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XIV. muzikologická konferencia 

Pohlad na predsednlctvo XIV. muzikologickej konferencie. vrava dr. Z. No· 
vái!ek, CSc., vedecký tajomnlk konferencie, pri svojom vysttpenl. 

Do komplexu hlidobnoh!stor!ck9ch 
tém, pertraktovan9ch na muz!kologic
k9ch konferenciách v rámci BHS, prl· 
budia toho roku téma Bratislavský 
hudobný barok. Porladatella konfe
rencie ( 3. X.) a najm ll. vedeck9 ta
jomník dr. Zdenko Nováček, CSc. sle
dovali jej nastolením závažn9 ciel -
rozšíriť poznanie časov9ch dimenzii 
hudobných tradlcll, bllžš!e špecifiko
vať prlnosy ich tvorcov a tak prehl
biť vedomost! o hudobnom baroku 
v Bratislave. 

Snimka: archlv MDKO v Bratislave 

muzikolog!cké zámery by mali s ni
m! ošte počltaf. 

Konkrétne prlspevky do rämca uve
denej témy konferencie začal odví· 
jať v referäte nazvanom Bratislavský 
rodák Johann Sigmund'-. Kusser - k 
jeho pllsobenlu v Hamburgu a pri
padnému vplyvu na Händla brnensk9 
muzikológ doc. dr. RudoU Pei!man, 
CSc. Predstavil v ňom umelca, vy
nikajúceho skladatela, ktorého ume
leck9 kredit mal v Európe vysoký 
kurz, značn9 vplyv na mnoh9ch skla-

nos~91ov9 vplyv nielen na bratislav
sk9 hudobn9 život, ale aj na život v 
okolitých krajinäch bol vždy inšpira
tlvny a mnohoznačn9, okrem iného 
aj vo sfére posilnenia tahanskej hu
dobnej orientäc!e. Ladislav Kai!ic skú
mal Pdsobenie Pantaleona Roikovské
ho v Bratislave. Tento najv9znam
nejš1- predstavitel neskorobaro!<ovej 
hudby na Slovensku, vynikajúci v9-
konn9 hudobnlk a vzdelan9 skladatel 
slovenskej J;lárodnosti sa zdržiaval v 
Bratislave počas svojich troch dlh· 
šlch pobytov v tretej štvrtine 18. sto
ročia. Referujúc! sa sústredil na skú
manie otázky, čo v tej dobe as! vy
tvoril a ak9 bol jeho prlspevok do 
hudobného života Bratislavy. DOlež!
t9m rezultátom Kač!covho skúmania 
bol cenn9 posun v poznani nov9ch 
rozmerov etnickej stránky pojmu hu
dobný barok v Bratislave. 
Poobedňajšie rokovanie konferen

cie llrinieslo pomerne širok9 záber 
do problematiky hudobného baroka, 
ale :>úvis s nas tolenou témou bol ne
raz Ibu okrajov9. Všeobecne môžem 
však povedať, že !šlo o referáty vel
ml zaujlmavé a. v niektor9ch prlpa
doch preclzne metodologicky konci
pované, čo značne prispelo k odbor
nej út·ovni celého podujatia. Ján Al
brecht v prlspevku Hudobný turecký 
Eulenspiegel v reedlcii podal hudob
nú charakteristiku jedného z najza
ujlmavejšlch prameňov barokovej 
hudby na Slovensku. Dr. Jiff Sehnal, 
CSc. koncipoval svoj referát Bol Vej
vanovský polným trubačom? ako hu
dobnosociologickú explikáciu, zame
ranú na spresnenie postavenia po-

BRATISLAVSKÝ HUDOBNÝ BAROK 
V dobe politicky neobyčajne rušné

ho barokového šlacht!ckého absolu
tizmu sa Bratislava stala v9znamn9m 
centrom spoločensk9ch, ekonomic
k9ch, hospodárskych, ale aj kultúr
nych a umeleck9ch aktivit - hudob
né nevynlmajúc. Mnohé z nich už po
známe, a le ešte stále je a aj bude 
dosť tých , ktoré čakajú na bádate
lov a ich sústredenú v9skumnú prá
cu. Sympatickým a evidentn9m rysom 
konferencie bola snaha o adekvátne 
uchopenie t9ch menej známych, o !ch 
špecifikáciu a vedecké zhodnotenie. 
Dominova la aj v úvodnom programo
vom vyhlásen! Zdenka Novái!ka -
Bratis'#vský hudobný barok ako po
jem a dobové •yznanie, s preclzne 
koncipovan9m ideov9m zámerom, ak
centujúcim pojmovú, v9v!novú, po
znávaciu, estetickú a umeleckú strán
ku barokov9ch javov a procesov. 
Umeleck9 život v Bratislave sa for
moval v tej dobe cez kontakty s Vied
ňou. Rôznymi kanálmi prúdil sem 
nov9 duch doby, formovalo sa nové 
myslenie, tvoril a rozvljal sa nový 
estetický ideál. V9znamne k tomu 
prispell královské korunovácie, zá
jazdy viedenskej cisárskej kapely, po
predné viedenské operné osobnosti, 
ale uj rad v9znamn9ch miestnych hu
dobnikov v službách šlachty, clrkev
n9ch Inštitúcii n mesta. Vychádzajúc 
z ideového zámeru konferencie for
muloval dr. Nováček v závere svojho 
úvodného referátu požiadavku skú
ma t nastolenú tému v dvoch v9zna
movo odllšn9ch rovinách - l. barok 
ako umeleck9 .a spoločensk9 pojem 
a 2. ako dobové vyznanie. 

v globále konferencie tento ideo
vo-filozofick9 zámer splnila. V de
tailoch však zostali mnohé otázky 
ll problémy otvorené - najmä otáz
ky defln!cie pojmu, časového vyme
dzenia. kvalit a charakteru umelec
ke j tvorby, ale aj niektoré sociolo
gickó a etnické problémy. Budúce 

datelov a ktorý patril k najslávnej
šlm umelcom, pôvodom z Bratislavy. 
Jaroslav Meier skúmal vo svojom prl
spevku Johann Sigmund Kusser tú 
istú osobnost ako predchádzajúci re
ferent. Upriamil sa však na Kusse
rove životné osudy, včitane charak
teristiky niektor9ch u nás menej zná
mych pozna tkov, ktoré ziska! štú-' 
diom v cudzine. Skoda, že sa nezmie
nil o kvalitách Kusserovej opery 
Erindo, ktorú zrekonštruoval. 

Nie bez zaujimavostt je fakt , že 
jeden z klúčov9ch prispevkov konfe
rencie predniesol známy maďarsk9 
hudobn9 historik dr. Komél Bárdos 
z Budapešti na tému Strukttra hu
dobného livota Bratislavy v 17. sto
rol!(. Vecne a s prehladom, podopre
tým rozsiahlym štúdiom pramenných 
materiálov v bratislavsk9ch archl
voch, charakterizoval tú čas( hudob
ného života mesta, na realizácii kto
rej sa v9znamne podielali svojim 
umenim mestski trubači. Predložil 
rad nov9ch poznatkov o ich živote 
a práci. V inštitucionálne zabezpeče
nej štruktúre hudobného života 
(mestská rada, kapitula, !arsk9 kos
tol, jezuiti, ev. cirkev, škola) im vy
medzil značne vysoké postavenie. 

Druh9m klllčovým prispevkom kon
ferencie, s fundamentálnym záberom 
do nastolenej problematiky bol refe
rát dr. Richarda Rybarii!a, CSc. na 
tému Vledensk6 cisárska kapela v 
Bratisla•e. Ak sa vo všeobecnosti pri
púšťa značn9 vplyv Viedne na hu
dobn9 život v Bratislave, tak Rybarič 
jednoznačne špecifikoval vo svojom 
pr!spevku odpovede na otázky kto. 
ak9mi cestami a formami tento vplyv 
realizoval. Problematiku Zástoja Vie
denskej cisárskej kapely v hudob
nom živote Bratislavy načrtol z hla· 
diska spoločenského aj umeleckého. 
Kapela tu účinkovala pri korunová· 
clách od roku 1563 do 1830 celkom 
19-krát. Boli to honosné a velkolepé 
hudobné produkcie, ktor9ch hudob-

predného moravského hudobnlka ll 
skladatera v socloštruktúre vrch'olné
ho baroka. V prlspevku poslucháčky 
hudobnej vedy FFUK v Bra tislave Ja
ny Kalinajovej - Mikulái Moric Po
lentarius (bratislavská hudobná tlai!}, 
odzneli cenné informácie o zbierke 
skladieb kremnického regenschoriho 
"Prodromus Melicus seu Motettarum 
Sacrarum", vydanej r. 1673 v Bra
tislave. juhosiovansk9 dirigent, skla
datel, muzikológ a publicista Djura 
Jakiil! podal vo svojom referáte . na· 
zvanom Amanda Ivani!ii! na Sloven
sku vyčerpávajúcu informáciu o or
ganistovi a skladatelovi 2. polovice 
18. storočia, pôsobiacom niekde v mo
ravsko-slovenskom priestore, ktor9 sa 
svojim rozsiahlym a oblúben9m die
lom podielal na priprava klasicizmu 
u nás. V slovensk9ch archlvoch sa 
zachovalo 30 jeho skladieb. Dr. Da
rina Múdra, CSc. podala vo svojom 
referáte Hudobný livot Povalia v ob· 
dobi prechodu od baroka ku klasi
cizmu fundovan9 a na podklade roz
siahleho štúdia primárnych hudob
n9ch prameňov vytvoren9 obraz o 
hudobnej kultúre skúmane j lokality. 

V prednesen9ch referátoch boli 
prezentované mnohé nové, doteraz 
neev!dované poznatky, cenné myš
lienky a postrehy o hudobnej kultú
re, živote a tvorbe v barokovej Bra7 
tislave. T9m konferencia llspešne po
kračovala v doterajšieh trendoch ob
javovánia a sprlstupňoyania nových 
vedeckých poznatkov. Celkov9 prie
beh konferencie ukázal aj niektoré 
rezervy, na:j mll. v Nováčkom. opráv
nene požadovanej charakteristike es
tetick9ch, spoločensk9ch, umeleck9ch 
a ďalšieh vlastnosti pojmu hudobný 
barok, ale aj v jeho skúman! ako 
dobového vyznania. No nielen v tom
to smere, ale aj v programovej dra
maturgii sa žiadala väčšia prlmknu
tosf niektorych referátov k nastol e· 
nej téme. 

FRAN.TISEK MATúS 

Prehliadka hudobných . filmov. 
Výborn9 nápad usporiadať pri prlležitosti BHS 

prehliadku filmov s hudobnou tema tikou, reali
zovaný prv9 raz pred dvoma rokmi, mal na 
XXI. ročnlku BHS svoje pokračovanie. Z pOvodne 
plánovun9ch troch dni sa rozrástol na pll.f. Pro
jekcie sa konali v predpoludňajšlch, popoludňaj
š!ch l večern9ch terminoch. Bol to opravdiv9 
"roh hojnosti", zvll.čša velmi kvalltn9. 
Najpočetnejšiu bola skupina baletn9ch filmov. 

Jej preferencia bola podmienená prv9m ročnlkom 
česko5lovenskej súťaže mlad9ch choreografov, 
ktor9 simultánne prebiehal na javisku opery SND. 
Najvltč~l priestor dostali svetoznámi majstri svoj
ho odboru - choreograf Maurice Béjart a ba
letn9 sólista Paolo Bortoluzzi. Béjarta predstavili 
profilov9 portrét, film Ba kt! ( niekolko člsiel in
špirovaných indickou hudbou - Béjart je bud
hista) a najmä jeho skvelá kreácia Stravinského 
Sviltcnia jari. Bortoluzziho bolo možné vidief v 
n!e~ olk9ch Béjartov9ch choreografiách (v Sacra 
a Beethovenovej IX. symfónii - začas bol členom 
jeho súboru), • no najmll. vo filmoch Petra Weigla 
Apolón Musllget (na Stravinského hudbu), Pocta 
1\:lžlnskému (na hudbu Debussyho Faunovho po
poludnia, Weberovho Vyzvania do tanca a Stra
vinského Petrušku) a v temer hodinovom pro fi · 
lovom filme, venova nom v9lučne jemu. Zaujima
vé boli i profily Wroclawskej pantomlmy H. To
maszewského, americkej skupiny moderného tan
ca pod vedenim Marthy Grahamovej, sovietskej 
prlmnbalerlny Maj! Pliseckej, amerických cho
reografov Marce Cunnlnghama, Jennifera MUlle
ra, josého Limona a Alwlna Nicolata, maďarského 
baletného sólistu a choreogra!a . Ivana Marku 
(ešte z čias jeho účinkovania u Béjarta) a čes
kého tanečnika zaslúžilého umelca Vlastimila Ha
rapesa. Nesporným vrcholom bol film Carlosa 
Sauru Carmen, na motlvy rovnomennej poviedky 
P. Mer!méeho a opery G. Bizeta, s choreografiou 
Antonlna Gadesa (stelesnil i hlavnú mužskú úlo
hu, Carmen predstavovala Laura del Sol) a so 
zaujlmav9m nápadom stvárniť svetoznámu tema
tiku formou nacvtčovania baletného predstavenia 
s tragick9m koncom. 

Rázovit9m slovensk9m pendantom k spom!nanej 
sv,etovej baletnej špičke bolo pásmo filmov o slo
venskom ludovom i štylizovanom tanci, ktoré pri
pravil profesor VSMU Stefan Nosál. Premietali sa 
dve časti z dokumentárnych záznamov D. Plichtu, 
ukážky z tvorby Lúl::nice a SĽUK-u, snimky M. Ťa
páka Chorea amore a Chorea guernlca. Cast tej
to produkcie bola premietaná v rámci kompono
vaného programu ukážok najv9znamnejšich fil
mov, predstavujúcich v9voj ·nášho ludového taneč
ného pre}avu, ku ktorému mal úvodné slovo tiež 
prof. Nosál. 

Aj oblasť hudobno-zábavného divadla mala svoj 
seminár - komentované pásmo ukážok jeho fil
mového stvárnenia, ktoré na vysokej a zároveň 
velmi vtipnej úrovni pripravil jan Rejžek z Prahy 
(filmy s F. Astairom, úryvky zo Spievania v daždi , 
West Side Story, Dáždnikov zo Clherbourgu, Horúč
ky soboti'íajšej noci, Starcov na chmeli, Balady 
pre banditu a ďalšieh hudobn9ch filmov) . Naj
zaujlmavejšie svetové filmové muzikály boli pre
mietané - popri ukážkach na spominanom semi
nári - kompletn8: Vlasy (Ha ir) Miloša Formana 
(škoda, že farebne kópia bola už neviery-hod~ . 
zvuk však bol nllšfastie ešte kvalitný) , Všetok 
ten hluk Boby ho Fossa (bol však značn9m skla
manim svojou povrchnosťou) a Tančiareň Ettore 
Scolu. 

Samostatnú skupinu vytvoril) tr! najnovšie do
máce filmy s hudobnou tematikou: Hudobné ta
lenty '84 Juraja Lexmanna, Bratislava, mesto hud
by Viery Polakovičovej a filmová transformácia 
populárnej kompozicie Eugena Suchoňa Varila 
myšička kašičku Drahomiry Bargárovej. Lexmann 
a Polakovičová vytvorili pozoruhodné dokumenty, 
Bargárová vyda rený umelecký komplex: vlastné
mu obrazovému stvárneniu skladby predoslala po
daren9 prológ (kde sa na chvilu objav! sám autor 
s manželkou) a epilóg - oba na Suchoňovu hud·. 
bu z Obrázkov zo Slovenska. Vo všetk9ch troch 
stovensk9ch filmoch zaujala pekná farebná pa 
leta a dobrá práca s kamerou, ako aj premys
len9 scenár, v Bargárovej filme l náročné v9kony 
detského ansámblu. 

Nemožno neocenit osobnú zásluhu dramatur
gičky a hlavnej moderátorky prehliadky - pra
covničky Slovenského filmového ústavu Gabriely 
Gavalč!novej - na jeho úspešnom tvare. Bienále 
filmov s hudobnou tematikou pri BHS by sa však 
malo uskutoči'iovaf tesne pred t9mto najv9znam
nejšim slovenským hudobn9m festivalom , ulebo 
tesne po ňom. Vyhlo by sa tak koliziám jehopro
jekcli s terminmi koncertov a divadeln9ch pred
stavenl. IGOR VAJDA 



Vfst~va · Styri desaťročia 
slovenskej hudobnej tvorby 

K prldru!eným akciám tohto
ročných Bra tislavských hudob
ných slávnosti patrila aj vý
stava ·Styri desaťročia sloven
skej hudobnej tvorby (1945-851, 
ktortl pripravilo Hudobné od
delenie Historického tlstavu 
SNM v priestoroch Bratislav
ského hradu. Jej slávnostná 
vernisáž sa uskutočnila . 28. 
septembra t. r. 

Podnetom k usporiadaniu tej
to výstavy bolo tohtoročné 40. 
výročie oslobodenia našej vlas
ti v!ťaznou Sovietskou armá- . 

. Slbaoatat prejav aa nrala61i 
wtatavy Styri deaatrofla alovea
akej hudobnej tvorby prednle-
1101 predaed,a ZSS nlirodaf 
amelec prof. O. Ferenc1y. 
· Snímka: D. Flrákt 

dou a jeho rozhodujtlcl .dosah 
na· ďalš! vývoj všetkých strá
nok nášho !Ivota, hudobného 
nevyntmajtlc. Výstava sl vytý
čila nelahký ciel - zmapovať 
a formou dokumentov 1 troj
rozmerného materiálu predsta-. 
viť návštevníkom štyri desať
ročia btlrllvého rozvoja sloven
skej hudby, nemajtlceho v de; 
jlnách slovenskej h.udobnej kul
tllry obdoby. Pomerne skrom· 
n"· priestor a prlšlroká téma 
(potreba prezentovať najvý
znamnejšie . momenty vývoja 
hudby na Slovensku za posled
ných 40 rokov l prlntltlll autora 
scenára výstavy dr. Vladlmtra 
Cl!lka, vedtlceho Hudobného 
oddelenia Historického tlstavu 
SNM, zvoliť koncepciu vychá
dzajtlcu nie z chronologlckého 
vývoja, ale z tematického čle
nenia: prezentuje postupne In
štitucionálnu základňu, tvorbu 
11 Interpretačné úmenle. Ambl
ctou výstavy je presvedčiť náv" 
števnlka o clelavedome usmer
ňovanom tvorivom rozmachu 
týchto sfér v epoche soclallz
mu. Východiskovou fázou vý
stavy je etapa dobudovávania 
Inštitucionálnej bázy na profe
sionálnej tlrovnl. Nevldaný roz
voj slovenskej hudobnej kultťí· 
ry po februári 1948 je doku
mentovaný zákonmi o zalo!enl 
VSMU a Slovenskej fllharmó; 
nie. V sllvlslostl s demokratizá
ciou umenia rozširuje sa sieť 
základného hudobného škol
stva o dalšie dve konzerva
tóriá , dochádza k založeniu 
ďalšieh profesionálnych hu
dobných telies, vedecko-vý
skumných lnštittlcll, Zväzu slo-

venských skladatelov, koncert
nej a divadelnej kancelárie, ne
skôr Slovkoncertu, hudobného 
vydavatelstva OPUS, Slovenské
ho hudobného fondu, atd. Ten
to rozvoj Ide ruka v ruke s 
rozmachom skladatelskej tvor
by. Práve tvorba, jej význam 
a zástoj vo všetkých oblastiach 
nášho hudobného života viedla 
autora scenára k takému rie
šeniu kompozlcle výstavy; že 
sa stala jej spoločným menova
telom a zjednocovatelom. Vý
stava sa však nezamerlava Iba 
n R Ilustráciu výsledkov kom
pozičného ťísllla slovenských 
skludatelov prostrednfctvom 
prezentácie rukopisov, nototla
čl, záberov z predvedenl diel 
a Ich lnscenácU, ale sprlstup
r.uje návštevníkom aj cenný stl
pls zahraničných ťíspechov a 
uznan! na skladatelských sťí
ťa~lach. Rovnakú pozornosť ve-

' ~uje l rozvoju slovenského !n
f ťérpretačného umenia a tak

Isto predkladá sťípls ct~;~n a tro
fej( slovenských Interpretov 
ziskaných na medzinárodných 
lntel'pretačnýcli stlťa!lach. Pro
strednlctvom pôvodných prác 
našich muzlkológov 1 publicis· 
tov prezentuje výstava aj vý
sledky práce našich vedecko
výskumných lnštltťícU a hudob
ný<.h vydavatelstiev. 

Záverečná dominanta výstavy 
- mapa hudobného života na 
Slovensku - podáva výsledky, 
ku ktorým dospel povojnový 
vývoj nášho hudobného !Ivot!} 
vdaka clelav~domej stratégii v 
kultúrnej sfére soclallstlckej 
spoločnosti. Návštevntk sa tu 
môfe presvedčiť o širokej sieti 
v~etkých stupňov nášho hu
dobného školstva, o lokalitách, 

· kde sa usporadúvajú koncert
né cykly, prehliadky, stlťaže, 
festivaly folkláru, vážnej l po
pulárnej hudby, o záujmovej 
umeleckej činnosti, zoznámiť 
~a s rozloženlm hudobných dl
vadte!, profesionálnych hudob
ných telies l Krubov prlatelov 
hudby, ktoré organlzujtl a pod
pt>t·ujtl v prlslušných regiónoch 
koncertný život. 

Pozorný a vnlmavý návštev
nik výstavy má tu vzácnu prl
ležltosf v skratke a aj na· 
skromnejšej ploche (vzhladom 
k téme l zoznámiť sa s nebý
valým rozvojom slovenskej hu
dobnej tvorby, ale l bohatosťou 
a šlrkou slovenského hudobné
ho života v uplynulom štyrld
saťročl. 

Starostlivo pripravená a 
vkusne Inštalovaná výstava 
(realizác;ta: ERPO, n. p. Bra
tislava; škoda len, že archi
tekt lnž. arch. M. Djuračka, po
platný vkusném!l architektonic
kému riešeniu, nedomyslel dos
tatočne ochranu exponátov vo 
vltrlnach l je dobrou vizitkou 
práce Hudobného oddelenia 
Historického ťístavu SNM a 
možno o nej povedať, že sa 
stala dóstojným prfspevkom 
mťízea tak k 40. výročiu oslo
bodenia, ako 1 k tohtoročným 

Bratislavským hudobným sláv
nostiam. . (-as- l 

Tele1)ÍZRJJ 
zápisník 

Medzinárodné kolokvium UNESCO 
Bratlslav<Ské hudobné slávnosti sa v priebehu 

dvoch desaťročf svojho trvania vyprofilovali v po
dujatie národné a medzinárodné zároveň, posky
tujťíce rámec nielen umeleckým vysttlpenlam kva
litných sólistov a súborov, ale 1 pracovným stŕet
nutlam, ktoré sa uskutočňujú z ln1clatlvy rôznych 
hudobných lnštlttlcU. Počas BHS a pod Ich hla
vičkou sa koná už rad tradičných podujatf (Stret
nutie dramaturgov symfonických telies, muzlko
loglcká konferencia, výsta va čs. hudobných vyda
vatelstlev, atd.). prlležltostne však berú usporia
datelia pod svoju záštitu 1 Iné podujatia --ako 
filmové prehliadky, čl jednorazové akcie, akou 
bolo tohto roku medzinárodné kolokvium UNES
CO. 

Iniciátorom kolokvia bola Medzinárodná hudob
ná rada, ktorá v spolupráci s Medzinárodnou fe
deráciou Hudobnej mládeže dala podnet k uspo
riadaniu nlekolkých podobných kolokvll na celom 
svete. Po Cannes, Brazavllle, Ulan Bátore a Mexi
co City· bolo bratl~avské stretnutie záverečným 
podujatlm. Sústredilo sa na ústredntl tému všet
kých piatich a kcll - Postavenie mladého umel
ca v hudobnej kultúre súčasnosti - vyhradujúc 
prvú čast problematike mladých Interpretov a 
druhú čast mladým skladatelom na prahu profe
sionálnej kariéry. Bratislav~ je dejiskom projektu 
Medzinárodnej hudobnej ra dy UNESCO u! od ro
ku 1972, kedy sa uskutočnil druhý ročnlk Medzi
národnej tribúny mladých Interpretov v rámci 
Bratislavských hudobných slávnosti. Odvtedy sa 
našl festivalov! hostia stali svedkami siedmich ve
rejných prezentáci( účastnikov koncertnej M'ľMI 
a dvoch ročnlkov hudobno-divadelnej časU MTMI. 
Bratislava zlskala v medzinárodnom meradle pev
né pos tavenie a ko organizátor jednej z piatich 
tribún na celom svete. Tu možno vidieť 1 korene 
rozhodnutia koordinátorov osláv tohtoročného Me
dzinárodného roka mládeže zvolať záverečné 
stretnutie zástupcov jednotllvých krajin a hudob
ných lnštlttlcll na 7. októbra t. r., vzápätf po vy
hlásen! čerstvých laureátov MTMI 1985. Miestom 
konania bol Filmový klub, vybavený servisom sl

'multánneho prekladu do 5 cudzlch jazykov. Ak 
bola zámerom priama demonštrácia pomoci mla
dým začlnajtlélm talentom, potom malo kolok
vium svoje opodstatnenie v nasledujúci deň po 
ukončeni verejnej prezentácie tlčastnlkov tribúny. 
Konfrontácia skúsenosti, predstáv a clelov mla-

dých umelcov s prlto~nýml hudobnými expertmi 
však nevyšla. ReferujťÍcl zahrnuli llčastnlkov ko· 
lokvla a pozorovatelov obsia hlymi Informáciami 
o situácll mladých Interpretov, diskusia mala vy
hradený priestor po predneseni jednotlivých pris

·pevkov, takže vyčerpanl povinnosťami z predoš
lých dnl .,trlbunlstl" an! nevyčkall na prospešné 
round-table. Podujatie viedol generálny tajomnlk 
Medzinárodnej hudobnej rady dr. Vladimir Sti!pá
nek. Pomerne reprezentatlvne zastúpenie diskutu
júcich umožnilo vytvoriť sl predstavu o konkrét
nej situácii mladého Interpreta a skladatela v 
jednotlivých kraj inách z pohladu rOznych agen
tov, rozhlasových pracovnikov, slobodných umel
cov, časopiseckých redaktorov a predstavltelov 
organizácii Medzinárodnej hudobnej rady. Zo za- ' 
hraničia sa ho napr. zúčastnili riaditel švédskej 
koncertnej agentllry Rlkskonserter Ake Holm· 
qulst, šéfredaktor časopisu Muzykalnaja žlzň In· 
nokentU J. Popov, rladitelka Medzinárodného fon
du vzájomnej pomoci hudobnlkov (FIEMl Nicole 
Luc-Marechalová z Franct1zska, bulharský sklada
tel Dimitar Chrlstoff, Individuálny člen MHR, ve· 
dllci oddelenia súťaž! a festivalov v madílrskom 
lnterkoncerte Tamás Klenyánsky, vedúci hudob
ného vysielania Radlo France Charles Chayness 
a našl prof. Antonin Moravec a dr. Ladisla v Mok· 
rý, CSc. I ked ťíčasťou a počtom jednotlivých vstu
pov druhá časť, zaoberajúca sa problematikou 
mladých skladatelov, značne zaostala za prvou 
časťou kolokvia venovanej mladým Interpretom, . 
jej sonda bola trefnejšia, úprimnejšia a celkom 
konkrétna. Poklal sa rozštria vedomosti o dôleži
tých a tlčlnných formách pomoci mladým umel· 
com, najmä ak výsledok kolokvia tvorlf časť sO.· 

' hrnných poznatkov k zvolenej téme a bol pred· 
ložený Valnému zhromaždeniu UNESCO (konalo 
sa v októbri t. r. v Soflll, mô!e byť s timulom 
pre podobné riešenie situácie v d alšlch kraji· 
nách. Problémová sonda prekračujťíca rámec čl· 
rej Informácie, je však prtnosom dalek.o väčšfm. 
V tomto kontexte na jpO<Soblvejšle a naozaj nefor
málne vyzneli vystúpenia Dlm!tera Chrlstoffa a 
Charlesa Chayness!l. Možno Iba lutovať, že sla· 
venskl . predstavitelia hudobného života nechali 
prehovoriť miesto seba prácu - samotnú trlbllnu, 
ako (s uznanlm to konštatovalo celé kolokvium) 
najlepšl priklad konkrétnej prlle!ltostl pre mlad~ 
generáciu. · VIERA POLAKOVICOVA 

· Stretnutie dramaturgov symfonických orchestrov 
V obvyklých festivalových 

termlnoch usporiadal l tohto 
roku Slovenský hudobný fond 
jednu zo svojich najzávažnej
šlch akcii - Stretnutie drama
turgov symfonických orches
trov. V poradi XIII. ročnlk mo
hol už nadviazať na tradíciu 
pracovných stretnuti zamera
ných na propagáciu sloven9kej 
hudobnej tvorby doma 1 v za
hranič!. Amb!cle a perspektlvy 
. organizátorov stretnutia sa od
rážajú v reprezentantlvnom vý
bere účastnikov : okrem ,. dra
maturgov slovenských a čes
kých telies ho tvorili zástup
covia Gewandhausorchestra 
Lipsko, Národnej filharmónie 
Varšava, Symfonického orches
tra Maďarského rozhlasu a te
levlzle Budapešť, Filharmónie 
Georga Enescu Bukurešť a Bul
harského rozhlasu Sofia. 

V priebehu troch dn! (26.-
28. 9.) odzneli na prehrávkach 
v bratislavskom Klube sklada
terov a Domove slovenských 
skladatelov v Dolnej Krupej 
najnovšie kompozfcle našich 
autorov uvedené na tohtoroč
nom Týždni novej slovenskej 
hudobnej tvorby a premiérova
né v uplynulej sezóne. Pre
hliadku o boha tli pri prlležltos
tl 40. výročia oslobodenia pre
hrávkový blok opusov venova
ných protivojnovej tematike. 
Tvorlll ho kantátové a orato
rlálne diela Jána Cikkera, Ilju 

Zeljenku, Tadeáša Salvu a Jo
zefa Grešáka. Prehrávky pra
covného charakteru ožlvll1 náv
števy festivalových koncertov, 
n' ktorých mali tlčastnlcl mož
nosť vypočuť sl nlekolko pre
miér diel slovenských sklada
telov naživo v neopakovatelnej 
festivalovej atmosfére ·(l. Zel
jenka, l. Hrušovský, A. Moyzes, 
J. Grešákl 1 zhliadnuť atraktlv
nu Inscenáciu opery Eugena 
Suchoňa Svätopluk . 

Vo výbere a organlzácll bo
hatého programu stretnutia bo
lo dosta tok priestoru pre pod
netné diskusie, výmeny Infor
mácii a konfrontácie. Hoci Ide 
o stretnutie zástupcov symfo
nických telies, ukázalo sa, že 

v budúčnosu bude možné za
radiť do. programu okrem diel 
pre symfonický orchester 1 viac 
komornej hudby, kedže pri 
mnohých zastúpených hudob
ných telesách fungujú 1 komor
né ansámbly. Bezprostredn9m 
efektom podujatia sú konkrét· 
ne zahraničné objednávky no
tového materiálu uveden9cb 
skladieb s cielom zaradiť Ich 
do dramaturgických plánov or· 
chestrov. 

Záujem účastnikov stretnutia 
o budúce pracovné kontakty je 
slubným predpokladom dalej 
rozšlrlt okruh poslucháčov a 
priaznivcov našej hudby doma 
l v zahranič!. ~1-

Zo atretllutla dramaturgov symfonickfch orchestrov. 
Snlmka: R. Polák 

Na tohtoročnom te levfznom festivale Zlatá Praha sa 
uskutočnila diskusia o hudbe v televfzll a jej p0soben1 
na mlndú generáciu. Odzneli tu mnohé chvály, ale od
halll1 sa 1 mnohé rezervy. Ze to nie je Iba náš prob
lém, ale problém celosvetový, som sl uvedomila na ne· 
dávnom VIli. medzinárodnom festivale televtihych pro
gram~v pre dell a mládež Cena Dunaja, ked som sle
dovala. 24 filmov zaradených do ll. kategórie, v kto
rej sl1ťa!ll1 filmy zábavné a hudobné. 

Varila. mylli!ka kalli!ku. Snahou týchto filmov bolo prl
blfžlt mladému divákovi (v oboch prlpadoch najmlad
šlemul hudbu ako osobitý umelecký prejav. 

ré presahpvall priemer a je opodstatnené, !e ho zakúpili 
niektoré zahraničné spoločnosti. 
Očakávala som, !e hudobný film prinesú maďarsk! 

tvorcovia. Ved krajina Zoltána Kodálya je velmocou 
v oblasti hudobnej výchovy. Ztal, nepriniesli. 

Na jednej dtsk~sll bol vyslovený názor, že je velmi 
ťažké určiť hranicu medzi filmom zábavným a hudob
ným. Možno s n1m plne súhlasiť, pretože tu ozaj nijaká 
hranica neexistuje. Hudobný film mOže byť pr·áve tak 
zábavný ako. vážny. Ale nie každý zábavný, čl vážny 
film je 1 hudobným filmom, aj ked hudbu pou!lva a 
využlva (resp. často zneuži val l . Film je vtedy hudob
ným filmom, ak je hudba hlavným aktérom, dominan
tou a všetko ostatné prispieva k tomu, aby sa divák' 
stal poslucháčom ·hudby. A takýchto filmov .bolo ža
lostne málo. Niektoré mali predpoklady byť hudobnými 
filmami, keby sami tvorcovia filmu neodsunull hudbu 
na okraj vedomia vnlmatela ako tomu bolo naprlklad 
v Ideovo silnom kubánskom filme A hovorí mottr •.. 
s podtitulom Kantáta, ·ktorý mal velmi dobrú hudbu, 
ale autor hudby nebol uvedený an! v programovej kni
he, ba aru · v titulkoch filmu. Nedostal sa do povedomia 
diváka, pre ktorého sa stala jeho hudba anonymnou 
zvukovou kulisou. Skodal 
Skutočným hudobným filmom bol švajčiarsky film 

Koncert v materskej lkole: Frits a československý film 

Svajčlarsky dirigent Matt·hlas Bamert bol súčasne 
scenáristom, moderátorom, hercom l autorom hudby 
tohto švajčiarskeho súťažného prlspevku. Veselo, ta k
mer rozpustilo predstavU deťom Bazilejský symfonický 
orct\ester, pre ktorý skomponoval k tomuto (!čelu vtip
nú hudbu. Vynaliezavým spOsobom vartoval jednu hu
dobnú- tému - obraz chlapca F.rltza v rôznych náladách 
a situáciách. Deti získali poznanie, !e hudba je schop
ná čO'Sl tlmočlt, a tak ju treba aj počtlvat A deti poJ 
čllvall - bolo to vidieť na Ich tváričkách a očkách 
plných očakávania a pochopenia. Možno nebolo an! tre
ba tolko mimohudobných momentov - ale to je vec 
ré~le. Právom bol tento film odmenený Cenou Dunaja. 

Pri posudzovan! filmu Varila myšička kašlčku došlo 
ku kardinálnemu omylu - mnoh! ho zaradovali medzi 
folklórne filmy, ba dokonca ho porovnávali s filmom 
K. Plicku Zem spieva. Nepostrehli, že je to film o hud
be, o majstrovskom diele národného umelca Eugena 
Suchoňa, ktoré autor vytvoril deťom a pre deti . . Pô
vabné poetické scénické vyjadrenie hu'dby (scenár Gab
riela Vyskočllová, réžia Drahomlra Bargárovál zdôraz
ňovalo Inšpiračné zdroje tejto hudby: slovenskú melo
diku a rytmiku, ako 1 krásu slovenskej prlrody. Tieto 
zdroje st1 pretransformované skladatelom v jedinečné 
umelcké dielo súčasnou hudobnou rečou, modernými 
kompozičnými prostriedkami. ·Film patril medzi tie, kto-

Väčšina ootatných filmov sa venovala populárnej 
hudbe. Nemám n1č proti nej, Iba sa nazdávam, že by 
tvorcovia aj v tejto oblasti mali zvýšlt kritériá hodno· 
tenla a rozšfrU žánrovtl paletu. 

Už dlhši čas sl v televlzll všlmam, že tvorcovia rozllč· 
ných programov použfvajtl na vyjadrenie súčasnosti v9· 
lučne populárnu hudbu, kým tzv. vážnu hl,!.dbu Iba pri 
zobrazenl minulosti, ako by ona s dneškom nemala nič 
spoločného. Bolo tomu tak aj na tomto festivale. Naj· 
markantnejšie sa to prejavilo v juhoslovanskom lllme 
. . . Oae4meslafe . . . Film bol obsahovo velmi' zlo!ltf B 
divácky náročný, no jeden fakt sl nebolo mČ!né 'ne· 
všimnúť: súčasnosť a mládež boli vyjadrené hudbou 

· beatovou, kým prostredie múze( a pamiatok mlhulosll 
bolo ozvučené Orffovou Carminou "Buranou. Pritom 
Orff je skladatelom nášho storočia a aj pri použltf sta· 
rej latinskej poézie vyjadruje pocity sQčasného človeka. 

Nazdávam sa, ie televfzla by mala viac využlvať hu· 
dobných odbornlkov, ved všetky redakcie pracujll s 
hudbou. A hudba má čo povedať aj súčasnému človeku. 
Zálež! čo, kedy . a ako. Ved našim cielom nie je člo· 
vek - hluchý robot, jednostranný počltač , ale všestran· 
ne rozvinutá ruď~á osobnost, q~ysllaca , ale aj clllaca. 

l . 

ANNA KOV.UOVA 
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M v tanečnom stvárnen· 
Shakespearovská tematika sa u! mno

hokrát stala zdrojom inšpirácie tvorcov 
hudobných diel. Tvorba velkého drama
tika láka hudobnlkov z celkom pochopl
telných dôvodov; čl u! je to vdaka vý
raznej psychologlzácl! postáv alebo hut
nosti dejovej llnle, Shakespeare je stá
le aktuálny a strhujúci, no rovnako aj 
mimoriadne náročný pre akékolvek 
spracovanie. Hudobný skladatel V6clav 
Rledlbauch ( 1947), choreograf Daniel 
Wlesner, režisér Antonin Moskalyk a v 
neposlednom rade celý baletný súbor 
Národného divadla z Prahy mali teda 
pred sebou nela hkú úlohu, ak sa roz
hodl! vytvorit tanečnú kreáciu Sha ke
spearovho Macbetha , diela, ktoré je v de
jinách hudobného umenia zastúpené via
cerými velkolepým! kompoz!claml. 

Partitúra V. Rledlbaucha by sa dala 
označlt ako baletná partitúra par ex
cellence. Splňa všetky potrebné kritériá 
idúce v ústrety choreografovi a režisé
rovi. Rledlbauch neohuruje poslucháča 
mas!vnym orchestrálnym zvukom, skOr 
na opak - hudobný proces koncipuje ne
smierne konc!zne a kultivovane, rytmic
ky a zvukovo nanajvýš zauj!mavo a pes
tro. Morfológia a syntax skladatelovej 
výpovede vyrastajú na platforme séman
ticky určovanej jednoznačne Shakespea
rovou predlohou. Pritom sa Rledlbauch 
sústreďuje na vykreslenie detailu a bo
haté nuansovanle. Nejde mu o velko
leposť a vonkajš! lesk, naopak, hudba 
Macbetha pôsob! skOr komorne. Je isté, 
že jedine úzkou spoluprácou autorov 
llbreta je možné dosiahnuť taký sklbe
ný výsledný tvar. Choreograf D. Wiesner 
koncentruje svoju pozornosť na psycho
logizáclu hlavných postáv - predovšet
kým Macbetha a jeho !eny - a teda 
a j v pohybovej oblasti zaujalo prepra
covanie detailu. Jeho. koncepcia sa opie
ra o výrazový tanec, je strhujúca, za
ujme vyváženosťou prvkov klasického 
bale tu a moderného tanca, pričom roz
hodne nejde o skrývanie sa za lacné 
efekty, a ké takýto pr!stup neraz pro
dukuje. Na jprepracovanejš!ml sa ml zda
li pos tavy Lady Macbeth a Macbetha (čo 
je v podstate celkom pochopltelné J, no 
v tej to súvislosti treba spomenúť maj
s trovsk9 spOsob diferenciácie ostatných 
postáv { Banqua či Macduffa ), ktorú 
Wlesner dosiahol práve vdaka zmyslu 
pre detail. Tret!m článkom dokonalej 
symbiózy v predstaven! Macbetha je re-

!!sér A. Moskalyk, ktorý ako hosť pri
pravil profesionálne perfektnú inscená
ciu. Nechýbalo v nej nič z macbethov
skej atmosféry - hrozivej, temnej, no 
apelujúcej zároveň. Návštevnlkov divad
la u! pred samotným začiatkom pred
stdvenla v!tala zvuková kulisa navodzu
júca nálady priam horrorové - nápad 
nie práve najorlg!nálnejš!, no účinný. 
V podobných intenciách sa nieslo vý
tvarné riešenie inscenácie. Scéna Da
niela Dvof6ka (a. h . ) a kcentovala sties
nenosť a pochmúrnosť pr!behu. Pôsobila 
pritom efektne a zapadala do celkovej 
koncepcie skladateJa, choreografa a re
žiséra. Riešenie scény umožňovalo po
hotové premeny obrazov, pričom napľf
kla d bezprostredne po sebe nasledujú
ce scény z močariska a z královského 
paláca boli od seba ma rkantne odl!
šené a vyvolávali žiadúci kontrast. Ok
rem iného zaujalo tie! využlt!e igelito
vej fólie v scéne Macbethových v!d!n 
upros tred bažin, ako aj kombinácia krá
levskej koruny a v.ra!ednej dýky v pr
vej spoločnej scéne Lady Macbeth u 
Macbetha. Po výtva rnej stránke pred
stavenie pozlt!vne ovplyvnili aj kostý
my Josefa )eUnka, ktorý rovnako v nl
čom nevybočil zo základného smerova
nia inscenácie. Nuž a čo sa týka in
terpretácie, tťl možno hodnotU !ba po· 
z!Uvne. Predstavenie stoj! a padá na vý
konoch dvoch ústredných postáv. Lubol 
Haja a Michaela Cern6-Novotn6 presved
čili o svojich kvalitác h a vyslúž!li sl 
za svoje výkony zaslúžený aplauz. Doká
zali sklb!ť mimoriadne náročnú pohybo
vú zložku so sugest!vnym hereckým pre
ja vom vyvolávajúc!m dojem absolútnej 
suverenity a majstrovstva. Ich výkony 
kulminovali v scéne šialenstva Lady Mac
be th. Obaja hlavn! predstavitelia pred
vádzali na scéne doslova akrobatické 
výkony, no napriek tomu bolo neustále 
c!t!ť rezervu. Slová uznania patria aj 
ostatným účinkujúcim )aroslavoYi 
SlavicUmu ( Banquo), Jane Kurovej (La
dy Macduff) , Bohumlroyi Nekutovi 
(Ma cd uff) a J6novi Nemcovi (Král Dun
can). 

Vypredané hladisko Slovenského ná- . 
rodného divadla bolo 27. septembra te
da svedkom hodnotne j a pozoruhodnej 
baletnej inscenácie, za ktorou sa skrý· 
vala ťažká, no poctivo odvedená práca 
tvorcov nového baletu, a ko 1 jeho inter
pretov. IGOR JAVORSKt 

. celošt-tna súťaž ch or o grafov 
Bra tislavské hudobné slávnosti 1985 

vstúpia do análov toh to festivalu ako 
významný medzn!k československého ta
nečné!lo umenia. Je len sympatické, že 
su v rémci tohto ročn!ka BHS poskytol 
priestor pre neustále sa rozv!jajúcu ak
tivitu v oblasti choreografie a tanečné
ho umenia vôbec. Hned v prvých dňoch 
tohtoročných BHS patrili priestory Slo
\'enského národného divadla pohybu. Po 
vystúpeniach baletných súborov Národ
nélw divadla z Prahy a Viedenskej štát
nej opery sa tu v nedelu 29. septembra 
uskutočnil gaiavel!er vlťazov I. celolt6t
nej choreograflckej súťale. Tomuto ga
laprogramu však predchádzali dve tvrdé 
pracovné predpoludnia strávené vo vel 
kej sále Domu kultary v Ružinove 27. 
a 28. 9. ). 

Organizátormi l. celoštá tnej st1ťaže 
choreografov bol! Zväz československých 

kov boli zaraden! do kategórie A a 
účastn!ci s dl!kou praxe nad 5 rokov do 
kategórie B. Okrem troch cien v kaž
dej kategórii bola vyp!saná hlavná cena 
l. celošt6tnej súťaže, nezávis lá od zara
denia do tej-ktorej súťažnej kategórie. 
Vyhlásená bola takisto s11ťa! o najlep
šie kolekt!vne interpretačné výkony. 
Pr!pustný počet účinkujúcich, ako aj ma
ximálna dl!ka trvania· jednotlivých vy
stúpen! bola rovnako stanovená v pod
mienkach súťaže {počet účinkujúcich v 
rozpät! 3-15, dlžka trvania maximálne 
20 m!n11t). Odborná porota pritom bra
la do 11vahy osobitosť a boha tosť cho
reografického rukopisu, ideov11 závaž
nosť spracovanej témy, jednotu hudob
ného a pohybového spracovania , dra
ma turgicko-režljnú výstavbu, originalitu 
choreograflckej kompoz!cie a interpre
táciu. Porota sa sklada la z popredných 

Z6ber z vUaznej choreografie L. VacuUka V - ako Vhallli 

dramatických umelcov, Zväz sloven
ských dramatických umelcov, ústav 
umeleckej kritiky a divadelnej doku
mentácie, Slovens ký literárny fond, Cas
ký literárny fond a Divadelný 11stav v 
Prahe. Vidno teda, !e do pr!prav a do 
konečnej rea lizácie sťíťa!e boli zapojené 
popredné umelecké · a kult11rne ustano
vizne CSSR a že sa tejto záslužnej ak
cii venovala zasll1!ená pozornosť. 

Súťažné podmienky· stanovil Zväz čes
kos lovenských dramatických umelcov. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, pri
čom kritériom tu bola dl!ka odbornej 
praxe. Očastnlcl s dl!kou praxe do 5 ro-

predstavltelov nášho tanečného umenia 
- z choreografov a tanečných teoreti
kov a kritikov. Predsedom komis ie bol 
zasl11!ilý umelec, prof. Stefan Nosál. 

Odborná komis ia po zhliadnut! a 
ohodnoteni zúčastnených choreografi! 
s tanovila nasledovné poradie: 
Kateg6rla A: 
1. cena - Richard Hes (Armádny ume

lecký s úbor VIta Nejedlého Praha) 
za choreografiu hudobnej koláže Au
tode~trukcia, 

2. cena - Vojtech Suchomer (VSMU 
Bratislava) za choreografiu Cherchez 
la famme (hudba Jaroslav Fillp ) a 

a letný súbor Viedenskej štátnej opery 
Ak baletný s11bor Národného divadla Praha zaujal kvalitnou inscenáciou súčas

ného diela, program baletného súboru Viedenskej š tátnej opery vyvolal vo mne cel
kom opačné emócie. Pravdu povediac, pri pohlade na drama turgiu večera som 
očakával výkon Viedenčanov s nemalou dávkou napätia. Nie je totiž celkom bežné 
brať sl za základ choreograflckého s tvárnenia skladby typu Styroch posledných 
piesn! Richarda Straussa (ak u! nevrav!m o klav!rnych skladbách Leoša Janáčka čl 
s ymfóniách Josepha Haydna, ktoré takisto figurovali v programe ). Tak či onak 
nemôžem nepriznať spom!nanú dávku oča ltávanla. 

Prvý blok programu patril dnes už v podstate nič nehovoriaclm choreografiám 
ltyroch vali!lkov johanna Straussa-juniora, pochádzajúcich z dielne Grete Wiesen
thalovej, priekopn!čky výrazového tanca. Ak tieto v pods tate šesťdesiatročné cho .. 
reografle koreš pondujú s vkusom rakúskeho diváka, prosim, nech .. . domnievam 
sa vša k, že valč!k ako viedenský "vývozný artikel" mal byť vo vystúpen! baletného 
súboru z Viedne zastúpený rozhodne na kvalitat!vne vyššej úrovni. Pokial som 
na cykle Wiesenthalovej tancov niečo obdivoval, bol to jedine sólový výkon Ma
rialuisy Jaskovej vo valč!ku VIno, žena a spev. Inak pôsobil prvý blok večera skôr 
dojmom nevyda reného gýča. 

Pod druhú kreáciu sa podp!sal choreograf Jii'l Kylián. Hudobným podkladom sa 
mu stali klavlrne skladby L. Janái!ka (výber z Klav!rnej sonáty l. 10. 1905, cyklov 
Po zarostlém chodn!čku a V mlhách) a celá kompoz!cla niesla názov Návraty 
(v origináli RUckkehr ins fremde Land). Baletný obraz J. Kyliána pozostával 
zo štyroch samostatne riešených výstupov usporiadaných symetricky trio-duo-duo
trio. V podstate išlo o neobyčajne poetickú, miestami a! takmer é tericky pôsobiacu 

Z6ber z choreograflckej kreácie Sinfonie in D na hudbu J. Hayd na. 

choreografiu - abstrakciu. V centre pozornosti sice stál vzťah muža a ženy, no 
tertto sa riešil výlučne na základe korešpondencie pohybového a hudobného ele
mentu a bol oslobodený od a kéjkolvek konkré tnost i. Choreografia v spojen! s in
t!mnym osvetlen!m a dobrými výkonmi tanečn!kov velmi presne vystihovala kreh
kosť Janáčkovej hudby, čim vznikol kompak tný a esteticky mimoriadne pôsobivý 
obraz. V pr!pade Návratov bola hudobná zložka interpretovaná na živo. Klaviris ta 
Winfrled van den Hove podal iba priemerný výkon, a le 1 tak prispel k celkovo 
pozit!vnemu dojmu z tejto choreograf!ckej kreácie. 

V tretej časti večeru vystťíp!l1 sólisti ba letu Viedenskej štá tnej opery v obraze 
nazvanom Posledné plesne. Choreografiu vy tvoril holandsk9 tanečn!k a choreograf 
Rudi van Dantzlg. Po peknom zážitku z Návratov zapôsobili Posledné piesne jedno
značne negat!vne. Do popredia tu totiž už pr!liš markantne vystúpila otázka adek
vátnosti volby hudobnej predlohy k baletu. Nazdávam sa, že Strausso~e Styd pos
ledné piesne sú svetom samým pre seba, a že teda v žiadnom pr!pade nepotrebujú 
čokolvek dodávať, či .,vylepšova ť". Ak u! sl choreografovia hlada jú zálubu v pohy
bovom stvárnen! netanečnej hudby, ich selekcia by nemala pripustiť podobné 
omyly, a ko tomu bolo v pr!pade Dantzlgovej kreácie. Na scéne vznikla obrovská 
priepasť medzi počutým a videným, nakolko v pr!pade závažných Straussových 
piesni sa nedá očakávať úplná rovnováha medzi hudbou a tanečnou zložkou. Pos
ledné piesne preto pOsoblli velmi rozpačitým, ba až nepr!jemným dojmom. Navyše 
Dantzigova choreografia nebola nič!m pozoruhodným, tobôž nie objavným a pseudo
s ujet, ktorý autor postavil do centra diania , sa mi zdal pr!liš naivný a nezmyselne 
vykonš truovaný. Interpretácia tejto časti vystúpenia VIedenského bale tu bola na 
priemernej úrovni, čo sa dá vysvetl!t málo strhujúcou a ešte menej Inšpirujúcou 
choreografiou. 

Poslednou časťou večera baletného s11boru Viedenske j štá tnej opery bola tanečná 
paródia Sinfonie In D na hudbu josepha Haydna. Choreograf j. Kylián si zvolil za 
hudobn ý podklad tri časti z Haydnovej Symfónie D dur, č. 101 .,Hodiny" n doplnil 
ich 4. časťou Symfónie D dur, 1!. 73 .,Lov". Fes tivalový bulle tin avizoval .,Iahkú paró· 
di u na klasický balet", no skutočnost bola o niečo !ná. Namies to Jahkej paródie sme 
totiž na scéne videl! tanečnú frašku , v ktorej rozhodne nedominovala kultivovanosť 
a invenčnosť. Niektoré gagy boH var! až pr!liš nás ilné a minuli sa účinkom. Najzá
važnejšou otázkou však opäť ostáva spôsob využitia hudobnej predlohy. Haydnova 
hudba s!ce hýri šarmom a vtipom, je výrazne optimis tická, no nezaslúži si, aby sa 
s tala pla tformou pre upla tňovanie podobných pos tupov. Baletný súbor Viedenskej 
štátnej opery teda nezanechal v Bratis lave ren naj lepS! do jem, čo je ozaj škoda, 
pretože jeho vys túpenie bolo očakávané s velkým záujmom. IGOR JAVORSKt 

Peter Tyc (Pražský komorný balet 1 
za choreografiu s názvom Kompoz!
cia {hudba J. S. Bach) , 

3. cena - Michal Urban (AMU Praha 1 
za choreografiu skladby Jana Frel
burga Pokus. 

Kategória B: 
l. cena - nebola udelená, 
2. cena - 11f l Kysel6k (Státne divad

lo Brno) za C·horeogr~fiu Ravelovej 
Pavany za mttvu infantku, 

3. cena - Elena Z6horáková zu cho
reografiu Cakan!a, alebo štyri ročné 
obdobia na hudbu Antona Kubasáka. 

Hlavnd cenu na I. celoštátnej choreo
graflckej súťaži z!skal Libor Vacullk za 
choreografiu V - ako Vivaldi na hudbu 
Antonia VIvaldiho. 

Porota udelila ceny za najlepši ko
lekt!vny Interpretačný výkon nasledov
ným súborom: 
1. cena - súbor SND Bratislava 
2. cena - sfíbor Státneho divadla Brno 
3. cena - tanel!n6 skupina Armádneho 

umeleckého stboru VIta Nejedlého 
Praha. 

Ak by som mal stručne charakterizo
vať l. celoštátnu s11ťaž choreografov, 
predovšetkým mus!m vysloviť potešujú
ce konštatovanie, že sn jej zúčastnilo 
vera mladých talentovaných umelcov a 
že takýmto spôsobom zl1ročll1 svoju dl 
horočnú tvrdú prácu na školách, čt v 
tanečných súboroch. Na druhej s tra ne 
však treba poveda ť, že medzi jednotli
vými choreografiami boli pomerne znač
né kva lltatlvne rozdiely nielen čo sa tý· 
ka technicke j s tránky pohybového s tvár-

nenla hudobnej predlohy, a le l z hladis
ka prieniku do nadstavbovej oblasti 
myšlienkového bohatstva. Mnohé zo zú
častnených kreácii zostávali na povrchu 
ideovosti a zameriavall sa na vonkajško
vosť u efektnosť kolekt!vneho tanca. No 
niektoré zo zúčastnených choreografii 
zaujall bohats tvom nápadov v oblasti 
technickej, v9razovej aj významovej . Ta
kou bola jednoznačne· choreografia Libo
ra Vacul!ka V - ako Vivald!, ktorá prá
vom z!skala hlavnú cenu súťaže. Vacu
l!k v nej spracoval známy cyklus Styri 
ročné obdobia , resp. určitú koláž z toh
to cyklu. Autor sa dokonale zžil s hu
dobnou predlohou a vytvoril dielo mi 
moriadnych hodnôt, ktoré st rhlo divákov 
svojou spontánnosťou, invenčnostou a 
istotou choreografického rukopisu ab
sorbujúceho v sebe prvky klasického ba
le tu i moderného tanca. Atmosféra sá
lajúca z Vacul!kovej choreografie bola 
a tmosférou radosti z pohybu, harmon!c 
kej vyváženosti všetkých prvkov {vrá 
tane kostýmov akademického mal!ara Jo
zefa Bubáka) a čo je mimoriadne cenné 
- Vacul!kovl sa podarilo nájs ť adekvát
ne relácie medzi hudobnou a pohybovou 
zložkou prejavu. V tomto aspekte pred 
čila jeho koncepcia všetky os tatné fi· 
nll lové koncepcie. Vart tba 11r1 Kyselák 
sa k tomuto ideálu pribl!ži l rovna~ou 
mierou v s tvll rnenl Ravelovej Pavany '18 

mŕtvu lnfantku. Kyselákova choreogra
fia bola prekrásnym estetickým zllžil
kom , plným vnútornej harmónie, no chý 
ba l tu výruznejš! kontrast ( čo do urči-

[ Pokračovani e na -1. s tr. l 



Jlovoríme s vedúcou Hudobného oddelenia Ministerstva kultúry SSR dr. TATJANOU OKAPCOVOU 
!ijeme v obdobi bilancovania, ,. ob· 

dobi príprav na XVII. zjazd KSC a v st
vislosti s .tým i na zjazdy umeleckých 

· nlizov. V tejto sbislosti sumarlzujúce 
poznania prináiajt prehlad dosiahnu
tých hodnôt, ale · i vera Impulzov pre 
perspekUvny rast. Net nemolno oblsť i 
odhalovanle rezerv pri d'aliom skvalit
ňonnl tvorby i jej spoločenskej realizá
cie. To ali v podstate problémy, ktoré 
evokuj6 otázku - čo pre slovenskti. hu
dobnú kultúru konkrétne znamenajú ..• 

- Trend vývojovej etapy hudobného 
umenia po XVI. zjazde KSC možno cha· 
rakterizovat ako proces upevňovania so
clallstického charakteru hudobnej kultú
ry a rozširujúceho sa spoločenského 
uplatňovania tvorby, interpretačného 
umenia, aktlvnej medzinárodnej spolu
práce a výmeny umeleckých hodnôt. Do
minantno\1 tendenciou bolo ús!lle o dy
nanucky, ldeovo-progresivny a spoločen
!:ky funkčný rozvoj všetkých tvorivých 
sfér. V tvorbe to znamená ús!lle o vy
tváranie diel vysokých ideových a ume
leckých kval!t (Týždne novej hudobnej 
tvorby}, v oblasti interpretácie o rast 
špičkovej reprezentácie, v teór11 o par
Uc)povanle na zvýšeni kritickej, publl· 
cistic.kej l vedeckej činnosti. Súbežne 
s pozltivnyml vývinovými tendenciami sa 
však zretelnejšie začali prejavova( aj 
i">té problémy z nedostatočného prepo
jenia práce inštitúcii, organizátorov, či· 
že z centra pozornosti unikalo clelave
domé výchovné pôsobenie všetkých hu-

-
dobných aktivit. Dalšim ·negativnym ja
vom je Istý nepomer medz! rozsahom 
a kvalltou novej ideovoumelecky závaž
nej a na vn!manie náročnej hudobnej 
tvorby a poslucháčmi schopnými ju vnf· 
mať. 

Pri snahe o prehlbenle kladného vply
vu umenia, teda i hudobného, na socia
listického človeka treba vlak predoviet
kfm podporiť výchovné zameranie. Dis
proporcie, · ktoré existujú medzi lkolou 
a praxou sú jedným z najpálčivejilch 
problémov rieienia .. . 

- Jednou z hlavných pričln tohto sta
vu je nedostatočná pozornos( venovaná 
estetickej 1 špeciálnej hudobnej výcho
ve v školskom systéme, ktorý má hlav
nú zodpovednost za výchovu mladého 
poi<olenla. Preto je skvalitňovanie škol· 
skej hudobnej výchovy predpokladom 
nielen pre organický vývin hudobného 
umenia, ale najmä pre prehlbenie po
zitivneho pôsobenia jeho skutočných 
hodnôt pri formova ni duchovného, mrav
ného a emocionálneho života budúcich 
generácii. Záujem mládeže o vážnu hud
bu nemôže vzniknúť automaticky. Mlá
dež mus! byt k tomuto záujmu vedená 
a na prij!manie vážnej hudby priprave
ná. v ý chovný proces by mal preto hud
bou podchytiť každú mladú generáciu 
ou najťitlejšleho veku a zaisťovať styk 
s hodnotnou hudbou až do doby osob
nos tného dozrievania. 

Vkus a estetické nároky mladej ge
nerácie vzhladom na spomínaný nedos
tatok estetickej a tým aj hudobnej vf
chovy sa jednoznačne orientujú na zá
bavná sféru, pričom takáto jednostran
nosť vyvolba neschopnosť triedenia 
hodnôt. Aké perspektlvy sa v tejto ob
lasti črtajd v likolskom systéme, ale i v 
praxi... · 

- v dôsledku nedoce11ovania celospo
ločenskej estetickej a teda aj hudobnej 
výchovy v školskej sústave, nerozv!ja sa 
želatelným spôsobom vkus a estetické 
nároky mladej generácie. Je prirodze
né že mládež má vefký záujem o popu
lá~nu hudbu, problematickým sa stáva 
j ednostrannosť takého zamerania. Väč
šina mládeže stráca v obdobi dospieva-

. nia kontakt s umeleckou hudbou a tým 
i možnosť brťisenia hodnotových krité
ri! a schopnost posudzovať úroveň hu
dobných prejavov. Obracia sa teda k me
nej näročnej a často nehodnotnej zá
bavnej l)udbe. A predsa hudba mnoho
rakosťou svojich spoločenských funkcl!, 
najmä schopnosťou bezprostredného pô
sobenia a rozv!jania citového života člo
veka, - je dôležitým článkom vo výchove 
u vytváran! sociallstickej osobnosti. Pre
to tak naliehavo vystupuje do popredia 
otázka skval1h1ovania hudobnej výchovy 
a hudobného vzdelávania celej mladej 
generácie. Na .~tomto líseku boli dosiah
nuté niektoré zlepšenia napr. pri hudob-

(Dokončenie z 3, str.) 
tej miery vyplýva · z použitej hudobnej 
predlohy). K Vacul!kovi a Kyselákovi sa 
charakterom výpovede prlbUžlla Elena 
Záhoráková orientujúca sa vo svojom 
pr!spevku na najhumánnejšle myšlien
ky, ktoré prezentovala v pôsobiVOQl poe
ticko-tanečnom obraze. Nezaškodilo by 
však vari scénickú a\tclu viac zl;lynaml
zovat 

Tri spom!nané choreografie. jednoznač - . 
ne 'dominoval! medz! ostatnými odmene-

nej výchove v materských školách, v 
rozvoji záujmovo-umeleckej činnosti 
(rast speváckych zborov), ako aj v čin
nosti Kruhov priaterov hudby a Hudob
nej mládeže. Na druhej strane práve v 
kritickom veku dospievania, ked mládež 
hladli vzory a priklady svojich záujmov 
a hodnotových orientácU, mizne z výuky 
nielen hudba, ale aj estetická výchova. 

Velk6 zlisluhu pri správnej 41rlentácil 
v tomto smere maj6 dobrovolné organi
zAcio - Kruhy priatelov hudby a Hu-
dobnú mlédel ... . 

- V súčasnosti je jednou z najdôle
žitejš!ch úloh našich kultúrnych organi
zácii a Inštitúcii práve výchovné pôso-

. benit: na publikum. V rámc! aktivizač
ných pt·ác s publikom sa najviac osved
čili spom!nané KPH a HM. Výsledky, 
ktor~ doslahll v Komárne, Zlllne, prl 
SF v Bratislave, Košiciach, Michalov
ciach a inde dokazujťi, že takto nastťi
pená cesta je velkou priležltostou k 
zaktivizovaniu publika k tomu, aby pre
plnené koncertné siene neboli len sviat
kom počas BHS, ale hudba sa stala kaž
dodennou potrebou. 

Výchovne sa d6 p6soblť na publikum 
a upevňovať estetický Ykas predovlet
kfm kvalitou. Najvýznamaejiou ·oblasťou 
v takomto nasmerovanl slovenskej hu
dobnej kult6ry je slovenské koncertnA 
umenie. V konfrontácii so zahranii!lm 
molno povedať, le je na medzinárodnej 
drovnl. Popri obrovskfch pozltl~ach sa 
eilte stále nachádzajti biele miesta na 

mape tohto umenia, najmä vo sfére di
rigentskej. Profesionalizácia s6borov mi
mo hlavného . .10esta, ako l záujmová 
umelecká činnosť ·vyladujd ilkolených 
odbornlkov dirigentskej taktovky.-•• 

- Pre súčasnú hudobnú kultúru je 
prlznačná velmi tesná a plodná spolu· 
práca tvorivej a interpretačnej sféry, 
ktorá je svojim dosahom ojedinelá aj 
v medzinárodných reláciách. V Sloven
skej socialistickej republike je obdobie 
od XVI. zjazdu KSC etapou lntenz!vne
ho vzostupu mladých interpretačných ta
lentov, čo viedlo ku kvalltaUvnemu vy
rovnaniu sa medzi tradične dominujú· 
cou sférou skladatelskej tvorby a jej In
terpretačnej realizácie. Práve na tomto 
úseku sa ukazuje, že starostlivost, ve
novaná systematickému a cielavedomé
mu usmel'ňovaniu mladej umeleckej ge
nerácie prináša úspechy. Konkrétne 
mám na mysli výsledky, ktoré .v tejto 
oblasti dosiahli naši speváci na sveto· 
V'Ých pódiách (Dvorský, Hajóssyová, 
Kopčák, Mikuláš), u mladšlch spevákov 
ocenenia. na svetových sťitažiach, napri
klad J. Galia v Rlo de Janeiro, pokrfl
čujúc úspechmi J. Kundláka, M. Dvor
ského, S. Margitu; z Inštrumentalistov 
organista I. Szabó na Lisztovej . sťi(ažl 
v Budapešti, V. Tomčányl na gitarových 
súťažiach v Havane a Barcelone, Z. Pau
lechová na Schumannovej klavlrnej sú
ťaži v Zwickau, D. Saturyová na kla
vírnej slí(aži vo Varaždine, akordeónistu 
L. Zovic v Saint Etienne, ako aj ťispe
chy violončelistov. Najdôležitejšou ťilo
hou v tejto oblasti je vytvori( priaznivé 
podmienky dirigentom pre Ich nástup 
na umelecklí dráhu. Niečo sa už podari
lo; niekolki z nich zastávajú dirigent
ské i šéfdlrlgentské posty v sloven
ských orchestroch: O. Dohnányl v Bra
tisla ve · ( SOCR a SND), R. Zimmer v Ko
šiciach (SF]. M. Vach v Košiciach [SD), 
P. S!bilev v Ziline (SKO). Okrem týchto 
možnosti existujťi štipendijné miesta pre 
študijné účely a ďalš! tvorivý rast v 
Slovenskom hudobnom fonde (Stefánek, 
Tužinský, Géri, zo spevákov Aghová, 
Ožvát, z komorných sťlborov Moyzesovo 
kvarteto, atd.). 

Oblast záujmovej umeleckej činnosti 
stoji dnes v popredi kultťirno-spoločen
ského pôsobenia, pretože najťičinnejš!m 
spôsobom · formovania hudobného vedo
mia Judl je Ich zainteresovanosť na 

' vlastnej hudobnej aktivite. Záujmová 
umelecká činnost zahfňa do svojej pô
sobnosti orchestre, zbory, zábavné sku
piny. Ich vedenJe, ak nám zálež! na kva
lite, by mali prebra( postupne profesio
náli. Preto sa pre ZUC prlpravujlí škole
né kádre dirigentov, zbormajstrov, aby 
svojou kvalitou pôsobill a usmerňovall 
akt!vne prljlmanle hudobných hodnôt. 
Pre vých·ovu publiká je to nezastupitel
ná možnos( komunikovať a prlj!mat kva-

"':! • 

/' '1>118 • c,·-. 'll~ f[t 't • r~- ., ·~ ~ r.c t l ...,._;j_ •J...jlb- ·- -
nýml prlspevkami. Prekvapilo napriklad 
ocenenie . Urbanovej choreografie Po kns. 
Angažovanosť, akou tu mladý choreo
graf manifestuje, sa ml zdala prlllš vul
gárna a nekultlvovaná. Rovnako podivne 
vyznelo aj akési tanečné science fiction 
Autodeitrukcia iba 22-ročného choreo
grafa Richarda Hesa. Autor vo velkej 
miere ustúpil z poz!cli rýdzeho tane~né
ho umenia . a v predimenzovanej miere 
zapojil do svojej koncepcie reproduko
vaný text (vyznlevajlícl azda až prUiš 

litné hodnoty. Podchytenie tejto širokej 
publlclty, najmä profesionálne priprave
nými Judmi je v sťičasnost! jednou z dô
ležitých tlloh, ktoré sleduje tak umelec
ké školstvo, ako aj rezort kultúry. 

S perapektlvou propagácie hudobných 
hodn6t touto cestou aúvisl aj d'allla 
etapa dozrievania a procesu profesiona
lldcie dborov . • • 

- Ako sme už uviedli, slovenská hu
dobná kultúra disponuje vyspelým Inter
pretačným zázem!m, čoho dôkazom je 
rozvinutá siet profesionálnych hudob
ných telles a organizácii. Spomedz! nich 
v rozvljani hudobného života prlslťicha 
významné miesto štátnym hudobným te
lesám, koncertným l hudobno-dramatic
kým súborom rovnomerne rozloženým po 
celom územ! Slovenskej sociallstickej re
publlky. Novým článkom najbližš!ch ro
kov bude vytvorenie komorného bale
tu a komornej opery-operného štťidia, 
zameraných na rozv!janle špecifického 
repertoáru. Dalej profesionalizácia Moy
zesovho kvarteta a súboru Musica aeter
na v rámci komorn'Ých súborov Sloven
skej filharmónie. Slíbor so zameran!m na 
starťl hudbu, ako aj na súčasnú sloven
skťl hudbu doteraz na Slovensku chý· 
bal. Dúfame, že sa stane inšpirujúcim 
faktorom pre novú slovenskú tvorbu. 

Dotyky s hudobnými centrami mimo • 
Bratialavy v s6.časnosti prerasta jti nie
len ,. rámci festinlu BHS a tvorivfch 
prehliadok, ale s6 evidentné l v prie
behu koncertnej sezóny. Udrluje sa aj 

• s TU 
tradícia v nailich k1ipelných mestAch -
Trenčianskych Tepliciach a Pieilťanoch. 
Sd tu vlizby na hlavné mesto, ale na 
druhej strane · i volnolť dramaturgic
kých profilécU do buddcnosti ... 

- V organizme ">lovenského hudobné
ho života hrajú velmi dôležitú úlohu 
práve hudobné festivaly. V tejto súvis
losti treba spomenú( Bratislavské hu
dobné slávnosti, letné festivaly v Pieš
ťanoch a Trenčianskych Tepliciach, Kul
túrne leto v Bratislave (organizované 
NV hl. m. Bratislavy a MDKO), upozor
niť na vzrastajúci význam Košickej hu
dobnej jari, jej organového festivalu, 
dalej zdôrazni( inlclat!vu, ktorá vzniká 
v menšfch mestách, ako napr. v Komár
ne, kde sa prlprav~e festival spevoher
ných sťiborov zameraných na rozvíjanie 
odkazu F. Lehára, tamojšieho rodáka. 
Hudobné festivaly sú dôležitým ohniv
kom v rámci realizovania projektu sprl
toiiilňovania kultťirnych hodnôt širokým 
vrstvám pracujúcich a mládeže. Festi
valy typu Bratislavských hudobných 
slávnosti, Košickej hudobnej jari, Pleš
fan a Trenčianskych Teplic sú akciami 
otvoreného typu, pričom Ich špecifiká 
spoč!vajú práve v dramaturgickom za
meran! jednotllvých ročnfkov a najmll 
v ortentácli na mladosť. Prostrednictvom 
festivalov ide o spristupnenie najhod
notnejš!ch istôt vyprofllovaných v slo
venskej hudobnej kultťire nielen v ob
lasti vážnej hudby, ale aj v oblasti folk
lórnych tradlcH, džezovej hudby, pri
padne hodnôt z oblasti medzinárodnej 
V'Ýmeny, a to i v rámci mimoeurópskej 
trad!cie (India, Japonsko, atd.). Prax 
ukázala, že šp_eclalizácla festivalov je 
dramaturgickým i umeleckým pr!nosom. 
Napr. bratislavské Kultúrne leto z!skalo 
najmä vyprofilovan!m Dn! gitarovej a 
organovej hudby, ktoré dosiahli v rj).mct 
tohto podujatia svoje špecifické posta
venie. Takáto kryštalizácia dramaturgie 
v určitej oblasti je dalš!m pokrokom do 
budúcnosti. 

Festinly, prehliadky koncertného 
umenia i novej hudobnej tvorby, ako 
l belný koncertný llvot atl. neoddeliter
ne aplité s dčasťou hudobnej kriuky. 
Problém 'vyvstáva 1 jej profesionalizá
ciou. MysUm, le v duchu podpory 15. 
zasadania OV KSC a zasadania OV KSS 
aktlvne pôsobiť na pozlti'fDy vfvoj hu
dobnej tvorby a jej spoločenského uplat
nenia, pozornosť 11 zasluhuje perspektlv
na profeslonalizlicia hudobnej kritiky v 
zmysle vytvorenia priestoru stabilných 
miest v dennlkoch, kult6rnych tfldennl
koch ... 

- Kritika má v slovenskej hudobnej 
kultťire nezastupitelné postavenie. Slo
venská hudobná kritika dobré pln! svo
ju funkciu lnformat!vnu a propagačnťi. 
Isté rezervy . zostávajťi prl trteden! ume-

naivne). Kde je potom poslanie tanca, v 
čom tkvie význam choreografovej práce, 
ked je nutné siahnuť po deklamovan! 
textu? Na tieto otázky Iste nle je jedno
duché nájs( správnu odpoved - no pre
čo práve táto ohoreografla z!skala l. ce
nu v kategórli A? Vojtech Suchomer sa 
predstavu v zaujimavom choreografie
kom obraze· Cherchez la famme, ktorý 
sfce .vyvolal protichodné názory, no tre
ba ho akceptova( ako V'Ýraz mladistvého 
temperamentu a netradičného pohladu 
na poslanie tanca. Na druhej strane 
prekvapil mladý Petr l'yc kultivovanos
ťou pr!!Javu akceptujťiceho prvky kla-

leckých hodnôt. Táto otázka je ovela 
širšia a zložitejšia a slívls! s vymedze
ným pri!lstorom na stránkach dennej 
i odbornej tlače. Neraz nedostatok pries
toru zvádza skôr k referujťicemu ne! 
k hodnotiacemu pohladu. Pritom samot
n! umelci sa dožadujťi odborne erudo
vaných kritických názorov na svoj v~
kon, ktoré pomáhajú k vlastnému pt·e
hodnotenlu vývojového napredovania. S 
takýmto postojom sa stretávame napr. 
pri rozhovoroch s B. Warchalom, P. Tao 
perczerom, M. Lapšanským, P. Michali
com a dalš!mi. Kritika, ktorá jedno
stajne chváli, totiž nepomáha, ale zni
žuje autoritu. To je, žial, zatial nle ná
zor všetkých umelcov. Slovenská hudob
ná krltlka urobila v posledných rokoch 
velký krok dopredu, napriek tomu re
zervy zostávajú. Od hudobnej kritiky, 
predovšetkým v oblasti tvorby, budeme 
dôslednejšie vyžadovať, aby sa vo svo
jich hodnotiacich postrehoch dôkladnej
šie zamerala na ideovťl, estetlckťi a spo
ločenskú funkciu diela, aby tvorbu, ale 
i umelecký výkon ešte dôslednejšie po
sudzovala z hladiska základných funk-

. cH a hodnôt socilj.llstického umenia tak, 
ako to určuje i základná lfnla kulttlr· 
nej politiky nášho štátu. Naša umelec· 
ká tvorba musf byt totiž odrazom sil
časného života nielen jednotlivca, ale l 
celej spoločnosti. Najdôslednejšou ťilo· 
hou do budťicna bude prepojenie Zvllzu 
slovenských skladatelov s masovoko
munikačnými prostriedkam! aj v oblas· 

• 

D 
U krltlky, aby sa v rámci výraznej ko
ordinácie citelnejšle pocitovall V'ÝS~d
ky ich úsllla. 

So nyliovanlm kvality vo vletkých 
umeleckých sférach seivisl potreba lir
iiieho uplatňovania umenia v spoločnos
ti, ·ale aj pri jeho chlipanl v mnoho
stranných medzispoločenskfch vzťahoch 
ako prostriedku, ktorý prebddza v člo
veku tvorivosť a formuje jeho osobnost. 
Toto spoloi!enské p6sobenie s6visf pri· 
dovletkým 10 llrenlm hudby nielen pria
mym dotykom, ale aj cestou masovo-ko
munikačných prostriedkov. Aká situácia 
sa črtA v tejto oblasti .•• 

- Všadepritomnost hudby cestou roz
hlasu, televizle a gramopliltn! predbeh
la úroveň hudobnokultťirneho povedomia 
spoločnosti. Soclalistlcká spoločnost má 
však lú prednost, že aj plánovanie a 
rozvoj hudobnej kultúry je slíčastou jed
notnej kultťirnej politiky. Tllto výhodu 
treba plne využiva( skvalitňovan!m tvor
by, Interpretácie a cestou koordinácie 
š!renla hudobnej kultúry. Stičas(ou pol~
Uckej a spoločenskej uvedomelosti ob
čanov je aj osobná vzrastajťica snaha 
po poznan! a prijimani kultťirnych hod
nôt a teda aj vlastná iniclativa v ťičastl 
na kultúrnom dian!. Isté zaostávanie hu
dobného vedomia je problémom už spo
minanej estetickej výchovy a vzdeláva
nia, chápaný nielen cestou školy a prá
ce s mládežou, ale ako celoživotný pro~ 
ces kultúrneho ~~astu a ku1H1rneho ži
vota človeka. Masovokomunikačné pros
triedky cestou vzdelávac!ch programov 
a sily svojej pôsobnosti Inovovaného 
·nasmerovania k poslucháčov! môžu v 
tomto smere zohra( nezastupitelnťi ťilo· 
hu. 

Internacionálny charakter hudobnej 
kulttiry tvori jej ilpeclfikum· medzi viet
kými druhmi umenia. Slovenská hudob: 
ná kultdra svojou kvalitou sa zarad'uje 
k dorozumievaclm jazykom na vysokaj 
profesionálnej 6rovni. Je to ten najtčin· 
nejlf prostriedok a príspevok k miero
vej politike nalej krajiny . .. 

- Tvorivá činnos( vo všetkých roz
hodujúcich sférach bola a zostáva roz· 
hodujúcim a najakUvnejš!m člnitelom 
našej sťičasnej hudobnej kultrl.ry. Jej 
umelecký potenciál je zárukou ďalšieho 
vzostupu hudobného umenia, prehl· 
benlm jeho podielu na rozv!jan! 
sociallsttckého obsahu všetkých hudob
ných aktivft, ale l rozv!jania podmienok 
pre náležité spoločenské uplatnenie kva
litnej a komunlkatlvnej tvorby. Tešla 
nás tlspechy slovenského hudobného 
umenia na medzinárodn'Ých fórach. Na
ša hudobná kultlíra sa tým začleňuje 
do procesov medzinárodnej kultťirnej 
spolupráce a výmeny v celosvetových di
menziách. 

ETELA CARSKA 

s lckého tanca. Skoda, že počas jeho 
Kompozlcie na hudbu J. S. Bacha došlo 
v rámci galavečera k technickej chybe 
znižujúcej účinok výsledného tvaru. 

Nie je možné na obmedzenej ploche 
predostrieť celý okruh problémov, ktorá 
sa v priebehu I. celoštátnej choreogra
flckej sťitaže ukázall aktuálnymi. Jedno
značne však treba ocenlt lnlclatlvu všet~ 
kých zúčastnenýéh tnštltťicli a zaželať 
sl, aby Medzinárodná tribťina mladých 
Interpretov zlskala v celoštátnej choreo
~rafickej sú(ažl trvalého partnera. 

'1 
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Karlovarské MLADÉ: PúDIUM 
"· V priebehu 8 dni (16.-23. 8. 19851 

sa v Karlových Varoch (Chebe l Jáchy
move l v rámci 13. rcH!alka Mladého p6-
dla uskutočnilo 16 koncertov, z toho 2 
orchestrálne, beseda so zástupcami Sup
raphonu, s dr. V. Holzknechtom, hodno
tiace besedy kritlkov a l1člnkujllcich a 
dalšie podujatia. Je len samozrejmé, že 
pri takom množstve podujati došlo k ča
sovým koUzlám v dOsledku Ich prekrý
vanla a prakticky ich nebolo možné 
všetky navštlvit. Navyše, nemOžem infor
movať o celej prehliadke vzhladom na 
obmedzený čas mOjho 3-dňového pobytu 
v Karlových Varoch. 

Kým v Jáchymove sa po prvý raz pred
stavil českým poslucháčom akordeóntsta 
Ľabomlr Zorie na polorecltáli so spe
váčkou Olgoa Stip6novou a klaviristom 
Zdeňkom P6lenll!kom, ktorý bol nasle
dujúci deň reprlzovaný aj v Karlových 
Varoch (18. a 19. 8.1, vo výstavnej sieni 
Klára v Chebe sa uskutočnil koncert or
ganistov Alela Bártu a Zuzany Nimei!
kovej, umelcov, ktor! zisk all výrazné oce· 
nenta na medzinárodnej organovej Šú
ťaži v rámci festivalu Pra!ská jar 1984. 
Nimel!kov6 študuje na AMU a zo spo
m!nanej sl1Caže si odniesla 3. cenu. Na 
koncerte vystúpila namiesto organistu 
Z. Nováčka, napriek tomu svojim výko· 
nom zaujala početné publikum. Pre14-
diam a f4ga c mol a Chorálová predo- • 
bra, BWV &5& J. S. Bacha, ako 1 Smt
tol!n6 a Svadobná toccata Otmara MA
cha jej poskytli priestor pre uplatnenie 
vyrovnanej , vnútorným kludom a pravi
delnou pulzáclou presýtenej Interpretá
cie. Je pripravená technicky zvládnuť 
aj náročné tempá a zložitosť registrácie 
s patričnou manuálnou zručnosťou. Na
prl.ek tomu jej výkonu chýbala uvolne
nost, agoglcká plastičnost a výrazová 
zrelosť. 

AleJ BArta - absoh1tny v!taz organo
vej sťlťaže Pražská jar 1984, ktorý v tom-

Organista Alel Bárta 

, 
to roku absolvoval AMU ako 25-ročný 
talentovaný umelec, má všetky p.redpo
klady rozvlnllt svoje schopnosti na ťlro

-veJ\ reprezentat!vnych zjavov českoslo
venskej organovej školy. Bárta sa náv
števn!kom Mladého pódia predstavil die
lami J. S. Bacha (Prel6dium a figa 
G dur, BWV 141; Chor61od predohra 
,.Nua komm' der Heidea Hellaad" BWV 
599) a Sonátou pre organ od Jiflho Dvo
f6čka. V Bachových skladbách sme po
zorovali Istú neujasnenosť v tempových 
otázkach, v tvoren! fráz l registrácii, 
ale aj evidentné technické predpoklady 
a nástrojovú virtuozitu. V Dvoťáčkovej 
Sonáte však uplatnil všetok zmysel pre 
farebné, dynamické, výrazové, architek
tonické a muzikantské nároky v rámci 
efektne vystavanej skladby plnej kon· 
trastov, prekvapen! a Invencie. 

Na komornom koncerte v Galérii ume
nia v Karlových Varoch (19. 8.) sa pred
stavil v prvej polovici večera klavirista 
Petr Slavik, ktorý vzhladom na svoj vek 
(nar. 1950) účinkoval na tomto fóre 
poslednýkrát. V skladbách O. Sostako
viča, J. Stárka a M. Ravela tl1to pr!ls
žltost nevyužil v plnej miere; jeho vý
kon sice prezrádzal mimoriadne klavt
r!stické predpoklady, ale aj akast ne
sústredenosť a nedostatočna ambicióz
nosť. Najmä St6rkova Fant6zia pre kla
v!r ,.Dojmy a nálady" nesvedč!la o kri
tickom pr!stupe k výberu repertoáru. V 
druhej polovici večera sa predstavil slo
venský tenorista Stefan Margita ( kla
v!rny sprievod Katarlna Bachmannov6). 
Predniesol program, s ktorým vystllpll 
na prehliadke mladých v Trenčianskych 
Tepliciach 1984 (Wolf - R. Straass -
Janái!ek - Kalenda - Messiaen) a na 
polorecltáll na PražSkej jari 1985, dopl· 
nený o plesňový cyklus národného umel
ca Emila Hlobila ,.Cesta livfch". Výkon 
mladého speváka upatal obecenstvô, kto
ré sl vynlltllo ďalšie prldavky (Cllea, 

Tenorista Stefan Margita 
Sn!mka: Z. Mlnáčová 

CajkoVIklj, Rlmsklj-Korsakovl. Margita 
Inšpirovaný touto atmosférou doslova 
tvoril nové, dynamicky výrazovo bohaté 
nuansy hlboko prežitej hudobnej matérie 
každej plesne. O mimoriadnom aspechu 
nášho reprezentanta svedč111 mnohé slo
vá uznania na hodnotiacej besede, ale 
aj ohlasy v dennej tlači, z ktorých cl· 
tujeme prfslušna pasáž z pera dr. Vla
dlmfra Sol!na uverejnenll v Svobodnom 
slove ( 27. 8.): ,.Doslova manifestačný 
priebeh mal polorecltál 29-ročného te
noristu S. , Margitu ako názorné lekcia 
vzorovej Interpretácie plesni po strá~e 
výrazovej 1 rýdzo technickej (a to · v 6 
jazykoch! l za· výbornej klavlrnej spolu
práce K. Bachmannovej, ked absolútnym 
vrcholom Ich komorného spoluc!tenla bol 
výber z -Messiaena a Hlobila." 

K výnimočným umeleckým zážitkom 
patrilo nesporne vystllpenle vlolončellst
ky Marie Hlxovej s klavlrlstkou Hanou 
Dvol'6kovou. Premiérovo uviedli Sonátu 
pre vloloni!elo a klavlr Radima Smeta· 
an, ktorá aj na prvé počutie vzbudila 
hlbš l záujem, všetky nuansy svojej kul
tivovanosti demonštrovala však najmä 
v Soa6te i!. 3 B. MarUa6, kde sme ob
divovali nielen krásu tónu, hlbku citu, 
ale aj dokonalú súhru, slohovú čistotu 1 
noblesu. 

Z koncertov, na ktorých som sa ne
mohla zúčastniť, ale podla ohlasov kri· 
tiky patr111 k najpozoruhodnejš!m, treba 
spomenúť vystapenle klaviristu Marlália 
Pivka a Panocbovho kvarteta. Výrazným 
obohaten!m Mladého pódia bol nočný 
koncert elektroakutlekej hudby (Koltt, 

· Mojlfl, Slavlckt, Kui!era) a koncert Tra
dlclonál Jazz Studia na čele s umelec
kým vedllclm Pavlom Smet6i!kom. 

L fDIA . URBANCIKOVA 

Komorný koncert z tvorby súčasných ivéd$kych skladatefov 

HUDBA zo SEVERU 
Sympatickou súčasťou dramaturgie 

koncertov, ktoré poriadajú Zväzy skla
datelov sa stali prehliadkové koncerty 
z tvorby skladatelov zahraničných zvä- . 
zových partnerov. V nedávnej dobe sa 
uskutočnil rad takýchto podujat!, ktoré 
vytvárajú základnú bázu pre konfron
táciu tvorivých snaženi v širšom kon· 
texte, ~!al , s e_šte nie dosť retlektova
n9m záujmom širovej hudobnej verej
nosti. Stretnutia so súčasnou zahranič
nou tvorbou vzbudzujú očakávarúa pre
dovšetkým v muzikantských, najmä skla
datelských kruhoch, no svoJ.!m zaclele
n!m sa stávajú jedným z p111erov kul
túrnej politiky v oblasti hudobného dia
nia. O to výraznejšie, že Ide o reci
pročné akcie a !e sa na nich osobne 
zllč~stňuja zahraničn( hostia. 

Sestnásteho septembra t. r . - pár dnl 
po koncerte v Prahe - sa uskutočnil 
koncert z komornej tvorby s_dčasnfch 
lvédskych skladatelov v naštudovanl 
mladých slovenských Interpretov. Mo· 
zartova s.leň DPV v Bratislave bola ten

. to krát . zaplnená návštevnfkml, čo sved
č! nielen o včasnej a dOslednej propa
gácii, ale 1 o zvýšenom záujme publi
ka o takto orientované podujatia. Pri
znám sa, !e sám som sl nenechal ujsť 
pr!ležltost k poznávanlu tváre sllčasnej 
švédskej hudby už aj preto, že predne-, 
dávnom som mal možnost sa bližšie obo"' 
známlf s novšo\1 tvorbou skladatelov 
škandinávskych krajin na Stretnut[ mla
dých československých, švédskych a. 
dánskych skladatelov vo Zvlkovskom 
Podhradt. Svédsky reprezentant Thomas 
Jennefelt vtedy uviedol nahrávky temer 
dvoch desiatok skladieb najrozličnejšie
ho žánrového a štýlového' zamerania z 
tvorby nlekolkých generácii a odchá
dzali sme z pre~rávky plrú s1lných mu
zikantských zá!ltkov. Dramaturgia 
"švédskeho" komorného koncertu dáva
la tušiť podobné Intencie - v progra
me figurovali mená klasikov i najmlad
šej generácie, skladby ansámblové 1 só· 
lové, staršieho i nového dáta. Chýbali 
informácie o skladbách 1 autoroch 
pre menej zainteresované publikum na 

škodu veci. Väčšina z nás sa oddávala 
hudbe bezprostredne - neza tažená po
znanlm a sústredená vo velkej miere nn 
Interpretačné výkony. Mali jednoznačne 
skvela úroveň: špičkov! mladi tnterpre· 
ti - Bratislavské dychové kvinteto, 
akorde6nlsta Tibor Rácz, Tr6vnli!kovo 
kvarteto a flautistka Dagmar Zsapkov6-
Sebeatov6 sa svojich úloh zmocnili s ver
vou a zaujat!m. 

V úvode koncertu zaznela v naštudo· 
van! Bratislavského dychového kvinteta 
skladba Plir Llndgrena "Odypasse", te
mer exemplárne koncertné prellldlum, 
mln!atťlra s patričnou dávkou dynamiz
mu, poslucháčsky nenáročné a Interpre
tačne vďačné dielo. Kvinteto zabezpeči
lo 1 finále koncertu skladbou Deja con
na, deja entendu z tvorby Bo Nilssona. 
Meno tejto poprednej postavy nielen 
švédskej, ale vôbec európskej avantgar
dy na prelome päťdesiatych a šestde· 
siatych rokov (nar. 1937) avizovalo bo
haté zvukové spektrum, podopreté In, 
štrumentálnou alteráclou (hoboj ·- mi
lostný hoboj - anglický roh) . Skladba 
vyznela prekvapujúco pre · bratislavské 
publikum: krásny harmonický, doslovne 
"renesančný" chorál, vystriedaný raz 
vtipným waltzom, Inokedy brilantným 
scherzom ... úsmev po llžase - nlekdaj
šf klasik serlal!zmu tvori pOvabné ,.ko
munlka t!vne" skladby, s Istou dávkou 
vtipu, odvahy k prudkému, kolážovému 
kontrastu, no s prlznačným skladatel
ským majstrovstvom a zmyslom pre na
pätie. V ka!dom prlpade Bo Nilssonova 
skladba zabezpeč1la dielu budacnosť -
v slovenských hudobn!ckych kruhoch sa 
o ňom pravdepodobne bude ešte neraz 
hovoriť. 

Trlds!a trúk TorbjDrn Lundqulst mal 
možnost svoje Metamorf6zy pre akor
de6n v podani Tibora Rácza na pra!
skom a bratislavskom pódiu osobne pre
živa t. Skladba vo mne vyprovokovala 
konfrontáciu s podobne orientovaným 
dielom jeho generačn6ho slovenského 
druha Petra Cóna. Musica fisa rmontca 
znie vitálnejšie, Lundqulst staval viac 
na vnútornom dypamlzme akordeónovej 

hry a na variačnom procese. Nepochy
bujem, že sóllsta práve vo sfére dyna
miky a nás.trojovej artikulácie nemalým 
·podielom prispel k vyznaniu jeho sklad
by. 

Minlattry pre s14i!lkov6 kvarteto z pe
ra jedného z nestorov švédskej hudby 
20. storočia Hansa Halewa (nar. 1905) 
dokumentovali v podani Trávnlčkovho 
kvarteta autorovo as111e po Invenčnom 
sklbenl an~mblového zvuku. Halewa je 
silný najmä v komornej lyrike - vy
žaruje z nej pokoj, rovnováha, životná 
mlldrost i úcta k trad!cll. Nepoznám 
švédsky folklór, ale dá sa tu c!tlf - po
dobne ako na nlekolkých miestach Bo 
NHssonovej skladby - ako i v Soaate 
avickel pre flautu z pera Carin Mal
miDf-FDruUngovej, akési národné poza
die. Sonata svlckel na mňa zapOsoblla 
z koncertu najlntenzlvnejšle a najbez
prostrednejšle. Imponovala ml zvuková 
krehkosť tejto skladby, ucelenosť fanny 
a citlivé narábanie s detailom. Snáď 1 
vďaka koncepcii Interpretky Dagmar 
Zsapkovej·Sebestovej tu zaznieval pre 
škandinávsku hudbu u nás tzv. typický 
,.tajomný" kolorit severskej prlrody, dra
matických ság a huncútskych elfov. Rap
sodlčnost a nostalgia tu pr!tažlivo do
minovall. 

Hovoriac za celkové vyznenie koncer
tu - sklamalo, poklal Ide o profil sa
časnej švédskej komornej hudby. Je da
leko tvárnejšia, bohatšia do štrky 1 hlb
ky výrazu skladatelských poet!k. Druhá 
polovica koncertu ( C. MalmiOf·FOrsslln· 
gová a Bo N1lssonl dodala poduja tiu 
punc napätia l kval!tat!vnych lstOt, no 
celok pOsobU prUiš sllstredene, akade
micky striedmo i pri širokom generač
nom zábere. Po skasenostl z prehrávok 
spomfnaného stretnutia porladaného tak· 
tiež v partnerskej spolupráci a z vystú· 
peni švédskych umelcov na pódiu BHS 
(napr. súbor blc!ch nástrojov Krouma
ta l si možno predstavU ešte presved-1 
č!vej šle, velmi silné poslucháčske zážit
ky z produkcie švédskych skladatelov 
dneška. MILAN AUAMCIAK 

FRANZ SCHUBERT: Sl6i!lkov6 kvarteto 
d mol ,.Smrt a dievča" - Fllharmonlcké 
kvarteto; Smrť a dlevi!a, pleseň. pre bu 
a klavlr, No. 3, op. 7 - P. MlkaiU bu· 
J. Malik, klavlr. ' ' 
OPUS Stereo 91111408 

Schubertova komorná hudba patri k 
významnému pr!nosu v rámci jeho ce
loživotnej tvorby. Ct už myslime na jeho 
klav!rnu komornú hudbu, napriklad na 
jeho Kvinteto Pstruh alebo na jeho ob
lllbené kla v!rne triá, čl máme na zre
teli jeho sláčikové kvinteto alebo kvar
tetá, všade dokázal Schubert dať týmto 
dielam osobité čaro. Obohatil nimi do~ 
vtedajšiu bohatú trad!clu novýmJ svoj
skými Ideami, originalitou jeho hudby. 
Ako verný syn trad!cte vychádzal zo zá
kladov, ktoré polož!ll už Haydn a Mo
zart, ale napriek tomu nikdy nie je je
ho komorné dielo opakovanfm toho, čo 
už bolo vytvorené; všade vidiet Schu
bertov pr!nos v tom, že dokázal v hudbe 
presadlt nový pohlad, novú emocionálnu 
dimenziu. Hudbou vyjadroval atmosféru, 
ktorej sa predchádzajťicl skla!iatelia ešte 
nedotkli. Je to práve výrazový svet ro
mantizmu, ktorý Schubertova hudba vy
žaruje. Prejavuje sa to v širšom formo· 
vom projekte, v extenz!vnejšom expono
vanf melodických oblúkov, ako 1 v stup
ňovan! dramatičnosti skladobného pro
cesu. Napokon - a to sa . týka predo· 
všetkým jeho Sláčikového kvarteta 
d mol - orientovanosť na plesňova 
predlohu dáva svojim hudobným Ideálom 
zretelný výraz, čo táto nahrávka prlzvu
kuje konfrontáciou plesne spätou práve 
s týmto sláčikovým kvartetom. 

Kvarteto d mol patr! spolu s Kvarte
tom a mol a s nedokončeným Kvarte
tom c mol k najoblúbenejšfm a zároveň 
najvýzna mnejšfm dielam Schubertovej 
kvartetovej tvorby. Dramatický pulz sa 
prejavuje v tomto diele najvýraznejšie, 
čo podmieňuje azda jeho najväčšiu ob
lúbenost. Nahrávka prináša toto · kvarte
to v adekvátnom podani ; citlivá a chA· 
pajllca volba temp, jemnosť hry, into-· 
nácla ako 1 balancla nástrojov dokázall 
dať tomuto náročnému dlel\1. !ladact zvu
kový ekvivalent. K tomu pristupuje ešte 
výrazová sugest!vnost, s ktorou Peter Mi· 
kuláš so svojim partnerom Jozefom Ma
lfkom Interpretuje pleseň Smrt a diev
ča. JAN ALBRECHT . .. 
JOHANN NEPOMUK HUMMEL: Kvarteto 
G dar pre husle, viola, violončelo a kla· 
vlr . 
GABRIEL FAUR!: Kvarteto c mol pre 
husle, violu, vloloni!elo a klavlr. 
BRATISLAVSK! KLAVIRNE kVARTETO 
(Helena Gáfforová .- klavlr, VIktor Sla
l!lsko - husle, Milan Teleckf - viola, 
Juraj Alexander - vlolonlelo ). 
OPUS Stereo 91111488 

Metropola na Dunaji vydobyla sl aj v 
zahranič! uznanie ako mesto, v ktorom 
v nadväznosU mi celoeurópsky hudobný 
diletantizmus zapustilo najmä domáce 
pestovanie komornej hudby hlboké ko
rene. Vďaka novým masm6dlám, zmenou 
spOsobu života 1 sociálnej štruktary oby
vatelstva sa aj v Bratislave pocltuje po
treba nových foriem hudobno·emoclonál· 
neho vyžitia. Ak aj profesionálni umel
cl sa dostávali v minulosti ku komornej 
hudbe Iba pr!ležltostne a sústavnejšie 
pracujace zoskupenia boli skOr výnim
kou, v súi!asnosti dochádza k novej re· 
nesancll komorného muzlcfrovanla. Jed
ným z výsledkov tejto vývojovej tenden
cie je aj existencia spolupráce štyroch 
špičkových Interpretov v sllbore, ktorý 
prijal názov Bratislavské klav!rne kvar
teto. Občianske hudobn!cke povolanie 
umožnilo všetkým štyrom z!skat bohata 
prax a v rámci nej st vyclbr!t cit pre 
vyvážený komorný ·zvuk. 
Svedč! o tom, a velmi rukolapne, aj 

táto nahrávka skladieb z dielne repre
zentantov dvoch domlnujacich tendenctr 
vývoja hudby v minulom storoč!. V pr[
pade Hummela sa jedná o dielo, ktoré 
stoji na rozhranl dvoeh štýlových epocb. 
Tú mladšiu - romantizmus poznávame 
z virtuózne vystaveného klav!rneho par
tu, ku klasicizmu Inklinuje zas svojim 
formovým pOdorysom 1 spOsobom trakto
vanla melodického priebehu. Ťažko po
vedať, kto z týchto štyroch zapálených 
muzikantov je ,.splrltus movens" ansám
blu. Výkon H. Gáfforovej je však po 
každej stránke pr!kladný a pre ďalšieh 
hráčov Iste inšpirujúCI. Z nahrávky cl
time radost z muztclrovanla a jej bez
prostredný dopad vzbudzuje podobné po
city aj u poslucháča. 

Sllbor dokázal nájsť sl vrelý vzťah aj 
k Introvertnejšie zamer~nému kyartetu 
·a. Faurého. K Interpretačnému Ideálu 
sa azda najv·iac prlblfžlll - pri vyso
kej i1rovnl celej nahrávky - v ducha
plnom Scherze, no svoj cit pre vyv6-
ženost komorného prejavu pr!kladne de
monštrujú aj v melancholickom Adagiu. 

A tak dva výrazové póly - do Istej 
miery extrovertný exhibicionizmus J. N. 
Hummela 1 Intimita výpovede G. Faurého 
- sa stretávajú na tomto edičnom ti
tule OPUS-u a sú sačasne dobre vyu!l
tým priestorom na prezentáciu nema
lých Interpretačných možnost! Bratislav
ského klavfrneho kvarteta. 

VLADIMIR CI%IK 



Pocta George En ese ovi 
Ul po dealatykrit aa stretu muzlkológovia na MedzlnArodnej vedeckej konferencii o George Eneacovl v Buknrelti. Rumun

skl muzlkológovia aa prnidelae uacaj6 k jeho osobnosti a nerejňujd noje vedecké vfaledky. Pri tejto prflelitoati dollo 
k stretnutiu predsedu ZYiza čeakoalovenakfcb akladatelov dr. Zdenka Nodčka, CSc. 1 predaedom ZYizu rumunakfch 
akladatelov Nlcolaem Callnoiuom. Obaja nbovl fuukclonAri rokoYBll o prehlbenl foriem doterajlej apoluprAce a najmi 
o prlprave bud6cej zmluvy medzi oboma nizmi. Desiatky koncertov, ktoré 16 organizované počas konferencie a na 
ktorfch dominuje EneacoYB fYorba, priapievajd k prehlbeniu atmosféry tohto podujatia. Je to dobre organizoYBnA akcia, 
ktor6 určite pomáha k popularizácii norby G. Eneaca a nedčl o dobrej práci rumunského akladatelakého nillu. 

Obaja predsedovia hovorili aj o viaceeych nevyulltých for mAch molnej apoluprAce a v tomto duchu konclpov.ali niekto
ré nbrhy ktoré by boli osolné ~re kontakty medzi oboma umeleckfml inltitdciamJ. Obe strany načrtli Hal molnosť rek
reačnej vfmeny nojicli členov. Ceakoalovenakt predseda sa napokon oboznámil so adčasntm rozvojom mladtch rumun
aktch interpretačnfch talentov a systémom ich vfchovy. Jeho pobyt v Bukurelti vyvrcholil n6vltevou piatich koncertov, na 
ktorfch bola zastdpená okrem hudby G. Enescu i adčaaná rumunská tvorba. 

v advlaloati a konanlm X. muzikologickej konferencie o G. Enescovl publikujeme referAt, ktort pripravil dr. Z. Nová
ček, CSc. pre toto vedeckA podujatie. 

Osobnost Georga Enesca je dobre zná
ma 1 v československej hudobnej kul
túre. Hoci doteraz neexistuje u nás uce
lená teoretická práca o tejto problema
tike, predsa možno zrekonštruovať vzta
hy československej verejnosti, ale naj
mil odbornlkov k tejto významnej osob
nosti rumunskej hudby. Pri tejto rekon
štrukcii by sme mohli začat už najstar
šou etapou, kedy mladý Enescu študo
val vo VIedni u J. Hellmesbergera. Je 
známe, že Hellmesberger mal velmi ln
tenzlvne kontakty s BraHslavou a hlavne 
vplyvný bratislavský archivár Ján Batka 
kontaktoval tohto umelca s bratislavský
mt hudobnými kruhmi. Umelecký kruh 
okolo Hellmesbergera a najma jeho prla
terov a žiakov mal v Bratislave dobré 
meno a nie je vylO.čené, že Enescu sa 
vtedy dostal do Bratislavy, a tak sa vy
tvoril! jeho prvé kontakty s našou hu
dobnou vzdelanosťou, hoci tieto tlvahy 
nemožno preceňovať. 

Hlavné obdobie prenikania jeho me
na a umeleckej tvorby k nám spadá až 
do dvadsiatych rokov, kedy v sQv.tslostl 
s prudkým vyhraňovanlm českej a slo
venskej hudby sa naša vlast lntenzlvnej-

šie orientuje na tvorbu mnohých ver
kých zjavov vtedajšej doby. Patrilo k 
pozltlvam, že Ceskoslovensko rýchlejšie 
ako predtým poznávalo tvorbu Stravin
ského, Hlndemltha, Bartóka, ale l Enes
ca. Zdravá zvedavosť, spojená l s tý_m, 
že Praha bola organizačným strediskom 
Spoločnosti pre stlčasntl tvorbu a mala 
rad zapálených funkcionárov pre všet
ko nové, ovplyvnil! l to, že sa tvorba 
Enesca dostáva na programy pražských 
koncertov a odttal často 1 do Iných hu
dobne vyspelých miest. 
. Skladby Georga Enesca prenlkajll k 
nám jednak po tejto llnll, jednak záslu
hou nlekolkých operných divadiel, ktoré 
uviedli jeho slávnu operu Oidipus. Ne
bolo to vtedy nič nezvyčajné, ved česko
slovenské operné divadlá uvádzali ope
ry Stravinského, Prokofieva, Sostakovlča, 
ale 1 Mllhauda, Hindemltha a predovšet
kým nášho Janáčka. Clm viac sme po
znávali Enescovu tvorbu, tým skOr sme 
sl mohli všfmat niektorých špecifických 
čtt jeho hudobnej reči. Správne konšta
toval Jli'f Vyslouž!l, že Enescu sa z vlast
ných pozlclf obracal k niektorým ume
leckým riešeniam, ktoré u nás sledovali 
Leoš Janáček a .. AJols Hába. AJ Enescu 
sa dopracoval k štvrttónovému kompo
novaniu a k práci s mlkrotntervalml. 
Zatial čo Hába cft!l tieto Intervaly v mo
ravských a slovenských ludových pies
ňach, Enescu vyšiel z rumunskej rudo· 
vej hudby. Neviem, či sa obaja sklada
tella niekedy stretli, avšak v každom 
prlpade Ich spájajú podobné, alebo rov
naké názory. 

Mnohé spoločné črty nájdeme medzi 
Enescom a Janáčkom. Janáčkova svoj
rázna Improvizácia, uplatnená najmll v 
opernej a symfonickej tvorbe, má mno
ho spoločného s Enescovou Improvizá
ciou. Obaja sl mnohé. osobné črty vy
tvoril! na základe ludových podnetov, 
dospeli k mnohým podobným riešeniam 
a každý sl podstatnú čast svojej osob
nost! budoval na týchto ludových zdro
joch. Náš muzikológ J. Vysloužll veno
val týmto spoločným znakom značntl po
zornosť a vedecky dokázal prfbuznost 
tvorivých postupov Enesca a Janáčka. 
Možno, že práve tu je základ pochope
nia Enescovej tvorby u nás. 

Má to dokonca vplyv na podobný cha
rakter počúvania Ich hudby. Osobne sa 
nazdávam, že mnohé dramatické vrcholy 
v Janáčkovej opernej tvorbe vyznievajú 
rovnako, ako niektoré vrcholy III. sym-

Mníchovský operný festival '85 
Stredobodom kultllrneho diania v Jtl· 

lovom obdobi, ako kal!doročne, bola v 
Mnlchove a j tohto roku opera. Tradičný 
letný mnlchovský operný festival mal na 
programe 30 predstavenl dvanástich 
operných titulov - prvé bavorské uve
denie trojdejstvovej verzie Bergovej Lu
lu s debutujtlcou Catherlnou Malfltano
vou pod taktovkou Friedricha Cerhu 
(autora 3. dejstva), hostujtlcu berllnsku 
Komickú operu s produkciou Hl!ndlov
ho Glustina, svetovú premiéru opery Le 
Rol Bérenger I. od Heinricha Sutermel
stera, koncertantné predvedenie Bellini
ho Normy, 8 titulov zo stáleho repertoá
ru, v historických priestoroch ,.Alter 
Haf" Orffovu operu Bernaueranka a tri 
plesňové recitály domácich sólistov 
( Bjonerová, Flscher-Dieskau, Prey). 
Vcelku možno konštatovať stllpajllcu 
Qroveň predstavenl, v ktorýc-h s výnim
kou dvoch llčlnkujúclch; nedošlo k náh
lym zmenám ako po Iné roky. 

Z predstavenl, ktoré som mal mož
nost · vidief, Inscenácia Verdiho Travlaty 
nebola len prezentáciou troch vynika
júcich speváckych výkonov, ale v pr
vom rade ukážkou neobvyklého maj
strovstva dirigenta Carlosa Kleibera. 

Reprlza Clleovej Adriany Lecouvrenro
vej sa niesla v očakávani debutu Pla
cida Doalnga, ktorý v tejto opere po 
prvý raz stvárnil postavu Maurlcla. Spie
vajúc vo vynikajúcej forme zažiaril naj
mil ukážkovo prednesený ml áriami v · 1. 
a 2. dejstve, samozrejme, sprevádzaný 
nekonečnými potleskaml. Je však nielen 
v9borným spevákom, ale aj hercom, kto
r9 dokáže vyprovokovať kolegov k ma
ximálnym výkonom. Natalia Troitakaya 
a kq Adriana · čerpá hlavne z pevných 
v9šok a velkého hlasového fondu, kto
r9 však stráca nosnosť v strednej po
lohe a jej herecké stvárnenie plné pre
exponovaných gest pOsobl niekedy prl
llš teatrálne. Alezandrina Mllčevovi v 
úlohe Princeznej nechala v plnej krá
se zaznieť svojmu hlasu, plného drama-

tlckého vzruchu, zvládnllc pritom maj
strovsky všetky požiadavky tohto roz
sahovo náročného partu. Spolahllvým 
Mlchonnetom s presnou dikciou a stried
mym hereck9m prejavom bol Bodo 

Alexandriaa Mllčevová ako PrinceznA v 
Clleovej opere Adriana Lecoavrearová. 

Brinkmann. Temperamentným, výbušným, 
ale dokonale sprevádzajúclm umelcom bol 
Giuseppe Patan6. Už len 42-mlntltový ( l) 
potlesk po skončeni predstavenia sved
čil o nevšednom t1spechu tejto produk
cie. 

Koncertantné predvedenie Belliniho 
opery Norma bolo splnenlm želania pri
madony Margaret Prlceovej, ktoré však 
potvrdilo oprávnené obavy, že umelky
ňa sa rozhodla spievať Qlohu daleko 
presahujúcu jej odbor. A tak nie dlv, 
že sa z hladiska ozývali priam orkány 
nestlhlasu k nepresnosttam, dlstonácll a 
množstvu gllssánd vo vokálnom preja
ve umelkyne, ktoré Iba z posledných 
sn doslova dokričala predstavenie. Rep
rlzu o dva dni odriekla . Nádejná Alicia 
Nalé ako P,.dalglsa sa preclznym. št9lo· 

fón!e Georga Enesca. Na janáčkovskom 
kolokviu r. 1983 sa mohlo konštatovať, 
že aj mnohé Inštrumentálne postupy u 
oboch skladaterov stl podobné, napr. vy
užfvnnle tremol, flažoletov, využlvanle 
základných rytmických modelov, alebo 
niektoré postupy pri využlvanl sólových 
nástrojov. Nechcem tým azda povedať, 
že toto všetko sú vedomé prlbuznostl, 
skOr by sa núkal výklad, že je to odraz 
podobnej sociálnej situácie našich ná
rodov a Rumunov. Rad podobnosti je i v 
prlstupe k jazyku. U oboch ide o expre
slvny vzťah, obaja pracujll s textom 
akýmsi útočným spôsobom, ktorý umož
ňuje uplatnenie až exlstenclonálne vy
pätej .melodiky. 

Ceskoslovenská hudobná veda dokáza
la mnohé prlbuznostl medzi Janáčkom, 
Hábom a George Enescom. Tieto prl
buznostl však nehrali hlavnú úlohu pri 
rozširovani Enescovej tvorby u nás. Z 
čias prvej republiky máme pomerne ve
ra prikladov stúpajúcej popularity Enes
covej tvorby. Boli to predovšetkým je
ho komorné skladby a huslové koncer
ty, ktoré mali u nás výborných Inter
pretov. Rýchlo spopulárneli Rumunské 
rapsódie, ktoré dodnes patria nielen k 
populárnym, ale 1 velmi oblúbeným 
skladbám. Naše národy si cenia na Enes
covej hudbe silný národný kolorit a 
majstrovský prlstup k výstavbe jednot
livých diel. Jeho opera Oidipus sn zvy
čajne porovnáva so Stravinského Krá
lom Oidipusom, pričom sa poukazuje 
najmll na morálnu podstatu tohto diela. 

Desiatky dirigentov a Interpretov sa 
venuje odkazu G. Enesca aj po druhej 
svetovej vojne. Chápe sa dôsledne ako 
klasický reprezentant rumunskej hudob
nej kultúry, ako všestra nne vzdelaný 
moderný tvorca, ktorý tvori základné vý
chodisko dnešnej stlčasnej rumunskej 
hudby. '\ 

Hoci Enescova tvorba je sfičasťou náš
ho kulttlrneho kontextu, predsa tu má
me ešte velké podlžnosti. Bude treba 
hlbšie docenlt jej miesto v celej hierar
chii vplyvov tvorby 20. storočia. Zdá sa 
ml, že aj naše umelecké školy tu majú 
určité resty a predpokladám, že naj
bližši vývoj sa bude venovať vo vllčšej 
miere Ich odstráneniu. Možno by bola 
osožná aj dohoda medzi oboma štátmi 
o vypracovani komplexného dlhodobého 
plánu vzájomného poznávania tvorby L. 
Janáčka a G. Enesca. 

ZDENKO NOVACEK 

vým a muzikálnym výkonom, spolu s 
ukážkovým Orovesom vynlkajt1ceho Ro
berta Lloyda, sa snažili zachraňovať si
tuáciu. Franco Boniaolli ako Polllone na
priek žiarivým výškam nedokázal dôve
ryhodne pretlmočlt pocity stvárňované
ho hrdinu. Vavrln večera patril Giusep
pe Patanému a prekvapenlm boli ukáž
kovo hrnjtlcl Bamberskl symfonicl a ru
tinovaný zbor Mnlchovskej štátnej ope
ry. 

v reprlze známej Inscenácie Figarovej 
svadby režiséra Giinnthera Rennerta po
pri ostrlelanom a vtipnom Flgarovl Her
manna Preya, presnom Grófovi Wollgan· 
ga Brendela a chlapčensky vleryhodnom, 
vynikajúcom Cherublnovl Ann Murray
ovej sa ako nová Grófka predstavila Te
rela Zylia-Gara, kreujúca nie paslvnu, 
ale aktfvnu postavu so zmyslom pre 
mozartovský štýl. Výborná l mozartov· 
ská sl1časne bola Zuzanka Edith Mathi
ao,ej a vždy spofahllvý maestro Woli
gang Sawalliach. 

Ako každoročne uzatvorilo mnlchov
ský operný festival slávnostné predsta
venie Wagnerovej opery Majstri apevicl 
norlmberakl. Z hlavných protagonistov 
zaujal Sachs mladého Bernda Weikla 
pravou majstrovskou štlldlou tejto priam 
gigantickej úlohy a presvedčivým, velmi 
ekonomickým vokálnym prejavom. Za
skakujl1ca Karila MatUla ako Eva s nád
herným mladodramatlckým sopránom 
predpovedá velké nádeje vo wagnerov
skom odbore. Sklamanlm bol často dls
tonujllcl l herecky naivný Matti Kastu· 
ako Walter von Stolzlng. Zlvotnou úlo
hou charakterového speváka Hansa 
Gllnthera Nllckera je určite Beckmesser, 
nezabudnutelným Dávidom večera bol 
Peter Schreler. Scénlcky vydarená po
doba predstavenia (JUr gen Rose). tnsce
načne presvedčivé· a vtipná koncepcia 
režiséra Auguata Everdinga a muzikál
ne majstrovstvo Wolfganga Sawalliacha, 
nachádzajúceho pravé uplatnenie v tej
to partltl1re, prispeli k úspešnému ukon
čeniu hudobných slávnosti v Mnlchove. 

. ALEXANDER HANUŠKA 

~ZAHRANIČIA 
Dňa 9. októbra t. r. uplynulo 150 ro

kov od narodenia Camille Salnt-Saensa, 
francdzskeho skladatera, klaviristu a di· 
rigenta. Studoval organ a kompozlciu na 
parlllkom konzervatóriu, v r. 1853-77 
p6aobll ako organista, potom sa veno· 
val Iba komponovaniu a koncertnej čln· 
nosti. Spolu s B. Busslnom zalolll vplyv
né Národné hudobné zdrulenle (Societé 
Nationale de Muslque), ako organlz6· 
tor sa usiloval povzniesť liroveň fran· 
clizskej lniltrumentálnej hudby a orches
trálnej Interpretácie. Významne sa pri· 
činil o obohatenie franclizakej symfonic· 
kej Uteratliry: plaal symfonické básne 
(Danse macabre), suity, symfónie (3, 
spomedzi nich III. aymlónia c mol ,.Or· 
ganová", op. 78 patri k najlepillm fran
cdzskym aymlonlckým dielam 19. ator.), 
koncerty - 5 klavlrnych, 3 hualové, vlo
lončelovt koncert. Z jeho dvanástich 
opier sa dodnes hrá Iba velkooperne 
koncipovaná opera Samson a Dalila. Z 
ostatnfch druhov fYorby najtrvalejlla 
hodnotu majli komorné skladby (Kla· 
vlrne kvarteto B dur, Huslová sonáta 
d mol). 

Spoločnosť Fryderyka Chopina zorga. 
ni:&ovala v Polsku po prvýkrát v tomto 
roku medzlnárodnli sliťal o najlepllu 
gramofónovA nahrávku Choplnových diel 
- Grand Prix du Dlsque Frédéric Cho
pln. Podmienky aliťale dovorovali lliťa
liť platniam a magnetofónovým kaze
tám distribuovaným na gramofónový trh 
v čaae od 1. januára 1982 do 22. feb
ruára 1985. Porota zlolená z klaviriatov, 
hudobnfch kritikov a zvukových rellsil
rov pod vedenlm predsedu K. Penderec· 
kého vypočula anonymne 24 platni lest
náatlch gramolónovfch firiem z 11 kra
jin. V kategórii sólovfch skladieb zvlťa· 
zlla platňa firmy Teldec s nahrávkami 
4 balád a 4 acherz v podan( Cypriena 
Kataariaa, v kategbrll klavlrnych skla
dieb so aprlevodom orchestra platňa fir. 
my CBS Records s nahrávkou Klavlr
neho koncertu l mol v Interpretácii mla
dej llllplnskej klaviristky Cecllle Licar· 
dovej a Londfnskeho filharmonického 
orchestra veden4iho André Previnom. V 
kategórii komornfch skladieb a reedlclf 
starlllch nahrávok nebola cena udelená. 
Odovzdanie cien laureátom aliťale sa u· 
skutočnllo v októbri t. r. vo Varilave 
počas XI. medzinárodnej aliťale F. Cho· 
pln a. 

Franctzskou gramofónovou cenou 
Grand Prix du Dlaque pacHU dirigenta 
Helmutha Rilllnga, zbor Glichinger Kan· 
torel a orcheater Bach Collegium Stutt
gart za kompletnd nahrávka kantát J. S. 
Bacha. Nahrávka 194 kantát na 100 plat· 
nlacla je ovoclm 15-ročnej práce H. RII· 
Iiasa a oboch svetoznámych atuttgart
akfch telies. 

Urna rak6skeho skladatera Alexandra 
Zemlinského, ktorf zomrel 14. marca 
1942 v Larchmonde (USA) , previezli do 
Raklíska a ulollll 18. jdla t. r. do čest
ného hrobu na centrálnom cintorlne vo 
VIedni. 

Klavlrnu adfai, ktorá ponesie meno 
Paučo Vladigerova (1899-1978), vf· 
znamného bulharského klavlrlatu, dlrl· 
genta a pedagóga, usporladajd po prv~ 
raz na buddcl rok (21. 9. - 5.10.) v Sa
mene, meste, v ktorom Iii tento sklada
tel od raného detstva. 

Metropolitná opera v New Yorku ave· 
die v nastávajlicej opernej sezóne Häa
dlovho Samsona (v koprodukcii s loa· 
dfnakou Covent Garden Opera). Muaorg
ského Chovančlnu v rélil A. Evedlnga 
(rladltela Bavorskej ltátnej opery ' 
Mnlchove ), Mozartovu Flgarovu svadba 
v rélil J.-Pierra Ponnella a hudobnom 
naltadovanl J. Levlna ( léldirigenta 
MET) a na záver Blzetovu Carmen, kto
rd Levlne pripravi 1 rellaérom P. Hal
lom. 

V Mancheatri sa 9. jAla t. r. uakatoi!
nlla premiba doteraz neznámeho Hlin
diovho diela "1 Veapri del CarmlUtanl", 
ktoré aa nedbno nallo v jednej 16krom
nej knllnici v Anglicku. Interpretmi die
la boU zbor "The Sl:lteen" a European 
Baroqae Orchestra pod taktovkou T. 
Koopmana. Po koncerte v Odorde, aldle 
a6bora, mali Hllndlovo dielo uviesť elte 
v Tallanaku (v rlmskom kostole Santa 
Mana dl Monte Santo, kde v r. 1707 
akladater dirigoval), potom v belgickoa 
meste Brugge v rámci Fl6mskeho festi
valu a napokon 31. augaata v Utrechte 
v rámci Holland-feativala. 

Ka1mierz Slkorakl, poprednf polskf 
akladatel, pedagóg a teoretik, oalávll Zl. 
j6na t. r. svoje deväťdesiate narodelli
ny. Hudbu ltudoval vo Varlave, Lvove 
a Parili. Vyučoval kompozlciu na var
ilavakom konzervatóriu, neskOr v Lodi! 
a vo Varlave na Vyaokej hudobnej ilko· 
le kde bol v r. 1957-&8 rektorom. Na 
tohtoročnej "Varlavakej jeseni" premié
rovo uviedli jeho VI. aymfóniu. IV. sym
fónia zaznie na alávnostnom koncerte 
11fkutočnenom pri prflelitostl 175. výro
čfa zalolenia hudobnej lkoly vo Varia· 
ve. 



Dva koncerty mladfch v Medzin.irodnom roku ml.id.aie· a obrovltti Symf6111a i!. l pre orpa od 
Ch. Wldora. Michalkova koncepcie vel· 
kých Bachov9ch organových skladieb u! 
majti svoje miesto 1 záva!nosf v sloven
skej interpretačnej oblasti, preto!e sd 
na tirovni kvalitne vybudovan9ch cel· 
kov z hladiska rovnomernosti a proce
suálnej stablllty. Po~vrdUa to najma·zvu
kové podoba Bachovho Preltdia a ttu 
Ea dar, ktoré mali obdivuhodný fah a 
presnosť, velké napätia a skvelti Utizlu 
maslvneho architektonického komplexu. 
Podobne vyznela aj Bachova traukrlp
cla obltben6ho Vivaldiho · koncerhl, 
op. 3, 1!. l pre dvoje hnali a mol, me
nej už Hlndlova Soalta, ktoré sice ob
stála po štýlovej stránke, no technická 
stránka nebola v!dy na rovnakej tirov
nl. Sedldho trtibka znie mocne a pri
tom mäkko. Je sice pravda, že dynamic
ké pole je dosf Qzke, ale farba mlkká 
a fyziologicky príjemná. Záver Mlchal
kovho koncertu .patril Wldorove~ Sym· 
f6nll - skladbe v . mnohom ohlade za
ujlmavej, no zvllčša naplnenej typickým 
francQzskym romantickým verbalizmom, 
ktorému sa v 19. storoči vyhol len má· 
lóktorý skladateJ. Inak. stvárnll Michal
ko ttito hudbu s interpretačnou fantá
ziou, ktorá je nášmu chápaniu v stl
vlslosti s organom nie dosf známa, 
preto!e ešte ·stéla, a. to nielen v oblasti 
francQzskej organovej hudby, máme me
dzery v chápani zlo!ltej a mnohotvár
nej francdzskej hudobnej .estetiky. Wl· 
darova filozofia a hudobný monumen· 
tallzmus na obrovskej ploche majti sv~ 
je nedostatky, ale Michalkova .tivahy . a 
prednes 1m doké!u daf modelovo výstav
ný výzor a plnosťou významovej roviny 
dov1esf k Intenzívnemu a . ll'{ému poslu· 
cháčskemu zélltku. 

STRETNUTIE S HUDBOU 
Celkom bezprostredne pred otvorenfm 

tohtoročných BHS uskutočnil Slovkon
cert v spolupráci so Slovenskou fllhar• 
móniou a Mestským domom osvety a 
kulttiry dvojicu predfestlv'alových kon
certov, venovaných Medzinárodnému ro
ku mláde!e. Vysttip1l1 na nich mladi kon
certn! umelci, dá sa povedaf v pravom 
slova zmysle začlnajticl (a! na J. V. MI
chalku), ktorl sl však vonkoncom ne~ 
počlnall ako začlatočnlcl. PrUe!ltosf, 
ktorti dostali, vyu!Lll skutočne vynikajti· 
co - napokon Ich vysttipenle malo svo
je atraktívne stránky, prostredie, spolu
tičlnkovalo popredné slovenské orches
trálne teleso (Slovenská filharmónia), a 
to všetko boU momenty silne stimulu
jtice, v určitom zmysle výnimočné. 

Prvý· koncert sa uskutočnil 17. sep
tembra a odzneli na ňom tri skladby, 
z ktorých ka!dá sl zaslQ!I osobltnti po
zornosť. Pravdepodobne najmladší slo~ 
venský dirigent R6bert StanJ.tovakf, kto
rého hudobná verejnost pozná nielen u 
nás, ale už 1 za hranicami, uviedol na 
tivod programu bratislavskti premiéru 
diela Ivana Barlaaa (nar. 1959), sklada
tela, reprezentujticeho taktiež najmlad
šiu generačnti vrstvu. Hoci ·mladý Dur
las je zatial na Slovensku jej dosf osa
moteným reprezentantom, trochu mlad
ším ne! tispešné kvarteto jeho staršlch 
kolegov, ktor( ukončili svoje šttidlá v 
Bratislave (V. Godár, M. Burlas. P. Brei
ner a V. Kubička), ~vojou Hudbou pn 
orcheater naznačil čbsl, čo v slovenskej 
hudbe vo sfére atičasnej tvorby dopo-

sial figurovalo len v dosf krehkej a pr
chavej forme, v dosf uzavretom rámci z 
hladiska zásadného postoja a stupňa vy. 
užitia kompozičnej techniky 1 estetic
kých krltérU. Burlas to naznačil vo vel-

. koryso plánovanej umeleckej koncepcll 
väč!llch rozmerov. Skladatel je odcho
vancom brnenskej skladatplskej školy, 
ktorá svojou orientáciou reprezentuje z4-

. važnti zlo!ku československej hudobnej 
kulttiry. • 

Zásadnfm momentom Burlasovej Hud
by nie je do očl. bljtica technika, alebo 
záluba v .. teoreticky pOvabných" zvuko
vých .tvaroch, ale výsledok, o ktorom v 
konečnom dOsledku po vypočuU zlsfu· 
jeme, že Ide o hudbu, ktorá nevyvo
láva dotieravé otázky .a pochyb
nosU, ako napriklad načo je to? Prečo 
práve takto? Co to má znamenať?, ale· 
bo proste verdikt: To tu predsa nemá 
čo hladafl Teda - Burlasovo dielo je 
apelom na citliv~. vytrénovaný -a najml 
kulllvovaný Inštinkt poslucháča bez 
predsudkov a zlých kulttirnych návykov. 
Je v ňom na minimum redukované ne
bezpečie Inak ešte stále častého hudob
no-technokratického verbalizmu; nezmy
selného · .. hudobného tárania" v ňom 
prakticky niet. A to všdfko napriek to~ 
mu, !e prlnclp opakoviOlla a akejsi šir
šie chápanej periodicity l symetrie pat
rl medzi základné stavebné prvky mla
!lého skladatelal Navyše l Interpretácia 

. ~bola nadmieru uspokojivá. ~ankovský sa 
v nej prejavil ako Vý$ostne asoclaUvny 
umelec, hojne využlvajtW fantáziu ll 

uplatňujdc dosf vzácne . u mladých 
dirigentov málokedy sa prejavujtice 
oltamllté konanie, neopierajtice sa len 
o nacvlčenti sktiškovd schému. Sobn•••· 

.aov Klavlrny koncert a mol v podani 
ZDIBny PauleohoveJ nezapadne pravde
podobne tak skoro do zabudnutia, pre
tele Paulechová sa . predstavila vyspe-
19m, technicky i myšlienkovo tlplne spo
lahllvým prejavom, vôbec nie balným 
v jej veku. Trocllu span119 a pritom pri· 
rodzene výbušný Schumannov klavfr
ny part zvládla vynlkajtico, pričom pra
v9m triumfom bolo fln4le, kde nasadila 
perfektné a rýchle tempo. Treba alte 
pripomentit, !e dlrigovat orchester v · 
Schumannovom khivfrnom koncerte pat
rl k náročným tilohám i sktlsenfch di
rigentov a mladý Stankovsk9 ju v pod
state zvládol skutočne v9borne. Bol to 
bezpochyby jeho najvlčlf výkon veče
ra - Schumann ako celok vynikal skye
lou atmosférou l tvarovou a dynamic
kou harmóniou v ka!dom chlade. Menej 
vydareným člslom programu bola Pro· 
koflevon KlallcU aymf6nla, ktor4 (ho
cl prekvapila mnoh9mi čiastkovými rie
šeniami v l. a 2. časti) nesplňala nie
ktoré poliadavky zo strany (}rchestra. 
Okrem toho riešenie 2. časti bolo tro
chu unavené a fa!kopédne, 3. časf utr
pela rovnako prlllšným rubétom a po
malosťou a záver zasa stratou kontroly 
nad tempovou svl!nosfou. 

Na druhom koncerte 20. septembra v 
koncertnej ·sieni SF sa predstavUl orga- . 
nista Ján Vladimir Michalko a jeho host 
- trQbk~r Zdanlk Sedlvf. Michalko na 
ňom predviedo~ dve mimoriadne nároč
né diela J. s. Bacha, Hlndlova Son6ta 
F dnr v tralllkrlpcll pre tr6)1ka a oqaa IGON kllAK 

INY A GRAMOFONOVÉ PLATNE POD KAŽDÝ STROMČEK" 
Ttto lreboncla akcia pre detkfch prlatelo,._ dobrfch a hodnotnfch knih pripravila 
SLOVENSKA KNIHk, n. p., Bratislava apola a Ceakoaloveu1tfm hudobnf-1 vyda· 
vatelanom OPUS, n. p. Bratialan. r • 
Ak al 1 tohto 1oznamu objedn6te a na dobierku prev.e1mete knihy a sramof6nod 
platne v hodnote najmenej 80,- Ki!a, da.tanete spolu ao z6alelkoa kllfh vfhernf 
lreb a i!lalom (za kaldfph 80,- K& jeden vfhernf lreb) , • ktortm sa lti!utalte 
lrebovania o nasledovné ceny: . 
I. cena: osobný automobil SKODA RAPID 130 
2. cena: volnf nákup tovaru v hodnote Kl!a 
3. cena: volnf n6kup tovaru v hodnote Kl!a 
4. cena: volný nákup to'fBrn v- hodnota .. Kl!a 
5.-10. cena: volnf nákup tpva~u v hódnote po Kl!a 
11.-25. cena: volnf nákup knih podla vlaataého vfbaru v hodnote po Ki!a 
28.-1000. cena: kolekcia 4 knih . . 

15000,~ 
10000,-
51190,-
1000,--.-

Svoju objedúvka poilite ihned', uajneakGr do 2. decembra 1115. na adresa: SLO· 
VENSKA KNIHA, n. p., Obracov mJera 27, 111210 BRATISLAVA. \.. 
!rabovanie aa uakutoi!nl podla i!lael omai!enfck na výhernfch lreboch, ktort al 
starostlivo uschovajte apola 1 dokladom o uplatenl 16aielky. !rabovanie bade dAa 
il. decembra 19115 o 9,00 h na podnikovom riaditelane Slovaukej kathy, a. p., 
Bratislava za ti!aaU prillulnfch ltAtnych orslnov a lti!aatnenfch vydavatei.Uav. 
Vthern6 liatina bade uverejnen6 v novinách: v SSR v dennlka Prlca dia 19. decem
bra, tfldennlkn Nedelná Pravda dňa 27. decembra, v CSR v deulkoch Rndl prtvo 
dňa 27. decembra a Mladá fronta dia 21. deceabra 1115. 
Objedntvka 

KNIHY, ZBORNIKY 

! · .. ... ka Dejiny hudobnej kult6ry na Sloveuka 
Rybaril!: Stredovek, renesancia, barok. I. diel roatahlej troj1dd:ove1 price De)iaJ 
hudobnej knlttry na Sloveuka, ktorá je vfaledkom dlhorol!nlho hadobaohUtorlo· 
kého vfakuma na pGde SAV. (1. av.: Od Velkej Monvy po ldaalcluau). 
12 545 85 37,- Kl!a 
2 . ••..• ka Demo: Z klenotaice alovenaktch fudovfch pi81DI 
PublikAcie vedClcebo redakcie Ľadovej hudby Ca. ro1blaaa v BraUalave. OlleahaltÍ 
477 notovantch plesni a textami, tvodn6 informlcie, abecedaf, re11oa61Dy, lokalit
nt a faukl!nt reslater piesni 
12 377 111 411,- Ki!a 
3. . . . . . ka Klinda: Organové interpretácia 
Dr. F. Klinda, poprednt aloveukf orsaniata a pedas61 predklad6 v pabllklcli svoje 
dlboroi!né praktické aktiaenoati a rouiable teoretlck6 vedomoatl. Prlúla mn.olatvo 
nepa.trádatelnfch poznatkov pre orsaniatov. MGie byť 1drojom poui!enia aj pre 
ilrokf okruh hudobníkov a poaluchli!ov, vyniká prlltapnoafou itflu a moderaoafoa 
orientácie. · 
12 481 83 17,- Ki!a 
4 .... .. ka Gin1burg - Jurlk: Kapitoly ao aloveulto-aovletakych ufahov. ZIKirafk 
10 itddil · poprednych sovietskych a aloveukfch mulkol6sov. 
82 510 115 24,- Ki!a 
5. . • . • • ka Krea6k: Husliar Oswald J. Wilmann 
Podrobná ltt.Ua o livote a diele vfsnamn6ho alovenak6ho vfrol!ca huU O. J. Wil· 
manna (1911-1989). Popi• Z12 ma,.trovakfch Wlllllannovfch n6atrolov, 1rafy, mo
dely onul!enfch otvorov majatrovaktch náatrojov O, J. Wilmanna. Obraaov6 prfloha 
oblahuje 16bery celfch huaU a ich detailov. 
&2 415 83 43,- Ki!a 

PEDAGOGICKO-INŠTRUKTIVNA A PREDNISOVA LITERATDRA 
klavlr 
Seat skladieb pre ul!iatoi!Dfkov 
12 554 115 3,511 Kl!s 
7 . ••••• ka . Németh-Samorluky: Malf l&l!iatOI!nlk 
14 drobnfch skladieb v lahkej tprave pre kl~~;vlr. 
12 515 115 8,- Ki!a ' 
violonl!elo 
8. • . • . . ka Popper: .Etudy pn vlolonl!elo op. 73 
l. . . . . . ka Freio: V detskej ilbli!ke . 
Titul je povinnou al!ebnoa lltkou pl'e konaervat6rl6. Rieli ro11il!n6 techllfck6 pro~-
lémy. . . 

'12 498 84 11,58 Kl!a 
h Dlh 

9. . . • . . ka God6r: Hnalod duetá l. 
Cyklua 72 hulovfch duet tvori preduaovo-tnlt:nlkUmu 1blerlua ari!elit ako lttdil· 
~lu~ koncertDf materlll. Prvf zolit obuhnje Z4 h~lovfch du~ uri!entcb li~ko111 

12 538 85 11,- Kl!a 
· 10 .. .. • .. ka Hualovl ikola, 2. aollt (bule a klavtr) 

Prv6 predneaov6 akladbil!ky. Revidoval V. KoHDek. Predueaov6 skladby (40) ·aato
rov J. ra._dlera, S. Rochela, T. Salva, P. Zlka nadvl1njt na Hnalo~t lkola 11. 1011&. 
Techniku, ktorCl a fiak osvojl v Koffnkovej lkole, poallje v predaeaovfch akladlril!~ . 
kách ao aprievodom klavtra. 
i'2 5il1 84 23,50 Ds . 
11. . . . . . ka Koffnek: Hulová ikola, · 3. zolit 

Obuhovo l aetodlcky navilnje na prncb6dultce dva aolity. Je llrl!an6 pre 4. a S. 
roi!nlk CSU. 
82 539115 11,50 Kb 
12 ... • • . ka Koflnak: Sloveuk6 ladnl plesne 
IO aloveukfch I'Ddovfcb pleanl ·pn 1 alebo Z bndl v labkej tprave l• nrflenfcb 
ííuliatolll-ul!latol!nlkoa. Pabliklcla je vbodnf-1 lttdljnfm matarlllom •l pre dbo· 
rnCl brL · 
82 540 115 . 1,- K& 
13. . . . . . ka Skola predaeaa. Haale a ldavlr 
Pablik6ola m6 Dfelen IDitrnkUvne poslanie, ale svo joa 101tavon al kladie .u . tiolsa 
olloan61111f 11116del • aaeleckfm odkaiOIIf nalvli!llch klallckfcb akladataln: Beetbo
l'en, Mo1art, ConW, LuUy, Ramean, Hlndel, Haydn, Bach. · 
12 535 85 11,- Kl!a 
1ollcov6 flaata 
14 .•• .. . ka Melkoril!: Cal!ky hral!ky 
brolm6 predna10•6 akladby pre aoboovt flaata, pln6 vtipa a nlelej aelodlky. Svo
jim charakteroa a technickou pr1atíap1101fon a6Jdn uplatnenie v "lo• yYDI!ovacoa 
proceae cSU. · 
Iii 542 115 13,- Ds 
15. . . . . . ka Martiai!ek: 13 malfcb nll!ellf pn eoprbovt ( altovt) soboo..a ~ata 
82' 51Z 15 7,- ltl!a 
sUa ra 
11 ...... ka Latnov6 akvoaty atanl Lneh 
Skladby 1 Lnol!ak6ho lntaov6bo 1lloralka (11. aiDa'.) a 1 aatoi61Je nliuanl!ultj lat-
novej bndby v jedn.odachej tprave pre &ltan. · 
12 53185 17,- K& 
skLADBY PRI DYCHOV! SOBOR (reperto&r Malokarpatskej kapely) 
17. . . . . ka Jedael ddry 111a111ka · 
12 517 15 5,11 Kit . 
11 •••••. u Ked ao• lllel on tla bory 
1251115 1,- Da 
11 . ..••• ka Hadec: Evll!lta 
12 511 IS 1,51 Kl!a 

GRAMOFONOVI PLA!HI 

28. . .... ka lllZ 1119 31,- Spev6cky 1bor aeata Bratillavy 
orch. Vlenl1ov6bo ro1hlaaa a TV/RoldeatYea,lttj). 
21.' . . . • . ka 9110 1373 44,- Cajkonkij: Sym.f6Dfa 1!. !5 e mol, 
22 ...... ka 11131328·1 88,- Pavol Ha•mel, PrCldy 11H-1975 
23. . • •. • ka 1113 1Z15 44,'- Modaa. 19 a6pallek. 
Z4 ...... ka 11131353 44,- 4/4 LP aatoNkel ·dvoJice Unlny/Strpka. 
zs. . .. .. ka 9113 1581 44,- Bodliak aa plavk6ch. Profil akladat.ela, arad6n, pta-
rlata akaplay Limit L. Lai!ellfl!a. 
Zl ••..•. ka 1113 1101 50,- M. !ltlrka. N .. oderaf cbalaa. 

A D R l S A pre dalelka kalb 

Prienlako: 

UUca, i!. d.: Vo vlutaom dnjae. vyplite adrua l!lta
telae paliÍ!kovfa pllaoml 01161ka 1 oJt:. 
jednbka ae1aleptel Roh ob61ky 1aanlte 
dnattra a ulepte lea 50 b mútkal 
O~jedúvalte lea titaly ao 1101uan. 

Pol ta: 

PSC: 

D6t1Qit, podpla: 
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.. JOHANN .NEPOMUK HUMMEL -minulosť a súčasnosť 
,.Mozart mal maltí postavu, bledtí plet 

a v tvdrt prtjemný, prlatelský výraz, kto
rý sa spdjal s trochu melancholickou 
vdžnostou. Velké modré olJI mu jasne 
svietili. V kruhu dobrých prlatelov ve
del byť veselý, živý, vtipný, ba v nie· 
ktorých veciach chvtlaml t satirický. 
Chýr, že žil lahkomyselne a že hýril fe 
nepravdivý {okrem mdla prtležttostt, v 
k torých ~1ral hlcwntí úlohu Schikaneder 
v súvislosti s C:arovnou flautou}. Rovna
ko znovu prottrelJtm povedalJkdm, že Mo· 
zarta otrdvll Salterl. Salierl na Mozar
tovho génia žiarlil najmil preto, že Mo-

Portrtit J. N. Hummela 

zartov tíspech spôsobil ufmu dovtedy 
prevlddaftícemu talianskemu vkusu, ale 
Sallert bol vždy prtlt§ statolJný, redlne 
mysliaci a v~eobecne vdžený muž, než 
aby sa mu mohlo, lJo t v nafvzdtalenef· 
~om zmysle také nlelJo prlplsovat." Tie· 
to riadky naplsal Johann Nepomuk Hum
mel v Bad Kissingene roku 1837, v ro· 
ku svojef smrti. V spomienkach sa vra
cal k rokom svofej mladosti. 

Johann Nepomuk Hummel sa narodil 
v Bratislave, v zdhradnom domku v bltz· 
kosti Primacldlneho paldca, 14. novem
bra 1778. Jeho otec bol huslistom v ka
pele grófa Grassalkoviča a neskôr ve
dtícim orchestra v bratislavskom dtvad· 
le. Roku 1780 pre§tel otec za ulJltela 
hudby do vofensk!Jho tn§tlttítu pre óst
relých mladtkov v Senci. Hummelova 
matka MargartUa, rodend Sommerovd 
{1751-1837), pochddzala zo starej bra
tislavskej rodiny. Hummelova rodina sa 
roku 1786 presťahovala do Viedne. Otec 
sa stal hudobným rtadltelom divadla 
"Auf der Wteden". Chlapca zalJal v hud
be vzdeldvat nafprv sdm a od roku 1787 
zveril syna Mozartovt, ktorý hd priJal 
do svojho domu, ako to vtedy bola zvy
kom. Na Mozartova odportílJante usku
tolJntli otec a syn v rokoch 1788 až 1793 
rozsiahle koncertné turné - cez Nemec
ko, Cechy, Ddnsko, slobodné mesto Ham
burg, až do Skótska a Anglicka. V Lon
dýne sa zdržali dlh~te, tu sa stretli s 
Haydnom, pod Jeho vedentm trindstroč
ný Hummel pohotovo zastúpil choriJ1ío 
klaviristu. Tu te polJtatok priatelstva, 
ktoré pretrvalo až do Haydnovef smrti. 
V Londýne u Prestona roku 1791 vy~lt 
tlalJou prvé Hummelove skladby. Neskôr 
po ndvrate do Viedne a po Hummelo
vých ~túdidch u Saliertho a Albrechts
bergera odportílJal Haydn Bsterhtfzyov·· 
com za svo jho ntfstupcu v Btsenstadte 
dvadsat~estrolJniJho Hummela, ktorého 
učil hre na organ. Krdtko pred Humme
lovým ndstupom do služby u Bsterhd
zyovcov opisufe Beethovenov žiak Carl 
Czerny stretnutie vo Viedni: "So svoftm 
otcom som približne v rokoch 1801-
1804 nav~tevoval Mozartovu vdovu, ka!
dtí sobotu b!íval u net hudobný večierok, 
na ktorom velmi zručne hrdval mlad~t 
Mozartov syn, Strelcherov '!.tak. Raz bola 
na takomto velJierku vlilJ~Ia a početneJ-

Vchod do uekoaltraovaného Múea 
J. N. Hummela 11 Klob-.i!nickej allee v 
Bratislave. 

~la spoločnost ako zvyčafne a medzi 
mnohými elegantnými pdnmt a ddmamť 
som spozoroval mladého muža, ndpadniJ
ho svoflm zovtlaf~kom. Neprlfemnd tvdr, 
vrcholne nevkusný oblek, svetlo~ed!í ka· 
bdt, ~arldtovo červend dlhd vesta a mod· 
riJ nohavice prlpomtnalt dedinského uči· 
tela. Ale od toho sa čudne ddrd'l.alo 
množstvo brtliantových prstetlov, ktoré 
nosil skoro na u~etkých prstoch •.. Ko
nečne pontíkll aJ tohto mladého muža, 
ktorý bol asi dvadsatrolJný, aby ntečo 
zahral. Akého som polJul mafstral Hoci 
som mal už vtedy prtležttost poču( Jeltn
ka, Ltpavsk!Jho, Wolfla a samotného Bee
thovena, bola pre mtla hra tohto ne
vzhladn!Jho človeka novým svetom. B~te 
nikdy som napočul také noviJ, vynlka
jtíco zvlddnutiJ techntckiJ obtat.nostt, ta
ktí čistotu, eleganciu a nežnosti predne
su a tak vkusne zostaventí tmprovlzdctu, 
Kec! neskôr predniesol niektoré Mozar
tove sontfty pre husle a klavtr {huslovg 
part hral Krom mer) zdali sa mr tieto 
už prv zndme skladby celkom novými. 
Povedali mt, že Je to mladg Hummel, 
bývalý Mozartov '!.tak, ktorý sa vrdtil 
1. Londýna, kde sa vzdeldval u Clemen· 
ttho. Hummelova hra bola už vtedy (po· 
klal to ndstrofe tej doby dovolovall) na 
vysokef tírovnt, čo ho neskôr tak pre
sldvilo, Ak Beethovenova hra vynikala 
nesmiernou silou, osobltostou, nesl!ícha
nou bravtírou a zbehlostou, bol Humme
lov prednes naproti tomu vzorom nat
vynet čistoty a zretplnostt, nafpôvab
nej~!Jf elegancie, temnosti l technicke/ 

Rodn:f domi!ek J. N. Hummela po reno
v6c11. 

bravtírnostt vždy vypočttanef na tíčtnok, 
ktorý vzbudzoval nafvynt obdiv, pričom 
spdjal mozartovský ·spôsob s Clementt· 
ho ~kolou tak rozumne vypolJttanou na 
ndstrof. Preto bolo prirodzené, že mu vo 
veľkom svete ddvazt ako hrdlJovt pred
nost a čoskoro vznikli strany oboch mat
strov, ktoré sa voči sebe chovali nevra
'l.tvo. Hummelovt prtvrt.encl vyčttalt Bee
thovenovt, že trdpt kli:zvtr, že mu chýba 
zretelnosf, že použtvantm peddlu spô· 
sobuje len konftízny hluk •• • Naproti to
mu Beethovenovl prtvr'l.encl tvrdili, !le 
Hummelovt chýba pravd fantdz ia, že fe
ho hra te jednotvdrna, že držt prsty ako 
pavtík-krl'l.lak a že teho skladby stí mo
ttvtcky zdvtsl~ na Mozartov! a Haydna
vl •• ." Prdve v tom čase vychddzajtí !la
čou početné Hummelove diela. 30. sep
tembra 1804 Hummel dlrigufe v Blsen
stadte Haydnovo oratórium Stvorenie. O 
tejto udalosti sa zachoval Haydnov list: 
"Najmil!;t Hummel/ Zo srdca lutujem, že 
som nemohol mat to pote~enle naposle
dy dlrigovat mofe dielo. Som presved
čený o tom, že sa v~etci, nikoho nevy- . 
nlmajtíc, usilovali zo v~etk!ích sfZ pod
pori( svojho papd, nafmčl kec! tel! vie
dol zasltí'l.tl!í Hummel ... " V Elsenstadte 
vznikli okrem malých stng!;ptloo a ta
nečných kompoztclf Hummelove význam
né diela: I. Mlssa tn B pre sóla, zbor 
a orchester {1805), II. MIss a in Bs pre 
sóla, zbor a orchester {1804) , ktoré vy
~11 tlačou a!l v rokoch 1818 a 1819. Hum
melt:?VO dielo v· tom čase vyddvalt naJ
mčl firmy Artarta a ]Jureau des arts et 
ďindustrle. Hummel roku 1811 vysttípil 
zo služieb kntežata Bsterhtfzyho a usa
dil sa ako slobodný umelec vo Vtednt. 
V rokoch 1812-1814-sa stal sdm vydava
telom vlastných skladieb. Pod ndzvom 
Repertoire de muslque pour les Dames 
vyddval, počntíc opusom 49 at. po opus 
68, pre svofe predplatltelky vlastné 
skladby. Tu vynt af feho najpopuldrnet
~te diela, ako La bella caprictosa, op. 55 
a Rondo Brtllant, op. 56. Roku 1815 sa 
Hummel tohto sebavydavatelsk/Jho podu
fatta - pravdepodobne po finančnom 
netíspechu - v zdal. Už predtým roku 
1813 sa oženil so spevdčkou Bllsabethou 
RlJcklovou. Huslový virtuóz a skladatel 
Louis Spohr, ktorý pô&abtl vo Vtednt v 
rokoch 1812- 1815, vo svofom životopise 
odu~evnene opisuje tanečn!í večer, na 
ktorom nakoniec hral Hummel do tanca: 
"Galantný voči ddmam, sadol sl ku kla· 
vlru a hral predlfeniJ valčtky, kec! sa 
v!;ak zhromaždili hudbymllovnt hostia pri 

• 
klavtrl, Jeho hra pre~la do valnej Im· 
provizdcie, v ktoref !Jdr'l.oval tanečný 
rytmus, takže tancuftícl nič nespozoro
vali. Potom obmetloval témy stdle bohat
~te a plkantnef~le až nakoniec v~etko 
bravtírne ukončil." 

Carl Marta von Weber pt~e o praž
ských Hummelových koncertoch 19. a 26. 
aprtla 1816: "Hummelov klavtrny kon
cert, ktorý hral sdm skladateľ, potvr
dil vynikaftíct chýr, čo ho predchddzal, 
ako oprdvnenf1. Clstota, Istota a dokona
los( jeho hry, vytrvalos( v nafndrolJneJ
!;tch flgtírach, neobyčafnd uhladenost a 
elegancia prednesu, to v~etko mu vy
nieslo dlhotrvajtícl potlesk." Pravda, We
ber, md t kritické pripomienky - Hum
melov Klavtrny koncert a mol sa mu 
zdal prtm dlhý. 

Roku 1816 menovali Hummela krtflov
ským wtlrttemberským kapellmetstrom v 
Stuttgarte. Smrt krdla Fridricha I . a 
v zdpéltt at smrt feho manželky Katart
ny Pavlovny boli podnetom k tomu, že 
Hummel prtfal pozvanie do Weimaru. 
Tu pôsobil vo funkcii dvorného dtrtgenta 
a hudobného rtaditela divadla. Jeho 
zmluva mu umo'l.tlovala trt mesiace v ro
ku odcestoval na koncertné turné. Kon
certoval v Prahe {1816, 1820}, vo Viedni 
{1820, 1827, 1834}, Berztne {1821, 1826, 
1828), Rige, Petrohrade a Moskve {1822}, 
Amsterodame, Haagu a Rotterdame 
{1823), Parfžt {1825, 1830}, Drd'l.ctanoch 
{1826), Var~ave {1828}, Londýne {1830, 
1831), Strassburgu { 1831), M anchestrl a 
Liverpoole { 1831), ale l v Bratislave 
{1834). 

v tom čase vychtfdzaftí teho diela vo 
vydavatelstvdch Steiner a Hasltnger vo 
VIedni a u Petersa v Lipsku. V rokoch 
1824-1826 vyddva vydavatel M. Schle
stnger v Parf!lt Hummelovo stíborniJ die
lo. Roky 1820-1830 znamenaftí vrchol 
Jeho popularity. B~te roku 1830 p!~e 
Schumann matke: "Pôfdem do Wetmaru 
k Hummelovl, len aby som sa mohol 
menova( feho žiakom." Chopin a Llszt 
hrdvall na svoJich koncertoch Humm9· 
love skladby. Hoci tch noviJ diela nad
včlzuftí na Hummela, postupne zatienili 
teho tvorbu tak, že sa Hummelovo dielo 
dostdva do druhého pldnu. V 19. sto· 
ročt v~ak Hummelove klavtrne skladby 
neprestali byt takmer povinnou stíčastou 
prtpravy klaviristov. 

Hummelove sklad~ sa neprestali vy
dávať podnes, zaznlevajQ v rozhlase, te
levtzll 1 na koncertoch, vychádzajťi na 
gramofónov~ch platniach. Napriklad v 
rokoch 1952-1968 odvysielali nemecké 
rozhlasové stanice desiatky Hummelo
vfch skladieb, najm!l. Klavirne triá, op. 
22, 35, 85, 96; Klavirne kvinteto, op. 87; 
Septeto, op. 74; Sonátu pre flautu, op. 
50; Sonátu pre violončelo, op. 104; Slá
čikové kvartetá, op. 30. Podla katalógu 
BBC z roku 1969 najviac vyslelan~m 
Hummelov~m dielom bol Koncert pre 
klavir a orchester a mol, op. 85. Roz
siahly zoznam by tvor!lt hummelovské 
nahrávky Cs. rozhlasu v Bratislave. Vela 
urobila pre propagáciu jeho diela l Cs. 

Vstupn' hala Mt&ea J. N. Hummela. 

televizla. Niektoré Hummelove diela vy· 
šli na platniach vydavatelsuev Opus a 
Supraphon. Podla tzv. Blelefelderského· 
katalógu z r. 1983 boli na gramofóna· 
vom trhu v NSR, a podla Shwannovho 
katalógu v USA, pristupné tieto Humme
love koncerty: Koncert pre fagot a or· 

. chester J:' dur, Koncerty pre klavir a or· 
chester a mol, op. 85; h mol, op. 89; 
E dur, op. 110; Koncert pre husle a 
klav!r G dur, op. 17; Koncert pre trú u· 
ku a orchester E dur; z klavirnych so· 
nát: Es dur, op. 13; C dur, op. 38; 
f!s mol, op. 81; D dur, op. 196, z ostal· 
n~ch v~znamnejšlch skladieb: Adagio, 
Thema a Variácie, op. 102 pre hoboj a 
orchester; Omša Es dur, op. 80; Septety, 
op. 74 a op. 114. Hummelovo dielo znovu 
vydávajú vydavatelstvá ako R!cord!, Unl· 
versal Ed!tion, Doblinger, Státne hudob· 
né vydavatelstvo ZSSR a 1. Hummelo
vo dielo sa op!lf stretáva s posluchá
čom. 

O Hummelovo dielo sa znovu zauji· 
majú hudobu( vedQcl, je témou dizertač· 
n~ch prác, muz!kolog!ck~ch konferenci(. 
Tematlck~ zoznam Hummelovho diela vy· 
dal roku 1971 v NSR Dieter Zimmer· 
sch!ed. Roku 1971 sa v Goetheho mil· 
zeu v DUsseldorfe (NSR l uskutočnila 
cenná výstava: J. N. Hummel - skla<Ja· 
tel Goetheho čias a jeho syn Carl -
maliar krajinár. V tomto múzeu je dnes 
uložená tzv. florentská hummelovská 
pozostalosť. Strediskom Hummelovho 
kultu sa s táva aj Bratislava s obnove· 
n~m Hummelov~m múzeom 1 s muz!ko· 
log!ck~ml seminármi o jeho osobnosti 
a diele, ktoré sa konali v rokoch 1974 
a 1978. Pr! prllež!tostl 200. v~roč!a Hum· 
melovho narodenia sa uskutočnila 
18. novembra 1978 vedecká konferencia 
vo Weimare. 

Hummel bol hudobnik úzko spät~ s 
publikom, tvorU diela, ktoré odrážal! 
hudobné myslenie a vkus jeho doby, sám 
nemal amblcle vytvárať "večné" diela, 
napriek tomu jeho tvorba pretrvala tak
mer 150 rokov. Bez znalosti Hummelov· 
ho diela nemožno plne pochopiť v~voj 
skladatelskej tvorby v prvej tretine 19. 
storočia. Rovnako bez anal~zy Humme
lovho prlnosu nemožno pisaf dejiny kla
vlrnej hry a komornej hudby. Treba po
vedať, že v zahranič! (USA a najmä v 
NSR l je záujem o,Hummelovo dielo stá· 
lejši ako u nás, hoc! máme pre jeho 
štúdium všetky predpoklady. V českoslo
vensk~ch archivoch a knižniciach sa na
chádzaj ll početné unikátne dobové tlače 
Hummelovho diela, ktoré svedčia o tom, 
že za jeho života mal u nás mnoh~ch 
obd!vovatelov. Hummelovo dielo stoji na 
v~vojovej križovatke medz! klasicizmom 
a romantizmom a pri dnešnom obnove· 
nom a !ntenzivnejšom záujme o roman
tizmus je predpoklad, že l záujem o 
Hummelovo dielo nájde nové podnety. 
T~chto pár riadkov chce len znovu upo· 
zorn!f na bratislavského rodáka, ktoré
ho dielo je ešte stále živé a zasldžl sl 
našu pozornosť. 

ĽpDOVIT M. VAJDICKA 

Busta ). N. Hummela. V popredi pílvod~f klnlr skladatela. Sn!mkv: ). Luky 


