
VIII. kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe 
Týždel\ nove j slovenske j hudobnej tvor

by· doznieva eš te dlho po s tichnutl pos· 
Jedných tónov hudby. Doznieva v tlači , 
na oficiá lnych stretnutiach v Klube skla
diltelov SHF, v kuloároch, v osobných 
prla telských besedách . Zavŕšenie týchto 
dozvukov a ohlasov tvori - čl ma lo by 
tvoriť - muzikologlcko-s kladatefs ké ko
lokvium v Domove skladatefov v Dol 
ne j Krupej. Tohtoročné už VIII. kolok· 
vi um o súl!asnej slovenskej hudbe ( 16.-
18. aprlla) pok račovalo v overen ej pro
gramove j koncepcii a llnli predchádza
júcich ročnlkov. 

spôsobom nová tvorba pretavuje do ume
leckých diel impulzy súčasnost!. Otázka 
súčasného prlst \)pu však neznamená vždy 
zobrazenie súčasnosti, ale je to otázka 
súčasného vých odiska, do ake j miery sa 
umelec vyrovnáva so súčasným mysle
nim. Vysoké ná roky kladie naša spoloč· 
nost na tých, ktor! die la tvoria, ale aj 
na tých, ktor! diela s prostredkúvajú. 
S. Kot sa dotkol aj problematiky fun
govania diela v rámci zväzu, kde vy
zdvihol potrebu dis kusie o problémoch ; 
tba na konk rétnom umeleckom a rtefakte 
možno n[\zorne dokumentovať, čo je per
s pektlvne a čo reg reslvne. V širokom 
zábere sa dotkol a j otázok prlstupu k 
mla de j generácii, problematiky kritiky 
ako take j l o tázok komplexného progra
mu estetickej výchovy obyvat elstva v 
CSSR, ktorá vyplynula zo záverov XVI. 
zjazdu KSC. Referá t vyvolal živú a bo
ha tú diskusiu, čl už na ma rgo tvorivosti 
a osobnosti v kriti ke, esteticke j výchovy 
v naše j š kolskej sústave, spôsobu výuč· 

by na r:Su a vztahu medzi hudbou "váž· 
nou" a ,.nevážnou", t. j . populárnou, 
k ritéri! v populá rnej hudbe. 
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V úvodnom prlh ovore predseda ZSS 
närodný umelec prof. Oto Ferenczy ve r
ml konclzne a zreterne vymedzil úlohu 
1 cie l kolokvia. Z jeho podnetných myš 
lienok zaznamenávame aspoň niektoré. 
Treba sa zamyslieť nad. tvorbou, hodno· 
ty ktorej obohatili našu h udbu l odha· 
lit nedostatky, ktoré sa objavil i, - po
vedal prof. Ferenczy. - Po odstu pe 
dvoch mesiacov po ukončeni TNSHT 
predsa len možno jednoznačne j ši e vy
sloviť svo j názor. Ved proces hodnote
nia je heterogénny a ešte vždy nie ukon· 
čený. A kritika - to n ie sú len pozt
tlvne hodno tenia. Kritický, t. j. nega tlv · 
ny súd n epredstavuje prljemnú st ránku 
kritického h odnoten ia a často doty čný 
- kritizovaný ani nechce bra t na vedn· 
mie výh rady. Bez kritiky však nemôže· 
me žlť. No aj od krit iky so žia da zvýšlf 
latku náročnosti , č l už pri pres nejšlch 
vyjadreniach a lebo preclzne jšlch formu· 
láciách . Medzi tvorcom alebo in terpre
tom a kriti kom by mol vládnu ť vzá jom· 
ný rešpekt, dôvera, aby obe o;tr any moh
li vstúpiť bez emotlvnych vzruchov do 
besedy, dia lógu. 

Doc. dr. Ladislav Burlas, CSc. v pred
náške s názvom Nové kompozičné prúdy 
v kontexte rozvo ja socialistickej hudob
ne j kultúry orientoval sa na niektoré Pohlad na Domov slovenských skladaterov v Dolnej Krupej. 

Ze to kritika obecne n ikdy nemala 
lahké, možno čltat OJ zo slov dnes už 
klasika slovenske j literárne j kritiky a 
eselstlky Alexandra Matušku: .. . . . Údel 
literárneho kritika a kritika vôbec nie 
je a nebol u nás nikdy rulový. Oddáv
na sa u nás od kritiky žiadalo, aby bo· 
la konitruktlvna, t . j. aby nikomu a ni
l!omu neublilovala; okrem toho u nás 
- tiel oddávna - plati mienka, le ,kri
tizovať je lahko'; ak sa kritikou rozumie 
dobiedzanie .. . ; no ťalko myslfm 
mravne ťalko - ak sa kritikou rozumie 
(a malo by sa "OZumieť] l!innosť, ktorá 
poznáva a poznané dril, ktorá chce vy
náiať súdy, stáť si na svojom, páliť si 
prsty a niel!o pritom aj riskovať. V praxi 
to l!asto vedie k bolestným zrážkam v 
kritikovi samom, lebo je vskutku nelah· 
ké, povedzme, poznať sa s autorom, mať 
ho rád a vážiť si ho, a jednako byť k 
nemu, práve k nemu, tvrdý v mene ve
ci." (A. Matuška: Od včera jš ka k dneš
ku.] 

v obraze, ktorý načrtol predchädza jú· 
ci odstavec, možno ako v zrkadle uvi
dieť aj údel hudobného kri tika. Snáď 
som t rochu nerešpektovala ča sový prie· 
beh ko lokvia, žiada lo sa mi však zdôraz
niť, že často ešte vždy chápeme kritlc · 
ký súd, kritický názor o die le, č l int er
pretácii oko jav nega tlvny, oko odsú
denie a zavrhnutie niečoho o zabúdame 
no vlastný zmysel takéhoto vyslovenia: 
chcieť upozorni ť no chyby, no nevydare
né veci, nedosta tky, nedotiohnutosti, na 
to, nad čim by sa mal tvorca zamyslieť 
a čo by ho malo v budúcnos ti ta k troch u 
znepokojova ť i stimulovať . Na kolokviu 
tých kriti ckých postrehov bolo ako ša f· 
ránu. Ale predsa len - bolo. Vráťme sa 
však k s ledu kolokvia. 

K problematike O akt uá lnych úlohách 
v ku ltúrnej politike strany prehovor il 
riaditel Odboru umen ia MK SSR, zaslú· 
žilý umelec Jozef Kot. Poukázal na sú
časnú napätú medziná rodnú situáciu, na 
to, že ludstvo ešte n ikdy nestálo ta k bJiz. 
ko sebazničenia ako teraz. Tým väčšia 
úloho pripadá kultúrnej politike strany , 
kde dôležitos t nadobúda vnút ropolitická 
Ótázka intenzifikácie l s ub jektlvneho fak· 
tora v rozvo ji spoločnosti. V zásade maž· 
no hodnotiť trendy v jednotlivých ob
lastiach pozltlvne - vyslovil so s. Kot. 
Umelecké zväzy pracu jú ako zjednotené 
formácie. Tvorivé výs ledky preukazu jú 
pozittvnu krivku, na jmä čo sa týka kvan · 
tity. Triezvejšie hodnotenie však nastu
puje pri kvalitatlvnom ukazova teli , kde 
sú isté ma nká , napriklad a j v tom, akým 

v 
SúVISLOSTI 

nové prúdy, súvisiace s rozvo jom nove j 
tvorby. Na demonštráciu sl pripravil hu
dobné ukážky zo súčasne j svetovej tvor
by: úryvok z diela litovského s kladate
ra Bronlusa Kutavlčlusa (nar. 1932 ], ma
ďarského sklada te ra László Sáryho (nar. 
1940) a amerického s kla da tera Steve Rei
cha (nar. 1936 ]. Poukázal n a to, že aj 
v sl·ovenske j hudbe už pred približne 10 
rokmi bol badatefný ús tup od seriálnej 
techniky a dnešné vývojové trendy ná· 
vratu k modá lnym štruk·túram túto sku· 
točnost len potvrdzu jú. Ta k a ko avant· 
garda 20. storočia hlodala všetky pros· 
!riedky na to, aby poprela r omantizmus, 
dnes úsilie ,. retrovlny" prináša návrat 
k roma ntizmu 19. st oroč ia - v n eoro
mantizme. Zaznamenáva me aj presah ra
kove j, resp. populárne j hudby v širšom 
slova zmysle do hudby vážnej, istý re
dukclonlzmus h udobných prost ri edkov, čl 
orientáciu na "novú jednoduchosť" -
"neue Elnfachkelt" (terminus technicus 
podobne ako kedysi termln "neue Sach· 
lichkeit" ). Zau jlmavá je a j ka tegória mi
nimálne j hudby, ktore j pozlcie sa v sve
tovom meradle dnes už opúšťa jú , no u 
nás sa čast o týmto prlvlastkom ozna
ču j e to, čo je pre jeho výlučnosť ťažko 
niekam Inam zaradiť . Podla doc. Burlasa 
sa minimálna hudb!l zrodila ako reakcia 
na jednos trannú intelektualizáciu hudby 
a jej hlavnou črtou je častá r epetltlv
nost, ale aj rafinovanosť, subtllnos t, pre· 
ferovanle lntulcie pred racionálnosťou. 
Podnetný a fundovaný prlspevok doc. L. 
Burlasa reagoval na aktuá lne otázky no
ve j tvorby, ktoré u nás n eboli ešte kom
plexnejšie teoreticky osvetlent:. V plod
ne j diskusii, svedčiace j o výraznom zá
ujme o túto problematiku, sa hovorilo 
najmä o minimálne j hudbe, a le aj o po
t rebe prehodnotenia našej hudobne j 
tvorby 60-tych a 70-tych rokov. 

Vlastnou náph'i ou kolokvia bola ref
lexia uplynulého Týždňa novej s loven
skej hudobné j tvorby. Z neho sa pre pre
hrávku a analýzu vybra li n asledujúce 
s kladby: P. Cón : Musica pro tabula pre 
klavlr, kla rinet, hus le, violu a violon
čelo, V. Kubička: Portrét dievčaťa pre 
klavlr , L. Holoubek: Variácie na sloven 
s kú ludovú plesei'l pre violu, violončelo 
a klavl r, op. 71, l. Zeljenka: Husrové 
due tá, l. Pa rlk: Nocturno pre hus le a 
klav lr, J. Hatrlk : Ponorená hudba pre 
soprán, husle sólo a 12 sláčikových ná-

strojov, D. Martinček: Tr i skladby pre 
sláčikové kva rteto, l. Hrušovský: Sl áči
kové kva rteto, M. Burlas: Kofajnlce bez 
vlakov, Z. Mikula: Pocta Maximov! Gor· 
kému, predohra pre velký orchester, M. 
Kotlnek: Symfónia, J. Sixta: Trlo pre 
klarinet, violončelo a klavlr, V. Godá r: 
Lyrická kantáta pre mezzosoprá n a or
chester, J. Grešák: Hudba pre klavlr o 
orchester, L. Burlas: Poetická hudba pre 
dychové kvinteto, M. Novák: Slávnostná 
predohra, A. Moyzes: Symfón ia č. 12 pre 
velký orch ester , op. 83. Analýzy jednotli
vých skladieb, ktoré zá roveň poslúžili 
ako úvodný vstup do diskusie, pripravili 
dr. Igor Berger, Eva Cunder llková, Lý· 
dia Dohnalová, dr. Zuzana Krajčlová a 
dr. Zuzana Ma rtináková. 

Hoci svo je opodstat nenie majú a j 
št r ukturá lne ana lýzy skladieb, overa cen
nejšie boli však prlspevky l diskusné 
vstupy koncipované problémovo, z kon
kréta vyúsťuj úce do obecneJ roviny a 
opačne. Spomel'lme aspoi'l n lekolko ta
kých to okr uhov. Hatrlkova Ponorená 
hudba podnietila k tomu, že sa hovor ilo 
11 j o vzťahu hudby a slova v súčasnej 
tvorbe čl o zdôvodneni hodnotovéh o s ú· 
du - \aždý odborn lk by mal umelecké 
dielo vn l mať "mys livo", t zn. klásť si 
otázku, prečo sa mu to-k toré dielo páči 
alebo nepáči. Kongeniálna syntéza obsa
hu a formy u Hrušovského Sláčikového 
kvarteta a je j odraz no estetický zážitok 
poslucháča sa črta li v podtexte senten
cie: ,.Ked človek počúva silnú umelec
kú výpoveď, nerozmýšfa o tom, a ké kom
pozlčno-technlcké prostriedky použil a u· 
tor, ale hudba h o priam ,vtiahne' do se· 
ba." v súvislosti so s kladbou M. Burla
sa Kofajnlce bez vla kov so vynorili sú· 
vls lostl s novými kompozičnými t ren dmi 
(zjednodušenie hudobne j reči, o prost enie 
hudby v jej viacrozmernosti o jeden roz
mer] . U Mikulovej predohry Pocta Ma
ximov! Gorkému sa odvljo la napriklad 
myšlienka zara denia diela k ná ležitému 
hudobnému druhu, fo rme. Problematika 
použlvanla istého ustáleného kompozič· 
ného prlnclpu a určitá typológia sklada· 
tefských osobnosti vystúpili do popredi a 
v diskusii . o Sixtovom Triu. Hudobná 
citácia v 2. ča sti Grešákove j hudby vzbu
dila úvahy o hudobných citáciách a ich 
využfvanl. V súvislosti s Poetickou hud· 
bou L. Burlasa sa ozrejmovali niektoré 
prvky s kla da te lovej vývojove j k rivky, 

al e a i všeobecné vývinové tendencie sl o· 
venskElJ h udby. Samozrejme, okruhov a 
tém, o ktor ých sa v časti ,.analýza a 
prehrávka skladi eb s pojená s di skusiou" 
besedovalo, bolo overo viac. Padali a j 
konkrétne pripomienky nn ma rgo kon
kré tnych skladieb; sklada telia Ich pri
jali - alebo neprijali - a potom osvet
rovali svo j názor , čl postoj v súvislos ti 
s vlastným dielom. 

Kolokv ium obohatila a j prehrávka z 
tvorby súčasných českých skladatelov, 
ktorú uvádza l dr. Ja n Ledeč. Zazneli vy
brané časti z diel J. Seldla, E. Hlobila, 
K. Slavického, J. Felda, V. Felixa, J. Dvo
ráčk a, C. Kohoutka, J. Temlo, V. Kalabl· 
sa, V. Tichého, J. Matysa a Z. Lukáša. 
Výlíatky prezentovali obraz základných 
tendencii v česke j hudbe, ako Ich uká· 
za! český Týždel'l n ove j tvorby '84. Aj 
ta káto forma je Iste prlnosnou pre vzá
jomné poznávanie a vzájomné zbližova
nie oboch našich hudo bných k ultú r. 

Na záver nlekolko pos trehov. Tohto
ročné kolokvium - podobne ako aj tie 
predchádza júce - sa usilova lo dohodno
ti ť a dopoveda ť , čo ešte povedané nebo
lo, podnietilo k úvahá m, zamysleniu, r ie · 
šeniu problémov. Priebeh kolokvia s le
dovali - s najväčšou inváziou v dru
hý deň - a j poslucháči hudobne j teórie 
VSMU a hudo bne j vedy FFUK. Účast in· 
terpretov znamenala rozšlrenle prezento
vane j tematiky o oblas ť In terpretačne j 
praxe 1 skúsenos ti pri naštudova nl no
vých dieL K dobre j pohode pri speli aj 
tie nefor málne rozhovory l hovory po 
uzavret! denných oficiálnych programov. 
A predsa. Ziada sa povedať, že pritom
nos! skladatelov - na jmU tých, ktorých 
diela boli vybrané na preh rávku a a na
lýzu, nemožno považovať za stopercent· 
nú. Najpočetn e jš i e sa zhromaždili zástup
covia s trednej gen rácie; a čo je poču
dovaniah odné - z ra dov mladých a uto
rov - len napriklad tých, čo ich diela 
na ko lokviu zazne l! - chýbala presná 
polovica. A napokon - v posledné do· 
poludnie osta li v Domove sklada te rov 
naoza j len "vyt rva lci". Na vysvetlenie 
t reba dodať, že 18. aprlla t. r. sa súčasne 
konalo v Bra t islave federá lne zasadanie 
OV z'Css, čo nutne muselo ovplyvnit ra
dy zúča st nených . Avšak pri tak dôleži· 
tých podu jatiach by bolo záhodno ter
mlny zosúlad iť , resp. zhutn iť prog ram 
kolokvia do dvoch dni. A ešte jedna po
známka. Stá lo by za úvahu doplnit pro
gram k olokvia o celostne jš iu ročnlk ovú 
bilanciu, ktorá by umožnilo vytvorit s l 
plastický obraz tvorivých poči n ov v sla · 
venske j hudbe za uplynulý rok v jednot
·livých oblas tiach (orch estrá lna , voká lno
inštrumentálna, komorná tvo·rba a pod.]. 
Tak by Iste vznikol väčši pr iestor pre 
konfrontáciu, ale aj vhodnejšie podmien
k y pre zaradenie nového diela do vývi· 
n ových súvis losti našej h udby. 

JANA LENGOVA 



itaccat, 
• NOVÝ KLUB HUDOBNEJ MLADE2E 

V KOMARNE. Komárno možno považovať 
za kultúrne centrum južnej Časti Zápa
doslovenského kra ja. Jeho hudobnokul
tťirny ruch má pre svoj rozvoj výborné 
podmienky. Jednak sa opiera o bohaté 
historické tradície, a le na druhej strane 
nachádza plnú podporu aj u vedúcich či
niterov mesta a okresu na čele s vedú
cim tajomníkom OV KSS s . Antonom Hla
váčom. Komárňania sú hrdl na svojich 
rodákov - spisovatera Móra Jókaiho i 
skladatera Franza Lehára, obaja majú 
so vzácnou pie tou inštalovanú a udržia
vanú pamätnú izbu. Uskutočnilo sa už 
vyše 20 ročnlkov Jókaiho dni - pre
hliadky maďarských amatérskych diva
delných súborov - a predstavitelia mes
ta by radi podobnú myšlienku rozvinuli 
a j v oblasti ope1·ety v súvislosti s F. Le
három. Spomeilme, že sa tu stavia nové 
divadlo a že v decembri uplynulého ro
ka tamojšia ĽSU dostala k dispozicii no
vé priestory. V meste už niekolko rokov 
existuje aklivny Kruh priateľov hudby -
s predsedníčkou Lýdiou Majlingovoti, 
podpredsedníčkou ONV, kt01·ý velmi ini
ciatlvne prispieva k šlreniu umenia hu
dobnej múzy. Oalšie plus do rozvoja hu
dobného života m esta prinieslo aj zalo
ženie klubu Hudobnej mládeže pri Dome 
odborov, impulz ku ktoré mu vyšiel z ria
ditelstva bra tisl avského konzervatória i 
komáriianského KPH. Dlia 4. aprlla 1984 
v Dome odborov sa tu konal koncert 
Symfonického orchestra a Miešaného 
zboru bratislavského konzervatória a só
listov pri prllel!itosti založenia Hudob
nej mládeže a v rámci Komárňanskej 
hudobnej jari. úvodné slovo predniesol 
nový 11redseda klubu Hudobnej mládeže 
Rudolf Harmat, vedúci odboru školstva 
a kultúry MsNV v Komárne. Nebýva zvy
kom, aby na takomto poduja ti vystúpil 
kolos f!činkujúcieh, dosahujúci al člslo 
140. Mladi hudobnlci hrali s entuziaz
mom a elánom pod vedenlm dirigenta 
prof. V. Dančka pre vnímavé a pozorné 
publikum, zložené predovšetkým z mla
dých rudi. Na úvod zaznela suita z Ja
náčkovej opery Liška Bystrouška. V ná
ročnom parte jednočasťového Husrové
ho koncertu a mol J. Slavika predstavil 
sa Tibor Kováč 1 z tried v prof. A. Vrte
ra l ako mladá ta lentovaná ná de j našej 
huslistickej školy . Fibichova kantáta pre 
sóla , zbor a orchester Jarná romanca 
tvorila dramaturgicky výrazné zavŕšenie, 
kde sa okrem orchestra predstavil aj 
zbor, ktorý svoje party na!ltudoval pod 
vedenim prof. D. Billa, a sviežo spleva
jťici sólisti Livia Aghová . l z triedy prof. 
M. SapirovejJ a Martin Babjak (z triedy 
prof. I . Cerneckej). Na koncerte sa zú
častnili aj verejn( činitelia mesta a ok
resu i zástupcovia bratislavského kon
zervatória na čele s riaditerom dr. Zden
kom Nováčkom, CSc., ktorému krátko 
predtým udelili medailu mesta za viac
ročnú SJlOluprlicu školy s Komárňanským 
okresom. 

• KONFERENCIA O HUDOBNEJ VÝ
CHOVE. V dlioch 6.-8. novembra 1984 
sa u~kutočni na pôde Pedagogickej fa-. 
kulty v Nitre celoštátna konferencia o 
problematike hudobnej výchovy na tému 
,.Hudobná výchova v procese formova
nia vedomia mládeže v socialistickej spo
ločnosti". Usporiadatelmi sú: Pedagogic
ká fakulta, Katedra hudobnej výchovy v 
Nitre, Zväz československých skladate
rov, Zväz českých skladaterov a kon
certných umelcov, Zväz s lovenských 
skladaterov, Ceská hudobná spoločnosť, 
Ct)ský hudobný fond a Slovenský hudob
ný fond. Konferencia, ktorej problema
tika má v súčasnosti dôležitý celospo
ločenský a kultúrno-politický význam, 
bude riešiť komplex otázok, dotýkajúcich 
sa stavu doterajšej hudobnej výchovy 
mládeže a možnosti zefektlvnenia hudob
n ého rozvoja vo výchovnovyučovacom 
procese . 

• ZO .ZIVOTA SLOVENSKtHO HUDOB
NtHO FONDU 

- dňa 4. aprila 1984 sa uskutočnilo 
s tre tnutie s JUDr. Mikulášom Kresákom, 
autorom publikácie Husliar Oswald J. 
Willmann, ktorá v uplynulom roku vy
šla vo vydavaterstve OPUS. Autor hovoril 
o kontaktoch s ma jstrom-husliarom, jeho 
práci, ktorú dokumentoval výstavkou ~
stro jov z je ho dielne i filmovými a ob
rázkovými ukážkami, 

- ďalšlm podujatlm, kto.ré bolo odo
zvou na ostatný Týždeň novej sloven
skej hudobnej tvorby bola ll. aprlla 1984 
hodnotiaca diskusia s prehrávkou dvoch 
úspešných diel tohtoročnej prehliadky -
Symfónie č. 12, op. 83 od Alexandra 
Moyzesa a Ponorenej hudby pre soprán, 
hu$le sólo a 12 sláčikových nástrojov od 
Juraja Hatríka. Okrem autorov sa na be
sede zúčastnil bohatý nočet skladatelov 
a muzikológov, ktori zotrvali v podnetnej 
a plodne j diskusii. 

• OPRAVA. V HŽ č. 9/1984, str. 7, v 
článku Koncerty MDKO v Bratislave sa 
nedopatrenim uviedlo Iné meno sklada
tela. Správne malo znieť, že Peter Pla
nyawsky hra l nie Vierneho, ale Plerneho 
Trois piéces. Autorke článku 1 naillm 
čitatelom sa týmto ospravedliJujeme. 

K niektorým otázkam súl1asného vývoja hudobnej výchovy v ZSSR 

STAROSTLIVOSŤ O MLADÝCH 
Pred 10 rokm i skupina hudobných od

bornikov pod vedenim jedného z najvý
zn amnejšfch súčasných hudobných skla
datelov a pedagógov Dmitrija Kabalev
ského začal a s radikálnou prestavbou 
systém u hudobnej výchovy (ďal ej Hv l 
vo všeobecnovzdelávacej š kole. (Pozn. 
autora - Nové učebné osnovy hudobnej 
výchovy pre 1.-3. roč. a pre 4.-7. roč. 
schválilo Kolégium Minis~erstva š kolstva 
RSFSR v r. 1979, resp. v 1'. 1981. l 

D. Kabalevskij pochopil, vychádzajúc 
z n ových spoločensko-historických pod
mienok, že bez seriózneho prehodnote
nia základných princfpov vyučovania Hv, 
bez podstatného prepracovania obsahu 
a úloh vyučovacfch h odin, nemôže š kola 
plniť požiadavky, ktoré na iíu v procese 
hudobnoestetickej výchovy a vzdelania 
kladie život. Pri rozpracovani otázok teó
rie vyučovania hudobnej výchovy boli 
pri jaté 3 základné tézy sovietskej hu
dobnej estetiky, pedagogiky a psycholó
gie: l. - hudobné umenie je bohaté a 
v spoločenskej praxi vystupuje ako doro
zumievací prostriedok, prostriedok špe
cifického odrazu skutočnosti a jej pre
tvárania; 2. - proces kontaktu s hudob
ným umenim rozvíja tvorivý potenciál 
osobnosti, jej emoclonálno-intele";tuálnu 
stránku; 3. - každé normálne dieťa je 
schopné systematicky sa hudobne rozvi
ja(. 

Ta k ýto prfstup k problemati k e zname
nal princip iálny prfnos pre s truktúru n o
vých učebných osn ov: po p rvý raz sa 
na ich tvorbe podielali hudobn! sklada
t elia, teoret ici, h istor ici, metodici, psy
chológovia atcl.; prvýkrát je obsah učeb
ných osnov rozložený na jednotlivé vy
učovacie hodiny, pospájané v jedn otnom 
tematick om celku; prvýkrá t pracovnlc l 
laboratória Hv pri Vedeckovýsk umnom 
ústave Akadémie pedagogických vied vy
pracova li jednotný systém preškolova
nia učitelov Hv v súlade s novými požia
davkami. Principiálne novým faktom bo
la aj s tála spätná väzba na širokom zá
klade - učebné os novy sa n eustále obo
hacovali, zdokon alovali . pretože ich pre· 
v1erke sa okrem úzkeho kruhu odborn!
kov l pracovnikov la boratória a učltelov
experimentátorov 1 tvorivo zúčastnil! tis !
ce hudobn ých pedagógov zo všetkých 
kr~jov, oblaslf, okruhov a autonómnych 
republik RSFSR. 

V úvode k novým učebným osnovám 
O. Kabalevski i zdôraznil: ,.Vo svojej prá
ci som sa opieral predovšetkým o hu
dobnopedagoglck é názory B. Asafleva. 
Zá kl a dným východiskom boli jeho slová: 
, ... v názo roch na Hv a k o na vyučovac! 
predmet treba obfsť otázky muzikológie 
a chápa ť hudbu ako umeni e, čiže ako 
is tý jav , vytvorený človekom a n ie ako 
vednú disciplfnu, kto r ú sa treba učit a 
študovať'". V podobných názoroch tohto 
vynikajúceho soviets k eho muzikológa je 
evidentná s ústavná snaha vyhnúť sa me
chanickému prenášaniu obsahu a metód 
profesioná lneh o hudobného vzdelania do 
s ystému hudobnej výchovy v zák ladných 
školllch . Asafiev mal na zreteli predo
všetkým osobitný prfstup k hodiná m Hv 
v š k ole, v ktorých by muzlkologické p rv
ky boli organicky späté s hudobnou 
p r ípravou žiakov a kvalitalfvne prepra
cované vzhladom na ciele výchovno-vzde
lávacieho procesu Hv. 

Myš lienky B. Asa fleva nestratil! na 
s vo jej aktuálnos ti a jeho názory sa s tali 

rozhodujúcimi pre vypracovanie projek
tu nových učebných osnov Hv, v ktorom 
kar diná lnou otázkou je - podla Kaba
levského - ,.pretavenle muzi k ológie na 
pedagogiku". jednota tvorivých n ázorov 
u Asafieva a Kabalevského sa prejavu je 
predovšetk ým v pohfade nn hudbu. 
Avšak, zatial čo u Asafieva je to iba 
teoretická koncepcia, k torej c ie lom je 
vedecké ch ápan ie hudby ako intonačné

ho umeniu, hudobnopedagog!cká koncep
cia Kabalevského úzko súvisi s hudobnou 
výchovou nn základných školách. 

Dôležitým momentom novej koncepcie 
je vzťah hudby k objektfvne j real!te. 
Na rozdiel od p redchádzajúcich učeb
ných osnov Hv, kde tá to otázka vždy 
ostávala či ste muz!kolog ickým pojmom 
a jej Interpre tácia mala' viac-mene j rétll
rický charakter, v nových učebných 

osnovách spl.llosť hudby so životom sa 
chápe ako prvoradá úloha, a preto sa 
detailne rozpracováva zo všetkých aspek 
tov n ovej koncepcie Hv, predovšetkým 
však v tematick ej š truk t(u·e učebnýc'h 
osnov. Napr ik lad prvá téma v 1. ročni

ku mlí názov: .. ,Tri velryby' v hudbe -
pieseň, tanec, pochod", pl'lčom ide nie
len o Iri žánre, ktoré sú deťom n ajbliž
š ie, al e o Iri hlavné sféry v h udbe -
pieseii, tanec, pochod - ako základ ce
lej hudby, je j všetkých fOJ'lem a žán
rov. Na jednej stran e učebná látka vy
chádza zo ž ivotných skúsenost!, ktoré 
majú už a j prváci, n a s t rane di'Uhej -
.,tri velr yby" sú sami ose be osobitnou 
s férou hudobnej kult(u·y, v ktorej ume
l eck ú a objektfvna skutočnosť sú späté 
najužš ie. Tento postup umož•1uje v 2. roč
niku plynule nadviazať na pochopenie 
rôznych druhov foriem a žánrov v hudbe 
súčasnej, ako aj v hudbe minulých sto
roči, správne vystihnúť ., jadro" hudobné
ho diela. Tieto získané skúsenosti umož
J1ujú žiakom v 3. ročnfku pochopiť ch a
rakte ri s tické č•·ty !tudby Tuctovej a ume
lej hfadať podobné a odlišné vlastnosti 
v ludovej hudbe svojho národa a iných 
národov, pochopiť inte rnacioná lnu fun k 
ciu hudby. Vo 4. ročnfku s u ž iaci učia 
hlodať interuk ciu medzi hudbou, l!tera
túrou a výtv nt·ným umenfm. V 5. ročnlku 
sa rozširuj e predstava žiakov o sociál
nej funk cii hudby a vplyve na fudf hu
dobným krásnom a pravdivos ťou. Speclfi
kum hudobnoo bruzových prostriedkov Ôd
razu skutočnos ti je témou h odin v 6. roč
niku. Téma v 7. ročnlku n esie názov -
,.Hudba a súčasnosť". Tieto .,nosné" ve
domos ti, ktoré zfskavajú žiaci v prime
ranej podobe, odhalujú rôzne s tránky 
vzťahov hudby a ž ivota , pomäh a j(J Im 
správne sa ori entovať v množstv e rôzno
rodých zvukov. S tým súvisia a j ďalšie 
as pekty na požiadavky nových učebných 
osnov. Napr. popri známych hudobných 
dielach svetove j a ncírodnej kultúry sa 
komponujú a 1 a ktuá lne hudobné diela, 
ktoré zodpovedajú záujmom žiakov, Ich 
súčasnému životu v škole. Novým ry
som učebných osnov je aj zaradenie tzv. 
,.domácich úloh" , v ktorých sa žiaci učia 
verbálne postihnúť pocity z počúvania 

hudby mimo š koly. Skúsenos t! ukázal!, že 
i napriek počiatočným ťažkostiam, kto
ré vznikl! pri ,.rozprávaní" o hudbe, kto
re j de ti nikdy predtým nevenovali osobit
nú pozornosť (hudba vo filmoch, Insce
náciách atď. J. absolútna väčšina det! sa 
postupne naučil a ciefavedome vyčle11ovať 
hudobný obraz v dJ•amaturgickom roz
voji. 

Úal š fm dôležitým prlncfpom nových u
čebných osnov, v súlade s Asafievovým 
učenfm o inton ácii , je celistv ý pt·fs tup 
k hudbe. Pochopenie Asafievových záko-

Tele'IJízny zápisník 
Hlaund redakcia hudobného vysielania 

Ceskosl ouenskej teleul zie u Brat islave 
pripravila veľmi zaujlmauý a užitočný 
cyklus MLAD[ SLOV HNSK[ SKLADATE
UA s podtitulom PREDSTAVU/EME 
V AM . .. V prvej časti { 12. aprfla 1984 J 
predstavili scendrisli Eua Holubdnska a 
Milan Adamčlak troch prlsluSnlkou mla
de j generdcie: Víťazoslava Kubičku, Vla
dimlra Goddra a Petra Breinera. Na be
sede, ktorej moderdtorkou bola Eva Ho
lubdnska, sa zúčastnili profesor VSMU 
ndrodný umelec Dezider KardoS, muziko
lóg Milan Adamčiak a ;eden z troch 
predstavovaných VUazoslau Kubička. Bo
lo by bývalo zaujlmauejSie, keby u Stú
diu boli prltomnl uSetci traja predstauo
uanl autori - absencia Goddra a Breine
ra sa tak jaul t rochu nepochopiternou. 
Ak svoju osobnú prltomnost z nejakých 
dôvodou nepotvrdili, bolo by dobre pred 
ukdžkou z ich tvorby zaradi( aspofl ich 
fotografie - diudlč na to zaiste čakal. 

Beseda bola velmi dobre priprauend 
a pôsobila pútavo i spontdnne. Ho/ubdn
ska sa ako moderdtorka dobre uviedla, 

•, . 

je veľmi fotogenickd a pohotoud, je j bu
dúci uýuoj ako moderdtorky je iste len 
otdzkou častejS/eho teleulzneho vystupo
vania a skúsenosti. 
Veľmi zduažný bol vstup profesora 

KardoSa, ktorý hovoril o mladej sklada · 
teľskef generdcii ako o dobre priprave
nej a umelecky zdravej. V zduere na
najuýS presuedl!iuo, bez zbytočného pa· 
tetizouania vyzýval mladých k angažo
vane; tvorbe, zamerane; predovšetkým na 
aktudlnu problematiku dneSka - bt1f za 
mier. 

Milan Adamčlak zaujlmauým spôsobom 
poroundua/ tvor/u~ výpovede predstavo
vaných autorov, 'ich kompozičnú poeti
ku, skl adatelský prejav; bolo zrejmé, ~e 
ich tvorbu nielen dobre poznd, ale sa s 
!lou stotožfluje a úprimne ju propagu je. 

Hudbu predstavovaných mladých auto
rov rea/izdtort reldcie vybrali u rdmc/ 
možnosti dobre . Uvedomujem si pritom 
fakt, že uyberat možno len z toho, čo 
sa u teleulzii už nahralo. Silne zapôso· 
bila K-ubil!koua elektroakustickd k ompo
zlcia " .. . a plakal by aj kame11« s pro-

nltostl · o intonácii pomôže vyriešiť azda 
najpálčive jšiu otázku školskej hudobnej 
pedagogiky - otázkú celist vosti hodin 
Hv. Tento problém n emôže vyriešiť požia
davku spo jen ia troch tradičných súčasti 
hodiny Hv (,.spev" , ,.elementárna hudob
n á náuka", .,počúvani e hudby") komplex
ne, ale naopak =- požiadavka skúma
nia hudby ako celku z rozllčných aspek
tov. Preto nové učebné osnovy vyžadujú 
rôzne cesty estetickovýchovnéh o pôsobe
n ia hudby na žlako.v na základe aktlvne
ho a emocionálneho vnlmanla. Rozvoj 
schopnost! vnlmat a pochopi ť hudbu sa 
s táva c iefovým hudobnopedagoglckým 
programom pr! všetkých formách kon
taktu s hud bou na vyučovacej hodine: vo 
vokálnom prejave, v h re na hudobnom 
nástroji, pri počúvanf, rozbore a hod
noten! hudobných die l, pri hudobno-po
hybovej výchove, pri pokusoch o impro
vizáciu a td. 

Nové učebné osnovy Hv vyžadujú reš
pektovanie zák ladných kr!tér!l na výber 
hudobného materiálu, a to na Ich vyso
kú ideovo-umeleckú h odnotu, výchovný 
význam, p edagogickú účelnosť. Tieto po
ž iadavk y pri realizácii nových osnov na
dobúda jú vefký význam. Napr. pod poj
mom ,.pedagogická účelnosť" sa pred
pokladá v určitom logickom s lede roz
voj hudobných schopnost!, návykov a 
zručnosti žiak ov. Avšak tento proces v 
podmienkach masovej hudobnej výchovy 
neprebieha izolovane, ale je organicky 
spätý s os vojovaním problémového cel
ku a je na i\om priamo závislý. Riešenie 
t ýchto úloh vyžaduje nielen vhodný vý
ber s kladieb, ale a j špeciá lne skladobné 
typy vzhladom na pož!adl!vky nových u
čebných osnov, čo predpokladá stá lu spo
lup•·ácu s mnohými hudobnými sklada
telmi (ktor! majú radi deti, poznajú Ich 
záujmy, a taktiež poznaj(J obsah, princl
py, metódy nových učebných os nov a po
chopil! Ich význa•u.J. 

z psychologického aspektu je dôležitá 
požiadavka, týkajúca sa vekových zvlášt
nosti rozvoja deti. Pri vypracovani osnov 
sa skúmal! vekové zvláš tnosti d et!, kt oré 
s úvisia s meniacimi sa postojmi žiakov. 
Výskumy na jednej strane sice dokazujťí 
správnosť všeobecných psychologicko-pe· 
dagogických téz pri Ich aplikácii v hu
dobn 0,1>edagogickom procese, avšak na 
druhej s trane dokazujú aj to, že hodiny 
Hv vo všeobecnovzdelávacích školách 
majú svo je zvláš tnosti, ktoré vyplývajú 
zo samotného charakteru umeleckej čin
nosti, z jej obsahu s výrazným výchov
ným zameran!m. Dôležitou úlohou Hv je 
rozv!janle emocionálno-kognitlvnej s trán 
ky osobnos t! dieta1a. V súvislosti s t ým 
je zrejmé, že v hudobnej pedagogike tre
ba od samého začiatku budovať n a kon
tinuite jednotlivých vekových etáp rozvo
ja osobnosti žiaka, a nie na Ich prlnci· 
plálnom delenl. 
Najúčinnejšou formou, zjednocujúcou 

hudobnovýchovný proces a zároveň u
moži\u júcou diferencovať ho na jednot
livé etapy, je !ira. Interakcia rôznych 
druhov umeleckých hier v jednotlivých 
vývojových etapách ž iaka môže byt od
li šná. V l. ročn!ku hra vystupu je ako 
forma , s pájajúca prirodzen ú činnosť žia
kov s učením, ktoré organizuje Ich čln· 
nosť n a základe jednotného výchovno
vzdelávacieho clela. V 2. a 3. ročnfku 
sa táto forma s táva kva llta tlvne Inou a t 
zakladá sa na výbere určitých p rost rled· 
kov k splneniu s tanovene j úlohy. 2iacl sťí 
už schopn! vedome vyčl eniť z hry vlast 
né hudobné umelecké hodnoty. V ďal
š ieh ročnfkoch h ra nadobúda tvorivo· 
umelecký charakter, kde ide o výber a 
použitie hudobnov ýrazových prostriedkov 
k dosiahnutiu diferencovaných a špeci
fických ciefov. 

SERGEJ MIRONOV 

tiuo;nouou temat ikou. Od V. Goddra sme 
si vypočuli tri časti zo Suity pre dvoje 
hus/l uo výborne; interpretdcii J. Ko
pe/mana a P. Hamara. Maridn Varlnsky 
zahral eSte Kublčkou Portrét dteučata 
pre klaulr a ďale/ zaznela ukelžka z Brei
nerouej orchestrdlnej skladby "Takd jed
na burleska~, ktora bola celd zaradend 
aJ do programu nasledu/úce·ho koncertu. 
V budúcnosti by bolo dobré pripravi( 
koncert z diel vSetkých predstauouanýclz 
autorov. 

Po dlh!lom čase sme 15. aprl/a 1984 
opäť počuli a u/deli koncert z cyklu 
HUDBA Z BRATISLAVY. V dobre zosta
venom programe z diel H. Marschnera, 
F. Liszta a Simona furouskliho sme st 
prostrednlctuom zaujlmauo koncipované
ho textu uvedomili bohatú hudobnú kul
túru Bratislavy minul osti a čo viac, u 
ndurate k dielu Jurovského overili aj 
vynikajúce kvality tvorby tohto predčas
ne zosnulého prtsluSnlka slovenskej hu
dobne j moderny. Vďaka za to patri uý· 
bornému bratislavskému Symfonickému 
orchestru Ceskoslouenského rozhlasu ue· 
denému zas/. um. O. Lendrdom, s6/istoul 
klauiristout l. Pa/ouil!oul , ako i kame
ramanovi Ku/čickému a re~iséroui Fii
k()oui. ANNA KOVAnovA 



V rámci Roku česke j hudby a pod záš titou Minister
stva kultúry CSR konala sa v Prahe v di\och 12.-14. 
marca 1984 pracovná konfe rencia na tému 100 rokov 
spoločenského pôsobenia Smetanovho diela v národnom 
l ~edzinárodnom kultúrnom llvote. Jej usporiadatelmi 
boli Zväz česk9ch skladaterov a koncel'tných umelcov a 
Spoločnosť Bedricha Smetanu. Téma sa rozčlei\ovala do 
troch oblasti: Interpretácia diela Bedricha Smetanu, ref
lexie Smetanovho diela a odkazu a súčasný stav, pot reby 
a perspek-tlvy starostlivosti o Smetanovo dielo. 

Konferenciu otvoril národný umelec Jan Seldel, ktorý 
zdOraznil nutnosť ďal šej kolektlvnej smetanovskej práce, 
rozvljanej na základe celkom konkrétneho dlhodobého 
plánu do roku 1994. Václav Holzknocht potom predniesol 
slávnostný prejav, v ktorom sumarizoval dnešný pohlad 
na kultúrno-politický a umelecký odkaz Bedricha Sme
tanu, tvoriaci východisko pre naše ďal ši e úsilie o roz
voj hudobne j kultúry súčasnosti. Po te jto úvodnej časti 
zaznelo Druhé sláčikové kvarteto d mol B. Smetanu v po
dani Smetanovho kvarteta. 

K prvému okruhu problematiky prehovoril najprv Jar
mil Burghauser, ktorý sa zaobera l dlhoročným zápa
som o adekvátne rozozvučanie Smetanových, predovšet
k9m symfonických a operných partitúr. Vyzdvihol pri
stup Václava Ta llcha a Otakara Ostrčlla a vytvorenie 
interpretačnej t radlcle, v ktorej dodnes pokračujeme. 
K problémom klavl rnej interpretácie sa prečltal korefe
rát )ana Novotného, ktorý ťažil z poznatkov dlhodobého 
štútlia, zavtšenéh o vlastným súborným nahranlm Smeta
novh o klavlrneho diela na gramofónov9ch platiach . Uvie
dol, že z klavlrneho hladiska sa mu jav! Smetana viac 
vyrastajúci z Mendelssohna, Schumanna a Schuberta ako 
z Chopina. Zdôraznil s metanovskú homofóniu a neskor
šie symfonickú štylizáciu a polyfoničnosť. Jaroslav Sedil 
hovoril o "niektorých výrazných pos unoch v Interpretá
cii Smetanových koncertných sklad ieb v česke j hudob
nej kultúre po roku 1945". Zaoberal sa podstatnými 
zmenami podmienok povo jnového vývDja, kedy sa Sme
tanovej hudbe dostalo úplného zospoločenštenla. Vyzdvi
hol kolekt lvne dielo mnohých tvorivých generácii -
prlkladom toho je Mo ja vlasť ako neustá le sprltomňo
vaná skutočnost Smetanovo dielo reprezentuje dnes 
špičkovú výkonnos( štátnych orchestrov. U kvarteta 
"Z mô jho života" vytypoval ti eto súčasné kvaJLty Inter
pretácie: jej suverenitu, oprostené scudnenle, tempové 
uchopenie a jednotný pocit po treby zdôrazn iť smetanov
ský étos' viery vo všeludskom zmysle. U zbor ových skla
dieb Smetanu je jedinečným činom ich súborné pred- · 
vedenie v podani Pražského filharmonického zboru, za
znamenané na gramafónových pla tniach. Bi'etlslav No
votný sa ďale j venoval problematike vypracovania Into
nácie, agogiky a dynamiky v s láčikových kvartetách. 
Zauja l početné auditórium konferencie živými ukážkami 
na svojom nástroji. Antonin Kohout zdôrazni l širokú 

Smetanovskú konferenciu v Prahe otvoril národný ume
lec Jan Seidel. Snlmka: J. Plechatý 

Jiránka o Zdenkovi Nejed lom a jeho s me tanovstve. Ako
by neoddellternou súčasťou tejto kolektlvneJ práce sa 
stal č ltaný referát Hany Séquardtovoj "Sto rokov Sme
tanovho tvorivého odkazu" . Zazne l na je j pamiatku, 
pretože autorka počas prlprav na konferenciu koncom 
roku 1983 zomrela. Poznámkami k muzikologickej refle
xii Smetanovho die la prispeli ďalej Miroslav K. Cerný, 
ktorý rozllšil obecné a spoločenské reflex ie od muzika
logických a doložil l určitý pohyb v koncepcii Zdenka 
Nejedlého. Histmlcké ~oi\atie refl exie je nutné. )ifl Fu
kal! a Jana Pavllčková boli autormi prlspevku na tému 
sémanticke j otvorenosti ako fa ktora recepcie Smeta
novho die la. Podrobnejšie sa dotkli Smetanových cha
rakteristických skladieb ako typu zvláš( významného. 
Milan Kuna poukázal n a protikladné účinky Smetanovej 
hudby za okupácie, na jej zneužitie a proti tomu povzbu
divé zámerné vy užlvanle. Okupantov zaskočila Smeta · 
nova hudba a jej sila. Smetanova hudba mala klúčové 
postavenie. Ako priklad možno uviesť rozhlasové pro· 
gramy Mirka Očadllka a Ich ohlas. Vladimir Hudec 
predniesol cenný prlspevok k otázkam vývo ja smetanov
ského vedomia v moravskom hudobnom teréne a Mária 
Potemrová porefer ovala o smerenovskej tematike vo vzta
hu k východnému Slovensku. Zmienila sa o českých In
št rumentalistoch vojenských kapiel a menovite ešte o 
Imrichovi Bellovlčovi, ktor9 š tudovni v Prahe u Sme-

O PÔSOBENI SMETANOVHO 
DIELA 

zitámosť Smetanovho diela a mena v ce lom hudobnom 
svete. Uviedol, že v interpretácii Smetanovho kvarteta 
zazne lo v zahranič! l. kva rteto B. Smetanu takmer ti sic
krá t, Il. kvarteto takmer päťstokrát. Druhé kvarteto vy
žadu je presvedčivos( interpretov, väčšiu ako u janáč kov
ho diela. Velmi tu napomáhajú vynikajúce rozbory Kar
la )anei!ka. K Inscenačnej problematike Smetanových 
opier z hladiska našej súčasnej praxe prehovorila Eva 
Herrmannová. je potrebná nová optika , u jasnenie insce
načného štýlu , odstránenie čistočn ej konvencie a klišé, 
prebujnených realizácii. Operný režisér je hlavným rea
lizátorom. I jeho cesta vedie cez partitúru a jej doko
nalú znalosť. Milan Skampa vyzdvihol do j(mavosť vy
znania ukrytého v smetanovských pa rutúrach a pouká
zal na omyly vo vydaniach kvartet, ktoré vznikli o. l. 
rešpektovanlm prednesových -vat·ian tov, obsiahnutých v 
autografoch klavlrnych výťahov. Václav Nosek upozor
nil v "slove dirigenta a dramaturga" na kl esa júci po
čet s metanovských predstavenl. Znlžila sa bo jovná ten
dencia, zosta la etická hodnota. Treba hladať aj iné krá
sy, iné hodnoty ukryté v operách. Vytypoval predpo
klady životnosti diela: národný charakter hudby, výraznú 
lyrickosť a poetickosť, pokrokovosť zobecnenú do vše
ludskostl, oslavu čiste j a obetavej lásky. Upozornil ďa
Je j na nebezpečie .. s prevádzkovania" ( zp rovozni!nl} 
Smetanovho diela. Orovei\ divadelných orchestrov však 
vzrástla, vo voká lnej zložke sú rezervy i priklady. Nut
nosť využit tradlciu k súčasnému výkladu diela, vyva
rovať sa omylov. Problematika libriet a ich jazykovej 
stránk y zostáva nedoriešená. 

Reflexie Smetanovho die la a odkazu boli predmetom 
referátu, ktorý kolektlvne spracova li Jifl Berkovec, Ja
roslav Jiránek a Jaroslav Smolka. Predniesol ho prvý 
menovaný, ktorý tiež spracoval "náčrt hlavn9ch tenden
cii zživotnenia tvorivého odkazu B. Smetanu v rokoch 
1884-1984", ktorý sa n a konferencii rozdáva l. Preds ta
vuje obsiahly e laborát o smeta novských udalostiach , 
ktorý ako pracov ný materiá l bude sa ďa lej dohodno
covať dielčimi sondami a štúdiami. Referá t sa zameral 
na otázky muzikologickej reflexie a hlavnej fázy výsku
mu Smetanovho diela od Hostins kého po Zdenka Ne
jedlého, Františka Bartoša a Karla janečka a načrtol 
úlohy, ktoré rieši vedecký tlm Súbornej smetanovskej 
monografie, ktorého sú všetci autori referátu č,lenmi. 
je na jmä nutné spracovať Smetanovu biografiu novým 
spôsobom, pretože sa premeškala doba "klasického ve
ku" životopisu. Rozprávačský štýl dnes už nie je možný. 
je nutné vychádzať z monografie tvorby (už je vydaná 
Smetanova komorná hudba od Karla janečka, tvorba 
vokálna od jaroslava Smolku, v tlači je monografia 
operne j tvorby od Jaroslava Jlránka a orch estrálnej 
skladby od jaroslava Smolku, klavlrnu tvorbu spracovala 
Hana Séquardtová a tematický katalóg pripravuje jii'l 
Berkovec, chystajú sa l ďalšie zväzky} . V referáte boli 
využité i jednotlivé š túdie autorov, na jmä ja roslava 

• SKLADATEĽSKO sOTM! PRE DETSKE ZBORY vypi
su/tí Zväz českých skladatelov a koncertných umelcov 
Ceský hudobný f ond, Park kulttíry a oddychu v Olomou: 
cl a Klub pracuftícich v Jirkove. Stíťaž sledufe predo
v~etkým ciel obohati( repertodr detských spevdckych 
zborov o súčasna tvorbu československých skladatelov, 
ktord vy;adru;e radostný svet deti, ich vzťah k umeniu 
a k životu v socialist/eke; spoločnosti. Tohto roku te stí
faž temat icky zamerané! na 40. výročie oslobodenia 
CSSR, na oslavu mieru a na baf za mier. Súťaž md dve 

tonu v rokoch 1865-67 a potom pôsobil v Budupešti. 
Uviedla aj fakty o predveden! Predanej n eves ty v Koši
ciach s klavírom už v 90-tyQ..h rokoch minulého storočia 
a o zbore "S met ana" v Prešove (od r. 1919 }. Druhý 
dei\ konferencie zaznel ešte prls pevok Vojtecha Kyasa 
o niektorých aspektoch Smetanovej tvor by vo vzťahu k 
dielu F. Schuberta a v bohatej diskusii vystúpi li l ďalši 
účastnlcl konfe rencie s tematikou vývoja kl avl rnej tvor
by B. Smetanu ( Gabrielová), skúmania Smetanovho oper
uého štýlu (Bor) , potrieb iniciovania smetanovskej in
terpretácie ( Seda), iniciovania s metanovskej interpretá
cie l vo vzťahu k cudzine (Ba jer} , dokumentácie súčas
nosti a závermi z diskusie (Jiránek). 

Treti deľ\ bol venova ný otázka m . heuris tik y a jej vý
voju v oblasti smetanovskej, prezentácii hudobných pra
met'\ov v podobe notových a gramafónových edlc, mu
zeálnych expozlcil a v rozhlasovej a televlznej či filmo
ve j podobe. V závere sa načrtli otázky organizácie 
smetanovskej práce. Referát predniesol Miloslav Malý, 
ktorý sa zaoberal úlohami výskumu na dnešne j úrovni 
Múzea českej hudby, ktoré sústreďuje všetky smetanov
ské pamiatky a zabezpeču je l základný výskum a kul
túrno-osvetové využi tie. Podrobnejšie sa venoval otáz
kam vydania korešpondencie a dennlkov B. Smetanu, 
na čo sa na konferencii tiež poukazova lo. K histórii 
Spoločnosti B. Smetanu predniesla cenný prlspevok Olga 
Cechová, Miloslav Nedbal h ovoril o Smetanovej tvorbe 
v rozhlase, Zdeni!k Cundra v televlzli. Vratislav Cernfk 
r eflektova l problematiku smetanovských notových edlc 
a Miloll Pokora prehovoril o gramafónových nahrávkach 
komornej hudby. Michaela Kopecká sa venova la velmi 
kriticky niektot·ým problémom Smetanových opier v te
levlzli, Leo Jehne uskutočnil obšlrny rozbor zahranič
ných kritických súdov o gramonahrávkach Smetanových 
opier. Vi!ra Sustlková sa pokúsila o rozbor niektor9ch 
zahraničných inscenácii Smetanových opier v rôznych 
fázach spoločenského vývoja a Jiff Pávek uviedol ukážky 
z koncertného predvedenia Smetanovho Dalibora v USA. 
Václav Holzknecht vyzdvihol podiel smetanovskej kla
vlrnej súťaže v Hradci Králové na súčasnom výraznom 
oživeni záujmu o Smetanovo klavlrne dielo medzi mlá
dežou a pedagógmi a tiež úspechy, ktoré sa dosiahli 
za dvadsať rokov trvania súťaže. V záverečnej diskusii 
tretieho dňa kDnferencle vystúpili ešte: Jaroslav Šeda, 
ktorý podčiarkol význam kolektlvnej monografie o Bed
i'ichovl Smetanovl a význam konferencie, ktorá na zá
klade etapového zhrnutia otvorila l novú etapu premýš
lanla , a Stanislav )aral k Dtázke lkonograflckej publi
kácie o Bedrlchovl Smetanovi a súčasnej dokumentácii 
spoločensk ej reflexie jeho diela . Záver konferencie vy
kona l Jif l Bajer, ktorý tiež uviedol konkrétne body dlh o
dobého plánu smetanovske j práce do roku 1994, ktorý 
bude ďalej prepracovaný a publikovaný po llnll zbornl
ka konferencie, čo vydá Ceská hudobná spoločnosť. 

MILOSLAV MALÍ 

kategórie: zdkladnú { 1-3-h/asn~ zbory al ebo cykly pre 
Sko/sk~ a menef pokročilé detsk~ spevdcke zbory vo ve
ku 10- 15 rok ov bez sprievodu alebo so sprievodom 
klavlra, či 1-2 bežne dostupných melodických ndstro
fovj a tematicktí {skladby alebo cykly pre vyspel~ vý
berov~ detsk~ spevdcke zbory bez sprievodu al ebo so 
sprievodom - nafvlac v~ak 5 bežne dostupných ndstro
tov J. Stíťaž ;e anonym nd a môže sa tel zúčastni( každý 
občan CSSR. Uzdvlerka sútaže fe 15. septembra 1984. 

TVORBA 
JAN CIKKER 
OBLIEHANIE BYSTRICE 

V poradi ôsma opera národného umelca Jána Cik
kera Obliehanie Bystrice nás núti nielen k h odnotia
cim súdom a úvahám na margo nove j slovenskej opery, 
ale l k polemickejšie zacieleným otázkam, na ktoré -
podla môjho názoru - treba hlodať odpoveď. Hneď 
na začiatku si treba položiť otázku: je to prlbeh vy
slovene komický, či skôr tragikomický? Prevažuje v t'\om 
satira, paródia, čl sark_~zmus? Veď nad postavou grófa 
Pongrácza sa možno azda vtac zamýšlať, než s miať. 
Je to osamotený človek obklopený skoruml'ovunými slu
žobnlkmi, ktor! sú ochotnl robiť čckorvek len preto, 
aby mohli žlť rahkým a bezstarostným životom. Neraz 
sa zdá , že gróf Pongrácz má len nasadenú masku vý
s tredného a exa ltovaného čl oveka; nik nevie, čo je 
pod i10u: čl vid! pretvárk-u svoj ich dvoranov a h rá s nl
ml postavu posledného hra dného pána, alebo čl je sku 
točným čudákom. V každom prlpade je Pongráczov pri
beh osudom osamoteného č loveka, ktorý ži je vo ~~~Pt e, 
do ktorého už nepatr!. Nemá ved ra seba dobróho a lás
kavého človeka, kým neprlde zlom v podobe Apolky. 
Zdá sa, že tu dochádza k výraznému zvratu, ktorý sto
ji - a lebo by mal stáť - nad všetkým, čo su v tej to 
opere odohráva. Lebo tento moment prevyšuje svoj im 
významom všetku komi.čnosť, či tragikomičnosť deja. 
Všetci zrazu spoznávame grófa Pongrácza ako človeka 
túžiaceho po láske k dieťaťu. Spoznávame, že všetka 
komlčnost je tu le11 produktom ubsencle Tudských citov. 
Sú to len vzdušné zámky ubiedene j samoty. Nepochybne 

. je to ludsky prežitá tragikomlčnosť - teda nie prlbeh 
groteskných gugov. · Vldlme, že tento čl ovek nepoznal 
ča ro lásky. Len adopt ované djeťa te náplasťou n a jeho 
samotu. Keby s me však hneď l pripustili komičnosť de
jovej fabule, museli by sme sa pozrieť, čo sa deje v hud
be, lebo opera sa ešte nikdy nestala komickou len tým, 
čo sa deje na javisku, a le predovšetkým z fen oménu 
hudobného. Som ďaleko od toho, aby som pochybova l 
o nespomých hodnOitách Cikkerovej hudby. O Obliehunl 
Bys trice však muslme povedať, že nenachádzame tak 
v librete, ako l v hudbe dôvody pre klasickú komičnosf. 
Už som spomenul, že hlavnej postave ch ýba jú znaky 
evidentne čitatelnej komičnosti , pretože výklad jeho 
správania sa má viacero polôh a dimenzii. je to dokon
ca psychologicky komplikova ná postava. Nemá komickú 
pri ezračnosť, ktorej by sme dovideli na dno l_!;!dského 
vnútra - čo netreba chápať ako výčitku, ale ako kon
štatovanie. Pravda, nie iba hlavná postava , ale celý pri
beh obsahuje v1acv9znamové, nielen jednoznačne ko
mické roviny. Samozrejme, s prvkami a obrazm! vyslo
vene úsmevný!T\1, ktoré vystupu jú zo životného prlbehu 
grófa Pongrácza, sa celkom evidentne stretávame. V 
Clkkerovej hudbe sú to pôsobivé a velmi vti pne rozo
hrané prien iky k slovenske j Tu dovej melodike; je t u 
sugestlvna karika túra pochodu, ba i celá séria gro
teskne ladených tanečných momentov s vtipne rozobra
nou inš trumentáciou a metrorytmickým čienenlm. Ale 
sú to ten epizódy. Celkove možno povedať, že Cikkerova 
hudba vo svojej prfsl ovečnef h eterogénnosti je dôsledne 
presýtené dramatickým n ervom. 

v hudobnodramatickej tvorbe ). Cikkera vždy som 
hfadal ana lógie v kontextoch európske j hudby 20. sto
ročia . Odpoveď na otázku, ako docieliť komičnost v hud
be, nie je ,ani rahká, an i jednoznačná. Ak vo sfére h o
vorených vtipov vysvetlime niekomu, v čom spočlva 
ono komické - odhallme tým pointu a komické prestá
va byť komickým. V oblasti hudby je to však opačne. 
Analytický pohlad pomáha chápať nové súvislosti, čím 
sa povaha komlčna iba posili\uje. Mám na mysli takú 
hudbu, ktorá je v svojej hudobnej podstate komická 
a vtipná. Lebo, uk je hudba komická , č i vtipná, tak je 
to z tých istých prlčln, ako vtip: Prlčiny môžu by( však 
rozmanité. Hudba nás môže prekvapiť neočakávanou 
absurditou - napr. sklada tel kladie ved la seba prvky, 
ktoré evidentne k sebe nepatria. Možno je to nonsens, 
a le to nás rozosmeje. Nemysllm teraz len na napodobňo
vanie, veď hudba môže byť z tolkých prlčin kom irká 
Stači zrýchlený poh yb slovosledu alebo zvolene j myš
lienkove j flosku le a už nás hudba nadnáša svojou prie
zračnou rahkosťou a vtipom. Je pravda, že sa n esmejeme 
nahlas, ale je to hravé a pôsobivé. Kom ičnost v hu dbe 
možno doci eliť l tak, že s kiadater naplna pozornosť 
poslucháča, že odďaluje neustále prekvapenie, že vždy 
sa vkradne do hudobného deja čosi, čo tam nepatr!. 
Stači jeden tón, jeden akord, či metro-rytmický model. 
A hudobný proces potom pokraču je ďalej , akoby sa nič 
nestalo - stači azda za všetky priklady spomenúť 
Sostakoviča či Prokofieva. Komlčnosť v hudbe možno 
doci eliť 1 tak , že sa spoji s taromódne, č i opotrebované 
s člmsi novým - netradičným . Mysllm na dve veci, 
ktoré nepatria k sebe - čim vzniká tzv. komický pár. 
Vo v9počte zdro jov komlčnosti by som mohol pokra
čovať ďa lej, napr. aj Inštrumentácia môže spolupôsobiť 
na komičnosť, č i iné prvky. Pochopltelne, každý autor 
nastoluje komlčnost v hudbe Inak. Len si spomeňme 
na R. Straussa, Stravinského, Brlttena, Orffa a ďalšieh . 
ján Cikker vo svo je·j novej opere pristupuje k týmto 
elementom úplne osobite. Neraz paroduje svoju vlastnú 
výrazovú expresivitu - a zopakuje v pôsobivej inštr u
mentálnej verzii fragment vokálnej dikcie. Ciže para
frázuje elementy ,,sprechgesangu" s jemným nádychom 
humoru. Pravda, to 9šetko sú len ohraničené momenty 
a fresky, ktoré vystupujú na povrch z iného druhu hud
by. Lebo opera buffu, ako ju chápa l napriklad Mozal't, 
č t Rossini musi byť od prvého taktu až po posledný 
komickou operou, teda nie len operou s komický mi prv
kami a epizódami. Zdôrazňujem, že nemysl[m len na ko
mičnosť javiskovú , a le i hudobnú. Možno, že slovo ko
mičnosť ani nie je tý m najsprávnejšlm s lovom. Skôr rab
kosť - oprostená a jedinečná. Alebo neopakovatelná 
jednoduchosť, schopnosť povedať čosi významné v s krat
ke. Slovom, pretlmočiť expreslvnu údernos( do neraz 
až banálnej , avšak sugestlvnej myšllenkcfvej výpovede. 
Cikke r skutočne zostručnil a v mnohom i oprostll pro
cesovosť svojho hudobného de ja. Avšak v procese odfah: 
čovanla dramatického n e'rvu l vlacvrstevných vertikál
nych súvis losti sa nemôže stat zrazu iným. To by mu
seli byt tonálne, bLtonálne, čl polytonálne tvary tak 
priezračné, aby prlncfp komicke j dvojice mohol fungovať 
ako faktor vyvolávajúc! komičnost. Cikkerovn pôsobi
vos( bola však vždy vo farebnej imaginácii, v nanášanl 
farieb a v ich miešaní, či zahusťovani. je to hudobná 
reč hutná, presýtené mnohovrs tevnýml • pásmami - me
llckýml, metro-rytmickými a sonorlckými. 

(Pokračovanie v budúcom člsle. l 
IGOR BERGER 



SLOVENSKA 
FILHARMONIA. 

30. 111. 1984. 21. abonentnf koncert cyklu B. ). Benei: Hudba 
pre orchester (premiéra); A. Dvofék: Koncert pre basie a 
orchester a mol, op. 53; L. )aaéček : Symfoaletta. Slovenské fil
harmónia. Dirigent: Libor Pelek. Sólista: Josef Skofepa, husle. 

Dvom od seba diametrálne 
vzdlalen~m; no nášmu obecen· 
stvu známym klaslck~m sklad· 
bám z českej hudobnej tvorby 
predchádzala premiéra sloven
ského diela. Tvorlla jura ja Be
neša je našej verejnost i čoraz 
povedomejšla. So záujmom sme 
sledovall kompozlčn~ v~voj 
skladatera, ktor~ v posledn~ch 
rokoch dokladal pútav~mi no
vlnkami. jeho najčerstvejšia 
premiéra skladby s názvom 
Hudba pre orchester ho legi
timovala ako tvorcu, ktor~ do
káže narábať s velk~m orches
trálnym aparátoni i tektonicky 
zvládnuť extenzlvnejšle celky. 
Hudba pre orchester udržuje 
napätie počas celého trvania 
diela bez "mŕtvych miest" a 
stagnácl!, čo autor dosiallol 
vďaka slln~m kontrastom tak 
kompozlčn~m. ako a j pomocou 
dynamiky a obsadenia. Proce
suálny priebeh tejto mnohovr
stevnej kompozlcie spočlva v 
dôslednej nadväznosti, čim au
tor necháva prehovoriť stále 
nové v~razové roviny v Ich vzá
jomne j jednotiacej prepojenosti. 

OvoMkov Husrov~ koncert 
vyznel · v interpretácil josefa 
Skol'epu vydarene. Rozhodne te
ši skutočnos ť, že koncertn~ 
majster :;lovenske i filh armónie 
je na tolko pohotov~m ·sólistom, 
aby zvládol takú náročnú úlo
hu ako kladie Dvol'ákov kon
ce;t na sólového hráča. Mož
nosť častejšieho sólového vy
stupovania by Iste pôsobila 
kladne na jeho pocit Is toty a 
rozvljala by schopnosť byť pre
zentnejšlm a akt!vnejšlm člni
terom v súhre s orchestrom. 
Garanciou tohto úspechu bola 
jeho muzikalita a Iná spolah
livo fungu júca technika. 

Konfrontácia Dvol'ákovho 
Husrového koncertu s janáčko
vou Symfoniettou upozorňoval\ 
- viac ako sme si to doteraz 
azd111 uvedomovali -, aká pr1e· 
pasť sa otvára medzi týmito 
mimoriadnymi osobnosťami čes
kej (či česko-moravskej) hu
dobnej tradlcle. janáčkova ori
ginalita a jeho osobitý prejav 
majú svoje korene v novoro
mantických východlskov~ch po
zlclách; skladater ich však pre
sadzoval v mnohom radikálnym 
odklonom od viacer~ch kon\len· 
eli, ktoré ešte platili za nepos
trádatelné. Vynachádzal často 
úplne nové postupy a metódy, 
ktor~mi dokázal zv~razniť 
vlastnú harmonlckt1 paletu, 
vlastn~ melos. Dosiahol svoj 
ciel aj v momentoch, kde sús
tava jeho prostriedkov nedosa
hovala onú uzavretosť, aká 
vládla medzi prostriedkami ro
mantickej tradlcie. A možno 
práve preto vytýčenú métu aj 
dosiahol. svojimi novátorsk~ml 
činmi s prltomJ1oval tak nov~ 
svet predstáv a pocitov, jav! sa 
to čoraz zretelnejšie aj ex pos,t. 
Dirigent Libor Pešek vyhovel 
požiadavkám interpretovan~ch 
skladieb v maximálnej miere, 
podal ich v dokonalej sústre
denosti, pričom vykreslil plas
ticky l tie najjemnejšie detai
ly. Cltliv~m koordlnovanlm fa
rieb nástrojov l nástrojov~ch 
skupin dal kompozlciám vnt1tor
nú diferencovanosť - pri úpl
nom zachovani Ich jednoty a 
celistvosti. 

Koncert prijalo s velkou sym
patiou aj obecenstvo, k·toré 
kvitovalo nespornú zásluhu di
rigenta pri stvárnenl diel od se
ba tak vzdialen~ch. 

)AN ALBRECHT 

- *-
5. a 6. IV. 1984. V. Godár: Partita (premiéra); W. A. Mozart: 
Koncert pre klavlr a orchester B dur, K. z. 595; L. Yan Bee
thoven: Symfónia č. 5 c mol, op. 67. Sloveneké filharmónia. 
Dirigent: Bystrlk Reiucha. Sólistka: Marta Dejanové, klavlr 
(BĽR). 

Partita pre 54 sláčikov~ch ná
st rojov, čembalo, tympany a 
trubicové zvony Vladlmlra Go
dára vznikla r. 191:13 na objed
návku SF. Plitčasťov~ cyklus za
chováva princlp pohybového 
kontrastu partlty. Každá z -časti 
nes ie označenie niektorej, naj
mä z barokovej hudby známe j 
formy v tomto poradi: Fúga, 
Concertino, Corale, Capriccio, 
Canzonetta. Autor sa neusiluje 
o Ich Istú hierarchizáciu, ale 
každá čast má približne rovno
cenné postavenie a logicky nad
väzuje na predchádzajúcu. V 
priebehu evolučného procesu 
postupne pred divákom defiluje 
obraz diela s novosťam1 zážit
kov, farieb, nálad, aby po do
zneni posledn~ch tónov sa za
vŕšila kompozlcia vo svojej ce
listve j tvarovosti. V bulletine 
zdôvodľluje Godár základný i
deov~ zámer Partity, ked sa 
snaž! vyvolať u posluchá,ča 
predstavu niečoho, čo už ke
dysi jestvovalo. Nastoru je tak 
problém vzťahu súčasnost i k 
minulos ti. jediné však, čo mi
mllosť evokuje, je zvuk čemba
la - v niektor~ch partiách po
s l edn~ch časti pomerne v~raz
ne exponovan~ - k čomu pri
stu puje ti ež koncertantn~ prin
clp. Godár vytvára totiž pre or
chestrálnych hráčov celé série 
prlležltostl využi ť technické, v~
razové, dynamické možnosti ná
strojov~ch kom binácii. Sklada
tel - napriek svojmu veku 
[nar. 19561 - preukázal mimo
riadnu vynaliezavosť pri prepo
jovanl modernejšej hudobnej 
reči s tradlciou. Tak~to kom· 
pozičn~ . spôsob zaruč u je dielu 
pr lstupnos.ť. zrozumltelnost, pre
hfadnosť, burcuje koncentráciu 
a presvi edča aj priemerného 
návštevnlka. Svedčilo o ·tom o, l. 
ai nadšené prijatie diela obe
censtvom. Mnohonásobn~m de
lenlm [ napr. 1. husle hra jú 
mies tami až 12 odlišn~ch par
tov 1 predostiera Purtlta pred 
h ráčov a dir igenta rad prob
lémov, ale z charakteru inter
pretácie bolo možno usudzovať, 
že Ich radi a úspešne vyriešili. 
Hudobné plochy vyzn ievali ú
činne, prirodzene a nech~bal v 
celom priebehu ani muzikant
s k ~ tah . Svojim výrazov~m do
pHdom a spôsobom riešenia 

predstavuje dielo prlnos pre 
s lovenskú orchestrálnu tvorbu , 
ktorý teši o to viac, že kom po
zlcla pochádza z pera tak mla
dého sklada.tera. 
Počas svojej kariéry osvedčil 

sa Režucha neraz ako znamenl
tS· a zasväten~ interpret súčas
nej tvorby. V prlpade Godára 
doltá.zal rázne vykročiť z uli
ty rutinovaného remesla a ne
chal sa Inšpirovať latentnými hu
dobn~mi kvalitami partitúry k 
muzikantsky plne zaangažované
mu prlstupu. 

Dlrigentova intE!Tpretácia "Osu
dovej" zohladňovala beetho
venovské brio, pravda, s mierou 
zodpovedajúc-ou požiadavkám 
klasického št~lu. Symfónia sa 
niesla v znamen! velkorysej kon
cepcie; uprednostľ\ovala v~ra
zov~ dopad celkovej v~stavby. 
Až na menšie zakol!sanae tempa 
a Istoty v Andante con moto 
(pri sólach a motivickej práci 
dreven~ch nástrojov ) držal dl· 
r lgent tempovt1 tetivu pevne v 
rukách. V~razne uplatnil aj 
svoj zmysel pre mieru, zbytoč· 
ne nepatetizoval, ani nedrama
tizoval, a .predsa bol jeho Bee
thoven plnokrvný a dynamicky 
p riebojn~. 

Bulharka Marta Dejanová je 
v~borne technicky pripravenou 
klavlrlstkou. jej pasáže boli po
hyblivé a pomerne zretelné, 
skoky Isté, vy~ovnanosť oboch 
rúk tmponujúca. Prvá časť 
Koncertu však utrpela ls·tou 
mierou vnútornej nervozity. Aj 
po s tránke zvukovej jej tónu 
chýbal iskrlvejšl brilantný od
tieň. Z to hto dôvodu mohol aj 
dirigent trochu ubrať na inten
zHe orchestra, aby umožnil kla
vlru vystúpi( viac do popredia. 
V zasnenom Larghette presved
čila Dejanová hlbokým cit<>v~m 
ponorom medl·tatlvneho charak
teru a vo finálnom AUegre su
verénnym zvládnutlm nároč
ných pasáži. Podla nášho názo 
ru snaha o št~l<>vost zaprlčlňo
vala miestami zúženú amplltt1-
du plastlckosti v budovani fráz, 
čo ukr~valo tendenciu po istom 
stereotype. No najmä za strhu· 
júcu suverenitu t echnického 
zvládnutia zožala Deja·no vá za
slúžen~ úspech. 

VLADIMIR CIZIK 

PROFILY MLADf"CH 

Sklada tel 

Peter 
Breiner 
Peter Breiner (nar. 1. jfíla 1957 
v Humennom) vyltudoval Kon
zervatórium v Koliciach v od
bore skladba a klavfr. V lt6diu 
pokračoval na Vysokej Jkole 
mfízickfch umeni v Bratislave 
(kompozfcla) v triede prof. Ale
xandra Moyzesa, ktorfí absolvo
val v roku 1981 Symfóniou pre 
velký orchester. Pracoval ako 
hudobný relisér v Ceskosloven
skom rozhlase v Bratislave, po
tom vo vydavaterstve OPUS. 
T. il. nie je viazaný lladnym 
zamestnanlm, venuje sa vtlač
ne kompozičnej a koncertnej 
činnosti (ako dlezovf klaviris
ta) . 

Z diel : orchestrálne - Tri 
skladby pre orchester (1977), 
Variácie na tému A. Berga pre 
symfonickf orchester (1977), 
Protlvety pre symfonickf or
chester ( 1978), Concertino pre 
violu, klavfr a sláčiky (1981), 
Symfónia (1980), Také jedna 
burleska pre malt orchester 
(1981), Niečo ako koncert pre 
klavfr a komorný orchester 
(1983) . Oali( koncert pre kla
vlr a orchester ( 1983); ko
morné - Fraktfíry pre 2 flauty, 
fagot a ilembalo (1979) , Sláči
kové kvarteto (1981) , Variácie 
pre klavlr na tému W. A. Mo
zarta (1981), Hovoriace bodiny 
pre hoboj, fagot, vlolonilelo a 
ilembalo (1982), Trlo pre 2 vlo
lonilelé a klavfr ( 1984); muzi
kály - Carovné čaila (1978), 
Ukradnutf biely slon ( 1984), 
Brzdy ( 1981); scénické hudba, 
dlezové a taneilné hudba. 

Na každého z nedávnych ab
solventov kompozlcle na Vyso
kej škole múzick~ch um eni v 
Bmtlslave sa už "nalepili" ur
čité prlvlastky, aký ten-ktor~ je, 
ako tv.orl, aké sú jeho názory 
na život atd. Sama som predne
dávnom naplsala v Hudobnom 
živote o Petrovi Brelnerovl, že 
pri tvorbe preferuje moment 
hry; ďa l ši ho označujú za iro
nika, ktor~ si v svojej hudbe 
- ale i v živote - zo všetké
ho robi žarty, nič neberie váž· 
ne. Takéto súdy sa potom ťažko 
vyvracajt1, na jmä, ked st1 do ur
čitej - l ked nie velkej -
miery pravdivé. 

Peter Breiner od 9 rokov štu
doval externe na košickom kon
zervatóriu hru na klavlrl. O svo-

jom povolani vlastne nerozho
doval - š tt1dium hudby mu vy
plynulo ako samozrejmosť, vô
bec neuvažoval nad ln~ml mož
nosťami. Na konzervatóriu zis
kal l základy kompozfcie a po 
maturite v obidvoch odboroch 
sa prihlásil na šhldlum kompo
zlcle na Vysokú školu múzlc
k~ch umeni - tiež akoby auto
maticky, inak to snáď ani byt 
nemôže. 
Počas štúdia v Bratisllllve sa 

začal pretvárať jeho estetický 
ideál. Do tej doby sa orientovai 
dosť jednostranne; teraz spo· 
znal aj iné hudobné žánre, z 
ktor~ch ho najviac zaujal džez. 
Ako citlivý muzikant objavil 
mimoriadne schopnosti a kvali
ty t ejto hudby, ktorá - vda
ka svojej úprimnosti a emocio
nálnej účinnost! - prenikla 
takmer do celého sve·ta a sta· 
la sa doslova "hudbou, ktorá 
spojila svet". Vďaka dobrej 
technickej pripravenosti a hráč
skej pohotovosti sa Peter Brei
ner stal aktlvnym klaviristom 
v rôznych skupinách a orches· 
troch ; na jtrva lejšou je spolu
práca s Petrom Lipom. Ok·rem 
toho pôsobi ako štúdiový hráč 
na klávesových nástrojoch 
teda s prevádza pri nahrávanl 
každého, kto ho potrebuje. 

Ale vráťme sa ku kompozlcli. 
Spomenula som dve charak<te
rlstlky: ·hravos ť a irónl'u. P~·vú 
by som chcela potvrdiť, druhú 
spochybniť. 

Pri počúvanl orchestrálnej 
skladby Taká jedna burleska 
sa ml vynárali myšlienky, že 
autor sa doslova "opája" zvuko
vou krásou jeho možnosťami, 
zbiera náp~dy zo všet,k~ch kú
tov hudobnej kuchyne a ukla
dá Ich do celku smiešno-váž
neho a čo do št~Ju prakticky 
nezaškatulkova telného. Pohy
buje sa prevažne v rámci to
nálnej harmónie, mysli melo
'dlcky, prevláda tanečnosť, !ľa
dosť z hry. Ako sám hovori: 
,.PHem hudbu preto, aby som 

Sovietski hostia v Bratislave 
Ces tou domov z rozsiahleho 

zá jazdu po západnej Európe za
stavil sa v Bratislave Stétny 
symfonický orchester ZSSR a 
pod taktovkou Vladlmira Ver
bickébo predstavU sa bratislav
skému obecenstvu 7. aprlla t. r. 
v Koncertnej sieni Slovenske j 
filharmónie. Vystúpenie soviet
skeho orchestra vhodne zapad
lo do programu osláv 39. v~
ročla oslobodenia Bratislavy. 

Renomované sovietske syrnlo
nlcké teleso upútava predovšet
k~m svojimi vef,k~mi zvukovo
vl~tuóznymi možnosťami. Po 
technickej stránke sú hráči vý
borne pripraven! a skvele zo
hrali. V porovnani s našimi t e
lesami využlv·a orchester overa 
intenzlvnejšie a prlebojnejšie 
dynamickú paletu, v~sledkom 
čoho sú úderné a dramatické 
v~mzové plochy overa prlkrej
šle, vášnivejšie a vyhrotenejšie. 
Dlhoročná existencia orches

tra (založili ho r. 1936], dô
kladná priprava, Interpretačná 
zafixovanost predvedeného re
pertoáru boli t~ml momentami, 
ktoré umocňovali s ugestlvny 
dojem z vystúpenia ,tohto tele
sa v Bratislave. Verbickij v str
hu júcej koncepcii vybudoval ú
v·odnú orientálnu fantáziu Isla
mey od M. A. Balaldreva (v Lja
punovovej inštrumentácii), pri
čom v~razne podčiarkol živelný 
spád kabardinského ludového 
tanca v krajn~ch t1sekoch die
la. V kontrastnom strednom 
Triu presvedčiv·o formoval roz
túženú lyrlckú kantilénu. Ak 

rytmiCká pestrosť čl bohatosť 
diela i prlvaly zvuku boli pre
vierkou neb~val~ch virtuóznych 
možnost! všetk~ch nástwjových 
skupin, tak kantiléna predná
šaná jednotlivými nástrojmi čl 
skupinami dokumentovala zasa 
farebno-v~razové schopnosti 
hráčov. 

Aj Cajkovského predohra-fan
tázia Romeo a Júlia odznela v 
plnokrvn~ch stavebn~ch pro
porciách, pLn~ch prlkrych kon
trastov. Verbickij dokázal vy
čariť z orchestra pozoruhodné 
riešenie niektor~ch part!! po
pulárnej skladby. Velmi účin
ne vystava,l napr. úvodn~ úsek 
so zdržanlivým klu dom; vyvo
lával u poslucháča dojem neb~
valého napätia, očakávania. 
ktoré sa ventilova la až v nas
ledu júcom dramaticky s trhujú
com úseku. 

Vo všeobecnosti modeloval 
dirigent línie s lntenzlvnym ro
mantick~m prlstupom, čo sa 
adekvátne premietalo aj do ago
glckého vlnenia. T~m. že pri 
dynamickom narasta nl obyča j
ne dochádzalo l k zr~chleniu 
tempa, bolo treba pri reprlzach 
myš lienok vrátiť sa do pôvod
nej tempovej hladiny. V niekto
r~ch prlpadoch začlnal Verbic
kij budovať širšie plochy v tro
cha pomalšom tempe, aby ich 
ma l z čoho rozv!jat a zr~chlo
vat. Tento jeho lnterpretačn~ 
prlstup sa rozchádzal s našim 
vkusom najviac v záverečne j 9. 
symfónii e mol, op. 95, Z Nové
ho sveta od A. Ovoféka. 

ludom urobil radost. Ze Je z 
hladiska kompozi/Jn~ho hetero
g~nna? Iste, lebo taký te kaž
dodenný život; skladd sa z 
množstva rýchlo sa strieda/li· 
cich chvtr, z ktorých každd pri· 
ntlla nie/Jo In~, Iných ludt, Ind 
probl~my, in~ prostredie. Tak 
žifem, tak to cttim a tak to 
muslm vyJadrif. Nerdd rozmý!· 
lam, pre/Jo to tak roblm; pros
te to tak must byt". A kedže 
Peter Breiner nemá problém né· 
pady spracovať, vytvarovať a 
vyváži( do celku, jeho hudba _, 
napriek neobyčajnej rozmani
tosti v jednotlivostiach - pO· 
sobi na poslucháča uceleným 
dojmom. je v nej úsmev i váž· 
nost, bezstarostnosť l uvéžll
vost, nadhlad l vyslovenie vlast
ného názoru. V žiadnom pr1pa· 
de nechce .byt Ironický, úsmev 
či humor je v jeho hudbe pr1· 
tomn~ Jen do tej miery, v akej 
ho prináša život - ako jedna 
z jeho st1čast1 . 

1 v ďalšieh skladbách c1olime 
rôznosť pohladu na hudobný 
materiál, prepojenie rôznych 
hudobných druhov. Oalš1 kon· 
cert pre klavlr a orchester pat
rf do oblasti symfonického dže
zu, pričom zachováva klasickú 
formu koncertu; vo Variáciách 
na Mozartovu tému pre klavlr 
skladater odhaluje nové m~
nosti spracovania známej té
my, vytvára In~ uhol pohladu 
na zvolený hudobný materiá,!. 
Naproti tomu Fraktúry pre 2 
flauty, fagot a čembalo ( štu
dentská práca), čl Hovoriace 
hodiny pre hoboj, fagot, v!olon· 
čelo a čembalo ( 1982) repre
zentujú úplne Iný svet autora, 
nielen vážny, ale l meditujúc!, 
filozofu júci. 

Na koniec treba spomenúť i 
ďalšiu významnfi oblast Brelne
rovej tvorby, a tou je viacero 
scénick~ch hudieb (A. Fredro: 
Pán jowlalskl, 1979, F. R·ojas 
Zorllla: Celestlna, 1980, obe pre 
Stúdia VSMU, ). N. Ne~troy: Ta
lizman, 1984, Divadlo SNP Mar
tin, A. Casona: Mlynárka z Ar
cosu, 1982, DjGT Zvolen, F. 
Garcla Lorca : Plánka, 1982, 
DJGT Zvolen), dalej muz*á;ly 
( Carovná čaša, 19~Q. Cs. tele· 
vlzla, Brzdy, 1982, Nová scéna 
Bratislava, Ukradnutý biely 
slon, trojčasťov~ muzikálový se
riál, 1984, Cs. televlzla) a väč
šie množstv,o tanečnej hudby 
pre Cs. rozhlas. V t~ch.to die
lach môžeme najviac obdivovať 
Brelnerovu schopnost kompo
novať na úrovni ak~kolvek druh 
hudby v akomkolvek štýle a 
pre každú prlležltosf. A to je 
danosť, na ktorej sa dá sta'Vat 
v budútnogtl. 

EVA CUNDERLIKOVA 

V nušom pavedami je zafixo
vaná predstava jej Interpretácie 
- v dávkovanl tempa, Intenzi
ty dynamiky, v artikulácii (po· 
ch opi terne s lst~ml variantami 
menšlch - väčšlch odch~lok) -
z podania celých generácH čes
k~ch dirigentov. Z hladiska a
gogiky l dynamickej formy je 
úplne odlišná koncepcia, s akou 
so sovietskym telesom predstfi
pll Verbickij. Značné výkyvy 
tempa, prlkre gradácie spoje
né so zr~chlovanlm boli pre 
nás nezvyklé, ba miestami až 
provokujúce. Od tradlcle sa tá
to koncepcia najviac vzdlalUa 
vo finále (Allegro con fuoco], 
ktoré v t1dern~ch polo hách dos
távalo -charakter r~chleho po
chodu s odlišnou artikulác-Iou. 
Sovietski hostia prišli s Inter
pretáciou, ktorá búmla tradič
né schémy a zohladňovala ro
mantickosť obsahu nielen v ob
lasti citového dotvárania, ale aj 
vo v~raznej a mplitúde tempové
ho vlnenia. 

Obecenstvu to však zrejme 
neprekážalo, pretože technické 
zvládnutie, strhujúca vitalita a 
nesporné citová účast ho strhli 
k prejavom spontánneho potles
ku, ováciám, ktorými sl vynú· 
tllo od orchestra dva prldav
ky. Najmä druhý - populárrua 
Lezglnka od A. I. Chača.turiana 
- bola zaujlmavá t~m. že zá
kla dné rytmické ostlnato stvár· 
ňovala fascinujúce na malom 
bubienku mladá žena, zatial čo 
Verbicki j opustil dirlgentsk~ 
pult a orchester zahral tanec 
sám v strhuj ócom tempe. 

VLADIMIR CIZIK 



Tr janov shakespearovský balet 
U hudobno-divadelných adaptácii sláv

nych literárnych, čl dra_matických látok 
sl spravidla každý recipient, teda l kri
tik, pomáha pri tvorbe hodnotového sú
du starou osvedčenou zásadou: opýta sa 
totiž sám seba, čl dielo prinieslo oprótl 
svojej predlohe niečo nové a Inak nevy
slovltelné a čl je. pre vnlmatela zaují
mavé l samo osebe, teda akoby nezávis
le na slávnom zdroji. Táto nezávislost 
je samozrejme len relatlvna, pretože ori
ginalita nového výtvoru môže spočlvat 
pr_áve v tom, že sa mu podari ozvlášt
nl!t t. j. inak nasvetllť, ':'ÝChodzlu látku. 

uvahy tohto typu vyvolá nutne v kaž
dom návštevnlkovl brnenská Inscenácia 
baletu Václava Trojana Sen noci sväto
jánskej, ktorej pôvodná premiéra pri
padla na 23. marca 1984. Vo chvili, ked 
plšem tieto riadky, má už dielo za sebou 
1 prvé reprlzy a divácky ohlas svedči o 

ho života viackrát [raz formou scénic
kej hudby pre divadelné predstavenie, 
druhýkrát kompozlciou hudby pre roz
hlasovú adaptáciu hry a naposledy pred 
baletom ako autor hudby k jedinečnému 
Trnkovmu filmu). lnšpiratlvne na neho 
pôsobili aj shakespearovské analýzy an
glického režiséra P. Brocka a polského 
bádatefa J. Kota. V. Trojan teda vedel, 
že enigmatická syntéza antických, rene
sančných a manieristických podnetov, 
oslava mýtu i pr!rody a triumf romantic
kej rozprávkovej naivity l rafinovaného 
inotajového erotizmu nemôže byt vyjad
rená simplifikujúcou partitúrou ako pú
hym návodom k ďalšiemu pohybovému 
a vizuálnemu riešeniu. Bol si naopak ve
domý toho, že s každou figúrou, symbo
lom, situáciou, ba púhym menom posta
vy sa dostáva do hry celý trs tradlc, vý
znamov a možných výkladov. Trojano-

Záber prlblilujúci vydarený inscenačný tvar Trojanovho baletu Sen noci sväto
jánskej. V popredi ;dava M. Slezlngrová a J. Kyselák. Snimka: V. Va!lák 

nespornej životnosti inscenácie, z ktorej 
sl odnáša s ilné dojmy ako detský náv
števnik čl radový priaznivec konvencii 
tanečného divadla, tak i náročný, kom
plexne uvažujúci konzument umenia. Pri
č-lny úspechu možno iste hladat ako v 
prlznačnej kvalite a prlstupnosti Traja
novej hudby, tak v choreog rafickej fantá
zii Luboša Ogouna a v technickej v'y
bavenosti brnens kého baletného súboru. 
Oba tieto faktory by však samy osebe ne
museli zaručovať tak jednoznačné vyzne
nie Inscenácie. Hlavnú pričinu jej pôso
bivosti musl~e hfadať v zvláštnej po
vahe genézy diela, inak povedané v sku
točnosti, že komponujúc! s kladater bol 
·až do okamihu svo jho náhleho odchodu 
v úzkom s tyku s budúcimi tvorcami In
scenácie. 

Skúsený tvorca početných divadelných 
a filmových hudieb sa s daným shake
spearovs kým sujetom vyrovnal za svo j-

vou spolulibretistkou bola preto od za
čiatku autorka scény a kostýmov premié
ry Alena Hoblová. Obaja autori sa za
rnýšfali nad významovostou každej hu
dobnej frázy v jej korešpondencii s pri
slušným vizuálnym prvkom a vznika jú ca 
"audiovizuálna partitúra" bola zasa kon
zultovaná s budúcim choreografom a re
žisérom Lubošom Ogounom. Tro janova 
hudba navyše sama využiva široký regis
ter š týlových a žánrových intonácii, od 
"čistého" novoklasicizmu, cez praktiky 
s klada terov romantického a moderného 
baletu (zvlásť S. Prokofieva a B. Marti· 
ní1). až po exponovanú timbrovosť bicích 
nás tro jov a názvuky súdobej tanečnej 
rytmiky. V lyrických i t a nečných pasá· 
žach prichádza zaiste k s lovu i ohlas 
česk ej kompozičnej tradicie. českéh o ta
nečného folklóru a pochopitefne i ne
klamná trojanovská nota. Asi osemdesiat
minútová hudba nepreds tavuje pri tom 

20 rokov MZBU 
Dei) učitelov - 28. marec - , kedy si 

prlpomlname narodenie významn ej osob
nosti učlt ela národov, filozofa výchovy 
J. A. Komens kého, tohto roku ožil ra
dostným spevom Miešaného zboru brati
slavských učitelov ( MZBU] v koncertnej 
sieni Cs. rozhlas u na slávnostnom kon
certe, ktorý usporiadal odbor škols tva 
Národného výboru hl. mesta SSR Bra
tislavy pri priležltosti jeho 20. výročia 
založenia. 

Tradlcia pestovania zborového spevu 
medzi uči tefmi začala viac než pred šesť
desiatimi rokmi v r. 1921 vznikom Spe- ' 
váckeho zboru slovenských uč it efov. 
Mnoho členov tohto najstaršieho učltef 
ského vokálneho telesa na Slovensku sa 
zameralo na výchovné pôsobenie, či roz
vljanie umeleckej činnosti budovanim 
detských, mládežnlckych zbO!'OV l zbo
rov dospelých. j edným z nich bol aj od
borný asistent PFUK v Bratislave dr. Jo
zef Potočár, ktorý nadobudnuté skúse
nosti preniesol ako prvý dirigent do no
vozaloženého Miešaného zboru bratislav
ských učltefov. 

Miešaný zbor bratislavských učitefov 
pri Pedagogickom ústave mesta Bra ti
slavy vznikol v r. 1964 zásluhou lnicia
tivy zanieteného školského pracovnlka, 
inšpektora a hudobnlka, dlhoročného 
predsedu zboru Gus táva Htllca. Hlavné 
poslanie zboru v počiatkoch pôsobenia 
spočlvalo v poskytovani odbornej a me
todickej pomoci učiterom hudobne j vý· 
chovy v základných školách pri práci so 
žiackymi speváckymi zbormi. Sirenie a 
spros tredkovanie h odnôt umenia v dob
rovofne j aktivite približne 70 učitelov, 
ktor! sa z kultúrne j potreby a záujmu 
zaoberali umeleckou tvorbou a Ilou sa 

aj primerane spoločensky rea lizovali, po
tvrdzuje, že 20-ročná koncertná ume
lecká a výchovná činnosť MZBu' v sú
časnosti prerást la jeho pôvodne stano-

. vené zameranie. Rozvoj umelecke j tvori · 
vos ti MZBU vďaka svojim vedúcim [od 
založenia ho umelecky formovali zbor
majstri I- Potočár, S. Klimo, P. Hradi l, 
A. Vykydal, E. Gá lik, v súčasnosti ho ve
die mladý abso lvent zborového di rigova
nia Milan Seidl z triedy prof. j. Ha luzie
kého l nezostal bez odozvy. O kvalitnej 
úrovni a dobrej reprezentácii na domá
cich i zahraničných fórach nás infor
mujú zlskané ocenenia, vyznamenania, 
diplomy ( 2. miesto v súťaži o Zlatý ve · 
niec mesta Bratislavy r. 1965, 1. cena 
v celoslovenskej súťaži miešan ých zbo
rov - Zla tý veniec Slovenska r. 1966, 
2. cena na medzinárodnej súťaži v Llan
gollene r. 1968, 3. miesto v žens kej ka
tegórii v Middlesbrough ]. Od r. 1967 
zbor uskutočnil koncertné zájazdy do 
V. Británie, Fínska, Francúzska, Madar
ska, Rakúska , Svédska a niekofko opä
tovných ciest do juhoslávie a Bulharska. 
Rozvinuté s ú i družobné s tyky MZBU s 
mestami Turku - Ľubfana - Ruse (Fin· 
sko, SFRJ, BĽR]. Predsedníčkou a dlho· 
ročnou speváčkou zboru je Milota Sim
kovicová, inšpektorka na odbore š kol stva 
NVB; hlas ovú s tránku MZBU kultivuje 
pedagogička jana Billová . Spev, ktorý sa 
s tal záfubou a láskou zboristov, vyža
du je často mnoho hodin venovaných ná
cviku a pracovným stretnutiam. Ročne 

a bsolvujú okolo 30 vystúpeni - zach o
vávajúc a oživu júc kultúrne ded ičstv o, 

pokrokové kultúrne a spoločenské tra
dície interpretáciou diel s lovem;ke i, čes 

kej i sve tovej hudobnej tvorby. Význam-

žiadnu triešť: jej prebohatá va rieta pres
ne zodpovedá všetkým významovým plá
nom prlbehu. 

A čo vlastne na brnenskom javisku 
Janáčkovho divadla v priebehu predsta
venia vidlme a počujeme? Predovšetkým 
spolahlivú hru operného orches tra ( diri
gent Jan Stych), s ktorou dokonale ko
rešp-onduje scénická akcia. Rozhodne tu 
nejde o púhy dejový balet, i ked všetky 
podstatné sujetové momenty sa zacho
vávajú: aj pohybová akcia, ako ju kon-

'cepčne premyslel Ogoun, integruje všet
ko, čo môžu dejiny žánru ponúknuť, od 
špičkového tanca a vznosných elevácil, 
cez pantomlmu, až po vhodne apliko
vané prvky akrobatiky. Dekorácie A. 
Hoblovej sa obmedzujú na zavesené -
a podla potreby kinetické - povrazové 
kompozlcie, scénický celok však dotvá· 
rajú okrem práce so svetlom neuveriter
ne pestré kostýmy. Účinným momentom 
sa stávajú l živé obrazy, overa dôleži
tejšie je však rozvinutie _farbistej pohy
bovej akcie do celej hfbky priestoru 
a po všetkých významovo zfivažných 
osiach javiska. Dosial nikdy sme v Br
ne nevideli tak organickú spätosť veli
čln, akými je tancujúce telo, kostým a 
rekvizita (snáď sa tu pozitlvne zhodno
tili i s kúsenosti z farebného bfibkové
ho filmu), len málokedy mani festuje ta
nečné divadlo arzenál svo jich his toric
ky daných prostri edkov s takou odva
h ou, až na samotný prah artizmu, bez 
toho, aby sa pritom akokolvek oslabila 
schopnos ť vypovedať špecifickými pros
triedkami o de ji a jeho mnohovrstevna
tom zmysle. 

V dvojito obsadených úlohách, od ver
kých postáv až po personifikácíe zv ierat 
či rastlin, je angažovaný prakticky celý 
brnenský baletný ansámbel. Vyzdvihnime 
tu profilované výkony protagonistov ( ). 
Kyselék - Theseus, D. Ma!tallfová -
Hippolyta, L. Večel'a - Lysandr, S. Zej
dová - Hermie, Z. Kérný - Demetrlus, 
E. Trnková - Helena, Z. Hanzlovský -
Oberon, J. Bafinková - Titan ie], virtuo
zitu I. Vejsadu v klúčovej úlohe Puka 
a vynaliezavú komediálnosť "remeselní
kov" [A. Schuster, S. Olbricht, N. Pe
cháček a d.) , zabezpečujúcich_ efekt "di· 
vadia na divadle". Avšak každý výkon 
tu nesie s voju zvláštnu pohybovú chm,ak
teristiku a pri všetkej svojej tanečnej 
profilovanosti , ba in dividualite, je vkom
ponovaný do celku, ktor-ý môžeme hoôno
tiť ako svojho druhu baletné .. ~otá!ne" 
divad lo. Práve toto javiskové uchopenie 
Trojanovej partitúry nám umožňu je vy
sloviť súd , že sa skladate rovi podarilo 
v samotnom závere vlastného tvorivého 
vývoja napisať s voje najor iginli lnejšie 
scé)lické dielo, s ilné snáď nie v zmysle 
jed in eč!losti hudobne j reči, rozhodne 
však ako druhovo žánrová syntéza, kto· 
rá obsahuje predpoklady synteti ckos ti 
defi nitlvneho scénického tvnru . . A ten za
sa korešponduje so syn tézou toho, čo 

s me dnes schopní výkladovo vložiť do 
shakes penrovs kej vlzie Sna noci svä to
jánskej. 

JIItf FUKAC 

ný podiel v činnosti MZBU tvoria vý
chovné koncerty pre žiakov lJra tis lav
ských, a le i ďalších škôl. Na Sloven
sku zbor plni z cel ospo l očenského hla
diska v na~ej národne j kultúre dôležitú 
k ultúrno-politickú funkciu, hoci sa taká· 
to záujmová umelecká činnos ť málokedy 
hodnoti a doceiíuje. 

Na s pomenutom s lávnostnom koncerte 
MZBU s triedavo dingovali Milan Seidl 
a Pavel Baxa a . h. Odzneli rôznorodé 
skladby a cappella. Najmä s tvárnenie 
diel s lovenských autorov prezrádzalo dô · 
vernú spätosť zboru s národnou tvor
bou. Hrdosťou, láskou a vlastenectvom 
poznačené hymnické zbory Hoj, vlasť mo
ja M. Schneidra-Trnavského, Aká si mi 
krásna E. Suchoňa, ludovou melodikou 
inšpirované diela s kladatelov j. Cikkera, 
O. Francisciho, J. Malovca, A. Zemanov
ského, angažované zbory s mierovou a 
protivojnovou tematikou Z. Mikulu, I. 
Bázlika, poeticky im presionisticky ladený 
zbor I. Hrušovského - našli zan ietených 
tlmočnlkov v čl enoch MZBU. 

Z doteraj ších vyznamenani udelených 
zboru spomeľ\me Zlatú meda ilu za kul · 
túrny rozvoj hl. mes ta SSR Brati slavy od 
rady NVB, medailu "Cerven 1300" za 
rozvoj družobných stykov miest Bratisla-
va a Ruse od kultúrnej rady bulharského 
mesta Ruse a každému členovi MZBU me
dailu Laureát všezväzového festivalu zá
u jmovej činnosti. Os vetový ústav hl. mes
ta Bratislavy udelil pri príležitosti 20. 
výročia vzniku MZBU pamätnú bronzovú 
medailu. V rámci osláv svoje j dvadsať 

ročni ce zbor usporia da l 14. aprlla 1984 
v úDPMKG slávnostnú konferenciu , na 
ktorej sa bilancovali dosiahnuté výsledky 
a zárove11 naznačili a i pers pek ti vy do 
budúcnosti. 

BOZENA DLHAŇOVA 

GRAM O RECENZIE 
Antonio Vivaldi: Initrumentálne koncer
ty III. 
Koncert pre dvoje husi! A dur, RV 521; 
Koncert pre dvoje husli d mol, RV 514; 
Koncert pre husle a violončelo A dur, 
RV 546; Koncert pre dvoje husli, dve 
violončelá D dur, RV 564 
Sólisti: Bohdan Warchal, Jozef Kopei
man, Peter Hamar - husle; Juraj Ale
xander, Viliam Šáray - violončelo; Ale
.under Cattarino - čembalo 

Slovenský komorný orchester, umelecký 
vedúci Bohdan Warchal 
OPUS 9111 0977 

Ak Ladislav Kačic vo svojom odborne 
zasvätenom texte k najnovšim nahráv
kam Vivaldiho hudby so Slovenským ko
morným orchestrom konštatuje velký zá
ujem poslucháčov a odbornikov o dielo 
tohto barokového romantika, rovnakou 
miel'ou sa na tomto úspechu podielajú 
aj interpreti - u nás najmä spominaný 
SKO. Vivaldi sa priam vklinil do ich re
pertoáru. Stal sa vari najfrekventovanej
šlm autorom, s najširšim programovým a 
interpretačným dosa hom. Tvorba sý tená 
nevyčerpateľným! nápadmi tohto rafino
vaného barokového majstra hudby akoby 
bola plsaná priamo pre interpretačný š týl 
warchalovcov. Kompozično-inštrumentač
ná invencia skladatera lad! s ich muzi
kalitou, "figurativna a tematická virtuo
zita" korešponduje s ich zvukovou bri
lanclou a perfektným technickým arze
nálom ansámbl u sólistov, "strhu júca -pul
zlicia" s muzikantským temperam entom 
umeleckého vedúceho, "kantabilnosť h a r
mónie" so zvukovou vyladenosťou jed
notného dychu sláčikov. Viva ldiho dielo 
je teda priam šité pre ten to súbor nie
len vo svojej presvedčivej vnú tornej lo
gičnosti h armónie a efektne j r ivalite slá
čikov, ale aj celkovou kompozičnou dik· 
ciou a žánrovou rozmanitosťou. jeho con
certá grossá , sólové koncerty (s kombi
náciou husi!, violonč iel) súvisia s bllz
kos ťou rukopisu sólistov SKO. Hra jú só
listicky l v dvoj -, troj- štvorkombiná
ciách, využivajúc vlastné dispozlcie an
sámblu i jednotlivcov. je to predpoklad, 
na ktorom sa udržuje úrove11 súboru; 
brúsi, hnetie umelecl<á s ila ich interpre
tácie - snaha, ktorej zaví-šenlm je dal 
ši interpretačný opus . Tým posledným 
z radu Vivaldiho tvorive j stud nice bola 
tretia gramopla t11a SKO s nahrávkami 
)nštrumentálnych koncertov" (vid hla
vička). Sólisti ich hrajú pre nich vždy 
s prlznačnou vervou; neoslňujúc, ale 
skôr obhajujúc svoj titul prominentov. 
Samozrejme, aj oni sú viazani na svoje 
"dni " a na tlm, kto ri fix u je tieto tvo
ri vé chvíle pre širokú publicitu priazniv· 
cov, čakajúc ich na každý ich nový vý
li sok. A posledný z tohto hladiska ne
patrí práve medzi najreprezentantlvnejšie. 
Už zbežný posluch na kvalitných repro
duk toroch avizu je nedosta tky, ktorých sa 
dopustil a záznamová technika. Prvé čís l o 
nahrávky vyznieva ostrými tónmi nevy
vážených sólis tov, zvukovo úzko nasnl
manými v akus ticky hluchom priestore. 
Už druhé člslo je poznačené úp lne odli š
n ým režijno-zvukovým r ukopisom (na 
e tikete sú realizátori bez konkré tnych 
údajov toho-k torého timu Komárek -
Záhradnik - K rček ; šora! - Smolin
ský ). Tón sa zaokrúhlil , zvuk sa nap lnil , 
akustika sa vyrovnala. kvalita stúpla . 
Technická vyrovnanos ť sólistov zosta la 
problémom takmer v cele j nahrávke. Na
priklad, okrem už s pomínaného prvého 
koncertu, v treťom čísl e sa do popredia 
dostalo violon če lo, l<ým vo š tvrtom čís
le zasa huslis ti pred vio l ončelistov. Tie· 
to dis proporc ie technického charakteru 
v značne j miere uberajú na celkovej kva
lite ďalš i eh o gramoplat 11ového opus u Vi
valdiho die la v podaní SKO - napriek 
vys okému š tandardnému výk onu sólistov 
i súboru. 

ETELA CARSKA 

:\lfE;-:\;-... 'ŕ' ZIJOH 
BHNI'ISL.'\Vt--lK)( 'll 

t ·(T ľEt:ov 

Pri priležitos tí dvadsa(roenice zboru vy
š la v čs. hudobnom vydava tels tve OPUS 
pr vá profilová platňa zboru. Obsahuje 
prierez repertoá ru MZBU, ktorý zbor na · 
hral pod vedením dirigentov jozefa Po
točára , Petra Hradila a Milana Seitll;;. 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Tenorista 

ICO AI 
i\ 

Svédskeho tenoristu Nicolaia Geddu 
netreba priaznivcom opery zvlášť pred
stavovať. Už dlhé roky pôsob! na mno
h ých významných operných scénach a je
ho hlas sa nám dôverne privráva z mno
hých gramafónových nahrávok. Nicola! 
Gedda, ktorý bude maf v júli 59 rokov, 
vystúpil v rámci abonentých koncertov 
milánskeho rozhlasového orchestra v só
lovom parte Brahmsovej kantáty Rlnaldo. 
Pri tejto prlležltosti sa rád prihovoril 
československe j hudobnej verejnosti a 
zaspom!nal sl aj na svoju návštevu Pra
hy. 

Boli sme svedkami tispechu v61ho 
ostatného vysttipenia v Miláne, hoci sám 
netajlte svoj zrelý vek. Ako dlho trvá va
ia spevácka kariéra? 

- V roku 1982 som slávil dve význam
né umelecké jubileá: tridsiate výročie 
môjho speváckeho debutu v štokholm
skej Krárovskej opere v Inscenácii opery 
Ch. A. Adama Postillón z LonjuÍneau, kto
rý mi otvoril cestu do sveta, a 25. vý
ročie môjho debutu v Metropolitnej ope
re v New Yorku. 

V čom spočlva tajomstvo tak dlhej a 
tispeinej speváckej kariéry? 

- Nemôžem povedať, že by som mal 
špeciálne metódy, ako udržať svoj hlas 
stále svieži a živý. Tenorový hlas, ktorý 
je vlastne pre muža neprirodzený, a tým 
cltlivejš! ako ostatné hlasy, treba pre
dovšetkým šetriť. V prleb.t!hu roka od
spievam asi 50 operných predstaven!. 
Každé z nich predstavuje úžasné nervové 
vypätie, preto si dopra jem oddych a spá
nok. Už v samotných počiatkoch ume
leckej dráhy som pochopil, že dôleži
tou podmienkou dlheJ speváckej kariéry 
je správna spevácka technika. Nikdy som 
nepodcei\oval potrebu neustálej hlasovej 
kontroly a never!m, že hlas speváka sa 
vyv!ja - ako sa to všeobecne tvrdi -
iba do veku 45 rokov. Sám vld!m, že ho
ci mlím už 58 rokov, nemám pocit hla
sovej opotrebovanosti a môžem ešte svoj 
hlas rozvljat 11 obrusovať ako vzácny ka
meň. 

Ste známy ako majster vysokých t6-

nov. Bol to dar prlrody alebo výsledok 
itCídia? 

- Od pr!rody som zdedil schopnosť 
Iahko tvorlf vysoké tóny. I ked v čase 
dospievania môj hlas prešiel určitými 
zmenami, správnym pedagogickým vede
nim nadobudol Iahkosf a zvučnosť. Vždy 
som spieval iba to, čo bolo vhodné pre 
môj hlasový natureL Po troch predstave-' 
nlach Wagnerovho Lohengrina som si 
uvedomil, že mOj hlas oťažieva a stráca 
schopnosť pravej mozartovskej Interpre
tácie. 

Spievate sporadicky aj v operetách. 
·Aké kvality - podla váiho názoru -
musi mať operetný spevák? 

- Sám som na javisku nestvárnil ve
ra operetných postáv, nie som ich dob
rým interpretom. Operetný spevák má 
mat nielen kvalitný hlas, ale musi byf 
predovšetkým vynikajúcim hercom. Ob
divujem operetu ako divadelný žáner a 
som rád, že som z tejto oblasti urobil 
aspoň viacero nahrávok. 

Comu dávate prednosť operným 
predstaveniam alebo koncertnej činnos
ti? 

- Tenorovi hrdinovia sú väčšinou mla
di Iudla, a preto by som v mojom veku 
nerád vytvoril - napriklad Romea. Pred
sa však ešte často spievam Lenského, 
Werthera a Hoffmanna. V budúcnosti by 
som rád odovzdal svoje skúsenosti mla
dým. S potešenlm som zistil, že mám 
vzácnu schopnosť naučlf niekoho Iného 
to, čo ako spevák ovládam sám. Doká
žem chápať mladých adeptov spevu, ma
jú často vera komplexov, a preto okrem 
dobrého odborného vedenia treba Im Ich 
pomáhať prekonávať a nie iba kritizo
vať, ako sa to často u pedagógov stáva. 

V priebehu n61ho rozhovoru mém mol
nosť obdivovať valu vynikajticu znalosť 
ruitlny. Je vám bUzka aj ruská hudobná 
kulttira? 

- Zial, ked som ja začlnal spevácku 
kariéru, v západných kra jinách sa rus
ké opery v originálnom jazyku prakticky 
neuvádzali. Spom!nam sl, že môjho pr
vého Lenského som spieval v Metropolit
nej opere po anglicky. Bolo ml to cu
dzie, a tak som aspoň áriu Lenského za
spieval v ruštine. Dnes sme už pochopili, 
že spievať ruské opery v preklade ochu
dobňuje tieto diela o typickú ruskú atmo
sféru. 

Spievali ste aj v Sovietskom zväze. Ako 
•l •pomlnate aa .ovietake publikum? 

- Vystupoval som viac ráz v Moskve 
l v Leningrade - nielen v úlohe Lenské-

Nicolai Gedda ako Lenskij v Cajkovské
ho Eugenovi Oneginovi. 

ho, ale ma l som aj samostatné spevácke 
koncerty z ruskej ples i\ovej tvor by. Pub
likum ma prijalo ako svojho. Je to úžas
né publikum. Pochopilo a ocenilo, že som 
s ice vyrasta l vo Svédsku ( moja matka 
bola Svédka, môj otec sčasti r uského pô
vodu), ale môj nevlastný otec bol Rus 
a ten ma naučil materský jazyk a vštepil 
mi lásku k ruskej hudbe. 

Interpretovali ste aj hudbu iných slo
vanských skladaterov a pred iným slo
vanským publikom? 

-Ano, s pieval som napriklad aj v Pra
he. Po prvý raz v roku 1967 v rámci hu
dobného festi valu Pražská jar. Ostatný 
raz som bol v Pnthe v roku 1981. Nad
chla ma celá s tará čast mesta a nád
herná panoráma Hradčian. Pri mo jom 
prvom vystúpen! v Prahe som spieval 
Dvotá kove piesne z cykl u Cigánske me
lódie v češtine. V New Yorku som Inter
pretoval aj diela Iných českých sklada
terov, spieval som v Janáčkovej Glagol
skej omši i v koncertnom predveden! 
Smetanovho Dali bora v českom jazyku. 
Vystúpil som tiež v Inscenácii Predanej 
nevesty v Metropolitne j opere - p~edvá
dzaná v ang ličt ine. V rámci jubile jného 
janáčkovho roku som mal spievať jeho 
Zápisn!k zmlzelého v Brne, no žia l, ocho
rel som, čo ml je dodnes vermt Júto. 

ANNA PODOLSKA, Miláno 

Portrét sovietskeho skladatela Alfreda Snitkeho 

V jel1o hudbe žije pulz dnešného dňa 
Dnes takmer 50-ročný Alfred Snitke 

preds tavuje j~dnu z význačných postáv 
sovietske j hudby. Meno skladatera dobre 
pozna jú a j posluchllčl na celom svete: 
veď už približne dvadsa ť rokov sa jeho 
diela hrajú na verkých festivaloch a vša
de ich sprevádza úspech. 

V čom vlastne spoč!va tento ús pech? 
Raz na besede s Alfredom Snitkem 

"zahryzli" sme sa do jednej z pálčivých 
otázok o rozvoji súčasnej hudby: otázky 
týkajúce j sa ďalšieh osudov akademic
kých hudobných žánrov na pozad! rastú
cej obrúbenostl žánrov populárnych. 

- Dnes možno citeJne pozorovaf po
kles záujmu o súčasnú vážnu hudbu, 
zvlášť u mladistvého poslucháčstva, 
hovoril skladater. - Je rahké, samozrej
me, všetko prip!sať na margo nepripra
venosti publika, popularity masových 
žánrov. Avšak problém, ako ho ja vi
dlm, je hlbšl a akútnejšl: nezriedka sú
časná mimoriadne zložitá hudba nenesie 
v sebe, v podstate, nič obrazne nové, to 
znamená, že svojim jazykom je súčasná, 
ale s vojim psychologickým pôsoben!m -
primitivna. Poslucháč to c!tl a začlna sa 
nudi ť. A naopak, hudba svojou rečou jed
noduchá, no na súčasnej duchovnej úrov
ni - má účinok. 

Takto znela odpoved A. Snitkeho a po
dra môjho názoru dal zároveň aj kfl1č 
k pochopeniu toho, v čom predovšet
kým spočlva úspech l jeho vlastných 
s kladieb. V jeho hudbe akoby žil pulz 
súčasného di\a, akoby ona vyjadrovala 
ducha súčasnosti. 

Alfred Šnitke je dnes už autorom troch 
symfónii i množstva komorných dieL 
Zvlášť spomeniem dve sláčikové kvarte
tá (prvé - venované pamiatke známej 
sovietskej filmovej režisérky Larisy Se
pifkovej, ktorá zahynula pri autoneho
de), druhý a treti husrový koncert, kla
v!rny koncert, dve concertá grossá , so
rlátu pre violončelo a klav!r, klav!rne 
kvinteto a jeho orchestrálnu verziu Rek
viem, hudbu k predstaveniu Dona Car
losa. Tieto diela pokladám za pozoru
hodné pre vysoké umelecké maJstrovstvo, 
ale a j preto, že boli vytvorené v posled
ných 10- 15 rokoch, v dobe, predstavu
júcej prelom v tvorbe skladatera, kedy 
sa talentovaný tvorca premenil na ozaj
s tného majstra. 
Vďaka bohatej tvorive j fantázii Snttke 

vytvAra i utvrdzuje v hudbe význačné 

Alfred Snitke (sprava) po autorskom koncerte v siení moskovského konzer
vat6ria. 

umelecké koncepcie. Nápad v rozvljanl 
l velký emocionálny tonus vyznačujú 
všetky jeho partitúry. V jeho tvorbe mož
no zretelne vyskúmať nerozlučné spä
tosti a súvislosti medzi epochami; autor 
utvrdzuje kontinuitu večných Ideálov v 
umeni. A také sú aj jt:ho diela, ako na
priklad oratórium Nagasaki, ktoré je váš 
nivou reakciou umelca na udalosti na
šich čias. 

Druhá a tretia symfónia A. Snttkeho -
kolosálne v meradle hudobného mysle
nia ostatných rokov - splácajú dai\ ver
kej nemeckej hudbe minulosti - Mozar
tov!, Mahlerovl, Brucknerovi. A v diele 
Hymny pre komorný orchester štylizuje 
sa hudba starobylých ruských spevov. 
Snitke vo všetkom a všade ostáva umel
com súčasným a progrestvnym, čl reflek
tuje udalosti súčasného dňa alebo od
haluje žriedla hudby v jej ďalekej mi
nulosti. V tomto zmysle je charakteristic
ké l pozoruhodne bllzke spojenie skla
datera s mnohými Yýznačnýml sovietsky
ml Interpretmi: jeho diela lntepretujú 
známi huslisti Oleg Krysa, Oleg Kagan, 
Taťjana Grindenková, klavirista Boris 
Krajnev, vlolončellstky Natalija Gutmano
vá , Tamara Gabarašvlilová - a za "hlav· 
ného dirigenta" Snttkeho hudby možno 

snáď označiť Gennadija Roždestvenské
ho. Pričom tieto zväzky sú a ktivne, obo j
stranné: mnohé kompozície piše Snitke 
špeciálne pre istých lnterpre.tov a rovna
ko nezriedka aj na ich že lanie, ako na
priklad orches trálnu verziu klav!rneho 
kvinteta In memoriam na želanie Rož
destvenského. 

Alfred Šnitke je vo svo je j pracovitost i 
neúnavný, každým rokom možno pripi
sať na jeho konto niekolko kompozici! . 
Tento intenzlvny tvorivý proces, etika i 
umelecká zrelos t skladatera, jeho vytrva
l os ť v hradan! nových pros tr iedkov vý
razu a súčasne snaha o jasnosť, prosto
tu, zretcrnosf, schopnosť ana lyzovat seba 
samého s nemilosrdnou pr!snosťou pri
viedli ho k te j kvalitatlvne j obrode, vďa
ka ktore j došlo potom k obecnému uzná
vaniu h udby A. Snitkeho i k vzbudeniu 
záujmu k nej v na jširš!ch posl ucháčskych 
kruhoch. 

Avšak v tom, že v pos ledných rokoch 
sa umelecký profil skladatera odhalil v 
nových dimenziá ch , niekedy až neočaká
vaných, vidlm ešte jednu pričinu. 

Snitke p!še vera pre dramatické divad
lo a film - hraný i kreslený. Na otázku, 
ktoré z týchto prác považuje on sám 
za najvydarenejšie, odpovedá: 

~ZAHRANIČIA 
V dňoch 10.-20. mája sa konal ul po 

23-krát festival Musica Bayreuth 1984. 
Na deviatich koncertných podujatiach sa 
predstavili renomovanl umelci a sCíbory 
z celého sveta, ako napriklad violonče
lista Pierre Fournier, organistka Marie
Claire Alainová, Bamberskl symfonlcl 
londýnsky súbor The New Swingle Sin: 
gers a inl. 

Budapeštianska opera sa renovuje. Pr
vé predstavenie v "novom" renovovanom 
opernqm dome sa uskutočni v septembri 
1984. 

Manuskript jednej nikdy neuvedenej 
omše Josepha Haydna, ktorý sa vyie 150 
rokov považoval za stratený sa opäť ob
javil v Severnom lrsku. Istf farmár na
šiel partitúru v podkrovl svojho domu. 
Sestnásťstránkový manuskript sa má one
dlho vydražiť v londýnskom aukčnom 
dome Christie; cena diela - asi 80 000 
západonemeckých mariek. 
- F~ma DeutscheGrnnmi'-op_h_on_ p_r_i_n-ies- la
na gramofónový trň digitálnu stereofón
nu nahrávku Pucciniho opery Turandot. 
Dielo hudobne naštudova l a vedie Her
bert von Karajan, hraj6 Viedenski filhar
monici, spieva zbor viedenskej Státnej 
opery a viedenskl Sängerknaben. Rovnako 
sólistické obsadenie tvoria svetové spe
vácke hviezdy: Katia Ricciarelliová Pla
cido Domingo, Barbara Hendricksová 
Ruggiero Raimondi. ' 

Berlinska Nemecká opera uviedla -
s premiérou 10. februára 1984 - nové 
nai tudovanie Beethovenovej opery Fide
lio. Dirigentom bol Daniel Barenboim, 
pod réžiu a výpravu sa podpisa! Jean
Pierre Ponnelle. 

Známy dirigentR.i~do Muti prevez
me v roku 1986 hudobné vedenie milán
skej La Scaly. Stane sa tak následnl
kom _ terajšieho šéfa - Claudia Ab bada. 

Slávna americká tanečnica a choreo
grafka Martha Grahamová oslávila 11. 
mája t. r. svoje 90. narodeniny. Spome
nieme aspoň, že inšpirovala k tvorbe ba
letov napr. D. Milhauda, P. Hindemitha, 
A. Coplanda, S. Barbera, G. C. Menotti
ho a i. 

Svajčiarsky dirigent Pierre Colombo si 
pripomenul 22. mája t. r. sedemdesiatiny. 
Je všestrannou osobnQ,sťou (má dokonca 
ukončené univerzitné vzdelanie v odbore 
matematických a pr!rodných vied) . Vy
stúpil na viacerých festivaloch, dirigo
val niekofko známych orchestrov a v 
hudobných kruhoch je oceňovaný najmä 
ako mozartovský interpret a znalec. Pô
sobi často ako člen rôznych medzinárod
ných s6ťažl (napriklad aj v našej MTMI 
v rámci BHS) . 

Bayreuthské slávnosti 1985 prinesCí no
vCí inscenácju opery Tannhäuser Richar
da Wagnera. Hudobné naitudovanie pre
vezme Giuseppe Sinopoli , réžiu bude mať 
Wolfgang Wagner. V titulnej 6lohe sa 
predstavi René Kollo, Cílohu Alžbety má 
spievať Gabriela Beňačková-Cápová, úlo
hu Venuše Jessye Normanová; 

.. ... Povedzme, v divadle je to hudba 
k Caesa rovi a Kieopatre od G. B. Shawa, 
k Don u Car losovi od F. Schillera (pozn. 
aut. - Rekv iem ). a le aj k Ruži a krlžu 
podra A. Bloka. Spolu s r ežisérom Mi
chailom Sve jcerom sme v .tel evlzii vy
tvor ili nový va riant Male j t ragédie Puš
kina. Teraz pra cujem nud Gogofovými 
tvií· tvymi duša mi. ve ru ml dala spolu
práca s filmovými režisérmi Igorom Ta
lankinom, Larisou Seplťkovou , Elemom 
Kli movom, Alexandrom Mittom - sú 
to filmy Ekvi páž, Dnevské hviezdy, Ot ec 
Sergej, Ako padali hviezdy ... Za velmi 
z au jima v ú n plodnú na výsledk y pre mo
ju tvorbu považujem prácu v kreslenej 
k inematograľii. 

"Práca vo film e ma na vykla na poly
fonic ke jšie hudobné mys lenie, - pokra
č uje skladater. - Akoby som odhali l pre 
seba nový hudobný pries tor, zača l som 
počuť viacrozmernosť. Najväčš! vplyv sa 
prejavil v principe mon táže, kde nie je 
povinné dovies ť myšlienku do konca, 
možno ju "urezať" v rubovolnom mieste, 
ak je vyslovené to hlavné ... " 

K povedanému dodá m, že divadlo i 
f ilm bezpochyby dali jeho hud be výraz
nejšiu reliéfnu obraznosť, tematickú zre
ternosť, pros totu i prlstupnosť . A pri
kladom v tomto zmysle jav! sa ml by t 
posledné die lo Snitkeh o - kantá ta Faust 
pre štyroch sólistov, zbor a orchester 
na texty ná rodných legiend XVI. storo
čia. Toto di elo vzniklo na ob jednávku 
viedenského vydavaterstva pre tra di čný 
viedenský festival. 

Počula som nahrávku te jto sklad by -
je znamenitá vo svojej kráse, kontúrova
nosti, dramatickej výraznosti. je j drama
tickosť je ďalšou novou črtou skladater
ského výzoru Snitkeho. Možno ju prirov
nať k jednodejstvove j opere. Mimocho
dom, autor sa chystá využiť materiál t ej
to kantáty v poslednej časti opery s tým 
Istým názvom, nad ktorou pracu je. Ta
kýmto spôsobom, Snitke urob! .,prie
lom" do novej oblas ti pre neho - do 
žánra opery. APN 



EŠTE KU KOŠICKÉMU BALETNÉMU VEČERU 
STANOVISKO VEDENIA VYSOKEJ SKOLY 
MÚZICKÝCH UMENI K LISTU CITATEĽ
KY H. POLTZOVEJ 

Koncom minulého roka sa rea lizovala 
v Státnom divadle Košice úspešná spo
lupráca Vysokej školy múzických umeni 
a vedenia So v podobe balet nej insce
nácie dvoch choreografických diplomo
výc h prác: Erotiiwn (na hudbu G. Mah 
lera ) a Car mina burana (na hudbu C. 
Orffa) absolventov VSMU Róbet·ta Balo
gha a Ondre ja Sotha s ba le tným súbo
rom SDK. Predstave nia boli dobre nav
štlvené, reakcia publika pozitlvna, opo
nentské pos udky tHkých a utori! ako sú 
šéf ba letu SND Karol Tóth a vedúci 
Pražského lwmorného baletu Pavel Smok 
vyjad rova li celkovú spokojnosť s diplo
movými prácami. Spokojnos ť vládla i v 
baletnom s úbore SD a členovia košic
kého Mestského výbm·u KSS, ktor! boli 
p rltomnl na premiére, blahožela li mla
dým choreografom k velmi progresfvne
mu, revolučnému, mladému preds taveniu. 
Kritiky v tl ači (Učiteľské noviny, Výcho
doslovenské nov iny, Večer ) vyzneli tak
isto pozitfvne. Slovom, mali sme dôvod 
k spokojnosti nad dobre vykonanou prá
cou. 

Citateľka Hudobného života, ktorá sa 
pod pfsa la H. Poltzová, však s inscenáciou 
spokojná nebola a svoje výhrady vys lo
vil a v lis te redakcii , ktorý bol uvere j
nený v 4. čfsle H2. Nie je, samozrejme, 
možné upierať hocikomu právo na vlast
ný názor, kt orý je v kontradikcii s ná
zormi odbornfkov, pokia! si ho dotyčný 
nechá pre seba. Ak ho však mieni pub
likovať, bolo by potrebné, aby aspoií 
ti e tvrdenia, ktoré s ú bez problému ove· 
r ile lné , zodpovedali skutočnosti (počet 
d!vlikov, ich rea kcw na inscenáciu). Stát
nu s kúšobná komisia VSMU na r·ozdiel od 
s. Poltzovej totiž vide la na premié re pl· 
né divadlo a vrelé prijatie predstavenia 
a to isté konštatovali aj prftomnl kri
tici. Inscenáciu videli vim:erf poprednl 
taneč ní ume lci a pedagógovia: okrem ve
denia ba letu So a interných pedagógov 
Katedry tanečnej tvorby HF VSMU nH 
čele s jej vedúcim zas lúžilým umelcom 
prof. Stefanom Nosálom boli prftomn! 
vyššie spomfnnn! oponenti K. Tóth a P. 
Smok, ďalej Mf bale tu Novej scény j. 
Sabovčlk a námestnlk ri ad itela Slovkon
certu , tanečný teo retik E. 13a r tko. Nikto 
z uvedených odborn lkov nezdieľa názory 
s: Poltzove j ·o " nevydarene i insr;enácii" a 
hlavne o tom, že nebolo správne poskyt
núť abso lve ntom VSMU možnosť rea lizá 
cie diplomových pt·ác s profesionálnym 
súborom. Isté je, že k predstaveniu mož
no mať výh rady, kr itické pripomienky a 
že mlad is tvá neskúsenosť našich študen
tov nemohla p riniesť absolútne dokonalý 
umelecký tvor - kto však môže tvrdiť, 
že to dokáže? Dôležitá je skutočnost, 
že klady predstavenia výrazne prevažo
val i nad ne dostatkami a práve tento fakt 
odráža reakcia publ ika , kritiky i posu
dzu j(l cich pedagógov. Zvláštne je, že 
práve smelá, nekonvenčné n objavná dra-

maturgia baletného večera sa s. Poltzo
vej vidl "zbytočným experimentom". Lý· 
dia Urbančlková vo svoje j kritik e na na
še preds tavenie pfše: 

"Baletnému súboru Státneho divadla 
sa v ostatnom čase dari pribllž!f k sú
časným trendom vo svetovom scénickom 
umeni viac ako opernému súboru. Do
kazu je to netradičný pris tup dramatur
gie k výberu nových titulov a snaha zis
ka( d ivákov predovšetkým náročnosťou 
umeleckých kvalit." 

Nechceme zbytočne polemizovať s dal
š im! neodborným i názormi s. Poltzove j, 
ktoré vrhajú zvláštne svetlo na jej kom
petenciu: " . . . divá k nepostreh ol rozdiel 
medzi sólistami a zborom . . . ", otázka 
prečo bola použitá na hrávka hudby a nie 
živý orchester, porovnávanie predstave
nia s "Fujarovou show", atď. Sú to ná· 
zory rovnako na ivné ako subjektivis tic
ké a pri ich čltan l sa vynára otázka, do 
akej miery pisatelka rozumie tomu, čo 
plše. · 

V tomto roku dovŕši Vysoká škola mú
zických umeni 35 rokov svojej existencie. 
Do dnešného d11a opustilo jej brány viac 
ako dvanásťsto absolventov, ktor! pôsobia 
na širokom f ronte nášho umeleckého a 
kultúrneho života. Pri rea lizáci! diplo
mových prác predovšetkým v oblasti hud
by a tanca je vedeni e š koly n(1tené vy
hľadávať spolupr·ácu inš tit(r ci l, ako sú 
Slovens ká filharmónia, Státna filharmó
nia Košice, Štátny komorný orchester 2i
l!na , Cs. rozh las a televizia a v nepos
lednom rade profesionálne divadlá. Ab · 
solvent i, ktorým su dostane cti realizo
vať s voje diplomové práce s profesioná l· 
nym telesom alebo inštitúciou. prechá· 
dza jú prlsnym výberom. Dlhoročná prax 
nám overil a správnosť takejto spoluprá
ce, ktorá dáva našim na jnádejnešlm ab
so lventom možnost prvého kontaktu s 
prnkt!ckým životom vo svojej profesii. 
Sme radi, že spomlnané inštitúcie s nami 
spolupracujú a použivame aj túto mož
nosť, aby s me im poďakovali za to, že 
nám pomáha jú realizovať dô ležitú úlohu 
socialistickej vys oke j š koly - spojenie 
~koly s praxou. 

S poľutovanlm konštatujeme, že li st 
plný neobjektlv nych invektiv voči dvom 
kul túrnym inš tit(rc iám (SD Košice a 
VSMU) si našiel gestora práve v redak
cii kultú rne ho odborné ho časopi su, kto
rá, ak by mala skutočný záujem o zvý
š enie úrovne košic kého baletného sú
boru n oddelenia Ghoreografie na VSMU, 
mohla požiadať o recenziu tohto predsta
venia odbornika. Svojim stotožnenlm sa 
s textom, postrádajúcim odbornú kompe
tenciu, jednala reda kcia Hudobného ži· 
vota v rozpore so súčasným trendom úsi
lia o zvýšenie kvality umelecke j kritiky. 

Vedenie VSMU 

V 4. č is le Hudobného života ( 27. II. 
1984) s me publikovali list čitateľky H2 
H. Poltzovej z Koš ic, v ktorom reagova
la na ostatnú baletnú premiéru v košic· 
kom Státnom divadle ( EROTIKON, na 
hud bu V. symfónie G. Mahlera a CARMI-

Príspevok k spoznávaniu sa 
Vzťahy medzi sovietskou a českoslo

venskou hudobnou kultúrou majú silnú 
tradiciu a v ostatnom čase je Soviet
sky zväz našim naja ktivnc jš!m partne
rom pri výmene hodnôt. A to nielen v ro
vlne interpretačnej, a le aj skladatelskej. 
Prispevkom k spoznávaniu sa boli aj dve 
stretnutia so sovietskymi hosťami v Klu
be skladatelov v Slovenskom hudobnom 
fonde ( 21. a 22. marca 1984 ). Priš li na 
pozvanie Ceského hudobného fond u a 
Slovenského hudobného fondu a návš te
vu podujatí Týždr1a novej česk ej hudob
nej tvorby v Prahe s pojili s predstavenlm 
a propagáciou tvorby svoj ich skladate
rov, najm!! tej najčerstvejšej: okrem iné
ho aj di el, ktoré odzneli na minuloroč
nej Moskovske j jeseni , prehliadke novej 
tvorby moskovských skladatelov. 

V sovietske j delegácii sme privltali pra
covnikov Všezväzovej agen túry pre a u
torské práva ( VAA P ) V. A. Ivanova, čl e
na vedenia a vedúceho oddelenia drámy 
a hud.by a Alexandra Poležajeva, muzi
kológa a drama tur·ga agentúry, Zväz so
vietskych s kladatelov reprezentovali mu
zikológ Alexander Cajkovskij a hudob
n9 skladatel Kir il Volkov. Obidve brati· 
slavské prehrávky nových diel, ktoré so
vietski hostia so sebou prin iesli, sa tešili 
ve!kému záujmu. V klubových pries to
roch sa stretl i popredn! s lavenski skla
dllt el!a, interpreti , dramaturgovia, hudob
ni vedci a sympatické bolo aj to, že in· 
fo rmácie o nove j sovietske j hudobnej 
tvorbe s i prišli vypočuť mnoh! š tudenti 
z našich umeleckých učiHšť. Prvá pre
hrávka patrila novinkám sovietskej sym
lonickej hudby. Alexander Poležajev 
preds tavil osobnosť l dielo Andreja Eiipa
ja ( Pesni gornych i lugovych Mari), Ka-

rc na Chačaturiana (Koncer t pre vio lon
čelo a orchester vo vynikajúcej interpre
táci! V. Saradžana), Cari ja Nurymova 
(Koncert Destan), Edisona Denisova (Ko
morná hudba pre violu, éembalo a slá· 
č!k y). Andreja Golovina (Koncertná sym
fóni a č. 21 a Dvojkoncert pre ženský 
hlas a orchester uviedol jeho autor Kiril 
Volkov. Na druhej pt·ehrávke sl pritom
nf, medzi k torými boli aj vedúci pred
s tavitelia nášh o profesionálneho a ama
térskeho zborového hnutia, vypočuli časť 
z bohatej kolekcie zborový_ch kompozlcii, 
ktoré tvoria jednu :? dominánt súčasne j 
sovietskej tvorby. Odzneli zbory Rodiona 
Ščedrina, Kirila Volkova, Velja Tormisa, 
Sergeja Sariffulina, Alexandra Vasllieva 
a Nikolaja Sidelnikova. 

Materiály, ktoré si soviets ki hostia pri
n ies li ako dokumenty k prehrávkam, odo
vzdali českému a s lovenskému hudob
nému fondu. A lak sa archivy oboch Hu
dobných informačných stredisk obohatili 
o magnetofónové pásky, hudobniny i !n
fot·mačné brožúry, na ktorých je zazna
menaná a pribl!žená časť z toho najlep
šieho, čo posledné roky v sovietsk e j hud· 
be priniesli. Osta l tu tak širši a pestrej
š f repertoár, pretože vo vymedzenom ča
se sa všetko ani nestihlo predstavlt (na
priklad klav!rny koncert A. Buzovk!na či 
koncert pre lda vfr· a orch ester I. Kefali
diho, ktoré patrili medzi umelecké výhry 
poslednej Moskovskej jesene). Táto " do
kumentácia" by n emala ostať mŕtvym 

kapitálom, naopak, mala by slúžlt všet
kým, ktor! si chcú rozšlriť svoj repertoár 
i obzor poznania novej sovietskej hud by. 

-zm-

' 1 

NA BURANA C. Orffa , p remiéra novem
ber m. r. ). Redakcia sa s n iektorými jej 
názormi vyslovenými v lis te - pt·edo· 
všetkým potrebou citlivejše j a premysle· 
nejšej dramatu rgie - stotožňovala, a 
preto tento lis t publikovala. Poltzovej lis· 
tom a jej obsahom sa zaoberala Katedra 
tanečnej tvorby, Kolégium dekana HF 
VSMU i vedenie školy. Vyslovili nesú
hlas s názormi H. Poltzovej a v liste, 
zas lanom redakcii H2, žiadajú o uverej
nenie stanoviska vedenia ~MU k jej lis
tu. Publikujeme ho vyššie v plnom znen!. 

Redakcia H2 medzitým zistila, že "číta
telka H. Poltzová" je fiktivnou, neexistu
júcou osobou, za ktorou sa skrýva ano
nym pochádzajúci zrejme z košických ta
nečných kruhov. Vyslovu je preto poluto
van!e nad publikovanlm tohto listu a 
prehlasu je, že nemá v budúcnosti zálf)em 
o čitateľov a s poluprácu s bezcharakter
nými ľudmi typu H. ťoltzovej, podobný
ml " pisa telmi a kritikmi", ktor! nie sú 
schopn! st áť za svojimi názormi a na
miesto čestnej, otvorenej diskusie sa 
stiahnu zbabelo do ulity anonyma. Tým
to sa redakcia ospravedh1uje všetkým, 
k torých sa list H. Poltzovej dotýka. Sú
časne však redakcia H2 považuje za po
trebné vysvetliť svoje dôvody, ktoré ju 
viedli k pochybnostiam o vhodnosti a 
užitočnosti tohto baletného večera v Ko
šiciach a tým l k stotožneniu sa s nie
ktorými názormi obsiahnutými v proskri
bovanom lis te. 

Redakcii H2 je dostatočne známa te
rajšia situácia v k o~!ckom baletnom sú
bore (už 3 roky trvajúca absencia in
t erného choreografa , problémy s omla· 
dzovanim a personálnym dobudovávanim 
súboru ), h raný repe rtoár z pos ledných 
sezón (Romeo a júlia, Veselé panie z 
W!ndsoru, Z rozprávky do rozprávky, Se
herezáda, Ples kadetov), ako i dosaho
vané umelecké výsledky. Vieme o pozi
t!vach, ktoré hosťujúci choreografi ( j. 
Blažek, S. Rem ar) so s ú borom dosiahli, 
ale vieme i o pretrvávajúcich problé
moch. Hovor i sa o n ich napokon a j v 
elaboráte o ba letnej sezóne 1982-83 v slo
venských súboroch (s práva pre bývalý 
Divadelný ústav, dnes ústav umeleckej 
kritiky. a divadelnej dokumentácie v Bra
ti slave ). Za tejto situácie, napriek urči· 
tým pozitlvnym v9sledkom, ktoré košic
ký baletný súbor v poslednom obdobi 
dosiahol, jednako sa tu len vynára otáz
ka, čl bott:J šťastné práve• reraz prlsť v 
Košiciach s tak odvážnym, vlas tne bez
precedentným baletným programon1, jas
ne vybočujúc!m z dramaturgicke j lln ie 
posledných sezón. Pri všetkej úcte k do
teraz vykonanej práci košického baletu 
predsa si le n myslime, že jeho súčasné 
možnosti, ako l fakt, že iš lo o absol
ventskú prácu mladých choreografov, ne
vytvárali dostatočnú záruku k ús pechu 
tohto výnimočného, svo jim spôsobom ex· 
per!mentá lneho baletného večera. Udi· 
vovala najm!! dramaturgickq-choreogra-
f!cká c tižiadostivosť a vysoké ambicie 
mladých ch oreografov, ich odvaha pus-

tiť sa do zápasu s tak ná ročnými hu
dobnými predlohami. Isteže, nemožno do 
nekonečna uvádzať Luskáčikov, či Cop
pélie. Ale prečo mladý, neskúsený cho
reograf musi siahnuť hned na prvý raz 
napr. po hudobne i filozoficky náročnej 

Mahlerove j symfónii ("Sú to velké kyk
lopské s tavby" - R. Rolland) . A priam 
neuveri telne v tejto súvislosti vyznieva 
krátka avizna správička v Tanečnfch lis
lech ( č l sl o l, 1984, strana 14 - Nové 
tituly v Košiciach), kde sa konštatu
je, že " podie dos tupnfch materiálCI nenl 
známo, že by Mahlerova V. symfonie by
Ia uvedena na j!ném tanečnlm jev!šti ve 
sviHe". Dalo sa predpokladať, že tak oso
bité, ostatne pre balet neurčené Mahle
rovo filozofické di elo, ktorého plné po
chopenie vyžaduje ľudskú i umeleckú 
zrelosť , nájde v osobe mladého choreo
g rafa a mladých tnnečnlkov (a j keď v 
up ravenej, s krá te nej verzii) adekvátnych 
interpretov? A podobne u Orffa. Nešlo 
tu · o určitú mladícku nerozvážnosť a pre
cenenie vlas tnych sl!? 

V s úvis los tr ~ t ýmto baletn9m veče
rom dalo by su eš te o všeli čom premýš
ľať a plsaf. Napriklad l o tom, že naše 
baletné publi kum ku skladačkovým ba
letným programom ( pokiaľ len nejde o 
program zostavený zo "sladkosti" il Ja 
Chopin!ana - Ples kadetov, Seherezáda 
- Ples kadetov a pod.) nemá želateľný 
vzťah (presv iedčajú nás o tcim dlhoroč
né s kúsenost i, ako i čisla o reprlzovosti 
týchto programov v štat istikách), že vy
spelého ba letného obecenstva schopného 
prijať l modernú baletnú tvorbu a v cho
reograf!ckom prellmočen i aj náročné hu
dobné diela, máme, žia r, zat ia! len vel 
mi málo, že k takýmto inscenáciám -
neraz i na vysokej umeleckej úrovni -
sa obraciame ch rbtom. Za všetky prikla
dy pr!pomlname baletný večer nazvaný 
Stretnutie s Mahlerom, rea lizovaný v SND 
v roku 1975 vynikajúc im maďarským 
choreografom Stefanom Tóthom, ktorý v 
met ropole Slovenska dosiahol iba 8 rep
rlz. A poruke sú l ďa lšie priklady. Zoh
ladt1ovali sa dostatočne aj takéto sku
točnosti a dotera jš!e s kúsenosti pri ba
le tne j adaptácii Muhlera a Orffa na ko
šickej bul etne j scéne. 

Napokon v súvislosti s touto baletnou 
inscenáciou pôsobia čudne dve skutoč
nost i. Ak bola inscenác ia úspešná a vy
darená a ak mala črty progreslvneho re
volučného .pr.eds taveni.a. ako su plše v 
l iste VSMU, prečo potom iba 4 preds ta
venia (nezvyčajný luxus na javisku pro
fesionálneho divad la], prečo sa nepo
kračovalo ďal ej v jej reprizovanl? Pre
kvapu je ti ež, že o inscenácii nepriniesol 
recenziu ani jeden s love nský úst redný 
denn fk a do konca april a t. r. ani nl jaký 
odborný s lovenský a lebo český časopi s , 

včflane tanečných , a teda sa k nej ve
rejne nevyjadril nik z renomova ných ba
letných kr itikov. 

Re dakcia 

Besedy v Klube skladatelov ~lovenského hudobného fondu prispievajú k lepšie
mu poznávaniu nielen našej hudobnej kultúry, ale aj kultúry spriatelených kra
jin. Sovietsku delegáciu na stretnuti v HIS SHF zastupova li l zla va) Alexan
der Pole!ajev, Kiril Volkov, Alexander Cajkovskij a V. A. Ivanov. 

Snimka: R. Polák 
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PRENIKANIE SMETANOVEJ HUDBY NA VÝCHODNÉ SLOVENSKO DO ROKU 1918 
Hudobné dielo Bedľicha Smetanu, !e

ho hu dobné myslenie i jeho koncepcia 
modernej českej národne j hudby má 
osol>ité miesto vo vývo ji formovania mo
det·nej slovens kej ná rodnej hudby a hu· 
dobnej kultúry od č ias j. L. Bellu, ale 
najmil od národnokultúrnej aktivity Slo
vákov od konca 19. st oročia. Vtedy pri 
tvorbe koncepcie slovenskej národne j 
hudby bolo Smetanovo dielo realizova
ným vzorom pre spiltosf ľudov ej a ume
leckej hudby, pre tvorbu š pecifických 
národných výrazových prostriedkov, kto
ré ma jú byf východiskom pre slovenskú 
národnú hudbu. Tento vplyv Smetanu 
na názory o slovenskej národnej hud
be v obdobi národnej neslobody je už 
pomerne známy. Menej pozornos ti sa 
doteraz venovalo prenikaniu Smetano
vých diel do hudobného života na Slo
vensku, do je~o slovenského národného 
prúdu i do jeho organizačne nesloven
ske j čas ti. Na prelome 19. a 20. storo
čia Sme tanovu hudobné dielo prenikalo 
na Slovensko niekolkými interpretačnými 
cestami. Azda najvýraznejiil a najrepre
zentatlvne jšl spôsob pre uvádzanie Sme
tonových skladieb na Slovensku pred
stavovali návštevy českých hudobných 
interpretov, a to tak s6listov, ako aj hu
dobných telies. Slovenské kultúrne spol
ky - a z nich na jmil s lovenské spevo
koly - väčšinou udržiavali osobné s tyky 
s predstaviteľmi českej hudobnej kult ú
ry, ktoré pri svojich priateľských náv
š tevách na Slovensku vystupova li na 
kultúrnych večierkoch a koncertoch, kde 
uvádzali a j skladby B. Smetanu. Ako 
konkrétny priklad tu uvedieme návšte
vy hudobných umelcov z Uhorského Hra
d išťa rok u 1902 v Martine. kde okrem 
iných skladieb česk ých sklada teľov za
zneli aj diela B. Smetanu. K najznáme j
šlm Smetanovým dielam na Slovensku v 
t om čase patrila opera Predaná nevesta 
- predohra i jej jednotlivé člsla. K pro
pagácii Smetanových opier na Sloven
s ku prispela aj Lacinova operná spo
l očnosť z Brna na svojom zá jazde v Bra 
tislave v roku 1902. v rámci ktorého 
preds tav ila slovenskému obyvatefstvu 
zvilčša z Brat is lavy a okolia SmetanovP. 
opery: Predaná nevesta, Libuša, Dali
bor, Dve vdovy, Hubička. Dobová sloven
ská tlač vysoko hodnotil a význam tohto 
vystúpenia pre národné uvedomenie a 
nnjmä pre hudobnokultúrne obohatenie 
slovens kého obecenstva. Toto si uvedo
moval! aJ maďarské utll!čatelské vrch
nosti n v roku 1903 podobný zájazd La
cinovej spoločnosti do Košic. z vefkého 
strachu pred možnými vplyvmi slovan
skej hudby na slovenské obyvatefstvo 
prekazil i. O tom budeme hovoriť ešte v 
ďa l šej čast i tohto prlspevku. 

Treťou cestou prenikania !!eskej a iipe
cilíine Smetanovej hudby na Slovensko 
boli českl muzikanti, väčliinou odchovan
ci pražskej organovej školy a konzerva-

t6ria, ktorl na Slovensku vstupovali do 
slu!ieb miest a cirkevných organizácii 
a v rozvoji hudobného !ivota slovenských 
miest zastávali ved6ce postavenie. Tito 
udržiavali 1 naďalej s tyky s českým hu
dobným životom, ziskavall vydávané hu
dobniny českých vydavateľstiev a podla 
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miestnych interpretačných možnost! a po
litických pomerov zaradovali sk]J!dby 
českých skladatelov do programov vlast
ných kultúrnyclí podujati. Ceský text 
Smetanových vokálnych diel často dali 
preložlf do maďarčiny, aby !ch mohli 
bez prekážok uviesf na koncertoch miest
nych spevokolov a hudobných spolkov. 

Osobitným kanálom prenikania českej 
hudby a v rámci nej aj Smetanovho 
diela na Slovensko boli vojenské orches
tre rak6sko-uhorskej spoločnej armády, 
ktorých väi!llinu tvorili českl iniitrumen
talistl a na čele ktorých !!asto stáli čes
kl kapelnlci, tiež ·odchovanci pražského 
konzervatória. Na pravidelných koncer
t och vojenských orchestrov sa okrem 
bežného repertoáru z dobovej európskej 
hudby uvádza li aj skladby českých skla
dat efov a medzi nimi a j skladby B. Sme
tanu v rozli čných úpravách. 

Podla skúsenosti českých muzikantov 
na Slovensku zaraďovali skladby českých 
skladateJov do repertoáru aj slovensk! 
muzikanti a slovenské interpretai!né te
lesá. Pripomenieme tu už všeobecne zná
my počin tisovského spevokolu, ktorý 
pod veden!m dr. Sama Daxnera v roku 
1903 naštudoval I. dejstvo Predanej ne
vesty so sprievodom klavira a tambu
rášskeho zboru. 

Otvorenou otázkou pre hudobnohlsto
r!cký výskum ostáva otázka prenikania 
Smetanovej hudby na Slovensko pros
trednlctvom jeho žiakov. V relatlvne slo-

RECEN .ZUJEME 
Anna Dunajská a Dr. Mária Sti
brányiová: Hudobný spolok v Tr
nave 1753 - 1969. Zbierka hudob
nín. Inventár. Státny ·okresný ar
chív v Trnave. Trnava - Brati
slava 1982. 

Pre poznanie hudobného života star
šfch obdobi popri preskúmani archlvnych 
materiálov je dôl ežitou úlohou spristup
n enie zoznamov zachovaných hudobn ln 
ako dokumentov o dobovej hudobnej pra
xi, vkuse a náročnosti. Predložená práca 
je a ktuálna a i preto, lebo počas Il. sve
tove j vojny sa mnohé hudobné fondy po
škodili, r esp. dostali sa do iných hudob
ných zbierok. Rovnako dôležité je vyhod
not(ť stav hudobných materiálov, ktoré 
sa zachovali na pôvodnom miest e, a pri
praviť ich súpis, lebo pestovanie inštru
mentálnej hudby už na mnohých mies
tach zaniklo. Kedže t ieto materiá ly sa 
už bežne nepoužíva jú, hrozi im v dôsled
ku neodborných zásahov roztratenie a 
zničeni e. Niekedy práve uvere jnen!m sú
pis u fondov možno tomu zabrániť. 

Máme už k dis pozicii zoznamy niekof
kých hudobných zb ierok z územia Slo
vens ka. ktoré s ú výsledkom svedomitej 
a náročnej práce dr. Dariny Múdrej, Bo
ženy Ormisovej-Záhumenske j a Emanue
la Muntága. Rok u 1982 vyš i€! ďalši sú
pis hodnotných hudobných materiálov 
zásluhou · pracovni čok Státneho okresné
ho archlvu v Trnave Anny Dunajskej a 
dr. Márie Stibrányiovej. 

je zná me, že Trnava a j z hľadiska hu
dobného zohrávala dôležitú úlohu v 16.-
19. storoči ; už v čase turecke j okupá
cie, keď sa stala s ldlom ostrihomského 
arc ibiskupstva a poldruha s torčia vďa
ka un iverzite bola centrom duchovného 
života. Aj v 19. s toroči posilňuje mes
to závažné postavenie vo vývoji hudob
ného života Rakúsko-Uhorska založenlm 
Hudobného spolku roku 1833. 

Dostali s me do rúk súpis hudobnln 
nachádza jlici sa v trnavskom okresnom 

archive, odzrkadlu júci aktivitu viackrát 
sa obnovujúceho Hudobného spolku. Sú
pis je doplnený neskoršlmi menšlmi 
zbierkami hudobnín včltane materiálov 
M. Schneidra-Trnavského. Ciže 2533 jed
notiek .obsahujúci zoznam hudobn!n 
svedči o úrovni trnavského hudobného 
života od roku 1753 až do súčasnosti. 
Informuje nás o imponujúco rozsiahlom 
h udobnom materiál!, pozos távajúcom z 
1500 cirkevných a 1000 svetských vokál
no-inštrumentálnych skladieb. Tak ver
ký matel.'!ál nachádzame doteraz iba v 
gyOrskom (v MĽR 1 archive. Ak k tomuto 
súpisu priložime hodnotné záznamy ne
dávno objaveného h udobného Inventára 
trnavských jezuitov z obdobia pred r. 
1773, tak právom môžeme povedať, že 
Trnava od 16. až do 20. storočia bola 
v kontak·te s európskym hudobným dia
nim. 

v uverejnenom súpise sú diela uspo
riadané podla hudobných druhov, spolu 
s anonymnými jednotkami. Toto jasné 
a presné členenie ufahči orientáciu v 
rozsiahlom materiál!, čomu napomáha aj 
menný register a~torov na konci zväz
ku. úvodná štúdia súhrnne pojednáva o 
dejinách hudobného života Trnavy, prl
zvukujúc úlohu tamojšieho Hudobného 
spolku. Referuje o osude hudobného ma
teriálu, o dobových usporiadaniach a o 
metóde spracovania terajšieho s úpisu. 

Vieme, že vydanie skoro SOO-stranové
ho zväzku znamenalo vážne finančné ná
klady pre arch!v. Patr! Im za túto obe
tavosť vďaka ! Chcel! by sme však po
znamenať v záujme vedeckého výskumu, 
že v budúcnosti by bolo užitočné uve
rejnif tzv. t ematický katalóg skladieb, 
ako je to bežné v zahranične j hudobno
bibl!ograUckej praxi. Ako priklad uved
me publ!káclu bavorskej štátne j knižnice 
Kataloge Bayerischer Mus lksammiun

gen" (G. Henre Verlag, MUnchenl. V sú
časnosti bádatel!a obyčajne hfadajú pri 
p!sanl monograflckýoh prác výskyt kon
krétnych diel skladatel ov, pre identifl -

venskom prostredi zatial poznáme Jedi
ného jeho priameho !laka. je n im Imrich 
Bellovič [ Bellovits). ktorý v rokoch 1865 
až 1867 študoval v Prahe, pravdepodob
ne na organovej škole, a to hru na or
gane u josefa Krejčiho a kompoz!clu u 
Bedi'icha Smeta nu. I. Be!Jovlč pochádzal 
zo slovenske j učltefsk ej rodiny, narodil 
sa 26. 8. 1847 v Budafoku pri Buda
pešti a po návrate zo svojich štúdi! v 
Prahe stal sa prlekopnikom maďarského 
zborového umenia v Budapešti. Krátky 
čas tu mal školu operného spevu, bol 
rladltefom školy pre cirkevnú hudbu, 
vydával spevniky, komponoval - na jmä 
plesne a skladby pre klavlr. 

Pri vlastnom výskume minulost! hu
dobného života na východnom Sloven
sku stretávame sa s uvádzan!m Smetano
vých diel na vere jných koncertoch až po 
jeho smrti, po roku 1890. Doterajšie vý
sledky výskumu v tomto smere ukazujú, 
že napriklad v Košiciach v rokoch 1873-
1878 pôsobil a ko dirigent vojenského or
chestra a košického meštiackeho spevo
kolu absolvent pražského konzervatória 
Karel Sebor, ktorý Smetanu a jeho die
lo iste poznal, a le na verejných kon
certoch - podla naš ich informácii -
neuviedol. A to potvrdzuje, že pairll k 
protismetanovske j skupine v českom hu
dobnom živote. 

Medzi prvých českých muzikantov na 
Slovensku, ktor( koncom 19. a začiatkom 
20. storočia uvádzali Smetanove sklad
by, patrili absolventi pražského konzer
vatória Oldfich Hemerka, pôsobiaci ako 
rladlter chóru najprv v Bardejove, ne
skôr v Košiciach, Leopold Kohout a Fran
tliiek Hoffmann, vojensk! kapelnlci v Pre
šove, Ladislav Kuhn, vojenský kapelnlk 
v Košiciach, a Gustáv Stanlk, rtadHef 
chóru v Rožňave. Hemerka ll. februára 
1893 predniesol s členmi svojho spevo
kolu v Bardejove úryvky zo Smetanovej 
opery Predaná · nevesta v 4·ručnej kla
vlrnej úprave so spevom; boli to pre
dohra, úvodný zbor: dueto janika a Ke
cala, sext eto Rozmysli si, Tanec kome
diantov a záverečný zbor. S tým Istým 
programom vystúpili v ·marci 1894 v Pre
šove na koncerte vojenského orchestra, 
ktorého dirigentom bol Leopold Kohout. 
Na programe bola aj predohra k opere 
Hubička. Ani na košických koncertoch 
vojenských orchestrov nechýbala - pre
važne v reprezentatlvnych programoch 
gala koncertov - Smetanova hudba, naj
mä rôzne úpravy, zmesi, potpourrl, ale aj 
predohra z Predanej nevesty. V rámci 
programu košického hudobného spolku 
16. 11. 1899 odznelo sex teto .z Predanej 
nevesty .. Nezriedka tu uvádzali aj kla
virnu hudbu B. Smetanu, napriklad 13. l. 
1906 hral sklada tefove diela košický kla
virista a učltef hudby Stefan Laub, alebo 
16. 11. 1909 klaviristka z Kecskemétu 
Ilona Kissová zoža la úspech s koncer.t
nou etudou Na brehu morskom. 

káciu ktorých sú nepos trádatelné práve 
tematické zoznamy. Môžeme spomenúť aj 
naše vlastné skúsenosti. Doteraz uve
rejnené monografie v maďarskom jazyku 
o hudobnom živote v mestách Pécs, Tata, 
GyOr zaujlmajú zahraničných záujemcov 
naj m!!. kvôli tematickému katalógu, na 
jeho základe žiadajú kópie jednotlivých 
skladieb k svojim výskumom. 

Pri rukopisných materiá loch je to bez
podmienečne nutné. Treba uvlesf nie
koľkotaktovú úvodnú melódiu, resp. mo
tlv skladby, po ktorom nasleduje obvyk
lý opis zachovaných hlasových partov. 
Uverejnenie témy možno obísť v prlpa
de tlačených diel, ale jg potrebné udaf 
meno vydavatera, č!slo platne, miesto a 
rok vypanla. Netreba citova ť tému ani 
vtedy, ked ide o skl adateľov, skladby 
ktorých sú spracované súhrnne [ Kllchel, 
Hoboken atd. l. V takom prlpade po opi
se jednotlivých hlasov sa stač! odvolať 
na čislo uvedené v týchto publikáciách. 
Ked však máme do činenia 5 0 skladbami, 
ktoré sa vyskytujú pod menom Mozarta, 
Haydna atd., ale v uverejnenom zozname 
Ich diel sa nenachádzajú, je potrebné 
Ich témy citovať. Pri identifikácii velké
ho počtu anonymných skladieb je ti ež 
nevyhnutné zaznačiť hudobné inc!pity. 
Velmi často sa stáva, že pri rukopis
ných opisoch titulné fólia je chybné. 
Na základe témy možno jednoznačne ko
rigovať tieto omyly. 

Na ni ekoľkých príkladoch z predlože-
. nej publikácie by sme chceli ilustrova ť, 

kolko neist oty necháva Inventár zostave
ný bez udania notových lncipitov. Pri 
skládbách od Novotného sa nedozvieme, 
čl Ide o pécsskeho Franza Novotného a le
bo skladateľa z Eisenstadtu s totožným 
menom; pripadne o otca posledného spo
mlna ného autora (č. 178- 181, 681, 682, 
1304, 1325, 1352-58 ). Salve Regina F dur, 
ktorá sa nachádza v r ámci uvedených 
č!siel dvakrát je totožná a lebo odlišná? 
Pri Haydnových ofertórlách [ č. 569-571 l 
bud poradové člsio z Hobokenovho, r esp. 
z Klavského zoznamu alebo hudobný !n
cipit skladieb ukážu, či ide o josepha 
a lebo Michaela ; možno nepatr! dielo ani 
jednému z nich. johann!!S- a Matth!l.us
Passion pri č. 1638-39 so značenlm auto
ra Zaškovský necháva otvorenú otázku, 

O význame Smetanovej hudby pre u
pevi\ovanle národného sebauvedomenia 
slovenského obecenstva v čase národnej 
neslobody pred rok!lm 1918 svedč! jej za
kazovania uvádzania v Koš iciach roku 
1903. Dobové maďarské noviny ~· K,9ši
clach o pripravovanom zájazde plsall: 
., .. . So všetkou silou muslme prekaz!t 
Inváziu slovanskej kultúry a slovanského 
umenia, ktorá plánovito posúva konečný 
ciel svojho vojnového fa:!enla a:! po 
krajnú hranicu hornouhorského Sloven
ska, a:! po Koš ice ... S najväčšlm pobO.
renlm muslme protestovať proti masové
mu vystúpeniu kočovných českých spe
vákov a muzikantov . . . Ich poslanlm je 
hmotne alebo duchovne podporif svoj!ch 
pokrvnýc·h a pr!buzných v národe a ja
zyku a zlskaf slovenský lud pre ·českO. 
- panslavlstlckú propagandu . . . A na 
tomto rečove zmiešanom územ! môžeme 
vo vlasteneckých obavách mysllef aj na 
to, že sa nájdu aj tak!, v ktorých sa 
pri počúvanl cudzieho predstavenia môže 
zobudiť pocit, že aj oni sú cudzlml v te
le tohto národa ... " 

Poznévanie prenikania l!eskej hudby a 
v rámci nej aj skladieb 8. Smetanu do 
bliliieho a vzdialenejiieho hudobného 
sveta má velký význam nielen pre de
jiny českej hudobne j kultliry, ale v oa
lom prlpade aj pre de jiny hudobnej kul
téry východného Slovenska, ktoré do ro
ku 1918 predstavovalo jednu z hospodár
sky a kultúrne najzaosta lejšlch sloven
ských oblasti, v ktore j s lovenský dedin
ský a mestský lud žil do seba uzavre
tým životom slovenskej ludovej kultúry 
a v mestských spevokolo<;:h tvoril Inter
pretačnú zákl ad11u pre šlrenle kultúry 
hudobným myslenlm jemu prevažne cu
dzlm. A tu treba predpokladať, že tak, 
ako východoslovenské obecenstvo v po
madarčenom mes tskom prostred! našlo 
osobitne vrelý vzťah k zmesi východo
slovenských ludových plesni, ktoré v ma
ďarskom preklade l v slovenskom origi
náli predniesol O. Hemerka so svojim 
spevokolom v Prešove roku 1898, práve 
taký vrelý vzťah tohto obecens tva mož
no prepokladaf k áriám a zborom zo 
Smetanovej Predanej nevesty, hoci v ma
ďarskom preklade. Od poznávania Smeta
novej Predanej nevesty v orchestrálnom 
predvedenl a v maďarskom preklade bol 
už len 'krok k tomu, aby Smetanovu hud
ba vstúpila do hudobného života východ
ného Slovenska v českom •origináli a 
v slovenskom preklade. A .tento krok. ~a 
urobil roku 1919. Odvtedy sa h'ťldobný ži
vot východného Slovenska rozvljal .,v 
duchu Smetanovom", ked v:mlkall spevo
koly s menom B. Smetanu (napr. v Pre
šove ) a ked sa jeho dielo stalo súčas
tou školskej hudobnej výchovy a kon
certného života ako samozrejmosť. Ale 
to už je dalšia kapitola dej!n hudobného 
života na Slovensku. 

MARIA POTEMROV A 

č i autorom skladby bol František alebo 
jeho· brat Andrej. Pri iných autoroch ne
vieme presne určit skladbu. Ide o totož
né alebo odlišné' skladby v pr!pade č. 
207- 209 Omše C dur od. Rybu; č. 212-
214, 217 Omše C dur od s_chledennayera; 
č. 422- 425 Ave Maria od Albrechta; č. 
476- 477 dve Ave Maria od Brlxlho; č . 
1643- 1648 dve sinfonie v C dur a D dur 
a 2 kasácle C dur od Dlttersa aM. 

Nadhodenie týchto problémov malo za 
ciel napomáhať naše j spoločnej práci, 
ved máme ešte vera hodnotných s tarých 
hudobných materiálov, ktoré čakajú na 
ob javenie. ú lohou nás všetkých je od
harovať tieto cennosti a po Ich spra
covan! Ich spristupňovať záujemcom. 

KORN2L BARDOS, Budapellf 
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