
Slávnostné predstavenie Smetanovej Libule 

Slávnostné tóny nesmrtefného diela 
českej hudobno-dra matickej tvorby, Sme· 
lanovej Libul e, zazneli večer 18. novom· 
bra, tak Isto ako pred sto rokmi, z ja· 
viska Nár odného divadla v Prahe. Nové 
nailtudovanle te jto ope r y, patriacej ku 
kle notom nale j ná rodnej kulUíry, otvo
rilo po takmer sedemročnej rekonltruk
cll, prevádzku v jeho his toricke j budove. 

Na s lávnostnom predstavenl sa z6čast
nlli generálny ta jomnlk ÚV KSC a pre
zident CSSR Gustáv Husék, predseda vlá
dy CSSR Lubomlr Strougal a dall l členo
via Predsednlctva ÚV KSC Vasil Bilak, 
Pete r Colo tka, Karel Hoffmann, Alois 
Indra, Miloš Ja keš, Antonin Kapek, Josef 
Kempný, Josef Korčák a Jozef Lenárt, 
kandidá ti Predsednlctva ÚV KSC Jan Foj
tlk, Josef Haman a Miloslav Hruikovič, 
ta jomnlci ÚV KSC Mikulál Beňo, Josef 
Havlin, Frantillek Pitra a Jindf lch Poled
nlk a členka Sekretar iá tu ÚV KSC Marie 
Ka br h elová . 

Na čestných miestach zasadli aj ve
dťic i oddeleni ÚV KSC, podpredsedovia 

diplomatického zboru a zahraničn! hos
tla Ná rodného divadla. 

Presne o 19. hodine vsUípll s6druh Hu· 
sák do prezidentskej lóle. 

Oslava 100. výročia otvorenia Národnliho 
divadla sa začala československou l tát· 
nou hymnou. 

Slávnostný prejav prednhisol l!len Pred
sodnlctva ÚV KSČ a predseda vlády CSSR 
Lubomlr Strougal. 

Vyzdvihol význam z~lolenia a ~ýstav
by Národného divadla, ktorá na plnila 
sen mnohých generá cii prostých rudi 1 
priekopnlkov obrodeneckých čias bojuj6· 
clch za náro~n6 svojbytnosť a slobodu. 
Pripomenul dlhé rady vynikaj6cich umel
cov, ktorl pôsobili v Národnom divadle, 
ktoré vidy zdlefalo osudy národa a l tá
tu. Ocenil obetavé ťisilie viietkých pra
covnikov, ktorl sa podielali na jeho re
konltrukcll, a vyjadril presvedčenie, l e 
naia prvá scé na bude dalej rozvljať po
krokové tradlcie národnej kult6ry a vy
javovať pravdu o budovani novej socia
lis tickej spoločnosti. 
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Pohfad do hladiska ND pri s lávnostnom pre jave člena Predsedolctva ÚV KSC a pred
sedu vlá dy CSSR Lubomlra Sfrouga la. · Snlm ka : CSTK 

ZNOVUOTVORENIE NÁRODNÉHO DIVADLA 
ké majstrovs tvo všetkých, ktor l sa podie
l ali na novom naitudova n l Sme ta novej 
Libuie. Za!ela l im vera dallllch tvorivých 
líspechov i osobného fťastia. 

a ministri vlá d CSSR, CSR a SSR, pred
sta vitelia Federálneho zhromaldenia 
ČSSR, Ceske j a Slovenskej ná rodnej ra
dy, zástupcovia orgánov, politických 
strá n a spoločenských organizácii Národ
ného frontu, hrdinovia socia listicke j prá
Ctl , uá.·udnl a zá s111ZIH umelci a dal!ie 
osobnos ti náAho politického, verejného a 
knltťirneho !ivota. 

V hradisku boli a j delegácie pracufir
clch zo vlietk5•ch krajov CSSR, Bra tisla
vy a obvodov hlavné ho mesta Prahy. 

Prltomnl boli aj členovia prabkéh o 

LA DISLAV BURLAS 

Priestormi Národného divadla zazneli 
potom 6vodné fanfá ry Smetanove j Libu
l e, diela , ktoré vzniklo z lásky k náro
du a z pevnej vie ry v je ho budúcnosť. 

No_vú inscenáciu opery hudobne naltu
doval dirigent zaslUilý umelec Zden6k 
Košler v réžii zaslúžilého umelc11 Kar 
la Jerneka a na scéne národného umel
ca Jose fa Svobodu. Titulnú úlohu spie
va la zaslúžilá umelkyňa Gabriela Beňač
ková -Cápová . V úlohe PfemYJla a Krasa 
vy sa predsta vili zas fUilý umelec Václav 
Zltek a Eva D6poltová. (Recenziu nového 
nal tudovania Libuše prinesieme v nie-

K sedemdesiatinám JOZEFA KRESÁNKA 

Snfmku : R. Po lák 

Dňa 20. decembra 1983 sme bla hožela li 
k ok rťih lemu živo tnému jubileu význa m
n~ j osobnosti našej hudobnej kultúry -
muzikológovi, pedagógovi a hudobnému 
sklada terovi univ. prof. PhDr. Jozefovi 
Kres ánkovi, DrSc. Je ho meno je neroz
lučne späté predov!le tkým s rozvo jom 
muzikológie na Slovensku. Vyul lva m pre
to Kresánkovo vzácne životné jubile um 
k tomu. a by som poukázal na jubilantov 
zás to j v dotera jšom vývine slovenske j 
muzikológie. 

Aj ked záujem o si<i'imanie prob lé mov 
hullhy Je v dej inách sloven:;ke l ku ltúry 
ne pomerne s tarš!. fu ktom je. že muzika · 
lóg iu a ko habi litovuOá vedecká di scipl f
na S il na Slovensku zuču l a profesionál 
nl~ pestova ť už v medzivoJnovom ohdu· 

bi. Nie je ná hodou, že prv5'm profesorom 
muzikológie na Univerzite Komenského v 
Bratisla ve, bol v osobe Dobroslava Orla 
hudo bný historik , pretože aj keď Quido 
Adler u:Z v poslednej š tvrtine minulého 
st oročia vytvor il pomerne d lho pla tnú a 
rešpe ktovan ú systemat iku hudobnej ve
dy, v ktorej sa popri his torických dis 
c ipllnach upla tni li aj tzv. disc ipllny sys
tematic ké - ťažiskom hudobneJ vedy 
zostávala his torická muzikológia aj v pr 
vých desa ťročiach nášho storoč ia. Bolo 
tom u tak najm:i nn nemeckých un iverzi 
tách. ale ti e v podsta te udávali hudob
no-vedné mu bádan iu tón i koncepciu v 
osta tných európskych krajinách. V pr· 
v5'ch desaťročiach prichádza la e tnumuzi 
kológia s novými poznatkami, akt ivizova 
lo su psychologické, sociologické u este
tic ké báda nie, nehovOI'iac a j o výsled· 
koch hudobne j teó.r ie - a le to vš etko 
p1·ebieha lo ako pa ralelné d ianie a nie 
uko in tegrovaná veda, v kto re j by sa 
preHna li poznatky jednotlivýc h či!lst ko· 
výr.h disciplln. Ak s kúmame z tohto h fa · 
diska ori en táciu medzivo jnovej česk e j 
muzikologic ke j školy , t reba konštatova(. 
že bola v mnohom ohrade prog resivna 
ä podnetná . Ceská medzivojnová muziko
lógia sn nemôže sice pochváliť ta kou et 
nologic ky orientovunou osobnosťou akou 
boli napr. Erich Horn boste l ule bo Béla 
Bartók, a le je nesporné, že v koncepcii 
OtakarH Zic ha nechýbu l uni Hktivny zá
UJ e m o rudovú hudobnú tradic iu. že na 
pokon v te jto kultúre rozvinu l Leoš ja
n6 .ček originá lnu jednotu teoreti ckého u 
s kladate fs ké ho záu jmu o rudový hudob· 
ný prejav. je viacero dôvodov spom inať 
OtakarH Zicha a ko osobnos(, z ktoreJ 
vplyvov a impulzov sa formova la Kre 
sánkovH muzikologic ká koncepc iH . Okrem 
spomina nej s ubs umácie hudobno-fo lklo
r is t ické ho , as pe kt u do konceptu hudob
ne j vedy, bo li to aj Zichove podnety Z!l · 
c ie le né do oblasti h udobne! es tetiky. DH· 
lu by sa na mletuť. že pl'Of. ]Hn Mukaľov
ský bol v tomto s mere ove ra s ysté mo· 
vej~l u s ystllmutvnrný. HIH u Zlchn iš lo 

ktorom z budúcich člsi el Hudobné ho ii· 
vota. ) 

Za nevledný záiitok poďakovali účast· 
nlci s lávnostn_e j premiéry vietkým účin· 
kujúcim dlhotrvaj(lcim a nadlleným po
tleskom. 

Cez prestávku pri jal generálny ta jom
nik ÚV KSC a prezident CSSR Gustáv 
Husák v prezidents kom sal~niku jir ed 
stavitefov hlavných 6loh, rel iséra, diri
genta a výtvarnlk-a scény otváracieho 
predstavenia . 

V srdečnom rozhovore ocenil umelec-

o orgnn i c ~ ej š ie prepo jenie teoreticko·es
tetického aspektu s umeleckým cltenim. 
U Kresánka sa táto jednota demonš tro
vH la o. i. v spoj_en i a preyojeni muzika· 
logického a s kladatefského vzdela nia , 
muzikologicke j i s kl ndate fskc j a ktivity. 
Počas Kresánkov5'ch š túdii v Prah e ma l 
Otakar Zich na Karlovej llnive rzite pred· 
násky o estetike Smetanovej hud by. U 
ZichH sa stretol náš jubila nt s filiáciou 
hudobnoestetlckSrch a hudobnopsycholo
g·tckých aspektov. je vhodné sl povšim
nú ť, kafku pozornosti venoval o rof. Kre
sá n ek hudobne j psychológii (vlastne mu· 
zikopsychológii) napr. vo svoje j Syste
matike . hudobnej vedy u na pokon aj v 
Základoch h udobného myslenia. Estetika 
sa u Zicha neoddefova la st r iktne od his
toric kého a spektu, ale hudobnoh is tul tck5' 
pohfad nu Smetanu bol prehlbenejši vďR · 
ka organickému uplati\ovaniu estet ic · 
kých kritéri!. Ukáza lo sa a j na tomto pri· 
k lade, že jednot livé su bd lSClpliny hu
dobnej vedy sú o .to účinneJšie a efek tiv
ne jšie, čim s ú viac ko;u ple mentárne jšie. 
Ak ide o diferencovane pramene ško l
ských rokov . prof. Kresánka, nemo:Zno ne 
spomenúť profesora jo:,e : ä Hutt era, k to 
rý s a vo vedomi a v kon ti nuitH ďalšie 
ho vývoja česke j muzikológi~! prl liš neza 
fixova l. Možno to bul teho • enon•enolo
glzmus a pozttivizmus . ktorý u neho sa 
mého su prejavova l neruz a Ko de mo:1· 
stn~cia sys té movustl , nového VIdenia 11 

pomenovania už známyc.h skut•·~ n os tí. 
Práce ako s ú Harmonický prinCilJ, Me
lodický princip s tupnicových r .• tl mali 
však okrem u rč itých negat lv v.l fKý vý· 
znum u j pre zrod Kresá nkovej etnomu
zlkologicke j orie ntácie i pre koncepciu, 
ktorú Kresánek nazýva hudobným mysle 
nim. Aj u Huttera poznáme prácu s po
dobný m názvom: Hud~bnl my5len l - - .od 
prHvýk i'iku po vlcehlas, ide vša k o prácu 
celkom odlišnej koncepcie, metódy i ú
rovne v porovnan i s Kresán kovou kniž
nou trilógiou o hudobnom myslenl, vy
znievajúcu nes porne v prospech Kresán
ka. 

Ďalšlm Kresá nkový m uči t erom na praž· 
ske j unive rzite bol prof: Zden~k Nejed
lý. Táto osobnos( vedecká i pol it iCká je 
prlliš dobre zná ma a nepovužu jem za 
pot rebné nu tomto mieste rek apl t u lovuť 
v podrobnostiuch jeho urient:íciu. Ale 
preds!! s toji zu tu pripomemH _J t:hu kom-

Di\la 1·8. novembra v dopoludňa jšlch 
hodinách odovzda l na Prabkom hrade 
generálny tajomnli< ÚV KSC a prezident 
CSSR Gu~táv Husá k preds tavitefom Ná
rodné ho d ivadla Rad Klementa Gottwal
da . Toto na jvylllie Atátne vyzna menanie 
bolo udelené Národné mu divadlu na ná
vrh Preďsednlctva tfv KSC pri prUeži
tosti 100. výročia jeho otvorenia a v 
oceneni je ho zásluh o rozvoj českoslo
venske j kultt!ry. Z rúk s údr uh!J Husá ka 
ho prevzal ná rodný ume lec. r iaditel Ná 
rodné ho divadla Jil'l Paue r a jeho ďalši 
predstavitelia. ( CSTK l 

plexnosť pohladu na hudobné ja vy, či to 
bola problematika h usitského s pevu, či 
Smetana a jeho doba. Prof. Kre~á uek su 
svo jimi úvahami o hudobnom povt domi 
spoločnosti , o začleneni hudby do ku l· 
túmeho kon textu vzbud il v pos ledne j du 
he priaznivý ohlas, pretože p:·esne jš1e 
než doteraz form uloval problémy pos ta
venia hudby v našom kultúrno.! . kon 
tex te , v kultúrnosti spoločnosti. Ne jed 
lého "spol očenské videnie veci" n es por
ne mo tivovulo a j Kresá nka a jeho vý
znum ná práca o spoločenske j funkc ii 
hudby z roku 1961 tvori orgun ický do· 
plnok prác o pudobnom mys leni. Kresán
kovo s me rovanie ku komplexnost i v skú· 
man! hudobnýc h problé mov možno v n ie
čom odvodzovuť z Ne jedlého publikac
nej i pedagogickej činnosti. Ak spomi
name významný zásto j disciplln sys te
maticke j hudobhe j vedy v prácat::1 pr01. 
Kresánka, neznamená to akési podcene
nie h udobnoh is toricke j práce. jed nou zo 
základn5'ch metodických devlz bolo u ne 
ho his toricko-vývinové s kúmRDi f! Ja vov. 
Teda nie tonnlita ako me tafyzický u sta 
tic ký systé m. ul e tonalita vo s VU jH j his· 
torickej premennosti. Nie spoločenská 

fu nkcia hud by ako izo lovaný 11 s ta tic ký 
juv. ale ako vývo jove premenná l<a tegó
riu . To su týka i his tori city tek !onihy 
o ka tegórie hudobnej fo rmy. · 

l l ž z toho, čo s me s i doteruL. pn · 
pomenuli , vyplýv!! , že pr lchod prel. Kre
sá nka nu Slovens ko u na Univerzit u Ko
mP.ns ké ho, Co ako nená pudný u ncugre
sivny, zname nal novú kvali ta tiV'lll po lo
hu poi\at ia muz iko lógie. Ak predtým išlo 
u Dobroslava Orla o prvé, ta k nJ ·~enu in
fo rma tivne sondy clo hudobnýc h dejfn 
Slove ns ka , u Konštantina Hudeca •J pred · 
Cllsnú s yntézu, ktorá predbiehal!! !\i rš;e 
orga nizovunú heuris tik u a ann lýzu, u 
Franti ška Zugibu o kon~t r uovn ni e de jín 
hudby zo sekundá rnych prameitOv, tak 
zra z u sa s ta la hudobná his toriograf!!! 
jednou z ústredných disciplin nuse J mu· 
ziko lóg ie. His torická metóda p l'll kroči l u 
lnnnice his toric ke j muzikológie u s tal d 
sa poznávacou metódou a j v lrud i č n e 
nehistorických disc lplinach. Boli vytvo
rené pred pok lady pre šir~ie c hupunie 
muzikológ ie aku súboru špec ializuva ných 
Lllsr. ipl in. Crm však bu cli.'i t ieto lhsc ipliny 
~ pec ializuvanej si e, tým viuc si hud(l vy· 

l Pokručuvn nie 011 3. st r. ] 
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• BESE~'Q O NOVEJ CIKKEROVEJ OPERE .,OBLIEHA

NIE BYSTRICE" usporiadali dňa 23. novembra 1983 na 
pôde Slovenského hudobného fondu Zväz slovenských 
skladatelov a Zväz slovenských dramatických umelcov. 
Na besede, ktorfl viedol léf opery SND Marián Jurlk, 
sa di!aslDill autor opery národný umelec Ján Cikker, 
relisér premiérovej inscenácie zasltlllý umelec Bra
nislav Krilka, dirigent usltlllý umelec Ondrej Len6rd, 
vlacerl opernl kritici a hudobnl publicisti, ako aj mnohl 
prlvrlenci Cikkerovej opernej tvorby z radov odbornej 
l laickej vetejnosti. Impulz k bohatej a zaujlmavej dis
kusii poskytli dva tvocJné referáty: dr. Igor Berger ana
lyzoval nov# Cikkerovo operu z kompozii!uého a libretls
tlckého blldiska, prom. blst. Igor Vajda hodnotil zasa 
lnscenai!n6• podobu a umelecké 6roveň jej prvého pred
vedenia v 1a'ealiz4cil operného s6boru SND. Obllrny ko
mentár k novej opere podal prUomným sém jej tvorca, 
skladater J6n Cikker. Beseda o opere Obliehanie Bys
trice bola záslolným a mimoriadne osolným i!lnom 
obocb umeleckých zväzov a svojou odbornou i spoloi!en
skou trovňou patrila k najhodnotnejllm podojat!am 
uskutočneným v poslednom obdobi na pllde Slovenského 
hudobného fondu. 

• PRiMIA MLADfCH PETROVI MIKULASOVI. Zviiz slo
venských dramatických umelcov a Slovenský literárny 
fond udelili Petrovi Mikulálovi, sCilistovt opery SND, 
Yýroi!ná Prémiu mladých ako ocenenie za najlepll spe
v6cky výkon mladého spevéka v predch6dzaj6cej diva
delnej sezCine, konkrétne za álobu Kecala v Smetanovej 
Predanej neveste a 61ohu Dulcamaru v Donizettiho NA
poji l6sky. Prémiu mladých, ktoré zodpovedA Cene Jan
ka Borodái!a v oblasti i!inoberného divadla, prevzal 
mladý basista dňa 23. novembra 1983 v Bratislave. 

• PIESŤANSKt ABONENTN8 KONCERTY. Do ltvrtej 
sezóny vstupuje abonentný cyklus koncertov v Dome 
umenia Slovenskej fllbarmCinie. Na otváracom konc.rte 
(17. 11.) sa predstavil sovietsky organista Boris Roma· 
nov, ktorý do svojho recltélu zaradil diela Slonimskébo, 
Barbera, Ginasteru a ). S. Bacha. Oallle koncerty u 
uskutočnia v mesačných Intervaloch. Naplénované s6 
vyst6penia Státneho komorného orchestra zo Ziliny so 
léfdirigentom Janom Valtom, Slovenského komorného 
orchestra s umeleckým ved6cim Bobdanom Warchalom 
a Slovanskej fllharmCinie, ktoré bude v Pieiťanoch bos· 
ťovať trikrét. Za jej 'dirigentským pultom sa vystriedaj6 
Libor Pelek, Tomasz Bugaj z Polska a Ladislav Slovák. 
Zo zahranii!nýcb sólistov sa oi!ak6va vyst6penie rak6s
keho huslistu ThomaBB Christiana a gitaristu Gorana 
Soelchera zo švédska. Pri velkých vok61no-symfonic
kýcb dielach bude na troch koncertoch spolu6i!inkovať 
Slovenský lilharmonický zbor, K Roku českej hudby sa 
pripravuje uvedenie Dvofákovbo Rekviem b mol, op. 89. 

(kdkl 
• ZO ZIVOTA KRUHOV PRIATEĽOV HUDBY. Clenovia 

KPH pri StAtnej filbarmCinii v Kol iciacb sa nestret6-
vaj6 len na koncertoch usporiadaných StAtnou filhar
móniou, na členských schôdzach alebo besedéch s ·umel · 
cami, aké boli napriklad 13. oktCibra 1983 s huslistom 
Eduardom Gračom a violončelistom Igorom Gavrylom 
zo ZSSR a novým l éfdlrlgentom kolickej SF národným 
umelcom Ladislavom, Slovákom, ale us poriadali si aj zá
jazd (15. oktCibra t. r . l, v rámci ktoré ho navltlvili mesto 
Bardejov, kde v kostole sv. Egýdia sCilista SF zas!. ume
lec Ivan Sokol zahral niekolko skladieb J. S. Bacha 
a skanzen v Bardejovských kúpeloch. Najviičil zUitok 
vlak mali účastnici tohto z4jazdu z návltevy drevených 
kostolov tto Hervartove ( vyiie 400-roi!né drevená stavba, 
nedávno reJUJvovaná, patri medzi najkrajlie diela rudo· 
vej architektúry) a Trot:anoclt, kde bol kostol postavený 
začiatkom 18. storočia. Clenovia KPH mali nielen pekný 
zA jazd, ale aj umelecký zUitok. · l A. ). l 

• SEMINAR O VYUCOVANl IMPROVIZACIE. Ľudová 
lkola umenia v Rimavskej Sobote uskutočnila dňa 12. ok
tCibra 1983 seminá r (v rámci zasadnutia okresného me to· 
dické ho zdrul enia ), na ktorom sa zúčastnili učitelia 
ĽSU okresu Rimavská Sobota vyučujúci hru na klaviri. • 
Na seminári prednálal Stefan Drozdek, profesor Konzer· 
vatCi rla v Koliciach, o vyučovani improvizácie na ĽSU. 
Seminár priniesol poslucháčom cenné poznatky, ktoré 
budú m6cť vyuliť pri vyučovani tohto vyučovacieho pred· 
metu, zavedeného do učebných osnov na základe novej 
koncepcie ĽŠU. 

• SLAVNOSTNf: PODUJATIA. Ľudové l kola umenia 
a Zdrulenlo rodil!ov a priatefov l koly Bratislava l, Ob· 
rancov mieru 6, usporiadali pri prllelitosti 30. výrol!ia 
vzniku ĽSU dve slávnostné podujatia. 

V Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bra· 
tislava 111, Vajnorské ul. 17, sa d"na 24. ll. 1983 konalo 
vyst6penie tanečného, hudobného a literárno-dramatické· 
ho odboru. Prítomných hosti, delegácie drulobných l kôl 
z CSSR, NDR, MĽR, PĽR, ZSSR, pedagCigov, rodil!ov a lia· 
kov pozdravil predseda ZRPS dr. Potúl!ek. Podpredsed
nil!ka NV Bratislava l dr . Kvočáková vo svojom priho· 
vore ocenila vynikajúce výsledky, ktoré ĽSU na ul. Ob· 
rancov mieru v poslednom obdobi dosiahla a s úl!asne 
odovzdala do r6k riaditefky ilkoly Márie Morovej po· 
zdravnf Ust a Vyznamenanie pbNV Bratislava 1. Vy
sttíponie vletkých odborov CSU malo výbornú 6roveil. 
Zvlé!lť tanel!ný odbor jedlnel!ne reprezentoval oblasť lu· 
dového a moderného tanca. Choreogra fie slovenských 
rodových piesni s názvom Voi\avé ovce, Prihfad si hla · 
vlčku, Ourské spevy mali originálnu nápaditosť a llarivý 
národný kolorit. Skladby skladaterov 20. stor. l Sostako
vil!, Martin ú , Debussy 1 boli inl plráclou k pohybovo In· 
venčne stvár neným kreáciám - Ta jomné krabica , Sta · 
vebnica, Tanec bábik, Tanec pajácov. 'Okteto. 
' Druhé podujatie sa uskutol!nilo dňa 25. ll. 1983 v 
ústrednom dome pionierov a mládele Kl. Gottwélda na 
Mierovom námestl. Koncert drulobných Ľudových ikôl 
umenia Praha - Br no - Ostrava - Kolice - Bratisla· 
va pri prlletitosti 30. výrol!ia vzniku CSU bol venovaný 
oslavám VOSR. V preplnene j Zrkadlove j sá le sme po
čuli perfektné výkon y t lakov hudobných odborov l kôl 
dosahujúce konzerva tor iálnu úroveň . V programe kon· 
certu odzne li diela slovenských skladaterov ). Zimme · 
ra, P. Ma lovca, ). Cikkera. M. Schneidera-Trnavského. 
ďalej skladby ruských a sovietskych autorov M. l . Glln
ku, A. S. Da.rgomylského, S. Prokofieva a ďallich. 
Ľudová i kola umenia Bratislava l , Obrancov mieru 6, 

lli týmito podujatiami dôstojne pripomenula 30. výrol!ie 
svojho vzniku. 1 H. D. l 

Muzikologic é sympózium "Synt tizujúce 
ne iúc en encie v slovenskei muzikológii" 

V dňoch 27. a 28. októbra 1983 
uskutočnilo sa v Bratislave iiiužT
kologlcké sympózium na tému Syn
tetizuj6ce a dUarencujCice tenden· 
cle v slovenskej muzlkol6gll l ve
nované mozlkologlck,mo dielu 
prof. PhDr. Jozef~ Kresánka, DrSc. 
a doc,_ PhDr. Mlroslua Flllpa, 
CSc. ). Organizá tormi tohto, v po
ra d! už tretieho muzlkologického 
sympózia, boli Katedra estetiky a 
vted o umeni Filozofickej fakulty. 
Univerzity Komenského v Bratisla
ve a Zviz slovenskfch skladate
lov. V otváraclch prejavoch deka
na FFÚK prof. dr. l . štepanovli!a, 
CSc. a predsedu ZSS národného 
um!llCa prof. dr. O. Ferenczybo, 
boli prlpomenuté činnost a pracov
né vS<s ledky ). Kresánka a M. Fili
pa na FFUK a v kultúrnom a ve
deckom živote všeobecne. 

Téma sympózia signalizovala 
značné možnosti pre jeho progra
mové rozpätie. Pre referujúclch sa 
tak vytvoril dostatočne šlrokS' 
priestor pre prezentáciu prlspev· 
kov tematicky zameranS'ch viac
mene j na dielo a odkaz dvoch vS'· 
znamnS<ch osobnosti slovenskej 
muzikológie. )e Kresánkovou záslu· 
hou, že svojim vedeckS'm prlno· 
som vytvoril základ pre súčasné 
muzikqloglcké bádanie a hodno
tenie. Rozšlrenlm metodológie, vor-

. bou skúmanS<ch objektov, ktoré vl
del v spoločenskS'ch súvislostiach 
1 uprtamenlm pozornosti na zA· 
kladnS' vS<skum zaviedol do slovan· 
ske j muzikológie nové nároky , no· 
vS' štS'l. Len vďaka tomu mohol M. 
Filip jedlnečnS'm spôsobom rozšl· 
r if a obohatiť túto oblast o exakt· 
né metóďy, o podstatnS' prlnos v 
náukovS'ch dlsclpllnach, ktoré skl1 · 
mal na podklade diale ktiky. Ve
deckS' prlnos ]. Kresánka a M: FI · 
lipa usmernil referujúclch do 
dvoch základnS'ch smerov. Na jed · 
ne j st rane to boli referáty súhrnne 
hodnotiaceho zameran ia zaobera
júce sa priamo odkazom menova
nS'ch, na druhe j s trane to boli za· 
sa refe rá ty a koreferáty, ktoré nad
väzovali na Kresánkove a Fillpove 
vedecké vS<sledky a ko na lnšplrač · 
né a vS<chodlskové zdro je. Ten to 
zámer bol cielom a mal sa pre· 
javlf ako jeden z pozltlvnych zna · 
kov v pracovnej čast i. Rokovanie 
st zachováva lo pružnosť a vurla· 
bllnosť v obsahove j polohe !Jrls· 
pevkov. To napokon s úviselo u j s 
osobnostnS'm vk ladom a scho!JnOs· 
fou referujúclch z pozlcie vlast· 
ného pohlud u roz!Jracovávaf a do 
tváraf jednotlivé problematiky v 
ni mi zvolenS<ch témach. Výsled· 
kom toho bolo, že sym!Józium ne
predk la da la jeho účastnlkom tea· 
I'P.tlcky sa moúčeln é trllktovanie 

tém. Práve naopak - prednesená 
referá ty a koreferáty zohladňova
ll obsahov\'~ aktuálnosť problema
tik pre súčasnost. Predložené vý
sledky (l keď sú čiastkové 1 sved
čia o vS<vojaschopnostl muzikoló
gie na Slovensku, čo nesporne sú
visi aj s orlentovanlm sä na ak
tuálne spoločensko-kultllrne potre
by. Referáty tak vytvorlil a pouká
za li na kontlnultnS' celok, ktorS' v 
závere obsahoval množstvo podne
tov pre pracovné postupy v budúc
nosti. Netreba azda v tejto sllvls
lostl zvlášť zdôrazňovať, že sla· 
venská muzikolÓgia sa rozvljala 
takrečeno bez tradtcie a orientač
ne sa neustále pretvára a čoraz 
viac zameriava na prttomno:;t 

Daleko by sme prekročili tu vy
medzené priestorové možnosti, ak 
by sme mal! podat uspokojivÍl sprá
vu o všetkS'ch 32 prlspevkoch, kto
ré odzneli n~ tomto sympóziu a ko 
hlavné referáty a koreferáty. Chce
me pre to Iba poukázať na dominu
júce t ematické okr uhy v prednese
nf ch referátoch. PrvS' okruh prob
lémov tvorili témy z oblasti so
ciálnej funkcie hudby, hudobného 
myslenia, kompozičnej praxe, et · 
nomuzikol~gle, hudgbnej pedagogi
ky, estetiky a hudobnej histórie 
na Slovenl!_ku . DruhS' ~ematl ck ý 
okruh predostrel výsledky z hu
dobnej akustiky, aplikovania ma· 
tematických metód v muzikológii , 
vývinových zákonitosti harmónie a 
teoretické aspekty. Vzhladom k to
mu, že sa na sympóziu prvýk,rát 
zúčastnili a j hostia z Univerzity 
). E. Purk yn6 v Brne ( ). Vysloužll. 
j . Fukač, R. Pečman l a CSAV v 
Prahe ( L Poledi\ák ), môžeme ho· 
vorlť aj o vytvoreni t retieho okru· 
h u problematiky, zameraného na 
česko-sl ovenské vzťahy v muzika· 
lógll s perspektlvnou možnosťou 
ich ďalMeho prehlbovania. 

Za prlnos sympózia možno ozna 
člt účasť ,.mladS'ch muzlkológov'' 
z radov študentov, ašpi rantov a a b· 
solventov Oddelenia hudobne j ve· 
dy na FFUK a Hudobnej teót·le na 
VSMU. Deviatimi p r lspevka mi spra · 
covanýml na základe diplomových 
prác, prácami nRplsanými v rámci 
študentskej vedecke j a odbornej 
č innosti 1 SvoC ]. a ko a j samostat
ný mt !J l'ls pevkamt, preds tavila stl 

dorasta júca muzikologlc ká generá· 
cia. Oddelenie Hudobne j vedy FFUK 
v spolupráci so ZSS IÚadle značnS' 
dôraz na vytvorenie priestoru pre 
!Jrezentáclu a vstup mladej gene
rácie do vedeckého života. Správ
ne nasme rovante tohto zá meru do· 
kázél la kva llta t lvnH úrovei\ prls!JeV· 
kov, zameraných na problema tl· 
ku z oblasti syste ma tic kej vedy, 
P.XItktných metód a teórie. Preto 

Rozhlasový zápisník 
A/ rozh lasový zápisnlk " tomto 

roku nu/istoual posl ednú stranu a 
t ri provok uje spraviť l!wru a sl!l · 
llif. /,en~e to by sme museli mať 
.~polol!n~ho menovateľa, nesl!lt auut 
hru~ky s jablkami. Ale l!o , ak ho 
máme? Ba uk fe tak ý výrazný, žt' 
obsiahne i viac než /Pn rozhlasn 
PIÍ oblasť? 

l.ežl u poznanie lzl /Jšie pod po 
vr chom hotov~ho v ýrobk u. je v fed 
net stránke teho vzniku. Poz náte 
u/lp o r edakt orovi ako o l!/oueku. 
ktorý vie u texte náfsf dvadsať 
naJdôleWej~lch riadkov - a t ie 
potom 11yN arkne? Pred dtJads/ati 
m i pi atimi rol-:nli sme sa na líom 
veľmi zabávali ako redaktor i za 
l!ínajúcich edi cil; zahdlíali sme nim 
úzkost o tých duadsaf r iadkov: l!/ 
budú a l!i ich napokon nebude tre 
/Ja uyl!iark nuf. NE!sk ôr ho bol o' po· 
l!uf ako bonmot af u r ôznych me 
ne j zai nt eresovaných kruhoch a 
/Jo l už menej podarený. Vt i pko 
val o n iel!om z nezna l ost i a tó 
neznalosť sa týkal a ulustn~ho ras 
IU. 

Od o!Jrotleneckých l!i as bol u 
nós post redaktora zvl áš l nou k u 
teyór iou , dal o by sa povedať, že 
vznik/u akási redakt or ská ~kola . 
Možno, te vývin prir ýchlo predkl a · 
ria/ nou~ Jormy a ak pl utl , te cw 
torsk~ predstavy dozr ieuafú v ma 
t erUW, a ten bol nepoddatný, u ne 
cluk onal á f orma znal!! nedokonalý 
obsah, redaktorsk~ remeslo oli 
Skull ét yho a Krl!m~ryho potrelw 
val o tých naflep!;!ch. Predpokladu 
lo nadšenectvu a tvorivý ndl>of. 
Stálo ntel en pr1 zrode l!lánkou a 
knih . ale pri zrode kultúry. Tuke 
smp ho vel mi potrc>lwuall. A takl! 
.~1111' ho l zdecltft. A/ tlnPs tí OZII/SI · 

ní redaktori sú nad~enct . n/Jrode 
neckd rec/cllua. 

Nie , ~e !Jy 11 rozh lase vznika/ct 
noud forma. Skú~a sa už niekoľko 
rokov. Ale na druhe/ strane akosi 
suet ie l kufe. Ako mlmozem~(an; 
ak oby slynalizouai u. Hudba tu md 
spoJenie s nafaktudlnt'f!iuu t echnl · 
kou , spolo~nú pädu s Iný mi !dn 
rami , no a redak torský kdder , k to · 
r ému, zdd sa , o l!osi ide. Vymý!i 
fa typy, te ru pohyb. Sú to zuer en· 
ci Hanu~a /Jomansk~ho vr dt ane, 
redakcia symfonickef, komor nef a 
opernef hudby. O Ich úsili sved
čia v posl edných rokoch u spo· 
tent s elektroak usl/ckým Stúdiom 
ceny, prv~ ceny na medzlndrod· 
nom fór e Ol RT. Ale e!ite spoľahli· 
uefšl m meradlom fe dennd prdca. 

Prlznačnd pre ňu 26. septembra 
bol a l reldcla Na margo symboliky 
ndrodn~ho umelca Eugena Sucho· 
l'!a. Redak~ne Ju pr i pravila dr. Bte· 
la Có.rska, t echnicky Pavol Hanzel . 
Nad~enci. Kt o ich nevidel pr i prd · 
ci . dd sa mu to uysuetlif asi tak, 
te re/delu, k torú robia, pouaZuJú 
za suofu. Podiel Paula Hanzela nie· 
len t u, al e u cel ku prdce so slovom 
a hudbou uyznal!uJe sa vysokou 
vnl mauusfou pre obsah toh:o , čo 
sa var i. To nie ;e nijak~ ,.tech 
nick~ odvedeni e" , ur~lle o 11om a 
o Jeho výsledkoch e~te budeme po· 
l!uf. Churakter izuje Ich predoušet · 
kým yurmdnska citliuosf u man/ 
pu/deli s hudbou. Churakt erizufe 
to i prl stup Etel y Cdrske/. No ešt e 
oäl!~mi ju pr ezrddza výber /~my . 
Je; drumaturgia nechce o~úcha 
nost i, trdpl su s novými ndmetmi. 
autor mi , zamýšľa sa nad obJektom 
- a obfektom Je ztJCi~sa slovenska 
hut/ba. Ak sl mri!e IJ!I!Jmť , r~me !ly 

sa s účasťou a uplatnenlm mla
dých muzlkológov na tS'chto sym
póziách počtta aj v budt1cnostl. 
Predbežne nechceme dopredu upo· 
zori\ovať na rizikové faktory, kto· 
ré takto zamerané podujatia mO
žu priniesť so sebou, ale chceme 
za tia l vyčkať na výsledky budt1c
nostl. 

Vzhladom na Intenzifikáciu ve
gecko-technickej revolt1cle vo všet
kS'ch spoločenskS'ch oblastiach u
k!lzuje sa dôležité podporova( a 
neustále rozširovať odborne špe
cializovanú prezentáciu pracov
nS'ch vS<sledkov aj v takej vednej 
oblasti, akou je muzikológia, kto· 
rá sa doposlal považovala za spo· 
ločenskS' luxus. Muzikológia dnes 
tvor i n ielen dôležitú súčasť v kon· 
texte vied a vedeckS'ch vS<skumov, 
ale je neodmysllternou súčasťou 
vedeckého života spoločnosti vÓ· 
bec. Už vzhladom na rast požla· 
davlek zo strany spoločnosti, klu· 
denS'ch na jednotlivca, ktorS<ch 
kvantita i kvalita stá le narastá, je 
akákoJvek umelecká prax nemys
lltelná bez vedeckého zovšeobec
nenia. St~v vedeckého bádania po· 
dávajú ~onferencle a sympóziá 
(pris tupné _aj vereJnosti] . Je pre· 
to mimoria dne dOležité pre muz!· 
kológov, a le a j pre muzlkologlckS' 
dorast, overova ť sl na vyst t1pe· 
nlach pred verejnosťou svoj talent, 
neustá le si prl!h lbovať svoju eru· 
dovanosf, predkladať výsledky prá
ce, zlsk ava ť skúsenosti. Rovnako 
je nevyhnutné pre muzikologlc · 
kých pracovnikov oboznamovať ve· 
re jnosf so svojimi názormi a za
meranos tou vo vedeckS'ch dlscÍpll· 
na ch. 

Ze kultúrny okruh Bra tislavy tu· 
kéto podu jatia prl jlma s pozltiV· 
nym sta noviskom, o tom svedči aj 
koexis tencia tohto podujati ~:~ s uf 
niekofko rokov uskutočJ)ovanou 
muzlkologickou konferenciou ,.Hu 
dobné t radlcle Bratis lavy a jeJ 
tvorcovia ". Samotná prax presved· 
č lla - a to l napriek pôvodnýn1 
pochybnos tiam - o mofnosti vy 
tvorenia dostatočne širokého prle~ 
toru pre !J rezentáclu výsledkov mu· 
zlkologlc kého bádania , že v súčas· 
nosti našu verejnosť ,.uneste" 1 dve 
ta ké to podujutla. A to tým s klll'. 
a k pred kléu.llljll okrem rôzne zume 
raných tém, už a j kvail tatlvne dos· 
ta točne v yťažen ú vedeckú p1·oble 
ma ti k u. Z toh to blud iska môžeme 
hovo riť ta k o do!Jh)ovaní. ako uj 
o roz~lrovanl odborného spektra, 
čo je LI!Jine v sú lade so súčasným 
ná rokom spo ločens kého subjek tu 
nu neustá le !Jrl jl mun!IJ nových In 
rormli tll !JOskytovuných v~etkýml 

vednými ohl 11s ťu1111. 
INGE SISKDVA 

su rcttlšeJ tlostrti ll_ pori kožu, než 
nstduaia n« povrchu. 

Takd te at re/dela o Suchot)ovi. 
V zdplaue fu/Jile jných materidlor, 
le zuld~tna, hovori konkr~tne. sta 
u/a pr ed mikrofón fubllanta s Je 
ho na;aktuál nefslmi hudobnýn11 
myšlienkami. i keď v t om te o raz 
hlase i fe i úskalie: hovori sa od 
/Jorne . o akordoch, o motivických 
cletalloch, možno te pr e uBI ok ruh. 
te ~pecldlne hudobnd. 

Af autor te nad~enec: te nim 
Igor Vajda, promouaný historik . 
Rytier tohto I/lulu, ktorý ndm pr/ 
súcli/a ~kola. Co vie promouaný 
histor ik? Nepoclfufe potrebu frd 
zll!k ouat, ;e ponorený do mater/d 
lu, poznd ho tak dobre ako sklada 
tel, takt po takte; pdn proJesor 
pf ska rozložen~ akordy, autor . by 
mohol plskať s nim. Niekde sa l! lo· 
veku stra!ine ~ladu . aby rozmýSfai 
e~tl! hlb~ie, ro.bl si otdzn /ky. fe to 
tn~pirufúca re/del a. 

Nazuaf at ndrodn~ho umelca Hu
gena Sucholía nad!iencom? Ktovie? 
Ak sa nad tým zamysli me a sme 
úpr!mnr, nad~enec te vlastne slcór 
predporclad, úvod, at keď výborný. 
Pán profesor Je nadsenec tam, kde 
hovor i, že htada7 k ont rast pokofa, 
rusllk d/nost /, d/atonlky so ~tuanl · 
cou duudsi ateho storol!ia zosobne: 
nou v duandsftónoueJ technike. je 
l!osi ohromne optimist ické vo r1le 
rl! , že sa to takto dd r ozdeli(, no 
Id md svoJu polaritu a až ak sl. 
Nouek uvedom!, že to tak celkom 
neJde, nastúpi skepsa, zastavenie. 
Pomal~ unikanie. 

Ale zastavenie, to nie, eSte vt dy. 
vďaka, sú tu nacišenci pohybu, kto 
rt to nedovolia . Sú tu nou~ ter ml 
ny, otudra sa nový zdplsnlk. Te11 
rohtor ol!n(l, ten bol plodný. Na 
st rane MA lJAT te: nezostal dlž 
ný, pretože na strane IJA/, fe: cla/ 
uwfalie . ale/Jo vzlet nef~ie nadse 
ni P. NADA FOLIJV AR lOV Á 



Snlmku . urch lv ZCSKU 

Najčas tejšie ho vldavall návštevnlci 
oper y Ná r odného !llvadla v Prahe, ktor(! 
viedol ako jej umeleck ý šéf viac než 
šesť r okov. Sedával denne v p t·ltml slu
žobnej ióže a pozorným zr akom l ne
omylným sl uchom s'ledoval umel ecké vý
kony sólistov, zbor u, or chestra l dlr tsen 
ta, aby ich potom hodn otil so seoevlast 
nou ná ročnosťou a br itk ou, no l áskavou 
i róniou. Roky 1958-64, k edy ]an Seidel 
stál na čel e opery Né rodného divudla. 
sa nám dnes, z historického odstupu ja
vla ako najplodnejSie, koncepčne najuce 
l enejši e obdobie v povojnovom vývoji na 
!\e j prve j hudobnej scény. lnscenovanlm 
rozsiah lych cyklov opier Smetanov ých, 
Dvoi'ákových , j a náčkcivých a Mozurto
vých nadviazflla táto éra nu živú tradí 
diu inscenačných člnov Karl a Kovai'ovicu 
a Otakara Ostrč lla . Novo boli nastudo 
va né opery B. Marti nu 1 Mlrandollnu, 
1959; ]u lietla, 1963 l . Bergov V0jcek 
1 J95Yl . pt·výkl'á t bol uvedený Prok ofie-

------
K se emdes· 

1 Uokoncmue z l. str . l 
nucovať syntézu, Integr áci u u ~ pon1 fnunu 
l<om plementárnosť. Rozvoj h udobnl:! j ve
dy však potrebu je • okrem vzdelnnýcil 
mozgov aj spol očensko- ln štltuct onlílne 
pr edpoklndy. TIE! vytvori lo našo spoloč 
nosť v pofebrutírovom vývoji budovnnl nr 
pro fesloná lrH'!l rn~t l t u ci onl\lne1 :.>ázy ta k 
1111 vyt.uk ých t lw l <ích, ako aj v Sl •.v cnskf·1 
.1kadémi i Vted u v r ezortných úst11voch. 
Zhodou subjek llvuych 1 ObJP.!Itlvuyt f, 
•Jkolnost1 dostu lu ~u slovensk á muztk o 
lóg 1u do kva lltut l vue novej sltuácltl, kto 
' '(l umožiwva la vznik a per sonél ne ob · 
" udenle m ektorých k1učových dl sciplln 
h r)d obnej vedy. Tak došlo k vyi: !eneniu 
lf'(lnotli vých ~pnclu llzácií n aktlvll aiw 
-.. t'r heurtstikn, dokumentáciu, lnterpretá 
•·ia. monogral i c k č práce a napok on oov1; 
~vn t P.zy depn hudobne j kult(l r y Slovan 
" ki t. Tuk do~ lo k uodu H relut!vnem11 
osumustatneniu ct nomuzt kolugic ký.:h ak 
trvll. uk o 1edne1 z najsi ln cjšlch str(• 
nok slovenske j. h udobnovedneJ ~ku l ) . Mu 
ludoiugick y su aJ slovenská et nnmuzik u 
lógiu vypracovala na disc iplluu. k tot a 
znesie na,náročnejšt e kri tértá domáce 1 
medzml'i rodné. Rozšl rll sn diupuzón pred 
•netu utnomuzl koJogického výsk umu. Zá 
ujem sa to t!,. rozšl rii niel en n•r kon1 
pl exné sk(tmanir! ľ udovej plesne. <t ie HJ 
1111 v ýsk um ľudových hudobných n(tst ro 
JUV, ntistt·ojovej hry H ľudových muzlk . 
, výskum l udovčho tanečného pre juvu. 

Tnk dosl o sicu k sporad tckému 11 nH 
dusr kompl etnému pre javeru u sc1 :;loven 
~ k ej muzilwl~gte v systemnllck yt·h rli , 
•·i p l fmtch h ulio llll eJ vedy. v nr u k t orýľ h 

' n t enzlvn1~j ~ i e u sústuv ne jš i e. v rn ýc l1 
ojedinele - ale predsa. Stupeil ru7.VUJH 
lwnr pl cxu stál e ~peclti i n efSíCh :.llsc:iplm 
t •~ melen vecou počtu a kvaltt )' eoudo 
vuuých muzi kológuv - a trebu : •c•vedať. 
Zl! oli oslobodenia tch vyštudovu lu tento• 
200 - al e u J profesionálne j zák Iadnu. 

f. ex isi enčného zubezpečenln, pr istro 
tového vybaveniu. organizátorsk ehu u 
" mcr i10vaniu. publi k u čnéhu zu h. ~t.pečova 
nra u in ých okolnost í. V tolll t >~ -;m ~!rP 

111 <1 každit s po ločnos( u rčit é S UilfUk t fvn . ~ 

1 oiJjekt fvne iinuty - a m(r ju ll!rlu '" 
1 111~u. Ta k su nuprfk iali ubjuvtlo u ná· 
pestovanie hudobnej akustik y, k l on~ ho 
lu umožnené osobným vypllt l ru Mi rosi11 
Hl F'ilipu. Ide o l hscipiínu. ktor{t :e zviá~t 
náročná na pt'!Sit'Ojové vyhuven t c~ <1 tie 
IO objek t fvne ťažkosti SU dul i IJI'Skona( 
dJH mi monuclnou aktlvizliciou :-.tl l>fCk t ív 
nehu fukt ot·u. Málokto počitu l ~h>ll!ruz .. 
t ým. že hudohnA vedu móže potrebuvar 
ukt·em knižnice. písacieho stolu , papieru 
" ceruzky a1 dajak é ďn l !: i e prfstr o je. 
Tý m naréžam UJ nu Jeden z !t.tľdin flt 
nyc:h pr oblémov naSe j muzlkoló~ te, na 
kvalitu a aktivitu subjektlvneho faktora. 
Hez nich by totiž uni jedna vedet:l>á dis 
dp l lnu nedosiuh\a un! i n!>tituclonfl lne unr 
prlslt'O fOVé Ct pr i estor ové 7.u brnvečelll l' 
pre svo1 rozVOJ a svoju dynamlck :t inová 
c ru . Ak som spomenu l počet uo!'ol ven 
l uv hudobneJ vedy od osl obodenln, tt·eba 
t;ež konšt atoval, že tento počet :·m dost a
t uč ne nepre javuJe práve v akt ivit e. lni 
! wtlve 11 priP.bo tnost i toho. čo >; lo-

K 7 5. narodenln.tm "'rodného umelca Jana Said la 
• 

ČERV V KVE vo 
v ov Príbeh opr avdivéh o človeka 1 1960 ). 
a k 10. výročiu skl adatelovho ťlmrtla 
vznikl a skvelá inscenácia Lásky ku trom 
pomarančom 1 1963), ktorá sa pod tak tov
kou Jaroslava Kr ombholca :> taJa ozdobóu 
celkom jedinečného podujatia: festivalu 
Prokoflevovho hudobno-dramatického 
diela, uskutočneného Národným divad 
lom v spolupráci s opernými sťl bormi 
z Brna, Ostravy a Plzne. Umel-eckou a 
kultúrno-p_ol it ickou udalosťou prvoradé
ho významu, ktorá prispela k pr ehlbeniu 
vzájomného poznani a a rodnej bratsk ej 
spolupatričnosti oboch naši ch národných 
h udobných kultúr, bol zá jazd Národného 
divad la na Duklu, do Bratislavy, kde v 
pr!rodnom umflteátri na Devine bola ne- _ 
zabudnutelným spôsobom uvedená Sme
tunova Libuša k 15. výročiu Slovenského 
národného povstnnia ( 1959 ). a po) om ďa 
lej cez Gottwaldov a Ostravu do Sme
tanovej Li tomyšl e, ktorá spolu s k olektl
vom oper y Národnéh o divadla vzdala 
hold tvorcovmu génlu. Pripomei'\me ešte, 
že za Seldlovho vedenia bol oper ou Né
rodného divadla naštudovaný rad súčas
ných českých a sl ovensk ých opier, ak o 
napr. Borkovcov Pa leček, Pauerova Zuzana 
Voj!i'ová, Suchot1ov Svätopl uk, Bur lano
va Maryša, N ejed lého Tkal cl , Cikker ovo 
Vzkriesenie, Doubravova Bulada o lásk e. 
i šu Krejč!ho Zmätok v Efeze, ]. F. Fische
ra Romeo, Júlia n tma a ďalšie, zo sve to
vého r epertoáru pr edovšetk ým Struusso
va El ektra a Gava lier s r užou a Brlt te
nov Al bert Her r lng. Historik, ktorý bude 
hodnoti ť tot o obdobie, Ist e vyzdvihne 
sku točnosť , ,,e prevažná vl.l čši na t ýchto 
Inscenác i i mal a špič k ovú umeleckú úr o
Vtli'l. ·Al e n ielen t o. Každá premi éra bol u 
vždy zasadená do šir šieh kultúrno-poli 
t ických súvislosti, čo dokumen tu je Seid-
Jov prezieravý zmysel pre pot reby živo
ta u politickú realitu, nu ktorú operu 
Národného cl ivndi fl svo jou prácou r eago -

EFA 
IJólne nuzývéllll!J sub jek lfv nym č tni t eľom. 

Spomeniem vša k a j cľalši e di st;iplln y .1 

aktivi t y, k tor é su u nás v posledhýc!l 
!l esutroči ach objuvl li . Boli to pr(Jct! z ob 
last! hudobnej estetiky. teórie h udby, 01' 
.~:anológle, pedagogik y, doku mentur :st iky. 
ut·ch fvn o-muzeti lnej pr tice. edlcie prame
l'iOv. využlvania počltačov , teór·te nudou 
nej komuni kác ie, semiot iky. :..plikácw 
teóri e systémov u ďni !> i e. Vyratúvum ča 
sove i čo do závužnost i neekvivalentné 
sku t očnosti. Ide mi skôr o demonštráciu 
toho, že práce v obl asti nu!;el muzik a 
lú.~:le sa rozrastajú do šft•ky, získava jú 
nové možné í spo ločensk y potrebné šve
cial izácie, osvoj uj(! si ni ektor·~ nktulilne 
metódy a koncepcie z osta tných vied 
s poločenských . prft·odných, tech nických, 
zo všeobecnej metodológi i:! vted u Iné. 
Táto skutočnosť zodpovedá ObJCk tlvnemu 
t rendu klíclt·ovému 1 trendu vývoja vedy . 
Al e tak ak o osobný prik lad pracovitosti 
u húževna tosti pro f. K r esánka st ači l v 
povo jnových desa ť ročiach na to. uby vzni 
kuli vodnety pr e expanziu hudobnoved
ných špecinlizáclf. tak v tomto štadlu 
JU pot rebné nielen to, aby škol a žäbez
pečovula ažurit u svojej práce. sledovala 
svetový vývo j u met odologick y sa zdo
k onuroval u. Tentz sa stáva pr imArne dô
leži tou aj ublusr organizáci e. k oordlná 
c le plá novaniu, prognostiky u optimál ne-
110 vyu2fv ania varných kapacit vo vedec· 
kov ýskumne j u publikačn ej práci. ]e v?;e
ollecne zná mo u s k utočnosťou . že v in 
terdisc rpli nárnorn výskume su vid! bu 
dt'rc no~r vedy . Al e u nás nie je naplnen~ 

r·uv nomerný u z h 1udisku s pol očenských 
pot rieb pr·oporčne vyvážený rozvoj sub· 
tll~c ipl f n čl !;peciu l izácif - ako sú napr . 
výt.kutll sú časnej hudobnej kultúr y. na j 
mtl tvor by. esteti ky, vsychológi e. socio 
lógw . pedagogi k y a i né. ]e v?;eobecne 
znl11nou skut oč nosťou , že čim vl.lč~l JS 
~úlw r speciuliztír:lf. t ým je pot t•ebnll jšie 
zalwzpečovu t iutegr áciu 11 syntézu č !nst 
kových poznut kov. Je to votrebné nielen 
pl'l! bezprost redn ú !;kolsk ú prux. ule 1e 
to pod mienk a kvuli ty samotnej vedecko
vý~k unme l pr áce 11 jCJ spol očenskej pci 
~oltn nstr. 'v cdeck(t syntézn n ie je súčet 
.riuho vozhron ružďovanie z!skuných č l ast 
ltov)•ch pozn11 tkov , u le je to súča sne spc\ 
-..oh rr cSf!lll ll prohiémov na k vu lltutrvue 
vy-;~Pj úmvnr. L' st lit! .. pokre ·!lnk ovskel 
gť• n rrtkll' " su pre jilVtlo nesvon m vznikom 
dulšlch ll pr ehJ henflll tlotC;H'Uj!;lch !;pllci!l 
l izác:tí. /\lc súčasne sa t u preju vuje 111 
syntett ZU JÍICII tendend u. ktor ú bude m! 
sporne symholizovu( knižné pt·ácu Oská· 
n r Elscheku Hudobná vedu súčasnost i. 
AJ tu uk o UJ v iných prlic,.ch su uká
že. že sl ovenská hudobná vedu má a mô · 
?.f! plniť sv o je svoločensk é záv!Ízky nie
l en in t rover tným 11 vnútrosl ovenským u 
hrnnl čenlnt. Prá ve tie tzv . vnútorné, do
mAee otázky môže rte!;iť i bu nu zák lade 
siedovun iu celého vývo ja tuuzlkológie 11 

mýc h vied Vlll!! či menej vri buzných. bn 
môže zasahova ť účinne aj do tzv. celu
európskych, čl v?;eobecne !Jiatných tém 
oko je napr. problematika jednotlivých 
hudobných Mýtov, klllslfikáclu u typol6 
~i a fudový!'h hudohných vre,uvov, hn 

vala, Jan Seidel videl vždy hlbši e a dui CJ, 
než len do lin i ek partltúrového papiera 
alebo na druhý koniec svojho šéfovského 
stolu, nech už to bolo kdekorvek. Ako 
umelec a občan zasvätil plne svoj život 
budovaniu socialistickej kultúry, v ktorej 
hudba bohatým registrom svo ji ch žán
rov, umeleckých výkonov l muzikologlc 
k~ho poznania pln! svoja nezastupitel 
né Ideové, tvorivé a výchovné poslanie. 

Pre túto náročnú úlohu bol od začiat
ku dobre pripravený soÍ !dnym vyškole
n!m nielen v odbore skladby, ale taktiež 
výtvarného umeniu, architektúry a ma
tematiky. Mal súčasne mimoriadne or
ganizačné schopnosti, ku ktor ým postu
pom rokov pri budli rozsiahle vedomosti 
a skúsenosti Inštitucionálne, ktoré ho 
viedli k f iadlucej práci na mnohých úse
koch r ozvoja našej hudobnej kultúry. 
Ak o žiak I- B. Foerst ra a Aloi sa Hábu 
vstúpil do hudobného diani a mužsk ým 
zborom Balada o nenarodenom dieťati 
na báset1 Ji l'!ho Wolkra [ 1936 l u týmto 
č lnom ak oby anticipoval sv o j vážny tvo
ri vý vzťah k vokálnym žánrom, ktorý 
je prlznačný pre ďalši skladaterov vý 
voj. Po obdobi spolupráce s divadlami 
Mily Mellanovej u E. F. But·lanu d na
dobudnutl cennej pr axe v rozhlasove j 
11 gramofónovej nuht'ávacej tech nik e, pô
sobil j an Sel del ak o umel ecký riaditel 
grumofónovej fi ľmy Esta, ak o r edak tor 
Mazáčovho nnk ladaterstva, aby po oslo
boden! sa stal UJ11eleck ým t'ladltel om 
znárodnených Gramofónových 7.ávodov u 
spoluzakladaterom dnešn ých vydavateľ
stiev Supruphon a Panton. V cralšfch ro
koch prucovul v Kultúrnej r ade hlav 
ného mesta Prahy, v Ceskoslovenskom 
rozhlase, od roku 1978 je predsedom fes
tival ového výboru Pr ažská jar, od ľoku 
1980 predsedom ZväZJt českých sk ladat e
rov a k oncertných umelcov, podpt•edse
dom Zväzu českosl ovenských sk lada te-

dobných nást rojov a pod. Sl ovenskú mu-
7.lk ológiu oddAvna spá jali putá s hudob
nou vedou česk ou a niet dôvodov prečo 
by sa tá to vllzba nema l a utužovať v dál
šej k onkrétnej spolupráci. Výsledky mu
zikologfck ého bádania bratsk ých socia
listických k rujln sú tzv . bližšou zónou 
spol upráce i zdrojov voučenta, pr etože 
ako mala kultúra nemôžeme n nikdy ani 
nebudeme môcť sl zabezpečovať komplex
n9 vývoj h udobnej vedy samododávater
sky. teda r ozvfjanlm všetkého, skúmu
nlm vset kého u uutent ickým p!san!m o 
všetkot:n. Tzv. uk tlvny transfer vo vede 
bol vždy v minu lost i dôleži tý a jeho za 
bezpečo_vante v s(r časnostl i v budúcnos 
ti bude rovnak o dôl ežitou zložkou h u
dobnovednej aktivity ako je napr . zá klad 
ný a aplik ovaný výsk um. Problémy špe
c ializácie a synt é7.y sa teda stáva jú emi
nentne otázkou rozvijania účeln ej u c ie
ľavedomej medziná r odne j spolupráce. 

Ak má m otázk u špeciulizácie u syntézy 
demonSt rovať na di ele v r of. Kresánka, 
rl!d by som pt•Jpomenul jeho knižnú pr é
eu Slovenská 1udová piesei'tl zo stanovis
ka hudobného z r ok u 1951. O nej môže
me právom poveduť, 'že vznlklu z apli 
kácie aspektov hudobného mysleniu nu 
výskum našej ruclove j hudobnej t rad!cie. 
Ale sOčasne su r1ou autor p ričini l o k va 
lltat lvny skok v Jednej z t radične pes
tova ných dlsciplln našej spisby o hudbe. 
Syntézu a špecilllizác ia sa tu pr ejavujt) 
v dial ektic k ej s(tvztažnosti. Nie menej 
ek lu tun tný m prlkladom sú práce prof. 
Kresánka o hudobnom myslen l. Pre neho 
su fixovalo hudobné myslen ie uko pr ie 
sečn lk hudobnoteoretic kých poznatkov s 
psychologickou, sociologLck ou, etnogr u
flc kou a historickou dimen7.iou extsten 
cl l;! hudby . Tli to komplexnos ť zuruč ilu u i 
pribllžen ie su k podstatným vlustnostiam 
hudby. Kt·esánek tu demonšt ruje n iel en 
možnosť , al e u j nevyhnutnosť prekoná
vu n iH vedeckého parti k ulnrl zmu, ktorý 
bol duný pozi tlvlz mom fi renomenologi c 
kou orientáciou. K resánek dalej r ozvinul 
syntézu z nujl epS!ch prt\c medzi vojno
vej muzikológi e uko sú práce Besselero 
ve. llussmannove. Kur thove, Loloov e, u 
význumných osobnost iach staršlch - K. 
Stumpfov i , H. Helmholtzovi a H. Rleman
uovi uni nehovor i uc. Vývoj európske j 
hudobn ej vedy zn poslednýc h sto rokov · 
neru ožno churukt erizuvat ako priamočiu
ry vývoj od menej dok onuléhu k doko · 
nu i c j !;l ť!mu. od okra jového k podstatné
mu. V diul ektike ~vec if ic kého u všeobec 
néhu. kon!;t untného u h isto t·i ck y pre 
menného ztipusi lo sa o zmysel jednotli 
vých disciplln v snuhe o nájdenie toho. 
čo tvor i pri ncí pv u čo normy hudobného 
111ysl eniu. In ými sl ovumi . čo je fyzis u čo 
je .. nomos .. hudby. Kt·esánek nuzývu svo
ju koncepc:lu .,jazykovednou" a neusilu 
je su o pot)a tle .. jazykotvorné" , nechci • 
svojlnu prácuml vytvá rať návod na tvor
hu nových komunlkučných systémov. Ide 
mu o vedecké stunuvisko uj vo vztahu 
k otAzkam, ktoré putria do sfét·y kompa· 
zlciH. Nie JA to vsak vyznunle vlastnej 
~kludatelskej konCesi e, lež vlastných bá 
ctu tefských výsledkov. Preferencia pozor
nosti spočlvn v zlikludoch hudobného 
myslenia nu hudobnopsychologlckeJ 
vrob lematlke, do ktorej vyúsťujú niel en 
ot lí7.ky ontnló!ó! i f1 huclbv. ni e 1 prohl_P.Ill\' 

rov, značné úsi lie venoval práci v 
Ochr annom zväze autorskom, kde bol 
pr edsedom výboru, l činnosti v rade ďal 
!i!ch význatnných funkr:H. 
Ťažiskom · sk ladatelsk ej tvorby Jana 

Seldla je hudba vokálna, predovšetk ým 
rozsiahle mužské zbor ové cykly Polnica 
slávy na ver !;e F. Halasa 1 1946 J. šesť 
mužských zborov l V'. Nazval, 1965) a cyk 
l y miešaných zborov Menšiu r užová 
záhrada 1 V, Nezval , 1978] a Tri spevy 
večemlce 1 F. Hal a s, 1979). ktoré určuj (l 
vývojovú i_n tegrá l u celej skladat erovej 
tvorby. Seidlove kantátové dľela od Vý
zvy k bo ju na text 2i žk ovho listu Do
mažlickým 11946 ) , cez oratórium Odkaz 
Júliu Fuč_!ka l 1946 l a Odkaz živým ( F. 
Ha las, 1953 J. ktorým autor pt·ipomenul 
hrdln~kú epopeju Sl ovenského národné
ho povstania, až po symfonický pochod 
so zbor om A tak ideme na ver še I- Horu 
1 198Í 1. rozozneli nové, demokratické a 
spoločensky funkčné st ránky česk ej hud 
by po r ok u 1945. Skladatefov vzácn y dar 
- vy jadriť v l apidá rnom tvare masov~ 
pl esne revo lučný pátos doby nie povrch 
ne, ale s vášniv ým zau jat!m tribúna ru
du, zápasiaceho o pokrok a pravdu, na
šiel v~raz v Seidlových masov ých pies-
1\'ach, -z ktor ých mnoh-é zfudoveli, ako 
napriklad Vpred , spl.l ť ani k rok a Spev 
slobody. Základnú_ črtu h l bok ej komuni 
katlvnosti majú ·však i jeho symfonické 
sk ludby, Interpretačne vďačné koncer ty 
so sprievodom orchestra l sk ladby ko
morné, nacMdznjúce vždy oddaných In
terpretov a šlro_k ú poslucháčsku obec. 

Vskutku mladistvý tvot·ivý a živ otný 
elán neopúš ťa ]ana Seidla ani v týchto 
di\och, kedy si pr i pomen ie svo je význam
né životné jubileum. Popru jme pret o ju
bilantovi mnoho sviežosti, úsmevnej po
hody a nesl abnúcej inšpir ácie do ďalšieh 
r okov jeho p lodného života. 

VACLAV KUCEltA 

jeJ uper cepci e. V Kresánkov ej koncepcii 
sveta hudby sa výr azne akcentu je fan 
tázia, i nvencia a hudobný zážitok. Tu 
sl počina Kresánek nielen ako triezvy 
vedec, ale aj uko prak ti ck ý hudobn!k a 
sk l adu ter. Sám sa usiluje o v er ballzáciu 
hudobných juvov, ale súčasne poukazuje 
na nesprá vne chápanie r acionálneho v 
hudbe. Na tú to otázku sú citliv! najm!! 
Intel ek tuálne zuložen l skladatelia. Ne
možno však stuvať Intelek t proti faQtá
zll, pretože to sú vzá jomne su pr ellna
júce faktory ako nomotetlcké a eidet ic
k é schopnosti v psychi ck ej ak tivite č lo· 
yek a. V oblasti muzik ol ogickeJ In terpre
tácie hud by sa zasadzu je zn prehlbova
nie metód a na hľndanie špeci fick ej pod
sta ty vedy. To, o čo sa K resánek usilu
je v oblast i hudobného myslen ia n te je 
psychológia h udby, ale skôr psychomu
zlk ológiu, ta k ak o v sociálne j funkc ti 
nejde o sociol ógiu hudby, ale sociomu
zik ológiu a pod. Hudobnému mysleniu 
ako špeciti lnej muzikol ogick ej problema
ti k e sa vyčltnla neraz jeho hybridnosť , 
ale u Kresá nkn su ukazu je, že je t o 
sk ôr komplexnosť, ktorá zabezpečuje 
ít spešnú cestu hádunla v tejt o dlsclpll
ne. To je zá kladná devíza Kresánkove j 
pr áce rovnako ako dôsl edné upl atňova 
nie dialek tiky namiest o mechanických 
prlstupov. Kresá nek nachádzu v sonoris
tlke, dynamizme u tvarovostl základné 
k at egórie, k toré su špecifick y uplat i'\u 
Jú v procese histori ck ého vývo ja. Dve 
ďa l šie práce z problemutiky hudobného 
myslehia sa zaoberajú . probl émami tonu
Hly u tektoniky. Tonalita ukazuje, o čo 
v yššie sa Kresánek dosta l od prvého die
lu práce a ak ý má nadhfad nad deji 
nami i osobný postoj k súčasnost i. 

Kresá nkovu schopnost intenzlvnej špe
clallzácie u ?;irokého, syntet lzu júceh o po
hladu treba vidi ef aj v zrk adle jeho 
ďa !Mch výsk umných ok ruhov, ako sú 
star šie i novšie dejiny hudby, otázk y 
hudobnej a esteticke j v ýchovy a iné. 
Potv r dzu je su, že nielen tvorivá poten
ci a u osobnostný záujem, ale a j doba a 
jej potreby diktujú stupet~ aktuálnosti 
tém ll rozsah špeci alizácie. Kresánek vo 
svojej dobe a vo svoje j generačnej vl ne 
spln il túto dvojjedinú úJohu v iac než 
čestne. Bol , možn o povedať, šťastným člo
vekom, v diele ktorého došlo k harmo
nick ému súladu medzi subjektlvnyml zti 
u)muml ll objektlvnymi spoločenským i 
potrebami. 

Profesor Kt·esli nek svojim širokým zá
berom a schopnosťou Isť do hlbky prob
lematiky, je r ovnako vzorom pre ďalšie 
gener ác ie svojou vrucovttosťou a húžev
na t osťou. Dá su poveda(, že sa v pr os
pec:h hudobne] vedy zriekol sk ladatefsk ej. 
k111·1éry . pretože na t1 U mal nielen po
trebné vzdelanie, al e i invenciu. Kom 
plexnosf prlstupu a špecializácia sú pro· 
tipóly, ktoré sa realizujú v každej fáze 
v~vo]a vedy a spoločnosti na novej úr ov
n i. 'š pecializáciu 1 široký rozhlud. integ
ráciu 1 syntézu sO úlohou pre generác: ie. 
ktoré vychoval a ktorými dnes sloven
ská muzikológia disponuje. Ak mô j prl 
svevok c hce byť l audáciou jubilanta, sít
časne sa snaž! byť výzvou k lntenzfv net· 
~ l emu voznanl u st r atégie vývoja našej 
dlsc ipllny u výzvou k zlepšovnniu toho. 
(:o nnzývame suh jektlvnym t'Hktoron1. 

' 



SLOV NSKÁ 
FIL R ÓNIA 

10. 11 11. Xl. 1983. G. Sviridov: Kurské 
piesne, kantáta pre zbor a symfonický 
orchester na rudové texty; R. Schumann: 
Koncert pre violončelo a orchester a mol, 
op. 129; P. I. Cajkovskij: Symfónia č. 4 
f mol, op. 36. Slovenská filharmónia, di
rigent : V. Verbickij; Slovenský filharmo
nický zbor, zbormajster: P:. Baxa; sólisti : 
Dagmar Pecková, alt; Pavol Baxa, tenor; 
János Starkcr, violončelista (USA). 

Otvorenie Mesiaca CSSP zohfadnila dra 
ma turg ia SF uvedením Sviridovovej kan
tá ty, ktore j vznik podnietil a utorov vzťah 
k rodnému kr<)ju, k jeho folklórnemu bo
ha ts tvu . Svlridov pri nadväzovaní nu 
folklór si n eklá dol za úlohu novátors ky 
n ešlť jeho využ itie, a le sa snažil predo
vše tkým postihnút jeho poetickosť, svie 
ž u invenci u, melodickú krásu a v ob
lll s t i rormy využiť ich k účinným ná la
dovým l s tave l.mým kontrastom. Kantáta 
JO optlmls tl c. kou oslavou života s tem
peramentne pa tetickým záverom. Jej par
titúra ne prinúš!• pre tnterp1·etov špeciá l
ne kon c;epčné problémy - vyžaduje od 
n ic h však is til dá vku interpretačnej bez
prostrednosti, prirodzenosti, vrúcnosti a 
živo~ ti . Ve1·b ic !<é ho koncepcia Sviridovo
vej t,antá ty týmito č rtam i zauja la. Or· 
che:,ter bo l prlp1·avený spofahlivo, tak · 
ti ež zbory boli nastudované kva litne, a 
tým bol aj ús pech u obecenstva zaruče
ný. Pr l jemne prekvapili výkony sólistov, 
kt or! sa grupovali z radov členov SFZ. 
Kultivovaná, vrúcna a sebaistá D. Pecko
Vá jednoznačne presvedčila, že svojim 
s ýty m hlasom by dokázala na úrovni 
zvládnuť ženské sóla a j v náročnejších 
opusoch. Pavol Baxa , známy publiku a ko 
z bormajs ter, bo l v úlohe sólistu pre mno· 
hyc h pr!jemn ým prekvapenlm. 

Ame r ický violončeli st a maďarského pô· 
vodu j. Starker prezentoval svoje vysoké 
umelec ké parame tre na interpretačne 
c húlostivom koncerte R. Schumanna. S 
ús kal iami jeho koncepc ie vyrovnal sa 
na pozoruhodnej ú1·ovni. Tón jeho ná · 
s troja ma l ušrachtllos ť , znel sý to, bol 
bohato difere ncovaný, spevný, mužne 
vr úcny. S technickými problémami doká
zal sa vyrovnuť pria m fascinujúca. Tieto 
/: r ty umociíovala výrazová sila ume lca· 
ve 1 tvorivej umel eckej osobnosti. Starke· 
rovu hru zauja la pokorou pred sk lada· 
1eFuvým zámerom a sugest!vnym tvori· 
vým nadhFadom, v la s tným iba tým naj 
vUčslm umelcom. Spolupráca sólistu s 
on.:hes t1·om bola vyrovnaná vo zvuku, 
p rec!:wn v s úhre a dirigent sa usllo · 
va l, 1 keď nic vždy s plným úspechom. 
zohFad1'\'ovať só lis tovu koncepciu. 
ČaJkovského 4. symfóniu na hral Ver · 

blckij s orch es t rom SF na gramop_la h'\u 
p re hudobné vydavatelstvo OPUS. Omor· 
né hodiny JO j Stúd ia i nahráva nie pre
JHV ili sa kladne a j na tom to koncerte 
v značne) mie re uvornenosti hráčov 1 
dirigenta . Ve rbického koncepcia akcen· 
tovH la moment t l'Oglcke j dramatickosti. 
zvukov(l priebojnos ť až do neopodsta tne
ne robustných polôh a zbytočne preex 
ponová vala tempA. Orchester si t úto kon· 
cepciu os vojil u rea lizova l na úrovni. 
Sta li sme s11 však svedkami aj radu krás· 
nyc h výkonov zo s tra ny OI'Chest rálnyc h 
hráčov . Spome11me aspoií hobojové sólo 
]. Hanu~ovsk ého v Andant ina in modo 
di canzumt, kto1·é ti ež v súlade s Verblc · 
kého koncepc iou vyznelo o istý stupie· 
nuk dynamicky intenz!vnejšie, ako sme 
zvyk nut l u Iných dirigentských koncep· 
r. ll. Aj pizzlcatová 3. časť moh la vyzni eť 

. zrete rne jšte, preg nantne jšie a o vlások 
pomalsie. 

18. novembra 1983. Klavirne duo Paul 
Gullla - Roland Batik (Rakúsko) . W. A. 
Mozart : Sonáta pre dva klaviry D dur, 
KZ 448; J. Brahms: Variácie na tému 
). Haydna, op. 56; M. Ravel: La Valse; 
R. Batik: Impresie. 

Vo vseubecnosti pokladlíme každý sú · 
bor pôsobiaci iba dva roky za prim 
mla dý u už akos i automaticky predpo· 
k lad(1m e u neho is til mieru rezerv. Toto 
pravidlo naš lo vša k svo ju výnimku u 
ruhto kluvlmeho dua, ktoré prekvapilo 
vysokými profes ionálnymi parametrami 
~vo j ho vyspelého mujs trovstva. V ic h 
umeleckom žlvoloplse s me s a doč!tali. a 
a j sumt sa presved č ili , že obidvaja sa 
or ientu jú a j nu džez. Prax v interpretá · 
e li džezu umožnilu umelcom osvojif s i 
uko výc hod isko pevné d ržanie tempa a 
v rámci tohto obmedzenia dokážu so in · 
wnz!vne hudobne vyžlvať, a le i tvori ť. 

Za u JU ll IStotou svo jich ná stupov l h o· 
.:1 sedeli tok. že s i nevideli na ruky) . 
zvuk ovou vyrovnanosťou súhry, kto rá 
vz budzovulu oprávnený obdiv a rešpekt. 
ljž úvodný Mozu1·t očari l éterickou jem· 
11us ťo u , sympatickým P.osunom ,.do vyš· 
~ i c h s fér" . Hra dua nebolu púhou exhl· 
lllC iuu technic kej is toty, hravej e legan · 
1:1e, kl av! rncj bril ancle, u le š týlová, pre · 
sv ed č lv á u preclov~etk ým hlboko preci· 
1ená i nt erpl' l~tá c ia . 

Ak hy s na: c hceli porovnať vý kony 
uuidvuch čl enov dun. prikl onili by su 
IHI~~! syn qJII ! ic VIUC na s tra nu P. Guldu. 

Hovoríme s BORISOM VELATOM, šéfdirigentom opery štátneho divadla 
Rodák z p ražské ho Starého m~sta, ob

čan z juhoslovanským š tátnym pasom, 
tridsať rokov s ta ktovkou za dirigent
ským pultom košickej opery. To sú pod
s tatné body životne j a umeleckej pť'Ífe 
šéfdirigenta opery Státneho divadla v 
Košiciach Borisa Velata. Syn Pražanky 
u Dalma tlnca zap!sal sa po gymnaziálnej 
maturite na pražské konz~rvatórium. V 
dirigovan! - hlavnom predmete - rás· 
tol pod skúsenou rukou Pa vla D~dečka, 
popritom študoval klav!r a flautu. 

... Aj napriek zlovestné~~ tieňu oku· 
pácie boli to bohaté ro~y. Tallchova éra 
v opere Národného divadla, ul vtedy mal 
tých, čo ho legendarizovall a čo ho za
tracovali . Nekone!,!né debaty na galérii, 
v lkolských učebniach . . . Dideček bol 
naslovovzatý pedagóg, rástol som pod 
n!m päť rokov, ale obdivoval som Cha
labalu, o ktorom _si dodnes myslfm, le 
to bol nál najväčll operný dirigent. V 
týchto rokoch som stralne vera korepe
toval, dirigoval zbor pedagogick_ého odde
lenia konzervatória. Absolvoval som na
l tudovanlm Purcellovej opery Dldo a 
Aeneas. S Lndmilou Dvofákovou v titul· 
nej 6lohe Didony:. To ul bolo po oslobo
den!, Praha dýchala jarou, pomaly som 
si privy"kal za tympanami novozalolenej 
Opery, 5. kvi!tna. Ale ťahalo ma Z!l Cha
lobalom, do Ostravy. Budova divadla 
vstávala z ruln, vletko sa robilo na po
chode, ale s nenveritelnou dôslednoiťou. 
Nepoznali sme pojem vymedzenej pra
covnej doby, ak sa len nalla volná sk6· 

v Košiciach 

Snlmka: O. Béres 

je drAma, le v rytmickej maniere sprie
vodu je dramatlckt n6boj, le verdiovské 
ensembly s6 Yelké pl6tna, odhalajdce 
vzťahy hrdinov a kresliace nároča6 psy
ehologlck·é situácie. Obdivujem u Ver
diho dramatlzmus kontrastov a kontra
punkt tragična 1 komičnom (Sila osudu) . 
Alda je tradične povalovan6 za tzv. mo
numentálnu operu. Kolko je vlak v nej 
jemnej psychoiógle a velký.ch dramatic
kých stretnuti! V dirigentskom poňatl, 

ktoré dok61e Isť za zäpis partltdry, m6-
le byt' p6tos Aidy sáčasný a moder
ný! ... 

Taká bola Vela tova Alda z poslednej 
sezóny. Neokázalá, n enabubrelá - prav
d ivá a dojfmajúca. A poslednú funebrál
nu scénu dokázal v o rch estri vykresliť 

s prekvapujúcou iskrou erotizmu - ved 
Alda a Rada mes sa milujú l v smrti. 

. .. Za najhlblie Verdiho dielo pova
lujem vlak Dona Carlosa. Bol by som 
r6d, ak by mi osud doprial elte Falstaf· 
fa a Macbetha, týchto dvoch operných 
Shakespearov, ktor! 16 v istom zmysle 
plnil, nel ich dramatické podoba - vera
ka Verdiho liudbel Pozornosť dramatur
gii by sa mala upriamiť aj na ,.mladé
ho" Verdiho, veir kolický a bratislavský 
Nabucco neboli hitom iba pre jediný 

žATVA TAKTOVKY 
šobňa, tak sa korepetovalo. Chalabala 
mal obrovské nároky. Ensemblovka na 
slávnostn6 Libulu v máji 1946 trvala n ie· 
korko hodin. 

Potom priili i tyrl sez6ny v ·Liberci. 
Post korepe tltora, zbormajstra. V roku 
1948 som sa tu po prvý raz postavil za 
dirigentský pult ozajstného profesionál· 
neho divadla. Bol to večer krátkych ba
letov (Weber, Borodin, Beyer). Nasledo
vali dva roky v 6steckej opere. Popri 'cii 
rigovanl a nácvikoch zboru dostal Ílom 
moitnosť samostatných baletných a oper· 
ných naltudovanl. Ako operný ·dirigent 
som začlnal Smotanovou Hubičkou. 

V Koliciach hladali druhého dirigen
ta. Na prah1,1 ~ridsiatky som sa zrazu 
ocitol na výc_!!odnom Slovensku. V prvej 
sezóne 1953·51 som najprv prevzal Asa
fievovu Bachčisarajskú fontAnu a Dvo
i'ákovu Rusalku, spolu s umeleckým lé
fom Josefom Bartlom sme naltudovali 
Auberovu Nem6 z Portici, samostatne 
som v závere sezóny pripravil Nedba
lov balet Hl6py Ja_no a Urbancovu spe
vohru Máje. - Začiatok, aký má byť .. . 

P9 Baľtlovi s tal sa v Košiciach ume
leckým šéfom Ladislav Holoubek. Velat, 
popri opere, dostáva šanc u na jm!! v ba
lete. J)Jhé ľoky sa podpis u je ako di ri 
gent pod vl.lčšinu košických ba letných 
premiér - populárnu klasiku žánru l ien 
Ca jkovského Labutie jazero naštudoval 
trlk !'át l. pozoruhodné novinky z tvor· 
by socialistických krajin [ Gllerov Cerve· 
ný ma k v Macharovs kého choreografii, 
Kenesseyho Satôčka, Karajevova Cesta 
hromu], a le aj pod záslužné uvedenie 
pôvodnej s lovenske j tvorby 1 od Grešá · 
kovho Radúz a Mahullena v roku 1956 
až po naštudovanie baletnéh o programu 
z tvoľby Očenáša, Hlrnera a Paríka v po· 
lovi c i uplynulého desaťročia]. 

. .. Aj dirigovanie baletu má svoje oso
bité iipeclfiká, na ktoré možno dôjsť iba 
rokmi praxe. Zladiť momentálnu fyzicko· 
technick6 dispozlciu sólistu so zákonom, 
diktovaným partit6rou tak, aby to divák 
nepostrehol - vyžaduje prácou sk6se· 
nosť. Cosi podobné je potrebné vlastne 
aj pri opere. Aj tu musi dirigent citlivo 
vnlmat' každý nádych stílistu, pomôcť mu 
v pasážach, kde na to spevák "nemä", 
vo vysokej tes_slture, v n~ročných tem· 
pách. Pri hosťuj6cich sólistoch navyle 
treba okamžite reagovat' aj na in6 po· 
dobu kadencii, ne! je povedzme zaullva· 
n6 v domácom naiitudovanl . . . 

Nie nada rmo je Velat v našich po· 
meroch považovaný za výborného spre · 
vádzača u speváci pod nim rad i s pte · 
vu jil. 

Séfoviu do k o~tckej opery prichédzali 

ktorý hru! takmer v~etko spam!lti 11 s 
velkuu mierou pokory voči každému 
sklada terovl. Guida má zre jme lepšie ner· 
vy než jeho pa r tner R. Batik , pôsobiac i 
v oblasti džezu a j ako pedagóg. Ak su 
Ba tikov! sem-tam aj pritrafi lo niekoFko 
nepresnos ti (v Bra tis lave hral o s tupie · 
nok menej koncentr·ovane ako Guida, naj · 
ml.l v lh·amhsovt , a le i v pomale j čast i 
Moza 1·ta l bol zasa jeho prejav umelec · 
ky vyhranene jM, čo s úylsl z rejme i s 
jeho vyššlm vekom. Aj napriek malým 
výhradám odzneli však mnohé úseky Mu· 
zartu v priam ideá ln ej in terpretačne j po· 
dobe. 

Z celého program u su zda l najvim: 
problema tický p1·á ve Bruhms. Azda pn 
s pel k tomu 111 fakt . že tieto variácie 

a zasa odchádzali. Velat zakotvil. Pre
hla d jeho naštudova n! je imponu júc!. 
Mnohé opery prevzal na záskok a už v 
nich zotrval, Iné mu zostali po kolegoch . 
ktor! z divad la odišli. Boha tá bilancia: 
Smetanova Predaná neves ta, Tajomstvo 
a Dalibor, Dvorákova Rusalka, janáčka
va jej pastorky1'\a, Ca jk_ovského Eugen 
Onegtn , Borodlnov Knieža Igor, Piková 
dáma, Boris Godunov, ktorého úspešne 
dirigoval aj na ja rnom západonemeckom 
zájazde opery SND, Ntcolaiove Veselé 
paničk y, Lortzlngov Pytliak, Wolf ·Ferra 
rlho Styrla grobiani, Weberov éarostre· 
lee, Wagnerov Tannhl.luser. Fa ust a Mar· 
garéta. Hoffmannove poviedky, Ca rmen. 
n te nei1spešný pokus u dokáza nie ži· 
votnosti Sain t -Sa~nsovho Samsona a Da · 
lily v s lovens kej premiére. A aj rôznoro· 
dé diela opery 20. storočia - Krejčlho 
Zm!ltok v Efeze, Brkanovičova Ekvinol<· 
cla , Lagldzeho LeJa , Gershwinov Porgy 
u Bess. V marci čaká Velata prvé s tret
nutie s modernou slovenskou operou -
Cikkerov Mister Scrooge . 

Celá kopa titulov talianskej klasik y. 
Na jednej st ra ne Rossiniho Barbier zo 
Sevilly a Donizettiho Don Pasquale -
na dr uhe j st rane verizmus : Bohéma, 
Tosca, Maciame Butterfly [v troch naštu
dova nlach). Plášť, Sestra Angel ika, Tu · 
randot, Sedliacka česť s Komedlantami. 
V roku 1977 výbomé naštudovanie Gior· 
danovho André Chénte ra s troj icou Kon
der, Pappová, Ma uréry. Ä up rostred Ta · 
Hunov - Ve rdi : p rvý s lovenský Nabucco, 
Rigole tto, Trubadúr, Traviata, Sila osudu. 
Don Carlos, Alda, mimoriadne predsta ve
nie Othella v roku 1972. Slovenská· pre· 
mléra Simona Boccanegru. "Velat cl ti 
dramatický náboj ve rdiovskej hudby, má 
zmysel pre na p!! tl e vokélne j f rázy, spo· 
ra hllvo doprevAdza, dovolu júc tým naj · 
schopnejš!m zo sólis tov dokresrova ť spe
vácky výraz v jemnýc h nuansiách." 
(P ravda, 2. decembra 1975. l Skrátka 
Velat Verdiho vie! 

... Na ltúdiách som počúval, te je to 
populár, ktorý sa v repertpári dril len 
z vôle kulinárneho obecenstva, pre spe
vákov a pre efekt vysokého C. Veril 
som tomu. Ako druhý dirigent zostal 
mi údel - dirigovať populär. Séfovia si 
vyberali Mozarta, českú klasiku, ruskú 
operu - tzv. profilové tituly. Mne zosta
lo donekonečna taktovať Traviatu a "La 
donna e mobile" . A tak som rokmi do
spieval a dospel k presvedčeniu, te Ver · 
di bol neuveritelný dramatik a psycho· 
lóg, te kto chce pochopiť jeho velkosť, 
musi zabudn6t na orchestrálne .,m-tata. 
m· tata". Pochopil som, ie v klenbe frázy 

poznáme z fu rebne predsu len bohatšeJ 
orchest rálnej verzie. Tu sa žiadalo v ob
lasti tvorenia tónu viac sýtejšlch farieb. 
lepšie stlá čan ie kláves, čo sa v koneč · 
nej láze odzrkadli lo aj v oblasti výrazu. 

Naproti tomu je zau jlmavé . že ve rzia 
Rave lu v klavlrnom rúchu, vďaka tem · 
peramentnému s pádu inte rp retác ie . a 
oprávneným zdôrazl)ovanlm rytmického 
parameti'U, l>Ola už pri ju te rnejšia u pre · 
svedčtvejšlu . Poslucháč chtiac -nechtiac 
musel su dať uc hvátil' naliehavou dru· 
vusťou vý 1·uzu, skvele vybudova nými g ra · 
daCnýml o bli1kmi i virtuozitou prejavu. 

Inte nzlvne zažiaril Rolund Batik ttko 
uutor 1 Int er pret zá verečnýc h džezovýeh 
illlprovlzácil [UJ keď ICh nazvul l mprP. 
s it! ). jP.ho f' hl\ pHni t! džezu sa nenpieru 

zbor, ale pre kvality hudby v celom roz
sahu! ... 

Za . t rldsatse_dem rokov divadelnej čln

nosti dirigoval Boris Velat 95 operných 
a bale tných titu lov [ bÚanclu doplifa ]O 
tri operetné naštudova nia v Košiciach) . 
Vyše 20ÔO predstaven!. Vystúpenia v Ru· 
muns ku, Maďarsku, Bulharsku, Pofsku, 
NDR a NSR, Holandsku. S ba letným sú· 
bo1·om Státneho divadla dos tal sa až na 
juh . Apenlnského polostrova. Hudba 
s lovanských majstrov znela pod jeh·o ta k· 
tuvkou v s taro bylých s lc!lskyc!Í amflteá t
I'OCh. Košickú š tátnu filh armóniu pohos
tinsky dirigova l v Spanlelsku. 

Na prelome sedemdesiatych a osemde· 
s1utych rokov spolupracova l aj s .bans ko
by~rlckou operou Divadla j. G. Tajovské· 
ho a stál p ri zrode operných predstave
nl fes t iva lu Zámocké hry zvolenské. V 
lete roku 1979 tu dirigoval Rigoletta l s 
I'Umunskými svetobežnlkml V. Martino
iuom a E. Ghermanom v hlavných úlo
hách ), o rok neskôr košické naštudova
nie Nabucca s bulharskou sopranis tkou 
R. Maždrakovou a A. Starostovou v úlohe 
Ablga il, V. Ma rtinoiuom a P. Maurérym 
v titulnej úlohe a S. Kopčákom a ]. So
morjalom v parte Zachariáša. 

. .. Listujem análmi a zisťujem, le v 
kronike mi chýbo titul, ktorý by bol 
označený ako verký umelecký čin .. Omy· 
ly, ltandard, aj výborné naltudovania -
ale predsa len (často neoprávnene l -
prevádzk!!. Cltim zrelosť. Teilm sa na 
Cikkerovho Mistra Scroogea, ktorý ·od 
bratislavskej premiéry pred dvadsiatimi 
rokmi, nebol u nás uvedený. Ôrá!ÍU ma 
Janáček, ale napriklad aj také výlučné, 

ojedinelé a velké dielo, akým je Monte
verdiho Korunovácia Poppey ... 

Bo1·is Velat má pred sebou najkruji>le 
dirigentské roky. Také, v ktorých sa ta · 
len t u ovlédnutle 1·emesla snúbi už su 
zrel osťou a bohatou skúsenosťou. Sršl 
mlad!ckyrn zápalom·, svojským humo1·om. 
temperamentom Dalmatlnca a tak sa dá 
predpokladať. že sa mu s plnia nielen 
vyslovené umelecké túžby, a le aj to, čo 
rozširuje medzi svo jimi známymi ako ty · 

· plcky vela tovskú anekdotu - že na Sil· 
vest 1·a roku i999 bude v košickej opere 
dirigova ť Strausovho Netopiera. 

JAROSLAV BLAHO 

u jednostranné uprednost!'~ovunie rytmic
kej zložky. no posl ucháča zaujalo vyna · 
liezavou Invenciou, zvukovo-farebný m vy· 
užfvunlm nést ro ja. tónových možnost!. 
hráčske) virtuozity i tvorivého zaujati a. 
Opätovne sme su presvedčili . že spája· 
nie džezu s prostriedkami klasickej hud· 
by je jedna z c iest súčasného úsilia, pre· 
tože zu ruču je vyššiu mieru komu nikatlv · 
nosti s poslu chAčom. Možno to dokumen· 
t ovuť aj srdečným ohlasom. s a kým su 
s t retol výkon rakús kych hos t! u obecen
s tva - žiul, kvô li telev!zne mu prenosu 
o tváracieho predslétvenia pražského ND 
v te lev lzii, trochu preriedeného. Publi · 
kurn prinútilo upal uzom hosti k viuce 
rým d '-ezovýnl prldélvkom. 

VLADIMIR CIZIK 



l e retač á úfa lovens ý r to v 
boha tý hudobný život diela. Vie na
rábať s drobnokresbou [ Grešák), a le 
aj stavať velké llni e [Lisztl. V9borň'l:l 
hrá Bacha, o nič n eochudobnl Mozar
t a, brilantne nakomponuje Koloss u. S 
rozvahou a ted~ maximálne vyrovna
ne h r&! na súťaži a j kamer1 úrazu 
organistov [navyše na piešťanskom 

organe l - Bachove Triové sonáty. Pr
vú časf zo Sonáty C dur zahral čis· 
to, vyrovnane, najlepšie zo súťažia
cich. Svojim analytickým myslen!m 
pomáha syntetizovať, nadhladom ci
zelovať drobnosti. je osobnosťou, kto
rá neuzavrela svoj duchovný rozvoj. 

Záber z o!!ovzdávania cien. Zlava Z. Janáčková, E. Dzemjanová, J. V. Michal· 
ko, l. Sza'b6 a riaditel Slovenského hudobného fon~u A. Stui ka, ktorý odo
vzdal Cenu SHF za na jlepiiu Interpretáciu ~lovenského diela. 

O Jánovi Vladimlrovi Michalkovi by 
sa dalo skôr hovorU z pozťcie zre
lého filozofického názoru · človeka , 
umeleckej rozhladenosti organistu. 
Názor neprljlma, nepodriaďuje sa, vy
tvára si ho sám v čase tvorivej inŠpi
rácie. S autorom vedie skôr uméiecký 
dialóg, s _peripetiami protirečenl a 
mnohoznačnost l. je impulzlvny, pod
riadený cpvlli. Skôr, než by teoreti
zoval, radšej h rá a hladá podstatu v 
samotnej hudbe. Ak ju zacpytl, roznie
ti ju, ak nie, rád sa vzdáva a h rá 
potom pre hru samotnú. je Inteli
gentný, pohotový h udobn!k a Inter
prel. Bacha sl prisvojil, a le s výhra
dami. · Zahl'á ho plne [ Contrapunktus 
Xl. z Umenia fúgy), alebo l>ez väč· 
šleho záujl]}u na výsledku p. časf z 
Triovej son Aty c moll. Bach_ mu je sl· 
ce vzorom, riadi sa jeh.o duchom ume
nia, často ho vša k berie za partne
ra, nad ktorým chce vládnuť. Umenie 
fúgy je hlbokou ludskou l umelec
kou filozofiou , poznačenou asketlz· 
mom, pokojom a skromnosťou. Con
trapunktus XI. bol pokojným, uvážli
vým ďiulógom o hudobnej podstate. 
Zel jenku hrá rád, so zainteresovaným 
tvorivým partnerstvom, Duruflému 
vtlačil najsilnejšie peča ť svojej kom
plexnej osobnosti. Bol' to vyrovnaný 
umelecký dia lóg bez pro!irečenla H 
nadradenosti, s rozletom ducha a fan 
tázie, ktorý najviac vypovedal o or
ganistovi Michalkovi. 

V dr1och 10.-12. novembra t. r. su 
uskutočnila na novom nástroji v Do
me umenia v Piešťanoch prvá Inter·
pretačná s lltaž organistov, nadväzujú· 
ca na iflterpretačné s ú fa že poriadané 
od r. 1977 v Banskej Bystri ci. Súťaž, 
konaná pod záštitou Minis terstva kul
túry SSR a organizačne zabezpečená 
umeleckou agentúrou Slovkoncert, 
poskytuje všetkým mladým talentova
ným Interpretom zo Slavenska, ocene
ným na súťuži, ďalši u prezentáciu na 
domácich a zahraničných pó91á ch ces
tou s úťaže, č i koncertného uplatnenia. 
U organistov vzhlaďom nH prvý roč
nik nebol stanovený vekový limit. 
Zial, u velm i silnej súčasnej generá
cie s lovenských organistov bota táto 
možnos( viac-mene j ignorovaná. Naj
s!lnejsle zastúpenie bolo z r·adov kon·· 
zervatorls tov z Bratislavy, ktorých vy
rovnHné výkony hovorili o velmi slub
nej per·spekt!ve ďalše j generácie or
gH nistov. Okrem nich tu bota jedna 
posl ucháčka a traja a bsolventi VSMU, 
čo spolu s konzervator·istamt predsta
vovalo Iba deväť súťažiacich. Výkony 
pos uctzovHia odborná porota, ktoreJ 
predsedal zas lúžilý umelec prof. Fer
dinand Ktinda . Na jvyššie ocenenia zis· 
kal! : Imrich Szabó - l . cena, Ján Vla
dimir Micha lko - ll. cena, Emilia 
Dzemjanová - 111. cena a Cena Slo
venského hudobného fondu za naj 
le pšiu inter·pretáctu diela súčasného 
slovenského skladatera [Dve časti zo 
s uity v s tarom slohu z cyklu Kalei
doskop od E. Suchoit,a l. Cestné uzna
nie bolo udelené Zuzane Janáčkovej. 
Súťažný repertoár vychádzal z povin
ných autorov a interpretačných okru
hov bl!zkych súťažiacim. Z povinných 
te bolo organové dielo ). S. Bacha 
a časť z niektorej triovej sonáty, da· 
lej skladba súčasného slovenského au
tora, dielo romantizmu a lubovolná 
kompozťcia, najbližšia štýlovej orien 
téc!! In terpreta. U Imricha Szabu to 
bolo Prelúdium a fúga a mol, BWV 
543 a l. časf z Triovej sonáty C dur 
od ]. S. Bacha, Llsztove Variácie Wei
nen, Klagen .. . a Prelúdium a fúga na 
B-A-C-H, výber z Organovej knihy J. 
Grešáka, Fantázia f mol, KZ 608 od 
W. A. Mozarta a Reflex lens od l. Ko
tossu. ján Vladimir Michalko st zvolil 
výber z Umenia fúg y a 3. časť z Trio
vej sonáty c mol od J. S. Bacha, 
Rhetnbergerovu IV. sonátu a mol , Zel
jenkových 6 štúdi! pre organ, Duruf
lého Prelúdium a fúgu na meno 
ALAIN. Emilia Dzemjanová interpreto
vala Toccatu a fúgu d mol, BWV 565 
a 3. časf z Triove j sonáty c mol ]. S. 

Sn lmka: M. Zahradnlková 

Bacha, Chorál h mol C. Francka, Su
choňove Dve prelúdiá, Clérambault(). 
vu Suitu, Peetersovu Flámsku rapsó
diu. Zuzana janáčková zahrala Pre
lúdium a fúgu h mol, BWV 544 a l. 
časf z Triovej sonáty c mol ]. S. Ba
cha, Mendelssohnovu V. sonátu D dur, 
Franckov Chorál h mol, Accomodatlo 
ad nomen BACH od St. Németha-Sa
mor!nského. To sú faktá, z ktorých sa 
odvl jal živý prúd hudby charakteri
zovaný rukopisom, osobnosťou a ume
leckými dispoz!ciaml vlťazov. 

Za pos ledných 15 rokov vyrástli na 
poll slovenského orgunového umeniH 
osobnosti, ktoré preklenuli hranice 
domáceho regiónu. Ich mená sa dos
tull do aná lov sve tových organových 
súťaž! a z!skané ceny, čl laureátske 
tituly potvrdili ich postaven ie vo sve
tovom rebrťčku. Pred rokmi tak začť 
nali Eva Kamrlová a Vladimir Rusó; 
ako posledný laureát sa tohto roku 
vrá til z Budapešti Imrich Szabó. 

Imrich Szabó, v súčasnosti najfrek
ventovanejšť organista, zťskal tohto 
roku rad cien : v auguste Cenu krt 
tiky v Trenčianskych Tepliciach , v 
septembri titul laureáta a cenu za naj 
lepšiu interpretáciu diela súčasného 
maďarského skladatera na Ltsztovej 
súťaži v Budapešti, v novembri viťaz
stvo na Interpretačnej súťaži organis
tov v Piešťanoch. Talent, ktorému ka
riéru predurčila už III. oena na Praž
skej jari spred štyroch rokov a sú
časne vyprovokovala väčšiu pracov
nú a tvorivú expanziu. Szabó má všet
ky predpoklady pre koncertnú karié
ru. Popri umeleckých predpokladoch 
nech ýba mu zdravá miera sebadôve
ry, pracovitosť, cielavedomosť a pre 
sútaže dôležité, dobré nervy. jeho de
vlzou je aj dôkludná znalost kon
štrukcie organa ako nástroja, čo bo~ 
hate využťva pri širokých kombiná
ciách registrov prerastajúcich do 
najrôznejšlch farebných a výrazových 
va riácii, nevybočujúc však z pola čis
toty štýlu a charakteru diela. Chce 
a vie nie preto, aby zapôsobil, ale aby 
dokázal. Dari sa mu. Utvrdzuje seba 
i okolie o šlrke fantázie, o hudobnej 
invencli, tvorivej iskre, ktorou zapa
ruje konta kt medzi sebou a autorom, 
interpre táciou a poslucháčom. jeho 
precťznos'ť vzbudzuje pocit neomyl
nosti, rozvaha prináša dôslednosť , ale 
nad tým všetkým vládne muzikali ta. 
Tieto dls pozlcle mu pomáhajú inter
pretačne stavať: nie Intuitivne, ale 
premyslene, prepracovane, pritom s 
Tahkosfou improvizácie. Ratio tvori 
základ-techniku, nad ktorou sa klenie 

U Emilie Dzemjanovej [z tr. prof. 
F. Klindu l je c!tit predovšetkým ra
dost z hry. Opája sa 11ou rovnako 
ako hudbou, ktorú hrá. Nerob! rozdiel 
medzi autormi, štýlom, charakterom. 
Vnlma hudbu, s ktorou komunikuje 
na ur-čitom partnerskom vzťahu. Reš
pektu je ešte· zákonitosti autora, pre
to skôr prispôsobuje svoje myslenie, 
na strane druhej však nezostáva v 
úzadl. údernou silou sa zmocňuje čas
t! i celých diel , s ktorými vnútorne 
rezonuje. Clti to však iba hudobn!k, 
na publikum pôsobi velmi intenzlvne, 
presvedčivo. Spôsobujú to jej vrode
né dispozlcle, a le najmä umoc~~né 
ratio, ktoré nepoužlva v zmysle kon
štrukcie, a le presvedčivej fantázie. jej 
výklad a realizácia boli u všetkých 
autorov vari najvyrovnanejšie. Volila 
väčšinou skladby virtuózne [Bach, Su
chci\), ale ešte viac zapôsobila vo 
vyladenej výrazovej harmónii Franc
kovho Chorálu h mol, či prepracova
ných miniatúrach Clérambaulta. Sto
JI pred r1:.Ju lákavá perspekt!va. 

Zuzana Janáčková [ 19-ročná poslu· 
cháčka Konzervatória v Bratislave z 
tr. prof. I. Skuhrovej l ovláda výbor
ne techniku , nástroj jej nerob! prob
lémy, rozumie dobre remeslu, zostá
va iba dozrieť v. nadstavbe. Co. jej 
škola poskytla, zúžitkovala perfektne. 
je vzorom vyrovnanosti v Bachovom 
Prelúdiu a fúge h mol a v Triovej 
sonáte c mol. Má vzácny dar dlsclpll 
ny a čist ej artikulácie. Prlll_šný dll 
raz na čistotu a kultivovanosť jej ne
dovolujú dosiahnut plnšl výraz, zostá · 
va predbežne viac v zajat! textu. Hu
dobná plnosť vychádzajúca z ludskej 
filozofick e j podstaty je pre ]anáčko· 
vú sfubnou budúcnosťou. K jej úspeš
nému naplneniu má všetky predpokla
dy. ETELA CARSKA 

v lo 
túclu, zažela l úspešné druhe storočie jej 
existencie, ale i poďakoval za pomocnú 
ruku, ktorú česk! umelci podali sloven
skej kultúre pri zrode a rozvoji Sloven-
ského národného divadla . · 

Na programe sa podielali protagonisti 
všetkých troch súborov SND - opery, 
činohry l baletu. Auto r· scenára jura j 
Sarvaš, ktorý spolu so Zdenou Grúbe
rovou sprevádzal návštevnlkov týmto ve
čerom, načrel do histórie kontaktov Slo
vákov a českého divadla, pripomenul 
prvé cesty do Prahy, hold Hviezdoslavov, 
St úrov, Vajanského, pripomenul cesty 
českých umelcov do Bratislavy v čl!se, 
ked sa otvárala prvá slovenská národná 
scéna. Pripomenul družbu - priatefskú 
i pracovnú oboch národných scén v oslo
bodenom Ceskoslovensku, mená velkých 
českých hercov, s pevákov, dirigentov a 
režisérov, ktorých umenie bratislavské 
obecenstvo, ba v nejednom pr!pade nie-

Clenovia opery SND M. Blahuiiaková a 
F. Livora zaspievali dueto zo Smetan~vej 
opery Dalibor. Sn!mka: ČSTK 

Storočnicu pražského Národného di
vadla pozdravili s lovensk! umelci sláv
nostným programom v predvečer znovu
otvorenia tohto významného s tánku čes
koslovenskej kultúry. Pod záš~itou pred
sedu vlády SSR usporiadali 15. novem
bra t. r. na slovenskej národnej scéne 
Ministerstvo kultúry SSR, Slovenské ná
rodné divadlo a Kruh priatelov českej 
kultúry večer gazvaný Sto ruži pre Ná
rodné divadlo. Večer gra tulácii a po
zdravov, ale i večer, ktorý pripomlnal 
:>lávnu minulost Národného divadla a 
najmä cenu tých vzťahov, ktoré od jeho 
založenia až po dnešok vznikali medzi 
českými .ll s loyenskými umelcami. Sláv
nostný charakter tohto večera výrazné' 
podčiarkla prltomnosť vedúcich predsfa
viterov československého politického a 
kultúrneho života, zástupcov konzulár
nych úradov v Bra tislave a delegácie 
pražské ho Národného divadla na čele 
s jeho riadite lom ]trim Pauerom. Na úvod 
prehovoril riaditel SND ]án Kákoš, kto
rý pozdravil jubllujúcu národnú inšti -

len ono, mohlo obdivovať. Pripomenul 
sa úspech, ktorý sprevádzal hosťovanie 
SND na doskách javiska ND, vs tup slo-

GRAMORECENZIA 
Glacomo Pucclnl: TURANDOT 
© OPUS Stereo 9112 1251-53 
Vyrobené z nahrávok firmy RCA Corpora
tion 

Z licenčných ·operných gramoalbumov, 
ktoré v ostatných rokoch ponúkajú domáce 
vydavatefstvá, zaujlma nahrávka Turandot 
jedno z popredných miest. Dôvodov je hned 
nlekofko: samotné umelecké dielo hýri ne
obyčajnou hudobnou krásou, ktorá je rovno
merne rozdelená do sólistických , zborových 
l orchestrálnych hlasov. Je to ozaj najvy
rovnanejšie, umelecky azda najsilnejšie die
lo taliansk~ho majstra verizmu. V tejto la
butej piesni dokázal nielen umocnit svoje 
silné "zbrane" - akcent na expreslvne ve
denú melodickú llniu a vypointovanie účin· 
né ho sentimentu (nie sentimentality! l v 
miestach, ktoré sa stotožr1u jú s prostými, no 
napriek tomu najväčšlmi citmi Judskej lás
ky. V Turandot je navyše akási zrelá vy
rovnanosť, ktorá je v mnohom bllzka velké
mu Verdlmu: v akcentoch na zborové čls

la, ktoré majú viac ako kontrastnú funk· 
clu, v prehlbenl farebnos ti orchestra, ešte 
viac opalizujúceho, než v predchádzajúcich 
Pucciniho majstrovsk'9ch dielach (niekto
r ým z nich staručký Verdi vyčltal "prllišnú 
symfonickosť" l). Turandot je hudba, ktorá 
ani v jednom momente nedá poslucháčovi 
priestor na únik, neustále ho vháňa z ná
ručia jednej krásy do druhej . je teda rados
ťou dostať do rúk toto vynika júce operné 
dielo, vlastniť z neho t ri velké gramoplat
ne, ktoré kedykofvek prlbllžia prlbeh o kru
tej princeznej Turandot, čo v mene lásky 
roztopila svoje _radové srdce. AJ ked _ne
dostávame mnohé operné celky do rúk s 
hviezda mi operných _scén súčasnosti, dobre 
padne pribllžif si majstrovstvo generácie, 
ktorá iba nedávno vládla La Scale a Metro
politnej opere. Tak je to l v prlpade Tu
randot, nahratej roku 1960 s Birgit NHsso
novou (Turandot), Rena tou Tebaldiovou 
[Liu), ]ussi Bjllrlingom [ Kalaf l, Giorgiom 
Tozzlm (Timur) a dalšlml spevákmi [spomeň
me aspor) predstavitelov Ping, Pang a Pon
ga - Maria Serenlho, Piera De Palmu a 
Tom masa Frascatiho), zborom a orchestrom 
Rlmskej opery pod vedenlm o_cl.chovanca 
A. Toscaniniho - Ericha Leinsdorfa. Na
hrávka je holdom velk.ému umeniu bel can
ta, ktoré je obdivuhodné rovnako u vyso
kého, v každej chvili Istého dramatického 
sopránu B. Nilssonovej, a ko u výsostne ly
rického prejavu v plnej sviežosti spievajú
cej R. Tebaldiovej, či kultivovaného, vo všet
k ých tónoch vzorovo vyrovnaného hlasu J. 
Bjllrlinga. Spevácke výkony, ale aj celý hu
ďobný prúd diela vyznieva - napriek k ru
tosti zápletky - ako jemné pohladenie. Nie 
je to metafora, skôr fakt, vychádzajúci z In· 
terpretačného poiiatia zainteresovaných na 
tejto úspešnej nahrávke. 

Zvláštnu pozornosť sl zaslúži s lovenský 
preklad libreta, ktorý pripravila ]ela Krčmé

ry. Ešte ostatné naštudovanie Turandot v 
opere SND [roku 1965 l sa spievalo v star
šom Jazykovom pretlmočen! jarkom Elenom. 
Krčméryovej verše plynú jasňe, pružne, mo
derne, s porozumenlm pre hudobnú frázu, 
a le nestrácajú zo zretefa ani taliansky ori
ginál a jeho zvukovú malebnosť. ]ela Krč

méry sa rokmi s tala skutočným majstrom 
v prekladoch libriet, v ich sprlstupňovanl 
operným divákom a poslucháčom. Zálež! jej 
nu slove,ktoré i z úst talianskych spevákov 
znie v neomylne jasnej výslovnosti - čo 

zasa nebýva pravidlom na našom javisku, 
kde sa mnoh! sólisti "skrývajú" ··za zdanlivo 
zvládnutú techniku bel canta, ledabolo dba
júc na spievané slovo. Nahrávka Turandot, 
l ked z roku 1960, je stá le živým a a ktuál
nym zážitkom. Prekračuje dokument, aký 
niekedy preráža z podobných _licenčných ti -
tu lov. 

T. URS~NYOVA 

venskej opernej tvorby do repertoáru 
pražskej scény. Na javisku SND, na kto
rom spolu s velkou kyticou dominovala 
silu ~ta pražského ND, sa striedali pro
tdgonisti všetkých troch súborov, popri 
vý~atkoch z hry Mariša bratov Mrštl
kovcov a Tylovho Krvavého súdu zneli 
Hviezdoslavove verš~, výňatky zo Stú
rových a Vajansk~ho článkov. Výrazný 
podiel patril hudbe. Zbor z Predanej ne
vesty otvá ral_program, znela hudba Sme
tanovu (Dalibor, Predaná nevesta, Hu
bička, Libuša), DvoMkova (Rusalka, čast 
zo Slovanských tancov), ale aj Ka trenina 
uspávanka zo Suchoňovej Krútň'avy. Só
listický súbor opery SND na slávnost
nom večere reprezentovala národná 
umelkyr1a Elena Kittnarová , zaslúžilý 
umelec Ondrej Malachovský, Magdaléna 
Blahušiaková, František Llvora, Mária 
Tur11ová, I!ubica Rybárska a zaslúžilý 
umelec Peter Dvorský. Režisérom bol zas
lúžilý umelec Branislav KriŠka, scénu na
vrhol národný umelec . Ladislav Vycho· 
dll. Zbor a orchester SND dirigovali zas
lúžili umelci Tibor Frešo a Viktor Má
lek, dalej Gerhard Auer· a Adolf Vyky
dal. -m-



NAS ZAHRANičNf HOSŤ 
Bola som nadšená plánom gramofóno

vej firmy RCA Victor vydať gramofóno
vú P!atňu s našimi národnými piesňa
mi. Naspievala som celkom 15 plesni a 
platňa vyšla pod názvom Lidlcké plesne. 
Chceli sme tým vzdať poctu lldickým mu
čenlkom a prlpomentíf americkému náro
du utrpenie nášho ruciu za nacistickej 
okupácie. Tak aj slovens ká pesnička sa 
sta la výborným pomocnlkom v našej po
litickej propagande proti nacizmu. 

. ~ . 
Snlmka ]. Novotnej z rokov jej pôsobenia 
v Metropolitan opere. 

Tlieskalo jej obecenstvo najslávnejllch 
svetových operných scén - v Milánskej 
La Scale, newyorskej Metropolitan opere, 
Berllnskej i Viedenskej ltátnej opere (tu 
bola menovaná Ko~ornou speváčkou), v 
Salzburgu a v mnohých ďalllch význam
ných operných domocf! a koncer!ných 
sieňach. Spiev!lla po boku svetových spe
váckych hviezd a pod taktovku~- najvič
illch dirigentských osobnosti náiho sto
ročia - Artura To11caninilio, Bruna Wal
tera, Georga ~zélla, Ericha Kleibera, Ot
ta Klemperera, Hansa Knappertsbuscha 
a ďalllch. Jej meno sa stalo synonymom 
najvylllch umeleckých kvalit. Napriek 
tomu sa táto hviezda operného javiska 
vracia do rodnej vlasti ako prostý člo
vek, ako umelkyňa, ktorá ani v liari 
reflektorov ~vetQvých operných scén 
nikdy nestratila s6drl!nosť so svojou vlas
ťou. Jej terajlia návilteva Prahy bola 
sprevldzaná zvýileným záujmom naiich 
oznamovaclch prostriedkov, rozhlas a te
levlziu nevynlmajúc. Vyulili sme prl
tomnosť Jarmily Novotnej v Prahe a po
lolili sme jej niekolko otázok. Svoju ce· 
lolivotnú umeleckú cestu charakterizo
vala slovami: 

- V pražs kom Národnom divadl'3 som 
prvýkrát spieva la 27. júna 1925, a to úlo
hu Marienky v Smetanov_ej Predanej ne
veste. Do s úboru opery Národného diva d
la som bola prlja_tá jej vtedajšlm šéfom 
Otakarom Ostrčilom ku d11u 1. januára 
1926. V Národnom -d ivad le som bola ver
mi Šťastná, môj repertoár sa stá le zväč
šoval. Napriek tomu, že som už vtedy 
spievala Violettu, Rosinu z Barbiera zo 
Sevilly, Královnu noci v Carovnej flatt · 
te, ~rlela vo Fibichovej Búrke, ďalej Mi· 
mi v Bohéme, Tafjanu v Eugenovi One
gtnovi, Gildu v Rigolettovi a ďalšie úlo
hy, rozhodla som sa vo februári 1927 
odcestovať do Milána, aby som sa tu 
vzde lávala u preslávených učJ telov bel 
cantél ( Tenaglia, Malatesta, Piccoli ]. 
Po úspešnom predvedenl Gildy v ta lian
s kej Verone roku 1928 som dostala lá 
kavé ponuky k angažmá n od popredných 

Sopranistka 
JARMILA 
NOVOTNÁ 

svetových op~rných scén. Od roku 1929 
som štyri roky zotrvala v Berline, po
tom som päť rokov pôsobila vo Viedni 
a napokon šestnást sezón v Metropoli
tan opere v New Yorku. Tu som okrem · 
bežného svetového repe~toáru spievala 
pod vedenlm Bruna Waltera l Marian
ku v Predanej neveste. Často . s<;>_m vystu
povala koncertne, v rokoch 1925-50 som 
sa taktie.~ spolupodielala na natáčanl 
rôznych filmov. Počas svojho pôsobenia 
v cudzine som tiež mnohokrát pohostin
s ky vystupovala v rodnej vlasti. 

Aký je vál vzťah k Slovensku a k slo
venskej hudobnej tvorbe? 

- Milujem naše ludové piesne. Vy · 
rastajú z duše národa a nemožno pole
mizov!lf, _ čl sú krajšie české alebo s lo
venské. Všetky sú pokladom národa -
a štastný je ten národ, kforý je tak spev
ný ako národ český a slovenský. Mnoho 
ludových piesni sa ml vrylo do s roca a 
mnohé z nich pochádz~jú práve zo s lo· 
vcnského pros~redia. Len tak le tmo si 
spomlnam na piesne " Láska, bože, Iás· 
ka", .,Prečo si neprišiel" , "Teče voda 
teče", .,Pod tým našim okénečkemU: 
"Išiel Macek do Malacek", " Dobrú noc", 
.,Umrem, umrem" . .. Skvelým spôsobom 
ma sprevádzal pri prednese týchto ples
nl klavirista dr. Václav St!!pán; mnohé 
z nich sá m upravil. Obecenstvo na mo
jich koncertoch milovalo hlavne ples · 
ne rytmicky rozjasané - a tak,ých je na 
Slovensku mnoho. 

Casto som spieva la v Bratislave - na 
koncertoch i v divadle. Bolo to hlavne 
v dobe môjho pôsobenia vo Viedni, v ro
koch 1933-38. Riaditel Slovenského ná · 
rodného divadla . Antonin Drašar si vžďy 
pre mií1a prišiel autom. Spievala som v 
Bratislave nlekolkokrát hlavné úlohy v 
ope1·ách Madame Butterfly a Travia ta. 

Ceské i slovenské umenie ste v zahra
nič! propagova li nielen ako Marienka v 
Predanej neveste, ale i na rôznych kon
certoch. Spomlnate si na tie chvfle? 

- Velmi živo. Bolo to najml.l v dobe 
nacistickej okupácie mojej vlasti, kedy 
som vždy na jar a v jeseni spievula po 
amerických mestách - bolo ich vyše 
sto. Velký úspech mali najmä tie kon· 
certy, na ktorých som druhú časf pro
gramu venova la á riám z českých opier a 
našim národným pies11am. Vďačne ich 
pri jfma li predovšetkým česk ! a sloven
sk! kra jania - pripadula som s i neraz 
tukmer al:o domu. Aj keď už teraz ve 
1' \) jnc nevystupu jem - mám už 76 ro
kov - predsa si občas zaspievam ľudové 
piesne so svo jimi vnúčatm i v rodinnom 
kruhu. 

Oomniev~te sa, le existuje dnes vo 
svete tzv . .,spevácka krlza?" 

- Je pravda, že o speváckej krlze sa 
vel11 hovori. Podl!J môjho názoru je to 
len _dôsledok dnešného zhonu a rýchle
ho životného tempa. Nijaký spevák ne
môže vydržať to večné napätie spôsobené 
neustálym .,lletanlm"z miesta na miesto 
bez odpočinku. Ideálne by bolo keby 
spevák bol angažovaný v jednom divad
le na dlhšiu dobu, tak, ako tomu bolo 
za n~šich tčlas. Aj keď pedagogicky ne· 
pôsob!m, chcela by som pripomenúť, že 
pri sp_evácke j výchove nepomôže ni jaká 
technika, ak spev nie je oduševnený. 

I dnes existujú vynikajúci speváci, ako 
naprik lad Placido Domingo, Mirella Fre· 
niová, Leontyne Priceová, Marilyn Hor· 
neová, josé Carreras, Luciano Pavarotti , 
Eva Martonová, z československých Lud
mlla ' Dvoi'áková, Peter Dvorský a Gabrie
la Be11fičková. Posledne menovanú som, 
žial, nevidela na javisku, ale poznám ju 
z gramafónových nahrávok (napriklad 
z operného k omple tu j . Pauer : Zuzana 
Voj!ľová ). je to krásny hlas! 

Pricestovali ste teraz do Pra hy ako bý· 
valé sólistka Národného divadla v roku 
jeho znovuotvorenia. Naviltlvite e!ite nie· 
kP.dy Ceskoslovensko? 

- S Prahou sa vždy fflžko l účim, veď 
som tu vyrástla a pôsobila. Som šťast
ná, že sa na n111a ešte tolko !uct í pa
m!itá - ako sa ukázalo aj pri mojich 
dvoch medailónoch v pražskom Divadle 
hudby. Už dnes s u teš fm na svoju budú· 
eu návštevu v rodne j vlasti. Dovtedy mi 
ju budú pripomlnať aj mnohé gramofó
nové platne s tvorbou na~ich skl adate · 
l ov - mám naprfklacl z produkcie Sup 
raphonu Fibichovu Sárku, Dvoi'ákovu 
operu Ceri a Káča i viaceré symfonické 
diela v predvedenr Ceskej fllharmonl e 
a jej dirigenta Vác lava Neumanna. čes
koslovensko vždy malo veľkú hudobnú 
kultúru a presviedčam sa o tom, že ten 
to stav pretrváva i v sú časnos t i. To ko
nečne dokumentujú i Úspechy nuše j h!Jd 
hy nuprlklad v USA - obzvlú šť si spo· 
mfnam na ohromný ús pech junóčkovej 
opery Z mŕtveho domu v koncertnom 
predv edeni pod taktovkou R. Kubelrlw. 
Niekoľkokrát to reprlzova li a j v rozhlu 
se. Podobných prípadov je velmi vera . 
Preto som vždy bula hrdá nu svoj pôvod 
11 do svojej vlasti sa vždy vraciam s po· 
ci tom skutočnej lásky k ne j. k jBJ ľ udu 
i ku kult (lrP. čes k ého 1 s lovens kého ná
roda. 

Jarmila Novotná sa natrva lo zaplsala 
do dejin Národného divadla napriek jej 
krátkemu pôsobeniu v iíom. Jej nedáv· 
ny poby_t v Ce.skosluvensku títto skntoč · 
nost' opät' pripomenul. 

TOMAS G. HE]ZLAR 

---------------------------------------------·-------------------------------
e n rd 

,. . .. dúfam, že nebudem musieť čaka ť 
ďa lšieh t ridsaťpäť rokov, aby s om sa k 
vám opliť vrátil," poznamenal s úsmevom 
Leonard Berns tein pri odchode z Buda
pešti po svojich dvoch triumfálnych kon
certoch, ktoré tu uskutočnil so Symfo· 
niekým orchest rom Bavors kého rozh las u. 
Hoc i jesenný program ponúka l vystúpe
nia takých svetových hviezd operného 
nP.bo, akými sú Renato Scotta (Tosca) , 
F'iorenza Cosotto (Amneris]. · SiegfJ•ied 
jerusalem ( Lohengrin] a Nikola i Geddél 
( Cavaradossi J. predsa prvo radou hudob· 
nou a spoločenskou udalosťou s a stalo -
veď vzácneho hos ťa prijal sf!m János Ká 
dá r - dávno očakávané vystúpen ie Leo
narda Bernsteina. 

Bernstein absolvoval svoj prvý, s ne 
v~edne kladným ohlas om prijatý kon 
cert v Budapešti r. 1948, po ktorom 
nndšené obecenstvo zdvih lo na pleciu 
vtedy ešte málo známeho mladého ame
rického dirigenta. A teraz, po 35 rokoch , 
zavital ten to vita litou prekypujúci. sveto 
vo u s lávou ovenčený polyhistOI' hudob· 
ného umeniu na miesto svojho niekdaj 
šieho úspechu, uby tu demonštrovul svo
j~! dnešné dirigentské umenie. 

V pos ledných rokoch Bernstein popr i 
Viedens kých filharmonikoch sústavne 
s polupracu je so Symfonickým orches
trom Bavors kého rozhlas u. Dnes je ten
tu orchester popri Karaju nových Berlin · 
s kych filh t~rmonikoch považovaný zn clnl 
hý orchester v NSR. je to nesporne vy · 
nikaj(Jce te leso. ktoré svojou zvukovou 
fa rebnou paletou stojí voTakcle medz1 
VIedens kými a zá morskými orchestrami. 
prP.tože ich s l áčiky nedosah ujú zvukov(J 
knis u il l ahodnos ť tých prvých a ple 
chové dychy jasnÍI hrilantnosr tých dru 
h ých . S tý111to orc: hes tro111 rP.alizova l 

ernstein v Budapešti 
Bernstein aj svoju prvú nahrávku Wag
neJ·ovho dieln, konkrétne Tris tanu a Isol 
du, kto l' á iba pred nie kol kými mesiac
Ili! sa objavila na sve tovom g ramofóno 
vom t1·hu. 

Zaujlmavostou Be rns tei nových boda· 
pešt ianskych koncertov bolo, že do ich 
programu zaradil aj jednu vl astnú kom · 
poziciu. V súvislosti s jeho kompozi l~ nou 
činnosťou treba poznamenať - sá m to 
zdôraznil na tlačovej konferencii p1·ec1 
vermi početným obecens tvom - že kom · 
pohovante má v s(I čusnosti v jeho hu
dobnej činnosti domin u júce postavenie. 
pl·etože chce vytvori( pravú ame1·ick(J 
operu. Dodul, že dotera jšie jeho poku· 
sy, medziiným aj tohtoročná premiéra 
jeho nove j opery .,A Quiet Place" v Hous 
tone, ktorú milánska Sca la uvedie v ro
ku 1984, n epriniesla očakávaný výsledok. 
Kompoztc io , s ktorou s me mali možnosť 
teraz sa zoznámiť, nes ie názov Diverti
mento for orchestra. je to s kl udba z 
roku 191!0, ktorú Berns tein vytvoril no 
počes ( storočnice Bos tons kého sy mfonic · 
kého orchest1·a,. ku ktorému ho viažu 
s pomienky z mladýc h rokov. Casový ob
jem s kladby je 17 - 18 minút. Pozostáva 
z ôs mich chaJ·akteruvo. náladovo a in · 
~t rumentálne odlišných. p1·evožne tun eč 
ných· úsekov. v ktorých vsetky nástrojo
vg s ku piny majú možnosť 1wezentovaf 
svoje technic ké schopnosti. Z hradiskn 
p 01i l ucháčn je to Ta hk o strávitelná. efekt 
nn brilantnél. rytmi cky mnohotvárna a 
vliJJne nápaditá prs kavko hudobných a 
i n štrum entačných nápadov. ktoré pus lu 
r. hl!d ča prí jemne pobuvin . Až na tút o 
vlastnú skladbu . dve krajné čls l o pro· 
~ rnmu. holi zámern e totožné so s pom i 
nan ým konceriOm z roku 1948. a tak na 
Zllč latku odznela o.;kl adha Bé lu Bartóka 
Hudba 11re strunové a bicie nástro je a 

čelestu. nes porný vrchol veče1 d, 11 pu 
prestávke ll . symfónia C dur, op. 61 
Roberta Schumanna. 

Na televlznej obrazovke sa mi neraz 
pošťa stilo vidi e ť Berns teina ako inter· 
pretu Mahlerových symfónii. Beethove
veJ Deviat ej. al ebo Brahmsovho Dvojkon 
certu . Bolo teda nesmierne zauj fmavé s ie · 
dovať zoči - voči jeho rozmanitú mimiku. 
jeho účelné, ole a j nu efekt vypočrtané 
gestá, sl edovať jeho muzicf rovanie il in · 
te rpretáciu rôznych di el, ktoré a le vset · 
ky niesli spoločnú pečať BernsteinoveJ 
vyhranenej osobnosti. 

Po televiznych s l1úsenostinch u impre· 
slúch s napätlm som očakával čo pridli , 
resp. ube 1·ie z dote raj šieh mojich doJmOv 
živé stre tnutW s jeho dir igents kým ume· 
ním. Nuž, nebolo to an i sk lamanie, ani 
s trhujúc i záži tok , ole iba hud obný večer. 
ktorý v dôsledku bezpros tredne j pritom 
nos ti s ugestívnej osobnosti t1 súčinu vi
zuálnych a aud it ívnych komponentov mal 
punc krás y a s voj ráznosti jeho inter pre
tačného umeniu , čim sa plne potvrdil i 
moje póvodné impres ie. Zdá sa. že Bem · 
stein nie je fanatikom presnos ti v zmys· 
le Art ura Toscani niho, ani tltt~nom vli š· 
mvých prasll ako Fur twängler, ba ani 
éterickým čarodejníkom zvukových e fek · 
tov ako Kurajan. Je v!\ak plnokrvným. 
vofkorysý m a v rytmike diela séť vyžf · 
Véljú cim muzikantom , u ktoré ho interpre· 
tovaná hudba prúd i svojim prirodzeným 
tokom. ale vždy prefi ltrovaná jeho opli · 
mis tickou, úsmevnou a dobráckou osob· 
nosťou, v dôs ledku čoho ost ré hrany ďos· 
tanCI zaoblený tva r. tragické akcenty 
zmiznú a interpretované die lo ziskov<~ 
n <í dyc:h akejs1 blaženej cl eR i čnost i. 

JOZEF VARGA 

Zo zahraničia 
Začiatkom novembra zomrela Y Parili 

vo veku 91- rokov francúzska skladatel· 
ka Germaine Tailleferrová, posledný eite 
lij6ci člen skupiny "parflska Sestka" 
(Groupe des Six ), do ktorej okrem nej 
patrili Arthur Honegger, Francois Pou
lenc, Dari us Mllhauld, Louis Ourey a Geor
ges Auric. Ako sklada-telka sa pok61ala 
o úspech prakticky vo viietkých lánrocli. 
Je autorkou opier (Rozumný blázon, Bo
la jedna malá lodička), baletov (Obchod· 
nik s vtákmi, Kúzlo Parila), inltrumen
tálnych skladieb ( klavlrny koncert, kon· 
cert pre ~ klavfry a orchester, husloYý 
koncert, koncert pre harfu), komorných 
(sláčikové kvarteto, sonáta pre husle a 
klavlr l , klavfrnych. (Vidiecke hry pre 2 
klavlry l a piesňový diel ( šesť franc1íl · 
skych piesni na staré f rancúzske texty). 
Bola tiel uznávaným pedagógom v odbo
re skla dby, hudobno-teoretických pred· 
metov i klavlra. K jej žiakom patrili mno
hl popredn l francúzski a zahraničn! skla· 
datelia s6časnosti. 
Rezidenčný orchester Haag pripravuje 

na 4. februára 1984 slávnostný koncert 
na po~esť tohtoročného jubilanta - po· 
predného skladatela súčasnosti Gyiir_!t:v.a 
Ligetiho. Host'ujúcim orchestrom bude 
Rotterdamský filharmonický orchester, 
ktorý bude dirigova( _Lukas Vis. úvod
né slovo k svojmu skladatefskému dielu 

rednesie sám skladater. 
ost!!_kovičovu nedoko_nčen6 operu HrA

či (pod fa Gogo fa l uviedli po prvýkrát v 
júni tohto roku vo Wuppertale (NSR), 
a to s vefkým úspechom. Dielo zo Sosta· 
kovičových fragmentov opery skompleti
zoval a kompozične dotvoril polský skla
dater Krzystof Meyer. Wuppertalský o
perný súbor sa predstavil so Sostakovi
čovou/Meyerovou operou a j na tohtoroč· 
nom festivale Varšavské jeseň. 

Drážďanský skladater Udo Zl;; 
mann pracuje v súčasnosti na balete 
1\lefisto, ktorý komponuje na námet rov
nomenného románu Klausa Manna. Ba· 
letný súbor drážďanskej Státnej opery 
uvedie nové ba1etné dielo v choreografii 
šéfa súboru Haralda Wandkeho vo feb· 
ruári 1985 pri prfleži tosti slávnostného 
znovuotvorenia zrekonštruovanej Sempe
rerovej oe~~Y· 

Známy anglický dramatik Peter Usti
nov napisal novú hrn Beethovenova De
siata (Beethoven's Tenth) . Sám v novej 
hre vytvára titulnú postavu - ako sláv
ny hudobný skladater sa neočakávane 
objavuje v rodine súčasného hudobného 
kritika . Túto d 'a lšiu z typických Usti no
vových .. westendnvých" komédii uvádza 
jft v londýnskom divadle Vande~ 

Majo Plisecká , bývalá primabalerlna 
ba le tu Velkého divadla v Moskve, pod
plsala trojročnú zmluvu s Rimskou ope· 
rou, .na zákla de ktorej bude vykonával 
funkciu umelecke j vedúcej je j baletného 
súboru. Svoje pôsobenie v súbore za 
~ala v decembri tohto roku. Ako jej asis 
tenti majú pôsobiť v baletnom súbore 
Rlmskej opery ďaTšr dvaja- traja sovietski 
tanečni ci. 

Gramofónová fiJ·mn Deutsche Grammo· 
phon Gese~lschaft v Hamburgu pripravila 
pri lll'fležitosti 150. výročia narodenia 
Johannesa Brahmsa súborné vydania 
všetkých jeho di~l. Tento náročný pro· 
jP.kt, pt· i_pra~ený z .nových i už existujú · 
cie lt nahrávok, obsahuje celkom 62 gra· 
moplatni. 

Asi 500 000 rudi navštivilo v lete toh tu 
roku 36 operných a baletných predstave· 
nl vo ve ronskcj Aréne. Podla finančnej 
bilancie zaplatili návštevnlci za vstupen· 
ky 8,5 miliardy !Ir, čo je o 2 miliardy 
ll r viac oko v roku 1982. Na programe 
letného festivalu, konaného v čase od 
7 . júla do 31. augusta, boli Verdiho Aida, 
Pucciniho opery Turandot a Madame But· 
te rfly a balet Excelsior od Romualda Ma· 
renca. 

Súčasnú oper·nú tvorbu chce rozhod· 
ným spôsobom podporovať nový riaditer 
parižskej Grand Opéry Massimo Bo· 
gianckino. Okrem Messiaenovej opery o, 
sv. Františkovi, ktorú objednal e!ite je· 
hu dávny predchodca Rolf Liebermann, 
rozhodol sa Bogianckino uviest' nov~ o
perné diela K. Pendereckého, E. Deni· 
sova, Ohanovu Célestinu a Beriovu Prav· 
divú históriu . Expet•imentá lne dielo (na 
objednávku]. vytvori Pierre Boulez s re· 
žisérom Patricom Chérenuom. -V najvä'čšich fil mových štúdiách Ciny 
- v Sanghaji nakrúcajú prvý činsky fil· 
mový muzikál Mesačný svit nad morom. 
Farebný hudobný film spracúva prlbeh 
lJrostej rybárovej .dcéry, ktorá sa nako· 
niec stane oslavovanou opernou speváč
kou. Vo filme bude !Jiekolko velkých 
speváckych ! tanečných sek!encil. 

Andrej Tarl!ovskij, významný sovietsky 
ntmový reiis~r debutoval ako opernf 
režisér v Londýne, kde 31. októbra t. r. 
v Covent Garden uviedli v jeho rélii 
Musorgského operu Boris Godunov. K o
pernej spolupráci ho vyzval dirigent 
Claudia Abbado (v Londýne naštudoval 
.. Borisa" po hudobnej strá nke]. ktorý po 
vzhliadnutl Tarkovského filmu Andrej 
Hublev vyslovil presvedčenie. že Tarkov· 
skij má vše tky predpoklady pre úspešnú 
rét.i u Musorgského geniá lne j opery. 



Košick~ hudobn~ život dostal začiat
kom sezóny 1983-84 mocn~ impulz, ked 
po odchode S. M!lcuru sa postu šéfdiri
genta Státnej filharm_ónle ujal národn~ 
umelec Ladislav Slovák. Prináša so sebou 
do Kašle dl~oročné skOsenosti, efektlv
ne skO!kové metódy, umeleckO dôsled
nosť a navyše velk~ pracovn_ý elán -
všetko vlastnosti._ ktoré bezpochyby prldu 
orchestru na ťížitok. Riaditel SFK Vla
dlmfr Cuchran uviedol t. Slováka do 
funkcie na otváracom koncerte 15. se
zóny orchestra dňa 22. septembra t. r. 
Koncert mal slávnostn~ charakter aj !~m. 
že ho zaradiU do Dnt kultOry NDR v 
č'SSR a pripomenul sOčasne aJ životné 
jubileum národného umelca Eugena Su
choi\a. 

Z košického koncertného života 
certe pre flautu a orchester D dur od 
A. Hoff•eistera, diele kompozične nevel
ml hodnotnom. Navyše aj jeho reproduk
cia zosta! a iba _ na priemernej O rovni vl
nou menšlch tónov~ch dispozicii sólist
ky, ale _1 rytmicky nie celkom zvládnu
tom podanr. Nasledovalo predvedenie 
Bruckneronj 4. symfónie Es dar, "Ro
mantickej", ktorO Zimmer naštudoval 
preclzne a dlrlgaval s prehfadom, spa
mäti. V~sledok bol velmi solldny, hoci 
s pomerne čast~ml kazmi v lesných ro
hoc!!. Ch~bala azda len väčšia fllozoflc
ká hlbka a s tavebná stmelenosť. Otáz
nikom zos tala vhodnas·ť zaradenia tohto 
nepochybne posluchá.čsky náročného ~o
lasu do abonentného cyklu B, určeného 
pre menej skťísen~ch koncertn~ch náv
števn!kov. Reprodukčná äroveň večera zodpove

dala plne jeho závažnosti: už , ťívodnll 
Beethovenova predohra Stvorenie Promé
tea, op. 43 priniesla koncentrovan~ v~kon 
orchestra, ktor~ pozorne reagoval na po
kyny dirigenta. V~slednlcou bolo čisté, 
vycibrené podanie. Predvedenie Sucbo
ňovej Fant6zle na B-A-~·H, pre organ, 
slái!iky a biele so zaslťížil~m umelcom 
Ivanom Sokolom pri organe, orientoval 
Slovák skOr na velké s tavebné plochy, 
než na detaily, v ktor~ch čo-to iste moh
lo byť dokonalejšie. Celo~ však vyznel 
velmi presvedčivo vďaka Oplne spolah
Uvej Sokolo_yej hre, ale l Slovákovej 
schopnosti dôkladne stmeU( jedJ;~otllvé 
zložky reprodukčného aparátu, kde na 
seba najväčšmi upozornili biele nástro
je. Poňaťie Slováka á Sokola s l bolo bllz
ke a to prispelo k doclelenlu požado
va nej homogenity. Večer vyvrcholi l kan
tátou Carla Orffa Carmina burana; spo
luOčlnkoval Slovenskf fllbarmonickf 
zbor a sólisti Jarmila Smy!Íková, Vol
lech Schrenkel, Pavol Mauréry a Pavol 
Slovfak. Exceloval V. Schrenkel - teho 
podanie plesne pečenet labute nemá kon
kurenciu, a to a ni ·v medzlnárodn9ch 
reláciách. To. oravda. • neznlžule v9kon 
osta tn (tch ~ól tstov, ktor! zvliÍclll neTah
ké a krajné hlasové polohy využlvajúce 

omorné koncert 
MOK 

v ratisl ve 
V galérii sovietskych klaviristov zaujf-

11111 Rudolf Kerer jedno z popredn~ch 
miest. V Bratislave sa viackrát predsta
vil ako sólista koncertantn~ch skladieb 
so SF, pred rokmi a j form ou cel ovečer
ného recitálu. Slovenská metropola ma
Ia tentokrát prlležitost spoznať ho pri 
jedne j zo svojich návštev z viacer~ch 
stránok, ked po vystúpeni so SF [J. kla · 
vlrny l< oncert s. Prokofieva] predstavil 
sa aj celovečern~m recitálom [l. novem
bra 1983 v Zrkadlovej sieni Primaciál
neho paláca) . 

Každé takéto sporadické s tretnutie so 
zahranlčn~m interpretom b~va pre recen
zenta v~chodiskom, z ktorého sa pokú 
ša nielen zach ytiť jeho momentálnu dis
pozlclu, a le snaž! sa vystihnúť aj ten
dencie, ktot•ými sa uberá jeho vývoj. 
Sesfdesla tnlk Kerer vypracoval sa na u
melca, ktorý využlva svoj nemal~ tech 
nický fond k budovaniu účlnn~ch ver
kých plOch. V hierarchii jeho úsi11a sto 
JI na prvom mieste vystihnutie celkove j 
llnle. Využlva k tomu tak agogiku, ako 
a j dyna mic ké prostriedky. Nie je typom, 
ktorý sa upria muje na špekulatlvne po
hrávanie si s detaila mi, ani nesklzava 
do prázdne j virtuóznej exhiblcie. Základ 
nú volbu tempa a formovanie dynamic 
kej kl enby má vopred zvážené, preto vy
znieva jú jasne, no pri knždom výkone 
umelec a j znovut vori, svojsky prežlva a 
napl !'\a daný priestor hudbou. Poslucháč 
z jeho hry cl tl akúsi vnútornú silu, kto
re j logick ým vyústenlm je (!činné napa
lie. 

Uvedené postrehy uzda na jviac VYP.IY
nuli z predvedenia Bachovej Partity 
h mol. Kerer tu zohladr1ova l požiadavk y 
~týlu predovšetkým v agoglcke j oblas ti 
rešpektovanlm prirodzenej plynulos ti a 
pevnosti koutú r. Pri tomto prlstupe mu 

party na velmi sol1dnej ťírovnl, Iba nie
ktoré pasáže P. Mauréryho pohltila zvu-

. ková clona or.chestra väčšmi, než bolo 
žladťíce. Slovensk~ filharmonlck~ zbor 
sa prezentoval slušn~m, avšak tentokrát 
nie nadprlemern~m v~konom, pekne zvlá
dol svoju ťílohu Kolickf detskf ~bor. 
Dobré v~kony vokálnych zložiek adekvát
ne podporil v~borne hrajúci orchester. 

Z dosl~~nut~ch umeleck~ch poz!cl! ne
us tOpil Slovák ani na svojom ďalšom 
koncerte 13. októbra, kde najprv spre
vádzal dvoch sovietskych sólistov Eduar
da Grai!a a Igora Gavryla v Dvojkoncerte 
pre husle a vloloni!elo a mol, op. 102 
Johannesa Brahmsa. V~kon sólistov sl za
slú~.l najväčšie uznanl_e _nielen pre su
verénne zvládnutie technicky obtiažnych 
partov, ale pre úplnťí Integritu ich po
ňatia. To, že sa pritom akosi predsa len 
väč~mi presadil violončelista Gavryš, 
možno az!la prlplsať zriedkavo krásnemu 
zvuku jeho skvelého nástroja. Dirigen
ta tiež čakala v· Brahmsovl nemalá ťílo
ha - nie menšia, ako v ktorejkolvek 
jeho symfónii .,postaviť " a .,vybalanco
vať" formu diela nav~sosť symfonického 
razenia. Slovák plne uspel a navyše do
siahol od orchestra 1 hutné, no ušlach
tllé znenie. 

FranckoYa Symfónia d mol patri sice 
k repertoárov~m člslam SFK, no je z 
rodu t~ch skladieb, na ktor~ch je stále 
čo vylepšovať a objavovať. Vypl~va to z 
neobyčajne bohatej obsahovosti diela, 
prlnášajúceho prudké emocionálne v~bu
chy a náhle náladové zlomy. A opäť -
ako u Brahmsa - tu vyvstáva problém 
udržania napätia vo velk~cfi stavebn~ch 
plochách. Slovák prišiel s premyslen~m, 
zjavne monumentallzujOclm názorom, no 
venoval potrebnú pozornosť aj podrob
nostiam. Velmi sa venoval aj docielenlu 
čo najväčšej dynamickej kontrastnosti. 

v~datne napomáhalo skvelé technické zá
zemie. Bolo mu oporou pri formovani 
kantilény l v pregnantnostl faktúry u 
rýchlych tancov. Vypracovanie hlasov 
bolo zretelné, stavba oblúkov vyznieva
la nenésilne. K miernemu zakollsaniJ.J 
došlo jedine v časti Allemande. 

Ak v Bachovi držal Kerer svoj tvorivý 
temperament na uzde, ta k vďaka vždy
prltomnej vnútornej sile mohli sme v 
Prokoflevovej Sonáte pre klavlr l!. 2 
a mol obdivova( v jeho hre prlval zvu
ku, farieb, techniky a emocionality. Pev
né rytmické cltenle na pomáhalo [napr. 
v motorickom Scherze J nielen udržať na
pätie stavby, 11le su podielalo aj na vy
zdvlhovanl akcentov, synkopických posu
nov, jazzových prvkov. Svet Prokofieva
vej sonáty dokázal Kerer skvele vystlh · 
núť v spáde drsn~ch súzvukov a virtuóz
nej brllancle, 'jeho jedinečné muzikant
ské cltenle však zažiarilo a j v zádum
čivej pomale j časti [Adagio). 

V Choplnovom Nokturne b mol, op. 9, 
č. l upustil Kerer od svojej dominujúcej 
tendencie pevného zovretia v~stavby. Zn
hral ho . zaujlmavo, mužne poeticky, no 
tu by bol Ist~ stupeň jemnejšieho, až ra 
finovanejš ieho pohrávanie sa s dynamic· 
kými nuansami b~va l už na mieste. Cho
pinovu Sonátu chápal heroicky, agoglc
ky však pomerne uvolnene jšle (v porov
nani s prvou polovicou programu J. Kere
rova lyrika v Chopinovi nie jE! prehna
ne sentimentálna , a le a ni s terilná, ink li 
nuje k realite. Rozptyl jeho dynamlck~ch 
prostriedkov zasahoval až do údern~ch 
polOh. Výstavbu prve j časti trochu na· 
rušilo pamäťové zakollsanie vo vedlaj 
~e j myšlienke reprlzy. Finále započa l 
prlliš živelne a hnal ho prlvel ml dopre
du, takže pri op!!tovn~ch exponovaniach 
energického vzdoru hla vnej myšlienky 
musel jej návrat pripraviť nevyhnutným 
spomalenlm. 

Kerer JB nielen vynika júcim klaviris 
tom, a le a j skrz-naskrz tvorivým umel
com so zrel~m. vyhraneným postojom k 
lnterpt•etovanému dielu, pričom využije 
každú prlležltosf vyzdvihnúť jeho drama 
tlzmus a vášnivosť. Nie sú mu však vzd!,a 
iené a ni polohy lyrické. meditatlvne. Nie 

Stretnutie kritikov 
Drw 21. novemhra t. r. sa už tradične 

s trelil s lavenski a -č esk! hudobnl kritici 
1w odposluchu nover hudobnej tvorby, 
ktorý bol spojený s diskusiou. Tentokrát 
prinies li do Brna kolekciu najnovšlch 
sklad ieb česk ! kritici. Na úvod stretnutia 
v Besednlm tlomi! zaznela Symfónia Es 
dur od Ot mara Kvllcha . bmenskl skla 
datelia boli re prezentovan! za ujlmavou 
kompozlciou Miloslava Ištvána Hard 
blues - s vynlka j(rcim vokálnym v~ko 
nom "džezuj(rceho" Iva Hellera, od Iva 
na Kurza bol predvedený 2a lm - komor
né sexteto, v druhe j časti ozvláštnenP. 
vokallza ml v podani B. Sulcovej , Ivana 
Loudová bol11 preds tavená malou kantá 
tnu prll miešaný a detsk5' zbor a capelln 
l n11 vlastné libreto ), ktorú nazva la Sti!s · 
li. C>alej s i prltomnl vypočuli KlavlrnB 
t rio od P1rvln Kopeckého - preds tavitela 

s tredne j kompozičn ej genel'ácie, vynlkH 
júco vystavenó a muzikantsky plnokrv 
né Trio pre 3 violy od Evžena Zámečnlk tl 
a výbornú skladbu pre detský zbor Etudy 
pre bambini od 24-ročného skladatela 
Martina Smolku. Posledná skladba vyvo
lala značný záujem pre hudobný a ob
sahový vtip a rados t, s akou bola deťmi 
interpretovaná. Autor využlva vo svojej 
hudobnej t•eč i i niektoré postupy zo sú
časn ej populárnej hudby, pravda, spO 
sobom, ktor5' Ich povyšuje na tnú este
tickú kvalitu a významovú rovinu. Spe
váčikov ia zo súboru Bambini di Praga 
sn s nadšenlm ujali naštudovania tohto 
veselého a ich veku adekvátneho diela . 
Besedu o skladbách viedol dr. Rudolf 
Pečman. Zo slovensk~ch kritikov a mu
zikológov holi na stretnuti doc. dr. La · 
dislnv Mokrý. CSc .. predsetla Tvorivej ko 

Až na nlekofko menšlch zakollsanl hral 
orche~_ter velmi dobre a vyšiel maximál
ne v 11_strety nárokom dirigenta. 

Syoj C-cyklus, určen~ pre Hudobnú 
mládež, otvorila . š'FK . koncertom oper
nfch árU a vfňatkov (6. októbra), čo bol 
nepochybne správny dramaturglck~ po
čln, lebo Dom umenia sa naplnil mlá
dežou ta~mer do posledného miesta. Di
rigent Richard Zimmer poskytol presn~ 
a spolahliv~ a aj zvukovo primeran~ 
sprievod trom sólistom: dvom členom ko
šického Státneho divadla - Elilke Pap
poYej a JurajoYi SomorJ!IImu a mladému 
bratislavskému hosťovi MlroslaYoYi Dvor
skému, no sprestrll program aj samostat
nými orchest~álnyml člslaml. Sopranistka 
E. Pappová podala v áriách z opier E. 
Sachoň,a, G. Verdiho a G. Pucciniho str
hujOcl v~kon, hodn~ medzinárodných pó
dll. Krásny hlas, vyrovnaný vo všetkých 
reg!~troch, schopn~ ve(k~ch dyna!!JiC
k~ch nuans! vie pretepllť aj hlbok~m a 
Oprlmn~m citom. Najmä jej po~Ianle árie 
Aidy a Mimy 1 Bohémy sa s talo vrcho
lom večera. Svoje vzácne hlasové dlspo
zlcle uplatnil basista J. Šomorjal v árll 
§telinu 1 Krdiiavy a Gremiaa 1 Euge
na Onegina. Má.lo skúsen~ M. Dvorsk~ bol 
susedstvom t~c~to ostrlelan~ch profesio
nálov trochu handlcapovan~ a napriek 
prljemnému hlasu vyznel jeho výkon v 
áriách z Predanej nevesty, Eugena One
gina.,_ Traviaty a_ Rigoletta menej v~raz
ne. Gaká ho ešte 1 práca na zvládnuti 
spevácko-technických problémov, najm!l 
vo vysok~ch polohách. O nadanl a per~ 
spektlvnostl tohto_ tenoristu, pravda, nik 
nechce pochybovať. 

Oalšl koncert SFK [ 30. októbra) zverlll 
opä( druhému dirigentovi SFK R. Zimme-
rov!. Sprevádzal flautlstku Tatianu Zim
merovd v zriedka frekventovanom Kon-

je ale typom snlvaj_úclm. Jeho spevné 
partie sú viac epického charakteru, vy
rovnané a prežiarené zdrav~m. realistic
kým citovým nábojom. Prltomné obecen
stvo tieto črty náležite ocenllo a dlho
trva júcim potleskom prinútl~o umelca ~ 
štyrom prldavkom (2-krát Chopin, Bach, 
Skriabin). . V. ClžiK 

SólisUcká tlnnost Anny a Quida HIH
bllngovcov a ko huslovéh o dua je nám 
známa viac a ko desať rokov. V sloven
skom hudobnom živote je pôsobenie tej
to v~bornej huslovej dvo jice javom vel
mi cenn~m. ved stači len spomenúť 
množstvo dvojkoncertov pre husle, kto
ré svojou hrou prlbllžlli svojim poslu
cháčom, o komornej hre nehovoriac. 

A práve v oblasti komornej ~udby Sil 
Hôlblingovcl po odchode z radov SKO 
zač!najú koncertne neobyčajne pôsobivo 
reallzovaf. V utorok 8. novembra 1983 
sa predst!lvlll spolu s klaviristom Mariá
nom_ Laplanskfm a gitaristom Aloisom 
Menllkom na koncerte v Dome planie
rov a mládeže Kl. Gottwalda. Na uvede
nom programe zaujala predovšetkým je
ho nevšedná organizácia . a náplň!. Dve 
Leclalrove Sonáty pre sólové husrové 
duo, potom dve Haydnove Sonáty_ pre 
dvo je husll a klavlr, d!!lej dve t r,lové so
náty s gitarou od ). Rosenmllllera a _ G. 
Pugnanlho a v závere ešte Dlabell!ho 
Tr lo pre rovnaké obsadenie, tvorlll spo
lu obdivuhodný celok rozmanitého a tiež 
výborne zviédnut{ho obsahu. Anna a 
Quido Hôlbllngavcl sa ako sólisti doplňa · 
li naozaj ha rmonicky a hoci možno o 
nich povedať, že ako sólistické osobnosti 
sú si navzá jom úplne rovnocenn! , pre
javili sa v hre každého z nich pochopi
telné a charakteristické hráčske i názo
rové odtiene. ]e nesporné, že Haydnove 
sonáty boli na jkra jšou ukážkou skvelej 
komorne j hry v rámci celého koncertu. 
Okrem toho, že sú skutočným kompozlč · 
ným skvostom, husle tu nie sú sl navzá 
jom rovnocennými partner mi a préve v 
tom bola zretelná rozmanitos t hry An
ny 1 Qulda Hôlbilngovcov. V Sonáte 

misie pre teóriu a kritiku ZSS, dr. Igor 
Berger, Igor Va jda, dr. Marta Fôldešová 
n dr. Terézia Urslnyová. Z Brna boli na 
st retnuti plati muzikológovla a z Prahy 

Skutočnou lahôdkou na začiatku sezó
ny sa stalo vystťípenle Gruslnskeho ko
•orn6iio orchestra (29. septembra ). Ve
die ho známa huslistka Liana lsakad1e 
[prezentovala sa aj ako sólistka) . Naj
väčš!m prog~amov~m pr!nosom bolo u
vedenie SchBnbergovej Zjasnenej noci. 
Gruzínski umelci ju predvledl! s neuve
riteJnou spontaneltou a prežitkom, o vy
sok~ch reprodukčno-technlck~ch para
metroch ich hry ani nehovoriac. Skvost
n~ zvuk a farbitosť Gruzlnskeho komor
ného orchestra je jeho najväčšou devl
zou; reprodukčný št~l zjavne určuje L. 
Isakadze, ktorá vie sugestlvnym spôso
bom preniesť svoju vOJu na kolektlv. Ako 
sólistka má Ist~ sklon k romantlzovaniu, 
avšak v mladlckom huslovom kQncerte 
F. Mendelssohna-Bartholdyho to bolo na
pokon namieste, 1 ked konr.ert il mol sa 
napá ja skOr z k-laslc'k~ch zdrojov. Záve
rečná Symfónia l!. 9 C dur pre slái!ikovf 
or(liÍester toho Istého skladatela bola 
ukážkou brllancle a skutočnej kolektlv
riej virtuozity t ohto vynlka]iiceho telesa. 

ROMAN SKlEPEK 

Es dur ťílohu diskantu stvérnil Quido 
Htlľbllng, v nežnejšej spevnejšej Sonáte 
A ciur zasa Anna Hôlblingová. Sonáta 
Es dur predstavuje dramatlckejšl celok, 
kde aj vynikla razantnejšia hra zložitej
šej · artikulácie a vôbec konkrétnejšieho 
tónu. Sonáta A dur je celok mäkšlch 
melodlck~ch tvarov, jemnejšej dynamiky, 
je však rozložitejšia a aj vo svojom vnút
ri pre!<onáva stavebn~ vývoj v tom, že 
záverečná časť dospieva k istému zrovno
právneniu oboch husi! a, pochopltelne, 
a j k myšlienkovej jednote a velkorysej
šej skladobnej práci - je fúgou v kla 
slc~C?m slova zmysle. Tento stavebn~ 
problém vyrlešlli Hôlblingovcl znameni
te. Úlohu diskantu tentoraz prebrala An
na Hôlbllngová a prvá čast tejto soná ty 
bola rozhodne najdokona lejšlm, zvukovo 
najčlstejšlm hudobn~m tvarom. Lapšan
ské_ho po~llel _na tomto úspechu nebol 
mal~. ved Jeho schopnosti komorného 
hráča sú známe a dokázal to l tentoraz 
malebn~m ohladupln~m zvukom, pozna
júc ťíplne presne svoju úlohu a postave
nie par tu v rámci celku. 

V dvojici triovtcii sonát Rosenmlillera 
a Pugnanlho, kde ich partnerom bol gita
rista Alois Menšlk, ball tanečn~ prvok 
ako 1 kva lita barokov~ch terasov~ch kon
trastov uplatnené s dokonal~m vkusom a 
taktiež Diabelliho Trlo, vlastne akési Di
vertimento, čl serenáda, bolo vypracova
né s perfektn~m dOrazom ·na v~raz kaž
dej časti , ~&j charakt eru, podla estetic
keJ typológie a vtedajšeJ muzikantskej 
praxe - bola t o vskutku zábavná a pô
vabná hudobná chvllka a podl a toho ju 
i Hôlbllngovcl podali. Naoza j možno o 
nich v tejto súvislosti bez nadsaďzovanla 
poveda ť , že hra j ťí perfektne nielen to, čo 
bolo sklada telov~m zámerom, ale podá 
vajú svojou hrou o skladbe názor jed
nak svoj a potom cenné .svedectvo · o 
velmi mnoh~éh veciach, ktoré s ňou ne
priamo súvisia, ktoré hranú skladbu ob
klopujú a tvoria je j neodmysllteJné es
tetické pozadie. To sú skutočnosti velmi 
dOležité pre Interpreta čnú prax všeobec 
ne a Hôlbllngovcl ju reprezentujú svo
jimi vystúpeniami na ozaj vynika júco. 

E. KRAK 

traja. Budúce hodnotenie novej sioven
skej a českej tvorby má byf v aprlli 
u. r. a zrea lizuje sa počas dvoch dni v 
Bra ti slave. - uy-
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Ku kompozičnej poetike .JOZEFA KRESÁNKA 
Nasledovné slová ch cú byt s kromným prlspevkom 

k poznávanlu skladate!ského prejavu prof. dr. Jozefa 
Kresánka, DrSc. Ich východiskom je circa dvadsať kom
pozfcl! z rôzneho obdobia jeho tvorby, a to z oblasti 
plesi'\ových, komorných a orchestrálnych žánrov. Ich cle
rom je demonštrovať poetiku sviežosti a vrúcnosti, o kto
rej sa domnievam, že charakterizuje skladate!ský ruko
pis tohto vzácneho človeka. 

Predovšetkým si prlpomeľ1me pár faktov z jeho sklada
tefs kej biografie. V kompozfcil je Jozef Kresánek odcho· 
vancom pražského konzervatória, kde v r. 1932·37 bol 
jeho pedagógom prof. Rudolf Karel. Absolvoval kantátou 
"Ho rP. hol" na texty P. O. Hviezdoslava. Nasledovné 
dva roky navš tevoval Majstrovskťl školu, kde študoval 
s kladbu u Vftl!zslava Nováka. Svoje štúdiá ukončil r. 19J9 
Klavfmym triom, dielom, ktoré je dodnes považované 
za jedno z jeho nafreprezentatfvnejšlch. Obaja pedagó
govia poznamenali skladatefský prejav Kresánka vo vla· 
cerých smeroch, medzi ktorými dominuje akcent na 
myšlienkovú hutnosť, tematickú tvárnosť, dôslednosť a 
disciplínu form y 1 variantnosť Inštrumentácie. Od Karla 
sl Kresá nek odniesol úctu k dvofákovskej tradfcll l ver
ktl dávku rusofil:;tva, od Nováka rešpekt a lásku k ru
dovému hudobnému dedl·čstvu. Tieto stimuly, . pretavené 
vlastnou Individualitou, demonštroval ešte v čase svo· 
jich štúdii v rade prlfažllvých diel. Spomei'\me jeho Slá
čikové kva r teto, I. a Il. suitu pre klavlr, Tri plesne pre 
!enor él o•·chester na texty Hviezdoslava, Kallnčlaka a 
O. Bellu, a predovšetkým Klavlrne trlo. V Prahe sa Kre
sánek stretáva s hudbou 20. storočia, obdivuje Stravln· 
ského, Szymanowského l Bartóka, poznáva tvorbu Mah· 
lera, Sch/l nberga i Berga. Jeho s kladate!ský interes ab· 
sorbujP. odkaz Dvofáka, Nováka 1 Janáčka, Rimského· 
Korsakova l Musorgského. Poznáva, odha!uje a manifestu
je pôvaby s lovimskej !udovej plesne a najmä tance. Od· 
chádza z Prahy vyzbrojený dokonalou skladate!skou 
technikou a jeho tvorivý záber už v raných opusoch 
je evidentne orientovaný smerom, ktorý sa naplno pre
javil' .v jeho neskoršej tvorbe. Komponuje sporadicky, 
pokia! mu to dovofuje jeho pr imárne vedecké a peda
gogické pôsobenie, no jeho s_kladby nesú pečat dobre 
investovaného úsilia. Je sebakritický, neuspokojuje s11 
s výs ledkami a vracia sa k viacerým svojim opusom, re
vid uje ich, no nemasku je. Je otvorený voči stimulom 
zvonku i zvnútrn, chápe Ich jednotu. V š tyridsiatych 
rokoch ako jeden z prvých skladaterov reaguje na lnšpl· 
ra t!v nu silu protifašistického odboja vo svojom Pocho
de 1944, v tl!e le plnom dynamického vzletu. K vojnove j 
pro blema tike sa nes kôr vracia v plesň1ovom cykle "To 
je vojna " [M. Rázus), l v piesľ1ach na obfúbP.né básne 
19. storočia. Ohlas tragiky vojnových udalost! ,Jocltuje
me i v jeho Prelúdiu a toccate pre orchester zo šesťde
siatych ro kov u v Dramatickej poéme pre klavlr. Iné, 
oplimistickej~te nálady dominujú v jeho Scherze pre 
kluvi r [ 1943], v dvoch husrových s uitách l v dvoch or· 
ch estrálp ych suitách. Neskoršia tvorba - Klavfrne kvln· 
leto, Tri piesne na texty L Krasku, Päť plesni "Som iba 
človek " na tex ty S. Záryho a Divertimento pre orches
ter - je churakteris ti cká hlbokou životnou múdrosťou , 
oclzr kadfu júcou sa m. l. l v prekomponovanosti hudob· 
ného procesu . Trfbi svoj rukopis, no neprestáva byť sám 
sebou. 

Svoje s kladatelské východiská s pája Kresánek s erudo· 
vanosťou vedca, s nadšenfm mllovnfka !udovej piesne, 
s etikou človeka, ktorý citlivo reaguje na podnety, ktoré 
mu poskytuje život. Korešponduje s nim s otvoreným 
srdcom, nevšednou Invenciou a vedomlm zodpovednosti 
voči poslucháčom. Súc dobr_e orientovaný v otázkach 
estetiky a poetiky [ako odchovanec O. Zlcha a J. Mu· 
ka rovského 1 zvažuje svoju tvorbu v poznani miery ko· 
munlkabllity, a ovládnnfm sémantiky detailu a celKu, 
s dôverou v emotfvnosf hudobného výrazu a jeho trans· 
formácii. Jeho hudobn·á reč organicky vyrastá z prvot-

. nej Inšpirácie, oživuje ju, akcentuje jej variantnosť 
a odha lu je jej významový a. obsahový potenciál. úsilie 
po zvládnuti základného hudobného tvaru demonštruje 
už ako adept skladby a muzikológie, manifestujúc tak 
jednotu týchto dvoch svojich životných orientácii: Kla
vfrne trio vlastne komentuje na Jnej úrovni tému jeho 
absolventskej muzlkologi_ckej práce - Relácie medzi 
motlvml ako prlncfp hudobl_lej formy. A sledujúc túto 
väzbu nachádzame ju v jeho umeleckom i vedeckom 
kréde - v rade skladieb i v knihe Základy hudobného 
myslenia. 

Ladis lav Burlas svojho ča su charakterizoval Kresán
kov skladate!ský prejav ako tvorbu, v ktorej vládne ve
domie celku, ktoré spája expozičný a variačný prlncfp. 
Terézia Urslnyová na nedávnom skladatelskom kolokviu 
spomenula Identitu Kresánkovho slovného a hudobného 
prejavu, v ktorom sa snúbi snaha hovorU o veci a ute
kať Dd nej ku všetkým jej rozmanitým sťlvlslostlam. 
Text a kontext, väzba mikro a makrosféry, obecnosf hu· 
dobnej témy a lndlvlduálnosf je j metamorfóz, napätie 
jednoty a kontrastu - to sú základné atribúty dialektiky 
Kresánkovho skladate!ského myslenia. S dalšfml polarl 
tamt v spojeni spontaneity výrazu s rafinovanosťou kon· 
štrukcle, vo väzbe melodicko-harmonického tonálneho 
cltenla so sonoristlkou a metrorytmlckým pulzom, v na
pätf meditácie čl balady s burleskou, s rustikálne nevla
zanou veselosťou, v konverzii lyrickej Intr os pekcie s ex · 
preslvnym vitálnym gestom ... 

Kresánkovu poetiku odha!uje defilé opozfcll - je to 
poetika kontrastu a foriem jeho splývania. Práve v nej 
poznávame majstrovstvo nuansovanej tematickej práce, 
vedomie obsahovej nosnosti rétorických gest, evolučnej 
a variačnej palety. Stavia rozsiahle celky a cykly, pre
tože poznáva tajomstvá drobnokresby, pretože je maj · 
strom s kratky vynútenej pri rodzenou povahou žánru. 
Pripomína ml v tomto zmysle maliarsky prejav Martina 
Benku - je monumentálny a udivuje svojou Intimitou, je 
spontánny, ale s dôslednou kompozfclou, v ktorej té ma, 
pozadie l ornament korešpondujú vo vzáchej symbióze. 
Kde vrcholy štftov a halúzka sú rovnocenn! partneri, 
kde obecnosti proporcll a čtt postáv stači pár drobných 
ťahov k manifestácii Individuality. Kde farba podopiera 
lfniu, ktorá jej vymedzuje tvar . .. A dovolfm si ešte 
jednu ana lógiu - s lyrtzovanou prózou, kde epický a ly
l'ický koncept sa vzá jomne prestupujú, kde obecné a 
zvláštne, téma a jej okolie vys tupujQ so sebe vlastným 
.a predsa jednotným slovn~kom, kde hlboké cltenie a 
triezve videnie vytvárajú nevšednosť situácii a ich na
pätia, kde vládne kúzlo ozvláštnenla v súlade s čarom 
prirodzenosti. 

Kresánek pozná pôvaby a moc týchto spojeni a vy-

užfva Ich spôsobom, ktorý vzbudzuje dôveru v jeho 
posolstvá. Neboj! sa elementartzmu a naturalizmu, ale 
oživuje ich puncom svojho poznania. Neváha slahnuf 
po opakovani, ~tavia na ňom, posúva motfv, figúru či 
pásmo do nových súvislosti, pretože je syntetik. Pretvára 
ho, pitvá s pozorným zrakom, s hravou· zvedavosťou 
hodinára - svojou povahou je analytik . Odha!uje nové 
dimenzie témy zásahom .do niektorého z jej parametrov. 
Jeho hudobné myšlienky sú klenut'é, pritom strohé, s pev· 
ným obrysom, ktorý zároveň dovo!uje otvorenosť, adlciu 
i s elekciu prvkov. Konvergujú s celkovou kompozfclou, 
ktorá st potrpf na sklbenosf, uzavretosť (pozná kolob'lh 
života a pohybuje sa v kruhu či po špirále 1. zároveň 
ponecháva priestor pre rozohranie invencie v rozvedenf. 
Má bližšie k forme poémy než k románu - stavia mo· 
zatku obrazov a necháva pociťovať v nej naratfvnosf. 

Je ha r monik, má rád jasné kontúry, melodický l har· 
monlcký pôdorys. Pozná formotvornú silu harmónie hie
rarchizu je tvary s · jasným zámerom Ich funkcii voČI se
be navzájom l voči celku. Ale neboj! sa spleti lfnlf, kon
trapunktu, polyfónle, pretože je ur1ho umocnená vedo· 
mfm centra, tema tizmu. Harmonicky l tektonicky je tvár
ny - od Klavfrneho tria po Divertimento využlva pola· 
ritu kvlntakordálnej stavby s kvartovou a sekundovou 
akordlkou, neváha využit orgelpunkt, klasickú až tri· 
vlálnu kadenciu, či akordický para lelizmus - pozná 
Ich dosah pre sonoristlku a tektoniku celku. ZVýznam
riuje Ich, pretože ozvláštňujú remtnlscenčné momenty te
matiky, nesú Informáciu_ ·o _novom poh!ade. Polyfónna 
faktúra , kontinuitná , alebo fragmentárna tektonika do
sahujú v jeho sklac;lbá_ch nielen sústredenosť a jedno· 
liatosf či napätie nálady v globále, ale umocňujQ 1 jej 
vnútorné dimenzie, dialektiku kontrastu a rovnováhy. 

Kresánek ovláda hudobný výraz - baladický šerosvit 
i úsmevný kolorit sviežich akvarelových farieb - vy
rasta jú u neho z variantnosti tematiky. Raz llystupuje do 
popredia pádnosť, útočnosť ~otlvu, či sprievodnej figúry, 
Inokedy sa z jej významového jadra vynori od!ahčený, 
vtipom sršiac!, čl rozpútaný veselý tón. Poetizuje nad· 
sázku l prfkrosf protikladov, podobá sa v tomto ludové
mu rapsódovi, ktorý dáva zaznieť viacerým strunám. 
pre tože ovláda premenlivost atmosfér. Spája ju s triez
vosťou, s t rohým, múdrym gestom filozofa, ktorý pozná 
život a ktorého oči Ihrajú šibalstvom, pretože má život 
rád. 

Hovor i sa 9 Kresánkovej hudbe, že objavila svetu ra
dost z pohybu, prfrodnú, pri rodzenú túžbu po úsmeve 
a žlartacej tvári, že ju ob javila v slovenských !udo
vých tancoch. Predstavuje ich bezprostrednosť nielen 
v melodike a metrorytmtke, ale ich obohacuje Inštru
mentálnym kolo•·itom, sonorlstikou akordlckých štrtik· 
túr, prlehladnosťou faktúry l kombina torikou tektoni· 
ky - predovše tk ým tým, čo vzbudzu je prostý a srdeč
ný dojem pravého, nefal~ovaného slovens kého vidieka. 
Drobným pohyblivým gestom roztančeným v r adosti po· 
znanla. Kresánkove p8l'litúry vládnu všade tam, kde sa 
vzdáva hold pr·ostote, pretože nestrácajú na svoje j účin · 
nos ti ani pri odhalení rafinovanosti súvislos ti, ktoré v 
sebe uta jujú. Sú dôsledkom nie vonkajšieho, mechanic
kého zúženia, oprostenia, a lo vnútorným, filozoficky hl 
bavým a !udsky s kúseným újasnenfm zákonitosti ekonó· 
mte prostriedkov svojho umeleckého výrazu. Majú v se
be istoty, pretože s ú zakorenené v zdravej, s tarostli vo 
ošetrovanej a oživovane j pôde. Kresánkova hudba je 
piesr'ítou, či tan.com o živote, o takom, a ko ho vidf zrelý, 
!uds ky a umelecky úprimný ma jster svojim bystrým, 
svieži m z rHkom. MILAN ADAMCIAX 

ĽUDOVIT SKALNIK - jeden s kleinineistrov východného Slovenska 
V dnešnom rýchlom životnom temiJ'tl 

s•1 sta lo takmer pravidlom, že sl na ludf 
obvykle spomenieme a hodnotlme Ich 
!udský profil a odbomý prfnos, žiar, len 
pri tzv. okrúhlych výi'Očiach a jubi· 
Ieách. jedn ým z nich je aj 200. výročie 
n~trodenia gemersko-abovského skladate
ra l..!udovlta Skalnlka. 

Naša hudobná minulosť, z ktorej orga
nicky vyrástol súčasný bohatý a rozvi · 
nutý hudobný život, je pre prevažnú čas f 
verejnosti len ve!mi má lo · známa. Ako 
to len opäť potvrdzujú na jnovšie výsku
my v oblasti dej fn hudby Slovenska, nie 
sme nái'Otlom bez hud obn ej minulosti, 
a ni národom s hudobnou históriou bez
význa mného provinclá lneho charakteru. 
To, že si nedokážeme ná ležite oceniť, 
vá~iť a vhqdne propagovať hodnoty vlast 
nej hudobnej mi nulosti, je len naša ne
dba l osť , ktorá je však nu ~kodu nie Iba 
n[11n. 

Nu stránkuch toh to časopisu by som 
preto chcelu naďalej sprfstupl'\ovat ve
reJnOsti mi kroproflly tých hudobnfkov· 
s kladateľov naše j hudobnej minulosti, 
ktori neprá vom zapadli do zabudnutia. 
Custo to boli osobnosti, ktoré mali zá
vu7. ný, mnohokrá t roz_hodujúci význam 
pri profi lovanf hudobného života niekto
rého regiónu a nie o jedinele vplývali 
uj nu celoslovenské hudobné dianie. 
Účlnkovu nie rožňavského rodéka, skla· 

dotera Ľudovfta Skalnlka (19. l . 1783) 
b<.. lo zviazuné predovšetkým s hudObf!ým 
prust recllm Rož1iavy a Jasova. Na jma v 
lý< ·hto dvoch hudobných s trediskách sa 
s í• stt·eďova l a hudobná kultúra klaslciz· 
n.u pohruničnej gemersko-abovskej ob
lnsli Slovenska. 

Kým svetskú hudbu propHgovala hlav
ne kapela, ktorú si po vzor~ ostatných 
huns ký_ch mies t vydržiavala aj Rožf\av!l. 
o rozmach sakrá lnej hudby sa zaslúž lli 
predovšetkým hudobnici chórov rožr~ HV· 
ských kostolov . Výrazný bol v tomto s me
re uj prínos premonštrátov, ktor! po jo· 
z~<ľin s kych re formách vystriedali rožJ~av
ských jezuitov. 

O Ľudovítovi Sk'a ln ikovi vieme, že v 
mlu dom veku vstúpil do premonštrá· 
ske j rehole. Z výs ledkov výskumov 
Boženy Záh umenskej-Ormisovej je zná· 
11\1!. že r·eh oľný s!ub z ložil v decembri 
11\05 a o tri ro ky neskôr bol vysvätený 
Ztl kfwza. Na jprv pôsobil a ko gymnazlál· 
ny profesot v Rožňave ( 1807), potom sä 
stu ! profesorom gymnázia n prefektom 
konviktu vo Ve! kom Varadfne ( 1808 J. 
Od roku 1809 až do smrt i hol ako kano· 

nik členom jasovského kláštora. Dlhé ro
ky tu zastával funkciu magistra hudby. 
Zomrel dria 7. decembra 1848. 

Skladate!s ká pozostalosť Ľ. Skal nfkél 
prevyš uje nielen kvantitou, ale aj ume
IP.ckou hodnotou dielo jeho staršieho 
brota, roži'iavského tltulárneho kanonika 
Frántiška Xaver a Skalnfka ( 1777-18411. 
F. Zagiba vo svojej práci Literárny a 
hudobný život v -Rožr1ave v 18. a 19. sto· 
roč! (Košice 1949 1 · uvádza Ľudovfta· Skal
nika ako autora omši a ofertórif. "Takmer 
v~etky časove nasl ed u jú ce práce, ktoré 
po jednáva li o tvorbe Ľ. Skalnfka, tento 
Zuglbov údaj mechanicky preberali. Ja· 
sovský inventár hudobnfn z roku 1858 
zaznamenáva z tvorby Ľ. Skalnika 4 om
še, 2 ofertórlá, t responsorlum a 2 hym· 
ny. 

Posledné výskumy pozmenlll obraz 
skladate!skej pozostalosti Ľ. Skalnfka 
nielen eo do r ozsahu, ale a j čo do rôz
nosti die l. Do dnešných dnf je zhámy 
s úbor 22 kompozfcif Ľudovfta Skalnfka: 
4 an tifóny, 12 graduále, l ofertórtum, 3 
omše, l rekviem a l responsortum. 

Ako vidi eť, tvorba Ľ. Shinlka sa rea ' 
llzovala v pomern!( malom okruhu hu
dobných druhov a fori em. Zdá sa, že roz
hodujúcim kritériom pre vznik diel bo
lo Ich praktické upotrebeni e v rámci cir· 
kcvných obradov. 

Preva_tne j čast i" die l l.!. Skalnlka chýba 
presné datovanie. Rok mi 1824 a 1828 sú 
da tované o'mše D du r u Es dur. Obe die· 
la venoval Skaln lk rožriavs kému bis kupo
vi . neskoršiemu ostrihoms kému arclbis· 
kupovi a mecénovi hudby Jánovi Scl tov
skému. 

Počet ' hudobn íkov , ktorých mal Ľudo· 
vft Ska lník k dis pozicii pre inte rpretá · 
eiu svo jich diel, nebol velký. Hudobný 
sú bor chóru tvorilo prevažne sedem, naj
vine však jedenásť spevákov a inštru· 
mentalis tov. 

Zo št9lového hladis ka nie sú s kla dby 
Ľ. Skalnfka vyhranené, a to nielen pre 
výs~yt štýlových prvkov, ktoré už s hu
dobným myslenfm obdobia klasicizmu 
neltoršpondovali , a le · aj pre nes úrodú 
prácu s tý l!litO kornpozlčnýml element· 
mi. K najvydnrenejšfm pa tri Skalnfkova 
omšová tvorbu a graduálové kompozí
cie. 

Najzaujlmllvejšou a najsvojráznejšou 
zložkou diel Ľudovfta Skalnlka je melo· 
dika. Skalnlka môžeme považovať za In· 
venčného skladate la . Melodika jeho diel 
je svojrázna, citove vrúcna, úsporná vo 
vy jadrovanf. Skalnfkove melodické ná pa -

dy majú často tanečno-popevkový charak
ter s ·vplyvmi ludovej tanečnej tvorby. 
Rytmus jeho diel je členitý, diferencova
ný , Inklinu je k tanečnej pohybovosti. 
Svojrázne je v týchto súvislostiach v 
Skalnlkovej tvorbe spojenie molovostl a 
pohybového elementu. Castá je melodlc· 
ká krátkodychosť vo výs tavbe celkov. 

~..,..- li-ľ',...,. (!if" tu A,' ~ .W---v.: . . ., 

l..!udovlt Skalnlk: Antlfóna "Regina coe-
11" (titulný list). 

Zotrvávanie autora na pozíciách baroka 
prezrádza tiež ešte pomerne častá tmi · 
tačná technika, sekvencovanie a praca 
prlraďovnnfm a nie rozvljanfm tematlc· 
kého zilkladu. Azda práve pri práci s· 
me lodickými nápadmi a ich harmonie· 
kým _"ošatenfm" sa najviac prejavuje ab· 
sencla hlbšieho hudobného ~kolenia au
tora. 

K zaujfmavostiam diel Ľudovfta Skal
nika patria okrem melodickej zložky aj 
časté a smelé 1 niekedy značne necltli · 
vé] modulačné plány na malých plo· 
chách. 

V oblasti formovej výs tavby u výberu 
formových modelov sa Ľudovfť Skalnfk 
neodchýlii od formových schém využi · 
vaných vo svojej dobe. S ob!ubou sla· 
hal najmä po trojdielnej piesr1ovej for· 
me. Pri formovej analýze jeho skladieb 
nás zaujme zmys el pre mieru vo výs tav-

be diela ako dynamického oblúka, ktorý 
vedel podporiť a j vho9nou dynamikou 
v mtenclách hudby vrcholného klaslclz· 
mu. Ska lnfkove kompozfcle poukazujú na 
zá ľubu autora v sýtom zvuku. Dôsledne 
vypracovaná etel_litá artikulácia prezrá 
dza rutinovaného hudobníka a zručného
organistu. 

Inš trumentálny sprievod Skalnfkových 
vokálno-Inštrumentálnych diel nepatr[ k 
&ilným stránkam jeho tvor·IJy. Tvori po
vllčšlnou len ha~monlcké vyplnenie ale
bo zvýraznenie melodických obrysov 
vrchného voká lneho hl_asu. Len v malej 
miere predstavu je orchester inštrumen
tálne dotvorenie ·melodickej myšlienky. 

Dielo Ľudovfta Skalnfka sa vo svojom 
štýlovom prejave v mnohom oneskorilo 
za svojou dobou. Jeho neaktuálnosť sa 
prejavuje napriklad aj v permanentnom 
použlvanl niektorých znakov barokovej 
a ranoklaslctstlckej hud by [hlavne v ob· 
last! melodickej výstavby a for[ém 'teňia
ttckej práce ]. ktoré Skaln fk dôsledne 
premtešava s vyjadrovacfmt prvkami ob· 
ctobla vrcholného klasicizmu. 

Tvorba Ľudovfta Skalnfka mala reglo· 
ná lny význam. Jeho skladby boli Inter
pretované prevažne na chóroch kostolov 
v Jasove a Rož1iave. Rozšfrenle diel do 
Koš ic a na Spiš bolo viac-menej spora
dické a súviselo s ďalšlml miestami pô-
sobenia rehole premonštrátov. ' 
Keď hovorime o význame a prfnose Ľu· 

dovfta Skalnfka pre dejiny hudby ge
mersko-abovskej oblasti nemyslfme len 
na jeho s kladate!skú aktivitu. Skalnlk 
participoval na hudobných produkciách 
nielen ako skladatel , Interpret a organ!· 
zátor, a le uj ako odpisovač - ako to 
dokazu je predovšetkým notový archfv 
premonštrátskeho kostola v 1asove. Z 
okruhu jeho pOsobnosll nemožno vylúčiť 
ani jeho činnosť pedagogickú. 

Pri hodnoten i Ľudovfta Skalnfka v kon· 
texte dejfn hudobného klasicizmu na Slo· 
vcnsku treba povedať, že jeho význam 
ako tvorivého a reprodukčného umelca 
bol úzko lokálny. V rámci reglonálnľclr 
dejln hudby te j časti gemP.rsko·abovskej 
oblasti, ktorej centrami boli Rožňiava a 
)asov, reprezentuje však Ľudovft Skal 
nik jedného z popredných miestnych hu· 
dobnlkov, ktor! sa angažovali tak v ob· 
!usli kompozičnej, Interpretačnej, ako aj 
v práci orgal!!zá torskej. Is te by stálo za 
námahu oživiť niektoré z jeho umelec
It)' vyda rených skladieb. 

ĎÄiiNA MOĎRA 


