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Ceská hudobná 
apoloi!nosť vydáva 
4·krát do roka svoj 
apravodaj, (na obr. 
je jeho emblém), v 
ktorom okrem pra· 
Yldelnfch rubrlk 
Bolo - bude, Za· 
dané pre Hudobnú 
mládel CSR, Ka· 
lendár CHS molno 
nájsť clallle zaujl· 
mavostl, správy, 
rozhovory, články 
l Informácie o plá· 
novaných akciách. 

lNFORMAČNÍ 
'zPRAVODAJ 
ČESKÉ 
HUDEBNÍ 
SPOL8ČNOST! 

Hudba odjakživa spájala a zjednoco
vala rudi; jej v~etkým zrozumltefná reč 
nepotrebovala prekla"d, aby sa mllovnlcl 
hudby mohli nadchýňa ť krásou "tečúcej 
archltektflry", hlbkou filozofickej výpo· 
vede jeJ tvorcu, prenikavým posolstvom, 
č l ušfachtllým muziCirovanlm - toto 
všetko a nespočetné variácie týchto tém 
mohli vyjadriť jej tóny. Silu a účinnosť 
hudby si uvedomujeme aj my dnes, jej 
nepostrádatelnú 6časť v l ivote kaldého 
moderného človeka, jej nevyhnutné pô· 
aobenie pri estetickom a kultúrnom po· 
vedomi i estetickom zázeml. Lenže ... 
Dnes, ked sa s hudbou stretávame na 
každom kroku a pri každej prlležitosll , 
Ide aj o čosi viac. A to čosi vine jadr· 
ne v svojom novoročnom prihovore spred 
roka vyjadril predseda Ceskej hudobnej 
spoločnosti dr. )tr! Ba jer, CSc.: ..... O to· 
to nám vietkým Ide: hudba musi byť l 
naďalej trvalou súčasťou života každé· 
ho jedinca, celej našej spoločnosti (nie· 
len Spoločnosti hudobnej!) , musi byť 
kaldému dostupná, každému zrozumiter
n6 a pre každého jasne rozčlenená na 
skutočnú estetickú hodnotu a na brak, 
ktorý bohužial zaplavuje é ter všetkých 
mechanických zdrojov sve ta . .. " ( lnfor· 
mačni spravodaj CHS č . 1/1983.) 

Velmi konclzne sa tu zároveí'\ formu
lovalo aj motto a zameranie C:eskej hu· 
dobnej spoločJtQstl [ďalej CHS), ktorá od 
decembra 1975 fu nguje ako záujmová 
dobrovofná organizácia , dnes' združujúca 
už jedenásť ti sic členov. Treba dodať, 
že takéto explozlvne rozši renie členske j 
základne nastalo pred dvoma rokmi, ke· 
dy sa do zväzku s CHS pripojila aj Hu· 
dobná mládež CSR (dovtedy pričlenené 
k Ceskému hudobnému fondu] so svoji· 
mi ôsmimi tlslcaml mladých aktlvl~tov. 
Pohfad do dávnejšie] l bližšej minulosti 
hudobného životu a hudobného diania 
Ciech - a nielen Ciech :__ však nazna · 
čuje, že úsilie o spoločné pestovanie hud· 
by - či už aktlvne alebo pasivne - tu 
mé svoju starú tradlciu. Odbornlkov i 
nadšencov-amatérov akosi vždy priťaho· 
vall akadémie, združenia, spolky, kluby, 
kde sa mohli so svojimi poznatkami l 
skúsenosťami podeliť s Inými, kde sa 
mohli do istej miery sebarea llzovať a v 
neposlednej miere zohrali tu úlohu aj 
spoločenské kontakty. Listujúc v pamä· 
ti histórie prlpomei'\me aspot''t' dve pred
chodkyne CHS - medzivojnovú spoloč
nost pre hudobnú výchovu a novš lu Ces-. 
kú spoločnosť pre hudobnú výchovu (obe 
už zanlklé). 
Vráťme sa však k Ceskej hudobnej 

spoločnosti, ktorá modernou formou 
združuje vo svojich radoch všetkých, čo 
prejavili chuť l záujem o ,.skutočne hod· 
notný hudobný život a prehlbenie hu· 
dobnej výchovy vo vletkých sférach náli· 
ho spoločenského života k prospechu 
a rozkvetu nailej socialistickej vlasti". 
jej členom sa mOže stať každý občan 
CSSR bez rozdielu povolania, čl je pro
fesionálnym hudobnlkom [ skladaterom, 
interpretom, muzikológom, pedagó· 
gom .. . ) alebo vykonáva inú profesiu, 
ktorá s hudbou nemá nič do činenia a 
hudobné umenie je " iba" jeho vefkou 
láskou. CHS ponúka zasa na opldtku 
svojim členom možnosť uplatnenia 
schopnosti v rovn9cennom, pre "vec hud
by" zapálenom kolektive pri stretnu
tiach, na konferenciách a kolokviách 
alebo len v takom malom dôvernom 
krtlžku hudbou sa nadchýnajúclch fudl, 
ale aj pri čltanl hodnotnej hudobnej be
letrie i odbornej literatúry, na koncer· 
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ČESKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ 
PODNECOVATE[KA HUDOBNÉHO 

-
loch l z vlastnej lnlclatlvy pripravova· 
n9ch programoch. 

Aby sme prenikli tak trochu do ta jov 
vnútornéh o usporiadania organizácie, 
prlberme sl na pomoc štatút CHS, pre· 
tože CHS je štatutárnou organizáciou a 
a ko hovori prvý odsek článku 1: "Ceská 
hudobná spoločnosť (cfalej len CHS) je 
dobrovornou organizáciou v zmysle záko· 
na č. 68/1951 Zb. Zdruluje záujemcov, 
ktorl svojou dobrovornou prácou chcú 
prispievať k rozvoju českej hudobnej 
kultúry". Sidlo CHS je v Prahe a riadi 
ju Ministerstvo kultúry CSR. Nlekofko· 
krát sa už v texte vyskytli a skloňovali 
slová "dobrovofnos(" a "záujem", treba 
Ich však ešte raz zdô razniť, pretože CHS 
okrem nlekofk ých pracovnikov sekreta
riátu, stabiln9ch zamestnancov fondu , 
svo ju činnosť stavia na aktfvnej činnos
ti dobrovofnlkov. Ale len tam, kde v cen· 
tre pozornosti stoji "vec sama osebe", 
kde sa nehfadi na čas a na možnosť zis· 
kanla finančného efektu, len tam mož
no niečo vybudovať a dosiahnut Nie
komu sa to môže zdať Ilúziou . .. Opak je 
však pravdou; dokazujú to výs ledky l 
obrovsk9 kus práce, čo CHS počas svo
jej skromnej existencie dokázala. Orga· 
nlznčnú štruktúru CHS tvoria orgány ria-

ZPRAVODAJ 
SPOLEČNOSTI 
PRO SľAROU 

HUDBU 
~ 

Titulný list pr vého člsla Spravodaja SSH, 
záujmového zdrulenia CHS, ktorý svo
jim členom podáva Informácie o činnosti 
SSH. 

dlace a bohato rozvetvený systém vlast· 
nej kultúrno-výchovnej a záujmovej čin
nost i. Na prvom mieste stoji ústredný 
výbor CHS ako najvyšši orgán Spoloč· 
nosti, v právomoci ktorého je zvolávať 
konferencie, kde sa prejednávajú zá klad· 
né Ideové, odborné, organizačné otázky, 
vytyčuje sa základné koncepcia CHS, 
konzuljujú a schvafujú sa správy o čln· 
nosti ústredného výboru a pod. Oalšlmi 
dOI_gžltými orgánmi sú predsednlctvo ÚV 
CHS na čele s predsedom CHS, ako aj 
sekretariát CHS ako výkonný profesia· 
nálny orgán s vedúcim sekretariátu (ten
to však nemá rozhodujúcu právomoc) . 
Organizačná činnosť sa potom rozvetvu· 
je do krajských, okresných a miestnych 
odbočiek po celej CSR. Tieto - Isteže 
viac-menej suchopárne údaje - sú ne
vyhnutné pre pochopenie fungovania ta 
kého rozkošateného organizmu, a kým 
dnes CHS už je. 

Vlastná _ činnosť CHS integruje v sebe 
dva okruhy aktivit ; jednak je to okr:uh 
či nnosti realizovanej !. odborných sek· 
clách a ich odborných komisiách, jed· 
nak okr uh činnosti ku!J.úr~o-výchovnej 
s celou sieťou záujmových zdrulenl a so 
systémom Spoločnosti honoslaclch .""sa 
menom niektorej z význačných hudob· 
ných osobnosti českých dejln, propagu· · 
júclch a rozvljajúclch ic"ít hudobný od· 
kaz a dedičstvo [o Spoločnostiach ešte 
aj neskôr]. V s(Jčasnosti v zväzku s Cl-is · 

DIANIA 
pôsobia tri odborné sekcie s ll odbor
n9ml komisiami. Aktivita pedagoglck.9ch 
pracovnikov bola vždy prlslovečné a ' ak 
nečudo, že v pedagogickej sekcii badá
me pozoruhodn9 ruch, čulosť l kontak
ty so zahranlčlm. Je t šesť komisii ob
s iahne širokú problematiku od predškol
skej v9c~ovy cez hudobnú v9chovu na 
základn9ch školách, fudov9ch školách 
umenia, až po muzlkoteraplu. Sekcia tvo
rivá a v9skumná sústreďuje v sebe čin
norodosť na poli muzikologickom a do 
tretice je tu ešte Sekcia pre záujmovú 
umeleckú činnost 

V9znamné skladatefské zjavy českej 
hudby a ich dedičstvo pôsobili ako sti
mul k zriaďovaniu a ustanoveniu Ich spo
ločnosti a už dávnejšie grupovali Ich 
prlvržencov a obdlvovatefov do nefor 
málnych kolektlvov. Až pričlenenie t9ch
to spoločnosti do zväzku s CHS vytvo
rilo Ideové l organizačné predpok lady, 
a ko aj podmienky pre Ich fa ktické za
loženie a rozkvet. Dnes má CHS 13 
spoločností, z ktorých väčšina nesie v 

. záhlavl meno známej osobnosti českej 
hudobnej kultúry - Spoločnosť B. Sme
tanu, A. Dvoráka, L. Janáčk a, B. Mar
tln(i , J. Suka, J. B. Foerstera, z. Fibicha, 
V. Nováka, O. Ostrčlla, z najčerstvej
šlch spomeňme nedávno založenú Spo
ločnosť E. Destlnnovej , J. V. Stlcha-Pun
to, ďalej spoločnosti určované druhom 
hudby - Spoločnosť pre sta rú hudbu a 
Ceskú jazzovú spoločnost Väčšina t9chto 
spoločnosti vznikala z pietne j úc ty k 
odkazu velikánov a dnes sa stará o Ich 
odkaz edičnou činnosťou, odhalenlm pa
mätn9ch tabuli, usporadúvanlm konfe
rencii, koncertov a pod. Mimoriadne ak· 
tlvnou spoločnosťou pri usporadúvani 
koncertov je Spoločnosť J. B. Foerstera. 
Spoločnosť L. Janáčka naprik lad pri prl
ležitostl 50. vý ročia jeho úmrtia [ 1978) 
sa s polupodlefa la na rozhodnuti vydať 
súborné kritické dielo tohto moravského 
barda, dnes zasa prišla s návrhom pro· 
jektu velkej š tyorzväzkovej monografie. 
Pre nás je zaujlmavá Spol očnosť Vltl:!z· 
s lava Nováka, tvorcu pre Slovensko 
zvlášť dôležitého, lebo pod jeho vede· 
nim vyštudovalo na Majstrovskej škole 
pražského konzervatória viacero našich 
popredných predstavlterov staršej gene
rácie skladate'rov. Nie je preto náhodou, 
že post predsedu SVN zaujal národný 
umelec Alexander Moyzes. Sta rostlivosť 
o vedenie spoločnosti je zverená popred· 
n9m osobnostiam československého hu· 
dobného života, samozrejme, s Jedno
značnou prevahou českých hudobných 
č inltefov, veď sa jedná o Ceskú hudobnú 
~poločnost. No česko-slovenský kontext 
dostá va a j tu priestor na realizáciu, a 
tak aj slovensk( odbornlci sú pozýva
nl ako členovia predsednlctva, čl výbo
ru; napriklad koncom ' roka 1982 založe
ná Spoločnosť pre starú hudbu má za 
svojho druhého podp1·edsedu zaslúžilého 
umelca prof. Ferdinanda Klindu a v člen· 
stve predsednlctva čltame a j tieto mená: 
dr. Pavol Polák, CSc., dr. Ernest Zavar· 
sk9. Na Slovensku spoločnosti , resp. 
zdrulenla podobného charakteru v sú· 
časnosti neexistujú. Ollvujúca Iskra sa 
rozhorela na nedávnej bellovskej konfe· 
rencil v Liptovskom Mikuléill, kde pa· 
dol návrh na založenie slovenskej Spo· 
lačnosti J. L. Bellu. Možno by pozdvlhlo 
vážnosť aj napriklad trnavskej súťaže, 
keby sa tu obdobne zaktivizovala Spo
ločnosť M. Schneidra-Trnavského, ktoré· 
ho plesJ1:ová tvorba aj dnes priťahuje ti
slcky mllovnlkov vokálneho žánru. Bra
tislava má zasa svojich bratlslavsk9ch 
rodáka~ Na vec sa dá nazerať obdobne 
z Ine j stránky, a ko napriklad v NDR, 
kde v rámci Kultúrneho zväzu sa stre· 
távajú aj záujemcovia o istý druh hud
by, či nástroj . 

Formy činnosti všetk9ch zložiek CHS 
sú neobyča jne rozmanité a pest ré, sia· 

Jednotlivé Spoločnosti CHS preukazujú 
bohaté aktivitu. SBM pri prllelitostl 90. 
výročia qarodenia skladatela v r . 1980 
vydala zbornlk fotografii a článkov o 
B. Martinu. 

hajú od akci! miestneho regionálneho 
významu až po podujatia reprezentatlv· 
ne s celoštátnou pôsobnosťou. Statisti· 
ky hovoria, že ročne aktlv dobrovol
ných pracovnikov uskutočni 80 poduja· 
tl, t. J. priemerne jeden a pol a kcie 
za tý~de11 - člslo to tak malé, a pred· 
sa v celkovom komplexe znamenajúce 
tak vera. Inšpirujúce je "Foersterovo štú· 
dio mladých" predstavujúce kvázi kon
certnú tribúnu pre mladých začinajú
clch umelcov. So zaujimavými podnet
ml prišla aj Spoločnosť pre starú hud
bu. Počas minulého roku realizovala cyk'· 
lus p~acovných skúšok "Stúdia s tarej 
hudby s novoobjaveným! dielami, či 
vzácne nahrávky stare j hudby v cykle 
Reflexie, ktoré pripravila v spolupráci 
s Divadlom hudby. Treba vôbec pozna· 
mennť, že vHčšlna podujati - najmä tie 
reprezentatlvne - sa konajú v part· 
nerstve s ďalšlml spoluusporiadatefský· 
ml organizáciami, čl už je to ZvHz čes
kých skladatefov a koncertných umel
cov, Cesk9 hudobn9 fond alebo miest· 
ne NV a pod. Mimoriadnu pozornosť si 
vyslúžilo už tradičné Stretnutie prlate
rov komornej hudby v Bechyni - 14· 
denný prázdninový Interpretačný kurz 
pre amatérov pod vedenlm našich po· 
predných Interpretov a pedagógov (ako 
odbornú lektorku pre Individuálnu kla 
vlrnu hru QOZvall aj zas!. um. doc. E. 
Flscherovú·Martvot''\ovú z VSMU ). Rovna· 
kej priazni sa obdobne telil Kurz mo
dernizácie hudobnej výchovy - týžden· 
ný kurz pre učltefov HV na zS. Muzlko· 
logické dialógy, putovný t rojdenný se
minár (minulého roku bol v Chebe), sle
duje otázky hudobnej regionalistiky 1 vý
znamné výročia a dáva značný pries
tor mladým muzlkológom; Medzinárodné 
muzlkologické konferencie v rámci Pral· 
skej jari sa dosial venovali problematl· 
ke B. Martln(i , B. Smetanu, v minulom 
roku A. Dvoťákovl a pre UNESCO W. A. 
Mozartov!. Netradičná, no o to pozoru
hodnejšia je súťal amatérov vo vybra· 
ných odboroch s názvom Dvofák - Caj· 
kovskij. Svoje pl·avldelné a obfúbené ak
cie má aj Huäobná mládež, čl už je to 
Letn9 tábor HM CSR alebo Dni HM CSR. 
Mohli by sme ďa l ej pokračovať, zostalo 
by však len pri vymenovávanl akcii 
edičnej činnosti , Informačných spr!IVOda
jov, bulletinov spol očnosti, zbornlkov z 
konferencii .. . 
· Slovenská hudobná kultúra sa často In· 
ilpirovala dianlm, ktoré prÍtdilo a pul· 
zovalo v českom národnom umeni. Ale 
bolo i opačne (vl ef len priklad z posled· 
ných dvoch desaťročl v idey trenčiansko
teplickej prehliadky mladých ). Ceská hu· 
dobná spoloi!nosť je velkou podnecova
terkou a spoiutvorkyňou kultúrneho l i· 
vota i oživuj~ct')to hudobného ruchu. 
Bude jej priklad lniiplra~_lvnym prame
ňom pre podol:Jný rozmach !tudobn~j ču· 
losti i tvorivosti vo vletkých jej sférach 
i u nás, na Slovensku? 

JANA LENGOVA 
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• VÍMENNÝ KONCERT. Výprava lia

kov a pedag6gov Cudovej iikolY umenia 
v Pieiiťanoch sa vrátila z Budapeiitl, kde 
sa dňa 9. 12. 1983 uskutoČnil výmenný 
koncert v rámci drulobných stykov so 
Státnou hudobnou iikolou XI. obvodu. V 
Maďarsku práve prebleJla zbierka na vý
s tavbu nového Národného divadla a na 
tento 6čet odviedli aj čistý výt'alok z 
koncertu. Pravidelné kontakty medzi 
oboma ikolami maj6 ul päťročn6 tradi
ciu. Ospeine sa rozvljaj6ce drul obné sty
ky sl povšimol aj maďarský rozhlas -
Kossuth rádio Budapest -, ktorý zara
dil do svojho vysielania reportál o tom
to podujati, doplnen6 ukálkami z vy
st6penia host'uj6cich liakov. -kdk-

• SPEV ACKY ZBOR SLOVENSKÍCH 
UCITECOV so svojim umeleckým ved6· 
cim a dirigentom doc. Petrom Hradnom 
a vlcedirigentom PhDr. Jozefom Vakoilom 
v druhom polroku 1983 6speilne absol
voval 8 celovečerných koncertov, 4 vý
chovné koncerty a jedno uriťallivé vv
st6penie. Predstavil sa v Karlových Va
roch, Mariánskych Lázňach, Treni!ine, 
Brezne, Tisovci , Bo~anoch, Svite, Popra
de, Kežmarku a Liptovskom Hrádku. Vo 
svojej dramaturgii zvýraznil l!votné ju
bileá skladaterov EuJrena Suchoňa, Fri
ca Kafendu. Jána Levo11lava Bellu a Jána 
Kadavého. V s6časnostl zbor prluravuje 
skladby V. Nováka Balada na Váhu a 
J. B. Foerstera Skfivánkovi, ktorými chce 
- spolu s ďalillmi zbormi od 8. Sme
tanu, L. Janáčka, B. Martinu a Z. Diale
ka - dôstojne osláviť Rok českej bud
hy i!i84. - PI-f
• • PODNETN€ STRETNUTIE. V árubCí 
decembrov6 stredu ( 14. XII. 1983) ia v 
Klube slovenských sklädaterov stretli pe· 
dag6govia a poslucháči Katedry hudob· 
nej te6rie VSMU s prof. dr. Jozefom Kre· 
sánkom DrSc. Stretnutie viedol národný 
umelec ' prof. dr. Oto Ferenczy, ved-6ci 
Katedry hudobnej te6rle, na podnet kto
rej akciu usporiadali. Host' rozprával o 
svojich začiatkoch, o podnetoch, ktoré 
ho viedli k povolaniu hudobnlíh~ vedca. 
Okrem otázok týkaj6cich sa jeho livo
ta a diela sa diskusia zaoberala aj vzťa
hom českej a slovenskej hudo~nej kul
t6ry v čase Kresánkových ilt6dli, otáz
kami týkaj6cimi sa jeho nove{ teoretic
kej tri16gie (Základy hudobného mysle
nia, Tona lita, Tektonika) l problémami 
mladých absolventov hudobnej vedy a 
te6rie pri vstupe do praxe a podobne. 

-PS· -
• IDA CERNECKA, známa klaviristka 

a profesorka Konzervat6rla v Bratislave 
koncertovala v diioch 3.-7. januára 1984 
" rumunskom me&le Klul. Predniesla 
Mcndelssohnov Koncert pre klavir a or
chester g mol, op. 25. Státnu fllharm6niu 
dirigoval host'uj6ci dirigent Eugen Pri
cupe. Ta mojšie kritiky velmi vysoko hod
notili výkon bratislavskej umelkyne. 

-GR -
• NA OTVO~ENI ROKU CESKEJ HUD

BY V PRAHE, dňa 3. januára 1984 zastu
povali Slovensko námestnlk ministra kul
t6ry SSR Vladimir Cerevka, predseda 
zCss Zdenko Nováček, predseda zss nár. 
um. Oto Ferenczy, ved6ca hudobného od· 
delenia MK SSR Tatiana Okapcová, ta
jomnlk zCSS ~a.sl. um. Zdenko Mikula, 
podpredseda ZSS zasl. um. Ladislav Dur
las riaditel SF Ladislav Mokrý, tajomnlk 
ZSS Alojz Lukn~r. iiéf opery SND Ma
rián Jurlk a riaditel SHF Alojz Stuilka. 

Posledný mesiac minulého rok a bol 
bohatý na tel evlzne relacie, ktoré upú· 
tall pozornosť priaznivcov hudobnliho u
menia. Prispeli k tomu i jubilea hudob
nlkov, pripadajúce na koniec roka. 

D1la 8. XII. 1983 si v zaujlmavo konci· 
povanej reltlcii pripomenula bratlslavska 
televtzia 60. narodeniny vedúceho re
daktora H RHV, hudobného skladateľa a 
organistu fAROSLAVA MElERA. Reldctu, 
ktorej scenar pripravili dr . Michal Pa
lovčlk, CSc. a Eva Holubanska, situoval 
režisér Pavol Filkó do atrakttvneho pros
tredia okolia Bratislavsk ého hradu, čo 
vytvor ilo priaznivfí atmosféru pre Meie
rovo spontanne spomínanie, z ktorého 
dlvak ztskal obraz rozvo ja hudobného 
diania mesta malebne sa rozprestierajú
ceho dolu pod hradom. Elena Galanova 
nenasilným spôsobom a s elegantným 
šarmom predstavila bohatú osobnost r. 
Metera v celej jej šlrke. Prezentoval sa 
t u Meter-organista, Meier-skladatel, ale 
1 Meier-dlhoročný pracovntk rozhlasu a 
zakladajúci činiteľ Cs. televlzte, kde od 
samých počiatkov pôsobi v HRHV. Vel
mi 'spravne bol zdôraznený Meterov za
Ufem o oživovanie starej hudby vlažúcej 
sa k Bratislave a v tejto súvislosti spo
menula televízna verzia Kusserovej ope
ry Erindo, ktorú z fragmentov dotvoril 
a zlskal flou medztnarodný ohlas. Doku
mentovala to ukažka z atrakttvnej lnsce
nócie v juhoslovanskom Splite so zname-

, 

YCHOVA K HUDBE - HUDBOU 
jedn9m z hlavn9ch v9chodlsk súčas

nej koncepc;le hudobnej v9chovy na zá
kladn9ch školách je poznatok, že zá· 
kladom rozvoja hudobnosti a pestovania 
vztahu k hudbe musi byť čo najširšl 
kontakt so samotnou . hudbou cez 
vlastné hudobné ~lnnosti žiakov, a to aJ 
v mimotriednej a mimoškols kej činnosti·. 

Vzhladom na redukciu povinnej v9uky 
hudobnej v9chovy v9znam mlmotriednej 
a mimoškolske j h udobnej v9chovv vzras· 
tá, keďže sa s táva určlt9m kompenzač
n9m činitefom a povinnú hudobnú v9-
chovu doph-ya a prehlbuje (na s tredn9ch 
školách dokonca supluje). 

K9m učebné osnovy predpokladajú naj· 
rozmanitejšie formy mimotriednej, resp. 
mimoškolskej činnosti, v9sledky v9sku· 
mu (uskutočneného Katedrou hudobnej 
v9chovy v Nitre) ukazujú, že zďaleka nie 
všetky možnosti práce v tejto oblasti sa 
realizujú v praxi základn9ch škôl. Málo 
sa využlva práca v krúžkoch počúvania 
huflby (prevažujú spevácke zbory, pri
padne hudobno-pohybové krúžky), ale aj 
inštrumentá lna súborová hra, najma na 
klaslck9ch hudobn9ch nástrojoch. 

S ojedinelým prlpadom na základných 
ilkolách Nitrianskeho okresu sme sa 
stretU vo Velkom Zálull, kde ul od ro-

ku 1976 pracuje detský dychový !ni tru
mentálny aCíbor Z4lulanka, ktor9 vzni
kol z podnetu rladitefa ZS jaroslava 
Sandanusa. Od roku 1978 ho vedie učltel 
Anton Omachel. Združuje žiakov základ
nej školy, ktor9m táto činnost posky
tuje prlťažllvú prlležitost hudobného se· 
bauplatnenia. V posledn9ch rokoch sa 
táto záujmová činnosť realizuje v rám
cl n epovinného predmetu hra na hudob
nom nástroji. S prlpravou žiakov začlna 
A. Omachel už od 2. ročnlka ZS, pričom 
žiaci sú rozdeleni do dvoch s kupin. Pr
vú tvoria začlatočnlcl (ide o tzv. prl
pravku), druh ú žiaci, ktor! sa po v9bere 
stávaj(t členmi dychového orchestra. K 
súboru patri aj dievčenská spevácka sku
pina. 

V prvom roku žiaci absolvujú elemen
tárnu hudobnú prlpravu, v druhom ro
ku sl osvojujú základy hry na niekto
rom [pre n ich vhoanom) klasickom dy
chovom nástroji a v treťom roku sa za· 
radujú do orchestrálnej hry. Učitef v 
rámci nácvikov nachádza dostatok pries
toru aj pre individuálnu v9uku nástro
jovej h ry i pa ralelnú v9uku skupinovú. 
Očelom prlpravky je doplňova'ť rady čle
nov orchestra tak, aby nedochádzalo k 
v9kyvom v obsadenl jednotllv9ch nástro-

Keď mladí hrajú mladým ... 

Velký interpretačný aparát poslucháčov bratislavského konzervatória pod vede
nim prof. V. Danika a sólista R. Stankovský predniesli Beethovenovu Fantáziu 
c mol. Snlmka: K. Vyskočil 

Vo š tvrtok 15. XII. 1983 sa návštevnl
kom abonentného cyklu SF ,.Hudobná 
mládež" predstavil Symfonlck9 orchester 
a Mlešan9 zbor bratislavského konzer
vatória so sólistami - flautistom Da
nielom janikovlčom a klavlrlstaml Zuza
nou Hudecovou a Róbertom Stankov
sk9m. 

Symfonický orchester, ktor9 funguje 
• prakticky od založenia školy, je v9bor

nou pôdou pre umeleck9 rast posluchií · 
čov - čl enov orchestra, umožt1ujúc Im 
čo najhlbšie preniknúť do orchestrálnej 
praxe a pripr,av'lt mnoh9ch z nich na 
profesionálnu dráhu ako. budúcich čle
nov našich symfonic k9ch telies. Pod ve
denlm skúsen9ch pedagógov-dirigentov 
(od roku 1980 je to profesor Vladimir 
Daniik ) dosiahol viacero umeleck9ch 
úspechov, ku ktor9m patria aj vystú· 
penia v zahranič! (Velká Británia), a to 
je na súbor, v ktorom sa každú chvllu 
meni obsadenie odchodom a bsolventov 
a prlchodom nov9ch čl enov z nižšlch 
ročl].lkov, pozoruhodná bilancia. Takisto 
Mle~ný zbor konzervatória veden9 
prof. Duilanom Billom má za sebou dosť 
široké koncertné pozadie, zá jazd do NDR, 
ale aj letné turné po Spanlelsku, na kto
ré sa zboris ti Iste dobre pamätajú. 

Bratislavsk! konzervatoristi ma jú teda 

nltou interpretaclou P. Dvorského a M. 
Hajóssyovej. Ukdžky z ďalšef Meierovej 
tvorby boli vhodne vybrané ako z hla
diska ždnrov~o. tak volbou interpreéov. 

Hudobný večer 15. Xll. 1983 bol veno
vaný muzikológovl, skladateľovi a peda
gógovi prof. dr. fOZEFOVI KReSANKO
Vl, DrSc., ktorý sa k oncom minulého 
roka dožil 70 rokov. Scenar pri pravila 
dr . Naďa Hr~kovd, CSc., ktord sama vied
la besedu s fubllantom. t5alšlml besedu
jtíclml boli zaslúžilý umelec dr. Ladislav 
IJurlas, CSc. a dr. Richard Rybarlč, CSc. 
- všetko žiaci prof. Kresdnka, čo pri
dal o besede na autentickosti a privodilo 
atmosféru ludsk ej preteplenosti. Zloženie 
účastntkov tohto večera urNio at jeho 
charakter, ktorého hlavnou črtou bola . 
vysokd úrove!f my§llenkove; ndplne. Tre
ba však kladne hodnotlf, že všetko, čo 
sa povedalo, bol o interpretované fasne 
a prístupne, takže beseda mohla zautaf 

velké možnosti pre vlastn9 ras t. A na 
pôde š koly vyrás tlo talentov a hviezd 
viac než dosť. Niektoré predčasne zhas
ll, pretože sladko zaspali na slávou vo
t1ajúcich vavrlnoch. TI pracovitejŠI u 
s kromnejšl žiaria stále na muzikantskom 
n ebi usilujúc sa nesklamaf Iudl, ktor! do 
nich investujú svoj čas a de lla sa s n i
ml o množstvo skítsenostl, nazbieran9ch 
v umeleckej a pedagogickej praxi. 

A tak aj poslucháči štvrtkového kon
certu mali možnosť vypočuť sl zaujlma
v9 program s dobr9m drama turglck9m 
plánom a s radosťou konštatova?, že i 
traja účinkujúci sólisti patria k t9m štu
dentom. ktor! s polu s ďalšlmi pomáha
jú budovať dobré meno školy. 

V prvej polovici večera zazneli dva 
koncerty seversk9ch skladatefov. Flautis
ta Daniel Janikovič zahral Koncert pre 
flautu a orchester od súčasného dáns~e
ho a utora Carla Nielsena. Interpretačné 
stvá rnenie skladby sice nie vefk éh o roz
sahu, ale plnej zau jlmav9ch momentov 
ukázalo, že 1 mladi a ešte neskúsenl Iu
dia dokážu preniknúť do podstaty hra
ného diela a vyniesť ju do popredia, ak 
sa Im ukáže, ak9m spôsobom vec do ru
ky uchopiť. A práve o to Išlo aj v tom
to prlpade. Sólista a i orchester hrali cit· 
!Ivo, presne, so sprAvnyml dynamlck9ml 

at priemerne vzdelaného divaka. Koneč
ne - jednoduché vyjadrenie myšlien
kovef zl ožitosti a hlbky je prdve pre 
Kresdnka typické. Beseda objasnila ako 
chdpe Kresanek zmysel hudobnej vedy v 
fednote historick ého a systematického, 
vo vzťahu muzikológie a praxe, ako i ve 
vzťahu k hudobnej tvorbe. Kresanek ten· 
to okruh problematiky ukončil poznam · 
kou, že napriek neustdlemu vzdjomnému 
ovplyvňovaniu nemôže muzikológia nik
dy nahradiť tvorbu a treba fu chdpat 
ako pomocntka hudobného diania. , 

Besedufúci ocenili aktualnosľ Kresan
kovej muzikologick ej činnosti, ktora ma 
široký okruh zdujmu od etnomuzikolo· 
gickej zdkladnej prace medzindrodného 
významu Slovenska ludovd piesefl z hla
diska hudobného cez Socialnu funkciu 
hudby, Syste1)1aliku hudobnej vedy a~ 
po trilógiu Zókl ady hudobného myslenia , 
Tonalita, Tektonika 1 pozn. red. - nad 

jav a zabezpečila sa možnosť nepretrži
tého účinkovania súboru. 

Dychová hudba Zálužanka je organizo
vaná pri PO SZM, a tak plán činnosti 
s(tboru počlta zá rovei\ s plnenlm v9chov
ného systému ,.Mlad9 umelec" I. a Il. 
stupňa. Raritou tohto pionie rskeho dy
chového orchestra žiakov 3.-8. rečni
kov ZS je, že má na jmladšl vekov9 prle· 
mer ( 12 rokov). čo ocenila aj porota 
krajskej súťaže mládežnlckych súborov 
v roku 1981. Dôležlt9m aktom ohodno
tenia a zárovei\ motivačn9m člnltefom sú 
mnohé vystúpenia súboru na rôznych 
kultúrno-politick9ch podujatiach v rámci 
l mimo š koly. Práca v dychovom súbore 
je náročná, vyžaduje systematickú prl
pravu, dobrú organlzácitl práce, nástro
jové vybavenie l podporu š koly, rodičov 
atd. Cenné však je (a zadosfučinen!m 
zn vynaložené úsilie pre učitefa l školu), 
že žlne! majú o prácu vefk9 záujem, 
mnoh! z nich sa hudobne vzdelávajú aj 
na ĽSI,J ap o ukončeni povinnej školskej 
dochádzky sa často stávajú členmi rôz
nych súborov na školách i v závodoch . 
Cinnosť dychového súboru z Vefkého 

Zá lužia môže byť prlkladom hodn9m na
sledovania a svedč i o tom, že práve v 
s tyku so ,.živou", znejúcou hudbou, 
umocnenom vlastn9m , muziclrovanlm 
možno najúčinnejšie pestovať vzťah k 
hudbe, ktorá má byt v živote mladého 
socialistického človeka s tálou potrebou. 

KRISTlNA JZÄKÓVA 

proporclaml, s výraznou kresbou fareb
ne boha t9ch plôch , nad ktor9ml sa nie
sol koloratúrny hlas sólovej flauty. O 
koncerte možno s melo povedať, že bol 
najlepšlm člslom programu, pretože sa 
niesol v znamen! jednoty a vyrovnanosti 
vzťahu sólista - orches ter, ktor9 sa čas
to pri skladbách podobného charakteru 
poruš u je. 

Koncert pre klavlr a orchester a mol; 
op. t& Edvarda Hagerupa Griega zaznel 
v podani jednej z najúspešnejšlch žia· 
čok konzervatória Zuzany Hudocovej. Ne· 
mala Iahkú úlohu, pretože Koncert a mol 
je velmi známa s kladba, často hraná ver
k9ml osobnosťami [azda dosia l nepreko
naná nahrávka v Interpretácii Dinu Li
pattiho), a preto aj nároky publika na 
sól!stu sú vyššie ako pri mene j známych 
dielach. Zuzana Jiudecová sa snažila tle
to nároky splniť. Začala trochu neisto, 
no potom sa naplno rozohrala a uchvá
tila publikum vynikajúcim technlck9m 
stvárnenlm r9chlych pasáži, ná padito 
podči arkujúc tanečn9 charakter posled
nej časti, i hlbok9m osobnostn9m vkla· 
dom, ktor9 zazneval najma v lyrickej 
druhej časti, ale aj rozhodnosťou preja· 
vujúcou sa vo chvllach, keď orchester 
reagoval ochabnuto, akoby ho predošl9 
flautov9 koncert prlll ~ vyčerpal. K cel
kovému dojmu pribudlo teda ďalšie vy
nikajúce sólistické člslo, ktoré ukázalo, 
že s Hudécovou možno počltat ako s ná
dejnou klavlrlstkou, ak zotrvá v doteraj· 
šom systéme práce, nepofavl a nepoddá 
sa prázdnemu snenlu v náruči múz. 

Druhá polovica večera bola venovaná 
Fantázii c mol pre klavlr, zbor a or· 
chestor, op. BO od Ludwiga van Beetho
vena. Techni~ky a j na v9raz velmi ná· 
t očn9 sólov9 part dobre zvládol R6bert 
Stankovský, nesporne velmi všestrann9 
muzikant so šlrok9m hudobn9m záberom. 
Z jeho hry pr9šti la radost a suverenita. 
ktorá podčiarkla Stankovského nadhfad, 
s ak9m pristupuje k interpretácii hra· 
ného diela. Na škodu predvedenia bolo 
viacero lntonačn9ch a j rytmlck9ch ne· 
presnosti v orchestri a najmä posuny v 
ladenl jednotliv9ch nástrojov9ch skupin 
vo variačnej čast i , ktorá vyznela neisto. 
Situáciu zlepšilo finále, na ktorom sa po
diela! spolu s klavlrom a orchestrom 
mlešan9 zbor, takže celkové vyzn enie 
skladby bolo zau j!mavé, aj ked treba po· 
dotknúť, že v Ich podani zaznela Fan· 
tázla už a j presvedčive jšie. 

Tieto skutočnosti však nezastiera jú ver
ml dobr9 dojem, s ak9m posluchá č, a naj
ma mlad9 poslucháč - ved mladi hrali 
pre mlad9ch - opúšťal koncertnú siel1. 
je totiž velmi dôležité, že práve orch es
ter ta kéhoto zloženia sa prihováral mla
d9m rudom, ktor9ch aj v.o štvrtok bolo 
v sá le neúrekom. 

DANIEL MATEJ 

poslednf!.m dielom trilógie Tektonika 
prof. Kresanek prave pracuje/ . Vo svo· 
jej prtslovečnet skromnosti Kresdnek tie· 
to úvahy uzavrel tým, že to boli predo· 
v§etkým objektlvne činitele, ktoré ur~o
vali obsah jeho prace. Robil vždy to, ~o 
bolo nafviac potrebné. 
Očastnlci besedy vyzdvihli Kresdnkov 

význam v historiografi i, jeho vývojove 
chdpanie histór ie 1 Rybarič /, ako aj vy· 
tvorenie ,.Kresankovej školy", ktorú cha· 
rakterizuje jednota minulosti a pritom· 
nosti 1 Burlasj. V !letci si zaspomtnall na 
Kresdnka-pedagóga, ktorý nikdy neko· 
mandoval, neprik azoval, pre svoj ich žia· 
kov mal vždy ~as, bol trpezlivý a čo je 
najdôležitejšie - pôsobil osobným vzo· 
rom. Ocenili a j Kresdnka-skladatela, po· 
čas besedy znela Jeho hudba v reprezen· 
tatfvnom výbere a v dobre; interpre· 
tacii . 

ANNA KOVÁ~OVÁ 
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Smokove 

KONTAKTY 
Aké obsahy v sebe skrýva tento mno

hovýznamový titul? _ Premiére programu 
Prdskéqo komorného baletu Pavla Smu
ka predchádzalo vzrušené očakávanie . U 
tých, ktor! prichádzali s kôr zo zveda
vosti, ale i u tých , ktorým premenili 
predošlé skúsenosti tieto slová do urči
tejšlch predstáv. Napätie v sieni vyvrcho
lilo prvými taktami Sl4čikového kvar
t.ata e mol od Bedficha Smetanu, ktoré 
nesie programový názov .,Z mélio !ivo
ta". 

llustračo6 snlmka: baletný pá r PKB pri 
jedoej zo svojich kreácii. 

Balet, akým sa prezentoval choreograf 
s1íb.oru, je sice u nás niečo nové a ne
tradičné, ale v čom vlastne t kvie jeho 
velká popularita a zrozumiteľnosť ? Po 
rozbitl absolútnej nadvlády romanti cké
ho baletu, tanec a špeciá lne balet, vy-, 
1ístili do rôzne ponlinaných koncepcii. 
Tieto sa pohybuj ú v polllrite medzi popis
no~(ou, siaha júcou až k na tura lizmu a 
autonómnosťou tanca, smerujúceho k 
symbolike. Táto vých ylka má svoje ko· 
rene až kdesi v prapočiatku tanca, kde 
nemožno hovori( sice o svo jbytnosti, a le 
o magickej symoolike, no dnes práve ten
to pól nám učarúva svojou pravdivos
tou a krásou čistého pohybu - oslobo
deného od pôvodných funkcii. 

Smokove kreácie sa pohybu jú medzi 
dvoma hran icami. Obsah a výraz sú de
dičstvom velkej klasickej t radlcie, a le 
spôsob Ich stvárnenia je nový a osobi
tý. jeho snahy sa netransformujú do psy
chologizujúceho alebo abstraktného tvu
ru, ani do tzv. ,. mu ltimediá lneh o divad
la" M. Béjarta. Použlva sice i prvky 
herecké a pantomimické, ale v zá u jme 
dokonalejšej programovej charak teri sti
ky. Toto možno demon štrovať nielen na 
kompozlcli na hudbu Smetanovho kvar-

teta, ale a j na os tatných dielach. Vše t
kými s kladbami - i t ými, ktorých hudba 
je neprogramová - sa tiahne akási 
.,idée fixe" . Smok stavia polyfónne s 
hudbou vlastn ý alebo z hudobného cel
ku odvodený uzavretý dramatický ob
lúk. So všetkými tvá rnymi pr ost ri edk!!· 
mi pracuje v prospech tohto zá meru. V 
ba letne j k reácii na Smetanovu hudbu 
sl eduje skladatelov program. Kontra
punkt h udby a pohybu nie je prfsny, a le 
Smokova invencia rozvfja priestorovosť 
tanca v časovom toku hudby, v r ámci 
dramatických vrcholov. Spá janlm jednot
livých horizontá lnych llnií s pôsobom 
imitácie a kontrapunktu dosahu je cho
~:eog raf dojem procesuá lnost i. Horizon · 
tálne llnie sú pritom plynulou nadv!!z
nos ťou pohybov a gest. je to zre jmé na j
ma v s kla dbách s viace rými tanečnfkmi. 
V prvej časti, kde tancujú tri páry, a 
potom na jzjavne jšie v Suchof~ovej Sere
náde pre slá č ikový orchester. Ucelenosť 
a čistotu úvodného člsla dotvoril kon 
t rast svetla a tmy - bielych kostýmov 
a čierneho pozadia, ktoré os táva stabll
·n é v celom predstavenl. Lyrickosť a poe
tickosť celku narúšala len istá strnu
losť , či skôr nepreclznosť tanečnlk ov. 
Nedokona lá reprodukcia hudby z magne
tofónového pásu n ebola devlzou progra
mu. 

Spomenutá kompozlcia na Serenádu 
pre sláčikový orchester, op. 5 od E. Su
choňa bola chor eograficky s pracovaná 
a ko cyklus ba letných obrázk ov spoje
n ých dejovou nitou a odlišných premena 
mi ná lad. Pestrosf a mozaikovost hu
dobnej predlohy inšpirova la choreografa 
k využ11iu detailu. 

Smokov zmyse l pre s ymbolický deta il 
sprevádzal i tanečnú miniatú ru podla 
skladby l. Zeljenku - Musica slovaca. 
Zeljenkova hudba, inšpirovaná postupmi 
ľudovej melodi ky a rytmiky, korešpon
duje s chor eogra fickým zá merom rozvl
jajúcim motlv lúbostného pá ru. Autori 
a interpre ti spoj ili v dokona lom predve
denl využitie prvkov ľudového tanca, fi
ligránskosť mimiky a gesta , ako a j ne
vti eravú štylizáciu - vlastne len ná
znak - l udového kroja . 

V hudobne j koláži Karla Odstrčila -
Torro vystúpila clo popredia vý razová 
expreslvnosť. Bolo to snád a ž rea list ic
ké pretlmočenie zvukového záznamu v 
dokona lej interpretácii dvoch hlavných 
pos táv tej to č rty - chlapca a býka . 

Bohdan Warcha l so . Slovenským ko
morným orchestrom predviedol ako čisto 
hudobné člslo Symfóniu B dur J. V. Sta
mica. bo uzatvorenostl oblúka ešte n e
vykryšta lizovane j s onátovej formy vnie
sol súbor punc svojej dynamicke j inter
pretácie. 

Moment spolupráce dvoch špič kových 
komorných súborov, ktoré interpretu jú 
rôzne druhy umenia, je veľmi lákavý. je
ho priťažlivosť nespočlva Jen vo vonkaj
šlch s úvislost iach zvuku a poh ybu. je 
hlavne v možnosti nachá dza ť a využiva ť 
hlbšie spo jitosti v znakových sys témoch 

o 
ž viiz československých skladaterov, Zväz slovenských skladaterov, Cs. roz

hlas v Bratislave a Slovenský_ hudobný fond usporiadali počas dvoch novem
brových dn( minulého roka (22. a 23. ) koncerty ukrajinske j hudby, Podobné po
dujatia v naiiom koncertnom livote majú už dlhš iu tradlciu a sú jedinečnou 
priležitosťou v rámci monotematických blokov spoznať hudobnú kultúru naiiich 
spriatelených susedov, navyiie - keď mesto Bratislava udrluje s hlavným mes
tom USSR Krjevom družobné styky. Na prvom koncerte z komorne j tvorby za
zneli na sympatickej úrovni diela skl!!_date rov G. M. Saska (Ozveny storoč() , V. Za
gorceva [Sonáta pre violu a klavlr]. A. ,v. Kostina (Ruské obrázky). G. I. Ljal
čenka (Sonáta pre violončelo a klavlr) a O. F. Kiva ( Soná ta č. 2 pre klavír). 
Diela sme si vypočuli v podani našich interpre tov - Z. Poulovej, M. Telecké
ho, H. Gáfforovej, D. Fischerovej, Ľ. Kaniu, D. Rusóovej, I. Paloviča. Symfonický 
koncert zazna menávame z pohfadu ná!iho recenzenta. 

Koncert z tvorby ukra jinských s klada
telov, ktorý sa usku točn il 2_3. novembra 
1983 v Koncertne j sieni Cs. rozh lasu, 
nadviazal na dobrú tradlciu výmeny kul
túrnych h odnôt, a ká existu je medzi na
šimi kra jina mi. Pr ogram koncert u t vori
li diela popredn ých ~kra jinských skla
datelov. Vypoču li sme sl od j. F. Stanko
viča [nar. 1942) Komornú symfóniu č. 3, 
dale j od M. M. Skorika [nar. 1938] Kon
cert pre husle a orchester, od A. j. Sto
ga renka (na r. 1902 ) Divertimento pre 
flautu a sláčik ový orchester a od I. F. 
Kara blca [nar. 1945) Koncert pre orch es
ter. Interpretmi tohto slávnostného ve
čera boli: SOCR, di rigent Oliver Dohná
nyi a s ólist i jan Opšltoš [husle ) a Miloš 
ju rkovič (fla uta ]. 

O Stankovičovej Komornej symfónii 
č. 3 pre dve flauty a 12 sl áčik ov ne
možno vysloviť j ednoznačne pozitlvne 
hodnotiace súdy, i ked vysoká profesio
nalita je v tejto kompozfcil dôsledne za
bezpečená . Na jma v oblasti tematickej 
a sonoricke j bolo cltiť tvorivé cliskl·epan
cie. Akási nesúrodost elementá rnych 
komponentov znásobovala chaot ický pro
ces plynutia . Azda len metro rytmické 
prvky vo svoje j mnoh ovrstevne j pulzá
cil oživili myšlienkovú statickosť celku 
a vystúpili na povrch ako tvori vo na j
vyna liezave jšia zložka diela . Nič však 
nemôže vykompenzova ť absenciu kom· 
plexnosti celku, lebo pôsobivosť detail
ných tvarov sa t riešti v súka l! plynut ia, 
a tak celok umŕ t vi krásu každého pôso
bivého okamihu. Nesporne najsugestiv
nejšlm umeleckým zážitkom celého ve
čera bol Skorikov Koncert pre husle a 
orchester, plný symfonicky vypäte j hu
dobne j riavy. Mimoriad ne náročný husfo
vý pat·! s kvelým spôsobom stvárnil Jan 
Opšitoš, ktorý dal pútavým kantilénam 
ich pravý lesk a duchovnú hlbku. V_dra
matických priestoroch dotvoril spolu s 
orchestrom priam symfonické rozmery 
a podčiarkol expresivitu celku. 

V druhej čast i programu sme si vypo-

rozličných umeleckých druh ov. Tvorivý 
t im PKB Pavla Smoka a SKO ukáza li 
jednu z možností, ako riešiť osobitou for-

č uli už spomenuté Divertimento pre fla u
tu a sláčikový orchester A. J. Stogaren
ka, nasýtené prvkami ukrajinskej národ
nej hudby a početným i i tanečne kreova
nými scenéria mi. Brila11tne koncipovan ý 
sólový part, ktorý p r fťažlivo vyznel v 
podani M. Jurkoviča, vy tvára široký pries
tor pre upla tnenie technických i výrazo
vých nást rojových prvkov. je nesporné, 
že Stogar enko h ladá cestu k posluchá
čovi nadväzu júc na tradičné, myšlienko
vo pr osté kompozi č né postupy v dôsled
nom prepojeni na vysokú profesiona li
tu. je teda zrejmé, že i keď autor ad
resoval svoje dielo širokému poslucháč
skemu aud itóri u, zostal prlsny a maxi
má lne ná ročný voč i sebe. 

Na záver drama turgia zaradila Kara
bicov Koncert pre orchester venovaný 
mestu Ky jev k jeho 1500. výročiu za
loženia. Z celého diela nápadne vystu
poval zvukový kult ako ak ýs i regulátor 
h udobného diania. Nazdávam sa, že or
gias tický hudobný tok bol celkom sa
moúčeln ý, že sa vybfja l len v dekora
tlvnom klišé bez a kéh okolvek vnútor 
ného opodstatnenia. Dynamicky stlšené 
miesta vyzni eval i .,hlucho" a bezobsažne. 
Ak niekto našiel a lebo ch cel nájs ť h od
noty v tejto kompozlc ii, tak azda Jen cez 
zvukový h edonizmus, ktorý nasycoval ce
lú skladbu. 

Pri celkovom hodnoteni podujatia sa 
žiada poveda ť, že koncert z tvorby ukra
jinských sklada telov bol malou sondou 
cl o duchovnéh o bohatstva našich priate
l ov. Vzá jomné spoznávanie našich hu
dobných kultúr je azda tým najsprávn ej 
šim krokom, a to na jmH vtedy, ked s 
maximálnou k ri t ickosťou budeme pristu
pova( k sebe na obidvoch stranách. Na 
adresu dirigenta a SOCR Jen t olko, že 
s na j väčšou zanietenosťou a zodpove_!!
nostou pristupovali k na študovan iu tých 
to náročných diel. O. Dohnányi potrebu
je však ši roký priestor na zbieranie s kú
senost!, aby tvorivo dozrel jeh o nespor
ný ta lent. IGOR BERGER 

mo u syn estéziu a súčasne zachova nie au
tonómnosti rôzn ych umeni. 

INGRID KUSNIROVA 

Jihlavský festival zborového umenia sa konal už po 
26-krát tradične v dňoch 11.- 13. XI. 1983. Usporiada
term! sú ú stav pre kult úrno-výchovnú činnosť v Prahe, 
Zvaz českých sk la date ľov ·a koncertných umelcov, Ces
k~ hudobný fond, Ceská hudobná spoločnosť , Mestský 
národný v~bor v Jih lave a Dom kul túry a t echniky ROH 
v Jihlave. Záštitu prevzali MK CSR, ONV a r ada MsNV 
v ]!hlave. Festival sa konal na počesť 750. výročia za
loženia Jihlavy. 

Holásek ukáza l svoje interpretačné kva lity. , zbor vý
razovú a technickú vir tuozitu. Skvelý - žar tovný Svi
ridov. Vyvrcholenlm koncertu bola skladba .,Dragouni" 
od Z. Lukáša. Toto dielo zlskalo právom I. cen u v s kla 
da teľske j sú ťaži na r. 1984. Môžu ho interpretova( iba 
najvyspele jšie telesá a , samozrejme, len ti najlepš i di
rigenti. 

terl'lz 42 č eských skladieb a ešte v . r. l971 uviedol ako 
japons kú premiéru v českej reči janáčkovu ka ntátu 
"Amarus" . Za túto ojedin elú propagáciu česke j hudby 
min is ter kultúry CSR udelil zboru WADACHI v ~ - 1974 
medailu B. Smetanu a v r. 1979 dirigentovi Shoji Mor al
mu Janáčkovu medailu. Na úvod vzácni h ostia uviedli tri 
japons ké ludové piesn e, zauj lmavo kom ponované. Obe
censtvu sa zavďačili Smetanom, Dvoi'ákom, Janáčkom, 
Martinu a Ebenom. Nesplnili však očakávané int erp retač
né umenie v exklu~fvne jšej dramaturgii. 

Po mnohé roky sa Jih lava sta la pojmom pre zborové 
umenie v oblasti interpretácie a . na jm!! novej tvorby. 
Na festivale sa zúčastľl ujú vždy amatérske zborové tele
sá ZUC (i ked v JI!inulosti účinkovali aj profesioná lne 
zbory alebo zbory so symfonickým orchest~OI!l ) ; Sloven
sko spravidla zastupuje iba jedn o zborové teleso - na 
návrh Osvetového ústavu v Bratis lave. 

Temer každoročne sa vyh lasuje celoštátna skladate r
ská súťaž na zborové diela. Zdôrazi\u je sa poslanie tvor· 
by v rozvinutej socialisti ckej spol očnosti , podčiarkuje s a 
zaangažovanosť profes ionálnych sklada telov a ich ume
nia pre ZUC, k slovu prichádza poézia, ktorá sa priho
vára dnešnému občanovi. Skla dater je tu na prvom pos
te v prednej llnil ideového zápasu za mier na celom 
svete, za život bez jadrových zbrani. 

Skladatelskú súťaž na rok 1984 vyhlásil i ZCSKU, CHF 
a ZSS v dvoch . kategóriách . Uzávierka bola 15. IX. 1983. 
Porota zasadala v Prahe l. XI. 1983. Treba sa zamysli eť 
nad tým, že do te jto skladate lskej súťaže prispieva veľ 
ml málo slovenských s klada telov. Prečo prestáva zá
ujem? Veď predvedenie v Jih lave poskytuje širokú pub
licitu a preveruje sa živé znenie die la i odozva u od
borného publika. 

Na prvom koncerte vystúpil mu!ský zbor SMETANA 
pri ZK _ROH CKD Polovodiče Pra_l}a , nositel Ceny minis
tra kultúry CSR a Ceny h lavného mesta Prahy, ktorý 
spieval pod vedenlm Vladimlra Doležala . Na úvod zazn el 
Smetanov Slávnostný zbor. pirigent zaradil clo progra
mu mimoriadne náročný Sucho~ov zbor .,Co hučl hora". 
Z predchádzajúcich skladatelských súťaž! premiérova! 
ocenené diela: A. Zemá novský .,Pozdrav do Moskvy" 
a Z. Lukál "Jaro se otvfrá ". 
Hosťom večera bol Spevácky zbor mesta Bratislavy 

pri MDKO s dirigentom La dislavom Holásk om. Tento 
slovenský zbor nie je v Jihlave neznámy. Svo jh o času 
tu ťíčinkoval s A .. Ká llayom, V. Il jlnom. Zbor s i hned 
od prvých tónov zlskal obecenstvo; potlesk, uznanie 
a obdiv sa dalej stupi\ovall . Holásek svojich spevákov 
pre Jihlavský koncert pripravil na majstrovskej úrovni: 
). S. Bach - Fuga, ). Simbracký - Omnes gentes plau
dile, P. Dambis - Zvony. Velmi vysoko t reba hodnotiť 
Hatrlkovo dielo .,Horička zelená " a taktiež Hruš ovské
ho ,.Okolo Jánskych ohňov". Najm!! pri týchto dielach 

Na dr uhom koncerte vystúpil l enský komorný zbor 
Univerzity J. E. PurkY.,n il pri ZV ROH rektorátu Brno 
s dirigentom Miloslavom - Bučekom. Anonymus .,Verbum 
bonum", T. L. da Victoria ,.0 sa crum convivium" -
obe diela interpretoval s oitom pre frázovania monódie 
a polyfónie. Na ukážku by bol stačil Jen jeden Rosslni 
.,La speranza" s klavlrom. Dalej_ Matys, Loudová, Jei'á
bek. Výkon miešaného speváck eho zboru ONDRAS pri 
Stá le j divadeln ej scéne Nový Jičln , nositera Ceny mi
nis tra kultúry CSR a Ceny L. janáčk a, ktorý di rigoval 
Ervin Bartek poznamena la dramaturgická bezradnosť, 
a súbor preto zan echa l rozpa čitý dojem. (Zbor interpre
tova l diela autorov: Báchorek, Falik, Rachmaninov, 
Sauer, Schreiber, Sou pa l, Va ce k ). 

ZB ý 
Tret! festiva lový koncert bol opäť pred preplneným 

hľadiskom. Vystúpil výborný l enský spevácky zbor Pe
dagogicke j fakulty Karlovej univerzity v Prahe Juven
tus peadogogica s di r igentom J. Kolái'om. Dramaturgia 
bola velmi dobre zladená s poslanlm festiva lu. Zbor 
uviedol .,Quot s uni apes", opať kompozične pôsobivé 
dielo od L. Lukáša, "Tfi konce lásky" od M. Ra ichla 
a 3 diela z predchádzajúcich s klada telských súťaži: 
V. Riedelbauch - .,Sva tebnl zplvánl", Z. Sestá k - .,Vl
te j, sl unce llbezné" [žiar, klaviris ticky preexponované ). 
J. Terni - ,.š est plsniček ze studánky" s hus lami a bi
clmi nástrojmi [ i nvenčné dielo s dobrým odhadom pre 
technické možnos ti zboru] . Dirigent Kolái' je vždy záru
kou kvalitného a umelecky vypracovaného koncertného 
vystúpenia. Clenky zboru spieva jú uvolnene a sústre
dene, čim sa podiela jú na spoluvytváran l umeleckéh o 
zážitku. - Akademické s pevácke zdr ulenie MORAVAN 
pr i CVOS školstva a vedy s dirigentom Janom lteznli!k om 
a An tonom Veselkom uviedlo zo skladatelských s ú (a
ž! výbornéh o Matysa ,.Vyznánl" a .,BI'Izka", od J. Má lka 
.,Zbojnlcké"" s 2 t rúbka mi. Vyznenie zanechalo na jlepši 
dojem. V programe sa kolektiv predstavil da le j dielami 
Pales trinu, Janáčka, Chlubnu. 

Na záverečnom koncerte pod záštitou Unie českých 
speváckych zbor ov vys túpil Miešaný zbor českých zbor
ma jst rov s dirigentom· Zbyňkom Mrkosom. Mr kos uvie
dol široký výber: Akima Ajuma, Horký, Janáček, Kl'ička, 
Lasso, Mar tin u, Mrkos, Poul. Záver festiva lu zborového 
umenia patril 40-člennému mielanému zboru WADACHI 
z Tokia s dirigentom a sklada teľom Shoji Moroim. Vy
st úpenie uvádzal Miroslav Kol ler. Zbor n aštudova l do-

Do rámca festiva lu zborového umenia v Jihlave pa tr! 
a j tradičný seminár . Viedo l ho t entoraz Petr Eben. 
ús trednou témou boli problémy interp retačných sú ťaž!. 
O s kúsenostiach z medzinárodných súťaži h ovorili M. Bu
ček (Varna). L. Pivovarský (Barcelona). M. Uh erek 
(Tours ). o s kúsenostiach z práce v porotách M. Košler , 
o s pevácke j kultúre j. Vrchotová-Pá tová, o in terpreta č 
ných zá ležitostiach (zvukové ukážky z Debreclnu ] Z. Stá
rP.k. Treba lutova(, že n eodzneli refe ráty P. Reznlčka 
a ]. Pančlka o nových kompozičných technikách a pri
stupe zbormajst ra. Prednáša telia sa dotkli závažnej prob
lematiky tvorby na jma pre rôzn e zamerané zahrani čné 
i nterp retačné s útaže. Nazvime ju progres ivnou tvor bou 
pr e niektoré špičkové a ma térske zborové telesá , ktoré 
sa môžu predstaviť v zahranič!. Takéto die la majú mať 
znak súčasného kompozičného prejavu. Aj mladšl poslu
cháči s velkým záujmom vnima jú novú zborovú tvorbu, 
je j výrazovosť, temer experimentálnosť. ., I novačný pro
ces" núka sa p resadzova ť aj v tejto umeleckej oblasti. 
Skladateľské vzdelávan ie zabezpečuje odborná priprava 
talentov na našich konzervatóriách a vysokých umelec
kých š kolách. Nie je tomu inak ( l l u zbormajstr ov -
konštatovalo sa na uvedenom seminári. Na konzerva-

z E 
tóriách v CSSR nie je zaveden ý odbor zborového diri 
govania , čo je n epriaznivým javom a neumoži\u je ume
lecký r ozvoj zborového interpertačného umenia. Pouká
za lo sa a j na n edostupn osi z ahraničných hudobnln . 
Ukázalo sa tiež; že by bolo potrebné v ČSSR vytvorit 
fórum pre medziná rodnú zborovú i nterpretačnú súťaž. 
je nutné da( prietsor pre s poznávan ie sve tovej tvorby 
20. storoč ia . V clis kus_ii sa vyzdvihla aktivita maďarsk é
ho vydavaterstva Eclitio Musica Budapest, ktoré na fes
tiva le B. Bartóka v Debrecin e sa prezentuje množstvom 
hudobnln na vysokej tlačiarenskej a notografickej úrov
ni - zo svetovej i domáce j tvorby. Vydava terstvá v tom
to žánri u nás zaostávajú. 

Festiva l svojou úrovňpu i dosahom možno zaradiť na 
popredný post v úsili o rozvoj zborového žánru. Zial, že 
tento ohlas zborového umenia doteraz nepodnietil in
štitúcie, ktoré by realizova li odbornú výuku zborma j
s trov na umeleckých ško lá ch v širokej pot r ebnej miere. 

ALFRED ZEMANOVSKf 



SLOVENSKA 
F'ILHARMÔNIA 
8. a 9. XII. 1983. J. Brahms: Nemecké 
rekviem pre sóla, zbor a orchester, 
op. 45. Slovenské fllharm6nla, Slovan
skt fllharmonlckf zbor. Dirigent: 
Vladimir Verbickij; zbormajster: dr. 
Stefan Klimo, aóllstl : tva Andorov6, 
soprán (MĽR), Sergej Kopi!6k, baB. 

Už tradične patria orchestrá lno-vo
kálne opusy k divácky najatraktlvnej
šlemu repertoáru filharmonického 
abonmán. Na druhej s trane s(! pre
vierkou tvorlv9ch schopnost! l poho
tovosti Interpretov. Ak z t9chto polOh 
hodnot!me Verblckého Brahmsa, do
spievame ku konštatovaniu, že naštu
dovanlu venoval kus starostlivej a 
poctive j práce. Orchester bol dôklad
ne prlpraven9 - a j v s(!hre so só
lis tami a so zborom nedochádzalo k 
v9raznejšlm nepresnostlam. Ten reme
seln9 základ bol teda spolahliv9 a 
mohol byt v9chodiskom (a miestami 
aj sl(!žll 1 - ako odrazov9 most!k pri 
postihnut! nlektor9ch momento:v filo
zofického zázemia zakódovaného do 
tónov Brahmsovej hudby. Verblckého 
naturelu s(! bližšie polohy vr(!cnej ly
riky a dramatického napätia ako nie
ktoré polohy kontemplatjvne. V s na
he zachovať št91 zredukoval c1tov9 
vklad na (!seky v9razovo exponova
nejšie, v t9ch jemnejšlch, medltat!v
nych nedokázal sa vyhn(!t Istému ná
ladovému stereotypu. Účas t SFZ mô
žeme opätovne priaznivo hodnotiť tak 
po stránke technl~kého vypracovania, 
a ko muzlkantského dotvárania. Zbor 
rešpektoval ges to a tvoril v Inten
ciách Verblckého koncep~le. 

U sólistov sme postrehli dva od
lišné prlstupy: maďarská sopranistka 
J;:, Ándorová sa zamerala na čo naj
vr(!cne jš le tlmočenie textu a pomer
ne ús pešne sa jej podarilo postlh 
n(!t medltat!vne zázemie. V .podstate 
pôsobila presvedčivo, aj keď nie všet
ky poloh y svojho kultlvovan~ho hla· 
su dokázala suverénne ovládať. Sergej 
Kopčák staval svoj v9kon na Inten
zite, krásnom timbre a pohotovosti 
svojho hlasu. Spieval s typlck9m se · 
bavedomlm, priehojne a (!plne s polah
llvo. S lmponuj(!r.ou Istotou prekoná
val a j vyššie polohy (sólo je určené 
barytónu 1. Nazdávame sa, že úlopou 
umelca je nielen vyvol ávať ob_dlv, 
uznanie, ale aj dojlmat a presvedčlf. 
A v tomto smere zanechal v nás vy
nikajúci Kopčákov v9kon aj Isté otá 7.· 
nlky. 

16. XII. 1983. J. Bohái!: Koncert pre 
orchester (premiéra); J. Brahms: 
Koncert pre husle a orchester D dur, 
op. 77; R. Strauss: Tak riekol Zarat
hustra, symfonická báseň (voJne po· 
dia F. Nietzscheho l pre velkf or· 
chester, op. 30. Slovenská filharmó
nia, dirigent: Libor Pešek; sólista: 
Thomas Christian, husle ( RakÍisko) . 

Nová kompozlcla Josefa Boháča 
vznikla na objednávku vedenia SF. 
Skla dater v nej zohladt1uje predovšet
k9m širok9 arzená l technického i vý· 
r azového zázemia jednotllv9ch nástro· 
jov9ch skupin l ved(!clch hráčov ná~
ho prvého orches tra. Koncert rozvr~ 
hol do 3 čast! podla schémy: r9chlo -
pomaly - r9chlo. Moment nástrojo· 
ve j exhlbicie sa však miesta mi dos
tává priliš do popredia. Z hladiska 
komunlkatlvnos ti zdá sa byt na] pre· 
svedčivejšie fi ná le s prvkami folklór· 
ne j zemitosti a rytmickej priebojnos· 
ti, ktoré sceJovall a približovali je· 
h o s tavbu. Z aspekt u interpretác ie dl · 
rigent i hráč i pristupovali zodpoved· 
ne k naš tudovaniu, takže posl ucháč 
mohol obdivovať krásu jednotliv9ch 
deta ilov, nástrojov(! vyspelos ť , široké 
spektrum Ich dynatpick9ch možnos ti, 
ťažši e sa mu však orientovalo v linii 
celkovej výstavby. 

Za dirigentsk9 koncert v tom na j· 
lepšom slova zmysle treba označi! 
kreáciu rozsiahlejšieho Straussovho 
symfonického opusu, ktor9 nepatr! 
práve k najvďačnejšlm čislam diri· 
gentského repertoá ru. Naproti tomu 
Peškovl S!l, myslim, podarilo nájs ť 
zlatú s tredn(! cestu - s lntenzivnou 
citovou (!častou vo vyváženosti J.em
ne trak tovane j lyriky s fil ozoflck9m 
nádychom a s fa rebne, dynamicky l 
v9razovo exponovanejšimi úsekmi. 
Predovšetkým dokáza l silou svojej o· 
sobnosti umocniť skladateJovu pred· 
stavu a udrža ť neochabuj(!ce tvorivé 
napätie, ktoré n(!tilo posluchá·ča s(!s
tavne sledova ť rozvi janie hudobného 
prúdu v meniacich sa náladových ob· 
razoch. Pevnosť k9ntúry, záplava fa· 
ri eb, krlísQ jemných kvalitn9ch ná· 
strojových odtienkov, znamenitá sú· 
hra a na jmä jedlnečn9 s tavebný p.ad
hJad dokumentovali nevšedné tvori· 

vé schopnosti českého dirigenta. Pe
šek prlpadaľ nám ako čarodej, ktor9 
dokázal v správnom pomere namle· 
ša t z hudobn9ch Ingrediencii straus
sovskej partlt(!ry čarovn9 nápoj ver
kého umeleckého zážitku. 

Dalšou dominantou večera bol v9-
kon rakúsl<eho hosťa Th. Christiana. 
Hoci jeho koncepciu Brahmsa pozna
čil nástojčiv9 pulz prekypuj(!ceho 
mladistvého elánu, jeho Interpretácia 
obsahovala vera toho, čo mohol poslu· 
cháč obdivovať, ale a j toho, čo dojí
ma, zušlachtuje ·a presviedča. Spo
Jahlivá nástrojová technika nebola to· 
muta huslistovi cielom, ale prostrled· 
kom k umocneniu obsahu zašifrova
ného do tónov hudby. Chrlstlanova 
kantiléna bola s9ta, zvukovo pomer
ne prlebojná, ale vždy vrúcna a svo
jim spôsobom kultivovane tvarovaná. 
S obdlvuhodn9m napät!m a tón~vou 
Intenzitou staval dynamické oblúky, 
klenbu gradácii, ktorá nebola však 
v9sledkom ventllovap.la mladistvého 
temperamentu, ale sputnaná intenzlv· 
nou tvorivou disciplinou pevne j vOle 
a vnútornou silou citového prežitia. 
Christian je dnes už s ohl adom na 
vek nanajv9š sympatlck9m tvoriv9m 
typom, plnokrvn9m hudobnikom s je· 
dlnečnou Iskrou, s Ideálnymi psychlc
ko·fyzlck9ml predpokladmi pre drá· 
h u kqncertného umelca-sólistu. Spolu 
so spolahliv9m a tvorivo korešpon· 
dujúclm v9konom L. Peško sa podle· 
Jal na úspešnom vyznen! celého pro· 
gra mu, ktor9 bol však, žlal , k dispo
zic ii Iba návš tevnikom cyklu B. 

19. XII. 1983. Prémlovf koncert SFZ 
pre Kruh prlaterov SF. J. Brahma: 
Motetá, op. 74 (Warum Ist das Llcht 
gegeben; O. Helland, relss die Him
mel auf), Motetá, op. Ž9 (vfber) -
mlelané zbory; F. Kafenda: Sláva ná· 
rodu (verzia pre lonskf zbor) ; Má· 
jov6 pleseň (text: A. Plávka); Tri 
mu:lské zbory na texty a nápevy slo
venskej ludovej poézie; Na troskách 
(text: A. Plávka) - mulské zbory; 
E. Suchoň: Slovenská pies'ň (text: J. 
Smrek) - mleilanf zbor. Slovenský 
filhormonlckf zbor, dirigenti: hlavnf 
zbormajster dr. Stefan Klimo 
(Brahma, Suchoň), Pavol Baxa (Ka· 
fenda). 

úroveň tohto predvianočného vystú· 
penia, ktorá pri trošku náročnej~lch 
kritériách nevelml zodpovedá prvému 
profesionálnemu telesu, n úti nás za· 
myslieť sa a h!adat jej prlčlnu. Je 
pravda, že SFZ sa vrátil dva dni pred 
t9mto a cappella vystúpenim zo za· 
hraničného zájazdu. Návštevnos t po· 
duja tla , ktorá .nedosahovala ani polo· 
vicu členov SFZ, mohla takisto do 
iste j m!ery retarduj(!co ovplyvnil cel
kovú ná ladu a delnš pirujúco pôsobiť 
na účlnkuj(!clch. Lenže - zhodou 
okolnosti počuli sme komerčné vys tú· 
penle SFZ s Kafendom na koncerte 
v Slovenskom ná rodnom múzeu a tam 
vyznelo ešte horšle l Februá rov9 
a cappella koncert mohla poznačlt 
chrlpková epidémia, niveau tohto vy· 
stúpania (!nava zo zájazdu. 

Ak by sme chceli podla úrovne 
predvedenia porovna ť vyst(! penle 
dvoch zbormajs trov, tak z povrchné· 
ho poh!a du by to vyšlo nepriaznivej· 
šle pre Baxu, hoci a j Brahms a Su
choľl' mali Isté rezervy. Chybu však 
nevldlme v Baxovl, a le v nedostatoč· 
nej pr iprava. Sme presvedčeni, že má · 
me dnes amatérske zbory už na ta· 
kom stupni, že by svo jim pódiov9m 
v9konom dokázali predči t ta k9to v9· 
kon SFZ aj pri _takom náročnom re
pertoári, do a kého za raďujeme Ka
ľendu . Ale k tomu, aby skladby od· 
zneli na náležitej úrovni, je treba ve· 
nova t Ich naštudovanlu adekvá tny 
čas, nepozerať sa na hodiny, na atž. 
ku fr ekvencie, na poďmienky 6väzku 
a neobetovat ani mln(!tku navyšel 

Práve to nadšenie, tá obetavá hú· 
ževnatosť prlpravy, keď sa Ignoruje 
čas, ale sleduje vyt9čen9 ciel, tá náš· 
mu SFZ začína ch9ba t. Is teže je to 
teleso velk9ch profesionálnych mož
nost!: no doposial každ9, kto zaspal 
na vavrino.ch a presta l poctivo ume
lecky pracovať , nielenže stagnoval, 
ale klesol , upadol. Sme pyšnl na vý· 
sledk y, na úspešnú reprezentáciu SFZ 
v zahranič!. Ale kladieme sl otázku: 
Bola by tá to vysoká úrovet'l a uzna
nie aj pri vyst(tpenl s a cappella pro
gramom? Domnievam sa, že k tomu, 
aby teleso mohlo dosiahnut ús paoh, 
musela by ho predchádzať obetave j
šia, dôkladne jšia a lntenz!vne jšla 
práca na repertoári. 

VLADIMM ClžiK 

Z košického 
koncertného 
v. vot a. 
Státna filha rmónia Košice poskytuje vo 

svojich cykloch koncertov pre Hudobnú mlá
dež mlad9m návštevnikom rovnako hodnot
né podujatia ako v cykle A a B. Je to ne
sporne správna cesta, veď mladi sú velmi 
vnimavi a častokrá t a j kr itickejši než dos· 
peli. DňJ! 2. novembra 1983 odznel v Dome 
umenia koncert Státnej filharmónie pod 
taktovkou nového šéfdirigenta národného 
umelca Ladislava Slováka, ktor9 sa u jal a j 
úlohy moderá tora a približil vhodným spO
sobom mlad9m návštevnikom jednot livé 
skladby. Sólistom bol sovie tsky klavirista 
Rudolf Kerer v Beethovenovom Koncerte 
č. 5 Es dur pre klavir. Kerera už Košice 
počuli , no po rokoch absencie na tunajšom 
koncertnom pódiu akoby jeho hra dozrela, 
bez toho, aby niečo stratila zo svoje j dra
vosti. Zdá sa, že umelec ponima Interpre
tované dielo z väčšieho odstupu, mysli vo 
väčšieh celkoch i za t(! cenu, že obetu je tu 
a tam dáky drobnejši deta il. Na koncerte 
odznela d ali!] Schubertova · predohra k hre 
Rosamunda a Cajkovského fantázia Fran
cesca da Rimini. Slovákovi sa poda rilo u 
v9borne h raj(!ceho orchestra docieli ť ma
ximálnu kontrastnosť medzi drama tlck9ml 
a lyrlck9ml pasážami, čo dodalo dielu ml· 
morladnu pOsoblvos t 

Beethoven v podani sovietskeho sólistu 
bol stredol;>odom pozornosti a j na ďalšom 
koncerte ( 10. novembra 1. Tenrokrá t Išlo o 
Huslový koncert D dur a sólis tu Grigorija 
2islina. Dir igentom večera bol taktiež so
vietsky host - Andrej Cistlakov. Žls lin sa 
stal velk9m prekvapenim večera, zaujal ml· 
mor ladnymi h uslistlck9mi dlspozlclaml -
od nádherného tónu umocneného stradl· 
várkami po absolú tne spolahllvú techniku 
lavej a j edinečné ovládanie pravej ruky. 
Pravda, po št9lovej stránke to bol Beetho
ven dlskutabiln9: preromant1zovan9, s ne
vidan9ml tempov9m1 zlomami a temer ne· 
ču jn9ml pianissimami. Sympatické však bo
lo, že oba ja umelci sa vedeli na tejto kon
cepcii dokonale zhodnúť a bez zvyšku ju 
presadlt a dôsledne dovŕšiť. Orchester ako· 
by sa nakazil sólistov9mi dynamick9ml ča· 
rami - hral nezvykla decen tne a dosiahol 
takpovediac nehmata teTné planá. Ostatok 
koncertu, venovaného v9ročlu VOSR, tvo· 
rlli r uské diela: predohra k opere Chovan
člna od M. P. Musorgského a Borodlnova 
Symfónia č. 2 h mol, ako spomienka na 150. 
v9ročle narodenia skladatela. Napriek lst9m 
nedos tatkom v taktovacej technike preja
vil sa Cist iakov ako vel mi muzikálne citlu· 
cl dirigent, ovllídaj(!cl aj tajomstvo suges
tlvneho prenášania svojej predstavy na or
ches ter. Tak sme poču li Borodlna vybrú· 
seného v deta iloch, ale s6ča sne aj vysta 
vaného vo veTk9ch oblúkoch , v orchest ri 
zabraného koncentrovane a vo vyn ikajúcej 
dispozicii celého telesa. 

Na koncerte filha rmonického cyklu B 
( 17. novembra ) sa predstavil renomovaný 
klavirista Stanislav Bogunia - tentoraz v 
dirigentske j fu nkcii. Uviedol so Státnou fll. 
harmóniou pt:edohru k opere Rus lan a Ľud· 
mila od M. l. Glinku, s prevádza l Jolu Lo· 
kajlčka v Choi!aturianovom Klavirnom kon
certe Des dur a večer uzavrel s uitou z ba· 
letu Luskáčik od P. l . Ca jkovského. Ume· 
lecké ťaži sko večera sa presunulo na Cha· 
čaturianov koncert , hoci vlnou di r igenta 
s(!hra orches tra so sólis tom nebola bez ka· 
zov. Lokaj!ček sa však prezentova l ako 
skvel9 klavirista , vyzbrojen9 vynika júcou 

, technikou, a le aj žlv9m temperamentom. 
Boguniov v9kon niesol znaky menšej prak· 
tlckej skúsenosti - priliš nadsaden9m ges
tá m ch9ba totiž vačšla zreternosť, takže 
v9bom e citenú interpretáciu nevie vždy 
bez zvyšku preniesť na orchester. 
Dňa 24. novembra odznela v rámci abo

nen tn9ch koncertov SF československá pre
miéra Koucertantnej symfónie pre akordeón 
a orchester s podtitulom Curriculum vitae 
od sovietskeho skladatera Vladlmira Zolo
tareva v podani rlad itera SF Vladil~ira 
Cuchrana a dirigenta Petra Vronského. 
Akordeón sa e~te celkom neudomácnil na 
koncertnom pódiu, hoci v ostatnom čase 
vzniká pret'\ pomerne dosť skladieb. Boli 
sme právom zvedavi ako predčasne zosnu19 
skladater Zolota rev - sám dobr9 akor· 
deonlsta - oboha til litera túru pre tento 
nástroj a hlavne, ako zvládol jeho zvuka· 
v(! Integráciu s velk9m s ymfonlck9m or· 
chestrom. Nazdávam sa, že práve táto pos· 
Jedná otázka zosta la v 'tomto diele otvore· 
ná; sólov9 nástroj dosť často pôsobil a ko 
cudzorod9 element a posl ucháč sl na jeho 
mieste nevdojak predstavova l 1n9 lnštr u· 
ment. Celkove je symfónia bohatou stud
nicou hudobných nápadov, často však roz· 
dielne j kvali ty. Navyše nie je dokonale 
zvládnutá ani forma diela, takže skladba 

V rámci abonentných cyklov SF Kolice po
hostinsky vystúpil aj známy i!eskf klaviris-
ta Ivan Moravec. · 

pôsobi mozaikovito. Je t o škoda, lebo sa tu 
a tam blysnú skutočne pozoruhodné hu
dobné myšlienky a j lnštrumentačné nápa· 
dy. Sólista Vladimir Cuchran mal velmi ťaž
k(! (!lohu, lebo pOvodne je sólov9 part na
plsan9 pre ba jan, ktor9 má Iné t echnické 
dls pozlcie ako klávesov9 nástroj. Sólistovi 
sa však plne podarilo tieto problémy pre
klen(!{ a s jemu vlastn9m entuziazmom po· 
da l po všetk9ch stránkach vynikajúci v9-
kon. Zásluhu na úspešnom predvedenl no· 
vlnky má a j dirigent večera, ktor9 vyťažil 
z orchestrálnej zložky maximum - pri pl
nom rešpek tovani sólového nástroja. Po 
prestávke odznela Beethovenova Symfónia 
č. 6 F dur, Pastorálna. Vronsk9 sl dal zá· 
l ežať na dôslednom vypracovan! hudobného 
pradlva, v ktorom plasticky vyšli všetky · 
tematicky dôležité hlasy. I orchester hral 
v optimálnej forme, vo vy.váženom zvuku 
a presnej súhre. Napr iek všetkému však cel
kove pôsobila interpre tácia "Pastorálnej" 
t rochu chladn9m, a ka demlck9m dojmom. 

Oalšl koncert pre Hudobn(! mládež dlrl· 
goval a komentoval opli( Ladislav Slovák 
a zasa sa muziclrovalo na vysokej úrovni, 
a to v neposlednom rade l zásluhou só
listu Ivana Moravca. Predniesol Griegov 
Klavlrny koncert a mol - trochu odra· 
mantlzovane, no so stln9m emocionálnym 
nábojom a - samozrejme - v technicky 
pet·fektnom tvare. Rezonancia mlad9ch pos
l ucháčov - z koncertu na koncer t sa me
niacich - bola tentokrát rozličná : sklad· 
by s jasne sledovateln9m programom za
pôsobili ove!a viac než diela tzv. absol(!tnej 
hudby. Na úvod zaznela zriedkavo uvádzaná 
ouvertura L. v. Beethovena Zasvätenie do
mu, dielo s vysok9m opusov9m člslom 124, 
ma jstrovsky - s bohat9m využltlm kontra
punktu - spracované, a le bez sily a pre· 
svedčlvosti ln9ch ma jstrovsk9ch predohler. 
Dalej zaznela Slbellova kompozicla Vaise 
triste, zahraná naozaj s velkou vnútornou 
zaangažovanosťou , a na pokon Dvofákova 
symfonická báseň Vodnlk - napospol v 
presnej, vyclbrenej ,a citlivej interpretácii. 

Tesne pred Vianocami uviedla Státna fll. 
harmónia -:- ako každoročne - pod tak· 
tovkou Richarda Zimmera vlanočn9 kon· 
cert [ toho roku aj s reprízou ), obsahujú· 
cl obligátnu Rybovu Ceskú vianočné omlu, 
ku ktorej toho roku pribudli Vianočné pas· 
torely Edmunda Paschu - milé a vtipné 
dielo sklada tera pôsobiaceho v 18. storoči 
na Slovensku. S orchestrom filharmónie sl 
zaspievali Koilickf spevácky zbor učltefov 
(dobre prlpraven9 zbormajs trom Karolom 
Petróczim l a sólisti Mária Harnádková (sop· 
rán ), Mária Adamcová ml. (mezzosoprán ), 
Stefan Margita (tenor 1, Frantiilek Balún a 
Peter Bárd (barytón ). Na organe h ral Ivan 
Sokol. Predvedenie nebolo v súhre najpres
nejšie a ch9balo aj bohatšie dynamické 
od tlet'lovanle. Zo sólistov sa požiadavkám 
št9Iovej In terpretácie najväčšmi prlbližlll 
S. Margita, ktor9 sl zopakova l svoj velmi 
úspešn9 vlaňajš! koncertn9 debut, ďalej M. 
Harnádková a M. Adamcová, k9m F. Bal(!n 
popri hlasovo peknom v9kone svoj part pri· 
velmi dramatizoval. Prijemn9 hlas a s!ub· 
n9 talent preukázal č l en zboru Peter Bárd. 
Oba koncerty dosiahli mimoriadny záu jem 
i oh las publika. Uvádzanie vlanočn9ch kon
certov je pekná tradlcia, pre budúcnost by 
sa však už žiadalo uvedenie a j ln9ch diel -
veď v9ber je naozaj bohat9. 

Z koncertov, ktoré recenzent . nemohol nav
št!vit, sl za;;lúžlii pozornosť koncert ŠF k 
záveru Mesiaca C'SSP ( 8. decembra 1. ktor9 
dirigoval sovie tsky host Jozas Domarkas 
a sólist om bol Jan Opšltoil (hus le), s die
lami Beethovena, Brucha a šostakoviča (9. 
symfónia). !Salej to boli komorné koncerty 
V. Tokára (akordeón 1 a Z. Ambrošovej·Mer· 
v art ovej ( klavft' l ( 28. novembra l a kon· 
cert pri pr!ležltostl 70. narodenin zas!. um. 
Ladislava Holoubka ( 12. decembra 1. 

ROMAN SKitEPEK 

• KONCERT K SEDEMDESIATINÄM L. HOLOUBKA. Na komornom koncerte, ktorf 
sa uskutočnil 12. XII. 1983 v Dome ume nia v Koiliciach z podnetu Kra jske j pobočky 
ZSS pri prllelitosti 70. narodenín zasl. umelca Ladislava Holoubka, odznela okrem 
lnfch skladieb tiel premiéra jeho Variácii na slovens'kn Juduvú pleseň pre violu, 
violončelo a klavlr v podani Zdeňka RiUičku, Jozefa Varholáj"a a Mérie Draveckej. 
Na koncerte bol prítomný a j a utor . - AJ -



Donizettiho opera Viva La mamma 
Nie vždy má návštevnlk opery možnos t 

vidiet Inscenáciu, z ktorej by tvorivé 
nadšenie, elán a radost z jej podania 
tak bezprostredne prýšt111 a vyžarovali, 
ako tomu bolo na opernej scéne Divad
la J. G. Tajovského v Banskej Bystrici 
pri premiére málo známej komickej ope
ry Gaetana Donizettiho Viva la mamma 
s podtitulom Slasti a strasti divadelného 
llv~ta ( 28. a 29. októbra 1983 l-

Už samotná skutočnost, že ide o hu
morne ladený prlbeh z prostredia oper
ného divadla, zohrala svoju úlohu pri 
koncepcii režijného spracovania. Ak te-

PO PRVÝ RAZ 
NA 
SLOVENSKU 

Zfava: Stefan Babjak (mama Agata) , JAn Zemkp (Guglielmo) a Mlkuléi Doboi 
(skladatef) - predstavitelia trojice vydarených postAv v banskobystrickej in
scenácii Donizettiho opery Viva la mamma. Sn!mka: P. Danko 

da hrať o divadle, tak prečo nie o vlast
nom? Alebo - akoby o vlastnom? Od· 
vážny zámer, .,opovážlivosť nastav!( sl 
krivé zrkadlo" [K. C11J!k). vyústil v ko
nečnej podobe do úprimnej, kompaktnej 
výpovede celého súboru. Z divadelne prl
tažllvého námetu, deja a ·hudby vychá 
dzal režisér Koloman CilUk pri svojom 
výbornom preklade slovnej predlohy do 
slovenčiny. Texty ,.nacvlčovanej" opery, 
okolo ktore j sa celý prlbeh pohybuje, 
pre odllšenle ponech al v talianskom ori
gináli. V celkovej koncepcii zostal viac
menej v poloh e t radičného scénického 
stvárnenia. Mysllm sl, že vedome nevy
užlval niektoré štylizovanejšie, progresl:v· 
nejšle a azda modernejšie postupy, aby 
nenarušil Ilúziu tradičného, starého, dob
rého" divadla so svojimi cnosťami i ne· 
cnosťami, so svojou typickou vôňou a 
atmosférou, o ktorú mu Išlo. Dobre kom
pozične využiJ javisko a postavy impre
sária, skladatera a libretistu situoval, 
celkom prirodzene, do (:!rvého radu hla
diska. Ich výstupy, živé komunikovanie 
s 6člnkujúclmi na javisku, s dirigen
tom 1 orchestrom, prispeli k scénlc~mu 
oživeniu a dramatickej účinnosti. Atmo-

sféru .,divadelnej skúšky" dokreslila a j 
režijne nekonvenčne rozpracovaná pre
dohra opery pri otvorenej opone a uvá
dzanie jednotlivých dejstiev skuto~ným 
inšpicientom opery DJGT. . 

Režisérove zámery podporil a zvýraz
nil, opäť tvorivo a s umeleckým vku· 
som (predtým v Pucciniho jednoaktov
kách). vf tvarnlk Pavol · Ciúrlk. Odstrá· 
nll tradičný divadelný horizont, čim otvo
ril nielen javis kový priestor, ale aj mož
nosti pre lepšiu akustiku. Vhodne rozll
šll divadelné prost redie pre skúšku ope
ry (kde vtipne použil portréty vlastných 
sólistov DJGT) a antickú scénu pre novú 
operu. Farebné hnedé tónovanie scény a 
primerané tvarové prvky evokovali pati
nu starých č ias. Nápadito diferencoval 
aj ,.civilné" a ,.divadelné" kostýmy, pri 
ktorých využil obsahovo-tvarové a fa reb
né zveličenie, aby podporil charakter a 
komlčnost jednotlivých postáv. 

Dirigent Miroslav Šmld sa po mno
hých romantických tituloch, ktoré azda 
najviac vyhovuj(! jeho naturelu, tento
raz dostal k zaujlmavej, ale technicky, 
stavebne a výrazovo velmi náročnej pred
verdiovskej partitúre. Iste vychádzal aj 

zo svojich s kúsenosti z úspešnej interpre
tácie Figarovej svadby, ked s citom pre 
mieru vystaval krehké klasicizujúce ua
sáže vedra romantizu júcich, pri~om cei
kovému výrazu dal štýlovo jednoliatu, 
čistú a vybrúsenú podobu. Hudobne 
zvlášť pôsobivá bola baletná čast (cho
reografia Marián Cupka l a mimoriadne 
náročná ensemblová scéna v závere. Vý
borné h udobné naštudovanie, výkony di· 
rigenta a disciplinovaného orchestra po
zitlvne prispeli k ZWJjlmavému a mys
Jim si, že aj konzekventnému výslednému 
tvaru diela. 

Zo sólistov je potrebpé spomenúť pre
dovšetkým zasl. um. Stefana Babjaka a 
Andreja Bystrana v ústrednej úlohe ma
my Agaty. Zásadný rozdiel v ich stvár
nenl tejto porozuhodnej ,.žens kej" posta
vy vidlm v tom, že S. Babjak si zahral 
starú dámu (a to s verkou chuťou, vkus
ne a úspešne 1 a A. Bys tran muža v žen
ských šatách. Je t o pochopitelné, preto
že každý zo sólistov prirodzene vychá
dzal najmä zo svojich speváckych danos
ti. Sko<!a, že sme v tejto úlohe nemali 
možnosť vidieť aj Jaroslava Kosca, ktorý 
je v súčasnosti sólistom opery Divadla 
O. Ctibora v Olomouci. 

Prvú speváčku Corillu predstavili zas!. 
um. Dagmar Rohová a Mária Murgaiovä. 
D. Rohová v hereckej ak.cii, geste a mi
mike vytvorila typ primadony s patrič
nou divadelnou noblesou, Inteligenciou 
a sebavedomlm, M. Murgašová uplatnila 
väčšiu hereckú hyperbolu a tým zvýraz
nila, r esp. naplnila našu predstavu o his
tori ckom pojme prlmadony. Obidve pred· 
stavitelky Cor111y demonštrovali svoje 
hlasové možnosti a kva lity na dvoch ná
ročných talianskych Erslll iných áriách. 

Prlmadonlnho ma nžela Stefana stvár
nil spevácky 1 herecky vyrovnane a ver
ml gustiózne Milan Schenko. Postavu te
noristu Gugllelma interpretoval Ján Zem
ko doslova jedinečným spôsobom. Úlohu 
druhej speváčky Lulgle výborne, vtipne 
a so šarmom rozohrala Jarmila Vaiicová 
(alternovala Alena Dvorské l- Vo vyda
renej tro jici impresária, skladatera a lib
retistu sme videli Jána Hadrabu, Mikulá
ia Doboia a Stefana Turil,u, z ktorých 
spevácky vynikol najm!! M. Doboš. Zbor 
svoje úlohy zvládol VC!'llku dobre. 

1 ked nezas távam názor, že všetko 
je potrebné len chváli( v tomto prlpade 
nepovažujem za potrebné zmieňovať sa 
o prlpadných chybičkách alebo nepres
nostiach, či rozdielnejšej kvalltatlvne j ú· 
r ovni jednotlivých výkonov alebo výstu
pov, pr etože všetci tvorcovia a účinkujú
ci dali celému dielu nielen maximum 
svo jich schopnosti, ale presvedčivo vlo
žili doňho aj svoje úprimné cltenie a mo
rálne posolstvo pre nás ostatných: vie
me, ak! sme, poznáme aj svoje ch yby, 
ale dokážeme sa ponad ne povzniesť, le
bo ,.umenie je umenie" , a ko sa spieva 
a j v opere, a my prei't nakoniec vera 
obetujeme. A nazdávam sa, že tento oper
ný súbor to už neraz aj potvrdil. Te
šilo by nás; keby jubilejná 25. divadel
ná sezóna a celé dalšie obdobie boli 
prei'tho rovnako úspešné, ako toto pre· 
miérové vykročenie. 

MARIANNA BARDIÓVA 

Na margo nových baletných kre.tcif 

PROKOFIEV A STRAVINSKIJ N 
Pre svoju novembrov(t premiéru v r. 

1983 si zvolil baletný s6bor Slovenského 
národného divadla dva krátke balety, 
ktoré vzbudili už pr! svojom prvom uve
den! značný rozruch. Obidva uviedol po 
prvý raz slávny ansámbel ,.Ballets Rus
ses de Serge Djaghllev". Geniálny mece
néš a manažér Sergej Oagllev vošiel do 
kult6rnej histórie 20. storočia vďaka 
svojmu vynlkaj6cemu umeleckému vku
su, citu pre talenty každého umelecké
ho druhu a Ich uvádzanie do povedomia 
verejnosti. Pre svoje inscenácie angažo
val skladatelov, výtvarnlkov a tanečných 
umelcov, ktor! spoločne vytvárali nedos
ti::!né umelecké s kvosty. "Roer!ch, Bakst, 
Braque, Deraln, Matisse, Picasso, Utrillo, 
Ernest, Miró navrhovali dekorácie pre 
tanečné s tvárnenie s kladieb Stravinské
ho, Ravela, Debussyho, Satieho, Prokofie
va, de Fallu, Faurého, Poulenca. Do ra
du takýchto !nsc!lnácil _patrill aj oba ba
lety, uvedené ll. a 12. novembra na 
scéne SND. 

Prvý z nich, Prokoflevovho Márnotrat
aého syna uviedli v choreografii Georga 
Balanchina v r. 1929. Staroveký symbo
lický prlbeh o nevydarenom synovi, kto· 
rého po stroskotanl vo svete domov a 
otec opäť s radosťou a láskou privin6, 
umožnil Prokofievovi počas parlžskeho 
pobytu vyjadriť túžbu po vzdialenom do
move. Choreografom bratislavskej verzie 
je Jozef Dolinský. Pre zobrazenie bez
pečnosti, lásky u súdržnosti rodiny a do
mova sa mu podarilo nájsť pekné a ú· 
činné pohybové prostriedky, zatial čo 
svet a skazená spoločnost pôsobi matne, 
jej konanie a vzťah k jedincovi s ú ne
jasné a zmätené. Tým sa do velkej mie
ry stráca účinnosť diela, kedže kontrast 
medzi teplom a Istotou domova a lahos-

tajnou bezohladnostou spoločnosti nie je 
dosť výrazný. Pohybový part úlohy syna 
umožňuje obom Interpretom Liborovl Va· 
cullkovl a Jurijovi P. Plavnikovl - bo
hate ro?:VInúť Ich tanečné a výrazové 
možnosti v plnom rozsahu Ich umelec
kých lndividuallt. V úlohe Ich protihráč· 
ky, zvodnej Sirény, sa dokonale uplat
nila umelecká osobnosť zaslúžilej umel· 
kyne Gabriely Záhradnlkovej, resp. Viery 
Zlochovej. . 

Stravinského Svätenie jari vzbudilo 
senzáciu ul! v roku 1913 v choreografii 
legendárneh o tanečnlka Václava Nižin
ského. Stravinskij vy jadril vo svojej kom
pozlc!! spomienky a dojmy na búrlivý 
rozvoj životných sil pri prudkom prlcho
de ruskej jari. lmpulzlvna a dráždivá 
hudba sa sta la pre choreografov podkla
dom pre vyjadrenie najhlbšlch l udských 
pudov v kolobehu života a smrti. Choreo
graf Karol Tóth uvádza tento balet na 

našej scéne už druhý raz a spomienka 
na jeho prv6 Inscenáciu z roku 1964, pi· 
nú mladistvej sviežosti, vzbudzu je pocit 
nos.UlJgie. Nadobudnuté umelecké skúse
nosti sa odrážajú naplno v prvej časti 
baletu, ktorá v st\lnde s hudbou s pfnou 
silou vyjadruje zákonite sa striedajúci 
vznik, rozpuk a zánik života. Druhá časť, 
obetný obrad, v tieni ktorého sa rozvi
jajú vztahy muža a ženy, značne stráca 
na sile nedok-onalým vystihnu tlm v tejto 
časti značne komplikovaných a rozma
nitých hudobných rytmov, ako aj nejas
n ými vzťahmi medzi postavami ženy, mu-
ža a šamana. . 

Hudobné kv uli ty oboch uvedených ba
letov a mimoriadne účinná interpretácia 
orchestra SNU pod vedenlm Adolfa Vy
kydala kladne ovplyvnili výkon baletné
ho ansámblu a maj6 levi podiel na úspe
chu uvedenej premiéry. . . 

OĽGf. MARKOVJt!OVA 

Choreograf SND Karol Tóth siahol po Stravinské ho balete Svätenie jari s odstu
pom takmer dvadsiatich rokov ul po druhýkrát. Jednu z ansámblových scén 
tohto diela v podani členov bal.etnébo s6boru SND prináia aj záber. 

· Snlmka: ]. Vavro 

~l 

Antonin Dvol'ák : STABAT MATER. Kantá
ta pre sóla, zbor a orchester, op. 58 

Magdaléna Hajóssyová, Vi!ra Soukupová, 
Peter Dvorský, Richard Novák 

Slovenská filharmónia, Slovenský filliar
monlcký zbor 

Diriguje Zdeni!k Koller 
OPUS, Stereo 9112 0961-62 

V marci tohto roku uplynie s to rokov 
odo di'ta, kedy Antonin Dvofák osobne 
dirigoval svoju kantátu Stabat Mater v 
Jondýnskej Royal Albert Hall a kedy ona 
nastúpila svoju t riumfálnu cestu po sve
tových koncertných pódiách. Tomuto ú
spechu predchádzala vydarená premiéra 
l da lšie uvedenia doma (Praha, Brno, 
Mladá Boleslav l i v zahranič! ( Buda· 
pešť , Londýn 1. Tieto fakty nn úvod re
cenzie dvojalbumu, nahrávku ktorého 
Opus realizoval pred šty t·mi rokmi v kon
certnej sieni Slovenskej filharmónie a 
ktorý vyšiel v roku 1982, mOže niekto 
považovať za zbytočné, ony však chc6 
len dokumentovať trvalú hodnotu jednej 
z prvých DvoMkových kompozlci! z ob
lasti oratoriálno-kantátovej. 

V čom tkvie podstata aktuá lnosti a 
prlťažlivosti Dvoťákovej hudby aj pre 
dnešného človeka - kladie si otázku aj 
autor\{a fundovaného, esej isticky spraco
vaného textu a lbumu dr. Terézia Ursl
nyová. Nachádza ju v ušlachtilých l_ud
ských h odnotách tvorcu - jeho zd ra
vom a radostnom vztahu k životu, plnom 
vzácne j láskavosti i rudskosti , čo sa 
adekvátne reflektuje, odráža v jeho hu
dobnom umeni. Stabat Mater vznik la to
tiž za okolnost i pre s kladatera tragic
kých (v k rá tkom čase mu zomreli tri 
deti) . Stotožnime sa však so slovami 
znalca najpovolanejšieho, jeho biografa 
Otakara Sout·ka: ,.Volba tohto diela je 
teda u neho di ktovaná predovšetkým ver
kou osobnou boles_tou, ale v jeh o paňa
ti ... upla ti\ uje sa zárovet1 l optimistic
ká vOla neklesat v tej velkej bolesti 
a duchovne sa i\ ou prečlsti ť". 
Vráťme sa všuk k samotnej nahrávke 

diela, pretože - a ko plše svojim ostrým 
perom Bernard Shaw - recenzent má 
zabudnúl na všetky fukty, ktoré vstrebal 
z dejln hudby a venovať sa čisto poslu
chu a lrodnoleniu Interpretácie. Vydava
telstvo Opus malo tentoraz velmi šťast
n6 ruku pri vo lbe in terpretov pre kreá· 
clu te jto náročnej voká lno- inštrumentál · 
nej skladby. Reprezen tatlvne mená člta
me tak u vokálneho kvarteta sólistov, 
ako aj u Ol'CI')estrn, zboru, zborma jstra 
i hlavného patróna int erpretačného tvu
ru - dirigenta. No nielen Ich mená, ale 
predovšetkým a v prvom rade Ich výko
n u možno priplsať niekolko prlvlastkov 
kvality - nahrávka je vkusná, plastic
ká, Intonačne čistá, architektonicky s kve
lo postavená. Sólisti - Magdaléna Ha
jóssyová (soprán). Vi!ra Soukupová 
(mezzosoprán) , Pete r Dvorský (tenor 1, 
Richard Novák (bas 1 - opäť potvrdili , 
že slovans ké hlasy s vojim naturelom i 
timbrom majú predsa len bližšie k sebe, 
ako ked sa _zldu sice prvotrlednl spe
váci, no v !ch súhre i zladeni badať prv
ky rôznych charukterov l škôl, typov l 
hlasového sfarbenia. Hoci v Dvoi'ákovej 
Stabat Mater ide skOr o interakciu medzi 
sólistami u zborom, skvelé sólistické 
vstupy a Ich patričné stvárnenie dáva
jú dielu punc lesku l nádych exegetic
kého hlbania. Presne tak, ako túto nála
du zachycuje recenzovaná nahrávka. 
Vyzdvihninie ešte dueto sopránu a te
noru Larghetta 8. časti Fac, ut portem 
(Hajóssyová, Dvorský 1. ktoré zaznelo ako 
sugestlvny dia lóg dvoch prekrásne ko
rešponduj6clch hlasov. Mimoriadnou 
plastickostou a takmer minucióznou pre
pracovanostou h lasov vyniká na platni 
aj Slovenský filha_rmonický zbor pod _ _ve
denlm Lubomlra Mátla, svojho niekdaj
šieho hlavného zbormajstra. Možno to 
doložiť hoci Jen prlkladom z 3. časti 
( Eja, Mater), kde presne dodržiavaný 
bodkovaný rytmus l preclzna artikulácia 
plynú v ml!kkom nasadzovanl. Podobne 
exelentné s6 zborové partie takmer v 
každej časti diela. Ten však, kto drži 
pevn ú t•uku nad celým pulzom diela, nad 
tým, aby jeho koncepcia vyznela v inten
ciách tvorcu, a le bola a j originálna z 
hladiska Interpreta, aby zachovala svoju 
pôvodnú t várnosť, a le mala torko sil pre
hovoriť a j k s(ičasnlk ovl - je dirigent. 
Zaslúžilý umelec Zdeni!k Koller - dnes 
známy smetanovský expert - dôvernou 
znalosťou Dvoľákových partitúr ( porov
na j komplet všetkých Dvoťákových 9 
symfónii Košlera so SF l sa pasoval aj 
za znalca vyn!kajúceho s6putnika prvého 
velkého českého národného skladatera. 
Košler stavia kantátu velkolepo a ma
jestátne, nie však pateticky. Lyrické pa
oáže vyznieva jú zvnútornene a dOver
ne, nie však vtieravo a sentimentálne; 
aj v Interpretácii cltiť z diela tragiku, 
a le aj vnútorný jas, humanistické a vše
ludské posols tvo pokoja. Silu skúsené· 
ho maistra, ktorý vie ovládať svo j ná
stroj ~ orchester , badať tiež na výkone 
Slovenskej filharmónie. 

Svo j pozit lvny vklad v prospech diela 
odovzdali hudobno-technick! realizá tori 
dr. Eduard Herzog a Vladimir Marko. 
Dobrou vizitkou je vkusný a pekne rie · 
šený dizajn komple tu , ktorý navrhol 
). Linzboth. JANA LENGOVA 



E ZINÁRODNÁ HUDOBNÁ 
RADA UNESCO 

Uznesenie 20. generálneho zhromaždenia 
MHR UNESCO, konaného v Stokholme 

diia 28. septembra 1983 

Clovek vytvoril hudbu pre svoje pote
tenie a krásu ako prostriedok na vyjad· 
renie hlbokých citov. 

Počas stároči sa hudba stala nepostrá· 
datefnou súčasťou fudskej existencie a 
nástrojom zjednocovania národov. Svo
jou schopnosťou vyjadrovať kultúru, 
myslenie a fudské city stáva sa hudba 
vhodným prostriedkom IJre vzájomné po· 
rozumenie a komunikáciu. 

Tvárou v tvár nebezpečenstvu termo
nukleárnej katastrofy, ktorá by mala za 
následok úplné zničenie života na naiiej 
planéte, my, hudobnlci 39 krajin a 15 
medzinárodných organizácii, zhromažde
ni na 20. generálnom zhromažden( Me· 
dzinárodnej hudobnej rady prehlasujeme 
s hlbokým presvedčenlm: 

Sme odhodlani všemožne pomôcť a vy· 
užiť všetky prostriedky nášho umenia 
k dosiahnutiu skutočného mieru, vzájom· 
ného porozumenia a priatelstva medzi 
národmi. 

Žiadame zastavenie pretekov v zbroje
nl, obmedzenie a znlženie vojenského po· 
tenciálu a úplný zákaz všetkých nuk· 
leárnych zbrani. Vyzýva me všetkých 
svojich kolegov tejto ohrozenej planéty, 
aby sa k ná m pripojili na dosiahnutie 
tohto cicia a aby informovali vlády svo· 
jich krajin o svojom pevnom rozhodnu· 
ti slúžil' šfachetne j veci mieru. 

Otváracl prlhovor prezidenta, prof. Bar· 
ry S. Brouka na 20. generálnom zhro

maždeni MHR 
( výiíatok) 

Medziná rodná hudobná rada sa tak čas
to opis uje ako "umbrellai" organizác ia 
( pozn. r ed. - organizl•cia na spôsob 
dáždniku ). až sa toto pomenovanie stalo 
klišé. Obruznos ť tohto term!nu vyvoláva 
predstavu 17 medzinárodných členských 
organizáci! a 60 národných výborov 
združených pod jeden obrovský ochran· 
ný kry t. Rozvl~me túto predstavu ešte 
ďalej: ak každó r ebro dáždnika predsta· 
vuje jedného z našich č l enov, čo by sa 
stalo keď dáždnik zložime a rebrá sa 
stret~ú? Dostali by s me novú , presved· 
čivejšiu predstavu - predstavu kopije, 
pripravenú vyraziť vpred, aby prebádala 
každú cestu, ktorá nám pomôže dosiahnúť 
naše spoločné ciele, a nové, primeranej · 
sie prirovnanie pre Medzinárodnú hu· 
dobnú radu - ako pr iebojnú organizáciu 
s hlavicou ošte pa ( "spearheading orga
nization ") . 

Mus!me čeli! stále vzrasta júcej rých · 
Josti technického vývoja, ktorý všade vý· 
razne ovplyv11u je hudobný život. Nezna· 
mená to, že mus!me oplakáva! komerč · 
né vykoris ťovani e týmito inováciami -
od sladke j Mussaky, ktorá nás nečakane 
obklop!, cez nadmerné decibely rock o· 
vej hudby z reproduktorov až po nahrá· 
vucle nápady, k toré zničili tofko hudob· 
n ých a gramafónových vydavateJsti ev a 
vystavili t erču posmech u ochranu zákon· 
ného a utors kéh o a interpretačného prá· 
va skladateľov a umelcov. Muslme sa 
na uči! na plno využiť tieto technické vy
moženos ti na zachovanie nášho kultúrne· 
ho ded ičstva, na hudobnú výchovu na· 
šej mládeže a na z lepšeni e nášho ·ži· 
va ta . Speciálna konferenc,ia, ktorá sa 
bude kona ť po tomto generálnom zhro· 
maždeni sa bude zaobera! prevažne tý· 
milo otá,zkami. Podobne Hj problému zni· 
žu júcich su rozpoč t ov na kultúru vše· 
obecne, a predovšetkým na hudbu - na 
hudobnú tvorbu a výchovu, na štipen· 
cli lí a knihovne - mus!me sa v enovať 
zvýšeným úsillm tak z ná rodného, ako 
uj z medziná rodného htadiskn. 

Medzinárodná hudobná rada musi uká· 
zat cestu. Má na to j ed inečnú poziciu. 
Reprezentu je doslova milióny hudob~i kov 
( profesionálov i amatérov l na celeJ z~· 
meguli - Iba Medzinárodná federácw 
zborovej h udby má 7 miliónov členovi 

Prost redn ictvom svo jich medzlnárod· 
ných organizácii je MHR priamo zainte· 
resovaná na každom aspekte h udobné· 
ho životu - na všetkých druhoch hud· 
by, s klada te roch, inte rpretoch, učiteJoch, 
štipendistoch a knihovnikoch , knižných 
vyduvat erstvách, vydavateJstvách part!· 
túr a gramoplatnf, knižniciach, dokumen· 
tučný c h cent rách a médiách. 

Medzinárodná hudobná r ada má maž· 
nos ť vyvinú! verké vplyvy. Napriek to· 
mu to doteraz nevyužlva. je to možno 
preto, lebo sme hudobnlci, zvyknut! spil · 
j a ť náš ta lent s praxou pri uvádzanl hud· 
by, čo sme od založenia MHR aj v har· 
monlckej spolupráci využlvali. A keď 
vznikol nesúlad, čo sa občas musi stat -· 
ako v hudbe, tak a j v živote - , vždy 
sme ho dokázali odstráni! úplne - po
dobne ako v dobre naplsanej skladbe s 
dobrým vedením hlasov. 

Za t ri desaťročia svojho trvania Me· 
dziná rodná h udobná rada vykonala vera 

práce. Uskutočnila prehliadky, ktoré In· 
terpretom a sklada teJom dopomohli zis · 
kat zaslúžené uznanie; tradičné série 
hudobných nahrávok, ktoré vydáva, na
pomá ha jú zasa zachovať zanika júcu hud· 
bu mnohých kul túr. Vedecké kolokviá 
MHR priniesli významné vedecké pri
spevky. Ceny UNESCO'MHR boli udelené 
ako uznanie za vynikajúce výsledky hu· 
dobnlkom a Inštitúciám na celom svete. 
Medzinárodný· deň hudby sa stal na ce
lom svete symbolom životnej sily hud
by v našom každodennom živote. V tom
to smere muslme pokračova! a rozši· 
rova! naše zásluhy - ale dôležité je 
aj to, že nachádzame nové smery. 

Program tohto generálneho zasadnu· 
tia Medzinárodnej hudobnej rady a špe· 
clálne rokovania, ktoré sú s n im spoje
né, ilustrujú niektoré z rozvetvených 
činnosti, ktoré sa realizujú, ako aj nie
ktoré smery do budúcnosti. Prekvaplvým 
prlkladom je zvýšené úsilie o spoluprá· 
eu našich me.dzlnárodných členských or· 
ganlzácli, predstavitelia ktorých sa tu 
včera stretli. Dve predchádzajúce s tret· 
nutla našich medzinárodných členských 
organlzácH, ktoré sa uskutočnili na zám· 
ku Wlepersdorf neďaleko Berlina (NDR) , 
boli - ako to vyjadril Trygve Nordwall, 
generálny tajomn lk medzinárodnej spo· 
lačnosti súčasnej hudby - " ... velmi 
hodnotné nielen pre vzájomnú lnterak· 
clu medzi jednotlivými medzinárodnými 
organizáciami. a Medzinárodnou hudq,P· 
nou radou, ale aj kvôli kontaktom medzi 
samotnými medzinárodnými organizácia· 
ml. Jedným z podst~tných výsledkov 
s tretnut! je, že z dvoch orgaplzácli, ~to· 
ré nedávno vystúpili z MHR sa jedna 
znovu k nej pripojila a druhá to .. má 
v úmysle urobiť. Tvorivá atmosféra Wie· 
pe1·sdorfu ukáza la reálne možnosti pre 
medzlnárodnri s poluprácu v oblastl hud·· 
by." 

Ako výs ledok stretnutia vo Wiepersdor
fe je skutočnos!, že zástupcovia Medzi· 
národnej rady pre "vážnu" hudbu po 
prvýkrát participujú ako poradcovia pri 
vydávani sérU tradičných nahrávok 
UNESCO/MHR. Medzinárodná spoločnost 
súčasnej hudby je te raz priamo zaanga· 
žovaná na medzinárodnej prehliadke 
skladateJov a zúčastňuje sa na znovu· 
oživeni vydávania série nahrávok UNES· 
CO/MHR modernej hudby. 

Styri členské organizácie spolupracu
jú s medzinárodným združen!m hudob· 
ných vydavatelstiev za účelom efekt!v· 
nejšej spolupráce v oblasti kontroly au· 
tors kých práv, zneuživania platni ( resp. 
nahrávacieho pirá tstva] a nelegálneho 
rozmnožovania vydávanej hudby. Madar· 
ské sekcie piatich medzinárodných or· 
ganlzácH MHR s polupracujú na usporia· 
dani medzinárodného sympózia o lmpro· 
vizácll a všetkých jej aspektoch. Koneč· 
ne na jširšia možnosť spolupráce sa plá· 
nuje na Medzinárodný rok mládeže v 
roku 1985 - rok ktorý sa vyznačuje · vý· 
znamnýml výročiami· SchUtza, Scarlattl · 
hO, Bacha, Händla a Albano Berga. 

v úsil i zvýšiť komunikáciu a spoluprá· 
eu medzi naŠimi členmi, a ko aj vyrov· 
na f sa Iným medzinárodným organtzá· 
clám tak v rámci UNESCO, ako aj ml· 
mo neho, začali sme vydáva! - z !nl· 
clat!vy nášho generálneho tajomnlka 
Gottfr ieda Scholza časopis MHR 
Newsletter (pozn. red. - tlačený spra· 
vodHj, It v ázi Novinky) . Určite súhlas lte, 
že tento Newsletter MHR už dokazu je 
svoju efektlvnosť. Ná jdete v ňom popis 
činnosti MHR v jej tvorivých úsekoch; 
napr. Hudobná lex ikografia, Svetový In· 
ven tár pramei\ov hudobných informácií 
( WISMI). Studljná skupina na ochranu 
skladateJov, interpretov a vydava terstiev 
so zvláštnym dôrazom na nové druhy 
médii. 

Najv!ičš!m novým ústlim, ktoré UNES· 
co nadšen e podporuje a MHR spolu so 
svojimi tromi členskými organizáciami 
stoji na jeho čele, je projekt nazvaný 
MUSIC IN THE LIFE OF MAN (Hudba 
v živote človeka). obsažné súhrnné de· 
jiny sveta v l O zyäzko<;:h, v ktorých bu· 
dú všetky hudobné kultúry patrične zas· 
túpené. Projekt je postavený na pred· 
stave kultúrnej rovnosti , ktorú dôrazne 
vyzdvihol generálny riaditel UNESCO n a 
konferencii svetovej kultúrnej politikY, 
uskutočnenej v Mexiku v r. 1982. Dielo 
nap!šu vynikajúci odbornlci, vedel z pris· 
!ušných kultúrnyqh regiónov, . vydavate· 
l om sa stane medzinárodný tlm exper· 
tov. Dielo bude sledova! dohodnuté hlav· 
né llnie metódou analytickou, deskrlpt!v· 
nou a vo ve lkej miere porovnávacou. 
Bude sa zaoberať sociá lnym a kultúrnym 
pozad!m, hudobným životom, hudobnými 
systémami, t ra.dlciou interpr,etačnej '?ra· 
xe, de jinami štýlov, súčasným výVOJOm 
a pod. Bude sa zameriava( predovšetkým 
na objavenie hudobných súvzťažnosti vo 
vnútri jednotlivých regiónov l navzá
jom medzi nimi. Po mnohých rokoch plá · 
novanla dosiahol tento projekt začiatok 
svojej druhe j fázy: naozajstné pisanle. 

Medzi hudobnfmi festi!almi, ktoré sa kaldoročne uskutočqujú v ZSSR, zaberá 
osobité postavenie Moskovská jeseň ~ prehliadka novfch diel moskovskfch 
skladatelov. Na Moskovskej jeseni '83 zazneli na asi 30 koncertoch diela skla· 
datelov rôznych generácii. ~nlmka zachycuje Vefkf symfonický orchester ústred
nej televlzle a Viezväzového rozhl~su pod vedenlm Vladimira Fedosejeva a 
St4tny akademickf zbor Litovskej SSR pri interpretácii oratória "K slnku" od 
Alexandra Cajkovského. Sn!mka : APN 

O HUDOBNEJ KRITIKE M DZINÁRODNE 
V dňoch 15. a 16. novembra 1983 sa z 

iniciatlvy Zväzu sovietskych skladatelov 
uskutočnila medzinárodná konferencia 
na tému ,.Olohy hudobnej kritiky v so
cialistickej kult1íre". Z1íčastnill sa na aej 
zástupcovia skladatelskfch zväzov viet· 
kfch sociallstlckfch krajin vrátane Ka· 
by, Kórey a Vietnamu. Konferenciu vie· 
dol tajomnlk Zväzu sovietskych sklada· 
telov Jurij Keldyi . 

Konferencia mala pracovný charakter 
a vyznačovala sa srdečnou atmosférou, 
otvoreným pr!stupom k problém~m; uká· 
za la , že v uvedene j problematike má
me množstvo. spoločných čŕt, úspechov 
l ťažšie rl ešlterných otázok. Najvyššie 
stran!cke orgány vo všetkých socialistic
kých krajinách ukladajú umelecke j, teda 
1 hudobnej kritike závažné úlohy a pova
žujú ju za dôležitého činltera v ideolo· 
glckom boji, ktorý v triedne rozdelenom 
svete a navyše vo velmi krehkej súčas· 
nej medziná rodnej situácii nadobúda čo· 
raz dôležitejšie poslanie. 

Konferencia so svojimi štrnás timi re
ferátmi a nlekoJkými diskusnými prls· 
pevkaml súst redila sa na tri okruhy otá· 
zok: kultúrno-politické úlohy, problémy, 
teoretlcko-metodologtcké a okruh otázok 
sociologických. Vedúci konferencie Jurij 
Keldyi vo svojom úvodnom prejave zdO· 
raznil že v súčasnosti vid! ako jednu 
z hla;ných úloh hudobn e! kritiky - ved· 
ra mnohých iných - zapojiť sa do boja 
za mier, a to tým, že pr i trieden! a hod· 
notenl hudobnej tvorby bude vyzdvlho· 
vaf ta ké diela , ktoré s lúžia miE-rovým 
Ideálom vo svojom obsahu a - samo
zrejme - v dokonalej umele<;:k ej forme. 
Jurij Korev sa dotkol problému n epotreb· 
nosti take j kritiky, ktorá iba zazname
náva, analyzuje, v podstate všetko pri· 
jima, nepos udzuje a netriedi z hladis ka 
takých krlté rll, akými sú triednosť , stra
nlckost Judovosf. Hlas kriti ka mus! byf 
hlasom ' ideolÓga s tojaceho na poz!clách 
marxizmu-leninizmu, kritik musi byť bo· 
jovnlkom za socialistickú h udbu - zdô· 
raznila leningradská muzikologička La· 
risa Danková. Bulharský muzikológ Gen· 
čo Gajtandlev ž iada od bulha~skej kri· 
tiky viac triednosti a viac pozornosti 
spoločenským pot rebám; sledova( obsa· 
hovú hodnotu umeleckého diela, a rle· 
ten kompozičnú techniku a formové In o· 
václe. - Vladimir Hudec zo i CSKU zdô· 
t•aznil potrebu nadväzovať na pokroko· 
vú hudobnú kt·itiku minulos tí - u nás 
na Hostins kého, Nejedlého, Helferta, 
Sychru - a autorka tohto článku vy
jadrila potrebu obraca! su viac na kla
sikov marxis ticke j estetiky, domýšJa! Ich 
názory z hladiska potrieb dneš ka a po· 
žiadavlek dnešne j spoločnosti tak , ako to 
vyžadu jú úlohy vyjadrené v stran!ckych 
dokumentoch. - Sledovanim etických , 
este tických a ideologických hodnôt pri · 
spievať k orientácii hudobne j kultúry ako 
celku - v tom vldi základnú úloh u hu· 
dobnej kritiky r umunský muzikológ Va· 
sile Donose. 

Všetci referenti l diskutujúci sa dol · 
kli problému - z hladis ka teoreticko· 
metodologickéh o v hudobne j krit ike na j· 
pá lčivej ši eho - ako rozširovať obsah 
takého hudobného cilela , ktoré nepoužl· 
va text a nie je ani programové. Akým 
s pôsobom h o verbálne pretlmoči!. Lebo 
hudobný kritik mus i byť sprostredko· 
vateJom medzi tvorbou a poslucháčom 

Dielo bude bohat o Ilustrované a doplne· 
né sériou nah rávok vo forme kompletov 
platn! a kaziet: V priebežných disku· 
siách sa ukázali dôležité a nepredpo· 
kladané nadväznosti, spojovacie ohnivká 
medzi rôznymi kultúrami. Napriklad -
výkonný tajomnik Nils L Wallin refero· 
val o prekvaplvom vzťahu medzi zried· 
kavými krvnými skupinami a špecifický· 
ml hudobnými · pre javmi, ktoré sa preja· 
vlli v oblastiach od s eba vzdialených; 

- rozvádzal fundovane bulharský teo
retik !,.učezar Karanlykov. Prikláňal sa 
k Asaflevovej teórii intonácie. - Otázka· 
ml metodologickými sa zaoberala vo svo
jom referáte aj auto rka tohto č lánku. 
je potrebná synchrónnosť hudobne j teó
rie a hudobnej kritiky. Hudobná kritl· 
ka musi nachádzať dôkazovú podstatu 
svoj ich záverov vo výsledkoch teoretic· 
kých výskumov. Treba rozpracovať teó
ri u modelova nia odrazových procesov, 
výsledky bádateJských timov semlotikov 
aplikova ! na hodnqtenie súčasnej, a nie 
klasickeJ. hudby. Co však je podstat
né, hudbu tre ba počúvať , nielen analy
zova!. Tento názor plne podporili a roz
viedli v dis kusii Givi Ord!onikidze a Mi· 
chall Meduicvskij. Ordžonikldze žiada 
vysokú literárno-umeleckú úrove!\ h u· 
dobnej kritiky, kým Meduševsklj chce 
dodrž iava! odbornú muzikologickú termi· 
nológlu. 

Vo všetkých socialistických krajinách 
sa prejavu je problém umeleckého vku· 
su, najmä u mládeže. Tomuto problé· 
mu venovali pozornosť všetc i referenti, 
no najmä lsrail Nesťjev [ZSSR) a Klaus 
Klingbeil [N~R]. Nesťjev uviedol , že u
menie v socialistických kra jinách nemá 
ekonomické problémy a ko v krajinách 
kapitali stických. V kapitalistickej spoloč· 
nosti je normou, že vysoké umenie patr! 
len vybraným, ktorl na to ma jú a pre 
ostatných ostáva len paumenie. Lenže u 
nás sa také to delenie začlna prejavova( 
akosi s pontánne, čim lnvestlcie vklada
né do skutočných umeleckých hodnôt su 
ukazu jú ako n erentabilné. Upozornil na 
skutočnosť, že mládež sa nebezpečne pri· 
klllt"Ja takmer. výlučne k populárne j hud· 
be, najm!! k bezcenne j - lebo a j v t e jto 
hudbe sú hodnoty, napr. tvorba Pachmu· 
tovovej. Preto za jednu z na jdôležltej· 
šfch úloh krltľky považu je propagovanie 
skutočnýc.h hodnôt a boj za ne. - Kllng
bell vyjadril pochybnost[ o umeleckých 
hodnotách populárnej !Íu~by. Kritika je 
tu bezradná, lebo sa žiadajú pre popu· 
lárnu hudbu iné h odnotiace kritériá , a to, 
čo je dnes h.odnotou, sa zajtra ocitá 
na smetisku. Nejde teda s kôr o módny 
tovar? Upozornil však na skutočnosť , že 
cez túto h udbu preniká najviac socializ· 
mu cudz!ch prvkov. A práve t áto hudba 
má najv!ičšl v_plyv na mládež. ľla!š! váž· 
ny problém, ktor ý pr ipomenul, je sociá l· 
ne pos tavenie hudobného kritika. Hudob· 
ná kritika je na okraj i muzikológie. Pri · 
tom sa od nej toJko žiada a čaká. FI· 
nančne je podh odnotená, preto neexistuje 
profesia hudobn ý kr itik. Tohto vážneho 
problému sa dotkli l ďal ši referenti a 
diskutu júc i ( Dan ková, Koryševa, Ková
i'ová, Meduševskl j]. 

V závere Jurij Keldyi vyhodnotil kon· 
ferenciu ako pozitlvny prlnos v spolu· 
práci socialistických skladatelských zvä· 
zov v oblasti, najmä dnes tak dôle!i· 
tej, ako je hudobná kritika . Konferencia 
prispela ~ vzájomnej informovanosti, do· 
kázala ideologick1í jedJ!Otu v otázkach 
ideových a kultúrno-polltickfch, otvori· 
la závalné problémy v oblasti teoretic
ko-metodologicke j l sociologickej, ktoré 
muslme spoločne rieiiiť. Prltomnl sa s to· 
tolnili s návrhom predlolenfm s . Ordlo· 
nikidzem, aby sa také to stretnutia ko· 
nali pravidelne a stali sa tradíciou. 

ANNA KOVÁ~OVÁ 

bádaniu te jto problematiky sa Nils L 
Wallln ako muzikológ venova l vyše 20 
rokov. . 
Očakáva sa, že tento pro jekt vyústi do 

nových pozna tkov o dejinách ~udby u 
o ich význame a radiká lne prehodnotl 
europocent rlcké poňatie , ktoré primitlv · 
ne hudobné kultúry považu je Jednoducho 
za rané obdobie vývoja, vedúce k vr· 
cholu reprezentovanému zá padn ým h u· 
dobným umenlm. 



Popri vynikajúcej sovietskej klavírnej 
škole, ktorej tradlcla l súčasnosť stoja 
na piedestále svetovosti, klávesov! part· 
neri - organ l čembalo - sú akosi v 
úzadl jej výšok. Nespočíva to v nezáuj· 
me odbornlkov, študentov, čl publika, 
skOr v umeleckom nasmerovaní dávnej 
minulosti. Najväčšie osobnosti tohto !án· 
ru rodili Nemecko a Francúzsko, preto 
nie bez ozveny zostalo Ich umenie pre 
celé generácie šplčkoJď.ch zjavov sme
rujtíclch k naj!lvšej sl1časnostl. Záujem 

dostatky a uprlamit sa na vlastné schop· 
nosti. Dlspozlclu a pripravenosť preuká· 
zala zakrátko na to Zlatica SuchánkoY6 
(5. XII. 1983). POvodne bol recitál plá· 
novaný s Erikou Hahnovou, o to väčšmi 
zapôsobila pohotovosť, dôsledná pripra
venosť jej kolegyne. Zlatica Suchánková 
sl k tomu zlskala predpoklady na· post
graduálnom št'Č!dlu v zahranič!, čl na In
terpretačných seminároch u Ýynlkajúclch 
odborníkov na starú španielsku hudbu 
(Bovet), bachovskú Interpretáciu 

KONCERTY MDKO 
o organové umenie presahuje dnes v 
ZSSR vlastné možnosti. Do popredia sa 
tu dostáva zahraničie, na ktorom v znač
nej miere participujeme aj my (ved naj
žladanejšlml umelcami pre Sovietsky 
zvllz st1 práve organtstll ). U nás v pas· 
Jedných rokoch sme mali možnosť na 
Dňoch organovej hudby počuť troch so
vietskych organistov: Leonida Rojzmana, 
Haryho Grodberga a Borisa Romanova. 
Počas Mesiaca CSSP v rámci ~ondelňaj· 
šfch koncertov v Redute sme sa opať 
stretli s B. Romanovom ( 21. XI. 1983). V 
minulosti sa orientoval viac na roman
tizmus (hral Liszta, Bol!llmana, ďA! ber
ta), na ostatnom vyst11penl dal prednosť 
20. storočiu a Bachovi. V dramaturgic
ky zaujímavo pripravenom programe (S. 
Slontms~IJ, S. Barbar, A. Glnastera a 
tri vefké opusy J. S. Bacha 1 siahol Ro
manov viac k virtuozite. ~'lou sa blysol 
v Chromatickej poéme (Slonimsklj), Tos
cats a flige na Bachovu tému ( Glnaste
ra), ale neovládol i'\ou svet J. S. Bacha, 
v ktorom je ona Ibn druhotnou samo
zretmosťou. U nemeckého majstra ver
kosť myšlienky vyviera z ducha, ale ko
rešponduje na jednej rovl~e s ovládanlm 
špecifickosti nástroja. Nim vyjadruje 
svoju hlbku, cez organ skl1ša zdatnosť 
a umeleckú tvorivosť Interpreta. To rege
rovské "čltanle medzi riadkami" Roma
nov akosi _nezachytil. Práve preto, že sa 
snažil hrať brilantnou 'klnvlrnou techni
kou oponlmajťíc podstatu Bacl)ovej hud
by a organa. A navyše, ten v Redute mu 
k tomu velmi nepomohol , skOr naopak ... 

(Schneider, Rogg ), na francúzsku tvorbu 
(Lltatze), na belgickú hudbu (Peeters), 
atd. Stlpendlym SHF jej zasa umožnilo 
kompletné naštudovanie diela C. Francl<a 
a kontakt so súčasnou slovenskou hud· 
bou. Takéto nie časté možnosti u Inter
pretov ( najmä organistov) na recitáli zt1· 
roč!la bo~atou dramaturgiou, výberom z 
menej známej l!teratt1ry starfch lpanlel· 
skfch autorov, ďalej Bachom, Alainom, 
Franckom, Ebenom. Jej vystl1penle po
dalo dôkaz nielen o vyntkajl1clch tech· 
nických dlspozlclách, ktoré prezrádzajt1 
neustály kontakt s nástrojom, ale aj vy
profilovanie umeleckého štýlu ku ktoré· 
mu v ostatnom čase dospela. Suchánka· 
vej recitál oproti minulosti zaujal kom
paktnosťou názoru, ktorý sa netrleštll 
od diela k dielu, od autora k autorovi, 
ale bol zásadný, jasný a osobný. l ked 
je v i'Íom kus osobitosti, nadobudol l!.Ce
lené črty jednotnej llnle rukopisu, kto· 
rým podpisuje tak starých Spanlelov, ako 
Laudes P. Ebena. Suchánková je typom 
racionálneho hudobníka, výborného iech· 
nika. Preto s\1 jej bllzkl stari majstri l 
súčasné kompozlcle. Vie pracovať s ml
nlatl1rou a rovnako opája{ sa . velkým 
zvukom. Romantizmus je súčasťou racio
nálneho vyrovnania sa s jeho hudbou, 
nie však s podstatou. Suchánková ako 
moderná organistka overuje sl hodnoty 
priamo v centre diania, cizeluje svoj ná· 
zor priamo pri prameni. Tým na.Jbll!šlm 
sa jej stalo Spanlelsko minulosti, česká 
hudba st1časnostl a cez jej vnlmanle l 
osobitý pohlad na C. Francka. ... ale že našl organisti u! poznajú 

jeho vrtochy, dokážu preklenltf jeho ne- ETELA CARSKA 

Zväz slovenských skladatelov 
Mestsky dom kultúry a osvety 

Slovenský hudobný fond 

IX. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ 
HUDOBNEJ TVORBY 

9. 2. 1984 
(itvrtok) 
16,30 h 

9. 2. 1984 
(itntok) 
19,30 h 

11. 2. l984 
(sobota) 
19,30 b 
11. 2. 1984 
(1oliota) 
19,30 h 

12. 2. i984 
(a~era) 
10,30 b 

13. 2. 1984 
(pondelok) 
19,30 b 

13. 2. 1984 
(pondelok) 
19,30 b 

u. 2. i984 
(utorok) 
19,30 b 

14. 2. l984 
(utorok) 
19,30 b 

15. 2. 1914 
(streda) 
19,3Í h 

15. 2. 1984 
(streda) 
19,30 b 

18. 2. 1984 
(itvrtok) 
19,30 b 

17. 2. 1984 
(piatok) 
14,30 b 

17. 2. 1984 
(piatok) 
19,30 h 

9. - 17. február 1984 
Koncertná siei'\ Domu umenia, Košice 
KONCERT Z TVORBY PRE DETI A MLADEZ ĽSU 
Na programe: Kowalskl, Tandler, Hochel, Bokes, Korlnek, Ba-

gin, Godár Malovec, Novák 
Koncertná siet~ Domu umenia, Košice 
SYMFONICKt KONCERT 
Státna filharmónia Košice, dirigent: Richard Zimmer 
Na programe: Parlk, Očenáš, Bázllk 1., Godár 
Komorné divadlo Domu kultl1ry ROH, Banská Bystrica 
VECER SANSONOV 

Velká sála Domu ROH, Bratislava 
FOLKLORNA SCf:NA 
Slovenský fudový umelecký kolektlv 
Vojenský umelecký st1bor 
Mozartova sieň, Bratislava 
KOMORNt KONCERT ZO sOCASNEJ CESKEJ TVORBY 
v spbluprácl s Kruhom prlatetov českej kultťiry 
Na programe: Košťál, Felix, Flosman, Kublk , Dvoráček 
Koncertná slet1 S!ovensk!lj filharmónie, Bratislava 
SYMFONICKt KONCERT 
Symfonický orchester Ceskoslovenskéhó rozhlasu, dirigent: Oli· 

ver Dohnányl 
Na programe: Andrašovan, Tundier, Novák, Kol'lnek 
Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany 
KOMORNf KONCERT 
Na programe: Holoubek, Beneš, Martinček, Zeljenka, Trnečka, 

Sixta, Hatrlk 
Koncertná sieň Cs. rozhlasu, Bratislava 
KOMORNt KOŇCERT 
Na programe: Holoubek, Beneš, Martinček, Zeljenka, Trnečka, 

Ha trik 
Dom odborov, :Zillna 
KOMORNf KONCERT 
Na programe: ·Bázllk M., Malovec, Hrušovský, Zimmer, Bur-

las L., Cón 
Koncertná sieň Domu umenia, Košice 
KOMORNt KONCERT 
Na programe: Andrašovan, Kubička, Zeljenka, Burlas M., Parlk, 

Posplšil 
Koncertná sieň Cs. rozhlasu, Bratislava 
KOMORNt KONCERT 
Na programe: Bázllk M., Malovec, Hrušovský, Cón, Zimmer, 

Burlas L. 
Koncertná sieň Cs. rozhlasu, Bratislava 
KOMORNt KONCERT 
Na programe: Dibák, Andrašovan, Kubička, Zeljenka, Burlas M., 

Parik, Posplšil 
Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava 
KONCERT Z TVORBY PRE DETI A MLADEZ ĽSU 
Na programe: Bokes, Godár, Hochel, Schnltzer, Malovec, Ku· 

blčka, Hatrlk, Salva 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava 
SYMFONICKt KONCERT 
Slovenská filharmónia, dirigent: Bystrlk Režucha 
Na programe: Mikula, Grešák, Moyzes 

Jubilantke JELE .KRČMÉRY 
Osobnosť Jely 

Kri!méry-Vrtelovej 
spája v sebe dva 
rozdielne svety: z 
jedného na nás dý
cha vôňa roman
tizmu, typická pre 
prostredie, v kto· 
rom vyrastala, vrá· 
tane vysokej du· 
ch ovnej kl!ltúry 
národne c!tlacej 
rodiny. V jednom 
novinárskom In· 
tervlew spomlna 
Jela Krčméry mená 

Snlmka: J. Vavro osobnosti, ktoré 
boli takmer bežný· 

ml hosťami v Ich rodinnom kruhu - pre 
nás st1 to dnes mená literátov, maliarov, 
hudobníkov, kultl1rnych dejatetov, ktor! 
výrazne ovplyvnll1 tvár našej kultúry v 
20. a 30. rokoch, resp. neskOr. To je tá 
tradlcla, ktorá sa musela nezmazatelne 
vplsať do povedomia mlad_ého talentova
ného dievčaťa, ba priviesť ho postupne 
k samotnému umeniu - ako povolaniu. 
Je Iste známe, že študovala spev, ba aj 
aktlvne pôsobila v opere Slovenského ná· 
rodného divadla - ako sólistka a úspeš
ná mladá umelkyňa, ktorej školenie ( M. 
Schlmplová, A. Korlnska, neskOr prof. 
Scolarl na rlmskej Accademll dl St. Cecl· 
lia), prirodzené predpoklady a talent slu
boval! vera. Osud však určil Ináč. Jela 
Krčméry zo scény "ust11plla", nahradila 
ju prozalckejšlml starosťami mladej mat
ky - a ako hovori, nikdy to neobanova
la. A to napriek tomu, že p~áve ona u! 
patrila a podnes patri 1 tomu druhému, 
súčasnému svetu, plnému dynamizmu, 
náhlenla, vytyčovania sl cletov, medznl· 
kov a t1loh. 

Poznajúc Jelku Krčméry, nie som pre
svedčená o tom, že robila následné ve
cl akosi s dopredu naplánovanýml cesta
ml. SkOr všetko bežalo prirodzene, nor· 
málne, napájajt1c sa na jej lntelektuá_lne 
zázemie, rečové znalosti, rozhladenosť po 
svete (nielen tom slovenskom), prenlk· 
nutle do tajov vokálneho umenia, ktoré 
opustiť len tak, zo dňa na deň zasa ne
bolo celkom prosté. Stala sa preklada· 
tetkou, lektorkou, redaktorkou, drama· 
turglčkou. Národnú opern\1 scénu vlastne 
neopusti la a! do skončenia pracovného 
pomeru, presnejšie - do odchodu na 
zaslúžený odpočinok. Lenže, čo je pre 
prekladaterku a autorku libriet, desiatok 
relácii, operných prierezov pre Cs. roz
hlas, sc~nárov pt•e televlzlu atd. vlast
ne "zaslúžený odpočinok"? Jela Krčméry 

· znova sadá k práci, k hudbe a litera· 
t11re - svojim dvom láskam -, aby 
mohla práve prostrednlctvom nich a skr
ze Ich poznanie hlbšie !it a dýchať. Ne
vedno, čl sl viac vážim pani Jelu za 
jej nlekolko desiatok prekladov operných 
libriet, na ktorých robila sama alebo s 
dlhoročnou kolegyllou a rovnako zasvä· 
tenou znalkyňou Alexandrou Braxatorl· 
sovou, alebo za chvlle strávené počas 
sobotných popoludní pri rozhlase, kedy 
som sa na jej textoch učila kvalitnej au
torskej práci pre hudobnú mládež, čl 
pre dospelých fanúšikov operného ume
nia, ktor! - sledujl1c básnické slovo -
ešte bohatšie vnlmajú hudbu . . . Mám ju 
rada za jej nekompromisné sumarizova
nie vlastnej práce, ktoré vyjadrila na 
stránkach tohto časopisu (HZ 1973/4 l 
slovami: "Prekladater musl relpektovaf 
zákony poetiky l zákonitosti hudby, a to 
tak rytmu, ako l melodickej stavby, mu-

OPRAVA 

sl relpektovaf frázy l polofrAzy, slovué 
l hudobné cez6ry, aezab6daf na onoma
topoju, ktorá je predsa l v preklade do· 
salltefná, l ked azda trochu odlllná ... 
slulba tvorcom je vlastne tfm hlavafm 
poslaalm prekladatera, toho, ktorf .má 
svoju prácu rád". Je presvedčená, že sla· 
venská operná scéna potrebuje 1 sloven
ské slovo v ústach umelcov, ak sa ne
chce Iba vidieť v cudzom zrkadle. Vlast· 
ným 11slllm pozdvlhla preklad operných 
libriet z prostého tlmočenia na majstrov
skú úrovei'l, ktorá je v mnohých prlpa
doch viac ako literárna, pretože musi 
vyhovieť nielen estetike slova, ale 1 hu· 
dobnej frázy a náročnosti vokálno-tech· 
nlcket. Jela Krčméry dokáže operný text 
povýšit na rovnocenné partnerstvo s 
hudbou. To robila, napokon, aj pri pre
kladoch plesni a árii pre zbornlky, kto
ré zostavila a vydala v SVKL alebo v 
OPUS-e. 

Má za sebou vyše šesť desiatok pre· 
kladov operných libriet - a z tejto skú· 
senostl mOže hovoriť ozaj poučene o 
umeni tohto špecifického narábania so 
slovom. Niektoré preklady jej vyšli v 
Tatrane, ln·é našl! v minulých rokoch po
chopenie pre zverejnenie v OPUS-e, spo· 
lu s opernými nahrávkami kompletov 
(Svätopluk, Erlndo, Traviata, Slcllske ne· 
špory, Maškarný bál, Madame Butterfly, 
Bohéma Turandot, Gloconda, Sedliacka 
česť). Bohatá je jej práca pre pOvod· 
n\1 slovensk\1 opernú tvorbu: za výpočet 
všetkého spomeňme naplsanle libreta k 
Andrašovanovmu Figliarovi Gelovl, Ur· 
bancovmu Ma jstrovi Pavlovi (spolu s A. 
Braxatorlsovou), ešte dávnejšie spolupra
covala na librete k Suchoňovmu Sväto· 
plukov! - spolu so skladatetom, naplsala 
libreto na Kusserovho - Meterovho 
Erlnda, ktorý v javiskovej l televlznej 
podobe doslova obletel hudobný svet, 
podlelala sa na detských operách M. Ko- . 
i'lnka, K. Elberta, S. Jurovského, J. Mele· 
ra a 1. Pre SF, potreby Cs. rozhlasu, _ale 
aJ BHS spravila množstvo závažných pre· 
tlmočenl textov oratórH, kantát, poém. 
vokálnych diel - nie menšlch, ako sú 
Bachova Jánove a Mat6šove pašie, Hän· 
dlov Mesiáš, Haydnovo Stvoro ročných 
obdobi, Brlttenovo Vojnové rekviem, Bar
tókova Cantata profana, Honeggeq>Va Ja· 
na z Arcu na h ranici, Orffova Carmina 
burana, ale 1 plesne Mahlera, Wagnera, 
R. Straussa . . . Naposledy som s ro~o
chvenlm čltala jej nesmierne silné bás· 
nlcké pretlmočenie veršov japonských 
a nemeckých autorov, ktoré tvorlll pod· 
klad pre plesne, uvedené na BHS '8.,3 pod 
názvom .,Keď mysllm na Hirošimu . Vy· 
nlkajúca Japonská speváčka Chlhoko Na
kata tu vyjadrila vášnivý hudobný p~o
test, umocnený výrazom a zmyslom sla· 
va. tenže, o čo slabšl bol bol jeho do
pad, keby sme sl nemohli prečltáf napr. 
tieto slová: "AJ po našej smrti bude sa 
vzplnať nebo nad šlravou zeme l ďalej 
bude znieť hudba v kollsavom rytme 
zemskými priestormi. l A básnici sotva 
uvládzu vymalovať l nádhernt1 modrosť 
neba. 

Pri prlle!ltostl významného jubttea Je
ly Krčméry-Vrtetovej (nar. 7. I. 1924 v 
Martine) sumarizujeme jej prácu nielen 
pre znalcov l!bretlstlckej a prekladatel· 
skej práce, a le l za tých, čo nikdy ne
čítajú y bulletinoch mená spolul1častnl· 

kov dlvadeiného člnu a predsa sa cez 
spievané slovo dostáva j(! k zmyslu ume· 
nla. TER2ZIA URSINYOVA 

Hudobný !Ivot č. 2311983, str. 7, priniesol oznam o vyplsanl skladatelskej st1· 
ťa!e. Nedopatrením vyplsovatelov súťa~e _sa v texte uviedlo, že skladby treba 
zaslať v 3 exemplároch. Správne má znieť: Skladby treba zaslať v jednom exem
plári s tromi prllohaml textov zhudobnených básni. Za porozumenie ďakujeme. 

KONKURZ 
Riaditel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na ob-

sadenie volnfch miest do hlasov operného zboru 
- soprán, 
-alt, 
- tenor, 
-bas. 
Prihlálky posielajte na adresu: Umelecká správa opery SND, Gorkého 2, 

81!1 86 Bratislava. 
Termln konkurzu a koakunné podmienky budi uchádzačom plsomne ozni

mené. 
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Vokálna hudba vo všetk~ch svojich 
žánroch a druhoch poskytuje široké mož
nosti využitia paralelného pôsobenia hud
by u slova (či už básnického alebo iné
ho textu, či Jeho prvkov]. Slovenských 
skladateľov vždy priťahovala synt~za 
hudby a slova, s~mantick~ a estetick~ 
spolupôsobenie dvoch umeleckých komu
nikačných syst~mov, kde sčasti platia 
zdkony oboch zložiek, ale súčasne so 
dostdvafú do popredia princípy novet 
umeleckej kvality. Skladatelia postihli 
v spolupôsobení hudby a umeleckého 
slova rozšírenie v~znamovej a v~razovej 
platformy, a t~m i možnost znásobenia 
komunikatívneho účinku. A tento zre
ter bol v mnoh~ch prípadoch ht"avn~m 
stimulom rozhodnutia toho-ktorého au
tora načrieť do arzenálu žánrov hudby 
\'oi<C;inej, či vokálno-inštrumentálnej. Asi 
vu'~(;ina sklada te lov by sa · stotožnila s 
fonnuláciou Juraja Hatr!ka: "Hudobnd 
s~mantičnost te prí/iS komplikovand, 
mnohoznačnd. Text te prdve f!ím čini
teľom v skladobnef štruktúre, ktorý ju 
upresni. Nejde mi vSak o to, aby som 
text ilustroval; beriem ho ako fednu 
vrstvu výpovede, ktora sa niekde s hud
bou stotožňufe, inde vytvdram hudbou 
určitý protiklad - nechcem sa vzdať 
možnosti samostatne/ hudobnet výpove
de - , no Idka ma text, aby som ntm 
ztasnil myšlienku. Mdlokedy možno sa
motnou hudbou lzovoriť priamo, adres
ne". (Z rozhovoru N. Hrčkavej s J. Hat
r!kom "0 večn~ch pochybnostiach", Slo
venská hudba 1968, 9.] Na druhej strane 
časť našich skladaterov, l ked u nich ne
možno hovoriť o absolútnej averzU vo
čl hudbe s textom, má v určit~ch svojich 
v~vojov~ch fázach nechuť k hudbe vo
kálne j. Text sa im niekedy zdá pr!liš 
sugest!vny, schopn~ pri vn!mani diela 
sústrediť na seba pr!llšnú pozornosť, za
tlačiac hudbu na perifériu poslucháčov
ho vnímanin. Dávajú prednosť autonóm
nym, špecif icky hudobn~m prostriedkom 
a ked využijú elementy textu, slova a 
rwJ;;k ~ hlas, tak len ako hudobn~ zvuk, 
organizovan~ podra hudobno-kompozič
ných princ!pov. V slovenskej hudobnej 
1\·orbe sa stretávame s t~mito dvoma 
krajn~ml polohami a rôznymi medzlstup
i'•ami, u to nielen v tvorbe št~lovo, či ge· 
nernčne d iferencovan~ch skupin, ale i 
medzi Jeh jednotliv~ml pr!slušnfkmi, bu 
1 na platforme v~voja jedne j skladater
~kej osobnosti. 

Vo v~voji slovenskej vokálnej tvorby 
r o osloboden! prejavili so určité diferen
cované postoje k riešeniu vzťahu hudby 
n textu. Boli sme :::vedkilml toho, že v 
obdobi zv~šeného preferovan ia vokálnycll 
žánrov (najmä začiutjwm 50. rokov] ob
javila sa tendencia zužovania vtacpolo
hovosti komunikácie vokálnej skladby s 
obmedzením jej oilsahového potenciálu 
na myšli.enky, tlmočené t extom a na 

Z NOVÝCH 
KNÍH 

Rasttíci zéujem o predklaslcktí hudbu 
a jej pestovanie zákonite upriamil po
zornosť aj na jej interpretáciu. Ukázalo 
sa, le čim je obdobie od nás vzdiale
nejiie, tým odťalitejiiou je aj dobové In
terpretačná prax, ktoré buď upadla do 
zabudnutia, alebo sa nesprávne traduje. 
Sme odktizanl na dobové pramene a po
rovnávanie, nestačia Iba belné praktiky 
čltanla notového textu. Vzniklo mnolstvo 
dielčich prác a iitddil o Interpretačných 
problémoch, ale zároveň vedomie, le 
punktutilne rleilenla - napr. barokov~ 
lniltrumentárlum samo ·osebe alebo tem
pová atabjlita sama atď. - eiite nezna
menajd umelecktí výhru: z hradiska 
znalcov pôsobia skôr diletantsky. Iba v 
komplexnom, vzljomnom prepojeni jed
notllvfch interpretačných zlollek minu
losti tkvie uspokojivé rleiienle. Nie je 
preto náhodou, le v poslednej dobe 
vznikli diela, ktoré poskytujtí" sdhrnný 
pohfad n!l pr~blematiku a zasltílla sl po
zornosť. Medzi nimi stí dve natofko cen
né, lo ich povalujem za nevyhnutné pre 
kaldého seriózneho interpreta starej hud
by a odportíčam do pozornosti čitatefom 
HZ. 

Kniha Christoph& Aibrechta " lnterpre
tatlonsfragen - Probleme der kirchen
musikallscher Auffllhrungspraxls VOJ!._ Jo
hann Walter bis Max Reger (1524-
19161", Evangelische Verlagsanstalt, Ber
lin 1981 283 strán, vzišla z praktick~ch 
potrieb. ' Autor preberá interpretačné 
problémy z oblasti vokálnej, vokálno-In
štrumentálnej a organovej v časovom roz
pätl štyroch storoči. Hoci sa neobme
dzuje len na hudbu nemeck~ch sklada
terov, ťažisko knihy lež! jednoznačne na 
ich dielach - preto všeobecn~ nadpis je 
trocha nadsaden~ . Pre obsiahnutie a j 
ostatn~ch oblasti v patričnej kvalite by 
však nestačil rozsah, jednak by sa žia
dala špecia lizácia. Vo sfére nemeckej 
vokálnej a vokálno-inštrumentálnej hud
by od čias neskorej renesancie po 20. 

· storoči e prináša _kniha množstvo cen
n~ch , ba nepostrádatern~ch poznatkov, a 
to tak pre spevákov, ako Inštrumenta
listov, zbormajstrov, dirigentov a orga
nistov. Autor je uznávan~m Interpretom 
a problémy pozná z vlastnej praxe. Uvá-

v~znamy, realizované na úrovni verbál
nej komunikácie, pričom špecifické hu
dobno-sémantické prostriedky sa dostá
vali na okraj obsahov~ch syntéz. Napro
ti tomu sa v slovenskej hudbe - v 
tvorile 1 teórii - objavili aj opačné ten· 
den cle (hlavne v druhej polovici 60. ro
kov]; došl ci k zmene v hierarchii z účast
nen~ch komunlkačn~ch systémov. Prio
ritné postavenie sl ziskali tie stránky 
textu (zvuková, intonačná, dynamlc-

žia osobitne pretlmočiť vybran~ literár 
ny, či in~ text, najvhodnejšími prostried
kuml tvarovať jeho v~znamovú inšpirá 
ciu a v~razov~ potenciál sllou vlastnej 
hudobnej Invencie. Skladutelia sa ne
uspokojujú len s hudobn~m pretlmoče
nim danosti textu, snažiu sa preniknúť 
do hlbky básnickej umeleckej v~povede, 
stotožniť sa s ňou idúc dalej, za v~
znamovo-v~razovú polohu vyhmatnúť 
podtext, zmnožiť jeho estetické kvallty 

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ 
VOKÁLNA VORBA 

z aspektu prístupov k zhudobňovaniu textu 
ká ... ], ktoré obohacovall sónickú a vô
hec výrazovtl paletu hudobno-vokálneho 
posolstva a sémantiku textu zatláčali do 
r•ozadla, pripadne od nej úplne abstra
hovali. 

Medzi týmito tendenciami existovali a · 
natmä v posledných rokoch sa evidentne 
pretavujú snahy o hladanie vyvdženosti 
medzi týmito polohami. Špecifické pros
triedky umeleckej v~povede hudby spá
jajú sa so sémantickou i v~razovou 
stránkou literárneho textu. Súčasna vo
kálna tvorba disponute S/rokou pale· 
tou prtstupov k "modelovaniu" textu, vy
užlva všetky jeho kvality sémantické, v~
l'azové, zvukové atd. za účelom obohate
nia umeleckej v~povede, jej pôsobivosti 
a zvýšenia estetického zážitku. 

Vokálne skladby posledného desaťro
čia načlerajú do širokého tematického 
okruhu, do bohatstva literárnych zdrojov; 
využivajú rôznotvárnosť súčasn~ch kom
pozlčno-technick~ch prostriedkov dife
rencovane, podľa estetlcko-št~lového za
merania, sklonov a tvorlv~ch zámerov 
jednotliv~ch skladatefsk~ch osobností. 
Obohacuje sa žánrová paleta; dochádza 
k miešaniu, migrácii žánrov, priberajú 
sa nové prvky, vznikajú nové druhy. Pes
trá je l paleta narábania s rudsk~m hla
som od tradičného , spevného prejavu po 
nekonvenčné využitie danosti rudského 
fonačného ústrojenstva_ Pr! charakterizo
vani súčasnej vokálnej hudobne j tvorby 
stretávame sa preto s pojmami vlacpolo
hovosf, poly!itýlovosť, diferencovanosť, 
súvisiacimi s ubsorbovanim množstva 
podnetov hudobného v~voju posledn~ch 
desaťroči a s vytváranim sl individuál
nych postojov pri syntetizovani tradič
n~ch i nov~ch prvkov na platforme zhru- . 
ba štyroch generačn~ch skupin. Každá 
generácia l jednotlivi skladatelia sa sna-

dza bohaté pramenné podklady a disku
tuje o nich, ale neutápa sa v teoretizo
vani. V popredi jeho v~vodov stoji vždy 
živá hudobná prax a potreba konkrét
neho riešenia toho-ktorého problému pri 
lnterpretác!L Množstvq_ dielčich otäzok, 
ktor~mi sa zaoberá Albrechtova kniha, 
v rámci recenzie možno Iba naznačiť. 

V oblasti renesančnej hudby l do roku 
16001 sú to napriklad: otázky pôvodnej 
rytmickej podoby chorálov, ich .časomie
ra a nadväznost veršov, vokálno-Inštru
mentálne obsadenie diel, verkost zborov, 
inštrumentárium, v~ška ladenia, problé
my notác le, illminučna prax, v~slovnost 
latlnsk~ch textov atď. Pri hudbe 17. s to
ročia (od Praetoria po Buxtehudeho l sa 
znoberá dôleŽlt~ml otázkami kantorálnej 
praxe, tempa, tonality, osobitosťami dek
lamácie, vokálnou ornamentikou, reclta
tlvnym št~lom, orchestrálnou praxou a 
smykovou technikou sláčikov~ch nástro
jov .. Najobslahlejšla je kapitola rokov 
1700- 1750 (Bach, Händel, Telemann], 
kde je aj potreba Informácii, vzhladom 
na frekvenciu zastúpenia t~chto autorov 
v koncertnom dlani najžiadanejšla. Mno
ho priestoru venuje autor otázkam tem
po, ornamentiky a dynamiky, dôležitá 
je kapitola o barokovom ponfmani afek
tov. Rozoberá vzťahy afektového obsahu 
a dynamiky, v~znam tónorodov, Interva
lov a figúr , symboliku motlvov, foriem 
a čisl el. Mnoho tradovan~ch zvyklosti v 
interpretácii sa tak posúva do SQrávneho 
svetla, napriklad problém falzetlstov, 
-často mylne vysvetrovan~ pomer "con
certlstov" a .,rlplenlstôv" v_ Bachov~ch 
zbo1·ov~ch dielach, časté mätú!=e predsta
vy o fermátach atď. Zauj!mavé a z dlho
ročnej praxe autora vypl~vajúce s(t skú
senosti z obla§tl dirigovania barokového 
súboru, problémy obsadzovania sólistov 
u Bacha, stvári'lovanie recitatlvov, kadén
cli a da-capo-árii. Podstatné sú tiež po- · 
znatky o obsadzovani orchestra, o pome
re slá·člkov a dychov, tuttl voči concerti 
nu a hlavne otázky okolo generálbasu. 
Polemizuje voči väčšinou nesprávnym 
spracovaniam generálbasu v bežn~ch vy
daniach a preberá spôsob predvedenia na 
čembale a na organe_ V tejto kapitole 
je aj obsiahnutá problematika organovej 
hudby tohto obdobia, s hlavnou pozor
nosťou upriamenou na neme~k~ch auto
rov, predovšetk~m na Bacha. 

Hoci nasledujúcich 150 rokov (od aa
chovej smrti po Regera] je nepomerne 
dlhš)e obdobie, zmenšuje sa .. citeľne ln
•terpretačná problematika, lebo mnohé sa 

prostriedkami, ktoré má vo svojej špe
cifičnosti práve hudba. 

Pri výbere textu vidieť u skladateľov 
zvý!ienú náročnosť. Prevažná väčšina vo
kálnych skladieb preferuje domácich au
torov, dávajúc prednost v~znamn~m zja
vom, overen~m hodnotám. To plat! rov
nako o básnickom odkaze, ako o tvorbe 
súčasníkov. Určité percento tvoria pre
klady cudzich autorov l zhudobnente cu
dzojazyčn~ch textov v pôvodine. Zinten
zivnen~ záujem vidiet o ľudovú poéziu 
predovšetk~m slovenskú (ale aj inú], 
ktorá je pre skladateľov lnšpl račn~m 
žriedlom jednak v jej hudobno-s lovnom 
spojeni ( rudová pieseň ]. ale častejšie je 
rudov~ text podnetom pre nové hudob
né pretlmočenie. Stretneme sa l s tex
tami, ktoré si skladatelia napisalt sami. 

Text sa zhudobňuje bud nezmenen~. 
vo svojej celistvosti , prípadne s nepod
statn~mi zäsahmi, bud sa redukuje ale
bo upravuje, robi sa v~ber tažiskov~ch 
pasáži; jeho sémantická funkcia sa mô
že značne zúžiť abstrahovanim od kon
textu, v~berom len jednotllv~ch v~razov, 
čl slov a Ich rozdrobenim na elementy, 
slabiky, hlásky atd. V takomto pripade 
sa text, Jeho vo"kallzovanle pretavuje na 
zvukovú matériu, podriadujúcu sa len hu
dobn~m prlncipom. 

Tematická paleta zhudobňovan~ch tex
tov je tiež velmi rozmanitá. V povojno
v~c~ rokoch prevládalo načieranie do 
reminiscenci i na hrdtnsk~ boj proti zvô-
11 fašizmu, za oslobodenie, dalej do bu
dovatersi< ého tlsiltu v novom spoločen
skom usporiadani. K týmto .tematlck~m 
okruhom sa slovenská voká lna tvorba 
neustále vracia, na jmä pri pr!ležltostl 
rozličn~ch jubilei. Myšlienky boja za 
mier, s protivojnov~m zameranim, me 
mentovan!m, sú stále a ktuálne. Pojmy 

nám zdá bližšie a samozrejmejšie. Aj tu 
však Alilrechtova kniha poskytuje mno
ho poučenia, napriklad o relativnej zá
väznosti metronomlck~ch, či dynamlc
k~ch značiek Haydna, Bruckns ra, Brahm
sa, Regera, atd., o pobarokovej praxi v~
kladu continua a o novom v~zname fer
mát. Albrechtova kniha je zdro.iom po
učenia pre širokú hudobnicku obec: až 
uvedomenim si celej širky interpretač
nej prouíematiky u staršej hudby sa nám 
odkr~va poznanie a porozumenie tejto 
oblasti a s prekvapenlm odharujeme a j 
u renomovan~ch sólistov a dirigentov 
povrchnosť a nevedomosť v zá kladn~ch 
otázkach Interpretácie tohto obdobia, po
klar, pravda, neudržiavajú kontakt s no
v~ml poznatkami, spoliehajúc sa na ru
tinu t~ždenného koncertného kolobehu. 
Kniha je z produkcie NDR a je škoda, že 
doteraz nie je na, našom trhu. 

Vo vydavaterstve Merseburger, Kassel , 
vydal Karl Hochreither r. 1983 zaujima
vď štúdiu "Zur Auffllhrungspraxis der Vo- 
kal-lnstrumel)tal-Werke Johann Sebastian 
Bachsn, 183 strán. 

Je to špecializované dielo o interpre
tácii vokálno-inštrumentálnych diel ]. S. 
Bacha, t. j. jeho kantát, pašli,. oratórli, 
omši a motet. V tomto užšom rámci -
h oci Ide o obrovsk~ diel Bachove j tvor
by - mohol autor hlboko a detailne pre
bra ť jednotlivé interpretačné otázky, čo 
práve dnes, v konkurencii mnoh~ch pro
tirečlv~ch pm1atl Bacha, sa ukazuje ako 
potrebné. Hochreither v (tvode konšta
tuje , že totá lne oddelenie vedeckého a 
praktického hudobného vzdelania dneš
nej doby neprinieslo iba kladné prvky, 
čo sa prejavuje o. i. aj v častej opozič
nosti t~chto dvoch smerov, hoci minu
losť a stále nástojčivejšie aj dnešná hu
dobná prax vyžadujú skôr ich vzá jomné 
prelinanle a -spolupôsobenie. Z tohto as
pektu pristupuje autor k jednotllv~m 
problémom, preto je kn iha zaujimavá nie
Jen pre zbormajstrov, dirigentov a spevá
kov, a le pre všetk~ch ctlterov Bacha, le
bo kantátové dielo lipského majst ra je 
rovnako kľúčom k pochopeniu jeho ostat
n~ch diel, a ko je tomu naopak . 

As! tretina štúdie sa venuje vermt pod
statnej zložke - praxi continua, ktorá 
je často nesprávne realizovaná. Autor 
na základe konkrétnych prikladov vermi 
dôkladne postupuje od Inštrumentária po 
spôsob realizácie generálbasu, sprevá
dzanie recltat!vov a pokyny pre hráčov. 
Dokazuje, že kontrabas [na rozdiel od 

ideovej, spoločenskej angažovanosti sa 
po krá tkom obdobi (na prelome 60-tych 
a 70-tych rokov], ked sa z estetiky akosi 
vytratili ] dos tull znovu na popredné 
miesto. Kým v 50-tych rokoch sa v sú
vislosti s angažovanosťou umenia dalo 
hovoriť o priamef, lapiddrnej angažova
nosti (kde text jasn~mi formuláciami pri
bli.žuje politicky u spoločensky závažné 
myšllenky a v~znamová nosnosť slova je 
ťažiskom vy jadrenla idey a j hudobno
umeleckého obsahu]. v poslednom desať
roč! vidieť prtklon k takpovediac nepria
mef angažovanosti; ide o snahu v ume
leck~ch hudobno-poetick~ch obrazoch ti· 
močiť myšlienky, ktoré majú pretaven~ 
ideovo-politick~ zámer a etick~, ldeo
vo-v~chovn~ účinok . Skladatelia si vybe
ra jú poéziu, v ktorej možno nahmatut 
básnikov tep, jeho citov~ záchvev oprav
divého prežitia, pretrpenla _ .. Hlbok~ za
mýšľanie sa nad životom, pdtranie po 
prapodstate ;avov, reflexie a poetick~ 
obrazy v zhutnene; umeleck e/ podobe o 
vSetkom, čo sa dotýka dnesn~ho člo
veka - to ;e tematlckd studnica súčas
ne; vokdlne; tvorby: široká, rôznorodá, 
v temn~ch i jasn~ch odtieňoch, pestrá 
ako sám život. 

Spoj Hosť s v~ilerom tematiky, určitých 
básnikov, typov pqézle, preukazuje aj 
vorba hudobn~ch žánrov a druhov. Ich 
modifikác ia, prelinanle, vznik nov~ch ú
tvarov je zväčša dôs ledkom presunu ťa
žiska pozornosti zo sémantlcko-v~razo
voj stránky textu na jeho iné kvality, 
predovšetk~m zvukové. V súčasnej slo
venskej vokálnej tvorbe sa stretávame 
na jednej strane s tradičn~m i druhmi, 
na strane druhej vidieť však v~raznú ten
denciu prekračova ť tieto hranice a kom· 
binovanim prvkov, netrad!lln~m obsade
n!m hlasov a inštrumentov, vytvárať no
vé druhy, ktoré sl bez stereotypu riešia 
problémy, osobite a individuálne s kaž
d~m nov~m dielom. 

Toto ls.!é plat! uj o vorbe všetk~ch hu
dobno-kompoztčn~ch a v~razov~ch pros
triedkov, o na rábanl s rudsk~m hlusom. 
Skladatelia tu ma jú voľnú ruku podra 
svojich individuálnych kompozlčno-št~
lov~ch smerovani a konkrétnych riešeni 
svojich umeleck~ch zámerov. 

Pri bohatosti, pestrosti, rôznorodosti 
použit~ch v~razov~ch prostriedkov, kom
pozičn~ch technik a spôsobov umelec
kého vyjadrenia a hudobného "prebás
nenia1' zvoleného textu je však súčasnej 
slovenskej vokálnej tvorbe jedno spoloč
né: Snaha po komunlkat!vnosti, po v~
povedi , adresovanej človeku, spoločnos
ti; úsilie o nujadekvátnejši korelát hud
by a poézie s pokroku vlastnou dá vkou 
h ľadania nových, originá lnych riešen! 
pretlmočenla myšlienok, úvah, pocitov, v 
pravej umeleckej hodnote. 

VIERA DONOVALÓV A 

bežn~ch názorov 1 bol pravldeln~m účast
nikom contlnua - s v~nlmkou r~chlych 
partii, kde hral primerane upraven(t ver
ziu - a že organ bol jednoznačne con
tinuo-nástrojom vo všetk~ch duchovn~ch 
dielach Bachov~ch, kde čembalo nemá 
miesta. Podrobne sa rozoberá tiež úloha 
fagotu a jeho obsadzovanie, nielen pre 
basov~ podklad hoboja. . 

Kapitola o ln?trumentáriu je poučná 
nielen z hradiska št~l ovej vernosti, ale 
pre celú zvukovú podobu diela, čl jeho 
Casti. U dreven~ch dychov~ch nástrojov 
sa diskutuje rqzporná otázka rozsahu, 
resp. oktávového prekladania, dalej zvu
ková funkcia pozáun, vymentternosť roz
llčn~ch nástrojov~ch typov ( Cornl In C, 
F, G, Corno C-alto, B-alto, A-altu ] a naj
mä hranice vymentternostl. Rozhodujú
cim je tu poznatok, že farba zvuku v 
18. storoč !, a t iež u Bacha, mala ur
čit é vyhranené funk cie, zatia l čo dnes 
sa ponrma už celkom emancipovane. 

V kapitole o obsadenl vokálno-inštru
mentálneho ensemblu sú zrejmé názoro
vé diferencie, vypl~vajúce z nie celkom 
jednoznačn~ch p-ramenn~cfi materiálov, 
preto je zaujimavé študovať obe recen
zované knihy. Hochreither zastáva sta
novisko, že vokálny koncertn~ prlncip, 
z rejm~ zo zadelenia .,concertlsov" a .,rl
pienlstov'' v zbore, má byť uskutočnen~ 
zvukovou integráciou oboch v tom Istom 
ensembli. Súťaženie vokálneho kvarteta 
s mamutim zborom sa považuje dnes za 
celkom neadekvátne. 

Prednesôvé poznámky Karla Hochrei
thera sú stručné, ale v~stižne zhrnuté 
a formulované. T~kajú sa dynamiky, tem
pa, ozdôb, artikulácie a spôsobov hry, 
pričom sa s tále zdôrazi\ujú súvislost! a 
spätné väzby v' zmysle afektovej teórie , 
ktorá sa stáva stále aktuálne jšou veliči
nou v bachovskej interpretácii. Autor je j 
venuje pozornosť v osobitne j stati. Z 
praktického hradiska je cenná stat u 
prednese a ozdobovanl recltatlvov. , 

V doslove autor prizvukuje, že je .,po
trebná vysoká miera poctivosti, aby sa 
každé sub jektivne interpretačné rozhod
nutie podoprelo aj objektivne ". Jeho cie
rom je prispieť k utváraniu vkusu v in
terpretácii Bacha,· lebo "vkus je neodde
liteľné spojenie inštinktu a vedomosti, 
nadania a vzdelania , niečo nenaučlteT
né, a le vytvoriterné, je to d uševn~ roz
mer a celoživotná v~zva ". 

FERDINAND KLINDA 


