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Pri príležitosti 50. výročia úmrtia priekopníka slovenskej národnej hudby 

VYUŽIME TVORIVÝ ODKAZ J. L. BELLU 
V pondelok 26. mája 1986 vyvrcboUii 

v Bratislave pri prllelltosti 50. vfročl{l 
úmrtia význačného slovenského sklada\. 
tela 19. storočia Jána Levoslava Bellu 
spomienkové oslavy; rámcované boll140. 
výročlm narodenia skladatela v roku 
1983 a 50. výročlm jeho 6mrtia v roku 
1986. Na počiatku celoslovenských bel· 
lovských osláv stáli muzlkologlcká kon· 
ferencla, koncerty zo zborovej a komor· 
nej tvorby a vernlsU výstavy o livote 
8 dielo .J L. Bellu, ktoré sa uskutočnili 
v dňoch 9.-11. novembra 1983 v Liptov· 
skum Mikuláili, rodisku skladatera a Lip
tovskom Hrádku. Na program Cavodnýcb 
osláv nadviazal rad ďaliilch bellovských 
podujati a akcii. leb cielom bolo pri
spieť k blbiej lntegrác\1 diela Jána Le
voslava Bellu do slovenskej hudobnej 
kult6ry. No ich organizácii a priebehu 
so podielali mnohé významné lnitlt6cie 
- MK SSR, Zväz slovenských skladate
fov. Matica slovenská, ONV a MsNV v 
Liptovskom Mlkuláii, Cs. hudobné vy· 
dovaterstvo OPUS, Slovkoncert, Sloven· 
ský hudobný fond, Cs. televlzla, Cs. roz· 
hlas, Slovenská filharmónia, muzlkoló· 
govla , mnohl organlzačnl pracovnlci a 
ďa lile kult6rne ustanovizne. Z uskutoč · 
nených podujati treba zvlálť oceniť mu· 
zlkologick6 konferenciu, ktorá význam· 
ne prispela jednak k doceneniu osob
nosti J. L. Bellu. jednak k lepšiemu po· 

cbopeniu jeho tvorby a obrátila pozor
nosť k ďalllemu vedecké mu skúmaniu 
bellovskej problematiky. Osobitne teli 
skutočnosť, le referáty prednesené na 
tejto konferencii vyšli zásluhou pracov
nikov Matice slovenskej tlačou v sa· 
mostatnom zbornlku (ako Hudobný ar· 
chi v ll. 9) a je v súčasnosti záujemcom 
u! k dispozicii. Radi zaznamenávame, 
le v uplynulom trojročnom obdobi Bello· 
va hudba pričinenlm nalllch orchestrov. 
komorných telies, sólistov a di rigentov 
znela /lastejille ne! po Iné roky na kon· 
certných pódiách, :le Bellovl a je ho tvor· 
be sa venovala zvýliená pozornosť v Cs. 
televlzll a Cs. rozhlase, Ze zásluhou Cs. 
hudobného vydavte lstva OPUS boli tla 
čou sprlstupnené niektoré záva!né Bel 
love diela a vyšiel dvojplatňový gramo
fónový komplet s jeho tvorbou v edlcii 
Tvorcovia s lovenskej národnej hudby, že 
v Kremn ici sa dokončuje rekonlltrukcia 
domu, v ktorom Bella počas rokov 
kremnického pôsobenia býval, te tu v 
septembri t. r. pričinenlm ZSSk, MK 
SSR, Matice s love nskej , M6zea medaill 
a minci v Kremnici , ONV v Žiari nad 
Hronom 8 MsNV v Kremnici otvoria pri 
prfle!ltostl 50. výročia Cimrtia 1. L. Bel · 
lu prllelltostn6 putovn6 výstavu l v bu· 
d6cnostl sa tu počlta so stálou be llov
skou cxpozlclou) . Evidujeme tiež. že v 
štádiu 6vah a diskusii je založenie Spo· 

Slávnostný prejav na zasadnutl OV ZSSk. konanom pri prlleži tosti 50. výrol!la úmrtia 
J. L. Bellu. predniesol podpredseda ZSSk zaslíažilý ume lec Ladislav Burlas. 

ločnostl Jána Levoslava Bellu, ktorá by 
vyvljala činnosť v rámci zakladajíacej sa 
Slovenskej hudobnej spoločnosti. 

Na záver bellovských osláv uskutoč 
nilo sa 26. mája t. r . v Hudobnej sie 
nl Brotlslavského hradu slávnostné za . 
sadnutle ústredného výboru Zväzu slD· 
venských skladatefov pri prllelltostl 50. 
výročia úmrtia velkej skladaterskei 
osobnosti s lovenskej hudby 19. storočia 
- Jána Levoslava Bellu. Na zasadnutl 
sa zíačastnll námestnlk ministra kult6ry 
SSR dr. Vladimir Cerevka, CSc. a po. 
prednl predstavitelia ná!l ho kultíarneho 
života . Slávnostné zasadnutie otvoril 
predseda ZSSk nát·odný umelec prof. Oto 
Ferenczy. V otváracom prlhovore pripo
menul , že ZSSk týmto slávnostným za· 
sadnutlm vzdáva hl bok6 úctu dielu J. L. 
Bellu. ktoré je prvým závažným sve
dectvom tvorivého 6silia slovenského 
skladatera povzniesť domácu hudobnú 
kultťiru na 6roveň európskej hudby. 
Konll tatoval , že naša starostlivosť o J. L. 
Bellu bola doteraz slabá a že na§a po· 
dlžnosf voči Bellovl, napriek dote1·az 
urobenému v prospech spoločenskej rea· 
lizácie je ho diela , je stále ve fká . V tom 
to ohfodo malo by nastať v budíacnos li 
výrazné zle pšenie. Uviedol, že iniciálo· 
rom tohto pohybu a 7.áujmu u Be Uovu 
tvorbu musi byt predovAe tkým ZSSk. V 
záver11 ~vujho príhovoru a polnval na 

l l 

Orgamsta Imrich Szabó pr1 interpretácii 
Bellovej Sonáty pre organ. 

Sn!mky: P. Procházka 

l'rl'd '<f'd.t Z~Sk na rudný umelec pmf. (l 

Ferenczy kludle kyti cu kvetov k buste 
). L. Bel lu na Sule kovet ulici v Bratt 
s love. 

všetk) naše hudobné inltl t ťicle , aby sa 
tvorivý odkaz J. L. Bellu a s tarostl ivost 
011 s tali pre ne záväzkom do budúcnos
ti. Slávnostný pre jav . venova ný zhodno· 
teniu Belluvej osobnosti a tvorby, a ku 
i jeho Cisiliu o vytvorenie slovenskej ná· 
rodnej hudby, predniesol podpredseda 
ZSSk zaslúž ilý umelec doc. dr. Ladislav 
Burlas, DrSc. (publikujeme ho v celom 
t•ozsahu no s tr. l a 3 ). 

Záver s lávnostné ho zosadnutia vyplnil 
umelecký program, v rámci ktorého or
ganista Imrich Szabó predniesol Bello· 
vu Sonátu pre organ a Filharmonlcké 
kvarteto zahralo jeho Sláčikové kva r
teto e mol. 

Slávnostné mu zasadnutiu Ov ZSSk 
predchádza lo pietne stretnutie predslo· 
vitofov nášho hudobného života pri bus· 
te J. L. Bellu na Sulekovej ulici a pri 
Bellovom hrobe na cintorlne pri Ko
zej brá no; na oboch pamä tnýc h mies
tach položi l kytic u kvetov predseda ZSS 
národný ume lec Oto Fere nczy. 

Dita 26. má ja vo večerných hodinách 
uskutočnil ZSSk pri tej Istej prfležltosti 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
komorn ý koncert z tvor by j. L. Bellu 
l je ho recenziu prinesieme v nasleduj6· 
com lllsle Hudobné ho života) . 

Na vSetkých podujatiach konaných v 
tento deti v Brati'!lave bola prltomná 
tiež vnučka skladatera prof. Dagmar 
Stu rli-Bellová. Red a k cla 

Bellovská spomienka 1986 že sa pona)prv dostal do s tyku s tradlclou clrkevne i 
hudby, že spoznal hodnoty chorálu a vokálnyc h kompJ· 
zl čn9ch tech nik. Mote tová techn ika bola prvou , pro
s tredn!ctvom ktoreJ sa pokúša l o vlas tné kompozlcle. 
Vypl9va lo z daneJ situácie, že okrem pozdnorenesanč· 
ného št91u sOčasne dollehull na Bellu at s kúsenost! 
novšie, výdobytky hudobného klasicizmu a neskOr a 1 
hudobného romantizmu. Hudobná prax bola oj u nás 
určovaná predovšetk9m pestovanfm komorne j hud by. 
s polu s i'lou sa ponúkala aj a tmosféra a vkus meštlan 
skeho sa lóna a preds ta vy meštianstva o národneJ hud be. 
Ak sa v Bellovej tvol'be banskobys trického obdobia ob· 
javu jú Intonácie vla nočn9ch plesni , novouhorského š tý 
lu z rud ovej hud by, ohlasy na Chopinove mazOrky, vy
svet fuje to Bellovu sttuovanost v prostred! , v ktorom 
pôsobil a na ktoré reagova l. Neodmysllternou zložkou 
tohto prostredia boli at konta kty so slovenskými ná ro· 
dovcaml a kultúrnymi pracovnlkml a ko boli Tomg 
Cerveň. František Sastnek , Ma rtin Culen a nie na pos 
lodnom mieste Andrej Sládkovtč, na ktoré ho básne Bel 
lu a l tvoril hudbu. Dva zošity Slovensk9ch štvorspevov. 
vlas tne zbierok Oprav a zborov9ch kompoz!cll, svedč t u 
o s na he poskytnCif slovenskeJ spo ločnosti zborové sklad 
by splevatefné vo vteda jšom zborom hnu ti. R. 1669 od · 
c hádza Bella do Kremnice. aby obsadil mies to mestské 
ho kapelnlka a rladttern c hóru. jeho hudobn9 v9vo1 a 1 
tu pokračova l , a to zdokonarovanlm polyfónnej tech· 
nlky a poznávanlm roma nticke j hudby. najm!l die l 

Uplynulo polstoroči e od smrti )áno Levoslova Be llu 
11843- 1936 J. Ak sme sl pred tromi rokmi pripomlnall 
140. v9ročle- jeho narodenia, začlna ll sme obdobie ro· 
kov orlentovan9ch na zvyšova nie pozornosti voči Bel· 
lovmu die lu a Jeho od kaz u. Túto pozornosť sl zasluhuJe 
preto, lebo jeho vstupom do dejln s lovens kej s klada 
tefske) tvor by a do dejln s lovenskej hudby sa zača lo 
kvalltatfv ne nové v9vlnové obdobie, obdobie proľeslo· 
nálne kvallflkovaternej hudobnej tvorby usilu júCej so 
nielen o osvojenie európs kej hudobnej tradlcle a o po· 
kus vyrovnať sa v hudobnej tvorbe s métami sused · 
n9ch hudobn9ch kultúr, ale l o program zdOrazňujúcl 
nutnos! nachádzania a prehlbovania vlastného profilu 
a kultúrne j Identity. Tak9to program te a bol a bs tra · 
hovan9 a ko aktuálny al pre da lšie s kladatefské gene
rácie, pretože úloha podobného charakteru nie je pre 
jedného č l oveka a nie je jednorazov9m a ktom , a le stá 
le obnovujOclm sa procesom. Ak by sme sa teda poze 
rall no Bellove die lo a život z pozlcil alebo kritéri! 
hlstorlcity, duli by sa ra hko nájs ť hranice, po ktoré su 
náš sklada ter dostal , kam sa až dopracoval a kde už 
dalej nev ládul čo do tvorivosti l čo do psychlcke l 
odolnosti. Hov~rlme o psychicke j odolnosti , pretože vo 
vtedajšlch pomeroch klás ( a plnlt progrum. ak9' St 

Bella sta novil, to vyžadovalo aj nemalú smelosť a od 
vahu. Zmyslom Interp retácie dejln je. sumozrepne. zv11 

žovoť a preverovať aktuálnosť kulturneho dedičstva, pre· 
verovať ho najm!l praxou, a le nie mene) dôležitá je 
a1 úloha vedte! ná jS! , vysvetli( a pochopiť hod notu ko· 
nanla za určlt9ch konkrétnych dejinných situácii . Kul· 
túrno· hlstorlcké povedomie v oblasti s lovenskej hudob· 
nej kultOry nie je zvláš! vyvinuté, pretože dávnejšie 
s me élkosl uvet·llt fl ktivn~l a his torickosti našej hudby 
u tak eš te s tále muslme o úrovet1 tohto povedomia 
zápasiť. O to dOležlte1šle je, aby sme ne pris tupovali k 
našim hudobným dejinám z pozlcle veliká šs tva, a le aby 
sme sl a ni neodplsovall tie hodnoty, ktoré sa v našich 
hudobn9ch deJinách reálne vyskytujú. Bella dozais ta 
nebol skladatefom. ktor9 by reprezentoval špičku európ
s keho hudobného v9voja , a le nebol a ni tak nezanedba· 
te fn9m . aby sme v teho diele a životnej dráhe ne· 
mohli vidieť a sledovuť anatómiu zrodu národnej hud by. 
Ama térske pestova nie hudby bolo pre Bellu šta r tovou 
bázou a o t'ozsah u a matérskeho pestovania hudby v 
nát'odnobudlte fs kom a osvetovom hnut i vieme toho po
merne dosť. ZA kladn9m problémom doby bolo dostat su 
nad ama tét•sku úroveň nie len v lnte rpretác it, ale 1 v 
tvorbe. Hella sa ako mimoriadne nadan9 š tudent dostal 
nu ~ túdiá do VIedne. do hudobného centra nielen vte 
dajšleho Rakúsko-Uhorského štá tneho útvaru, ale súčas 
ne aj do jedného z na tv9znamnejšlch hudobn9ch cen · 
ti et· Európy. Vypl9va lo z jeho š tud ijného zaclelemu. ( Po kračovanie na 3. su·. ) 



STACCATO 
• Dr. LADISLAV VACHULKA, org!lnista, mu

slko16g, uámy propaptor starej hudby a orga
nlllétor koncertov doma l v sahranli!l, zomrel 
ned6vno v Prahe. Odborné vzdelanie zlskal na 
Karlovej univerzite a neskôr v Taliansku. Euró
pa ho poznala ako znalca starej hudby a inter
preta na starých nástrojoch. Viac ako ltyridaaf 
rokov pôsobil na pralskom konzenat6rlu. Bol 
uznávaným znalcom organa a odhadcom v tejto 
oblasti. Stál pri zrode i!eskej gramofónovej plat
ne. Osobitné zásluhy má ako organizátor nallch 
koncertov v zahranli!l, najmä v Taliauku. Tam 
propagoval a uvádzal nale lnterpretai!né teleú, 
ale l s6bory pralského konze"atória. Mal zúlu
hy l na výrobe nalllch kvalitn:fch hudobn:fch CIA· 
strojov. Ceskoslovenská hudba stráca v profNO
rovi Vachulkovl jednu z i!inorodých 1180bnoatl. 

( ·ES-) 
• UDELENIE UMELECKEJ CENY OV SZM PET· 

ROVI MIKULASOVI. Umelecké ceny 0stredtu1ho 
výboru Socialistického zväzu ml6dele 118 rok 1985 
odovzdal 12. mája t. r. v Prahe jeho predseda 
Jaroslav Jenerál predstavltefom nállho mladého 
kult6rneho frontu, ktorých umelecky a Ideovo 
hodnotné tvorba výrazne prispela v uplynulom ro
ku k obohateniu nállho s6i!asného umenia a k 
výchove mladej generácie. Umeleck6 cenu OV 
SZM udelili aj Petrovi Mikul6llovi, sólistovi opery 
Slovenského n6rodného divadla v Bratislave. 

·• SMETANOVA OPERA LIBUSA bola po P"Ý· 
krát vôbec uvedené v zahranii!l. Stalo sa tak pri 
ned6vnom koncert·nom predvedenl diela v new
yorskej Carnegie Hall, kde operu s orchestrom 
Newyorskej opery predviedla Eve Quelerová. Tl
tuln6 61ohu spievala n6rodn6 umelkyňa Gabrie
la Beňai!ková, dalllie 6lohy spievali i!lenovla ope
ry N6rodného divadla v Prahe - n6rodný umelec 
V6clav ZUek (Pfemysl) a Pavel Hor6i!ek (Lu
tobor). V pôvodnej i!elltine spievali tlel popred
al americkl spev6cl, o. i. Carol Vaneuov6 (Kra
save) a aj v CSSR zn6my basista Paul Plishka 
(Chrudoll). Spolu6i!inkoval zbor Newyorskej spe
v6ckej spoločnosti. 

• AMERICKf MUZIKAL ,.NIEKTO TO RAO HO
RÚCE", ktorý naplsal Jule Styne (hudba), Peter 
Stone a Bob Merrill (libreto a texty piesni) na 
n6met 6spelnej filmovej komédie, uviedlo l. apri
la t. r. v československej premiére pralské Hu
debni divadlo v Karllnii. Hudobné nalltudovanie 
tohto muzik6lu bolo poslednou pr6cou nedávno 
zosnulého dirigenta karllnskeho divadla , zasl611· 
Jého umelca Karla Vlacha. Na jeho realiz6cii sa 
dalej podielali Petr Novotný a. h. (rélia) , diri
genti A. Moullk a J. Ofevlkovský, Ivo Zldek a. h . 
(scéna), Irena Greifov6 a . h. (kostýmy) , Zdeniik 
Prokell (choreografia J. zbormajsterka Irena Plu
h6čkov6 a Ivo Osolsobe a Vladimir Fuz (pre
klad) . 

• VfSLEDKY VI. ROCNIKA SútAZE MLADfCH 
SKLADATEĽOV CSR 1986. Siesty ročnlk S6ťale 
mladých skladatelov CSR vyplsalo Ministerstvo 
kult6ry CSR v spoluprAci so Zväzom českých 
skladatefov a koncertných umelcov a Ceským hu
dobným fondom. Porota, ktorej predsedom bol 
prof. Jifl Ovof6ček , ohodnotila 35 s6ťalných pr6c 
rôznych lánrov Dd 24 autorov a rozdelila ceny 
nasledovne: l . cenu ex aequo zlskall Juraj Filas 
za Symfóniu ,.Vampa" a Vojtech Saudek za Kon
cert pre klavlr a orchester "Na pamäť Gideona 
Kleina", 2. cenu udelila Jiflmu Gemrotovi za 
ll. son6tu pre klavlr a 3. cenu ex aequo zlskali 
Zbyniik Mateju za Evok6cie (I. symfónia) a Pavol 
Novák za Symfoniettu "Osudy deti". Cestným 
uznanlm s odmenou boli poctenl Hanull Bartoň 
za Dychové kvinteto a Sylvia Bodorová za dielo 
Ponte m video, koncert pre organ, sláčiky a bicie. 

• SLAVNOSTNf KONCERT AKADEMICKtHO 
SPEV ACKEHO ZDRUZENIA PKO V BRATISLAVE 
pri prilelltostl 65. výročia vzniku KSC sš uskutoč· 
nli v Zrkadlovej sieni Primaci6lneho paláca dňa 
16. mája 1986. Pod vedenlm dirigenta Petra Có
na uviedol zbor diela C. Monteverdlho, J. Des· 
présa, J. Arcadelta, H. L. Haidera, L. Knlppera, 
G. Gershwina, E. Suchoňa, J. Cikkera, A. Moyze
sa, O. Kardolla, I. Hrullovského, H. Oomanského 
a P. Cóna. 

• OKRESNA SÚŤAZ OETSKfCH, MLADEZNIC· 
KYCH A DOSPEL 'fCH SPEVACKYCH ZBOROV V 
LEVICIACH sa uskutočnila 14. marca 1986 a z(l. 
častnilo sa na nej 6 detských, 2 stredolkoJské 
a 3 s6bory dospelých. Oetskj sClbory (III. ZS 
Levice, ZS Cata, II. ZS Tlmače, ZS mad. ZeUe
zovce, ĽSU Sahy, ZS Tekovské Lulany) sa pred
stavili na dobrej 6rovni. V ich prejave preká
lali iba časté nepresné nástupy, no v budClcnos
ti bude potrebné venovať viac pozornosti aj Into
nečnej čistote. Stredollkolské s6bory boli zastt
pené Strednou ekonomickou lkolou v Leviciach 
a Strednou peliagoglckou lkolou v Leviciach. S 
tak vefkého počtu stredných lkôl to bolo ozaj 
minimum. Oba zbory zdali sa byť mierne indispo
nované. Nevyullli vlletky molnosti hlasového pre· 
javu, no ukázalo sa, le molnosti podchytenia 
ml6dele tu sCl. Prijemne prekvapila najmä ekono
mická lkola, pretole tam nie je povinné hudobné 
v:fchova a predsa sa nalllel obetavý dirigent, kto· 
rý dokázal 16bor priviesť al ku krajskej prehliad
ke, a to ul viackr6t za sebou. Tlel Stredná pe
dagogická llkola v Leviciach mé kvalitný sClbor. 
Dirigenti ICl borov J. Petrech (ekonomické llkola) 
a V. Spelitzov6 (pedagogická lkala) snallli sa 
podať so 14bormi čo najleplie výkony, čo sa im 
- al na určité čiastkové nedostatky - často vy
plývaj6ce z trémy, aj podarilo. V kategórii d08pe
lých s6borov prekvapili zbor MO Csemadok zo 
Šiah l zbor Domovina z Levie, ktoré vedie jeden 
dirigent - F. Zborovlan. Rôznorodosť v~'kovej 
hranice (od dvadsiatnikov JN) sedemdesiatnikov) 
dokumentovalo, le hudba sp6ja vletky gener6cle. 
MO Csemadok zo Zeliezoviec bol názorným pri
kladom, ako sa dá pracovať na kult6rnom poli 
a j v malých mestečkách. Len lkoda, le tn nebo· 
lo zas t6pen:fch viacej slovenských stkborov. Dra
maturgia sClťalného programu bola dosť pestré, 
nakofko boli zast6pené diela od baroka po 86-
l!asnosť. 

IJ. O. J 

SLÁVNOSTNÝ KONCERT· 
venovaný 65. výročiu Komunistickej strany Ceskoslovenska 

Koncertná sieň Cs. rozhlasu v Bra 
tls:ave znela 29. aprlla 1986 tónmt 
cslovečerného Slávnostného koncer
tu, ktorý sa uskutočnil pod záštitou 
viacerých významných hudobných In· 
štltúclf (Zvl1 čeakoslovenskfch skla
datelov, ZY11 eeskfch skladaterov a 
koncertntch umelcov, Zvlz sloven
llkfch skladaterov, Ceskoslovenskf 
rozhlas, Ceskt hudobn:f fond a Slo
venskf hudobn:f fond). V programe 
tičinkovall Symfonlckt orchester Ces
koslovenského ro1hlasu v Bratlslav·e 
pod taktovkou dr. Otakara Trhllka 
a hosfujtice Kynclovo kvarteto (Pa
vel Kyncl - 1. husle, Eduard Krivý 
- 2. husle, Miroslav Stehllk - vio
la, Václav Horák - violončelo). To
lo významné podujatie, ktoré sláv
nostným prlhovorom otvorll predse
da Zväzu československých skladate
Iov dr. Zdenko Nováček, CSc., malo 
za ciel prispieť k spoznávaniu diel 
českých a slovenských skladatelov a 
k utuženiu bratských vzťahov n.ašlch 
národov. Dr. Z. Nováček vo svojom 
prejave zdOraznll pojem stičasnostl, 
sličasnej umeleckej tvorby , ktorá v 
dOsledku revolučného pohybu vo 
vnútri celej spoločnosti reaguje na 
a ktuálne problémy svojej doby, nevy-
hýba sa problémom sťíčasnostl, ale 
naopak vyhladáva ich a pomáha Ich 
riešiť. 

Angažovanosť v prospech stičas-

ných problémov nepredstavuje však 
sama o· sebe umeleck(! hodnotu. Z 
tohto aspektu bolo preto nutné uplat
mf diferenciačné kritérium pre vý
ber diel zaradených do programu 
Slávnostného koncertu venovanéh o 
@_S. výročiu KSC. 

Dramaturgicky hodnotne zostavený 
program koncertu poukázal predo
v:>etkým na štýlovCt rôznorodosť na
St! súčasnej tvorby. úvodné dielo 
zaslCtžilého umelca Milana Nováka -
Styri prel6dl6 pre symfonlckf or
chester venované pamiatke kpt. Jána 
Nálepku - upCttalo svojou nálado
tvornou výrazovosťou, navodenlm 
ozaj vznešenej atmosféry , čim vhod
ne prispelo k otvoreniu podujatia. 
Popri ostr ých , forslrovaných zvuko
vých kontrastoch exponovaných v pr
vej a záverečnej čast! plechovými ná
strojovými skupinam!, hravosťou a 
zvukomalebnosťou zaujala 3. časf Al
legretto grazloso. Novákove PrelCtdlá 
dc.kumentovali, že sCt dielom komu
n •kaltvnym, obsah ovo u jasneným a 
umelecky presvedčivým. Z českej sCt
~~usnej hudobnej tvorby zazneli na 
koncer te diela jej výrazných pred
stavitelov - národného umelca 01-
dl'lcha Floamana, Jlflho Matysa a 
Otomara Kviicha. S tvorbou posled
ných dvoch autorov sme sa mali mož
nosť zoznámlf l v rámc! tohtorúčného 
XL TNSHT. Flosmanovo Concerto 

X. kolokvium o súčasnej 
hudbe Domov s lovens kých s kladatelov v 

Dolnej Krupej bol v dňoch 21. a 22. 
apr!la 1986 dejiskom desiateho ko
lokvia o sCtčasnej slovenskej hudob
nej tvorbe. Toto stretnutie skladate
lov a muzlkológov, ktoréh o o rgani
zátorom je Zväz slovens kých sklada
telov, patri - po desiatich ročnlkoch 
to možno povedať - už nerozlučne 
k týždňom novej slovenske j hudob
nej tvorby. Predstavuje fórum, cielom 
ktorého je v tvorivom dialógu prl
tomných a v širšom zmysle i v dia
lógu so vše tkým, čo sa o prehliadke 
naplsalo l povedalo, hladaf , triediť 
11 overovať nosnosf rozma nitých skla 
datelských poet!k ako boli reprezen
tované dielam! na TNSHT. Ide teda 
o reflexiu n ovej hudobnej tvorby roz
s iahlo koncipovanú čo do názorové
ho potenciálu množstva účastnikov 
kolokvia l možnost! jeho priamej 
konfrontácie. V neposlednom rade je 
za u jlmavé a l overenie postreh u a 
miery umeleckej lntulcle, ktorti pre
ukázala kritika v svojich ohlasoch 
na nové diela. 

O poslanl kolokvia sa bližšie zmie
nl! predseda ZSSk národný umelec 
prof. Oto Ferenczy v svojom Ctvod
nom prlspevku, z kto rého prinášame 
nlekolko myšlienok. 

Ak TNSHT je jedným z najrozslah
lejšlch podujati ZSSk a poskytuje pre
hlad o žánroch, profiloch a ambl· 
clách našich skladatelov za účinko
vania viacerých telies a Interp retov 
na koncertných pódiách. náplň ko
lokvia, uviedol prof. Fe renczy, pred
stavu te na jzložitejšiu etapu v pl'o
cese skladater - dielo - poslucháč . 
Z kritickej šance vysloviť verejne 
hodnotiaci súd a tým ovplyvnif mien
ku a podlelaf sa na formovani posto
jov ludl, ktor! si ho osvo ja, vyplý
va velk~ zodpovednost kritickej čln
nosti. Pripomei\me, že tCtto kritlckti 
činnost nereprezentuje Iba plsaná 
kritika, ale ona funguje nepretrži
te - v dramaturgll, edičných výbe
roch, permanentnom hodnoteni ... 
Pomer kritickej hodnotiacej činnosti 
ku tvorivej je u nás nevyvážený. Roz
vljajCtc niekolko podnetov z preja
vu ministra kultCtry Miroslava Válka 
na XVII. zjazde KSC, vyzdvihol prof. 
Ferenczy d_Oležltosf rozdielnych názo
rov v oblasti kritiky a apeloval na 
kritikov, aby načreli hlbšie do prob
lematiky cele j našej kultCtry a zauja
ll postoj k mnohým neriešeným otáz
kam (problém hudobného dedičstva. 
vydavatelskej politiky , hudby v mas
médiách, otázky základného hudob
ného školstva a da lš ie). Napokon 
zhrnul do niekolkých bodov základ
né požiadavky pre kritickO činnost : 
profeslonallta a odbornost na prvom 
mies te (v niektorých kritikách sa vy
skytujO l hrubé n ejasnosti v základ
ných pojmoch). pričom nezanedbate l
ný je odpovedajCtci literárny štýl -
tomu náležl vecnosť a jasnosť vo vy
jadreni stanoviska ( samoCtčelné slov 
né kaskády pôsobia nezrozumitelne ). 
Nevyhnutna je kultťíra vntltorného 
postoja i slova, aby mohl! byt aj od
mietavé kritiky prljatelné, a na dru
hej strane prezieravý k rl ti k šetri su
perla tlvmi , a by celkový obraz bol tó· 
novo bohatšl . -nie len čierno- biely . 

Napokon spravodlivost kritiky, čo 
značl pristupovať k predmetu bez 
predsudkov, t. j. preferovanla čl 
a verzie k určitým s kla dbám už pred 
ICh zaznenlm. Cielom takto chápanej 
kritiky je dospieť k istej hlerarchi· 
zácii hodnOt. Prlspevok prof. Feren
czyh o bol vyčerpávajúcou expozlclou 
problematiky, s ktorou sa stretne v 
praxi hudobný krltlk a zároveň lnšpl· 
rujCtclm vstupom k pracovnej ča,stl 
kolokvia. 

Ako po minulé roky aj diela tohto
ročného Týždi'ia boli rozdelené medz! 
muzikológov a ,.opatrené" Ich Ctvod
ným slovom, ktoré malo slCtžlf ako 
východiskoví podnet k diskusiám. 
O skladbách z košického k omorného 
a symfonlckéh9 koncertu predniesla 
analyltcko-hodnotlacl referát dr. Lý
dia Urbančlková. Dr. Ľubomlr Cha
lupka, ktorý podal obsažnťí analýzu 
všetkých rovin zvolených diel a 
dr. Zuzana Martlnáková, ktorá sa 
naopak zriekla podrobného analytic
kého prlstupu a uviedla skladby v 
niekolkých orientačných poznám
kach , pripravili vstupy ku komorným 
s kladbám. Milan Adamčiak postavU 
svoje úvody k orchestrálnym dielam 
problémove, kým dr. Marta Fôldešo
vá ladUa svoje prlspevky k zborovej 
tvorbe ana!yt!Ckú-kritlcky. Z pripra
vených djel sa, nadväzujCtc na s kúse
nos ti z mlnulý_ch ročnlkov, hrali pre
dovšetkým s kladby prltomných a uto
rov, a tak zazneli Mot9l nad lampou, 
cyklus plesni Tibora Andrašovana; 
Cesta, trlo pre klarinet, violončelo 
a klavlr Vlfazoslava Kublčku; Slá
čikové kvarteto Iris Szeghyove j ; Ma
lé rozhovory pre fagot a violonče
lo JCtliusa Kowalského; Invokácia pre 
violončelo sólo Stanislava Hochela; 
II. sláčikové kvarteto Jura ja Tandle· 
ra; Hudba pre klarinet, klavlr a bi
cie Ilju Zel jenku ; Duú pre dve violy 
a zbor Sená na slová Milana Rtifusa 
Ivana Parlka ; Ili. klavlrna s oné ta 
Ilju Zel1enku; Plano-sonata Jozefa 
Sixtu; Canzona na pamät Alexandra 

' Moyzesa Jura ja Hatrlka; Clarlnettl
na pre klarinet a klavlr a m1ešan9 
zbor Pri mo ve re Petra Cóna; Styr i 
nokturná pre klavlr Františka Pau
la; Koncert pre soprán a orchester. 
op. 56 Juraja PosplšUa; II. koncert 
pre kluvlr a orchester Vladlmlra Bo
kesa; Deže s l ml mUl a Servenle jab
lťíčko - dva zbory z Gemera pre 
ženský a miešaný zbor Hanuša Do
manského a okrem nich Triptych pre 
miešaný zbor na staroslovienske tex
ty a texty Jána Hollého od Ivana 
Hrušovského ; Prelúdium, Intermezzo 
a Tanec Jozefu Grešáka a Sonáta 
na pamät V. Sklovského pre vlol on· 
čelo é.l klavlr Vladlmlra Godára. 

Viac ako praktické z časových dô
vodov su ukázalo byť zoskupenie 3- 4 
s kladieb do blokov. za ktorými na 
s ledovali diskusie - postavenie die l 
vedra seba Inšpirovalo ku konfrontll -

grosso v zaujlmavom Inštrumentál· 
nom obsadenl pre sláčikové kvarte
to a orchester vyznačovalo sa zvuko· 
v·ou prlezračnosfou, jednoduchou, 
avš!ik výraznou melodikou s uplatne
nlm polyfónneho vedenia jednotlt 
vých nástrojov9ch skupin. V št9le 
nadväzujCtcom na obsahovťí zrozuml
teinost niesla sa Hudba pre sl6člky 
Jli'lho Ma tysa. Dominantnosť prvku 
tempovej gradácie tohto lyricky sub
tllneh o Matysovho diela nebola v jed
notlivých častiach Interpretáciou dos
tatočne diferencovaná, čim skladba 
ako celok vyznela pomerne jedno
tvárne a zvlášť záverečná časf, 
vzhladom k finále, nepresvedčila. Na 
záver koncertu v adekvátnej inter
pretácii zaznela Symfónia Es dur 
Otomara Kvi!cha, grandiózne dielo, 
plné dramatickej sily a ptitavých kon
trastov. Autor sa snaž! v tomto die
le o ,.generačnťí výpoveď ", o zachy
tenie a zobrazenie všetkého toho, čim 
jeho generácia (roč. 1950 ) v uply
nulom desafročl žUa. Skladba prá· 
vom zlskala 1. cenu v sCttaži mia · 
dých skladatelov k Roku čes)<ej hud
by 1984. 

Všetky uvedené die la zodpovedne 
naštudoval a uviedol Symfonický m· 
ehester Cs. rozhlasu v Bratislave 
( spoluťíčinkovalo Kynclovo kvarteto ) 
pod vedenlm dirigenta zasltlžUého 
umelca dr. Otakara Trhllka. 

BOZENA DLHAf<lOVA 

slovensk~j 
clám a poskytovalo viac námetov k 
r·ozprave. Ich obsah daleko prevy· 
šuje hranice tohto prlspevku, preto 
len nlekolko poznámok. Andrašova. 
nov Motýl nad lampou dal podnet 
k staro-novej téme o vztahu slova a 
hudby, konkrétne vznikla otázka ana
lógie medzi Novomeského modernou 
"civilnou" poéziou a pozdnoroman
tlckou zvukovosťou cyklu. Problém 
konštrukcie a fantázie v umeleckom 
diele, ktoré sa ostatne v umeni bez 
seba nezaobldu, znel v podtóne neu
stále a do diskusie vstúpil pri Boke
sovom ll. klavlrnom koncerte. V mo· 
diflkovanej podobe sa ukázal pri po
rovnunl dvoch diel celkom odlišných 
poetlk: Clartnettiny Petra Cóna a 
Nokturna Františka Paula. Prvé je 
naplsané lahk9m perom, akoby na 
jeden dúšok , určené pre potešenie 
a dr uhé, velmi poctivo a Ctprimne 
hladajCtce po zrnkách svoju pravdu, 
vyžaduje spoluprácu poslucháča na 
tomto ,.zápase" . ( Dovolujeme sl re
produkovať vtipný návrh zaviesť do 
slovenskej hudby jednotku pre mera
nie skladatelskej spontánnosti l cón 
a pre meranie s kladatelského hla
dačstva l poul.] Bokesov koncert vy
I!JOVDkoval i tému kontrastu, ktorý 
mOže byt silne prltomný i v relé· 
clách ovela dellkátnejšlch než sme 
zvyknutl vnlmat. 

Nadhodený bol aj problém akéhosi 
.,zvedečtovanla ~ kompozlcle a t9m 
vzdalovanla sa od poslucháča. Stano
visko, ktoré by viedlo k zjednodu
šovaniu čl ťístupkom z vytýčeného 
umeltlckého smerovania sa zdá byl 
uetezpetným nadblehanlm priemer
ného vkusu. - Prvé a vlastne jedl· 
né kritérium hodnoty bolo prlsCtde
né dobre odvedenej profesionálnej 
práci. Napokon prišlo l na porovna- ' 
nie našej a svetovej tvorby. 'J:rpl 
azda slovenská hudba rozporom, že 
doma je chápaná ako prlllš moderná , 
ký m v zahranič! sa javl zastaralou, 
a lebo je pravdlve jšl viac optimistic· 
ký postoj reglstrujCtcl Ctspešné prija
tie niektorých náročných slovenských 
diel sCtčasnostl našimi poslucháčmi? 

V diskusiách, ktoré sa niesli v at
mosfére priaznivej otvorenému roz
hovoru, a mimochodom anl raz ne
zostali stáť ,.na mttvom bode", mali 
čo do počtu ,prevahu skladatelia. T9m 
bol podmienený aj Ich prlklon ku 
kompozičným problémom. Väčšina 
prltomných muzikológov. žia!, nevy
užila prlležltosf vstCtplf do dialógu 
a rozSirlf čl usmerniť jeho tok dal · 
š!ml aspektami. Sympatic ká bola pri· 
tomnost mladých adeptov komp()zlcle 
a hudobnej teórie prevažne z VSMU. 
ktor! ako pozorovatelia mat.l možnosť 
konfrontovať a cibriť vlastné postoje 
v zložitej sfére hudobnej kritiky. 

Záverečné zhrnujúce slová predse
du Tvúrlvej komisie skladatelov ZSS 
Ha nuša Domanského o s tálom vzostu· 
pe s lovenskej hudobnej tvorby vo 
sve tle tohtoročného TNSHT vyzneli 
- nech sa to chápe bez nádychu 
frázy - ve lmi prirodzene a pravdi
vo. Až vzniká celkom malá pochyb· 
r.o:; t , čl sa snád nevytratUa oná pre
zieravúsť. s ktorou podla prof. Fe· 
renc:.:yho správny kritik vje šet ril 
pochvalou. ANNA liLKOVA 



Bellovská spomienka 1986 
(Dokončenie z l. st r. ) 

Mendelssohna, Spohra 11 Webera. 
Väzba na Ideál novouhorského štý
lu pokračova la , a ko to vyplýva 
z jeho Kvarteta e mol v uhor 
skom slohu a i Fantázie na mo
tlvy pochodu RákOczyh o. V 60. 11 
70. rokoch minulého storočia do
tvára Bella umelecký program 
slovenskej národnej hudby vo 
viacerých článkoch, uverejňova
ných v Prahe, a le l doma v Le
topise Matice Slovens ke j, ročruk 
1873. Stúrovský hegellantzmus 
spojený s vierou v budúcnost Slo
vanstva sa stal bázou Bellových 
úvah o budúcej s lovens keJ národ
ne j hudbe. Od slovanstva sa dos tá 
va k slovens kej hudbe prostr ed
nlc tvom ludove j plesne, ktorú po
važoval za , ,nlčlm nekalený cit l u
du, ktor ý . . . sl podržal ešte čistý 
ráz s taroslovens ký." Bella bol pre
svedčený , že naša ludová tradič
ná pleseň a hudba súvisi so sta
rogréckou tradlclou a že je v nej 
obsiahnuté čosi osobité , kt!Jré mO
že učlnlf Slovensko tým odkllňa-

. júct';n popolvá rtkom Slovanstva". 
Kedže Bella s ám ludové plesne ne
zbiera l, dáva l vo svojich š túdiách 
podne t k zbiera niu a vyqávanlu 
ludových plesni. Této Idea nebo
la osamotené, pretože texty na 
šich ludových plesni sn začali vy
dávať už v prvej polovici minulé-

národnej hudby načrtol. Začal 
komponovať plesne na české a n e
mecké texty a jeho symfonická 
báseň Osud a ideál déva nazrtet 
do konfliktovosti medzi jeho túž 
bam! a skutočnosťou. Bellov ro 
man tlzmus sa d a lej neprehlbu je 
a ko romantizmus národný, a le 
a zda viac ako romantizmus sub
jektlvny. V Bellovej opere Kováč 
Wieland je nepochybne symboli
ka osobná l národná. Uväznený 
a chromý kovéč Wieland s l uku je 
krldla a vzlietne do výš in, aby sa 
tak oslobodil. Podobným únikom 
st riešil Bella aj svoj osud. R. 1881 
opt1šfa Slovensk o, po tom , čo zly
hall pokusy o lf) pš le umies tnenie 
doma , v Cechách, Nemecku , Petro
hrade. Tlak na jeho osobu sa zvy
šoval, objektlvne podmienky sa 
zhoršovali a zdá sa , že to bola 
pre Bellu jediné a ruková cesta, 
ked prijal miesto v Slblnl~ v pro
stredi sedmoh rads kých Nemcov. 
Dodatočné úvahy mOžu byt azda 
aj inakšie, že Bella by bol napo
kon uspel a j doma alebo bližšie 
k domovu. ale to s a už len cel
kom a kademické Ovahy. Odchá 
dzal ako 38-ročný r. 1881, v ro
ku, kedy sa narodil Mikuláš 
Schneider-Trnavs ký. Odišiel temer 
na 40 rokov do iného prostredia 
a Ideu slovens ke j národnej h udby 

. odložil ako pre neho ne reálnu. V 

Stretnutie J. L. Bellu s mladým A. Moyzesom na pôde bratislavského 
rozhlasu (1934-36? ). Snímku: arch lv Hud. odd. HO SNM Bra tislava 

ho storoč ia a v druhej polovici 
s toročia sa s távala zaujlmavou a j 
Ich hudobná hodnota. K Bellovmu 
podnetu sa pridal a j A. H. Krčmé
ry č l ánkom "Slovo o vydávani ná
rod nlch nápevov a s kladieb slo
venských" (z r. 1862 ). Odtlaf bol 
už tba krok, hoci n elahký, k vy
dávaniu známej zbie rky Sloven
ské spevy, ktorej hodno ta sa ešte 
aj v súčasnos ti potvrdzuje v kom
pletlzova ne j r eedlcll. 

Bella v čase, ked vedome tvoril 
program novej s lovens kej národ
nej hudby, nemal ešte k dis pozi
cii preh lad o povahe a štýlovej 
dlferenclécll našich fudových 
plesni. jeho koncepcia vyplývala 
skôr z his torizmu, filozofie dejln 
a z európs keh o Ideálu roman tiz
mu. Nenašiel sl cestu k využitiu 
ta nečného elemen tu fudove j hu
dobne j tradlcte, hoci pr áve n a 
ňom s tava li Llsz t. Chopin a lebo 
Smetana osobitosť národne j hud
by. O to presvedčive j š i e sú však 
Bellove pomalé čas ti cyklických 
skladieb, na jmä s kladieb komor
nýcl\. Ta k je tomu v Kvinte te 
d mol, v Kvarte téoh e mol, c mol 
i B du r. Tam sa prejavu je jeho 
romantické 1 typicky bellovs ké hu 
dobné cltenle. 

Roku 1873, v čase ked už do
končil svoju štúd iu "Myšlienky o 
vývine národne j hud by u sloven
ského spevu" dosta l Bella na pri 
hovor Franza Liszta š tipendium, 
ktoré mu umožnilo podniknúť štu 
dijnú ces tu po Európe. Al ked 
mal možnost navš tlv!t viacero eu
rópskych miest - Prahu, Berlin, 
Drážďany . Regensburg, Viedeň -
na jvllčšl vplyv naň ma la Praha. 
osobný konta kt s Bedflchom Sme
ranom a dr. Prochézkom. Nemož
no nespomenúť a j Vledei'\ , kde 
mul možnost zoznám iť sa s nle 
ktor9ml Wagnerovýml operami. 
Bellov posun k romantizmu sa u
pevni l. Zhoršili s a však pomery 
v jeho rodne j kra jine. Po Ra kús 
ko-maďa rskom vyrovnani r. 1867, 
po ná rodnos tnom zékone z r. 1868 
a po zatvorenl slovens kých s tred
ných škOl a Ma tice slovens ke j r. 
1875 pres tali jestvovať a j tie mi 
nimálne Inšti tucionálne predpo
klad y pre upla tnenie Ideá lov. kt o· 
r~ Bella v progra me slovens ket 

Slblnl, kde pôsobil a ko regenscho
rl a profesor hudobnej výchovy 
na strednej škole, našiel sl čas 
aj na komponova nie. Táto prls
nos f na seba vydala a j svoje ovo
cle. Tam vznikli mnohé z jeho 
vrcholných die l: Kvartetá c mol 
a B dur, Klavl rna soná ta b mol , 
Fan tázia-Sonáta pre organ a vl!č 
šl počet kantét, plesni a da lšlch 
skladieb. Pa tri k nie najlepše j 
strénke našej menta lity, že nie
ktoré jeho diela považu jeme a ko
sl za ,.odplsané" z dejln sloven
s kej hudby , kedže boli kompono
vané na nemecké texty, resp. s 
nemeckými názvami, na nemecký 
námet a pod. K te jto otá zke sa 
muslme vraca ť a pýtať sa, čl po
trebu jeme Bellu len ako doklad 
o tom, že už v minulom s toroči 
s me mali v našej kultOrne j pospo
litosti č l oveka , ktorý sa vyšvihol 
na úroveň profesionálneho skla
datel a, a to nám s tači , a lebo je 
tu ešte niečo navyše, čo je ako 
umelec ká hodnota aktuá lne aj v 
súčasnom kultúrnom kontexte. 
Sme presvedčeni o tej druhej mož
nosti. Pomery, do ktorých sa )én 
Levos lav Bella vrétll na Sloven
sko, vyvola li zvláštnu sltuéclu. 
Bella sa znova prejavil ako s lo
vensky cltlacl umelec, ked kon
com roka 1918 priniesol svo jmu 
slblns kému prla telovl Gustávovi 
Korlčánskemu úpravy slovenských 
fudových plesni s osobným veno
vanlm. Bella r. 1921 odišiel na 
dôchodok do VIedn e. Tam ho a j 
o bjavili preds tayltelia českoslo
venske j kultúry a umožnili mu 
p resťahova ť sa do Bra tis la vy. Ked 
sa Bella na začiatku r. 1928 vrá
til na Slovensko, problematika vý
vinu s lovenskej hud by bola posu
nutá ta kpovediac už o dve fézy : 
pôsobili tu - v metaforlckom 
zmys le - už Beilovl synovia a 
vnukovla a tým vnukom, zakla
da telom s lovens ke j hudobne j mo
derny, v tom čase asi ani nebolo 
ta k vzécne, že su Im naš ie l sta · 
1'9 otec, o ktorom sl mys le li , že 
sa s tra til ulebo ani nebol. Pokus 
Dobros lovu Or la zarad!t Bellu a ko 
zakluda tera slovens ke j ná r·odne j 
hudby uko roves nlka . ule u j uko 
h odnotový ekviva len t k Smetu no
vt. Dvo~ltk ov l Flblchovl 1 vtellv 'ili 

s pomlna l aj Fibich n a úrovni Sme 
tanu a Dvor á ka) celkom nevy~lel 
a vznikol do jem, že sa z dôvodov 
hlstorlclty precei'\uje a ktuélna 
hodnota Bellovej tvorby, najmll te j 
tvorby, ktora komponoval po syo· 
jom návra te do Bra tis lavy. Vzni · 
kol tak paradox, ktorý eš te do
dnes n1e je prekonan9. pa radox 
pQtrebnos tl a nea ktuálnosti Bel
lovho dielu. Skladby ako Svadba 
)énošlka na text ). Bottu , Divný 
zbojnlk na s lová O. Bellu, zboro
vé skladby Svllf , Slovens ko sväf 
na s lová S. Krčméryho, Augustovi 
bllžencl na básne P. O. Hviezdo
s lava , ples ne Ma tka nad kolls kou. 
Ga jdoš Fllúz a dalšie neboli už 
umeleckým prog ramom, a le Iba 
dôs tojným doznenlm tvor by od · 
chádza júceJ generácie. Na Bellu 
v§ak treba hladte( nle z momen· 
tu vývinovej slt1,1ácle roka 1928, 
alebo roka 1936, nie z pocitu 
predstihu vtedajšlch s klada te lov 
pred nim, ale z aspektu chi;,Pnlc· 
kéh o zaostévanla slovens kej hud
by za os tatnou slovens kou kul tú
rou. Bellova ones korená orlenté· 
cla nebola len jeho osobn9m, a le 
celkovým našim kultúrnym grob
lémom. Ak sa nastolovala v 70. 
rokoch minulého storočia otázka 
vzniku národnej hudby na úrov
ni štllrovsko-heglovskej, už to bo
lo ones korenlm. Oneskorene sme 
s l osvojili Schumanna a Wagne
ra, oneskorene sme s l však osvo
Jili a j dalšie štýly, a to aj ekvi
va lenty hudby ja náčkovej , Bartó
kovej , Kotlályove j. Bellova otvore
nosť voči rôznym prameňom hu
dobného vývo ju a schopnos t úpl
ne Im nepodlahnOf je však nie
Jen problémom, a le zároveň vzo
rom - umeleckým l etickým. V 
Bellovl sa spá jajú a j da lšie pa
radoxy. Chcel by t individuálnym, 
ale Inšpiroval sa z univerzálneho 
ku ltOrneho európskeho rpajetku, 
chcel byt roman ti kom, a le QOdce
ňova l v9znam primá rneJ invencie 
a nápadu. Chcel byt nérodným na 
základe pozna nia ludove j plesne, 
ale nešiel za ňou . 

Bellov odchod zo Slovens ka zna
menal pre dejiny hudby na Slo
vensku určitý regres, pretože v 
prúde slovens kej národne j hudob
ne j aktivity nadlho prevládla 
osve tová národnobudltels ká orien
tácia za ložená na ama térlzme. 
Bellovl nasledovnlc l začlna li a ko-

' by · opäť znova, bez pocitu tr adi
cle a precedensov, lebo Bellove 
dielo na pre lome 19. a 20. s toro
čia n ebolo pra kticky známe, vy
padlo z kontinuity. Tento výpadok 
dodnes nebol s korigovaný, Iba ak 
dejinami s lovens kej hudby, kde je 
za radený na správnom a adekvá t
nom mieste. Hranosť Bellu nie je 
malá a predsa s l uvedomu jeme 
podlžnos ti voč i nemu. Rozpaky z 
toho, č l je vzorom a lebo prežit
kom sú svedectvom našej urč i
te j ~ecltlivostl voč i vlastným de
Jinám. Táto necltllvost sa ném 
vracia aj v podobe zanedbávania 
tvorby celého nášho storočia. Ca
ká rne s tále nové diela a k s tarše j 
tvorbe sa chováme bez náležite j 
pozornos ti, pričom pod staršou 
tvorbou r ozumieme už aj diela 
spred desa ť, dvadsať rokov. Kiež
by však nebola skutočnosťou myš
lienka , ktorO vyslovil prof. J. 
Kresánek v úvah ách o Ballov!, 
o jeho zaos távanl za európskym 
vývojom : ,.Horšie vša k je, že už 
a j toto ( t. j. čo Bella dosia hol J 
bolo pre naše pome ry prlvera, že 
u nás nebola pOda ani na pri ja tie 
toh to". 

Ne tr eba na tomto mieste obšlr
nejš ie rozvádzať , v akej s ltuécll 
sa nachádzala slovenská h udba po 
roku 1918 a v a ke j po roku 1948. 
je však potrebné zdOrnznlf vývi
novú dy namiku, a kú prejavila slo
venská hudobná kultút·a, a v jej 
s rdci sklada telská tvor ba, za uply
nu lých 40 rokov. Utvorili sa také 
podmien ky pre rozvoj slovenske j 
kult O ry , aké naše de jiny nepozna
li. Ide teraz o to, ako využi jeme 
tieto priaznivé podmienky pre op
timá lny rozvoj našej hudobn ej 
kultúry a a kp dokážeme zosúla
d!t problémy sQčasnos ti s novým 
vedomlm hls torlclty. s vedomlm. 
ktoré spá ja minulost s prltomnos
tou a hlad! ctefavedome do bu 
dúcnosti. 

V rokoch 1983 až 1986 sa ne
málo urobilo v prospech spoločen

s ke j rea lizác ie Bellovho diela. Tre· 
ba vysl oviť želunle. aby sa tý n1 
b~l lovská problemutlk!! neod ložila 
.. ad ac tu " u Hby sme otázky s nim 
s úvis iace dokáza li vid ie ť v kon 
texte s ce lou v9v1novou prob l elll t~ 

tlkou nu!:e t hudobne j kultú l'y . 

LAD ISLAV BURLAS 

A ndrej Očenáš: Donquijotská suita pre husle 
o violončelo, op. 40 

)edn omysefné súh lasné pri jatie Očenášove j Donquljot 
s ke j s uity, op. 40 (premiéra v rám ct tohtoročného 
TNSHT ) stéva sa celkom prirodzene podnetom k ďa l
šiemu za mysleniu nad týmto komorným dielom, ktoré 
vzniklo s clelavedomým programovým zameranlm. Eš te 
1 obsadenie - h us le a violončelo, podč iarkuje pritom
nose Dona Quijota a Sanch a Panzu, nehovor iac ani o 
ce lkovom kompozičnom sultovom ús trojens tve die la -
Prológ (Sen J. Dráma, Legenda, Epilóg. Znejúci tvar 
nemožno ani v tomto prlpade podrobiť unalytlckém u 
s kOmanlu , možn o tu len použit všeobecné s umnt·tzuj(J 
ce pojmy, ako poetické, pOsoblvé . . . a td. , pretože tok 
hudby je prchavým čarova nlm tónov, magic kou, tak 
mer až lluziorustlckou tvorivou produkciou a posl uchač 
jednoducho nevie a nemOže pos trehnúf vše tky súvis
losti a väzby , ktoré sú zakompono<a né v organ izme die 
la . Treba p re to otvorit n oty a v klude sa do nich za 
pozerať a započOvaf ... 

SkOr než sa pokllslm charak terizova ť Očenéšovu Don 
qul jotskll suitu je potrebné veci trocha poplsat a vy
kresliť, pre tože Očená šov notový zézna m (až na zá 
verečnú časf) sa vyznačuje nápadným rozpty lovanlm 
sOvlslostl, výraznými skokmi, prekvapuj llciml vzdla le 
n osfa ml, smerovanlm, v ktorom je vera vlnenia , nevy 
s lovených, a le pocHovaných klzavých pohybov. Sú to 
samé umlčované , nevyslovené gllssan dá, ktoré so spllš 
fa jú a lebo vys tupujú h ore zo s ta ti ckých bod ov, čl me 
lodických tónov, tvoriac ta k reťazce lineárnych č l án· 
kov. A pr itom prlbuznostl medzi t9mito vzdlalenost amt 
sil viac a ko evidentné ; sú to translácle neraz s used
ných sekundových prlbuzn os tl, tercie v úlohe declm . . . 
a td. Sú tu však l Iné súvis losti vyplýva júce z potenciál · 
nych a kinetic kých har monicky pocHovaných vzťahov, 
k toré sú v čase a pries tore rozložené ta k, a by poslu · 
cháč pocltoval Ich nač rtnuté funkčné väzby. Tieto ten 
dencle sú v obidvoch lnš trumentélnych partoch a ta k 
Ich rovnocenná úloha je všade dôs ledne zabezpečená. 
Toto rozptyľovanie lnterva lových pr! buznostl do sko
kov a posunov v rámci t•ozmanltých ok távových polOh 
mé svoje viaceré tvorivé predurčenia . Vo s fére melo
dickej h o pocHujeme ako s ilný, c itovo podfarbený spev , 
ako poetickú nehu, hud bu nesmierne dojlmavú, zažitú. 
Navyše v dvojspeva sa zrkadlia tie to pohybové u vzduš
né melodické koreláty ešte nápadnejšle ..... v protlpo
hybe, v zad ržani jedného h lasu a nápadného pohybu 
druhého, čl opačne. Je to h ra tendencii smeru jt1clch 
do rozmanitých melodických s úvis losti a gravitačných 
bodov - s a to rozhovory dvoch .tnštrumentá ln ych par
tov. Zatial čo v Prológu sil tieto široko roztvorené ln
tervalové väzby zužit kované najmä a ko melodický fak
tor, a ko llneérne tkanivo, v Dráme, a pr irodzene. l v 
d a lš lch častiach. dos tévajO sa tie Is té prv ky do sú
kolia nových, res p. Iných výrazových prost riedkov. Na 
priklad v Dráme, ked už bolu o nej zmienka, je pizzi · 
catov9, spoči atku os tinátne zužltkova ný pohyb ascen
denčnej figú ry zužttkovaný l va rlačne - te znamena 
simultánne, tematicky i dynamicky, ako pe rpetum mobi 
le. Ked sl to vše tko preložlme do verbálnej mtmohu
d obne j reč i je zrejmé, že autor má s tá le na pa mlltl už 
s pomlnan é dve Cervan tesove pos tavy u ich fantastlckS• 
zápas s prlrodnýmt s ilam i, ne ktorý sme za tia l nenušll 
lepši názov a ko donquljots ký. Donqul jots ký v tom zmys
le, že zdanlivé nezmyselnos ť tohto zápasu jav! sa len 
zbllzka; z d i a ľky všuk vyzerá ap tne ina k, povedzme, 
ako nepokojná tvorivé si la č l oveko hfada jaca sl s voje 
miesto, svoj cte r s naženia v labyrinte sveta. Ak je v 
Dráme prltomná tá to nervnos ť , ta k v Legende Je jeho 
filozofický komen tár a zdôvodnenie. Veľký rozmach -
tmpulzlvne melodické ges to zvrásnené l me trorytmtc· 
kým nepokojom, ktor9 keď sa vypovie o naplno roz
kmitá v strednej čas ti uvof nl v záverečnom Epilógu 
miesto novej usponadanostl, možno povedať nove j tva
rovej koncentrovllnosti, a ke js i tesnejšej prlbuznosti veci 
k sebe. T9m, že v Epilógu su nefrekv entujú v ta kej mie· 
re rozmanité oktávové polohy, vzniká na jedn ej s t rane 
vo vnll trl diela prlnclp kontras tu a zdanlivé ochudob
nenie sonorlcke j z ložky a ko hudobného e lementu , no 
práve tým sa na druhej st rane posil ňuje koherencia 
tvarovosti a dostredivej energie v hudbe. Prirodzene, 
je vecou na še j apercepcle čo s l z tohto komplexu tv!t
rov vyberieme, čomu budeme venovu ť pozornosť. Tak 
a ko v celej Očenášove j tvorbe l v tomto die le sme né
chylnl uverlt a ke jsi improvizá torske j čr t e s klada tefu, 
ktorá sa na jmarkuntnejšle pre javu je v rozhovore dvoch 
pásiem, v Ich výrazových l tvarov 9ch zvra toch : ved 
Donquljotská s uita nie je nlčlm Iným, než vysoko or
ganizovanou heterofóntou v rámci dvoch Inštrumen tál
n ych hlasov. He terofóntou , v ktorej sa dôsled ne frek
ventu jQ stenochórlcké l konsonančné pr inc lpy. Prirodze
ne, našli by sme tu i fu nk čne toná lne fi liácie l cen· 
trlpetá lne body tonálne Irelevantné ; Id e tu teda o to· 
ná lnos ť v šlršlch súvis lost iach , čo pociťuj eme l pri po· 
čúvanl a ko plura litu g rav i tačných pásiem. Ano, Očenáš 
rozptyfuje tva rové vllzby ta k, že ich roz hadzuje ďaleko 
od seba. Nerozbl ja tým vša k väzby svo je j llneartty , ne· 
narušu jú sa tu unl Iné flllécle, len nový prvok fareb
nos ti sa mu dostáva d9 hu dby. Farebnos ť nie v zmysle 
impresionis tickej a utonómnosti a kordov, a le a ko súčasť 
dvojs pevu, ako výsledo k vlnenia a s kokov z jednej ok
távovCJ poloh y do druhej. 1\ potom pohyb, ktorý pocitu
jeme 11 vn lmame. tlodávu tvarom senzl tlvnosť . za tla f čo 
záve t·ečný Epilóg svo jim prlrad ova nlm us poriada nos ti 
vec! má v sebe zárodok akéhos i dopoveda nla. Všade 
teda vtd lme dôsled né zaj)ojenle •·ozman ltých kompozič
n ých prvkov - dia le ktic kú tvorivú s úh ru medzi s tatlc · 
kými a kl netlckými s ilami, pri rozrušovanl toná lnych 
a cent ripetá lnych fa ktorov , v prepojeni lyrlc kých a dru
ma tlc kých prvkov na ma lej ploche, v tektonicke j klen
be ce lku . O Očená šove j poetike v rámci celos tnéh o po
hladu na reho komornú tvorbu som sa podrobnejšie 
zmienil v prlspevku, ktorý bol venovan9 nedávnemu žl
votnómu ju bileu s kladatefa. Nebudem preto opa k ova ť 
základné tvorivé fenomén y s kladatefovej tvorby, ktoré 
som vo všeobecne jšlch rovinách už formu loval. Ved i 
Donquljotské suita je bytos tne spätá s celou sklada 
telovou komornou tvorbou , mé evidentne rozpoznatefn é 
zna ky Očenášovho kompozlčného r ukop isu. Nežluda s<~ 
mt an i ver bálne fo rmulova ť progra mové, čl mlmohudob 
né pocity . Pri počúvanl hudby, čl už Ide o komponenty 
~peclf lc k y hudobné č i mlmohudobné, budú nuše zážlt 
ky 1 t!l k rôznorodé. V jednom sa vša k pravdepodobne 
ne b\JdOm!J rozchádzať - v hodnoteni a a kceptovani 
Očenášove j Donquljotske j suit y a ko mimoriadne závaž· 
ného. hodnotného die la. kto1·é v rámci našej tohto roč 
nej pr&hlladky n ovt~t tvorby pa tr·llo k tomu na jlepšie 
mu. Co <;me tu poč ut í. IGOR BERGER 



24. a 25. aprlla 19111. A. Vinldl: St.oro ročných obdobi -
Koncert pre basie a al6čiky E dar. G. B. Persolesl: Stabat ma
ter pre s6la, zbor a orchester. S6llati: Koastaaty Kalka -
bule; Elena Haazelov6 - aopr6a; Dasmar Peckov6 - alt. 
Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor. 
Zbormajster: Pavol Procb6.zka. Dlriseat: Bohdan Warchal. 

U:! len meno wa rch alovcov 
sta lo s a ·synonymom kva lity , di
váckej prfťa:!llvostl , zážitku. 
Drama turgia tohto koncertu je
bo a tra ktlvnos f ešte vy5tupi1o
va la ( Pergolesl ). a tak sme bo
ll svedkami dávno nevldane j 
návštevnosti. 

V prve j polovici odznel Vl· 
valdl, ktorý u:! roky figuruje 
v kmeňovom repe rtoár i telesa. 
Tentokrát sa Warch a l vzda l só
listického postu v prospech di
rigents kého a sólový par t po· 
nechal zna menitému pols kému 
h uslistovi. MO:!eme konšta to
va l , že VIva ldiho dielo zazn e
lo na Ideálnej úrovni. Orches
ter stál vysoko n ad probléma
mi techniky, súhry, vyrovna
n os ti tónov, zladen ie nás trojo
vých s kupin a mohol sa plne 
sús tred lf na nap lnenie pries to
r u hudbou plnej uš!achlllostl , 
k~ásy, výrazovej sily a pre
svedčlvost l. Slovami vysokého 
uznnnla sa :!lada ocenlf aj vý
kon Kons tantyho Kulku. Svie
tiv ý, boha to dife rencovan ý a 
citom pre,žla rený tón, a ko 1 vy
s oko disciplinovaný prednes u
púta li vyrovnanos ťou a zrelos
ťou. Navyše Individua lity 
dvoch vynika júcich osobnosti 
su do kázaJ\ zosúladl t vo vzá
jomnej symbióze a pripravit 
velký; nezabudnuteľný zážitok. 

Ak prvá polovica tohto po
duja tia preds tavova la jeden z 

vrch olných výkonov warcha
lovcov v poslednom obdob!, na
š tudova nie Pergoleslho symfo
nlcko-vokálneho opusu dosiah
lo už Iba bežný štandard. Je 
to však pochoplte lné. Dokona
lé vyrovnanie sa s ka!dým tn .. 
t erpretačným pa rame trom a 
odpútanie sa od čiastkových 
problémov, ta ké typické pre 
Warcha love kreácie, vyžaduje 
Is tý časový odstup, uležan le; 
v p r!pade Pergoleslho Sta bat 
mater tomu tak nebolo. Tre
ba však zdOraznU, :!e aj š ta n
da rd Warchalových výkonov 
s toj! vždy nad priemerom bež
n ých s ymfon ických koncertov 
a nes ie pečat vytrvaleJ prá
ce. O slabš! dojem z predve
denia sa pričinil na jmä výkon 
vokálnej z ložky, čo v rovna kej 
miere pla t! o SFZ, ako a j o 
sólis tkách. Najmä v prlpade 
sopran is tky by s a žiadalo dôs
ledne jšie rešpektovanie štýlu . 
podrladlt mu tvorenie tónu, ve
denie melódie , plastiku f ráz. 
AJ ked Išlo o zás kok v posled
nej chv!ll , čo oprávl1uje k Istej 
miere tole r ancie, Hanzelová 
nie je typom pre In terpre táciu 
barokovej hud by. Vo všeobec 
nos ti možno poveda ť , že Pergo
leslho krásny opus by sl zaslO· 
žil viac času na pripravuJ a by 
sa mohol aspoň o kúšti k prl
bl!žlť k Interpretačne j úrovni 
dosiahnutej warchalovcaml vo 
Vlvaldlm. 

7. a 6. mája 1966. W. A. Mozart: Figarova svadba - pra
dobro k opere, KV 492; J. Cikker: Concertino pre klavlr a 
orcehs ter, op. 20; F. Mendelssohn-Bartholdy: 4. symfónia 
A dur, op. 90, Ta lianska. Sólista: Ivan Palovič - klav1r. Slo
venská filha r mónia, dirigent: Zdenl!k Kol ler. 

Každé opä tovné stre tnutie s 
ve fkým umelcom sumarizuje 
s k(lsenos tl posl ucháča a utvr
dzu je a lebo poopravuje jeho 
názory na metódy In te rpreto
vej práce. V Košlerovom pr!pa
de sme dospeli k názoru, že 
s ugestivita jeh o výnimočných 
tvorlv9ch kreáclt nespoč!va v 
e legunc ll gest, alebo azda v 
tom a ko sto j! pred orches trom, 
a le v sile a presvedč lv os tl vý
razu jeho mdlvldua llty, )e ty
pom silnej osobnosti, ktorá už 
SVOJOU prf tomnosfou na pódiu 
dokáže vzbutllt pozornos ť , zln
tont.lvnlt koncen tráciu a akti
vitu , h ráčov. Netreba pri tom 
z.Ibílda t , že Košler prichádza 
na pódiu m velmi dobre prlpra 
vený. Diriguje zväčša s pamäti. 
má jas nú koncepciu a hráč! ju 
bez reptania o kriti zovania prl· 
j!mojll a aj napll~ajll . Popri 
priam fenomenálne j pam!ltl 
disponuje tvorivým tempera
mentom toh o dr uhu, že pos lu
cháčov! vnucuje do jem maxi
málne na pä tého vedenia hu· 
dobných J!nl!. Koš le rova tvori 
vá práca pos tupuje od na jmen
~lch de tailov , od požiadavky 
v y spievať plas ticky každý hu
doimý mot!v , frézu. Pr! napl
''an! tohto zámeru vyhladáva 
11 vyzdvihu je vedúc i hlas, pri 
čom os tatné , sprevádza júce 
1 a le~o dll'igentove j preds tave 
mo ne j dO ležité l s toja v tieni. 
Má navyše schopnos t vyzdvlh
nllf niekedy h lasy, ktoré v!!č
!:lnu dirigentov necháva nepo
v~lmnuté v tutt l a tým poslu· 
c ll li t objavu je nové, nepozna
n~ horizonty umeleckéh o diela . 
V konečne j fáze svojej práce . 
na pódiu , dirigu je predovšet · 
k9m dominujúcu zložku - sku
pinu nás t rojov, čl vedúci só· 
lový nás t ro1 a Ile osta tné po
tom h rajú akoby zo zotrvač
nost i. Tento s pOsob dirigovania 
s krýva vš ak v sebe jedno ma 
lé ús ka lie : sprevádza júce hla 
sy sa niekedy nedokážu doko
na le prlspOsoblf rubátam vedú
ceho hlasu o po tom nehrajú s 
nim celkom synch rónne. To sú 
však len obča!llé drobné "ka· 
zy krásy ~ , ktoré pos trehne Iba 
hudobnlk - bežný poslucháč 
však vn!mn muzikan tský glo
bál u ten jo v Košle rovom prf
pade vefkolepý, podma!'~ujúcl. 

Ovodný Moza l't sa rinu l v 
e legantne svižnom tempe : bol 
živý, vystihova l svo jo u svižnos
ťou a tmosféru ope ry . zvukovo 
apartný. sýty. nie vša k ro-
bustný . Navyše rešpektova l zá 
kon s triedaniu sve tlu u t1eň11 . 

a a j pri rýchlom tempe mala 

predoh ra klenutie , plastiku, 
s pevnos!. 

V Mendelssohnovl sa Košle
rovl podarilo zasa vynika júco 
spojlf roman tický obsah s kla · 
slckým formovým pôdorysom, 
a to tak, že dominova lo predo
všetkým to klllslcké. Nádher ne 
vystava né melodické oblúky. 
pevnosť kontúr, elegancia a 
spevnosť , vrúcnosť l živosť 
predvedenia podporovala a u 
mocňovala technická vyspelosť 
a pohotovosť orchest ra , ako 1 
tvo rivý e lán hráčov, ktorým 
dokáza li zamaskova ť oj Isté ne
dotlahnutostl v súh re prame
niace z rýchleho tempa. 

Po dlhšej prestávke zavine
nej vážnou zdravotnou lndls po
zfclou sme prlv!tali na póqlu 
SF ako sólis tu popredného s lo
venského klaviris tu Ivana Pa· 
lovlča. Cikkerovo Concertino 
h rá od š tuden tských rokov a 
je v stíčasnos ll jeho na jlepšlm 
Interpretom. Ak doposla l do
minoval v jeho pre jave dOraz 
na vyzdvlhnulle obsahu a vy
s llhnutle celkove j a tmosféry . v 
dOs ledku čoho vypracovanie 
detailov, rovnomernos ť technl · 
ky a brllanc la boli v hie ra r 
chii tvorivého zámeru druh ot· 
né'. tentokrát poda l Palovič v9· 
kon , ktorý po každe j strán ke 
mohol plne uspokoj iť l to ho 
najnáročnej š l eho poslucháča. 
Vek, čas, životné peripetie, u
melecká prax, ludské 1 umelec
ké dozrievanie sa zlúči li a po
diela li na krásnom výkone. Pa · 
lovlč sa od klonil od mladfcke j 
buja rosti (k torá na koniec pr i 
tomto mladistvom Clkkerovom 
opuse má svo je opods tatnen ie l 
smer om k rozvážnejšiemu, v 11-
nlách 1 tóne uhladenejšiemu 
výkonu. VIa c, a ko dote raz sa 
ozýva jú v Pa lov ičove j h re me
dllat!vne jšle polohy, vUčšl dO· 
raz kladie na muzika ntsky lo
gic ké s kl benle tempových hla · 
d!n. 

Košle r nie je len výbornýnl 
dirigentom, a le aj pohotovým 
sprevádzačom. )eho spoluprácu 
so sólis tom sa však neobme
dzu je Iba na č!ry s prievod, a le 
a j v tejto oblas t! dir igents kej 
činnos ti tvor! a všemožne pod · 
per uje sólis tu. 

Mene j sve tlou s tránkou tej 
lo dvojice .11 bonentných konceľ · 
tov bola nlzka návštevnosť 
(máme na mys li predovšetkým 
š tvrtkový koncert, ktorý pa tril 
do cvklu A 11 odzne l bezpro
s tredne pred tr ojicou ttnf pra 
covnéh o vo lna l. Krás ne výko· 
ny llčlnkujúclch sl zas lúžil i 
väčšiu pozot:nosf obecens tva. 

VLADIMIR Ct!IK 

Po 38. medzinárodnej hudobnej sútaži Pražskej jari 
PRV A CENA SPEVAKOVI Z KOSIC 

Dňa 28. apr!la bol v Maja
kovs kého sále úst redného do
mu železničiarov v Prahe k,on
cert laureátov speváckej súfa 
že Pražskej jari, ktorá sa us ku · 
točnlla od 17. do 27. apr!la t. r. 
Bezpros tredne po súťaži sa v 
Ll dovej demo kracH ( 29. IV. 
1986 J konštatova lo, že 
" . . . pražské st retnu tie mla-
dých umelcov . . . patrllo k n aj
náročnejš!m, aké sme doteraz 
porlada ll. Priznali to po záve
re sútaže porotcovia l súťažia
cl. Kandidáti totiž museli pre
ukáza ť orientáciu v komplex
nom r epertoári - od piesn! až 
po vrcholné árie. Svoje titul y 
1 ceny sl teda právom zas lúži
ll . . . ~ Mimoriadne dspešne Ša 
na tomto fóre umiestnili slo
vensk! s peváci. Pre llplnost 
celkové poradie v oboch kate
góriách. 
Katesória lerukfch hlasov: 
l. cena - neude loná. 
2. cena, strieborná plake ta o 
titul laureá ta: Dagmar Pecko
vá ( CSSR ), Lf vla Aghová 
!CSSR l. 
3. cena , bronzová plaketa a ti 
tu! la ureá ta : Ute Selblgov li 
(NDR) a Emilio Clur deaová. 
(Rumunsko l. 
Ces tné uznanie l. st upňa : Jltk él 
Zerhauová ( CSSR l. 
Ces tné uznanie : Mar lko Yodo 
vá (Japons ko ), Ute Bachma ie 
rová (NDR) a Taeml Kohamao 
vá ( )B(>Ons ko ). 
Cenu CHF za najlepšiu Inter
pretáciu českého súčasného 
die la : )Ilka Zerhauov~ (CSSR l 
Cena Hudobnej mládeže CSR 
p re najmla dšieho účost nfk a fi 
ná le s útaže: Dagmar Pecková 
(CSSR ). 
Kategória mubkfch hlasov: 
l. cena , zla tá plaketa a titul 
la ureá ta : Stefan Margita 
(CSSR). 
2. cena , s t rieborná pla k,e ta t1 

titul laureá ta : Petor MlchoJ· 
lov (BĽR] . 

3. cena, bronzová pla keta a 
titul laureá ta : neudelená. 
Cestné uznanie l. stupňa: Tho
mas Wlttlg (NDR ). 
Cestné uznanie: Pe tr Hlava t9 
(CSSRJ, Ladislav Neshybo 
(CSSR) . 
Cena CHF za na jlepšiu Inte r 
pretáclu českého súčasného 
diela: Petr Hlava t9 !CSSR). 
Cena Hudobne j mládeže CSR 
pre najmladšieho českého ú 
čas tn!ka finá le s(lfaže : Pe t1' 
Hlava tý (CSSRl . 

V tomto kontext e je pozoru
h odný lls pech na~ch spevákov 
- Stefana Margitu , L!vle Agho· 
ve j, jitky Ze rhauovej a Ladl· 
slavo Nes hybu , sólis tov ope r y 
SND (Aghová, Zerhauová) u 
košického SD l Margita, Neslty· 
ba) . Najvýr aznejšie sa v Pra
he presadli tenoris ta Stefan 
Margita, nos i tel 1. ceny, zla tej 
plakety o titu lu laur eá ta me 
dzlná r odnej súťaže Pražskej ja
r l. 

Ste fan Margita , ktorý z!skal 
na tohtoročne j medzinárodnej 
speváckej sú ťaži Pražske j jari 
l. cenu, zla tú pla ke tu o titul 
laureáta , patr! k mla de j slo
venskej spevácke j generácii. 
Tento 29-ročný Koši čan po 
s končeni Stredne] školy ume· 
leckéh o pr iemyslu (odbor foto
grafia l študova l - bez pred
bežného h udobného vzdelan iA 
- na košic kom konzerva tóriu . 
kde napokon kont rahova l 5. a 
6. ročnfk a štM lum úspeš ne 
ukončil r. 1981 v triede Ľudmi
ly Somorja love j. V košic kom 
Stétnom divad le bol najprv 
zboris tom a od r. 1983 sólls· 
tom. Za pomerne krátky čas 
naštudova l viacero menš!ch i 
velkých opere tných a ope r
ných pos táv: spomeniem joze
fa zo Straussovej Viedens kej 
krvi, Alfréda z klas ickéh o Ne
topiere 1 od toho Istého auto· 
ra l , čl Gastona z Offenbacho · 
vej jednoaktovky Monsieur o 
Ma dame Denis, ktorú sllbor So 
uviedol v Stúdiu Smer (s dni
š ou jednoaktovkou klasika pa 
rižskej opere ty l , z velkých 
O'Pern9ch úloh menujem Rodri 
ga z Massene tovho Dona Qui 
jota, Alfréda z Verd iho Travla
ty, Lens kého z Eugena Onegi
na od P. I. Cajkovského, Jur ka 
z Dvorákove j opery Cert a Ka · 
ča , Ernes ta z Dona Pasqua la 
a Nemorlno z Don izettiho Ná· 
poja lásky, Va ška zo Smetano
vej Predane j neves ty . . . S Ne
morlnom sa Ste fa n Ma rgita 7. 

Stefan Margita, vfťaz spevácke! 
sft(af e PraJské jar '8&. 

Sn!mka : Z. Mlnáčová 

júna t. r. rozlúčll so svojou 
materskou scénou, kde prežil 
pekné a n a prácu bohaté ume
lecké obdobie. Od 1. augus ta 
t. r. sa totiž s táva s ólfstom 
opery Národného divadla v 
Prah e, kd e podp!s al zmluvu na 
dva roky. Ale už hned po sú
fa~! Pražs kej ja ri začal študo
vať s p ražským súborom Ja 
náčkovu Ká fu Kabanovovll, k to
rá ma la premiéru počas festi 
va lu Pražská jar v dňoch 27.-
29. má ja t. r. Stefan Margi ta 
tu vy tvoril pos ta vu mladého 
Kudrlaša . 

Mladého Ko~lčana sog1 ako 
kritička sledova la v jeho via
cerých posta vách - čl už na 
javisku So v Koš iciach , a lebo 
pri h osfova n! v Prah e, na pO
de Smetanovho divadla, ale a j 
pri jeho koncertných vystúpe
niach v Mirbachovom paláci a 
Inde. Ro ku 1984 z!ska l Ces tné 
uznanie kritiky za na jlepši vý
kon na 18. prehliadke mladých 
koncertných umelcov v Tren
čianskych Tepliciach o doslova 
prekvapil svof!m výkonom naj
mä tých, čo dovtedy neboli u
pozornenl na zrenie mladého 
košického speváka , ži júceh o 
trochu v ús t ranl . .. Lyrický te
nor v pravom význame tohto 
pojmu, mäkký, lahodný timbre, 
kultúra spevu , vc! tenle sa do 
charakteru každe j postavy a 
piesne, čl cyklu , javisková a 
pódiova presvedčivos ť , to všet
ko púta la pozornos t koncert 
ných a operných mllovn!kov 
spevu. je l zás luh ou národné· 
ho umelca Zdeňka Koš lera, že 
vycftll v mladom tenorls tov l 
velký ta lent a da l mu v Pra 
he na pôde ND možnos t viac
násobného hosťovania ( Lensklj, 
Alfréd, Vašek J. čo pok račova 
lo a j za šéfovania zaslúžllého 
umelca F. Va jnara . Ponuka nn 
.,prestup" do Prahy bola moti
vovaná jedna k viacnás obným 
ove ren!m s l Marg ltových javis
kových dspech ov, a le aj mimo
riadnym ohlasom jeho koncer t
n9ch vys túpen!, čl už na PMKU 
v Trenči ans kych Tepliciach, nu 
Mladom pódiu v Karlových Va
roch a na minuloročnej Praž· 
s kej jari (tu s pieval na polore
cltá ll , potom s ďa l š!ml s ólis ta · 
ml. zborom a orches trom SF 
v Snehovom Magnifica t o napo
kon hosťova l ako Lensklj v 
preds taven! Eugena Onegina l . 
Stefan Ma rgita svo j talent ne
ponechal ďalši emu živelnému 
rozvo ju, a le ho c te ravedome 
rozv!ja pod veden!m maďarsk ej 
pedagogičky Zuzany Peckove j. 
Jeho dotera jšia práco sn p re
javuje nie len v neustá le sa 
ro7.šlru júcom klas ickom ples
r'\ovom repertoár i, a le i v ob
javovanf nových, neobyčajných 
dramaturgic kých č!sel u ples
liových klenotov. Tok na Mia · 
dom pódiu v Ka rlových Va t·och 
r . 1985 i na polorecltáll na 
PT '85 vyso ko hodnotili jeho In
te rp retáciu HlobUovho cyklu 
Cesta lh•fcb. Už v Mir bacho
vom pa lác! r . 1984 uviedol pre 
nás neznáme plesne O. Mea
slaena De poemes pour mJ. Pre 
l. kolo súťaže PJ '85 s l zasa 
pl·lp ravil v rámci povinnej 
s klad by 20. storočia plesne 
amerického s kloda tela Samue
la Barbera - Nocturno, op. 13. 
Objavnosť a hladačs tvo sa 
však prejavu jú a j v Marglto· 
ve j ora torlálno-kantátove j dra 
maturgii, ktorú sl rozš!rll a f 
vďaka pražske j súťaž! a je j ná
ročným podmienkam. jeh o u
meleckou pa r tnerkou je Kate
rina Bacbmanov6, klaviristka , 
ktorá má nesporne podiel na 
kon centrovanej práci S. Mar
gitu, na muziká lne prežitýc h 
koncertných a s~fa!ných vy 
s túpenlach. 

Stefan Margita je v mnohom 
predurčený na jmä na mozar
tovskú li teratúru. Jeho lahko 
tvorený tenorový tón v mno 
horn prlpom!na schrelerovsk~ 
timbre , l ked tým nijako ne· 
ch ceme porovnávať oboch ve
kovo l zren!m vzdialených In· 
te rpretov. Ale podobnost tu JEi 
oj v c lzelovanf každéh o v9· 
znamového podtextu, vychádza
júceho z hudobnej frázy l bás
nickéh o textu. Stefan Margita 
spieva pl esňovú, opernú l kan
tátovo-ora torlálnu litera túru 
vždy v originálnom jazyku die
la . Nerob! mu problémy popa
sovat sa a ru s f rancúzskym, čl 
ang lickým tex tom a podat ho 
autenticky, čo nie raz post reh
la krltlka . Má výborné ohlasy 
na s voje koncer tné a operné 
vys túpenia zvlášť v českuj tla 
čl, ktorá sl ho s nadšenlm 
všimla najmä po trojnásobn om 
účlnkovan! na minuloročnej 
Pražs ke j jar!. 

Osobne sl n a tenorlstovl Ste
fanovl Ma rgltovl vážim vkus, 
s ktorým sl vyberá sebe pri
meraný reper toá r , s nahu rox
v!jať svoje prirodzené da nos
ti, vnútorni s6Btredenosť na 
ciele, ktoré sl pred seba kla
die , zmysel pre jemné nuam y 
l tflu, z ktor ého mu zvlášt se 
d! predklaslclstlcká a klaslc 
ká voká lna litera túra , a le aj 
postavy lyrlcko-komedlá lneho 
charakteru, veľkú muzikalitu, 
pomáha júcu mladému speváka 
vl odokryť zmysel splevaného, 
preclznost artikulá cie , a le aj 
javlskovú prirodzenosť a herec
ké nadanie. V jeho usilovnos ti 
je zá ruka, že k rásny lyrlck9 
fond, k torý mu Je daný, bude 
rozv!jať s rozvahou v kvantlte. 
a le a j kva li te v9sledku. 

Ponuka pražského Nár odné· 
ho diva dla , žla l , predbehfa čo 
i len domáce snahy o ud rža
ne! tohlo ta lentu zo Slovenska 
na na šej ná rodnej s céne. A tak 
sa Stefanovl Margltovl otvár11 
od n ovej sezóny obdobie ume
leckej práce v Prahe. V októb· 
rl t. r. ho čaká premiéra Pro 
koflevových Zásnub v klášto 
re, kde s tvá rni lílohu dona An· 
tonla, v decembri bude v ND 
premiéra novéh o naštudovania 
Ca rovne j flauty - S. ttiarglta 
bude spieva t Tamina ( dirigo
vať má a. h . Z. Košler }. Vstu 
puje tiež do inscenácii Travla 
t y (a ko Alfréd ), Eugena One
gina ( Lensklj J a Cer ta a Kači 
(jur ko l. Od sezóny 1987-88 ml! 
úč inkova ť tiež vo viedenskej 
Volksoper, kde má naš tudova f 
Ferranda do Mozar tovej oper y 
Cost fan tutte a n eskOr Alfr é· 
da do. Netopie re J. Straussa. 
Okrem toho preš tudu je do 
nemčiny pos tavy Vaška. Ne· 
mor lna a osobne naštuduje do
na Ottavla do Mozartovej ope 
r y Don Giova nni; zatla ! túto 
pos tav u celú nenaštudova l. ho
c l áriu z nej spieva l at ·na 
sú ťaži Pražske j jari. 

Co d a lej po laureátstve na 
súťa ži PJ '86 čaká mladého Ko 
š lčana? Hned po koncerte v!fa 
zov dos ta l pozvanie do Polska. 
kde sa pripravuje koncert lau
reátov súťaž! , ta ktiež ho po
zva li do Nemeckej štátnej ope 
ry v Berline ( titu l a úloha su 
dohodnú neskOr l , l. cena mu 
prinieslo ponuku na rec itál nu 
bud (ICOI'Očnej Pružskej jari " 
úč inkovanie s Ces kou fllhn r 
mónlou v sezóne 1986-87. Dňa 
ll . mája hos ťoval ako Lenskll 
v budapeštians keJ Stá tne j ope 
re a 25. má ja v madarske j te 
levlzll. V j(ml nah ráva s dlrl · 
gentom zaslúžilým umelcom F. 
Vajnorom pre Cs. rozhlas v 
Prah e operné á rie zo svojho 
r epertoáru. Na BHS '86 má po· 
lorecltá l 128. 9. 19861. No ešt ť 
predtým bude spieva ť na 20 
P"MKU v Trenčianskych Tepll 
ciach. 

Ospech slovenského s peváka 
.. n6rol!ae j medzinárodnej kon
kurencii 38. hudobnej s6fde 
Prabkej jari je ďalllm v rade 
vfznamnýcb ocenenf pre nale 
Interpretačné umenie . Teit. 
hre je, ale l kladie otázky o ďal · 
l ej ceste lyrického tenoristu. 
pred ktorým s a otvára nespor
ne zaujlma vá ka rié ra. l p'ri né· 
ročnfoh cielocb by sa vlak rád 
vracal na kolické javisko v 
postavách, k toré tu nait l)doval 
a mal 1 nimi 6Bpech l povzbu· 
ll enle pra ďa lilu pr ácu. 

TER8ZIA URSlNYOVA 
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Na margo ostatných baletných premiér v SND 

QUO VA IS ... ? 
Tdto otázku som sl neustále klá

dol pri sledovan! premlérovaného 
predstavenia baletného sGboru SND. 
Ostane prtJ mňa navždy záhadou, aké 
pohm1tky viedli predreallzočný tlm 
baletného sGboru, aby vedia seba za
radil dve také diametrálne odlišné 
Inscenácie a kými sťí Grand Pas z ba
letu Paqulta (hudba Ludwig A. Min
kus, choreogra[la Marius PetJpa, na
študovanie Karol T6th) a choreogra
flckťí poému Maurica Ravela Dafnis 
a Chloe (choreografia Jozef DoUn
skf) . Rozhodne je prekvapu)Gce. a k 
sa na naše) popredneJ scéne v rám
ci Jedného predsta venia obJav! naJ
skOr produkt rýdzeho ľart pour ľar
tlzmu a vzápät! na to ra velovský im
presionizmus. Zijeme v dobe, ktorá 
prináša neobvyklý vzostup významu 
tanečného umenia a jeho spoločen
skej funkčnosti ; dávno sG preč časy, 
kedy mal byť balet iba člrou zábav
kou a kratochvllou. Recenzovaná pre
miéra však nič také nesignalizuje. Pr
vá z Inscenácii , Grand Pas , sl totiž 
v žiadnom prlpade nemOže robiť ná
roky na aplikovanie vyššlch hodno
tiacich kritéri!. Obstoj! vari Jen ako 
preJav holdu Marlusovi Petipovl, vel
kému francúzskemu choreografovi 
19. storočia . Ide o sériu uzavretých 
tanečných a hudobn ých č!sel, oslo
bodených od akefkolvek fabu llzácle, 
takže celok hranič! až s revuálnos
tou. Jednot livé variácie vyznieva l ťí 
ako exhlblcia prvkov klasického ba
letu a v každom ohrade kvalitne vy
testujG Interpretov. To je však všet 
ko čo mOže divák od celej inscená
cl~ ocakávat. )ej účinok sa obme
dzuje na poskytovanie pr! jemného 
vizuálneho zážitku. Vdaka nenapodo
bltelnému žens kému pOvabu balerln 
Evy Senkyl'lkovej a Nory Martinka· 
vej a dalš!ch sólistiek a členiek zbo
r u dostala Inscenácia určitý zmysel. 
Navyše, ak bol tento šarm v pr!pa
doch N. Martlnkovej, l. Clernlkovej. 
v. Iblovel, l. Ztakovej a A. Machá
čovej spo jen9 s presvedčlv9m tech
nickým v9konom. Mužské sólo zveril 
šéf baletu SND Ka rol Tóth Mikuláio
vl Vojtekovi, t•esp. š tefanovi Janeč
kovl. M. Vojtek podal svoj štandard
ne spolahllv9 výkon. Na výkone de· 
butanta S. Janečka l'ioia badatelná 
tréma vypl9vafúCa z pocitu zodpoved
nosti, no soolu s N. Martlnkovou vy
tvorili sympa tic ky pOsoblacl pár mla
dých tanečn!kov, od ktorého sa dá 
mnohé očakávať af v budúcnos ti. Naj 
v!lčšle rezervy žens kého zboru sa 
prejavili v zborových scénach, kde 
ch9bala dokonalejšia synchronizácia 
pohybov (predovšetkým v Adagiu) . 
Grand Pas by napriek svoJmu vy
slovene hedontstlckému zameraniu 
malo svoJe opodstatnenie v podan! 

technicky vyspelého sQboru a v cel
kom odlišnom dramaturgickom kon
texte. 

Vytvorit k Ravelovef poéme Dafnls 
a Chloe pohybový .akv1valent vyža
duje v prvom rade zžiť sa s poeti
kou skladatela a s typickými znak
ml hudobnej predlohy. Choreograf~ 
vt a režisérovi Jozefovi Dollnakéma 
sa to však nie celkom podarilo a In· 
scenécta sa mu dos lova vymkla 7. 

rúk. Dielo, v ktorom sa s núbi poetlz· 
mus Impresionizmu s heroizmom a 
pátosom obrazov ]. L. Davtda a on· 
ttckou ideou kalokaghatle sa s talo 
rC.busom pre mnohých choreografov. 
Realizovanie scénickej verzie Dafntsa 
vyžaduje zmysel pre minucióznu prá
cu s každým detailom, pričom však 
mus! byt zachovaná určitá velkoploš
uosť jednotlivých výstupov. Dolinský 
v podstate pokračuje v ceste nazna
čenej v Márnotratnom synovi a Me
tamorfózach. Vlastne - nepokraču
je, a le stagnuje a opaku je sa so všet
k9ml negatlvnyml črtami a nedosta t
kami. Z hladiska choreograCickej In
vencie je bratislavská Inscenácia Daf· 
nl!. a Chloe nevýrazn9m. jednotvár
nym a koncepčne rozháraným Qtva
rom, ktor9 čas to protlrečl hudobné
mu textu. Absolútne nepresvedčtvý a 
rozpačitý je celý druh9 obraz (vý· 
~tup pirátov). Neustálym opakova
nim málo výrazn9ch prvkov Dolin
ský poQ.tera dynamizmus hudby a v9-
s ledný efekt pOsobf s kOr komicky, 
než bojovo a heroicky. Tanec Dorko· 
na by mal vyznieť ťažkopádne, no 
Dolinský ho koncipuje až prlltš ele
gantne. Tri nymfy s(J prv9 raz cha
rakterizované celkom logicky étertc
k9m Nokturnom, no druh9 raz dos
s lova prtbehnťí na scénu za zvukov 
bojového signálu v závere druhého 
obrazu. Velmi problematické sa mt 
zda lo byt uplatnenie zboru, ktorýme
bol naplno využitý, alebo bol použl
t9 nefunkčne (posledný obraz). Skra
tových situácii sa v priebehu Insce
nácie vyskytlo nemálo. Sujet bale
tu nie je sice na jaktuálnefšl, no Ra
vetova hudba poskytuJe štrok9 pries
tor pre pla tnenle choreograflc kel 
rántázte 11 tnvenčnostl uberajúcej sa 
smerom k určiteJ abstrakcii a symbo
lizmu. To by však v pr!pade Dolin
ského požadovalo zásadne tnovovat 
choreograflck9 rukopis a upust! t od 
nezdravej šablónovitosti Jeho kreácii. 
Inscenác ia Oafnts a Chloe v podsta
te len prehlblla problémovost celel 
premiéry. K dramaturgickému <>táz
nlku pribudol otáznik rýdzÔ tvor l
v9. ]edtn9m svetlým momentom boli 
v9kony obidvoch predstaviteliek 
Chloe - zasl(tžtlej umelkyne Gabrie
ly Zahradnlkovej a Aleny Macháčo· 
vej . Oafnlsovla - Jurij Pavlovič Plav-

Eva Senkyflkov6 a MikuiU Vojtek v 
Minkusovej Paquite. 

Sn!mka : ). Vavro 

nlv a Libor Vacullk ostali čo- to dlžn! 
svofel povesti. Nevýrazné choreogr,a
flcké profilovanie tefto postavy Ich 
však nemotivovala k lepšiemu výko
nu. 

Výtvarne sa na predstavenl podle· 
rujú scénograf Pavol M. Gábor (ru
šilo ma monštrózne oltárne sllsošle 
troch nýmf v Dafnlsovt ) a kostymér· 
ky Eva Hofová ( Paqulta J a Stefánia 
JUI'álowá a. h. (Dafnls a Ch loe). V 
Paqulte Išlo o celkom konvenčné fa· 
rebne diferencované kost9my. S. )u· 
rášová akoby akcentovala davldovské 
Inšpirácie M. Ravele, no r!mske hal · 
my na hlavách pirátov sa ml nezda
li byt šťastným rlešen!m. U orches
tra SND sme sl už zvykli na určlt9 
štandard a ten bol :z.achovan9 a 1 v 
tomto predstaven!. Dirigent Adolf Vy
kydal opäť odviedol poctivý kus prá· 
ce. Spoluúčlnkoval spevácky zbor 
SND (zbormajster Ladislav Holásek ). 

V dňoch 3. a 4. aprlla 1986 sa te· 
da ba letn9 s(tbor SND prezentoval 
v problematickeJ premiére. Ignorova
nlm (a lebo opomenut!m) dramatur
gickeJ vyváženosti tu dochádza k de· 
formovaniu procesu vn!ma nta, čo má 
ďalekosiahle dOsled ky nielen pre 
bezprostred né hodnotenie odohráva ... 
j úce sa vo vedomi každého perc! 
plenta, no v konečnom dOsledku at 
pre vytváranie jeho Individuálnej 
hierarchie hodnOt, pre for movanie je
ho vkusu. Os téva však nádeJ, že po
dobn9ch omylov sa už vtackrát ne
dočkáme a že balet SND sa predsa 
len poberte tou sprévnou cestou -
cestou umeleckeJ a myšlienkovej ná
ročnosti. závažnos ti a tvorivého pro
gn:su. Len potom bude naplno oce
nené úsilie vše tk9ch zúčastnených . 

IGOR )AVORSKÍ 

Slávnostne matiné na počesť Andreia Očenáša 
VS:r.namné životné jubileum hudob· 

ného skladatela národného umelca 
Andreja Očenáša sa stalo podnetom 
k uskutočneniu s lávnostného matiné 
medzi jeho rodnými v Banskej Bystri· 
r.t [O. 4. 1986 J. Osobná p r!tomnosť 
~k l uda tera vytvorila v nedetnom 
1 redpoludn! pl'!jemnú a tmosféru, kto
ré sa niesla v znamen! radostnej 
1.hv!le zo stretnutia a z bližšieho po
zotmia skladatelovej hudobnej tvor
by. 

ľr!nos hudobnej tvorby sklada tera 
de celkového ko~textu národnej hud
by a jef osoblt9 význam v závažnos· 
11 umeleckej v9povede pre sGčasnosť 
.. celú slovenskú hudobnú kultúru v 
úvode matiné zhodnotil predseda 
Krujskef pobočky Zvl!zu s lovenských 
skladatelov, doc. dr. Alexander Meli
cher, CSc. )eho s lová boli vstupom 
do tvoriveJ dtolne národného umel
ca Andreja Očenáša v komornom 
žánn jeho hudobneJ tvorby. Komor
nú tvorbu skladateln Informačným 
výkladom prlbl!žlla prltomn9m pra
covnlčka hudobného oddelenia Llte
rérneho a hudobného m(tzea v Ban
skeJ Bystrte! Ľudmila Cervená. 

Výber s kladieb pre hudobné matt
né bol krátkym prierezom komornej 
tvo1·by, ktorá má v autorovom tvori
vom pretlmočen! dva v9razné umelec
kf· okruhy : vnútornO reminiscenciu 
<l ~ 11n9 emotlvny vzťah k svojim naj 
bhžšlm. ako BI tntlmnu výpoved o 
vzťahu k svoJmu domovu, ktoré tak 
priezračne čisto a v plnosti úcty l 
vm\tornef vd a ky vyznievajú v (eho 
vokálnom cykle Listy slvovlbke [dve 
z nich: O premene človeka a O né· 
vratocb k prlrode odzneli v podani 
sólistky DJGT Boteny Lenhardovej) , 
ako nf v diele Ozveny lťastla, op. 53 
tJrP 4 sláči kové nástroJe v predvede· 

Pohlad na íačastnlkov slávnostné ho ma tiné. Uprostred národn~ umelec prof. 
Andrej Oi!enáil. Snlmka . archfv La HM Banské Bystrica 

nf Ich dostal 1edtného Interpreta -
Trávnlčkovho kvarteta. Z tohto okru 
hu auto1·ove1 tvorby zaznel ešte je
den lipine nov9 opus, ktorého pre
miéru odznela práve na s lávnosmom 
ma tiné - plese1'\ Babii!ka, nn slová 
Jána Smreka zo zbierky Cvála[lice 
dn i. Jel R0sobtvosť tlmočil sólis ta ope· 
ry O JGT Mikuléi Doboil. 

Okruh tvorby sa Slrokuu spoločen 

skou v9povedou a a ngažovan9m po· 
stoJom k traglck9m udulostlam na 
~Jch ná rodných def!n reprezentovalo 

klavfrna sonéta Zvony, op. 44 . V po
dan! Sylvie Cápovej-VIzvéryovej za
zneli časti Zvonili zore, Zamlkll srd· 
cía, Bije svedomie. Tóny hud by fu· 
bllu júceho sklada tela prehovorili k 
prl tomným v plnom zmysle svofe l u· 
metecke( v9povede, krehko, adresne. 
c itlivo a mySIIenkovo súzvučne. 

Hudbu slávnostného matiné pre
rást la v s lová srdečného s tretnutia 
nérodného umelca Andreja Očenáša 
so svojim i I'Odným i o pri11telmt. 

-em-

GRAMORECENZIE 
JOHANN SEBASTIAN BACH: Trlow6 aoúty, BWV 
SZS-530 
© OPUS Stereo 11111321-27 
JOHA.'IN SEBASTfAN BACH: Orsaaov6 aldadlty 
© OPUS Stereo 91111513 
IVAN SOKOL - orsao 

Projekt nášho popredného organistu zasltlžllého 
umelca Ivana Sok-ola - uviesť celé organové die
lo Johanna Sebastlana Bacha - už sám o sebe 
bud! Octu , najmä ked sl uvedomlme nielen rez· 
sah , alo aj pestrosť a náročnosť Bachovej orga
novej tvorby. Na takýto monumentálny lnterpre
tačno-tvorlvý čln sa mohol podujat len organista, 
ktor9 Bachova dielo pokorne obdivuje a dokonale 
ho pozná. Patričná technická v~zbroj, ale l dl
horočné sktlsenostl s jeho uvédzan!m s(t condl
tlo sine qua non, o riadne] dávke odvahy ani ne
hovoriac. Nazdávam sa, že ani pri pomerne boha
tom z6zem!, aké naše organové umenie dnes má , 
n iet u nás vera umelcov, čo llY mali všetky tie
to po~ad'Ované vlastnosti , aby sa mohli podujať 
na takýto velkolepý i!tn . 

)e velmi záslužné, že vydavatelstvo OPUS tento 
Sokolov ojedtnel9 umelecký čln zvečňuje na gra· 
mofónových platniach. Skoda len, že ani dvojplat
ňovS' album s trtov9ml sonátami , ani dalšia plat
ila neprezrádzajCt , že sú sťlčasťou takéhoto vel -
kého celku. · 

Nahrávka .triových sonát už sama osebe je ka· 
blnetnou ukážkou Sokolovho veJkého umenia. Je 
to vlastne a kási organové " komorná hudbaM. Jej 
dôsledná trojhlasovost prináša Interpretačné 
problémy vyplývajQce práve z transparentnosti 
hudobnej faktúry. Sokolovo podanie sonát napriek 
Ich obťažnosti pOsob! lahko, prirodzene a plynu
Je. Registrácia Je velmi striedma a rešpektuje 
skladatelov kompozlčn9 zámer. Napriek <tejto 
striedmosti nemožno hovoriť o jednotvárnosti. 
Každá sonáta má svoJ dOsledne vyhranený zvu 
kový obraz. Velkým kladom Sokolove] Interpre
tácie vObec, je jeho pevn9 rytmus. Zdá sa, že 
lde o samozrejmú požiadavku, ale kolko počujeme 
organistov, ktorým práve rytmická hra rob! prob
lémy a ktor! sl zo svojej arytmlčnostl urobtlf 
dok-onca Interpretačný prtnclpl Práve pravidelný 
rytmický pulz však dodáva Sokolove! hre ten po
cit vyrovnanosti, hráčskeJ pohody a pokoja, ktor9 
sa samo:ae)me prenesie l na poslucháča a umož
n! mu vychutnať krásu jednotlivých skladieb. 

Skladby na dalšeJ platni , obsahujGce1 Partltu 
g mol .,Set gegrUsset, jesus gUtig", BWV 768 ; 
KAnonické variácie .,Vom Hlmmel hoch, da komm· 
tch herM, BWV 769 a Prelúdium a fQga C dur , 
BWV 547, nastoluf(t zasa celkom nové problémy. 
Sokol, pravda, opät nachádza Ich optimálne rie
šenie. Vychádza mu zretelnost polyfónneJ faktOry, 
práve tak, ako výstavba velkých celkov. Jeho 
hra 1 tu pOsobl velmi Isto. nepreexponováva zvuk 
a kvôli velkým l!nlám skladieb nezabQda na vy· 
pracovante drobných détallov. ~zorné je ť arti 
kulácia a fr ázovania - je dôsledné, dômyselné, 
logické a prehladné. , 

Pre obe pla tne, a vlastne pre celé umenie Iva
na Sokola, Je prlznačná vyváženosť racionálneJ 
a emocionálne J zložky Interpretácie. Táto vlastnost 
je práve pri reallzllcll Bachove j hudby (a nielen 
organovej) obzvlášt cenné. 

Hudobná réžia na oboch platniach bola v ru · 
kach jaroslava Krška , zvukárom bol v prvom pri· 
pada Gus táv Soral. v druhom Ing. Stanislav Sý
kora. Všetci odvied li dobrťl prácu: zvuk Je prt
rodzen9 a verný, niet rušivých moment<>v. Design 
oboch obalov (Pavol Amtmann ) je vkusný a upú
ta pozornosť. Ctttel organoveJ hudby sl !@pi v 
oboch pr!padoch po všetkých stránkach vydarené 
platne, ktoré bud(! nes porným obohaten!m kaž
dej diskotéky. 

GIROLAMO FANTINI: Osem sonát pre tr6bku a or· 
gan; ROBERTO VALENTINO: Sonáta d mol; JB· 
REMIAH CLARKE: Suita O dur, JEAN-BAPTISTE 
LOEILLET: Sonáta G dur ; MIROSLAV KEJMAR 
trťibka, FERDINAND KLINDA - organ 
© OPUS Stereo 91111515 

Velmi pozoruhodná platňa OPUS-u prináša sú · 
časne zriedkavú nástrojovťí kombináciu o!:jan -
tr(tbka l objavnú dramaturgiu. Vl!čšlna mten ba 
rokov9ch skladatelov zaraden9ch do nahrávky Je 
celkom neznámych a preto je škoda, že obal plat 
ne neposkytol o nich podrobne!šle Informácie, ba 
ani len základné životné dáta. Na ospravedlne
nie vša k treba priznať, že o tak málo známych 
skladateroch sa Udaje velmi tažko zháňafQ: ok · 
rem Loellleta sa o nich nijaké lexikóny nezmle· 
1\ujú. 

K Interpretácii: Miroslav Kejmar je naša trúb
kárska jednička n touto nahrávkou to OQIH doka· 
zuje. Krásny, spevn9, lahko nasadzovaný tón, čls· 
tá Intonácia, suverénna virtuozita hry spéjaJú sa 
uňho s vyclbreným citom pre št91ové požiadav
ky barokovej hudby. 

Všetky skladby zaradené na p latľ\u sO s.".o jlm 
spôsobom zauf!mavé a Je to záslužný čln, že Ich 
Interpreti oživili. Sonáty pre trQbku a organ od 
Glrola ma Fanttnlho navodzujO ana lógiu so Scar
lattlho klavlrnyml sonátami. Naprotl •tomu So
náta d mol od Roberta Valentina reprezentuJe 
už skOr formu concerto grossa , pr!značnQ pre 
vrcholn9 barok. Angllck9 skladatel jeremlah Clar
ka sa v Suite D dur preJavuje ako nápadlt9 tvor
ca, dokonale využ!VIaj(tcl mo!nostl sólového ná
strofa. Najznámejši z tejto š tvorice, Jean-Baptiste 
Loelllet, je zastúpený štvorčastovou Sonátou ( op!lť 
s kOr concerto) G dur. 

Organový par t perfektne hrá Ferdinand Kllnda: 
vo v!lčšlne skladieb sa však uspokojuje s t\ loho u 
skromného a v (lzad! zostávajQceho sprevádzača. 
To by bolo vcelku v poriadku tam, kde organ 
má len funkciu contlnua. V tematicky dOležltých 
úsekoch však by sa žiadal zvuk rovnocenný s 
trúbkou. Miestami trúbka dlhými držan9ml tón· 
ml - v tom momente teda nepodstatn9ml. ako 
napr. v 4. sonáte G. Fantlnlho prekr9va hu-
dobne zévažnejš! part o1·gana. R. SKIEPEK 



Režisér 
GiiTZ 
FRIEDRICH 

janáčkovo operné dielo ovláda dnes 
celý sve t. Podl a údajov viedenskej Unl 
versa ! Edltlon patria janáčkove opery 
medzi najčastejši e uvádza né diela v Eu 
rópe l zámer! - hneď po per ách Ver 
diho, Pucciniho a Wagne1·u. Západobcr 
!lnska operná scéna v enuje j anáč kovi 
sús tavnú pozornosf. Zásluhu na tom má 
predovšetkým vefký ctt tef skladatera. te· 
ratšl generálny In tendant Nemecke! 
opery v Západnom Berline, profesor 
GOtz Fľled l'ich. Svoju éru na tejto po
oredn ej opernej scéne začlnal Inscená
ciou ja náčkovho diela Z mŕtveho domu. 
Na túto premiéru nadviazalo teraz no
vé naštudovanie Káti Kabanovovej, k toré 
sa stretáva s obrovsk ým úspechom v na 
plnenom h fadlsku aJ pri reprlzach. Pre 
tieto s kutočnosti zišli sme sa s pr of. G. 
F'rtedrlchom k zásadnému rozhovoru. 

Co by ste mohli povedať o i nscená
ciách Janáčkových opier. ktor é ste vy
tvorili? Ako hodnotlte teraj iiiu západo· 
berllnsku premiéru Káti Kabanovovej? 

- Ako operný režtséľ som sku točne 
ve fkým cttterom janáčkovho diela. Zjav 
ne najväčši úspech v mojom živote som 
mal s jej pastorkyňou v Komickej ope
re v Berline, v tedy ešte pod vedenlm 
Wal1era Felsenstetna. Pastorkyňu som 
potom v rok u 1972 Inscenoval taktiež 
v Kráfovskom divadl e v Stokholme a 
hosťovali sme s ňou s ve fkým ohlasom 
v tlači l u publika 'na Medztnárod· 
nom Cesttvalu v Edinburgu. V ZU
richu som na~tudoval janáčkovu operu 
Z mŕtveho domu s pražským dirigen
tom Bohumilom Gregorom. Ako In ten
dant západoberllnskej opery som s tým
to dielom zača l svoje umelecké pôso
benie v Západnom Berline, tent oraz v 
spolupľáCI s národným umelcom Václa
vom Neumannom a národným umelcom 
josefom Svobodom ako scénickým vý
tvarnlkom. Západoberl!nske obecenstvo 
i hneď spoznalo, že táto Inscenácia bo
la mojim programovým člnom. Vedra 

Ka ran A1·mstr ongová ( Káta l a William 
Cochran l Ka ba n ov ) v západoberllnskej 
inscenácii Káti Kabanovovej. 

A. Berga, B. A. Zimmermanna a G. Puc
ciniho sotva možno nájsť v tejto sfére 
ďalšieho skladatefa, k t'lrý by ako Leoš 
janáček staval Tudské a humánne moll· 
v y do stredu svo jej umeleckej pr áce 
a tvor1veJ viery. Clttm sa Inscenáciou 
tohto Jlela morálne zaviazaný. V roku 
1988 mám Inscenovať Janáčkovu jej pas 
torkyim v [.os Angeles v USA pr e cel 
kom nové publikum. Toto mesto nemll 
vlastnú operu a nový operný sObor sa 
tba kompletizuje. Chcel by som tam pre
sadiť Janáčkovo dielo a urobtt ho tak 
populárnym ako v Európe. V Západnom 
Berline sme teraz realizovali druhú ja 
náčkovskú Inscenáciu. Ujal sa jej mla
dý nemecký činoherný režisér GUnter 
Krämer , ktorý sa v našom divadle etab
lovnl s Nonovou operou lntolera nza. Ká 
tu Kaba novovú v Západnom Berline mô· 
žem označiť za netradtčnO Inscenáciu. 
Titulná postava bola zverená americkej 
speváčke Kara n Armstrongovej, úspešnej 
predstavitefke Salome, Méllsandy, Lulu 
a Márie vo Vojckovi. Kabantchu skvele 

Hudobná pohl.adnica z Berlína 
Vysvietený nápis ., lnformattonsbUro" 

na ces te od hlavného vc hodu k recep
cii sa nedal nezočlt. Pr i tiahol pohfad 
aj nezainteresovaného návštevnlka toh to 
35-poschodového ubytovacieh o kol osu, 
akým je hotel Stadt Berlin. A že bol -
rovnako ako tlačové stredisko - umiest
nený práve v cen trál nom berlfnskom 
hoteli, to nebola náhoda. Lebo v ňom 
sa už trad ične hlásia na prechodný po
byt účastn!cl, novinári 11 pozorovatelia 
SV!tltku S0Č8Snej v9Chodonemeckej hud
by, v kult firnom ka lendári našich suse
dov označeného názvom ,.DDR-Musikta
ge". 

Hudobné dm NDR sú, obdobne ako 
náš TNSHT, prehliadkou snáh a ume
leckých výsledkov domáceho skladater 
ského frontu, a to na poll všetkých hu
dÓbných žánrov od tvorby symfonickej 
a opernej. cez oblasť komornú a vokál · 
nu až po zábavnú a tanečntl hudbu, ša n
són a džez. Podu jatie, k torého hlavným 
usporladaterom a garantom je Zväz skla
daterov 11 muzlkológov NDR, pr eds tavu
je na jvyššiu a vlas tne jedinú spoločnú 
platformu ku koncentrovanému spozná
vaniu, hodnoteniu, triedeniu, v neposled 
nom rade l propagovanlu najzaujlma
vejšlch pr!spevkov z autorských dielni 
!!Sl poltlsl covky členov jedenástich kra l· 
ských zvllzov. Podl a už zaužlvaného ryt 
mu sa prehliadka u sku točňu je každé 
dva roky a pravidelne sa str ieda s me
dzinárodným Bienál e súčosnej hudby 
ako jeho domáci penda nt. 

Progrumový jedá l nlček tohtoročných 
~iestlch fes tivalových dni r 21. - 26. feb
ruára l ponúkol dvad sa ť jeden akcii [plus 
jednu predprehllad kovú v podobe autol'
ského portrétu renomovanéhe tvorcu 
hlavne početných masových plesni 79-
ročného Eberharda Schmidta l: sedem 
symfonických a deväť komorných kon 
certov, zborový koncer t, matiné Ostred 
ného armádneho or ches tr a, koncert .. s 
ľudovými nástro jmi pre velkých 1 ina 
Iý ch.. r k sl ov u sa tu dostali a kord eO 
ny. gi tary, mandollna a j zobcová flau 
ta), nočné soi r ée elektronickej hudby 
a večer šansónov, ktor9 pod názvom 
.,Wir kOnnen's nlch t Jassen" uvádzala UJ 
u nás dob1·e známa spev áčka a herečku 
Gtsela Mayová. Okrem u·och desiatok 
songov sl na festivale dul o randevouz 
123 opusov r z toho 31 v PI'Bmlérovom 
háve ) z pera 98 au torov v šetkých gene 
račných vrstiev [ včll ane dnes už nežljC1 
ctch nestorov východonemeckej hudby 
P. Dessuua, H. Eisl e1·u. F. Getssleru , R. 
Wagner a-Regényho H W. Welsmanna) zu 
mterpretačnej účas ti cir kn poldruhu 
-; tov ky sólistov 11 telies. 

A aby sry1e neostali len pri jedno
duchých počtárskych úkonoch, Ja k 
aspoň staccatovite spomeňme nlekofko 
InšpiruJúcich drama turgic kých momen
tov. K pozoruhodným nápadom patria 
napr!k lad tzv. štúdiové k oncer ty, určené 
komornejšiemu auditóriu a venované 
najnovšej tvorbe zástupcov st r ieda júcich 
sa krajských zväzov; ten tokrát umelec
ké vizitky predložili autori z Halle, Mag
deburgu, Erfurtu a Suhlu. OsviežujOcou 
myšlienkou je a j forma koncertu-besedy ; 
na tohtoročnej Kammermuslk im Ges
präch vo foyer Komickej opery sa 
predstavili G. Domhardt a H. J. Wen
ze! z cechu štyridsiatnikov. Nemenej pl' l
ťažli vé sú verejné posedenia posluchá
čov s uutormt a interpretmi , organ izo
vané po večerných symfonických k on 
certoch. pristupné každému záujemcovi 
d s predstihom avizované už v progra
movom bulletine. Tak ako Iná pod netná 
súčasť prehliadky - výstavka noviniek 
z produkcie hudobných vydava tersttev 
spojená s pred11jom - aj tieto ,.besuch
gespräche" sa uskutočnili v Hudobnom 
klube slávneho Schausplelhausu (z his
tOrte st zopakujme aspm' to, že v r'\om 
koncertovali Paganini a Ltszt a že sa tu 
odohrala premiéra Caros trel ca pod au
tm·ovou ta ktovkou) . Elegantná budova, 
od zá kladu zrekonštruovaná a nedávno 
znovuotvorená, terajšie sldlo Ber llnske
ho symfonického orchest ra a stredisko 
berllnskeho hudobného diania, sa v tom
to roku po prvýkrát stalo aj miestom 
člnu väč šiny prehliadkov ých akcii. 

Ako Iné prlbuzné podu jatia a j Mustk
tage nie sú l en konfrontačnou a bila nč
nou stretáv kou, 11 Je zároveň výkladn9m 
pultom aktuá lnych trendov a v9vojových 
cies t. Tohtoročná zážitková kol ekcia po· 
tvrdila , že súčasná východonemecká 
tvorba gravitu je predovšetk ým k domá
CeJ tradlcll, prehodnocu je a rozvl ja tn 
ventál' h lndemlthovskej ,.novej vecfiOs
tl" , ak tualizuje prlnosy scl10nbergovskej 
školy, prljlma signály postwebernovskeJ 
avantgardy, čo okrem Iných dokumen
tovali napr. dodekafonlcké Plesne o lás
ke S. Getsslera. webernovsky asketické 
Metamorfózy pre s láčikové kvar teto W. 
Stendela, Body a farby pre flautu a vio
lu A. MUIIera -Wetn berga, koketujúce s 
punktuallzmom. malá aleatortka v die 
Iach K. Schwaena a P. Hermanna. g1·u 
povante orchestrál neh o aparátu a vy 
užitie priestorového efektu v Krätzsch · 
marovom Komornom koncerte pre or· 
chester , čl ochutnávku elektronických 
kompozícii z tvorby R. Hoyer a s nie
kolkýml huclbupodčJ arku júclml sústu mi 
dlapro jekciP 11 Invenčných pantomtmlc 

stvárnil a Pat r icia johnsonová, taktie1. 
Američanka, ktorá zlskala už skOsenos 
ti s Janáčkom pr i kreácii Kostolnlčky v 
Jej pastorkyni. V budúcej Inscenácii Pas 
torkyne, ktorá sa dostane do repertoá
r u v nasledujúce j sezóne, počltame so 
spol uprácou vašich umelcov - Gabrte 
lou Beňačkovou-Cápovou ako jenťlfou a 
dirigentom Václavom Neumannom. Rad i 
by sme pokračovali v starostlivosti o Ja 
náčka a nadväzu jeme na janáčkovskú 
umeleckú tradlclu, ktore j začia tky sla 
ha jO ešte pr ed rok 1933 - je zak lada 
te rom a výrazným nosltefom bol Otto 
Klemperer , ktor ý ako prv ý nemecký dl 
r lgent naštudoval Jej pastor kyňu (Kelin 
nad Rýnom, november 1918 ) l Z mttve 
Íl o domu 1 Berlin, 1931). Ako je známe, 
Káťa Kabanovová bola v Nemecku po 
prvýk rát uvedená zasa zásluhou vel ké
ho di r igenta Fr ltza Zweiga (Berlin . 
1926), ktor ý po tom nlekofko r okov pô
sobil v Pr ahe, až musel emigrovať pred 
nacistami do Los Angel es. Pr áve ~tam bol 
učltelom speváčky Karan Armstrongovej 
ktorá teraz prevzala úlohu Káti. Sú to 
vzácne, osudové spojitosti. 

V čom vldlte motlvy prlklonu umel ec 
kého operného sveto k Janiičkovmu die
lu: Prečo Janáčkova operná tvorba dnes 
ovláda svetové scény popri diel ach Ver
diho, Pucciniho, Wagnera? 

- Mysllm st. že janáčkova doba len 
prichádza. Hovoril som nedávno s ria 
dttefml operných scén v New Yorku 
[ Metropolitná opera). Chicagu a San 
Franctsku a ti mt povedali, že americk é 
obecenstvo, ktoré je zvyknuté na tra 
dlčnú hudbu a t radičných autorov . je 
zlskavané pre modernú opernO tvorbu 
prostrednlctvom janáčka. Aj ked pOvod· 
né premiéry jeho opier boli pr ed šes f 
desiatim i až osemdesiatimi rokmi, sto l 
sa dnes j anáček vstupnou brá nou k mo 
dernej opere. Pýta te sa, prečo janáček . 
taký typický moravsk ý skladater. sa sta l 
zárovel'l svetovým skladaterom? Skrývll 
sa to v tajomstve skladateiovej or!Ch:i,l· 
nosti k vlastnému I udu, v Jeho melodl 
ke a osobitej hudobnej reči. Také hu 
dobné nadante je naj lepšlm predpok la· 
dom k tomu, aby umelec Pl'ent kol do 
sveta. ja náčkov i , pravda, velmi pomohli 
Brodove preklad_v opern9ch libri et , k toré 
je vša k dnes nutné revidovať. Sám som 
takúto revlzlu urobil v Jej pastork yn i , 
kde bolo treba pr ekona f vel k ú tvrdosť 
výrazu. pr echádza júcu v nežnú ly r iku 
a čarovné hudobné frázy. Niektor! spe
váci túto st ránku sami Intuitivne odha· 
Jill. Správne chápanie JanáčkoveJ hud· 
by nespočlva tba v jednoznačnom ore
čltanl par titúry. Inscenoval som jeho 

opery s R. Vaša tom, V. Neumannom, B 
Gregorom a poznám l rad Iných janáč 
kovských odbornlkov - každý z nich 
v lastni svoju ,.súkromnO" partltOru n 
vlastnú pr edstavu. To je vynikajúceJ Ako 
režisér zastávam však názor, že tieto 
rozdielne prlstupy sa nesm O na vz á ]om 
potlerat. Každé dielo vyžaduje svojho 
umelca-Inscenátora, ktorý sa dokáže 
prepracovať k podstate sk ladatelovej vý 
pavede. 

Aké sk6senostt máte s publikom? Kto
ré Jan6i!k ove opery naň na jviac pôso
bia? 

- Ta k tiež v 1omto smere muslme nie 
k edy prekonávať názor, že Janáček je 
nep rlstupným modernlstom a že jeho 
opery nemožno navštevovať trebárs tak . 
ako Pucciniho. Nepočltame vždy so stCl 
per centne obsadeným hiadlsk om. Ale ti. 
ktor! prldu. bývajú takmer vždy obo 
hatenl o velký a hlboký umelecký zl\ 
žltok . Taká bola v Západnom Berline 
moja skúsenost s operami Z mŕtveho 
domu a Káta Kabanovová. S publikom 
sa stretávame zvyčajne na rozhovoroch 
o nových Inscenáciách. Prednedávnom 
som besedoval s mladými divákmi , kto· 
1'1 videli Inscenáciu Z mttveho domu 11 

vyh lásili, že zažili v opere niečo neuve 
rltefn é. Postarali sa sa mi o to. aby ja 
náčkova anti-opera prilá kala do hiadts 
ka ďalšieh nov9ch poslucháčov. 

Aké sú vaše budúce plány s Janát 
kovým operným odkazom ? 

- Nesporne muslme v západbberlln 
skej opere uvles f jeho Vec Makropulo!o 
Otá-zkou zos táva nedokončená opel a 
O~ud . o k toreJ scéni ck é predveden ie sa 
pokúsili v Londýne. S operou Výlety pá 
na Broučka by som rád pozval k hosto 
vHn lu niektorÝ československý opern9 
sCtbor. l)r'etože pre zahraničné ansámbly 
te to velmi ťažké , pl'lll š .,čes ké" dielo, 
aby mohlo byť adekvátne pochopené, 
na jmä )anáčkov osobtt9 humor. Teraz 
nás vefm1 zamestnáva operné dielo 
Zem linského. Schreckera. Korngolda 1t 

Htndemltha. Do konca storoč ia sa mu
slme za mysllef nad tým, kt oré hodnot y 
naše j doby pretr váva jú, a ktoré je po 
t rebné udržCJ( v repertoári. Ta kým p1·1 
padom, k torý muslme skúmať z hiadls 
ka obohaten ia hudobného divadla bu 
dúcnostt. je napriklad tvorba Bohuslava 
Martinu. Dnešný svet nnllehav o potre
bu je dobrú operu. Mo jim presvedčenlm 
je, že táto bohatá v ýrazová divadelné 
forma nám prináša to , čo potrebu jeme: 
fantáziu. ktorá bdie nad zušfachfovanlm 
Yudského ducha a r ieši Iudskú ex isten
ciu. Iné umenie by to sotva mohlo uro· 
biť odvážne jšie. Pripravil : Jlltl VITULA 

Na tohtoročných Hudobnýc h dňoch NDR vystúpila a j Jenská filha r món ia. Pod !Bk· 
tovkou Ch. Ehwalda a za spoluúčlnko vania F. Kohlmeier a pr edvi edl a o. i. aj Kun · 
cert pre basklar l net od G. Hähnel a. 

kých kreácii. Ak v epicentre technolo
glcko-k onštrukčnej pozornosti autorov 
dominuje farba a zvu ková expresiv ita, 
tak účinne tm sek unduje ochota vyskú 
ša t menej konvenčné nástro jové zosku 
penia, čt už Ide o kombinácie gita r y a 
akordeónu (H. Reln bot he) , f lauty a sied
mich vlolončlel ( P. -H. Di tt rich) . batérie 
biel ch nástro jov s harfou (Ch. MUnch ) 
alebo s hobojom ( R. Pfundt) . nehovori a< 
o akomsi všeobecnejšom za nletenl pre 
zvuk .. schlagzeugov" . Kabi netnou uká?. 
kou úsilia o nové zvukové rezultáty 
bola Kopfova .. Te lemann-Adap tatlonu pre 
organ a sklené tyče ( Glasstabspiel v Ju 
den! dia tonickom alebo l;tvrftónovom ). 
sedem ro kov mladý objav a výrobok 
sk lacla tera a jeho sklárskeho spolupr'H 
covnfka. Oprávnené očakávania ocLbor 
nlkov l oh l as poslucháčov vzbudili pro 
miérovan!.,.pr·o jekty z kolektfvnej tvo t·i 
vej kuchyne - .,Myšlien ky k z jazdu .. 
pre soprán a orches ter od w. Lessera 
F. Schen kera. U. Zimmerma nna. R. B1·P 
demeyera u E. H. Meyeru . u orchestrAl 
ne .. Memento siedmich" troch soviet 
skych 11 štyroch domllctch mlndých sl<l.t· 
da tefov [l . Krasllnlkovu A Mat·linottts.t. 
v . DovganH s. Ca row u r . Hey nn. 11 

Zapfa a B. Frankeho ). naplsané na po 
č est nastáva júcl ch z jazdov komunlstic 
kých strán oboch k rajin. Veiký zážitok 
poskytol uj počtom menštnov9 súbor 
zborových kompozlcll. Za vše tky sl osu 
blt nú zmienku zaslúži prepôvabná, vtip 
ná .. Hádka " R. Denewitza o tom, že 
.. spievaf nic 1e umenie, ale prestať" . 

Poznámka nielen na ok raj: berllnske 
Hudobné dni sú dOJežltou kapitolou vý· 
chod onemecke l hudobnej kultúry. Ich 
významu u závttžnostl odpovedá aj spo
ločenské odozva. Nemám na mysli len 
spoluprácu s masmédiami, aj keď šest· 
nás( r ozhlasových re láci i o prehliadke. 
z nich tri pr iame prenosy symfonických 
koncertov. by v našich podmienkach 
znamenali asi predsa len ťažko realizo 
vH tefný husá r sky kúsok. Hovorlm pre 
llovšetkým o záujme publika. Aj keď Stt 
koncertné siene kde-tu zazubili prázd · 
nymi stoličkami - čo napokon pri 1600 
miestne j kapacite, akou su pýši velká 
sála Schausptelhausu ani neudlvuje 
ta k za koždým to bolo v takom mizivom 
percent~. o nkom je nošej súčasnej hud· 
hP. zn t to r !<Uden~ hédom iha snlvať. 

VIERA CHALUPKOVA 



LE ÁROVO KO ÁRNO - nový hudobný festival 
Komárno má boha•té hudobné tra dlcle. Už na začiatku 

storočia tu bol čul9 hudobn9 život. K jeho najlntenzlv
nejš le mu orozvoju však došlo až v poslednom desatročl, 
najmä v r ámci hudobn9ch jari a jes eni, ktoré sa usku
točňujll v priamej na dväzno9tl na BHS. Sllčastou hudob
ného dia nia so a 1 pravid elne org an izované v9chovné 
ko ncerty pre žiakov a orga nové koncerty. 

To, že sa orchester dokona le prispOsobll sólistom, po
kladám pri .telese takého zvučného me na za samozrej
mosť. 

Tvorcovia dramaturgie festiva lu vyhradili jeden z kon
certov umelcom pochádzajtlclm z južného Slovens ka . 
V prvom ročnlku to boli Silvia Vlr6goY6-Bajl:anové a só
llsta Novej scény v Bratislave Ladislav Mllkovič, ktor! 
za klav lrneho sprievodu Pavla Vll'6ga v komornom pro
stredi v9stavnej a koncertnej sály Oblastného podunaj
s kéh o múzea velmi kultivovane predviedli diela F. Le
hára, P. Kacsóha , ]. Huszku, A. Szirmalho a E. Kálmá · 
na. Tito sympatickl umelci d o kázali prednesom diel, vy · 
žadujťícich sl kvall ty operného speváka, nadviazať kon
takt s obecenstvom a vytvorit tak velmi d o bré ovzduš ie 
koncertu. 

su a symbolizovalo spol očn9 život a prácu Slo vákov 
a Maďarov na južnom Slovensku. 

V dobrej pohode hra JC.cl orchester Nove j scény pod 
vedenlm Sándora Gulyáaa (Gylir) a Zdeňka Macháčka , 
sólisti BeUai Enter, Balia lea , Csombor Teréz, Ba de 
Fazekaa Csaba, Nagy István, Rózsa Sándor ( všetci 
Gyilr). M6ria Andralovanová, Bolena Polónyiová, Gréta 
Svercelová, Jozef Benedik, Ján Konatanty a Ladislav 
Mlilkovič (Bra tlslava) svojim vys túpenlm ukončili cyklus 
koncertov hudobného fes tiva lu Lehárovo Komá rno. 

Mes to, h rdé na svojho rodáka Franza Leh6ra, vybu· 
dovalo na je ho počesť v roku 1980 park s o sochou na 
mieste, kde pôvodne s tál Lehárov rodn9 dom. V Oblast· 
nom poduna js kom mllzeu je zriadená expozlcia F. Le
há ra, v blťzkostl hraničného priechodu je Lehárova cuk· 
ráreň a libresso, kde sa pra vide lne kona jQ hudobné, 
lite rárne a v91va rné podu ja tia. Všetko prejavy Octy k 
slávnem u s kladate rov t. 

Počas festivalu boli v le tnom kine Do mu kultúry ROH 
a vo filmovom klube kina Tatra pre mie ta né filmy s hu
dobnou tematikou. Za umelec ky na JhodnO'tnejš! možno 
z nich považovať špa nielsky film Carmen. 

V rámci fes tivalu bola o tvore ná v9sta va Osta vu dl· 
vadelnej kritiky a dokumenta ris tiky Bra tis la va v Oblast · 
nom podunajskom múzeu v Komárne pod názvom Fran7. 
Lehár na slovenskom profesioná lnom javisku. V9s ta va 
nesplnila celkom očakávania návš tevnlkov , na jmä pre 
nedostatky v úrovni výtva rnéh o s tvá rnenia námetu. K 
pridruženým poduja tiam pa tril aj hudobný seminár. 
Oroveň seminá ra pod pracovn9m názvom Poslanie ape
v'ohry v sfíčasnostl bola kladne ov plyvnená C.čas!ou jed · 
ného z naš ich popredn9c h odbornlkov v tejto oblas ti. 
dra ma turgom Státneho divadla v Brne dr. Ivom Oaolso· 
bAm. Očastnlkmi boli hudobnl pedagógovia a kultťírno
osvetovl pracovnlc l. 

Na svojom druhom koncerte v Komárne, pripadajú
ccm na v9ročle narodenia F. Lehára, podala Slovenské 
filharmónia pod taktovkou zasltlžllého umelca Zdeňka 
Macháčka velmi dobr9 v9kon. Najmä predohry F. von 
Su ppého k operetám Fatinltza a Krásna Ga la thea nás 
presvedčlll, že teleso venujúce sa prevažne symfonlc· 
kej tvorbe, dokáže lntepr etovat na vysokej umelecke j 
úrovni a j tento žáner. Od sóllstov (La )ul!a Hill -
USA a Pavol Gábor - sóll9ta SND) očakávalo komár
ňanské publikum viac. Pre poslucháčov bolo najzaujl
mavejšou častou koncertu autentické Interpretovanie 
Oryvkov z muzikálov My Fai r Lady F. Loeweho, West 
Side Story L. Bernsteina a spirituálu Hlboká rieka v 
podanf La julie Hill. 

Sólisti Státnej opery v Budapeiltl Katalin Pitti a Viktor 
Leblanc pri vystúpeni na otváracom koncerte festivalu. 

Slúži ku cti pracovnikov Novej scény Bratislava, že 
pochopili v9znam myšlienky organizova! každoročne 
spevohern9 festival v Komárne. Prekonall ťažkosti s pri 
spôsobovanlm scény k preds taveniu Veselej vdovy tech
n lck9m podmienkam komárňanského Domu českosloven
sko-sovietskeho prlaterstva. Umelci Novej scény doká · 
zali, že Lehárova hudba ani v súčasnej dobe nič nes t ra
tila zo svojej bohatej lnvenčnosti a pOs obivos tl na po 
slucháčov . Veselé vdova sa v ic h podani stala jed
n9m z umeleck9ch vrcholov festiv a lu. jeho meno je už spojené aj s hudobným festivalom, 

slávnos tne otvorenom za Očnstl preds ta vtte rov okresu a 
mes ta na čel e s ve dúcim ta jomnlkom OV KSS Antonom 
Hlaváčom a ná mestnlkom mini s t ra kultúry SSR dr. Vla· 
dimlrom Cerevkom, CSc. 25. a pr!la 1986 pod názvom 
Lehárovo Komárno. 

Hlavnou snaho u organ izá torov bo lo s prostredkovať ši· 
rok9m vrstvám obyva te rs tva, najmll mládeži, s kvos ty 
operetného a muzikálového žánru. Treba poved a !, že 
sa Im to už v prvom ročn!ku fe9tlvalu podarilo - s ved 
či o tom temer š tyritis!c poslucháčov na prv9ch š ies
tich koncertoch. 

Otváracl koncert Slovenske j filharmónie so šva jčia r
skym dirigen tom Ewa ldom Klirnerom a sólis tami Kata 
lin Pittl (soprán) a Viktorom Leblancom (tenor - oba · 
ja MĽR) prebiehal v slávnos tnom ovzduš i umocnenom 
vyn ikaj úcim v9 konom só listov, na jmä Ka talln Pitti. 
jej v9kon pri Interpretácii diel Emmeric h& Kálmána , 
]ohannu Straussa a Fran zu Lehá ra zneste a j tie na j· 
prlsnejš ie eu rópske krité r iá. Za zmienku s toj! aj s ku
točnost, a ko táto dvojica d o káza la min imálnym herec
k9m gestom vyjadriť vnúto rné záchvevy duše, čo h rá 
dôležitú úlohu najmä pri koncertnom predveden! ope
retn9ch árii. 

Koncert umelcov spevohry Státneho divadla v Brne 
nazvan9 Rendez-vous slečny Operety s panem Muzlk6-
lem hned od začiatku zaujal vtipn9m spojovaclm tex
tom. B.ola to vlast ne operetne-muzikálová konfrontácia , 
pričom oba ťítv ary boli zastúpené v typlck9ch ukéž· 
kach, no nech9ba ll a ni tituly hrávané zriedkavejšie. Ce
lá plejáda v9born9ch sólis tov , pestrá v9prava, orches
ter oduševnene interpre tujúc! nielen diela operetnej 
klasiky, a le a j úryvky z muzikálov J. Kandera , J. Kerna, 
C. Portera, F. Loeweho, L. Bernsteina a E. Y. Harburga, 
pod vedenlm v9 born9ch dirigentov )iffho Karáska a 
Arnoilta Moullka, to všetko doplnené spolahliv9m v9· 
konom zboru a ba letu, dalo dôkaz vývojaschopnosti toh
to v minulosti čas to zaznávaného žánru. Koniec-koncov 
ASI tis ic dves to poslucháčov v športovej hale na záve
rečnom koncerte hudobného fes tiva lu tiež dokumentuje . 
že snaha orga nizátorov padla na úrodnú pôdu. Práve 
obecenstvo, živo reagujúce už od prvých chvU na vý
kony umelcov, bolo jedn9m z tvorcov slávnostnej, no 
velmi srdečnej atmosféry koncertov. Spoločné vys túpe
nie sólis tov Kiafaludyho divadla Gylir (MĽR) a umelcov 
Novej scény Bratis lava na záverečnom koncerte bolo 
vlastne odrazom národnostného zloženia mesta a okre-

Silvia Virágová-Bajčanová vystfípila na koncerte umel
cov pochádzajfícich z jul né ho Slovenska. 

Snlmky : M. Pušká r 

Výbor festiva lu môže v týchto dňoch hod not!!. Z ume
leckého hľad is k a a ko i po organizačne j s tránke môže 
konš ta tova t , že festiva l splnil svoje hlavné pos lan ie. 
Všetky podujatia sa s tretli so záujmom obyva te rov ni e 
len mesta , a le aj ok resu . 

Na jradostnejš! je a le pozna tok , že všetci, ume lci 1 
organizá tori bez rozd ielu, zrod no vého festiva lu privl
tali a zhodli sa na jeho potrebnosti pre náš hudobný 
život. RUDOLF HARMAT 

Koncerty šKO žilina 
Na troch koncertoch SKO Zlllna, kto· 

ré nasledovali za sebou v mesačn9ch 
intervaloch, sa vys triedali traja diriRen
tl. Ich vystúpenia u káza li, že viac než 
umeleckému zren iu telesa prospelo 
stri edan ie za dirigen tským pulto m zv9-
šeniu technickej úrovni telesa. Tá to sku
točnost vyvolala sústavnl1 zainte resova 
nosC hl'áčskeho kolek tlvu u t9m aj dô 
raz na mnohé nové s t ránky Interp re
tácie. 

V pr iebehu februárového koncertu 
126. ll.) odznela skla d ba M. Burlasa 
Predposledné leto pre komorný orches
ter, klavlr, harfu , vibrafón a biele ná 
stro1e. Toto impreslvne dielo premiéra 
val SKO Zilina na to htoročnom Týždni 
novej s lovenskej hudobnej tvorby, čo sa 
výraz ne p rejavilo v zažitos ti u is to te 
predveden ia . Dirigent P. Sibilev nechal 
vyznie! jedn oduc h9m. pritom vtlpn9m 
zv ukovým kombinéciém farieb pri sú 
časnom zachovani celkovej jednoduchos
ti v9razu al v mod ifikáciách modelov. 
Ovod teda vyznel a ko naviazaná , zvu 
kovo za u11mavá ná ladová Impresia. Zato 
nasledulúca skladba - Trojkoncert pre 
klavlr, hus le a violončelo, o p. 56 od 
L. v. Beethovena - ned a la podnet k 
podobným jednoznačn9m sťíd om . Aj na· 
prlek tomu, že sólisti l. Gajan l kla vlr ). 
E. Dane l l husle) a J. Podhoranskt ( vio
lončel o 1 predvied li svoje party, s naj
väčšou zod povednos ťou a osobn ým vkla 
dom, nedosiahli rov nováhu v celkovom 
podanf. Pre ldeélne splnen ie sólis ti ck9ch 
požiadaviek partov sa dnes tažko ná jdu 
vy rovnani in terpreti z hla diska jedno
značnosti pod a n ia. A ta k z tohto mies· 
ta možno len tlmoči ! vďaku sólis tom 
(na jmä v iolončelis tov!). ktor! sa na 
predvedenie tej to s kla dby odho dla li a 
pribllžili ho poslucháčom celko m pri
jatefn9m spOsobom. Hned po ťívodných 
taktoch Mozartovej Symfónie g mol, KV 
550, bo lo vidiet, že dirigent má na cel
kovú stavbu s kla dby ucelen9 názor. K 
tomu. aby ho mohol presvedčivo upla t · 
nl(, potreboval by však teles o , ktoré sa 
vyvaruje hoci d robnýc h . a le p ret rváva jú · 
clch nedos ta tkov , ak9ml sú napr. ~~
jedno tnosť zvuku s l áčikov , lntonačné 
nepresnosti, rozdielnosť inten zity zvuku 
jednot livých nástrojov9ch s kupin a td. 

Hlavná pozornosť poslucháčov sa na 
marcovom koncerte ( 13. 111. ) sťístredll a 
na sólistk u -speváčku a ho bo jis tku . ú vod 
nú Symfóniu D dur. KV 202, W. A. Mo-

zarta predviedol dirigent E. Fischer z 
Prah y s vysokou technickou náročnosťou 
a p resn9m poňatlm. jeho niekda jš ia spo
lupráca so žilinsk9m SKO za nechala sto
py, aj ked sa teleso ani tentoraz ne
vy h io n lektor9m nepresnostia m v sťíhre 
a intonácii. Počtom •OS1aben9 orches ter 
však prezentoval v Mozartov! požadova
nú ruhkos! a gracióznosť. 

Hobojis ta M. Aurel predviedol Koncert 
d mol A. Marcella a záujem o jeho vy
s t ú penie hovor il o obrube sólistov na 
dychové nás t roje v radoc h verejnosti. 
Aure l s nesporn9mi tónovými a into
načn9ml kvalitami , ale aj nezvykl9ml 
ru bá ta ml v pozdnoba rokovej skladbe 
prezentova l svojs ky poňatého Marcella. 
Orches ter ho SQrevádzal pres ne a sub
tflne. 

Na jv llčšlm magnetom koncertu boli 
v šu k Tiché piesne pre soprán, sláčiky 
a klavfr - lyric-ký oiesňový cyklus na 
slová U. Donátovej , od dirigenta koncer
tu E. Fischera. Tieto nesmierne nároč· 
né ptesne predniesla s. Eberlov6-Losová 
s obdivuhodnou prirodzenost·ou a vzor
nou deklamá c iou. Krehkú a tmosféru ce
le j sklad by určuje prvá pieseň (Paprs
ky), k torA v nasledujúcich st rieda ob
razy a ná lady 1 Prv n l sn lh, Prej si), k 
hl bke k to r9ch nás priviedla sólistka svo· 
jou muzikálncs!ou a j na priek velkej ná 
ročnosti vokálneho partu. 

ls t9m prekva pen!m večera bola Stn· 
fonia In C, č. IX od F. Mendeluohna
Bar tboldyho v úpra ve E. Fischera. Toto 
dielo 14- ročného sklada tera už a ntici
pu je všetky prvky jeho hudobnej reč i. 
zná me z jeho 5 s ymfónii. Dirigent upra · 
vii to to dielo pre symfonick9 orches
ter a dokáza l ud ržat jeho celistvosť ll 
formovl1 priezračnosť. 

Slávnostný koncert SKO 2Uina ( 3. IV.] 
bol us poriadan9 na záver Dnf MĽR. Pre
to sa v ťívode koncertu ob javila sklad 
ba ná rodného ume lca MĽR F. Farkaaa 
Staré maďarské tance pre dychové kvtn · 
leto, ktoré zazneli v poda n i členov SKO 
21llna : J. Figura ml. 1 fla u•ta ]. M. Hrlan
kov6 (hoboj) . P. P6chovaký (klarinet] , 
S. Ladovakt ( lesn9 roh ) ll V. Salaga 
(fagot] . Predveden ie tejto a rcha ickej , 
ale pritom sviežej tanečnej suity plne j 
t nš t rumentačného vtipu a virtuozity 
možno charakterizovať ako pre<4,lzne v 
s úhre 1 Intonácii a pritom muzikálne 
podane u precltené. No Koncert Es dur 
pro hus le a orchester od F. Bendu so 

só listom F. Posplililom s t rati l ve ru z kva 
lity týchto parametrov, ta kže po výbor · 
nom C.vode pôsobil rozpačito. 

Druhá čas f programu pa trila s kl a d 
bá m W. A. Mozarta - Koncertnej scéne 
pre aopr6n a orchester Bella mia liam
ma, addio, KV 528. Maďarská sólis tka 
E. Andorová má výbornú blasovťí tech 
niku , bezpečnú In tonáciu a bohatú v9 -
razov0 š kálu , ktorá miestami prezrádza 
la opern(t prax. Tie to svoje a t ribúty u
mocnila preclznou prlpravou, takže za 
nec ha la u početného obecens tva silný 
zážitok. Oalšou skladbou od totho ts té· 
ho s kla datera bolo Divertimento 1!. 7 
D dur, KV 205, prednesené s vefkou 

KONKURZY 

vnúto rnou zainteresovano!' ťou . Tá to nad · 
me rná sna ha p r inies la svoje kva li ty, no 
na d ruhe j stra ne prispela k strnulos ti 
orc hes trá lneho zvuku. Záverečné Presta 
bolo aj na pr ie k tomu vrcholom kon
cepcie d irigenta koncert u ). Voltu. 

Na zliver treba pripomen l1t často opo 
menutú sťíčas ! každého podujatia SKO 
Zillna : pr lkla dnú s tarostlivosť o návš tev 
nlkov vo vybaven i progra mov n iele n 
s prievoctn9m ~lovom , a le aj na pr. p r ilo
ženým! textami piesn i a pozvánkou na 
budúci koncert SKO. A t á to s ta ros tli
vos ť sa vrac ia a zúročuje v záujme ve
r ejnos ti o podu jatia SKO a pe kne j ná v
š tevnos ti. K. CENKOVÁ 

Riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do komorné ho s li boru 
MUSICA AETERNA 

na miesto hráčov na viole, zobcovej flaute s povinnosťou flauty prlečnej, alebo 
hoboja a na miesto vokálnych sólistov - alt, tenor a bas. Konkurz sa uskutočni 
dňa 25. 6. 198& o 13,00 h v Slovenskej filharmónii 

a do SLOVENSK2HO FILHARMONICK2HO ZBORU do vietkýcb blasovfch sku 
pln. 

Konkurz do Slovenakého filharmonického zboru sa uskutočni dňa 30. j6na 
1986 o 13,00 h v ak6ilobni SFZ. 

Podmienky konkurzu oznámime prihllisentm uchádzačom plsomne. Prlhlái
ky posielajte na k6dr. a personálne odd., Slovenské filharmónia, Palacké 
ho 2, 81& Ol Bratislava.-

Slovkoncert, ča. umelecká agent6ra, Leningradské 5, 815 36 Bratislava v y· 
piauje 

INTERPRETACNO S0fA2 SSR '85 
pre odbory husle, viola, violončelo a komorné s6bory. Termin konania: 29. X. 
al 2. Xl. 1986. Podmienky s6(ale s fí k dispozicii na Koncertnom oddeleni l v 
krajských atrediak6ch Slovkoncertu. 
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Cantica Dulcisona Mariano-Serapbica 
a problém autorstva v zborníkoch P. Roškovského 

Zbierka tridsiatich anonymn9ch motet 
a dvadsiatich áľll Cantlca Dulclsona Ma
rlano-Seraphlca je azda najznámejšlm 
rukopisom františkána Pantaleona Roš
kovského [1734- 1789]. v9znamného 
predstavitela neskorého baroka a rané
ho klas icizmu u nás. Roš kovský ju ve
nova l r. 1771- 1772 vtedajšiemu provln
clálovl Kajetánovl Hruškovlčov l ako pre
jav vďaky za všestrannO priazeň. Na ru
kopis upozornil už r. 1930 O. Orel a ne -

F. ). L. Meyer von Schau!lnsee. 

skôr sl viacer! bádatelia bližšie všlml1 
aj 1e no obsah - kvalitnO h•.ldbu, repre· 
zenlu jtlcu obdobie neskorého baroka . 
pričom až doteraz sa nevylučovalo. že 
celá zbierka by vzhladom na jednotný 
o!Jsa h mohlo pochádzať od Roškovského. 

Skúmanie otázky autorstva však pri 
nies lo dosť prekva puj Oce výsledky. Z 
celkového počtu 52 s kladieb l okrem 30 
virtuóznych motet a 20 kratšlch strofic 
kých árii sO tu ešte dve neočlslované 
skladby označené ako .. odeon"] Roškov
ský môže byť a utorom len nlekofkých. 
)e len zostavovaterom zbornlka a v tom 
to zmysle treba chápať aj viacznačné 
výrazy na titulnom lis te alebo v pred
hovore ako .,vy tvoril" [ exhlbet ] . alebo 
.. to to moje dielo" [hoc opus meum) . 
Roškovský čerpal z vlacer9ch predlôh . 
no základným prameľ\om mu bola tlač 
prlbuzného názvu dnes už celkom ne
známeho sklada tera Franza Josepha 
Leontlho Meyera von Schauensee [1720-
1789) Cantica Doctorls Melllflu t Marla
no-Dulclsona. ktorá vyšla r. 1757 v zná
mom vydavatels tve j. j. Lottera v Augs
burgu. Te nto Meyerov opus V obsahu je 
32 mariánskych antlfón. väčšinou pre 
rôzne sólové hlasy a sláči kové nástro
je. no l flauty , trObky. resp. lesné rohy. 

Meyer von Scha ue nsee bol v svo jej do
be podstatne známejšlm sklada telom ako 
dnes, napr. Marpurg uvádza v Kritlsche 
Brlefe Il je ho rozs iahlejšiu biografiu s 
podrobným zoznamom diel. Meyer, po
chádza júci zo starej šlachtickej rodiny. 
prežil čas ť búrlivej mladosti v sever
nom Talians ku , no nielen a ko študent 
.. v spo ločnosti naflepšlch umelcov" (Fé
tis ). a le aj ako vojak Emanuela 111. v 
bo joch o ,,habs burs ké dedičstvo". Po pre
pus te n! zo zajatia sa natrvalo usadli v 
ľOdnom Luzerne, pôsobil tu do smrt i 
ako organistu kláštora St. Leodegar u 
zas tával mnohé významné verejné funk · 
CIA. E~ttl v Taliansku sa velmi dobre 
oboznámil s moderným dobov9m štýlom . 
Už v dvadsiatych rokoch Meyerov bio
graf E. Koller upozornil no viaceré pa
ra lely nopľ. k Pergoleslmu. Uvedená 
zbierka je Meyerovým na jlepšlm opusom . 
čo nevyplýva len z niektorých sebave
domýc h formulá cii v predhovore. 

Roškovs ký prevza l 20 z 26 Meyerovýc h 
vlastných variantov mariáns kyc h antlfón 
s novými expreslvnyml textami, ktoré 
sám au tor v lotterovs kej tlači označu je 
s právnejšie a ko árie. Nesmie nás vša k 
mýliť , že Roškovsk9 Ic h označll ako mo
tetá. takéto terminologické .,zme ny" bo
ll kedysi celkom bežné, navyše viaceré 
zo skladieb v Roškovské ho zbornlku mo 
fú skutočne nie ktorú z mnohých podôb 
nes koroborokové ho mote ta , napr. reci · 
ta tlv - ária - c horus, árln - cho
rus u pod. Podstatné je, že od Meyeru 
pochádzajú dve t retiny z 30 motetl Ak 
sl na vyše uvedomlme, že z MeyeroveJ 
7.blerky Roškovský prevza l aj celft ob· 
slahlu dedikáciu ( l] , samozrejme, so zá 
menou mena a osta tn9ch údajov, k toré 
s tým súviseli , z dnešného pohlad u su 
je ho pos tu p môže zdať prlnajme ne 1 
krádežou. V t ých časoch všu k preberu 
nle s kladieb, rôzne úpravy u pod. ne
boli nlčlm zvláštnym a v podm ienkac h 
frun tlš kánskej rehole to platilo dvojná 
sobna . .,Opus francls canum" - čo je 1 
na jčastej šla š tylizác ia v Roš kovského 
poznwnenom predhovore - bolo výluč 
ne vlastnlc tvom rád u. osoba au tora ne 
halu vObec znujlmavá. pods tatné bolo 

le n určenie skladby na konkrétny účel. 
Pre to sa aj viac a ko 90 percent produk
cie u františkánov tradovalo anonymne. 
(To však neznamená, že prlslušnlcl rá
du nepoznal! aspoi'l mená a utorov skla
dieb z vlastn~ch r adov.] 

Druhou zvláštnou črtou je obsadenie: 
na fi'Hntlškáns kom chóre - na rozdiel 
napr. od jezuitov, a lebo piarist-ov -len 
zriedka kedy účinkovali chlapci, ktor! 
s pieval! soprán a alt. Františkáni použi
va l! len mužské hlasy (sóla a zbor) so 
s prievodom organa. Vyplýva to o. 1. z 
celkového pos toja k hudbe, na prvom 
mieste bol chorá l a organ sa tolerova l 
ako sprievodný nástroj. Náročnejšia fi
gu rálna hudba vrátane slávnostného ob
sadenia s klar!naml, zne la na frantlš
kánskych chóroch zriedka vejšie, a to pri 
významných prlležitostlach, vo vefk9ch 
kláštoroch a pod. V tomto svetle je po
trebné vidiet l úpravy Meyerov9ch s kla 
dieb v Roš kovs kéh o zbornlku, 

Roškovského nemožno jednoznačtte 
prehlásiť za Ich autora, no každá Iná, 
al te rnat lva je velmi málo pravdepodob
ná. Nu druhej s trane nie je vylOčené. 
že Roškovský dokonca vlas tnll originál
nu Meyerovu tlač 11 použlva l ju na chó
rových produkciách [máme dôkazy, že 
Roš kovský a ko vzdelan ý hudobnlk vlast 
nil l tlačené noty] . Mohol ju vša k mat 
len po:2lčanú; jozef Krem nický, ktorého 
spomlna v predhovore zbierky jubllus 
Seraphlc us, bol asi všeobecne dobr9m 
zdrojom notov9ch materiálov, 1 v prl
pade zborn!kov o rganov9c h a čembalo
vých s kladieb Cymbalum jubllatlonis a 
Musaeum Pa nta leonlanum. v každom 
prlpade v zbie rke Cantlca Dulclsona nej· 
de o .,o byčajnú" úpravu. redukciu tn 
Mrumentálnych hlasov na organ, a le o 
s kutočné úpra vy s velkou nástro jovou 
~ tyll záclou . a ko napr. v Bachových 
t rons kr lpctách Vivaldiho koncertov, ale 
bu v prepisoch talians kych koncertov 
pre orga n J. G. Walthera (samozrejme. 
skladby z Roš kovs ké ho zbornlka t9 m ne · 
chceme dáva t na tú Is tú úroveň) . RoS
ko vský využi l pritom väčšinu dostup
ných prostriedkov Styllzácle - Spectr lc
ky klávesové figurácie v prave j l lavej 
ruke (a lbertl ovs kýml basmi, a ko nap r. 
v matete " Non est In mundo pax" dos
táva j(J sklad by l moderne jš! nádych J. 
ve fk é množstvo typických nástrojov9c h 
ozdôb, v melodike často -nahrádza osmi 
nový ~.lebo šes tnástinový pohyb .,moder
nejš lm trlolov9m a pod. Opravy sved 
čia o velkej zručnosti. zachytáva jú tak 
slávnos tný charakter v s kladbách s pO
vod nými trObkaml. a ko aj jemné dy 
namické a farebné odtiene fláu t a slá
čik ových nástrojov. V jednom prtpade 
je organová š tyli záciu typického lome
ného pohybu s láči kových nás trojov v 
oktávach označená kurióznym, no na 
organe nie ce lkom neznámym predpisom 
,.pizzicato". Niekedy upravovatel dokon-
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Titulný list Meyerovej zbierky z roku 
1757. 

eu neváha l zasia hnut i do ~trúktúry ln
!ltrumentálneho úvodu a pod. , napr. 
s krátenlm v ma tete ,.Nll separablt me" . 

Zásahy do voká lnych partov nie sú 
také pods tatné, no kvOII polohe bolo tre
ba väčši nu skladieb transponovať [vy
hovovali v podstate len s kladby pre a lt 
u IJus) . Roš kovs kému vša k akoby nes ta 
či la náročnosť pôvodných voká lnych 
por tov s rozvinutou, bujnou kolora tú 
ro u o ce lkom " Inš trumentálnymi" ka · 
denc la ml. l tu prida l tot iž nie le n mnohé 
ozdoby, ale v exemplári. ktorý naplsa l 
pre br tt tls lavský kl áštor (dnes uložený 
v Matici slovens ke j] . o ktorý je odpisom 
pôvodného zbornlka zachovaného v Bu
dapešti . dokonca rozšlril kadenciu v 
matete "(remat lnfernus tremat"l Pri 
tom Meyerove kadencie sú samy osebe 
dos ť nAročné u nečudo. že a uto r v pred -

hovore podrobnejšie vysvetruje Ich In
terpre táciu . 

Z dnešného pohladu nie 1e však ne
zaujlmavá ani otázka kvality 1tejto hud · 
by. Nebolo by s právne redukovať Meyera 
na epigóna Lea , Galupplho, alebo Pergo
leslho, l ked niektoré postupy, najmä 
v arlóznych s kladbách .,Flulte, o lachry · 
mae l", ., jesu ml, ah me solare"> alebo 
.,Ah, quando venlt optata lux!" velmi 
prlpoml-najú a utora slávneho Stabat ma
te r a dokonca l tOto skladbu. Meyer sa 
velmi dobre poučil na talianskych vzo
roch - no dnes sl sotva vieme pred
s tavU, aká silná musela byt módna vlna 
talianskej hudby v prvej polovici 18. s to
ročia. Jeho s kladby neprezrádzajú, samo
zrejme. nijakú Individuálnu Invenciu (to 
v te j dobe a nl nebolo podstatné J. no vo 
väčšine pripadov s(l svedectvom dobrého 
technického zvládnutia všetkých zložiek 
kompozfcle. Meyer bol ostatne l u nás 
zn~mym autorom, ved napr. odpis jeho 
tlačenej prvotiny, 40 árii zo zbierky 
Flos vernans sa zachoval v Ke:2marku 
a podla dr. F. MatOša ho použlvall pla · 
rlstl v Podollncl, kde kedysi študoval 
pravdepodobne l Roškovs ký. Tento od 
pis je však mladšl. 

Okrem Meyerových skladieb zaradil 
Roškovský do zbierky a j skladby ďalšieh 
autorov. Na prvom mieste treba spome
nilť .gnttwet~ského or):!onl s tu joh unnn 

Titulný list bratislavské ho exemplára 
Cantica Dulcisona Mariano-Seraphlca 
( LAMS, Martin) . 

Georga Zechnera ( l716-1778] . ktorého 
hudobná his toriografia právom vyzdvi
huje z .,prepadlis ka" hudobnej minulos
ti a s tavia ho nad dobový priemer. 
je zaujlmavé, že Ide o 2 latinské kon
trafaktúry skladieb s pôvodnými nemec
kými textami. Zechnerových skladieb Je 
tu však pravdepodobne viac, je možné . 
že najmä s trofické árie s Inš trumentál · 
nym úvodom označeným "Orphello" pre
vza l Roškovsk9 z ne ja kej inej zbierky. 
Rozkošná Zechnerova ária .,Ave vlrgo 
s peciosa" [pOvodne Aria de B. M. v. 
,.Treue Hlrtln melner Seele" ] patri k 
najkraj šlm skladbám ~oškovského 1 bler
ky spolu s kontrafaktúrou .,Pro te, Je · 
su" - v tomto prlpade asi Roš kovské
ho vlastnou - záverečnej árie z vynlka 
jficej Sa lve Regina Baldassare Galuppl
ho, ktorO sl Roškovs k9 zaznamenal ce
ICl v zbornlku )ubllus Seraphlcus. 

Z hla dis ka autorstva úprav s kladieb 
v zbierke Can tlca Dulclsona Marlano
Seraphlca je pozoruhodná, ba kuriózna 
ária ,.Salve, o ]esu". Táto nie nezaujl
mavá skladba viede nského klelnmelstra 
Ma rt ina Flllenbauma je totiž .,zostave
ná " z muterlálu dvoch rôznych časti -
Andan te a Me nuetu čembalového dive rti
menta (l) . ktoré má Roškovs ký v zbier 
ke Cymbalum jubllatlonls. Ci už Ide o 
úpravu , alebo o pôvodnO s kladbu, ne
možno tu pozorovaf nija ké nelogické po
stupy a lebo kompozičné prehrešky . 

V zbornlku nemohli chýbať skladby 
frantlškánskych s kladaterov. no milé 
vianočné moteto "Quld hoc Pastores?" 
rakúskeho fran tiškána Engelberta Katze
ra do zbierky Isto nezaradil Roškovs k9 
len preto, lebo Katzer mu bol všeobec
ne bllzky au tor a je málQ pravdepodob
né, že by sa nepoznali l osobne. Tllto 
s kladbu st zaznamenal zrejme na ces
tách už r. 1759. no l dnes možno lahko 
pochopiť, prečo ju znova a znova zara
doval do svo jich zbornlkov. Skla dba ok
rem t·oho dosvedčuje , a ké relatlvne sú 
dnešné kritériá hodnote nia hudby mlnu-
19c h storoči. 

Výpočet lde ntlflkovan9ch a utorov t re
ba doplniť o Roškovského domáceh o 
konkure nta Gaudentla Dettelbacha (ária 
"Confusus horreo" ]. Jeho tvorba nie je 
ešte objektlv ne zhodnotená , no táto 
s kladba nedosahu je napr. kvalitu nie
ktorých omši a jef zaradenie do zbierky 
netreba chápať a ko ne ja k9 .,zdvorilos t
ný" a kt, a le azda vllčšmi a ko celkový 

pos toj k tvorbe ln9ch skladateiov, svoj
ho sfipera nevynlmajúc (v De ttelbacho· 
varn oficiálnom zbornlku omši Mlssale 
Romanum Marlano-Seraphlcum z r . 17711 
nie je ani jedna Roškovské ho sklad· 
ba ... ] . 

No záver treba zodpoveda( naJzaujl· 
mavejšlu ll najdôležitejšiu otázku, kolko 
zo zostáva jficlch skladieb môže byt od 
Roškovského? Ide asi len o 3-4 mo· 
tetá a rovnaký počet árii. Roškovskf 
je dost pravdepodobne a utorom motet 
"Dies Sanc tlt!catus" so živou, typickou 
basovou áriou a ll'unlsono, dalej .,Tota 
pulchra" a .. eur mundus mllltat?". SQ 
to prepracované, nanovo otextovant 
s taršie s kladby s rôznymi kompozlčnf· 
ml zásahmi. Pos ledná zaujme sugestlv· 
nym stvárne nlm textu, prlbuzným sklad· 
bám českého barokov~ho sklada tela ]. A 
Plánlckého zo zbierky Opelia nova a 
patri k tomu na jlepšiemu, čo zbornlk 
Cantlca Dulctsona Marlano-Seraphlca ob· 
sahuje. Na rozdiel od ostatn9ch motel 
zbierky, Meyerove a Zechnerove nevy· 
nlmajúc, ani jedna z týchto troch s kla· 
dleb nepatr! k typu velkej árie da capo. 
Roš kovský 'leda z vlastnej tvorby zahr· 
nul do zbornlka pods ta tne menej, ako 
sa predpokla dalo. Plati to l o jeho zbor
nlkoch pre klávesové nástroje. Cymba· 
lum jubllatlonls a Musaeum Plantaleonla· 
num, a podstatnou mierou l o ostatn9ch 
partlčelových zbornlkoch vokálno-Inštru
mentálnych s kladieb Jubllus Seraphlcus, 
Lyturgla franclscana , Hesperus Chora
lis a Harmonla Seraphlca. Na rozdiel od 
zbornlka Cantlca Dulclsona však nie je 
v nich také rôznorodé autorské zastll· 
penle, na druhe j strane obsahujú ove· 
ra viac skladieb prlslušnlkov františkán· 
sk el rehole (čo je pochopltelné, ved 
Išlo o zák ladn9 llturgick9 repertoár] . 

Zbornlk Cuntlcu Dulclsona Marlano
Serapl)lca neobsahoval oficiálne schvá
lené , narlodené s kl adby pre potreby 
rádu . oi<o to bota v prlpade Dettelba
c hovho výberu omši. Tieto motetá a árie 
plnili zv !lč ša funk ciu ofertórll, no nu· 
pľlek tomu neboli známe len v okruhu 
Roškovs kého žia kov - Wolfganga Vo
zá ra , Gera rdo Kruzyho a pod. Zacho· 
vall sa l z mnoh9ch odpisov Hllarla Det
telbacha . Florlana Vesztera, Camilla 
Smeéra a z ďal šieh anonymn9ch . Zla!. 
doteraz sa ne podarilo identifikova t ko· 
plstu rukopisu z Trnavy, na ktor9 upo
zornila už r. 1966 dr. J. Terrayová a 
ktor ý obsahu je najvllčšl počet s kladieb 
z Roškovské ho zbornlka . Pisatela treba 
prlpočlta f k Roš kovs kého žiakom a ru
kopis o. l. poukazuje na to, že úpravy 
t9chto s klad ieb moh li vzni kať už pred 
r. 1771 v Trnave. 

Skladby zo zbornlka Cantlca Dulclsona 
sa ud rža li v reper toá ri podobne d lho ako 
prlsne naľladené omše a lltánle. Ich 
existenciu môžeme zaznamenať ešte 1 v 
prvej polovici 19. storočia. Pritom hu· 
dobnlcl a ko Anton Cermák alebo Coe· 
clllanus Pllha l, . z ktorého ru ky pochá· 
dza odpis mote t Frema t lnfernus tremat, 
Venl sucrum fla n) e n a Super aura exa l· 
ta tu s (vše tky zhodou okolnos ti od Meye· 
t·o von Schuuensee) . patrili už k cel· 

Moteto XXX. "Cur mundus milltat?" 

kom Inej gene rácii. Ba dokonca odp1s 
kompletnej zbierky z r. 1807 existoval 
v Szombathely, a to mimo františ kánske· 
ho pros tredia . Ako plše K. Szigeti , ne· 
vznikol však na chóre tamojše j -kutedrá· 
ly , u le mohol sa sem dostat od fran · 
mkánov. Ved kláštor v Szombathely 
patril k mariáns kej provincii. No v kttž· 
dom prlpade 1 toto je svedectvom dosu
)lu činnosti Roš kovs kého. ktorého tvor· 
ba nebola neznáma nasledujúcim gene· 
ráclám n prežllu už hlboko do 19. sto
ročiu . LADISLAV KACIC 


