. a 13. j úna) a Pra ha 
(16. a 17. júna t. r .). Finále sa uskutočni 

23. j úna vo viedenskej ~tátnej opere. 29. j úna 
sa uskutočn í v parlt~kom Théatre de C hamps 
Elysées koncert vil'azov s orchestrom Teatra 
La Fenice z Uenätok. Slávnostné udelenie cien 
sa koná 6. jírna t. r . v Ríme. 
FEST IVALY 
e X. medzinárod ný festival komornej hudby 
' Lockenhause (Rakúsko) sa koná od 30. 6 . -
IS. 7. t. r . pod vedením sovietskeho huslistu 
Gidona Kramera. 
e 53. festiva\ Maggio Musica\e Fiorentino , 
ktorý sa koná od 28. apríla do 4. júla l. r . má 
bohatý pro11.ram operný (Rirnskij-Korsakov
Legenda o neviditcľnom meste Kitj!ži, Doni
zctti - Parisina ďEste, Verdi - T rubadúr, 
Mozart - Don Giovanni, Weil-Brecht - Vzo
stup a pád mesta Mahagony), baletný (trip
tych Sport , ktorý bude prebiehat' t>aralelne 
s júnovými majstro':slvami vo futbale), or
chestrálny a komorný. Účinkujú špičkové te
lesá a interpreti (o. i. ~tátna opera Viedeň , 
Orchestre de Pa ris, Mníchovská lilharmónia ; 
Z. Mehta, L. Uerio, Myung Whun Chung; 

Z koncertu 

Prlvftanie v Moskve. 

~a Rostropovič oci to l na Západe. spravil veľ
mi veľa pre to. aby publiku predstavil súčas
nú sovietsku hudbu . predovšetkým Proko fie
va a Sosta koviča . 

Zdá sa mi. že pre Rost ropoviča ma lo oso
bitný význam uvedenie Cajkovského 6. sym 
fónie (Patetickej). Bola to posledná skl adba . 
s kto rou Rost ropovič vyst(r pil v Z R ako di
rigent predt ým. ako bol nútený k raj inu o pus
l ii. 

Z ame rickej hudby odznela v progra me 
NSO skladba Stevena Alberta Rieóre vody . 
fragme nt z jeho ;ymfónic Vod11ý tok. pocte-

us 

SnímkaAPN 

SnímkaAPN 

nej Pull itzcrovou cenou a Adagio pre sltít'iky 
Samuela Barbera. 

Posl ucháč si nemohol ncvšimnlri majstrov 
trochu nostalgický pohľad ; akoby ním hol 
pre nikn utý celý program . ktorý bol v podsta
te ladený molovo. a to dokonca aj prídavky
Tybaldova smrť z Prokofiel'Ol'lro ba le tu Ro
mea a ltília. Asina smrť :z Griegovej suity Pe
er Gynt ... Nádherná hudba . jasná. čis tá. plná 
zvierajúceho ~mútku - svojnízna poéLia 
smútku. poézia ~pomicnok . 
Ro~tropovič hra l v a ko msi napatom tichu 

a ktovie . čo holo dô ležitejšie- či búrlivé ová-

Zo zahraničia 

L. Pavarotti , E. Gruberová, l. Cotrubas; 
M. Pollini, Yo-Yo-Ma, S. Richter, Uorodino
vo kvarteto a mnoh i in i) . 
e J arný festival sa koná od 16. - 2S. marca 
l. r. v Buda pešti. Prominentnými host'ami bu
dú o. i. T. Vásáry, A. SchiiT, l. Fischer , 
M . Caballé, M. André; Gunn-Ensemble Sap
poro a Tohthkai (No-divadlo) z .Japonska, 
(19. marca), moskovské divadlo na Taganke 
(16. - 19. marca), baletný večer in memoria m 
A. v. Miloss a ď. 
e Internationale Haydn-Tage '90 v Eisen
stadte (Rakúsko) sa konajú t. r . v čase od 
1.- 9. septembra . Na realizácii festivalu sa 
podiel'ajú umelci z mnohých kraj ín. J ednotli 
vé podujatia sa uskutočnia v sieňach esterhá
zyovského zámku a v Dóme v Eisenstadte, 
v rodisku F . Liszta v Ra igingu a J. Haydna 
v Rohrau. 
e Styriarte 1990 sa koná od 23. fi. - ll. 7. 
t. r . v Grazi na tému Ueethoven a Dr uhá vie
denská škola . Popri predvedení Beethoveno
v)•ch symfónií č. l - 8 pod taktovkou N. Har
noncourla a C hamber O rchestra of Europe, 
zaznie skladatel'ov trojkoncert (Zehetma ir, 
SchiiT, P. Guida) piestiový cyklus Vzdialenej 
milej a i. a predovšetkým komorná hudba 
Schonberga, Bcrga a Weberna . N. Harnon
court okrem toho diriguje Iri koncerty z tvor
by W. A. Mozarta a vedie medziná rodné sym
pózium, ktoré sa bude zaoberal' beethovenov
skou interpretáciou vo svetle moderny. 
e Schubertiadu Hohenems (\6. 6. - \. 1 . 
t. r . ) tvorí spolu 34 koncertov z tvorby L. v. 
Beethovena - l .-8. symfónia ,, podaní CHOE 
(Európsky komorný orchester) , N. Harnon
court F. Schuberta veľké piesňové cykly 
v podaní 1'. Schreiera , A. SchiiTa u O. 8 ära, 
G . Parsona, schlllerovské balady (R. Holi), 
Schumannov cyklus Dlchterliebe (D. Fischer
· Diskau), Mendclssohnove, Schubertove, 
Corneliove piesňové duetá (Fischer-Dieskau, 
J . Varady) a i. 
e Veľkonočný festival v Salzburgu oznámil 
svoj delinitivny program na tento rok: Kurt 

Masur bude dirigentom Beethovenovho Fidc
lia na čele svojho lipského Gewandhausorches
tra sólisti Rachel Gettler , Thomas Moser , Ser
gej Leiferkus, J ohn Tomlison, tuba Orgo
nášová (Marcelína), J ohn Aler a René Pape). 
Koncerty Viedenských lilharmonikov budú 
pod taktovkou C laudia Abbada a Sira Colina 
Davisa. Ku r t Masur diriguje aj Bachove Ma
túšove pašie. 

x x x 
e Sir Co lin Davis sa ' ' takmer 1 40-ročnej 
histór ii ~tátnej kapely Drážďany stal prvým 
čestným dirigentom orchestra. 
e Sir Neville Marriner , anglický dir igent , 
zakladateľ súboru Academy of St. M<trlin in 
the Fields, obdd .. al vysoko dotovanú Shake
spearovskú cenu hamburskej nadácie F. V .S. 
za ,.svoj prispevok za rozvoj európskej kul 
túrnej tradície" . 
e Luigi Nono, významný talia nsky sklada
tel', sa stal držitcl'om Vel'kej umeleckej ceny 
Berlina za rok 1990, ktorú udelila Berlínska 
akadémia umeni. 
e Paul McCa rtney, jeden z č lenov skupiny 
T he Beatles komponuje sklad bu pre zbor 
a orchester, ktorej premiéra sa uskutočn i 

v roku 199 1 pri t>rílcžitosti ISO. vj•ročia vzni
ku Liverpoolskej lilharmónic. Na predvedení 
bude spolupracoval' liverpoolsky Katedrá lny 
zbor , o ktorého členstvo sa McCa rtney v det
stve má rne uchádzal. 
e Dve z vedúcich francúzskych operných di
vadiel budú do roku \ 9$)1 zavreté pr e rozsiah
le rekonštrukčné 1>rácc. Operu v Lyone súčas
ne zväč!'>ia na dvojnásobok súčasných rozme
rov, pričom zachovaj ú iba k lasicistickú fasá
du a vstupné foyer. Pod sklenenou kupolou 
vybudujú vel'kú sálu celkom v čiernom pre 
1300 osôb, ďalej tu bude nahrávacie štúdio , 
baletné štúdio a tri poschodia pre d ivadelné 
dielne a administratívu. 
e Francúzsky skladatel' Pierre chaeiTer , je
den z otcov musique concréte obdržal 7..a svoju 
priekopnicku činnost' pri používaní nových 
techn ík v oblasti hudby Cenu McLuhana, 

cic. ktorými ho odmcriovala stará. od detstva 
dôverne známa sie ri . alebo iskry lásky. ktoré 
znovu zapálil v srdciach rodákov ... Sie ri žila 
a dýcha la spo lu s ume lcom , so skvelým or
chestrom. a s hlbokým porozume ním a vzru
šcnrm vnímala každý je mný odtieň . 

.. Som šiastná, že som sa dožila tohto dňa. 
Z novu som sa stre tla s ume ním Mstislava 
Rost ropoviča . Spoznala som nové ho Cajkov
ského". poveda la mi ccž prestávku prvého 
konce rtu staršia žena. 
Rostropovič - d irigent s ohromnou vôľou 

a jemného lyrizmu -sa v zložitých symfonic
kých programoch cíti doma a nadviizuje na 
tradície ruskej di rigentske j ško ly. siahajúcej 
k Rachmaninovovi a Cajkovské mu. Je rov
nako presvedčivý v ruskej k lasike. a ko aj v 
súčasnej hudbe. 
Rost ropovič. pozoruhodný violončel ista, 

výborný komorný klavirista , skvele e rudova
ný hudobník , hovoril o tom. že je dô ležité 
stricdai d ruh y č i n nosti . pre tože .. sa tým za
chováva sviežosi vn Imania". To ho privied lo 
aj na d irigent ský stu pie nok. Najprv do ope
ry. kde si pre svoj debut vybral Eugena O ne
gi na. Pa mätám si pre mié ru v moskovskom 
Ve ľkom divad le ako dnes: Rostropovič za di
rigentským pultom. Galina Višncvská v úlo
hc Tat iany. Pocit čohos i nového. nádherné
ho. nijaké k lišé. odhalila sa skutočná hud
ba... Po Oneginovi Rost ropovič dirigoval 
Prokoficvovu Vojnu a mier. .. Okrem toho 
som nahral Sostakovičovu 14. symfó niu". 
spomína ... Mimochodom . dovolím si pripo
mcnúi . že som prvý prišiel s myšlie nkou o r
ganizovai hudobný festi va l v Gorkom. Bol 
venovaný Sostakovičovi. Vtedy Galina Viš
nevská prcmiérovala 14. symfóniu. kto rá je 
venovaná jej . a ja ~om dirigoval. .. 

NSO konce rtoval pod taktovkou Rostro
poviča . okrem koncertov 13. a 17. februára. 
kedy odzne l Dvoŕáko • • violont'elol'.Ý koncert 
v podaní sa mého Rostropoviča. Dirigoval 
mladý Ra ndall Craig Flcishc r. kto rý za pôso
bil na ruských poslucháčov výborným citom 
pre ~ lovanskú hudbu. a mimoriadnou vôľou . 
ktorou si podriaďuje orcheste r. V Dvofá kovi 
sa Rostropovič prcdswvil ako lyrik n súčasne 
vášnivý. temperamentn ý hudobník. 

Majst rov osud ~a vyvinul tak . že v ostat
ných rokoch po lovicu svojho času trávi za di
rigentským pultom . d ruhú ve nuje violončelu . 
no mnoho s íl a urnu dáva aj žia kom ... 

V Rusku ho čaka l i . pamäta li si ho. pre rus
kých l'udí zostáva l č love kom s obrovským ta
lentom. umom . majstrovstvom . č lovekom 

v'dy ochotným prb i na .pomoc. občanom 
v najvzncšcncjšom zmysle slova. Koncerty 
Mstislava Ro;~ropoviča neboli le n uda losiou 
najväčšieho umeleckého významu . ale aj ná-· 
vratom syna ruskej zeme . 

IRINA MARKEVIČOV Á (APN) 
(pre ložil a sza) 

ktorú každý druhý rok udeľujú osobnostia m 
v oblasti komunikácie. SchaeiTer založil v ro
ku 19~2 Studio ďcssai vo Francúzskom roz
hlase a v roku 1948 robil prvé pokusy s kon
krétnou hudbou, 1953 vytvoril prvú operu 
' ' tomto štýle - Orfeus. <;enu Marshalla 
Mcl-uhana , lilozofa komunikácie, vytvorila 
k<tnadská komisiu UNESCO a udeľuje ju Te
lcglobe Canada. J ej doterajš ími nositel'mi sú 
Bollvan Luis Ramiro Beltra n, Talian Umber
to Eco a lzraelča n Elihu Katz. 
e Známy Brockhaus-Riema nn hudobný Ie
xikon vyšiel tentoraz vo vydavatcl'stve Piper
Schott v aktualizovanom vreckovom vyda ni. 
S-zvlizkový Iexikon obsahuje na 1S7S stra
nách vyše 8000 hesiel, početné ilustrácie a no
tové pr íklady. J eho cena je 98.- DM. 
e Divadelný plagát - medzinárodný histo· 
rický prehl'ad (Wcstermann Verlag, Uraun
schweig) je názov knihy Hellmutha Radema
chera, ktorý sa zameral na plagát na súčas!' 

divadelného " Gesamtkunstwerku". Od Tou
lousea-Lautreca cez Oskara Kokoschku až po 
pop-art, od Anglicka po Sovietsky zväz sledu
je a utor vývin a rozmanité formy tohto svoj
rázneho umeleckého žánru. 
e Umenie dirigovania (Piper Verlag, Miin
chen) je názov knihy Kyrila Kondrašina , 
plnej informácii , úvah a osobných myšlienok 
o vášnivo a s pokorou vykonávanom povola
ni tohto významného ruského dirigenta. 
Predslov napísal Bernard Ha itink. 
e Lorin Maazel, americký dir igent francúz
skeho pôvodu sa 6. marca dožil 60 rokov. 
e Pierre Boulez, francúzsky dirigent, skla
dateľ, j eden z p rotagonistov hudobnej avant
gardy, oslávil 26. marca 6S. narodeniny. 
e C ristóbal HaliTter , významný Š\lanielsky 
skladatel' mal 24. marca 60 rokov. 

x x x 
e 15. medzinárodná skladatefská sút'ai pre 
hudobnodramatické a scénické diela (vrátane 
baletu) sa uskutočni v roku 1991 v 1cneve pre 
vr>etky vekové kategórie a národnosti. Pred· 
nosti maj(r libretá vo francúzštine, pripustné 
sú ale aj verzie v angličtine, taliančine a nem
čine. Informácie: Concurs , international de 
Musique 199 1, Maison de la Rad io, Case po
stale 233, Boull!vard Carl-Vogt , Ch-1211 Ge
neve 8. 



- Uplynulo práve dvanást' rokov odvtedy, 
to sl po odznení svojho Klavírneho koncer tu 
v rímcl Týždňa novej tvorby '78, stál pred sa
JDOZvaným tribunálom. Bol sl, ako neposluš
Dý lkol,k, vyzvaný k obhajobe svojej sklad
by; previnil sl sa! - tvoja skladba nebola ak
ceptovaná. Z mladého prosperuj úceho skla· 
dattl'a Bokesa sa zo dňa na der} stala " kauza 
Bokts", so všetkými náležitosl'ami. O dva ro
ky ntskôr, keď odznela 2. symfónia, sa už 
.,súd" nearanžoval. Mocní, ktorl rozhodovali 
o .,byli aj nebytí" potichu odpratali znelé sve
decM tvojej tvorby. 
DDes máme čerstvú, novú slobodu. Možno nie 
tWicl t edia, čo s ňou. Pre jedných je signálom 
k apriórnym útokom, pre druhých priesto· 
rom na presadenie svoj ich ,Jediných" právd, 
najfrekventovanejším javom je však odhaľo
vanie rán, jaziev, ziskaných v uplynulých 
chmúrnych desaťročiach. " Kauza Bokes" 
umlčala tvoje skladby na pódiách, v rozhlase. 
Žil a tvoril si ďalej . Nepýtam sa na tvoje stig
my, na straty, ale na to, čo si spomínanou 
skúsenosťou získal - ako umelec, ako občan? 

Klavírny koncert bol prvou o rchestrálnou 
skladbou, v kto rej som kompozičné metódy. 
overované v predchádzajúcich komorných 
skladbách (kvartete , kvintete) aplikoval na 

sadzbu klavír s orchest rom. Ako som sa pre
svedči l , aleatorické pásma. ktoré v komornej 
sadzbe nepripravcné ucho dokáže ako-tak 
.. stráviť", sa v orchest rálnej partitúre dos tá· 
vajú do oveľa dynamickejších, plasticke jších 
polôh. Tento fak t bol zrejme rozhodujtki aj 
pri vtedajšom nepochopení. odmietnutí zo 
strany publ ika, kritiky ... 

Aj keď som v kompozícii po štýlovej strán
ke v súčasnosti inde a zaujímajú ma iné veci 
pri riešení kompozitného oblúka ako vtedy. 
hlásim sa a stojím za tým , čo som vtedy 
v skladbách a skladbami povedal. Myslím . že 
bez klavírneho koncertu by som 15a ďa lej ne
dostal - v tom vidím i jeho rozhodujúcu pozí
ciu a význam . proste m u s c l byť nap í sa· 
n ý. Pokiaľ ide o výraz (uplatnený aj 
v 2. symfónii) , na jednej strane bol označený 
ako agresívny. expresívny. na strane d ruhej 
ako nezaujímavý. šedivý. Myslim si však, že 
keď sa poslucháč orie ntuje v metóde. tak sa 
dokáže orientovať aj v obsahu. Prvá vec je 
poznať jazyk. druhá vec vedieť pochopiť, čo 

je tým jazykom povedané. 
- Ak by si ho mal charakterizoval' ... 
... je to určitý výraz nespokojnosti s reál

nym stavom. Je to gesto . postoj. ktorý je po
trebný. ak má mladý umelec vyjadriť určité 
svoje predstavy. 

- Na to predsa má právo. 
Hlavne povinnosť! Pre tože všetky škanda

lózne aféry. ktoré okolo takéhoto .,gesta" 
vzniknú, časom pominú. Ostane len reálny 
tvar. To. čo v tom umení, v konkré tnej 
skladbe je. alebo čo tam chýba. Každý sku
točný umelec by mal prejsť cez takú rozhodu
júcu fázu. zlom, kedy si povie - teraz risku
jem- a mal by do diela vložiť naozaj všetko: 
iba tak sa môže prebojovať k umeniu. k p rav
de. A čo sa týka tých .. strát a nálezov" ... Po 
premiére Klavírneho koncertu nasledovali 
dva roky. ktoré pre mňa znamenali na jednej 
strane funkcionárske povinnosti, na strane 
druhej rad ostrých bojov, konni ktov. Z ho
dou okolnost í som práve dokončoval 2. sym
fóniu (pravde podobne je to počuť v jej záve
re), netušiac. aké reakcie vyvolá i vďaka nc
~tastnému zaradeniu práve do .. protokolár
neho" koncertu. Z tvora , bchajúceho zo 
schôdze na schôdzu (horko-ťažko si .. ulúpia
echo" mi nimum času aj na komponovanie) 
som sa od razu premenil na človeka, sediace
ho doma uprostred záľahy voľného času . Mo
je skladby sa ne hral i, ale práve v tomto .. uml
čanom" obdobi (roky 8(}-85) som mal mož
nosť koncentrovane a dostatočne veľa kom
ponovať. Co do kvantity skladieb toto obdo
bie asi ni kdy neprekonám, čo do kvality- to 
ukáže čas, keď budú tie to skladby uvádza
nL. 

- V jednom zo svojich prvých " predstavo
vacich" rozhovorov, ako čerstvý a bsolvent 
Kardošovho kompozitného ~koJenia na 
VSMU, priznáva§, že oblas t' symfonickej 
hudby je pre teba atraktívnym terénom, pri
ťahujú t'a rozsiahle orchestrálne projekty. 
Dnes si autorom piatich symfónii, ktoré asi 
dos!' výstižne hovoria o tvojich kompozičných 

orientáciách .. . 
Dramaturgia vcl'kcj plochy ma lákala od 

začiatku . je to asi dôvod, prečo tých päť sym
fónií (šesť , vráta ne inštrumentácie Já na Le-
1'0\lava Be llu) . Vlastne už od počiatkov som 

rozličných matematických prostriedkov. Naj
skôr sú v skladbách uplatne né le n die lčfm 
spôsobom , neskô r prerastú do celého o rga
nizmu . Kým v 2. symfónii len čiastočne , za
tiaľ je 3. symfónia celá založená na tomto 
pri ncípe . 

Opatrne obchádzaš to, čo som povedal 
v tom rozhovore. o patrne obchádzaš l . sym
fóniu. Poviem to teda nahlas : aj rozhovor . aj 
moja d iplomová práca z roku 1969-70 sa pre 
mňa stali najstrašnejším upozornením , le bo 
svedči a o rozporuplnosti. v kto rej sme vtedy 
žili. Prišiel som na to a všetko , čo som odvte
dy robil. vychádzalo zo snahy túto rozporupl
nosť prekonal'. Nič viac- ale aj to stačí k po
citu nepremrhaných rokov. 

- 2. a 3 . symfónia vznikli za sebou, v prie
behu troch rokov (2. v rokoch 77-S, 3. v ro
ku 1980). Bez ohradu na technologickú, tech
nickú kontinuitu l na podobnosť vo výrazovej 
báze, je 3 . symfónia " dejovo" bohatšia , dra
maturgicky zomknutejšia, akoby niesla akýsi 
latentný program . .. 
Spočiatku som vôbec nema l programové 

ambície, program a ko taký som odmietal. 
Crm ďa lej som sa s týmito exaktnými metó· 
dami v kompozícii zaobe ral, tým viac stúpal 
aj podiel programovosti v skladbách a do-

BA 
Safmka M. David 

musel, keď som sa silil. vtedy mi štúd ium nič 
nedávalo ... Predovšetkým sa snažím. aby 
študent kompozície mohol za mnou prísť 
s tým , čo je jeho emine ntným záuj mom. 
Priebeh vyučovan ia si ncprcdstavujem tak , 
že študent mi pri nesie trebárs osem predpísa
ných riadkov, kto ré mu pošk rtám. alebo uká
žem, a ko by som to robil ja. Naopak , nad da
ným textom, úlohou diskut ujeme. Ja nazna
člm svoje postupy a žiadam od št udenta. aby 
exponoval svoje riešenia. Ide mi hlavne o to , 
aby sa štude nt prepracoval "- samostatnosti. 
k vlastnému štýlu, ktorý je prcr1ho optimál
ny. Na druhej strane. má to i svoje háčiky. 
najmä keď sa dopočujem na škole. že .. žiaci 
p íšu ta k ako ich učite l ia" ; i keď je pravda, že 
každý učiteľ je. alebo mal by byť vzorom pre 
svojho žiaka, robím pre to všetko, aby pri 
tom vzore nezostal. 

- Ako sa bude odvíjať tvoja ďalšia, 6. sym
fónia? V aké návraty verlš'! 

Vcrlm jednému . že jedinou cestou k tomu. 
aby skladateľ uspel, je istá miera odvahy. Tá 
môže mať rozličné podoby a d imenzie. 
V mladosti vedie k objavovaniu nových teré
nov. neskôr táto odvaha vedie niekam inam , 
napriklad k návratom. k sna he spojiť v ná
vrate výdobytky s tým. čo už au tor urobil 

.__..DORU 
- s Vladimírom Bokesom 

konca spätne ovplyvnil aj tie skladby. ktoré 
som vôbec nezamýšľal ako programové . 
D nes vidím , že 2 . symfónia je ozaj vyjadre
ním odporu. vzdoru . Vzhľadom na vtedajšiu 
situáciu. nesnažil som sa to slovne proklamo
vať ( text k symfónii nebol zverejnený). po
stači lo , keď to bolo v hudbe. A dnes som rád, 
že to tak bolo. Veď napokon i v .. miernej šej" 
3. symfónii významové ťažisko tvo rí pasáž. 
kto rá je paródiou na uzurpáto ra, d iktáto ra ... 
Každá kompozícia je systé mom a súradnice 
tohto systému sa dajú ťažko definovať . Mňa 
práve táto systé mová zložka kompozfcie stá
lc viac a viac zauj ímala, až som dospe l k urči · 

tej definícii . v ktorej p rišlo k spoj eniu mate
matického pri ncípu s p rogramovým. 
Ďalšou verbálnou " hodenou rukavicou" 

bola úvaha o komunika llvnostl , uverejnen~ 
v našom časopise (na priek nabádaniu redak
cie k reakciá m a diskusiám , zavládla sympto
matická apatia ... ), kde v závere hovoriš 
(cit.) .. . " výsledok celej úvahy mi vychádza 
dosť zviMtne: komunikatlvnost' je nekomuni
katf v nosi'." 

Á no , rozhodujúcim fakto rom. o ktorom je 
tu reč. je z m ena . Napríklad aj tá . kto rá sa 
odohra la u nás. počnúc novembro m m . r. 
Existovali tu pravdy, kto ré boli .. samozre j
mé'·. Zo d r1a na deň sa stali lžou. A naopak. 
To súvisí aj s týmto pojmom hudobnej ko
munikatívnosti. Komunikatívnosť v skladbe 
je te rmín naprosto nezáväzný. Rozhodujúce 
je. či je autor presvedčený o tom. čo robí. 
alebo nic je. Stačí zmena v spoločnosti a me
ní sa kategória . To, čo bolo ne komunikat ív
nc. stáva sa komunikat ívnym a naopa k .. . Vr
čiHí histo rická skúsenosť nám tiež hovorí. že 
každý to ta litný. d iktátorský režim je o bráte
ný pro ti experimentu . proti hľadaniu v ume
nf. Každý slobodný režim si tieto te ndencie 
chráni. Možno trochu nadsad lm . ale zrejme 
je to práve prítomnosť a vzťah k expe rimen
tu . ktorý je znakom rozlišujúcim v ume ní slo
bodu od neslobody. 

Hovorme teda o hudbe ako neverbálnej 
ko munikácii. Struktú ry neverbálnej a ve rbál
nej komunikácie p redpokladám, by sa mali 
navzájom ovplyvňovať. No a to ostatné o vý
zname slova pre spoločnosť už povedal ktosi 
iný. 

Je to neuveriteľné, ale k tomu isté mu do
spe l presne 17. novembra do lnokrupia nsky 
seminár o vzťahu hudby a mate matiky. kde 
vlastne všetci vo svojich príspevkoch smero
vali od .. čiste odbornej" proble matiky k filo
zofickým o tázkam , a to presne tým , ktoré hý
bu dnes všetkými . 

Po neblahých skúsenostiach so skladbami , 
ktoré boli buď zakáza né alebo odsúdené na 
.. šuplíkový exil". som uvažoval skomponovať 
ďalšiu . 5. symfóniu . Mal som voľbu : buď na
píšem n iečo jednoduchšie , .. stráviteľnejšie", 
alebo stratím šancu na ďalš ie roky .. byť poču
tý". Volil som prvú alternat ívu . Rozhodol 
som sa napísať sklad bu v jednoduchšom štý
le, s tým. že v jej programe bude zašifrované, 
prečo volim tú to cestu . Má líniu . v kto re j 
l. a 2. časť sú riešené tradičnejšie, 3. časť za
čína absurdným pochodom . kto rý sa v urči
tých fázach postupne rozpadáva. Tento pro
ces vedie k ťažisku , kto rým je oná expresív
nosť, dôverne známa z mojich predchádzajú
cich sk ladieb. Snažil som sa te nto svoj prí· 

· ·····-· .. ~- mieste 

kompozície , na vrchole symfó nie. O statné 
súvislosti hovoria o zdrojoch . východiskách . 
o tom . a ko som sa prepracoval práve k tomu
to svojmu štýlu. Symfónia ( 1 98ťr87) je sice 
kvázi návratová, ale nielen to ... Tretia časť je 
nadpísaná titulom Mc fisto; mal som na mysli 
fabulu Mannovho románu. hovoriaceho o hr
d inovi-hercovi. kto rý robí v obdo bi nástupu 
fašizmu karié ru .. cez rnftvo ly" . Na vrcho le 
kariéry si uvedomuje svoju ničotnosť ... Som 
rád , že reč tejto symfónie je zrozumiteľná, 
pre tože tu som povedal všetko . čo je v o bsa
hu mojich predchádzajúcich skladieb. Co sa 
týka je j technológie: sú tu uplatnené konzek
ventne matematické princípy. stochastika pri 
práci s tónmi . tradičná je le n zložka sadz
by. V čase . keď som pracoval na 5. symfónii. 
zomrel Jozef Grešák. s kto rým som si mimo
riadne dobre rozume l ako s človekom. Keď 
som analyzoval je ho skladby. zistil som . že 
uplatňoval metódy takme r navlas to tožné 
s mojimi. V hudbe tejto symfónie je niekoľ
ko názvu kov na osobnosť a tvo rbu tohto skla
dateľa . 

- Tvoj a 4. (dosial' nepredvedená) symfónia 
(1981-S2) j e vokálno-in~trumentálna (mezzo
soprá n, bas, miešaný zbor). Po dvoch soprá
nových cykloch (Na svoj spôsob, Spôsob ti
cha) si sa znovu obrátil k poézii J ozefa Mlhal
koviča. Prečo a čim t'a jednostaj oslovuje táto 
" nehudobná" , civilná poézia? 
Mihalkovičova poézia ma od prvého kon

taktu ve ľmi chytila. Už i pre to. že som bo l 
výlučne inštrume ntálnym tvo rcom a nechcel 
som ním zostať. úporne som hľadal texty. 
kto ré by mi hudobne konvenovali. Pri prvom 
stretnuti s poéziou Jozefa Miha lkoviča som 
pocíti l .. oslove nie". povedal som si. to je to 
pravé. čo hľadám. čo nie je ani pode nkové, 
ani ľúbivé a pod liezavé . Uvedomil som si zá
roveň . že je to poézia veľmi ťažká a i napriek 
výstrahám o jej nezhuzdobnitcľnost i som ne
rezignoval. naopak. V priebe hu komponova
nia sa poézia dostávala stá le do iných súvis
lostí , nových rovín, s kto rými som sa úplne 
stotožňoval. (Sú to vlastne jediné básne, kto
ré som sa dokázal naučiť naspamäť.) V obdo
bí po 2. symfónii , keď sediac doma, som sa 
zaoberal rôznymi problémami, začali ma za
ujímať historické súvislosti. o . i. hľadal som . 
analógie k mojej situácii. Mihalkovičova 
zbierka Približné položenie. v k to re j venuje 
vera priesto ru osudom ľudí . kto r! sa o niečo 
usilova li. ma zaujala natoľko, že som sa roz
hodo l. že práve to to bude predloha k mojej 
prvej skladbe o rato riálncho typu. Neviem . 
a ko bude 4. symfónia prijatá (ak odznie). má 
napriklad veľmi tragický záver. ktorý však 
chápem ako akýsi stimul. ktorý núti človeka 
k aktivite, k tomu. a by dokázal hroznú reali
tu prekonávať, čel i ť jej ... 

Interpre tácia novej skladby je ne pochybne 
drahší špás ako zverejnenie slova . ale vyhý
banie sa jej inte rpretácii zákonite vedie 
k utajovaniu . Kto je v stave utajovať hudbu, 
dokáže zakázať i slovo. A kam vedie neinfor
movanosť týmto spôsobená, vidíme te raz 
všetci ... 

- Pôsobíš aj ako pedagóg na VSMU. Co sa 
v učebnom procese snažíš naj viac zdôrazňo· 
v ať? 

Vychádzam zo svojich vlastných štude nt
ských skúsenost í ; všetko dobre prebiehalo. 

ma práca bavila, keď som však niečo 

predtým . Nic je podstatné. či j e výraz tradič

ný. či nováto rský. S odvahou by vekom mala 
pribúdat' aj rozvaha. Postupne by mal sklada
teľ prichádzať aj s niečím iným . nic s neustá
lou snahou prekvapovať. Ideálne je asi to . 
keď skladatcľa-ava ntgard istu do tejto pozície 
dotlačia druh í - mladší. búrlivejší kolegovia. 
Je to ten prirodze ný spôsob, ako sa avantgar
da stáva trad íciou. Aplikoval by som to asi 
na prík lade a lcatoriky. Na začiatku mala vý
sadnú pozíciu v mojom techno logickom arze
náli. Celé skladby boli postavené na a lcatori
ke. Dnes ju chápem ako kompozičnú metódu 
- jednu z viacerých. vhodnú k určitému výra
zovému úče l u . Rozhodne je zaujímavejšia 
v konfrontácii a v kombináci i s iným spôso
bom . než bez týchto súvi~ lo~t í. A 6. ~ymfó
nia? Veľké partitú ry vyčerpávajú . teraz ~om 
v tomto zmysle v .. oddychovom" štádiu . Za
tiaľ nemám konkré tnu pred~tavu o ďalšom 
opuse tohto d ruhu . no napriek tomu viem. že 
to nebude .. návratový" typ hudby a nebude 
ma ť, dúfam . taký tragický podtón ako pred
chádzajúce sklad by. 

- Vzhl'adom k svojmu " kinctickému" tvo
rivému naturelu , dosl' dlho si odolával vábe
niu elektroakustickej hudby. Aké máš skúse
nosti, eventuálne vyhliadky v súvislosti s tým· 
to realizačným štúdiom? 

K e lektroakustickej hudbe mám ten naj
lepší vzťah . Viem si predstaviť ~voj u prácu 
v tejto oblasti asi len za predpokladu. že by 
som vlastnil p rivátne štúdio. Neviem to tjž 
pracovať v prostredí, kde sú ncu~tá lc aj in í 
ľudia. ta káto tímová predstava ma handica
puje a vlastne ma nedokáže inšpirovať. 

- Skončila sa jedna historická etapa, ver
me, že definitlvne pominul čas, kedy sa z pri
kazu "vyššej moci" umlčovali ľudia, ich slo
vá, hudba . V čom vid íš hlavné predpoklady 
k lomu, aby sa tvoja profesia skladateľa oslo
bodila a nadobudla žiadúci rozmer? 

Som nesmierne rád. že sa konečne o tvorili 
možnosti , kedy každý človek má právo a prí
ležitosť povedať si svoj názor. spoločnost' sa 
dosta la z toho príšcrného stavu, v ktorom 
zotrvávala desaťročia. Pre skladateľa je ne
smie rne dô ležité. aby ma l pokoj a čas na prá
cu. A tu je aj dilema. Dnešná situácia žiada 
od umelca schopnost' argumentácie. schop
nosť verejne vyst úpiť . presvedčiť. To sú všet
ko veci . kto ré brzdia vlastnú tvorivú prácu. 
C Jovck je však povinný vytvoriť si takú život· 
nú ekonomiku . obetovať svoj čas aj preto. 
aby v budúcnosti k pokojnej práci mohlo 
dôjsť. Som presvedčený o tom . že skladateľ 
nepo trebuje každý deň koncert s vlastnými 
skladbami . ani to. aby ho v rozhlase od rána 
do večera hrali. Po trebuje však pravidelný 
kontakt s publikom a najmä konfrontáciu so 
zahraničím . Bez potrebnej informácie o tvor
bc svojich zahraničných kolegov ustrnie , ne
môže napredovať a to bol dosť vážny nedo
statok uplynulých rokov. 

A napokon jeden akt uálny poznatok, 
mierne pa radox ná skúsenosť súčasných dni ; 
my skladatelia a vôbec hudobníci , máme byť 
šíriteľmi umenia . kultúry a citlivosti - a me
dzi sebou (vzájomne) sa chováme presne na
o pak ... 

Pripravila L Ý DIA DOHNALOVA 



VÝSKUM HUDOBNEJ TERMINOLÓGIE V DIELE ANTONA B ...... _ .... 
, 

O LAKA 
JANA PETÔCZOVÁ 

V súvislosti s výskumom genézy slovenskej 
národnej hudby sa stáva v poslednom čase 
čoraz aktuálnejšou problematika starších tra
d íci í slovenskej hudby, tradícií, ktoré vzni
kali a formovali sa ešte v období predchádza
júcom samotnému národnému sebauvedo
meniu Slovákov v 19. storočí. Popri analýze 
národného hudobného štýlu sa ukazuje ako 
podnetné aj sledovanie širších hudobno-kul
túrn ych dimenzií v kontexte národných tra
dícií. čo si vyžaduje predovšetkým prehfbiť 
interdisciplinárny záber a pojať do zorného 
pofa i zdanlivo menej hudobnohistoricky 
atraktívne problémy. Do tak to koncipované
ho záberu sa na popredné miesto dostávajú 
aj otázky výskumu lovnej zásoby staršej slo
venčiny a odhaľovania vývinových determi
nánt slovenskej hudobnej terminológie 
v procese e tablizácie spisovného jazyka. 

Jeden z najvýznamnejších prelo mov vo vý
vine slovnej zásoby s lovenčiny prin iesli po-
ledné dve desaťročia 18. s toročia, desairočia 

hlbinných premien v slovenskom duchovnom 
živote, kedy vznikajúce duchovné hodnoty 
rastúceho národného povedomia neodvratne 
signalizujú poči at ky národnoobrodeneckého 
procesu. Primárna orientúcia národných 
vzdelancov na problémy rozvoja slovenského 
jazyka vyvrcholila prvou úradnou kodifiká
ciou spisovnej slovenči ny Antonom Bernolá
ko m ( 1762 - 18 13) . vydaním diela Disscrtat io 
philologico-crit ica de litcris Slavorurn v roku 
1787 a zo~tavcn ím prvého progrmnovo-nor
matívneho slovníka slovenského jazyka . kto
rým bol lovár Slovenskí Cesko-Laťinsko
-Nernecko-Uherskí. pripravený do tlače už 
v ro ku 1796. 

Bernolákov Slovár pred~tavuje nielen bo
hatú ~tudn icu slovnej zásoby vtedajšej slo
venč iny. ale pre históriu aj mimoriadne cen
ný prameň poznania kultúrno-spoločenského 
zázemia slovenského jazykového prostredia . 
prostredn íctvom ktorého môžeme v určitom 
smere sledovať aj dobovú rcnexiu chápania 
hudby a hudobnej kultúry. Význam Slovára 
podčiarkuje skutočno~i . že jeho au tor sa sna
žil cicl'avcdome zachytiť celú slovn(a zásobu 
vtedajšej ~lovcn~i ny a ja~nc od nej od l íS i ť 
vulgarizmy. bohemizmy i cudzojazyčné slo
vú. Slovník koncipoval Bernolák Úž počas 
štúdi í v bratislavskom Generálnom seminári 
( 1785- 1787). plánujúc ho ako súčasť svojho 
jazykovedného dicl:.1 (v roku 1790 vyšla 
Grammatica slavica. 1791 Etymologia vocum 
slavicarum). Jeho vydania sa vSak nedo
žil. Dne~ márne k dispozícii jeho podobu 
tak. ako ho vyda la v 6 zv~izkoch . v rozsahu 
5302 strán Kráľovsk á tlač i arcai v Bud íne v ro
koch 1825- 1827 . dvan ásť rokov po Bernolá
kovej smrt i. 

Pri komplexnej analýze Slovára sa vynára
jú z ncdozicrneho pofa z;íkladncj slovnej zá
soby určité špcciľick é okruhy. v rámci kto· 
rých môžeme sledoval aj vtedajšiu slovnú zá
sobu. týkajúcu sa hudby a hudobnej ku ltúry. 
Do popredia vystupuje základný pojem hud
ba. rozpracovaný v rozsiahlej hc~ lovcj stat i. 
~pol u s ďal~ími odvodenými tvarmi slova. Po
zornosi si zaslúžia poj my spev a tanec. kto
rým ~ú taki\ to venované samostatné heslové 
~ l a te . NajroLsiahlcjší okruh predstavuje ter
minológia organologického charakteru. za
h ŕaiajúca okrem n<í7vov hudobných nástrojov 
a ich ča~t í i pomenovania pre hráčov a výrob
cov n!Ístrojov. V texte Slovára nájdeme aj 
skupinu n;í7vov tancov. č i už ako samostatné 
hc~lá alebo ako i lu~tračné ustálené spojenia 
pri jednotli vých prídavných menách. Osobit 
ne môžeme hovori i tiež o hudobnotcore tic
kej terminológii. tá v~a k pochopiteľne nic je 
reprezentatívnou vzorkou odborných tcrmf
nov. ale obmedzuje sa len na niektoré zá
kladné pojmy. apokon v samostatnej rovi
ne \a d<í sledovai problemati ka ľudovej pies
ne v Slová ri. ktorá za h ŕ aia popri heslovej stati 
o piesni celý rad dokladových a ustálených 
~pojcn í. prí~loví a porckadicl o speve a pies
ni . no predovšetkým mnohé tex tové incipity 
i ucelené texty slovenských ľudových piesni. 

l. 

Z dvoch poj mov. vyjadruj(acich sémantic
ké pole označeniu hudba - muzika , sa Berno
l{! k rozhodol jednoznačne kodifikovai za spi· 
sovný prvý z nich. Nic však v dnešnom tvare 
- hudba - ktorý označi l za bohemizmus. ale 
v dvoch špecifických tvaroch - . .1/uďba " 
u .. 1/udcow.mvf" : 

.. 1/uďba, i, f. - musica. ae. f. . 11111sice, es. f. 
- die Musik- muzsika. muzsika szó. m uzsi
kálás. Syn. 1/ude!lf, Wihráwá!lí, Wiluídá1lf, 
Wilwdáwátlí. Zaluuľelif. Vulg. Muzika. " 
(s . 814) 

. .1/udco •vsrwí. tí. n .' - llutsice. es. f .. ars 
mus ica - die Tonkunst. Musikktmst- muzsi
káswíg. 1111/ZSika tudom ány. Syn. 1/tuľectwí. 
Vulg. Muzika11rsrwí ... (s. 814) 

Zavede ním dvoch samostat 

fických tva rov rozčle n i l Bernolák významové 
pole termínu hudba na dve špecifické sféry 
l. umeleckú . ars musica . .. Hudcowsrwí. Hu
ďecfll'í" a 2. sféru ľudovej hudby. čo aj zdô
raznil rýdzo slovenským tvarom - . .llud'ba". 
Etymologickú súvislost' domácich výrazov 
hudba a húsť demonštroval pri slovesnom 
tvare ,.húsr"' v jeho najcharakteristickcjšcj 
podobe: .. huď 1w husle". Skutočnosť . že sa 
rozhodol pre domáci etymologický zák lad 
slovného tvaru ako spisovný. vyjadruje nic
le n vedomú snahu Bernoláka o jazykovú 
normotvo rnú funkciu Slovára . ale odráža to 
špecifickú situáciu v slovenskom jazykovom 
prostredi ko ncom 18. s toroči a . Výrazy odvo
dené z domáceho slovného základu - hudec. 
hudcnic, hudebnictvf. hudcbný. hudba- boli 
v tomto období bežne rozšírené. nájdeme ich 
v slovenských písomnosti ach celého 17. sto
ročia , ba jeden z najstarších záznamov po
chádza už zo 16. storočia : .. organisrowi 
a lwdczowi pa11a Turzowemu daro wali sm e 
za gegicla pmczj fi. 2" (Žilinské adm .-právn. 
záznamy. 1586). 

V rovnakej miere sa však vyskytujú v po
dobných jazykových situáciách aj tvary 
prevzaté z lat inského termínu musica , napr. 
v mestských účtoch Zvolena je zápis: . .!rem 
pamt ka111oro wy od Muzyk e den. 50" (z 
r. 1642). T ieto tvary vykazujú široký okruh 
výskytu. od bežnejších. hovorových preja
vov, napr. v slovenských kázl1ach z r. 1766 
.. míba a dudy weselú muziku dt!lagu, gesrljte 
spolu su a w gednoh/asrnosrj dobre se zrow
llawagu". až po odbornejšie texty. napr. 
v Lowcsaniho ,.Katcchismc člankuw Wjri" 
z r. 1736: .,Co gesr Muzyka? Rs. Muzyka gesr 
ku11ssr ren. podle k terelro se hlas rjdj". O tejto 
alternatívnej situácii podáva najvýstižnejšie 
svedectvo dobová odborná lexikálna literatú
ra. jazykové slovníky slovenské i inojazyčné. 
obsahujúce slovakizmy. Stretávame sa v nich 
s oboma možnými výrazmi. napr. v t lačenom 

Alvarovom slovníku z r. 1772 sú heslá : .. Fidi
cen - H udec" (s . 2 18} . .. Bellicwn - Woganska 
radda. muzyka" (s . 143). rovnako v rukopis
nom Kamaldulskom slovníku z r. 1763: ,.Fi
des. dium - husle, kat da ~rrw1owa hudba. 
musyka" (s. 322) 

Existujú však určité sémanticky vyhranené 
situácie. v ktorých a j ednoznačnejš ie použí
vajú len odvodeniny z domáceho slovného 
základu, ktorý je gramaticky prispósobivejší. 
naprík lad v spomenutom Kamaldulskom 
slovníku 'nájdeme: .. Ctme fidibus - I/ústi", 
.. Ctmo fidibus - hudem •·, .. Discere fidibus -
/ Itu/bi se utiri" (s . 322). Pri špecifickejších 
terminologických spojeniach sa v tom istom 
slovníku takisto vyskytuje pojem hudba čas· 
tejšic než muzika: .. Ad lwrmoniam ca11ere. -
Podle tmuablá hudebny ho spjwari" (s. 367). 
Prfdavné meno .. hudebný" malo v slovcr
skom jazykovom prostredí svojské miesto. 
predovšetkým v súvislosti s literatúrou písa
nou slovakizovanou češtinou . Najrozšírenej
šie bolo v typickom spojení .. n lisrroje lwdeb
né", v akom ho používal už Komenský (Or
bis pictus. 1685, s. 201). Adjektívum .. hu
dební" sa natoľko zaužívalo . že ho prebral 
medzi spisovné slová aj Berno\äk , popri 
dvoch ďalšieh tva roch: ,.lwdcowskf" a ..lw
tľeckf". 

Termino logický dua lizmu~ pojmov hudba 
a muzika rie il Bernolák na pôde slovenskej 
lexikografickej litera túry ako prvý v jedno
značných prospech domácich tvarov: .. Huď
ba, Hudcowsrwí. 1/udecrwf. 1/udec. Hud
cowka. 1/udco wá, 1/udkil!a. l111dco wsk í, hu
deckf. lwdeb11f" . Poj my .. Mu:ika, Muzik an
w wí. Muzikant, Mu zikanrka. muzikamskí" 
označi l za ncspi ovnč . Jeho voľba gramatic
kých podôb spi ovných tvarov .. Hudba", 
.. 1-/udcowsllví" však ncna~ l a v ďa lšom vývoji 
slovenč i ny adekvátnu odozvu. Možno práve 
kvôli prehnanej snahe o doniáci e tymologic
ký základ slov s tvarmi húsi - hudenic . ktoré 
boli v hovo rovej reč i oddávna nosi teľmi pri
znakovej lexi kálnej črty, ako nám o tom zane
chal svedectvo už v 17. storočí D. Sinupius
- 1-lorč ička: .. Kdo prawdu lwde, romu husle 
(stredoveký mučiaci nástroj . pozn. aut.} oko
lo hlmvy ljragj. Prawda oó kole . .. (Neoforum 
Latino-Siavonicurn . 1678. s. 122). Napriek 
tomu však Bernolák vystihol vývojovú ten
denciu v presadzovaní sa poj mu hudba . kto
rá pokračovala v 19. storoči v slovenskej od
bornej litera túre obdobia národného obrode
nia n v novodobom poňatí je tento pojem už 
jednoznačne akceptovaný aj J . L. Bellorn 
v jeho úvahe ,.Myšlienky o vývine národnej 
hudby a slovenského spevu" (Letopis Matice 
slovenskej. 1873). 

ll. 

Druhým výwamným pozat avo m Bcrnolá
kovho prístupu k fenoménu hudba je jeho 

označné zamietnutie ~ t arších 

latinského slova musica pojmom spev. Už 
v 17. storočí sa v lexikálnej literatúre strct<í
vamc s takýmto zúženým prí~tupom k hud· 
bc . napr. v t rnavskom t lače nom slovníku 
z r. 1648 je heslo: .. Musice - énekle.v mdomá
::y wnéni spiewo" (s. 30). Nepresnosti . vy
plývajúce zo splývania či prckrývania sa vý
znamových polí pojmov hudba u spev. ktoré 
sú vo svojej podstate reakciou na dlhodob(• 
nadvládu hudby vokálnej nad inštrumentál
nou. bol i bežné v jazykových slovníkoch ce
lého 18. storočia . sporncŕímc a~poií tlače n ý 
slovník Gradus ad Parnassum z r. 177 1. ktorý 
uvádza: .. Musica, vel musice - t nek . l'agy 
é11eki gyakorlás - Si11g-Ku11sf - Um enj spe
wuw" (s. 773). 

Bernolákovo modcrnč chápanie te rmino
logického vyh raňova nia sa sč rnantických polí 
pojmov spev a hudba sa odrazi lo v Slovári 
v samostatnej heslovej stat i o speve. s pod
robnou di ferenciáciou termínov: 

Spew. 11, 111. - callfiiS, us, 111. - Gesang. das 
Singen , von Me11schen , Dichrem. und Vogeln 
- ének. Sy11. Spewállí, Spíwállí" (s. 3064) 

.. Spewállí, á, 11 . - modulmio . nis. f . - das 
Singen. Gesang - éneklés. Sy11. Sp íwtÍilf, 
v. Spew." (s. 3064) 

,.Spewársrwí, á. 11 . - canrorarus. us. 111 .. ars 
callendi - Sangkunsr, Singk:msr - énekesség. 
Sy n. Spewné UmeiÍÍ." (s. 3065) 
Pri hierarchickom výklade po užil Bernolák. 
podobne ako v hesle o hudbe v tvaroch 
.,Hudco wsrwf, H udec/lv{", rovnakú slovo
tvornú prípo nu pre najvyššiu umeleckú rovi
nu spevného prejavu. tvarom Spewársrwí". 
Synonymné vysvetlenie pre lati nské spojenie 
ars canendi - .. Spew11é Ume!lf" - opä ť zacluí· 
dza k dedičst vu stredoveku , k .. Septern arte~ 
libera les". z ktoré ho sa ešte aj do Bcrnolá· 
kovho slovníka dostalo v hesle .. Umellí" u's
tálené spojenie: .. Slobodné Um e1!á - arres li
bera/es- die Freykii11sre- szabm mesterségek. 
- Spewárské (Spewu) Ume1lf, Spewársrwí; ars 
canendi" (s . 3447}. 

Dôkladnosi. s akou Bcrnol;ík pracoval pri' 
zoMavovaní lovúra. n;ím prinú~a pri hc>lc 
~pcv celú paletu pojmov. z ktorých zaujmú 
hlavne všeobecné pomenovania osôb: .. Spt•· 
II'IÍr . Syn. Spell'ák. Spell'at'. Vulg. Kamor. 
Boh. Spell'áŕ", .. Sprwárka. Syn. Spewaéka. 
Spl11Wírkilía, Spewakilla. Vulg. Kanrorka. 
Bolr. Z pell'llk ilír" (s. 3065). Rozl ičnosi kodi
fikoyaných tvarov poukazuje nielen na doho
vé bohatstvo slovnej zúsoby s(avisiaccj so spc· 
vom. ale je 'vcdectvom významu. aký tieto 
pmtavy v kultúrnom živote n:íšho míroda 
zohrúval i. Bernolák nezabudo l ani na pojem 
kantor. ktorý ' ícc vyčle ni l zo ~pisovn cj slov
nej 'zásoby. ale nemohol ho obísi. pre jeho 
roz$írcnosi v hovorovej reči. Tradícia hu
dobnej akt ivity ka ntora je v dejinách hud by 
na našom území dobre zn;íma. a to predo
všetkým z latinsky a nemecky písaných ar
chívnych materiálov. Zachova li sa však aj 
slovenské dokumenty. z ktorých najstaršie 
zmienky o ka ntoroch siahajú do 16. s t oročia. 
napr. z r. 151{6 pochildza nasledovný účt ovný 

doklad zo Žiliny: .. /tem Diurowj l allcl owich. 
cw chodil z lisrem pre ca1110ra do spisskeg ka
pifllie d . 50". 

Z ďalších pojmov súvisiacich so spevom 
nájdeme u Bernoláka množMvo slovies. od
vodených od tvarov . .spéwaľ. spewárir" . na
pr . .. naspéwaľ sa. pospéwaľ. prespéwaľ. wi
spéwaľ. wšespewawí", ale aj viace ro prísloví 
u porckadicl. z ktorých vyberáme: 

. .. 1-1/ucllém u dwa Razy 11espfwagú" (s. 727) 
.. Gako swrf spfwagú. rak mladí čwrlikagú " 

(s. 338) 
.. Koho Chlľb gem , te/ao Clnváli prespewu

gem" (s. 2504). 
Spolu s prfsloviami a porckadlami prcdsta· 

vova li pre An tona Bernohíka dôležitej slov
nej zásoby aj slovenské ľudové piesne. Pris· 
tupoval k nim z pozície jazykovedca. slúžili 
mu ako východisko textovej ana lýzy slov. 
Preto nájdeme v Slovári rovnako kratšie tex
tové' incipity ako aj ce lé strofy ľudových pies-

~ l o ro ár 6 l o tu en f rí 
s P. lf 
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lf. využité na bližšie vysve tle nie jedno tlivých 
beslových slov. napr. pri hesle .. Kačica·· sú 
llyri strofy známej piesne .. Kačica diwoká, 
ltftla zwisoka" (s. 856). Z ostatných uce le
lých textov piesn! spomerime aspoň niekoľ
ko: .. Eg tina, t ina pekní Pták", .. Gá do Ho
ri ntpogáem", .,Ked nás werbowali", .. Ne-
ortm, nťsegem", .. Pri PreJporku werbuKtí", 
.,údudag Cagdo§ko". Myšlie nka využiť 
slovné bohatstvo ľudových piesní pri prfpra
YC jazykového slovn íka v takej podobe. 
v akej ju realizoval Be rnolá k. je ojedinelým 
činom v dovtedajšej slovníkovej li teratúre. 
V}ie 30 slovenských ľudových piesní, ktoré 
mótcme v Slovári nájs(, sa tak jedinečným 
spósobom zaraďuje do ko ntinuit y piesňovej 
tradfcie druhej po lovice 18. a začiatku 
19. storočia. reprezentovanej zbierkami ľu
dovej, poloľudovej a umelej poézie v ruko
pisných spevníkoch a zborn íkoch (J. Lányi
ho. J. Bruka. D. Kubíka a ď.) ako aj známy
mi tlačenými zbierkami slovenských ľudo

vých piesní P. J . Safári ka a J . Ko llára. 

III. 

Na tanec, kto rý je vo svojo m vývine bez
prostredne spätý s hudbo u. sa Berno lák díval 
ako na kultúrny jav. vyžadujúci si. rovnako 
ako hudba a spev. jasné hierarchické vyčle
nenie umeleckej sfé ry. V samostatnej heslo
vej stati rozlíšil tri zák ladné roviny ta nečné
ho prejavu: 

.. Tanec. nea. etncu, 111. - saltus, us, m ., sal
to/io, nis. f. , chorea, ae. f .. tripudium, i, n. 
dtr Tan z - tánr: , toborzok. Usus. Polskí Ta
ntc- saltus polonicus - pohlnischer Tanz -
ltngyťl- támz . .. (s. 3278) 

.. Tancowá1lí, ď. 11. - saltatio, tripudiatio, 
nis.[, sa/tus, us, 111.- das Tanzen - tántzolás, 
toborzok-járás. Vulg. Tanče1ií. v. Tanec. " (s . 
3278) 

.. Ttmcmagsterstwí. á, 11. - ars salwndi -
Tonzkunst - uíntz-mestersdg, tántz-tudomá
ny. Syn. TaneČiliwvf. " (s. 3278) 

Z ďalších slovenských tvarov kodifikova l 
v spisovnej podobe nasledovné: .. Tanečnica. 

Syn. Tand nit'ka. Boh. Tanečnice . ", .. Taneč
nfk", .. Tancmagster" , .. Tancmagsterka". T ie
to termíny. ktoré už v Bernolá kovom Slovári 
vykazujú tvary rozvinutého slovenské ho ja
zyka . tvoria relat ívne ust:'\le nú časť slovnej 
zásoby a väčšinou sa používaj(r dodnes. Ani 
zložený tvar tancmajstrovstvo nebol v staršej 
slovenčine celko m neznämy. Zachovali sa 
účtovné záznamy už z ro ku 1683, v ktorých 
môžeme čítať : .. za me/ro wnczmaistrous
nm .. . sem k upil prieloclr ... za tri lakte su k na 
ktere sem pry umczy wihra/". Slovenská ter: 
minológia týkajúca sa tanca je pomerne bo
hato doložená aj v jazykových slovníkoch 
18. storočia. napríklad v rukopisno m Kamal
dulskom slovníku ( 1763) nájdeme heslá: 
. .salto - skačem, umcugem", salwtor - ta
lltórjk. skákrn', poskakowač", . .salwtricula 
tmreórica, wnd ná dewka", .. clrorea - wnec", 
.. tlriasus - spew a ll/nec ozlrralyclr hríffríw'' 
a mnoht ďalšie . Jede n z najstarších sloven
ských zápisov o tanci mäme však už z roku 
1627: .. Missko neclr sy dobre lwsle nastrogy. 
aby sme dobre tanczowaly" . 

Za vdmi cenné môže me považovať v Ber
nolákovom Slovári zmie nky o konkrétnych 
tancoch. ktoré sú ro ztrúse né v celom texte . 
najčastejš ie ako ustále né spojenia k adjek tív
nym heslovým slovám: .. Hagdríckí Tanec", 
.. Zbog,lick f Tanec" ... Kozackf Tanec", .. Wer
bOiwlickf Tanec", .. Krmvskf Minét" . .. Mtm
gltírskí Tanec", .. Lopatkowí Tanec". Všetky 
tieto názvy tancov sú priamym do k ladom 
Bcrnolákovho klad ného vziahu k prejavom 
ludovej tanečnej kultúry . Prostredn íctvo m 
cudzojazyčných e kvivalentov uvedených 
v slovníku sa o mno hých z nich dozvedáme aj 
bližší popis ta nca. j eho typických pohybov či 
špecifického národného postavenia medzi ľu
dovými tancami. Najväčš ia pozornosť je ve
novan{l hajdúskemu tancu. označenému ako 
.. Hagdukowállf", .. Krepte1lf, od Zemi Tan
cowállf - saltus incurvatis sub genibus pedi
bus. quasi per terram repumdo instillli solili/s 
- slmvischer Trm z, eine Art Ttmz - tóth-tántz" 
(s. 1081). Zaujímavé sú aj dnes už nezná me 
či menej rozšíre né tance s názvami .. manglár
skí'' a .. Krawskf Minét". V súčasnosti sa s 
podobnými tanečnými prvkami opísanými 
pri spojení .. Krmvskf Minét" cudzojazyčnými 
ekvivalentmi .. va/cinus salws - ein Kuluanz, 
tinfiiltiger Tanz , Krabsentanz- ostobatántz" 
(s. 1075) mô žeme ešte stretnúť na západnom 
Slovensku pod označením .. svinský kalup 
(galup)" . 

U Be rno láka ne nájdeme tance šľachtické . 
ani staršie suitové (alle manda. courande ... ) . 
ani európske tance 18. storočia (polo nézy. 
mazurky . menuety) . kto ré boli prítomné aj 
v šľachtickej kultt1re na Slovensku v 17. 
a 18. storočí. Keďže však v praxi vtedajšej 
doby nežili šľach tické i ľudové tanečné a hu
dobné prejavy úplne izolovane. názvy európ
skych šľachtických tancov sa odrazili aj v slo 
venskom jazyku . ako o tom svedčí názov 
.Krawskí Minér" , ktorý je vlastne ľudovou 

tanca menuet. 

IV . 

Najbohatšiu skupinu hudobných termínov 
v Slovári predstavuje o rganologická termi no
lógia. Z do terajších výskumov bol slovník 
čiastočne využitý len Ladislavom Lengom 
ako in fo rmatívny prameň niekto rých názvov 
ľudový~.:h hudobných nástrojov {1967). Cel
kove však o bsahuje poznatky širšie ho orga
no logické ho záberu . Ich spoločnou charakte
risticko u črtou je nespo rne skutočnosť. že 
podávajú najucele nej šie informácie o sloven
ských ľudových hudo bných nást rojoch spo
medzi všetkých literárnych prameňov sloven
ského národného obrodenia. 

Najäčšiu pozornosť venoval Bernolák 
cho rdofonickým nástrojom. Nájdeme tu sa
mostatné heslá: .. Husle", "Huslički", .. Basa, 
Barbora" ... Basička, Baska", .. Camba, Bar
borka, malé Basi", .. Cambečka, Barborečka, 
Basički", .. Wiolfn", .. Wiolon" a ďalšie . Pri 
hesle .. Huslički" sú dokonca uvedené histo 
r ické názvy to hto ľudového nástroja: .. Kar
waie, Karwaiki", .. Oktáwečki, Okuíwki" 
(s. 82 1) , kto ré patria v staršfch slovenských 
písomných prameňoch k veľmi zriedkavým 
informáciám. Jednu z nich nám poskytuje eš
te Kamaldulský slovník ( 1763) v hesle ,Jidi
cu/a - husličky, harfička, item: ocluáwki, 
ochtawečki, sskrypáčky" (s. 321). V Slovári 
sa nachádzajú v samostatných heslách aj ná
zvy jednotl ivých častí husie!': .. Siáček", "Ko
bi/ka", .,Kolček", .. Klinček", .,Strwla"; po
jmy súvisiace s ich výrobou: .. Strwrárstwf. 
Syn. Strunáre!lf, Strunárowá1lf, Smmárske 
remeslo" a mno hé ďalš ie ustálené spojenia , 
napr. .,gaworowé Husle", .. Hlasité Hus/l'". 
.. Prswmi preberal' na Hus/ách". 

Z nástrojov membranofo nických a idio fo
nických opäť najpodrobncjšie rozpracoval 
Bernolák inštrumentár ľudový , v heslách 
.,Bubon, Bubének, Bube1licrwf", .,Chlopač, 

Klopač, Klopkač, Klepačka ", .. Pukáč", "Bu
clwč", .. Drumbla, Drumblička". Pri posled
no m z nich aj vyčlenil v odvodených heslo 
vých slovách osobitnými pomenovaniami hru 
a hráčov na nástroj i: .. Drumblo wá1lí", 
.,Drumblmwlík, Drwnblowač" od výroby 
a výrobcov drumblí: .. Drumblárstwf", 
.. Drumblár". 

Aj z rámca veľkej skupiny ae rofónov, 
z kto rých spomeňme aspoň heslá .,Trríba", 
.. Su rm a", .. Pozaw r", .. Roh", .. Pf§éala", 
.. Cagdy", .. Organ", vystupujú do popredia 
nástroje ľudové , a to predovšetkým .. Cagdi", 
kto rým je venovaná rozsiahla heslová stať . 
Nájdeme v nej aj dva cenné histo rické názvy 
to hto nástroja: .. ČaKdički. Syn. Muliránki, 
Swki." (s. 595), čo svedčí o tom , že Be rno lák 
pozna l nástroje ľudových gajdošov vo svo
j om pôsobisku . Dokazujú to i názvy jedno tli
vých častí gájd , ktoré uviedol v Slovári : 
"Cagdica, Huk, Hrdlo na Čagdáclt , Piskor 
1111 Gagdáclr" . 

Za všetky staršie písomné pramene info r
muj(rce o ľudovom hudobno m inštrumentári 
vyzdvihn eme aspoň ruko pisný Lyczeiho slov
ník z roku 1707. s heslami: .. Ascau/es - Du
da k seu Gaido§", .,Buccina - Truba Pastir- . 
ska", .. Crembalum - Bringačka", .,Cymba
lum - Cymbal" a už spo mínaný Kamaldulský 
slovník ( 1763), v kto ro m je organo logická 
terminológia až prekvapujúco podrobne roz
pracovaná a zahŕr) a množstvo detailných po
stre hov. napr. .. epironicwn - kobjlka pod 
srrw wma, aneb klinček na lrusláclr" (s. 267) , 
.. co /op/ronia - i ivicana husle (s. 123). 

v. 

V ne posledno m rade si zaslúži našu pozor
nosi' aj te rminológia hudobnoteoretického 

· charakteru . napriek to mu . že ide o nehudob
ný slovník a odborné hudobnoteoretické te r
míny v Slovári n ic sú výsledko m ich syste ma
tického výberu . Okrem to ho si musíme uve
domi ť . že v období , keď Anton Bernolák 
zhromažďoval a triedil slovnú zásobu vtedaj 
šej s lovenčiny pre svoj Slovár. nemal k dispo
zícii žiadnu t lačenú slovenskú hudobnoteore
tickú prácu, o kto rú by sa mohol opierať v ta
kej miere , ako mohol v Cechách· využiť 
v prvej polovici 19. s toročia J osef Jungmann 
v Slovníku česko-nemeckom ( 1835-1839) te
o retické dielo J . J. Rybu Počáteční základo
vé ke všemu umčn í hudebnému ( 18 17). Hu
dobno tcoret ická literatúra na Slovensku sa 
obmedzovala na cudzojazyčnú spisbu , zväčša 
na hudobné náuky inštrukt ívno-pedagogic
kého charakteru a praktické učebnice gene
rálneho basu. Jediným doteraz známym po
kusom o slovenskú hudobnú terminológiu je 
le n stručný nickoľkostranový teore tický úvod 
k zbierke duchovných piesní Melodyatura 
aneb Pa rtytura, ktorú vydal ska lický o rganis
ta Adam Skulté ty v roku 1798 v Brne . Temer 
úplná absencia slovenskej odbo rnej hudob
noteoretickej termino lógie sa odrazila aj 
v slovnej zásobe, ktorú sa snažil zachyt i ť A n
to n Bernolák. 

Speciálna hudobnoteoretická terminofógia 
v Slovári sa obmedzuje na tie to základné ter
míny: 

.. Takt, u, m. - numeri, mod i, modul i musi-

gGgaE, Cl( 1 &m V. l. i mp. ag: 
gingrire ( rio ) Fe1t. claugc
re : gacfcrn , fd]nattcrn., uon 
Q;&nfcn : gá~ogni. ~uf gág& : 
anser gin~nt , bie <!;anf fd]nat• 
tcrt, a' lud g&gog. 

J.••• ··;, 111agawan , a, n. nom. ver. es 
. le1• 
.iá§awaE, ac, &m, freq. · es gá· 
~af •. 

~~bát, a, m. v. <ÍSClg~o(. 
• <liag5n:-ce 1 nec 1 f. pl. v. gag• 

8ilti. 
ée1~bi , . fenit. <1Sage6 : ~yripi-
~~um , 1 , n. uter , tr1a • m. 
fistula utricularia: bic flíClcf• 
pfcife ' ber ~u~dfacf' e~tau~ l 
duda, tomlô. Syn. D.ubi, 
boh. ltag5i.. Prov. t'l4 gebné 
~a~ bi pít! at ( ciagbowaf) : 
crambe repetila fuvenal. Ea
dem oberrare chorda. Idem 
crambe recoquere : tule ber auf• 
getu&rmte !ob( 1 f~ri~tu6rtlid) 
von ~ftcrer !lBie~et~ofung ciner 
fäa~e. <!ine 9lotcn ( ~rie ) 6c• 
ft4nbig fpiddt : egy nótat von
ni. .Egy bakot nyúzni. Egy 
húron ~engúlni. t'l4 gebné 
<Šcg~i gag6uge: chorda ob
errat eadem , er fvieh immer 
~ic n4mlld)c !lrie , tsak. azon 

8. egy dolgot vítattya Pár. Pdp. 
~~Jctg5ica 1 t1 f. fistula lyripipii, 

uter , tris , JÍ, bie ~acr,*ife , 
, duda- sip, tomlô- sip. Pár. 
!.& Páp. Syn •. J:)u5i'a 1 5ut. 
..,cg5ilti 1 let, f. plur. dem. u .. 

l 
tricul~, m. Cel1. lyripipio
lum ' i .. n. bal edctpfcifd)cn ' 
ftctner ~<f>lau<f> : dudátska , 
!2tnlôtzke. S.rn. mulit~nfi , 
~ 1:3Utri. 1 vulg. <f5~g~t!\Ct. · • .
1 

~tg~o(, Cl~ m. lyraptpaat?r; ~, 
ll\. u tra nas , utrJoular1ua. · ., , 
~· 8uel. ~acFpfcifer , dúd&s , 
tômlôa • tomlô - aipos Pár. 

\ 

~dp. Syn. Du6at, Dub~(, 
b1~9~~t 1 boh. ~u6~t , lt~g· 

""· 

Heslová staf o ~dách 

cae, tactus - Tact in der Musik - mussika
-rend. Usus. Takt dri at'. Podle Taktu spéwat', 
S Tak/ll wist' (s. 3276) 

.. Taklllík, a, m . - moderator, numerum 
musicorum - Tacrfiilrrer" . 

.,Kwima, if. - nete, ultima chorda - die 
Quintet, die letzte Saite - wólsó (otodik) húr. 
Syn . Pátá Struna, Boh. Qwima" (s. 11 52) 

.. Kwarta. i, f. - paranete, chorda - die Vor
/erzte S ai re - negyedik /rúr. 2) diatessaron - ei
ne Quarte in der Musik - musikának a kvar
tán-való osz ve-zendiilése" (s. 1146) 

Pri tvare adjektíva .. kwartowí" sa autor Slo
vára pokúsil o slo ve nský pre klad termínu 
kvarteto: .. Kwfmowf Spew - camus quaterna
rius- Quartet - négyes ének". Pre po rovna nie 
s Berno lákovým pravopisom si všimnite ná
zvy inte rvalov v Skultétyho Mclodyature: 
.,Oktáwa, Tercyja, Quinta, Quarra, Sexw, se
kunda, Septyma". 

Specifickejšic hudobné termíny. spojené 
s proble matiko u metra , tempa. rytmu a ter
minológie gene rálne ho basu. sa v Slovári ne
vyskytujú. Z termínov hudobných foriem 
a druhov sa tu nachádza v samostatných he
slách niekoľko: .. Péseň. Syn . Pes1lička, Spew. 
Boh. Pfse1l" , .,talm", .,Pa§ia. Usr1s. Pai iu 
spéwat"', .,Tu.f. Usus. Hragte (zahragte) Tu§" 
a .. Predpísk. Syn. Próba, Sprobowárlf". O so
bitný význam nadobudlo slovo "Nóta", ktoré 
bolo pre Berno lá ka syno nymom slova ,,Aria" 
a pri hesle "Melódia", kto ré označil za bohe
mizmus, odkazuje tiež k heslu .,Nóta". Také
to prenášanie významu . ktoré veľmi výstižne 
zachytil auto r Kama ldulského slovníka 
( 1763): .,mel od ia, ae, f. - libei ny spew, libei 
ne spjwani aneb s/adka nota spewu" (s. 509) , 
sa premietlo v Slovári do bohatstva frazeolo
gických spojení: .. Ta PťSilička má peknú Nó
tu'', .. Premeňit' 1lekomu Nótu", .,Newí na kte
rtí Nów ({lncowat' mrí". Avšak ani pôvodný 
význam slova nota , prevzatého z latinči ny , 

gag~·o(lín 1 a~ t( adj. po••· u
triculariae • yripipiatricia : 
b~r ~aďpfeiferinn gc~Orig : du
dásnéé , tomlôsnéé , tomlôs
•Ífosnéé. S.rn. 6u6atlin 1 bu• 
6atlin. 

magbo (tr l (ra' m. dem. par-: 
vus utriculal"iua, dn ffeintr 
<fčaďpfeiftr, dudásl:a, tomlôs
síposka. óyn. mag~o(ír. 

ďsag~o(íéer, lta 1 m. dem. u 
•eq. 

<áagbo(íf 1 ct, m. dem. e~ gag .. 
b~(cr. . 

~"gbo(ra , t, t lyripipiatrix, 
icis, r. utraria, utricularia ; 
ae, f. bic ~acfpftiferinn 1 du
dá.sné , tomlôsné tomlôs- sí
posné. ~'Yn. Du6atfa , J:)u
~&~a, ~agbo(ow& ~ena. 

gagbo(oQ)', a1 t, adj. poas. ly
ripiJ?iatoris • utrarii, utricu
larh; bem ~acFvfcifcc Qt~Orig, 
dudásé. tômlôsó, tOmlos- sí
posé. Syn. bubatow , buó~· 

" (ow. • .ťf , l . . . . 
gagboQ)~n , a 1 n. yrJpaptalao, 

utricublio, nis, f. baf ~act• 
pftifcfpidm, dudá)ás. Syn. Du• 
6&ní. · . 

gagboD)(lt 1 bow<\( 1 bu~tm, V. 
r. imp. bug : lyripipio Jude
re ' utri eu la ri : bit eacfpfcifc 
fvidtn' dudúlni. Syn. . 6u6~f •. 

' " A • . <J5agct., gt a, m. v. aO IX) te. 
gágn 1 ~<\1 m. m e ft o : Agria, 

Civita~ Comitcúu& Hevesian
IÍ&: bie !!rfau, eine ~tabt in 
Ungarn·: Eger, város • 

~(\getčan, Cl, m. Agriensi~ ho
. mo , cin (!r[aucr 1 eg ri-fi , eg
ri- ember. 

g&getčantirt, a 1 e 1 adj. pos1. 
agriensis feminae, ber (!rfauc• 
rinn ge~~rig 1 egri aszs~onyé. 

~~gnlanfa 1 i, f. agriensis fe: 
mína, bie '!r(auerinn," egrt 
aszszony. 

g~getécnow , Cl, e, n.dj. po_ss. 
agriensil hominia, ~cm fr• 
Pp 2 taucc 

v základnom hudobno teorctickom zmysle 
nebol v slovensko m jazykovom prostredí 
neznámy. Uvádza ho napr. Alvarov slovník 
z r. 1769: .. Now ae, f. - Jegy - Merk-Zeiclren 
- Znamenj. slowo, noty k spewu" (s . 577) a 
Kamaldulský slovník ( 1763): .. notulae - mu
zičné-hudebné notj" (s. 550) . 

• • • 
Pri výskume hudobnej terminológie v diele 

prvého kodifikáto ra sp isovnej slovenčiny 
Antona Bernoláka sa ukazuj(! nové mo žnosti 
spoznávania slovenských hudobných tradícií. 
kto ré nám poskytu jú jazykové a literárne pa
miatky . Načrtnutá problemat ika svojo u šír
ko u poukazuje na význam štúd ia slovnej zá
soby slovenského jazyka pre poznanie dobo
vého chápania hudby, foriem jej existe ncie 
a predpo kladov pre jej rozvoj v slovensko m 
jazykovom prostred í. Zárove'' sa ukazuje , že 
osobnosť A nto na Be rno láka . doteraz stojaca 
výlučne v cent re pozo rnosti jazykovedcov 
a literárnych histo rikov , sa stáva zauj ímavou 
a inšpirat ívno u aj pre slovenskú hudobnú 
histo riogra fiu . 

(Vjetky uvedené príklady sú transllterova
né, zapisané v. livodzovkác:h, s čfslom pri
sluinej strany prame6a v zátvorke. Pri práci 
boli použité materiály Historického sloml'
ka slovenského jazyka Jú1.:S SA V v Bratisla
ve. Plné tituly historických slomfkov znejú: 
Alvarus, E.: Principia seu rudimenta gnun
matlc:ae. Koilc:e 1769, tm. - Gradus ad Pa ... 
nassum. Trnava 1771. - Lyczel, J .: Catalogus 
onomastlcus itlneris Oeconomlcl. Trnava 
1707. - Verborum In institutlone grammatl
c:a c:ontentorum In ungaricum et slavonlcum 
translatio. Trnava 1648.- Kamaldulský slov
nik. (Syllabus dlctionarij latlno-slavonlcus), 
rukopis 1763. Predloiený text je súčasťou 
rozslahlejlej pripravovanej i túdle, ktorá 
prinesie IQ podrobnej§lu citáciu prame6ov a 
literatúru k danej problematike). 
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Česká hudba 1945 - 1980 
VÝVOJHUDOBNEJREČIAŠTÝLU 
JARMILA DOUBRAVOVÁ 

Vo februári t. r. sa mala kona( v Bratislave prehliadka &skoslovenskej hudobnej tvorby 
obdobia posledných piatich rokov. Jeho organizátori - oba bývalé národné skladateľské 
zväzy - však v dôsledku politických a spol~nských zmien v na~m ~táte od celého projektu 
upustili. Na stránkach ná§ho časopisu sme pri tejto príležitosti plánovali uverejniť rozsiah
lu ~túdlu českej muzikologičky Jarmily Doubravovej o &skej hudbe v rokoch 1845 - 1980. 
Vzhľadom na §lroký Informačný záber pnice, ako ~ na hlboký analytický ponor a osobitosť 
prfstupu k danej problematike tento plán realizujeme napriek tomu, fe jeho pôvodná moti
vácia sa neuskutočnila. 

VÝCHODISKÁ 

Ak každá kult úra predstavuje súbor mate
riálnych a duchovných hodnôt. vytvorených 
ľuďm i v procese his torickčho vývoja. po tom 
ju rnt::žno preze ntovať súborom mode lov. 
svedčiacich o type a úrovni výroby. životné
ho štýlu (bývanie. odievanie. potrava. dopra
va a i.). o sústave rudských vzťahov. o pred
stavách a poznat koch. ume leckých a morál
nych orientáciách. Analýza takého reprezen
tat ívneho súboru mode lov môže poukázať na 
systém prefe rencií. majúci už priamy vzťah 
k sfč re hodnôt. k to rými daná kultúra žila. žiť 
chcela alebo ich tabuizovala. Paleta mode lov 
v jednotlivých oblasti ach kultúry re flektuj e 
od lišné typy kultúry. ktorč u rčitým . nie však 
priamym spôsobom ko rešponduj ú s typom 
spoločenského poriadku dané ho územnčho 
ce lku v danom histo rickom období. Každá 
kult úra pritom zákonite prechádza určitými 
štádiami svojho vývoja. odpovedajúcimi eta
pám spoločenského rozvoja. ktorý reprezen· 
tuje: napríklad spoločnosť. kto rá sa stabilizu
je. boj uje o svoj spoločenský poriadok. väč
šinou vystupuje s normat ívnym typo m kult ú
ry a pod. Mode l pritom predstavuje repre
zentat ívnu vzork u kultú ry. kto rá je viac ale· 
bo me nej rozšíre ná a má viac alebo me nej 
kodifikovaný tvar. funkciu a poňat ie (vý
klad) súboru prefere ncií. kto ré reprezentuje 
(viď k tomu Lotman. 198 1). 

MODEL NOVEJ KULTÚRY PO 
ROKU 1945 

Na zil klade tohto východiska môže me 
vstupnú situáciu českej kultúry po roku 1945 
charakterizovať takto: model novej kultúry
.. začať znova. inak a lepšie" bolo pátosom 
doby - sa tvoril na základe vedomia obrov
skej dane. kto rú ľudstvo zaplatilo 2. sveto
vou voj nou a z toho vyplývajúcej zodpoved
nosti zhodnot iť mierové spolužitie optimiz
mom (výrazovo). širokou demokratickosťou 
(morálne) i bezkonfliktovosťou (esteticky). 
Existovali však aj ohavy. či bude celá spoloč
nost' i každý jedno tlivec schopný vyrovnať sa 
s na lic havými úlohami doby. Vznikala nová 
spoločenská štruktúra novej spoločnosti . 
ktorá hľadala. nachádzala a snažila sa kodifi
kovai ~cbc zodpovedajúce no rmy. vrátane 
norie m umeleckých. Treba vidieť . že hľada
nic novej normy holo vysoko funkčnč. 2da
novovc tézy nic sú výstrelkom doby. ale vý
razom te jto skutočnosti. Socialistický obsah . 
ná rodnú forma. p referencia programových. 
vokálnych a vokúlno-dramatických žánrov 
i odmietanie experimentu predstavovali onen 
spomínaný súbor pre ferencií ( i tabu), pre
zentovaný najprv modelmi . ktoré by sa sta li 
pre novú normu reprezentat ívne. Tende ncia 
nadviazať čo najrýchlejšie na prcrušenú kon
tinuitu kult úrneho vývoj a i kultúrne ho roz
hľadu ustúpila do pozadia. nic preto, že by 
hola neaktuálna. ale pre to. že potrebovala 
viac času . než jej spoločnosť v túžbe po no
vom mohla dai. Slovo .. nový" sa stalo magic
ké (viď k tomu Dčjiny čcskč hudební kultu ry 
Il. . H udba v českých dčjinách). 

VYUŽITIE NOVÉHO MODELU 
KULTÚRY 

Inou o tázkou je. a kým spôsobom bola no
vú no rma ucho pcná a využitá. Je celkom zá
koni té. že bola nielen využitá na g lo rifikáciu 
die l. plne zodpovedajúcich novému modelu. 
ale aj využitá na kritiku die l. kto ré- napriek 
prirodzene pozit ívnemu zame raniu na cieľ 
zhodnot iť kruté vojnové dane i veľké povoj
nové írsi lic o výstavbu novej spoločnosti- ne
boli o ptimistické (alebo tak o ptimistické), 
neboli rculistické či ľudovč. Spoj enie realiz
mu . zrozumiteľnost i a rudovosti soptimizmom 
a ohjcktívnosiou a subjektivizmu s tradič· 
nom. neľudovosiou (expe riment) a nerealis
tickosiou ( fa ntazijnosť. satira. pa ródia. sym
bolickosť a tď.) a tým aj nczrozumiternosťou 
stači lo postupne na pevné fixovanie ideolo
gického. neskô r i ume leckého mode lu , kto rý 
mal výsadné postavenie- stabilizoval no rmu. 
Aká vcfká bola sila vedomia fixácie modelu. 
ukazuje naprfklad tento kritický výrok: (ide 
o kritiku klav írneho cyklu, ktorého jedna 
časi ~a volala Tčskno) .. I takéto Tčskno by 
ma lo mať niečo z toho základné ho. o ptimis-

R. 

tické ho. čo je vlastné dnes každé mu člove
ku" ( 1954). (Viď k tomu J . Vole k 1967). 

Z toho vyplýva. prečo výčitka ncoptimis
tickosti mala najväčšiu kritickú váhu . zat iaľ 
čo nc realis tickosť umenia satirické ho. paro
dického či fantazijné ho nebola síce žiadúca. 
ale nebola priamo nežiadúca a expe riment. 
za kto rým sa skrývalo predovšetkým tuhé re
meslo. vlastne sám seba kritizoval: bol príliš 
artistický. príliš náročný - teda nczrozumi· 
teľný. Nic je vôbec náhodné. že to bol práve 
experiment , kto rý si prck lcsňoval cestu na 
o ficiálnu pôdu . S pôvodným programom sa 
nedalo pokračovať. Bezkonniktovosť sa uká
zala ume lecky ne únosná. zrozum iteľnosť re
dukovaná na picsňovosť esteticky neud rža· 
teľná a ľudovosť. redukovaná na klišé. kom
pozične nežiadúca . Vo Zväze českosloven
ských skladateľov bola v roku 1963 ustanove
ná Kybe rnetická komisia. 

NEO-SMEROVANI E A POSTEXPRE
SIONIZMUS 

Veľká trad fcia čisté ho kompozičného re
mesla sa v rade ľudových demokracií udržo· 
vala v neo-smerovaní a v prežívaní konštruk
tivizmu (i pozdné ho ro mantizmu). Pretože 
však program~ väčšiny týchto umeleckých 
smerov vznikali v avantgardách 20-tych ro
kov a povedomie týchto ava ntgárd žilo a žil 
i rad pôvodných auto rov. nevznika li oko lo 
die l tohto zamerania problémy. konflikty 
alebo rozpory. Auto ri te jto skupiny žili často 
na o kraji oficiálne ho záuj mu. ale neklád li sa 
im zásadné prekážky v tom. aby sa podieľali 
na tvorbe novej kultúry (viď k tomu J . Bek, 
1968; The New G rove's Dictionary. 1980: 
J . Doubravová. 1980). Diela tragické však 
boli v priamom rozpore s novým este tickým 
ideálom . Preto bolo tragické ume nie ako 
ume nie .. subjekt ívne'· ideologicky nežiadú
ce. Už na konci 50-tych a na začiatku 60-tych 
rokov sa vša k ukázalo. že nový ume lecký 
model zastaráva. niele n techn icky. ale p ráve 
ume lecky. Pre túto zmenu je typický prfpad 
Sommerovej Vokálnej symfónie. Vznikla 
v roku 1958. ale mohla byi uvedená až v roku 
1963. Rad die l, ktoré vznikali v 50-tych ro
koch a niesli pečať tragizmu . bol prostredníc
tvom kritiky a jej dôsledkov (ncuvádzaním) 
odsúdený na nebytie alebo jediné predvede
nie v dobe svojho vzniku. Clovek. p rekoná
vajúci dôsledky vojny a budujúci novú spo
ločnosť a nový život . bol postave ný do celé ho 
radu konniktných situáci í spoločenských aj 
osobných . ktorč však do normy socia listicko· 
-realistického modelu nepatrili. Tým rástlo 
rovnako jeho osamote nie. ako aj z nepravdi 
vosti obrazu sve ta vyplývajúca siln(l po treba 
odst rániť nic konfl ikty a ich príčiny. a le ve
domie konflik tov a ich vyjadrenie. V tomto 
sme re prešla sodalistická spoločnost' zákoni
te tvrdým obdobím svojej stabilizácie ako 
každá iná stabilizujúca sa spoločnosť v kto· 
romkoľvek období historického vývoja: od
lišnč sú vytýčenč cie le a pa le ta použit eľných 
prostriedkov. (Pripomer)me v tomto smere 
majstrovskú novelu Raya Bradburyho 451 
stupňov Fahrenhcita, kto rá formou science 
fiction kr it izovala amc ricktl spoločnosť v ob
dobí rozvinutého MacCarthyizmu: vyšla v 
New Yorku v ro ku 1953). 

MODALITA- LINEAR ITA- TIMBRE 

V súvislosti s vlnou tragizmu . kto rá mala 
charakter spoločenskej kritiky. sa začala roz
víjať nová techn ika. Vtedajšia paleta sveto
vej hudby nachádzala určité možnosti . u nás 
viac a lebo menej známe. Je bežne známym 
faktom. že 2. viedenská ško la bola u nás vy
užitá s veľkým oncsko renfm (v tvorbe brne n
skej skupiny A . u Jana Klusáka). zatia ľ čo 
Prokofiev. Sostakovič. Honcgger. Ba rtók 
a Hindemith zapôsobili azda i pre súvislosti 
s odvráte ním sa od pronemeckej a neskô r 
i profrancúzskej kultúrno-po litickej o rie ntá
cie (viď k tomu J . Bek, 1967-1968). Modus. 
rozklad harmonického modelu ho rizontálne· 
vertikálnych väzieb a timbre sa pod ie ľa li na 
koncepte novej zvukovosti. linearizmu . mo
dality. využitia timbrovej stránky zvuku. 
Je celkom logickč, že tieto tende ncie boli 
zvl ášť silné tam , kde k nim viedla zákonitosť 
vlastnčho vývoja hudobnej reči určitého au-
tora. úsilie 

sa s nimi. ako aj te nde ncie vytvori i iný- nový 
ume lecký model. Cieľom bolo premen iť mo
no litnú kultúru v plodnejšiu , vývojovo nos
nejšiu a dialekt ickejšiu kult úru b ipolar itnú či 
plura litnú. Na tomto dianí sa podie fali dve 
gene rácie autoruv: tá. ktorej vývoj tvrdo pre
rušila voj na ih neď po nástupe do spoločen

ského procesu. a tá. zhruba o dvadsať rokov 
mladšia. ktorá vyrástla v kultúre 50-tych ro
kov a hľadala novč východiská pre svoju ďal
šiu tvorbu. Táto d ruhá generácia potom 
vlastne vytvorila druhú vlnu n ie už no rmatív
ne por)atého ume nia. a le otvorenčho súčas
ného umenia u nás: Havclkova l . symfónia. 
Raichlova 2. ymfónia . opera J . F. Fischera 
Romeo. J úlia a tma ukazujú tieto nové ten
dencie. 

A k prvá gene rácia s dátumom narode nia 
okolo roku 1910 vychádzala z toho, čo vytvo
rila generácia zakladateľov českej modernej 
hudby- Nováka. Suka. Janáčka a Hábu, po
tom gene rácia s dátumom narode nia približ
ne okolo roku 1930 vychádzala z tej to prvej 
generácie. ktorá jej zanechala dva kompozič

né modely: modálno-timbrový a racionálny 
( radový. umelo modálny. inak o rganizova
ný). Taký bol stav na konci 50-tych rokov. Si
roko o tvorené ume nie doby. disponuj úce už 
niekoľkými umeleckými modelmi. ktorč ma li 
i svoje kompozičné špecifikum, vytvorilo zá
klad pre proces. ktorý začal prebiehat' 
v prvej polovici 60-tych rokov. 

ANALYTICKÁ SONDA: VZŤAH 
K ĽUDOVEJ PIESNI A ĽUDOVEJ 
HUDBE (úpravy, štylizácie, neofolklo· 
rizmus) 

Za jeden u najcitlivejších dobových ukazo
vateľov možno považovať vzťah k ľudovej 

piesni a ľudovej hudbe. Nebol formovaný iba 
vedomím o úlohe zakladateľskej gene rácie 
modernej českej hudby či avantgardy 30-tych 
rokov (Emi l František Burian. Bohuslav 
Martinu) ale i sk utočnosiami relatívne ne
dúvnymi : totiž ú lohou hudby počas 2. sveto
vej voj ny. Protcktorská či apclatívna funkcia 
českej hudby, nadväzujúca na ľudové tradí
cie, sa prejavil a v rôznych žánroch vážnej 
hudby (kantáta. komorná a d ramatická tvor
ba) . rovnako však aj v tvorbe pre rozhlas 
a v trpravách ľudových piesní. Pripomeňme 
ako typovo zvlášť výraznč Kabcláčovu kantá· 
tu Neustupujte! (1937). Slavického piesňový 
cyklus Zpčv rodné ze mč ( 1942). Burianovu 
Vojnu ( 1935) a Maryšu ( 1938) vedľa radu 
d ramatických diel Mart inu (Spalíček . Hry 
o Marii. Divadlo za branou. Kytice), pripo
meňme vtedajšiu tvorbu Milana Haraštu, 
Václava Trojana, J aroslava Kfičku . Pavla 
Bofkovca. Osvalda Chlubnu. Františka 
Skvora. Pavla Haasa a Františka Píchu. roz
hlasové pásma a zmesi Jeremiáša. Smetáčka. 

T rajana. Kubína. a ď. ; pripomeňme 4 zbier
ky úprav Jana Scid la z voj nových rokov (Ná
rod v písJ i. 1940. Spalíček ná rodn ích písní. 
Zpčvy bctlémskč, Zahraj te mi do ko la), Na
še písn ičky Václava Troj a na ( 1939) č i dobo
vo príznačné Lidové p ísnč v ncj lchčí harmo
nizaci. dielo Václava Kaprála z roku 1\143. 
.. tak ako boli spievané taj ne v internačnom 
tábore v Svatoboficích". práve tak ako Sva
tobofické lidové pí né a sbory ( 1944) a ďalšie 
úpravy Radima Drejsla a Václava Kálika pre 
zbor či spev a klavír alebo inštrumentálny sú
hor. 

Fo lklórom inšpirovanÍ! povoj nová tvorba 
tak mala z čoho vychádzať . Bol tu výber 
ume lecky hodno tných modelov. Bol tu aj no
vý ciel': n ájsť model najzrozum iteľnejšej naj
masovejšej kult úry. Prirodzene folkló r 
v tomto hľadan í hral významnú úlohu . Rene
sancia ľudovej a poloľudovcj piesne v t aneč
ných úpravách prebie hala na začiatku 

50-tych rokov. Cinnosť amatérskych a profe
~iunálnych súborov (YUSu. Súboru J úlia Fu
číka. C KD Stalingradu, A USu YN - ved. 
Radim D rejsl. či CS PT - ved. Arnošt Košťál) 
tiež potrebovala úpravy najrôznejších žánro
vých typov. vrÍltane kantátovčho. Pretrváva
la požiadavka pásie m pre rozhlasovč vysie
lanie (Barvík). Opro ti obrazu. kto rý podá
va V. Vycpálek (Bib liografie našich lidových 
písní. in: Hudba a národ. Praha 1940. Svaz 
českých knih kupcu a nakladatc lu: 1940 
s. 52-3) vysoko stúpa množstvo úprav pre 
väčšie obsadenie kantátového typu . 

1940-49 
1950-59 
1960-65 

malé obsadenie veľké obsadenie 
16 58 
14 188 
5 26 

(uvcdenč čís la nemaJ U absolútnu platnosť , 
ale plat ia iba relatívne vo vytypovanom sú
bore) . 

V generácii s dátumom narodenia 1880-90 
sa okrem toho. čo bolo dobovo príznačné. 

' o bjavili reminiscencie na typické žánre minu
lého s toročia (porovnaj: Emil Exman: l. a Il . 
Yčncc písní. 1937. 1948. Voj tčch Borivoj 
Aim : Humor v lidové písní . 7 dvojzpčvu 
s klavírem - 1948. Emil A xman: Moravské 
dvojzpčvy - 194Cr7). 

cialista Josef Sta nislav, ktorý sa- dosť pre
kvapuj úco - vôbec nevenoval upravovatcľ
skej činnosti). 1890-I900, sa výrazne zapfsal 
v tomto sme re Ja roslav R ídký radom klavír
nych poliek. Miroslav Krejčí 3 o rchestrálny
mi suitami a 2 kasáciami a Vladimír Po lívka 
Po pulárn ími písnčmi a tanccmi pre klavír 
( I961 ). 

Generácia štyridsiatnikov - 1900- 19 1 O -
vystupovala výrazne individuálne odlfšene: 
čo skladateľ . to inč štýlovč zameranie vo 
vzťahu k ľudovému inšpi račnčmu zdroju. Vý
razné miesto tu má tvorba Václava T rajana. 
popretkávaná ľudovými koreňmi od hudby 
k filmom po komornú a inštrume ntálnu tvor
bu, Klementa Slavického. Jaroslava Doubra
vu a Miroslava Kabeláča. pre kto rých je po
pri všetke j odlišnosti spoločn á štylizácia spo
lu s analytickým vzťahom k folklóru a neo
-smerovaním, zvlášť u l. Krcjčího či Karla 
Sroma. ďalej Jana Hanuša a Jana Rychlíka. 
Z dramatických diel vznikla v roku 1960 Ba
lada o lásce Jaroslava Doubravu 
a Viktorka Jana Se id ia. opereta Ju li usa Kala
ša Valašská nevčsta. V roku I949 bola do
končená 2. verzia kantáty Ceskoslovcnská 
polka Václava Do biáša. J an Kapr upravil 
Písnč jugoslávských partyzámi ( 1945-ó). Mi
roslav Barvík sa o. i. inšpiroval vietnamskou 
ľudovou poéziou ( Písnč o lásce a smrti, 
1965). Rad scénických hudieb a pásiem v du
chu fudovej piesne napfsa li Karel Reiner. J i
f f Paue r a Stčpán Lucký. 

G enerácia vtedajších tridsiatn ikov sa in
špirovala fo lklórom ako č ímsi starobylým. 
starými textami vôbec. vyberala si určitý žá
ner, typ piesne alebo urči tú tému . 
Veľmi výrazný vzťah k ľudovej piesni majú 

v tej to generácii zvlášť dvaja auto ri. Ilja Hur
nfk a Petr Eben. Zatiaľ čo u Hurníka preniká 
v piesňach , zbo roch a kantá te (Ma ryka -
1948) i v balete (Ondráš - 195 1) sliezsky 
prvok. kto rý sa prejavuje i v úpravách ľudo
vých piesní. prejavuje sa v Ebenových kantá· 
tach a zboroch silnč zameranie na s taročeské 
texty a inšpirácia modalitou z tohto historic
kého zd roja.- Ďalším z autorov. kto rých vy
jadrovanie silne ovplyvnil vzťah k ľudovej 
piesni . je Josef Matčj . ako o tom z radu jeho 
diel svedčia predovšetkým tie. ktoré vychá
dzaj ú zo súvislosti s hlbokým záujmom 
o tvorbu Franza Werfe la. Uveďme ďalej or
chestrálne suity J ana T ausingera či Vikto ra 
Kalabisa alebo fantáziu Josefa Berga Corna 
gora (1954). Skladate lia tej to generačnej 
vrstvy sa tiež zaoberali fo lklórne inšpi rova
nou d ramatickou tvorbou , ako ukazujú bale
ty Ilju Hurn íka a Zbyňka Vostfáka (Vikto r
ka). d ramatické diela Ludvíka Podčšťa. ľu
dová hra Josefa Be rga. či Polapená ncvčra 

Otma ra Máchu na anonymný staročeský 
text. 

T zv. renesancia rudovej tvorivosti sa v zor
nom uhle uvede ných údajov javí v inom svet
lc. Predovšetkým nešlo o renesanciu ľudovej 
tvorivosti , ale na jednej strane o nadviazanie 
na Smetanu a lebo Dvofáka a lebo na medzi
voj novú českú avantga rdu či svetové neofoi
klórne prúdy (Bartók) v oblasti a rti ficiá lne j 
hudby. a na druhej strane o vytvore nie funk
čnej hudby pre súbory či hudby populárnej a 
tanečnej. teda hud by nonartificiálncj. Artifi 
ciálne a nonart ificiálne zretele boli v tvorivej 
sfé re ostro odlíšené. avšak vo sfére ideologic
kej splývali do jcdnčho: do zrozumiteľnosti a 
ľudovost i .. novej" tvorby. Najostrejšiu strati· 
fikáciu českej povojnovej . na fo lklór nadvä
zuj úcej hudby učinila sama tvorba a jej histó
ria. Úžitková tvorba všetkčho druhu sa stala 
histo rickým dokume ntom určitého dobovčho 

trendu . St rata h istorickčho zmyslu vel'kej 
časti pasívnej fo lkló rnej tvorby sa na
plno prejavila o trasom po predvedení Buria
novej p redvojnovej Vojny v pät'desiatych ro · 
koch. Avantgardnosi tohto ume nia zaznela 
.. v skutočnost i i obrazne ako ostrá disona ncia 
do fo lklórnej pohody väčšiny súborov"- ako 
svedči a súčasn íci (viď B. Karásek - J . Jirá
ne k: Tradíce a současnost v českč hudbe 
I964. s. 1.1 3). 

Ncofo lk lórna vlna českej novej hudby ma· 
la jedinč silné východisko: Janáčka. Pre tože 
nemohol byť vzorom na napodobňovanie. 

musel sa stať a stal sa východiskom pre novú 
syntčzu . T ak to bolo v generácii vtedajších 
štyridsiatnikov. Objavom toh to vzťahu bola 
tiež čiastočne k linearizmu vedúca modalita 
so všetkými dôsledkami v oblasti harmónie 
a inštrume ntácie. Modálny kompozičný mo
del mohla po tom znovu objaviť a pr ijať tá 
časť generácie vtedajších štyridsiatnikov. pre 
kto rú záujem o fo lk lór p rerástol do záujmu 
o starč a starodávne ko rene českého umenia 
vôbec . alebo ktorá sa na prelome 50-tych 
a 60-tych rokov dala na cestu hľadania fa rby 
ako konštitutívneho momentu hudobnej for
my (timbrová hudba). O be tieto vl ny české
ho povojnového ncofo lklo rizmu potom už 
logicky vrástli do tkaniva českej hudby a ko 
jej modálna vetva. Z vláštna situácia Moravy 
sa prejavila v tom, že až 60-te ro ky priniesli 
originálnu syntézu janáčkovskcj a nalytickos
ti vo vzťahu k fo lkló ru s racionálnymi výcho
diskami 2. viede nskej školy. a to v tvorbe ve
dúcich predstavi teľov brne nskej skupiny A 
(Josef Be rg. A.lo is S. Piňos aď.). 


