
Koncertná sie ia Stá tne j filha rmónie Koši ce v Dome umenia sa podobne ako p o 
minulé roky stala hla vným konce rtným priestorom festivalu Koilická hudobná 
jar. 

té kvality. Ta k v sekciách , a ko aj v só
lových v ýk onoch znel ve lmi kultivov an e 
a hral s entuziazmom. Výborný prednes 
našej p la n1stky Zuzany Paulechovej ešte 
p i·!dal k oncertu na prlta žllvostt. 

Slovenská filharm6nia so svojim šé
fom Bys t rlkom Režuchom ( tiež s totál 
ne zmene ným prog ra mom l pôsob ila v 
prvej polovici večera dos ť n ek oncentro· 
va n e· [Smeta n a: predoh ra k Predan e j 
ne ves te, Mozart : Koncert p re kl avlr 
d mol l a a ni sólis'ta Ma rián Lapianský 
n e bol v ta ke j fo rme, a ko ho Košice po · 
znajú. V Rac h ma n tn ových Symfon ick ých 
ta ncoch a ko by chceli hostia napraviť 
mat n ý do jem z prvej časti večera: za
hrali ich s plnou ve rvou a v zvukovo 
a ry tm ic ky vyci bren e j podobe. l tak s me 
a le lutovali, že vzác nu návštevu náš h o 
poprednéh o orches tra n evyu žili na pr e 
zen tác iu význam n ého symfonické h o die · 
la, n a a ké SFK v súčasnost i ne má pod 
mien k y. 

Z komorných orchestrov sa - a k o 
ka ždoročne - predsta vil Slovenský ko
lnorn~ orcheste r , n o pre och oren ie B. 
Wa rch a la hra l pod vedenhn Jozefa Ko
pelmana s klad by svojh o do bre zaži téh o 
trad ičného repertoáru vcelku d obre , a le 
bez te j typ ick ej w arch a lovs kej Is k ry -
i tón jeh o h us ll v súbore evide n tn e 
Ch ýb!! l. 

Vrcholný zážito k posky t li preplnenej 
sieni Domu ume nia Moskovskl virtu6zl 
na če le s Vladimírom Splvakovom. Be l 
to s kutočný ohi\ostroj kolektlvnej vir· 
tuozit y, ale i po dma nive j mu zika lity . T<~ 
ká jednota súhry . frázovan ia i ar tikulá 
cie, ta k á fa ntázia v agog ic ko m 1 d yna · 
mtck om nua nsova n l, to hne d ta k ne· 
poču jete. Spiva kovc i h rali Bach a [ Kon 
cer t pre 3 hus le, kde jed n ým zo só lis 
tov bol Spt va kov ), Moza r ta 1 Symfónia 
D d u r , KV 95 a Ma lá nočná hudba) a 
Sčedrtna ( Hud ba pre mes to K1Hh en ) . V 
koncerte z prld avkov h oS ti él prejavili ne
má lo ša rm u 1 zmys lu pre h umor . To bol 
skutočný fes tiva lový večer i 

V in om žá nri - h u d be 14.- 17. !;toro
čia - sa o d a lšl sv ia točný zážito k po · 
s taralo Ulsamer ovo kolégium z NS R. 
Každ ý jeh o člen hrá n a n te kolkýc h dy
c hových a sláči kových dobových histo
r ic kýc h nástrojoch . Sta rú hud bu in ter
p re tu je S(Ibor nesmiern e životn e a pod -
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Dva inš trumen tá ln e recitá ly odzneli v 
Dome Koš ick éh o vládneh o programu , 
ktorý sa ukáza l a ko celko m nevh od ný 
kvôli ma lej ka pacite sá ly a navyše s 
ce lkom ne vyh ovu júcim klavfrom. Mlad ý 
soviets ky hus lis ta Ilja Kaler s kla vlrts t 
kou Anno u Balakerskou sa t u uviedol 
v p rogra me zos taven om z diel J. S. Ba · 
c ha , J. Brahmsa. A. Sn tt keho, A. Ovo
rá ka a N. Paga n in ih o ako dôstojný ná · 
s tupca velkých z javov sovietskeho hus
rového umenia. Zaujal krásnym tónom 
l nezlyh á vajúcou tec hnikou [ výborná 
pra vá ruka l ). 

Na nekva lit n ý l<lav lr v Dome KVP d o
platila mladá bul ha i'Ská klaviris tk a 
Sve tla Sla včevová : ani pri najväčšej sna 
he nemohla preklenú ť jeho nedosta t ky . 
a ta k s me Sl o jej skutočných kvali tách 
ťažko mo h li urobiť ne jaký obra z. Pred · 
nies la d iela Chopina, Proko fieva. Sos ta 
koviča a S l avčeva . 
Neobyčajný záujem vyvola l pl esňový 

recitál čers tvého la ureáta sútaže Pra :2 · 
s ke j jar i Stefana Margitu a Ivice Nesh y
bove j, sólistov So v Košiciach, za k la 
vfrnej spolupráce Ka tarlny Bachmanovej. 
Ko ncer t zos ta ve n ý z ples ni W. A. Mo 
za r ta , F. Sch ube r ta , H. Wolfa , E. Su ch o· 
11a, A. Ovoták a, P. l. Ca jkovs k ého. S. 
Ba 1·be1'a a O. Messiaena . ako aj z árii a 
duet z op ier G. Verdiho. G. Puccin ih o, 
P. l. Cajkovského, F. Ctleu a G. Oon tzet · 
tlho d o kumen toval nielen vyspelý vkus . 
a le i vo kálnu kul tú ru oboch spevák ov. 
Margita na vyše zau jal hlbokým a preži · 
tým p red nesom, vy ni kaj úcim frázovan fm 
a obrovským dy na mickým registrom . 
~pevá kov vy nika júco doplňa la K. Bach 
ma n ová . Tento koncert moh o l bez o báv 
zaznieť n a ktorom ko rve k európsko m 
koncer tnom pód iu. je ná m trochu s m ut · 
no. že u melec takýc h kval! t, v a ké h o 
za k rát ky čas po absolvovan l košic ké h o 
konze1·va tória dorástol S te fa n Marg ita 
opúšťa n ielen Košice, a le i Slovens k o. 
Ale niet sa čo čudov a ť : VSMU ho od
m ietla , SND v Bra tislave prejavilo zá· 
uj em až po Prah e a Viedni a na do kres 
len ie - recenzen t nášh o ús trednéh o den
nik a, k torý referova l o s úťaži Pražsk e j 
jari a nt nepovažoval za potrebn é sa o 
Margltovi zmien it, h oci sa stal a bsolú t
n ym vrtazom . azd a pre to, že je z Košic? 
Nuž pr i ta kom postoji . .. 

XXXI. KOSICKÁ HUDOBNÁ JAR 
Cha ra k teris tickou čntou t ohtoročnej 

Koilickej hudobnej ja ri ( 22. april a -
4. júna 1986) bolo enormné množs tv o 
zmien sólis tov, s úborov l progra m ov. Z 
pOvodn éh o plánu nezos ta l - d oslova -
kameň na kame n i. Ct to bolo s tále na 
škodu, nie je vžd y možn é posúd iť , prav
da , d ra ma turgia fes tiva lu tým s ilne utr 
pela. A tak za ujfmavý prog ra m warch a
lovcov na h ra dili známe a v Košiciach 
už i viack rát počuté d ie la. n amies to š pa 
nie ls keh o orchestra p r iš ie l Buda peštia n
s ky s úbor dych ových nástro jov. z pro
g ra mu Moskovs kýc h virtuózov vy pad o l 
za u jlma vý Sos ta kovtč , sovie ts ky h uslis ta 
l. Kale r h ra l n a mies to Suka Ovo i'áka , po
zoruhodný program bu lharské h o kla vi
ris tu B. Vodeničarova vyme nil celkom 
In ý p rog ra m jeho krajank y S. Sla včevo
vej, zmeny zazn a me n al l koncert Ulsa
merovho kolégia , z programu Slove ns k ej 
fil harmónie vy padlo God á rovo or a tó
ri um, a td . 

Hlavnú ťa rchu koncertov KHj niesla 
u ko obvykl e Stá tna filha rmónia Koš ice. 
Skod a , že o tvára c l ko ncer t ( di r igoval 
Richard Zimme r ) ne ma l festtva love jš tu 
d rama turg iu . Odzneli Grešákove Améby, 
Lalov Koncert p re vi olončelo a s uita 
z Mendelssohnovej hudby k h re Sen n oci 
svä t o jáns kej. N ič pro ll Amébam - tie 
s ú už dlho reprezen ta tfvn ou s klad bou 
SFK, a le býva lo d obrou tradlclou začl
nať KHJ p remiérou s lovenskej sklad by. 
Výborne sa uvied ol maďa rs ký vio l onče
lis ta Csaba Onczay; n o namies to n oto
ricky známeh o Mendelssoh na by sme 
radšej boli poču li závažnejšie symfon ic
ké dielo. 

Na ďa l šom koncerte SFK zveri li - ni e 
ve lmi šťas tne - taktovk u Guntra movi 
Slmmovl z Ra k ús ka , ktorý vša k n epre 
u ká za l výraznej~le di r igen ts ké schop 
nos t i, a preto ko nce rt zos ta ven ý z die l 
O ferenczyho , P l. Cajkovského n F. 

Schube rta [ 2. symfónia B dur l vy zn el 
mdlo a má lo presvedč ivo. jediným pozl
tfvom večera bolo vys túQ.en le mladéh o 
p ražs kéh o hus lis ta Leoša Cepické ho ( zá · 
s ko k za rumunské ho host a ) . Svo jim 
technic kým ma js trovs tvom v Ca jkovs ké 
h o Koncer te pr e hus le O du r obecen 
s tvo p rl jemne p rekva pil, n o prlda v ko m 
( Paganini : Ne ! co r pi ú . .. ) u ž priam šo
koval. Na s vo j vek (poslucháč AMU) je 
to naoza j jedinečný ta len t , o ktorom 
budeme ešte ve ra poču t. 

Pod ta ktovkou Jaromlra Nohejla zo 
zn e la u ž SFK opäť v p lnom lesku . ja 
náčka [su ita z Llšky Bystrouš ky), Mah· 
lera [Plesn e p otulného tova l'iša) a Caj
kovské ho [ 6. symfónia h mol) naš tu · 
doval Nohej l s ta ros tllvo, s velkým zmys
lom pre krásu zvuku a ucelenú výsta v
b u . V Ma hlerovi sa p reds tavil s óllst a k o
šické h o So Fra ntlilek Balún pek n ým 
prednesom, n o vo výškach troc hu s pre 
forslrova ným tóno m. 

Osta tný koncer t SFK pa tril dr. Ota
karovi Trhllkovi. Uvied ol Holoubko ve 
Roma n tick é va riácie n a dve sloven sk é 
rud ové piesn e, s prevá dzal juhoslova n 
s kého violončelistu Mlloila Mlejnika v 
Hayd nov om koncer te O dur, op. 101 u 
uzavr e l veče r pomern e zr iedka počutou 
Dvorá kovou 5. symfóniou F d ur. Až n a 
drobn é nezrov nalos ti v s úhre so s óli s
tom ma l večer výb ornú ú roveň a or 
ches te r predviedol skutočne fes tiva lo vý 
výkon. 

Zo za hra ničia sme tohto rok u priv lt a l1 
iba jeden symfonic ký orc heste r ( v m1 · 
n u los ti Ich býva lo viac ), a to Lublinsk ú 
filharmónio u z PĽR n a če le s dirige n 
tom Adam om Nata nkom. Na výlučne pol · 
skom prog rame (Mon lusz ko : predohru k 
o pere Ha lka , Chopin : 1. k la vf r ny kon . 
cert e m ol. Uó recki · 3 s kla d by v s t i:l · 
rom š týle . Noszkowskt. symfo n ická bá 
sen Step ) preukázal orL hestP. I' znume111 

Tenor i11ta Stefa n Margila 
Snl mka : V. Há k 

ma 11ivo. Zvláštnu pozornosť sl vyd obyl 
s pevá k kolég ia Ha rd mund He in c itlivým 
a jemne od t ieňovaným p1·ed nesom. l ten · 
to ko ncert sa te~il mi nH>nad nemu zá u j
mu pu blika. 

Bu d apeštiansky súbor dyc hovýc h n á 
s tro jov ( umeleck ý vedúci Ká lmá n Ber 
kes ). U!S kn k u Júc i za ~p a nlelsky arche~> · 
te1·. zauj al s kór drmnaturg iou ( Hum
me l: Part1ta , Mozar t : Se renáda Es dur . 
Go unod : Malá symfóni a, Dvofák: Se· 
renáda cl mo l ) ll n ieko lkým i krás n ymi 
só lov ými vstu pm i 11. hoboj!) než ce l ko
vou suhrou u vyváženos ťou h ry. Cel ko m 
s lušn ý koncer t prip ruvtl u j d u!SI ma · 
darsky súbor Kodá lyovo kvarte to (Sch u 
her t, Koci á ly. Dehussy) . 

Sopran istka Ivica Nes hy bová 
Snfm ku : V. Hltk 

S týmt o troch u trpkým k on~t u tova nlm 
uza tváram e s tru čn ý poh lad na XXX !. I'Oč 
ni k Košic keJ h udobne j jari. o k to rom 
možn o poveda ť . že mu l vcelku solld nu 
(!roveň - l ked úrovei1 viacerýc h fes 
tiva lov z nHn ulos ti ned ostnho l. Absen cia 
viace rých hos ť u j úcich orches trov . ale 1 

r en o mova n ýc h d ir igen ts kýc h a sólis t1c 
ký ~: h oso bn os ti i t ra d ič n é ho ora tor llt ln c
ho koncert u trochu znižu je ho dn o tu rc~ 
tivolu . 

Dotla 1me. že fest ival oboha t1lu výs1u 
va o brazov a kadem1ckeho multuru M1 
c hu la Citví1ka , in!a alovanli v prles to ruc ll 

Do ill u u1nP.n1<1. 
ROMAN SKAEPEK 



STACCATO 
• OSPESNA REPREZENTACIA NA SÚŤAZI V MARK

NEUKIRCHENE. Pozaunista Michal )alko, tohtoročný 
absolvent HF VSMU v Bratislave (z triedy ext. pedag6-
ga jozefa Galiparoviča). sa zúčastnil v dňoch 9.- 20. 
mája 1986 na medzinárodnej súťali lnltrumentalistov v 
Markneukirchene v NDR. Spomedzi 28 súťallaclch sl 
vybojoval 3. cenu a titul laureáta. Vd'aka tomuto 6spe
chu absolvoval 4 koncerty so Schumannovou fllha rm6-
nlou z Karl-Marx-Stadtu, a to v Markneukirchene, Plane
ne a Karl-Marx-Sladte. Výkon klaviristky Márie Mlreko
vej, ktorá ho sprevádzala počas celej súťale, ohodno
tili cenou poroty za najlep~.f klavlrny sprievod s titu
lom .,vynika júci korepetltor . 

• COLLEGIUM TECHNICUM. miešaný spevácky zbor 
Vysokej ~koly technickej v Ko§iciach, pripravil svoj 
3. výročný koncert v kolickom Dome umenia 14. mája 
t. r . na vysokej umeleckej úrovni. Pod vedenlm Mariá
na Vacha a Richarda Zimmera sa predstavili s drama
turgicky náročným a objavným programom ( M. Schnei
der-Trnavský, Lodovico da Vittoria, P. l . Cajkovský, M. 
Ravel, B. Martinú, I. Hruiiovský, P. Kostiainen , J. Filas, 
úpravy slovenských piesni od D. Kardola, J. Cikkera, 
H. Domanského a td'. ). Výkon zboru udivoval kultúrou 
poňatia kaldej skladby, peknou tvorbou t6nu (hlasová 
pedagogička Eliiika Pappová) i bohatou dynamikou. O 
takmer profesionálnej úrovni mol no hovoriť v súvislosti 
s Interpretáciou diel súčasnlkov. Upútala rytmická preg
nantnosť Hrullovského zboru Ave Eva, priestorový dy
namizmus i prenállanie hlasu vo flnskom diele (Pekka 
Kostiainen : Jakobin 11 jeho synovia) , lJrvýkrát uvedenom 
v CSSR a čl náročný Filasov zbor Jarný spev, taktlel 
premiérovaný a bohatý - aj interpretačne - na fa
rebné nuansy. Miestami i!la vlak najmä v krajných hla
sových s kupinách objavili ostrejšie t6ny. Výkon Colle
gium tochnlcum presvedčil o správnosti nastúpenej ces 
ty vyu!iť záujmovú umeleckú činnosť na prehlbovanie 
poznania klenotov hudby, kultivovanie <Seba samých 
i svojich poslucháčov. Na snlmke V. Háka Collegium 
musicum s dirigentom M. Vachom. -DUR-e KONCERT SYMFONICK~HO ORCHESTRA KONZER
VAT0RIA V /KOSICIACH. Ostatný koncert symfonického 
orchestra llakov kollického konzervat6ria v Dome ume
nia (21. mája 1986) dokumentoval velmi solldne preclz
nu prácu dirigenta, profesora košického konzerva t6ria 
Bartolomeja Borala. iVfsledkom bol hodnotný vtkon or
chaatra, ucelená dirigentova koncepcia· v jednollivých 
s kladbách, zvukovo vyrovnané sekcie sláčikových l dy
chových nástrojov. Dominovalo uvolnené muziclrovaiúe, 
radosť z hry i svie!i výkon, aký podali liaci pod tak
tovkou mladého dirigenta , ktorý sa venuje práci 1 tým· 
to orchestrom druhý rok. Okrem sústredene po9anej 
predohry k opere Carostrelec C. M. von Webera zazne
la u nás málo hrávaná, a predsa interpretačne - naj
mä pre mladý orchester - vd'ačná orchestr álna skladba 
Z. Fibicha V podvečer, op. 39. V dt u hej polovici kon
certu po pozoruhodnom výkone v Glinkovej orchestrál
nej fantázii Kamarinská sa orchester vypol k zaniete
ne j Interpretácii Malej vrchovskej symf6nie M. Moy
zesa. - m-

e STRETNUTIE HUDOBN'rCH KNIHOVNIKOV na pe
loslovenskom seminári s názvom Úloha hudobných od
deleni v uchovávani hudobného dedičstva aa uskutoč
nilo v posledných májových dňoch t . r . Seminár sa ko
nal v Spilskej Novej Vsi a jeho hlavnými usporiadatel
mi boli Univerzi tná knil nica v Bratislave, Zväz sloven
ských knihovnlkov a informatikov, Matica 1loven1ká 
a Okresná knilnlca Spiiská Nová Ves. V priebehu toh
to dvojdňového podujatia slovenských hudobných knl 
hovnlkov odzneli velmi zaujlmavé, podnetné prednál
ky a referáty od fundovaných prednálatelov ako 
PhDr. B. Banáryho z Matice slovens kej, PhDr. V. Cll ika 
zo Slovenského národného múzea v Bratislave, PhDr. ). 
Alnera z VSMU v Bra tislave, PhDr. ). HiUeka zo Státnl 
knthovny CSR a d'alillch. Vo večerných hodinách v rám
cl kuiUírneho programu sl účastnlci seminára prehliad
li pavll6n Dardanely v Markuiiovciach, kde je zriadená 
expozlcia klávesových hudobných nástrojov. Je to ul 
iiiesty seminár, ktorý sa uskutočnil pre hudobných knl
hovnlkov a dobrá účasť i nemalý záujem knlhovnlkov 
v hudobných oddeleniach naiiich knilnlc. - MI-

e lJNI KULTÚRY VSR V CSSR. Pri prllefltosti Oni 
kult6ry Vie tnamskej socia listickej republiky v CSSR 
uskutočnil sa v Rytierskej sále Valdiitejnskébo paláca 
v Prahe slávnostný koncert. Violončelista Bul Gia Tuong, 
huslista Ta Bon, sopranistka Anb Dao a klaviristka 
Ton Nu Nguyet Minh predviedli vietnamsk6 tvorbu 
a niektoré die la svetového repertoáru. Hosťom večera 
bolo Koclanovo kvarteto. Na koncerte sa zúčastnili 
predstavitelia československej hudobnej kultúry a čle
novia pralského diplomatické ho zboru. 

• NOVA ZMLUVA O SPOLUPRACI. Vedúci tajomnlk 
Zväzu polských skladatelov Zbygniev Rudzinski a pred
seda Zväzu československých skladatelov Z. Nováček 
podplsali v Prahe novú zmluvu o spolupráci. Zvláltna 
pozornosť sa venuje mladej generácii a výmene naj
noviilob poznatkov. 

• K STOROCNICI F. LISZTA sa uskutočnilo 22. j6na 
1986 stretnutie členov Klubu F. Liszta s bratislavskou 
verejnosťou. Klub F. Liszta pracuje v Bratislave ul 5 :ro
kov, organizuje viaceré prednáiiky, koncentruje okolo 
seba znalcov Llsztovej tvorby, venuje pozornosť brati
slavským hudobným <pamiatkam .a vysiela svojich čle
nov do susedných iitátov. Organizačne spolupracuje 11 

mes~kým výborom Csemadoku v Bratislave. 
• S~FREDAKTORA NASHO CASOPISU DR. ZDENKA 

NOVACKA, CSc. opäť zvolili za poslanca Snemovne ná
rodov Federálneho zhromal denta CSSR. l teraz bude 
pracovať vo Výbore pre kultúru a výchovu. 

ŠKOLA A HUDBA 
SLOVENSKA FILHARMONIA DEfOM 

Sergej l'rokofiev: Peter a vlk, symfonická rozprávka, 
op. &7. Do slovenčiny prelolila Mária Rázusová-Martá
ková. Sloveniká filbarm6nia, dirigent By1trlk Relucba. 
Rozprávač Karol Machata. 
Benjamin Britten: Sprievodca mladého človeka orches
trom. Variácie a f6ga na Purcellovu tému, op. 34. Z an
glického originálu E. Crozlera prelolll Otakar Koflnek. 
Slovenská filharm6nia , dirigent Bystr1k Relucha. Roz
právač Michal Dočolomanský. 
OPUS Stereo 9110 1420 

O tom, že tvorba uznávaných predstavltelov hudob
ného dlanla 20. storočia nie je vzdialená sve tu deti, 
svedčia 1 dve vydarené nahrávky diel S. Prokofieva 
a B. Brlttena, po ktorých siahla Slovenská filh armónia 
s dirigentom zas!. um. Bys trlkom Režuchom. Treba oce
ni( toto (lsllle nášho popredného symfonického telesa 
prlblfžlt hudbu 20. storočia našim deťom. Ved Ide o 
mimoriadne cenné, umelecky významné, chápaniu deti 
pristupné kompozlcle - navyše prepojené didaktickým 
zámerom. 

Symfonická melodramatická rozprávka Sergeja Proko
fieva je určená predovšetkým deťom n ižšej vekovej ka
tegórie. Os nova rozprávkového deja s nemalou dávkou 
fantastickosti a dramatizmu poslfižlla S. Prokoflevovl 
v r. 1936 k vytvoreniu originálneho dielka plného zvu
kovej farebnosti a kontrastu jfiolch nálad. V nahrávke 
umocnenej živým rozpráva nlm ná r . u m. K. Macha tu cl
tlf od začiatku spätosť hudby a slova. Priam llustratlv
ne evokuje jednotlivé nálady: bezstarostnos ť , veselú roz
marnosť, pohodu, pokoj , ťažkopádnosť , hádku atd. Posta
vy malého Petra a jeho okolia (,starý otec, polovnlcl , 
vtáčik, mačka, 'kačka, s ivý vlk) s (l priliehavo melodicky 
charakterizované a Inštrumentačne diferencované. Hu
dobná rozprávka v podani SlovenskeJ filha rmónie pod 
taktovkou B. Režuchu má výborný spád , pTIJiehavé tem · 
pové a dynamické gradovanie. 

S dielom Sprievodca mladého človeka orchestrom an
glického skladatela Benjamina Brlttena sme sa v nedav-

nej minulosti stret li na koncerte l . júna 1982 usku· 
točnenom k Medziná rodnému roku dieťaťa v rámci 
festivalu Pražská jar v Interpretácii Ceskej fllharmOnle 
s dirigentom Jlflm B!!lohlávkom a recitátorom Petrom 
Hanlčlncom. V tom Istom Toku Panton vydal živú na· 
hrávku z tohto koncertu. S odstupom času máme mo!· 
nosf siahnuť po slovenskeJ ve rzii - so sprlevodn9m 
s lovom zasl. um. Michala Dočolomanského. V porov· 
nani s českou nahrávkou zdá sa, že s trohý s lovenskt 
sprievod M. Dočolomanského značne zaostáva za kvall· 
tou hudobnéh o podania, ktoré je v oboch nahrávkach 
na mimoriadnej umeleckej (!rovni. Slovný výklad by 
zniesol väčši akcent a potrebn(! zanleteriosf, podobne 
ako je tomu v prlpade recitácie Petra Hanlčinca, ktort 
sa presvedčivo zžil s hudbou. B. Brittan n ap!sal Sprle· 
vodcu orchestrom predovšetkým pre mla dých ludl, toto 
dielo však rovnako zaujme hoclktoTého poslucháča. Za 
základ kompozičnej práce sl autor vybral majestátnu 
tému H. Purcella. Vo v.aT14cl6ch vynlkaj\lclm, svo]sk9m 
štýlom predvádza zvukové možnosti a kvality jednotil· 
vých hudobných nás trojov a ko napr. j&Sný a lllbeznt 
tOn flauty , ušlachtllý, smutný, ale l prenikavý tOn bo· 
boja, ml!kký, lahko plynllcl tón klarinetu e.' pod. ; venu
je pozornosť každému In štrumentu, ktoré bned v úvod
nej časti rozdeluje na 4 skupiny (sláčikové, drevené 
dychové, plechové dychové a biele nástroje) . 

Podiel na kvalite hudobnej nabrév~ má l hudobn9 
režisér Peter Breiner, zvukov! režlsérf Gustáv Soral a 
Ivan Miná rik. Obal a graflckll úpravu navrhli Ondrej 
Zlmka a juraJ Llnzbath. Chýba však odborný text [ale· 
bo sa považoval za prebytočný, nakolko v nahrávke 
sa uplatňuje hovorenO slovo a je určená deťom). ktort 
by uviedol poslucháča do hudobného diela a pripravil 
ho na <Sústredenejšie, lntenzlvnejšle prežlvanle, obozné· 
mil ho s hudobnou št ruktt1rou, upozornil na dOieflté 
momen ty. Domnievame sa, že gMmoplatňa bude slt1flt 
najmä pedagógom základných škOl, ktor! by slovn9 od· 
borný úvod len uv!ta ll. 

BOZENA DLHA~OV.A 

SOROČINSKÝ JARMOK NA VŠMU 
Mu1orgského jedinú hrávan(l komickú operu Soročin

lký jarmok (s výnimkou l. dejstva Zenby, ktorll Jn
š trumentoval M. Ra vel pre špeciálne podujatie J na Slo
vensku doteraz Inscenovali v SND r. 1948 a 1959. jej 
tretie naštudovanie sa uskutočnilo v divadelnom štfi
dlu VSMU 17. a 18. mája 1986. Hlavnú zás luhu mal 
na tom poslucháč réžie Martin Bendik, ktorý sl vybral 
Soročlnský jarmok ako umeleckú časf svoje j diplomovej 
práce. Použila sa redakcia N. l. Cerepnlna, mierne 
skrátená, resp. modifikovaná niekolkýml citlivými škrt
ml vzhladom na nevelml početný zbor pos lucháčov 
s peváckeho oddelenia VSMU - aj tak ho bolo treba 
posilniť nlekolkýml externistami zboru opery SND. 

Scéna a kostýmy Miroslava Matejku a. h. zodpove
dali režlsérovmu zámeru vytvori ť s vojské divadlo v di
vadle. Celý nábytok tvorili - okrem stola a stoličiek -
Iba dve skrine a Jedny schody (jedna zo s"rlň shlžlla 
v Il. dejstve ako dvere, resp . .,pitvor" a v jednom v9ja
ve aj ako .,prlpecok" ). Zadný horizont tvoril dekoráciu 
v podarenom receslsttckom slohu: bol pomalovaný na
podobeninami detských kresieb ; medzi nimi dominovali 
figúry prasiat a Ich rypákov, čo malo funkčný význam 
- prasačl rypák vyjadroval kl(lčový fabulačný zástoj . 
DOležltú Cllohu predstavovalo okno v strede horizontu: 
zvýrazňovalo dOležité dejové momenty - v ňom sa ob
javoval Cigán vždy, ked sa niečo dOle!lté na scéne 
dialo, pripadne malo sa ddaf ; v nim vymyslenej akcii 
na odha lenie záletov popovho syna sa v okne zjavila 
hlava s maskou prasačleho rypáka. Kostýmy boli vy
darené, vkus né - vychádzali z ukra jins kých fo lklór
nych predlOh 19. storocla. 

Bendik dokázal, že vie dobre pracovať so sólistami 
l zborom. Má potrebn(! mieru Invencie 1 jej sebakritic
kej selekcie. Z jeho nápa dov spomeniem aspoň tie naj
pozoruhodnejšie. V l. dejstve po statickom úvode (na 
s kráten(! predohru) vytvorll pozoruhodne organizovaný 
výjav jarmoku r s kartárskou a pi jans kou mizanscé
nou) . V Il. dejstve nechal Cerevlka sprvu spať v skrini, 
potom z nej vypa dn(lf a pod111rene sa .,rozcvičovať ". 

Atanaslja Ivaničova (popovho syna) kreoval ako velké 
naivné za lúbené decko. Podarené bolo zvlášť jeho pre· 
laknutle sa po prlchode domáceho pána s jeho prla· 
telml r ohláseného b(lchanlm na dvere l : zdesený pobe· 
hoval po scéne, stále sa prežehnával a vykrikoval 
.,Gospodl, pomllujl", potom sa net1spešne pokúšal - za 
pomoci Chlvrie - vyliezť na skriňu, do ktorej sa na· 
pokon v poslednej chviU ukryl. Vrcholnú akčn(! plo· 
chu tvoril v tomto dejstve .,prepad prasačlch hláv" -
dedinčanov dirigovaných Cigánom s roztiahnutými ru· 
kam! pri opakovani slova .,čer t" : na scéne vypukol 
výborne aranžovaný zml!tok, popov syn padol zo skrine 
na zem, Chivrle ho sice skryla pod sukne, no vzáp&t! 
ho Cigán odhal11 a dostal výprask od všetkých pritom· 
ných. Obdobný v9prask dostala l Chivrla na konci ope· 
ry. V kulminačnom hopáku sa velmi dobre uplatnili 
členovia detlkého s6boru Heleny Juraaovej - deti l 
tentoraz priniesli sviežosť, bezprostrednosť, radost. 

Niekofko poslucháčov VSMU vytvorilo v predstave
niach čast svojej diplomovej práce. Z nich na júspešneJ· 
ši bol Frantilek Ouriač ( Cerevlk ). barytonista so st· 
tym a kultivovaným fondom 1 dobrou pohybovou kul· 
túrou. Jitka Saparo•á [ Chlvrla) bola Clspešnejšla he· 
recky než vokálne, hoci má pekný fond ; u jej alternant· 
ky Evy Krčmárikovej to bolo naopa k. Z ostatných sO· 
listov sl zvláštne ocenenie zasluhuj(! Mlro•lav D•onkf. 
Ľudov U Ludha (Gr lc ko) - prvý patri už dlhšie k na· 
šlm ve lkým tenorovým nádejám , druhý prl jemne prekva· 
pil , Ján Ouri!o (kmotor) a n ajmä Juraj Peter, v ktorom 
rastie velmi per~pektlvny, herec ky ta lentovaný bas
barytón. Slubné výkony podali l. Zusana Kasanick6 
a Dagmar Livorová ( Parasla ). Herecky a spevácky do· 
slov:a strhol Vojtech Scbrenkel, sOlls ta opery SND a. h., 
ktorý v úlohe popovho syna Atanaslja Ivanovlča podal 
po všetkých stránkach virtuózny výkon. 

O hudobné naštudovanie sa zaslllflll Dagmar Krilod· 
Malá a Eva MazanoVIká, pohybovll spoluprácu mali na 
starosti Helena Jurasová a Anna Nedbalová, zbory na· 
študova la Margita Gergelová. Hral orchester opery SND, 
dirigoval Gerhard Auer. l. V. 

úSPEŠNÉ ROZVIJANIE TRADICIE 
Nesporným osvležen lm koncertnej ponuky sa každo

ročné záverečné koncerty Ľudovej lkoly umenia Ml
lola· Ruppeldta v Bratislave. Stúpajl1cl záujem verej
nosti plne zodpovedá zvyšujllcej sa úrovni v9konov 
mladých zanietených hudobnlkov, ktor! aj tentokrát 
s ús pechom muzlclrovall na pOdiu na jvýznamnejšom -
v koncer tnej sieni Slovenskej fllha·rmOnle ( 30. má ja 
1986 ). 

Bol to s via tok pre všetkých ačinkujúclch . čo doká
zali v9konm1, z ktorých sa okrem zvládnutia predvede
ných skladieb zrl«ldlila predov.šetkým radost a mladis
tvá hudobná vitalita. Tohtoročný koncert, venovaný Me
dzinárodnému roku mieru a 65. výročiu založenia KSC , 
nebol len prehliadkou výborných výkonov, ale ukázal 
aj s merovanie školy ako celku. DOkazom clefavedomej 
a systematickej práce vedenia školy, a ko 1 celého pe
dagogického kolektlvu je l1člnkovanle !lakov. ale l pe
dagógov š koly v tomto školskom roku celkove no 25 
verejn9ch koncertoch, 33 1ntern9ch koncertoch a ab
solvovanie mnohých kultúrnych brigád pri rOznych spo
ločensko-politických prlležitostiach. Na št(ldlum na kon
zervatórium bolo prijatých 9 žiakov v rôznych n ástro
jových s kupinách. Táto malá štatistika podáva tiež dO
kaz. že smerovanie školy je koncepčné a perspektfvne. 

O tomto fa kte svedčila aj dramaturgiu záverečného 
koncertu. Program obsahoval s kladby takmer všetkých 
štýlových obdobi, v·rátane sfičosnej domácej l sve tovej 
tvorby , pr ičom vefký dOraz sa kládol na komornú a sú
borovú hru. Prekvapivo nápaditá bola najmä nástro jová 
rozman itost, vylučujúca jednostrann(! preferenciu tra 
dičných nástrojov - klavlr a hus le -, s ktorou sa 
ešte neraz stretávame. Koncert tak zauja l dramatu r
gickou l zvukovou pestrosťou, ktorá sa snúbila s po
zoruhodnými výkonmi. O ne sa postaralo najmä sedem 
účastnikov národných Interpretačných súťaži, medzi kto
rými boli nlekolkonásobnl vlfazl z minulých rokov. 

Sláčikový komornt orchester ĽSU M. Ruppeldta v Bra· 
ti1lave pod vedenfm I:. K~asnlcu. 

V Interpretácii zaujali najma ne t radičné nástrojové 
obsadenie, a ko rtapr. klarlnetové trlo, flautové kvinteto. 
klavlrne duo, ale predovšetk9m sláčikový komorn9 or· 
chester , ktorý už tradične uzatvára tento koncert. Pod 
vedenlm ped.agOga husloveJ hry Ľ. Kvasnicu orchester 
predviedol s klodby G. F. Händla, F. Gemlnlanlho a j . V. 
Stamlca s nadšenlm a optimizmom. ktoré by mu mohli 
závidieť 1 profesionálni umelci. Mladistvý elán, nad~e
nie a štýlovú čistotu odmenilo prltomné publikum v pre· 
plnenej sále neutlcha jl1clm potleskom, ktorý patril všet· 
kým Clčlnkujúclm a bol ocynenou ako pre t1čl nkujúclch . 
ta k i pre pedagogický kolek ll v, ktor9 úspešne pokraču· 
je v tradlclách prvej hudobnej školy na Slovens ku. 

VAVRINEC SZATHMAIY 



Sopranistka 

LIVIA 
AGHOVA 

Ospechy slouenskgch operngch speud
kov sa už pomaly stduafú samozr eJmos
ťou . Dokonca takou, že mnoh~ Ich uy
stlípenla na ugznamngch zahranl~ngch 
p6dldch, ~~ domdce kredcte skuto~ne 
svetougch parametrov tlal! - a teda aJ 
vereJnost - nesti hne ani zaznamenal. 
SleduJú sa už tba premt~ry a uUazstutf. 
Ibate k uUazstvu treba dospte! , uUaz
stvo sl treba vyboJoval a nakoniec, ked 
pride, treba ho denne potvrdzovať. Mla
di slavenski umelci u sú~asnostl dokazu
/lí Jedno l druM: dosahuJú vynikaJúce 
umiestnenia . na lnterpreta~ngch súfa
tlach a preukazuJú sttfle rastúce kvality 
na materskef sc~ne l!l koncertnom p6-
dlu. 

Po vlacergch rokoch sa na svetoznd
me/ medzlntfrodnef súfažl PražskeJ Jar i 
sMaWo l u odbore spev. V kateg6r il 
tien sl 2. cenu a titul lauredtky {pri 
l!om 1. cenu neudelili} vyboJovala s6-
llstka opery SND LIVIA AGHOVA. Krdt
ko po dosiahnuti tohto skvel~ho ocene
nia sme sa stretli na r ozhovor, podnle
teng nielen Jef vy nik aJúcim pratskgm 
umlestnentm, ale l snahou predstavU tú
to mladú sopranistku, ktord zal!lna pú
tal na seba ~oraz vll~~lu pozornos( od
bornef kriti k y l stdleho publika prve/ 
slovenskeJ operne/ sc~ny. Pre orlentd
czu uvedieme zdkladn~ údaJe Jef ume
leck~ho životopisu. Narodila sa r . 1963 
u Sali, r . 1984 absolvovala bratislavsk~ 
konzervat6rtum poď pedagogickOm ve
denlm zaslúžileJ umelkyne M. Fldlero-

Livia Aghov6 ako Mimi v Pucciniho ope
re Bohéma. Snlmka : A. Sládek 

vef-Soplrovef . V sez6ne 1984-85 p6soblla 
na scAne opery SND ako ~tlpendlstka 
SHF. Od sez6ny 1985-86 /U angažovali 
ako s6llstku tefto scAny , kde debutova
la v marci 1985 úlohou Elvlry v Mozarto
veJ opere Don Giovanni. Za dve sez6-
ny v SND na~tudouala Mlcaelu v Bl ze
tovef Carmen, Mimi v Pucciniho BohA
me, Jitku v Smetanouom Dalibor ovi a 
Katar l nu de Volselle v opere-koltfžl nd
rodn~ho umelca Tibora Fre~u Francois 
Vlllon. O~ast na sútažtach: r . 1984 - 1. 
miesto na siit afl posluchd~ov sloven
skgch konzer vat6rlt, v tom Istom roku 
3. cena a cena SHF za naflep§lu lnter 
pretdciu pleslfov~ho cyklu súl!asn~ho 
slovensk~ho autora na Medzlndrodnef 
spevdckef súfažl v Karlovgch Varoch, 
r . 1985 - l. cena a cena Slovkoncertu 
za naflep~lu lnter pretdclu oper neJ drie 
na Celo$tdtnef spevdckef sútatl M. 

PRAžSKA JAR 1986 
Pra!sk6 jar je fes tiva lom formovan~m 

hudotmou tradlclou národa ; k jeho kryš
!allzácll v nema lej miere prispe li viac 
ako štyri desiatky ročnlkov, ktoré prešli 
ohňom skOšok, krlz l bohat~ch umelec
k~ch naplneni. Ak v tomto zmysle má
me sa pozrlet na uplynul~ 41. ročnlk 
festivalovej Prahy, vynára sa program 
vychádzajOcl zo striedmej , akejsi s tred
ne( cesty medzi ročnlkml velk~ch mien 
alebo uvádzania domácich tvorcov. Táto 
striedmos ť sa do t~ka nie len autorského 
zézemla, ale aj I nterpre tačnej reprezen
tácie. 
Dramaturglck~ profil fes tiva lu, popri 

rovnomernom r ozloženi sl! na koncert
nom pódiu, v programovej č as ti počlta 
predovšetk~m s polltlck~mt l kultOrnyml 
akcentmi, ktoré sa s táva(ú ldeov~m pro
jektom daného ročnl k a. V r oku 1986 
to bol predovšetk~m Medzinárodn~ rok 
mieru, v~znamné jubileá domácich 1 sve
tov~ch umeleck~ch osobnosti, 65. v~ro
čle za loženia Komunis tickej s trany Ces
koslovens ka a XVII. z jazd KSC. To da lo 
podnet k slávnostn~m koncertom ty pu 
,.Onle česk~ch p~veck~ch s bor O" , ktoré 
vystú penlm v Pa láci kultOry vzda li hold 
flvotu a mieru, profilového koncertu 
česk9ch Jubilantov (Kala bis, Kurz, Ma
tys, Podešva), . slovensk~ch JubllujOclch 
né rodn9ch umelcov (Cikker, Očenáš, Fe
renczy, Moyzes ), nezabúda júc pritom na 
v9ročla sv etov~ch tvorcov ( Rejcha, We
ber, Llszt, Mahle r , Sostakovlč 1 jaroslav 
Ježek) , a ni na mla d~ch la ureátov medzi
ná rodne( s ótaže PJ '86 a na t rad ičné 
koncerty rámcujúce festiva l - so Sme
t a nov~m dielom "Má vlas t" ako symbo
lom národnej hrdos ti a Beethovenovou 
9. symfóniou predstavu(Ocou humanls tlc · 
ké posols tvo hudby pre celé luds tvo. 
Okolo t9chto festivalov9ch mUnlkov od
vinul sa hudobn9 ! ivot vo vietk9ch kon
cortn9ch priestoroch starej ! s6časnej Pra
hy, manlfestuj6c mnohotvárnosťou ume 
leckého naplnenia internacioná lnu Íll'O
'oli, ktorou sa Prah ká jar ul d6vno za
radila do rámca svetového ku lt6meho 
niveau. 
Tro(t9ždi'lov ~ hudobn~ mara tón Pj, kto

rému predchádza la ešte Medzinárodná 
hudobná stiťož Pj, nemožno zmapova ť 
detailne, s kOr lnforma tlvnou sondou Iba 
načrtnOt a tmosféru. TO tvorili predo
v§etk9m mená sve tove ( s lávy Svla tos la v 
Richter, Pe ter Schrele r, Henry k Szeryng , 
Charles Mackerras, Wolfgang Schneider
han, josef Suk, Bohda n Warcha l, z mlad 
S!ch Daniel Barenbolm, Vladimi r Spiva
kov, Kalia Riccla r e lllová , Zoltán Kocsls, 
Magda Ha (óssyová, Vladim ir Kra (nev, Ml
haela Martinová až po na jnovšie objavy 
klavl rneho pódia i9-ročného Stanislava 
Bunlna zo ZSSR a 17-ročného Olmltrlsa 
Sgouroso z Grécka . Oba(a mladi kla 
viris ti obháJil i minu lého r oku na sO ťa
žlach prvé pos ty, preto Ich promptné 
zaradenie do programu fes tiva lu bolo 
Istou oktua ltzáclou. Medzinárodná sOtaž 
PJ znamená tiež dramaturgické oživenie 
festivalu o mladé ta lenty ; Ich konfron
táciu s generačn~ml svetov~ml špič k a 
mt však umožňuje nie len umeleck~ s ti 
mul, ale a( poslucháčsky zllu)e m. Publl -

kum pražského festiva lu, ktoré done
dávna s tava lo na generáciách staršlch, 
sa dnes začlna omladzova ť. Mlad! si 
však vyberajCi "svoje typy" z vrs tovn!
kov a lebo podla progreslvnostl drama 
turgie. 

Niekolko dni na takomto fes tiva le mi 
poskytlo možnos t objav!t nepoznané 
(Sgouros, Ehwald), zažiť plnosť l nter
p retačného vyznania známych mien 
( Mackerras, Ha)óssyo vll ), a le nie mene ( 

Kla virista Dlmltrls Sgouros 

za ujlmavá bola l konfron tácia pražsk~ch 
symfonlck~ch te lies - Ceská filh armó
nia, Symfonlck~ orcheste r hl. m. Prahy 
FOK, Symfonick~ orches ter Ceskos loven
s kého rozhlasu Praha - l bra tis lavskeJ 
Slovens ke( fil ha rmónie , z čoho evidentne 
predné mies to pa t rilo fil ha rmóniám. 
Všetky spom!nané orches tre dirigova li 
hos tia rOznych umeleck~ch typov 1 ná
zorov. 

Na)s kOr som počula SOCR Prah a s ru
munsk~m dirigentom Mlhalom Bra di
ceanu, am erlck~m kla viris tom Leona r
dom Hokansonom a česk~m s pevákom 
Karlom PrOšom. Ich prog ram pozos táva l 
z diel Ha nuša, Schuberta, Liszta , Enescu. 
Premiéra ja na Hanuša Oeštnlk z Plcca
dilly , op. 103 na texty ja ros ia va Selfe r
ta zau(a la o bsah ovou náplňou, životnou 
múd ros ťou básnického vyjadrenia ; hu
dobné pretlmočeni e sl vyžadova lo adek
vatne nároky v kompozičnej' sfé re. Naj
bezprostrednejšiu rezona nciu d osiahol 
autor v prvej plesni, zau)lmave) prec lz
ne prepracovanou inšt r umen táciou a čis
totou r ukopisu. I nterpretačné vy(adrenle 
te jto "ve l ke ( umeleckeJ predlohy" by s i 
vyžadova lo pred ovšetk~m konclzne jšlu 
koncepc iu a tesneJšiu väzbu v reťazc i 
dirigent - orchester - pa rtltO ra. Na
pokon orches ter l d irigent ne tvoril! jed
nolia te partne rs tvo ani s o s óltstom Leo
nardom Hokansonom v schu bertovs ko
lisz tovskom Pútn ikov!. jeho t radičné po
n!manle vo velk~ch roman tlc k~ch oblO
koch bolo poslucháčsky sice pOsobivé , 
ale no dnešn~ vkus prlllš nadsadené . 
Hokons on má v~bornC1 techniku. ktor ej 

Schnetdra-Trnavsk~ho v Trnave. Um/est· 
nenle na súfažl PražskeJ farl sme už 
uviedli. 

Natlska sa teda otázka : ate s6ťalnf 
typ ? 

- Nie, vO bec si to nemysllm. Ale 
Očas t na sOtažlach ml! svoju a tmosfé ru . 
V prlpravnom obdobi ma n lltl k maxi
málnemu sOst redenlu sa a počas sllfaže, 
ked treba na plno ,.zapntlť" , ml dáva 
možnos t overiť sl vlastné sily, s ch op· 
nost koncentráCie. Ale predov šetk~m -
je to pre mňa vel ká š kola , pries tor na 
konfr ontáciu l zdroJ poučenia . Na Jv iac 
som to pocltovala prllve v Prahe, kde 
som mala prlležltosť vypočut sl mnoh o 
zahranlčn~ch Očastnlkov a spoznať Ich 
prlstup nielen k vo kálno-technicke j, ale 
l v~razove) stránke prednesu. Zn ie to 
možno paradoxne (pri uveden! mojich 
sO tažn~ch umiestnen! ), no Ja neverrm 
v ob)ektlvnos t h odnotenia poroty, tobOž 
nie medzinárodnej. Nemysllm t9m osob
nO zaujatosť pre niektorého kandidáta, 
čl proll nemu. Mám na mysli nemož
nos ť zjednotenia subjektlvnych názorov 
h odnotiacich, k torl sO nutne a priro
dzene ovplyvneni národn~ml trad!claml, 
doslahnut~m stupňom vokálne( Orovne 
vo svo(e l kra jine a v neposlednom rade 
l osobn~m vkusom. A navyše - Očast 
na a kejkolvek sOfažl Je do Iste) miery 
vyt rhnutie z normálneho, "pracovného " 
procesu Interpre ta , je to často skutočne 
otázka momen tálneJ dlspozlcle, zvolené
h o r epertoáru a ln~ch člnitelov , Iba 
šťastná kon štelácia ktor~ch mOže pri 
nies ť Ospech. 

Okrem operných kreáclf na scéne SND 
zaujal bratislavské pubUkum l v61 ne · 
dhny výkon na koncertnom p6dlu Slo
venskej fllba r m6nie v Beethovenovej 
9. symf6nll. Je predpokla d, le k lnter 
pretjcll koncer tnej literat6ry budete pri
z9van6 l v bud6cnos tl. Ako pristupujete 
k tejto oblasti svoje j umeleckej činnos
ti? 

- Ked s om dosta la ponuku Očlnko
va ť v Beethovenove J 9. s ym fón ii, pri ja
Ja som ju spontánne a s verkou rados
tou. Až pri naštudova nl som sl uvedom!-

napomáha(\1 dlhé pružné prs ty, jeho In· 
telekt vša k zos táva v rovine koncepcie 
mladšlch rokov bez v~voja. Rumuns k9 
dirigent Bredlceanu naš iel s vat bod ve · 
čara v r odákovi Enescovl. Rozvláčna 
l. symfónia Es dur, op. 13 po trebuje 
predovšet k~m s tavlte la , ktor~ tel dodá 
konclznos ť , dynamiku , s tavbu. Bredlcea
nu sa vo svojej kreácii usilova l o tak~ · 
to lnterpretačn~ záber, orches ter mu pri
tom vych ádza l v Cistrety. Nllročne) šlu 
úlohu ma l Symfonlck~ orches ter hl. m. 
Pra hy FOK so švajčiarskym di rigentom 
Karlom Antonom Rlckenbach erom v r oz
s iahlom ora tóriu Legenda o sv. Alžbete 
od F. Liszta. SpoluOčlnkujllce zbory -
Pražsk~ fll ha rmontck~ zbor (L. Má ti ). 
KUhnov detsk~ zbor ( j. Chvála) ;- na
pomohli dirigentovi ku kva li tnému vy
zneniu celku. Na jpOsoblvejšla však balu 
samotná hudba ; toto s poradicky uvádza . 
né dielo Liszta zanechalo v pries toroch 
katedrá ly sv. VIta mimoriadne hlbok~ 
zážitok. K nemu v nemalej mie re prispe
ll : V}'nl ka j ťíca Alžbeta Magdy Ha)óssyo
ve j, Zofla mlade j speváč ky z NDR Betti
ny Dennerovej-Oec kelmannove( l muž
sk~ sólistiek~ tlm Pál Kovács, JUrgen 
Frele r, Konrad Ruph, Wotrgang Hell
mlch, Andreas Schelbne r. Koncepcii di 
rigenta l rezervám orchestrá lneho pre 
tlmočenia vo ve lkej miere pomohla sa
motná hlbka diela. 

Po tomto zvukovo ve lkolepom ume
leckom zážitku sa dos tal recitál kla viris
tu Borisa Kra jnéh o trocha do tler'\a . Nie
len kvantitou zvuku, a le žia r 1 kva ll · 
tou celkovéh o d rama turglcko-lnterpre
tačného vyznenia. Roman tlc k~ re pertollr 
dos ť podobného charakterového v~beru 
s kladieb vyžaduje úžasné tvorivé vypä
tie umelca pri ka ždom Inter pre tova nom 
opuse. Ten to zámer Kra jného nevyznel 
prlllš presvedčivo , už l vzhla dom nn 
prvo polovicu programu Busonlho 
úpravy Bacha , Chopin , v nadväznosti na 
ďal š i eho Chopi na , Smetanu , Skrlablna , 
Rachmaninova po pres tllvke. Interp re t 
tak v pods ta te nemal možnosť preds ta 
vi ť sa v širšieh š t~lov~ch a názorov~ch 
sOvlslostlach. l ked tP.chnlcky a kon
cepčne bol rec itál zväčša bez v~hrad , 
ch~ba l mu espr it , u me lecko- tvoriv~ zll 
pa l, kto r~ pllta 1 presv iedča . 

Pra vide lné hos ťovanie Slovens ke J fi l
harmónie na PJ už nadobudlo sice svoju 
trad lclu, a le nie drama turgtc kO progre
slvnosť, na ktorú sa v sezónach - naj 
mä v posledn~ch ročnlkoch - u toht o 
telesa zvlá~ ť kladie dOraz. I teraz sa 
špičkové die lo sezóny sOčasn l ka , mladé
ho au tora Vladlmlra Godára Orbis sen
suallum pictus z technlck~ch prlčln ne
dos ta lo na fes tivalové pódium. Skoda. 
jeho náhrada nemOže byť adekvátna -
l ked Interpretácia Rachmanlnovov~ch 
Symfonlck~ch tancov l vďaka dlrlgen· 
tovl B. Režuchovt bola kva ll tnll. Filha r· 
monte! vša k vypä ll s ily a nes klamali. 
SF vystúpil a na toh toročnom pražskom 
fes tiva le po dva večery , a to s o svoJim 
š éfdi rigentom Bys tr lkom Režuchom a 
hos ťom Chr is tianom Ehwaldom. l ked 
Is té disproporcie medzi koncepc iou v~

borne t s ovie ts keJ klaviristky Taťjany Ni· 
kola (evove) s romantlzu jOcou preds tavou 
a mlad~m dirigentom Ch ris tia nom Eh 

la nie len ná ročnos f vokálneho pa rtu , a le 
l s kutočnos ť , že moJimi pa r tnermi budft 
vynlka (Oci a s kOsenl umelci. Tento mo 
ment bol zaväzujúci a lnšplru( Ocl zllro 
veň. A navyše - mala som skutočne 
štas ti e, že dlľlgentom koncer tu bol prá
ve za s !Qžll~ umelec I:udov!t Ra jter. Som 
rada , že mOj prv~ vstup na koncertn é 
pódium takejto Orovn e a v tomto diele 
sprevádza la práve spolupráca s t~mto 
vynlka jOclm dirigentom. jeho cltl1v~ pri
stup bolo cltl t na každeJ sktlške l na 
koncerte. Napriek d lhoročn~m boha t~m 
s ktlsenostlam a utorlta tlvne nepresadzu
je Iba vlastn~ pohlad, a le dávo sólistovi 
možnos ť uplatniť vl•astn~ názor a pri
s tup. Ch cem však zdOraznl ť , že prvora
dou pre mt'\a vždy zos tane operná scé
na. NaJvzácnejš ie chvlle s tl pre mňa prá
ve tie, ked cltim stlznenle medzi Javis
kom a hladlskom , ked viem, že diváci 
ná m rozumej\1 a vedia to oceniť . 

Znamená to, le odozva bfadiska je 
pre váa určuj6cejilla nel odborné s6dy 
umeleckej kritiky, či rady kolegov? 

- Co sa t~ ka hudobnej kriti ky - nie 
s om nedotkliv ~ ty.p. Zo všetk~ch krltlc 
k~ch pripomienok, poklal nie S(i vyslo
vene deštr uktlvne , sl možno vybrať , po
učiť s a. Domnievam sa však, že kritika 
by ma la by t podávaná ako názor samot
ného recenzen ta, a nie ako všeplatné 
s tanovisko. DOiežite)šle než recenzie mo
Jich vystOpenl s G pre mňa rady mojej 
pedagogič ky , ktorá 1 naďale j sleduje mo
tu pr ácu a ktorá - na rozdiel od ln~ch 
- jediná pozná kon tinuitu mojej spevác
keJ ces ty. Uvedomujem s l, že sa muslm 
eš te vera učlt. V čase dnešného závra t
ného životnéh o tempa sa r~chlo rozvl ja 
a zdokonalu )e l umenie - ope rné nevy
nlma)Oc. SO k dis pozicii dokonalé gra 
mofónové a rozhlasové na hrávky, zvy
š uj ú sa kritériá na Inte rpr etáciu - vo
kálnu ~ hereckú. To všetko ma nl1tl na 
s ebe pracovať , zdokona lova ť sa. VIťaz
s tvo na s ú ťaži, lákavé ponUky a publi
cita - to všetko je Iste lichotivé . .. 
Nechcem však predbieha ť prirodzen~ v~
vln ani preska kova t e tapy. 

Pripravila : ZUZANA KOLLATHOVA 

Dirigent Christian Ehwald 

waldom v Moza rtovom Koncerte pre kla 
vl r a orcheste r č. 22 Es du r , KV 482 
sa pre javlll v konclznosti a čis tote or
ches tra , vo Weberove t Predohra k Eu
ryante a Brahmsovej 4. s ymfónii op. 98 
sa filh a rmonic i vyladili a našli Op rlmnťí 
odozvu pr iazne a j v publiku. Orchester 
hra l skutočne s nasadenlm svo jich kva 
lit. Striedma koncepc ia Brahmsa vo v~ 
razovo-dynamlcke j rovine a pohybliveJ 
Som, pulzu jOcom tempe nadobudla na
pätie tvorive j koncentrácie dirigenta u 
orchestra , kto ré vyOs tl lo jednoznačne do 
kva li tného v~sled ku. Orches te r Sloven
s ke( filha rmónie teda ladil, zvukovo 
s vie ti l, umelecky presvedčil . Ces ká fil · 
ha rmónia mala oproti Slovenske( filhar
mónii predov šetk~m skú sen~jšieho di ri 
genta , fa núšika česk ej hudby Ch ar lesa 
Mackerras a a geniá lneho klavir is tu Dt
mlt rosa Sgourosa. jeho 17-ročná mla 
d os ť bud! obdiv k technic kej zrelos ti 
a ku koncepcii presvedčeni a . Vekom 
mladlk, umenlm zrel ~ majs ter. l ked 
rozhodne s vlastn~mt predstavami a ná
zormi o hudbe L. v. Beethovena (hra l 
Klavlrny koncer t č. 4 G dur ) - naj 
mä vo v~k lade prvej čas ti. Anda nte con 
mo to zne lo však ducha plne a za uja te v 
decentnom I nterpreta čnom v~k lade. No 
na Jbút'llve)šte uzna nie sl vyd obyl v prl
da vku : Llsztove j fa ntázii Ven ezia e Na 
poll, kde technika , brllancla , tempo s e 
s kl bil i do nepravdepodobného vlru zne
júcej hudby. Bol to bles k dotyku , Is kra 
pt·ežla renla , a predsa Oplné pren iknu tia 
k podsta te hudby, skladby a duše pos lu
cháča. Macker ras ten to frene ttck~ 
11s.pech svojho mladuč kého kolegu ne
chal dozni evať vlastn~m prlč lnenrm l 
da lej - do I nt erpre tačného vyjadren ia 
die l janáč ka a Mar ti nO, ktoré tvori a mll
ni ky Jeho s vetového d rama tu rgického 
prog ramu. Su ita z opery Liška Bys tro
uš ka (trans kripcia v. Ta lie h ) a 6. sym
fónia (Symfónia -fantázia) B. Martin O 
poskytli Ceske J filha rmónii možnosť pJ
ne t umelecke j p rezentácie. Taká to šťa st 
ná dra ma turgia - program aj lnte rp re 
tt - prlnMa v~sledky festi va loveJ úrov
ne. Koncert Ces ke( filh a rmónie Is te pa t
rt l k vrcholom Pražskej jari. 

ETELA CARSKA 



Hudobné festivaly
križovatky národných 

hudobných kultúr 
Pod týmto názvom sa konala v Prahe v dňoch 21.-

23. mája 1986 medzinárodná hudobnovedná konferen
cia. Jej usporladatelml boLi Medzinárodný hudobný fes
tiva l Pra žs ká jar, Ceská hudobná spoločnost , Zväz čes
kých skladateJov a koncertných umelcov a Ceský hu
dobný fond. Myšlienka zorganizovať v rámci nášho po
predného hudobnéh·o sviatku medzinárodml hudobno
vednú konferenciu sa realizovala prvýkrát až začiat
kom 80-tych ro kov. Dnes môžeme povedať, že konfe
rencia sl našla svoj o kruh stálych hosti nielen domá
cich , ale aj zo zahraničia , väčšinou zapálených bádate
rov v oblasti českej hudby. 

Festivaly ako téma vedeckého poduja tia je myšlienka 
s vojim spôsobom originálna a netradičná. Akiste tu pô
sobili aj vonka jšie okolnosti ( 40 rokov od založenia 
festivalu Pražská ja r). no zároveň okolo festivalov a 
hudobných slávnosti - a to nielen okolo tých .,naj
dOsto jnejšlchw - s a nakopilo viacero najrOznejšlch o tá· 
zok a problémov, ktorých hlbšia analýza sl v pods ta te 
medzinárodné stretnutie priam vyžaduje. Je zrejmé, že 
a ka demická muzikológia (nie v pejoratlvnom slova 
zmysle) bez zvyš ku tO,to problematiku vyriešiť nemOže. 
Spojenie pohladu vedca s názormi skťíseného praktika 
je tu vysoko žladllce. 

Zása dné referáty predniesli prvý deň Vll6m PospiiJl 
(prehlad histórie Pražskej jari a perspektlvy budťíc
n osti). Jlf! Berkovec (his torické zázemie českého hu· 
dobnofes tiva lového hnutia ). Jlf! Fukai! sa venoval mož
nosti vedecky postihnúť fenomén festivalJv a hudob· 
ných slávnosti. Už prvý tematic ký blok konferencie 
venova ný historickej problematike priniesol celý rad 
.zaujlmavých , prlnosných a podnetných náhladov. ver
kým pokrokom k ma pova niu terénu silávnostl a sviat
kov, na jmä v sta ršej dobe, bol referát •autorskej dvoj1ce 
M. StAd.roň a J, VAlka. V rámci historického bloku ne
c hýba li a ni pohlady reflektujúce ka tegóriu slávnost
nosti z hladiska es tetického a hudobno-historického 
(R. Pei!man, M. Blahynka, M. HavlovA). Za ujlma vé bolo 
s ledov-a t vznik a pe ripetie vývi-nu rôznych hudol>ných 
slávnosti (0. Settarl, V. Vysloulllod, Z. Pllkov6, J. 
Brabcod, G. MUller, B. H. Rentonod, W. Ruf .• . ). Pra
xeologlckej problematike bol vyhradený druhý blok ve
deckého podujatia. Zásadný prlspevok tu na ťívod pred
niesol J. Pilka. Výstižne rozobra l význa m a pos lanie 
festiva lov. Zdra vo kriticky zároveň upo zornil na mnohé 
javy, ktoré so sebou ka ždý fes tival prináša a postavU 
sa jednoznačne za s pojenie hudobných festiva lov s hu
manlzačným programom. C>alšla časf praxeologlckého 
bloku prebiehala formou diskusie a výmeny názorov 
a skťísenos tl medzi zástupcami mnohých európskych 
hudobných festivalov. 
Záverečný treti blok zameraU usporladateilla na prob

lematiku kultťírnopolltickú. Nad typmi, účelom a r e
per toárom festivalov sa tu zamys lel Cb. H. MabUq. 
S poslanim a posta venlm brnenského festiva lu prltom
ných zoznámil J. Vyaloulll. Značný záujem vyvolal naj-
mä zo s trany' prlťom'ných zahraničných" kolegov referát 
O. Elacbekll, venov,aný )olklórnym f~tivalom na Slo
ve,~k,I;I,-.,V~~za.~o -~·~' 2!,~ .. s}ov.e,ns,!tý ~~rén .. ,!>Y bol v tRmtC?, , .. , . 
ohlade zaujlmavý a j pre zahraniČného bádatel~. Typo
lógiou festivalov sa zaobera l! S. Wleamann (Rakúsko l . 
M. Melnlkova (ZSSR). T. VraltUov6 [CSR) . Generálne j 
d is kusii na záver konferencie predsedal L. Mokrf. 

AJ ked téma tohtoročnej konferencie v rámci Praž
s kej jari nebola tzv. "prlsne vedecká w, ukázalo sa, že a 1 
o tázky viac-menej pra ktic kého charakteru s l nutne vy
žadujú r eflexiu zo strany muzikológie, čl este tiky . Zá
roveň sa znovu potvrdilo, že spo jenie medzinárodných 
hudobných fes tivalov s muzlkologlckou konferenc iou 
je s pojenie dobré a podne tné. Pracovné a j priate lské 
kon takty so zahraničnými báda telml, kto r é sú pre na 
šu vedu užitočné, sa dajú rozvlja f a utvrdzovať práve 
na ta kých to fórach. MILOSLAV BLAHYNKA 

VEČER Z DIELA 
MIKULÁŠA 

SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO 
v máji t. r. uplynulo 105 ro kov od narodenia národ· 

ného umelca MIKULASA SCHNEIDRA·TRNAVSK~HO. V 
rámci koncertov Trnavskej hudobne j jari usporiada te· 
lia pripravili autors ký večer venova ný tomuto výroč iu . 
Slávnostný koncert . bohato navštlve.ný trnavským publl· 
kom, otvoril mužský spevácky zbor Bradlan a pod tak · 
tovkou Sergeja Mironova zaspieva l Práci česť (zbor pi · 
san ý pria mo pre Bradlan) , Za leť sokol (sólo Anton Du
ran 1 a hymnickú pleseň Hoj, vl asť moja. Výrazné ges· 
to dirigenta. ktorý s polu s Valériou Hulékovou so zbo· 
ro m pracu je od roku 1986, s Jubu je, že Bradla n sa ne 
spreneve ri svojej 56 -ročnej umeleckej ceste a ni v bu· 
dúcnost l. 

Komorný večer spes tren9 úryvkami z knihy s pomle· 
nok M. Schneid ra-Trnavského úsmevy a slzy v poda ni 
herca Mlroalava Nogu pa tril ma jstrove j plesňove j a kla· 
vl rnej tvorbe. Tri ukážky z lnštruk.tlvneho diela Pestr9 
rad sk ladieb pre klavlr, op. 85 (Predohra . Menue t, Pre 
lúd ium a fughetta) v Inter pretácii Eleny Mlchallcovef 
upozornili poslucháčov. ako majstrovs ky a s pedago
gickým zre telom s kladatel pracoval so s ta r ou kompozlč· 
nou technikou. Z klavlrnych s kladieb odznela v podan i 
In te rpretky aj melodic ky svieža Slove nská sonatlna. 
op. 75. 

Mezzosopranistka Ida Klrllové zaspievala dve plesne 
( Nesada J slá viček , Cla l e ko široko ) a tr i úp1·avy Judo
vých plesnf pre stredn9 h las so sprievodom klavlra . 
Trochu komorne jšlm prednesom by s nád poslucháčom 
le pšie odokryla melodickú k rehkosť týchto prekrásnych 
die l. Zážitkom večera bol výber plesni (Všetci Judla po
vedajú , He j, už som všetko prepll , Sedlme tu smutnf. 
NOžka J. ktoré Interpre tova l laureá t spevácke j sťíťaže 
Schne id ra-Trna vskéh o 1 medzinárodnej súťaže v Riu de 
janeiro basista Ján Galia. Klaviris tka Eva Fiacberov6-
Martvoňov4 pri sprevádzan! oboch spevá kov poda la su
verénny a technicky vyrovna ný výkon. 

Dramaturgicky s tručný koncert s trochu uponá hfa 
ným prednesom M. Nogu trnavské publikum však pri· 
J !ľl o vďačne. tak ako vždy vita autorské večery z dlelél 
w ojho slávneho rodáka . - EdB-

DISKUSNA TRIBÚNA 

Vkus vo víre premien hudobne i recepcie 

t~J jedinou tnš tuncJOu. na ktorú bv 
sme mali us t élvlčne apelovať. Nie 
k tor! sociológovia dnes dosť ro 
zumne roz li šujú rýdzo tnd lvldu61 
ne záluby . s kupinovo p rofllovan~ 
vkus a sociallzova né ( apercepčne 
najmotivovanejšle, racionálnej l 
varne j kontrole najviac vystave
né J postoje a ko tri rôzne roviny 
a ved ia , že ani u toho Istého je
di nca tieto rovi ny nemusia plne 
harmonizoval l n11 úrovni postoja 
môžem napr. prlznaf najvyššiu 
hodnotu súčasne j vážnej hudbe, 
vkusovo vša k môžem fa ndlf Ba 
chovt a rocku a predmetom mo 
jich záfub môže byt . l hoci jaké 
odrhovačka). Ovplyvnenie hu dob· 
ného rozvoja jedinca je teda mo! 
né len vtedy, a k vezmeme do úva 
hy celý te nto klaster a ak Sél po· 
kúsime optima lizovať podmienky 
pre optimalizáciu každej z rovin. 

Diskus iu o vkuse, teda priamo 
manifestačné poprenle zásady 
"de gus tibus non est d lsputan· 
dum", môže me le n privltaf. O vku· 
s e súčasných prljemcov a užlva
telov hudby je totiž t reba d isku· 
tov nf l uvažovať , poch opltelne, v 
zmysle jeho optima lizácie a rov· 
na ko ta k s vedomlm, že a ni zďa
leka nie všetko je v poriadku. 

Trochu poriad ku sl tu a le musi
me uro blt l v terminologtcko-poJ· 
moslovnom Inventári, s k torého 
pomocou máme problematiku vku· 
s u pltva f. Sam otné slovo "vkus" 
sa zvykne vykladať niele n rôznym 
spôsobom, a le 1 s rozmani tými 
Ideologickými tendenciami. Začal 
disku tova ť o vkuse a nebyť sl 
presne vedomi týchto historicky 
da ných za faženl by mohlo zname
na ť. Ze by sme sa bezmá la točili 
v kr uhu a v mene kategórie vku· 
su opa kovali chyby, ktorých sa 
vred na mi dopúšfall niektoré ml · 
nulé generácie. 

Ak sme už pripomenuli okrld · 
lený latinský výrok, upozornime 
l na to , čo vlastne s lovom "gus 
tus" mienil! s tarr latinistl. Slovni· 
ky nás poučla, že mali na mysli 
niečo na s pôsob chuti čl s kôr o· 
chutnávanla. S predstavami chu ti 
s úvlsf etymologicky Is tým spôso
bom 1 slovo "vkus", prevza té do 
našich jazykov v dobe ani nie tak 
dávnej z ruš tiny, kde ten Istý vý 
raz označuje chuť 1 vkus a ko vše
obecnej~lu, nad úrovňou púhej 
chuti sa klenúcu kvalitu . Rovna
kťí dvojznačnosť zisťujeme naos ta · 
tok 1 u nemeckého výrazu "Ge
schmack w. A prečo sme tu vôbec 
začali etymologlzova f a hrať sa 
na "jazykový kútikw ? Pre tože prá · 
ve nemecký výraz "Geschmack" 
začal plnlf už kedysi v 18. s toro
čl funkciu pozoruhodne amblva· 
lentného a r ozporuplné ho 1 rozpo
r y plodiaceho este tic ké ho terml· 
nu. Na jednej s tra n e sa u výr azu 
pre vkus poclfovala spoj itosť s 
chuťami, ochutnáva nlm (lndlvl· 
duálnym testovan!m niečoho ) . 
Chute bývajú spravidla Oplne In
dividuálne: preto sa o nich ne-

., dl.~kl.ltUje. Vys unutlm termlnu-po j- , 
mu ,,Geschmack - vkusw sa teda 
hlásil o slovo - a to velmi dO· 
razne - Individua lizmus konštl· 
tuujúceho sa buržoá zneho vedo
mia. Vyhlasova lo sa tu právo kaž· 
dého jedinca na Individuálne hod· 
notenle okolité h o sveta a zvlášť 
estetic kých veličln. Ibaže táto his
toric ky vznlknuvšla predstava sa 
na druhej stra n e predsa len znač· 
ne odpúta la od predstáv púh e) 
chuťovej záluby. Buržoázia mani
festova la Individuálnu slobodu 
vkusu v mene boja s vkusom feu
dálnych vrstiev, teda zápasu so 
stáročným i, za is te vyclbrenýml , 
lež predsa len skostna telýml 
vzorcami. Tým sa do po jmu 
"vkus" premietlo l niečo kolektl· 
vls tic ké. Mať Individuá lny vkus 
zna menalo disponova ť no v tm 
a hlavne d o br t m vkuaom, ope
rova ť h od notovými kritéria mi no
vej nastupujúcej triedy. Zá pas o 
vkus je v tomto ohJade prejavo m 
osvietens kého lisllla o nastolenie 
nových . všeobecne prospešných a 
" jedine správnych " axlologlckých 
vzorcov. Vkus je možné š!rlf je
dine osvletens ko-raclonallstlckým 
poučenlm tých, ktor! dosia l vkus 
ne ma jO. Meštia kov, u tvárajúclch sl 
svoju novú kultlir u, l l udových 
más, údajne nevedomých. Poučo
va ť mOže ten, kto je už osvleten9. 
Boj o vkus sa bude teda v bu· 
dúcnostl spájať s paternaJ.Is tlckou 
dist r ibúciou op timá lnych vzorcov 
,.zhora dole". U Herdera a zvlášf 
u slova ns kýc h národov sa sice de· 
dlnský Jud prehlási za žried lo 
.. neskazeného" vkusu. avšak ne 
hladiac na Idea listickú pova hu 
te jto predstavy sa l tu s krýva čer
tovo kopýtko paternalizmu : v Ju 
davom živo te sa sice údajne za· 
chovali vzor ce prirodzeného vku· 
su [ 1 osvietenstvo sa ustavične od· 
volá va na p rirodzenosť snaženi a 
a konania novej nastupu júcej tr ie · 
dy ). Ile sa však rýchlo kazia a 
osvietenci či obrodencl Ich musia 
zachraňovať, ťažko vydobýjať (a 
samozrejme idealizova ť) . l česká 

estetika a muzikológia preto po 
celé 19. s t oročie a v pods tate i 
ovela neskoršie la me ntovala nad 
smu tný m os udom pôvodného folk · 
lóru. kon~ta t ovalll socializačné a 
demokratiZétčné koncepty. ktoré 
ma il krôcl k Z<t krôčikom naprA· 

vovaf dan ý. ba hodlac1 sa stuv. 
aby na koniec vždy znovu zisti lo 
s mutnú skutočnost . že sa dielo 
akosi nedar!. Skoro po vzniku raz· 
hlasu sa naprikla d dali celé ~ tá · 
by hudobných popularizá tor ov do 
n ezištnej práce na tomto úhor·e. 
S obrovskou Invenciou propagova · 
ll vážnu hud bu a. okrem Iného ve
rili. že sa tzv. vyšši populár s ta 
ne mostom. po ktorom poslucháč · 
s ke masy prejdú k méte na j hod · 
notnejšej hud by. Po 50 rokoch je 
však percentuá lna obluba vážne j 
hud by približne rov na ká a sám 
vyšši populár h odnotovo poklesol 
pod úroveň os tatných žánrov po
pulárnej hud by. Koncom 50. rokov 
videla mo ja generáciu podobný 
most v džeze a strašne nás udlv i 
lo, ked jedného diía široké masy 
mládeže zavrhli džez nie le n a ko 
., predstupeň vážnej hudby". ale [v 
mene nastupujúceh o rocku l i a k(} 
-;vo ju l!en eračnľt populárnu hudbu 

óalej vieme. že hudobná scéna 
d neška je chtiac-nechtiac plura 
lls tlc ká. Pluralizmus v zmysle hod 
notovej relatlvizácie prlznačne1 
pre ka p ltall'stlcký hudobný trh za· 
Iste odmietame, tuš!me však, !e 
je nutné rozvážne upravovať pri· 
s tupy ku kvalltn9m prejavom všet· 
kých dnes živých hudobných št~ · 
lov a žánrov. Každý člen spoloc· 
nosti by ma l mať možnost samo· 
statne ovlád a ť mecha nl7.my kvollr 

Kresba Joha nna Baplistu Scholla kariku júca vyueovanie hudby. 

Program socializácie a demokra
tizácie náročného umenia pach o· . , 
pltelne neoptlš fame. Skutočne je 
t reba daf každé mu šancu, a by sa 
s týmito nezastupltelriýml · hodno-' 
tam! stretol a vyrovnal a nikto 
pre to za tia l n eurobil viac než 
socialistická kultťírna politika. 
Vzdali sme sa však naivných pred
s táv o možnostiach riešiť takťí ú· 
lohu kampaňou a vieme už tiež, 
že žiadny typ hudby nie je urče
ný pre všetkých jedincov. SkOr 
dnes preto zápas!me o to , aby 
žiadna spol.očenská skupina ne
zostala bez kva litných kontaktov 
s hudbou, aby sa konkré tne prof!· 
lova né skupiny poslucháčov d alej 
rozširova li a a by sa celkovo zlep
šovali všetky receptlvne prls tupy 
a Ich podmienky. Medzitým sa 
však okolo nás meni scéna hud by 
a hudobnej komunikácie ne uverl· 
telným tempom. Vo vážnej a ešte 
viac v populárnej hudbe uskutoč
t1 ujú sa ďalekosiahle ln teretnlcké 
a Inte rkontinentá lne syntézy. Hu· 
debnou materčinou mládeže v jed · 
nej krajine sa kludne mOže stať 
hudba cudzej proveniencie (v čes· 
kých kra jinách zachr.aňujú obru 
bu domácej ludove j plesne popu
lárni speváci a reprezentanti fo! · 
ku ). Vážna hudba stavia s vo jim 
vývojom poslucháčov pred s tále 
vl!čšle nároky, a aj len trochu ná· 
ročne j š ie typy populárnej produk· 
cie sa automaticky oc ita jú v po· 
zie l! menšinových žánrov. Hudob
ná vých ova zdoláva tieto problé· 
my stále horšie, hudobná veda nie 
je dosf dobre sch opná Ich regis 
trovať. Svet h udby sa jav! a ko 
chaos. Tvorbe vyčltame nepevnos ť 
čl absenciu h odnotových krltér.tl. 
Des! nás nadmerná mie ru utllltár· 
nosti v prlstupoch k hud be, .nad 
bytok hudobného zvuku pocltuje
me a ko za morenie životného pros
tredia zvukovým smogom. Opäť 
reptáme na zlý vkus, pr esnejšie 
povedané: stojíme tvárou v tvár 
tzv. kultúrnemu a nalfabetizmu ako 
a bsencii vkusu vôbec. 

v. dnešnej hudobne j kulttlre 
existuje iste vlne než dosť kr lzo
vých momentov, mnohé naše r le· 
~enla naozaj zlyhávajú. Vôbec nás 
netešf. a k zaregistruje nejaký v9-
s kum odklon záujmov početných 

mladých s kupin od novšej popu
lárne j hudby trebárs smerom k 
opotrebovaneJ ludovke. Ale nej · 
de tu súčasne i o krlzu zmienenej 
pate rna listickej optiky'? 

Začlnu bvť 7. re jmé. že vkus nie 

ne motivova nej volby tých typov 
hudby, k to,ré ~u PFiná,šajú určité 
oboha tenie. Nestačf len upozorniť 
na exlstu) l1cu varletu hudby: rot· 
manltosf zajtraľšká"'bú'de 'očividne 
ešte väčšia. Ztadna vzorkovnica tu 
nemOže byť dosť 11plná, žiadny typ 
hudby nemá zaručené , že bude ne· 
pretržlte situovaný na hierarchie· 
kom výslnl. Našim cielom je teda 
človek , ktorý vie, prečo preferu· 
je ten čl onen prlstup k hudbe. 

To však zn a me ná, že nesmieme 
vnucovať urč ité vopred da né hle· 
rarchle. Kolegovia z NDR nedávno 
kon šta tovali, že vlastne ani dob
re nepoznáme hudobné potreby 
más a že teda nemá me právo 
apriórne prehlasovať niečo za 
viac čl menej potrebné a hodnot· 
né. Taká to my~llenka trochu za
váňa relativizmom, a le má Isté ra· 
clonálne jadro. Urč itý hudobne 
jednoduchý žáner Is te nie je kom· 
pozlčne hodnotnejšl než žánry zlo· 
žltejšie, ale čo ked je jeh o maso· 
vá obfuba vyvolaná neja kou život· 
ne dôležit ou [hoci hádam mimo· 
hudobnou) potrebou, ktorú nemé· 
me právo znižovať? Význam tej č l 
onej hudby pre č loveka nemôžeme 
už dnes posudzova ť Iba v rámci 
hudby samotnej, a vôbec už nie 
tradičnými kri tériami dobrého 
hudobné ho vkusu . Hudbou (Iste 
nie SchOnbergom) sa dnešný čl o· 
vek ohr.anlčuje pro ti hlasnému 
okoliu (preto snáď oná potreba 
h lasitosti hudby), hudbou si orga· 
nlzuje narastajúci volný čas, hud· 
bu sl sám dávku je v procese akej· 
sl a utomuzlkoteraple, hud bou ak· 
ttv lzu je svo j sluch, ale l zrak [pre· 
to oná explózia videl), hudbou sl 
prehlbu je svoje nové soclallzaČ'IIé 
nároky ( od tla f široká obruba dls· 
co a folkových festiva lov, ale tre· 
bárs 1 občasná renesancia kon· 
certl).ej a opernej návštevnosti). 
Hudobné potreby sa ustavične pre
s kupujú, operačné pole prlstupov 
k hudbe sa rozšlr llo za hranice 
klasic kej posluc hove j recepcie l 
do hudobne n elegltlmnych sfér. 
Nič pritom nesignalizu je dezak· 
tuallzáciu hudby a ko umenia. Ide 
iba o to, uby sme na význa m te j· 
to hudby neupozon'\ovali s káravo 
zdvihnutým prstom. Masa nie je 
slepá a hudobne hluchá. Nežld· 
dajme od ne t ustá lené vkusové 
vzorce: dôležitejš ie je, aby hudob· 
ne kona lu. hoc i motivovanou 
vol bou hudby pre svoje rôzne pu 
trAby . Jill FUKAC 



ÚSPEŠNÝ VERDI V OPERE SND 
Opera Slowenakého n4rodného dlnd

la má opllt širši verdlovský repertoár. 
Pravdu povediac, po stiahnu!! značne 
"ošdchaných" Inscenácii Tra vla ty a RI
goletta bol verdlovský repertoár SND 
nezvyčajne úzky. Alda sa v tejto sezóne 
hrala jediný raz, Inscenácia Nabucca 
je už vyše dvadsaťročná, zostávajll len 
monumentálny Don Carlos a lntrovertn5' 
Simone Boccanegra. je otázkou do dis
kusie, či bola volba dramaturgie, ktorá 
padla na Malkarný b41, tá najšťastnej
šia. V SND sa táto opera Inscenovala 
u! štyrikrát , pričom posledná Inscená
cia z roku 1964 sa obnovovala v roku 
1970, do zrenovovanej budovy však už 
neprešla. Ak tentoraz nenašla dramatur· 
gia opery SND odvahu na divácky pri
náročného Falstaffa, čl na objavenie 
niektorého z raných diel skladate!a 
ILombardanla, Ernani , Atilla a pod.) a 
dala prednost overeným hodnotám, ne
ch~ba jej odhodlanie v predkladan! jeho 
diel v jazyku originálu. To poteši väč 
šinu spevákov l mnohých laic kých ml
iovnlkov opery , asi menej radového náv
števnlka neskoršlch reprlz. O osude In
scenácie vša k rozhodnú v konečnom 
dOsledku jej kvality. 

A tie sú potešlte!ne vysoké. jedinou 
spornou zložkou je scéna M. Fereni!lka 
z nitrianskeho DAB, a to tak z hY.adlska 
praktického 1 nepravidelná šikmá plocha 
kladie značné nároky na bezpečnú chô
dzu spevákov), a ko aj estetického l cha
rakter 1 farba použitého materiálu ne
velmi koreš pondujú s povahou hudob
nej faktúry diela). Réžia M. Fischera 
sa llšl od jeho štandardných prác azda 
len v tom, že ponecháva spevákom vllčšl 
priestor na to. aby sa mohli venovať 
náročným speváckym kreáciám, pričom 
zéstoj režiséra je čltate!nejš! v druhej 
polovici Inscenácie. Predstavenie však 
dosahuje vysokú úroveľ\ predovšetkým 
zésluhou dirigenta O. Lenárda, ktorý vy
pracoval orchestrálnu partitúru na jemu 
vlastnej vysokej profesionálnej úrovni. 
Navyše výborne utrafil a 1 Istý rozdiel 
medzi základnou polohou hudby Bocca
negru, ktorá je skôr zvnútornená a ly
rická, a medzi hudobným svetom Maš
karného bálu. v ktorom je viac vonkaj
~kového dramatlzmu. Dlrlgentovo naštu
dovanie je dostatočne kontrastné v dy
namike l v tempách - s Istou prevahou 
temp pomalš!ch , umoži\ujúclch jemu i 
spevákom viac muzlclrovaf. V rýchlom 
tempe sú vystavené ansámble druhého 
a štvrtého obrazu a tiež spojovacl recl
tatlv medzi ve!kým duetom a tercetom 
1 pri velmi oklieštenom š krtmi) v obra
ze tretom. Rozhodujúci vklad dirigenta 
treba vzťahovať nielen na výborný vý
kon orchestra, ale l sóllstlc.kej a zboro
vej zložky. 

Ostrednou postavou opery je Riccardo, 
nie sice čo do hlbky chara kterokresby 
(toto pole majú u Verdiho vyárendova
né barytóny a soprány ). ale čo do roz-

Peter Dvorský ako Riccardo. 
Snlmka : j. Vavro 

sahu a náročnosti partu. Peter Dvonký 
bol Rlccardom výsostne dramatickým v 
hlase l geste. V jeho výkone nechýbali 
ani plochy lyrlcké a planlzovanle, a le 
jeho hlas dosahuje krásny lesk a efekt 
predovšetkým vo forte. Popri nádher
ných miestach (posledná ária a arloso, 
niektoré pasáže ve!kého dueta , napr. 
úchvatné "m'aml , Amella"), v ktorých 
jeho hlas žiaril v obvyklej kráse. mal 
aj úseky (najm ll technicky náročné pa
sáže prvého a druhého obrazu), ktoré 
zneli unavene a prlt.ažko. Hlasové dls
pozlcle a!ternujúceho hosťa z Kluže sú 
čosi skromnejš ie a nemôže s Dvorským 
súperlt čo do postavenia na svetových 
javiskách. Napriek tomu v štýlovosti 
zvládnutia partu bol M. Zamflr priam 
Ideálne lyrlckým Rlccardom, dôsledne ba
zlrujúclm na kantiléne a lyrickej vrúc
nosti, pričom v niektorých pasáf.ach 
(napr. "quante notti ... " vo ve!kom due
te) sa zjavne Inšpirova l "sladkým š tý
lom" bel canta Carla Bergonziho. V tle
nl osobnosti Dvorského l prlkladne kul 
tivovaného Zamflra zostali trocha obe 
hlavhé ženské predstavlte!ky. Amelia M. 
Blahullakovej potvrdila , že speváčka je 
skôr dramaticky cftlacou umelkyňou než 
pravým dramatickým sopránom. jej tón 
vo forte je úderný ostrosťou, no bez 
potrebnej hutnosti, má schopnost zaujať 
dramatickou skratkou, už menej súvis• 
lou dramatickou llnlou. Inak však pred
viedla r utinovaný výkon, obohatiac pos
tavu prlmer.anou dávkou vnťítornej ro
zorvanosti l nehy, zosobnenej v krás
nych lyrlckých plochách (ária : ,.mor
ró .. . ") . Amélia Ľ. Rybánkej ťaži z kva
lit krásneho mladodrama tického sop rá
nu, v ktorého technickom vedeni. ako 

aj v Interpretácii má e~te Isté rezervy. 
Dynamicky dlferencovanejšl prejav po
užlva len po prechodné tóny. Výkon 
vzbudzuje obdiv k jej talentu, no ešte 
neumožľ\uje vychutnávať tvorivé zmoc
nenie sa partu a pos~avy. K najlepšfm 
a najštýlovejšlm výkonom oboch pre
miér patrila (popri kreáciách Zamflra a 
Mauréryho) Ulrika l . Kirilovej, ktorej 
hlas očividne zlskal na nosnosti, jednot
livé registre na farebnej jednoliatosti. 
V hlasovej l hereckej cha rakteristike 
správne podčiarkla črty patetizmu a dé
monlčnostl, čo boli vlastnosti , ktoré nám 
trocha chýbali v dobrom výkone alter
nujúcej J. Zerhauovej. Táto odsplevala 
part krásnym n kultivovaným, no predsa 
nie celkom verdlovským tónom. Ak by 
s me z výkonov E. Antollčovej a J. Val41-
kovej spojili Ich klady dovedna, vyšiel 
by nám z toho Ideálny Oscar. Devlzou 
Antollčovej bol hlavne farebnejšl tón. 
čo využila k pôsoblvému účinku tam, 
kde je( part dočasne preberá vedllcu 
úlohu (sexteto druhého obrazu), alebo 
ked spieva unisono s protagonistami (rt
nále druhého a piateho obrazu). U Va
láškovej sme zasa obdivovali hravosť 
kolora túr a tiež nevšednťí schopnost 
uvo!neného prejavu, vďaka ktorej sa aj 
v najnáročnejšlch pasážach dokáže ve
novať hereckej a kcii. V prvých obrazoch 
kládol P. Mauréry ako Renáto dôraz na 
plynulosť vokálnej llnle, jeho hlas znel 
jednoznačne lyrický. V obraze štvrtom. 
kde part kulminuje v známej árii, sa ro
zospieval k strhujúcemu výkonu , Inter
pretačne 1 výrazovo premyslenému do 
najmenšlch detailov. Oproti jeho pred
chádzajúcim hodnotným verdlovs kým 
kreáciám sme zaznamenali aj vllčšlu 
technickú vybrúsenosť výšok. Alternujú
cl F. Caban viac než starostlivým vla
dárovým prlatelom bol ,.šedou eminen
ciou" dvora, k čomu prispela aj jeho 
takmer robesplerrovská mas ka. Vokálne 
poňal ťílohu jednoznačne dramaticky, no 
nie jednostrunne a vo vztahu k Amelll 
bol viac odhodlaným ,.lekárom svojej 
cti" než trpko s klamaným manželom. je 
to výklad prljate!ný a účinný. aj ked ná
ročný na ut ratenie primeranej miery 
vokálnej drsnosti. Postavy sprisahancov 
čl už v podani dvojice J. Hrubant - O. 
Malachovský alebo J. Galia - P. Miku
IU možno trocha zaostali za hlasovým 
účinkom prvých dvoch Interpretov z In
scenácie spred dvadsiatich rokov. Chá
peme to vša k ako cit pre mieru a štýl 
dnešných Interpretov (l dirigenta) a 
snahu chápať Ich zástoj nie ako kon
trast k ostatnému dvoru (hlasovo l z 
hladiska psychológie pri behu). ale ako 
jeho sťíčast. A v tomt9 poi\a tl sl ,z.asl)lžla 
absolutórium. 

To!ko k premiéram. Už prvá reptlza 
·ukázala, že tiB' zložky Inscenácie, ktoré 
predstavujťí pri každom predstavenl no
vý tvorivý proces, sú schopné v porov
nani s premiérovaným! predstaveniami 
ešte stupňovať estetický účinok. Máme 
na mysli predovšetkým Istý kvalltatlv
ny rast výkonov M. Blahušlakovej a nat
mll P. Dvorského. spievajúcich v lepšej 
dispozicii. V. BLAHO 

GRAMORECENZIA 
SYMFONICKE SCHERZA 
Symfonlckf orchester Ceskoslovenakého 
roahlan v Bratislave 
Dlrlaent Ollwer Dobnányl 
© OPUS Stereo 9110 1505 

Po pochodoch, polonézach, valčlkoch 

a Iných kratšlch orchestrálnych s klad
bách prišli vo vydavate!stve OPUS na 
rad scherzá. Ich výber je nápadltý: ok
rem všeobecne známych diel tohto žán
ru, a kými sú Dvoťákovo Scherzo cap
rlccloso, Sukovo Fantastické scherzo čl 

Ducasov Učeň čarodej, zaradili na plat
ňu napr. málo známe scherzo Lalovo. 
jednu z prvých prác vôbec S. Rachma
ninova Scherzo d mol a napokon vtipné 
Scherzo A la Russe od l. Stravinského. 

je pozoruhodné sledova ť , aké diamet
rá lne odlišne nálady sa dajd evokovať 

v rámci jediného ťízko vymedzeného žán
r u. Kým Dvorákovo Scherzo caprlccloso 
Je brilantné, živé a temperamentné die· 
lo, Sukovo Fantastické scherzo má cel
kom Iný charakter. Hoci sám skladatel 
ho rad rokov po naplsanl označil ako 
,.hru s tónmi a duchaplné nič". vypoču 

tie diela nás presvedči o bohatosti a 
premenlivost! jeho hudobného obsahu od 
bujarej veselosti po démontčnost, ba až 
karikatúru. 

Ducasov Učeň čarodej je zasa viac 
programová skladba vytvorená vo forme 
scherza, na podklade Goetheho známej 
balady . Brilantná lnštrumentécla, hýria
ca bohatstvom farieb zlskala tejto 
s kladbe popularitu nepochybne najväč

šiu z Ducasových diel. Scherzá Lalove 
a Rachmanlnovove neprinášajú nič oso
bité. ale poslucháč sa s nimi rád zozná
mi, aby ziska! plnšl obraz o tvorbe Ich 
autorov. Skutočným bonbónikom je Stra· 
vlnského Scherzo A la Russa. 

Interpretáciu jednotlivých skladieb 
nemožno hodnotiť jednoznačne a pau
šálne. Dvorákovl , ale miestami aj Du· 
casovl chýba taká absolťítna presnosť 

súhry l plastickosť hudobných myšlie
nok. aby Ich poslucháč mohol plne vy · 
chutnať. Lepšte sa vydarili ostatné sltlad· 
by, pričom na prvé ~lesto by som za · 
radil kreáciu Stravinského. 

Obálka (Peter Danay) vcelku nič ne · 
hovori , má Iba dekora tlvnu funkc iu. Cel · 
kove patri platňa medzi kva lltatlvne 
priemerné počiny OPUS-u. 

ROMAN SKltEPEK 

MOSKOVSKA DETSKA OPERA skému divákovi svojou zrozumltefnostou a jednoznač · 
nostou. Vopred vytvorent1 koncepciu naplnili protago· 
nlsti suverénnymi Interpretačnými výkonmi, čo v tomto 
prlpade znamenalo podstatne viac než len dokonalý hla · 
sový prejav. Clenovla sOboru disponujú vzácnym hlaso
vým fondom, solldnou speváckou technikou a obdivu
bedne prepracovaným javiskovým pohybom. Neexistu je 
tu Interpretačný podpriemer ani nadprlemer. Vyrovna
nosť umelcov patri k najcennejšlm devlzam mos~sile j 
detskej opery. Džungla zaujala široké vekové -s'fíektrum 
divákov - od tých najmenšlch až po ICh starých ro
dičov . Tento fakt sám osebe svedči o hodnotách Insee· 
nácle, ktorá zanechala vari v každom návštevn!kovJ 
divad la silný dojem. Napriek ruskému textu bolo de
tťírencom všetko jasné , nepotrebovali rodičovský vý 
klnd . 

"Mama, Ja e~te nechcem Ist domov ... ," prehlásila 
malinké, asi štvorročné dievčatko po skončeni druhého 
predstavenia Moskovského ltétneho detského hudobné
bo dludla. Nuž a kto môže byt kompetentnejšl v hod
noteni než ti. ktorým boli obe predstavenia predovšet
k~m určené? úprimnosť a bezprostrednosť detského 
úsudku sa v tomto prlpade aj pre dospelého diváka mO
te pokojne stat spolahltvým katalyzátorom v procese 
hodnotenia. Ved prvoradým poslanlm detského divadla 
je poskytnCtf dieťaťu plnohodnotný umelecký zážitok. 
a t~m ho stimulovať k vytvoreniu Individuálnej hierar
chie hodnôt. U nás sa v tomto s mere zatla! ťíspešne 
prezentuje balet SND : predstavenia Spallček a Na ro 
dll sa chrobáčik patria s tále k najnavštevovanejšlm In
scenáciám vôbec a deti sl Ich velmi ob!ťíblli. Opera 
má voči tanečnému umeniu akoby handicap - čo však 
v tejto súvislosti nemá význam a nalyzovat - a jej hu · 
dobnovýrazové l Inscenačné prostriedky ju do určite j 
miery ~peclflkujú , a tým odlišujú od baletu. O to vlne 
treba ceniť to, čo hostia z Moskvy 16. a 17. mája 1986 
na javisku SND predviedli . 

Umele<.kou vedúcou Mos kovs kého štátneho detského 
hudobného divadla je národná umelkyi\a ZSSR Natália 
l. Sacod, umelkyňa . ktorá sa nemalou mierou priči nila 
o rozvoj detského divadla . Založila ~est ''detských scén 
- p&ť činoherných a jednu hudobnú. pričom detská 
opera je jediným profesionálnym detským hudobným 
divadlom na svete. Počas vyše dvadsaťročnej existencie 
(divadlo vzniklo roku 1965) sl súbor st1hol vybudovať 
hodnotný repertoár obsahujúci operné a baletné diela 
pre deti vše tk ých ve kových kategórii. 

Dlungfa, opera v dvoch dejstvách, priviedla na scé
nu hrdinov oblúbenej Klplingovej Knihy džungli. Deti 
mali jedinečnú prlležitost konfrontova ť svoje dojmy z 
čltanla pt1tavého detského románu so scénickou ver
zlou. Stretli sa tu s Mauglfm . medveďom Balu, zlým 
tigrom Serhanom. bielym vlkom Akelom a s mnohými 
tn~ml postavami nesmrtelnej literárnej predlohy. A nn· 
opak, dá sa pred poklada t, že tie deti, ktoré sa ku Knihe 
džungli doposia! nedos tali , sl ju po zhliadnutl vynika
júceho predstavenia, rady ~rečltajú. Operná verzia, kto
rej autormi sú skladatel Slrvanl Calajev a libretistka 
R. Sacod-Karpovová, zlskala v roku 1980 na s klada
telskej súťaži zameranej na tvorbu pre deti v Drážďa 
nech 3. cenu. Ide skutočne o ojedinelé dielo. ktoré s trh 
ne po každej stránke. Najcennejšou devlzou Džungle 
je perfektne odhadnut~ dl'amatlcký spád, dynamizmu~ 
jednotlivých výstupov a obrazov. Scénická akcia v do · 
konalej sťíčtnnosti s hudbou neus tá le a ktivizuje pozor·
nosť diváka. nenecháva ho upadnúť do nežladúcehu 

ťít lmu alebo do pasivity. Hudba S. Ca!ajeva Ide v ťístre 
ty detskému poslucháčovi svojou rytmickou, melodic
kou aj Inštrumentálnou nápaditosťou . pričom skladater 
neváha použit aj modernejšie výrazové prostriedky. Par
titúra diela predpisuje pomerne ve!ký orchester dispo
nujúc! boha tou farebnou škálou (saxofón, kontrafagot , 
bohato obsadené biele nástroje) . Calajev charakteri
zuje jednotlivých hrdinov prlbehu výl'azne profilovaný
ml motlvml. Deti teda majú možnost oboznámlt sa s 
tým . čomu hovor·lme hudobná cha ra kteristi ka . Skladu· 

Pohľad na baletnú inscenáciu Džungfa v podani mos
kovskej detskej opery. 

telskú výpoveď v mnohom ovplyvnil americký muzikál, 
no autor tieto vplyvy nezneužlvo lacným spôsobom, 
naopak, nasycuje Ich šťavnatosťou vlastnej Invencie. 
Výsledný tvar je člmst osobitým, čo v sebe abso rbuje 
prvky opery, melodrámy, muzikálu a baletu. Na inte r
pretov sa kl adú enormné nároky po každej stránke. 
Celá Inscenác ia prebieha v obrovskom tempe. obrazy 
sa rýchlo strleda )t1, dejová llnla ani na chvllu neustr
nle . ľo sl pochcpltelne vyžaduje maximálnu sústrede
nosť na presn(t chara kterovú drobnokresbu, kto rá umne 
a citlivo využlva charakterizačnú nadsádzku. Hlavni 
prP.dstavlte lla nie l enie s pievajú nelahké voká lne party . 
uJ e musia ta ncovať a každým ges tom poukazovať neJ 
vlas tnos ti toho- ktorého hrdinu. DôležitO Ct lohu zohráv<~ 

v tomto smere výtva rné riešenie Inscenácie . Kostýmy. 
masky. scénu. svetelná réžiu - všet ky tieto kompo 
nenty výpravy idú bezpečne 1:1 neomylne srner·om k dr t 

Podstatne konvenčnejšie je riešená druhá Inscená
cia - Maalmko. Ide o opere tný typ inscenácie, v kto· 
rom sa činoherná akcia kombinuje s uzavretými hudob
nými člslaml - plesňami, arlosami , zbormi a lebo tanca· 
ml. Závažné estetické posolstvo ju stavia do celkom 
odlišnej roviny než Inscenáciu Džungle , navyše je ad · 
resovaná staršej vekovej kategórii. Do prlbehu černoš
s kého chlapca-siroty a osádky ruskej lode z 19. st.oro
čla sú Implantované hlboké myšlienky týkajťíce sa me
dzlludských vzťahov . problematiky dobra a zla , ba do
konca rasovej diskriminácie. Maxlmko preto nie je na
tolko dynamický a lmpulz!vny, dramatická akcia spo· 
člv a často na rozsiahlych dialógoch, na scéne nie je 
tolko pohybu ako v opere Džungla. Skladate! Boria Te
rentlev nezaprel vplyv Dunajevského diel a miestami 
vystupovala do popredia určité diskrepancia medzi my!;· 
lienkovým obsahom a použlt~ml kompozlčn~ml postup
ml. Napriek tomu však aj Maxlmko zaujal. páčil sa u 
Istotne sl deti aj z druhého večera odniesli pekné spo· 
mienky. Pozitlvny dojem z vystúpenia moskovskej det 
s kej opery prehlbll výkon orchestra (dirigent ná rodny 
umelec RSFSR VIktor Jakovlev ). 

Clnnost Moskovského štátneho detského hudobného 
divadla sa neobmedzuje len na Inscenovanie pútavých 
prlbehov. V prestávkach predstavenl mali deti možnost 
rozvlja( aj svoju vlastnO kreativitu a na pripravené 
výkresy. čl kúsky papiera mohli nama!ovat svoje dojmy 
z práve videného. je to prlstup hoden chvály a obdivu. 
Funkčnos( divadla sa tým posúva smerom k hudobno
pedagogickému labora tóriu , v ktorom jeho pracovnlci 
neobyčajne cltllvo odhafujú dlspozlcle detského vedo
miu , pričom odkrýva deťom nesmierne krásny a na 
zážitky bohatý svet umenia. Predstavenia moskovského 
detsktlho divadla boli vari t~m naj kra j~lm . eo môžeme 
v te jto oblasti deťom poskytnúť. 

IGOR JAVORSKf 



Hovoríme s riaditeľom Edition Peters diplomovaným 
hudobným vedcom NORBERTOM MOLKENBUROM 

185 ROKOV EDITION PETERS 
Ji zujeme a j obs iahly knižný 
program. Tento siaha od oper
n9ch textov cez muzikologickú 
litera tOr u až po de tské knihy 
s hudobnou terna ll kou , zaht lla 
v sebe rovnako populárno-ve
dec ké knihy o hudobnom živo
te minulos ti a sOčasnos tl a ob
sahu je l tituly o populá rnej 
hudbe. Tu by som rád s pome
nul našu ponuku o Bea ll es a 
Rolling Stones. 

Pred 185 rokmi vzniklo v Lip· 
sku pod názvom "Bureau de 
Musique" . dneilné vydavatelstvo 
Peters. Ako vyzeral v tom čase 
hudobný l ivot Lips ka a aké 
úloht malo spomfnané .,Bu
reau 7 

- Ked Fra nz Anton Ho[f. 
meiste r a Ambroslus KUhne l 
1. decembra 1800 tOto kance
lá riu za ložil i, bolo Lips ko ako 
knižné, hud.obné a obchodné 
me tropola vo sve te dobre zné· 
me. Okrem toho v tom to mes
te pôsobil čast svojho života 
J. S. Bach, a preto bolo a ko
st samozre jmé, že prv9m č lnom 
,.Bureau" sa s ta lo vydanie 14 
zoši tov klav!rnych kompoz!cl! 
toh to skla da te la. Spom!nan9 
fa kt podnie til Ludwiga van 
Beethovena k nap!saniu listu 
s dá tumom 15. januára 1801 do 
Li pska, ktor9 o. i. obsahova l 
aj ti eto slová : .,Skutočnos t , že 
mienite vydáva ! diela Sebas
Uana Bacha, je niečo, čo mOj
mu srdcu, ktoré pre vysoké u
menie tohto praotca harmónie 
bi je, rob! velmi dobre ... " 

v boha tom kultOrnom živote 
Lipska z!ska lo vyda va te ls tvo od 
začia tku v9znamné miesto. Úlo
hou vydava tels tv a nebolo Iba 
tlačenie notov!n a knih , a le od 
roku 1860 podnikol vydavatel 
dr. Max Abraham s polu s C. G. 
ROgerom technic kO revolOclu v 
t l ačenl notovéh o materiálu. po
dobne a ko predt9m C. F. Pe
ters dosiahol svoj profil v ob· 
las tl kn!htlače. 

Ktor! skladatelia a ktoré die· 
la patrili k prvým publlké 
clém7 Ktorých zo sklada terov 
19. storočia molno zaradiť me
dzi stá lych autorov te jto edf· 
cie? 

- Bacha som už menoval. 
a le v každom pr!pade treba 
spomenOt spis J. N. Forkela 

Riaditer Ed lti on Peters Norbert Molke n bur. 

"O živote, umeni a umelec
kom diele J. S. Bacha". jednot
livé die la nebudem menovať , 
pretože program vydava tels tvo 
hovor! sém za seba už t9m. že 
v č !slovanf obdržal Bach ov 
Dobre temperovan9 klavl r po
r adové č!slo l. Haydn, Mozart, 
Schumann, Weber, Cze rny, 
Brah ms , Reger, Grteg, Mendel
ssohn, Chopin - to boli nie
ktor! z mnoh 9ch ďa lšieh. Dnes 
prek ročil program vydava ter
stva edičné člslo 10 400 ... 

Rozvoj a lfnla Edition Pe ters 
boU vidy progreslvne a pre sú
časnfkov malo vydavaterstvo 
dobre otvorené uili. Ako hfa 
déte a zlskavate dnes tých 
skladatefov, ktorf patria k zé 
valným tvorcom hudobne j kul
túry? 

- Vydavatelstvo Peters sf 
mohlo zachovať svoju tvár sku
točne po cel9 čas svojej exls 

tenete Iba t9m. že bolo a je na
klonené progres!vnej sOčasn el 
h udobnej tvorbe. Nebolo tomu 
Ina k v 19. storoči a ani po dru
he j sve tovej vojne, keď medzi 
a utorov vydava telstvo pa trili 
Hans Elsler, Kurt Schwaen, 
Erns t Hermann Meyer , Dmitr ij 
Sostakovlč, Sergej Prokofiev 
a lebo Pau l Dessau. Dnes je to 
s dielami Bredemeyera. Zechli 
novej , Snltkeho, Katzera , Ditt 
rlcha čl Goldmanna tak isto. 
Novinky doslova vystopúvame 
s tá lym kon ta ktom so sklada
te fmi, so zväzom s kladatefov a 
pr!pravou v9znamn9ch hudob
n9ch fes tiva lov v NDR. 

Spom!na ll s to už, že va§e vy· 
dava te rstvo sa nekoncentr u je 
iba n a notovlny. Ako vyzerá 
komple tný edičný program. čo 
v§etko u vés vychádza ? 

Popri 5000 notovmách, 
ktqré neustále ponúkame. rea-

Publikácie vydava terstva Pe· 
te rs sú jednak vďaka dlhoroč 
nej tradlcii, ale i obsahovému 
a technickému vybaveniu hra 
danou litera túrou. Kde vilade 
sú valie tituly žiadané? 

- Našu produkciu exportu 
jeme do 79 kra jin a medzi ná
rodná firemná reťaz "C. F. Pe
ters Frank[ur t - London -
New York" je ta kisto vefm1 
sline zásobovaná práve lipsk9-
ml vydaniami. Os tatne i Ces
kos lovensko Je d0ležit9m ob 
chodn9m partnerom knižného 
exportu do socia ll st ick9ch kra 
j!n. 

Co znamené byt' r iadltefom 
takého exponovaného vydava
te rs tva? 

- Nuž, u rladitera sa stre· 
tajú, samozrejme, všetky nitky 
plánovan ia, realizácie , medzi· 
ná rodného obchodu a kultúmo 
politického zaradeni a vydava
tels tvo v NDR. Moja clon ná prA· 
ca prináša jú ca nejedno prek
vapenie sa nezaob!de vera krét 
bez v9datného zapotenia sa. 
Odmenou je a le medzinárodné 
uznanie, ktoré túto tv rdú pré
eu vynahrad!. Samozre jme, ria 
diter s ám by bol úplne st ra
ten9 bez kole kt!vu skúsen9ch 
speclallstov. Medzi sedemdesla 
tlm! zamestnancami je podie l 
ct lhoročn9ch odborn!kov znač 
ne vysok9. To je ten potrebný 
vccieck9 potenc1él, z ktorého 
nadu el vydava telstvo neustále 
čerpá. 

Prlpt•uvila : 
AGATA SCHI NDLEROVA 

Koncerty súboru· .. Musica aeterna v ZSSR v9znamn9ch európs kych 
s kla cl aterov, myslime t9m 
Perlho, Cavalllho, Cesii 
ho. Legren ziho. Speera
va Soná ta z Hudobnéh o 
tu reckého Eulenspiegela, 
Vejvanovského Sona ta 
Pascha lls, ukážka z diela 
Opus Musicum Samuela 
Ca pctcorna a napokon 
osvedčené Mazurky a 
Hajdúcke tance zo zbier
ky Anny Szlrmayovej-Ke
czerovej vo skvelej rea
lizácii Vladim!ra Godé
ra z!skali mimoria dny 
ohlas. Z vokálnych s kla 
dieb slovenského reper
toáru upú ta li ďalej ária 
z opery Castor a Pollux 
J. Patzelta , Speerov 
Kvod libe t z Eulensple
gela , Roš kovs kého Dvoj
spev a ukážka z Opus 
Mus icum Samuela Caprl 
corna . O úspešné prija
ti e diel sa zaslúžili a 1 
sólis ti - Kamila Vys ko
čllové , Peter Oswald a 
vypomáha júcn Marta Be
i'lačková . 
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predovšetkým s mimo 
riadno srdečn9m prija 
tlm. Už po úvodn9ch 
skladbách programu sa 
utvorila oná pozi tlvna 
.,spätná vl! z ba" medzi 
obecens tvom a Očtnku jO
Clml, ktorá tak blah o
da rne pôsob! na in te r
pretov, Inšpir uj úc ich k 
stupňovanému v9konu. 
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Po koncertoch vo Vlr
llu:.e a Kaunase nás pri
vita l doc. jonas Bruve-
1 Js, ktor9 donedávna pô
sobil v Bratislave ako 
hos tu j(ICI profesor na 
Ka tedre estetiky a vied 
o umeni FFUK. Jemu da 
kuJeme, že nám ukáza l 
tofk o zauj!mav9ch mo 
mentov a his torick9ch 
llokumentov. ku ktor9m 
by sme bez zna leckej 

Karikatúra súboru Musica aeterna z pe ra joclus a Julijonasa. pomoci nemali žiaden 

Koncerty súboru Musi
ca aeterna v za hran ič! 
( PĽR . Belgicko, Talian
s ko, Kuba, Mexiko] ukl\ 
za li, že reper toár a -
nazdávam sa - aj poda-
nie lnter pre tovan9ch 
diel si zlskali ve fkú 
priazeň u obecens tva 
t9chto krajin. Prlpomeil 
me, že už názov súboru 
naznaču j e ús il ie 1eho 
č l enov Interpretova t a 
s pr!stupllova t zabudnu té 
die la , z ktorých mnohé 
anf nie sú mt tve. Ibaže 

Im ch9ba kontak t so s0-
časn9m človekom. Ak sa 
tento konta kt vytvo•·!, ži
jú ďa l e j v umeleckom u 
este tickom vedomi obe
cens tva našich dn! ako 
večná zele i'l . Túto s ku
točnost potvrdzuje tiež 
takmer každ9 novoutvo
rený kontakt s bllzkym 
i vzdia len9m posluchá
čom . 

Zá jazd do Sovtetskeh'o 
zväzu (16. - 27. apr!la 
1986) bol prlpravovan9 
s ta rostlivo zo zornéh o 

uhla pr!s tupnos ti a h od
noty vybran9ch diel tak 
sve tove j ako l s lovens kej 
tvorby 16.-18. storočia. 

Ces ta nás viedla do 
baltlck9ch socta listic
k9ch republik. Prvé kon
certy sa uskutočnili vo 
Vll i\ use a Kaunase (Li 
tovské SSR]. ďalši kon
cert sa rea lizova l v hl av 
nom mes te Lotyšske t SSR 
- Rige. Koncerty zazne
li z p6dll f llharmonic
k9c h s po ločnost! za ver 
mi dobrej nl\v števnosti 11 

pr!s tup. Posledné dva 
koncerty sa usku točmll 
v bie loruskom Gomeli a 
Breste - na pódiách ttl 
mo jš!ch konzerva t6ľll a 
za mimoriadne vefkého 
záu jmu odborného obe
censtva. čo ešte s tu pi'to· 
va lo ohl as našich vystú 
pen!. 

Treba zdOrazm t s ku 
točnos t , že diela s loven 
s ke j proveniencie, za •·a 
dené do drama tu rgie 
programu, ma li rovna ko 
vel kú odozvu ako die lu 

Dobré pracovné pod
mienky. zau jlmavé pros
tredie i rud la, dobrá or
ga nizácia z našej l ta 
mojše j s trany napomáha· 
ll tomuto úspechu a u
ra hčlll preklenú( 1 né
ročné dlhé cesty vla kom. 
Z tohto zau]!mavého u
meleckého zá jazdu sme 
načerpali vera pozlt!v 
nych s kúsenost!. 

JAN ALBRECHT 

Soutetsky renortsta {URl{ MARUSI N pravidelne hostu{e u mlldnsker La Scal e, 
divadle bohatom na hudobntí tradlclu, do k torého pozvanie na vystúpenie plati 
ak o uznante uysok(Jch profeslondl nych kua/It. Umeleckd cesta { . Marus/na dos
tala prdue u Taliansku svoJ pru(J Impulz: na Vlotttho medzindrodneJ speudckeJ 
stífa~l pribi/tne pred 10 rokmi zlskal l . cenu, vďaka čomu sa stal stdžlstom 
L.a Scal y . v stíčasnostt sólist a Leningrad ského akademického divadla opery a ba 
let u S. M. K/rova ndrodn(J umel ec RSFSR {urij Marusln md u repretodri ce/tí ga
l ériu postdu ruskef l suetouef operneJ literat úry: Rudol f a u Bohéme G. Pucci
niho, Vofuodu u Rigol ettoul t Gabriel a u Simonou/ Boccanegroui G. Verdiho, 
Hermana u Plkouef ddme P. l . Cafkouského, Lenského u Eugenov/ Onegtnoul 
t oho lst!Jho autora, Elgara u Lucii dl Lammermoor G. Doni zettiho . .. {eho hlas 
znie lyricky 1 sviežo, emociondl ne l sldunost ne, feho kredcte postdu talianske/ 
klasiky sa uyznačuftí ~t(Jlouo uzorn(Jm bel cantom. 

Snlmka prlbl/žufe atmosféru po prem /ére Verdtho St ly osudu u Leningrad 
skom akademick om divadl e opery a baletu S. M. Ktrova. Zlauu doprava: ndr. 
um. ZSSR Irina Bogačeuoud (Clgdnka Prezlos /1 /a j, ndr. um. RSFSR {url/ Maru 
stn (Aiuaro ). ndr . um . RSFSR {eugen/fa Cel ouafnikoud /l.eonoruj. 

Sn!mka : TASS/APN 

Zo zahraničia 
Martin Vogel vydal spis Hu· 

dobné divadlo I, kde p!ile o 
kr!ze divadla a je j prekonanl. 
Kniha vyAla v rámci systema
ticke j hudobne j ed!cie v Bon· 
ne. 

V Ivanovke rozil!rili m6.zeum 
Sergeja Rachmaninova uprue
nfm budovy, ktoré s úvisela 1 
na jprodukllvnejliou e tapou skla. 
da tera. V objekte je koncertné 
sieň ; prehliadka na jvýznamnej· 
li!ch dokumentov umolňuje u
celený pohfad na Rachmanlno
vovo die lo. 
Maďarský klavirista Gyiirgy 

Cziffra bude viesť v auguste 
l. r. klav!rne seminá r e. Podfa 
prospektu účastnlci kurzu sa 
s tre lnú s v~bct·om zo svetovej 
a maďarskej hudobnej litera
túry. 

Interpre t ačné kurzy pre ml6· 
del spojené s vofným ubytova
n!m v prl rodc organizujú v Ba· 
je v Maďarsku. Pozornosť 11 
tohto roku venu je predovlet
kým dreveným dychovým n6· 
s tro jom. 

V auguste t. r. sa uskutočnia 
v Bregenzi le tné hudobné s16v
nos ti. V rámci festivalu vyshl
pi okrem Iných Moskovské fil· 
har mónia a desiatky sólisto•. 
Velké pozo rnosť sa tohto ro
ku venu je maďarským s6lls
tom. 

Anglický tenoris ta Peter 
Pears zomrel nečakane v aprt
li t. r. vo svojom dome. Zač!
na l ako organista a ! ivotn6. a 
umeleckú dráhu spojil s B. 
Brittenom. Interpretácia Ba
chov~ch a staroangliekých re
nesančn~ch skladieb patri k 
jeho vrcholným výkonom. 

V Berline doillo k renesan
cii die l Alexandra ZemllDJké
ho. Z tvorby dote raz takmer 
neznáme ho s kladatol a sa začl· 
na jú hrot' na jmä orchestrálne 
a komorné s kladby. Vefk~ 6-
spech zaznamená va jú tlel je
ho zborové diela. 

Wolfgang David Kirchner alé
vi úspech svo jou hudobnou 
drá mou Bels hazar. Premiéra ' 
mnlchovskef opere vyvolala 
značnú pozornosť, a le i zna~· 
ne rozporné názory Ddbornej 
kritiky. Die lo uviedli a j vo 
Wiesbadene. 

Hans Werner Henze oslhll 
l . júla svoju ilesťdesiatku. Pri 
te jto prllelitostl vydalo vyda· 
va tefs tvo Schott prehfad jebo 
diela a boha tú fotografick6. do
kumentáciu. Henze predstupa· 
je pred verejnosť viacerými 
vefmi úspešnými skladbami a 
jeho názory sa často cituj6 ' 
odborných kruhoch. 

Maďarský bulle tin Hungarian 
Da nce News prinéAa vo svojom 
poslednom člsle r ad zéva!nfcb 
pr!s pevkov. Zvýilené pozornos( 
sa venuje M. Bé jar tovi a jebo 
inscenáciá m na maďarskfcb 
scénach. Maďarské tanečné D· 

menie dosa hu(e vysokú úroveil 
a vyvoláva záujem celého sve
ta. Mnohé zahran ičné osobnoa· 
li hos pitujú na maďarských ta
nečných scénach. 

V Sopronu sa uskutočnHi ' 
júni t. r. dni starej hudby. In
terpreti sa venova li mnobf-1 
maďarským dielam, pripadne 
svetovej tvorbe s tarých maj
s trov. Súčasne sa konali aj 1111· 
minére o s tar e j sve tovej hud· 
be. 

Dni Ruth Zechlinovej sa bu
dú konať v dňoch 7.- 8. sep
tembra t. r. v MUnsteri. Jed· 
nollivé koncerty budú venova
né die lu te jto významnej •f· 
chodonemeckel skladatefky pri 
prlležilosti jej 60. narodeniu. 
Na záverečnom koncerte sa aa· 
torka predstavi vlastnou inter· 
pretéciou svojich čembalovfch 
skladieb. 

Za uj!mavé tituly gramoplal
n! priniesla firma FSM. Pn6 1 

nich mé názov - Slovansk' 
hudba pre violončelo a klavlr. 
In terpreu - violončelista Diet
rich Panke o klaviristka Viola 
Mokroschové - pre tento titul 
pripravili kompozlcie Leoila Ja· 
néčka (Pohádka) . Bohuslan 
Martinú (Variácie na slovan· 
s k ú tému) a Sergeja Prokofie
va (Soná ta D du r ). Druhfm ti· 
tulom je Klav!rna hudba 1 
Ciech , Moravy o Slovenska. V 
podani klaviristky Hanni 
Schmidtove j-Wyssove j platila 
pr iná!ia folklórom iniipirované 
diela Ovofé ka , Martinii, No"· 
ko, Sme tanu a Suchoňa. 



POCTA FERENCOVI LISZTOVI 
Je správne, !e pri jubileách obraciame 

pozornosť na uznávané, preverené, no 
v prltomnos u vart niekedy nie celkom 
docenené hodnoty minulosti. Llsztova 
genialita sa uplatnila vo vlacer9ch sme
roch. SkOr, ne! sa sta l prlekopnlkom 
programového symfonlzmu, odhalil nové · 
mo!nostl klavlrne j techniky a ziska ! sl 
ako pianis ta veddce postavenie v celom 
19. storoči. Jeho hra bola nielen nesl9-
chane bravOrna, ale aj velkolepá a plná 
dovtedy nepoznaného dramattzmu a 
ušlachtllého pátosu. Staré kladlvkové 
nástroje · mu u! nevyhovovali ; konš truk
téri klavlrov boli nOtenl zdokonaliť 'l<la
vlrnu mechaniku a! na Oroveň, ktorá 
ani dodnes v podstate nebola preko
naná. O Llsztov9ch vysok9ch interpre
tačn9ch nárokoch svedčia jeho skladby, 
dostupné Iba t9m najvys pele jšlm klavi
ristom. 

Hadobaé oddelellie Historického tata
,. SloYBalkébo n6rodnébo m4aea v Bra
llalne 11 sté vfroi!le Llsatovho 4mrtla 
actllo trojlooa klavlrnycb koncertov, 
ktoré .odzneli s vllčšlml časov9ml pres
távkami v priebehu prvého polroka 1986. 
Ka!d9 z nich bol svojim s pôsobom prek
vapenlm a vše tky tri dovedna preds ta
vovali poradlm IstO drematurglckll ej ln 
terpretačnO gradáciu. 

Prv9 z koncertov odznel u! 9. feb
ruáru a bol kuriozitou v tom zmysle, 
!e Sil na ňom predstavil ako klavtrlste 
náš popredn9 muzikológ a h udobn9 kri
tik dr. Vladimir Ctllk. Svo j program sl 
sam uviedol poukáznlm na podsta tu 
estetiky romantického o bdobia a form0'
v9m a 1 obsahov9m rozborom jednotll
v9ch skladieb. Predniesol Pe trarcove so
nety č . 123 a 104, Sonátu h mol a Mefls
tovskf valčlk. jeho v9kon vzbudili vše
obecn9 rešpekt. S Istotou vystihol kom
pozlčnO štrukttlru každej skladby a j jej 
umeleck\1 v9poved. Dlhoročné s kOsenos
tt kritika ho viedli k volba správnych 
temp; treba oceniť, !e. v tomto smere 
nezaváhal ani pri technicky najnároč
nej!lch miestach - ba práve v nich sa 
priam vy!lval. Hra l s temperamentom a 
vervou - Išlo mu zrejme viac o v9raz 
ako o čisto zvukovtl s tránku prejavu, a ká 
sa o. l .vyžaduje od profesionálnych kla
vlMstov. Planls tlck9 v9kon dr. V. Cl!lka 
je v našich (a som presvedčená, !e aj v 
širšieh J reláciách raritou a Iste prispeje 
k zv9šenlu jeho autority v oblasti hu
dobnej kritiky ako dOraz dôvernej zna
losti posudzovaného kumštu. 

Na druhom koncerte 23. marca sa 
predstavil mlad9 česk9 klavlrny virtuóz 
htr Slavik, v sO.časnosti profesor Kon
zerva tória v Cesk9ch Tepliciach. Kon 
cert uviedla odbornlčka llsztovského bá
dania u nás - dr. Aleaandra Taubero· 
''· ktorá z~odnotlla Llsztov prlnos v stí 
vlslostl s estetlck9m mys lenlm 19. sto· 
ročla u ko~fronN>vala jeho názory s es 
tetlck9ml náhladml n lektol\9Ch jeho sú
časnlkov (A. W. Ambrosa, E. Hans llcka 
a l.) . Vyzdvihla mnohostrannosť Liszta
vej osobnosti, jeho otvorenos ť voči no
v9m podnetom a predovšetk9m tlprlm
nosf jeho umeleck9ch postojov. Program 
koncertu P. Slavlka bol prinajmenej ne-

zvyčajn9 a lmponujO.cl: Išlo o sdborné 
predvedenie L1sztov9ch Transcendentál
nych etud. Klavirista s Istotou a samo
zrejmosťou zvládol všetk9ch dvanást 
člslel , ktoré priam h9ria prostriedkami 
planlstickej bravory. Disponuje rovnako 
mužnou silou l potrebnou l ahkostou 
dderu, Istotou v hre a kordov a oktáv 1 
perlivou technikou pasáži. A hoci každá 
z etud má poetlck9 názov a zrejme aj 
to mu pr lmeran9 obsa h, v podani klavi
ristu dominovala Ich virtuózna stránka. 
Interpretácia Llsztov9ch skladieb však 
vyžaduje zvuk koncertného krldla - nie 
a zda kvOII sile, a ko sa mnoh! nazdávajO, 
a le kvOll boha tšej farebnos ti, akO ne
možno dosiahnut na menšom klavlrt. 
Zas lO!en9 a pla uz s t od umelca vynOtU 
a j prldavok - Obermannovo Odolle z 
Rokov putovania I. 

Tou Is tou skladbou sa zhodou okolnos
ti začal posledn9 z troch llsztovských 
koncertov, ktor9 sa v9n1močne konal v 
koncertnej s tenl Bratis lavského hradu 
(prvé dva boli v SNM) . VystOplla na 
ňom aas161116 umelkyňa Valep1Jna Ka
menlková, profesorka AMU v Prahe. 
Slovn9 dvod dr. A. Tauberove j bol ten
toraz zameran9 na Llsztove celoživotné 
konta kty s Bra tislavou. Llszt mal k náš
mu mestu zvlášť srdečn9 vzťah - hlav
ne pre to, ! e tu začal svoju umeleckd 
kariéru a postupom času sl tu ziska! 
kruh Oprlmn9ch prlatelov, ktor! s l ho 
cenil i nielen ako v9ntmočného umelca, 
a le a j ako velkO osobnost r9dzeho cha
rak teru. Na jeho oplltovné návš tevy, kto
r9ch bolo v rokoch 1820- 1885 dov\ld
na p!ltnást, sa zachovalo vera cenn9ch 
pa miatok (niektoré boli vystavené vo 
vltrlnach Slovenského národného mO
zea ). 

Program V. Kamenlkovej zahrnoval ok
rem u! spomenutej skladby (O berman
novo O.dolle l Nokturná č. l a 2, XII. 
uhorskO rapsódiu, Sen lásky v As dur 
( Nokturno č. 3 l a Spantelsku rapsódiu. 
V. Kamenlkov\1 var! netreba osobitne 
preds tavova ť - ved je o nej známe, !e 
je plnokrvná hudobnlčka , ktorá rozu
mte svojej veci a vie -odhallt a verne 
tlmočiť skla datelov zámer a da f zmy
sel každej fráze, každému odtienku, kaž
dej zámlke . . . U! prv9ml tónmi prenik
la do obsahu skladby a navodila po
trebnd atmosféru. Jej v9razovo bohat9 
prednes dokáže vyjadrit vzlet, vášeň a 
extázu, ale a j pohrO!enle do sn a, nosta l
giu, pokoru a rezignáciu. To všetko a 
eš te ovela viac, ne! možno vypovedať 
slovami, vyžaduje llsztovská interpretá
cia, ktorá rozhodne nie je tba klavlr
nou akrobaciou. Program V. Kamenlko
vej vyvrcholil oboma ra psodickými 
skladkaml. V nich a v Im podobných 
skladbách spracova l Llszt folklórne mo
tlvy na svoje časy objavným a virtuóz
ne vyčerpávajO.clm spôsobom, čo bolo 
prvým krokom k neskoršiemu rozvoju 
národných škOl. Obecenstvo nešetrllo 
pre javmi uznania, za čo sa umelkyňa 
odvďačila dvoma poeticky ladenými prl
davkamt ( Consola tlon č. 2 a jeden zo 
Zabudnut9ch valčlkovl . 

LJUBA MAKOVICKA 

Z Komorných koncertov MDKO v Bratislave 
V aprflovom cykle Komorn9ch kon

certov usporladan9ch MDKO pripadol na 
15. 4. 1986 ptesňov9 večer zahraničn9ch 
umelcov - Uty Prlewovej a Jllrseaa Fre· 
tare, sólistov Nemeckej štátnej oper y v 
Berline a dr!lterov titulu komorný spe
vák (Kammersllnger) . Dra maturgia ich 
plesňového koncertu sa orientovala hlav· 
ne na nemecko romantlckd pleseň 
(Scbumenn, Schubert , Brahms). Rozs iah
ly program uviedol )Organ Freler cyk · 
lom Roberta Schumanna Llederkrels , 
op. 24 na texty H. Heineho. Vynlkajdco 
dlsponovan9 barytón s velmi bohatou 
dynamickou §kálou, perfektnou artiku
t•clou a mäkkým farebn9m hlasovým 
materiálom zaujal hned v prvej plesni 
cyklu "Morgens steh' Ich aur~. Všetkých 
devaf plesni cyklu Interpretoval s ume· 
leckfm nadhfadom a istotou. je zrejmé, 
le práve tieto piesn~ patria k jeho kme
l!ovému materiálu. Výberom plesni Fran
u Schuberta na texty j. W. Goetheho sa 
uviedla Uta Prlewová. Má pekn9 fa
rebn9, velmi mllkk9 tón, vynlka jlice le
sato, velk9 rozsah s v9borne vyrovna
n9ml registrami a zdravli muzikalitu . Zo 
llestlch plesni, ktoré st Interpretka vy
brala, zaujali najmä Pleseň Mignon, Su
letka a Gretchen am Splnnerade. Spe
váčka s bohat9m vnt1torn9m v9razom 
tlmočila obsah Goetheho zhudobnenej 
poézie. pričom nevybočlla zo zásad ples· 
novej Interpretácie. Druhli čast progra
mu otvorili obaja umelci plesňami ne
meckého skladatera Ernes ta Hermanna 
Meyera, ktor9 na priek tomu, ! e sa v 
NDR vera uvádza, je takmer neznámy. 
Plesne Richarda Straussa, z ktor9ch mi
moriadne sugestlvne zaznela pleseň 
Helmkehr, op. 15, č. 5 a záverečná 
Zuelgnung, op. 10, č. l Iba potvrdlll 
spomlnané kva lity JOrgena Frelel'a. Vý
borné frázovania, dynamic ké prepraco-
vanie, velk9 rozsah a Intenzita v9razu 
ukázali , že spevák mus i byt vynikajúci 

i na opernej scéne. V závere koncertu 
Uta Prlewová zaspievala Cigánske ples
ne, op. 103 Johannesa Brahmsa . Vďač
né ples ne našli výbornd Interpre tku v 
speváčke a uroblll bodku za t9mto ver
ml hodnotn9m, po umeleckej stránke ab
so!O.tne stopercentn9m koncertom. 
Oboch umelcov sprev4dzal Chrletopb 
Albrecht von. Kampt1, ktor9 zaskočil za 
Helmuta Oertela. 

Pozastavit sa však mus lme nad jednou 
základnou vecou (nesporne potrebnou 
k výborn9m umeleck9m v9konoml , a to 
je publlkum. Je zará!ajťlce, ! e koncerty 
tijkejto O.rovne nema jd adekvátne poslu
cháôske mllleu. Speváci tak9chto mien 
s l Iste zas lli!la zodpovednejšiu propa
gáciu; zdá sa, že tu ide a j o neujas
nený vzťah usporladatera k bratis lav
skému koncertnému životu. 

EVA BLAHOVA 

Slovenské kvarteto sl hladá už n ie
kolka rokov svoj ......: nie vlastnou vlnou 
s traten9 - umeleck9 profil, ktor9 mu 
vd9chol dnes u! zosnul9 prof. Aladá r 
MO!!. On bol t9m nezabudnuteln9m u
meleck9m vedťlclm a duchovn9m otcom 
Slovenského kva rteta ; tu sa potvrdzuje 
opak zaužfva ne j frázy , ! e totiž nie kaž
d9 človek je nahradltelný. Sledujdc v9-
voj Slovenského kvarteta l jeho vystú
penia s B. Monoszonom, so vskutku 
skve19m umelcom, a dnes s nov9m pri· 
mártom Ewaldom Danelom muslm kon
štatovať, že proces hladanla nového In
terpretačného profilu op!lf začlna. Po
tvrdli to 1 komorný koncer t venova ný 
65. v9ročlu založenia KSC , ktorý sa ko· 
nal v Zrkadlove j sieni Pri maciá lneho ptt 
láca 13. mája 1986. 

V O.v odnej časti programu sme s l vy 
počuli Hummelovo Sláčikové kvarte to 
č. l G dur - dielo v9sostne romanl1C· 
ké cel9m svojim kompozlčn9m ús trojen· 
stvom a s drama ticky rozohran9ml evo 
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RUDOLF 
NOVAK 

V9znamného životného jubilea sa do
žil 24. jO.na t. r . hobojista a pedagóg 
Ina. RUDOLF NOVAK. U! jeho dedo h rá· 
val na kontrabase, otec na harmonike 1 
na klarinete. Je najstarši zo štyroch so
rodencov-hudobnlkov, z ktor9ch najzná
mejšlm sa stal zas!. umelec plk. Milan 
Novák. Na začiatku 2. svetovej vojny 
prijali študovať Rudolfa Nová ka pOvod
ne husle na HudobnO a dramatlcktl 
aka démJu. Vtedajšia situácia po ndtenom 
odchode česk9ch hudobnfkov zo sloven
sk9ch orchestrov do tzv. Protektorátu 
vyžadova la riešenie čo najskôr doplni( 
hudobnlcke kádre z vlastných zd rojov. 
A tak na odporO.čanle vteda jšieho riadi
tela Státneho konzer vatória Frica Ka
fendu sa zača l Rudolf Novák venova ť 
hoboju. Popri hudobnom vzdelan! ukon
čil paralelne a j stredoškolské vzdelanie 
a spolu s maturitou na gymnáziu ziska! 
v r. 1945 aj absolutórium na konzerva
tóriu. Do vtedajšieho Orchestra brati
slavského rozhlasu nastdpll ako hobojis
ta, a le popri zamestnani študoval aj na 
Vysoke j škole technickej a zl-skal tu dtp
lom s tavebného inžiniera. 

Ešte a ko poslucháč sl R. Nová k na 
medzinárodnej s úf.a! t vo Weimare vy
bojoval 2. cenu, na l. svetovom festivale 
demokratickej mládeže v Prahe ziska! 
v r. 1947 3. cenu v hudobnom odbore 
a v r. 1949 na Medzinárodnej sú fa! l v 
Zeneve obsadil 6. miesto. 

Bohatá je jubllantova koncertná čin
nost. Venuje sa jej od š tudentských ro
kov - ako sóllsta l komorný hráč. Na
š tudoval l nahral viaceré hobojové kon
cer ty, sonáty, koncertantné skladby l ko· 
mor no tvorbu so zastúJ>enlm hoboja. Pat
ril k horllv9m propagátorom domácej 
hobojovej llteratOr y. Vlacer9ch autorov 
podnietil k vy tvoren iu opusov venova
ných tomuto dychovému nás troj u. Rad 
z nich premiérova! bud sám alebo jeho 
! laci. 

In.g. R. Novák je zakladajocľm č lenom 
orchest ra Slovenskej filha rmónie, kde 

lučn9ml partiami , ktoré sli nesmierne 
prlta! llvé. Hummel tu priam an ticipu
je romantické prvky kvartetovej ll tera 
tdry. V Menuete napriklad je to lst9 
druh viedenskej melodiky, v ďalšieh 
brtosn9ch častiach sd to najmll spôso
by chápania klasickej plesňov ej tvaro· 
vostl, premeny klasicky ponlman9ch flo
rltOr na behy, rozklady a kordov a Iné 
kinetické elementy. Interpreti podčlark · 
ll práve tie to momenty št9lovej osc llll 
cle k hudbe romantikov 1 ked' práve 
Hummelova metrorytmlcká usporiada · 
nosf a volnejšl v9klad tempa s prvko 
ml gestlckej IIOzle v zložke tva rovej pO 
sob111 dosf nezažilo. Napriklad sprievod
né hlasy oproti primá rnym melodlck9m 
llnlám pOsobll l trochu nevyvážene, hluč
ne a nervne; slovom nejednotn9 názor 
na Hummelovo dielo miestami tak tro
chu vystupova l na povrch. V hre chýba· 
la 1 v9razová a farebná pluralita, dy
na mická pes tros t a najmä ušfachtllosc, 
gracióznosť ako tvorivý kontrapunkt k 
v9buSnostl a dravosti, ktorá vo všetk9ch 
dielach dominovala. 

V prvej časti programu sme sl vypo
čuli l Sosta kovlčovo l. sláčikové kva rte 
to - dielo priam klasicky priezračné. 
zvllčša bezstarost né, prežlarené jurou u 
mladlckou vervou. hoci apela tlvne for-

Sn!mka: ). Bakala 

bol do r. 1979 vedúcim hobojovej sku· 
plny. Má trvalé zásluhy o rozv·oj tohto 
telesa. Medzi jeho ! lakov patria členo· 
vla hobojovej skupiny SF, ktor9ch pri· 
pravll pre umeleckli prax jedna k na 
Konze rvatóriu (1951-71) a od r . 1953 do· 
dnes na VSMU v Bratislave. O v9bor 
n9ch pedagoglck9ch v9sledkoch svedč! 
a j rad trofeji, ktoré sl prlnášajl\ jeho 
!iaci z domácich l medzlnárodn9ch stí · 
fa! l. Vďaka týmto Os pechom poz9vajú 
Ing. Nováka za člena medzinárodných 
porôt a j do zahraničia. Nebude prehna 
né konštatova ť , !e b9val9 žiak P. Ortha 
- Ing. Rudo lf Nová k je zukladaterom 
s lovenskej ho bojovej školy, pretože nie· 
len v orches troch hrajO, ale oj na všet 
k9ch troch s lovenských konzervatóriách 
vyučujú jeho odchovanci. 

Za zás luhy o rozvoj slovenského dy 
chového umenia ziska! jubilant viaceré 
uznania: r. 1968 od Ov Národného fron 
tu pri prlle!ltos tl 50. výročiu vzniku Ces 
koslovenske j republiky pamlltnO pla ketu, 
r. 1969 ako člen SF od MK SSR za dl 
horočnú v9znamnú umeleckú činnost v 
telese čestn9 titul zaslOžllý člen SF, 
r. 1973 od rladltela SF, ZV ROH a ZO 
KSS čestné uznanie .. za vzornO prácu~. 
r. 1974 od ministra kultliry SSR čes tný 
titul Vzorn9 pracovnlk kulttlry a r . 1979 
od umelecke j rady v SMU pri priležitostí 
30. výroč ia za loženia školy pamlltnú 
meda ilu. 

VLADIMIR Cl!JK 

Na pozvanie spevdckeho zboru TECHNIK 
SVST pr icestoval k ndm zal!latk om ftína 
t. r. ftnsky vysoko~kolskfí spevdcky zbor 
MUSICA z Univerzity v fyvllsky l ll. Zbor 
MUSICA k oncertoväl v Trnave (5. 6.}, 
v PieSťanoch {8. 6. } a spolu so svottm 
lwslllelom v koncertnef sieni Klarisky 
v Brat isl ave (8. 6. }. Program zbor u tvo
ril/ predov~etkfím polyfontck(} skladby 
eur(Jpskych autorov 15.-17. stor . a típra· 
vy /lnskych tudovfích piesnt. Nafvlll!~ef 

pozornosti slovensk(}ho publika sa te~i

la skladba dirigenta zbor u Pekku Kos
tiainena Misa In Deo salutare meum. 

Sn!mkn: V. Hák 

mulovnné otázky, vyslovené do nezná
ma a navyše 1 nedopovedané, dávajú tu
šlf rod tace sa duchovné rozmery sklada
tela. l tu by bolo možné hlbšie prenik
nú do duchovného organizmu diela, vy
chu tnávať opojntí sladkosť Sostakovlčo
vej mladosti, brieždenie jeho génia a 
tvorivé sebapoznávanie v hudbe. 
Záve rečná časť koncertu pat ril a Boro

dlnovmu Kvarte tu č. 2 D dur, kde sa 
odohrá va množstvo v9razov9ch a du
chovných premien od dramatickej taneč · 
nosti až po zádumčivosť noktu rna. je 
to dielo, v ktorom možno ukázať šlrok9 
prejav spôsobov · h rania. modelovania a 
vcifovanla sa. Všadeprltomná kantabll · 
nos(, riava , spevu jednoznačne vystupuje 
z tejto hudby na povrch a ešte l v tech · 
nlcky exponovan9ch partiách presvitajú 
kon túry tvarov a llnll hl boko zažite j a 
osobnostne pretavenej ruskej melodiky. 

Až sa I nt erpretačne vyproflluje Sto· 
venské kva r teto, a'= začne bez zábran 
tvorU a muzlclrova f. bude možné sprls· 
nlt kritériá náročnosti a plsaf trochu 
Ina k ako dnes. Dopra jme preto viac ča · 
su a sústredenej práce Slovenskému 
kvartetu s nov9m prlmárlom. aby tuk 
a ko v minulos ti opSf reprezentovalo sto 
venskú hud obnú kultúru na celom svete. 

IGOR BERGER 
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CARL HERFURTH V PREŠOVSKOM HUDOBNOM ŽIVOTE 
Pri štúdiu arch!vnych materiálov 19. storočia som 

prišiel do styku s množstvom mien hudobníkov a skla 
dateiov, ktor! pOsobtll v službách mesta Prešov. Nie· 
ktoré mená sa v záznamoch objavovali mene) často, 
tné zasa časteJšie. Meno Carla Herfurtha, ktor9 účinko· 
val v Prešove v prveJ polovici 19. storočia, sa vysky· 
tovalo frekventovaneJšie. 

Kultúrny život v Prešove sa rozvljal v závislosti na 
hospodárskych a pollttck9ch pomeroch vtedajšeJ doby 
a najúspešnejšie sa realizoval v oblasti v9tvarného ume
nia, najmä stavltelstva. Formoval sa l nov9 literárny 
život a velk9 krok vpred urobilo dtvadelnlctvo. Cu19 
bol l hudobn9 život. Hoci sa doteraz o ňom pomerne 
málo plsalo, neznamená to, že neexistova l. V archive 
mesta Prešova l v rôznych dobov9ch plsomnostlach sa 
vyskytujú pomerne časté zmienky o rôznych hudobn9ch 
poduja tiach. Svedčia o tom, že už v teJ dobe tu pôs o· 
bill v9znamn1 učitelia hudby, poprednl muzikanti, zá· 
bavné Inštrumentálne s~uplny, vo)ensk9 dychov9 or
chester. Dôkazom lntenzlvneho hudobného diania v tom
to obdobi je l účinkovanie hudobnlkov a skladateiov 
a k9ml boli František Zomb, jozef Janlgh, Karol Kloss. 
V9znamnú úlohu zohralo l prešovské kolégium, ktoré 
malo tri spevácke zbory, a to dvadsaťčlenn9 nemeck9, 
dvanásťčlenn9 slovensk9 a dvanástčlenn9 madarsk9 
zbor žiakov. Z tejto s tručne J charakteristiky možno vy· 
vodiť záver, že hudobn9 život Prešova bol na žiadúceJ 
t1rovnl. A práve do tohto hudobného diania v9razne za
siahol Carl Herfurth. 

CARL TRAUGOT HERFURTH sa narodil v roku 1790 
v sas kom královstve v starobylom meste PJrna (Per
no). ktoré lež! na Iavom brehu rieky Labe v bllzkostl 
Dráždan. Z nášho hladiska je zaujlmavá táto skutoč· 
nost aj preto, lebo samotné mestečko sa nachádza v 
oblasti b9vale) vlasti Lužtck9ch Srbov. 

V roku 1807 sa Herfurth presťahoval zo Saska do 
Uhorska. Počas dvojročného pobytu v Pešti ( 1807-
1809) sa zoznámil so životom l mentalitou uhorského 
ludu. V roku 1809 priš iel do Prešova. Až po prlchod 

Staré Mestské divadlo v KoAiclach (1790-11194 ). 

do Prešova, kedy sa vlas tne začala hudobná činnost 
Carla Herfurtha , s ú tnformécle o ňom velmi s trohé. 
Zá klady hudobného vzdelania zlskal pravdepodobne v 
Pešti a daleJ s a asi zdokonaroval v hudbe sám štúdiom 
dostupne) literatúry l zapo)enlm sa do vtedaJšieho hu
dobného diania. Nauč il sa velmi dobre hra ť na klavlrl 
u no organe. 

v Prešove sa v roku 1812 oženil so sedemnastročnou 
Teréziou Andraš kovou. Po Osmich ro koch manželstva 
sa Im na i'Odll syn joseph Adolph, po odstupe ďalšieh 
siedmich rokov druh9 syn Carl Gustav, ktor9 však o 
necel9 mesiac po na roden! zomrel. Obdobie od roku 
t809 do roku 1931 je zatial plné nejasnosti. Nevieme 
presne, kde Carl Herfurth pôsobil a čim sa zaoberal. 
Podla s troh9ch záznamov v archlvnych materiáloch 
možno však usudzovať , že hrával ako muzikant na rôz
nych hudobn9ch podujatiach. zábavách a báloch, pri
pad ne súkromne vyučoval hudbu. 

v máji 1831 Carla Herful'tha prijali do zväzku mesta 
Prešova a o rok neskOr , v sep tembri 1832 ho prijalo 
mesto do svojich služieb. V mestsk9ch účtovn9ch knl · 
hách tohto obdobia figurov a l ako .,turnerus" a z.a túto 
službu poberal ročn9 plat 250 Horenov. V uvedenej 
funkcii ho mesto viedlo až do roku 1839, kedy fu nkcia 
zanikla. Herfurth však pracoval dalej pre mesto. a to 
a ko regenschorJ. čo podnetne vpl9valo na jeho hudob 
nú tvorbu. Samozrejme, komponovať začal už skôr. Vy
hfadával tiež nové prlležltostl , ktoré by mu poskytli 
zdokonalenie, predovše tk9m po odbornej strénke. Nad
viazal konta kty s vtedy populárnym a známym buda
peš tianskym klaviristom Thadeom Stockerom . ktor9 ho 
zoznámil so svojim prla telom. hudobnlkom Kázmérom 
Sárkllzym. Počas návš tev svojich prlatelov spoznal Her· 
furth velmi dobre tamojšie hudobné dianie. Do Pešti 
sa vtedy dostal ch9r o hudobn9ch akadémiách uspora
dúvan9ch grófom Fáyom v k a~tlell ded inky Fél . Na 
t9chto akadémléch sa zúčastňovali význačné osobnosti 

19. STOROČIA 
vtedajšieh o Uhorska, diskutovalo sa o naj rozltčnejšlch 
hudobn9ch problémoch , hrali sa hudobné diela prltom
n9ch skladatelov l sami autori predvádzali svoje kom· 
pozlcle pre klavl r, husle a Iné n ás troje. He rfurth tieto 
podujatia navštevoval v rokoch 1830 až 1835 a prav
depodobne vďaka nim sa sta l známym v celom Uhorsku 
svojou dokonalou hrou na hoboji. 

Očast na hudobn9ch a kadémiách grófa Stefana Fáya 
mala však vplyv ~ na d alšlu tvorlvl1 s kladatelskú čin
nost Carlo Herfurtha. O Jeho osobnost prejavili záuJem 

. .... 

/1 

Titulo~ Ust diela C. Herfurlha Troll Hongro11e1 pre Yio
lončelo sólo so sprleYOdom d•ocb hull, Yloly a balu. 

Snlmka: Hud. odd. HO SNM v Bratislave 

1 vo vtedajšom košickom divadle. Herfurth ponuku pri
jal a stal sa dirigentom košického divadelného orches
tra. Okrem neho dirigoval a) prešovsk9 amatérsky d tva
deln9 orchester na prlležltostn9ch vystl1pentach, často 
tiež dirigoval na velk9ch báloch v Prešove a Košiciach. 
Pre ta kéto slávnostné prlležltostl naplsal tanečné a po
pulárne skladby rozličn9ch názvov l dnihov. 

Svojou pracovnou zanietenosťou sl Herfucth zlskaval 
čoraz väčšiu vážnosť a popularitu. S elánom komponu· 
je a s nadšenlm sa venuJe kultl1rnoosveto'{e) činnosti , 
a to i na sklonku života. C. Herfurth zomrel v Prešove 
oko 74-ročn9 v roku 1864. 

RozvoJ hudobnozábavnéh o žánru v Európe priamo 
vpl9va l 1 na tvorbu Carla Herfurtha , ktorého prevaž· 
ná čast zachovaného s kladatefského odkazu patri zá
bavno-Gžltkove) hudbe. Herfurth ako s kladatel bol ver
mt obft1ben9 nielen v Prešove, ale l v ln9ch v9chodo· 
slovensk9ch mestách. Jeho skladby sa hrávali v Bre
tislave, Košiciach, Kežmarku, Bardejove, Levoči, ba I .v 
Budapešti a niektoré vyšli aj tlačou. V skladatelskom 
odkaze C. Herfurtha dominu Jú dobové tance, ako länd
lery, valčlky, écossolse, mazurky, hungaresky, galopy. 
polonézy a Iné. Počet zach ovan9ch diel predstavuje vyše 
100 skladieb. Z jeho clrkevn9ch skladieb sa zachovala 
Iba jediná kompozlcla. 

Pri skúmani archlvnych materiálov mesta Prešova a 
ln9ch v9chodoslovensk9ch miest som objavil tieto Jeho 
skladby : dve skladby (Deutsche) v rukopisneJ knižke 
.. Prima llnea musica lns trumenta lis" z roku 1816, .,Ach t 
Deutsche fU r Klavler" z roku 1822, dva tan ce uverejne
né v zbierke .,Tiz Jegl1jabb eredetl magyar nemzeti tan
zok " z roku 1825 . .,Tanzmuslc In redou ten Saale fUr Pla· 
no· for te" z 1•oku 1886, .,Deutsche Samt Ttio fUr Kle
vier" z roku 1831, ,.Redout Walzer fUr Klav!er" z roku 
1836, .. Trols hongrolses". orchestrálnu skladbu ,.Gute 
Nacht" , sprlevodnl1 hudbu k zábavnej pantomíme 
.. Nagylda \. lakodalom". orchestrálnu skladbu .,Graduale 
Pastorule . 

Dovollm sl bližšie sa pristaviť pri nlektorS>ch z uve
den9ch diel. 

DEUTSCHE. Prvotinami z prác, ktoré sa ml podarilo 
nájsť , sú dva krátke štylizované nemecké tance -
Deutsche - v lnštruktlvnej rukopisneJ knižke Prima 
llnea musica lnstrumentalts z roku 1816. Očel tejto kni
žOčky vysvet luje samotn9 podtitul .,Kurze, lelchte und 
Fundamentelle On relfung zur Inst ru ments ! Music In s pe· 

cte zum Klavler oder Plano-forte" (Krátke, fahké a z6· 
ki<Bdné návody k Inštrumentálne) hudbe určené pre 
klavlr a lebo planoforte). Je to teda knižOčka určen& 
pre zač1a točnlkov v hre na klavlrl. Skladá sa z dvoch 
časti , a to z teoretickej a praktickej. V prvej časti sO 
vysvetlené základné hudobné pojmy (nota, n otová osno· 
va, notov9 klúč , zv9šenle a znlženle tónu , takty atd.) 
Druhá čast obsahuje praktické k•avlrne cvičenia a drob 
né skladbičky. Okrem vlastn9ch skladieb Carla Her· 
fur tha nachádzame v nej menuety joseph a Haydna, zvy· 
šok tvoria štylizované polské, nemecké l ruské fudové 
plesne a tance. 

DV~ UHORSK2 TANCE. Pri s t retnutiach Herfurtha s 
Thadeom Stockerom a Kázmérom Sárkllzym vznikol n6 
pad vytvorit spoločné hudobné dielo, na komponovanl 
ktorého by sa všetci traja podielali svojimi kompozf. 
clami. Tak vyšla v roku 1825 v Pešti zbierka desiatich 
skladieb pod názvom Tl!z legGjabb eredetl magyar nem· 
ze ti tanzok (Des at najnovši ch p0vodn9ch uhorsk9ch n6 
rodn9ch tancov ). Z tejto zbierky sú člsla 9 a 10 kom po 
zlclamt C. Herfu rtha. 

T~NZMUSIC IN REDOUTEN SAALE FOR PIANO-FOR· 
TE. Rukopisná zbierka klavlrnych skladieb salónneho 
rázu pochádza z rokov 1826-1828. Každá z desiatich 
samostatn9ch časti, z ktor9ch sa skladá, má ln9 cha 
rakter a vystupuje pod osobltn9m názvom (napr. Sechs 
Ländler, Deutsche Samt Trlo, Drel Menuetten 11 pod.). 
Je to zbierka drobn9ch, technicky nenáročn9ch klavlr· 
nych s kladieb s lúblvou melodikou, fahkého ta nečného 
charakteru. 

REDOUT WALZER FOR KLAVIER. Carl Herfurth, sú 
dlac aJ podla zachovan9ch skladieb tejto zbierky, bol 
pohotov9m s kladatelom, dobr9m muzikantom so zmys· 
lom pre melodickú, harmonlckťl a rytmickú v9stavbu 
tanečn9ch s kladieb. 

TROIS HONGROISES. Okrem klavlrnych skladieb C 
Herfurth plsa l i diela pre vl!č§le Inštrumentálne obsa 
denle. K nim patria a 1 Tri hungaresky pre vlolončelové 
sólo so sprievodom dvoch husi!, violy a basu. Zvlášť 
pozoruhodn9 je náročn9 part !Sólového v:iolončela, čo za. 
Iste dáva tušiť, že Carl Herfurth musel hru na tomto 
nást ro]! aj velmi dobre ovládať. 

GUTE NACHT. SERENADE VON HERFURTH. Serené· 
du s názvom Dobrl1 noc naplsal skladatel pre orches 
ter, zložen9 zo sláčlkov9ch , dreven9ch a plechov9ch 
dychov9ch nástrojov a tympan. Všeobecne ju mo!no 
charakterizovať ako typickú salónnu skladbu tohto ob· 
dobla , svojim spracovanlm a melodlčnostou la hodlacu 
uchu poslucháča. Badať však v neJ 1 rast muzlkallty a 
celko vej hudobnej vyspelosti Carla Herfurtha. 

NAGYIDAI LAKODALOM. Z činnosti v košickom dl· 
vadle s toJI za zmienku spl."levodná hudba k zábavnej 
pan tomlme Nagyidal lakodalom ( Vefkoldská svadba). 
Pôvodnú hru naplsa l SOIOssl. 

GRADUALE PASTORALE. je jedn9m z na jrozslahlef· 
šlch zachovan9ch orchestrálnych diel Carla Herfurtba. 
V roku 1865 dokomponoval Carl Schmidt k tomuto die· 
lu vokálny part pre š tyri hlasy (soprán, alt, tenor, bas ). 
Graduale' pastorale sa zrejme nacvlčovalo k Vfanočn9m 
obradom a pri tejto prlležltosti sa popri orches tri uplal· 
nll l spevácky zbor katollckeho kostola v Prešove. 

Hudobn ú činnos(. tvorbu a pôsobenie Carla Herfurtha 
treba hodnotiť nanajv9š kladne. Na vtedaJšie pomery 

Farak~ kos tol s nlzkou vetou v Prelove koncom 19. 111· 
rol! la. 

bolo pozlllvom, že sa mu podarilo presadi! s ta nečnou. 
salónnou hudbou. Priniesol ňou do hudobného života v 
Prešove vera sviežos ti, novostt 1 optimizmu. jeho po· 
pula rlta je toho na jlepšlm dôkazom. Bol pOvodom Ne· 
mec. no úspešné účinkovanie v Prešove a jeho podiel 
na hudobnom rozvoj i v9chodného Slovenska je viac 
než evldentn9. Bol jedn9m z t9ch nadšen9ch muzlkan· 
tov. ktor! pomáhali budovaf hudobn9 život a hudobné 
tradlcle v Prešove. 

Osobnosť Carla Herfurtha sl preto zasll1t!, aby bola 
vyzdvihnutá 11 ocenená . DANIEL SIMCII 

mesta . Ide tu o clefavedomú 
11 funkčnú lnvestlclu podrob· 
nosti t9kajúclch sa hudobného 
života - o čom nás autor pre 
svedčil už v predchádzajúcich 
monografiách. 

BARDOS KORNE:L: SOPRON ZENE:JE A XVI.- XVIII. 
SZAZADBAN, BUDAPEST 1984, 650 STR., 15 VYOBR. 

Uvedené práce najmä z hla· 
d~ska časového ukazova te le sú 
rozdielne a závisia vždy od 
pra menného (na jm ll archlvne· 
ho) materiálu v jednotllv9ch 
mestách. Základn9m v9chodls· 
kom pre spracovanie spomlna
n9ch regionálnych monografii 
sú v p1·vom rade miestne adml
nlst ratlvne, škols ké, cirkevné l 
dvorské archlvy. Závažn9m po
mocnlkom v bádatefske) práci 
je prlslušná historická Iitera 
tara od najstaršlch čias až po 
sťlčasnos!. Zv9šená pozornosť 
sa venu je dobovej tlači a ohla
su hudobného života v nej. 
T9m sa v každom prlpade vy· 
tváril pomerne š iroká p1·amen· 
ná základňa , ktorá umožňuje 
načrtnút za tia l najpodrobne)~l 
a na jdlferencovanejšl obraz hu
dobného života v jednotllv9ch 
teho s t red iskách. Al v prlpade 

recenzovanej publikácie tento 
prls tup a utorovi umožnil zma
povať hudobnú a ktivitu hlav· 
n9ch clrkevn9ch zborov v Sop· 
ronu , v jednotllv9ch s tupJ1och 
šoprons k9ch š kôl . uplatJ1ovanle 
hudby v meštia ns kom živote, 
najm!! nu vere)n9ch mestsk9ch 
s lávnostiach, koncertoch a na
koniec vytvori( obraz o kom· 
pozlčnej a Interpretačnej prá· 
cl hudobnlkov a skladatelov v 
Sopronu v obdobi rokov 
1500- 1830. CelO tematiku K. 
Bárdos za1·aduje do kultťlrno

polltlck9ch premien v9voja 
mestskej spoločnosti v obdobi 
hudobnej renesanc ie , baroka a 
klasicizmu. je pozoruhodné, že 
autor sl dal záležať aj na zdan· 
liv9ch maličkostiach, detailoch. 
aby čo najkomplexne)šle, v čo 
najšlr~l ch súvislos tiach vykres
lil obraz hudobnej minulost i 

Publikácia je oboha tená ob· 
slahlym tematlck9m katalógom 
Veroniky Vaulnecaovej, men· 
n9m a vecn9m registrom a pri· 
lohou dobov9ch fotografii. Maďarská a kadémia vied pri · 

pravuje pl!tzvl!zkové dejiny 
hudby v Uhorsku. Maďarsk! hu 
dobnl historici venujú osobit· 
nú pozornos! v9skumu hudob· 
ne1 kultúry vo väčšieh mestách 
v 16.- 18. storoči. Z prác po
predného maďarského hudob· 
ného historika Kornéla Bárdo
sa k tejto tematike treba pri· 
pomenat Jeho monograflck~ 
spracovanie dejln hudobnej 
kultúry v Pécsl v 18. storoči 
( 1976 l . o hudbe na dvore Esz-

terhézyovcov v Ta te v rokoch 
1727-1848 (1978 1, o hudobneJ 
kultúre mesta Gyl:ir v 17. a 18. 
storoči (1980 ). najmä vlak Je· 
ho najnovliu monografiu o hu
dobnej kultúre mesta Sopron 
v 16.-18. storoči. 

K. Bárdos sa okra jovo dotkol 
už aj v9skumu hudobnej kultú · 
ry v Košiciach a najnovšie aj 
v Bratislave. Išlo mu vždy o 
prejavy hudobnej kultúry v 
t5'chto mestách v obdobi feuda 
liz mu 

Vo všetk9ch Bárdosových 
prácach nájde s lovenská hu· 
dobná historiografia veta SÚ· 

vlslos ll s hudobn9m životom 
miest na Slovensku. a to tak 
v rovine kompozične) , lnterpre 
lačnej (organis ti . hudobnl pe· 
dagógovla) ako aj v rovine 
repertoárovej (skladby zacho· 
vané v jednotliv9ch lnvent6 
roch u fondoch) . 

MARIA POTEMROVA 


