
-OA SLOVO NA P AVB MIESTO 
Ktt1.d5· časopis o umeni prispôsobuje svo1u koncepciu 

nModn9m eJ pollllck9m potrebám. My v CSSR máme 
v 1 fk(t tl'Udlctu vo vydávani odborn9ch hudobn9ch čo 
\Oplsov n vdačlme za to v1acer9m na~lm predchodcom. 
7.<ísluhou Zdeilka Nejedlého. Mirka Očadllka, Vladlmlra 
tlolferta , ale i Antonlna Sychru vyvinula su v CSSR 
pokroková llnla odbornej žurnalistiky, ku ktoreJ sa hll!
q me a ktorú sa s nužlme rozviJaf. Po druhej svetovej 
vojne vznikli Hudebnl I'Ozhledy ako prvé posolstvo so
da llstlckel kultúrnej orientácie a nes kOr nn Slovensku 
·~a sopis Hudobný život. Spoločnosť a odbornlcl dostali 
priestor na širokú orlentáolu v hudobnom živote. Oba 
rasoplsy a rad iných mohli spoluvytvárať soctallstlck9 
hu Jobn9 Ideál a mohli priebežne komentovať a odbor
ne po<;udzova t náš hudobný život. 

"nlvrdlla sa pravda, že odborn9 časopis má vtedy 
,,7nam, uk sl nájde dostatok kontaktov so svojou do
tJOu u tel umenlm a do pracu je sa tak9ch myšllenkov9ch 
horl7.ontov . aby ho doba l spoločnost clbl ll a potrebo
vull . N11 druhej s trane je tsté, že socialistická spolo~ 
no~f potrebuje ~asopls , ktor9 vychádza z jej prlnclpov 
•• prlhovl\ra sa k svojej dobe adresnými článkami. 

\lu ~n oclbornó hudobné časopisy - a k Ich sledujeme 
v hi~;tonckom odstupe - sa kryjú s v9vo jov9m1 fázami 
ná~ho ~kluda telského zväzu a s koncepciou , ktorú pre 
huclobn (> umenie ur~ovala komunistická strana. re to 
.av norutctlny a Jogtck9. Hned po vojne súvisi práco 
hudohn ýl' h ~asoplsov s prerastanhn národnodemokra 
!lckP. j , l'volúcle do revolúcie socialistickej. Casoplsy sl 
lltl'ln,tju vS!maf nové tendencie , ktoré spoločnosť pred 
l} m nupot.nula. V päťdesiatych rokoch sa časopisy orlen· 
tu jlt prcclov~etkym na tých , ktor! cltlll novú potrebu or
~ttnl ztu u• hudobného života a oceňovali umelecké ta
IPntv v nových súvislostiach. Do popredia sa dos táva 
t..ll t !'górln ~ocla l is tl ckého svedomia. Hudobné časopisy 
w wh .tl i 1.uvažnú úlohu najm!l v názorovej kryštallzá
r·t• v trit~denf .. duchov" a v upevňovani koncepcie so
tt.JllstJ tkéhu vývojcl, Neskoršlch 10 rokov sa prehlbu jú 
kont il .. tv so svetom. Táto problematika sa nechllpala 
,.,clnollw 11 u 1 v hudobn9ch časopisoch vldlme rôzny 
prí~ t up k viacerým ka rdinálnym otázkam. 2Iar, viaceré 
Jltlto ruvé tendencie sa oni v umeleck9ch časopisoch ne
vPdt!l. \'y hnúť krlzovému mysleniu, a tak môžeme po
"" 'rne ruhko z jednotllv9ch ~asopisov vycltlť, ako sa 

a utOI'l ot·ientovolla ak9ml cestami sa vyvl)ala prácu jed 
no tltv ých časopisov. 

Neskoršie pripomienky a na jmll Poučeni e znova u plat 
riujú a dalej rozvlja)Ct socialistické my!tlenle a posllňu 
JÚ celkovú koncepciu našej hudby. Všetko možno dolo 
žlf dok ladmi, a tak zachytiť názorovú konsolidáciu a ~ 
tiou súvisiaci proces rozvoJo súčasnej československeJ 
hudobnej tvorby o vzdela nosti. 

Pos ledn9ch 10-15 rokov majú hudobné časopisy ná 
padn9 podiel na novom kryštallzovanl umeleckých ta 
lentov, na z)avn9ch rozvojových trendoch l na spevne 
nl kultúrnopoliti c kej llnle súčasnej českoslovenkej hud 
by. Napriek tomuto zjednodušenému pohl adu to Isté. 
že socialistic ké' ftlozof ic ké východiská boli a zostáva ((t 
hlavnou východiskovou silou celej našej súčasne) vzde 
lanostl. História raz docenl podiel jednotlivcov na tých 
to trendoch a určite nenechá bez povšimnutia a ko s.t 
vyvljala generálna llnla u čo všetko ju posllňovalo. 

Každé vzdelanosť so postupne doprucovávo k určlt9m 
výs ledkom a k určitému bohatstvu. Teši nás, že u nás 
novinárska profesionalita nezostala trčať na pol cesty. 
Viacer! našl hudobnl žurnalisti ovládajú rôzne typy no 
vlnárskej práce. Nachádzame rozbory , syntetické člán 

ky, glosy, notlcky, hudobno-zemepisné črty , profily, hu
dobné fejtóny a pod. Nerozvljajú sa rovnocenne. Roz 
hodujúce zostáva , čl sa podarilo hudobn9m vedcom d 
kritikom správne oceni( tvorbu, koncel'tné v9kony r 
bežnú umelecko-spoločenskú prax. To sCt vždy najväčšie 
zložitosti. Marxisticko-leninská estetika vypracováva sys
tém kritéri!, zdokona luje Sil a viaceré hodnoty už Zll 

včasu rozoznala. Pre trváva jú však rôzne názorové ša b· 
Ióny, ohladuplnosf k menám a niekedy at nacionálne 
pohlody. K t9mto otázkam sa zaujlmajO rôzne s tanovis· 
ka a zdá sa, že kl'itická a ona lytlcká pt·ax sa predsa 
len zdokona luje. 

Uznanlivo muslme hovori( o práci časopi sov tom. kde 
správne docenili dominantné diela na!;ej prlromnostl a 
ukázdli a mnohokrát potvrdili stabilný v9znam špičko
v9ch náročných diel. Bez odborn9ch časopisov by tieto 
Is toty v národe neboli. Nepovažu jeme zo mlnus , že hu 
dobnl publicisti a hudobnlc1 vôbec majú ni ekedy prob 
lémy s .,novou " hudbou, ktorej kritériá a vlastný spo
ločenský význam nie sú dosť ujasnené. I tak sa pomer
ne vera vykona lo Jl l'i určovani a objastiovaní rôznych 
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unportovan9ch tt end ov a Ich prlpadnej nEWhodnostl . 
Pt·llca novinárov je v tomto zmysle zložltá. ' Prevláda 

jll mnohonásobne rozvetvené prlstupy, osobné návyky 
a najosobnejšle sympatie. Niekedy stoja v roz(1'ore s ob
Jektlvnyml kritériami a tvrdošijne sa držia vo vedomi 
rudi. Považujem za plus v našej práci, že sa zavčasu 
pochopila vlacvrstevnosf súčasnej hudby a zároveň po
treba zdôrazňovať základn9 význam .,st redného prúdu", 
ktorý je p'qdla Lenina hlavn9m nositelom v9vojových 
tendencif. 
Súčasná československá tvorba rozvetvuje svoje pôso

benie do najr• zmanttejšlch sfér človeka a prehlbuje si 
svoj v9znam v spoločnosti. Nie sme vždy dosf odvážni 
povedať pravdu o skladbách a umeleckých v9konoch, 
ktoré nápadne pokrivkávajú za dokazatelnou proCesto
nalitou. Ťažko poveda( čl sa sltuáoia zlepšuje, avšak sú 
v9razné snahy dat mies to otvoren9m kvalifikovaným 
kritikom a byt na strane pravdy v prlpadných názoro
vých konfliktoch. 

Všetky naše časopisy si už roky uvedomujú, že treba 
s ustavne pestovať medzinárodné porozumenie medzi so
ciallstlck9ml štátmi, bojovať o názorovll jednotu, podlo
ženCI pravdami marxisticko-leninskej estetiky. Pomerne 
vera sa urobilo pre zbližovanie hudobn9ch kultťlr socla · 
llstick9ch štátov a pre zmenšovanie vzdialenosti medzi 
národn9ml kultúrami bratských štátov. Nepomerne vy
vinutejšie sú naše vedomosti o hudbe v ďalšieh socia 
listických krajinách a možno povedať, že sa tu daleko 
prekročil bežný horizont vedomosti . Nikdy sa naprl~lad 
torko nevedelo o Bartókovl, Sostakovičovl, Szymanow
s kom, Prokofievovi, Enescovt , E. H. Meyerovi. ale l, Lu
toslawskom. ako vieme teraz. Nehovorlm, že to všetko 
je dokonalé, a le nápadn9 pokrok mOže každý reglstt·o
vať. Hudobné časopisy tu majú ešte vždy velké rezervy. 
Nedopracoval• sme su k odbomému porovnaniu t9chto 
velil<anov. ale najmä nie k Ich dostatočne hlbokému za
r~:~denlu do svetových kontextov. 

VSeličo vieme, všeličo tušlme. ale synteUcká prá,ca 
overená v jednotlivých socialistických š tátoch za tial ne 
existuje. Pota·ebovuli by sme ju l vzhladom na vä~šlu 
ofenzlvnosf socialis tickej hudby na Západe. Vystupu je 
tu prlliS Izolovane a zattar sa nevyslovila téza poslln lC 
spoločné rysy a ukazovať naše socialistické hodnoty 
všade tam, kde by mohol byt záujem. Skladatelské zv!l 
zy by mohli prijat na svojich zjazdoch závažný bod, 
že sa bude pracovať na spoločneJ propagácii hudobných 
hodnOt a že sa prekroči koncepcia určitej ohraniče
nosti. ZDENKO NOVACEK 

úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku 
Od tli. Januára do 8. februára tohto 

roku hosťovala Slovenská filharmónia ui 
po druhý raz v Ja ponsku. Absolvovala 
15 koncertov pod vede nfm dirigentov 
národné ho umelca Zdeňka Koller a ( diri
goval 13 koncertov) a zaslúlilého umel
oo Bystrlka Režuchu (dirigoval 2 kon
certy ). Umelecký zájazd organizačne pri 
pravila - za spoluúčasti koncernu To
shiba - agentúra Japan Arts Corpora 
tion , ktorá sa špecializuje na spoluprá
cu so socialistickými krajinami, najmä 
so ZSSR, NDR a CSSR. Toshiba tohto 
roku uf po piaty raz organizovala kon
certný cyklus Aurex , na ktorý pozýva 
1ohraničné orchestre a prominentných 
sólistov, ako na pr. Londýns ky filharmo 
nický orches ter : orchestre z Amsterda
mu a Budapelti . Slovenská fllharm6nht 
nlelenfe dôstojne obstála v te(to medzi 
národnej konkure ncii a čestne reprezen 
tovala československé interpretačnó 
umenie, a le frenetický aplauz po kaldom 
1 koncertov svedčil o fakte, fe sl svo
jim umenlm zlskala aj priazeň japon
ských mllovnlkov hudby. SF väčllnou 
koncertovala vo velkých sálach a podfa 
Uotistických údajov , ktoré poskytla 
Toshiba, koncertý SF navAtlvilo 2!!tio50 
poslucháčov . Okrem prlatefského stret
nutia členov SF s tromi tokijskými or
ches trami, na ktorom za účasti čs. ver
vysÍo nca Ing. Gustáva Smida odovzdal 
riaditel SF dr. Ladislav Mokrý , CSc. rla 
ditefovi Japan Arts p. Nakatovi TaUcho
vu medailu SF za rok 1985, konal sa 
koncert drufby na radnici vo Funa
baschl, polmll!Onovom predmestl Tokia, 
1tretnutle s obyvatefml Hl roll my, kde 
~lenovia SF pololill kvety k pamätnfku 
obeti jadrového výbuchu, a ďallle spo
loi!enské podujatia, či besedy. Hosťova 
nie Slovenskej filharmónie v Japonsku 
chceme prlbli!Jť čitatefom H! prostred 
nlctvom slov tých, ktorr reprezentovali 
nalu krajinu na japonskom zájazde. 
Doc. dr. LADISLAV MOKRÝ, CSc., 
riaditel' SF 

japonsko, krajina vychádzajúceho sln 
ku sa v posledn9ch desaťročiach s talo 
l••dnfm z najaktlvnejšlch l najatraktrv 

nejšlch centier hudobného života v stí 
časnom svete. Potvrdzuje to prenlkav9 
rozvoj tamojSleho hudobného š kols tvu. 
odkial na .,postgraduálne" škole nie na 
najlepšie európske l americké učllištlu 
prichádza stále viac dobr9ch sólistov, 
dirigentov l originálnyc h s klada telov. 
stúpajúca kva lita japonsk9ch symfonlc 
k9ch orchestrov a v neposlednom t•ade 
vysoká úroveň u velmi intenzlvny, u nás 
ta kmer neznámy, záujem o vrcholky sve 
tového umenlo v kompozičnej l inte r
pretačnej sfére. Treba preto vysoko oce
nif s kutočnosť, že na tomto pren lku
vom rozvoji už desaťročia partlclpu j(J 
najlep~l preds tavlteltll čes kej hudobnej 
kultúry, najuk tlvnejšle a na júspešnejšie 
národný umelec Zdeni!k Košler . ktorého 
umelecká autorito v jAponsku je vskut 
ku mimoriadna. Bolo a je preto pre Slo
venskú filharmóniu velkou v9hodou oJ 

ta kpovediac zárukou úspechu. že ob<~ 
svoje ztítuzdy v japonsku mohlu ttbsol 
vovaf prAva s týmto skvel9m umelcom. 
NaSe zájazdy totiž v9razne prispeli k to 
mu. že dnes už možno hovorit o čes
koslovenskej účasti na japonskom hu 
dobnom živote v pr·avom zmysle slovu. 

Druh9 zá jazd SF sa oproti prvému od 
Iišova! t9m. že sme muli podstatne priaz
nive jšie podmienky pre svoje hosťova 
nie - váha SF oproti prvému zájazdu 
vduka úspešnému e nt1·ée i početn9m gra
mofónov9m nahrávkam orchestra, pre
dávan9m na japonskom trhu, podstatne 
vzrástla a velmi zreterne st úpla aj ume
lecká i spoločenská autorita Zdeňka Koš
lera. V orchestri sa velmi priaznivo pre
javi:Ji kvality našich mladý.ch vedúcich 
hrAčov l vysoká umelecká dlsclpllna , ale 
aj skutočná kolektlvna umelecká tvori
vos(. vďaka ktoreJ nebol a nt jeden kon
cert len prtemern9. Inšpirujúcu sila di
rigenta vzbudila v orchestri jeho na j
lepšie schopnosti a muzikants ké kvali 
ty . Rád dodávam , že rovna k9 pr!stup 1 

úspech vyvola lo dirigentské umenie šéf 
dirigenta SF Bystrlka Režuchu, ktor·ý s 
našim orchestrom v japonsku velmi 
úspešne debutoval. 

15 koncertov SF vo v!;e tkých JUpon 
sk9ch velkomesrách 1 popri dvoch kOh· 

Národný umelec ZdenAk Koller a členovia Slovenskej fllbarm6nie po koncer
te v meste Fukuoka. 

t:ertoch v Tokiu ht·a t náš orchester napr·. 
v Kyóte, Jokohame, Osake, Fukuoke, Na
gojt l l na tamojšie pomery v menši ch 
mestách charakterizovala p1·e nás sprvu 
prekvapujúca, no o to radostnejšia s ku
točnost, že všetky koncertné stene boli 
do pos ledné ho miesta vypredané. Vážime 
sl ro hlavne preto, že sme napospol vy
s tupovali vo velk9ch sieňach [od 1500 
do 2500 miest) , pl'lčom na vlacer9ch 
miestach museli usporiada lella prida ť 
s tovky prlstavkov. Išlo pritom až na jed
nu výnimku o a kusticky vynikajúce sá
ly, povä~šine postavené v posledných 
rokoch. 

Ešte vtuc nás tešil ľak!, že vynikajúce 
v9kony nAšho orchestru sa stretli s rov 
nokou vymku)úcou odozvou u publlk<~ 
zloženého azda spolovtcc z ml .tdých ru 
d l. Tri prlduvky na konci každého kon 
ce rt u hovoriu zu v~etko. <ll keď to kt'lto 
vyznenie nu~lch koncertov prekvuprlo ,, 
pote~IIU niP.If'n nil~ otl t' il l llll ~ l t' h J•tJ)UI' 

sk9ch hostltelov. V Japonsku sa totiž 
stále viac prejavuje negatlvny vplyv spo
trebnej importovanej zábavnej hudby, 
ktorá sl zlskala vefkú časf mlad9Ch a 
na prebohatom trhu nahrávok s tále viac 
vytláča ,,vážnu" hudbu. Aj ked naše 
koncerty nemožno preceňovať, Isto za
pôsobili v pozlt!vnom zmysle ako aké
si antldotum proti tomuto negatlvnemu 
trendu v japonskom hudobnom živote. 
Hosťovanie Slovens kej filharmónie v 

japonsku nepochybne upevnilo autorttu 
československej hudobnej kultúry v le t 
to krajine u preukázalo, že v kultťtrne j 
spolupráci medzi nami n japonskom mil
me čo ponúknuť. Na druhej stra ne tra 
dičný záujem našej verejnosti o japon
s ké hudobné umenie potvrdzuje, že sa 
tu vytvAru piodn9 d pre obe strany za 
ujlmav9 dia lóg, ktorý svojim v9znamom 
presahuJe rámec hudnbn9ch kultúr· a 
s tAvu su nt!Utn'edl.lutelným fRktoa·um nte 
dztnórcHint•t 'POluprlif' l' 
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STACCATO 
• FRANJO HVASTIJA JUBI

LUJE. Nie je tomu tak dávno, 
čo barytonista l'ranjo Hvastija 
(nar. 11. :t. 1911) patril medzj 
najvfraznejile osobnosti opery 
Slovenského národného divadla 
v Bratlslavo. fcnto juhoslovan
aký rodák z Ľublany nailiel 
avoj druhý domov v naiej vlas
ti. Casto hovorieval, že slovan
aký národ mu je velmi bllzky 
svojou mentalitou a má k ne· 
mu vzťah ako k svojmu rodné· 
mu bratovi, a preto - i keď 
mal ponuky na operné scény 
iných iltátov - bez rozmýllra
nla sl vybral Ceskoalovensko -
Bra tislavu. Operný spev študo
val na Konzenatóriu v Ľubra
ne. Po absolutóriu pokračoval 
v iltúdiu vo Viedni u vynikajú
cej profesorky spevu Rado-Da
nlelllovej. Napokon sa usld-
111 IJatnalo v Bratislave. V ro
ka 1940 ho totll prijali za só
listu nailej pnej opernej scé
ny - Slovenského národného 
divadla. Mnolstvo náročných a 
nezabudnutelných postáv rôz
neho charakteru, ktoré tu vy
tvoril, len dokazuje, aká širo
ká bolo jeho umelecká škála. 

V SND sa uviedol postavou 
Peer Gynta z rovnomennej ope
ry Wernera Egka. Publikum 
vtedy priviedol - obrazne po
vedané - priam do varu. Ne
bola to len výborná hlasová 
technika, strhujúca dikcia, pre
krásna kantiléna, suverénne 
výilky, a le aj obdivuhodný he
recký prejav, ktorým fascino
val obecenstvo. Nasledovali 
dalilie postavy. Z bohatej gaU!
rie jeho kreácii vyberáme aspoň 
niektoré: figliarsky Barbier zo 
Sevilly, utrápený otec Germont 
z Travloty, násllnlcky Scarpla 
z Tosky. charakterovo rozpolte
ný a zúfalý hrbatý králov lalo 
Rigole tto , temperamentný a 
bezstarostný toreador Escamil
lo z Carmen, zákerný Canlo, 
elegantný a ilarmantný sveták 
Eugen Onegln l !!estný a udat
ný Igor z Borodlnovej opery 
Knieža Igor pod umeleckým 
vedenlm sovietskeho reliséra 
Nikola ja S. Dombrovského. 

Dnes sa Franjo Hvastlja ve
nuje pedagogickej !!innosti a 
odovzdáva svoje bohaté ume
lecké sklísenostl svoJim lia
kom. -ZA-

• KONCERT CLENOV KRAJ
SKEJ POBOCKY ZSS V KOSI
CIACH. V koillckom Dome ume-

nla sa uskutočnil 27. januára 
1986 .,zväzový" koncea:t v rám
ci cyklu komorných pondelkov 
Státnej filharmónie. Na ňom 
demonštrovali svoju aktivitu 
členovia interpreta!!nej sekcie 
východoslovenskej nilsovej po
bočky. Usporiadatelia espono
vali v programe 16ča1n6 slo
vensku tvorbu; jedine na 6vod 
koncertu zaznela skladba so 
svetového repertoáru - Sonáta 
pre violu a klavlr M. l . Gltn
ku, ktorú oduilevnene pred
niesli Jozef Kýika a Pavel No
vo tný. Akordeonlsta Vladimir 
Cucbran uviedol Prelúdlo rap
sodico od Jozefa Podprockého, 
ktoré je vlastne 16!!asťou cyk
lickej skladby a mimo nojbo 
pôvodného kontestu pllsobllo 
nevýrazne, a od Juraja Hatrf
ka Melancholický monológ. 
Hatrlkova skladba má zrejme 
programový podtest, vyznieva 
fa rebne a dynamicky saujfma
vo. Po prvf raz v Kollclacb sa
znelo aj Hatrlkovo Hladanle, 1 
podtitulom piesna pre bule a 
klavlr , ktoré naopak nepatrf 
k reprezentatfvnym dielam Hat
rlkovej tvorby - najml · pre 
nesúrodosť medzi slolitou fak
túrou klavfra a prostfm al 
iniltruktlvne stavanfm partom 
husU, a le aj pre obsahovo-vf
razovú pestrosť, ktorá evokuje 
otázku, komu je vlastne sklad
ba - Interpretačne l poslu
ch6!!sky - určená. Anna Lič
ková a Karol Petróczi predvied
li dielo so zrejmým entuziaz
mom a snahou vyťallť ma:ú
mum z partii, ktoré miestami 
prezrádzajú skladatelov zmysel 
pre humor, poéziu i dramatlc
kf pátos. Záver koncertn pat
ril Poetickej hudbe pre organ 
od Ladislava Burlasa, ktorá v 
podanf Emflle Dzemjanovej 
patrila k skuto!!nému vrcholu 
večera. -Dur-

e ZÄJAZDY S HUDOBNOU 
TEMATIKOU. Jednou z foriem 
prlbllllť našim obyvatelom hod
noty hudobnej kult6ry aj sa 
hranicami nailej vlasti sú no
vé zájazdy cestovnej kancelá
rie CEDOK Bratislava, n6m. 
SNP 14. V tomto roku usporia
dali niekolko zaujlmavých po
dujati: zájazdy do Kissfaludyho 
divadla v Gyóri na predstave
nie Memento svetoznámej ba
letnej skupiny lvána Márkó a 
Lehárovej operety Veselé vdo
va. Siroký okruh nadlencov 
nallla ďalllla ponuka na kon
cert speváčky Yoko Ono v Bu
dapeitt, na ktorý boli vypra
vené 4 a utokary. 

ŠKOLA A HUDBA 
HODOBNA NÄ.UKA pre 1. roi!nfk 
ĽŠU 
OPUS, Bratlalava 1915 

Zavádzanie novej obsahovej 
prestavby na Iudov9ch ško
lách umenia prináša Inováciu 
do v9chovnovzdelávacleho pro
cesu, hlodá vhodné prostried
ky, formy a metódy práce, vy
pl9vajtlce zo snahy podnietiť 
rozvoj estetického cltenla žia
kov. Stlhrn poznatkov z dlho
ročnej pedagogickej praxe a 
činnosti v oblasti v9uky hu· 
dobnej náuky predkladá odbor
n9 tlm autorov - Boril Tuna, 
VIera SluJkod, Rolud Fiala, 
Ladl1lav Ganser - v podobe 
vyhladávanej učebnice Hudob
nej náuky, zatla r vydanej len 
pre l . ročnfk tudov9ch škOl 
umenia (plánované stl nad v lz
né knižničné vydania vo vyda
vatelstvo Opus, ktorých autori 
ul! vypracovali ul!ebnice pre 
2., 3., 4., 5. a dalšie ročnfky). 

Hudobntl náuku v stllade s 
učebn9ml osnovami nsu schvá
lilo MS SSR výnosom č. 
2852/1984-20 zo 7. marca 1984 
ako učebnicu pre žiakov l . roč
nika I. stupňa základného štO
dia Judovej školy umenia. 
Zohladňujtlc reálne možnosti 
(v9uka HN 1,5 h t9l!denne) ~ 
prlhlladajtlc 1na optimálny vek 
žiakov (6-7-ročné deti) auto
rl rozvrhli učebnicu do osem
nás tich kapitol. v obsahu nad
väzujú na v9sledky dosiahnuté 
v prlpravnom šttldlu v oblasti 
rozvljanla vokálnych, rytmlcko
pohybov9ch, Inštrumentálnych, 
percepčn9ch a tvorlv9ch čin
nost!. 

Predmet HN sl kladie a ko vý
chovnovzdelávac! ciel základntl 
tllohu, vedome formovať akttv
ny vzťah žiakov k hudbe. Au
tori namačujtl, že Ide o nov9 
pohlad na vyučovanie hudob
nej náuky, pričom jej doteraj
šia závislosť od lnštrument61-
neho vyučovania sa meni na 
"partnerský vzťah dvoch r ov
nocenn9ch disclpl!n, ktoré ma
jtl rovnaký podleJ na utváran! 
Judského profilu žiaka r:Su". 
Casovo-tematick9 plán rozdelu
je učivo na jednotlivé mesiace 
učebného roku. Hudobn9 ma
teriál akceptuje Ioglck9 postup 
v myslenl: od poznávania ne
známeho smeruje k premlet
nutlu zlskan9ch poznatkov do 
pojmovej podoby, pričom pre
chádza od jednoduch9ch prob
lémov k zlol!lte jšlm. DOraz sa 
kladie najma na uplatnenie 
vlas tnej tvorivej činnosti. Ako 
prfloha učebnice slť1l!l diagram 
klaviattlry a notovej osnovy s 
potrebn9m počtom pomocných 
linajok, ktoré plnia tllohu jed
ného z konkretlzačn9ch pros
t riedkov pri uvedomovacom 
procese. V každej z kapitol sa 
prelfna jtl jednotlivé činnosti. 
Vychádza sa z percepcie hu
dobn9ch sklad ieb a Ich s ledo-

vanla v notovom zápise. Z po
čutého sa vyvodzujtl potom l 
teoretické poznatky_ Teda na 
mies to deflnfcll uprednostňuje 
metodlck9 postup základná 
sktlsenosť, objasnenie a z nej 
napokon konkretizáciu ako 
predpoklad k trvalému osvo1e
niu sl hudobn9ch pojmov hra
vou formou. Z podobného hla
diska vychádzali autori 1 pri 
v9bere Judov9ch plesni, zosta
vovani lntonačn9ch a rytmic
kých cvlčent. Prflohou učebni
ce má byť l gramoplatňa s na
hrávkami skladieb (zatial ne
vydan4) , ktoré stl uvedené v 
Zozname skladieb určen9ch na 
počtlvanie. Ide o fundovan9 v9-
ber, starostlivo zvál!en9 a pra
xou overen9. Je potešitelné, l!e 
z 34 uveden9ch skladieb, vlč 
šlm dielom stl zastllpenl slo
vensk! a českt skladatelia: L. 
Burlas, J. Cikker, O. Ferenczy, 
O. Francisci, T. Frešo, J. Hanu!!, 
J. Hatrfk, T. S. Martlnsk9, A. 
Sarauer, E. Suchoň, J, Zimmer. 
Zlacl sa v priebehu roka na· 
učia a osvoja sl 67 Judov9ch 
a umel9ch plesni, čo Iste nie 
je zanedbatelný počet. 
Učebnica je vkusne tematic

ky Ilustrovaná. Obálku navrhol 
a Ilustroval Peter Kltlčlk. Pro
greslvnosf, metodická premys
lenosť, odborná erudovanosť sO 
základn9ml prednosťami učeb
nice Hudobnej náuky pre l. 
ročntk r:Su, ktorá Iste nájde 
v praxi adekvátnu odozvu a o
cenenie. 

ESTETICKA. vtCHOVA 
Ui!ebnlca pre stredné sdravot
nlcke lkoly 
Autorka PhDr. Zdeňka Zatlou
kalov6-KallDDv6 
Vydavatelstvo Oneta, n. p. 
Martin 1985 
Tranalatlon Ľudmila Klanlčko
v6 
Scbv6Ulo Ministerstvo sdravot
nlctva SSR ako učebnf test pre 
stredné sdravotnlcke lkoly, od
bor detskfcb a sdravotnlckych 
se1tler. 

Predmet estetickeJ v9chovy 
a ko dôležitá oblasť v komplex
nom, harmonickom rozvljan! 
lntelektov9ch a emocionálnych 
zložiek osobnosti vedie k for~ 
movaniu mladého človeka , k 
obohacovaniu jeho duševného 
života, k utváraniu správneho 
postoja k Judom, kladnému 
vzťahu k prostrediu, v ktorom 
žiJe - s táva sa jedn9m z pros
triedkov poznávania estetična, 
krásna. Učebnica este tickej v9-
chovy určená pre stredné zdra
votnfcke školy má poskytntlf 
základné poznatky z oblas ti 
estetiky. Autorka v tlvode cl
tuje V. G. Belinského: .,Este
tické cltenle je prameňom vše t
kého prekrásneho, velkého a 
človek zbaven9 tohto citu sto
J! na tlrovnl nemej tváre" . Ob-

sal!nos f myšlienky dostatočne 
objasňuje dOvod, prečo je po
trebné zaoberať sa estetikou l 
v školách mlmoumeleckého za
me rania. 
Učebnica E1tet1ckej vfcbovy 

má 322 s trán, rozdelen9ch na 
3 časti : I. Kulttlrne dedičstvo, 
II. Kultúra životného št91u, 
III. Ovad do výtvarn9ch tech
nik. Prvá časť vzhladom na 
prierez his tóriou Je najobsal! 
nejš,la a aJ počtom strán naj
rozsiahlejšia. Tematický celok 
poskytuje prehlad v9voja ume
nia od praveku po stlčasnosf. 
Polemickou sa s táva časť s nll
zvom "Hudba - prlatelka", 
kde nachádzame množstvo tlda
jov, s ktorými nemôžeme stl
hlaslf, tak terminologického 
ako vecno-faktografického rá
zu. Napriklad na s. 126 - " tOn 
husi! je vysok9, basy hlbok9" , 
správne kontrabas; na s . 175 

Igor Hrušovský, správne 
Ivan Hrušovsk9 nar. 1927; po
dobne J. Parlk, správne Ivan 
Parlk nar. 1936; na s. 176 -
F. Klina namies to F. Kllnda 
a td. Vzhladom na v9voj sloven
skej hudobnej kulttlry kapito
la .,Stlčasná slovenská hudba" 
(str. 171-177 ) je nepresná, 
his toricky skreslená a odbor
ne neujasnená. Jednotlivé skla
da telské generácie sú nedos
ta točne diferencované a je pri
na jmenšom bizarné uvádzaf 
a ko reprezentantov moderny P. 
Simala , P. Kolmana, L. Kup
kovlča. Slovenská hudba má 
množstvo talentovan9ch skla
datelsk9ch osobnosti z radov 
mladej generácie, ktoré by sl 
zasleížili pozornosf, podobne by 
bolo potrebné rozšlrlť tdto ob
last i o Interpretačné umenie. 
Snáď najviac zaujme š tuden
tov zdravotnlckych škôl prob
lematiko arteterapia a muzika
terapie, ktorá sa tu spom!na 
len okrajovo. 

Druhá a tre tia časf - Kul
túra životného štýlu. Ovod do 
v9tvarných technik - zaobe· 
rajtl sa otázkami estetiky v ml
moumeleckej oblasti, podávajú 
praktické návody napr. ako sl 
vkusne a prakticky zariadiť 
byt, ako sa moderne a pritom 
funkčne obliekať, ako uplatniť 
fantáziu vo vlastnej este tickej 
tvorbe a td. Jednotlivé kapitoly 
učebnice so oddefované kon
troln9ml otázkami, úlohamt a 
cvičeniami. · 

l napriek uvedeným nedos
tatkom učebnica poskytuje 
množs tvo všeobecných poznat· 
kov, ktoré doplňa llustračn9 
materiál - 174 čiernobielych 
obrázkov k prebranej proble
matike. Učebnica je zároveň 
dôkazom toho, l!e práca syn· 
tetlckého charakteru zasahuJú
ca do rôznorodých umeni vyža
duje nutne· spoluprácu odbor
ného Hrou , aby podobné ne
dostatky nedominovali a pr!
padné sporné state boli konzul 
tované a od borne upresnené. 

BOZENA DLHAROVA 

e V TEJTO SEZONE uplynulo pät' rokov od zalo!enla detského 
speváckeho zboru Radost pri Závodnom klube ROH n. p. Jas a Ľu
dovej llkole umenia v Bardejove. Svoju činnost začal v septembri 
1980 ako BO-členný zbor pod vedenlm dirigentiek Ľubomlry Kai
prikovej a Márie Ourčákovej. Okrem pravidelných vystúpeni v Bar
de jove zbor účinkova l aj v Bardejovských Ktipeloch, Svldnlku a 
Detve. Prostrednlctvom televlzle sa predstavil v programoch N6v
ilteva v klube, Lastovička, Mestá naiich dol , A pri tom speve a 
Marovaný svet. Na ll. krajskej súťali dets kých speváckych zbo
rov 19. aprfla 1985 v Prellove zlskal umiestnenie v l . pásme spo
lu so speváckymi zbormi z Preiova- a Popradu. Na jubilejnom 
koncer te 19. decembra 1985 sa tento dnes 50-členný spevokol 
pozostéva jťíci zo !lakov ZŠ predstavil náro!!ným repertoárom. V 
Mli!!asnosti pracuj6 pri telese dve prlpravné oddelenia. Na obr. det
ský spevácky zbor Radosť s dirigentkou Máriou Our!!ákovou. 

CELOŠTÁTNA AKORDEONOVÁ SÚŤAŽ V HOROVICIACH 

• STRETNUTIE ZÄSTUPCOV 
KLUBOV HUDOBNEJ MLÄDEZE 
SLOVENSKA. V dňoch 14.-lli 
februára 1981i sa v Pleiťanocb 
pracovne stretli zástupcowla 
klubov Hudobnej mládele Slo
venska , aby spoločne bllanco
VIIlt svoju prácu za uplynulf 
rok. Zillll sa zástupco-via zo 17 
klubov, ktoré pracujú v Marti
ne , Turzovke, Humennom, Hur
banove, Handlovej, Dubnici nad 
V6bom, Krupine, Zlarl nad Hro
nom, Modre, Tatranskej Lom
n ici, Kotmarku, Rimavskej So
bote, Nových Zámkoch, Koili
claeh, Nitre, Piešťanoch a Tur
čianskych Tepliciach. Hosťom 

stretnutia bol člen predsednlc
tva Spoločnosti pre starú hud
bu prof. Miroslav Venhoda. Sú
čalťou poduja tia boU l dva kon· 
certy: na pnom vyat6pil s6.bor 

v dňoch 6.- 7. februára 1986 
sa v Horovtciach uskutočnil ul! 
13. ročnlk celoštá tnej akordeO
novej sófal!e v sólovej hre na 
a kordeóne l v odbore akordeO
nové duá. K pôvodnému vyhla
sova telovl stltal!e Generálnemu 
rladitels tvu Ceskoslovenských 
hudobn9ch nástrojov sa tento
raz prihlásila Ceskoslovenská 
umelecká agentOra Pragokon
cert a Cesk9 hudobn9 fond. 
Nad stltal!ou mali záštitu MI
nisterstvo školstva CSR a Cas-
ký (!stredný v9bDr ZCSSP. 

Chorea antiqua, na druhom 13. ročn!k sOfa l!e sa vyzna-
klavlristka Zuzana Paulecbov6. čova l neb9valým poč tom zú-
lnlplratfvny bol i klubovf pro- častnených kandidátov: v ka-
gram, ktorý tentoraz pripravili tegórl! juniorov bolo 20 s11ťa-
členovla Klubu hudobnej miA- l!laclch , u seniorov 12 a v od-
deJe v Pieiltanoch a venovali bore akordeOnové duá tri sO-
ho umeleckému odkazu J. S. bory. 
Bacha a G. F. Händla. (-r-r) V tej to počtom silnej kon-

e CESKOSLOVENSKf ROZ- kurencii mali obidve poroty, 
zložené z popredn9ch pedagO-

HLAS V PRAHE vydal v r . 1985 gov akordeOnovej h ry z kon-
v edfcll Rozhlasová práca zbor- zervatórll a vysokých hudob-
nl!!ek venovaný Mirkovi Oi!adll- n9ch škOl CSSR, nelahkú úlo-
kovi. Tento významný hudobný hu, zodpovedne a čo najobjek-
vodec by bol oslávil pred dvo- t!vneJš!e rozhodneí( o vltazovl. 

Ka ndidá ti na prvenstvá sa uká -
ma rokmi svoje 80. narodeniny. zall ul! v prvom kole, je po-
Editori ukázali pods tatu Oi!ad- tešujtlce, l!e v ka tegOr!i junio-
Ukovbo vfznamu, jeho pri_nos rov sa do 2. kola prebojovali 
do českej hudobnej vedy l je- zo štyroch slovenských tlčast-
ho vofké zásluhy v č!!kOilo- nf kov t raja. (všetci ziska ll oce-
venskom rozhlase. Mirko Očacr--- _ _ nenla), v kategórii seniorov zo 

šieStich slovensk9ch seíťal!la-
lfk urobil vera pre najvyHle clch posttlplll štyria a vybojo-
hodnoty československeJ národ- vall s l tri ceny. 
nef kultdry. Prevažná väčšina t rofeJI pu-

tovala teda na Slovensko, čo 
Iste o le je náhoda, a le v9s le
dok dlhoročneJ práce vynlkajl1-
clch pedagógov; dokumentujO 
to aj v9sledky predcháctzajtl
clch ročn!kov. Kedže stltal! ju
niorov a seniorov prebiehala 
paralelne, nebol·o možné s ledo
vať v9kony všetkých stlfal!ln
clch . 

V kategórii Juniorov l. mies
to zfskal Róbert Jurčo z Kon
zervatória v Zlllne. Má za se
bou viaceré významné ocene
nia, z nich je na jcennejšie 
snáď minuloročné l. mies to na 
sOťal!i Confederaclon Mundlal 
del Accordeon v Portugalsku. 
2. mies to udelili Martinovi Va
eulčlakovi (žilinské konzerva
tórium) , ktorý z!skal aj cenu 
SHF za najlepšiu interpretáciu 
s lovenskej skladby ( J. Hatr!k: 
Kontrapunktický monológ) . 3. 
cenu sl odniesol Roman Malf 
z Konzervatória v Plzni. Cestné 
uznania zts k all : Jana Kllnlgs
marková Konzervatórium 
Bratislava, Frantilek Holec -
Konzervatórium Praha, Marce
la Kadlčlková - Konzervató
rium Kroml!rlž, Vlastimil Pelek 
- Konzerva tórium Pardubice. 

V kategórii seniorov l. cenu 
zlskala Jarmila Luptonk6, pos
lucháčka 6. ročnlka Konzerva
tória v Zlllne. Svoj náročný 
program zvládla spofahllvo, s 
obdivuhodnou tech.nlckou Is to
tou a temperamentom. Udelili 
jej aj cenu Ceského Qv ZCSSP 

za najlepšiu interpre táciu 
skladby sovietskeho autora (V. 
Zublckij : Karpa tská s uita ). 
2. miesto si vybojoval poslu
cháč 2. ročnlka VSMU v Bra· 
tis la ve Bori• Lenko ; h rá velmi 
inteligentne a muzikálne, o 
čom svedčia a j dalš ie uznania 
a prémie, ktoré mu udelili : ce
no SHF za najlepšiu interpre
táciu skladby súčasného slo
venského autora ( Mela nchollc· 
ký monológ j . Hatrlka) a pré
mia CHF za najlepš iu interpre
táciu skladby súča sného čes ké · 
ho skladatera ( M. Ra ich l: So· 
natlna) . 3. miesto ziska ! Peter 
Celec z Konzerva tória v Koši
ciach (6. ročnlk) . Cestné uzna
nie udelili Ladislavovi Hor6ko· 
vl z Konzervatória v Prahe. 

V kategór ii ako rdeónové duá 
s uverénne zvltazilo a kordeOno· 
vé duo VSMU v Bra tis lave v 
zloženi Boris Lenko - Ľubo
mir Zovlc. Odnies li si na jvy?; 
šle ocenenie poroty, vecnú ce· 
nu MsNV l sympatie pos luchá· 
čov. 2. cenu neudelili , 3. cen u 
zlskalo duo Eva Flasarová -
Milada Malulková (Konzerva tO· 
rium Kroml! t lž) . 

Pekné zážitky z dv och s úťaž· 
n9ch dni zavtšil koncert vltu · 
zov v Spoločenskom dome v 
Hotovlclach, ktorého .,zlatým 
klincom" sa sta lo vys túpenie 
pedagóga Ivana Kovala z Vy · 
sokel školy vo Weimare. 

OĽGA HABURCAKOVÄ 



KONFRONTÁCIE mate riál na školách st redného a vyš 
šlaho typu. Aj Ivan Parlk venoval svo
ju Sonátu s óloveJ viole, dielo uvie 
dol František Magyar. Do fondu 11-
tera ttlry pre violu prispel v najnov
š om čase Ilja Ze ljenka skladbou Tri 
kusy pre sólovtí violu. Je to dielo 
velmi tvárne a výr azove boha té. K 
uvedenej llte ra tllre moZno prlradlf 
a j skla dby Ivana Konečného. 

' 

GRAMU RECENZIA 
fV. O Uterattre pre wlola a hOI'be 
pre Ylola na Slonuka 

Oddávna sa tradoval názor , Ze pre 
vloiu vraj niet takmer !ladnej origi
nálnej llteratQry. Tento názor pOsobll 
dlhý čas blahosklonne na vteda jšlch 
pedagógov. OsvojlU st ho, pretoZe 
,.Istota" o neexlstujQcej llteratQre Ich 
pozbavlla nevyhnutnosti študovať a 
vyhladáva( 'lJolovQ llteratQru a umoZ
nlla Im naďalej vyučovať svojich 
adeptov na základe transponovaných 
diel, určených pre Iné nástroje. 

Postupná modernizácia hudby, jej 
výrazových prostriedkov, ako l mo
der nizácia didaktiky nástrojovej h r y 
vyvolali t rend stupňovať nároky na 
tOto nástrojovQ hru a zároveň zvyšo
\'a t cbarakte rlstlcktí svojráznosť, čo 
sQvlselo s rastllclm záujmom sklada
telov a Interpretov a viedlo k sna
terat(lru pre violu, ale aj sledovať 
s účasný zrod mnohých nových diel. 
hám presktlmat nielen hlstorlcktl ll· 

Ukáza lo sa, Ze u! od baroka moZ
no nájs( mnohé originálne diela pre 
violu v podobe rôznych sólových a 
skupinových koncertov, sonat, tan 
cov a 1., pričom sa dali bez zmien 
pouZU aj niektoré skladby pre gam
bu. FlgurujQ tu mená ako J. S. Bach, 
G. Ph. Telemann, G. F. Hllndel , J. G. 
Gra un, C. Ph. E. Bach. Klasicizmus 
priniesol doslovntí explOzlu v tvor
be violových kpncertov. ,Boli to pre
dovšetkým skladatelia pochádzajtlci 
v!l č~lnou z Ciech, · najma zo stami
covského rodu, ako l Vaňhal, Vra
nlcký , DruZecký, Benda, DittQrsdorf. 
Ployel, joseph Schubert a napokon 
l Mozart. 

An i v r omantizme sa tvorba pr e 
violu neodmlčala, spája sa s mena 
ml ako Mendelssohn, Schumann, We
l.!er, Relnecke, Berlloz, Llszt a lnl. 

K vrcholnému rozvaju violovej hry 
11 tvor by dochádza v 20. storoči, kto
ré moZno poklada ť za jef vlastnQ do
ménu. O tom svedčia nf mená hlav
ných reprezentantov-klasikov · mo
derny a ko StravinskiJ , Hlndemltb, Mil· 
haud, Mar tinO, Ba rlOk, Honegger, Sos
tukovlč, Chačuturtan. K nim m oZn o 
prlr ud1t ešte plejádu ďalšieh . sklada
tafov a ko Mallplero. Blacher, Wellesz, 
Kl'en ek a pod. 

Kto mé mo!nosť prellstovať sl ka
tulóg Fra nza Zeyrtngera , musi nut
ne zača t pqchybova ť o svoJom dote
r.:j~om názore o vra f neexlstujtlcc f 
Ol'lglná lnej litera túre pr e violu, na
vySe ll tera tCire rôzneho druhu. 

V te jto súvislosti sa ponllka zaufl· 
mt.vý pohlud na vývoJ slovenske J vio
loveJ ll teratCi ry, o ktoreJ má nezu
~vlltený s otva fasntl predstavu. S ra 
do~tou tot!! možno konš tatova ť ml
monadne boha tú tlrodu na poll tefto 
t \'Oľby u nas na Slovensku. 

SamozreJmým a neodš krlepite lným 
fa lHom fe, že sa s lovens ká tvorba 
pre violu viaže prednos tne n a 20. s to· 
ročle. Začiatok rozmachu moZno do· 
konca da t ovať až rokom oslobodenia 
l!l4!:i. 

Rozvoj tvorby pre určitý konkré tny 
di'Uh nás troja llzko nadväzuJe na roz
voj ln štrumen talizmu, stupňovantl na
ročnosť fa ktOry. ktora podmieňu Je 
ras t technicko-výrazoveJ ll rovne hry. 
čo zasa sllvlsl s úrovňou pedagogtc
kúho pôsobenia škOl a učitelov, kto -

rl dokázali udrZiavať konta kt s ume
leckými a .,lnštrumentélnyml" poZia
davkamt doby, s proflláclou hráčov 
- sólistov. Stl to moment,y, ktoré 
podnie tili a podnecufll l záujem skla· 
da telov o mélo beZné výrazové ro
vlny s pojené s dovtedy menej pesto
vanými nástroJmi. 

Atmosféra po osloboden! bola po
choplte lne poznačená pocitom rozma
chu, očakévanl a nových umeleckých 
cte rov. Hneď v prvých rokoch sa hlá
si k slovu 1 novodobá lltera ttlra pre 
violu. Jednou z prvých , ak nie vôbec 
prvou s kla dbou, bolo Concertino pre 
violu a orchester Miloša Kol'lnka. 
Svofu skladbu pochopltelne adreso
va l Jednému z vtedafšlch ta lentova-

Vlollata Milan Teleckf, agllnf propa
g6tor YIOlOY8j Uteratiry. 

Snímka : Ing. KOnOzsi 

ných a bs olventov konze rva tória. Po 
krátkom časovom odstupe sa zrodili 
da lšie kompozlc le, ku ktor ým patri 
predovšetkým Martlnčekova Hudba 
pre violu a klavlr , ako l Pa rlkova 
Meditácia , koncipovaná pOvodne pre 
violu s orchestrom, v neskoršom pre
pracovanl osta la vo verzii s klavl
rom. Stí to s kladby; ktoré sa vel mi 
často zjllVOvall a zjavujú na pódléch 
s tredného a vysokého š kolstva , a ko 
l na koncertných pódi6ch. V tomto 
ob<lobl s malým odstupom vzniká l 
Koncertantné suita Alexandra Al· 
brechta, ktortl s komponova l pri prlle 
žitostl diplomového koncertu svojho 
syna. 

Oa le f by uZ bolo ťažké zachova ť 
ch ronológiu vzniku ďalšieh skladieb/ 
Chcem tu len naznačiť Qkruh tvor by 
pre violu us poriadaný podla rôznych 
druhov zoskupenia. . 

Nápadne boha tá je slovenská _t~or
t..u pre sólovú violu. V te Jto stívlslostl 
chcem spomenllt , že s vydavaterstvom 
OPUS oh ystáme publl k011ať ~ablerk lli . 
sčlových skladieb pre violu. Okrem 
stnršlch, väčšinou už verejne uvede
ných alebo publikova ných skladieb, 
a k9 mi sG Konvergencie II Romana 
P.e rge ra, Dlbékova Partlta pre sólo
v(• violu, op. 14, Zimmerova Sonéta 
a Ba lada -burleska , svojou tvorbou do 
zbie rky prispel l Dušan Martinček 
umelecky náročnou a ve lmi dômysel
ne vystavanou Elégiou vo forme lm
provtzácle (dielo pre mimoriadnu né
ročnosť uviedol Iba prednedévnom 
Alexander La ka toš ). V novšom čase 
Vlnlkll d&lšte diela pre to to skrom
né obsadenie . Spomenieme tu predo· 
viletkým Kowals kého lmprovlzécte 111 
1:t, b, s kladbu ve lmi spôsoblltl na roz
munlté llčely a schopnú zaznieť a f 
t• ko účinný umelecký u dida ktický 

Tvorbu pre violu a klavlr, ku kto
rej počltame l v llvode spomlna né 
skladby Martlnčeka, Parlka a Al
brechta , moZno rozšlrit ešte o Ko!'ln
kovu Sona tlnu , h ranll často pri rôz
nych prlleZitostia cb, dalej skladby 
Konečného (Balada pre violu a kla 
vlr). Gahéra, v na jnovšom čase sklad
bu A. Vlskupa a s tíspechom uvedenú 
( F. Ma gyar ) )esennll sonátu V. Ku
blčku. Dokonca Vladimir Godér 
skomponoval verziu pre violu svo
jej vrelo prija te j Soné ty, určenej pô
vodne pre violončelo a klavlr . 

Velmi vltanýml skladbami tohto 
druhu so a j kra tš ie a prlstupne fšle 
kompozlcle, ku ktor ým moZno počl
t ll t ltlblvtl Artu Ladislava Holoubka. 
skomponovanll podla vlastných oper
n ých érll. 

Ani konce rty nechýbajú v sloven
s ke J violovej tvorbe. Po Kol'lnkovom 
Concertine, ktorého ma terlél sa mu
s el znova naplsať podla k lavlrneho 
výfahu, sa zrodili da lšie koncerty J. 
Gahéra (Concertino, Varlazlonl ). a ko 
l Conce r tino G. Aue ra. Peter Breiner 
naplsal pri prlležitostl vys okoškols ké· 
ho a bsolutória svojho prla tera MariA· 
na Bandu Concertino, ktoré a f odzne
lo na jeho diplomovom koncerte. 

V posledných · rokoch za zna mena
la tvorba koncertov dalšie prlrast
ky Dlbákovou Fantáziou, ktorll ne
dávno uviedol s ve lkým llspecbom 
Milan Telecký. S velkým ohlasom sa 
s tretla l Ba la da-koncert Miroslava 
Bázllka, ktorého nah r ávka nedávno 
vyšla na pla tni OPUS-u v Inte rpretA· 
e li Milana Teleckého a SOCR-u pod 
vt:denlm Richarda Zimmera. Parlkov 
Dvojkoncert pre f lau tu a violu je In 
s ta tu nascendl. 

z. mimoriadnych obsadenl a neob
vvklých zoskupenl s viola mi treba 
spomentlť niekolko komorných skla · 
dleb : Soná tu pre 2 violy Iva na Pari
ka, skla dbu Jura Ja Beneša pre to Isté 
obsaden1e Plano-pianissimo, a ko i 
Ha trlkovu Ca nzonu pre organ, a lt a 
violu , ktorá zaznela nedévno s ver
ml pozltlvnym ohla som v koncert
ne j sieni Bra tislavského hradu. Sil to 
vll~~lnou 1 skl~qby, ktoré boli uvede
né v rámci Týždi~a novej slovenske J 
hudobnej tvoŕby. '86. 

.Nebolo našim tímy'slom vymenovať 
všetky s kla dby , ktoré vznikli ako pro
dukty slovensk e f tvorby; konlec-kon
\:OV nebolo by to ani mo~né. Zámer 
tohto článku spoč lva l v kvltovanl 
úspešného llsllla sklada telov a Inter 
pretov v zésluZnef pr áci na obohu
covanl a rozširovani obzoru hudobnej 
tvorby ako cel ku špectélnyml s kla d· 
bam!, ktorými sa t radované dimenzia 
tvor by rozširu je o mnohé výrazové 
sve ty, o nové charaktery a ná plne. V 
te JtO sllvlslostl t reba vyslovit mimo
riadne vysoké uznanie s óllstom - z 
nich predovšetkým Milanovi Telecké· 
mu, ktorý svojim Interpretačným ume
nim dokézal pôsob!( mimoriadne ln
špiru tlvne na rozvoJ tvorby v oblasti 
kompozlcle pre violu v rozmanitých 
zos lmpenlach. )ÁN ALBRECHT 

Dalan Martinček: Son6ta - apel l!. 7 pre kla
vlr; Vladimir God6r: TaUaman, noktarno pre 
haale, wlolonl!elo a klavlr; Ilja Zeljenka: Rolf· 
mar pre sopr6n a baaovf klarinet; Miro Bú· 
llk: Balada - koncert pre yfolu a <orclr8mr. 
MikolAI Skuta - klavlr, Peter Hamer - hu· 

r lo, }In "Slávik violončelo, Gabriela Hamaro-
vá - klaYir, Brigita Sulcová - aopr6n , Joaef 
Hor6k - baaovf klarine t , Milan Teleckf -
viola. Symfonlckf orchester Ceakoalovenakébo 
rux)llaau v Bratiai&Ye, dirigent Richard Zim
mer. 
Nahr6Yky a6 prenaté a pr odukcie Ca. roabla 
au v Bratisla-ve. 
OPUS. Stereo 911llli98. 

Prvé , nad čim som zača l uvaZovať po vypo
ču t! sl tej to na hrávky, bola Je j dramaturgia. 
V prlpade kompozlcll Martlnčeka, Godára čl 
Zeljenku Ide naoza J o to nafhodnotnefšle, čo 
v rémcl minuloročneJ prehlladky noveJ s loven 
skej hudobneJ tvorby odznelo v oblasti komor
nr.j tvorby. Otázne fe však za radenie Bázll
koveJ Ba lady - koncertu. Domnieva m sa , !e 
niektoré z komorných diel by lepšie vyho
vova li dramaturgickému konceptu pla tne, kto
r ý sa Ina k vyznačuJe pozoruhodn ou vyváZenos
tou. Pri všetke J rozdlelnostl vyfa drovaclch 
prostriedkov Du~ana Martlnčeka a Vla dtmlra 
Godára sa obafa skladatelia podobným spôso
bom vy jadrufQ k problematike poslania a 
funkčnosti umenia dneška. U oboch dochádza 
k dokona lému prepoJeniu kompozlčného ma J
strovstva s u~racbtllosťou ludského ducha. 
Martlnčekova hudba apelu Je, Godár meditu je. 
Nejde tu o prézdne pozérstvo; kaZdý tón Ich 
hudby je hlboko zakorenený v neoblomnom 
presvedčeni o správnosti zvoleneJ ces ty, v pre
svadčenl , že umen ie - ape lujúce čl medHujtl
ce - musi Isť v llstre ty luds kef dychtivosti 
po kráse a onef uš lachtllostl ludského ducha, 
tel večneJ dychtivosti , ktorá je zakódovaná v 
sumotne j pods ta te človeka. Soné ta - apel, vo 
vyn tkajtlcej lnte rpretá cll Mikuláša Skutu, nene
ché v tomto smere nikoho na pocl\ybéch. Strh
n e poslucháča svoJim dramatlzmom, nástro
jovou brllanclou, no predovšetkým va rovným 
ges tom, spontánnou ludskou anga!ovanosťou. 
Skladba . V. Godé ra vyznieva skutočne ako ta · 
llzman ; fe prvoradou funkciou a pov innosťou 
umenia zabrániť neus ttHe h rozia cemu odcudze· 
nlu človeka človeku. Préve v tomto oh la de 
Sil Martlnčekova a Godárova výpoveď v mno
hom doplňa ftl . Treba ešte podotknllt, Ze Godá· 
rovo nokturno na naJvýš sympa ticky a spolah · 
llvo lnterpretufe t r lo Hama r - Slévlk - Ha · 
marova. Rozma1· pre soprén a basový kla rinet 
Ilju Zel jenku prináša so sebou a tmosféru h ra
vosti a zmyslu pre detail , teda vlas tnosti pri· 
značné p re mnohé z a utorových kompozlcll. 
Vyu!lvaftlc výlučne zvukové u a rtikulačné dls· 

· pozlcle nást rofovo trak tovaného sólovéh o sop
ránu dosahuJe ZelJenka zau flmavll väzbu me· 
dz.l ludským h lasom a nés trofovým zvukom, čo 
v~a k u tohto s kladatela n ie fe žiadnou novin
kou. DvoJici In terpre tov - Brigi ta Sulcova a 
Josef Horék - sa na plno podarpo realizovať 
autorský zámer. Skoda, !e po Zelfenkove1 
sklad be nasledu je Bézllkova Balada - kon
cert. V porovna ni so všetkým! tromi komorný
ml kompozlclaml pôsobi na mňa Bézllkova 
skladba nevýrazne a vJac-menef nepresvedči 
vo. Zásluhu na tom nesie možno préve s·po
mlnaný dramaturgický o téznlk. V konečnom 
dtlsledku vynikol azda len výkon sólistu Ml· 
luna Te leckého. K dobrému dofmu z pla tne pri· 
spieva vo ve lkeJ miere aj dlza fn Petra Amt· 
ma nna vyuZivajúc l deta il obrazu Viery Zllln
čanovef . Chýba vša k uvedenie ml~téže je~ 
notllvých s kladleb. O hodnotné s prievodné slo
vo sa posta ra l Mila n Adamčlak. 

IGOR 'JAVORSKÝ 

VLADIMÍR HELFERT V ČESKOM A EURÓPSKOM KONTEXTE 
Pod tý mto nézvom su konala v Brne 

v dňoch 27.-28. februára t. r. muzl 
kologlc ké konferencia venované 100. vý
roč iu narodenia českého hud obného 
vedca Vladlmlru He! ľerta . Uskutočnila 
sa na póde oddelenia defl n hud by Mo
ravs kého múzea v Brne, ktoré fe prla · 
mym pokračovaterom ústavu za loženého 
prof. Helfertom. Usporlada telml vedec
kej a kCII:! boH viaceré hudobné Inštitú
cle (SCSKU, Kated ra vied o umeni FF 
UjEP v Brne, oddelenie dejln hudby Mo
r.tvs kého múzea v Bme, sekcia hudob
neJ ' vedy ústavu teórie a defln umenia 
CSAV v Prahe , Ceská hudobné spoloč
nos t) . Predsedom prlpr avnéh o pracovné
ho výboru konferencie a je j hlavným 
orga nlzé torom bol doc. PhDr. Rudolf 
Pečman , CSc. 

S úvodnou predné~kou prof. PhDr. Ji· 
ff ho Vysloullla, DrSc. ( pre ch orobu sa 
rokovania konferencie nemollol ztlčast
nl() na tému V. Helfert a slláobá hudba 
prltomn ých ·zoznamu R. Pečman. Vyslou
žll a na lyzova l He lfertove pos toje voči 
sl'ldobef hud be a vyvodil z nich mnoho 
konzekven tného aj pre súčasntl muziko
lógiu. 

Dalšie pracovné rokova nie vedeckeJ 
konfe rencie prebieha lo v tema tickích 
blokoch, ktoré korešpondo\'all s hlav
n9m1 oblasťami- ·vedeckých~ a ktivit prof. 
He)fer ta. Prv9 blok mal názov Vladimir 
Helfert a metodológia vedy (v ré tane 
otázok hudobnovýchovných) . Jlf! Gabriel 
poukáza l na zakorenenosf vedeckého 
diela V. Helferta v s údobom filozofie· 
kom myslenl. NeobyčaJne prlnos né bo
lo vystúpenie Ivana Poledňáka, ktorý 

·-

kon frontova l Helfer tovo poňa tie muz!; 
kológle s o sllčasným stavom tohto ved· 
ného odboru na unlverzltéch. Podčiar
kol dynamickosť Helfer tove j os obnos ti a j 
v oblasti zos(l ladenla základných študlf· 
ných disciplln s aktuá lnymi potrebami 
s účasnosti.. Z toh to hladiska by Helfer
tov projekt mal byť zavllzu júclm a lnšpl· 
ru júcim vzorom nf pre dnešok. Miroslav 
K. Cernf pouk1ízal na progreslvnosť Hel
fertovej koncepcie perio dizácie dejln 
hudby, ktora bola v svo jej dobe plne 
na špičke hudobn ovedného poznania . 
Helfertom a ko ana lytikom sa zaoberal 
Jlfl Fukai!. V svojom prlspevku sktlmul 
vzťah hudobno-analy tického poznania k 
os ta tnému mnzlkologlckému pozna niu a 
Ich proporciona litu v muzlkologlckom 
diele. Na antropologické aspekty v Hel
fertovej koncepcii hudobnej védy po
ukézala Jlflna Vackod. tubomlr Cbtl- .
Jupka porovnával poi'latle · hudobnéha ' 
myslenia u Helfer ta a pr of. J. Kresén
ka . Prlnos V. Helferta pre št lld lum hu
dobného folklór u zhodnotil Dulan Holf. 
Bolena KUfhaberovA referova la o Hel
fer tovef teórii receptlvnej hudobnosti. 

Druhý tematický blok konferencie -
Vladimir Heller t a stará hudba - o tvo
ril referét Rudolfa Pel!mana. Zhodnotil 
ponlmanie hudby s ta r šlch štýlových 
epoch u V. Helferta a konfrontova l h o 
so súčasným i pozna tkami. Helfertov 
vzfah k barokovej hudbe ana lyzoval Jlfl 
Sehnal. Nemenej dOleZitou témou bola 
problematika hudobne J kulttlry v ka š
tl eloch, ktoreJ Helfer t venoval vera ve
deckéh o tlsllla . Z jednotlivých referátov 
k tejto téme - Theodora StrakovA, Jl· 

f i Berkovec, )an Trojan, Pavlina Kfivln· 
kovA - Jasne vyznieva lo, a ko výskum 
v te jto oblasti pokročil, no zároveň aj 
kolka vedeckeJ minuciózne j práce bude 
ešte vy!adovat Zde6ka Pllkov6 priniesla 
nové pozna tky o He lfertovej me todoló
gii pri spracovévanl česke J h\M&Pbne j 
kultúry 18. storočia . Vojti!ch Kyu upo
zorntl, že Helfert a ko prvý český muzi
kológ dohod notll českých preds tavlte lov 
raného romantizmu (Duslk, Re jcha, To
mášek, Vo!'lšek ). Vo svojom referáte pri
niesol tieZ vera nov9ch pozna tkov o die
le J. V. H. Voflška. 

Vladimir Helfert a hudobná sllčasnosť 
bol názov tretieho bloku konfe rencie. 
Robert Smetana pr ehovor il o preyoje
nosti vedeckých a umeleckých záujmov 
u V. He lfer ta. Karel Ste lnmeta a v nad · 
väznostl na n eho Jindfllka BArtov6 ho
vorili o koncepcii českeJ moderne j hud
by a o Helfe rtových postoJoch k čes-

1 kým sklada telom po Smetanovl. Naďa 
Hr~ov6 podala podr obnú Informáciu o 
Helfertovom význa me pre s lovenskú 
tvorbu a kri tiku medzivoJnového obdo
bia, pričom sa sústredila na jmä na vzta 
hy Iva na Ba llu a Helfertovej muzikolo
gickeJ školy. Svatava Pflb6ňoYA refero
vala o vzťah och Helferta a ~ernušáka, 
nafm!l pri spoluprécl na Pazdlrkovom 
hudobnom slovnlku . Spoločenskú a po
lltlckll a ktivit u- V. Helfer ta reflek tova la 
Helena Bretfeldov6. 

Záverečný š tvrtý blok nies ol nazov -
V. Helfert : kritika, vedeck9 odkaz, ge· 
neu lógla. Miloalav Blahynka zh odnotil 
Helfertov prlnos pre teóriu h udobne t 
kritiky. Jll'l Ma jer poukézal na konkrét· 

ne charakte ris tiky Helfer tovho kri tic ké· 
ho pôsobenia. Jlílius HOlek Info rmova l 
o súbornom hudobnom ka ta lógu v Stat
nej knl!nlcl CSR, ktorý nep r iamo naô 
väzufe na l1sllle V. Helfe rtá. Mllol Jlh:l 
podal zau flmavé nové fa kty o Helfer to
vef s nahe za lo!lt Slovansktí hudobno
vedn ú spoločnos t. Z korešpondencie me
dzi Helfertom a Hutterom Jas ne vldlme, 
ktoré s ubjektlvne faktory boli prekéžkou 
založenia Spoločnosti. Marina Melnlkova 
z Novosibirska na základe vých odisk 
B. V. Asafleva a V. Helferta pou káza la 
na niektoré spoločné črty muzlkologlc
kého myslenia v medzivojnovom obd.o
bl. Nový pohlad na r odové zázemie V. 
Helferta priniesla v svoJom refe réte Eva 
Drllkov6. 

V rámci kon fe rencie sa kona l af kon
cer t Janáčkovho kvarteta, kto ré vystO· 
pilo s die la mi F. V. Kra méi'a -Krommera 
a B. Smetanu. 

Konferenci a bola vedeck y podnetná. 
Zborník z nef - mal by vyjs( približne 
do l roka - bude zaujlmavým a dOie
Zltým materté lom k ďalšiemu š ttldlu die
la českého hudobného vedca . He lfer tov
s ká tradlcla fe neoddlskutova tel nou sú
čas tou s i11Sasnéh o hudobnovedného po
znania. Splnenie náročných úloh , ktoré 
stofa pred našou muzikológiou, sa ne
zaoblde bez vysokého s tupňa organizo
vanosti koordlnécle medzi Jednotlivými 
pracovis ka mi a bez prehodnotenia posta 
venia muziko lógie v rámci spoločensko
kultúrnych štr ukttlr. A v tomto os tane 
odkaz prof. Vladlmlra Helferta lnšplru· 
júc lm ar zaväzu fllclm. 

MILOSLAV BLAHYNKA 



SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

13. a 14. 11. 1981. Arcangelo CoreUI: Concerto grosso 
op. l , ll, 8 g mol; Georg Friedrich Hlndel: Concerto 
gro11o g mol, op. l, ll. l; Henri PurceU: Abdel&ler, 
1ulta; Benjamin Brltten: Simple Symphony. Slovenskf 
komornf orchester, umeleckf ved6cl Bohdan Warchal. 

Pri prlležitosti 25. výročia svojho založenia reprlzo
val SKO pOvodný program svojho prvého koncertu z 
r. 1961. Skoda, že nemáme k dispozicii zvukový zá· 
znam z tohto koncertu, ktorý predstavuje začiatok no
vej etapy v histOrll slovenského Interpretačného ume
nia. Hudobnl recenzenti by tak mohli porovnať vtedaj 
šl pohrad s terajšlm prlstupom B. Warchala k prlsluš
ným opusom a určite by postrehli rozdiely v Ich zvu
kovom vypracovani, v riešeni agogiky, dynamiky. Každý 
človek, tobOž umelec, prechádza zložitým vývojom, hla
dá poučenie z výsledkov vlastnej práce, z prlpadných 
nedostatkov, konfrontuje Ich s prácou a kvalitami 
Iných. V porovnani s počiatočným menš!m obsadenlm 
sa orchester rozš!ril na pätnásť hraj11clch hudobn!kov. 
Väčši počet hráčov celkom zákonite zmiernil počiatoč
ný komplex z malého obsadenia, ktorý niekedy vy-
11stoval do forslrovanla zvuku. SKO sl dodnes ponechal, 
ba ešte 1 rozvinul prlznačml šťavnatosť a priebojnosť 
zvuku, ale jeho tónový prejav sa stal uhladenejš!m, viac 
komorným, dlfQrencovanejš!m. Aj osobnosť umeleckého· 
vedt1ceho prešla Judským l umeleckým vývojom - k 
rozvážnejšiemu, ucelenejšiemu l ekonomickejšiemu na
študovávanlu a stvárňovaniu. Spoločným menovaterom 
zosta lo však zan·letenle pre hudbu, onen Warchalov pri
značný zmysel pre zodpovednosť k náročnej umeleckej 
práci, schopnosť stavať sl tle najprlsnejšle meradlá, 
snaha postlhn11ť l!o natadekvátnejšle obsah Interpretova
ných skladieb. 

Je azda zbytočné zdOrazňovaf - a pokladáme to aj za 
·samozrejmé -, že všetky výkony SKO s11 zvyčajne zá· 
rukou komplexnej existencie ,tých najprlsnejšlch Inter· 

• pretačných parametrov. Tvrdá a preclzna priprava za
ručuje aj pri prlpadnej lndlspozlcll vždy vysok(! kva
litu a rozdiely v dopade diela na obecenstvo pramenia 
Iba z momentálnej psychickej dlspoz!cle, z atmosféry, 
ktorá sa v koncertnej sieni spoluvytvára medzi obe· 
censtvom a hráčmi. Presvedčili sme sa o tom už nie· 
korkokrát, ked SKO v krátkom časovom rozpätl Inter
pretoval to Isté dielo (napr. Sukovu Serenádu). Isté 
rozdiely medzi jednotJ.Ivýml výkonmi .neboli v technic
kom vypracovani, ale v citovo-výrazovej nadstavbe. 

Tento jubilejný koncert zastihol však warchalovcov v 
znamenitej kond!cll, v pohode, v uvornenl a tvorivom 
nadšenf. Zasl11žene zožali za sugestlvny zážitok, ktorý 
obecenstvu pripravili (moment jubilea nadšenie pub ll· 
ka ešte umocnil), dlhotrvaj11ce ovácie, čo Ich Inšpiro
valo k radu prldavkov. VLADIMIR Ct%IK 

20. a 21. ll. 1981. B. Bart6k: Koncert pre dva klavlry 
a orchester: O. Ra.plghl: Slnfonia drammatlca. Slovenské 
fllharm6nla. Dirigent Daniel Naaarelh (India). S611st1: 
MariAn Laplanskf - klav!r, Peter Toperczer - klav!r, 
L6ul6 V6ray - biele (MI:R), Zsolt Bakacs - biele 
(MI:ll). . 

Po nlekorkotýždňovom 11spešnom zájazde v Japonsku 
SIJ Slovenská fllharmOnla opäť predstavila v Bratislave 
na svojom 12. a 15. abonentnom cykle dramaturgiou, 
ktorá na koncertnom pOdlu prezentovala dvoch skla
dateJov, dnes už klasikov 20. storočia - B. Bartóka a 
O. Resplghlho. Mno!stvo koncertov, ktoré orchester ab
solvoval počas zahraničného turné, ako l dOkladná pri
prava naň sa premietli 1 do jeho výkonu v podobe 
vysokej Interpretačnej 11rovne oboch skladieb, ktor(! re
prezentoval kompaktný zvuk, zohratosť a vycibrenosť 
jednotlivých nástrojových skupin, uvornená, ale pritom 
disciplinovaná hra umožňuj11ca dirigentovi 1 sOllstom 
s11streden11 prácu s výrazovými a technickými prostried
kami skladieb. V Bartókovom Koncerte pre dva klavlry 
a orchester sa popri sOllstoch Slovenskej filharmónie 
P. 'toperczerovl a M. Lapša nskom predstavili l vynlka· 
júcl hráči na blclch nástrojoch, hos tia z Maďarska. 
Pretože par t blclch nástrojov v Koncerte priamo nad
väzuje na zvuk sólových klavlrov, je Interpretácia diela 
priamo závislá predovšetkým od 11rovne sólistického 
kvarteta. Náročný part Koncertu zvládli sólisti l orches
ter na vysokej úrovni, ked nechali v plnej miere vy
zhlef bohatému rytmickému a farebnému koloritu die
la l jeho jednotlivým tematickým úsekom. Hnaclm mo
torom Ich Interpretácie bol rytmus. Komplikovaná poly
rytmlka viedla orchester, dirigenta 1 sólistov k maxi 
málnemu úsiliu o súhru. Sólistický ansámbel nezosta l 
dlžný ani technickému zvládnut•lu partov. Rovnocenná 
technická a umelecká úroveň klaviris tov, rozvinutá o 
podobné amblcle sólistov na biclch •nástrojoch boli zá
kladným predpokladom pre kvalitné uvedenie Koncertu. 
Tento predpokla d podporila i spolupráca dirigenta or
chestra. Uvedenlm Bartókovho Koncertu pre dva kla 
vlry a orchester v take jto Interpretačnej podobe sa na 
plnil drumaturglcký zámer, ktorý sl Slovenská filhar
mónia predsavzala: výrazne obohatiť koncertnú sezónu 
19!15-86 hodnotnými dielami a umeleckými výkonmi na j· 
vy!lšej úrovne. . 

Pre mnohých návštevnlkov koncertného cyklu bolo 
predvedenie jediného symfonického diela O. Resplgh•lho 
Sinfonla drammatlca určite prekvapenlm, pokta r si svo
je predstavy o skladaterovl a jeho tvorbe vytvorili Jen 
Dň základe jeho symfonických básni a skladieb Inšpi
rovaných s tarou hudbou. Sinfonla drammatica je totiž 
s kladbou úplne Iného rodlt. čerpajQcou predovšetkým 
z vrcholného a neskororomantlckého symfontzmu skla· 
da teJov F. Liszta a R. Straussa. Clro romantický nádych 
diela charakterizuj(! bohaté zmeny výra zových polôh, 
časté gradačné zvlnenia , striedanie dramatických t\se
kov a majestánych plOch. Indický dirigent D. Nazareth 
je muzikálne sline c ltlaclm temperamentným umelcom. 
Vo svojej koncepcii Resplghlho symfónie vychádzal z 
hudobnej pods ta ty diela. Svoje zvukové predstavy rea
lizova l a ktlvl:z;ovanlm každého nástroja , každej nástro
jovej skupiny. Výraznou črtou jeho · Interpretácie Res
plghlho dieli) Sinfonla dra mmatlca je chvtra momen 
Tálnej Inšpirácie a dôkladná znalosť partitúry. Orchester 
SF pohotovo reagova l na dll'lgentove požiadavky a je· 
ho výkon .možno označiť stupňom najvyšše.1 profesio· 
nálnej kvality. 

MARTA FOLDESOVÄ 

K 65 narodeninám nArodného umelca prof. Ota Ferenczybo 

Dynamická umelecká osobnost 
Je dobré, ak máme možnost 

s tretávať sa s osobnosťami, ktoré 
nás Inšpirujú, na d prácou, pôsob
nosťou a člnmi ktorých je hodno 
sa zamyslieť. Som rád , že ml bolo 
dopriate po dlhé roky a z pomer
nej bllzkostl sledovať najmä pe
dagogickú a teoretlcklí prácu pro
fesora Ota Ferencayho a spozná
vať aj jeho skladaterské dielo. Ak 
sl po tieto dni prlpomlname !l· 
votné jubileum profesora Feren
czyho, rAd by som povedal, že nie 
ono, ale l!lovek a jeho dielo v kto
rýkorvek všedný deň sú dOvodom 
na zamyslenie sa. Pôsoblac poved
ra profesora Ferenczyho na Ka· 
tedre hudobnej teOrie Vysokej ško. 
ly m11zlckých umeni, čoraz viac 
som st uvedomoval, ak.o nespráv
ne je hJadlet na · jeho skladater
skú, teoretickú, čl pedagogickO 
aktivitu Izolovane. Profesor Fe
renczy je v plnom slova zmysle 
hudobnlkom, ktorého Intenzita na
dania sa musela prejavovať vo via
cerých oblastiach činnosti a vo 
všetkých plnohodnotne. Pravda, 
nadania samo osebe bolo Iba pred
pokladom procesu neustáleho 
vzdelávania sa vo filozofii , v llte· 
ratúre, v histórii - okrem Iného 
profesor Ferenczy je znalcom mo
derných dejln Európy -, k čomu 
všetkému pristupuje denná profe
sionálna práca v kompozlcll, ana
lýza hudobných textov a priprava 
prednášok. Ochota prljlmat pod
nety, zaujlmat sa o nové u profe· 
sora Ferenczyho pretrváva a na
priek dátumu v kalendári stretá
vame sa s n!m ako aktlvnym, pre 
nové prlstupným a pre dobré a 
krásne veci nadšeným človekom. 
Ak sl aj, ked sme ešte boli štu
denti, profesor Ferenczy raz po
vzdychol ako ťažko je po štyrld· 
statka študovať, práve on ném do
kazuje, !!oho je sebadlsclplinova
ný človek schopný, ak sa chce 
udržať v dobrej lntelektu6Jnej for
me. Profesor Ferenczy sa J;l4m 
mnohým stal vzorom moderného 
vzdelaného, aktlvneho a anga!ujú· 
ceho sa hudobnlka dnešnej doby. 
Nevyhýba sa verejnej ~lnnostl a 
prljlma funkcie tam, kde je treba 
konať· na VSMU akademické funk· 
cle p~ofesora Ferenczyho vrcho
lia rektorstvom a toto obdobie v 
pomerne krátkej hlstOrll školy 
možno označiť za éru. Koncom 
~estdeslatych rokov koncipuje so 
svojimi spolupracovnlkmi a zakla· 
dá samostatný odbor hudobnej 
teórie, ktorého mnoh! absolventi 
sa stali posilami nášho hudobného 
života. 

Ak som sl dovolil aspoň nazna
čiť mnÓhostrannosf činnosti pro
fesora Ferenczyho, jeho schopnosť 
prljlmat, triedU, hodnotiť a dávať 
do súvislosti, muslm aj prlzvuko
vat jeho ochotu a schopnost po
znané dalej odovzdávať; v jeho 
pôsobnosti, v Judskom kontakte 
s nim vládne rovnováha medzi 
prljlmaným a dávaným, preto je 
nám neraz otvoreným a dobrým 
radcom. 

Profesor Ferenczy už v polovici 
l\tyrldslatych rokov formuje a aj 
formuluje svo je predstavy o dal
~om vývine slovenske j hudobnej 
kultúry . Jeho osobné skladaterské 
smerovanie i jeho koncepcia ďal
šieho vývoja slovenskej hudby sú 
predvldavé a jasne konštatuj(!, že 
je neúnosné, aby hudobná kultúra 
národa preferovala jeden myš lien
kový mode l hudobnej predstavi· 
vosti a kompozičnej techniky , že 
sa ona mus i neustále obohacovať 
o početné podne ty a ktuálneho hu· 
dobného diania vo svete. Už vtedy 
bolo profesorovi Ferenczymu jas
né , že poznanie hudby Leoša Ja -

náčka , Bélu Bartóka, čl Sostako
vll!a , Stravinského, Hlndemltha 
alebo skladaterov ll. viedenskej 
školy musi byt aj vo vtedajšlch 
našich pomeroch samozrejmé a 
pre rozvoj slovenskej hudby pod· 
necujúce. Pravda, tieto nesporne 
progreslvne predstavy narazili 
spočiatku na nepochopenie, da né 
Ltj objektlvnym slídobým stavom 
našej hudobnej kultQry vtedy sa 
ešte Iba zač!najt1cej rozvljaf. Svo
jou skladaterskou aktivitou vná
ša však Ferenczy nového ducha 
do kompozlčného obrazu doby. 
Možno, že v9voj kompozlčného 
myslenia a skladateJských kon
cepcii by bol u nás rýchlejši, keby 
Ferenczy mal generačných druhov 
s nim spätých spoločnými predsta
vami. On však bol vtedy "osame
lým bežcom", ktorého myšlienky 
a názory prljlmajťl až generácie 
skladaterov, ktor! navštevujú je
ho prednášky na VSMU. Podnety, 
ktorých sa nám na prednáškach 
profesora Ferenczyho dostalo, bo· 
h mnohostranné, ovplyvnili tak 
naše filozofické poznanie a orien
táciu, ako aj umelecké sna!enla 
mnohých z nás. Tieto sa týkajQ 
poznávania hudby renesančnej a 
runobarokovej, ktorej znalost ne
bola do tých čias u nás samozrej
mou. Kultivova ný, vecne perfektný 
a súčasne zanietený, energie pl
ný spOsob ako profesor Ferenczy 
dodnes prednáša, presviedča, že 
to, čo hovori, je tak a nie Ina k. Nd 
druh ej s tran e práve on nás upo
zorňoval na nebezpečie prUimanla 
hotových názorov a pestoval v nás 
kritického ducha, podnecoval, aby 
sme st vytvá rali vlastné názory 
a postoje. Od pedagógov ·Katedry 
hudobnej teórie, ktorej bol vyše 
tridsať rokov vedOclm, požadoval, 
a by boli - jeho slovami - In
špirujúcimi. On sám je lnšplruj11· 
clm dodnes. 

Ferenczyho hudba, jeho sklada· 
telské dielo, preukazuje bohatstvo 
Inšpiračných zdrojov. Nie sú to 
a ko sa Iba povrchnému pozorova
te rovi môže zdať - vplyvy Stra-

Snlmka: Z. Mlnáčová 

vlnského a Bartóka. Vonkoncom 
nezastuplterným zdrojom, ta k ako 
aj u Grešáka, je pre Ferenczyho 
hudol.mý prejav rudu východného 
Slovenska. NezdOrazňujem to ná
hodou, lebo pravdou je , že pre
važná čast našich skladaterov do
vtedy čerpala viac-menej zo stre
doslovenských inšplráclt. Nie ne
podstatnými zdrojmi Ferenczyh o 
hudby sú dôkladné znalosti bee
thovenovskej a brahmsovs kej tek· 
toniky a archltektOry formy, Ba
chova polyfónia, rovnako však aj 
kontrapunktlcká práca Hlndeml
tha, sťl to aj zvukové ra finova
nosti francllzskej .moderny, ale aj 
drsnosť M}lsorgsk~ho, dôkladné 
poznanie dvanásftónovej metódy a 
Bergov expresionizmus, Weberna
vu Introvertnosť a poetizmus. To 
všetko pretavené do osobitej hud
by, ktorú nám a utor predkladá 
.vyclzelova nú do ušrachtllých tva
rov, hudbu kultivovanlí, elegant
nú a vzru~ujllcu. Aj ked je Feren
czy , a ko sa hovori , "v kompozf. 
e li samou~om", a čl možno prá· 
ve preto, šlrka a dOkladnost je
ho hudobnélto l mtmohudobného 
vzdelania umožnHI mu prijat a 
pretaviť obrovské množs tvo pod
netov a zdrojov tnšplruj11clch je
ho tvorbu. Z nich Ferenczy cle
ravedome formoval a kritickou 
súdnosťou korigoval svoju dyna
mlckťl hudobnlcku osobnost. V ce
lej našej kultt\re má nezas tupltel
né miesto zodpovedného, rozhJa
deného a vzde laného umelca , kto
rému sú problémy náš ho národné· 
ho diania vlastnými. 

Vážený pán profesor, dovolte mi, 
prosim, aby som za všetkých Vám 
bllzkym, za Vašich prlateJov, spo· 
lupracovnlkov a kolegov a _za se
ba osobne, zaželal Vám zdravie, 
sviežosť ducha, pokoj na prácu 
1 priazeň tohto nášho sveta , v kto
rom žijeme. Aspoň symbolicky mi 
dovolte ,aby som pozdvihol čašu 
toho najlepšieho koňaku a pri
pil Vám na zd ravie 

Váš 
Iván Parlk 

Komorný koncert z tvorby bulharských skladateľov 
Komorný koncert z tvorby bul

ha rských skladaterov sa uskutoč
n11 5. marca 1986 v Hudobnej sie· 
nl Bratislavského hradu. Hlavný
ml usporladatelml tejto význam
nej kultúrno-politickej udalosti , 
venovanej XIII. zjazdu BKS a 
XVII. zjazdu KSC, boli Zväz slo· 
venských skladaterov, Generálny 
konzulát BĽR v Bra tisľave a Bul· 
ha r ské kultúrne a Informačné 
stredisko. 

úvodné· slová národného umelca 
prof. Ota Ferencayho nemali len 
zdvorilos tný rámec s kulantne for
mulova nými myšlienkami, ale boli 
ta k trochu i pohradom na bulhar· 
s kú hudobnú kultúru v širšieh slí
vlslostla ch, teda s amblclaml za
radiť ju do širšieh kontex tov. Zo 
s lov prof. Ferenczyho bolo zre jmé. 

že naše kontakty s bulharskou 
hudbou s ú systematické, neformál
ne a vzájomne prospešné. Navy
še stretnutie so súčasnou bulhar
skou tvorbou bolo l s tretnutlm s 
bulharskými Interpre tmi , čo treba 
rozhodne kladne oceniť. 

V úvodnej časti programu sme 
s l vypočuli Vladigerovu Improviz(. 
clu, Tok6tu a Perpetum mobile pre 
klav!r v podan! Krasimlra Tasko
va. Vladlgerov pracuje kompozlč· 
ne v tomto diele technikou kolá· 
ži, teda prlradovanlm a vclfova
n!m sa do rozmanltýcl,l štýlových 
obdob!. Zre te rne tu zaznieva fran· 
cúzsky Impresionizmus, závan dže
zových prvkov miestami a výraz
nými ponáška ml na Gershwina, na 
Rachmaninova . . . atd. Možno po
veda ť, že v podvedoml sa poslu· 

cháčovl vynáral celý ka leidoskop 
vzorov, typov hijdby, a le bez osob
nostného ožtvenla autora . fažko 
teda hovorlf o tvorivých návra 
toch , o n eolmpreslonlzme; dielo 
preukazovalo, žial, črty eklekticiz
mu, maniery, ktoré čerpá Jen z 
početných vzorov. Inak ale Vladi
gerov ponlmal nás troj znamenite. 
Vedel h o rozohrať s priam llsz
tovs kou bravúrou. Niekedy v?;ak 
zachádza až za "zaká za nú zónu ", 
s iaha do populárnej oblasti. do 
lacnej a prázdnej klavlrnej vil' · 
tuozlty, ktorá je už obohraná a 
vyčerpaná. Obdiv a uznanie pat l'l 
a le Interpretovi , ktorý s a jedineč
ným spôsobom vysporladul s tý111 
to technic ky ná ročným dielom. 
Mysllm sl , že viac osobn ostné 

( Pokt·ačova nle na 7. str. l 
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úSPESNA PREMif:RA OPERY C. DONIZETľiHO NAPOJ LASKY V STATNOM DIVADLE V KOSICIACH 

Nekonvenčné režijné po-at·e 
Gaetano Doni1ettl: N6poj lú ky. Komlck6 opera v dvoch dejatv6ch. Libreto Fe
llce Romani. Preklad Jarko Elen-Kalaer a )6liua Gyermek. Dirigent Boria Vela t. 
Rélla Mar16n Chudovakf. Scéna )6n Han6k. Koatfmy Da nica Han6kov6. Zbor
majaterka J6Ua R6c1ov6. Choreografia a pohybové apolupr6ca Sta nislav Re 
mar a. h. Oi!inkuj6 a6Us tl, 1bor, balet a orchester St6tneho divadla v Koi iciach. 
Premiéry 18. a 19. januára 1981i v opere St6tneho divadla v Koiiclach. 

Premiéra opery Nápoj lásky od G. Do
nlzettlho v opere Státneho divad la v Ko
šiciach jednoznačne dokázala drama tur
gicky správnu volbu vzh ladom na ta k
mer Ideálnych preds tavlte lov hlavn9ch 
pos táv, ktor9ml boli S. Margita (Nemorl
no ), I. Neshybová (Ad lna ). L. Neshyba 
( Dulcama ra), F. Mala tlnec I Belcore ) a 
r:. Zubalová ( Glanetta ). SpolU' s r eži
sérom Mar16nom Cbudovakfm, ktorého 
nekonvenčné režijné nápady h9rill oso
bitosťou a originalitou, vytvorll1 pred
stavenie st rhujQce oza jstn9m divadel
n9m temperamentom, nenechávajtíce di
váka Jen v polohe slas tného opojenia 
majstrovskou kantilénou, obdi vuhodnou 
skladate lovou melodickou Invenciou. 

Hlavn9m zámerom režiséra bolo do
siahnu( pria my kontakt javiska s hla
dis kom, pre to so rozhodol pre otvorentl 
scénu. Už javis kové akcie komparzu na 
otvorene j scéne, ktor9 vita l návštevn!
kov v h ladls ku eš te pred zaznenlm llvod
n9ch taktov predohry, a lebo hudobné 
entrée, vyňaté z hudby 2. dejs tva opery 
v podani kostýmova n9ch členov sekcie 
plechov9ch dychových nás trojov diva
delného orchestra vltajl1ce zasa návštev
n!kov pred vchodom do divadla, resp. 
vo foyeri , ball prv9m1 náznakov9ml Im
pulzmi k nadvlazanlu bezpros trednosti, 
nenútenostl, s akou - pod veden!m re
žiséra - sólisti rozohrávali opern9 pr i
beh Nemorlna a Adlny. 

Vstupy niektorýcH pos táv na Ja
visko s ituova l r ežisér od dl 
vá koy ( Nemorlno ). z hladiska vystúpil 
na Javisko (v 2. de js tve ) ansámbel spo
menut9ch kostýmovan9ch hráčov na dy-

chov9ch nás trojoch 1:1 pod. Tie to - nu 
pohfad možno de ta ily - ma li svoju for
motvorntí funkciu v t•ámcl žánrovej In
terpretácie opery, ktorá svojim libretom 
vo velmi dobrom s lovenskom preklade 
pred kladá divákovi nie menej ako dve 
a pol hodiny trva júcu vkusntí zábavu. 
umocnenll vynikajúcou hudbou. Za mno
hé nuansy v práci režiséra, "odlahčujú· 
ce" niektoré scény, ktor9m even tuálne 
hrozi nebezpečie sentimentu, uvádzam 
slávnu Nemorlnovu áriu z 2. dejstva 
"Una furtlva lagrlma ... " v s kvostne ( 
Inter pretácii S. Ma rgitu. "Nešťastný" Ne
marino sa počas tejto árie v košickeJ 
Inscenácii zah ráva l s myšlienkou na 
dobrovolný odchod zo života, ktor9 chce 
konkretizovať povrazom so slučkou na 
krku. TťHo rozkošnll scénu vypointu je 
Adlna (dueto Adlny a Nemorlna v 2. 
dejs tve), v ktot•ef pevnýth rukách sa 
zrazu ocitne povraz - na kQncl 1 s Ňe
morlnom so slučkou na krku, už teraz 
plne ovládan9 1\dlnou. Zna k sa zrazu v 
tejto scéne premeni na s ymbol, podobne 
ako v Ine j scéne toho Is tého dejstva je 
to siet , hodená dievčatami na Nemorln11 
vo chvili, keď sa rozšlrl zves( o Nemo· 
rlnovom náhlom dedičstve po bohatom 
s tr9kovl. jednotlivé režijné nápady do 
seba zapada jll, režisér tch rozohráva do 
gradačných vrcholov, no vždy Ich použi
va zmysluplne. 

Za v9borne rle~enou scénou Jána Ha
náka , kostýmami Dan ice Hanákovej i za 
výkon mi sólis tov a hereckou aktivitou 
zboru l tanečn9m l vsuvka mi v choreo
gra(ll Stan islava Remara sa ukr9va ú
spešná s polupráca s režisérom l vzácne 

rešpektovanie vzájomnej umeleckej prá
ce. Do toh to stlkolla spolupráce jedno
zna~ne nezapadlo hudobné naštudovanie 
Boriaa Velata. Nlektor9m sólistom, 
funk~ne rozoh r4vajllclm svoje v9stupy 
v pozad! javiska, ~l už no balkóne alebo 
na schodiš ti domu (Ad lna 1 ch9bala hu
Oobná pomoc dirigenta. Ich vokálne 
kreácie orches ter prekr9va l. Ani vypra-

Ivica Neahybov6 ako Adlna a Stefan 
Margita ako Nemod no boU vf bornf mi 
predatavitefml blavnfch 6loh v kol ickej 
lnacenácii opery G. DonJiettibo Nápoj 
16aky. Sn!mka: O. Bere~ 

cova nte hudo bn9ch de ta ilov (rytmická 
spoJah llvost v nástupoch jednotllv9ch 
nás tro jov9ch skupin, ich rovnomerná 
zvuková plocha) nemožno nazvať dôs led
ne preclznym. 

Pozoruhodné uolo obsadenie kvinteta 
h la vných sólis tov - pre nlzky vekov9 
priemer a vysokú I nterpretačnú úroveň. 

VESELÁ VDOVA v bratislavskom o e 
J.IRANZ LEHAR: VESELA VDOVA. Opereta v dvoch i!aatJach. Libreto: Victor 
Le6n a Leo Stein . Preklad: Dalibor Heger. Dramaturg: Jozef Revallo. Scéna: 
Otto Sujan. Kostýmy: Naďa Simúnová. Choreografia : Karol T6th a. h. Zborma j
sterka: Naďa Raková. Hudobné naitadovanle: Zdeni k Macháček. Dirigujt: Zde
nik Macháček a Rudolf Géri. Rélla: Branislav Krlika a. h. Oi!lnkuj6 s6Uatl, 
zbor, balet a orchester Nove j scény v Bratislave. Premiéry 14. a 15. decedlbra 
1985 v brallslavskom Dome ROH (Vefká d ia) . 

l'o 21 rokoch vrátil sa spevoherný sú
bor bratis lavskej Novej scény opäť k Le
há rovej Veselej vdove. Pre skladatelovu 
na jllspešnejšlu 11 vlastne na jhra nejšiu 
operetu vo svete sa rozhodol vo chvili , 
kedy v dOsledku rekonštľUkcle ma ter
ske j scény v Ztvnodome, s úc odkázan9 
na náhradné divadelné priestory, mus! 
prezieravo zvažova t volbu repertoá ru a 
slaha f Iba po overených a osvedčen9ch 
tituloch. V tomto kontex te sa nám ná 
vra t k Vese le j vdove jav! a ko opods ta t
nen9: treba ešte d oda ť , že jef terajšie 
uveden ie je prvou Inscenáciou spevohry 
Novej scény realizovanou priamo v špe
cHICkých podmienkach Velke j sály Do· 
mu ~ROH , kde súbor našiel v súčasnej 
zložitej situácii pr!strešle a kam sa aj 
presava ťažisko jeho umeleckeJ prevádz-
ky. . 

Reprezent!l tlvne priestory Domu ROH 
s jeho rozl11 hlou velkou sálou a jej ob· 
rovským javiskom vy tvárajú zdanlivo 
v~e tk y predpoklady na vy tvorenie per
fe ktnej operetne! Inscenácie, velkolepé
ho divad lu, ktoré by maximálne uspo
kojllp diváka , tútlaceho po vlzuá l~ych 
1 sluchov9ch požltkoch. aké mu vte v 
plnej miere poskytnllf práve klasická 
opereta . Pravda. je to Iba vonka jšl a 
a ko so ukazuje l to klamný predpo
klad. Problémy s akusti kou Vel ke j sály 
~ Ll dostatočne známe (a ti e sa nepoda
rilo ani teraz uspokoJivo vyrieši{) a a j 
1ej rozmerné javis ko - vhodné pre Iné 
umelecké podujatiu u programy (Brati
s lavská lýru, vystúpenia folk lórnych sú
borov atď.) - sa pri tvorbe divadelnej 
t n~cenácie ukazuje ako málo lnšJ?Iratlv
ne; je skôr prekážkou než pr!nosom. 
Preto prv9m nut ným krokom bola úpra
va javiska. zmenšenie priestoru na prl
jutelnú mieru (skrátila sa hlbka javis
ka asi o polovicu, k čomu v9datne p ri 
spel a f v9tvarnlk O. Su jan vyna llezav9m 
scénickým rle~enlm, vykryjOc horizon t 
siluetami notoricky známych turtstlck9ch 
objektov Par!žu a ce lkov9m verti kálnym 
členen!m pozad tu scény ). Až na takto 
priestorovo ZI'Bdukovanom javisku (z je
ho asi 50- 55 m štrky sa však nič neu
bralo! l mohol hosťu j úci režisér Branis
lav KriAka, šéfrežisér opery SND, pri
stúpi{ k rozoh ranlu deju te jto operety . 
je vša k očividné , že aj na u pravenom 
javisku (ktoré zostalo stále velké ) naj 
väčši u ča s f svojej reži jnej Invencie a 
práce \TIUSel obetovuf zák ladnej úlohe: 
zvládnutiu pr ies toru, prlmeranému a 
zodpovedajúcemu pt;4e~torovému llt'an-

jozef Benedik (Dun ll o l a Mária Andra 
i ovanová (Hana Giavarlová ) v bratislav
skom nailtudovon! Lehárovej operety Ve
selá vdova. Sn!mka : I. Teiuch 

žmán jednotlivých výstupov. Pre režisé 
ra nebolo veru jednoduché zapln i ť ce
lý pr iestor javiska a drama ticky l javis 
kovo pôsobivo ho využit. Treba vidief, že 
a j napriek Kriškovej režijne j fantázii a 
vynaliezavosti (symetrie, ké budova nie 
mlzanscén, funkčné využ!vanle zrlasenej 
opony spúšťanej podla po treby z povra 
zlska do stredu javiska , využi tie detai
lov Sujanovej scény v npv9ch význa
moch atd .J nie všetko sa podarilo uspo
kojivo vy rle~lt . Ta k na priklad pr!cbody 
a odchody pos táv z bočného záku lisia 
sú pridlhé a zd lhavé v dOsledku čoho 
vznlka jll medzi nlektor9ml v9stupml ne
prl jemné ,cezOry, čo má, pochoplteJne, 
urč it ~ do'pad na temporytmus Inscená
cie. Tá však napriek tomu dokázala chy
ti( správny "dych", má pot rebn9 s pád, 
švih l e leganciu, o ktor ú sa pričinili 
tiež kostymérka N. Stmunová. prllleha
v9ml dobov9ml kost9mumi, hostujllcl 
choreograf K. T6th vlacer9ml svlžn9mi 
a vizuá lne efektn9ml tanečn9ml č!slami, 
no na jmU dirigent Z. Mactnifek nadprle
mern9m hudobn9m naštudovanlm. Prá
ve ono v najväčše j miere zv9ruznllo cha
rakteristické črty a typické vlas tnosti 

Veselej vdovy: dirigent vynika júco crtl 
podmaľlú j llce zmyslové čaro o noblesu 
hudby tej to Lehárove j opere ty, dokáže 
účinne stupňova ť je j dráždll(ý, priam 
žeravú erotlckll atmosféru a spalujúcu 
vášeň, ale a j jej Iskrivosť , šantivosť a 
vo vkusnej mtere l sentimentalitu a frJ
volnost. Nemožno nespomenúť, že na 
jedne j z nav~tivených ma rcov1ch repr!z 
( 8. 3. ) si za dlrigentsk9m pultom v el mi 
dobre počina ! l Macháčkov asis tent -
perspektlvny Rudolf Géri, ktorého muzi
kalita a dirigentské schopnos ti sil vel 
k9m pr!s lubom pre naše spevoherné di
vadlo. 

Na na~tudovanl Vesele j vdovy sa po
die la celý sólistiek~ ansámbel Novej scé
ny , vrátane jeho nlekol ko nových mla
d9ch č lenov. Pozornosť sa, prirodzene, 
s ús treďova la na predstavltelku titulne j 
postavy ; prlležltost stvárniť Ju dosta li 
až t ri sólis tky. Na oboch premlérov9ch 
predstaveniach vys túpila Mária Andralo
vanová , ktorá l keď je v súbore Iba dru
hú sezónu a prl~la k divadlu z oblasti 
koncertného spevu, zvládla jednu z naj
náročne fš!ch prlmadonsk9Ch úloh kla
sickej operety na uspokojivej úrovni. Má 
pre úspe~nú kreáciu tejto úlohy mnohé 
predpoklady : predovšetk9m hlasové dls
pozlcie a vokálnu kultúru, fyzicky p0-
soblv9 zjav, žensk9 pôvab a šarm, čo 
všetko ná ležite uplatnila pri stelesnen! 
Ha ny Glava rtovej. Isté rezervy zos táva jú 
zatia l vo väčšej farebnosti a vrelosti 
šp ič kových tónov, v herecke j uvolnenos
tl , nen lltenos tt a prirodzenej koketérii, 
tak typic kej pre dámu velkého sve ta. 
Obsadenie voká lne sice klasicky škole
nej, a le málo s kOsene j Evy Plesnlkovej 
do te jto pos tavy považujeme za privčas
né a nedomys lené. Mladá speváčka, na
vyše vraca júca sa na javisko po dlhšej 
ma terske j dovolenke, zosta la úlohe pred
bežne veru dlžná, a to vo vše tk9ch sme
roch. (Tre tou Hanou Glavarlovou je Gré
ta Svercelov6, ktortí sme nevideli. ) Pos
tavu sve táckeho a požlvačného grófa Da
nlla vytvárajú s istotou jozef Benedik 
a )án Konstanty, oba ja dobre sa vynlma
júcl v jednej z najvdačnejš!ch, a le l naj
typickejšlch tíloh operetného bonvivá 
na. Druhou velkou tenorovou úlohou je 
mllovn!k a seladon Ka mil De Rossilon. 
S lmponÚjúcou speváckou suverenitou, 
ale l v9raznou eleganciou ho s tvá rnil 
hosťujúci Peter Oswald z opery SND. 
k9m alternujllci Igor Rymarenko v svo
jej prve j velkej úlohe pôsobil dos{ roz
pačito u utiahn uto. Va lenciu, manželku 
baróna Mir ka Zetu a stredobod záu jmu 
K. Rossllonu, presvedčivo, pr itom v1;a k 
decen tne kreova la Bolena Pol6nylové. 

• je j mladučká alternartt ka , nová posila 
sllboru )ana Somoilov6, sa pri svojom 
prvom vys tú pen! preds tavila s pevácky 
s lubným v9konom, no predsa Jen pozna 
čeným typickou začiatočnlckou trémou 

Stefan Margita ( Nemorlno l dorastá do 
úrovne špičie k slovenského vokálneho 
umenia. Vďa~l za to v9borne školenému 
i vedenému hlasu a velmi dobr9m z~. 
kladom s peváckej techniky. Koncepcia 
jeho pos tavy dokumentuje ta krásnu jed· 
notu r ežisérove j predsta vy a hereckého 
stvárnenia. Ma rgltov Nemorlno nebol 
ak9msl " trulkom", a to bolo zvlášť sym
patické. Bol "chlapom na mies te" -
Ibaže obetou Adlnlných vr tochov. Adlnu 
Ivice Neshybovej bola ukážkovou lnte;(
pretáclou v zmysle, ako možno lllohu 
rozma rného a vrtošivého dievčaťa Inter· 
pretova t bez hereckých manierov, pri· 
rodzene , u preto presvedčivo. jej vo· 
kálny pre jav, spočiatku [vo vs tupe l. 
dejs tva ) zastret9, sa postupne rozjasnil 
a v9s ledkom bola llspe~ná vokálno-he· 
recká kreácia Adlny. Ladislav Neshyba 
in terpre toval postavu pretlkaného Dul 
cama ru voká lne velmi ohybne a pohyb· 
llvos t bola typlck9m znakom aj herec· 
kého s tvárnenia s úsmevn9m podtextom. 
Komickos ť postavy seržan ta Belcoreho 
- v trefnej maske l kost9me - vysti · 
hovalo dobré podanie Frantiika Mala
linca . Belcoremu kontroval i vera do· 
povedal v šiekllvých hereck9ch a kciách 
mužsk9 zbor - alias rota vo ja kov (pri
chod vojakov v l. de js tve ).. Gianetta 
Ľudmily Zuba love j adekvátne zapadla 
do dobr9ch vý konov celého sólis tického 
ansámblu. 

Zbor ( zborma jsterka )611a Ráczová ) 
rozohraJ' jednotlivé scény herecky odu 
ševnene. Neuspok<> jll však v rytmicky 
nesúh lasných nástupoch, miesta mi l spe· 
váckou neprleraznostou. 

Scéna jána Ha náka harmonicky sú
znela s re!!tsérovou koncepciou. Posllva
telné konš trukcie dvoch charakterlstlc
k9ch domov s manlpulova teln9ml ~lú 
zlami l schodami vytvorili nielen Ilúziu 
zmen y scény, a le aj Ilúziu nálady talian· 
sk eh o vid ieckeho mestečka ( dedjny ) 18. 
stbro~la, čo sledovali l výstižne riešené 
kos t9my Danlce Haná kovej. Po prlchoQE! 
vojakov "vyrás tol" v pozad! javiska vo
jensk9 s tan a ko stíčas t vtipnej nadsádz
ky. DITA MARENCINOVA 

11 neis totou. V ba rónovi Mirkovi Zetovi 
mal Jozef Kuchár prlležltost vytvoriť 
ďa lšiu rozkošnú figllru muža v rokoch 
s "dlploma tlck9mi" schopnosťam i. K je
ho v9konu sa značne prlbl!žll a lte rnu
júc! Anton Bal61. O tri rôzne komické 
podoby Neguša, kancellstu vyslanéctvô, 
sa postarali Karol Céllk, Ladislav Fecko 
!1. ,L!idlala v Miikovli!t ypla tňuj\ífl v !}!ll 
svoje osvedčené komedlálne herec tvo. 
a le l osobitý poh lad. Oalšl mlad! sólisti 
sllboru dosta li prlležitost prezentovať 
svo je spevácke, konverzačne l herecko
pohybové schopnosti v dvoch postavách 
prlfažllv9ch mlad9ch mužov z vyššej spo
ločnosti. Tuk Oulan jarjabek a Peter 
Poldauf ako VIkomt Cascada, aJ<o 1 Igor 
Simeg a Peter Subert ako Raolfl De St. 
Brloche preukáza li vera snahy i zápa
lu , a le a j mene j skllsenost! s "frakov~

ml" posta vami, a l určité res ty v ovlá
dan! umenia kurtoázie. Rad dalš!ch pos
táv parlžske j a pontenegrinskej spol oč

nosti s porozumenlm a Istou dáv kou ru · 
ti ny na s poJa hllvej úrovni vytvorili Ivo 
Helle r ( Bogdanovlč) , Darina Markovi
čová (Silvia), jaroslav Rozsfva l (Kro
mov l , Ofgo Gallová ( Olga) , Stefan Tkáč 
( Pritšlč), Mária Schweigboferová (Prís
ka l a Zuzana Maďarová ( Grizetka). Len 
sa zdá, že to boli (a nielen oni , a le i 
protagon isti pr! behu) niekedy skOr ob
rysy pos táv net skutočné persóny .. . tak 
sa občas v rozlahlom priestore j<.~vts

ka s trácali ... 
Tajne sme dtlfa ll , že budeme svedk~tm l 

velkej, kva litá m a možnostiam klaslcke t 
operety adekvátnej Inscenácie. Ztar, aku5-
tlcko-prlestorové danosti Velke j sá ly sa 
u káza li prekážkou tloslahnu tla v9 raznej
šleho Ospechu a spôsobili, že nemožno 
hovori( viac než o dobrej prevádzkove j 
Inscenácii. Zdá sa, že podobnými prob
lémami, ktoré s prevádzali naš tudovan ie 
Veselej vdovy, budil poznačené aj d a l
šie spevoherné ti tuly rea lizova né na 
tomto javisku. Predstaven ie Veselej vdo
vy je práve akousi ukážkou toho, čo 

možno v uudúcnostt od s pevohern9ch In
scenácii, tu prlpraven9ch , očakávať. 

Pravda, spevohern9 s úbor Novej scény 
sotva nájde v sllčasnos tl v Bratis lave 
vhodnejšiu s t rechu nad hlavou. Nuzdá 
vume sa preto, ile bude po trebné do bu· 
dúcich dni vyzbroji ť sa t rpezlivosťou a 
posudzova ť tu p1·ezentovupé Inscenáci e 
s 1Stou dávkou toleqm cié a porozuň1e· 
nli1 . ~ r «:l toile hrať treba - a je lepšie 
hra{ v tomto. 1 keď nie celkom Ideá l· 
nom pries tore a ko nikde. 

ALFR~D GABAUER 



úSPECH SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE V JAPONSKU 
(Dokončenie z l. str.) 

Národný umelec 
ZDENEK KOSLER 

Moja spolupráca so Slovenskou filhar
móniou dovŕši v krátkom čase svoje dru
hé desaťročie a svoj pekn~ vzájomn~ 
vzťah sme sl s orchest rom overili na 
viac než 100 koncertoch na domácom 
pódiu l v zahranlčf. 

Oba na še spoločné japonské zé-Jazdy 
nám zostanú dlho v pamäti, pretože 
z Ich v~sledkov sme mail velkú radost. , 
Bolo to nepochybne l preto, že naše 
koncerty - súdiac podla Ich pravldel
n~ch ohlasov - spôsobili radosť l našim 
ja ponským poslucháčom. Pri mojich c~s
tách do Ja ponska medzi oboma zájazd
ml Slovenskej filharmónie do krajiny 
vychádzajúceho slnka som sa často pri 
podpisovani programov po koncertoch 
stretával s otázkou, čo robi Slovenská 
filharmónia, kedy pride a boli to aj Ja
pons k! hudobntcl, ktort sa o Informácie 
o SF živo zaujlmall. 

Nebolo preto pre mňa prtllš velk~m 
prekvapenlm, že všetky koncerty budú 
dobre n avštfvené, no až tak preplnené 
sály neočakával nik. A obrovské \1spe
chy každého z koncertov boli potom Iba 
J ogtck~m potvrdentm skutočnosti, že 
Ide o skutočne reprezentatfvne teleso, 
a te navyše onen spon tánny aplauz s vy
volávanlm .,bravo", ten bol rezonanciou 
niečoho, čoho neb~vame svedkami u 
slávnych telies. Slovenská filharmónia 
vyhráva u svojich poslucháčov t~m. že 
jediný ňlen orch estra neskr~va svoje 
v last né potešenie z dobrého muzlctro
va nla, a to sa akoby bleskom prená
ša na a tmosféru siene. 

Boli by sme ts te radi predstavili jo
panskému poslucháčov i aj širši v~ber 
z našej domáce j tvorby , ate zazlievajte 
japoncom, že od orchestra z Ceskoslo
vens ka chcú počuť autentické poda nie 
práve skladie b, ktoré vytvorili naši tvol'
covta , s kladie b, ktoré od doby svojho 
zrodenia mnohokrát triumfálne doslova 
oblete li svet. A tak sme teda hrali o. l. 
dvonástkrát Dvorákovil symfóniu Z No
vého sve ta , skladbu, ktorá sa bezpochy
by hráva v ja pons ku častejšie než u 
nás. Tlško sa pýtame, čl nám táto hud
ba každode nným opa kova nlm nezovšed
ne lo a či sme ju japonské mu obecen
s tvu niekedy - trebárs po dlhšom na
máhavejšom presune - nehra li tak tro
chu zmecha nizovane. Rád dosvedčlm s vo
Jim prlaterom zo SF, že ani m y, a te
da a ni poslucháči určite n epocttovali ho
cl te n názna k šedi. Zakažd~m sme na
chádza li v te jto krásnej hudbe nové zu
lúbenle, nové stránky a bez toho, aby 
s me sa vedome usilova li , vždy nám vy
chádzala čers tvo , novo. 

Chcem sa zmieni ť ešte o jednej strán
ke veci. Každ~ dlhši zájazd - hoci naj
lepšte organizovaný a japonci sú maj 
s tt·aml organizácie - mOže priniesť 
menšie i väčšie problémy. Unave ný č lo
vek je lahšie náchy,ln~ na nedotkllvosť, 
na nervozitu o na koniec hoci l na vy
buchnutie. Nič ta ké sme na zájazde ne
zažili. Ctenovla Slovenskej filharmónie 
dokáza li sa preniesť cez všetky úsku
lia na výš ke svojho umenia l svojej ob
či ans kej úrovne . 

A zu to nech im je vzda ná vda kal 

Zaslúžilý umelec 
BYSTRIK RE~UCHA, 
šéfdirigent SF 

Dokážem v idieť také to význumné et u · 
py v živote ná rodnej kultúry iba v kon 
textoch . Nie je totiž zaujíma vé po pre\ 
hre su otl'las ť , č l po ús pechu sl Ia h 
núť na vavrlny a žlť sl spokojne d a lej . 

Pre m1'tu vo vnútri duše začfna SIO· 
venské umenie, schopné dôs tojne sa po
staviť vedfa n árodov s ovela význam

'nejšlml tradlclaml, Pavlom OrszághOI)l \ 
Hvlezdosla vom - tým, koho dnes Mtlon 
Rúfus nazýva jánom Krslite rom ~13či slo
venskej . A I'Ozhodol sta ť sa z nádejné
ho cudzojazyčného lite ráta básnikom 
slovensk~m. čo vtedy zna mena lo pri
buchnúť st dve re do sve ta. Kde ma l oq 
vtedy u nás pa rtne rov vo vede či v ume
nl? Ako mohol vtedy tušiť , že sloven
ský v~tvarnf k bude vysta vova ( v Pa rfži, 
že sa nám bude dostávať uzna n!, aké 
zls ka vajú tre bá rs naši filmári , že našl 
sólis ti budú vltan~ml hosťami na sveto
vých scénach , že Slovensko bude mať 
filharmóniu, ktorá bude h rávať v ja 
ponsku? Ako to, že dovidet z toho ma 
lého Choča ta k daleko vtedy, ked Iným 
mohol Iba závidieť? 

V Slovenskej filharmónii vtdlm za 
vše tkým týmto pokrokom usilovn \1 , od
danú a odbornú prácu Václava Talicha , 
Ľudovlta Rajtera , Ladis lava Slováka a 
všetkých dotera jšieh členov orchestra, 
čl rud i, čo a kokolvek priložili ruku k 
dielu. 

V japonsku pravidelne hosťujú všetky 
najvýznamnejšie svetové orchestre a na 
tomto poll tam po celý rok prebieha 
čosi ako naše BHS. My s me h ra li v pria
mej konfrontácll s o rchestrami z Chi
caga, Londýna, Viedne, Budapeš ti , Le
ningra du, Pra hy č i Bos tonu. Každý náš 

Diriguje zaslúlllý umelec Bystrlk Rolu
cha, v posadl koncertnt majster violon
člel Ľudovlt Kanta. 

koncert mal takú Qrovei\, že - ako to 
my vravievame - mohol Ist rovno na 
platňu. A dostali sme pozvanie na da l
ši zájazd. Teda mO!eme kludne spať na 
vavrtnoch. 

Lenže život je In~. A pokrok v ob
lasti interpretačného umenia na celom 
svete stále enormn~. Musfme sa neustá
le snažiť z v~konov takej úrovne uro
biť svoj každodenný štandard a neuspo
kojiť sa s nim. Ved celkom Iste bude
me musieť na ďalšom zájazde hrať lep
šie. 

Bolo pre nás cťou, že sme hned po ná
vrate mohli - sice pred menej naplne
nou sá lou ako sme mali v japonsku -
hra( na záverečnom koncerte prehliadky 
nove j skladatelskej tvorby a boli by sme 
nesmierne hrdf, keby v budúcnosti za
hraničn! partneri žiadali od nás zaraďo
van ie našich s kladieb do programov. Ani 
toto nepôjde bez patričného úsilia. 

Sme velmi vďačnf Zdeňkovl Košlera
vl , kto•·ého autorita v japonsku nám 
vlas tne v konečnom dOsledku umožnila 
tento zájazd. 
, S toja pred nami dalš ie úlohy, z kto

rých najťažšie sú - práve tak ako v 
mnoh~ch ln~ch povola niach - tie malé , 
každodenné. Budeme usilovne pracovať 
a našl kritici nám budú dobromyserne 
pomáhať. 

Z tohto zájazdu nám zostali pekné a 
pre nle kolkých z nás, čo s me tam boli 
prv9 raz, mimoriadne farbisté spomien
ky. ja sl Iba želám, a by v~kony na bu
dúcom zájazde do Japonska znovu vy
vola li nové pozvanie. 

viaza ný kontakt, ktor~ bolo c!tlť počas 
celého koncertu. Nap riek velkému počtu 
rudi nikdy ne bolo počuť šum slgna llzu
jtíci nezáu jem, rozptýlenosť. Nadšeným 
a neutlchajúclm potleskom st obecens tvo 
na každom koncerte vyžiadalo dva až 
tri prldavky, mnoh! čakali pred v~cho
dom z budovy, a by sa mo hlt s členmi 
orches tra porozprávať a zlskat od nlch 
podpisy - do vynikajúco upraven~ch 

programov~ch bulletinov. 
Takáto atmos féra by mala byt samo· 

zrejmostou na ka ždom koncerte nie len 
v japonsku, čl Inde v zahranič! , a le aj 
u n ás. Stretol som sa s názorom : .,No. 
ked vy hráte vonku lepšie a"ko doma". 
Iste, nehráme vždy bezchybne a tak , aby 
sme vyhoveli všetkým požiadavkám -
čl už drama turgic kým a lebo inte rpre
tačn~m. Ale nie je chyba a j na druhe j 
s trane? Uvediem priklad. V decembri , 
mesiac p red odchodom do Japonska s me 
hrali doma .,Japonsk~ progra m". Bra hm· 
sovu I. symfóniu s národn~m umelcom 
Zdei\kom Koš ia rom. Hrali sme ju velmi 
dobre, určite nie horšie a ko neskOr v ja · 
ponsku. Poloplná sála, zdvorilé publi 
kum. K uspokojujúcemu pocitu dobre vy 
konanej práce ch~bala práva odozva 
druhej stra ny. Niekedy sa pýtam, ako 
je možné, že 400-ttsfcová Bratislava, v 
k torej navyše š tuduje značná časť bu
dúce j s lovenskej lntell&encie, nedokáže 
naplniť sá lu s kapacitou asi 750 miest. 
Otázok sa samozrejme ponúka viac -
z jednej aj z druhej strany. T~mito riad
kami chcem len skromne naznačiť , že 
treba hlodať riešenie, aby v budúcnosti 
mimoriadne zážitky, ktoré nám prinies
lo japonské hosťovanie, sme čo najčas
tejšie prežlvall tiež spolu doma. 

tUOOVIT KANTA, 
koncertný majster violončiel SF 

Zájazd do Ja ponska sme už dávno 
vše tci s napätlm očakávali a mysllm si , 
že nikto n ebol sklaman~. Táto cesta po
s kytla mnoho zážitkov nielen z pozná
vania krajiny a ludl , ktor! v nej žijú , 
ale najmä umeleckých zážitkov, dojmov 
z koncertn~ch sál, z vnlmavého a nad
šeného obecenstva, z v~konov na šich 
dirigentov , a le aj nás sam~ch . Všetci 
máme zo zájazdu pocit dobre vykonanej 
práce, vedomie, že sme nesklamali nie
len naše predstavy o tom, ako by sme 
mali na takomto zájazde reprezentovať 
naše umenie, ale ani našich japonsk~ch 
pa rtne rov a obecenstvo. 

Ak by som ma l spomenúť moje na j
väčšie umele'cké zážitky, mus fm zača t 
výkonmi našich dirigentov - národného 
umelca Zdeňka Košlera a zaslúWého 
umelca Bystrlko Režuchu -, lebo si 
mys llm

1 
že oni s ú hlavn~mi .,strojca mi" 

našich ja ponských úspechov. Nielen vy 
pracovanlm programu v krátkodobej in
tenzlvnej priprava pred zájazdom a lebo 
dlhoročným snaženlm o vyššie umelec-

l'ohud<t a výbua·ná nálada vládU na spoločenských posedenlach a stretnutiach 
členov Slovenskej filharmónie a jej zbtupcov s japonskými hostitefmi. 

EWALD OANEL, 
koncertný majster SF 

)e ml fú to, že náš zá jazd do Ja pon 
s ka muslme kva lifi kovať ako mimoriad
ny zážitok. Nemys lfm teraz nn samot
nú skutočnos( , že sme na vštrvlli kraji 
nu vzd ia lenú ttslce kilometrov, ma li mož
nosť spozna ( odlišnú mimoeuróps ku ,kul 
túru , vidi e ť n iečo, čo sa pošťast! málo
komu. Samozre jme, toto sú mimoriadne 
zážitky. Mne je však lúto, že k nim mu
sfme za radi( aj zážit ky z čisto hudob
nej oblasti. Nazdávam sa totiž, že atmo
sféra , ktorú sme na všetkých koncer
toch zažili . konta kt medzi interpretmi 
na jednej stra ne a publikom na strane 
druhf, j, by ma li byť všade sa mozre jmos
ťou a n1e zv l áštnos ťou . Už pri nástupe 
nn . pódium sme cftlli, že nejdeme do 
"pľ6zdna " . Bolo to dané t~m. že všetky 
mies tu v a kustic ky vynika júcich sálach, 
kto• ~ch ka pacita sa pohybovala od 150Q 
d.:> 250il miest, balt nielen vypredané,. 
a lc a f obsadené; na vyše spontánny po
tl es k. ktor~m nás japonci vftall, neut!
chot nikdy s kôr, kým pos ledný z nás 
J,e z:Jufn ! svoje mies to. Tu už bol nad-

Snfmky : orchfv Slovenskej filharmóni e 

ké méty, ale o j prlstupom priamo v " te
réne" - na ja ponskom pódiu. Hra li s me 
totiž pätnásťkrá t za sebou nám všetk~m 
dOveme zná nw program, mnoh! z nás 
by ust vede li celú Vltavu a lebo "Novo
svetskt1" zahra ť naspamäť, o našich di
rigentoch a ni nehovoriac, ta kže nám 
s kO r hrozila I nterpretačná rutina, bez
v~aznos ť a ko nejaké technické prob
lémy. Pre to ml nadmie ru Imponujú v~

kony našich di rigentov, ktor! ná m ka ž
d~ koncert duli zabudnúť na to, že sme 
to is té už včera hrali , dokázali zakaž
d~m vymyslteť ni ečo nové· a krásne a 
dokázali aj nás prinútiť , aby sme ich 
priania splnil i. 

Ku krásnym umeleckým zážitkom, aké 
boli napr. v . Jokohame, Fuk uoke, najm!! 
v Osake, a le aj v inýc h vefkomestách 
sa pt·ldružila a ko inšpiračný moment 
koncertná a tmosféra vytvorená vnlma
vým vzdelaným publtkom, a le aj pre
krásnymi koncertnými sálami s nádher
nou a kus tikou. V take j sväty ni hudby, 
a kou je naprikla d v Osake Symphony 
Ha ll sa ani Inak nedá koncertovať, kaž
dý umelec ta m podá urč it e lepši výkon 
akého bol kedy schopný. Od ráža sa to 
potom a l nu odozve u publiku; d1r iRe nt 

~ZAHRANIČIA 
V lt:tných mesiacoch sa uskutočni v 

tenevc 24. medzinárodné stretnu tie, spo· 
jené so súťulnou prehliadkou htladých 
kandidátov. Tohto roku sa súťaži v hre 
na ha t•fe , violončele, klavlri a klarine· 
to. Predpokladá sa, le kandidáti pred
nosť• závažné diela svetovej hudobnej 
literatúry pre ton-ktorý nástroj, doplna· 
né ťldporučenými skladbami 20. storočia. 
Nu záverečnom koncerte, ktorý bude 
pren(tšať lvajčlarsky rozhlas, vystúpia 
laurf:tlti súťale. 

Vo Svajčiarsku vydali Janáčkove In 
Umne listy z rokov 1879-1880. Komen
tátor tejto edfcie Jakob Knaus predkla· 
dá tuJ.. zaujlmové materiály zo ! ivota 
náiihu klasika. 

Nmr.náme klavlrne trio C. Debussyho 
z roku 1880 objavili pri sťahovanl galé
rie l'>lazarín vo francúzskej Národnej 
kni?.nlci. Dielo vychádza prvýkrát v tých
tu mesiucoch vo vydavatelstvo Henle Y 

Mnir.huve. Podra názoru odbornlkov Ide 
o \'Clml vydarenú skladbu. 

Neznáme sláčikové trio Richarda 
!.traussa bolo objavené pri a ukcii vie· 
den11kej Spoločnosti priaterov hudby. 
Okrem toho obja vil viedenský muziko
lóg Otto Biba dva dosial nezverejnené 
zbory f '. Liszta, ktoré budú mať vo Vied· 
ni svoju premiéru. 

Opot'll v Hannoveri bude po rekon
Jtrukcli otvorená Schiinbergovou operou 
Mojlliii a Aron. Základným zámerom pre· 
11tavby bolo zleplenie akustiky. Orches
ter je dobudovaný na 111 členov a po
l!lta S il s hosťovanlm viacerfch sveto
vých speváckych lpičiek. 

V t•ek4skom Perchtoldsdorfe sa ko
nalo medzinárodné muzikologlcké sym
p6sium, venované bratislavskému rodé· 
kov! }'ranzovl Schmldtovi. Schmidt tu bý· 
val v rokoch 1926-39. Sympózium obrá
tilo pozornosť na jeho symfonickú tvor· 
bu, analyzovalo obe jeho sláčikové kvar
tetá a niektoré oratóriá. Na sympóziu 
vy11t6pili viacer! Schmldtovi prominentnl 
l iucl, medzi nimj l Marcel Rubin. Sym
t•6zium dokázalo, te Schmidtova tvorba 
má v sebe eiite ddy llvé prvky. 

Dirigent Claudia Abbado na zlíver dl
hodobo organizovaných Mahlerových 
s l6vnostf uviedol vo Viedni niekolko 
jeho skladieb. Celý cyklus obsahoval 23 
koncertov, na ktorfch odzneli aj sklad· 
by mnohých Mahlerových generačných 
druhov, prlslulnlkov Il. viedenskej lko
Iy a jeho priaterov. Osobitnú pozornosť 
vyvolali Mahlerove vokálne s kladby a 
vystúpenie Londýnskeho symfonického 
orchestra. 

Viedenská Státna opera uviedla s ver
kým úspechom Schiinbergovu monodrá· 
mu Očaklívanie. Titulnú postavu vytvo
rila Karen Armstrongová. Toto italtu
dovanie porovn6va kritika s bývalým 
uvedenfm, kde titulnú 6Iohu spievala 
Helga Pllarczyková. 

Hudobné zbierk) rakúskej Národnej 
knillnice boli významne obohatené v ro
koch 1984-85. Mnohé ma teriály dostala 
knillnica darom alebo nákupom u slí
kromnlkov. Tak sa zlskall rukopisy F. 

·Liszta , A. We berna, 8 . Blachera alebo 
aspoň časti rukopisov ). Haydna, C. 
Francka, F. Schuberta a iných. Podarilo 
sa zlskať aj najstarlie opisy skladieb 
). Haydna, F. Schuberta a R. Straussa. 
Zával ným prlnosom sú fragmenty diel 
G. Mahlera, ). Brahmsa a H. Pfiun~.ra . 
Do zbierok pribudli i rukopisy K. Pen
dereckého a L. Nona. 

Konferencia e urópskych ministrov 
iikolstva sa zaoberala i problémami hu
dobnej výchovy. Konštatova la, ie rezervy 
sú najmä vo vornom čase a odporúčala 
venovať týmto otázkam zv~llen6 pozor· 
no sť. 

Košler sa v Osake musel Isť ďakovať 
2500 d ivákom ešte diho po tom , čo or· 
chester odišiel z pódia do ša tne. 

Ked už spomlnam umelecké zážitky , 
nemôžf:lm vynecha( do jem z nás sa mých, 
z výkonov členov orchestra; ved sme 
to boli my, čo s me držali v r ukách hu
dobné nás troje. je to prfjemn~ pocit, že 
sme tých 2500 až 3000 divá kov - pri · 
bllžne tolko ich c hodilo každý večer 
na konce rt -, zvyknutých počúva ť tu· 
ké telesá a ko Berllns ki rtlha rmonici, Vie· 
dens kl filha rmonici a lebo Lond ýns ka hl
ha rmónia, nielenže nenudili , a le s me do
kázal i v nich vzbud iť obdiv a nadše· 
nie. 

Japonsk~ zájazd priniesol pre našu 
koncertnú prax poznanie, že Slove nská 
fl lha l'lnónlo je schopná podávať za ur· 
čttých okolnos ti skutočne velké výko· 
ny , v ktoľ~Ch by s me všetc i velmi •·a di 
pokračova li oj na domáce j pôde. Zá ro· 
ve•' sme si vša k uvedomili , aké dôležité 
sú pre výbornú kondfciu orches tra ml· 
mohudob né či nite l e, a kými s ú krásne 
prostredie, randioce obecens tvo alebo 
výborná orgunizll cia práce. Japons ký Zd 

jazd os tu ne pre nás is te nezabud nutcl 
nou spomienkou. 



Koncerty štátnej filharmónie Košice 
V tejto sezóne zaznamenala St6tna Ul

barm6Dla Koilce nemalé zmeny vo vc
denf - bolo to menova nie Ricbarda 
Zimmera za šéfdirigenta orchestra SF 
a v januári 1986 aj za dočasného r la
dltela SF. 

Dramaturgia koncertov bola rovnako 
a ko v predchádzajtlclch sezónach š pecia
lizovaná do obsahovo a Ideovo deter
mlnovan9ch koncertn9ch cyklov. Cyk
lus A - symfonické koncerty pre ná
ročného poslucháča - priniesol 5 ve
čern9ch koncertov , z ktor9ch väčšina 
mala vysokO profesionálnu t\roveň. Otvá
raci koncert ( 26. IX. 1985 l svojou sklad
bou ( Hatrfk, Dvol'ák, Honegger l pred
znamenal hlavné rysy celoročn9ch dra
maturglck9ch zámerov, predovšetk9m 
slístredente sa na diela slíčasn9ch slo
vensk9ch skladatelov, na klasiku domá
cej a zahraničnej hudobnej llteratlíry, 
na objavovanie dosial v Košiciach málo 
hran9ch skla dieb a zaraďovanie diel, 
ktoré svojou náro~pos!ou kladť1 pred or
chester vyššie Interpretačné nároky. Pod 
tak tovkou R. Zimmera zaznela v úvode 
symfonická poéma Spev o ludskom ži
vote J. Hatrfka, ktorá vyznela ako sym
bol jednoty života a smrti. Vlacvrstev
nos! hudobného myslenia, logická ná
vratnosť hudobn9ch myšlienok, zložité 
metrorytmlaké vzťahy kompaktne plynt1-
ce do pOsoblvého celku st1 kladmi 10 
rokov "starého" diela. Náročné sólové 
party zvládli členovia orchestra na dob
rej (lrovnl, od dirigenta sme očakávali 
predsa len viac dravosti a napätia, vnt1-
torne koncfznej§le prepojenie jednotll
v9ch ()sekov. Pevnosť architektonickej 
stavby, s1lstredenos! na dramatické kon
trasty do značnej miery ch9bala a j v 
Honeggerovej 5. symfónii. Sólistom Dvo
l'ákovho Koncertu pre husle a orchester 
a mol, op. 53 bol Cenlk Pavllk z Pra hy. 

Umelecky závažn9 bol koncert veno
van9 40. v9ročlu zn4rodnenla a vzniku 
CSR ( 24. X.] , na ktorom sa predstavil 
mla d9 dirigent TomU Koutnlk z Ostra
vy a sólistka z Prahy - harfistka Hana 
Milllerov6. V podmienkach a kusticky tl
menej sály ( ObKaSS Košice I l sme sl 
museli odmyslia ! zvukové nedostatky, 
program však zaujal nielen svojou ná
paditosťou, ale predovšetk9m umelec
kou realizáciou. V HrdLnskej ba lade D. 
Kardoša dirigent zdOraznil najmä spev
nosť, metrorytmlckú mnohorakosť a hlb
ku skladatelovej v9povede. V Košiciach 
premiérovo zaznela skladba Jlndl'lcha 
Felda Koncert pre harfu u orcqester, 
ktorá práve v spomenut9Ch akustlck9ch 
podmienkach naopak vyznela mimoriad
ne úspešne. Popri všetkej pôsobivosti 
sa dielo najmä v 3. časti stáva a kousi 
mozaikou skvel9ch hudobn9ch nápadov, 
ktor9m však ch9ba jednotiaca "hmota". 
Sólistka H. MUllerová najmä v kaden
cii dokázala svoje majstrovstvo na tom
to krásnom a v súčasnosti sólisticky tak 
málo využlvanom nástroJI. Záverečná 
Symfónia č. 2 J. Brahmsa bola ukážkou 
virtuozity l logickosti koncepcie. 

Dalšie tri koncerty sa niesli v zname
n! Mesiacu CSSP. Prv9 z nich (7. Xl.] 
sa uskutočnil v novotou d9cha j(lcej kon· 
certnej sieni Domu umenia. Po predo
hre Stvorenie Prométheovo od L. van 
Beethovena, kt·orťí dirigent R. Zimmer 
uviedol s preclznos!ou a klasickou vy
rovnanosťou . sovietsky klavirista Mlcball 
Voskresenakll vo Fantázii na Schuberto
vu plesei'l ,.Piltnlk" pre klavlr a orches 
ter od F. Liszta oslnil br-Ilantnou kla
vlrnou technikou , a le aj zriedkavou kul · 
t ivovanosťou tónu, uvolnenos!ou a zvlád
nutlm každej nuansy dynamickej zmeny. 
Obdlvuhodn9 temperament, snúbiac! sa 
s choplnovsky snivou, ale nesen tlmen
tálnou lyrikou naplno zaznel v Brilant 
nom valčlku As dur a Etude gfs mol 
F. Chopina, oba pridavky si vyn útilo 
vďačné obecenstvo. V d ruhej časti kon
certu zaznela Symfónia č. 2 f mol, op. 10 
D. Sostakovlča ; orchester zau jal vyváže
nosťou a kompaktnosťou zvuku. 

Oa Išl koncert ( 21. XI. l venovan9 Me
s iacu CSSP priniesol v ťívode s lovenskú 
skladbu - Konfrontácie l. Hrušovského. 
ktoré pod ta l,<tovkou Byatrfka Reluchu 
boli dramaturglck9m prlnosom a pozna
nim zaujlmavej hudobnej reči súčasnl
ka. Händlov Koncert pre organ a or
chester F dur op. 4, č. 4 so sólis tom 
lnnom Sokolom prezrádzal známky ne
sústredenosti najmä v kollzlách s or
chest rom. Skladby A. Ľadova a N. Rlm
ského-Korsa kova patrHI viac do koncep
cie cyklu pre podniky a závody. 

Sovietsky hosCujťlcl umelec dokáže 
vždy ,.naplnlf" koncertm1 sieň, tak to
mu bolo aj 12. XII., kedy sa predstavu 
huslista· Pavol Kogan zo ZSSR v Haydno
vom Koncerte pre husle a orchester 
C dur č. l pod taktovkou Rastislava Ha
lliku z Gottwaldova. Oalšle dve diela -
Cajkovského Rómeo a Jťllla a v závere 
Prokofievova Klasická symfónia O dur, 
op. 25 - svedčUI o nadhlade sktíse
ného dirigenta , no ukázall aj známky 
zrejmej 1lnavy. 

Koncerty pre závody - B cyklus -
priniesli dva koncerty . Z nich predo
všetk9m večer venovan9 Mesiacu CSSP 
( 14. Xl. l znamenal umelecké vyvrcho
lenie celej jesennej časti koncertnej se
zOny 1985-86 SF. Hosťujúci dirigent zo 
ZSSR ValeriJ Georgiev dokázal vyfažiC 

z orchestra neb9valé farby l per!ektn9 
v9kon. Zvláštnu pozornos! treba veno
va! 1 dielam, ktoré zazneli - Tollb ša
chldl: Sado, Arlf Mellkov : Metamorfó
zy, poéma pre symfonlck9 orchester. Só-
11stom bol violončelista Ľudovft Kanta 
v Cajkovského Rokokov9ch variáciách. 
Diela sovietskych skladatelov predsta
vujQ dva rozdielne svety generačne bllz
kych ludf. Sachidlho Sado je symfonic
kou predohrou , ma js trovsk9m dielom 
mladého skla datera, ktor9 odvážnym a 
obdlvuhodn9m spôsobom sklbll moderné 
vyjadrovacie prostriedky hudobnej reči 
s originalitou a zvláštnosťami hudobné
ho myslenia svojho národa. Mellkovo
va hudobná reč je viac tradičná [Me
tamorfózy vznikli r. 1963). a le aj hu
dobné cltenle skOr prlpomlna hudobntí 
poéziu V. Nová ka. TQžobne rozochvelé 
kantilény sláčikov, napätie vnášajúce 
trúbky sa postupne zmocňujú nálady a 
po vyvrcholenr opä! nastáva rozjasnenie 
v sláčikoch. Tónová kultQra, schopnost 
v9razne tvarovať kantilénu a vr1lcnost 
v9razu boli typlck9ml rysmi v9konu I:. 
Kantu v Cajkovského Rokokov9ch variá
ciách; dômyselne volené tempové kon
trasty svedčili zasa o vzácneJ stíhTe s 
dirigentom a orclrestrálnym sprievodom. 
Cajkovského V. symfónia zavtšlla mi
moriadnu umelecktí Orovei'l slávnostného 
koncertu. 

Koncerty pre hudobn(l mládež (cyklus 
c J boli štyri, všetky so slovn9m sprievo
dom. Tematicky podnetné boli skladby, 
ktoré uviedol dirigent Hidealú Mut6 v 
rámci večera venovaného "Prfrode v 
hudbe" (Očenáš, Fibich, Dvofá k, Respl
ghll . Vzťah v9tva rného umenia a hud
by určil náplň koncertu ( 31. X. l, ktor9 
dirigoval Eduard Fller. Zaznela premié
ra Poviedky V. Rledlbaucha, Koncert pre 
klavlr a orches ter č. 2 d mol od F. Men
delssohna-Bartholdyho so sólistkou Zu
zanou Mervartowou-Ambrolovou a Mu
sorgského Obrázky z výstavy. Koncert 
napriek dobrej umeleckej llrovni zaznel 
v a kusticky nevhodnej sále. Na progra
me koncertu "Mla di mlad9m" - v rámci 
mimoriadnych koncer tov - sa predsta
vili vi!azl Interpretačnej stífaže kla viris
tov v Ba nskej Bystrici, z nich jedine 
Peter M6té dokáza l po prekonanl tínavy 
z náročn9ch vys tllpenl poda! adekvátny 
v9kon, ktor9 svedčil o jeho talente. Spo
lupráca a starostlivos ť o na jmladšiu ge
neréc•u Interpretov je v košickej fil
harmónii už tradlclou, napriek tomu sme 
prlvftali novinku - vianočné matiné pre 
dell pod názvom "Dell deťom" ( 15. XII. l . 
Orchester pod ta ktovkou Karola Petr6-
czlbo predniesol 3. čas! z Tran~ylván
skych tancov B. Bartóka, l. čas! z Mo
zartovho Koncertu pre klavir a orches
ter · F dur so s(lllstkou MAriou 016bovou, 
poslucháčkou lekárskej fakulty UPJS, 
Koncert pre husle a orchester a mol od 
A. VIvaldiho [l. časf l so sólistkou Dan
kou Ragulskou, žla~ou 7. ročnfka ZS, 
obe z ĽSU Sverdlovova 6. Poslucháčka 
5. ročnika Konzervatória v Košiciach 
Iveta Bacbmanov6 predniesla sólov9 
part Koncertu pre hoboj a orchester 
B. Ma rcella, v závere koncertu za znela 
Detská symfónia L. Moza rta. Koncert 
predniesli všetci s plnou vážnosťou a 
umeleckou zodpovednosťou, cltllv9 or
chestrálny s prievod podnietil sólistov k 
pekn9m v9konom. Petróczi a ko dirigent 
má mimoriadnu zásluhu aj na vysokej 
prClfeswnálnej úrovni vlanočn9ch kon
certov. Okrem spomrnaného Marcellovho 
hobojového koncertu, ktor9 najmä na 
knncerte 20. XII. znel v zriedkavej po
hode u muzikálne precltenom v9kone só
listky. naš tudovali spoločne so Spevác
kymy zborom učitelov v Kollclach, or
ganistom Ivanom Sokolom a sólistami -
Mártou Harnádkovou, Máriou Adamco
vou, Dagmar Peckovou, Stefanom Mar
gitom, Petrom Bárdom a Frantilkom Ba
IAnom - Harmonlu pastoralis F dur 
Edmunda Pa!'chu a Vlanočnll omšu J. J. 
Rybu , obe v zanietenom umeleckom po
dani. Vyrovnanosť hlasov, zdôraznenie 
fudov ých prvkov, premyslená koncepCIU 
a muzikantsk9 prejav patrili k hlavným 
hodnotám troch večerov. K Ich ťíspechu 
prispel aj v9 kon Petra Toperczer& v Mo
zartovom Koncerte pre klaviľ a orches
ter A dur , ktor9 zauja l perlivosfou kla
vlrneho tónu. is totou a dokonalosťou 
prekypujúclm v9konom. 

Z koncertného cyklu O, v ktorom stí 
sústredené organové recitály a komor
né koncerty , upútal v9kon violončelistu 
Milana Cervenáka a klavlrneho dua Mi
lada a Otokar Reipricbovcl ( 28. X. J. 
K9m Zeljenkova Tri monológy pre vio
lončelo sólo odhalovall niektoré tech
n ické problémy , Faurého Elégia, op. 24 
umožnila Cervenákov l uplatnlf zmysel 
pre romantlcktí melodiku; Bachova 
2. sutta d mol pre violončelo si Uadala 
viac od lf ši f jednotlivé časti. Manželia 
Relprlchovcl st1 mladou perspektlvnou 
dvojicou, ktorá už na začiatku umelec
k9ch snaženi ukazuje talent a vzácnu 
umelecktí zhodu. 

Koncert ukáza l, že popri náročnej 
peda~oglckej práci profesori košického 
konzervatória rozvijaJú svoje reprodukč
né schopnos ti a sO vhodn9m i typmi na 
koncertné podujatia nielen v rámci V9-
chodoslovenského kraja . 

UOIA URBANCIKOVA 

Za VACLAVOM SMETACKOM 
Ceakoalonult6 nrejaosť aa rozlti!lla 

a VACLAVOM SMEt'ACitOM (aar. 1901), 
popredata dlrlgeutoa~, altladaterom a 
teoretikom. N .. olil sa osemdesiatky. 
Prtwe na jebo prfltlade viduo, i!o na
meDi, ked aa spoji talent, dobré nde
lallle a obronk6 uaeleckt htlevaatosť. 
Vtclu SmetAI!ek po gymnazl6lnycb ltt
~16cb absolvoval na pralakom konzerva
t6riu hru na hoboji, skladbu a dirigo
vanie a neskôr budobnt Yedu na Kar
lovej univerzite. Orgalllzal!n6 dlaň ho 
lenia do novtcb a novtch powlnaoaU. 
Zakladá nové komorné telesA, ndie rôz
ne pralaké zbory, presadzuje sa aj ako 
hudobnt kritik a publicista. NaJvtznam
nejll jeho l!ln je naladenie. Symfolllcké
ho orcbeatra hl. m. Prahy FOK. Postupne 
teleso rozlfril, reorgalllzoval a ako jeho 
léf a nfm uviedol jednak velké klaalc
U cykly, jednak mnohé premiéry at
l!aanfcb l!eakoslovenakfcb akladaterov. 
Vlada zanechával za sebou bohaté ná
mety l reálnu umeleck6 prácu. Povin
nosti sa vntvlll, ale Václav SmetAI!ek 
al alte vidy necbbal reze"Y· Po roku 
1945 prenal na pralakom konzervat6-
riu bobojov6 triedu, ktorA postupne roz
llril na oddelenie dycbovtcb ntatrojow. 
Jebo b6datelak6 umenie sa prejnovalo 
vlada tam, kde nachádzal zab11dnuté 
skladby, ktoré postupne ollvoval v !!es
kom koncertnom livote. Stm uviedol 
mnohé skladby a Pr~lakfm dyohovfm 
kvintetom, kde umelecky pôsobil 27 ro
kov. 

Vrchol jeho umeleckej price sa apA
la a powlnnoaťami dirigenta. Ul ako boa
ťuj6cl dirigent uddsal l!aato diela l!ea
ktch klaaikow, ale l lin Krejl!fbo, JAna 
Kapra, Jlffbo Pauera, Eugena Suchoňa a 
Deúdera Kardola. Od roku 191i0 bfval 
l!asto y sabralllčf a orchestrom FOK. Ul 
" tom l!aae mal okolo 300 gramof6no
•toh nabrbok. Najnli l!eaU koncerty 
pre dychoYé nástroje uaocňovall jeho 
dlrigentakt pr6cu. Dodnes y Japonsku 
apomlnaj6 na jebó ltvormeHI!nf ...sAJa&d 
do teJto krajiny. Nebol Ytedy alli jeden 
l!eakt a6llata, ktort by nebol vyatnponl 
a tfmto dirigentom. Vlaceri jeho gra
monabrbky dycbovfcb koncBTtov sa do
dnes ber6 ako klaslckt priklad doko
nalej umeleckej apolupr6ce. 

Popri tejto bohatej umeleckej l!lnnoa
tl nachtdzal al čas na komponovanie 
alebo aspoň 6pravy plesni, 1!1 nlektorfcb 
cudzfch skladieb. 

Jeho dlrigentakd prAcu charakteriso
vala nobleanoať, perfektn6 znalosť par
Uttry a taporné lttdlum na sktlkach. 
Orchestra a nfm radi spolupracovali, ve
riU jeho dirigentskej Istote a uchádzali 
sa o jeho dirlgentak1l priazeň. 

Osobltnt kapitolu predstavuje v jeho 
činnosti spolupr6ca so Slovenskou fil
barm6ftiou. Prlcb6dzal pred mladé te
leso a jasnou koncepciou, a wedomim n6-
roi!nej apolnpr6ce l s vysokou pradata
VOil allnélio fln6lnebo tčlnku. Tfmito 
vlastnosťami sa diferencoval ol\: ostat
nfcb českfcb dirigentov a naJm.l noble· 
sa v prtcl a dokonal6 pokora pred par
tittrou posilňovali jeho umelQCk6 pozl
cla. V orchestri FOK zostal al do smrti 
umeleckým poradcom a lnlplruj6clm 
znalcom vrcholných diel českej bud
by. To detko umocňovali jeho povabowé 
r ysy, v ktorfch dominovala akromnolt, 
oddanosť k skladbe a obrovská dôvera 
k umeleckému ztlltku. 

Jebo popularita prerástla nale hra
Dlce, pozfvall bo do zahraničia a dlri
gonl i mnohé slávne zahraničné tel8M. 
V kr1Uk6ch sa obwykle preJavovali ~
treby k jeho dirigentskej avojr6znoaU a 
určitej pohotovosti. Máloktor6 čeaki 
umelecká oaobnolť tak premkla do vlet
kfcb z6kutl vzdelanosti ako dr. Václav 
Smet61!ek. Mal vera prlatelov a liekov a 
pri vletkej angalovanostl nachádzal dos
tatok času na pedagogick6 prácu. Na 
Slovensku budeme spomfnat ne jebo 
umelecký odkaz. Slovenak6 fllbarm6nla 
pociťovala jeho ztaluhy a rozhodne v 
jej blat6rll sa nemôle zabudntf na toh
to slávneho i!eakého. dirigenta. -Sk-

Ko orný koncert z tvo 
bulharských skladateľov 
l Dokončenie zo 4. str. l 

ho vkladu i bohatšiu väzbu na 
domáce zdroje sme počuli v Té
me a varl6claml pre bu•le a kia
vlr Simeona Plronkowa ( Georgl 
Badn - hus le, Papa Badevová -
klavirl. Plronkov pracuje s p rv
kami bulharskej melodiky velmi 
zdržanlivo a decentne. Akcentuje 
priznačné elementy melické a 
metrické - neraz len v9razove. 
Napriklad vcUuje sa do monumen
tálnych expresfvnych polOh. Rob! 
to však s komornou rozšafnosťou 
a s patrlčn9m nadhladom. Klavlr 
mu však vyznieva koncertantnej
šia a neraz 1 myšlienkove nosnej
š la než husle. A to do určite j 
m!ery prekáža pri dialógu t9chto 
dvoch nástrojov. Možno l samot
ná téma , ktor(l va rfruje, nie je po 
stránke tvaroveJ schopná tolk9ch 
premien. Hovorim o tom len pre
t o, že po určitom čase sa stala 
táto hudba llnavná a opotrebova
ná. Po stránke Interpretačnej doš
lo v hus lovom parte k menšim ko
llzlám, Inak však celok bol za
žit9 a muzl\<álny. 

V ďalše j časti programu sme 
počuli už len diela Marina Gote
minova. Boli to predovšetk9m Tri 
plesne z cyklu Prlroda pre aopdn 
a klavfr a Sltl!lkové kvarteto č. 8. 
Plesňov9 cyklus s jednotllv9mi 
poeticky laden9ml časf am l (Leto, 
úda na kvet , Oda na s tromy l 

s tvárnila sopranistka Nad'a Dob
rlanovov6 a klaviristka li'epa Ba
davová. Golemlnova hudba tu upú
tala práve svojou poetickou prl
!a žllvosfou a podmanivou fareb
nosťou. )e tu poču! prlval nálad, 
dojmov; jednoducho povedané, 
skladater tu rozohral svoj bohat9 
poc1tov9 a senzltfvny svet. Jedno
zn'ačne najlepšlm dielom večera 
bolo Golemlnovo Sláčikové kvar
teto č. 8 v podani Dlmovovbo 
kvarteta. Dominovali v ňom kla
s ické tvary, zretelne formulova
né myšlienkové pásma s Iskrou- l 
množstvom v9razov9ch odl'leňov. 
Táto hudba mala v sebe vera vnú· 
torného napätia a vo vzťahu k 
predchádzaj(Jcej voká lnej skladbe 
pOsoblla tak , akoby bola z pera 
iného autora. Golemlnov a ko skla
datel rozhodne uptítal a práve tak 
zapOsoblla l skvelá Interpretácia. 
Bolo by lstoťne pôžitkom vypočuť 
s l v budúcnosti Dlmovovo kvarte
to v rámci celovečerného progra
mu. 

Na záver možno poveda( že ko
morn9 koncert z tvorby bulhar
sk9ch s~ladaterov mal qOstojnú 
a tmosféru a dobrll umeleckú (lro
vei'l. Bol profesionálne nasmerova
nou sondou do bulharskej hudob
nej kulttíry. Splnil svoj účel a po
skytol nám vzorku obrazu, nie cel
kom neznámeho. 

IGOR SERGE& 
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VÝZNAM A OSUDY HELFERTOVÝCH IDE( O HUDOBNOM KLASICIZME 
Diia 24, marca 198& sme sl pripomenuli 100. vtroi!le narodenia prof. PbDr. Vla 

dimlra Helferta. Hudobn4 yedu ltudoval na KarloYej uniYenlte a na Hum
boldtovej UJÚYersite Y BerUne. Bol tlakom zakladatera i!eskej hudobnej vedy 
prof. PhDr. Otakara Hostinského. Po prevrate sa roku 1921 hablUtoval na Ma
sarykoY&j unlver&ite Y Brne. Z hudobnovedného semin!ra tu vybudoval vedecké 
a pedagogické pracovisko poprednej svetovej 6rovne. Aj kecf doménou jeho 
Yedeckej pr6ce bola hudobn6 história a hudobné historiografia, plodne a prie• 
kopnlcky zasiahol do takmer vletktch dlllciplln hudobnej vedy. Okrem vlastnej 
Yedeckej a pedagogickej i!lnnostl bol prof. Helfert aj skvelým organiz6torom 
Yedeckého bádania, kritikom, výkonným umelcom, prii!om vletky svoje aktivity 
spájal so spoloi!enskfm a politickým pokrokom. Zomrel 18. mAja 1945 na nAs· 
tedky Yl&eula poi!as falistickej okupácie. 

Vedecký odku profesora Vladlmlra Helferta sl prlpomlname zamyslenlm sa 
nad osudmi jeho idef o i!eskom hudobnom klasJci&me. 

V českeJ historiografii hudby bol Vla
dimir Helfert prvou českou osobnosťou. 
ktorá postavila bádanie o hudobnom kla· 
slclzme n a moderné metodologické zá
klady. Až do vzniku jeho v9chodlskové· 
ho zásadného diela Hudebnl barok na 
česk9ch zámclch (1916) a Hudba na ja· 
rom!!l'lckém zámku (1924) česká vedec
ká historiografia o hudbe 18. storočia 
prakticky neexistovala. Spisba na ttlto té
mu podliehala ešte klamu , že Cesl boli 
do predsmetanovskej doby predovšetk9m 
hudobn9ml Interpretmi a že Ich podiel 
na vlastnej hudobnej produkcii, čl už 
na ňu pozeráme v rámci v9voja českej 
hudby a lebo v širšom Internacionálnom 
rámci, bol temer nulový. Situáciu cha· 
rakterlzu je skutočnost, že ešte "deje· 
plsný náčrt " Hudba v Cechách Helfer
tovho pražského univerzitného profesora 
Otakara Hostinského pojednáva čisto 
faktograficky o hudobných aktivitách 
s kladatelov českého pôvodu a že Ich 
hodnoti najmä so zretelom na Interpre
tačné aktivity. (Výnimkou je snáď Iba 
stručná publicistická reflexia čerstv9ch 
objavov H. Rlemanna o tzv. mannheim· 
skej škole v monografickom prehlade 
pražského Nemca Richarda Batku Ge
schlchte der bôhmlschen Musik z r . 1906, 
ktorá je však z hlstorlograflckého hla
diska bezvýznamná, pretože neprináša 
žiadne nové pozna tky.) 

V Istom zmysle znamená teda Helfer· 
tova "jarom!!tlcká hudobnohlstorlogra
flcká monogrufto" medznlk v českom ve 
deckom myslenl o hudbe 18. storočia. 

Helfert sa až do svojej smrti v ·roku 
1945 venova l h istoriografii českej hudby 
18. storočia a pôsobil v tomto s mere aj 
na svojich tlakov (na jmä na J. Racka 
a B. St!!dt·oí\a). jeho mnohé Idey boli 
tak čl onak retlektované l vo v9znam
nej monografii Michaela Kommu Johann 
Zach und die tschechlsche Musiker Im 
deutschen Umbruch des 18. Jahrhun
derts ( 1938), rodáka z Aše, žiaka pr až· 
ského nemeckého ordlnárla medzivojno
vej éry Gustava Becklnga. S ltltostou 
však muslme vziať no vedomie, že Hel · 
!ert v ďalšom svojom v9v1ne nevytvoril 

hlade na "Pr0kopnlck9 v9znam české 
hudby 18. stoletl" (1939) a tiež v Helfer
tovom - tragickou zhodou okolnosti -
vedeckom testamente "Moje li terárni 
plány ", ktoré skicova l počas svojho vez· 
nenla v rokoch 1941-42 vo Wohlau. 

Tak ako všetky ostatné Helfertove spi· 
sy vyšli l jeho práce t9kajúce sa hud
by 18. storočia pOvodne česky. Helfert 
sa však sám postaral o to, a by bolo 
myšlienkové jadro jeho ,.jarom!!flckej 
hudobnohlstorlckej monografie" vydane j 
už roku 1925 nemecky pod názvom Zur 
Entwlckelungsgeschlchte der Sonaten
form (Arch lv fUr Muslkwlssenschaft 
VIl - 1925), v nemeckom preklade vy· 
šiel tiež spis TvOrčl rozvoj Bedflchu 
Smeta ny (Lips ko 1956) ; myšlienkové 
jadro šttldle Ceská moder.nf hudba (so 
zauj!mav9mt hlstorlck9mt exkurzmi) bo· 
lo včlenené do nemecky publikovane j 
práce Die Musik In der Tschechoslowa· 
kJschen Republik (tu pojednáva E. Stein
hard o hudbe českých Nemcov, 1936, 
1938). spis vyšiel l vo francú:tštine 
( 1936). Muzikológ, ktor9 neovláda l češ
tinu, sa teda mohol a môže zoznámi f 
s Helfer tov9m poňatlm hudobného kla
sicizmu l s jeho názormi na český po· 
diel pri formovani tejto hudobnej epo
chy. 

Helfertov v9klad hudby 18. storočia 
je do znučnej miery torzov1t9. Niekedy 
sú to Jen tnšplratlvne membra dlslecta. 
Mnohé He lfer tove Idey boli tiež zle In · 
terpretované (teda dezlnterpertované), 
niekedy dokonca bez znalosti pôvodného 
textu v9znumovo celkom prekrtltené. Po
kúsime sa preto o novú objektlvnejšíu 
a velmi stručnú Interpretáciu Helferto
v9ch !del o hudbe 18. storočia ako pred
pokladu na správne pochopenie Ich vý· 
znamu pre v9klad klasicizmu a ko hu
dobnej epochy. 

Stručne sa dajú Helfertové Idey o hu· 
dobnom klasicizme charakterizova( asi 
ta kto: 

a) Ako českého hudobného historika 
Helferta prirodzene zaujlma český po· 
diel na fo rmovani hudobného štýlu eoo
chy. Preto skúma prvotne hudobnú ka· 

Rodný dom Vladlmfra Helferta v Pl6nlci neďaleko Klatov. 

a nedokončil spis vedeckého formátu a 
t·ozsuhu svojej ,. jarom!!i'!ckej hudobno
hlstorlograflckej monografie". Zabránila 
mu v tom predčasná smrf; pravd u pove
diac od koncentrovanej vedecke) práce 
na nesmieme rozpt91enej téme ,.Cesl v 
hudbe 18. storočia " ho odvádzali aj Iné 
bédutefské úlohy (naposledy monogra
fiu o janáčkovi). tiež verejno-politická 
činnos ť. 

Tak 118 stalo, :le: a) ďalšia v2znamnc\ 
Helfertova hudobnohls torlcká monogra
fia o jl flm Bendovl (jlf! Benda, Pflsp!!
vek k problému české hudebnl emtgr a
ce I - 1929, ll - 1934 J. ktorému veno
val už svoju dlzertá.ct u Jli'l Benda a 
Jean jacques Rousseau ostala torzom o 
že z ·nej ch9ba dôležitá hudobnoporovná
vacla analytická časf, ktorú obsahuje 
,.jarom!!i·lcká hudobnohls torlc ká mono
gratla"; 

b) značná časf Helfertov9ch Idei o 
"Cechoch v hudbe 18. storočia" fluktuu
Je na okraji jeho ln 9ch muzlkologlck9ch 
prác, nujmll v peslách Pazdlrkovho hu· 
debnlho slovníku naučného ( l - 1929, 
ll - 1937), v smetanovskom torze TvOr
čl rpzvoj Bedl'lcha Smetany ( 1924). v ob
siahlej recenzii spisu Petra Gradenwlt
za Johann Stamltz l. Das Le ben (Mu
zikologte l - 1938), v zhrňujúcom po-

pacltu , tzn. vnlmavosC českého sociál
neho d kultúrneho milieu voči hudbe. 
jeho hudobnú v9konnost a obsažnosť ak· 
tivlt. Podn!eten9 objavmi H. Rlemanna a 
Ad lerovej školy prekonáva starš! názo r 
o českom muzlkantstve ako čisto Inter
pretačnom fenoméne a jeho druhú dO
Iežltú stránku urči pre s féru vlastnej 
hudobnej produkcie. V narastajtlclch 
sporoch o národnos tn9 pOvod nlektor9ch 
sklada telov obhajuje české stanovisko. 
Vo vecnej diskusii o Jána V.áclava Sta· 
mica s Petrom Gradenwitzom ( 1938) vy
vracia jeho tézu o skladatelovom rodo
vom zakotven! v nemeckom prostredi. 
( Nemeck9 Brod nepatril napriek svojmu 
menu ani v l. polovici 18. storočia k 
česko-nemeck9m jazykov9m ostrovom. ) 
Argumentuje tiež t9m, že z ma tkinej 
strany s kladatera Išlo o česk9 rod a z 
otcovej strany o rod zakotven9 nlekol
k9ml generáciami v českom prostredi, 
pochádzajtlcl z medznej raktlsko-slovln· 
ske j ná rodnostnej oblasti. V otázke čl!s
kého pôvodu Stamlca (nie už A. Fllsa 
a F. X. Richtera) Helfertovo stanovisko 
potvrdili 1 novšie v9skumy česk9ch hu· 
dobn9ch historikov. Pre Helfertov muzl
kologlck9 l ludsk9 formát je v!ak prt
značné, že tolko· nebazlru je na národ
nostn9Ch sporoch : Gradenwltzovt predo-

v!Jetk9m vyt9ka, že sa nevyjadril k Sta
mlcovmu v9znamu na formovani hudob
ného š t91u epochy. 

b) Základn9 v9znam prikladá Helfe r r 
poznaniu dynamiky sociálneho a kultúr 
neho pros tredia, v ktorom český hudob 
n9 subjekt vyrastal a v ktorom su pr 
votne fo rmoval o vyvljal. Ble lohorskl\ 
porážka česk9ch stavov (1620). ktot·ej 
dOsledky vážne narušili kontinuitu čes 
kej politickej š tátrlOsti a Integrity , mal1t 
pre ďalšiu existenciu českej ilter ut(r 
ry katastrofálne dOsledky. Helfert vša k 
bystro postihol, že l v atmosfére násll 
nej protl r·eformačnej rckatolizácie ~~~ 
hudba mohla dosť volne vyv!jať. Ces k9 
hlstorlck9 subjekt našiel l v novej sl 
tuácU v hudbe ,.nástroJ, ktor9m sa mo 
hol s lobodne vyjadrovať" (Pr0kopnlck9 
v9znam české hudby 18. s tole t!J . V no
vej situácii prúdil l do českých krajin 
"nový tón z Talianska~ . a to vďaka ume 
Jo vytvoren9m kontaktom a člnnosuaur 
cudzlch hudobnlkov prichádzajúcich pre
dovšetk9m z Tullansko . Pod la Helferto
v9ch v9skumov uverejnen9ch v bendov
s kej monografii (tiež už v nemecky vy· 
danej štúd ii Die Jesu!tenkolleglen der 
Mhmlschen Provlnz zur Zeit des jungen 
Glucks, In: Festscht,lft J. Wolf, 1929). z 
toho všetkého prof!tova ll rovna ko v9-
datne obe ná rodnosti českého králov
stva, česká aj nemecká. 
c) Napriek všetkému pražská Becktngova 

muzlkologlcká š kola charakterizuje 18. 
storočie ako epochu .,nemeckéh o pre · 
lomu", v rámci ktorej sleduje genézu 
dielo ,.českého muzikanta ja na Zacha". 
Tá to škola tiež zamlčovala špeclflckír 
sociálnu o nábožensktl situáciu a podá
vala vec! tak, akoby v Cech ách a na Mo· 
rave žil! Iba osvle tenskf Sporckovct a 
Questenbergovcl. Hlstortck9 jav česk ej 
hudobnej emigrácie mal byť v91učne mo· 
tlvovan9 umeleck9ml dôvodmi ( tento 
faktor Helfert v~ak nepopiera). "otázka 
česk ej hudobne j emigrácie v 18. storo· 
čl je otázkou nemeckej hudby" (pozn. 
red. - orlg. cit. v nem.) tvrdi M. Kom· 
mu v svojej zachovske j monografii 
(s. 89) . 

Mohlo by so zdať, že podobné dezln· 
terpretácle českého podielu v hudobnej 
epoche klasicizmu už patria minulosti. 
S Ich reminiscenciami sa však stále stre
távame v Inak vedecky profllovan9ch 
prácach, napr. v heslách ,.Stamltz" a 
"Mannhelmer Schule" v Brockhaus-Rie
mannovom Muslklexlkone (Il - 1979, 
s. 86 a 543). v Apelovom Harvard Die· 
Ilona ry of Muste ( 9. vyd. 1975, s. 503), 
v ktorom doslova čltame: ,.Mannheim 
school. An Important group of German 
composers at the mld 18th century" 
(Mannhelmská škola . DOležité zoskupe
nie nemeck9ch skladatelov v polovici 
18. storočia - prekl. red.). a v ďalšieh. 
S podobn9ml charakteristika mi nesú· 
hlasla ani súčasn! raktlskl historici (ne
súhlasil s nimi už Q. Adler) , ktor! prá
vom zdôrazňujú l podiel rakúskych skla
da telov na profile .,Mannhelmu". Cito
vané lexikografické chara kteristiky pro
tirečia aj Helfertovej Idei o ,.priekop
niekom v9zname českej hudby v 18. sto· 
roč!". 

V naše j hudobnej historiografii sa po 
roku 1945 proti podobn9m názorom nie
kedy argumentova lo podielom českých 
folklórnych idlomov v dielach česk9ch 
klasikov , teda ak9msl folklorlzmom. Po
dlvn9m osudom podobné argumenty 
vzišli aj od priamych Helfertových žia · 
kov. Dnes už tieto názory chápeme ako 
výraz povojnov9ch obranárskych uocl
tov, ktoré však z vedeckého pohlal.lu 
nemohli nes kOr vzbudlt nič Iné a ko skep
su. Spochybňujtlce stanoviská, s ktor9· 
mi napos ledy prišli rakúski hudobnl 
historici v spise Muslkgeschlchte Oster
relchs (ll - 1979, s. 98) sú opodstat
nené, pretože poukazujú. na spoločn9 
prameň "nového tónu" v diele vieden
ského Caldaru (možno tiež dodať s Hel 
fertom 1 jarom~rlckého Mlč u), Stamtca 
a Fllsa, Mysllvečka a na koniec l Mozar
ta, a to z hudby talians kej buffy a In
štrumentálnej barokovej kompozlcle. V 
polemike by sa však patrilo dodať, že 
takto a rgumentoval už pred rokmi Vla
dimir Helfert (o. l. nemecky v citovan ej 
študll z Archlv fUr Musikwlssenschaft 
r. 1925), ktor9 zaujal k diskutovanej 
otázke ,.folklorlzmov" v klasickom hu
dobnom št9le dosť kritické s tanovisko 
tézou, že Ich prov9 pOvod sa n edá bez
pečne dokázať, pretože sú v danom pri 
pada bezta k produktom ,.absorpcie v9-
razov9ch prvkov hudby umelej rudom" 
(Hudba na jarom!!!'lckém zámku, s. 27oi. 

d) Poprenlm rozhodujtlceho v9znamu 
folklórnych ldlomov sa Helfert pripra
vil o efektlvny a rgument na podoprenie 
svojej tézy o ,.prlekopnlckom v9zname 
českej hudby 18. storočia". Ako verný 
žiak Ota kara Hostinského, ktor9 mu všte
pil úctu k umeleckému objektu, však 
nahradil dosť vágnu tézu vedecky ďa
leko objektlvnejšlm kritériom Individuál
nej hudobnej tvorivosti. Zaujlmalo ho, 
do akej miery činnosť (hudobná tvori
vosť) českých s kladatefov produkovalu 
kvalltatlvne nové hodnoty, vyznačuJtlce 
sa Individuálnou a historickou jedineč
nosťou obsahu l formy diela. Muzikológ, 
ktorého hudobnosť bola podnecovaná ro-

mantick9m vzletom Smetanovho umeniu, 
nepr!sttlpll k tejto tllohe bez citového 
vzrušenia. V tragicky sa vyvljajúcom 
spáde uda losti druhej polovice 30. rokov 
mal k tomu l Iné než čisto hudobné dO· 
vody. Všetko to však nakoniec neotrla!.
lo objektivitou poznávania. Jarom!!ťlcké 
ho F. V. Mlču vytiahol Helfert zo zabud · 
nutia a zaradil do dejfn preto, že ako 
jeden z prv9ch (v rokoch 1730- 17351 
komponova l trojčasťové operné a kan
tátové " talians ke" sinfonie s jednodu 
chou sonátovou formou v l. časti a s 
menuetom. Vzhladom na oové poznal· 
ky o pôvode A. Filsa a F. X. Richtera 
vonkoncom n eobs to jf Helfertova hypoté· 
za o jednoznačnom podiele Cechov no 
formovani mannhelmskej školy (Mann
helmská ~kola , PHSN l 1929, s. 231 ). 

Vladimir Helfert v roku 1945 

Najnovšie spr~vy lokalizujú Richterov 
rod až na východné Slovensko ( Broci. 
haus-Riemann Muslklexlkon Il - 1979. 
s. 397). Helferrova téza o mannhelms kcj 
sinfonll ako prvej velkej syntéze na ces 
te za zrel9m klaslck9m hudobn9m štý 
lom, ktortl vypracoval na základe po 
drobnej porovnávacej ana 19zy s kladleh 
Mlčov9ch , Caldarov9ch, Georga Reutte
ra ml., Monnov9ch, Wagensellov9ch l 
Stamlcových by sl však zasluhova la byť 
zaradená k základn9m poznatk·om hlsto 
rlografle hudobného klasicizmu. V otáz
ke vzniku tzv. mozar tovského š t9 lu na 
českej pOda Helfert vyfažll z Ambrosov
ho objavu vedtlceho českého sklada ter. 
ského zjavu predmozartovskej Prahy 
F. X. Brlxlho (Der Dom zu Prag, 1858, 
s. 204-5) a sociologickou argumentáciou 
dokazoval, prečo sa Mozart v Cechách 
stretol s tak bezprostredn9m ohlasom. 

K v9znamn9m predchodcom "mozartov
s kého št9lu" pre bohatstvo melodickej 
Invencie priraďuje Helfert aj Mysllveč 
ka. Velkosf hudobne j tvorivosti Jlflho 
Bendu vid! v schopnosti prlspOsoblf for 
mu sprevádzaného recltatlvu nov9m dra
matlck9m útvarom (scénickej melodrá· 
me a slngsplelu). Tak ako Stamlc a ~ys
llveček, a nticipuje a j Jlf'! Benda mnoho 
z umeniu Mozarta a najmä Beethovena. 
Stamlca, Mysllveč]<a , J. Bendu, F. X. Br!· 
xlho pokladá Helfert za prlekopnfkov 
vefk9ch syntetick9i:h z javov viedenské
ho klasicizmu pre tvorivú podstatu Ich 
die la , a nie sná~ preto, že by do eu
rópskeho koncertu epochy prinášali me
lódie ludov9ch pesničiek . Z Beethoveno
v9ch stlčasnfkov oceňuje najmä J. L. Du
sika, J. H. Vorlška a A. Rejchu, v kto
r9ch vid! prlekopnlkov romantizmu. 

Považujeme za chybu, že zatial Iba ne
patrná časf bádatelov vyťažila z Helfer
tovho diela ( pozltlvnym pr! kladom spo
lupráce je spis francúzskej muzlkologlč · 
ky D~mlnlque Patlerovej La dynamlque 
musica le au xv m erne slécle, 1983). CI
tované nie sú ani nemecky vydané Hel 
fe rtove práce. Za chybu pokladáme aj 
to, že sa čast českej súdobej muziko
lógie zriekla me todologického zamera 
nia Helfer tovho hls torlograflckého dielo . 
Helfertove hudobné ana l9zy predklas!c
kej s infonie sice vznikli viac a ko pred 
50 rokmi, doslaf v~ak reprezentujú vr · 
chol českého muzlkologického myslen ia 
o tomto h is torickom jave. (Súčasné anu-
19zy stále trpia zameranfm sa na okruh 
elementárnych formových problémov , 
ako je napr. periodicita melódie a pod.) . 
Nevšlmavosf voči Helfertovmu hls torlo
graflckému. dielu o hudobnom klasicizme 
je neospravedlnltelná, a to ako z hla dis 
ka etiky vedeckej práce, tak z čisto po· 
znávacleho hladiska. Súčasná historio
g rafia hudby nemOže predsa lgnorova C 
bádavatelské v9sledky predchádzajúcich 
generácii. Helfert okrem toho prišiel s 
poznatkami, ktoré stl aj vo svetle naJ · 
novšlch výskumov tnšplratlvne. Osuqy 
Helfertovho hlsrorlograflckého diela tre· 
bu preto zvrátiť pozlt!vnym krltlck9rn 
prlstupom k Ideám, ktoré objavil. Histo
ricky sme už dnes schopn! význa m Hel · 
ferta v historiogra fii hudobného klasi· 
clzmu klasifikovať (oko vedec post-adle· 
rovskej a post-rlemannovskej generácie 
preklenul názorové rozpory oboch škOl 
a pripomenul prlnos českého prostre
dia). Otvorená ostáva otázka apllkácte 
Helfertovej metodológie na úlohy zá· 
kladného v9skumu, ktor9 sa nezaoblde 
bez určlt9ch Inovácii najmä v oblasti 
hudobnej anal9zy. Jill VYSLOU!IL 


