
Vl. TÝŽO Ň NOVEJ 
SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY 

Ak som v recenziách symfo
nických koncertov VI. týždňa 
novej slovenskej hudobnej 
tvorby v bratislavskom Večer
niku celkom .vedome nevstúpil · 
do kritického hodnotiaceho a 
dlferencujúceho kontaktu s 
počutou hudbou, ale viac-menej 
tba referoval o tvorivých zá
meroch jednotlivých autorov, 
malo to velmi jednoduchú prí
činu. Presvedčil som sa, že po
kusy o vyhranený ax!ologický 
postoj a názor sa minú ciela, 
ak chýba dostatočný priestor 
na argumentáciu alebo sa zvo
li pre Ich zverejnenie nev-hod
ná platforma. Súdim, že práve 
náš časopis splňa podmienky, 
aby som sa mohol vorne vy
jadriť, sice ku každému dielu · 

· z;vlášt, ale so snahou mieriť k 
všeobecnejšhn problémom, k 
celkovému stavu našej symfo
nicke j hudby. 

Balzac ako podklad rozkrýva 
ešte mnohé dalšie asociácie, 
ktoré sa Podprockému nepoda
rilo pretaviť do partitúry. Ur
čitá monotónnosť kompozičné
ho projektu s rezfduami akade
mických formovo -procesuál
nych r iešeni bola natolko mar
kantná, že ju tematický pulz, 
ani vcelku vydarená inštrumen
tác ia nemohli pôsobivo rozvib
rovať. Vzrušenejšie miesta i 
dramatické vrcholy využil au
tor pristriedmo, na opatrne 
krátkych časových úsekoch a 
ihneď klesali do pokojného čt 
mierne vlnivého prfebehu: v 
iíom sa strácalo vnútorné napil
tie. Podprockého skladba obo
hatila naše poznanie jeho tvori
vých začiatkov, je dôležitá čis
te geneticky, no .na jej autora 
v súčasnom štádiu zrelosti kla
dieme značne vyššie nároky. 

Symfonletta poatlca od Jura· 

losti Symfonietty a z nej vy
plývajúcich nedostatkov, ktoré 
si každý iste· povšimol a nemu
sim ich teda vypoč!tavať. Ak 
však namiesto optiky • djelu 
,.ako takého" skúmam tenden
cie v ňom čiastkovo prftomné, 
potom muslm vyzdvihnúť per
spektlvnos t takéhoto spontán
neho, lntuit!vneho, ak chcete 
insitného prístupu ku kompozf
cii. Máme ostatne v tvorbe j. 
Grešáka znamenitý P.rfklad, k 
akým j edinečným tvorivým vý· 
sledkom, hoci nie okamžite ak
ceptova ným, sa dá touto cestou 
cl.ospieť. Každopádne je Symio· 
nietta pre Far.kaša srubným vý
chodiskom, na ktorom sa opla
U stavať. 

Po prestávke navodila I. aym· 
f6aia .od Juraja Hatdka cel
kom inú atmosféru - s vojou 
neoklasickou štýlovou orientá
ciou, delikátnou kompozičnou 
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Prvou skladbou otváracieho 
koncertu Týždiía ( 16. februára 1 
bola Dramaticki iUídla pre nl
kf orchester od )o1efa Pod
prockého. je prepracovanou 
verziou skladby vyše desať ro
kov starej, pričom kritik nie 
bezdôvodne tuši, že revfzia sa 
udiala najskôr v polohe koz
metickej inštrumentačnej úpra
vy {v pozoruhodne sviežom a 
trefnom hudobnickom jazylw, z 
ktorého nám iba predpojatosť 
bráni ·výdatnejšie čerpať, sa 
vrav! .,oprášenia" 1. Ni ll to, ak 
by v nej okrem nie šťastného , 
lebo prlllš sémanticky jedno
zna~ného a percipientovo oč.a
kávanie orlentujúceho názvu 
nebol ešte pripomenutý Balzac, 
jeho poviedka Neznáme vefdie
"lo. je to próza o pochybnos
tiach umeleckého tvorenia, · dl
hotrvajúcom vyč.erpávajtk:om 
zápase maliara s jediným ob
razom, ktorý sa konči tragic· 
kým nepochopen!m zo s trany 
,.tých druhých". Teda námet 
pre zhudobnenie ako stvo.rený, 
či už vezmeme jeho sujetovost, 
alebo fllozofický zmysel. Aj 
predstavivosť ne-skladatela 
vzrušuje možnost evokovania 
toho, čo nazna.č.il Gauguin: 
.,Nič nle je tak blfzko k mach
lente! ako majstrovské dielo". 

ja Farkala vyznela - rozumie 
sa, len v rámci daného súbo· 
ru symfonických prác na Týž· 
dni - ako skladba predovšet
kým hladačská ostantat!vne ne
rutinovaná a tým prfnosná. Jej 
podstatu by bolo treba vidiet 
v odvahe k nekonvenčnosti, č.i 
už v riešeni plôch a tektoniky 
[z hladiska učebnicovej náuky 
nevyváženej, ba nepodarenej; 
uverme však, že po dvoch troj 
minútových častiach prišlo dva
násťminútové Allegro celkom 
náhodou - t akáto zveličená 
asymetria nadobúda význam 
protestu 1, alebo v odvážnom 
mixovanf pomerne nesúrodých 
štylistických postupov, konečne 
tiež vo využit! zo širokého in
tonačného okruhu čerpajúcej 
melodickej invencie. Za zmien
ku stoji aj prevaha pastózneho 
orchestrálneho zvuku, v súč,as· 
nom symfonizme vonkoncom 
nie bežného fenoménu. Vo Far· 
kašovej hudbe sa miestami o
zval onen rýdzo muzikantský, • 
ergo túžene špecifický nápad, 
a j okorenený, čo je odjakživa 
chrbtovou kosťou hudby. Za· 
svietili viaceré neopo~úvané in
štrumentálne súzvuky, živé spo· 
je, -sympaticky neučesané myš
lienky. Som daleko od zakrýva
nia celkovej mladistvej nezre-

Z.allililf umelec oto Ferencay d'akuje Tatiane Fraňonj u Yfbor· 
at. •tkoa, " jeho Koncerte pre kl..,(r a orchester. 

Snlmky: R. Polák 

ustrojenostou, racionálne mo-
derovanou dramaturgickou 
konfliktnostou. Vyžaduje si 
priam bytostne perfektnú In
terpretáciu, aby bola aj v tom· 
to parametri porovnatefná so 
zafixovanými .,originálmi" 
nielen z Haydnovho, ale i z 
Prokofievovho čt Strav~nského 
pera. Spolu s ich inertnou krá· 
sou už totiž splývavo neroz
llš itelne vn!mame dokonalosť a 
dlhoročnou praxou zveladenú 
jasnosť interpretačno-zvukové
ho výkladu. Súčasná partitú ra 
ju potrebuje azda ešte viac, 
ak nemieni iba "podobať sa", 
manifestovať autorovu schop
nost napfsat starú dobrú bud· 
bu v duchu majstrov, ale ,neo 
je využité funkčne a pri za
kódovanf dalšfch rozmerov. V 
prfpade originálne riešenej a 
intelektuá lne duchaplnej Sym
fónie s podtitulom "Sanssoucl" 
{Osičkov ·slovník udáv.a pre· 
klad bezstarostná blaženosť] je 
nfm tr<>jica vsuvíek š týlovo ná
padne odlišných od ostatného 
priebehu, istotne súvi.siacich s 
libretom. Hatrfk kOinctpoval 
dielo podobne ako na minulom 
Týždni uvedený fragment zo 
Stastného princa podla O. Wil 
dea pre scénickú, tentoraz ba
letnú . !'ealizáciu. Spomínané o· 
zvláštnenJ.a ukazujú dobre na 
skladateJov zmysel pre vnúto.r · 
ný dialektický hudobný ·kon
flikt. Zároveň ,nadväzuje Sym· 
fónla na okruh svetlých Hatrf· 
kových skladieb, jemne poetlc· 
kých, priezračných a zámerne 
Judsky prostých, kde pozltfv
ne emócie - štastie, láska, 
hármón!a - sú substanciou 
hudobnej výpovede. Po prVý
krát sa podobné tóny ozvali 
azda v plesňových cykloch na 
čarokrásne malajské pantumy. 
Hatrlkova skladba nerozmno· 
žuje už existujúce s lovenské 
partitúry podobného štýlovo
est etického zamerania na čele 
so Zeljenkovou Symfóniou tn C. 
Treba vysoko oceniť jej Ino
vačný, svojbytný tvar, pravda, 
toto konštatovanie nemusi byt 
priamo úmerné zážitku poslu
cháča, kritika nevynúnajúc. 
Pl'iznám sa, že živé predvede-· 
nie ma "nechytilo" natolko ako 
prvý kontakt so štúdiovou roz· 
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Státnej Ulharm6nli Koiice 1 dirisentom LaditlaYom Holoubkom bol 
averent otváracl koncert. 

hlasovou .nahrávkou a tešim: 
sa, že tretie analytické stret
nutie s dielom mi vyjasni po
cit, ktorý momentálne nedoká
žem, presne dešifrovať. Ved no· 
vá tvorba celkom Iste nie je 
určená na jedno-jediné vypoču
tie v pomerne napätej, mno
hými vedlajš!mi okoLnosťami 
podmienenej a akoby retušo
vanej percepčnej atmosfére 
Týždňa, aby potom nadobro za
padla v prachu arch!vov l fo
noték . . . Treba sa nám vždy, 
vracal k hudbe, aby sa vôbec 
mohla stat hudbou pre nás, na
šou. 

Majstrovská' Slnfonietta do
mestlca od Dealdera Kardola 
už 1'\ou je (o premiére sme pi
sali v HZ 1980, č. 21 . Každý 
sa opät mohol pokochať jej 
s lovenským duchom, čo sa 
s~melujúco prel!na cez lntonač• 
nú sféru, kolorit, inštrumentá· 
eiu i formu. Skladaterov ru
kopis sa v nej vyznačuje pod
dajnou vláčnosťou a poetickou 
farebnosťou, podobnou tej, ~o 
dýcha z obra zov Bazovs·kého 
alebo Benku a núti nás k ro
zochvelej citovej idoentlfikác11. 
Je ňou podfarbená tiež nerv• 
ne pulzujúca zložka Kardošovej 
dikcie, tu sviežo odpútaná, 
akurátne odmeraná v propor
ciách, sile zvuku. 

Otváracl koncert pripravil so 
~tátnou fllharm6nlou Kollce 
Ladlalav Holoubek. Všetka česť 
jeho výkonu, odvahe popaso
vať sa s neznámymi a dirigent• 
skému .naturelu možno ani nie 
bUzk}"fll.i partitúrami i technic• 
ky solfdnemu výkonu orchestra. 
Pýtam sa však, či interpretácia 
novšej hudby môže byt tvori· 
vou, ked je j chýba kvalita úpl
ného súhlasu, akceptovania 
hrttnej hudby, stotožnenia nle
leri s jej grafikou adekvátne 
prenesenou do zvukovej podo
by, no tiež s estetikou a úrov
ňou duchovného horizontu, ta
ký prfstup, v ktorom je ob
s ia)mutý údiv, nadšenie, muzi
kantské zanietenie aktérov, pre-

svedčených a snažiacich sa pre
~vedčit? Nemôže. Po koncerte 
sa diskutovalo, že prlč.inou fád
neho vyznenia celého večera 
boli pomalé tempá. To je zna~
ne mechanický a · celkom po
vrchný dojem, lebo išlo v pod
state o absenciu vyššie spome
nu tých momentov. Farkaš ne
musel byť svlžnejš!, ale tvori
vo oddaný Interpret by musel 
vyc!tit s labinu diela v ur~itej 
tektonickej roztrieštenosti a 
zmysel jeho výkonu by potom 
spočfval v tom, že by túto inert· 
nú vlastnosť partitúry vedome 
potláčal, ,.utajoval" špecifický
mi prostriedkami reprodukčné
ho umenia. Vnfmanie hudby ob· 
jekt!vne zahfňa sugesciu a ilu
zlvnost interpretácie ako jeden 
z podstatných faktorov vznika
nia zážitku. Ani Podprocký ne
musel byť hraný overa rýchlej
š ie, a k by napätá elastičnosť 
pomalej hudby bola vykompen
zované\ eruptfvnejšfm dramatiz
mom, čo by nástojčivo pripútal 
pozornosť a ostal v pamäti. To
to sa nedá určiť údajmi v par· 
titúre, nezávisl od absolútneJ 
rýchlosti či hlasitostnej regulá
cie, ale funguje ako dôsledok 
konkrétnych kontextov plynu· 
tla. A tak dalej. Každý, dúfam, 
spozoroval, že teraz ml nejde 
o jednotlivého dirigenta J::i te
leso, ale o prlncfpy životne dô· 
ležité pre také uvádzanie sú· 
časnej produkcie, kde by sa · 
dosiahol optimálny výsledok. 

Aj Bystrlk Relucha a SloYea
sk6 filharm6nia, ktor! naštudo
vali zäverečný symfonický kon· 
cert VI. týždňa novej tvorby sa 
zhostili svojej úlohy približne 
rovnako, ako ich košick! ko
legovia, a teda ani v tomto prl
pade nemožno hovorlt o do
s iahnut! úrovne tvorivej inter
pretácie, kde vlastné presved
čenie o hranej hudbe s lúži ako 
zákla d presvedč~nia posluchá · 
čov. Objavili sa dokonca nie
ktoré koncepčno-technické ne
dostatky - toto tvrdenie s i 

( Pokračovan ie na 2. str.) 
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každý eventuálny záujemca mô
že empiricky overiť, ak porovná 
rozhlasové nahrávky Ferenczy
ho Koncertu a Dibákovej Fan
tázie so záznamom recenzova
ného večera. 

Na úvod zaznela novinka z 
dielne Milana Nováka - Styri 
prelúdiá pre symfonický or
chester. Zapôsobili dojmom in
štrumentálnej bravúry, in venč
nej sviežosti, kompozičnej su
verenity a mohol by som ešte 
dalej pridávať znaky, kritikou 
u tohto autora už dávno zare
gistrované a vždy v jeho hud
be nejako prítomné. V Prelú
diách sa Novákov individuálny 
rukopis obnažuje v pozoruhod
ne .kondenzovanéj podobe, 
spontaneitu podania vyžapuje 
presná kresba tvaru. Venovanie 
pamiatke 'kpt. Jána Nálepku 
však núti pozastaviť sa pri ob-

transformáciu: Ferenczyho hu
dobná reč sa javí priam nap_itá 
spontaneitou, výbušným ťahom, 
nákazlivou veselosťou l tiež no
vý, hlbkový rozmer. 

Ak jednou zo známok talen· 
tu je - parafrázujúc Schän
berga - schopnosť rozvíjať sa, 
potom posledné skladby Igora 
Dibáka nesú postrehnuteľné 
známky takéhoto procesu. Nie
len svojské využitie dvanásťtó
novej techniky a sonorizmu , ale 
tiež inovácie vo výrazovej zlož
ke· smerom k myšlienkovému 
prehlbeniu výpovede charakte· 
rizujú Divertimento pre sláčiky, 
Moments musicaux Il pre slá
č.ikové kvarteto, Partitu pre só· 
lovú violu i v rámci Týždňa 
premiérovanú Fantáziu pre vio
lu a orchester, op. 21. Jej Ohlas 
nebol najlepši, rád by som sa 
však tohto diela zastal - nie
len preto, že je prvým sloven-

Symfonické koncerty 
sahovo-obraznej vrstve diela, 
spôsobe, akým skiadatel pristú
pil k zvolenému námetu (a k 
považujeme venovanie za integ
rálnu súčasť partitúry l. štyri 
obrázky by mohli implikovať 
boj, smútočné intermezzo, ve
selú epizódu a zhrňujúc! zá
ver: riešenia tohto typu už ne
raz boli využité l v čistých slo: 
venských symfonických kompo· 
zíciách, i pri hudobnom pro
gramovom spracovani tzv. ver
kých t ém (len pre ilustráciu 
napriklad v Cikkerovej Symfó· 
nii 1945). Nijaký iný prvok ne
pomáha sémanticky ambivalent· 
nú, možno až neutrálnu situá
ciu konkretizovať a tak niet 
opory, ktorá by asociačné po· 
le poslucháča nasmerovala. V 
Cikkerovi, povedzme, funguje v 
intonačnej sfére povstalecká 
zvuč.ka, husitský chorál, ľudo
Vá pieseň rus kej proveniencie, 
š tylizovaný odzemok ako auto
rizovaný citát, hlavica našej 
štátnej hymny, napodobenie , 
harmoniky, citát z Dvol'áko· 

·vej Symfónie B dur. Uvádzam 
to preto, že podľa . . mňa .chý.ba. .• 
v Novákove j skladbe š·pecificky 
hudobná, ale postrehnuteln~ 
v!!zba ... so ·zvoleným · ·námetom. 
( Ľ. Michalková v bulletine ku 
koncertu píše, že "ide o rieše
nie farebných problémov, skla
datelovou ideou bolo zrejme 
presne diferencovať farebné, 
ale i výrazové a hráčske mož
nosti jednotlivých orchestrál
nych skupín", s čim možno pi· 
ne súhlasiť.) Spomínam si, že 
V. Mináč ad vocem Povstania, 
jeho doby i atmosféry napísal: 
"Atmosféra je neudržateľná. 
Zachováva sa len. na dne zcí
ž!tku ako vôií.a a zvuk, ako 
gesto čl výkrik; znovustvorit ju 
môže len umelecký génius. Mož· 
no najmä hudba". Na takéto 
angažované partitúry aj po No
vákových Prelúdiách čakáme.I 
Ony sa síce páčia, už i kvôli 
tomu, že nesporne pozit!vne 
prekonávajú demonštrat!vny 
realizmus starších prác nielen 
tohto autora, ale vcelku ide o 
die lo neprekračujúce a už vô· 
bec nie novo formulujúce zná
me skutočnosti. 

Koncert pre klavfr a orches
ter od Ota Ferenczyho je tak
itež komponovaný k 35. výro
~.iu SNP, domnievam sa však, 
že auto rovým zámerom nebolo 
zobraziť na js lávnejšiu ka pitolu 
naš ich I)árodných dejln. Spä· 
tosť s ňou Ferenczy podobne 
a ko v piesňach na Sčipačovo
vu lyriku nema nifestuje v rovi
ne kpnkrétneho programového 
plánu, priamych sémantických 
väzieb, a le skôr vnútorným du
chovnýQl nábojom svojej hudby, 
kde dominujú momenty jasné
ho, vitálneho, činorodého a r a
dostného výrazu. Koncert vzni· 
kol prepracovanlm starš ieho 
Capriccia, prlč9m skladatel pre
~istil klavírny part, zbavil h o 
technicky náročných, z hiadis~ 
ka vyznenia však do istej mie
ry samoúčelných prvkov a do 
jednoznačne a llegrovo rozvinu
tého prúdu umiestnil dve hlbq· 
ko meditat!vne kadencie. Táto 
korekcia die la sa ukázala ne
oby~ajne šťastnou, pridaÍa k 
pôvoqnému rozmeru ( mimocho
dom, dnes už natoľko nevníma
me je ho s ubstanciu ako "inte
lektuálny humor, až iróniu", 
kedže vývin slovenskej hudby 
vcelku i premeny v počúvan! 
hudby spôsobili zvláštnu , no 
vonkoncom nie paradoxnú 

sltým violovým koncertantným 
opusom a že v Dibákovej tvo
r ivej biografii znamená evident· 
ný prínos. Mal som možnosť už 
dávno pred Týždňom vypočuť si 
Fantáziu s partitúrou v rukách 
a rozh lasová štúdiová nahrávka 
ma plne zaujala a dokázala 
presvedčiť o s vojich kvalitách. 
Nie sú azda povrchové a už 
vonkoncom nie postavené na 
lahko identifikovateľných afek· 
toch. Práve preto, a ešte kvôlí 
konfrontácii so strhujúcou Fe
renczyho skladbou tak trochu 
zanikla krása a prltažlivosť 

Fantázie. Jej svet je rozpätý 
medzi zamatovo-zahlbený, po· 
vahu nástroja rešpektuj(tc i kon · 
certantný princíp a tematicky i 
zvukovo velmi jemne tónované 
spektrum, kde formové č lene 
nie .. nie je dopt•edu striktne sta
novené, ale vyplýva z prirodze
n ého odvijania nápadov a kde 
výraz je v doteraz u Dibáka 
nezaznamenanej miere determi
novaný introspekciou, zachyte· 
nim vnútorného pocitového 
sveta. Dielo si pre svoj adekvát
nY. dopad y.yžaduje percepčné 
sústredenie a aktívnu snahu vy
chutnávať jemné intonačné a 
sónické obmeny. 
Konečne záver celého Týždi'ía 

predstavovali orchestrálne štú
die "Zobrazenie livota", 55. 
opus Andreja Očenáia. O ich 
obsahovom pláne svedčia ná· 
zvy jednotlivých časti: Na pa· 
mäť roka 1921, Dozrievanie, Nn 
pamäť roka 1948. Pri hodnote
nl tejto skladby si nevdojak 
pripomína m výhrady, ktoré ldi
tika často mala na margo Oče
nášových velkých projektov. v 
ich monumentálnej (reskovitos
ti a epickom rozpr iestraneni sa 
občas pociťoval rozpor medzi 
pr ebohatou inšpira_čno·invenč
nou zložkou a jej "spútan!m" 
do koncízne j, tektonicky defin í
t!vne nutnej podoby. Cakalo sa, 
že aj Zobrazenie života bude 
z rodu Proroctiev, Pamätníkov 
slávy, Symfónie o zemi a člo
veku či laudatória Miloval som 
'ľa. Majster však prekvapil ne
zvyčajnou - vzhladom k zvo
lenému programovému zámeru 
- prostotou, asketičnos ťou, po, 
tl ačením akýchkolvek patetic· 
kých či rozmermi redundant 
ných polôh. Vlastne ani celko
vú dikciu by sme nemohli ozna
~it za epickú. Z cele j skladby 
od úvodného fugáta sláčikov 
(vystavanom na intonácii prí
buznej s Piesií.ou družby) až 
do · poslednej noty vanie d!JCh 
zvlá štnej, prísnej objektivizácie 
myš lienky. O~enáš nepodáva 
svoj s ubjektívny pocit, a le sna· 
~~ sa vyjadriť s ilu, pravdivos f, 
úpornosť, v konečnom dôsled · 
ku zmysel tých uda lost! , ktoré 
boli pre našu vl asť rozhodujú
cimi. Pochopitelne, tu naznače · 
ná interpretácia novej Očenášo
vej skladby vychádza z jediné
ho po~utia a žiada la by s i pre
hlbenie, každopádne však zna: 
mená v rámci skladateľovho 
profilu nové riešenie. Domnie
vam sa, že má v sebe potenciál
ne obsiahnuté prvky, ktoré sa 
môžu vy j aviť pri ďalších pred· 
vedeniach i v iných percepčných 
kontextoch. Azda . nebude cel· 
kom nesprávne vidieť v tomto 
Zobrazení život a nielen priamy, · 
vonkajšími i vnútornými okol
nosť ami motivovaný výv in skla· 
dateľa, ale tiež odblesk - pô· 
sobenia kr itiky ako dôležitého 
fa ktorll hudobne j kultúry. 

IGOR PODRACKÝ 

Komorné koncerty 
Na prvom komornom koncerte prehliadky 

( 17. 2.) odzneli die la Dušana Martinčeka, Ladisla
va Burla~a, Milana Nováka, Jozefa Malovca, Jo
zefa Gahet·a, Ivana Hrušovského a Ilju Zeljenku. 
Toto pomerne vzácne vyrovnané generačné zastú· 
pcníe autorov sugerovalo akási automaticky sú
časne a j otázku, či tento vonkajš! znak spolupat
ričnosti má aj hlbšie koreláty, ktoré by sa dali 
vystopovať v ich tvorbe. Formulovať odpoveď na 
takto položenú otázku pomohla č.iastočne konfron
túcia najnovšej produkcie prezentujúcich sa auto
rov, ktorých diela, až na III. sláč.ikové kvarteto 
I. Zeljenku, odzneli na recenzovanom koncerté v 
premiérovom naštudovaní. 

Bez nároku na generalizáciu je predsa len mož· 
n~ - pravda s istými obmedzeniami - označit 
toto náhodné zoslmpenie autorov jedným spoloč· 
ným menovateľom -- komunikatívna funkcia hud· 
by s prevahou klaritlvnych postupov. Celkom iste 
nie íe vecou náhody, že môžeme konštatovať ten
to fakt (hoci môže byť vecou dalšej diskusie, do 
akej. miery išlo v jednotlivých prípadoch o prvo
radý autorský zámer). Umelecká i ľudská vyzre
tosť tých, ktorí sa na prvom komornom koncerte 
Týždiía predstavili, bola prvým garantom pritom
nosti konštatovaného "ukazova,teia". úalším, roz
huclujúcejším a preukaznejšfm - 'ich hudba, kto· 
rú do prehliadky prinies li. Pritom však bolo za
ujímr,vé a poučné sledovať, ako sa z diela na die
lo modifikuje východisková idea, ako sú nasto
rované, ale hlavne riešené zák ladné problémY. čí 
obsahové komponenty videné nielen v ich pria
me j sémantickej rovine, ale aj v konštrukčných 
o~ohitostiach , v použitých komunikatívnych postu
poch atd. 

Dušan Martinl!ek v poslednom čase stále viac 
a viac. pre sviedča o tom, že mýtus o jeho výlučne 
pianistickom myslení dnes už vôbec neobstojí. Pre
sviedča o tom aj Concertino pre flautu a klavlr, 
ktoré sme si na prehliadke vypočuli vo vynika
júcom a v nadmieru zanietenom naštudovanl Mi· 
lo!ía ]urkovil!a q Heleny Gáfforovej. Neokázalá 
virtuozita sólovéHo partu, pôvab až noblesu Jy. 
rických pasáži, prepracovanosť klav!rneho sprie
vodu u ozajstný zmysel prf,:! koncertantnos ť - to 
~ú atribúty, ktoré sme v premiérova nom Concerti
ne obdivovali azda najviac. 

I.yricktí hudbu pre klavir Ladislava Burlasa sme 
počuli v podan! Eleny Michalicovej, ktorá už aj 
na minuloročnej prehliadke hra la skladateiovu 
Sonat!nu a tak akosi kontinuitne prepojila obe 
diela. Je nesporné, že sólistka má na interpreto
vanú hudbu vyhranený názor, jej presvedčivý vý
kon dával svedectvo, že ju táto hudba vnútorne 
zaujala. Preto je po jedinom posluchu pomerne 
ťažké bez zvyšku ocldiferencovať, čo je dielu vlast
né u čo doií. vložila interpretka. Zdá sa však, že 
niekde na priesečn!ku autorského zámeru a inter· 
pretačného stvárnenia doš lo k významovému· posu
nu na úkor lyrič.nosti. Michalicová vycítila a v 
svojej koncepcii aj široko rozvinula dramatizmus 
Burlasovej hudby, ktorý tu fungoval ako protiváha 
a dialektický protipól lyrického prvku. Možno, 
že pri dalšom uveden! zvolí interpretka iný pomer 
medzi zúčastnenými hlavnými obsahovými kom
ponentmi a viac podčiarkne lyrické momenty toh .. 
to zaujímavého a pr!nosného Burlasovho diela. 

Päť časti Divertimenta· pre hoboj, klarinet a fa· 
got Milana Nováka upútalo svojou sviežosťou, !ah
kosťou a nenúteným muzicírovanim. Novák, aj ked 
na niektorých miestach kontrapunkticky "zať až!" 
faktúru , nikdy nie na úkor p~hladnosti. A tak sa 
mu podarilo vytvorit kale idos kopicky bohatý ce
lok ná ladových odtieiíov, ktorému nechýba vtip 
a ktorý ve lmi vhodne evokuje pôvodnú funk(1nosť 
zvoleného formového typu. V tomto duchu pri
stúpili k interpretácii aj členovia Bratislavského 
dychového kvinteta (V. Ma !Iý - hoboj, ]. Luptáčik 
- klarinet, F. Machats - fagot), ktor! podč_iarkli 
na jmä hravú tanečnosť rýchlych čast! a svo jím 
kultivovaným prejavom prispe,li k dobrému vyzna
niu Divertimenta. 

S is tou dávkou zvedavosti sme očaká~ali 'pre
miéru II. sláčikového kvarteta Jozefa Malovca. 
Po prvé preto, že sa ho ujalo dnes už renomo
vané Trávn!čkovo kvart eto, teda s úbor, ktorého 
kvality poznáme už dlhš ie, po druhé preto, že 
Ma lovec pa tr! k tým autorom, ktor! nezvyknú skla
mat. Zatia l čo tr ávnlč.kovci sa predst avili pr!tom
nému publiku v dobrej súhre a vyváženom, pri
tom však hutnom zvuku, Malovec nerozvinul na• 
plno svoj talent, ktorý v minulosti už neraz doká
zal. Cítili S!Jle, že to predsa len nie je dielo, s kto· 
rým aj sám autor môže byt bez zvyšku spokojný. 
Jednoč_asťové Ma lovcovo kvarte to prináša v jed
notlivostiach viacero zauj ímavých momentov, chý· 
ba mu však plynulejší "ťah" i väčšia stavebná 
sklbenos t. Kontinuitnosť procesu trpí aj is tou krát
kodychostou fráz a to aj na priek tomu, že moti
vické súvislosti kompozície sú viac-menej e víclent · 
né. Trávníčkovci však dokázali podčiarknuť klady 
Malovcovej partitúry, vdýchnuť jej život. 

Dialógy pre fagot a klavlr Jozefa Gahéra pre
miérovo uviedol František Macbats, pri klaviri bol 
sám autor. Z uvedených die l t ohto koncertu za
pôsobili najrozpačitej ším dojmom. Autorova výpo· 
ved bola prehustená, s ilne prekraču júca nosnos t 
útvaru, ktorý skla datei zvolil. Rušivo pôsobili ná· 
s ilné prepojenia kontrastných plôch (napr. v úvod· 
nom Vivace ), neorganickými boli etudové pasáže 
sólového fagotu ( Appassionato ). Nápadné prehus
tenie k lavírnej sadzby a pril iš né zdôrazňovanie 
klavíra (ktoré nebolo spôsoben é iba interpreto
vou koncepciou) evokovalo viac boj dvoch proti· 
kladných (až nezmierit eľných l) princípo\( (s evi
dentnou prevahou jedného), než atmosféru dialó
gu. I keď fago tový part je náročný - a tu treba 
povedať , že Machats opäť potvr dil svoje sólistické 
kva lity i ambície - predsa len celkové vyznenie 
Dialógov poznač il z prevládajúcej čast i skla date
rov rukopis, ktorého azda n a jväčším negatívom 

Skladater Josef Malonc - autor II. sl61!lkoYého 
k'farteta a jeho interpreti - Tr6Ynll!.ko>Ío knr
teto. 

bolo to, že nedokázal vyretušovať tie úseky svojej 
kompozície, v ktorých fagot a klavir idú celkom 
bezdôvodne proti sebe. 

Zmyslom pre proporčnú vyváženosť, vzájomnú 
súhru a nosnosť základného stavebného materiá
lu sa vyznačovali Tri kánony pre husle a čembafo 
z pera Ivana Hruiovského. Výrazová pestrosť tu 
nevyviera iba z rozmanitej štýlovej príslušnosti 
každého z kánonov (barok, romantizmus, do,de
kafónia), ale predovšetkým zo síly invencie, kto
rou Hr ušovský významne "prekrýva" technológiu 
kontra punktickej práce. I ked Kánony predstavujú 
typ š tudijných skladieb, vysoko prekra:čujú kvalitu 
a nakoniec i poslanie literatúry podobnej prove
niencie. Premiérovaná Hrušovského skladba našla 
v dvojici Viktor Šimčisko (husle) a Marica Dobi6-
iová-Kopecká (čembalo) spolahlivých interpretov. 
V ich poňatí sme obdivovali zmysel pre vyvá
ženosť medzi zdržanlivým odstupom a hráčskou 
zaangažovanosťou . 
Súčasťou koncertu · bolo jediné nepremiérové 

dielo - jednočasťové 111. sláčikové k'farteto Ilju 
Zeljenku. O kvalitách tohto Zeljenkovho opusu 
niet pochýb: myšlienkOVá a stavebná súdržnosť, 

l 

Snlmka zachytáva Inna Hruionkého po premié
re zboru Výkrik 1 cyklu miešaných sboroY Ody, 
no rovnaký úspech zolal autor i 1a komorni 
skladbu Tri kánony pre husle a llembalo. 

Snímky: R. Polák 

dobrá kva rtetová š tylizácia nie bez zaujlmavých 
nápadov a v neposlednom rade vzorný výkon 
Filharmonického kvarteta - to boli niektoré z 
tých faktorov, ktoré nás opat presved~i!i o tom, 
že je to hudba, ktorá sa nes ill do nijakého gesta, 
že prirodzene pram eni zo skladate lovho vnútorné
ho rnuzikantského presved,C.enia. 

RUDOLF BREJKA. 

Širši poget prezentova ných skladieb s rôznosťou 
v štýlove j orientácii, obsiahlejš ie interpretačné za
stúpenie a veiký záujem publika - také sú hla v
n é "exteriérové" črty komorných koncertov Týž
dňa novej tvorby. Tak tomu bolo v minulosti a v 
tomto roku prisviedčal tomu i U. komorný koncert 
{19. 2.) s pia timi skladbami, z toho tromi premié
rami. 

Kowalského VI. sllil!,ikové kvarteto opätovne po
tvrdilo slová vyrieknuté. po jeho premiére [v rám
ci BHS 1980 ]. Skladba rozhodne patri k zdarilej 
časti autorovej bohatej, žánrovo rozkošatenej tvor
by. Druží sa k tým skla dbám, ktoré potvrdzujú 
fakt, že Kowalsk i sa realizuje na poli komorných 
skladieb najzreternejšie a na jpôsobivejš ie. Pos led· 
ný z kva rtetových poginov je premyslene vybudo
vaný, nasýtený a dopovedaný v myš li.enkovej zá
kladni a je j procesuáJnych následnostiach. Ak 
v úvodnej časti (Moderato l sa eš te mierne za
chvie výrazový balans, rozhodujúco ho zotrie na
sledujúce Largo svojou elegickou š lrkou, vyrovna
nosťou a vnútorným zvrúcnen lm - tvori nespor
né ťažisko v dramaturgií kompozlcie. K úspeš nej 
výslednici nemalým podielom pris pe l aj interpre
tujúc! s úbor - skve lé, vysoko muzikálne Trávnl~.
kovo kvarteto. 

Tibor Andraiovan vo svo jom da lšom piesňovom 
cykle, tentoraz pre basbarytón a klavír, s titulom 
Zena a múza našiel predobraz a inšpiráciu v poé
zii Micha la Chudu. Zhudobniac štyri jeho bás ne 
(v poe tickom výraze čerpajúce viac z konvencio-

[ Pokračovanie n a 4. str. l 



K SESTDESIATKE OT A FERENCZYHO--~ 
Dávnejšl rozhovor so zas lúžilým 

umelcom prof. dr. Otom Feren
czym so.rn na dplsala práve týmto. 
titul kom. Ani dnes - s odstupom 
rokov - nenachádzam le pši, vý
stižnejšl. Vyjadru je nielen faktické 
včlenenie tohto teoretika, peda
góga, skladatela a funkcionára do 
nášho hudobného diania, a le aj 
spôso)J jeho uvažovania, smerova
nia myšlienok l tvorby. Napriek 
:~!tankovému úvodu nie je Feren
czy človekom so symbolicky vysú- · 
kanými rukávmi, ktorý v zápale 
boja zabúda na reflexiu a dialek
tiku všetkého, čo človeka našej 
doby stretáva, s čim sa mus! vy
rovnať v zápase o spoločenské a j 
Individuálne ciele. Vzdialený • typu 
kablnentného vedca d lhé roky 
vstupuje do zápasov o tvár našej 
hudby, o nazeranie na ňU, jej vnl
manie a posolstvo - vo vedomi 
zložitosti týchto kategórii. Marxis 
tický spôsob myslenia je u neho 
nie možnosťou, ale nutnosťou uva 
žovania, pričom sa opiera o hlbo
ké znalosti filozofie, teórie, esteti
ky, ba a j ďalšieh urneleckýc,h dis
ciplln, ktoré - zdanlivo - sí1vi- Snímka: K. Vyskočil 

Sklada tel 
as oločnosf 
sia s vedou i hudbou iba oj{ra jovo. 
Ťaži nielen z vec! prebádaných a 
plsamne zachytených - je jem
ným psychológom a citovým analy
tikom, čo vie jedinečne využiť; v 
bezprostrednom kontaktovan1 sa s 
ludmi, no najpatričnejšie vo vlast
nej 'umeleckej tvorbe. 

Oto Ferenczy - a ko spoločen
sky aktlvna osobnos ť - zaujlma 
mnohoraké funkcie v h udobnom i 
politickom živote. Nikdy však ne
dáva pocltiť výnimočnos ť tohto po
stavenia, nachádza s i vzťah ku 
každému vartnerovi na podklade 
jeho' špecifických záujmov a vlast
nosti, člm iba podčiarkuje rnornen
lríe'mu vlastnej h lbokej demokra
tickosti. 

Východoslovenský rodák ( naro
dený 30. marca 1921 v Brezovici 
nad Torysou ) prekračuje uspôso
benlm svojej hudby predstavy o 
psychologickom zázeml našej ná
rodnej povahy, ktorá Sp tak často 
demonštru je (nielen v hudbe, a le 
aj v. Titeratúre č l výtvarnom urne
nl) ako balad lcká, l yrizovaná . 
Azda je v tom dialektika nielen 
F~renczyho prlstupt~,' ale najm!! ši
rokých dimenzi! nášho národného 
povedomia, že okrem týchto n,e: 
sporných čft je v jeho tvor t?e do
statok priestoru aj na zdravú dra
matickosť, hravli vtipnosť , útočnú 
11 kupredu smeru jlicu výbušnosť či 
ostro kontúrovanli scherzóznosť. 
Podobný skladatelský t yp bo l d lhé 
roky J?re kritiku i poslucháča na
tofko prekvapujlici, že Ferenczyrnu 
bezmála zostal prlvlastok Intelek
tuálne vtipného hudobného kon
štruktéra, ktorý s nadhladorn ry
suje dobre lnštrurnentova né, ne
unavujúce, brilantné skladby, kto
ré majú v Istom uchopenl hudob
nej matérie svoje velké vzory v 
BartOkovi, Stravlnskorn či Hinde
mlthovl. Stač!, aby isté" momenty, 
vychá~zajúce z povahového ustro-

jenia autora, prevažovali - a za
búda sa na iné, povedzme - ko
mornejšie, vnútorne difer encované, 
tragizmom poznačené, lyrikou vy
spievané pasáže, na ktor é prichá
dza pGsluchá_i! hlbšlrn odokrýva
nlrn profilu umelca. Momenty kon
trastného, no vnlitorne pre Unajú
ceho sa spôsobu myslenia stí 
ukryté n ielen v spoločenskom " ja " 
Ota Ferenczyho. Nachádza me ic h 
v r ovnováhe aj v jeho die lach, ku 
ktorým sa neraz vrac ia , pre javujúc 
tak črty po~itivneho intelektualiz
rnu: nespokojnosť s tvarom, s re
lativizmom vec!, snahu o dosiah
nutie ak už nie Ideálneho, tak 
aspoň čoraz dokonalejšieho v ži
vote i umeni. Prepracoval Hudbu 
pre štyri sláčikové nástroje, Fan
táziu pre organ, Intermezzo pre 
k lav!r i Capr iccio pre klavlr ( je
ho rozšírená, nová formová podo
ba mala premiéru 6. a 7. marca 
1980 ako Koncert pre klav!r a or
chester 1. Ferenczy na prvý pohiad 
nep!še rnno.žstvo opusov, nevyslo
vuje sa ku každému pOdnetu a 
nezneuž!va inšpiráciu na hromade
nie notových str án. Dá sa však 
povedať, žé väčšina jeho diel nie 
je rnŕtvóu, archivova nou hudbou. 
Pripomei'\me (okrem menovaných 
partitúr) Veselic u - tanečný ob
r az zo Sáriša pre orchester , H,ur
banov~kú prf:!dohru nre velký or
chester,, Finá le pre orchester, Par
t ih i pre veiký orchester, Concer 
tino pre . 10 nástrojov, Symfonický 
prológ," Ouvertúru pre orchester 
(ktorá tematicky vychádza z hu
dobných myš lienok pripravovanej 
čechovovskej opery O. Ferenczy
ho l , Sonátu pre husle a klav!r ale
bo jeho piesllové cyk ly: stále po
žadovanú a barytonistarni oblúbe
nú Kyticu lesnú na texty R. Fáb
ryho, Tri sonety zo Shakespeara 
pre barytón a klavlr, velmi čašto 
spievané Tri poézie na S. Sč_lpa~o-

K iivotnému jubileu Anny Kováfovej 

va pre mezzosoprán a klavlr, ·kto
ré okrem klasického prednesu Ni
nou Hazuchovou naš li svoje mladé 
interpretky. Svoje národné prisl u
šens tvo najkongeniálnejšie rozo· 
zvučal okrem Hurbanovskej a Ve
::;elic e v rade skladieb pre zbory: 
či . už to boli Tri piesne pre mie
šaný zbor (Ako vonia hora, Zim
Dá pieseň a Oda ) alebo malá kan· 
táta pre mužský zbor a klavlr na 
text G. Hupku Zem moja, resp. Tr i 
miešané zbory á cappella na tex
ty· S. Záryho, do ktorých je vč. le
nený a j kupredu sa valil!CI, v dra
ma tickom pulzova nl neprekonater-

- ný Verbunk (spolu so zi;>ororn Má
jová a Volanie) . Zauj imavé posta
venie v tvorbe O. Ferenczy ho ( i v 
našej domácej opernej literatúre l 
má komická opera Nevšedná hu
moreska, ktore j libreto sl napisal 
skladater podla divadelnej hry C. 
Goetza Mŕtva teta. je to nl\meto
vo i spôsobom hudobného uchQpe
nia "konzervačná" humorná ne
všednosť , v ktorej sa hravé i dra
vé .~rty skla datefa demonštrujú 
v lapidárnosti tém, v odstupe od 
námetu, zobr azujúceho malorneš
tlac tvo. Do rodu inšpirovaných 
kornpoz!cii patri kantáta Hviezda 
severu dedikovaná pamiatke ver
kého priatera Slovákov B. Bj(jrn· 
son a. 
Výpočet diel však má lo hovor i 

o spôsobe a cha rakte re . kompozi.l::
ného rukopisu Ota Ferenczyho. je
ho a utodidaktické kompozičné za
čiatky nemôžeme dnes brať do 
úva.hy ako niečo pretrvávajúce. Fe
renczy, hlboko hudobne teoreticky 
vzdelaný, prekročil hran icu pros
tého záujmu o kompozlciu, preni
kol do zákonitosti skla da tei ského 
umenia a sta l sa ma jstrom ovláda
n ia brilantnej práce s l udským 
hlasom, zvukom j{ornorného 1 ver
kého orc hestra telesa, zvlášť mllu
júc logiku a poriadok kontrapunk
tickej práce. Jeho in tenzivne štú
dium skl adateľských technik vy
chá dzalo sice z klasikov hudby 20. 
storočia - ale postupne sa vráti
lo k základom, k poznaniu nut 
nost i sledovať vývojovú špirá lu. 
Sám o tom neraz hovori - nie
len v kruhu pos lucháčov náhod 
ných, a le i z postu katedrového 
profesora svojim posluchá~om. 
Nutnosť historického pohladu na 
vývoj človeka, spoločnosti , ume
nia je jednou z · najvýraznejších 
čtt mysliteiskej osobnosti Ota Fe
rcnczyho. V jeho hudbe sa ozýva 
nielen pokora z poznania, ale aj 
rezignácia či ironický aspekt. Z 
čiste povahových vlastnost! a azda 
i rodovýc_h koreňov jasného, širo
korozprestretého východu Sloven
ska sa prejavuje zase výbušnosť, 
dopredu uhái'\ajúca sila a vnútorná 
dynamika. ú cta k literatúr e, na
še j zvlášť , sa odráža v jeho "hviez
doslavovských" opusoch (Zimná 
piesei1, Pr!pit ok, Oda ) čl v inšpiro· 
van! sa ďal širni poétmi (Mihálik, 
Sčipačov, Fábry, Smrek, Sh ake· 
s pe are . .. 1. Mnohé časti diel dneš· 
ného jubilanta zostáva jú pred na
mi ako tajomná kapitola ludského 
vnútra: je to napriklad 2. časf z 
l. s láčikového kvarteta alebo stred
ný diel Klav!rneho koncertu. Tu 
môže posluchái! vycitiť tragiku, 
chven ie, azda i nárek, najh lbš ie 
rezervy intirnissirna. Aj to je 'čast 
profilu jubilanta, k torý si našiel 
svoje miesto v pest re j galérii osob
nost! s lovenskej národnej hudby, 
ba zaujal celkom osobité postave
ni e, ktoré by sa dalo opätovne 
označiť spojen!rn pojmov: sklada
teJ a spoločnosť . .. 

TERtZIA URSINYOVA 

V SLUžBACH SOCIALISTICKEJ 
HUDOBNEJ KULTÚRY 

Slovenský hudobný život od 
roku 1945 zazn amenal dovtedy 
nevldaný rozvoj. Stovky, ba t i
s!cky pracovnikov sa za radil! 
do hudobno-umeleckých, osve
tových, pedagogických a záuj 
mových tnštitúcli, aby za pod
pory socialistického št átu moh
U uspokojovať diferencovan é 
kultúrne potreby pracujúceho 
rudu aj v oblasti umenia. Roz
voj hudobného divadla, symfo
nickýc h orchestrov a komor
ných telies, hudobné vys ielanie 
Cs. rozhlasu a Cs. telev!zle, hu-

' r. 

dobné školstvo na všetkých 
stupňoch , záujmová umelecká 
činnost v rozličných organizá
ciách ľudových súborov, spevo
koly, rozličné populá rno-inštru
mentálne skupiny a orchestre 
t anečne j hudby, hudobno-osve
tová činnos ť - to všetko po
stupne od roku 1945 nast olova 
lo každý dei"\ celý rad Ideových, 
esteticko-urneleckých, organ!· 
za'čno-finančných, sociálnych a 
personál l)ych problémov, ktoré 
sa museli riešiť na rôznych 
stupňoch vere jného života. Za 

uplynulých tridsaťpäť rokov sa 
te jto prác i venoval celý ra d 
pracovnikov často neznámych 
a dnes už a ni neregistrova ných, 
us ilu júcich o to, a by sme sa v 
s lovenske j hudobnej kultúre do
stali n a taký stupeň, ktorý je 
adekvátny potrebám rozvinutej 
socialistickej spoločnosti. 

Toto všet ko si uvedomujeme 
pri životnom jubileu jednej z 
tých pracovnlčok slovenske j 
hudobnej kult úry, ktorá celý 
svoj život a tvorivú energ iu 
postavila do s lužieb práve te j-

K pedagogickej 
činnosti 

V čase vzniku VŠMU ( 1949 1 bolo u nás potrebné pre
klenúť znaky p~edvojnovým obdobirn a pr iamo vojnou 
zaprlčinenej ku ltúrnej izolácie, obnoviť pozit!vne črty 
vlastnej umeleck,ej a kultúrnej tr adlc le , otvoriť dvere no
vým, moderným prúdom a predovšetkým postav iť k ul
túru, umenie a umelec kú didaktiku n a novú platfor mu 
progreslvnej ideológie. 

Okrem vyh ladávania a objavovania samotných hudob· 
ných talentov vystupuje v tomto obdobi mimoriadne ak
tuálne do popredia potreba ideove j orientácie mladých 
adeptov umenia a nevyhnutnosť poskytnút Im taký myš
lienkový zákl_ad, ktorého nosnosť a progres!vnosť sa sta 
ne spola hlivým zázernirn a inšpirujúcim vodidlom indi
viduálneho umeleckého r astu k aždého nastávajúceho 
umelca aj po skon/1Pni vysokoškolského štúdia. 

Pedagogické pôsobenie prof. dr. Ota Ferenczyho na 
VŠMU z tohto hl adiska považujeme za na jcennejšl prl
spevok pri budovani hudobného štúdia na vysokoškol
skej úrovni. Báza, ktorá determinuje a podmieňuje ná
zorový svet a postoje profesora Ferenczyho, je mimo
riadne bohatá a všestr anne komplexná . Azda najdôležl· 
tejšou črtou c elkového postoja k hudobne j mat érii je 
jeho presved č enie, že logický a a nalyt ický pr ístup do
káže odhaliť funda mentálne zákonit osti umeleckého die
la . Uvedomu je si a a j svoj im poslucháčom všte puje 
názor, že zákonitost i a rtefaktu nezostáva jli analytickému 
pohiadu neodhalit efné. 

Tento pr istup pr it om nemožno . nazva ť racioná lnym, 
ale reálnym, lebo ratio u profesora Ferenczyho nechce 
nah radit spontánny t vorivý pristup . pojmovologickým 
rac ionálnym zásahom, ale jeho postój a kcentu je práve 
poznatefnosť špe.clflckých javov umen ia. 

Profesor Ferenczy dôsledne ellmlnoval všetky rnystifi
kujlice názory na umenie, ktoré ešte doživali v starše j 
literatúre a ktorých základy pretryali niekedy i v mys
len i Iudl, prekážali presadzovaniu osvietenejšich názo
rov na umelecké dielo, figurujlice v predstave Ferenczy
ho vždy ako produkt aktivnej uvedomelej a tým aj zod
povedne j Judske j činnosti. 

Druhým významným faktorom, ktorý determinoval a 
determinuje myslenie a činnost profesor a Ferenczyho 
je jeho široká filozofická a hudobná erudovanosť. Vždy 
bol umelcom a · teoretikom . v jednej osobe, čo · vylučo
valo k aždú možnosť zabllidenia do nelir odných špekula
tivnych úvah. Na druhej strane jeho filozofická rozhla
denost podmieni)a , že sa nutne diva! na hudbu, ume
n ie a tvorivý proces z aspektu presvedčenia o ovplyv
ntte fnos ti umeleckých dispoz!ci! a aktivit mys lením a 
intelektom, 'č ím potieral názo ry, ktoré absolutizova li 
ume lecké danosti vynimajúc Ich zo sféry intelektu. Fe
renczyho názorový posto j chara kterizuje dialektický po
hlad na ludskú osobnos t ako na jednotu. Ver il vždy 
v to, že hodnota a náročnosť umelec\{ého tvorivého . .čl 
interpretačného pre javu je stupňovatelná pôsoben!rn 
kritického postoja intelektu. Veril pevne v hodnotu v:~;de
lanosti ·a · všestrannej erudfcie ako jediného ]>Tostried
ku stupňovania hodnoty tvor ivého ~o~rneleckého prejavu. 

Oalšírn velmi dôležitým faktorom jeho názorového sve
ta, ktorým pôsobil kladne na vývoj a rast _jeho poslu
cháčov, je velké vedomostné di11pason v hudobne j ma
térii - prakticky od genézy hudby až po súčasnost, 
z ktorého čerpal svo je poznatky a ktorými dokladal svo
je hypotézy. 

Profesor Ferenczy jednoznačne vylťľčll zo svojich teo
r etických úva h všetky znaky pozltivizmu· čl objektiviz
mu. Svoje t eoretické myslenie staval na bázu ·dialektiky, 
~. Im otvor il pohl ád na matériu umenia z najšlrš ich spo
ločenských a vývojových aspektov. Sa motná faktúra 
umeleckého diela sa stala týmto pohfadom organickým 
a logickým článkom overa širše j vývojovej a kauzálnej 
nadväznosti. Umelecké die lo v pohl a de . profesora Fe
renczyho n ikdy nie je izolovaným faktom, jedinečne 
realizovaným nápadom, a le š.irokýrni spo ločenskými de
terminantami a · vývojovou kontinuitou podmienený pro-
dukt umelecke j činnosti .. · 

Arzenál vedomostí a skúsenosti, ktoré uplatňoval pro
fesor Ferenczy., nikdy nep·odmienll strat u akt!vneho osob
nostného pristupu, naopak, vždy a všade uplatňoval svoj 
vlastný postoj, 'svoju kritičnosť prameniacu z jeho aktív
neho myšlienkového posto ja. 
. Pedagogické pôsoqenie profesora dr. Ota Ferenczyho 
dokázalo podnietiť velký počet študu júCiJ:h a absolven
tov VSMU k samostatnej aktívnej vedeckej a umeleckej 
činnosti v r ámci ich vlastných špecializáci!. Každého 
však bez výnimky pozna"čll vplyv jeho osobnosti, ktorá 
pomáhala takto formovať pr ofil nastávajúc ich ume.lcov 
v duchu súčasnej náročnosti a progresívnej or ientácie. 

JAN ALBRECHT 

to každodennej ,a morne j politic
ko-organizačnej a umelecko
ideo logickej práce. S Annou Ko
vái'ovou sa o'd roku 1948 st re
távame ako s odbor árskou pra· 
covnfč:kou na liseku slovenskej 
hudobnej kultúr y, ako s riadia
cim pracovnikom v ústredných 
úradoch zabezpečujlicich rozvoj 
hudobno-umeleckých inštitlicil 
na Slovensku, ako s hudobným 
pedagógom, ako :; r iaditeikou 
poprednej hudobno-umeleckej 
tnštitlicle, a ko s č1enkou a 
funkcionárkou Zväzu sloven
ských skladate rov a a ko s t vo
rivou pracovníčkou na poll slo
venske j muzikológie a publicis
tiky. A t reba konštatova ť , že 
túto širokú palet u č. lnnostl roz-

. vijala podl a a ktuáln,ych potrieb 
.sloven'skej hudobnej kultúry z 
·poverenia kompetentných s tra
nickych a štátnych orgánov 
často ·na úkor svojich osobných 

' l; Pok rač;ovanie na 7. str.) 



Vl. TÝŽDEŇ NOVE SLOVENSKE HUDOBNE TVORBY 
Komorné koncerty 

(Dokončenie z 2. str. l 
nalizovanej, aj ked subjekt!vnom podloženej ly
riky], pokračuje Andrašovan v . odvljanl výrazo
vých spôsobov z predošlých cyklov. Verný svojim 
vyjadrovaclm konštantám, typicky preniknÚtým 
folklórnymi prvkami, nevykračuje daleko za hra
nice tradičnej slovenskej piesňovosti. Prispel cyk
lom, ktorý vzhladom k náladovej orientácii a ne
prekomplikovanej dikcii bude iste vdačným re
pertoárovým č.lslom adeptov koncertného spevu. 
Interpretácia, žiaf, skladbe neposlúžila. Vokálny 
part, prednesený Dulanom Jariabkom, neprekonal 
hladinu snahy o tvorivý vklad. Nevyrovnaný, tech
nicky "neprezvučený" hlas zapadal a strácal sa 
v pradlve klav!rneho sprievodu (tatiana Lenko
Y6-Hurov6 ). 

lnterpretal!nfm vrcholom Tfldňa bol vfkon Petra 
Toperc.1era • skladbe Hanuia Domanskébo Dithy
ramby. 

Sólová klavlrna literatúra má azda najpočetnej
šie a najfrekventovanejšie zastúpenie v komornej 
hudbe vôbec. V dramaturgickej skladbe tohto kon
certu sa do programu dostali tri · klavlrne sklad
by - všetky tri premiéry. Poskytli možnosť v š ir

.š!ch i užš!ch súvislostiach konfrontovať nástro
jové štylizácie, rozličné orientácie, pohfady i tvo
rivé zástoje troch autorov, n avyše skúsených či 
priam aktfvnych (Zimmer a Bázllk) klaviristov. 

Preládiá Mira Bázlika sú na prvý pohfad akým
s i autorovým exkurzom do štý lom atypickej hu
dobnej zóny (vychádzajúc z porovnania riešen! a 
rezultátov predchádzajúcich komorných skladieb: 
sláčikové kvarteto, dychové kvintetá l. Sesť minia
túrnych skladieb je orámcovaných samostatným 
programom, premkn~tých silným emocionálnym 
nábojom až k záblesku romantizujúcej lyriky. 
Skladby sú vystavané s pevnou dômyselnosťou, 
diferencované v expresívnych hladinách, vyrovna
né v poetic)l:ej zmierlivosti. A r omantický r ozmer 
(premietnu tý aj v použitých prostriedkoch -
ozvláštnený a "okorenený" osobitými a j edineč 
n ými melodicko-harmonickými syntaxami l dostáva 
voľnejš! priechod v s pontánne j klavírnej štylizá
cii . Preto i táto Bázlikova "atypickosť" presv ed.čJ 
s vojou jasnozrivosťou, nenadsadenosťou a muzi
ka ntskou č istotou. Ideálneho interpreta~ného tvor
cu naš li Bázlikove Prelúdiá v osobnosti Idy Cer
neckej, vysokokultivovanej, inteligentnej a nanaj· 
výš senzitfvnej klaviristky. 

Oalš la klavírna skla dba - V. sonáta Jána Zim
mera nevyvolala väčšie prekvapenie. Z jej hudby 
zaznela známa, v autorovom tvorivom arzenáli 
zasadená a fixovaná klavlrna štylistika. Zimmer 
tu pokračuje v naplňaní a rozvíjaní svojho kla 
vírneho rukopisu, načatého a exponovaného v 
predchádzajúcich sonátach . Podobne ako tieto, i 
v. sonáta je puncovaná stave bnou logikou, zom
knutá do pevných kontúr, naplnená myšllenkový'm 
rozbeh om, traktovaným v priam e kvilibristických 
pasážach. Je nanajvýš inštrumentálne cltená a tak 
i vytvorená. Interpretkou skladby bola Vilma Licb
nerová. V zmysle jej stvárnenia nemožno da t bez 
zavá hania rovnítko medzi zámer a výsledok. Hra
la s kot:ektným cft en!m celku, ale s t echnickým 
zapochybovan!m najmä v bravúrne koncipovaných 
ú sekoch. 

Už do tretej prehlladky novej s lovenskej tvorby 
prispel Hanui Domanskf klavírnou skladbou. Ne
spomínam to Jen ako konš tatovanie, skôr ako 
fakt k demonštrovaniu krátkeho a priamoč iare
ho · dozretia autora do podoby originality a vyso
kého šta ndardu. Kde sa v minulosti zaskvela vi_ac 
spontánnosť - chvíľami azda neviazaná "radost 
z muzlcírovania", t am je dnes t áto rovina v po
dobe· Dithyrambov, úzko prepojená myšlienkovou 
prepracovanost ou, r acioná lnejšou opodstatnenos
ťou. v prvom dithyrambe (venovanom star ému 
ma js trovi) počujeme v pásmovom priesvite hudbu 
baroka premietnutú v zaostrených i zahmlených 
obrysoch cez ' optiku dnešného skladateľ a; prúd 
hudby, ktorá velebí a ktorá zároveň povznáša svo
jou úplnosťou a úprimnosťou. Do druhého (veno
vaného Stravinskému l je votkaný hudobný svet 
Stravinského s kaleidoskopickým priebehom citá
tov, štylizácií, ohňostrojom tvarov a meniacich sa 
figurácil pretavených autenticitou Domanského 
reči. 

Ak hovoriť o interpretačnom stvárnení v abso
lútnych superlatívoch - a nepochybne l v me
r adle celého Týždňa - tak to prislúcha Petrovi 
Toperczerovi. Jeho k reácia Domanského Dithyram
bov patrí k nezabudnutelným. 

L. SUSTYKEVICOVA 

K niektorým problémom 
marxisticko -leninskej estetiky 

Zväz slovenských sklada te rov usporiadal dňa 17. feb
ruára v rámci VI. týidňa novej slovenskej hudobnej 
tvorby teoretický seminár, na ktorom vystúpili muzi· 
kológovia: Ladislav Mokrý {otvorenie), Ladislav Bur · 
las - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slo
venskej hudobnej tvorby, Zdenko Nová!lek - Najnovšie 
výskumy sovietskej estetiky, Milan Adamiliak - Podiel 
skladatelskej poetiky na charaktere hudobnej komuni
kácie, Roman Berger - Hudobná komunikácia ako sys
tém, Ján Albrecht - Vflnamový prvok a problém rea
lizmu v hudbe, Pavol Polák - Hudba a pokrok, záver el!,
né slovo predniesol Zdenko Novál).ek. 

Na tento seminár sa ~akalo s vedomím, že dôjde 
k určitej rekapitulácii viacerých estetických kategórií, 
znova sa potvrdí sústavnosť a vedeckosť marxisticko-le
ninskej estetiky, pripadne sa prines ú nové poznatky, 

' ktoré . rozšlria inventár vedomosti a ukážu, akými cesta. 
mi sa uberá pokroková estetika. Výber tém naznačoval, 
že seminár obsiahne pomerne široký okruh problémov. 
Mohlo sa aj predpokladať, že viaceré ujasnené estetické 
problémy budú adresne nasmerované do skladateľských 
kruhov, kde by mohli pozitívne pôsobiť na r ozvo jové 
trendy našej hudby, prípadne ujasňovať otázky, s ktorý
mi sa tvo rca bezprost redne st retáva. Predpokladalo sa, 
že to bude jedno z najv!ičšlch teoretických podujatí ZSS 
a tiež viacmesačná_prlprava seminára potvrdzovala, a kú · 
vážnosť prikladá vedenie ZSS ďalšiemu ujasilovaniu 
estetiCkých a filozo fických otázok. 

Ladislav Burlas chápal svoj referát š iršie ako ozna
čuje nadpis, nedával pr iame empirické "SII)ernice ", ako 
hodnotiť našu súčasnú tvorbu, an i nezovšeobecňoval prá
cu naš ich kr itikov - čo určitá čast aud itória očakáva l a. 
Zameral s_a jednak na definíciu· estetického zážitku, pri
čom využ1l najmä poznatky nitrianskej literárno-vednej 
školy [Miko a in!) . Dominanta Burlasovho vystúpenia 
bola v dištancovan! sa od niektorých buržoáznych est e
tických t endencU, u ktorých ukazoval ich ohraničenosť 
a naznačil ich určitú bezvýchodiskovosť. Kto je v tých
to estetických problémoch aspoň mierne zoriéntovaný, 
mohol si jeho názory ľahko aplikovať na t vo rbu a uve
domiť si, čoho sa treba vystríhať a kde sú niekedy do
tieravé tendencie západu vnika júce i do nášho mys lenia. 

Zdenko Nováček vychádza l z viacerých nových so
vietskych š túdi!, charakterizoval novšie názory na tvo-

Za predsednlckym 
stolom (sprava l 
zasL umelec dr. 
Stefan Klimo, dr. 
Ladi,lav Mokrý, 
CSc., nár. umelec 
Andr ej Oč'enáii, 
zasl. umelec Zden
ko Mikula, dr. 
Zdenko Nová~ek, 
CSc., pri prejave 
dr. Ladislav Bur
Ias, CSc. 

rivú osobnosť a pokúšal sa znova ujasnit, ako sa ume· 
lee dostáva cez triedne prepojenie k určitému svetové
mu názoru. V jedne j z dominant zdôraznil sovietske prí
nosy k syst émovému mysleniu a cíteniu č loveka a roz
víjal teóriu, ako umelec prekračuje stále seba a nikdy 
vlastne nemôže dos iahnu ť absolútnu tvorivú vnútornú 
s lobodu ( upozornil na množstvo rôznych determinujú
cich okolností l- Napokon sa vrátil k jednote všeobecné
ho a zvláš tneho, ktorú považuje za základ rea lizmu, 
ked jedinečná ume lcova výpoveď zastupuje rl;ld podob
ných syst émov, citových stavov a filozofických zovše
obecnení. Polemizoval s názormi, ktoré chcú s pá ja ť po
litickú funkčnosť umenia s akýmsi diktátom zvonka. 
Podľa jeho názoru "každá his toricky prevra tnú e tapa, 
nástup novej t riedy mobilizuje umelcov k pozitívnemu 
mysleniu, k pozitívnej službe spoločnosti ". Ďale j uvažo
val, č'o to je angažované ideové posols tvo a aký má 
dopad na spoločenskú psychózu. Znova sa vrátil k "t ým 
sovietskym štúd iá ťn, ktoré z nového hladiska skúma jú 
emócie v umení a adresoval sklada tefom poznatok, že 
výber emócií v tvorbe úzko súvisí s postojom tvorcu, 
zámerom a svetovým názorom. 

Milan Adamč ia k, ktorý sa už dlhš í čas venuje semio
tike, podrobil mnohé tieto poznatky novému overovaniu, 
používal hlavne termíny, ako ich do tejto oblasti pri
niesol Benze a snažil sa viaceré literáme prínosy upli-

kova ť na hudbu. Vcelku interpretoval rad zaujímavých 
poznatkov tam, kde uvažoval o "sémantickom potenciáli 
hudby". Jeho pohľady rozšírili obsahový priebeh sem!· 
nára, hoci na druhej , st rane bude treba vykonať ešte 
veľa práce, aby sa vypracovala vlastná špecifická hu
dobná semiotika a sémantika, najm!! aby sa zbytočne 
nepreberali niektoré n,ázory, ktoré inklinu jú len clo ob
lasti abstraktnej teórie. 

Roman Berger predniesol najdlhší referát, kde zhrnul 
r ad vlas tných názorov, ku ktorým sa prepracovával zrej· 
me dlhší čas a ktoré v mnohom - aspoľí na prvé poču
tie - vyzerajú ako originálne. Základom jeho koncepcie 
bolo štúdium niektorých moderných vedeckých disciplín, 
ktorých poznatky sa snažil napojiť na širokú oblasť este
tiky. Dobre štylizované vety nesporne chcú priniesť aký
si pohyb do nášho estetického myslenia, pravda, ťažko 
sa mohli vyhnúť nebezpečenstvu, že v priliš š irokom 
horizonte sa otvárali i dvere pre názory diskutabilné. 
Už jedna z definicH "hudba sama je funkciou" sa ne
bezpečne bllži k názoru, ktorý sme kedysi často počú· 
valí , že netreba hudbe prikladať iné spoločenské funk
cie, že má "sama o sebe" akúsi nie vždy dobre defino
vateľnú funkciu sui generis. Závažnejšie myšlienky pri· 
niesol autor tam , kde zdôrazňuje systémový prístup 
k hudobnej analýze, v čom vid! v!!čš iu možnosť zabezpe
čiť objektívnosť. Zrejme vera námahy venoval úvahám, 
čo robiť s tou hudbou, u k torej si n.iečo nevieme vy
svetliť doterajšími skúsenosťami. Niektoré Be-rgerove de
fin ície, napr . osobnosti alebo novátorstvo, sú iné ako za
tinf traduje klas ická marxis ticko-leninská estetika. Tiež 
jeho výklad angažovanosti ako "boj s prekážkami" je 
diskuta bilný. Preto bolo správne, že v závere sa n avrhlo, 
aby sa menší okruh estetikov vrátil k viacerým jeho 
myšlienkam a znova zvážil autorovu snahu rozšlrif este
tické myslenie súčasnosti. 

Ján Albrecht si na pochode životom vypracoval dost 
presné estetické myslenie a viaceré svoje názory uložil 
v štúdiách zbornlkov trnavskej pedagogickej fakulty. 
Albrecht zhrnul v referáte svoje poznatky, definoval r ea: 
l izmus, uvažoval o r ôznych vzťahoch jednotlivosti a cel· 
ku, odmietol hudbu, ktorá pracuje len s akustickými 
fenoménmi, snažil sa opfsat psychologický priebeh pri 
počúvanl h udby a znova každou vetou dokumentoval, 
že veľa vec! má ujasnených a nebolo by iste .na škodu 

n aše j hudby J keby sa viac poznali jeho názory publ iko
vané v spomínaných trnavsk-ých zborn!koch. 

Pavol Polák mal jednu z najzložitejš!ch tém a predo· 
všetkým dokazoval, že pokrok v spolo č'n'osti sa d·á dolo
žiť oveľa jasnejšie, n ež pokrok v umenf. Celá jeho úva
ha vyšla z otázky, kde hľada ť kritérium pokrokovosti 
a čo cozumie ť pod termínmi premen a, vývoj a pokrok. 
Pre každú z týchto kategóri! pr iniesol rad prikladov, 
pričom zložitý okruh otázok nechával niekedy otvorený 
vo vedomí, že viaceré otázky treba ešte ujasni!. Z vy
stúpenia bolo cítiť Polákov umelecký nadhľad a osobné 
zaujatie pomôcť riešiť nastolené závažné estetické otáz· 
ky. 

V závere sa mohlo konštatovať , že všetky referáty sa 
dotkli závažných estetických otázok a že naše estetické 
myslenie disponuje už dosť širokým vedomostným zá· 
zemím. Niektorí z refe rentov mali viac schopností apll· 
kovať svoje názory na prax, iní si vyžadovali už zorien
tovaného poslucháča , k torý si vše ličo domysli a apli· 
kuje. V každom prípade sa ukazuje potreba pokra·čovat 
teraz v užších pracovnýc h tímoch v diskusii k niekto
rým problémom. Zdá sa, že je to jediná s právna cest a, 
ako si dalej ujasniť prínos niekt orých vystúpení a pri
padne polemicky odmietnuť niektoré názory, ktoré neza
padajú do systému marxistic ko-leninskej est etiky. 

ZDENKO NOVACEK 

Zaslúiilý umelec Tibor Andraiíovan ďakuje Dušanovi )ariabkovi a 
Tatiane Lenkovej - inter pretom je ho piesňového cyklu Zena a mú
za. 

Na Prehliadke malo premu~ru aj Concertino 
pre flautu u klavri Dušana Martinčeka. 

Snímky: --R. Polák 



Vl. TÝŽDEŇ NOVE SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY 
Nové zborové diela 

V rámci preh liadky novej slovenskej 
hudobnej tvorby dostali zborové diela 
náležlt9 priestor v miere, ktorá plne 
zodpovedá ich .určeniu a poslaniu v kon
texte celej našej hudobnej kultúry. Bi

"lancla slovenskej zborovej tvorby posled-
n9ch rokov je pozor.uhodná; veď tvorba 
našich popredn9ch skladateľsk9ch ,osob
post! by bola ozdobou každého e uróp
skeho zborového festiva lu. A toto kon
štatovanie celkom jednoznačne (aj keď 
nie vo všetkých prípadoch) potvt•dil zbo
rový koncert dňa 18. februára v Kon
certnej sieni Slovenskej filharmónie. Ne
bola to len prehliadka súčasnej sloven
skej zborovej tvorby, ale i náš ho inter
pretačného umenia a výs ledky v tomto 
smere sú rovnako pozoru hodné. 

úvodná čast programu patrila Detské
mu zboru Cs. rozhlasu v Bratislave s di-
rigentom Mariánom Vachom. · 

Novákove Styri detské dvojhlasy pre 
detský zbor a klavír na poéziu .Jána 
Strassera nadväzujú na kantabilnost skľa
daterovej vokálnej d ikcie. Je tu jedno-

cesuá lnych súvislostí, sugestívna a plas
tiCká zvukomalba, rozospievanosf, z kto
rej dýchala živá príroda - to sú prvky 
týchto jedinečných vokálnych obrázkov. 
Obrázky z prírody sú apoteózou príro
dy a azda treba k tomu dodať, že prí
rody nám tak dôverne známej a blfz
kej. Do záverečnej časti tohto diela vstu
puje i e lekt roakustický záznam ( kvapky 
vody, zurčanie potôčika, šum r ieky, hu- · 
k ot yodopádu) a v súčinnosti so zboro
vou sadzbou dochádza k výpovedi o vec;
ných symboloch života. Mimoriadne 
uznanie a ocenenie si zasluhu jE! prekrás
ny výkon Detského zboru Cs. rozhlasu 
s dirigentom Mariánom Vachom, ktorý 
je v9sledkom s ystematickej a neko,mpro
misnej profesionálnej práce. Treba s i u
vedomiť, že Jen tam môže vznlka t ume
lecky hodnotná tvorba, kde budú Inter
pretačné telesá, ktoré budú schopné dô
sledne realizova ť tvorivý zámer autora. 

V druhej časti programu vystúpil mie
ianf zbor Lúčnice so svojím dirigentom 
zas!. umelcom dr. Stefanom Klimom, aby 

Mieianj zbor Lúčnice s dirigentom aasl. umelcom dr. Stefanom Klimom premiérova! 
1kladby l. Hruiovského a L. Burla1a. 

Slovenský filharmonický zbor s dirigen
tom Lubomírom Mátlom predviedol cyk
lus S-hlasných miešaných zborov á cap
pella Balada hrdinov Alfréda Zemanov
•kého. Snlmka zachytáva autora bezpro
•tredne po premiére. 

značne umocnený poetický svet detí, 
možno až s nádychom nepatrnej nostal
gie. Autor pracuje tradičnými kompoziq· 
nými prostriedkami. Akceptuje a rozvíja 
prirodzenú detskú muzikalitu, na diato
nickej báze rozospieva celú zborovú 
sadzbu s dôrazom na melodickú kresbu. 
A to sú hodnoty, pre ktoré je skladate

· rova zborová tvorba medzi de ťmi a mlá-
dežou rozšfrená a obľúbená. 

Zemanovského cyklus 3-hlasnýcq det
ských zborov á cappella "Aby deti !ili 
' mieri" vychádza z odlišných komDo
zlčných východisk. Skladater v tomto die
le opäť preferuje kombinácie intervalovej 
a runkčnej harmónie. Melodika vyrastá 
z akcesorických prepojen! motivických 
prvkov u tie sú determinované organizá
ciou osta tných hlasov a celou zborovou 
faktúrou. Tvárne prostriedky zborovej 
sadzby boli prost redníctvom Detského 
zboru Cs. rozhlasu tlmočené bez pat etic
kého gesta v kontexte s básnickým slo
vom Cepčekovej a Janczarského. Autor 
sl zvolil opäť text, ktorý sa bezprostred- _ 
ne dotýka problémov nášho každodenné
ho života. Dielo môžu spievať i tech
nicky menej vyspelé amatérske zborové 
telesá, 
Presvedčivá bola i Kol'lnkova Kantatlna 

pre detský zbor á cappella, ktorá ko
rešpondu je so svetom detských hier. Hu
dobná hra, narábanie s hláskami a sla
bikami, resp. využitie a leatoriky tvorilo 
homogénnu súčasť celkovej zborovej fak
túry. Autor prepoji! hravosť, smiech a 
živelnosť so svetom discipHny a poriad
kU, snažil sa, aby technické a racionálne 
~lnite le boli dômyselným nástrojom, aby 
tvorili živú súčasť umeleckéh o celku. 

·A práve toto umenie zapojenia mnohosti 
do homogénneho tvaru majst rovsky na
stolil l. Hru§ovský. jeho Obrázky z pri
rody patria k vrcholom detskej zboro
ve j tvorby. Prepojenie ludov9ch rieka
niek do harmonických, timbrových a pro-

l ., 

uviedol dve premiéry: Hruiovského Vý
krik z cyklu mieianých zboro:v údy (na 
poéziu M. Rúf usa ) a Burlasov cyklus 
mieianých zborov Dobrý deň (na poé
ziu Laca Novomeského). Ak sa dnes 
niekto opýta, čO je vlastne angažovanosť 
v umeni, dostane tu J.ednoznačnú odpo
veď. Hrušovský vo svojom V9k~iku rozvi
nul svoju vokálnu dikciu do polôh ex
pres!vne vyhrotených a monumentálnych. 
Prnvda, nejde o floskulu "plagátového 
výkriku", ale o zažitú a prec!tenú výpo
veď bez patetického gesta, bez opotre
bovaných č i počutých elementov, že vie 
s nimi narábať a umocniť tak pôsobivé 
básnické slovo M. Rúfusa. 

Velkým umeleckým zážitkom bolo i 
predvedenie Burlasovho cyklu miešaných 
zborov Dobrý deň. V tomto diele ide o 
znaky umeleckej zrelosti, kde tvorivý 
subjekt tvorivým nadhľadom selektuje 
hodnoty. Oprostenlm a zjednodušením 
zborovej fa ktúry sa oživila sila myš lien
kovej výpovede . Z celého diela vyžaro
valo pôsobivé pretlmočenie všeludských 
ideálov, kde vlťazí človek, jeho život 
a práca nad smrťou. Nemožno obfsť skve
lú interpretáciu oboch mimoriadne ná
ročných diel Lúčnicou s dr. š. Klimom. 

v záverečnej časti zborového koncer
tu predviedol Slovenský filharmonický 
zbor s dirigentom Lubomírom Mátlom 
PospíiUlov Novembrový triptych, op. 39 
pre komorný zbor , dychové kvinteto a 
klavfr (k 60. výročiu VOSR) a Zemanov
ského Baladu hrdinov - cyklus S-hlas
ných mieianých zborov a cappella (k 
35. výročiu SNP ). Po mimoriadne závaž
ných dielach Hrušovského a Burlasa vy
znel Pospíšilov Novembrový triptych mat
ne a nie velmi presvedčivo. V zborovej 
sadzbe vládla prehustenosť a prekom
plikova nost zvukový pleonazmus pohltil 
zmysel celej myšlienkove j výpovede. Ani 
princíp kontrastu - expresívnej diferen
c iác ie nebol náležite rozpracovaný; hru
bá zvuková vrstva je dnoznačne domino
vala a vylúpnuť z nej bolo možné ten 
básnické slovo. Dychové kvinteto vn ies
lo sice do tohto diela určitú diferencova
nosť: i tá však bola exogénne) pova
hy. Pospíšil siahol v tomto diele po poé· 
zii Gustáva . Hupku, Marcela Herza a 
Pavla Horova. 

V Zemanovského Balade hrdinov na 
poéziu J. Brocku, Fr. Kráľ a a M. Kováča 
sa tvárne prostr iedky zborovej sadzby 
opierali , podobne ako v zboroch pre de
ti, o kombináciu intervalovej a funkčnej 
harmónie, pričom už názvy jednotlivých 
skladieb (Chlieb partizánsky, Keď šíky 
šli, Neznámy) evokovali prfk lon "k mpnu, 
mentalite a baladickosti. Skladateľ v tom
to diele nevyh!adáva nové tvárne pros
triedky, využfva svoj tradičný kompo
zičný sloh, v ktorom je umocnená re
zonancia básnického slova a určitá vý
razová lapidárnosť. Slovenský fil
harmonický zbor s dirigentom L. Mátlom 
odviedol v oboch dielach velmi korektný 
výkon, za čo si zasluhuje uznanie a oce
nenie. IGOR BERGER 

Juraj Hatrlk sa prezentoval na Prehliad
ke dvakrtit. Na koncerte tvorby pre deti 
a ml6del akordeónovou skladbou Tancu
fei pesničky, na prvom symfonickom kon
certe l. 1ymfóniou. 

teľné nástroje dnes už zuujali pevné 
miesto. Naštudovanie celku je pomerne 
náročné, preto t reba vyslovi ť uznanie 
všetkým pedagógom, ktor! sa podielali 
na jeho prfprave. ú a le j sme si vypo~uli 
tri skladby z cyklu Podvečerné piesne 
pre klavlr od Ivana Paríka. Parlk veno
val deťom už viacero skladieb a v kaž
dej môžeme sledovať autorov svojský ru
kopis, a le vynára sa problém, čl dieťa , 
kto ré zvládne technic kú stránku diela, 
ju dokáže i pochopiť a adekvátne inter 
pretovať. Tradlč.ne ponfmané, ale zato pl
né invencie a možnosti prejavu muzi
kality malých interpretov boli dve ko
morné skladbič.ky Ondreja Francisciho 
Radostná chvlla ( pre flau tu a violonče
lo) a Detská hra (pre flautu, klarinet a 
klavfr). Z podobných požiadaviek vychá
dzal pri komponovanf Trois lmpromptus 
pre husle a klavír i jaroslav Meier , kto
rý vytvoril o niečo náročne!šiu, velmi 
pôsobivú, invenčnú a prednesovo vďačnú 
kompozfci u. Detskú suitu pre dva klari
nety od Stanislava Hochela možno vy
uži ť skôr na pedagogic ké účely ( ide viac 
o zbierku problémových cvičenl) ako 

·na prednes - no i tento typ sk ladieb 
iste naši. pedagógovia pr ivítajú. Sonatína 
pre zobcovú flautu, violoni!'elo a klavír 
od Júliusa Kowalského prezrádza skúse
nú ruku pedagóga; podobný dojem zane-

Z TVORBY 
pre deti a mládež 

Prav idelným podujatlm Týždňa novej 
slovenskej hudobnej tvorby je koncert 
z tvorby pre deti a mládež, ktor9 sa ko
na l 20. 2. 1981 v novej sále Domu pio
nierov na námestí F. Zupku. je poteši
te lné, že register autorov nových skla
dieb pre deti sa neustále rozširuje. Toh
to roku zaznelo ll diel od 9 skladatelov 
pre rôzne komorné obsadenia. Co do ná
ro~nosti a štýlu sme tu naš li širokú pa
letu od na jjednoduc hšlch po najnároč 
nejšie, od t radičných, romanticky lade
ných až po skladbičky vytvorené súčas
nými kompozičnými prost riedkami. . l v 
tejto oblasti plat! pravidlo, že nie je 
dôležité, aké prostciedky autor použi
je, ale výsledný_ tvar a hudobný obs"ah, 
do ktoré)lo je dieťa schopné .vniknúť, 
precítiť ho a na primeranej úrovni tlmo· 
či ť. Z tohto hľadiska sa úroveň kon
cet·tov dostala už v minulých rokoch po: 
merne vysoko a tohtoročn9 koncert ju 
opli ť potvrdil. 

Pravda , nielen táto skutočnost je dô
ležitá; v praxi sa môžeme presvedčiť, 
že novovytvorené ( a na Týždn! predve
dené ) diela nachádzajú široké uplat
nenie v študijnom repertoári našich Iu
dových škôl umenia a čoraz viac ich 
môžeme počuť na školských besiedkach 
či koncertoch. Možno konštatovať, že 
skladate lia pristupujú k tejto práci zod
povedne, takmer všetky prednesené die
la splňa jú kritériá požadova né pedagóg· 
ml a sú vo výučbe na ĽŠU použitelné 
a potrebné. 

Najviac zaujala úvodná hudobno-scé
nická kompozicia na výber zo zbierkY~, 
Mali hudci pre detský zbor, sóla, husle, 
flautu, violončelo a súbor Jahkoovláda
tefných nástrojov od Igora Dibáka. Ide 
o zmes krátkych ľ udových a umelých 
detských pesničiek a inštrumentá lnych 
člsiel , v tomto prípade vhodne doplnenú 
choreografickým stvárnenlm. Keďže sú 
to v podstate samostatné skladblč.ky, mô
žu nájsť široké uplatnenie i v rámci 
vyučovacieho procesu, kde rahkoovláda-

cháva Se1t •ariácii na ludo•A pie1e6 
pre kla•lr itvorručne od Juraja Tandle
ra. Rozpaky vyvolala autorova druhá 
skladba, Suita pre 4 husle (odzneli dve 
časti), ktorá provokuje k zamysleniu 
nad správnosťou znásobovania huslí v 
jednom hlase a vôbec o účelnosti škol
ských sláčikových orchestrov. Nebolo by 
vhodnejšie intenzívnejš ie pestovanie ko
mornej hudby? S podobným problémom 
sa spájajú i posledné dve diela, veno
vané súboru akordeónov - Tancujú pe•
nil!ky (pre 3 akordeóny) od Juraja Hat
ríka a Tri skladby (pre 6 akordeónov l 
od Milana Dubovského. Akordeón sám 
poskytuje vera výrazových možností; pri 
jeho znásobení neutrpí SÍCfl diéld, ä le 
jednotliv! interpreti, ktorí nedostanú tak 
prfležitosf k vlastné mu muzlcírovaniu; 
u to je v prípade tvorby pre mládež 
vážny nedostatok. 

Po prestávke sa usku točn ila beseda s 
prít omnými pedagógmi. Viedol ju juraj 
Hatrlk. Rozprúdila sa živá debata, v k to
t•ej sa prltomnl velmi pozitlvne vyj{ld
rili ku kva li te nových skladieb, privítali 
narastajúci počet diel a ich inštrumen
tálnu rozmanitost, poukazovali na prob
lém nízkej kvality a slabého výberu tu
zemských nástrojov z Orffovho inštru
men tára , a t iež na nedostatok notového 
mat eriálu už existujúcich skladieb. Dis
kusiu uza vre l zástupca usporiada teJa a k
c ie - Zväzu s lovenských skladateľov -
Alfréd Zemanovský, ktorý poďakoval 
všetkým zúčastneným za obetavú prácu 
pri príprave tohtoročného T9ždňa novej 
tvorby, zdôraznil nutnosť intenzívnej spo
lupráce skladateľov s pedagógmi pri 
komponovan! pre najmladšiu generáciu 
a vyslovil myšlienku - o ktorej by bo
lo treba uvažovať - usporiadať podobné 
akcie i v iných mestách, č.o by určite 
pomohlo rozš!riť slovenskú hudobnú li
teratúru pre det i a mládež do všet
kých kútov našej vlasti. 

EVA CUNDERLIKOVA 

V rámci Tý!dňa novej slovenskej hudobnej tvorby sa uskutoč nil koncert zábavnej 
hudby. V Koncertnej sieni Ceskoslovenského rozhlasu dňa 19. februára vystúpil Ta
nečnf orchester Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave s dirigentmi Vieroslavom 
Matuilkom a Miroslavom Bro!om (na snímkach) . Na programe boli diela l. Bázli
ka, A. Boudu, P. Breinera, M. Broža, P. Cóna, K. Elberta, l. Horvátha, A. Brezov
ského, A. Lieskovského, V. Matušíka, J. Sivál!ka, Ľ. Stassela, G. Toperczera, B. Tr
neč.ku, V. Wicka, P. Zelenaja a P. Zajačka. Snímky: R. Polák 
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K stému výročiu úmrtia 
M. P. MUSORGSKÉHO 

CESTA 
K NOVÝM 
B EHOM 

Zamyslenie sa nad tvorbou 
génia ruskej hudby Modesta 
Petrov, iča Musorgského ( 1839-
1881) vyvolá eš te l dnes, 100 
rokov po jeho smrti, rad otá
zok, na ktoré sme dote raz do· 
stávali často rozporné odpove
de. ,Zivotný beh skladateľa je 
iste dostatočne známy, rovn ako 
ako okolnosti jeho predčasnej 

smrti. Je však dostatočne zná· 
my jeho vplyv na ďalš! vývoj 
hudobného umenia? Uvedomu
jeme si v dostatočnom rozsahu 
Musorgského pr!nos do dej!n 
hudby? 
Začnime trpkým konštatova

n!m, že tvorbu jedného z ~aj
originálnejších zjavov svetovej 
hudby vlastne u nás ani po
riadne nepoznáme ! jednak s a 
hrá len istý, dosť obmedzený 
okruh diel [Boris Godunov, Ob
rázky z výstavy, Noc na Lysej 
hore, z piesn! nanajvýš Blcha 
a dosť!) a aj tie zväčša nie v 
pôvodnej podobe, ale v cudzom 
"balen!". Nie, zaiste nebudeme 
brojiť napr. proti Ravelovej in· 
š t rumentácii Obrázkov z výsta
vy - napokon, tá ich vlastne 
preslávila, ale pochybnosti o 
zásahoch Rimského·Korsakova 
- popri všetkej úcte a vďa~
nosti za obetavosť, s akou sa 
ujal nedokončených opusov 
svojho priateľa - sú o to na
liehave jšie, ked poznáme ná· 
zor skladatela n a Musc;>rgské· 
ho tvorbu: " .. . jeho Ideálnemu 
ltflu chýbala krllt6lovo-prle
araená prepracovanosť a pevn6 
for~!l; l!hý~ala, !•bo nemal zna
losti z harm6nle a kontrapunk· 
tu. Balaklrevovsk,; prostredie 
aa sprvu posmlevalo týmto ne
potrebným n6uk6m, neskôr ich 
vyhlbilo za nedostupnti pre 
Musorgsktiho. A tak bea nich 
prelll celý llvot, vyhlasuj6c pre 
vlastnCí 1ltechu svoju nevedo· 
mosť za hrdinstvo a technick6 
vyspelosť iných aa rutinu a 
aplatoi!nfctvo ... " 

. Ako s týmto výrokom kon
t rastuje názor C. Debussyho, 
ktorý uver ejnil v článku o Mu
sorgskom v Revue blancha , v 
roku 1901: " ..• Nikto nepre· 
hovoril s vieiou nahou a hlb· 
kou k tomu, i!o je v nás ·naj· 
leplie. )e a zostane jedlnei!ný 
nójfm neatrojeným umenlm, 
bez vysuluj6clch formuliek. 
Nikdy predtým sa nepodhala 
jemnejlie citlivosť tak prostý· 
ml prostriedkami. Pon61a sa to 
aa umenie zvedavého divocha, 
ktorý akoby objavoval hud~u 
na kaldom kroku, vedený vlast· 

ným vzrulenlm. Tlel nemolno 
u neho hovoriť o akejkolvek 
forme, lebo prinajmenilíom je je· 
ho forma tak mnohotvárna, le 
ju nemoino priradiť k ustále · 
ným formám, molno povedať 
oficiálne uznaným. Má to s6drl
nosť a zároveň je to 1loiené 
z drobných postupných doty
kov, spojených tajomným pu
tom a darom iiarlvej jaanoui
vosti ... Muaorgskému stač.l je· 
dlný akord, ktorý b'y aa zdal 
chudobný pánu X, alebo modu
lácia tak inilítinktom vytulená, 
ie by pán Y na ňu nepriiiel. 
Budeme u musieť eite vrátiť 
k Musorgskému, m6 plné prá
vo na nalu oddanosť .. . " 

Obdiv Debussyho a da lších 
impresionistov k Musorgskému 
nebol n apokon iba platonic ký: 
práve nehladaná, nevšedná, 
všetke j rutiny západoeurópskej 
hudby prostá, rýdzo slovanská 
Musorgského hudba, zauj!mavá 
aj svojím nevšedným vedením 
melódie a ha rmonickými zvlášt
nosťami, ideálne hrala do nôty 
novým estetickým názorom Im· 
pres ionistov. Práve tie nedostat
ky, ktoré Korsakov (a samo
zrejme mnoh! dalš! súč.asn!ci) 
vytýkal tomuto samorastlému 
gardovému poručíkovi, sa me
nia v očiabh Francúzov n a je
ho najväčšie plus. Debussy sa 
zoznámil s Borisom Godunovom 
v jeho pôvodne j podobe, nevy
lepšenej ešte Korsakovom - a 
napodiv - hranatosti a "dile
tan tizmy" jeho autora ho na
prosto nerUš ili, zato tlo ·zauja
lä''' práve jelío nevyumelkova
nosť , spontaneita , schopnosť vy
jadrif hudbou najjemnejšie od· 
tiene ľudských pocitov. Slobod· 
ná, nespútaná Musorgského hu
dobná reč zanechala v Debus
sym hlboké stopy: poč!najúc 
Peléas om, cez Nocturná, ples· 
ne, všade možno vystopovať 
vplyv vefkého Rusa. 

Maurice Ravel vyjadril svoj 
obdiv Musorgskél'nu nielen kon· 
geniá lnou inštrumentáciou Ob· 
rázkov z výstavy, ale absorbo
val tiež ne málo z . ~ho podne
tov. Igor Stravins ki j, obdivova
tel Musorgského, na jmä jeho 
piesn!) ("Piesne patria k tomu 
najlepiliemu z Musorgského 
hudby") spolu s ·Rave lom do
komponova l a doinš trumentova l 
na Oagilevovo požiadanie Cho· 
vančinu, a le pó dokončení tej
to práce prehlásil : ,.VIdy aom 
bol 6prlmne proti tomu, aby ul 
ras skomponované dielo niekto 
okrem jeho autora prepracO.val 

'l - -

a tento pocit sa iba stupňuje, 
keď je skladater tak schopný a 
tak istý ., tom, čo robi, ako 
Musorgakij. Podla mňa táto zá
sadu hrubo urála Dagilevova 
kompilácia, podobne ako Kor
sakovova meyerbeerizácia Bori· 
sa Godunova . . . " ( Dodajme, že 
novšiu úpravu tejto opery od 
D. Sostakoviča nepozná me.) 

Význam Musorgského nov.ôt 
jasnozrivo vystihol už duc l.lov
ný otec ,.Mocnej hfstky" V. V. 
Stasov, ktorý pri komentovan l 
skladateľove j nedokončenej o
pery Zenba, kom ponovanej pria· 
mo na Gogoľov text, plše: 
.. . . . Tento pokus, o dramatic
kú ,hudbu ., próze' nebol eite 
dostatočne ocenený. Zdá sa mi, 
le neostane bes následkov a 
nasledovniko'l. Pride eas, keď sa 
sbavfme predsudkov, le je ne
vyhnutne potrebný ,text vo ver
loch' v opernom librete 1a keď 
opera ., rukách budúcich po
krai!ovatefov Musorgského bu
de čoraz reallstickejiou - ako 
vietko umenie v budúcnosti -
vtedy sa aj Zenba dočká zasli· 
leného miesta a ocenenia. Na
teraz sa tento smelý a origi
nálny pokus sdá byť väčilne 
tých, ktorl ho poznaji, iba na
prípustným, odválnym rozma
rom ... Veď bolo nemálo činov 
na poli umenia, ktorfi aa spo
čiatku ldali neprlpustnou trú
falosťou a neroaumným ·rOima· 
rom, a neskôr boli uz6konenfi 
a preili do tela a krvi umenia! 
Verlm a hlása in, takisto je . to 
tetaz aj s originálnym poku·som 
Musorgského, ktorý sa zatial, 
predbelne, prieei detkým hu
dobným zvyklostiam a platným 
pravidl·ám ... je isté, le ak vez
meme kaidO. jednotlivá scénu 
tohto pokusu a rozoberieme ju 
po častiach, vlada uvidime Uí 
udivujácu prndivosť sobraze
nia, priblilenie sa k obyčajnej 
kaidodennej ludskej reei, ČO 
treba povalovať za vefký krok 
dopredu v oblasti umenia . .. 
Musorgskij . . . zavrhol 'fiatky 
konvenčné formy a umelecký 
fo rmall1mus, lilo mu jedine o 
hudobné vyjadrenie textu . .. 
Budúcnost ukUe, kto mal prav· 
du: el smelý novátor, ktorý 
hladel dopredu ,k novým' bre
'hom', a lebo posluch61!,!, ktorl 
sa nevedeli rozlíaeiť 1 tradičný
mi návykmi. No eite aj taras, 
ked aa Muaorgského hudba po
valuje za prflli ,pestri', zosta
veni z najrozma nitejiich ,zdra
pov' , nezolitých dobrou niť ou , 

za ,mo1aiku' ... sa nemôlu ne
Jidať čimsi nesmierne 'lý:llnam
ným, pravdivým a originál
nym . . . " 

Nu7. a tu smf:l pri koreŕioch 
hlavných princípov opernej 
tvorby, aké sl dali do št!tu ge
n f:l rácie sklada telov 20. storo
čiél : podrobná charakteristika 
postáv . psycho logické preniknu
t ie do vnútra jednotlivých po
s táv a pod. Od Musorgského 
deklamácie dramatického textu 
je už len stupienok k Janáčko
vi ·a jeho nápevkove j teórii. 
l Vyslúžil si ostatne podobné 
epitetá ornan s o diletantizme, 
neovládanf teórie, kompozične! 
ne uhladenosti, d ivosti svojeJ 
tvorby. ) 

Vš etko nasvedčuje tomu, že 
Musorgskij s a vedome bránil 
všetkému akademizmu a zámer · 
ne sa vyhýbal h lbšiemu teore
tic kému štúdiu kompozície, a by 
s i uchránil životnosť a sviežos f 
svojej hudby. Presviedčajú nás 
o tom napr. jeho výroky o hud
be C. Saint-Saensa: .... . netre
ba nám tónov, ani slov, palety, 
ani sochárskeho dláta - aby 
vás čert vzal , vy luhári, pokryt
ci a tuttl quantl, prineste ru
dom i ivé rnyllienky, Yedte s 
nimi iivti besedu a je nám jed· 
no, aký bude mať n á m e t l 
Peknučkými nukrni nikoho ne
oklamete: je to, ako ked pa
nička ponCíkne milému známe
mu krabicu s bonbónmi a nič 
viac .. . " 

Musorgského sna ha o nové 
postupy bola ce lkom uvedome
lá a programová. Prezrádza to 
i jeho list Stasovovi: .. . .. Moje 
heslo poznáte: Smelilíle vpred 
k novým brehom! Nie som 1 ne
ho nikdy nesl8Yil a nearavu.Jem 
ani tera1. Ak mi dá osud mol· 
nosť, aby som rozilrll vyilia 
panCí cestičku k livotným cie
lom umenia, budem mať 6prim
n6 radosť . .. " 

Vplyv "psychologického rea 
listu" M. P. Musorgského na 
tvorcov ruskej a sovietskej hud· 
by by vydal za obsia hlu kn~hu 
a niet tu priestoru pre jeho po
drobné rozvádzanie. Vráťme sa 
teda na záver ešte r az k I. 
Stravinskému: ,. .. . na1dávam 
sa , le i pri istej obmedzenos
ti technických prostriedkov a 
nemotornom spôsobe písania sa 
prejavuje v --Musorgského· .par. 

. titflrach. ne,k,on~čllt; viac. 19~aj- ; , , 
... atnej hudolmqstk., ll.. .Pr•~~j . "in:, .. 

tulcie , nel v ,dokonalých' (lpra· 
Yách Rimského ... " 

Sme svedkami trendu návratu 
k originálnym pa rtitúram 
Bruckner a, Janáč.ka a bolo by 
užitočné približiť sa aj v Mu· 
sorgského prácach čo najbliž
šie k pôvodine. Bude to úloha , 
pravda, nie vždy riešite rná 
vzhladom na torzovitosť jeho 
odkazu. Rozpornosť a rozpolte
nosť sk lad ateľove j povahy, zjav
ný nedostatok pevnej vôle pod· 
r ladif sa nejakému pracovné
mu režimu a v nepos lednom ra
de dôsledky jeho alkoholizmu 
budú túto prácu nesmierne s ta 
žovať. Pravda, každý krok k 
bližš iemu u hlbš iemu pozn aniu 
diela tohto vefkého priekopní· 
ka, vyznávača hudobnej prav
dy nám odhalí mnohé súvislos
ti s neskorším vývojom a ne 
smiernu silu jeho vyžarovania 
na dalš ie skladatels ké gene r á
cie. ROMAN SKitEPEK 

Mozartovská sopranistka 
V náročnom rytme pedagogickej práce na zápa 

dobe rllnskej hudobne j akadémii dožíva sa v pos
ledný mar cový deň sedemdesiatin slávna nemecká 
sopranistka prvých dvoch povojnových desa(ročl 
Elisabeth Grilmmerov6. Do voká lnej sfé ry vstl1p1la 
Grummerová už a ko zre lá osobnosť - po štúdiách 
divade lnej vedy a nieko1koročnej h er eckej praxi 
v činohre, n a prahu tr idsia tky. Po prvý raz na 
opernom javisku stála v roku 1941 v Aachen, pod 
taktovkou Herberta von Karajana. Po skončen! voj· 
ny zač!na jej ús pešná medzinárodná kar iéra -
obe berllnske reprezentačné operné scény, Vie
den ská štátna opera , londýnska Covent Garden, 
miláns ka Scala , Teatro Colon v Buenos Aires. V ro
' ku 1958 vytvára Grilmmerová v Bayreuthe dodnes 
neprekonanú Evič.ku v Ma jstroch s pevákoc h. 

Od 26. januára t. r. zač ali na plát· 
nach sofijských k!n premietať prvý 
bulhar ský dokumentárny film o na j
lepšom súč_asnom basis tovi n a svete 
- Nikola jovl Gjaurovi. Bulharsko -
krajina operných spevákov - zazna
mena lo svoj prvý "vstup" do sveto
vej módy - spracovania opernej té
my filmovými r ežisér mi. Co však odli
šuje bulha r ské dielo a jeho úspech 
od režis érskyc h výst rednos tí naprí
klad josepha Lousyho [jeho pos led
ným fi lmovým dielom bol Don juan ). 
Dvojdielny film Nežljem jeden život, 
dielo známeho bulharského režiséra 
Nikola ja Kor abova ( napisal súčasne 
aj scenár filmu) je monofilm a pod
riaďuje svoju dramat urgiu jedinému 
hrdinovi N. Gjaurovi, ktorý nás v do
kumentárnom rozprávaní sprevádza 
po svetových scénach v r oku svojho 
významného životného jubilea - 50. 
nar odenín. V tomto filme je dokumen · 
tárna spevákova pr!tomnosf. Vedie 
nás od jedne j úlohy k druhej, zveruje 
sa ná m . s o svojimi myš lienkami o u
meni i o se)>e. Hercpve výpovede sil 
ilustrované s lávnymi basovým! partia 
mi: Filip Il. a Don Basilio, Mefisto
feles a Don Quijot e, Fiesco a Boris 
Godunov, v Rekviem G. Verdiho . .. 
všetky tieto obrazy ožívajú na filmo
vom plátne, odohrávajú Sl). v atmo· 
sfére mesta a na scénach, s ktorými 
je spojená ich premiéra a le bo dôle-

Nežijem jeden život 

Teplo sfare bný, kultivovaný soprán lyrického 
timbr u, ktorý v posledných rokoch nadobudol a j 
mladodramatické dimenzie, uplatňova l sa najm!! 
v sopránových partoch mozartovských, wagnerov· 
ských a straussov~kých. - Pamina , Agata z w e
berovho Carostr elca, Alžbeta duryňská, Elza, Evič· 
ka, grófka z Capriccia - to boli ,.parádne" úlohy 
Elisabeth GrUmmerovej. S nemenším úspechom 
uplatľ\ovala sa aj na koncertnom pódiu ako s kve
lá, citlivá , intelektuálne pracu júca a skvostne štý· 
lová pies11ová a or atoriálna interpretka. Aj ked 
vo svojich n ajlepšieh umeleckých rokoch stála tak 
trochu v tieni kulminujúceho ma jstrovstva 
Schwarzkopfove j, patr i je j v galérii slávnych ne-
meckých spevákov nášho storočia popredné mies
to. - BJ-

ž itá etapa v s pevákove j ka riére. Film 
nás zavedie do Salzburgu a Milána, 
Paríža a Viedne, Moskvy é! Tokia , New 
Yorku a Chicaga . . . Všetky spome
nuté zábery sú filmované v prlrode 
[hrad Karlštejn, katedrála v Kutnej 
Hore, Strahovs ká kn ižnica, Escoria l , 
Sevilla a podobn e ) a lebo v štúdiu, 
kde je dekorácia 'vytvorená vždy š pe
ciá lne pre tento film. Nestretávame 
sa tu s tradičnými kostýmami, k slo
vu sa dost ávajú nové režisérske mi· 
zanscény, prispôsobené estetike fil 
mu a n ajnovšlm hladaniam oper y. 
Každá ár ia je umelecky hran á .kon
cepcia v dokumente. Možno tvrdiť, 
že id·e 1> uniká tne filmové r iešenie 
pr i h ladan! dotykových bodov medzi 
výhradne operným umením a bezpro
stredným filmovým umen!m. Zaujima
vé 1e i to, že film spestru jú výr oky 
svetozná mych hudobn!kov H. von Ka· 
ra jana, C. Abbada, M. Pr aweho, V, 
Pokrovského a iných. Tieto dôležité 
doku menty ešte zdôrazňuje fa kt, že 
sme prítomn! na s kúšk ach s nimi i 
so spevákmi, Gjaurovovýml kolegami -
Mi rellou Freniovou, Pierom Capucil 
lim, ]osé Carrerasom . .. 

MAGDALENA MANOLOVA 
(Preložila J. Stajková 1 
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K 200. výročiu predveden 
Mozartovej opery Idomeneo 
uskutočnilo v Salzburgu slá 
nostnfi koncertantné prudved 
nie ~ohto diela. Titulnfl líloh 
naitudoval Peter Schreier, da 
iími sólistami boli Edith Matb 
aoYá a )ilia Varadyová. Le 
pold Hagar dirigoval Viede 
akých filharmonikov a zb 
Viedenskej itátnej opery. Pre 
vedenie tejto opery bolo vrch 
lom Moaartovho týldňa, ktorý 
ai jeho rodisko pripomenu 
22!1. výročie narodenia sklad 
te fa. 

•· Lául6 Polgár, maďarský b 
sista, ktorého poznáme 1 Císpe 
ného líčinkonnia na Med1ln 
rodnej tribúne mladých inte 
pretov, získal 1. cenu na pie 
ňovej stiťaii Huga Wolfa v 
Viedni. Med:~inárodnej porote, 
ktorej prijali členstYo o. i. 
Qans Hotter, Hilde Riissel-Ma 
danová a Rita Strelchov·6, pre 
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aedal Erich Werba. 
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Kazimier Serocki, jeden z na 
výsnamnejiich polských skl 
datelov, zomrel 9. januára t. 
Yo veku necelých !19 rokov. 
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St4tna opera v Drálďanoc 
pripravuje svatovi premifir 
detskej opery "Pastier sviň 
Gerharda Schedla, ktorá bo 
minulý rok ocenená cenou Ca 
la Mariu Yon Webera. S insc 
náciou tejto opery chci člen 
via dráldanského operného au 
s emblu vystupovať aj v lkol6c 
a materských ikolách. 
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D Katalóg firmy Hungaroto 
obohatili gramofónové platne 
umenim reprezentantov 6spei 
nej mladej madarskej klaYirl 
tickej gener4cie. Schuberto• 
4 Imprompt u op. 90 a 4 Im 
promptu op. 142 nahral Andr6 
Schiff v Japonsku. Pod nAnom 
Koncertné snlmky Zoltána Ko 
csisa presentujt sa zá1namy 
verejných vysttpenl umelca 

• .. 
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r okoch 1971-78. 
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V. festiYa l ruskej a sovietske 
hudby v Katoviciach sa kone 
v dňoch !1.-11. decembra m. 
Na programe festivalu boli dll 
la P. 1. Cajkonkého, M. P. Mu 
J!orgského, N. Rimského-Korsa 
koYa, A. Rubinstelna, S. Ŕach 
maninova, l. Stra'linského, S 
Prokofieva, D. Sostakoviča, ). S 
Mejtusa a dalifch. Okrem do 
mácich orchestrov a s6llsto 
6činkovali aj )an4čkova filhar 
mónia 1 Ostravy, Symfonlck 
orchester Halle, klavlrlstWa T 
Nikola jevová a dali!. S6časťo 
festivalu bola tiel polslfl pre 
miéra opery Nesmrtelný Kail!e 
N .• Rimského-KorsakoYa . v na 
itudovanf Státnej . sliezskej ope 
ry v Katoviciach. 

. ! 
Najnovlia nahrávka Bart6ko 

vej opery Hrad knielaťa Modro 
fila, ktorti realizoval Geora 
Solti s Londýnskou filharlil6 
niou a s61istami SylYiou SallO 
vou a Kolo$om Kovátsom, slt 
li ako hudobný podklad k fele 
visnemu opernému filmu, ktorf 
reali1ovaJ relisér Mlkl6s Sal 
net4r v kl,)produkcll maďarska 
televízie s mnlchovskou firmoa 
Unitel. Film sa dostal na obra
IOVky budapeltianskej televlale 
v rámci osláv 100. výročia na 
rodenia Bélu Bart6ka dňa 27. 3. 
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VIII. hudobné bienále, ktod 
bolo v dňoch 13.-22. febru6ra 
v Berline, predstavilo na 34 po· 
dujatiach 193 diel skladatelot 
s viac ako 20 krajin. Preml6-
rovo odznelo 27 skladieb, 1 
nich 3 od zahraničných sklada· 
terov. lnterpretaene sa na fu 
tiYale podielali o. i. Komornf 
orchest er moskovskej filharm6· 
nie, Oleg Kagan, Zuzana Ruli~· 
ková a Roswitha Trezlero". 
Významnými festivalovfmi pri· 
spevkami bolo hosťovanie do· 
rnácich operných scén, o. i. ope. 
ra s Erfur tu predviedla open 
Cena od K. O. Tr eibmanna, Sas~ 
ké zemské divadlo naltudovalo 
operu Hra o láske a náhode o4 
G. Rosenfelda. 

V Japonsku sa uskutočni o4 
aprila do jtina t . r . festival kal· 
túry NDR. V najrozlii!nejlich 
eastiacb krajiny vystápia o. l. 
balet Státnej opery Berlin, St41· 
oy orchester Berlin, St6tna opt· 
ra Drálďany, Státny orchester 
Drálďany a Bachov orchester 
lipského Gewandhausu. 



Zaslúžilý umelec Bedricb KRAMOSIL - šesťdesiatrOčný 

JUBILEUM 
DIVADELNIKA 

v Opave, Traviata v Bratisla
ve. 

S príchodom na Novú scénu 
v Bratislave stretáva sa B. Kra
mosll ,so špecifickým druhom 
hudobrlého divadla, ktorý má 
svoje vlastné zákonitosti, kon· 
krétne spoločenské poslanie a 
funkciu. Predchádzajúce spe· 
vácke a c;livadelné skúsenosti B. 
Kramoslla od po,č)atku zname
nali prlnos pre spevoherný sú
bor Novej scény práve v obdo
bi, kedy boli vytvorené pod· 
mienky pre jeho vyhranené u
melecké sformovanie. Kramosil 
sa ujlma náročných úloh nie
len ako režisér, ale aj ako u
melecký šéf spevohry. Klasický 
operetný repertoár oprostuje 
od starých nánosov operetných 
maniér, búra operetné schema
tické klišé meštiackej operety, 
vytvára priestor pre spevácke 
kreácie protagonistov sólistic
kého ensemblu, k spoluprác! si 
vyberá najlepšieh umelcov. S 
nástupom moderného spevoher
ného repertoáru, ktorý repre
zentuje muzikál, vytvára Bed
l'lch Kramosil svoje najlepšie a 
najhodnotnejšie Inscenácie. 
Počnúc hrami My fair Lady, 
Muž z la Mancha, Fidlikant na 
streche, West Side Story, Zorba 
a i. nasto!uje bratislavská No
vá scéna aj vďaka ~edrtchovi 
Kramosilovi vysokú interpretač
nú latku v celoštátnom merad
le. O jeho Inscenáciách sa za
člna hovoriť , všlmajú si ich aj 
ortodoxnl divadelnlci, pozoru· 
jeme ,ochotu priznať tomuto 

Nie je jednoduché plsať o u
melcov! a jeho činnosti pr.i pri
ležitostí jeho životného jubilea, 
keď jeho dielo a práca nie je 

- ukončená, ked sa ocitá priamo 
vo víre umeleckého diania, ked 
by ste sl s nim radšej podisku
tovali o problematike žánru, 
tvorby, než sumarizovali dote
rajši umelecký životopis, a naj
m!! ked nik netuší, či v duchu 
neúprosného dialektic_!{ého zá
kona práve odovzdaná práca 
nebude ďalšou negovaná alebo 
čl nás neprekvapí niečlm no
vým, netušeným a pod. Reť je 
ó životnom jubileu zaslúžilého 
umelca Bedficha Kramosila, 
ktorý sa 31. marca t. r. doži
va svojej šesťdesiatky v plnej 
životnej a umeleckej aktivite. 
Reč je o umelcovi, ktorý svoje 
životné poslanie spojil s lab
kou mllzou, s operetou, spevo
hrou, muzikálom a všetkými tý
ml formami (opodstatnenými l, 
ktoré sa na javiskách hudobno
zábavného divadla v priebehu 
posledného štvrťstoročia vy
striedali. 

Clm dlhšie a hlbšie človek 
spoznáva konkrétnu tvorivtl a 
reprodukčnú problematiku hu-

dobno-zábavného divadla, tým 
väčšiu úctu nadobúda voči tým, 
ktor! ju ovládajú a robia pro- · 
fesionálne, poctivo s umelecký
mi amblciaml. Čim hlbš1e 
načrieme do· problematiky his
torického vývoja tohto divadla, 
tým skôr konštatujpme, že sa 
o ľíom Iahko s nádychom irónie 
hovori, ale o to ťažšie sa ro
bí, tvori jeho kvalita. To je však 
už údel každého, kto .spoji svo
Je česJné umelecké amblcie S' 

touto ľahkonohou sestrou ope
ry, ale v podstate velmi zlo
žitou, náročnou a vrtošivou mú
zou. Bedi'ich Kramosil tak uro
bil až po niekoľkoročnom pô
~obenl na operných scénach y 
Stajerskom Hradci (nemecký 
Graz), Plzni, ·opave, kde úspeš
ne spieval smetanovské postavy 
(Vladislava, · Krvštnu, Mie hu), 
Premysla v Sárke, Onegina, 
Marklza Posu v Don Carlosovi 
a iné. Jeho režijné amblcle sa 
tiež začali formovať na oper
nom javisku: bola to Hubička, 
Selma sedliak, Psohlavci, Fide· 
Ho, Tali&nka v 1\.lžlri, Mozar
tov Návrat dona Pedra v Plzni, 
šárka, Jiráskov Pán Johannes, 
Mozartov Bastlen a Bastienka 

K životnému · jubileu Anny Kováfovej 

V SLUŽBÁCH SOCIALISTICKEJ 
HUDOBNEJ KULTÚRY 

(Dokončenie z 3. str.) 
amb!cll i povinností voči rodi
ne l sebe. 

Ánha Dvoráková-Kovái'ová 
prežila svoju mladosť v Modre, 
kde roku 1940 maturovala na 
uč!telskom ústave. Ako manžel
ka klaviristu a pedagóga S. Ko
váľa v rokoch 1940-1955 žila 
s rodinou v Brne. Tam ma l&. 
možnosť rozvljať svoje hudob· 
no-umelecké i osvetovo-pedago
gické záujmy ako kvalifikova
ná učite!ka klavlra a hudob
nej výchovy s mlmoriadnym.zá
ujmom o dramatické umenie. 
Hre na klavíri vyučovala v hu
dobnej škole l súkromne. V Br
ne sa stala funkcionárkou Zvä
zu žien, ROH a od roku 1948 
aj KSC. V rokoch 1955- 1959 
bola referentko.u pre hudobné 
inštitúcie, hudobné školstvo a 
hudobníkov z povola nia n a Od
borovom zväze zamestna ncov 
kultúry pri Slovenske j odboro· 
vej rade. Pritom a bsolvovala 
trojročné školenie pre funkcio
nárov na ú strednej škole ROH 
A. Zápotockého. V rámci t ejto 
odborárskej práce pomohla rie
šiť celý rad závažných sociál
nych otázok pracovníkov s lo
venskej hudobnej ·kultúry. V ro
koch 1959- 1968 bola referent
kou Odbor u umenia na Povere
nlctve školstva a kult úry pod 
veden!m dr. Zd. Bokesovej, ne
skoršie bola vedúcou hudobné· 
ho oddelenia Pover enlctva kul
túry. 

AJ v tomto postaven! sa pre
javili jej organizačné schopnos
ti podložené politicko-Ideolo
gickým rozhľadom a znásobené 
jej zanietením pre podporu aj 
toho najmenšieho kro.ku pre 

rozvoj slovenského hudobného 
života. Zaslúžila sa o zabezpe· 
čenie koncertných prlležitost! 
pre mladých slovenských kon
certných umelcov, o vznik Pre
hliadky mladých koncertných u· 
melcov v Trenčianskych Tepli· 
ciach, o vznik Kruhov priate
lov umenia na Slovensku, o 
rozvoj symfonických orchestrov 
v Bratislave a najm!! v Koši
ciach, o propagáciu slovenskej 
hudby a o riešenie ďalšieh 
drobných, ale významných otá
zok hudobného života. A pritom 
všetkom nezanedbala ani sta
rostlivosť o svoj odborný rast, 
o zvyšovanie odbornej kvalifi
kácie. V rokoch 1961-1964 ab
solvovala Filozofickú fa kultu 
Univer zity J. A. Komenského v 
Bratis lave. Prejavom je j odbor· 
ného pr!s tupu a zanietenosti 
pri riešeni a ktuálnych otázok 
hudobného života je jej bohatá 
publicistická činnost . Celý rnd 
kritlk v tlači, diskusných vy· 
stúpenl · a referátov na odbor
ných fórach je významným pr!
spevkom do mozaiky dokumen
tov o ceste našej hudobne j kul
túry, nejedného mladého umel
ca a ne jednej hudobneJ inštitú
cie na Slovensku. Od roku 1967 
bola pedagógom Katedry hu
dobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty v Nitre, najprv exter- · 
ne a v rokoch 1969- 1971 in
terne. V rokoch 1971- 1980 bo
la riadite!kou Státne j filharmó
nie v. Košiciach. Od roku 1964 
je členkou ú stre dného výboru 
Zväzu s lovenských sklndat erov, 
viacnásobnou funkcionárkou, v 
súč.asnej dobe je predsedn!čkou 
Tvorive j komisie muzikológov, 
členkou Federálneho výboru 
Zväzu československých sklada-

telo v, predsednlčkou Krajskej 
pobočky ZSS v Košiciach a pod. 

Osobitne treba vyzdvihnúť vý
sledky vlastnej výskumnej čin
nosti Anny Kovárove] na poli 
dejln sociológie a pedagogiky, 
koncertného života na Sloven
sku. V knihe Slovenská filhar
mónia (Bratislava 1966) zhrnu
la dokumentačný materiál o 
tomto reprezentat!vnom sioven· 
skom symfonickom orchestri v 
rokoch 1949- 1965. Na túto prá
cu nadväzuje jej výskum za
čiatkov budovania slovenského 
symfonického telesa v Bratisla
ve na ochotn!ckej základni v 
rokoch 1920-1938 a pripravo
vaná syntetická práca o Trad!· 
c lách a perspektívach koncert
ného života v Bratislave. V š tú
dii Koncert ako súčasť vyučo
vacieho pr ocesu hudobnej vý
c hovy ( Zbornlk Pedagogickej 
fakulty v Nitre ) hľadala spoje
nie hudobneJ. výchovy s prak
tickým hudobným životom. 

Pri zamýšlanl sa nad životom 
a dielom A. Kovál'ovej nám pri
padá všetko ako samozrejmé, 
vyplývajúce z logiky vývoja 
nášho politického a kultúrne
ho života a jej oso\)nosti v ne j. 
je tomu t ak preto, že Anna Ko
vál'ová sa postavila do služby 
s lovenskému hudobnému životu 
ako nadšený propagátor a or
ganizátor, ako progresívne za 
a ngažovaný občan našej vlasti, 
ako komunista. Naša socialis 
tická spoločno'sť právom oceňu 
je je j politicky a odborne fun
dovanú prácu a je j zásluhy o 
hudobný život odmenila štátny
mi, straníckymi i občianskymi 
vyznamenania mi. 

MARIA POTEMROVA 

žánru umelecké amblcie. Pri 
práci na spomínaných (i ne
spomlnaných l inscenáciách vy
tvára sa dokonca vyhranený 
realizačný tlm, v ktorďm Kra
mosilovi ' patrí vedúce postave
nie. Práve výsledok vhodne -vo' 
lenej kolektlvnej . práce prispel 
k tým pozit!vam, . ktoré Nová 
scéna v oblasti hudobno-zábav
ného divadla ďosiahla. 

Snimka: l. Teluch 

·Pravda, v tomto článku ne
možno, ani nechceme .hovorU o 
jednotlivých Kramos!lových in
scenáciách, bolo ich mnoho - ' 
vyše štyridsať! Boli rôzne pred
lohy i rôz.ne (tsilia vyťažiť z 
hier maximum. To je to špeci
fické, čo iný žáner nepozná. 
Spevohra zatia! nemá to množ
stvo dokonalých, skvelých a 
majstrovských diel, . aké má 
hudba symfonická, opera alebo 
činoherné divadlo. Vinou rôz
nych spoločenských podmienok 
u presile záujmu malomeštiac
kej spoločnosti a jej vkusu, bo
li operete v minulosti diktova
né aj zákony tvorby. Je teda 
údelom spevoherného režiséra. 
vyrovnať sa s týmto dedič
stvom, čo nie je malá práca. 
No často to stálo zato. Boli aj 
prehry, omyly, a le v Kramosl
lovej práci prevažujú ·pozitlva, 
v ktorých možno jasne identifi
kovať jeho umeleckú orientá
ciu v problematike, znalost in
terpretačných i seénických 
problémov. Objekj:!vnym fakto
rom však je, že Kramosil sa 
výrazným spôsobom 'podieľal 
na rehabilitácii operety ako u-

·me lee kého žánru u nás, že in· 
dividuálnym spôsobom poznačll 
profil celého spevoherného sd
boru Novej scény, že bol ne
únavným hladačom a objavova
telom nových hodnôt v tomto 
žánri. Jeho práca sa vždy vy· 
značovala profesionálnym pri· 
stupom k práci. Vždy mal na 
zreteli zdôrazňovanie umelec
kých hodnôt diela, odsudzoval 
falošné experimentovanie a 
hladanle iba cesty k vlastnej 
sebarealizácii. Jeho oddanosť 
tomuto divadlu a žánru je zíi
ročená v celom rade kvalitných 
inscenácii a stovkách predsta
vení. tak pred domácim, ako i 
zahraničným divákom a v . die· 
Iach, ktoré sa stall plllerom l 
reprezentantom slovenského 
hudobno-zábavného .divadelnlc· 
tva. MARIAN JURIK 

SND na; počest 
XVI. zjazdu KSČ 

K pracoviskám, ktoré vzdáva
jú hold n·ašej strane, sa pripo· 
jili aj. umele! SND. K 60. výro
č~u a na počesť XVI. zjazdu KSC 
uskutočnili dva slávnostné kon
certy. Dňa 15. marca bol v ope
re SND koncert z diel B. Sme
t anu, nár. umelca E. Suchoňa, 
P. I. Cajkovského1 G. Pucciniho 
a G. Verdiho. Účinkovali M. Bla
hušiaková, S. Haljaková-Gajdo
šová, M. Nitranová, A. Kluka
vá, zas!. umelkyňa E. Kittnaro· 
vá, P. Dvorský, S. Kopčák, F. 
Livora, zas!. umelec O. Mala- · 
chovský, P. Oswald, R. SzUcs, 
zbor a orchester opery SND. 
Dirigovali zas!. umelec V. Má
lek, zasl. umelec T. Frešo, G. 
Auer; vyznamenaný "Za vynika
júcu prácu", zbormajstrom bol 
L. Holásek. Réžiu podujatia mal 
M. Fischer. 

Na slávnostnom koncerte sa 
zúčastnili členovia Predsednic
tva OV KSS, t ajomník OV KSS 
Ľ. Peziá r · a vedúci t a jomnik 
MsV KSS v Bratis lave G. Sla p· 
ka, vedúc i oddelenia úV KSS 
V. Trva la a d alšf hostia . 

KONKURZ 

Hold zjazdu KSS prejavm u· 
mele! a pracovnici SND, SĽUKu, 
Hudby Ministerstva vnútra SSR, 
Detského speváckeho zboru 
SLNIECKO pri DPMKG a ústre· 
dia slovenského filmu aj v pro
grame pre delegátov zjazdu KSS 
v SND ctňa 20. marca. V pro
griJ:me Pozctrav v tentq deň, kto,
rý zostavil za s!. umelec J. Ká
koš, · rJaditel SND. a nžlroval1 
ho zasl. umelec B. Kr'iška a 
T. Rakovský, odzneli skladby 
nár. umelcov A. Moyzesa, E. Su
choňa, zas!. umelcov T. Andra
šovana, M. Nováka, B. Urbanca, 
J. Stelzera a s. Stra-činu, verše 
n ár. umelcov A. Plávku, M. Vál· 
ka a za sl. umelca P. Koyša. 
Scénu navrhol nár. umelec L. 
Vychodil, dirigovall J. Matus, 
P. Procházka, mjr. M. Ga1ovec, 
choreografom bol J. Kubánka, 
filmové materiály režíroval~ S. 
Jendraššáková, t echnicky spolu
pracova l A. Majer. V programe 
vystúpili okrem súborov po· 
predn i členovia činohry SND. 

Riaditel Slovenského .národného divadla v Bratislave vypisuje kon· 
kurz na obsadenie valných miest v orchestri opery a bal!ltu SND: 

- zástupcu koncertného majstra I. huslf, 
. - tutti h11áčov do skupiny hus U, 

- tutti hráča na violu, 
- tutti hr4čov na violončelo, 
- tutti hráča na kontrabas, 
- hráča na I. flautu, 
- hráča na I. hoboj, 
~ hráča na I. hornu, 
- hráča na bicie. 
Podmienkou prijatia je absolut6rium VSMU, AMU, JAMU alebo 

konzervat6ria. Veková Jtranica je 35 rokov. Konkurz sa koná dňa 
23. 4. 1981 od 13,00 h v budove opery SND. 

Pisomné iiadosti s krátkym livo topisom a opisom praxe zalllte 
najneskôr do 15. 4. 1981 na Umeleckú správu opery SND, 891 31 
Bratislava, Gorkého ll. 2. 

Cestovné hradlme len prijatým uchádzačom. 

KONKURZ 
Ministerstvo ku ltúry SSR a Slovenský hudobný fond 

HUDOBNí !IVOT - dvojtýidennik. Vydán Slovkoncert vo Vydavatelstve 
OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 893 38 Bratislava. Vedúci redaktor: 

v sna.he vytvoriť pri·aznivé podmienky pre všestranný rast mladej 
generócie koncertných a spevoherných umelcov a komorných 
súborov (do 5 členov) vypi:sujú 

KONKURZ 
no poskytnutie štip end ií pre absolventov konz·ervotórií 
o vysokých h u·dobný.oh štkôl. 
Záu jemcovia sa môžu pr·ihl óslť do konca apr í la 1981 
v Slovenskom hudobnom fonde, referót fon~ovej sta-rostlivosti, 
Fuč f'kova 29, Bratis lava. 
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19. a 20. II. 1981 

Hosťovanie Pralskébo mulskébo zboru 
na čele s MlroslBvom Kollerom ,.naru· 
š1lo" stereotyp podujat! SF. Priaznivý do· 
jem, ktorý ·svojim výkonom toto tele
so zanechalo, oslabovala jedine neopod
statnene nlzka návštevnosť [ zapr!~inená 
snád kollzlou s akciami Týždňa novej 
slovenskej hudobnej tvorby). 

SLOVENSKÁ 
Vysoké , parametre zborovej techniky : 

istota Intonácie, vyspelý spôsob a vy
rovnanosť tvorenia tónu, temer jednotná 
výslovnosť (menšie nedostatky jedine pri 
sykavkách], krásne jednoliate harmónie 
so správnym vyzdvlhovan!m vedúcej me· 
lódie l nenásilným zdôrazňovaním zá
kladných basových tónov, vrúcnosť a 
pružnosť modelovania fráz - to boli 
komponenty, na ktorých budoval Košler 
hlavný ciel: vystihnúť ~o najúčinnejšie 
hudobný obsah, celkovú koncepciu in· 
terpretovanýc.h skladieb. Nezabudnuter
nosf výkonu tohto telesa spočlvala pre
dovšetkým vo velkolepej koncepcii celko· 
vej výstavby, v jedine~nom ·vystihnut! 
r.ozmanitých nálad, v sviežosti a pre
svedčivosti prednesu. Práca na detailoch, 
schopnosť vychádzať z ducha hudby a 
vyjadrlt jeho podstatu patrili k na jsil
nejšlm devlzam tohto vystúpenia. 

FILHARMÓNIA 

Košler je znamenitý muzikant. V jeho 
tvorivom prejave nenachádzame výraz
nejšiu mieru Improvizácie. Ka~dý postup 
má dôsledne zvážený, pretavený vytrťbe
ným vkusom, ale súčasne prežiarený mo· 
mentom lntenzlvnej fantazijnej inšplrá· 
cie. Z jeho gest vyžaruje pokoj, rozva· 
ha, istota a tú prenáša aj na svojich spe
vákov. 

Prvú polovicu programu tvorili dva re
prezentatlvne monumenty českej zboro
vej tvorby. Intenz!vny účinok cyklu muž
ských zborov Jaro se otvltá od Zdeňka 
Luk61a (1928) bol ukrytý "v kráse nápa
du, v jednoduchosti a sú_qasne moder
nosti výberu vyjadrovacích prostriedkov. 
Snahu o prirodzené vedenie melodickej 
faktúry určoval výber Iudového textu. 
Popr! zborovej sadzbe samostatne trak
tovimé huslové sólo {Jifl TollJ!ilek) ši
rokým náladovým rozptylom {fodčiarko· 
va lo a tým aj posilňovala výrazový do· 
pad textu. 

Kantáta pre sóla, mužský zbor, trúb· 
ku, violu, klavlr a tympany - lza.lálovo 
proroctvo, predsmrtný opus Bohuslava 
Martlnd, prihovára sa nadčasovým po· 
solstvom. Priam s otriasajúcou nahotou 
odhaluje priepasti Judskej duše, konfron
tuje ju s bezprávlm, ktoré sa - i ked 
vždy v inej podobe - ešte vždy vysky
tuje vo svete. Interpretácia Izaiášovho 
proroctva vyžaduje zmysel pre hlbavosť, 
pre smútok plný citu, súcitu, schopnosť 
podčiarknuť autorov osobitý postoj k tvr 
dej realite, vystupňovať dramatickosť a 
neupadm:lt pritom do extrémnej snahy 
po -ne·opodstatnenôm p"átose. '· · ·· ' ·• 

Epilóg B. Martinll opiera sa o jedl· 
nečnosf autorovej invencie, ktorá sa sna
žila čo na jjednoduchšlmi prostriedkami 
povedať .~o na jviac. Okrem vynikajúco 
pripraveného zboru sa na výrazovom 
tlčinku kantáty spolupodielali aj poprad
nl ~.eski sólisti: v Bratislave z interpre
tácie stlčasnej, ale aj oratoriá lnej tvor
by známa, muzikálna a pohotová sopra
nistka Brigita Sulcová, hlasovo dobre pri
pravená a ltistka Llbule Márová a výra
zovo velmi tvárny, vynikajúci basista 
Karel Berman. V sprievodnom ensemble 
sa uplatnili violista K. Spelina, trúbkár 
J. Svejkovskt, "klavirista A. Bilek a tym
panista V. Vlasák. 

V snahe dosiahnut ďalšiu gradáciu 
programu spoluúčinkovala s pražským! 
hosťami na záver aj mulská zlolka Slo· 
tenskébo filharmonického zboru, a to v 
ranom opuse Richarda Wagnera - v bib· 

' lickej scéne Večera apoltolov pre muž
ský zbor a orchester ( preplsaný pre or
gan, za ktorým sedel K. Hron) . Hudob-

ná re~ mladého skladateľa nezaprie ne
skoršieho vefkého operného dramatika, 
má výrazné sklony k patetickej monu
mental!te. Súčasne dokumentuje r oman
tickú tendenciu obracať sa n ielen k ba· 
rokovým 1 starším majstrom (Bach, Pa· 
lestrina ), ale aj k tematike týchto epoch 
[v tomto prlpade 'biblickej ....:... svätodušnej 
ka ntáte) , pravda, pomocou nových výra
zových prostriedkov. Mohutný účinok 
dramatických scén zintenzívňoval obrov
ský aparát spoluúčinkujúcich telies. Obe
censtvo ocenilo krásu zhudobnenia i je
dine,C.nosť· Košlerovej koncepcie. 
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Bezprostredne po hosťovaní Pražského 
mužského zboru vystúpil - v rámci Cs. 
hudobnej žatvy . - na čele so svo jim 
šéfom Lubomlrom Mátlom na pódiu SF 
Slovenskt filharmonickt zbor. Pre re
cenzenta je priam nemožné nepodlah
núf pokušeniu pokúsiť sa porovnať tieto 
dve t elesá a Ich bratislavskú pr ezentá· 
~iu. Spoločnou črtou dramaturgie ·vystú· 
penia oboch zborov bolo predstavenie 
tvorby autorov domácej provenienc ie 
[prvá polovica koncertov), SFZ sa orien
toval na á cappella sk ladby a v druhej 
polovici podujatia spolupracoval s or
chestrom SF; český zbor mal ako sprie
vod bud sólový nás troj [husle, organ), 
alebo celý komorný ensemble (Martinu ]. 
úrov.eň obidvoch výkonov vyhovovala 
najprlsnejšlin profesionálnym kritériám, 
i ked - vzhladom na odlišnosť obsa
denia - nemôžeme výsledný zvuk telies 
stava ť vedia seba. 

V porovnani s Mátlovým rozdielny je 
aj rukopis zbormajstra Košlera. Výkony 
telies na pódiu nedávajú dostatočné pod· 
klady porovnávať metódy práce pri pri· 
prave prograjllu; môžeme sa však po
kúsit zhodnotiť ich výsledok. Séf SFZ 
je plnokrvnejšl, nervnejší, pr iebojnejšl 
i patetickejšl, Košlerov prejav sa vyzna
čuje výraznejšou lyrikou, tendenciou k 
f!lozof!ck ej hlbavosti, k vyrovnanej mo
numentalite. Tieto č.rty sa zrejme dosť 
podielali aj na dramaturgickom výbere 
programov. Obidvoch zbormajstrov cha
rakterizuje markantná . črta umeleckej 
i!O'dpdv'éďno'sti a poctivosť!. ·Pracujil dô
kladne, systematicky, v Intenciách svoj· 
ho"' za looon!a. Napriek odlišnosti pl'lstu
pov l naturelov dospievajú k vysokej 
profesionálnej úrovni. 

Zborové cykly nár. umelca A. Očenáia 
[O vlasti, op. 48 na verše Pavla Koyša ) 
a Václava Felixa (Zemi! livá na s lová Ml· 
roslava Florian'a ) k výročiu Februára 
interpretova l SFZ s príkladnou vybrú
senosťou, zretelnou výslovnosťou textu, 
plastickým vedením hlasov, serióznym 
prepracovaním polyfónnych úsekov a 
na jmä s prlkladným pochopenlm dife
r encovane j lyriky i pat etickosti výrazu. 
úprimnosť, optimistické nadšenie, výraz
ný muzikantský dopad skladieb [u Feli
xa aj 4 kr.ásne sóla č leniek SFZ ) vzbu· 
dili zash1ženú r(!zonanciu publika. 

V Orlfovfch Carmina bura na dostal 
Mátl možnost predstaviť sa ako orches
trálno-vokálny dirigent a túto príležitosť 
využil náležite a do dôsledkov. 

Velká vý~azová presvedčivosť jeho vý
konu pramen! zo schopnosti preniesť 
vlastnú vnútornú istotu v udržiavani rov· 
nomerne plynúcej tempovej hla diny na 
orchester i na dalších spoluúčinkujú· 

Baletogramy PAVLA ŠMOKA • • l 

.! ~ 
U u. .::_. V sobotu 14. II. o 19,00 hodine boli priaznivc i baletu sved

kami zaujímavého predstavenia Pražského komorného baletu 
Pavla S moka (v budove ObKaSS IV. na Komsomolske j ulici 
v Bratislave ) nazvaného Baletogramy. Program pozostával 
z troch s\lč.asných baletov. Súčasných svojim obsahom, pof!.a· 
tíln. Hudobným podkladom boli diela W. Bukového, L. Ja
ná.č.ka a W. A. Mozarta. 
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cich. Táto črta je však prostá akéhokoľ
vek sklonu k a kademizmu. Mátl je v pr
vom radf.l hudobnlkom, ktorý cfti, tvo ri 
a predovšetkým mysli. V štcídiu prlprav 
dospieva k jasnej predst ave výrazového 
modelovania jednotlivých čast! a svoj 
zafixovaný stavebný rozvrh vie na pódiu 
aj zrea lizovať. Obecenstvo ho inšpiruje, 
podporuje jeho tvorivú fantáziu, zaanga
žovanie plnokrvnej muzikality. K tomu
to zámeru dokáže zmobilizovať celý apa
rát ú~inkujúcich. 

Na vynikajúcom Mát!ovom výkone v 
Carmine burane sa rovnocenne so SFZ 
podiel al aj orchester SF [s radom vý
borných sóllstlckých výstupov hráčov) . 

Slovami na jvyššieho uznania sa treba 
vysloviť aj o výkonoch sólistov. Maďar
ská sopranistka Júlia Pászthyová nedis
ponuje velkým fondom. Prvotr iednou hla· 
sovou t echnikou však svoje prlrodou da· 
né možnost! neobyčajne rozširuje, oboha· 
cu je. Spieva bez akéhokofvek intonáčné· 
ho zakol!saniu , presviedča perfektnou 
vyrovnanosťou registrov, pr!kladnou, až 
fascinujúcou ekonomikou dýchania 
(stvárnenie dlhých vydržaných tónov 
priam na hranici ludských možnosti ) a 
predovšetkým bohatým a sugestlvnym 
citovým dotváraním partu. Barytonista 
Gy6rgy Melis - sólista budapeštianskej 
opery - zaujal popri nosnom prieraz
nom timbre predovše_tkým unikátnou 
schopnosťou hlasovo-hereckého dife ren
covania svojho [čo do rozsahu i výra
zového spektra) nesporne najnáročnej· 
šieho sólistického partu. 

Vedia madarských host! obstál sólista 
opery SND Vojtech Schrenkel viac než 
čestne. Ar iou pečúcej sa labute mu da l 
Orff iba jedinú prlležitosť, no vzhladom 
na jej náročnosť , extrémnosť hlasových 
polôh [ parodovanie kastráckeho hlasu) 
dokázal ju stvárnit jedinečne ch arakte
rovo, priliehavo groteskne, a j ked into
načne nie vždy bezúhonne. 

Popri SFZ, ktorý demonštroval zname· 
nitú techniku, zvukovú vyrovnanosť, ši· 
r okú paletu farieb, ale na jmä zmy~el 
pre výrazové dotváranie prednášan ého 
textu, dostal sa k slovu aj Bratislavskt 
detskt zbor. Spieval bezpečne čisto a s 
elánom (pripravila ho umelecká vedúca 
Elena Sarayová' l.· 
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Dramaturgia týchto dvoch podujat! za
radených do rámca Cs. hudobnej žatvy 
zohladňoval a tri jubileá. Symfonickfm 
prológom zasllililého umelca Ota Feren· 
czyho si pripomenuli jeho šesťdesiatiny , · 
3. klavírnym koncertom Bélu Bartóka 
skladat elovo centená rium a záverečnou 
br ilantnou Ravelovou inštrumentáciou 
Obl'lázkov z vtstavy 100. výročie úmrtia 
Modesta Petroviča Musorgského. Pr ed or
chestrom SF stál a mer ický dirigent Leo· 
nard Slatkin. 1 

Vystúpenie každého doposiaJ u nás 
menej známeho umelca býva pre recen· 
zenta pr!ležltostou k pokusu charakte
rizovať cez koncertný výkon typ inter
preta. Napriek odlišnosti štýlu nacqá
dzame obyčajne v interpretácii jednotli
vých diel istého spoločného menovatela. 
Základné črty umeleckého profilu býva
jú výslednicou podielu a vzájomného 
vzťahu medzi racionálnou rozva hou a 
emocionálnym vkla dom. u Slatkina je v 
dir igentskom prejave prednostne zast ú· 

pený živý, iskrivý temperament. S tým 
súvisi a] záluba v sýtych a hutnejšlch 
odtienkoch orchestrálnej palety a najmä 
Istá tendencia stupňovať napätie súčas· 
ným dynamickým i tempovým narasta· 
nim. Slatkinove koncepcie vyznačujú sa 
sklonom k vefkor ysosti, zemitosti, vzru
chu a pá tosu. Takáto interpretácia od· 
borníkov provokuje, obecenstvo nadchý· 
na . Dirigentov úspech spočíval na lnšpi
ratlvne vyznlevajúcom pr ístupe, ktorý 
obsahoval však a j nebezpečie : velkú mie
r u riskantnej improvizácie. účasť tvori
vej fantázie je slce._conditio sin'e qua non 
každého umel ecké,ho prejavu, no nie kaž
dá takáto interpretácia je r ovnako kva
lttná, vydarená. K tomu, aby vyznela 
náležite štýlovo a presvedčivo je nevy
hnutné zastúpenie hudobnej inteligencie, 
toho, čo sa formuje v mladosti i v živo· 
te a neraz býva "školou", výstižnejšie 
umelecká rozvaha, kultivovanosť. Za ml· 
nus Slatkinových kreácii pokladáme prá
ve odlišnú účasť emocionality, istú sna
hu dosahovať lacnými prostriedkami 
efekt, s čím súvisi aj znížená účast sta
vebného nadhfadu v tvorivom procese. 

P.ostrehli sme to už v úvodnom Fe· 
renczyho Symfonickom prológu, ktorý 
vyznel predovšetkým a ko kaleidoskop 
zaujímavých iskrivo-vzrušených plôch s 
výrazným podčiarkovan!m hutnej sýtosti 
far ieb. Nedosiahlo sa celistvejšie staveb· 
né na pätie, tednotnejšia l!nia hudobného 
prúdu. Slatk lnova interpret ácia bola sice 
zaangažovaná, bezprostredne vrúcna; do 
iste j miery podcenila však krásu detailov 
i kultivovanosť fa rieb, nevypracovala do· 
sta točne partitúru. 
Impulzlvnosťou pohfadu poznamenal 

Slatkln aj populárne Musorgského Kar
tinky. Chápal ich plnokrvnejšie, virtu(iz· 
nejšie (miestami velmi prehnane so zby
točne vystupňOvaným! tempami ). Vyhý· 
bal sa napr. pre kontrast medzi celka· 
mi velmi potrebnej lyrickej meditácii 
(Starý kaštiel), nadbytočným nanášan!m 
zvuku i tempového spádu ochudobnil 
napr . autorov. zámet• Tanca nevyliahnu
tých kuriatok, ktorý mal byť elegant· 
nejš l, vyrovna nejší a najmä decentnej
š!. Neopodstatnené vzrušenie reči ve!· 
mi markantne ochudobnilo autorov pro· 
gramový zámer v Sade z Tuillerles. 

Obrázky z výstavy odzneli v dos ť ne
vybrúsenom zvukovom tvar e (napr. za
:č.iatok Katakomb] a rýchlejšie úseky v ir· 
tuóznym preháňanlm a stupňovan!m 
temp utrpeli aj nejédnotnosťou súhry 
[najmä záver Trhu v Limoges]. 

Toperczerovo chápanie III. klavírne· 
ho koncertu B. Bartóka zaujalo, popri 
všetkej dravosti, živom spáde, výrazný· 
mi črtami tónovej ku ltúry, elegancie~ dis
ciplinovanej klasicizujúcej striedmost.Lft_ 
pre tohto interpreta samozrejmou suve
rénnou virtuozitou. Tento umelec je svo
jim založením priam protipólom Slatlsl· 
novho plnokrvného umeleckého nature· 
lu. Bartóka chápal v lyrických úsekoch 
( II. časť - Adagio religioso) citovo až 
príliš objektivisticky ; nemožno mu však 
upr le t - i ked s nižšlm zastúpenlm 
emocionality - výrazný a neochabujúci 
staveb'ný nadhlad. Pri interpr etácii Bar
tOka bol náš klavirista určujúcim fak· 
torom výsledne j koncepcie výstavby a 
Slatkin sa mu svojim tvorivým vkla
dom dokáza l plasticky a účasťou citu 
prispôsobiť. Skutočnosť, že Bartók re· 
prezentoval v podan! Toperczera a Slat· 
kina Interpretačný vrchol večera ovplyv· 
nilo a j bezprostredne predchádzajúce na
hrávanie tejto skladby na gramoplatňu 
OPUSu·. jednotlivé úseky . stvárňovali bez 
nervozity, s jasným zámerom, tvorivým 
rozmachom, zohladiiovanlm detailov a 
predovšetkým s takou agogikou, ktorá by 
bola v predchádza júcich skladbách vý· 
razne zvýšila účinok a kvalitu výkonu. 

V. CIZIK 

Prvý balet večera - Hirošima [choreografia zas l. umelec 
Luboš O go un) od mladého českého autora Willa ma Bukové'ho, 
ktorý zomrel po ťažkej chorobe pred 12 rokmi, bol jedným 
z najtlspešnejších českých baletov po druhe j svetovej vojne. 
Rokmi nestratil nič zo svoje j aktuálnosti, ·ved prlbeh pilota, 
ktorý zhodli na Hirošimu prvú atómovú bombu, je výstrahou 
l dnos. Výbojná konkrétna hudba inšpirovala choreogr afa k vy
tvoreniu dynamickej tanečnej kreácie, ktorá hraničila až s ak· 
robatlkou. Výb01né tanečné výkony sme mohli obdivovať v po· 
dan! pre4stav1tefov hlavných postáv: Pilota a jeho Svedomia. 

Z choreografickej k1•eécie na hudbu Geminianiho. Snímka: S. Pekár 

Sugestlvna hudba I. sláčikového kvarteta L. Janáčka bola 
pod·kladom pre vytvorenie taneč.nej kreácie, ktorá vykresluje 
psychologické vzťahy v manželskom trojuholnlku ( choreogra· 
fia a réžia P. S mok) . 

Divácky najvdačnejšlm číslom bol vtipný a šarmantný balet 
vytvorený na hudbu sexteta pre sláčiky a dva lesné rohy De· 
dlnskl muzikanti W. A. Mozarta. P. S mok (choreografia, l!bre
to, réžia] vytvorll na t úto hudbu vtipný prlbeh plný humoru 
a špásov, čomu zodpovedá i názov celej skladby .,S pásov án!". 
Zaujlmavé bolo spojenie tanca a ludského hl!!SU. 

BORIVOJ MEDELSK't 

· spomienky na desaťrol;nú činnosť, na začiatky 
pedagogického a choreografického pôsobenia -
to boli motivácie predstavenia jubilujúceho súbo· 
ru modern ého tanca pr! Vysokoškolskom klube 
MV SZM v Bratislave. 

V slede č!slel na hudbu našich i svetových skla
dateľov predviedli čl enovia výsledky viacročnej 
práce, za ktoré súbor dostal Cenu Ministerstva 
kultúry SSR za vyspelý interpretačný výkon. Me· 
dzi jednotlivými člslaml č,lenovla hovor!!! o tom, 
čo pre nich práca v súbore znamená, i o tom, že 
prá'\e súbor "Alfa" bol ich odrazovým mostlkom 

pre profesionálne št údium na niektore j z umelec· 
kých škôl. 

Prier ez choreograflckou tvorbou obsiahol sedem· 
ročné obdobie n bolo zauj!mavé hľadať a s ledo
vať vývojové tendencie vo vzťahu k jednotlivým 
člslam. Z deviatich choreografických opusov ume· 
leckej vedúce j "Alfy" bolo najúspešnejšie Adagio 
a Allegro z "Concerta grossa" Francesca Gemi· 
n!aniho, za ktoré v rámci Festivalu amatérs~ych 
stlborov v Banskej Bystrici v roku 1980 udelil! 
Elene Záhorákove j Cenu Ministerstva kultúry SSR. 
Námetovo pozoruhodná je .,Sonáta pastoralis '44' 
s hudbou Ivana Parlka. ALICA PASTOROV! 


