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., ... najhlavnejšou podstatou vietkého tvorenia je 
radosť. Treba len radosť, radost v hocakej forme, od
kialkolvek prichádzajácu. V zásade neprichádza radosť 
zásluhou priaznivého osudu, ale z určitých dulevných 
dlspozfcif. . . Ide o odraz skutočnosti v umelcovej duii, 
o jej odzrkadlenie. Casto v liali skrytá nádej je prvou 
lastovičkou ilťastia a tým aj budácej hudby. Aj pri rôz
nych citových privaloch musi ostať umelec pánom svo
jich pocitov, nesmie sa im celkom oddávať, predodet
kým má citlivo vedieť uváliť, kolko z nlch molno ozná
miť. Potom nech vo svojej ,pracovni otvori preplnené 
srdce a oslobodi ho umenlm . 

Alexander Albrecht formuloval svoje !udské a ume
lecké krédo v obširnejšej, l ked esenciálnej podobe. 
Vybrala som z neho Jen niekoľko fragmentov, lebo sa 
domnievam, že vera prezrádza jú o jeho osobnosti. 

Alexander Albrecht pa tri k prvým preds taviteľom 
modernej slovenske j hudby. V his torických kontextoch 
hudobného života na Slovensku bol pomerne na dlhý 
čas odsunutý do pozadia dravým prúdom s lovenskej ná
rodnej moderny, ktorá programovo vystúpila s ideou, 
orien tovanou na využitie boha tstva a r ozma nitos t! náš
ho hudobného folklóru. Albrech tov význam si uvedomu
jeme mimoriadne intenzlvne práve v súčasnost! , ked 
sa na slovenskej hudobnej tvorbe podieľa už velké 
mnôžstvo skladateľov viacerých generácii rôznych este
ti ckých konfes ii, pretože v te jto situácii poc!tujeme 
potrebu hľadať kontinuitu, ktorá je tmelom každej hu
dobnej kultúry. Albrechtova dielo tvori dôležitý článok 
v reťazi vývoja moderne j s lovensket hudby a možno 
jeho význam je o to väč ši, že s tál v jeho začia točných 
fázach. 

Alexander Albrecht sa narodil 12. augusta 1885 v 
Arade , dnešnom Rumunsku, od roku 1887 však trva le 
žil, vynlmajúc roky štúdii , v Bra tis lave. Jeho bohatá 
sk la dateľská, pedagogická, interpretačná a organizačná 
činnos ť predstavovala dôležitý rozmer bratislavske j hu
dobnej tradlcie, na ktorý bolo nevyhnutné nadväzova ť. 
Albt·echt tvoril vo velmi diferencovan ých historicko
spoločenských podmienkach . Počas 53 rokov svojej 
kompozičnej činnos ti ( 1903- 1957 ) prežil pät rôznych 
spo l očenských pros tredi a dve svetové vojny. Sklada
teľova tvorba je napr ie k tomu velmi vy rovnaná, svedči 
o danos ti jeho vnútorných istôt a schopnosti filozofic
kého odstupu. Stálymi sprievodcami v jeho živo te a 
tvorbe boli oscilácie medzi pólmi vr úcnosti a jemného 
humoru, meditat!vnosti a scherzových vlrenl , člrej jed
noduchos ti a jej znejasil.ovania. Výraz jeho die l svedči 
o osobnos ti veľkého všes tranného vzdelania, kultúrne j 
tradlcie, vážnosti názoru, schopnosti citlivého prežíva
nia , a le a j o zmysle p re krásu a chuti pokochať sa 
v nej . Chara kteristickým zna kom Albrech tovej osobnos
ti je tiež europeizmus , pre javujúci sa v jeh o schop
nosti prijlmať vera podnetov zo širokého spektra, ktoré 
umelecký svet vtedajše j Eu rópy poskytoval. l ked bol 
nemecký romantizmus pre Albrechta východiskom vo 
vlastnej kompozičnej pt•áci, treba povedať, že dobre 
poznal ak tuálne hudobné pro·blémy svojej súčasnosti, 
ako i mnohé z ponúka júcich sa r iešeni , a že tieto pod
necovali jeho tvortvú fantáziu a inte lek t. Je však is té, 
že nevyvolali v jeho vnútr i extrémne situác ie. Albrecht 
nebol radiká l typu A. S~ht!nbergn , ani nebol búrlivák, 
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koncipujúc! revolučné manifesty. Bol skôr zjavom syn
tetizujúcim. Zúročoval z toho, čo bolo, svojim osobi
tým spôsobom. Hrada ! a báda l na poll klasického dedič 
stva, ktoré sa stalo podsta tnou súčasťou jeho umelec
kého ja a ktorého sa nechcel a nemohol vzdať. Albrech
tov štýl bol dobove veľmi progresívny a v domácom 
pros tredi nekonformný. Jeho diela sa od začiatku vy
značujú mimoriadnou zrelosťou, technickou brilantnos
ťou, a11šak treba konštatovať, že nikdy neustrnul na 
s tupni vyskúšaného akademizmu. Vymanil sa zo vše
obecnej romantickej reči, dajúc jej punc vlastne j osob
nosti. Práve vďaka svoje j zvedavosti, túžbe hfadaf a obja
vovať nové, dospel k osobitému, j edinečnému prejavu, 
ktorý tvori špecifikum jeho rukopisu. 

Rozhodujúcim obdoblm pre položenie základov stavby 
hudobnej reči a cha ra kteristického okruhu skladater
skýCI\. výpovedi A. Albrechta je prvých tridsať rokov 
jeho tvorby. Za kľúčové, v rámci jeho pomerne rozsiah
lej tvorby, ktorá zahrňuje väčšie symfonické diela, vo
kálno-inš trumentálne a zborové skladby, považujem die
la komorné. Prevaha komornosti prvého obdobia zosta
la pre Albrechta i naďalej typická a dnes, s odstupom 
času, sa mi projekcia jeho osobnosti do tohto žánru 
vid! ako prirodzená a najpriliehavejšla. Z aspektu tva
ru celku, deta ilu, hladačs tva vo výrazových prostrledf 
koch i živos ti fantázie možno povedať, že najlepšie 
opusy vytvoril vo svojom prvom a druhom tvorivom 
obdobi, teda do druhej svetove j vojny. Tieto roky sa 
ml zdajú byť významné v skladateľskom diele autora, 
lebo v uvedenom časovom rozpätl prekonal osobný tvo
rivý vývoj od štádia profesionálne pripré!veného sklada
teľa (Soná ta pre klavlr F dur , 1905; Klavfrne kvinteto, 
1913 ) a ž po vyhranený a originálny pre jav v jeho Vl" 

cholných dielach ( S láčikové kvarteto D dur, 1919; Suita 
pre klavlr, 1924; Sonatlna pre ll sólových nás trojov, 
1925; Fragment dychového kvin teta, 1929 ; Tri básne 
z cyklu Már!ln život , 1928 atd .). Vychádzajúc z konfron
tácie Albrechtovej hudby pred 2. sve tovou vojnou a po 
ne j, domnieva m sa, že obdobie rokov 1945- 1957 treba 
považovať za tre tiu periódu skladateľovej tvorive j prá
ce. Sumárne ju možno charakterizovať ako etapu po
značenú využlvanlm kompozičných skúsenos ti z pred
vojnového obdobia, s re la tlvne menšlm tvorivým báda
nim a oslabenlm nevyhnutne j tvorivej potreby nove j 
výpovede. Súčasne sa ukazuje v niektorých jeho prá
cach nový moment, ktorým je potreba vyrovnať sa s 
podnetmi prúdu s lovenskej národnej hudby. Táto ten
dencia však nezasahuje podsta tne do ustrojenia hudob
nej matérie, neprináša oné vnú torné, á pre to or iginálne 
albrechtovské riešenia . Rela tlvne menšia presvedčivosť 
vo výpovedi a slabšl poslu cháčsky ohlas na túto časť 
tvorby svedčia o tažkostiach, a ké s kladateľovi s pôso
bovalo prepojenie duchovných a výrazových hudobných 
princlpov v tretej etape jeho tvorby. Skoda, že Albrecht 
v novom pros tredi rozvl jajúcej sa kultúry po roku 1945 
už nenašiel dosť vnútorných sil, kľudu a ods tupu, aby 
mohol zavfšiť svoje dielo v tých intenciách, ktoré sa 
ta k výrazne s formovali v 20. a 30-tych r okoch násho 
storočia. Z hladiska hlbky sociálnych a kultúr nych pre
mien, prihlladnuc na vek a jeho celoživotnú orientáciu, 
je to však pochopiteľné a som presvedčená , že to vô
bec neuberá na velkos ti a e ti cke j poc tivosti Alexandra 
Albrechta, ktorú dokázal vo svo jich na jlepš ieh opu
soch. 

Charakteris tikA a špecifiká Albrechtovej kompozičnej 

metódy chcem teraz podať v zovšeobecnenej, zosuma
r lzovanej podobe. Vychá dzajúc z pozna tkov ziskaných 
na základe ana lýzy jeho na jlepšieh diel budem pos tup
ne hovoriť o jednotlivých para metroch hudobne j reči , 

i ked sl na novo uvedomujem nedokonalosť tohto pos tu
pu. Dilema pri jeho aplikácii spočlva v skutočnosti , že 
pri ana lýze je vždy nevyhnutné pojednávať o zložkách 
hudobnej reči izolovane, a ony s ú pritom zmysluplné 
práve len vo vzájomnej sú činnos ti. 

V na jlepšlch Albrechtových skladbách t reba obdivo
vať súlad medzi ho rizontá lnou il ver tikl\lnou zložkou. 

ktoré sú spravidla velmi členité . V horizon.tálnej rovine 
sa p rejavu je sklada teľov cit p re rytmické obmeny a 
rozvi ja nie, zmysel pre proporcie, cit pre odllšenie oča 

kávaného il pre kvapivého. Vo vertikálnej zaujme . hlav
ne napä tie medzi jednoduchým harmonickým myslenlm 
a jeho zložitým chroma tickým výkladom. Spôsob va riač
ného rozvljania má v Al brechtovom diele rozhodnú for
motvornú úlohu. Variabilita všetkých pa rametrov hu
dobnej reč i je tým k!účom, ktorý skladatefovl s lúži 
k dosiahnutiu klasického princlpu jednoty v mnohosti , 
teda zosúladenia boha tstva rozmanitosti. 

Harmónia je nesporne ťažiskom Albrechtových skla
dieb. Bolo skladatelovou amblclou pokračovať v trende 
zahmlieva nia vzťahov harmonických spojov v chroma
tike. Tu sa celkom p resvedčivo hlási k regerovskej 
orientácii. Harmonické znejasňovanle konkrétneho, te
da oscilácia medzi dia tonikou a chromatikou tvori ne
odmys liteľnú kostru vývoja Albrechtovej hudby. Hfadač

s tvom na poll harmónie dospel k tvarom typicky al
brechtovským. V Sonatlne pre ll nástrojov možno nájsť 
i náznaky bltonallty, útvary celotónového radu a para
lelizmy, asociujúce postimpresionlstický charakter hud
by. V chromatike Sonatlny sa vyskytujú mimoriadne 
zaujlmavé úseky, rátajúce s faktorom emancipovanej 
disonantnostl ako kvality (po súzvukoch, v ktorých je 
miera disonantnostl velká, nasleduje čistý kvintakord). 
Na tento moment upozorňujem špeciálne preto, že sme
ruje k inému chápaniu vertikálnej organizácie než je 
funkčne cltená chromatika. 

Na základe analýzy melodickej zložky možno u Al
brechta zhruba vyčleniť dva typy melódii, a to melodic
ké sempllce teda vlastne romantická kantiléna a po
tom melódiu značne emancipovanú od harmonického 
základu. Bohatá kombinácia malých a velkých interva
lov, časté sledy krokov a skokov (napr. m2-9-7) vytvá
rajú nový typ melodiky, ktorá asociuje s druhou vie
denskou školou. Je zrejmé, že tvorba typu tak zvrásne
nej melodickej krivky sa už neopiera o hlasy odvodené 
z alterovanej chomatiky. 

V horizdntálnom vývoji je častým formotvorným čini
teľom moment ticha, vyjadrený pauzami (napr. spoma
ľovanie procesu zaradovanlm pomlk). Takáto úvaha o 
kategórii času v hudbe je cudzia romantickému clte
niu plynulého toku. Emancipácia ticha je relatlvne no
vým parametrom v danom obdobi v slovenskej hudbe 
20. storoč ia. 

Na r ytmus možno nazerať z dvoch aspektov. Po pr
vé - a ko element, ktorý spoluvytvá ra každú melódiu, 
v r ámci témy i motlvu, dáva jej určitý tva r a výraz. 
A po druhé - rytmus ako dôležitý prvok z hladiska 
posudzovania väčšieh skladobných celkov, z hladiska 
rytmicky rôzne riešených úsekov, ktoré buď vytvára jú 
kontrast a lebo vývoj , sú bud nosite ľom drama tického 
ná boja a lebo chara kterizujú pásma kľudu. V Albrech
tových partitúrach možno nájsť vera prikladov, ktoré 
svedčia o jeho nezvyčajnej vyna liezavos ti a schopnosti 
boha tého rytmického obmieňania l na rela tlvne malej 
ploche. 

I polyfónia sa v rozhodujúcej miere podieľa na vý
zore Albrechtových partitúr. Nemysllm tým však po
lyfóniu v zmysle tradi čnej kontrapunktickej techniky, 
ale na skutočnosť , že jednotlivé hlasy, poťažne pásma 
majú svoju š pecifiku, sú osobitne cha ra kterizované a 
pretože znejú súčasne, vytvárajú polyf6nne s tre tnutia . 

Invencia sklada tefa sa pre javuje tiež v š irokej škále 
diferencovania kontrastov - pohybového, r ytmu, sadz
by, výrazu. Predovšetkým komorné skladby svedčia o 
Albrechtovom mimoriadne vyvinutom zmys le pre farbu. 
Dôkazom jeho vynika júceho komorného cltenia je neu
stále využlvanie pohybu hlasov, zmysel pre podrobnosť , 

deta il v kontexte širšieh pásiem, bohaté s triedanie spô· 
sobu hry, dyna miky, nástrojových regis trov. Adekvátnym 
využitlm všetkých prostriedkov sa skladateľovi velmi 
úspešne da ri tlmočiť to , čo tvori pods ta tu jeho osob
nos ti a čo možno označ iť termlnom "osobitý a lbrechtov
ský sve t". Mysl!m tým na originálne s po jenie hravos ti . 
vtipu, poézie, vrúcnos ti a pt·itom vecnosti , založene j 
na jasnej racioná lne j logike, v kompa ktnom a ha rmo· 
niekom celku. 

Analýza Albrechtovho sklada teľského odkazu jedao· 
značne potvrdila hypotézu , že v ľ1om máme vidief vwc 
ako len muzeálnu his torickú pa mia tku, ktorá svedči o 
vysoke j profesionálnej kompozičnej úrovni s lovenskej 
hudobnej tvorby v prvých decéniách 20. storoč ia. Jeho. 
hudba je totiž a j pre nás , dnešných poslucháčov, stále 
živá . A práve pre svo j neustá le a ktuálny muzikálny 
prejav by sa ma lo Albrech tova dielo s ta t živou s ú
časťou našej hudobnej prl tomnos tl. 

ĽUDMILA MICHALKOVA 



• DRAMATURGICKt PLÄNY SLOVENSKtCH OPER· 
NfCH, BALETNfCH A SPEVOHERNfCH SÚBOROV PRE 
SEZONU 1985-8&: 

- OPERA SON BRATISLAVA: G. Bizet - Carmen, 
A. Berg - Vojcek, T. Freio - úbohý Francois, G. Ver
di - Maikarný ples, O. Nicollai - Veselé panie z 
Windsoru. BALET SND: P. I. Cajkovskij - Labutie ja
zero, Večer klasického baletu (L. Mlnkus, M. Ravel, 
J. S. Bach). 

- OPERA SD KOSICE: G. Donizetti - Nápoj lbky, 
). Strauss - Netopier, O. Taktakiivili - Mindija, G. 
Puccini - Gianni Schicchi l M. Novák - Prestbka 
a L. Janáček - Zápisnlk zmiznutého (v StCidiu SMER). 
BALET So KOšiCE : Najkrajilie divertimenty z baletov 
ruských a sovietskych skladaterov, Baletný večer (J. 
Suk, H. Domanský, G. Gershwin). 

- OPERA DJGT BANSKA BYSTRICA: D. Clmarosa -
Tajné manželstvo, K. Kalaš - Mlynárka z Granady, 
Ch. Gounod : Lekárom proti svojej vôli. BALET DJGT 
BANSKA BYSTRICA: J. Strauss - Na modrom Dunaji l 
G. Bizet- R. ščedrin - Carmen. 

- SPEVOHRA NOVEJ SCtNY BRATISLAVA: F. Le
bár - Veselá vdova, C.· Porter/A. Burrows - Kankán. 

- SPEVOHRA DJZ PRESOV: R. Stolz - Stratený 
valčlk , C. Coieman - Sweet Charity, P. Sever - Le
vočská romanca. 

• CERSTVI ABSOLVENTI ODBORU HUDOBNA VEDA. 
Nn FilozoHckej fakulte UK v jCini t. r . absolvovalo iltú· 
dium hudobnej vedy 9 poslucháčov, z nich 8 popri 
zamestnani, ktor! prichádzali nn FFUK z rôznych l_nilti
tCicil (Cs. rozhlas Bratislava, Cs. te levlzia v Koilctach, 
Literárne a hudobné mCizeum v Banskej Bystrici, Slo
venská filharmónia, Posádková hudba Ministerstva vnCit
ra , ĽŠU v Trenčine, Snmorlne a Bratislave) . V rámci 
livojich diplomových prác sa zamerali na teo~etické 
osvetlenie niektorých problémov, s ktorými prtili do 
styku na materských pracoviskách: 

Marianna Bárdiová - Spevokol "Smotana" v Banskej 
Bystrici (1924-1938); Jozef Baran - Hudobno-výchov
né aspekty v ĽSU; Ján Bund zák - Dychové kvintet~ na 
Slovensku; Judita Boboková - Zoltán Kodály a )Oho 
kontakty so Slovenskom; Róbert Dušátko - Lutnova 
hudba na Slovensku; Katarlna Harasztiová - H~dba 
v televlznych filmoch dokumentárneho !ánru; Vlltdtmlr 
Kadlečik - Podmienky vzniku dychového orchestra, je· 
ho sCičasný prejav a problematika na Slovensku; Ha
na Kubalová - Špecifické znaky iniitrumentálnej hud· 
by Myjavska. 

Jediný absolvent denného štCidia Juraj Horáček, ktorý 
formou Individuálneho iitCidia popri hudobnej vede itu
duje · aJ na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK.' v rámci 
svojej diplomovej práce pri uplatneni intercbscipllnár
neho prlstupu podal kritiku kompozlčno-estetickej orien
tlície jedného z pozoruhodných osobnosti sO.časnej sve
tove j hudby Iannisa Xenakisa. ( -mh- l 

• SKLADATEĽSKA SútAZ. Skladatelská sCiťal s te
matickým zameranlm k 65. výročiu zalo!enia KSC, na 
osla vu mieru a priaterstva medzi národmi vyplsal pri 
prlležitosti XXIX. festivalu zborového umenia v Jihlave 
Zväz l'oských skladatefov a koncertných umelcov v spo
lupráci so Zväzom 11lovenských skladatefov a oboma 
národnými hudobnými fondmi. Sdťai je určená na obo
uatenie repertoáru početných speváckych zborov . záuj
movej umeleckej čmnosti o nové di_el~ čs. autorov. 
Uzávierka je 15. októbra 1985. Na sútait sa môie zd· 
častniť kufdý občan (;SSR. Skladby ocenené odborn~u 
porotou budCI prostrednlctvom hudobného oddelema 
ústavu pro kultCirnovýchovnú činnosť ~adané _vybraným 
zborom na naštudovanie a predveden_1e na j1hlavs~om 
festivale. Tvorcovia pôvodných skladteb budd súta:liť 
v kategórii lenských a mužských zborov a v kategórii 
zborov miešaných. 

• SKLADATEĽ PETER CON zlsk~l tri vý~namné me
dzinárodné ocenenia. Na 3. medzmárodneJ skladater: 
skej sCiťaži mesta Ibague v Kolumbii mu v kategórii 
miešaných zborov udelili 3. miesto za skladbu Canto
mus (na text Lajosa Bárdosa) a v ~ategórii lenských 
zborov dosta l 1. cenu za skladbu Pr1mo vere (na stre
doveké svetské latinské texty) . Oalšl dspech zazname
nal Peter Cón vo Francúzsku na súťaži Rocentres In
ternationales de Chant Chural v meste Tours, kde zlskal 
1 cenu v kategórii ženských zborov za skladbu Primu 
v~re. Túto Clspešnú skladbu Peter Cón upravil aj pre 
miešaný zbor a v tejto podobe ju naštuduje Akade
mické spevácke združenie, ktorého je umeleckým ve
dúcim. Zbor má zaznieť na Xl. týidni novej slovenskej 
hudobnej tvorby vo februári 1986. 

• KONCERTN~ DUO STANISLAV KOWALSKI (HUS
LE) a MARIAN VARINSKY (KLAVIR) z Bratislavy_ vystú
pilo 11 Clspcchom nn dvoch koncertoch v polovtci au· 
gusta v NDR. V Rokokovej sále Mestského zámku am 
Markt u Walterovom domo na zámku Tenneberg (v 
rámci cyklu Kammermusik der Wartburgstadt Eisenach l 
uviedli diela Júliusa Kowalského (Sonatlna), Antonlna 
Dvoráka (Sonatlna, op. 100), Georga Friedricha Händla 
1 Sonáta, č. 4) a Césara Francka (Sonáta A dur l. 

e ZBYNÉK VOSTltAK, popredný český skladater a 
dirigent, zomrel náhle 4. augusta t. r . v Prahe vo veku 
65 rokov. Pražský rodák študoval na pražskom konzer· 
vatóriu dirigovanie u P. Diidečka a kompozlciu u R. K~-~
la. Sprvu pôsobil a ko orchestrálny hráč, neskôr prlle:n
tostne ako dirigent v praiskom rozhlas?, v opere ND, 
trvale jšie v opere v OsU nad Labem • ako p~dagóg 
(AMU a inde) . Bol dspešným skladaterom op1er -
Králiiv mincmistr, rozhlasová opera Rozbitý di bán (vy· 
znamenaná v sút'aii UNESCO) a hlavne baletov - Fl
losofská ltistorie Viktorka, Sni!hurka, Vesell vodnlcl, 
z ktorých niekto~é sa hrali aj na Slovensku (Snehulien
ka a 7 trpasllkov - SND, 1963; Viktorka - DJGT Ban
ská Bystrica, 1978). Ak približne do roku 19&0 bola 
jeho tvorba orientovaná tradicionalisticky, v priebehu 
ltO. rokov sa nktlvne zapojil do prCidu Novej hudby u 
napisnl v joj intenciách niekoJko diel: Afekty - impro
"izácia pre 7 nástrojov, Elementy pre sláčikové kvar · 
tcto, Synchrónia, Metahudba pre orchester. Tajomstvo 
elipsy pre orchester, Fair play pre čembalo a 6 ná
strojov, Neiné lásky, ktoré zaväzujd - pre trCibku a 
mag1wtof6nový pás, Katedrála, variácie pre orchester, 
s 1 ' 111 • nrchestTa e coro a ďal!iie. Dokončil a zin-
~ ~r u R. Karla Tri vlasy déda Vševeda. 

Beetbovenov Hradec '85 
V di\och 15.-22. júna 1985 sa v Hradci nad Moravlcl 

už po 24-krát konala celoštátna hudobná súfai o cenu 
L. van Beethovena. Tohto roku bola opä( venovaná hus
listom. Do inšpirujúceho prostredia hradeckého zámku 
sa ich zišlo celkom 54. Prišli zo všetkých našich kon
zervatóril i z vysokých š kôl - AMU a JAMU. Osem
členná porota na čele s.o zaslúžilým umelcom prof. An
toninom Moravcom z Akadémie múzických umeni v Pra
he ohodnotila v9kony v jednotlivých ka tegóriách na
s ledovne: 

I. kategória (do 18 rokov): 
l. cena: Pavel Wallinger, Konzervatórium Brno 
2. cena: Jirl Kubit, Konzervatórium Praha 
3. cena: l<udoif Drdla, Konzervatórium Plzeň 
Cestné uznanie: Vi!ra Hladiková, Konzervatórium Praha 

Igor Karško, Konzervatórium Košice 
Cena CHF za predvedenie sličasnej českej skladby (8. 
MartinO: Impromptu): Pavel Walilnger, Konzervatórium 
Brno 
Cena SHF za predvedenie súčasnej slovenskej skladby 
(A. Moyzes: Poetická su1ta, 1.-Ill. časf) : Beáta Mag
dolenová, Konzervatórium Bratislava 

II. kategória (do 21 rokov) : 
l . c:ena: Hana Kotková, Konzerva tórium Os trava 
2. cena: Milan Seton, Konzervatórium Praha 

]iri Novák, Konzervatórium Praha 
3. cena Vltl!zslav Cernoch, Konzervatórium Praha 
Cestné uznanie: Jan Talich, Konzervatórium Praha 

Zdenl!k Zelba, Konzervatórium Praha 
Pavel Fischer, Konzervatórium Praha 
Peter Vyoral, Konzervatórium Praha 
Marián Leško, Konzervatórium Zilina 
Peter Spišský, Konzervatórium BrnU· 
sla va 

Cena CHF za predvedenie súčasnej českej skladby (J. 
Matys: lmpromtu, č. 4): Hana Kolková, Konzervatórium 
Ostrava 
Cena SHF 7.6 predvedenie súčasnej slovens kej skladby 
(T. Frešo: Capriccio): Milan Setena, Konzervatórium 
Praha 

III. kategória (do 30 rokov): 
L cena: Tibor Kováč, Konzerva tórium Bratislava 

... 2. cena: neudelená 
3. oena: Lenka Waldeková, JAMU Brno 

Peter Sklenka, AMU Praha 
Cena CHF za predvedenie súčasnej českej skladby 
(M. Ištván: Sonáta ): Peter Sklenka, AMU Praha 
Cena SHF za predvedenie súčasnej slovenskej skladby 
(E. Suchoň: Poéma macabre): Tibor Kováč, Konzervató
rium Bratislava. 

Porota tiež vysoko ohodnotila viacerých sprevádzajú
cich klaviris tov, ktor! sa pričinili o úspešné predvede
nie mnohých náročných skladieb. 

Chvályhodná účast na hradeckej súťaži a stály záujem 
súťažiacich svedči o jej popularite l vážnosti tak u 
mladých hudobnlkov, ako a j Ich pedagógov. Hoci pod· 
mienky sú stále náročnejšie, adeptov to neodrádza, na
opak,. mnoh! túžia sa na súťaži zúčastniť a iste dúfajú 
v ús pešné umiestnenie. To však by nemalo byt lti hlav-

né. Ťažko sa môie takéto hudobné zápolenie klásť do 
jednej roviny s Inými súfa!laml, napriklad športovými, 
technickými aj inými. Hudobné umenie sa celkom pres· 
ne meraf nedá, nemôže, ba ani nesmie. Ak sa predsn 
toto nie celkom výstižné slovo .,stlfaž" použlva, treba 
už vopred k nej pristupovať s odlišnými kritériami. 
Tie by mali v prvom rade spočlvať v radostnej snahe 
čim dokonalejšie predviesť v Istom, dosf n e lahkom ve· 
rejnom prostredi svoje vedomost!, upozorniť na nada· 
nie, spoznať v úzkom kontakte svojich spolupartnerov, 
čiže pozorovaf a zároveň sa poúča!. Rovtlako l pritom· 
nl pedagógovia, vrátane členov poroty, môžu ziska( v 
každom pripade vera poznatkov a nových Impulzov k 
ďalšej práci. Už samotná skutočnost, že mnoh! talento· 
vani huslisti boli vybrat! svojimi pedagógmi i školou 
na súťaž, bola pre Ich umelecký rast velkým ziskom. 

Hradecká súťaž je dôležitá a potrebná aj z iného 
dôvodu. Je akýmsi spojivom medzi súťažou Jaroslava 
Koc!ana v Ostl nad Orlic i, ktorá v poslednom čase dos
táva medzinárodné pa rametre a našimi národnými súla· 
ža ml. Sleduje rast našich talentov, podnecuje dalšie 
snahy a pripravuje na budúce medzinárodné poduja
tia. Svedči o tom l zloženie súťažného programu, sie· 
dujúce umelecké nároky viacerých zahraničných súťaži. 
Je pravda, že iba málo vyvolených ziska vytúžené oce· 
nenie. Dostavujú sa často i pocity kri vdy. Aby sa predsa 
len určité objektlvnosf zaručila (absolútna nebude v 
hudobnom hodnoteni nikdy) - prvé kolo býva ano· 
nymné. Názory na výhody l nevýhody tohto systému 
sa llšla. Isteže, najviac sklamania býva po prvom kole 
él. často treba lutova( , že adept sl už nemôže zahra( 
a porota si ne1nôže vypočut l dalšie pripravené skladby 
na súťaž. V nejednom prlpade by sa iste dostavili pre
kvtpenia. Toto je dalšia nevýhoda súťaži. Natrvalo ml 
utkveli v pamäti slová D. Oistracha po prvom kole jed
nej Cajkovského sútaže, ktoré povedal tým nepostupu
júclm. Z úprimného srdca Ich utešoval, rutova l, že st 
nemôže vypočut Ich da lšie pripravené diela, vlieva l Im 
nlídej do buducnosti a želal úspechy na Ich umeleckej 
ceste. Tak isto i Yehudi Menuhin po Kreislerovej súťaži 
vo Viedni roku 1979 hovoril o nemeratelnosti hudby. 
Spomlnal mnohých, dnes slávnych umelcov, ktor! v mi
nulosti tiež nevychádzali vifazne z podobných súťaži, 
ale aj o úspešných laureátoch , o ktorých už neskôr nik 
viac nepočul. l o tom, ako je dôležité, aby momentálny 
neúspech bol čim skôr zabudnutý a aby i štastný vlťuz 
sa snažil čim na jskôr na svoj úspech zabudnúť, ak 
chce dosahovať ešte vyššie umelecké méty. 
Tohtoročná súťa! huslistov v Hradci niesla sa v zna

meni čistého muzicirovania a celé poduja tie bolo pros· 
pešné pre náš hudobný vývoj. Upevnili sa kamarlítske 
vzťahy medzi mládežou, pedagógovia si utvorili jasnej· 
ši obraz o úrovni škôl, vyučujúcich metódach, rôznych 
podmwnkoth štúdiu atd. Organizátori nelahkého podu· 
ja t!a zvládli svoje úlohy v každom smere vynikajúco. 
Majli už dostatočné skúsenosti. Takto celý týždeň, v kto· 
rom dominovala Beethovenova hudba, prebehol plynule 
a všetka sustredenost smerovala k jedinému c!elu: zvý· 
raznft podiel hudi.Jy v kultúrnom l fudskom napredovanl 
a zušlachtovani našej spoločnosti. ALBIN VRTEl: 

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VŠMU V BRATISLAVE 
SLACIKARI 

Kumulácia absolventských koncertov VSMU v mesia
coch marec - máj bola temer dennou záležitosťou. 
Každoročne sa nám predstavuje rad poslucháčov, ktor! 
opúšťajú po niekolkoročnom štúdiu hudobnú fakultu 
a za radujli sa do nelahkej sféry profeslonalizmu. Fakt, 
že tohtoročni absolventi sláčikového odboru patria k 
dobrému priemeru (a mohli sme ho sledovať počas viac
ročného vývoja jednotlivcov) nie je nový. Nezmenil 
ho ani tradične dobre zostavený program jednotlivých 
recitálov. Z tohto priemeru sa však vysoko vynlma vý
borná hráčska Individualita S. Gyllposa, ktorý nás opä
tovne presvedčil o svojich interpretačných kvalitách. 

Ako prvá sa nám predstavila huslistka Anna Polako
vičová z triedy odbornej a sistentky A. Sestákovej, u to 
s diela mi G. Tartiniho, W. A. Mozarta, L. Burlasa, 
K. Szymanowského a J. Brahmsa ( klavirny sprievod 
Mária Blesáková ). V sonátach Tartiniho a Mozarta 
sn vys kytli hned od začiatku drobné intonačné ne
presnosti, ktoré ovplyvnili in te . pretáciu oboch diel. 
Chý b<tla Istota a na niektorých miestach a j koncentrá· 
tlu. Lvidentne lep~ie sa s totožnila s povahou diela 
L. Burlasa a najmä Szymanowského Mýtami, kde k vý
razne lepšiemu výkonu ju strhla farebná š tylizácia kla
virneho sprievodu skladby. Tu preukázala snahu po 
jemnej diferencovanosti nástrojového registra. Vys tú· 
pente zakončila zvukovo bohatým a silne emotlvne cl
teným scherzom j. Brahmsa, ktoré však miesta mi bolo 
narušené lapidárnosťou koncepcie. 

Vystúpenia mladého huslistu Stefana GyHposa sú vždy 
spojené s hodnotným umeleckým zážitkom. Absolvent 
z triedy prof. ]. Skladaného pa tril už za čias štúdii na 
konzervatóriu k špičke mladej huslovej generácie. Po· 
čas svojho vysokoškolského štúdia obohatil svoj preja v 
ešte o väčšiu š týlovú čistotu, techniku vycibrene jšl 
vkus u premyslenejšiu koncepciu diela. Mladý diplo
mant (za klavirneho sprievodu Valérie Hrdinovej) uvie
dol svoj recitál koncepčne silne expresivne poňatou , 
ale vynikajúco predvedenou Chaconnou pre husle sólo 
od J. S. Bacha. V Brahmsovej Sonáte d mol, ktorá 
uzatvára la prvú polovicu recitá lu, nás Gytlpos prekva
pil -silne realistickým vyznenim skladby ako celku, pri· 
(om sa neodklonil od romantického potenciálu, ktorý 
ponúka táto hudba. Najzávažnejšou súčasťou recitá lu 
sa nesta la ani tak Poetická suita A. Moyzesa, v ktor!lj 
zmysel pre gracióznosť u prezentáciu zvukovo boha· 
tl>ho huslového registra dalo die lu velmi pOvabnú pe
čať, a le skOr sólová Sonáta č. 2 E. Ysaya, v ktorej pre
ukázal diplomant svoje vynikajúce technické dispozl
cle. Technicky velmi náročnú skladbu predviedol s ver
kou dávkou profesionality, zmyslom pre polyfónne ve
den ie hlasov a dramatickú výstavbu, pričom ako zjedno
cujúci prvok si zvolil velmi správne motlv z Dis irae. 
Ak bude Gybpos naďalej rozširovať svoj horizont o dal
šie umelecké hodnoty a bude sa snažiť zlúčlf ich so 
svojim prejavom, nepochybne sa čoskoro zaradi k mla 
dej s lovenskej interpretačnej špičke. 

Vladimir Tokár, absolvent z hus lovej triedy národ · 
ného umelca B. Warchala , odštartoval svoj recitál So
nátou D dur G. F. Händla, v ktorej preukázal dôkladné 
zvládnutie ba1·o kového štýlu. Silný vplyv pedag6g:t 

bol miestami značne bada telný. Melodicky spevný tón, 
hutnosť zvuku, dramatičnosť prejavu a preclzna sláči· 
ková technika - to sú hlavné prostriedky, ktorými 
disponuje tento mladý huslista. Avšak vynára sa otáz
ka, kde a a kým spôsobom použit túto technickú kvalitu 
(hlavne čo sa týka hutnosti tónu a dramatičnosti v kon
texte s tým-ktorým dielom). Celý výkon bol totiž pozna· 
čený týmto momentom. Na jmarkantnejšim dôkazom to
ho bola nielen Ysayova Sonáta-Balada, ale aj Sucho
ňova Sonatlna pre husle a klavir, ktorá vyznela až pri· 
liš dravo, preromantizovane a •tragicky. Jedným z uka
zovatelov, ktorý určite ovplyvnil túto skutočnost bul 
ten, že akustická kvalita koncer tnej siene Mirbachovhu 
paláca je velmi zlá a Tokár sa s ňou nevedel primera· 
ne vyrovnať. Aj ked na záver by sa bolo žiadalo v 
Brahmsovej Sonáte č. 3 viacej osobnostného vkladu, 
možno h odnoti( Tokárove vystúpenie ( klavlrny sprie· 
vod Cyril Dianovský J v·celku pozitlvne. 

Mladá violončelistka Iveta Juflková, absolventka z 
triedy odborného asistenta J. Podhoranského, sa pred· 
s tavila (za klavirneho sprievodu Zlatice Poulovej) v 
dosť tradične zostavenom programe z _diel J. S. Bacha, 
L. van Beethovena, L: Janäčka a J. Brahmsa. Po ne
istom začiatku (výber z V. suity J. S. Bacha) , pri kto· 
rom nedostatočná koncentrácia spôsobila menšie pama
fové výpady, prekvapila juriková v L. van Beethovenovl 
(Variácie na tému z ). Makabejského od G. F. Händla ) 
pekným horizontálnym vedenim dlhšich kantabilných 
Hnil, v ktorých rozozvučala svoj nástroj sýtym tónom. 
Svoj lyrický prejav potvrdila dalej a j v janáčkovi (Po· 
hádka), kde sa však dopustila neopodstatneného glls· 
sondovania z tónu na tón. To jej prekážalo pn vý· 
s tavbe dlhšieho melodického oblúka, čo v Beethovenovi 
tak slubne naznačila. Na záver si zvolila Brahmsovu 
Sonátu F dur, v ktorej potvrdila svoje kvality, či už 
technické alebo prednesové, a le z rámca interpretačné· 
ho š tandardu sa nevymykla. 

Tohto roku sa diplomovými koncer tmi predstavili a j 
dvaja ahsolventl rozdielneho založenia z kontrabasove) 
trwdy nedávno zomrelého externého pedagóga K. Ilie· 
ka. Obidvaja si zvolili náročný repertoár obsahujúci die· 
la tradičného kontra basového repertoáru ( C. D. von Dlt· 
tersdorf, S. Kusevicklj, H. Eccles, D. Dragonetti, K. 
Reiner, 1!. Rajter). Zatial čo Ruiena Sipková reprezen· 
tuje introvertný typ, Zdeniik Macháček je jej pravým 
protipólom. Tieto povahové črty poznačili silne jedno!· 
llvé výkony. U Slpkovej s me cltili snahu o melodické 
podanie skladieb, no, zdl) sa, že má vari až prlliš vel
ký rešpekt pred týmto nástrojom. K nepresvedčivému 
výkonu prispela miestami i nečistá intonácia. Z. Machá· 
ček sa prezentoval ako vyspelý typ kontrabasistu s 
velmi dobre posadeným tónom a dokonalým zvládnu· 
tlm možnosti nástroja. Najviac sa páčila interpretáCii! 
H. Ecclesovej Sonáty pre kontrabas a klavlr a Reine· 
rova sonáta, v ktorej vedel Macháček udržať napätie od 
začiatku do konca ostrými kontrustml dravého forie 
a nežného pianissima. Predvedený výkon ukazuje nu 
dalšie možnos~ z ktorých môže ešte čerpať. Oboch 
mladých kontrAbas istov na klavlri sprevlídzal Tibor 
Ghiilány. PETER MARTINCEK 



d 
Ak uálnos ~ odkazu Alexandra Albrechta 

m 
es Na zálol!ke mojej knihy o Alexan-
ls drovi Albrechtovi (SVKL Bratislava, 
·b 1959) plše redaktorka N. Pavllková, l!e 
n Albrecht je "v našej hudbe tým jas
h nejšlm svetlom, čim z väčšej diafky naň 

pozeráme". V roku 100. výročia jeho na
!a rodenla, a 27 rokov po jeho smrti, sa 
lY pravdivosf a predvldavosf tohto výroku 
n potvrdzuje. Očinkujl1clm pri nedávnej 

nahrávke jeho vokálno-symfonického 
diela "Tr! básne" na slová R. M. RUke-

o ho (Mar!enleben} - ktoré od premiéry 

1 
v roku 1929 nebolo predvedené - sa 

n otvoril vzrušujúci svet nového zál!ltku: 
uvedomili sl, l!e sa podlefajl1 na znovu· 

,
1 

ol!ivenl jedného zo skvostov domácej 1 
S· európskej hudby. Rovnaký pocit hlboké-

ho obdivu a pohnutia vyjadrH! potom 
e všetc!, ktor! počuli dohotovený zvukový 
;. záznam: počuli dielo, ktoré umeleckou 
!· kvalitou, silou výrazu a pOsob!vosfou 

~: :!p~ve::s pvat~lu~eto~~v:r~l~ep;!ev~u~v~~ 
a jom žánri a epoche bezpochyby pred
v stavuje osobitú hodnotu i z hladiska 

svetovej hudby. 
Je teda ešte stále čo objavovať v na

Jej hudobnej minulosti, dávnej 1 nedáv
nej. Alexander Albrecht a jeho dielo 
sl zasluhujú pozornosť nielen z jubilej
nej prlležltosti, ale z aktuálnych po!rleb 
uvedomenia sl sl1vislostl a vzťahov, a 
zhodnotenia jeho podielu na vyspelosti 
našej hudby. 

Pri pohiade na A. Albrechta doteraz 
vystupovala do popredia komplexnosť je
ho činnosti dirigents kej, skladatefskej, 
pedagogickej a organizačnej, a oceňova
nie jeho l1silia presadzovať na všetkých 
pOsobiskách náročnosť a hudobný po
krok - čo v obdobi medzivojnovej , z 
provincionallzmu len znenáhla sa zobl1· 
dzaj11cej Bratislavy bolo nesmierne zás
lužné, ale l namáhavé a l!iadalo nema
lé odriekanie v oblasti vlastných ume
leckých cieiov, hlavne komponovania 
(podobne to bolo napr. aj u Fr. Kafen
dul). 

Z odstupu, a vzhladom na celistvý ob
raz našej hudby, sa stále viac tisnl1 do 
popredia otázky zaradenia a zhodno
tenia jeho skladatelského diela. Albrecht 
bol prvým domácim skladatelom, ktoré
ho diela bol! na l1rovni svetovej súčas
nosti a prenikli za hranice. Tým, že Al· 
brecht prehovoril modernou hudobnou 
rečou, jeho diela pripravili pOdu pre 
prijatie posluchove ešte náročnejšich, 
modernejšich skladieb vtedy mladej slo
venskej skladatefskej generácie a stali 
sa do Istej miery l kritériom vyspelosti 
a umeleckosti. Albrecht bol jedným z 
najvál!enejšich členov bratislavskej hu
dobnej obce a vtedajšl mladý skladatel, 
hoci Išiel vlastnou cestou, nemohol 
prejsť vedra tejto osobnosti bez povšim
nutia a neovplyvnený, hoci len vyso
kou latkou profesionality. Treba Juto
vaf, že Iba málo Albrechtových diel 'je 
sprlstupnených tlačou, čim dnešný skla
da tel, Interpret, muzikológ čl organizá
tor a dramaturg má stal!em1 orientáciu, 
lebo práve najcennejšie diela ležia v ru-

kopisoch. Prekrás ne Sláčikové kvar teto 
z r. 1919, ako l balada Noc na s lova 
Petlifiho, pre spev a klavir, vola kedy 
repertoárové člslo mnohých speváckych 
hviezd, jestvujl1 iba v neprlstupnom sta
rom vydani (Tischer & Jagenberg). V 
rukopise . je očarujl1ca symfonická suita 
S!pová Rul!enka, symfonická báseň Túž· 
by a spomienky, Humoreska pre velký 
orchester, spominaný vokálno...gymfonic
k9 triptych Tri básne, Klav!rna suita, 
mnoho komorných diel a desiatky vďač· 

vota, na jeho zapojenie do hudobného 
diania európskeho. Na druhe j s trane, 
nebolo by výstižné ani silou-mocou do
kazovať priame vplyvy na skladatelský 
vývoj u nás - jba ak na rané diela 
Holoubka, Martlnčeka, Parlka. U mno
hých však - skladatelov, Interpretov 
a muzikológov - možno hovorlf o sil
ných osobných vplyvoch:. celá generá
cia mladých v styku s nim z!skavala 
ďalši podstatný stupeň svojho hudobné· 
ho, a nielen hudobného vzdelania. Jeho 

Alesaa••r Albrecht ao akladatelmi Fricoa ltafeadom a a6ro•at• amelcom Mikll
IUom Schaeidrom-Traavakfm v Tatrich v roka 1155. 

ných piesni na texty H. Hesseho, fi. Hei
neho, R. M. Rllkeho a iných, všetko die
la reprezentantlvnej úrovne, bezpro
strednej l1člnnostl a ojedinelých hudob
ných krás. 

V slede našich hudobných dejln Al· 
brechtova tvorba vytvára most medzi ro
mantickou tvorbou stal,'šlch skladatelov 
a medzi modernou hudbou súčasnosti. 
Hoci nenadvlazala na naše romantické 
tradicie, ani sa nestala priamym výcho
diskom pre našu sl1časnú tvorbu, predsa 
vyplňa dOlel!itý úsek vo vývoji. A aj 
keby nebolo ďalšieh dôvodov, okrem do
teraz s pornlna ných, musel! by sme otaz
ku zaradenia tvorby a činnosti Alexan
dra Albrechta po SRra vodllvostl zodpo
vedať v tom zmysle, a ko on sám si vždy 
prial, svojou prácou, osobnými kontakt
ml, prlatelstvami a napokon celým no
vým povojnovým tvorivým obdob!m do
kumentoval: sl1 pevne zakotvené v širo
kom prúde slovenskej hudobnej kultl1ry. 
Vskutku, Albrecht nikdy - skladatel
sky ani pracovne - necielil ani na Bu
dapešt, ani na Viedeň, a svoje kontak
ty s tamojšlml hudobnlkml využlval v 
prospech bratislavského koncertného ži· 

boha tá knižnica a hudobný a rchlv -
najmä v časoch nedosta tku - , a le hlav
ne or ientácia v svetovom ·hudobnom dia
nl, vedomos ti, vzdelanostná l1roveň a 
známy pokrokový charakter jeho spolo
čenských i estetických názorov sa staU 
s tudnicou poučenia pre mnohých. Ho
cl Albrecht nevytvoril skladatelskú ško
lu, možno podiel jeho prlnosu pre na
~u kultúru hodnotiť pozltlvne. 

Významné zmeny nášho spoločenské· 
ho poriadku (oslobodenie, Február) za
žil Albrecht už v penzijnom veku. A ho
ci v tom čase stra tU dve svoje tridsať
ročné pôsobiská: velký zbor Clrkevnohu
dobného spolku a Mestskl1 hudobnl1 ško
lu, našiel v sebe tolko tvorivých sU, 
že podnietený nov'ým rozvojom kultl1r
neho života u nás, vedel vytvorit celé 
da lšie skladatelské obdobie. A práve 
toto obdobie relatlvne krátkych 12 ro
kov, hoci zamerané hlavne na menšie 
formy a komornú tvorbu, je čo do množ
stva kornponovanej hudby jeho najplod
nejšlml Pa tria sem napr. Kantáta šu
hajko, Variácie pre trúbku a orchester 
( klavlr}. Balada pre spev a orcHester, 
Humoreska, Koncertantná suita pre vlo-

Ovahy o jubi antovi K itorolnlci
ALEXANDRA ALBRECHTA 

Alexander Albrecht študoval kompozi· 
clu na Hudobnej akadémii v Budapešti 
(1903-1908). kde bol žiakom nemec
kého profesora Hansa Koesslera. Studij
ný plán kompozičných tried na vtedaj
šlch vysokých hudobn~ch školách bol 
v podstate rovnaký: po zvládnuti tech
nických dlsclplln - náuky o harmónii, 
kontrapunktu, hudobných foriem a in
štrumentácie, sa pristupovalo k prak
tickej kompozlcll najprv rnenšlch a po
stupne v!lčš!ch foriem, počntlc skladba
ml pre klavlr, cez komorné a vokálne 
dlela až k skladbám symfonickým a vo
kálno-symfonickým. 

Tento postup bol záväzný aj pre mia· 
dého Albrechta, hoci sa ul! ako 17-roč
ný gymnazista prezentoval pred bratl
slll vskou verejnosťou Slávnostnou orn
šou C dur. 

Skladby, ktoré v Koesslerovej triede 
vznikli (Sonáta pre klavir, Scherzo pre 
vefký orchester. Klavlrne trlo, Sláčikové 

kvinteto) bol! technicky dokonalé, du
chom romantic ké, al! novoromantlcké. 
Hoci v nich bolo cltlf vplyvy Brahmsa 
a Regera, boU to skla dby , prezrádzajú· 
ce indlvidualttu svojho tvorcu. 

Prlate!U sa s B. Bartókom a neskôr 
vo Viedni mal možnost oboznámiť sa 
modernistlckýrnJ dielami vtedajšlch 
avantgardis tov na čele s Arnoldom 
Schtlnbergom. Preto by sa bolo očaká
valo, že sa pridá k niektorému mód
nemu smeru panujúcemu na začiatku 

tohto storočia, no jedno z jeho najroz
slahlejšlch diel - Klav!rne kvinteto z 
roku 1913 dokazuje, že Albrecht nechce 
byt napodobr1ovatelorn, ani epigónom! 
Chce byt svojský a výdobytky nových 
smerov pretavuje vo svojej fantázii ori
ginálnym spôsobom spája jl1c klasickú 
vyváženosť s novým pohla dorn do svoj
ho vnútra. Ta kýto bol môj prvý do jem 
z domáceho koncertu u Albrechtovcov 
kde Klovlme kvinteto zoh ra li jeho pr!a 

Z domácej oslavy ( snlmkn z ko nca tridsiatych rokov 1. 

relia. Ovela mohutnejšie zapôsobila na 
mila jeho skladba s názvom Tri básne 
z cyklu Máriin život na texty Rainera 
Maria Rilkeho pre sólový soprán, mieša· 
ný zbor a orchester z roku 1926. Toto 
dielo som raz počul v bra tislavskom roz
hlasovom š t11diu v predvedenl pod diri
gentskou taktovkou autora. Bol som 
nadšený skladbou i autorovou Interpre
táciou. Tu už nešlo o zvládnutie kom
pozičnej techniky - technika stála do
konale v službách myšlienky! 

To is té možno povedať aj o Sonatlne 
pre ll sólových nástrojov, ktorá vznik
la dva roky pred spomlnanou kantátou. 
Sonatfnu som počul raz v podani Bra· 
tislnvského symfonického orchestra ve
deného Karlom Nedbalom a druhý raz. 
v Interpretácii Slovenskej filha rm ónie a 
a Václa va Tallcha. 
Najžlv~ie sa pamätá m . na jeho sym

fonickú báseň Tl1žby a spomienky (To
biáš Wunderlich} , ktorá mala premiéru 
v marci roku 1935, na koncerte Bra t!· 
slavského symfonického orchestra ( dir. 
Karel Nedbal} spolu s mojou Predohrou 
k Stodolovej drérne Krá l Svä topluk. 

V roku 1939 nás A. Albrecht prekva
pil novou kantá tou s názvom Canfate 
Domino, pre miešaný zbor a orches ter 
a ďalšlm i komornými a zborovými sklad
bam.!. 

Velkým prekva pen!rn bola Albrechto
va tvorba po druhe j svetovej vojne, keď 
sa necha l v inš trumentálne j l vokálnej 
tvor be inšplrova t slovenskou fudovou 
piesi1ou. Spoč!a tku to bol! úpravy s lo
venských Tudových plesni pre zbory. ne
skôt· kornomé diela - a na jma ludová 
ka ntáta pre miešaný zbor o orchester 
s názvom Suhajko, da le j Symfon ické va· 
riác ie pre trúbku a orchester a Kon
cer tan tnlí s ui ta pre violu ' u kla vl r. V 
týchto sklad bách s pá ja l s lovenský fo lk 
lór 'i vlustnou techn ikou u celkom svoj 
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lu a klavlr, Sesf skladieb pre slálíiko
vé trlo, sólové skladby pre violončelo, 
organ, dvadsať zborov, štyri budovatel
ské plesne, množstvo lnštruktlvnych 
skladieb, Oprav, atd., skladby pozoru
hodné nielen umeleckou tlrovňou, ale 
novou črtou v jeho tvorbe: prlklonom 
k ludovým, folklórnym prvkom a k te
matike ludovej plesne. Nebol to kon
junkturalizmus, ktorý ho k tomu viedol. 
Albrecht žil vždy plne a angal!ovane 
uprostred spoločnosti, bez separovania 

· sa, bez nároku na výlučnosť čl prlvi
legovanost. Inšplratlvne pôsobenie vel
kého rozmachu kultúry, stála snaha o 
aktuálnosť svojho hudobného prejavu, 
ako aj prirodzená ambicióznosť zvládnuť 
ptvky, s ktorými predtým ako "mestský 
človek" nebol konfrontovaný, či doda
točne pochopenie umeleckého počlnan!a 
Bat tóka, ba ul! aj mladých slovenských 
skladr.terov - toto všetko mohlo byt, 
a zaiste l bolo impulzom k jeho novej 
tvorivosti. Albrechtov spôsob uchopenia 
tejto tematiky má svoju hodnotu a oso
bitosť, a vytvára jednu z factet v bo
hatom sl1bore. Velmi cenné sl1 jeho tn
štruktlvne skladby. S predvidavosfou 
dobrého pedagóga vykonal priam prte
kopnlcku prácu na tomto poll, dlho 
pred lnštruktlvnyml cyklami E. Sucho· 
ňa, D. Kardoša n iných. 

Z hladiska celostného pohfadu na na
šu hudobnú kultl1ru sl1 predovšetkým 
dOležité hodnoty jeho diel. Z odstupu 
dvoch čl troch generácii vzťahové pa
rametre prestávaj11 mat pôvodný dopad. 
V aktuálnom hudobnom živote a v kon· 
certnej prevádzke sa do popredia dos
távajú Iba vlastné hudobné kvality jed
notlivých diel, už zbavené bezprostred
ných vzťahov k vtedajšej prltomnostl. 
Tak aj Albrechtovu tvorbu dnes a v bu
dl1cnosti bude verejnost vnimaf a prl
jlmaf výlučne cez jej umelecko-hudob
né pôsobenie. Albrechtovo dielo nepo
trebuje obhajcu. Spontánne reakcie hu
dobnlkov l poslucháčov na, l!lal, spo
radických predvedenlach jeho diel sved· 
čid o tom, že Albrechtova tvorba sa sta
la sl1časfou našej hudobnej pokladnice. 
Co však potrebuje Albrechtov hudobný 
odkaz, a vlastne my všetci l1častnlci a 
spolutvorcovia hudobného života, je 
orientácia a pestovanie celého sl1boru 
hodnOt bez opomlnanla epoch, štýlov, 
cl jednotlivcov, 1 jednotlivých diel, aby 
sa naša hudba prezentovala ako rozvet
vený, mnohotvárny a bohatý celok. Kon
štatovanie Z. Nováčka z konca päfdesia · 
tyc.h rokov, že Albrechtova hudba by 
bola nesporne jedným z oporných bodov 
proti priemernosti, keby bola živšie pre
nikla do vývojového prl1du slovenskej 
hudby, je stále platné. Možno ho aktua~ 
llzovaf v tom zmysle, že Albrechtova 
diela sa aj dnes radla k najlepšlm vý
tvorom svojho druhu a spolu s nimi na
dalej predstavujl1 meradlo poctivej, cl 
tom l vedomosťami podlol!enej kompo· 
zlčnej práce l trvalých hodnOt. 

FERDINAND KLINDA 

V debate • klavlrJtym virtuózom M. Ka· 
rinom. 

ským, od bežného zvyku úplne odllš· 
ným spôsobom. 

Aj tu sa ukáza la pravdivosť výroku 
dr. Ferdinanda Klindu, že .,Alexander 
Albrecht s úspechom syntetizoval tra
dičné prvky s modernou technikou". 

Je smutné, že z rozsiahleho diela A. 
Albrechta poznáme tak rnálo l Ak lis tu
jeme v zozname jeho skladieb s údivom 
zisťujeme, ~oJko toho nuplsal, hoci celý 
svoj život venoval organizácii, vyučo .. 
vanlu a najmä dirigovaniu ! Je obdivu
hodné, s akou hl1ževnatosfou kompono
val aj v chorobe , ba aj vtedy, ked už 
nepočul, ani nevidel a posledné sklad· 
by už Ibu diktoval svojim nojbllžš!m. 

Je na nás, aby sme sa pri pr!ležltostl 
storočnice jeho na rodenla zamysleli nad 
velkostou jeho ducha skrytého v jeho 
skladbách u sn postara ll, a by jeho die
lo bolo sprlstupnené výkonným umel
com a celej na še j verejnosti. 

NArodný umelec EUGEN SUCHOŇ \ 
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ig n ská a pedagogická činnosť Alexandra Albrechta 

Ako dirigent Cirkevnobadobného •polku na ch6ra D6aa. 

Významný reprezentant bratislavského 
hudobného života Alexander Albrecht, 
ktorý sa narodil pred sto rokmi v Ara
de (Rumunsko), ale celý svoj život strá
vil v Bratislave, pochádzal z rodiny, kto 
reJ predkovia mali bllzky vzťah ku kul 
túre. Hoci s úspechom študova l právo 
predsa len jeho vzťah k hudobnému 
umeniu bol natolko silný, že súbežne 
navštevova l Hudobnú akadémiu v Buda· 
pešti, kde študoval klavtr, dirigovanie 
a kompoziclu. Po 5-ročnom štúdiu prá
va a hudby sa vrátli do Bratislavy. Kým 
štúdium práva nezanechalo na i\om vý
raznejšiu stopu, tým lntenzivnejš le sa 
priklonil k hudbe, ktorá sa stala jeho 
celoživotnou láskou a neskOr l jeho po
volan!m. 

Roku 1908 sa začala jeho profesionál
na činnosť v Bratislave, kde na tunaj
šej hudobnej škole vyučoval klavir a 
hudobnú teóriu. Po úmrt! organistu v 
dóme sv. Martina Karola Forstnera v 
roku 1908, nastúpil na jeho miesto ako 
organistu a túto činnosť vykonával až 
do roku 1921, kedy bol zvolený za ka
peln!ku Clrkevnohudobného spolku. Z to· 
ho miesta sa začala rozvijaf jeho boha
tá aktivita na hudobnom poli. Cirkev
nehudobný spolok bol založený r. 1828 
a združoval spevákov a muzlkantov
ochotnikov, nadšencov pre hudobné ume
nie, ktor! však nemali žiadne vyššie hu
dobné vzdela nie a hudbu pestovali pre 
uspokojenie svojich kultúrnych a hu
dobných potrieb. Spolok bez kvalifikova
ných dirigentov nemal však väčšie per
spekt!vy ďalšieho umeleckého rastu. 
Zvolen!m Alexandra Albrechta, akade
micky vzdelaného hudobn!ka, s tal sa 
tento spolok významným hudobno-kul· 
túrnym činitelom Bratislavy. Albrecht 
pri nas túpen! na nové miesto dostal šta-

tutárne stanovené tllohy, ku ktorým pat
rilo najm!!. predvádzanie vážnych a 
vznešených diel cirkevnej, pripa dne kon
certnej hudby. Realizovať tieto tllohy 
narážala na velké ťažkosti, pretože spe
váci takmer výlučne boU ochotntci a 
jedine v orchestri vypomáhali profesio
nálni muzikanti. Velká !luktuácia spe
vákov a nie \! . malej miere aj nedosta· 
tok finančných prostriedkov hrali ne
gaUvnu tllohu na začiatku )eho -hudob
no-organizačnej činnosti. Napokon však 
s úspechom prekonal tieto tlskalia a po
darilo .sa mu vytvorit s tály spevácky 
zbor so 70-80 spevákmi. Hlavné ťa
žisko jeho činnosti spočivalo v naštu
dovani a dlrlgovaru hudobných skladieb 
svetových, ale 1 domácich skladatelov. 
Bola to práca spojená s nesmiernou tr
pezUvosfou, pretože jeho hudobný re
pertoár bol priliš náročný a ťažko ho 
bolo realizovať s tlčinkujtlclml-ochotnlk
mi. Dirigovanie však nikdy nebolo pre 
neho Iba rutinnou .dirigentskou záleži
tosťou , ale tvorivou činnosťou na vy
sokej umeleckej úrovni. S rovnakým 
nadšen!m vedel fascinovať aj členov 
svojho telesa, a preto tak speváci, ako 
a j členovia orchestra sa snaž11! podá
vať čo najlepšie výkony. Zo svetového 
repertoáru sakrálnej hudby predviedol 
Haydnove oratóriá a omše, Szymanow
ského Stabat mater, Llsztovu Koruno
vačntl omšu, Bachova Matúšove pašie, 
Mozartove Rekviem, Dvol'ákovu Omšu 
D dur a dalšie skvos ty hudobnej litera
túry. Domáci skladatelia boli v jeho re
pertoári zastúpeni skladbami J. L. Bel
lu (Omša b mol) , M. Moyzesa ( Missa 
solemnls), M. Schneidra-Trnavského 
(Slávnostná omša) a S. Németha-Samo
r!nskeho (Bratislavská omša). Z ostat
nej tvorby s lovenských skladatelov na-
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Sociologická analýza hudobných javov dobného životn by bolo možné položiť 
priviedla muzikológiu k rozpoznaniu zá· teoretické i metodologické východiská 
kla dne j funkcie hudby p t· lspievo ť k so- vedy o hudobných formách sociálnej ko-
ciálnej komunikácii. Hudbu - podob· munikácle. 
ne ako os tatné prirodzené a umelé ja- Zatial čo v českej teoretickej spisbe 
-.:yky - sa nám pri tomto prlstupe jav! nájdeme už dve monografické práce Ja-
nko s led zna kov, ktoré v danom 4ultúr · nouška z r. 1968 a Lamsera z r . 1969, 
nom pros tJ'edl nadobúdajú určitý vý- ako a j zbornlk Karlovej univerzity Ko-
znam. Súbor a kceptovaných významov munikácla a činnost z r. 1981, poznal -
sa prljemcovl informácie javl ako obsah ky našich autorov boli doposiaJ roztrú-
správy. Pravda , v hudobnej komuniké · sené v časopiseckých štúdiách. Pri vý 
eli musfme chápať po jem obsahu velmi uke l teoretickej práci chýbala publl-
~i,·o ko, JH!Vyplývu to len z mnohoznač- kácia , ktorá by záujemcovi o problema-
nos ti . mnohovýznamovostl hudobných tiku spros tred kovala ucelený pohlad na 
.-:na kov. a le a j z polyfunkčnosti hudby . súčasný stav teórie sociálnej komunl· 
Ril z JB hudobné diP.lo Informáciou o kácie. Túto medzeru pomOže vyplniť kni-
emocionC!Inom rozpoloženl autora. tnoke· ha Gabriely Zibritovej Sociálna komunl· 
dy je pokynom k sociálne významnému kácia, ktorá je k"onclpovaná ako vs tup 
spr<ivunlu (na pr. ta nec, pochod). ktoré do š ttldia teoretických a štrukturálnych 
pris pieva k Integrácii rôznych sociál otázok sociálnej komunikácie. Oolš la 
nych št1· uk túr. Sociálno-komunlkačnA čas t publikácie približuje dejiny a vý-
lunkCia hud by predstavuj e hlav nú funk· voj komunikácie. Tu sa autorka sústre-
ciu hudby . zas trešujúcu jej ostatné duje na verbálnu komunikáciu a jej gr a 
čia s t ko vé funkcie. fický záznam ( p!smo, tlač ) a na mas o 

Aplikovanie teórie sociAlnej komunl vú komunikáciu (rozhlas, telev!zia, me-
kácie na hudobné javy a na hudobný nej ostatné e lektronické médiá, ktorých 
život umožň uje s ledova( pri ich ana- sociálny vplyv za tia l nie je u nás sys -
lýzr. d alSie filozofické, poli tické, sociál· tematicky pre bádaný) . Na záver knihy 
ne, ale tl j estetické, umenovedné, psy- autorka približuje systém sociálnej ko· 
c hologici<é u sociologic ké hladiská, kto- munlkácle a niektoré prlnc!py jeho vý-
r ých upla tnenie bolo klasickej muzika- skumu. 
iógil nedos tupné. Pre to ďa lš! rozvoj hu· K vefk ým kladom publikácie patr! 
do bnovedného mysleniu v tomto smere prehladnosf spracova nia, sústreden ie 
predpokladá osvojif si súčasné poznat- autorky na podsta tné okruhy problé 
ky zo všeobecnej teórie sociá lnej komu- mov, dOležité pre z!skanle prehiadu v 
nikécle, a lta aj z jej ap liká cie na iné. danej oblasti. V spôsobe vyjadrovania a 
rnimohudo bné komunikačné sús tavy. In· celkovej koncepcii knihy je cltiť au -
tegréciou týchto poznatkov a ich uplat · torklnu pedagogickú skúsenosť a jej za 
nenlm pn ri ešen! rôznych otázok hu meranie sa na potreby vysnko!;ko ls l<ť' 
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študoval skladby M. a A. Moyzesa, M. 
Schneidra-Trnavského, V. Figuša-Bystré
ho, L. Holoubka a T. Frešu. S velkým 
nadšen!m dirigoval najm!!. zborové die
la Palestrinu, Pergolesiho, Hl!.ndla, Ba
cha, Brucknera, Kodálya a Iných vý
znamných svetových skladatelov. 

Ako dirigent Cirkevnohudobného spol
ku neinterpre toval ibu sakrálnu hudbu, 
ale ako umelec si uvedomil, že s trikt
né uvádzanie len sakrálnej hudby ohra
ničuje rozsah jeho hudobných ambtcl!.· 
Hladal preto aj Iné možnosti interpre
tácie klasickej hudby a tak sa dostáva 
do kontaktu s koncertnou hudbou. S 
velkým úspechom predviedol na verej
ných koncertoch skladby vrcholnej hu
dobnej tvorby - symfonické diela Bee
thovena, Mozarta, Wagnera, Brahmsa, 
Dvol'áka a z moderných skladatelov 
Stravinského a Bartóka. Jeho najúspeš
nejš!m verejným koncertom bolo pred
vedenie Beethovenovej IX. symfónie v 
roku 1927 v Piešťanoch s 280 účinkujtl
cimi. Dirigentské tlčinkovanie profesora 
A. Albrechta sa skončilo roku 1949, ke
dy zanikol bratislavský Cirkevnohudob· 
ný spolok po 116 rokoch svojho trva· 
Ília. 

Dalšia oblast, v ktorej Alexander Al
brecht význa mnou mierou obohatil bra
tislavský hudobný život, sa viaže na je
ho organizačno-pedagogické pôsobenie. 
Roku 1921 sa stal riadltelom Mestskej 
hudobnej školy, avšak v tejto funkcii sn 

neobmedzoval iba. n\1 vykonávanie nd· 
minlstrat!vnych povinnos ti, ale sa tH~ž 
snažil organizačne zabezpečiť profcsoc
ský zbor a profesorské miesta obsudl ť 
výbornými pedagógmi. Súčasne rozš!r il 
aj paletu jednotlivých študijných odbo
rov. Medzi predmety, ktoré sa vyučova li 
na tejto škole patrilo okrem klavlra 
a husli aj vyučovanie spevu, tanca , hl'y 
na organ a Iné orchestrálne nástroje. 
On sám ako riaditel školy učil hudob
nú teóriu (kontrapunkt a harmóniu), 
a le aj hru na klavlrl individuálne vy
braných !lakov s mimoriadnym nado
nim pro hudbu. 

Za 73 rokov svojho života dostal sa 
do kontaktu s mnohými hudobnými te
lesami, významnými reprezentantmi sve
tovej hudby, viacerými hudobnými na· 
klada teJstvami a spolupracoval pri hu
dobnom vyslelant rozhlasu. Hoci to bo
li iba doplnky jeho Judského a muzl· 
kantského profilu, predsa v celku do
kumentujú skutočnosť , že prof. (\. Al· 
brecht bol celou svojou bytosťou odda· 
ný hudbe. Jeho osobná tragédia spočl· 
vala v tom, že po ťažkej operácii a apli· 
kácii liekov behom n,tekolkých dn! úp! 
ne ohluchol a neskOr 1 oslepol. 

Záslužná práca profesora Albrechta 
na hudobnom poli zanechala hlboké sto· 
py v kultúrnom rozvoji Bratislavy a po 
zásluhe bola i ocenená. V roku 1937 
mu mešťanosta Bratislavy odovzdal Bel
lovu cenu za jeho prlnos pre brati· 
slavskú hudbu. Za jeho celoživotnú prá
cu a a ktivitu sa mu Bratislava odvďač!· 
la tým, že jednu ulicu mes ta pomeno· 
vali po ňom Albrechtovou ulicou. Táto 
posmrtná pocta dokazuje, že jeho dielo 
má čo povedať i budúcim generáciám. 

LADISLAV DOHNANY 
r 

Po budobnej produkcii Y D6me. A. Albrecht ltntý 1prava (11\lmka 1 druhej polovh:e 
ltyrldalatycb roko•) . 

ho poslucháča. Ako sa však ukazuje, mO
t e tento prlstup vyhovova ť aj erudova
nému čita telovi, pretože ho nezaťažuje 
balastom Uustrujúcich Informácii, ale v 
pr!pade hlbšieho záujmu o jednotlivé 
okruhy problémov ho odkazuje na do
ph1ujúce pramene. 

Teória sociálnej komunikácie je dy
namickou vednou oblasťou, pretože jej 
predmet sa neustále rozv!ja a preto sl 
vyžaduje zapojenie ďalšieh pomocných 
vedných disclpl!n. Na druhej s trane sa 
v teórii sociálnej komunikácie .t radujO 
určité aspekty, ktoré zužujú komplex
nosť pohladu na niektoré ku túrne pre
fe rované formy komunikácie. Prejavuje 
sa to napriklad v dOraze na verbálne 
formy . komunikácie, v nerovnomerne) 
pozornosti, ktorú autorka venuje jed
notlivým článkom komunikačného re
ťazca [preferovanie percipientovho hla
diska] . Pri hodnoten! súčasných prob
lémov v komunikácii hlavnú úlohu vid! 
v prekonan! his toricky podmieneného 
zaostávania našich schopnos ti zvládnuť 
masu informácii, a to zavedenlm auto
matizovaných komplexných informač
ných sys témov. V tomto prlpade, podob
ne a ko na iných miestach publikácie, je 
cl ti t ťažisko na vedeckotechnických po
znatkoch. Autorka berie mene j do úvahy 
problémy, objavujúce sa v medz!ludli_kej 
komunikácii , úlohu jednotlivých komu
nikačných systémov pri sociálnom kon
takte a s tyku, ktoré je treba chápať ako 
a ktualizáciu budúcich - a lebo už jest
vujúcich vl!.zieb, otázku hierarchie In
formačných systémov, ktoré sa vzhla
dom na obmedzenú kapacitu komunikač
ných kanálov človeka môžu vytesJ)ovať 
r napr. rozsah audiovizuálnych podnetov 
z. televlzle a rozhlasu mOže by ť pre· 
kážkou pri rozvoji Interakc ie členov ro
diny a pod .] . 

Rozvoj teórie sociálnej komunikácie 
bol podnie tený rozvojom elektronických 
in formučných méd ii. To s pôsobuje. 'lf' 

do teoretického myslenia v tej to oblasti 
sa dostávajú určité technické aspekty, 
ktoré sa snažia redukovať medz!Iudsk(l 
komunikáciu na reťazec, analogický spo
jeniu jednotlivých elektronických zaria
deni (vysielač prij!mač ) . Tomuto 
vplyvu sa neubránila ani Zibrltová, ked 
redukuje pojem komunikačný kanál na 
súbor hmotných podmienok. K morfo· 
logickým a funkčným š truktúram našich 
zmyslových orgánov pristupujú aj psy
chologické a sociálno-ps ychologické či· 
ni tele (motivácia, ašpirácia, skupinové 
procesy), ktoré rozhodujú o funkčnej 
pohotovos ti týchto š truktúr (aktivácia). 
Problematike motivácie , ktorá dodáva 
spracovaniu tnformácle jej ciefové za· 
meranie, venuje autorka menej pozor
nos u , než akú by s i zaslúžila . Pri skl1· 
man! kvalltatlvnych aspektov Informácie 
sa len okrajovo zmieňuje o kategórii 
informačného šumu, ktorého hladina -
v porovnani s hladinou informačného 
signálu - rozhodujúcou mierou ovplyv· 
ňuje efektlvnost komunikačného spoje
nia . - Názornosti grafických vyobraze· 
nl by bolo poslúžilo, keby na naznače· 
ných spojoch boli dôs ledne umiestnené 
šipky, označujúce smer informnčného 
toku. 

Možno sa v knihe G. Ztbritovej ná jdu 
aj dalšie •momenty, ktoré budú člta te· 
ra provo~ovat k odlišnému názoru. Ten
to .,diskusný pr!stup" nevyplýva nutofko 
z publikácie samotnej, a ko skôr z prud
kého rozvoja predmetu teórie sociálnej 
komunikácie a neus tále sa množiacich 
poznatkov a hfad!sk. jedno je však isté, 
že Zibrltovej publikácia je soHdnym vý
chodiskom pre aplikiíclu poznatkov teO
rie sociálnej komunikécie nn celý rad 
spoločenských problémov a oblasti, v 

. .,ktorých je spoiahlivý tok lnformác!l zé· 
kladom fungovania rozsiahlych štruktllr 
a sys témov. Hudobný život je jednou 
z nich. 

JAN SZELEPCSgNYI 



Rossinihn· Barbier zo Sevilly v opere SND 

BARBIER P 
Pri všetkej prlbuznosti skladateTov ta

lianskeho ottocenta má každý z nich 
svoj osobitý rukopis. Azda . na jväčši roz
diel je medzi tklivými melancholickými 
melódiami Belllnlho a žia rivou, optimis
tické nála dy vyvolávajúcou hudbou Ros
siniho buffy, ktorá pri všetkej kompo
zičnej bravOre sl uchováva priam trans
parentnú jednoduchosť. Aj základom ge
niali ty Rossiniho Barbiera zo Sevilly je 
schopnost skladatelovej hudby vykres
llt rôznorodé charaktery a situácie pr
ve j Beaumarchalsovej hry o Flgarovl, no 
predovšetkým vyjadriť komplexný život· 
ný pocit, a to pocit nespútanej radosti, 
elánu a vitality. Priorita hudby a spe
vu je v Barbierovi neodškriepltelné, no 
aj v operných súboroch, v ktor9ch sl 
väčšmi potrpla na virtuóznu dokona
losť spevu než v SND, sa táto Rosslnl· 
bo opera nezvykne Inscenovať staticky. 
-DOležité je utraflt Ideálnu vyváže
nosť jednotlivých komponentov lnscená· 
cle a nasmerovať Ich tak, aby sa svo
Jimi účinkami navzájom nerušlll, ale 
skOr sa znésobovali. 

Ako sa s touto nelahkou úlohou vy· 
rovnal nový Inscenačný tlm v opere 
SND? Podla výsledku jeho práce sa dá 
predpokladať, že realizátori nového na
nudova nla sl uvedomovali, že sObor ne
má ani dosta tok špecialistov na bel can
tový štýl, un! dosť divákov, ktor! by bo 
vedeli náležite oceniť. Preto v čase, ke· 
dy sa v Bratislave začlnajú prejavovať 
pr!znaky klesajúceho záujmu širšej ve· 
rejnostt o produkciu svojho operného 
súboru, vsadili jednoznačne na divadel
nú prUažlivosť Inscenačného výsledku. 

Skúsený brnenský režisér V. Vtlalk 
ju dosiahol jednak · Istou hyperbollzá
ciou prlbehu (či skOr jeho Istých situá
ci!). v ktorých viedol sólistov k prehrá· 
vanlu a nadsádzke v mimike, gestlke, 
v pohybe, ale i v kostýmovan! (autorka 
L. Purkylod spolu s predstavltelom ka
pitána V. Schrankalom urobili z tejto 
bezvýznamnej figúrky skvelú paródiu 
NapoleOna), jednak funkčným vyufltfm 
Istých vlas tnosti scény výtvarn!ka K. Ba
anlka, ktorá charakterom použitého 
materiálu, jeho stvárnen!m a možnosťa
mi využitia podporovala a evokovala 
mnohé základné vlastnosti Rossiniho 
hudby: lahkosť, pružnosť, hravosť a jas. 
Týmito l dalšlml prostriedkami (z kto
rých treba vyzdvihnúť aj tvárne herec
.tvo sólistov) sa podarilo posunúť viace
ré situácie do nového svetla a dodaf 
niektorým charakterom l výjavom no
vý, .,neošúchaný" tvar. Napr. pri prvých 
taktoch druhého obrazu sme vždy mali 
pred sebou clfrujúcu sa Rosinu, čaka
júcu na svoju velkú áriu. U V!!žn!ka 
sa cifruje Marcellna a Rosina sa zapája 
do hry (no ako aktlvnel ) až počas árie. 
Skoda, že režlsérova snaha nie vždy 
celkom korešponduje s partitúrou. Má
me na mysli nlekolko pripadov, kedy 
sa komický účinok dosahuje nie pro· 
strednlctvom splevajúceho sólistu, ale 
akciou (gesttkou, pohybom, atd.) jeho 
spoluúčlnkujťíclch. Takéto barličky by 

obstáli ako oživenie nezážlvných ári! ba
rokových opier, Rossiniho svieža melo· 
dlka Ich však nepotrebuje. 

Dirigent O. Dohninyi skvele vypraco
val slávnu predohru a aj v ďalšom 
priebehu predstavenia utrafil zékladné 
požiadavky na Interpretáciu Rossiniho 
hudby, pričom vl!čšl dOraz kládol na 
vyváženosf a eleganciu než na dravosť. 
spontaneitu a kontrastnosť. Isté rezervy 
zostali v dopracovaní ensemblov. najmä 
vo finále prvého dejstva jednotlivé zlož
ky (orchester, sólisti, zbor) pôsobia aJ 
zvukovo roztrieštene. 

To, že Ba rbiera treba spievať technic
ky virtuózne a s dôrazom na plynulosť 
vokálnej Unie (ako kal!dú bel cantovú 
operu) jr. všeobecne známe. Okrem tých· 

J .. • Val61kova ako aoai••· 
Sn!mka : A. Sládek 

to základných po!ladavtek mus! mat vo
k6lna Interpretácia partov potrebn6. 
d4vku hravosti a farebnej hýrivosti. Iste 
aj preto Rosslnl pOvodne pťsal part Ro· 
slny pre me:j:zosoprán a nie pre soprá
novl1 koloratúru, kde sl1 práve mol!nos
tl nanášanla pestrejš!ch a sýtejš!ch fa· 
rleb obmedzenejšie. 

Co do technickej pripravenosti je J. 
Kan .... ik vhodným typom pre postavu 
Almavlvu. Vlastn! naozaj pohyblivý, lah
ký tenor, ktorý Pli potrebnej koncen
trácii zvládne aj · úskalia náročných 
ozdOb partu. Co mu chýba k Ideálnej 
Interpretácii je práve väčšia farebná 
prUal!llvosť materiálu, najmä v strednej 
polohe. Alternujúc! P. Oawald mal s 
partom dosf technických problémov,je
ho hlas znel všsrJt farebne jednoliato 
a v hereckom stvárnenl postavy pre
ukázal viac javiskových skúsenost!. To 
isté, čo sme povedali o Kundlákovej 
kreácii, plat! v značnej miere aj o Ro· 
stne J. Valalkonj. Ak jej kreáciu na
priek tomu hodnot!me vyššie (a záro
vei\ ako najväčš! pr!nos Inscenácie z 
hladiska vokálneho). je to dan~ nielen 
momentom prekvapenia z jej suverénne-

K 
ho výkonu, ale aj dostatočnou dávkou 
hravosti jej spevu a jeho prepojenostou 
s uvolneným a šarmantným hereckým 
prejavom. Je to Rosina milá l zlostná, 
naivná 1 preffkaná, vokálne vďaka väč
šej gulatostl tónu na prechode od sub
rety ku koloratúrke. Alternujúcu S. Gaj· 
doilové na prvej premiére stvárnila pos
tavu s jej prlslovenčnou rutinou, ale aj 
trao ičnýml lntonjlčn_ými pr lblil!nosfami, 
najmä v prvej árii. Jej hlasu už chýba 
Fahkosf u interpretácii hravosť prlznač
ná pre kolorotúrne soprány a nlekolko 
exportných výšok v druhom dejstve ne
má vo vokálnej Unii dostatočnO. pred
pr!pravu. Figara stvárnil F. Caban hla· 
sovo účinne a robustne, herecky prlro· 
dzene ako skO.seného re!lséra celého 
pr!behu. Pravda, vzhladom na to, !e Ide 
skôr o dramaticky c!ttaceho speváka, 
jeho vokálna kresba Figara vystihuje 
viac základné kontúry partu a nie jeho 
všetky detaily a finesy. Figaro S. •Hudeca 
je v hereckom stvárnen! chlapčenskejšl 
a lyrlckým charakterom svojho barytó
nu má bUzka k Rossiniho partu. Tento 
predpoklad však dokázal zťíročlť len 
chvllaml (napr. v balkónovom tercete, 
v závere opery) v dOsledku menšej ln
tonačno-rytmlckej Istoty prejavu. Polarl· 
tu basov: Bartolo-buffo, Baslllo-basso 
cantante Inscenácia zotrela výrazným ko
mickým exponovan!m Basllla. Kreácia O. 
Melacbonk6ho je z hereckého hladiska 
ozaj majstrovská, nanášajúca na posta
vu učitela hudby nové vrstvy významov, 
no Istým nadul!!van!m výrazových pros
triedkov (k čomu zvádza aj časf Inter
pretačnej trad!cle) je spevácky pôso
bivá viac v detailoch než v celku. Ná· 
vrat J. Hraba•ta k basovým O.lohám je 
v zásade šťastný. Herecky decentnejšie 
uchopenie postavy Basllla má koncep
clu, spolahllvý je aj spevácky s rezerva
ml vo väčšej plynulosti vokálnej l!nle. 
Bartolo J. lpaUa je poňatý tradične 
ako smiešny, šomravý a realite vzdiale
ný starec, je kultivovaný vokálne, no na 
rozdiel od jeho Bartola z Palslellovej 
rovnomennej opery uvedenej v SND pred 
nlekolkýml rokmi nestoj! prťllš v po· 
predí Inscenácie: Inak je koncipovaný 
Bartolo J. Ublira. Je to skOr chladný 
kalkulant, ktorý (našťastie pre Rosinu) 
neuspeje a určitá drsnosť je aj v jeho 
speváckom prejave, ktorý by lepši~ za
padol do netalianskej opery. Z meMich 
postáv (Marcellna, kapitán) boli kreá
cie I:. BarlcoveJ a V. Scbreakela vý· 
raznejšle ne! stvárnenie N. Hazachonj 
a I. Oldda. V úlohe Florllla sa J. Onil· 
l!enko vrátli k jednej zo svojich prvých 
úloh v SND, kým a. llaaaonkf (zdá 
saJ k svojej niekdajšej hlasovej forme. 
Viac než speváckymi výkonmi zaujme 
táto Inscenácia ako celok, čo ostatne 
potvrdll1 potlesky po jednotlivých čís

lach, ktoré s jedinou výnimkou boli na 
oboch premiérových predstaveniach v 
relácii so zvyklosťami posledných sezón 
viac z·dvorÍlé než na.dšené. 

VL'l\DIMIR BLAHO 

Anglická opereta na scéne DJZ v .Prešove 

Znovu e ., M AD 
A. Sullivan - W. Gilbert: Mlk6do. Ope
reta v dvoch l!astiacb. Preklad: Michae
la Laurlncov6. úprava: Miroslav Homol· 
ka, Jozef Nov6k. Rélla: Bedficb Kramo
all a. h. Dirigent: Rafael Hrdina. Scf
na: Ing. Jlfl Procházka a. h. Koatfmy: 
Katefinn Asmusov6 a. h. Choreografia: 
Frantliek Vychodil a. h. Zbormajster: 
Ivan Paconovský. Ol!inkuj6 sólisti, zbor, 
urcbeater o balet DJZ. 
f'remiéra: 17. mAja 1985 11 DJZ v Pre· 
iove. 

Sulllvunovu u Gilbertova opereta už 
~ t o rokov putuje hudobno-zábavnými di · 
vndlumi sveta [pt·emléra 15. marca 
l/385 ]. Vďaka prešovskej dramaturgii 
spoznáva túto unes už legendárnu ope
rcltu , ktorá vofakedy slávila neuverl
tHTné úspechy. aj s lovenský divák. Po 
takmer dvadsiatich ro koch od vzniku 
uvledll túto operetu i v Prahe a hrali 
iU i do l š le Ceské divadlá. Na adresu 
uperety sa naplsalo množstvo llchoti· 
v5'ch slov, ba pochvalne sa o nej vy
)ltOrll oj jeden z najoblívunejšich kriti
kov o estétov 19. storočia Eduard Hans
liek. 

Operetu Mikádo Je hudobne stále svie· 
?.e dielo. Je to opereta spevácky vďačná, 
ktorá sl nezakladá na vypätých áriách 
.. piesňach francúzskych a nemeckých 
uperlet, ale uprednostňuje skromnejšiu, 
no vynallezavú· melodiku. Priam rossi
nlovským hudobným vtipom sršia nie· 
ktoré jej uzavreté člsla (mužské terce-

to) . Svojou prlezračnou polyfóniou po
slucháča prekvapi neoklaslclstlcky lade
ný, palestrlnlovským duchom predchnu· 
tý prekrásny madrigal. Opereta upúta 
neomylným citom skladatera pre nekom
pllkované vedenie melodickej linky, In· 
štrumentačne však v prešovskej adaptá· 
eli už nebola tak nápaditá a oproti vo
kálnej zložke zjavne menej plastická, 
čo bolo zaprlčlnené l súčasným, stále 
pretrvávajťíclm problémom s dobudová
vanlm jednotlivých nástrojových skupin 
divadelného orchestra. 

Režijne toto pôvabné dielko naštudo
val Bedi'lch Kra mosll. Literárne nená
ror.né libreto s maličkým, vcelku ne
škodným ostňom kritiky spoločenského 
karlérlzmu bolo režisérom v Inscenácii 
vhodne aktualizované a prešovským! 
hercami dotvorené 1 vtipne akcentova
né (najmä S. Senkom, S. Benkom a Iný
ml) . Inscenáciu charakterizuje vnútorný 
dyna mizmus o čo sa úspešne prlčlnlla 
i väčšino účinkujúcich sólistov preja
vom nasmerovaným do úsmevného nad
hladu. Takýmito boli výkony Stefana 
Senku (Ko Ko), Jiliusa Piussi bo a Ste· 
fana Rančlka (Mik6do). Slavomlra Ben
ku (Por Ber), Cyrila Kapca (Pli Tul). 
Heleny Horváthovej a Eleny Kulniero
vej (Yum Yam), J6Ue Korp61ovej (Kati 
Sa) a dolšich. 

Mladý dirigent Rafael Hrdina. ktorý 
operetu naštudova l, opätovne naznačil. 
že menej skúsenosti, ktoré mA pri In· 

terpretácll jednotlivých foriem hudobno
zábavného divadla, kompenzuje stlstre
denou a ambicióznou prácou. Adaptácia 
Sulllvanej partitúry pre obsadenie pre
šovského orchestra nebola však naj
šťastnejšia . 21adala sa väčšia nástro
javA proporčnosf, farebná ohraničenosť 
vo zvuku jednotlivých nástrojových sku
pin, ale . aj väčšia tntonačná sústrede
nosť a bohatšia dynamická škála v sa
mostatných Inštrumentálnych č!slach 
(predohra, medzihry). 

Na vcelku úspešnej realizácii operety 
sa optimálne podielali výtvarn!čka kos
týmov Katerina Asmusová kostýmami 
pastelových fari eb a nápadltého strihu, 
výtvarník lnž. JIN Procházka scénou ko
rešpondujúcou s kostýmami a vytvára
júcu s nimi exotiku prostredia, do kto
rého je situovaný dej operety l Franti
šek Vychodil vkusnou a funkčne paňa
tou choreografiou. Zbory v naštudo
vanl Iva no Pocanovského boli vyrovna
nou súčasťou hudobnej Interpretácie 
toh to úsmevného anglického diela. 

Uvedenlm Sulllvanej a Gilbertovej 
operety prešovská dramaturgia poodhr
nula záves nad históriou anglického hu· 
dobnozábovného divadla, osobitého a v 
niektorých prlpadoch - konkrétne l v 
recenzovonej operete - predsa len od
lišného od typu francúzskej, či vieden· 
skej operety, no rozhodne zaujlmavej a 
podnetnej ešte aj dne~. 

DITA MARENCINOVÄ 

GRAMORECENZIA 
ANTONIN DVOIA.K: SYMPHONIES 
Slovak Pbtlbarmonic Orchestra. Zdeniik 
Koller 
OPUS Stereo 91111421·21 

, JJ\1 •tnr. 
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Na našom gramofónovom trhu je už 
vyše roka k dispozicii kompletná na
hrávka Dvoi'ákových symfónii v Inter
pretačnej realizácii Slovenskej filharmó
nie a dirigenta národného umelca Zdeň
ka Košlera. Ponťíkaný súbor Dvoi'áko
vých symfónll predstavuje mimoriadny 
dramaturgický 1 edičný čln vydavatef
stva Opus a súčasne sa stáva cenným 
dokladom vyrovnania sa dirigenta Z. 
Košlera s Dvoi'ákovým symfonickým od· 
kazom prostredn!ctvom Slovenskej fll. 
harmónie. Orchester SF tu zasa dostal 
prlle!itosť prezentovať svoje kvality a 
zGročlť skúsenosti v Interpretácii Dvo
fákovho diela pod taktovkou dirigenta, 
ktorý patr! k velkým znalcom Dvoi'áko· 
vej hudby. Výsledok spoločného úsilia 
cti všetkých zúčastnených - dirigenta, 
orchester l štáb lud! zodpovedných za 
re!ljno-hudobnú a technlckťí stránku ce
lej nahrávky. Kompletná nahrávka de
viatich Dvofákových symfónii nevznikla 
naraz, ale realizovala sa v časovom roz
medzí 8 rokov - od septembra 1973 do 
septembra 1980 a to počas šlesllch na
hrávaclch term!nov, pričom sn na jprv 
nahrali posledné tri symfónie a od nich 
sa potom postupovalo k symfóniám s 
nlžš!m opusovým značen!m. Nahrávky 
jednotlivých symfónll, ktoré sa z toho 
zamýšlaného kompletu postupne objavo
vali na našom gramofónovom trhu, sme 
na stránkach Hudobného !Ivota priebež
ne recenzovali: recenzenti ( I. Podrac
ký, V. Llppoldová) vysoko oceňovali nie
len kvalitu Interpretácie, ale i celý ten
to nahrávac! projekt. Nemienime sa tu 
preto znova zaoberať umeleckou strán
kou nahrávky celého kompletu, skOr 
chceme naň opätovne upozornlf , docen!f 
dosah tohto edičného vydavatelského 
počinu a predovšetkým kvitovať snahu 
vydavatelstva Opus na súbornom na
hrávanl symfónll, či iných symfonlc· 
kých druhov toho-ktorého skladatela v 
Interpretácii jedného orchestra a toho 
Istého dirigenta. Je to dnes celosveto· 
vý trend a je správne, že sa k tejto 
tendencii pripájame aj na Slovensku. 
Radi zaznamenávame, že po kompletnej 
nahrávke Brahmsových symfónl! so SF 
a zaslúžilým umelcom Ľudov!tom Raj
torom je recenzovaná kompletná na
hrávka Dvofákových symfónii pokračo
van!m v nastúpenej ceste (pripomeňme, 
že v spolupráci orchestra SF a Z. Kašle· 
ra vznikli l nahrávky Dvoťákových sym
fonických básni l Stabat mater l a má 
svoje da lšie pokračovanie v nahráva nl 
symfonickej tvorby ďalšieh skladateiov 
(väčš! počet Mozartových symfónlf v 
podan! SF a Z. Košlera , šesť Haydno
vých tzv. parlžskych symfónlf v Inter
pretácii SF a L. Peška). 

Prťfažllvo vyzerajtlca kazeta s kom
pletnou nahrávkou všetkých deviatich 
Dvol'ákových symfónii je vybavená prf· 
lobou so sprievodným odborným textom 
v trojjazyčnej mutácii z para dr. Jaro
slava Smolku a fotografickým materiá
lom. V9tvarné riešenie prednej strany 
kazety je mimoriadne vydarené - pri
náša reprodukciu obrazu Hradčany 
(1882) od Gézu Ziehrera. ktorý vhodne 
korešponduje s obsahom Dvofákovej 
hudby preslaknutej vrchovatou mierou 
láskou k vlasti, domovu, ktorých práv e 
Hradčany sú takým výrečným symbo
lom. Skoda len, že pôvodne 9-platňov9 
komplet je pri súbornom vydani (zre j· 
me z Gsporných ekonomických dôvodov ) 
zredukovaný na 8-platilov9, čim dochá
dza u niektorých symfónH (3. - 8.) k 
.,zhusťovanlu" , k pokračujťícemu zázna
mu na dve platne, čo nepOsobi dobrým 
dojmom a je značne nepraktické. Taký · 
to nekoždodenný vydavatelský čin s i 
zaslúžil trocha velkorysosti i v tomto 
smere a každá symfóniH somostiltnú 
platňu! Napriek tejto chy llA krl'i ~y ve
rime, že komplet bud e vyhladlívoným 
hudobným artiklom našich l zuhruntr.
ných dlskofilov a dôstojtw vstúpi a. s 
úspechom obsto j! i v čornz narasta )Ú · 

cej domlír.ei i wh ra mčm·j konkurenci 
gramafónov ých kompletov s nahrnvk!· 
mi Dvoľl\kovyt~ll symfúntJ 

- AG-



NAS ·Z{H~CNt HOSt 
-~------..! 

ltýla, alebo akeaptlljata aj modarn6 ra· 
lijn6 poliatia opary? 

- Uprednostňujem také koncepcie, 
ktoré rešpektujú speváka, nechajú ho 
uvolnene spievať a nie sú protl auto· 
rovej hudbe. Ale v dnešnom 1lpernom 
svete sa často stretávam aj s takými re
žisérmi, ktor! sa chcú za každú cenu 
robiť zaujlmavýml svojimi extravagant
nými nápadmi, ktoré však škodia nielen 
hudbe, ale strpčujO. nám, spevákom, l 
tak nela hkú a náročntí prácu. 

Sopranistka 
TEREZA 
ZYLIS • GARA 

Po 17-ročnej prestávke sa na európ· 
skych operných scénach znovu objavu
je meno známej polskej opernej pri· 
madony Teresy Zylls-Gara. Nielen vo 
svojej životnej úlohe Donny Elv!ry v 
Mozartovej opere Don Giovanni, ale aj 
v Pucciniho Toske s Placidom Domln· 
gom, ako Ma ddalen'B. v Glordanovom 
Andrea Chénlerovt s J. Carrerasom, P. 
Cappucclillm a našou Idou Klrilovou v 
novej Inscenácii tejto opery v Bonne. 
Náš rozhovor sa uskutočnil počas jej 
krátkeho hosťovania na tohtoročnom 
Mn!chovskom opernom festivale, kde 
dvakrát vys túpila v úlohe Grófky v Mo
z&rtovej opere Figarova svadba. 

Ja o "'' zn6ma, le v priebehu jadn6ho 
tfldňa dokOete odspievať tak odlild 
tlohy a y rGzaych jazykoch ako Allbe
t. vo Wasnerovom Tannhiaserovl, Vlo
latta vo Verdiho Truiate, Marsar6tu v 
Gounodovom Fautovl a Lfz11 v Cajkov
ak6ho Plkoyej d6ma. 

- Samozrejme, potrebujem medzi ta
kýmito predstaveniami jeden deň pres
távku. Ale Inak v tom nevldlm vObec 
žiadny problém. Ak už raz človek danťl 
úlohu prec_lzne a podrobne naštudoval, 
nemalo by mu spolu so správnou spe
váckou technikou robit problém pri pre
klenut! takýchto ťlskall nášho povola
nia. 

V poslednfch rokoch ds bolo len 
ariedkavo vidieť na ear6pskycb opar
oých scénach. Dbali ste prednost new· 
yorskej MET, kde ste poi!as 17 sez6n vy· 
tvorili nespoi!etné mnolstvo tak rozdiel· 
pych post6v ako Donna Elvlra a Mimi, 
Tosca a Violette, Taťjana a Mari6lka, 
atd. VideU ste nejakf rozdiel 1' pripra
va a pr6ci v MET nel v hocktorom inom 
významnom európ1kom opernom divad· 
le? 

V prvom rade ma zauj!ma mOj spe
vácky vývoj a rast, ktorý smeruje k 
dramatickému odboru. Medzi iným Je
nora je pre mňa úlohou, ktorá by ma 
spevácky uspokojila. A aj preto, že som 
ešte vObec nič od Janáčka nespievala. 
A láka ma aj po hereckej stránke: 

Pomohlo dm vo walej kari6ra i to, 
le okrem krúnaho hlasa ste dan jad
nou 1 najatraktfvnejllch spedi!ok na 
oparaeJ ac6ne? 

- Samozrejme a velmi. Dnes sa kladťl 
velmi vysoké požiadavky na speváka' aj 
v tomto smere. A ja som mala od za
čiatku velké šťastie, že som tie to po
žiadavky splňala. 

Valou osudovou tlohoa sa stala Mo
zartova Donna Elvfra. Spievali ata nie· 
kedy aj ilohu Donny Anny? 

Zberom by a61 zaujlmall nie naj
nodia pl6ny, nov6 tlohy, nahrbky? 

- Posledná nová úloha bola pre mňa 
Maddalena v Giordanovej opere André 
Chénler v Bonne, ku ktorej teraz pri
budne Straussova Arabella a Siegllnda 
vo Wagnerovej Valkýre. Co sa nahrá
vok týka mám tiež určlté plány, z kto
rých prezrad!m, že som práve v Pa
r!žl reallzovala platňu s piesňami pol
ského skladatela S. Moniuzska. 

- Skoro žiadny. V MET bolo možno 
viacej času na skúšky a prec!znejšlu 
pr!pravu, ale Inak velké rozdiely neba· 
dám. 

V jednom z vallch posledilfch rolho
vorov ste spomenuli, le m6te v imysle 
anitudovať íalohu }en1Uy v Janáčkovej 
opere Jej pastorkyňa. Prei!o vb zaujl
ma pr6ve t6to 'Aloha? 

- Donna Anna ma nikdy velmi ne
zauj!mala. A každý ma chcel počuť Iba 
a ko Elv!ru, takže úprimne povedané, vO
bec som sa s touto myšllenkou nikdy 
nezaoberala. 

Poi!as valej karUiry ste 18 straW e 
mnolltvom operafch relia6roÝ, ktorfch 
operd koncepcie ate herecky dotdrall 
na ac6na. D6vate prednos( klasick6ma ALEXANDER HANUSKA 

ocné dojmy z festivalovej Moskvy 
Hlavné mesto Sovietskeho zväzu bolo hostltelom pokrokovej 

mládeže celého sveta už po druhý raz [prvý raz to bolo v roku 
1957 J. Vyše osemmlllónová Moskva sa na tento velkplepý svia
tok pripravila vskutku vzorovo. Nenásilná, ale pútavá výzdoba a 
propagácia spoluvytvárala neobyčajnú atmosféru podujatia, aké 
nemá vo svete obdoby a ktorého dosah je len velmi ťažko vy
značiť v medzinárodnom význame. Preto naň mlad! ludla chodia 
radi, hoci sú rôzneho zmýšlanla, vyznania, rás, ale spája Ich jed
no - myšlienka boja za mier na celom svete. 

Ani jedno podujatie, ktorého hlavným a ktérom je mládež, čl 
sa koná v malom, alebo valkom rozsahu, nemOže sa zaob!sf bez 
umeleckého vkladu. Aj na svetovom festivale bolo mnol!stvo pr!
ležltostl prezentovať sa jednotlivým delegáciám jednak ucele
nými programovými celkami, a le i malými pr!spevkaml do me
dzinárodných pl'ogramov rOzneho charakteru a zameranJa. Orga
nizátorom nešlo len o to, aby na podujat! nechýbali kultťlrne 
programy, ale predovšetkým aby boli výnimočné svojou samo
zrejmosťou v pr!nose tomuto festivalu a stali sa zárove1'i posol
stvom všetkému ludstvu. Spomedzi všetkých umeleckých odvetvi 
mala a j na festivale svoje prioritné postavenie hudba. Je tým 
najprlrodzenejš!m Judským prejavom a nepotrebuje tlmočruku. 
Kedže jazyková bariéra tu neprekáža, naš la sl vždy najviac priaz
nivcov a obdlvovatelov, čl to bolo na velkolepých , až strhu)llclch 
podujatiach - s lávnostných vystt1penlach na úvod i záver fes
tivalu, ktoré boll na štadióne V. I. Lenina v Lužnikách, v klu
boch delegácii jednotlivých krajin, v koncertných sálach, divad
lách, športových halách l na otvorených priestranstvách po ce
lej Moskve. 

Letné mesiace sú všade na svete obdob!m dovolenJek a ume
leck~ch prázdnin. Sovietski umelci mali svoju sezónu posunutú 
hlboko do teplých dni a tak divadlá operné l činoherné, kon
certné sály vážnej 1 zábavnej hudby vykazovali vysokťl frekven
tovanosť. Ved kto by sl dal ujsť vystúpenia svetových domácich 
i zahraničných špičiek, ktorých Iba vymenovanJe by predstavo
valo viacej pries toru než je tento. Koho by nelákalo navš t!vlf 
,.Bofšoj teatr" , svetoznáme, priam posvätné stánky hudby dýcha
júce ohromnými trad!claml, a le najmll súčasnosťou. Tentoraz 
v ovzduš! panoval ešte aj duch solidarity mladých ludl, ktor! 
prišli demonštrova( aj týmto spôsobom nielen svoju kultúrnu 
a politickú vyspelosf, a le najmä spriaznenosť myslenJa. Priestoru 

na prejavenie sa, vyjadrenie umeleckého majs trovstva l názo
rov na hudobné dianie bolo také množstvo, že sa vlastne nedalo 
ani využi(, nehladiac na to, že oficiálna delegácia 'pozostávala 
z predstavitelov mnohých profesii a zameran!. Tohtoročný festi
val však po prvý raz dal pr!le!ltosf svojim účastnlkom zapoJI( 
sa do kultúrno-politického diania progra~ovo. Každý mal mol· 
nos( už pred n!m sa pripravi( a na festivalových tvorivých d!el· 
ňach - tak sa volali koncertné a diskusné fóra - predviesť 
okrem tvorby svojich skladatelov l tvorbu svetovú rOznych ol>· 
dob!. Jedna z takýchto ,.dielni" mala svoje tvorivé prostredie -
po slávnostnom otvoren! vo Velkej sále Moskovského štátneho 
konzervatória P. I. Cajkovského - na pOde Zvl1zu skladatelov 
ZSSR, v sále Všezväzového domu Zväzu skladatelov. Na otvore_!ll 
hudobnej tvorivej dielne v druhý deň festivalu [28. 7. ), sa zt1-
častnlli popredn! predstavitelia sovietskeho hudobného umen1a 
na čele so skladatelom a zväzovým tajomn!kom Andrejom Ešpu
jom. Naše hudobné umenie reprezentoval na tomto vstupe do 
šesťdňového hudobného maratónu laureát Státnej ceny Kl. Gott
walda Marián Lapšanský. 

Potom sa už odv!jala nlf mnohých koncertných vystúpeni čle
nov jednotlivých delegácii [z našej už menovaný M. Lapšanský, 
huslista I. Zenatý, akordeónové duo bratov Drešerových a Kul»· 
novo kvarteto). Po dopoludňajš!ch koncertoch nasledova li od 
obeda do neskorých večerných hodin diskusie okr;llo okrúhleho 
stola (za našu delegáciu sa zťlčastnJl autor článku) na rozličné 
témy, ako Problémy a perspekt!vy rozvoja symfonickej hudby, 
Súčastná skladatelská tvorba a folklór, Trad!cle a novátorstvo 
v tvorbe súčasných skladatelov, Problémy a perspekt!vy tvorby 
mladých sklada telov, Úloha humanizmu sprostredkovávaná kla· 
slckou a sdčasnou hudbou v rozvoji kultúry a rad súbežných 
podtém vyplývajdclch zo samotných diskusi!. 

Reprezentanti našej vážnej hudby sa predstavili v celom rade 
festivalových podujat!, čl už išlo o galakoncert vo velkej sále 
hotela Rossija, v Paláci kultťlry a utomobilového závodu ZIL, kde 
bol klub na~ej delegácie, l v medzinárodných programoch. Podob
ne l tanečná zložka sťlboru Lťlčnlca, ktorá patrila k najobdlvo
vanejšlm umeleckým zlo~kám na fes tivale vObec. Možno teda po
veda(. že sme naše hudobné umenie reprezentovan dôstojne a a j 
tým sa s tal festival podujatfm, ktoré zostane natrvalo vo vedomi 
každého jeho účastn!ka. STANISLAV BACHLEDA 

Hold Joha nnovi Sebaslianovi Bachovi v Ossiachu 
Už po nlekofko sezón sa úspešne podlelajú na dramaturgic

kom profllovanl festivalu Carlnthlscher Sommer v rakOskom 
Osslachu a VI llachu aj umelecké zložky Slovenskej filha rmónie. 
V súvis los ti s Rokom európskej hudby a dominujúcimi os lavami 
300. výroi!ia narodenia J. S. Bacha, vedenie festivalu tentokrát 
s iahlo po netradičnej požiadavke - Inscenovať jeho populárne 
oratórium Jánove paiie. Celé fažlsko umeleckého úsilia bolo za
komponované do útulného barokového chrámového Interiéru vý- -
letného strediska v Osslachu, ktorý je už po mnoho sezón vhod
ne využlvaný a j ku koncertným účelom. Nelahká úloha kládla 
vysoké nároky na všetkých zúčastnených Interpretov. BachovCJ 
časove rozmerné a technicky náročné hudobné dielo sa stretá
va v pries tore a j s Is tými, často nepredv!danýml problémami. 
S týmto rizikom snažil sa vyrovnať dirigent švajčiarskeho pOva
du Hngo Käch, ktorý za svoju profesionálnu rutinu vdačl nielen 
bývalému školltelovl v skladbe P. Hlndemlthovl, ale aj takým di
rigentským osobnostiam akými sú Herbert von Karajan a Igor 
Markevltch. V Kächovom erudovanom nadhlade sa v poslednom 
čase spája skúsenost emotlvneho dirigenta s orientáciou scéno
grafa a režiséra. Patr i k osobnostiam, ktoré neustále tvoria a 
hladajú umeleckú mnohotvárnosť s premyslenými kritériami a v 
dynamickom prejave. V tomto zmysle ovšem tlmoči Bachovu par
titúru v Is tom afektovanom poľ~atl, cez tlmočenie deklamačného 
významu. Sú to vari hranice tínosnos tl Interpretačného prejavu 
na rdšajúce us tálenú reprodukčnťl prax, čo však ovl:em zasa 
umoc1'iuje Inscenačný zámer. K tomuto Očelu poslúžil Kächovej 
koncepcii aj návrh scény situovanej do zúženého pries toru sanc
tuária, obopnutej symbolicky povrazmi , znázorňujúcim! pocit utr · 

penia. Na spádovom šachovnlcovltom pôdoryse lemovanom záve· 
sovým horizontom a mechanJcky manipulačným jednoduchým 
krlžom, vytvoril režijne menJace sa sta tické obrazce s využlva 
n!m dvoch zborov. Na proscéniu v dynamických dejových ansam
blovkách využil komornú zostavu 32 i!lenov Slovenského filhar
monického zboru (zbormajster Pavol Baza) , kým v zadnom 
priestore pre statické chorálové zložky bol situovaný Ui!ltelskf 
zbor z ViUachu (zbormajster Walter Kolar) . Priezračný orches
trálny aparát zostavený ponajviac z členov orchestra Slovenskej 
filharmónie pod hlavičkou Cappella Is tropolitana, dôs tojne do
tvára l Bachovu s trhujúcu hudobnú drámu. Käch zredukoval do 
určitej miery pre účely inscenácie a j hudobnú zložku. Podklady 
tenorových recltat!vov zveril gitaristovi Michaelovi Lindnerovl, 
čim funkciu čembala obmedzil Iba na doplnenie continua pod 
áriami. V sólls tlckom aparáte dominoval známy mozartovský In
terpret vynikajúci Horst Laubenthal v pos tave Evanjelistu, ako 
l v tenorových áriách. Jeho kva llty vhodne doplňala mezzosopra
nistka Marga Schimlov6, William Mason v pos tave Piláta, ako 
l v basových áriách. Istým sklamanlm z hladiska vokálneho pre
javu boli sopranJs tka Lýdia R0cklingerov6 a mladý vie
denský basista Johann Leutgeb stvárňujťlci postavu }esusa, i ked 
v jeho pr!pade bol zjavný dirigentov zámer zbavlt túto postavu 
vyumelkovaného pátosu. 

Počas troch letných sparných večerov v dňoch 12. až 14. Júla 
1985 znela pri tichej vodnej hladine osstachského jazera ma jes
tátna Bachova hudba, ktorej hlboký účinok umocňoval a j vý
razný podiel našich vokallstov a Inš trumentalis tov. 

MARIAN BULLA 

Zo zahraničia 
Vledensk6 Universal Editiou pri· 

pravuje nov6 aiborn6 vydania or
saaovej tvorby Franza Lla1ta, 4 
to pod vydavatellkfm patron6tom 
ID6maho yiedeDik6ho orsanilt1l 
Martina Haselbiicka. Ide o pn6 
kritick6 vydanie Lisztovej oraa· 
novej tvorby, prl ktorom aa IO• 
hladnie vletky doatupn6 prema· 
ne kald6ho draha ( doterajlle vy· 
daaia, skladby v rukopisoch, fak
similn6 vydania, obrazovt mate• 
ri61, i!l6nky, ltidle a kniln6 pr6· 
tli o Llsztovej orsanovej tvorbe, 
oraanoch a orsan.istoch Ll11tonj 
doby), ako i doterajlia praktlclt6 
sktsenoatl interpretov Lll&tovfcb 
orsanovfch diel. Celt projekt je 
ronrhnutf do 18 nilkov, prii!om 
poslednf zväzok bude obsahovať 
kritlckt revf:lna sprbu. Vlatky 
nä1ky tohto nodho dborného 
vydania LisztoY8j orsanovej tvor
lty ma)t vyjat do konca roka 
1981. 

MtJIUIIl dejln hudby otvorili Y 
BudapaitJ. Nach6dza sa v baroko
vom pal6ci, patriacom ku koa
plelll budlnskeho hradu. Eapoa6-
ty m6zea podbaj6 nbltevnlkom 
vrehladnf dokument6rny obraz o 
dejin6ch hudby y Maďarsku, ako 
aj o dejln6ch hudobnfch n6stro
jov. Okrem lt6lych BJ:po1ICU badt 
v novom mizeu aj pravldela6 prl
lelltostn6 tematick6 vfstavy. 

.,Mierovt koncert" v ltyrocli 
meat6ch neta - At6aach, Hiroll· 
me, Badapelti a Viedni uskatoi!
nil Y jill a v augusta Leonanl 
Bernstein s Eur6pskym ml6dal· 
nfckym orchestrom pri prflelltOI· 
ti tohtoroi!ného 40. vfroi!ia nrh
natla prvej at6movej bomby aa 
japonsk6 mesto Hiroiimu. Na pro· 
grame Mierov6ho koncertu boli 
Beethovenova predohra Leonora 
č. 3, Hirolima-RekYlem od Japoa
akého skladatela Tomiko Kohlja, 
Hudovf koncert A dur, i!. 5 W. A. 
Mozarta a Symf6nia i!. 3, ,.Kad
dish" od L. Bernsteina. 

Balatnf stbor Velk6ho divadla 
v Moakva zai!ne noju 210. sez6-
nu ni!latkom októbra novou ln
scen6ciou Prokofievovho baleta 
Popoluika a baletu Dlevi!a a smrt 
od M. Torivardieva. Aj v sezóne 
1985-111 podnikne baletný súbor 
niekolko z6)a1dov - do Argan
tfny, Brazflle, Gr6cka, Rakíaska, 
CSSR, Macfaraka a cfali!ch krajla. 

Nemackf skladater Mlscha Spo
llansky, významný predstavíte! 
berlluskej operety, 10mre1 nedb
ao v Londfne vo veku Bli rokov. 
V dvadsiatych rokoch sl stanovll 
za ciel yytvurlť so skupinou Uta· 
ritov novf typ hudobno-Uter6rnej 
revue a kritickfm pobladom na 
lii!asnú spotoi!no1ť. Tak vznikla 
jeho iapeini opereta Dve kravaty 
(1929), v ktorej hrala aJ M. Dlet
ricbov6. Opereta bola prijat6 ako 
pikantné hudobd prekvapenie, 
znejtce novfmi a neoi6chanfml 
mel6diaml. Kritika sa zhodla v nA
zora, le od Offenbachových 1!181 
18 Y operete nestretla 1 takou sil· 
nou spoloi!enskou satirou, akow 
Spoliansky poctil konzervatlvnycb 
nemeckfch zbohatllkov a označila 
Dve kravaty za novt formu hu
l.obnej satiry, otv6raj6cej dalilu 
vývojovt etapu tohto 16nru. V ro
ku 1933 musel pred failizmom 
uprchnúť do Anglicka. Kompono
val aj hudbu k filmom, kabaretom 
a revne. 

Marcel Rubin, jeden z najvý
zn<>mnejilch sii!asnfch rakíaskych 
skladatalov, dolU sa 7. jCila L r. 
osemde1latich rokov. Kompoz!cia 
itudoval na Viedenskej hudobnej 
akadémii u F. Schmidta, potom 
dva roky v Parili u D. Milhauda. 
Po faiistlckom obsaden! RakCiska 
odiliel do Francúzska, v r. 1942-
45 111 v Mexiku. Po návrate do 
vlasti zapojil sa do budovania ra
kCiskeho hudobného !ivota. Po dl
hé roky boJ vedíacim tajomnlkom 
Zväzu raktskych skladatelov, pre
javil 1a ako pokrokovo zmýšlajt-
cl umelec a niekolkokrát navit!
vil i CSSR. Ako skladater tvori 
pevné ohnivko v reťazi velkých 
rak6skych symfonikov: je auto· 
rom 9 symfónii, viacerých initru· 
mentálnych koncertov (najmä hus
lový a kontrabasový koncert 
skomponovaný pre Ludwiga Strel· 
chera), orat6rif, komorných diel. 
Vefký 'Aspech dosiahol baletom 
Mesto a operou Saty robia člo
veka (1975, podla predlohy G. Kel
lera) , ktorá dosiahla ul 14 aa
i tudovanl. Dlhé roky pôsobil ako 
hudobný kritik Volksstlmme, dea- , 
nika rak6skej komunistickej stra
ny. 



Dve iubileá IVANA MAČÁKA 
V týchto dňoch prekračuje prah plU

desiatky PhDr. Ivan Mačák. K jubileu 
neprichádza na prázdno. Naopak,, neje
den z nás by so cťou kráčal životom 
l s čiastkou z toho, čo on doteraz vy
konal - v slovenskej hudobnej vede, 
v etnomuzlkológll, organológll, múzej
nlctve l v organizátorskej práci. 

Ivan Mačák sl v týchto dňoch pripo
mlna ešte jedna výročie: pred dvadsia
timi rokmi prišiel do Hudobného odde
lenia His torického ústavu Slovenského 
národného mtlzea. Aj oddelenie má dne'> 
dvadsať rokov. Na Mučáka, jedného zo 
zakladajúcich pracovnikov, čakali viace
ré prvolezecké úlohy. Tá najhlavnejšia 
sa dotýkala oblasti hudobnonástrojoveJ 
muzeológie. Východisko bolo velmi 
skromné, Iba nlekolko desiatok nástro
jov. Dnes Ich je v zbierke miÍzea vy!!e 
dvetisic - slovenských ludových hudob
ných nást rojov a nástrojov z európske
ho umelého Inštrumentára. Impozant
nosť člsla prekonáva hodnotu člnu. Cds 
pokročil a nes!uboval prlvelké úspechy 
zberateJom pamiatok našej hudobnej mi
nulosti, ani oblas( hudobných nástrojov 
v tom nebola výnimkou. Ivanovi Mačá
kovl sa podarilo ziska( cenné pamiat
ky, zachráni( aspoň časť svedkov o dáv
nej 1 nedávnej úrovni nástrojárstva na 
Slovensku a o frekventovanosti nástro
jov cudzlch výrobcov na našom územ!. 
Nástrojový depozitár . na Bratislavskom 
hrade (onedlho pres!dli do dolnokru
planskeho kaštlela ) vysoko hodnotia n a
šl i zahraničn! odborn!ci, oceňujú štruk
t\Íru zbierky l formy starostlivosti o 
jednotlivé pamiatky. O expoz!clu ,.Hu
dobné nástroje na SlovenskuM, kton1 
Ivan Mačák pripravil v priestoroch Slo
venského národného múzea na Vajan
ského nábrežl, záujem i po desia tich 
rokoch s tále trvá. Vyhladáva né je a j 
akustické pracovisko v Hudobnom od
delen!, orientované na zvukové a nalý
zy a Ich grafické tnázornenle, ktoré 
Ivan Mačák založil a budoval ešte v spo
lupráci s Miroslavom Filipom. Bohatá je 
obrazová dokumentácia hudobných n á
strojov v Hudobnom oddeleni, počet ne
gatlvov s vyobrazeniami nást rojov sme
ruje už k desiatim tlslcom: takmer po
lovicou prispel Ivan Mačák na s vojich 
dlhodobých študijných pobytoch v Ka
nade a v Indii začiatkom sedemdesia
tych rokov. Mačákova odbornosť, orga
nizátorská Invencia l ludské kvality vý
razne zasah ovali do dvadsaťročnej cesty 
celého oddelenia. V čase ked ho vie
dol, ale a j v os tatných rokoch bola je
ho osobnosť cltelná nielen pri riešen i 
otázok zásadných, koncepčných, pri pre
sadzovani trendov modernej hudobnej 
muzeológie, a le aj pri úlohách, ktoré 
patria medz i osobité črty činnosti toh
to pracoviska: pripomeňme invenčniÍ 
dramaturgiu v desa(roč l koncertného 
cyklu v priestoroch výstavy Hudobné ná
stroje na Slovens ku, pripomeňme Mačá
kov podiel na vydanl publikácii v rade 
Muslcologlca, zborn!kov , katalógov, pub
likácie Osobnosti európskej hudby a 
Slovensko a najmä redakciu pozoruh od
ných Prameňov s lovenskej hudby, vy
daných aj v angličtine. 

Ivan Mačák sa špecializuje na e tno
muztkológlu. S vyhraneným záujmom o 
ludové hudobné umenie prišiel už n a 
štúdiá hudobnej vedy na Filozofickej fa
kulte Univerzity Komenského a v tom
to odbore patr! dnes medzi špičkové 
zjavy. V s trede jeho vedeckého záujmu 
je výskum Judových hudobných nástro
jov a za jeho životné dielo možno už 
dnes označiť projekt komplexnej doku
mentácie Judových hudobných nástrojov. 
Tento originálny dokumentačný systém 
umožľíuj e skúmať nás troj nie Iba v jeho 
tvarových čl zvukových znakoch, a le v[
dleť ho vo väzbe na výrobcu, lnterpre-

Mestský dom kulttry a onety v Bratislave 
Festivalový výbor BHS 

Snfmka: O. Slllngerová 

ta, prostredie, skúmať jeho zmysel u 
postaven ie v ludovej hudobne j tradfcU. 
Ako špecifické podujatie v rámci Pod
polia nskych folklórnych slávnosti v Det
ve existuje už j edenásť rokov súťaž vý
robcov ludových hudobných nástrojov o 
cenu dr. L. Lenga. V roku 1977 Mačák 
prevzal prlpravu jednotlivých ročnlkov 
súťaže a súčasne vedie dokumentáciu 
nástrojov. Spolupracu je s odborníkmi z 
rôznych profesii - v jeho dokumentač
nom time SIÍ reprezentanti psychológie, 
kompoz!cle, medlc!ny, etnografie, socló
lógie, e tnoorganológle, antropológie a 
ďalšieh dlsclplfn. Výsledky výskumpv su 
zúročia v edfcli Slovenské ludové hu
dobné nástro je, v monografiách, ktoré 
Ivan Mačák editorsky l s autorským po
dielom pripravi pre vydavatelstvo Opus. 
Etnoorganológla, problematika nástro
jovej dokumentácie sú najčastejšími té
mami početných Mačákových vystúpen! 
na významných zahraničných l domá
cich vedeckých fórach l ústrednou té
mou jeho bohatej publikačnej činnosti 
- tiÍ, žlaJ, širšia verejnosť u nás málo 
pozná, pretože väčšina Mačákových prl
spevkov vyšla a vychádza v zahranič
ných zborn!koch a odborných časopl· 
soch. Už v šesťdesia tych rokoch prizvali 
Ivana Mačáka k stálej odbornej spolu
práci klúčové medz~árodné organizácie 
v organológll a etrtoorganológl1, úzke 
pracovné l prlateJské kontakty h o spája
jiÍ s poprednými vedeckými osobnosťa
mi v Európe l v zámor!. 

Vymenovanie aktivit Iva na Mačáka by 
samo osebe zaplnilo rozsah tohto prl
spevku k životnému jubileu. Pripomeň
me aspoň vyše dvadsaťročné pedagogic
ké pôsobenie na Vysokej škole mú
zických umeni, roky kvalitnej redaktor
skej práce v časopise Ľudová tvorivosť, 
úrodné a neformálne plnenie funkci! vo 
Zväze slovens kých skladatelov, v rôz-
nych poradných zboroch, komisiách , re
dakčných radách, úspešné š!renle po
zna tkov v rozhlase 1 v televlzll . . . Jed
na vec je ešte dôležitá : Ivan Mačák, 

ktorý je dnes autoritou vo svojej špecia
lizácii, je osobnosť velmi mnohostranne 
rozvinutá a rozh ladená, IÍCt!vli k trad!
cil, a le rovnako ambiciózna čerpať všet
ko dôležité zo súčasného - nie len ro
zumom, a le 1 srdcom. Azda 1 preto je 

kr uh jeho prlatelov taký rozkošatený. 
ZUZANA MARCZELLOVA 

BRATISLAVSKÝ HUDOBNÝ BAROK 
XIV. muzlkoiogická konferencia 
v rámci cyklu Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcoYia 
Stvrtok 3. októbra 1985 
9,00-16,00 h 
Filmový klub 
Cs. armády č. 3& 
PROGRAM : 
úvodný referát: Dr. Zdenko NoY-áčck, CSc. 

Bratislavský barok ako pojem a dobové vyznanie 
Refe ráty: 
1. Doc. dr. Rudolf Pečman, CSc. - Bratislavský rodák J. S. Kusser k jeho pô-

sobeniu v Hamburgu a prlpadnému vplyvu na Händla 
2. Jaroslav Meier - Bratislavský rodák J. S. Kusser 
3. Dr. Kornel Bárdos, MĽR - Struktúra hudobného života Bratislavy v 17. storoči 
4. Dr. Richard Rybarič, CSc. - Viedenská cisárska kapela v Bra tislave 
5. Dr. Marta Hulková - Hudobný repertoár Bratislavy v 17. st. vo vzt'a hu so spil -

akými oblasťami 
6. Ján Albrecht - Analýza Spcerovho Eulenspiegla 
8. Ladislav Kačlc - Pôsobenie P. Roškovského v Bratislave 
9. Jana Kalinajová - Miku!M Moric Polentarius (bratislavská hudobná tlač ) 

10. Dr. Jlf! Sehnal, CSc. - ,Bol Vejvanovský pofným trubačom? 
11. Djura Jakiiič , SFRJ - Amando lvančič na Slovensku 
12. Dr. Darina Múdra , CSc. - Hudobný život Považia v obdobi prechodu od baroka 

ku klasicizmu 
13. Doc. dr. Naďa Hrčková, CSc. - Reflexia tvor by [. S. Bat:ha v súčasnej slov•

skej hudbe 

Komorný cyklus SHF 
Medzi aktlvnych podnecovatelov l spo

lutvorcov letného kultúrneho diania pat
r! už tradične Slovenský hudobný fond, 
ktorý ako dramaturgický garant uspo
radúva v spolupráci s Galériou hl. mes
ta SSR Bratislavy v mesiacoch júl -
september letné cykly komorných kon
certov. Miestom Ich konania sú tradič
né Klarisky. O tom, !e sa tieto kon
certy 'Stali ul v Bratislave tradlclou, 
svedč! nielen desiatka označujúca v 
tomto roku poradie Ich ročn!ka, a le naj
mä divácka obec, pre ktorll sú tieto 
koncertné cykly prljemným o!ivenlm -
resp. plynulým pokračovanlm sledova
nia kultúrneho diania po skončen! hlav
nej koncertnej sezóny. 

Ve!kou devlzou týchto koncertných 
cyklov je !ch dramaturgická orientácia, 
presnejšie - volba Interpretov. SHF zá
sadne vytvára priestor polorecltálovej, 
alebo recltálovej prezentácie nášmu In
terpretačnému záze!Jl!U ;- sólistom l ko
morným SIÍborom (v takom pr!pade Ide 
o Ich predstavenie sa v tvorbe domácej 
l sve tovej), resp. hosťujúcim Interpre
tom, ktor! sa môžu prezentovať pozoru
hodným naštudovanlm významného die
Ia slovenského autora. 

Oprávnene a správne uprednostňuje 
SHF aj v letných mesiacoch typ nároč
nejš lch koncertov. Dokonca možno po
vedať, !e záujem velkej časti návštevn!
kov je orientovaný práve na spomlna
nú š peclflckiÍ dramaturgickú ponuku. 
SHF totiž práve v tomto cykle reali
zuje túžbu mnohých hudobných poslu
cháčov pra videlne (a častejšie) mať prl
ležltosť vypočuť si na šich Interpretov. 
Zaiste sú tu dôvody konfrontačné - po 
komorných koncertoch MDKO v hlavnej 
koncertnej sezóne zostavované s medzi
národnou účasťou inte rpretov, l kon
certoch SF, ktoré rovnako musia po
črtať s medzinárodnou sóllstlckou garn!
t!Írou, vytvoril SHF práve na pôde Kla
risiek prlležltosť sledovať rast a prácu 
mladých s lovenských Interp retov. Nie
Jen tých, ktor! sa už úspešne uviedli 
na medzinárodných fórach, ale a j tých, 
ktor! majú tieto šance ešte pred sebou. 

Hned na prvom koncerte cyklu -
3. júna - sme sa v polorecltálovom 
programe stretli s basistom Jiaom Gal
lom, ktorý sa o krátky čas stal nos!te
l om l. ceny na súťaži v Rio de Jane!ro. 
Za klav lrnej spolupráce Ľudov!ta Mar
c!ngera uviedol Galia v Klariskách Ariu 
z oratória Judáš Makabejský G. F. Händ
la, Ca jkovského romancu O, keby sl 
mohla a Serenádu Dona Juana, Musorg
s kého Trepak z cyklu Plesne a tance 
smrti, tretiu z Michelangelových plesni 
Huga Wolfa, Ravelov Chanson a bolre 
z cyklu Don Qulchotte ä Dulclnée, ako 
aj árie - Fiesca z Verdiho opery Simo
ne Boccanegra a SteHnu zo Suchoňovej 
Krútňavy. - Druhá polovica recitálu 
pa trila husl!stovi Ewaldovi Danelovl, 
ktorý za klavlrnej spolupráce Zlatice 
Poulovej sa predstavil s dielami Händla 
(3. sonáta F dur), Burlasa (Sonatlna pre 
husle sólo) a Dvoráka (Mazurek , op. 
49). 

Ján Galia - v záverečnej etape prl
pravy na súťaž poznačený trocha napä
tlm, no plne koncentrovaný - voviedol 
nás dO sveta SVOj(lj tvorivej muzlkal!ty. 
Reš pektuje nielen š týL zvolených auto
rov, ale dar! sa mu pôsobivo tlmočU 
ich . vnútorný svet. Jeho Händel bol 
vznešený, Cajkovsk!j patrične uvolnený 
a bezprostredne rozosp!evaný a pozit!va 
sme konšta tovali l na jeho ceste za 
Musorgského dramatizmom. No l v ňom 
už vystihoval atmosféru tak, ako v Ra
velov! 1 Wolfovi, ktorého poňal a ko ma
lú drámu. Pre Gallu je vôbec l v kon
certnom repertoári pr!značné hfadanie 
n osných dramatických prvkov. Na kon
trastoch lyri ky 1 dramatlzmu, napätia 
a uvolnen la buduje svoj Interpretačný 
s vet, pohrávajúc sa s nuansami cha
rakteru a nálad. Je Jen prirodzené, že 
pri takomto založen! sa v oboch áriách 
nechal strhnúť svojimi hereckými da
nosťami. 

KONKURZ 

Ak je akustika Klarisiek pre svoje dl
h é dozrievanie neraz pre Interpretov i 
poslucháčov problémom, práve na polo
recitáli Ewalda Danela sme tento prob
lém natofko nekonštatovall. Ak aj Hlin
del bol mies tami trocha rozmazaný, pre 
sólistu s vr!Ícnym, pekným sýtym tó
nom nebolo modelovanie hudobných 
fráz v tejto akustike velkým problé
mom. Burlasova Sonatlna (najmä je j l. 
časť) dokonca vzbudzovala dojem, ako
by autor s týmto artefaktom v Klaris
kách počltal. Očlnne vyznievalo prel!
n an!e motlvov v reá lnej hre a .,klaris
kovom echu" - no predovšetkým dielo 
inšpirovalo Danelovu schopnosť prenik
núť do jeho filozofického zázemia. VO
bec hlbavos( a odkrývanie vážnych strá
nok skladateJských partitiÍr je Danelo
vou doménou viac než lahké pohráva
nie sa s motlvml ... Introvertnos ť a hl
ba vos( poznačila 1 Dvoi'ákov Mazurel\, 
ktorý by predsa len zniesol viac hra
vosti. 

V tvorivej dielni nie každého umelca 
možno nájsť taký úctyhodný repertoáro
vý diapazón, aký dokázalo obsiahnut 
za prvé desaťročie svojej existencie 
Moyzesoyo kvarteto. Pritom nejde Jen 
o štýlový rozptyl - ten je napokon tak
mer podmienkou existencie zdravého 
profesionálneho telesa, ale o počet diel, 
ktoré je v súčasnosti teleso schopné na 
vysokej umeleckej úrovni uviesť. 17. jú
na sa v Klariskách prezentoval! výluč
ne slovens kou tvorbou: Prelúdlaml Pav
la Bagina, 3. s láčikovým kvartetom La
dislava Burlasa , Moments muslcaux ll., 
op. 20 Igora Dibáka a 2. sláčikovým 
kvartetom, op. 66 Alexandra Moyzesa. 
Hoci sme od začiatkov konceľtných stret
nut! s Moyzesovým kvartetom a kcepto
va li Ich spriaznenosť s tvorbou 20. sto
ročia, predsa nanovo obdivujeme Ich za
nietenosť , ktorá ich vedie nie len It ver· 
nosti a preclzlte voči skladatefskému 
zápisu, ale na jmä k tvorivosti v zmysle 
tvarovej l zvukovej podoby diel. Zja vné 
je !ch presvedčenie, že žlviÍ hudbu rob! 
z napísaných partitúr predovšetkým 
pulz dynamickosti. Notový zápis moyze
sovc! v pravom zmysle slova oživujú -
rešpektu)úc autorský rukopis, osobi tosti 
štýlu 1 myšl!enkové posolstvo. 

Kritériá vysokých umeleckých para
metrov možno vzťahovať l na recitál 
Daniely Rus6ovej {l. júla ). Hrala So
nátu c mol Franza Schuberta, premlé
rovala 4. sonátu Juraja Beneša a z tvor
by Alexandra Skriab!na sl vybralu 
4 Morceaux, op. 51; Poéme Noc turne, 
op. 61 a 3. e tudu z op. 65. 

Jej zmyslu pre diferencovanie štýlov 
a skladatelských poetlk dominuje naj
ma neustále vyhiadávanie a vyzdviho
vanie kantabil!ty , ktorá je v Interpre
tovane j hudbe jej krédom - a pre ňu 
i zmyslom hudby. Danielo Rusóová, 
umelkyňa sn ivej poetičnosti l brilantnej 
techniky, je tvot·ivým typom, ktorý pred
kladá poslucháčom hudobné dielo dô
kladne poznané - v pln om pochopeni 
autorovho myšl!enkového sveta . A pred
sa máme časom dojem, že hudba, kto
rou zau jme poslucháčov, vtiahne odrazu 
do svojho sveta aj ju - akoby ju na
novo prekvapovali jej smerovania. V tom 
tkvie čaro nekonečného objavovania 
vnútorného sveta hudby, ktoré dáva je j 
interpretácii pocit neustálej premiéro
vost!. Taký bol jej Schubert. V koncepč
n e premyslene] Benešovej soná te (z ro 
du diel, v ktorých autor smeroval v 70-
tych rokoch na princlpoch svojej s kla 
da tels kej poetiky k harmonickej kon
sonantnos t!) sa pri rešpektovani auto
rových sonoristických tendencii ,.naš
la" na jmä v evo lučnom procese hudo b
n osti, ktorý jej umožnil uplatn iť poetic
ké s tránky svojho naturelu a die lo p red
s tavU v širšieh dimenziách. Pôvabný 
svet Skr!ablnovej hudby jej bol neko
nečnou pr!ležitosťou pre plné rozvlnu 
t le kantab!lity a snivého poetizmu, ale 
i stotožnenia sa s myšlienkovou mnoho
obsažnos ťou špecifického sveta týchto 
mlnla tiÍr. VIERA RE2UCHOVA 
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-Zivot a dielo Alexand a lb re 
Ak sa d!vame už z väčšieho časové

ho odstupu na život a dielo Alel(.ilndra 
Albrechta, mus!me vychádzať z doby, v 
ktorej žll, ako i z jeho ludsk~ch vlast
nost!, ktoré pramenlll jednak z jeho sll
ného citového života odzrkadlujúceho sa 
vo vrelom vzťahu k rudom, k životu a 
k svotu, ktor~ ho obklopoval, na druhej 
strane z jeho promovaného Intelektuál
neho života, čo sa prejavilo v obdive 
všetkého toho, čo ludsk~ um vytvorll vo 
vede alebo v umeni. Z t~chto dispoz!cll 
plynie predovšetk~m jeho kladn~ vzťah 
k v~voju, jeho presvedčenie, že umelec
ká hodnota nie je časovo indiferentná. 
Každ~ objavn~ čin v umeni mus! obsa· 
hovat aj faktor aktuálnosti. Znamená to 
torko, že musel pokladať každú stagná
ciu vo v~voji hudobnej reči za jav epi
gónstva. Na druhej strane ale postu
laval ako nutný dalš! faktor umenia i 

·bezprostrednosť a spontánnosť, neprijal 
špekulat!vny moment, ak by t,!lnto mal 
nahradiť obsahovú náplň umeleckého 
v~roku. Z t~chto postov pramenlla aj je
ho snaha o novosf, ktorá mala byt zas
tOpená v jedinečnej lndlvtduálnej podo
be, v podobe zosúladňujúcej tak nové 
elementy, ako i prvky tradlcie na pôde 
nevymenitelnej individuálnej pretave
nosti. 

Z uvedeného vypl~va l jeho vzťah k 
tradlcli, ktorej prltomnosf v tvorbe po
kladal ta ktiež za neodmyslitelnú súčiast
ku tvorby, pritom však pod tradlciou 

S Bélom Bart6kom na Lodnej ulici v 
Bratislave (snlmka z desiatych rokov) . 

nerozumel iba kontakt s v~dobytkaml 
minulosti bez syntetizácie s novodob~mi 
Intenciami i prostriedkami. Videl v tra 
dlcil len otvorenť1 sús tavu, ktor á čaká 
na aktuálnu inkarnáciu. Na umelecké 
dielo minulosti nazera l ako na š t~lo
vo uzavreté posolstvo, jeho originálny 
pr!nos chápa l v univel'Zalite jeho hod
nôt. 

Tieto principy, ktorých sa Albrecht 
pridržiaval, sú evidentné aj v jeho die
lach. Svoje hudobné zna losti čerpal už 
v dets tve, takmer a ko autodidakt, ale aj 
neskôr počas štúdia na Hudobnej akadé
mi! v Budapešti zo štandardn~ch diel, z 
ktorých formoval postupne svoj vlast
n~ Ideál, svoj vlastn~ prejav,, vychádza
júci z dobov~ch predpokladov klasiciz
mu a romantizmu. Dokladmi toho sú je
ho Klavirna sonáta a Klavirne kvin
teto, ktoré svedčia sice o samostatnosti 
pris tupu a o aplikovani velmi umného 
a náročného kontrapunktu, avšak celko· 
ve eš te neprekročlll dan~ v~chodtsko
v~ št~lov~ rámec. Sporadicky azda v 
poslednej časti Klavlrneho kvinteta ba
dať už náznaky novš!ch postrehov, aké
hosi prisfubu kryštalizácie vlas tného 
št~lu, ktor~ sa prejavU najskôr v ur
čitej svojrázne j chara kteris tike Scher
zosa v rovine afekt!vne cltene j lyriky. 

Boli to desia te roky nášho storočia, 
v ktor~ch sa pregnantnejšie začalo for · 
movaf jeho myslenie. Dochádza tu k ver
kým premenám a k prekr~vaniu sa št~
lových elementov. Desiate roky sú ob
dobim. kedy sa formovali tie výsledky, 
k t o ľé dostávajú v dvads iatych rokoch 
ul1úsl definitivnu podobu i zároveň vy
vrcholenie jeho individuá lneho hudob
ného prejavu, čo reprezentuje po jeho 
Kvartete Sonatina pre ll nástro jov a 
Tn básne podla Rilkeho. Tá to llnla ešte 
pokračuje v trids iatych rokoch v Túž
ba ch a spomienkach a v štyrids iatych 
rokoch v jeh o Triu pre 2 husi! a violu. 
K zákla dným znakom obnovene j pa lety 
A. Albrechta možno počitaf v prvom ra
de rozširovanie škály harmonického roz
meru, prechod od tonálneho myslenia 
k varnej tonalite, s lobodnejšie narába
nie s a kordickým materiálom, apliko
va nie celotónových pos tupov, stupňov a 
nie di sonanclf a rozširova nie ambitu 
cen trálnej pritažlivos tl akordick~ch ja
die r. Takmer nikde však nedochádza k 
úplném u vylCtčeniu funkčnej gravitácie. 

Jeho melos sa poddáva novým harmo
nickým pohybom a rozširuje sa jeho 
pohybov~ priestor, i ked všade bada( 
jeho romantický pôvod. S tematicko-mo
tivickým elementom narába v duchu 
klasicizmom a romantizmom vytvoreného 
delenia na motivické jadrá, ktoré ostá
vajú tektonick~m spojivom, zároveň vy
tvárajúce na základe rozšlreného har· 
monlckého myslenia vzdialenejšie aso
ciácie, ktoré sa podrobujú na základe 
variačného prlnclpu nov~m a nov~m vý
razovým metamorfózam. 

Základnú črtu jeho povahy, ktorú sme 
charakterizoval! emocionálnou akcento
vanosfou a zmyslom pre zástoj rácia, 
možno zreterne postrehnúf v častom 
kontrastovanl charakterovo odlišných 
pásiem. Racionalitu uplatňuje v zloži· 
t~ch a dô'sledn~ch kontrapunktických 
väzbách, v jdho schopnosti lineárneho 
myslenia zlučovanlm nlekolk~ch llnli v 
Ich autarktil k ucelenému polyfónnemu 
v~roku, ktor~ miestam! dosahuje i naj
odvážnejšie polohy. Proti t~m pásmam 
stavia často homofónne ladené úseky, 
ktor~ch faktúra stoji v užšej spätosti s 
tonálnyml štruktúrami romantizmu. Sú 
to väčšinou kantab!lné lyrlcké pásma. 
Túto štýlovú heterogenitu však dokázal 
vyrovnať na vyššej rovine ich tektonic
kej jednoty. 

Humor a vtip predstavuje v Albrech· 
tovom v~razovom svete širokú škálu. Je
ho vtip však skoro všade vystupuje v 
rť1chu lyriky. Neúprosn~ sarkazmus mu 
bol vzdialen~. cynizmus cudz!. 

1 ked jeho v~razový svet stoji na báze 
napätia a uvolnenia, gradácie a pohy
bového dynamtz.m.u, zriedka sa dot~ka 
expreslvneho dramaUzmu, i ked ho do
siahol v~razne vo svojich Troch .bás
ňach, v ktor~ch je tento dramatický ži
vel amalgamlzovan~ s jeho ostatnou v~
razovou škálou. l tu však zohral drama
tick~ pulz Jen slť1žlacu ťilohu v rámci 
lyricko-epickej poetiky. Ucelené, drama
ticky stavané diela nenaplsal. 

Ak pátrame po podnetoch a vzoroch, 
ktoré ho inšpirovali, alebo ktoré mu 
slúžili aspoň za Ideál, možno len usu
dzova ť , že ho mladý, ale o štyri roky 
starš! Bartók nabádal k hfadaniu oso
bitého prejavu a k opusteniu tradičn~ch 
stereotypov. Pre Bartóka bola v urči· 
tom ť1seku jeho života požiadavka no
vosti skoro primárna. Bol to z pubescen
cie prameniaci postoj určitého radika
lizmu, ktor~ Albrechtovi bol cudz!. Roz
hodne však aj on pocHoval novost a 
aktuálnosť za nutnú podmienku hodno
ty diela. Z tohto však plynie, že okrem 
túžby hfadat nov~. ale svojsk~ prejav, 
neprija l dalšl priamy vplyv Bartóka. Na
priek tomu, že Ich v~mena názorov, od· 
berné a ko i filozofické diskusie zo
hrali velmi pozitlvnu úlohu, nemohol 
Albrecht sledovať Bartókove Intencie, 
pri ktor~ch da lšlm odlučujúclm fakto
rom bol folklór a Bartókova snaha ob
novU hudobnú reč najprv v nacionál
nom, neskôr v univerzálnom zmysle na 
základe folklórnych modelov. Na druhej 
s trane sa Albrecht sporadicky vzdiale
ne opieral a j o fudov~ melos (máme na 
mysli obdobie dvadsiatych rokov, napr. 
pomalá časf Klavirnej suity a posledná 
časf Sona tiny l . 

Budapeštianska Akadémia nebola jed
noznačne moderne orientovaná, naopak, 
Hans Koessler, učitel kompozlcle, bol 
Brahmsovým s túpencom a prlatefom, 
ktor~ sa snažil predovšetk~m o to, aby 
jeho adepti dôkladne ovládali všetky 
finesy kompozicle. Isté je, že kompozl
clu nemožno vyučovať abstraktne, ale 
len na zákla de konkrétneho historické
ho a predovšetk~m aktuálneho materiá· 
lu. Hfadanle nov~ch ciest Koessler pre
necha l svojim adeptom a výs ledok do
kazuje, že sa jeho odchovanci vyvijull 
úplne odlišn~m spôsobom. 

V mnohom bol Albrecht odkázan~ s,Pm 
na seba. Rozhliadol sa po vteda jšej mo
derne, po litera túre, študoval diela, kto
ré mu boli k dispozicii, konfrontoval 
svoje názory a v~sledky s nov~mi pro
totypmi tvorby, napr. za vzor mu s lú
ži li niektoré diela Stravinského, Mali
piera, Milhauda, ale aj Regera, Debus
syho, Ravela a mnoh~ch ln~ch. Na je
ho hudbe však nemožno nájsť priame 
vplyvy. Overa skôr možno v nej nájsť 
pritomnost tradície v pretavenej a sub
limovanej podobe. Práve to možno azda 
pokladať za najv~znamnejši moment je
ho diela, t. J., že dokázal zladiť nové 
Inšpirácie s vlastným myslením a na 
tomto základe hladat nové cesty. Jeho 
odpor proti provlnclonallzmu a pŕiemer 
nostt ho donútlll formovať svoje mys
lente zamie tnuthn závis lých a nenároč
ných nápadov už v zárodkoch. Pri zro
de muzikálnych Idei filtroval svoje aso· 
clácle, ktoré sa mu vybavili. K prv~m 
kryštalizáciám jeho originálneho slovni
ka patria diela z rozhrania prvého a 
druhého desaťročia - Andante con mo
to pre organ, Klavlrna suita a Sláčika 
vé kvarteto , ktoré možno poklada( zn 
prvú redakciu moderne j hudobnej rel:• 
na Slovensku. 
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S kla-rlraoa aaalkyiloa E. filcheroYoa
MartYoioyoa poeae poltrta Y Tatr6ch Y 
roka 1!155. 

Okrem spom!nan~ch znakov moder
nosti v oblasti hamonlcko-melodickej a 
tektonickej faktúry, ktoré sa odzrkad
lujú aj v in~ch dielach tu nespomlna· 
n~ch, možno za také pokladať i určitý 
desubjektivizačn~ proces proti staršlm 
skladbám, dištancovanie sa od romantlc· 
ké ho prlnclpu subjektlvneho sebazobra
zovania a autoreflexte pôvodcu. Nová 
vecnosť, ktorej program lnvoloval okrem 
návratu k pevnej formovej kresbe aj 
odvrat od preexponovaného sentimentu, 
tiež charakterizuje Albrechtovu tvorbu. 
Dielo nemá byt spoveďou autora a zob
razovaním vlastných citov~ch stavov, 
dramatizovanlm subjektu, ale má zacho
vať odstup medzi sebou a dielom. In
dividuálny akcent nech prameni zo sa
motnej umeleckej hodnoty diela bez 
Identifikácie jeho v~razových rovin s 
autoreflexiou skladatela. 

Doteraz nebol! spominané Albrechtova 
dotyky s výrazov~m svetom secesie, pri
čom nemožno nechať bez povšimnutia 
určitú súvis lost. Sec-~la alebo Jugend
stil sice nemá jasné vzory v hudbe, ale 
tento štýlový okruh je nám však o to 
povedomejši z v~tvarného umenia. Skú
sime tu charakterizovať niektoré črty 
tohto umeleckého myšlienkového sveta, 
vyrastajúceho s!ce z pozicie romantiz
mu, ale od ktorého sa llš i nov~m for
mov~m a v~razov~m projektom. Dištan
covanie sa od autoreflexle dosahuje ten
to smer chladným, ale originálnym Oľ
namentóznym rúchom, dosadenou šty
lizáciou a surreálnym pátosom, ktor~ 
zakr~va životnú a subjektivnu priamosť 
námetu nadobúda júc svoj pln~ v~znam 
až v druhotnej symbolickej rovine. Ola
nie v literárnych dielach a poézii sa 
neodohráva medzi zobrazovan~mi pasta · 
vami, a le akosi nad nimi. Postavy sú len 
odcudzen~mi nositelmt etlcko-filozofic
k~ch rozpráv, sú umelo dosadený_ml 
partnermi symbollck~ch dialógov, ako to 
vldlme v námete Zjasnenej noci. Vidl· 
me to na dielach Puvls de Chavanna, 
Gusta va Klimta, Alfonsa Muchu a lite
rárnych dielach z obdobia Un de st!)cle, 
a ko napr. u Richarda Dehmela a mno
h~ch in~ch, o ktorých symboliku pre· 
javil záujem nielen Arnold SchOnberg, 
ale aj Albrecht. Sú to črty, ktoré mož
no chápať ako predzvesť ctelov novet 
vecnosti, čim sa secesia zaraduje do 
počiatkov odklonu od romantického ob
zoru. 

V Albrechtovej tvorbe sa možno stret
nút s podobnými v~razov~mi analógia· 
ml. Bude nám to jasné ak myslime na 
jeho pleseň Náhrobná trávn, alebo na 
niektoré v~razové epizódy z jeho diela 
Ex voto, abstraktného trojhlasu, ktor~ 
zač lenll aj do svojho Tria pre 2 husll 
a violu ako pomalú čast , pripadne pre
zrádza túto spätosť s duchom secesie aj 
Menuet z jeho Sonatlny pre ll nástro
jov. 

Dielo Alexandra Albrechta zosta lo 
akýmsi torzom, lebo je pomeme malé. 
Jednotlivé vývojové etapy v jeho živo
te a tvorbe nema jú náležité rovnomer
né zastúpenie v jeho dielach. Ch~bajú 
dalšie kvartetá, chýbajú inštrumentál
ne koncerty a rovna ko ch~ba zas túpe
nie cykllck~ch symfonických diel z ob
dobia jeho zrelosti. Opery sa nedotkol, 
ale aj symfonické d iela iného druhu sú 
sporadické, medzi tými, ktoré existujú, 
sa otvára prlllš velká časová priepasť. 

Ak sa p~tame po prlčtne te jto neúpl· 
nos ti jeho skladotersltého diela možno 
len konšta tovať , že iné druhy pr/Ice. 
predovšetkým interpretačná činnost, a le 
a j pedagogická práca ako riaditefa 
Mestskej hudobnej školy, pnrcelovali je
ho celoživotný prejav. 

Interpretačná činnost ma la však nie · 
len pre neho. ale aj pre kult(trny život 
Bra tis lavy značný význam; v jeho buf t 
pro ti provincionaliznHJ c hcel zitsobtr 

lltlnčnlcl 
AlEXANDRA ALBRECHTA 

obecenstvo hodnotnými dielamJ minulos· 
ti a pritomnostl a tak rozširovať obzor 
prljlmaterov a štandardizovať kultúrne 
povedomie na a ktuálnej úrovni. Nemal
no však vynechať zo zretela ani to, že 
dirigovanie bolo pre neho psychickou 
potrebou. Videl sa v úlohe interpreta, 
videl sa v dielach, ktoré uviedol, či to 
bol Bach, Beethoven, Haydn, Dvoi'ák, 
StravinskiJ, Szymanowski, alebo diela 
domácich autorov. Plánovaniu a projek
tovanlu, štúdiu a nácviku, ako 1 orga
nizovaniu koncertov venoval vera ener· 
gle a času, ktor~ mu nestál v neob· 
medzenej miere k dispozicii. Musel vy
konávať jednu prácu na úkor druhej, 
dirigovanie a organizovanie koncertov 
na úkor skladatefskej práce. Ale mu· 
selo to zrejme byt. Isté je, že svojimi 
koncertmi prispel ku kultúrnemu rastu 
obyvaterov Bratislavy a dalš!ch miest. 

Ako interpret s ledova l rovnakú zása
du, ktorú zastával v tvorbe, samozrejme, 
s prihliadnutim na v~razov~ svet a štýl 
hran~ch skladieb. Vyh~bal sa extrém· 
nym tempám, ako 1 predlmenzovanlu 
dyna miky a v~strednému uplatňovaniu 
agogiky. Uprednostňoval však všade, kde 
to bolo št~lovo a obsahovo na mieste, 
pravidelný tep skladby, citlivé, ale mier· 
ne dotváranie skladby dynamickým tie· 
1\ovantm. Striedmosť neznamenala pre 
neho jednotvárnos ť , ale sprostredkova
la prirodzenosť , ktorá vylučuje neúprlm· 
ne pôsobiace patetické vyklenutie prie· 
behu hudby. Účinok teda hladal v a kom· 
st lntrover tnejšo!Il prlnavráteni sa k du· 
chu skladby a odmietal extrovertné, 
nadnášané ,.dopovunie" podanej sklad· 
by. Velkú starostlivosť venoval inter
pretácii Beethovenovej IX. symfónie, kto· 
rej partitúru doplnil jemn~mi lnštru· 
mentačn~mi korektúrami všade tam, kde 
zlstll chyby zaprlčlnené skladatelovou 
hluchotou. Dirigoval ju 22-krát. Dirigent· 
ská činnost vystriedala jeho klavlrlstlc· 
kú kar iéru, ktorá bola pomerne skrom· 
ná, ale rozhodne úspešnejšia ako vte
dajšia skladatelská aktivita. Ked hral 
vlastné sólové alebo komorné skladby, 
tlač sa o ňom zmieňovala kladne len 
ako o klaviristov!. 

Na záver treba ešte ku všetkému do· 
dať, že pre Bra tis lavu bola tste prlno· 
som Albrechtova vernosť svojmu mestu 
a n ikdy neprijal myšlienku odlst do 
Iného prostredia a lebo štátu, čo by azda 
predsa bolo b~valo aspoň na určit~ čn~ 
pre neho v~hodné. 

I ked nenávidel provlnclonalizmus, ne· 
hľadal uplatnenie vo svetov~ch kultť1r· 
nych centrách, ved sám vyhlásil, že nn 
propagáciu vlastnej tvorby bol prlliš hr· 
dý a prlvefk~ ,.ma mr as". Skôr sa usilo· 
val doma preraziť rámec reglonality a 
pozdvihnúť úl'Ovei\ na žiadúci stupei't, 
čo sa mu, ako sa mt zdá , bez nadsádz· 

- -
V brane- svojhu bytlt na Kapltul•kej 1!1· 
ci v Bratislave (anhoka xo xačiatk• pit· 
desiatych rokov). 

ky , aj podarilo. Hladu! vzruch a pohyb 
skôr v sebe. al e miloval klud prostre· 
cllfl. Ma l rád tvorlvt't su motu, ale po· 
trebova l kontak t s ludml aj ako Inter· 
pt·et a dirigent, čo našiel v Bratislave, 
ktorá mu zabezpečova la l pre neho ne· 
postrádatelný s tyk s pri rodou, ktorú vy· 
hladával takmer každý det'l . Miloval svoj 
ok ollt~ svet, miloval hudbu -- nie pre 
''u samotnť1, ·ale kvôli je j schopnosti zas· 
tupova ( čl.oveka v jeho najprofilovanej· 
šfch schopnostiach, v jeho tvorivom 
ume, v krea tiv ilfl . Prehlásil, že nobol len 
spokojným, a le štostnýrn čl ovekom. Ho· 
vorll to napriek tomu , žo jeho život a 
osud mu neposky tol vždy v plnej miere 
vera uspokoj ujúcich podnetov. Hfadal to 
skôr v sebe samom. Myslfm, že to vy· 
žo,r.u je aj z jeho hudby, ked si ju vy
pofujflme i dno:-. po uplynuli celého sto· 
r('/'i :t otl jelw nn rorlcnln. 

JAN ALBRECHT 


