
ll. CELOŠT Á lNA KONFERENCIA 
O HUDOBNEJ VÝCHOVE 

SljyiiCJitDébo onorenla ll. celolt6tnej .konferencie o hudobnej 'tjcbo.e aa :16· 
tiiiCaJIJ yJaceré yfznamné oaobnoatl n61ho hudobného IJyota. ZlaYa: n6r. nme· 
lee J. Cikker, 'zaal. umelec ). Boh6i!, zaal. nmelec doc. dr. L. Barlu, DrSc. 

Ut druh~krát sa zišli v Nitre (ll. 
-13. novembra 1986) poprednl pred
stavitelia nášho hudobného života, aby 
~okovali o aktuálnych otázkach pro
greslvneho napredovania hudobnov~
chovného a vzdelávacieho procesu. Po 
podrobnej anal~ze . procesu formova· 
nla vedomia mládeže socialistickej 
spole>enostl, zachytenej v t~chto dňoch 
prava vychédzajt1com vyše štyristo 
str4nkovom zbornlku, sa ukázala ak
tu4lna potreba preverenia stavu prl
pravy učltelov hudobnej v~chovy na 
pedagoglck~ch fakultách a ln~ch ty· 
poch ~kOl. ll. celoštátna konferencia 
na tdto tému sktímala vyt~čen\1 pro
blematiku v čo najšlršlch súvislos
tiach. Jej hlavn~m usporladatelom bol 
Zväz československých skladatelov 
spolu so Zväzom slovenských sklada
telov, Zväzom l!eských skladatelov a 
koncertn~ch umelcov, Ceskou hudob· 
nou spoločnosťou, Pedagogickou fa
kultou v Nitre a Inými lnštltt1clamt. 

Miestom konania konferencie bola 
Pedagogické fakulta v Nitre, ktorá 
ako spoluusporladatel niesla hlavné 
organizačné bremeno podujatia. Aj v 
tomto prlpade treba povedať, že ak sa 
akdsenostl spoja s mimoriadnym t1sl
llm a aktivitou, výsledn~m efektom je 
hladk~ priebeh podujatia umožl\ujt1cl 
hlbok~ ponor do skúmanej problema
tiky. Angažovanie popredných osob· 
nosti je v~sledkom seriózneho prlstu. 
pu k problémom výchovy učltelského 
dorastu. Celá kultúrna verejnosť vy
soko ocenila vrelé slová národného 
umelca J6na Cikkera adresované \1-
l!astnlkom konferencie a prostrednlc. 
tvom televlznej obrazovky aj širokej 
verejnosti. Presvedčivé a hlboko lud
sky precltené želanie čo najlepšieh 
v~sledkov rokovania dodali konferen· 
eli slévnostn\1 atmosféru a potrebn\1 
spoločenskO vážnosť. Tri dni naplne
né prácou možno zhrn(lť do bilancie 
obsahujt1cej okolo 50 referátov a 
množstva zanleten~ch diskusných pri· 
spevkov, ktoré bolo ťažko zhrnťíť do 
sedem strán Záverov z konferencie. 

K najzávažnejšlm referátom patrUI 
slová zástupcov jednotlivých tvori
vých :nazov, burcujtíce k jednote v 
dosahovani čo najväčšej kvality pri 
výchove budt1cich učitelov. Viaceré re
feráty nastolili problém zbllženla školy 
so llvotom a prlpravou výchovy učlte
lov s ohladom na budtlce potreby spo
ločnosti. Anticipačné a prognostické 
požiadavky vo výchove sleduje celá 
prestavba školského systému. V hudob
nej výchove ide najmä o zmenu tra
dičných vyučovaclch metód, vybave
nie SkOl modernou technikou a pre· 
stavbou obsahovej náplne učiva. Vy
užitia modernej výpočtovej techniky, 
elektronlckých zariadeni, hudobných 
nástrojov a názorných pomôcok zod
povedajdclch stavu technického po· 
kroku doby, je poiladavka nannjvý~ 

aktuálna. Vytýčenie a zvládnutie na
stolených t1loh vyžaduje neustále zdo. 
konalovanie riadiacej a organizátor· 
skej sféry školského systému vychá
dzajtlceho z ideológie marxizmu-Jen!· 
nlzmu obdobia rozvinutej socialistic
kej spoločnosti. Ide o velmi vážne 
požiadavky na celý v~chovný systém, 
ktoré bud\1 vyžadovať vytrvalé t1sllle 
celej širokej fronty pracovnikov a tn. 
štlttícll v školskej a kultťírnej oblasti. 
Modernizácia v školstve vždy zname
nala aj potrebn\1 selekciu učiva, vy· 
radovanie nepotrebného a jeho nahrá. 
dzanle nov~m. To všetko má reaUzo
vať vždy učltel, ako najdOležltejšl 
článok reťaze v~chovného systému. 
Preto teda detailn~ pohlad na profil 
absolventa pedagoglck~ch fakt11t a 
ostatn~ch druhov škOl vychovávajt1· 
clch učltelov bol hlavnou náplňou 
konferencie. Pri skťímanl reťaze člán. 
kov v~chovného systému se v nie ma· 
lej miere hovorilo aj o priprava na 
učltelské povolanie, o v~bere pedago. 
glckých talentov a o premyslenl a 
preverenl možnosti lndlkácle doteraj
šieh foriem objavovania a prlj!manla 
študentov na učltelskd profesiu. Za
chovanie kontinuity hudobnej v~cho
vy v nadväznosti od najnižšieho pred. 
školského veku až po vysokoškolské 
štddlum je hladanlm t~ch najlepšieh 
ciest v riešen! nastolen~ch otázok hu· 
dobnej v~chovy u nás. Pri tradičnom 
spOsobe výchovy učltelského dorastu 
stoji v opozlcll k požiadavkám st1čas
nos tl a najmä budt1cnostl s tav prlpra· 
venosti nadradeného článku v reťazi 
výchovného systému vlnou retardač
ného charakteru ďalšieho vzdeláva
nia učitelov na rOznych stupňoch 
škOl. Z tohto hladiska je celá proble
matika prlbllženla školy st1časným a 
buddclm potrebám života vyspelej so
cialistickej spoločnosti velmi zložitou 
a náročnou tílohou neustále aktuál
nou na riešenie. 

Pracovné zasadanie konferencie bo
lo rozvrhnuté do šiestich tematických 
blokov, ktorým predchádzalo slávnost
né otvorenie. Priebeh konferencie 
však málokedy zodpovedá naplánova. 
nému programu. Plánované vyvrchole. 
nie konferencie referátmi šiesteho 
bloku, s programom prlpravy učltelov 
hudobnej výchovy z hladiska st1čas
ných a budt1clch potrieb, bolo z rOz
nych dôvodov roztrťísené v predchá
dzajt1clch blokoch. Patrili sem refe
ráty Miloša Jurkoviča, Ilju Hurn!ka, 
Jll'lho Fukača a Jozefa Vereša, Lad!s. 
Java Daniela a Václava Korbela. 

Na slávnootnom otvoren! sa zťíčast· 
nlll zástupcovia usporladatelských ln
š tltdcl! a Milan Holub z Ministerstvo 
školstva CSR, ktorý bol prttomný na 
celej konferencii. Za Zväz českoslo
venských skladatelov pozdravil roko
vanie )oaef Bohál!. ZdOraznil neus tá
lu potrebu zvyšovania hudobnosti na. 

lieh národqv, čo považuje za prvora
d\1 t1lohu pre všetkých pracovnlkov 
umenia, likolstva kultt1ry. Iba potom 
bude možné počltať so závažným spo
ločenským dopadom umeleckej tvor
by. Predseda · Ceskej hudobnej spoloč
nosti Jlfl BaJer bilancoval doslahnutd 
výsledky za posledné dva roky. In
formoval pr!tomných o zakladani ZS 
s rozš!reným vyučovanlm hudobnej 
výchovy a o prlpravách na otvorenie 
hudobného gymnázia v Ceských Bu
dAjovlclach. Vo sfojom prejave zdO
raznn nezastupltelpd t1lohu hudby prl 
formovani harmonicky rozvinutej o· 
sobnostl človeka a plnen! jeho huma
nitného poslania. Ladialn Burl81 ho· 
voril o problémoch hudobného škol
stva z hladiska občana, umelca a ve. 
deckého pracovn!ka. Vo svojom pre
jave vyzdvihol t1lohu prognostlky vo 
vede. Na základe poznania zákonov 
človek predvlda do buddcnostl, stáva 
sa pánom nad pr!rodou, ako aj nad 
sebou samým. Musi sa však počltaf 
s tzv. ludským faktorom, lebo aj dobre 
myslené ludské zámery maj\1 nleke· 
dy neočakávané závery. Stavia sa za 
využitie prognostlky pre 'Oblast hu
dobného školstva, výchovy a vzdela· 
nla a očakáva od nej signalizovanie 
rôznych stavov. Prognostika vedie lu. 
dl k novým formám myslenia smeru
jtíceho k zveladovanlu lntellgenčnej 
oblasti. To plat! aj pre hudobm1 vý
chovu prlpravujťlcu mládež na samo· 
statné a tvorivé konanie. U nás bude 
potrebné odbt1rať bariéru medzi ume
leckou a mlmoumeleckou aktivitou 
človeka. Ak sa nám to podari, doká· 
žeme, že umenie nie je ten vecou tíz. 
keho okruhu zainteresovaných lud!, 
ale vecou všetkých nás a dôležitou 
sťíčasťou želatelnej podoby našej bu. 
ddc nosti. 

Vysokd ťíroveň hudobného školstva 
reprezentovalo Dychové trlo tlakov 
r:Su z Havl!čkovho Brodu, ktoré pred
nieslo v slávnostnej časti konferen· 
cle Mozartova Divertimento B dur. 

O práci Komisie pre otázky hudob· 
nej výchovy pri Zväze slovenských 
skladatelov referoval Mlloi JurkcnU!. 
s umarizoval dosiahnuté výsledky v 
oblasti výchovy zbormajstrov, výchov
ných koncertov a v oblasti prlpravy 
učltelov hudobnej výchovy. Zároveň 
Informoval prltomných o prlpravách 
na založenie Slovenskej hudobnej spo. 
ločnostl. V tejto sl1vlslostl sa usku
točnilo v Nitre aj spoločné zasadnutie 
ústredného výboru Ceskej hudobnej 
spoločnosti a Prlpravného výboru Slo. 
venskej hudobnej spoločnosti. Vytýči· 
ll sa spoločné ťílohy pri zvyšovani ll
rovne hudobného života a školstva. 
Vyslovila se potreba vytvorenia spo
ločného koordinačného výboru. Iba 
tak sa nám podari riešiť spoločné o· 
tázky hudobného škols tva. Spoločný 
postup pri riešeni závažných ťíloh 
zodpovedá ludskej podstate nášho štá. 
totvorného spolužitia. 

Z hladiska sdčasných aj budtíclch 
potrieb sa javl dôležitou ťílohou ve
dieť pr!ťažllvo hovorU o hudbe. Svo
jim vystt1penlm to najlepšie demon
štroval IlJa Hurn!k. Schopnosť t1čln
nej popularlzácle hudby vid! ako u
menie "vidieť myš a prehliadnuť vel
rybu". Ovahy o možnostiach zefekt!v. 
nenla hudobno-pedagogickej komuni
kAcie predniesol Jiff Fukai! a Jozef 
'Verel. Vychádzajd z možnosti od
krývania určitých skrytých rezerv ne
vyžadujúcich žiadne zásadné zmeny 
platného školského systému. Ich návr
hy sťí Intenzifikačného charakteru. 
Systémom tzv. Norimberského lievika 
naznačujú prlj!manle a filtrovanie po
trebného množs tva poznatkov do ve
domia učltera a následne aj žiaka a 
množiny osta tných prljemcov. 

(Pok račovanie na 3. s tr. ) 
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Vz.nJk k.a:t.dej noveJ umeleckej lnštltdcte je vel
ká ku.Lt1írna udalost Novo sa muSIIa sformovať 
sily, treba rozmýšla( v menej vychodených ces· 
tách, počltaf s ludm1, ktor! sl1 všelikade "scho· 
vaniM, poredl~ť koncepciu , ktorá je prljatelná a 
kultúrne nosná, a pochopiftelne, počltať s mof.· 
ným1 protlvn!kmJ, ktor! novd Ideu hned nepoche>
pta, pripadne by sl !l'adi prlhr.lall vlastnil polie
vočku. 

K.a:t.dá nová 1nštltt1ala dáva viacerým ludom 
nové pocity, umocňuje v nich vlastné kultt1rne 
predstavy, konf.rontuje ciele kultdrnej poll.tlky 
s daným stavom a napokon núti pridať čosi z 
vlastných skdsenost! a z vlastlnej podstaty. Tak 
prljlmame vznik Komornej opery, tešlme sa na 
jej prácu, predstavujeme sl už jej tí.spechy a 
chceme pomOcť všade tam kde narazi na pre
kážky z nepoohopenla. 

Bude to umelecký komplex mladých umelcov, 
často ludJ s menšlml umeleckým! skúsenostam1, 
plných elánu, svle~Loh preds táv o umeleckej bu· 
ddcnostll. Je predpoklad, že mladosť IJlah;r.adl skú
senosti starš!ch, že všeličo sa rýchlejšie dotvori 
na pochode životom, že mladé talenty bud\1 zod
povedne chápať sv·oje povlll!llostl a vyhnd sa 
"nešvárom" starš!Ch operných divadiel. 

Začllllaf prácu tak zloiltého komplexu nie je 
lahké. Už samotná potreba skťlšobných miestnos
ti a presná koncepcia práce s mladými ludml 
pnnáš&jťí mnohé problémy. 

Vznik opery posk}"tuje š81Ilcu celej jednej gene· 
račnej vlne. Ak sa prl}ala zásada, že sa bude 
predovšetkým počltať s nedámyml absolventmll 
uméleokých škOl a najmladš~ml sólistami diva· 
diel, potom je Isté, že tu bude zameraná pozor
nosť najmä na talenty, ktoré vynlkal\1 u! na ume
leckých šklolách, pripadne vynikli v pi"Yých t1lo

hách na našich operných scénach. Je Isté, f.e 
prvý s611stlcký výber nebude ešte detlnlt!vny. 
Systematická práca ešte len prever! kto sa udr!l 
a kto .rue. T-reba počltaf l s tým, že na umelec· 
kých školách budeme svedkami novej ctiZLados· 
tlvostl dostať sa medzd prlpadných adeptov. Naše 
vokálne školy - jedny z .najlepšieh - Iste vy
uf.ljú novd velkťí šancu! 

I naša kritika je pripravená pomOcť novému 
t1tvaru do žlv<lta. Sltuáoil by neprospell rOzne krl· 
tlcké ekvll11Yrlstlky, klloré by skOr odrádzali ako 
lnšp.Lrovall. Neoplatl sa plsať krLtlky po jednom 
počul! ; k!rltlk n ajmä v tom~ o pr!pade je spolu· 
autor, ktorý poradí, poc,hváll a dáva kva'llflk,ova
ný návod ako sa vytmúf pr!padným nedostat
kom. 

f ažko ~oveda ť ako sa bude správať naše obe
censtvo. Záujem bude zrejme zAlef.at aj na ťl.rovnl 
predstaven!, výbere repertoáru n celkovej svie· 
žostl cesty novej opery. Vedenie s tým zrejme 
počlta, je kval1flkov811lé a na jzávažnejšie Ideové 
otáz ky má už vy:rlešen é. 

Teleso bude mať značné možnosti presťívať sa 
do mlmoiYrntislavs kých kultúrnych centier. Ko
marné dlelo sa lahšle prenáša, vydrž! l mec!le 

' akustické dimenzie, mOže sa hrať aj pred men
š!m počt'Om návštevn!kov. Opera sl ešte len bu
de hladať kontakty so svojim obecenstvom, por1-
čom tempo nadväzovanie týchto konta ktov uká
že prax. Zrejme by bolo žl.adťíce, keby sa moblll· 
zovall Kruhy priatelov hudby a tálto oblasť by 
sa všestr811lllejšle zabe:llpečovala. 

Nová opera má pl'edpoklao vyplniť oblast, ktorá 
zatial nebola pokrytá. Menšie opemé diela zo 
sveta 1 z domova, obsadené menšlm počtom sólis· 
tov, nie sťí zatial u nás bežnou súčasťou ume
lecke j praxe. 

Každá nová Inštitúcia prichádza do ~Ivota s 
vedomlm, že P'rvé roky bud\1 !·ažké. Súčasne sú 
tu ale tst.oty, že naša spoločnost dobre premysle· 
nťí Ideu už nepust! zo zretela a nenechá ju osla
bit S tým vedomlm prajeme novej opere vera 
šťastia a tvorivých slll 

ZDENKO N0\1-ACEI<. 



Staccato 
• NEDO!IT! liVOTNi JUBILEUM ZDENKY BOKESOVEJ. 

Hadobn6 verejnosť al pripclllllenula v novembri m. r. nadollté 
75. narodeniny muzlkologlfky a kritil!ky Zdenky BokesoveJ. 
Patrila k najlepllm tlakom Dobroslava Orla na FFUK a rfchlo 
sa vypracovala na samostatn6 oso~oať slovenskeJ hudobneJ 
vedy. Absolvovala l lt6diWD klavlra na Hudolmo·dramadckeJ 
akadémii v Bratislave, e toto spoJenie te6rle a prue JeJ otd
ralo dvere do hudobneJ apoločnostl. )eJ rozlet začal najml po 
l'(llku 1945, kedy zafala pracovať na Poverenlctve kult6ry. 
Z Jel podnetu vznikali nové hudobné lnltlt6cle a vytdrall sa 
podmienky pre uplatnenie mladfch rudi. Z p"eJ etapy JeJ 
vedeckeJ čhmoatl je vfznamn6 kniha Nhrat JÚla Levoslava 
Ballu na Slovensko. Po dlhoročnom l~dlu tvorby Mlkul61a 
Schneldra-Trnavakého n•plaala zbalntí knihu o tejto oaob
noatt. Zo a6fasnfch akladatelov sa najviac venovala tvorba 
Alexandra Moyzesa a Slmona Jurovského. Krltlck6 plodnosť 
Z. BokesoveJ sa p.rejavila v mnohých člúkoch, ktoré uvereJ
ňovala v rôznych časopisoch. Jej najhodnotnejlle čl6nky a6 
publikované v Hudebnlch rozhledech a potom v Sloven.keJ 
hudb&. Mnohé jej významné lit6dle a6 roztr6sené v dennlkoch. 
Bokesov6 taktlel prednáiiala a tu uplatňovala l svoJ poveatnf 
Improvizačný talent. Chodila medzi mladých členov vtedajllch 
a6borov a prednáilala Im o národnosti v hudbe, WDeleckUm 
majstrovstve, prlnose Slovenska do československého kontextu 
a podobne. Zdenka Bokeaová patrila k nallm prlebojnfm hu
dobným kritikom. Udivovala smelosťou svoJich kritických a6-
dov, čo ju zaradilo na popredné miesto medzi vtedaJIIml hu
dobnými kritikmi. Smrť 28. marca 1962 prarullla JeJ zialuln6 
prácu. Hudobná verejnosť by nemala zab6dať na t6to význam
ntí muflkologlčku. (-Sk- l 

• I)OHODA O SPOLUPRACI S ALZIRSKOM. V dňoch 11.-18. 
novembra 1986 noviltlvila Alžlrsku demokratlck6 republiku de
legácia Zväzu československých akladaterov. Tvorili Ju pred
aeda ZCSSk dr. Z. Nováček, CSc. a akladater o6rodnf umelec 
Oldl'lch Floasman. Delegáciu priJali významn! predstavitelia 
alflrskeho politického a kultúrneho llvota. Pred z6verom po
bytu nailej delegácie bola podplsaná prvá dohoda o apolupr6cl 
medzi ZCSSk a hudobnou sekciou Ostredla alllrakych umelcov. 
Počas pobytu navltlvlll členovia nalej deleg6cle vfmamn6 
kultúrne pamiatky - M6zeum alllrskej revol6cla, lnltlt6t 
hudby, rlbne koncertné miestnosti, amflte6tre a pod. Ved6cl 
nalej delegácie vysvetlil na nlekolkfch beaedách ayat6m hu
dobného llvqta v CSSR. (-ES- ) 

• STRET~UTIE SO ZASLOZIL'!M UMELCOM ZDENKOM Ml· 
KULOM. Pri prllelltostl 70. narodnln zaal. umelca Zdauka 
Mlkulu at.retll aa 19. novembra m. r. v Klube alovanakfcb 
skladatelov v Bratislave jeho priatelia, aby al prlpomanuU toto 
Jubileum. Dr. Alojz Luknár v úvoclufch alodch pripomenul 
umeleckO cestu jubilanta a v hudobnfch uk61kech zameral 
pozarnoať na jeho významné skladby. V dlskuall prltomnl 
ocenili Jubilantovu prácu a rozlfrlll poznatky, ktoré odmell 
v Qvodných slovách, o vlastné pohlady. (-ES- l 

• NEDEĽN~ HUDOBN~ MATINi ao zaal61llfm umelcom 
Zdenkom Mlkulom pri prllefltostl Jeho llvotného Jubilea usku
tOČ'Illll 30. novembra m. r . v BanskeJ Byatricl Dom českoalo
vanako-aovletakebo prlatelatva, Llter6rna a hudobné m6zaum, 
Kraj.ká pobočka ZSSk, Park kult6ry a oddychu a Kruh prla
telov hudby pri PKO v BanskeJ Bystrici. Po albnoatnom prf
bovora doc. dr. A. Melichera, CSc., odmall jubllantove diela -
cyklus pleanl To bude ráno, Canto ruatlco pre baaklarlnet 
a klavlr, cyklus plesni Clg6nske plame a mlalanf zbor Akola 
nellť. Očinkovall zaal. umelkyňa D. Robod, M. Dobol, Dua 
Boeml (J. Horák, E. Kovárnov6), Učltelaký spevokol Hron pod 
vedenlm T. Sadllckého. Na klavlri sprev6dula D. Turňod. 

• STATNA FILHARMONIA KOSICE spolu s Krajskou poboč
kou ZSSk v Kollclach uapo.rladall komornt koncert z diel 
Jublluj6clch slovenských skladatelov, ktorf odznel 20. okt6bra 
m. r. v r6mcl cyklu Komornfch koncertov. Očlnkovall profe
sori kollckého konze"at6rla - Milan Cerven6k (violončelo l, 
Jozef Kýl ka (viola),' Pavel Novotný (klavlr) a Milan KyJovakf 
(husle) členovia SO Kollce Frantllek Balilo (apev) a dr. VIu
tlmil Tlchý (klavlr) . V Ich podani odzneli sklady Ľudcivlta 
Rajtera, hana Parlka, Dulana Martlnčeka, )Úia Levoslava 
Bellu, Jána Cikkera, Andreja Očenála a Alexandra Moyzesa. 
Diela jubllujúcich skladatelov pl'iblllll obec81U1tvn prof. kollc
kého konzervat6ria Stefan Curllla. (-ja- l 

• MINULOROCN2 CELOSLOVENSKf: STRETNUTIE KRUHOV 
PRIATEĽOV HUDBY sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25. okt6bra 
1981 v Zlllne. Na úvodnom koncerte vyat6plll vlťazl minulých 
ro~nlkov Interpretačnej aúťale SSR. V prveJ čaatl praciiiYného 
zasadnutia odmala lnform6cla o činnosti kruhov, daleJ refe
r6t Ministerstva kult6ry SSR o nových 6loh6ch a podnetoch 
najmi pri rozvljanl miestnej kult6ry, refer6t o najsbainejllch 
praktických problémoch pri sabespečovanl koncertného llVOI(a, 
refer6t dvoch miestnych KPH (Humenqé a Dolnf Kubln) 
o práci Ich vfboru. S mimoriadnym záujmom priJali deleg6tl 
aJ Informáciu o altuácU v českých KPH. Medzi pozltlvne sku
točnosti patri cfallle rodlrenle počtu KPH v alovenakých mes
t6ch kde pracuje ul vyla 50 k.rubdv. V diskusnej čutl vyat6-
plll 'delegáti zo 16 KPH. Vo náJomnom dlal6gu sa objaanlll 
otbky cfallleho rozvljanla činnosti kruhov prlatelov hudby, 
vďaka ktorým dosahuje koncertná aktivita nallch ml•t .nod 
a nové rekordy. Počet miest a mestečiek reallzujllclch kon
certn6 l!lnndať ul prekročil člalo 80 (nepočltaj6c k6peln6 
a výchovné koncerty) . Najmä sa vlak vytvorila prlaznld 
atmosféra zo strany kultú11nych zariadeni. Hlavnou lllohou 
preto ostba - ako to zdôrnnil v záverečnom slova umeleckf 
n6mastnlk Slovkoncertl11 dr. J. Holička - vleatranné skvalit
ňovanie tejto nezaatupltelnej člnnO.tl zo strany KPH l samot
ného Slovkoncertu. Koncert SKO !lllna uzavrel mlnulorooné, 
anova velmi Qapelné at.retnutle KPH. (-d-l 

• KONCERTN'! CYKLUS ,.MLAD~ PODIUM" (nreJn6 roz
hlasová nabrbka koncertu) , ktorý realizuje Hlavni redakcia 
hudobného vysielania Ca. rozhlasu v Bratislave, pokračoval 
12. okt6bra m. r . organovfm recitálom Imricha Szabu zoatave
afiB z diel J. S. Bacha (Prelúdium a ftíga G dur, BWV 541), 
F Liszta (Evocatlon La Chapelle Slztlne, Prel6dlum a f6ga 
0~ B-A-C-H), M. Duprého (Evocatlon, ·op. 'rl , l. f&ať) a Ch. M. 
Wldora (Allegro cantablle a Toccata ll 5. aymf6n.la f IBOl), 
5. novembra m. r. vyat6penlm sopranistky Eleny HoUčkoveJ, 
a6Ustky opery SND, ktorá u klavlrneho aprlevodu Karola To
parcler& predniesla plltllle F. Liszta a D. Kardola a 6rle opier 
W. A. Mozarta (Figarova svadba). A. Dvol'6ka (Rusalka) a G. 
Verdiho (Sila osudu), 19 . . novembra m. r. koncertom elektro
akustickej hudby, na •programe ktorého boU diela P. C6na 
(Prech6dzka nezn!mou krajinou II), l . Parlka (Cantlca fera
lia) , A. Slmandl-Plňosa (Kantiléna). V. Kublčku (Satyr a Nym
fa, spev E. Hollčkov6, klarinet P. Dr lička) a I. Hrulovského 
(liNe rtn) a 2. decembra m. r. or1anovfm reclt6lom Jána 
Vladlmlra Michalku zoatavenfm z diel N. Bruhnaa (Prelll
dlum a fllsa G dur), J. S. Bacha (Chorálové predohry, BWV 
14!1-1!10, SchOblerove), J. L. Bellu (Chor6lov6 trll6gla) , M. 
'lasere (Introdukcia a paaaacaglla d mol) a F. Lluta (Welnan, 
Klagan, Sorsen. Zagen) . Uddzala dr. Ľudmila Mlchalkod
Tuhovčfko.v6, CSc. 

20 rokov medzinárodnei ozhlasovej súfaže 
Prix musical de R dio Brno 

Súťaž vznlklla ako náprotivok o rok staršieho Me
dzinárodného hudolmého festivalu, ktorého zvlášt
nosťou je tematlčnosť, meniaca sa každ9m rokom. 
Predmetom sl1ťal!e sťí slovom sprevádzané programy 
z oblasti symfonickej, vokálnej a komornej hudby na 
dant1 tému, ktorá bola v prv9ch ročnlkoch závislá 
na tematike festivalu . Najprv to bola sQta~ rozhla
sových hudobných nahrávok, na ktor9ch so hodnotila 
dramaturgická originalita, Interpretácia a zvuková 
lwallta. Temat'lčnosť však viedla účastnikov st1ťal!e 
k tomu, l!e neprlhlasovall Jednotlivé nahrávky, ale 
celé kolekcie zvukových záz.namov, zostavených do 
hudobných programov. Po platom ročnlku dostáva 
saťal! dnešnťí podobu a tematika jednotlivých ročnl
kov je nezávislá na obsahovom 2l8.IIleranl festivalu. 

Podla preambuly štatatu je saťal! vypisované ,.v zá
ujme hlbšieho chápania a objavov!IIJ'IIa umelecko-Ideo
vých hodnOt, ktoré priniesli a prlnášaJt1 svetovej kul
tare skladatelské osobnosti 1 celé národné školy, 
v záujme štťídla a poznáwmla znakov, špecifik a tr
valých hodnOt rôznych št9lových obdobi, k Ql!ltku 
vzájomného pO'llllávania metód práce s hudobným 

· dielom ako estetlcko-spoločenskou hodnotou l ako 
zvukovým materlálo·m pri jeho <rozhlasovom spraco
vani, s ctefom dať Impulz k zvýšeniu kvality a pres
tll!e rozhlasov9ch programov spájajúcich hudbu so 
slovným komentárom.~ 

Statťít tohto poslanlia sťíťal!e ešte dalej rozvljo 
do konkrétnych foriem výmenu programov l profe
sionálnych skťísenostl medzi rozhlasovými tvorcami. 
Každý rozhlas, prihlásený do s6ťal!e, má tot!! právo 
V}'ISlať do poroty svojho zástupcu. Prl·tom každý ačast
nlk sa u! podanlm prihlášky zaväzuJe, l!e čo v naj
kratilom čase odvysiela vlťazné programy, ktorých 
zvukové kópie mu bezplatne poskytne organizátor 
súťaže. P.ráca v porote je pre každého porotcu cen
nou školou, Inšpiráciou pre nové formy prezentácie 
hudby. O týchto otázkach sa medzi porotcami každý 
rok !Ivo diskutuje, cibria sa nézory na na)rOzneJšle 
stránky hudobného programu, na jeho t1ôl:nnosť sme
rom k poslucháčom, na jeho umiestnenie vo vysie
lacej štruktťíre. V edf a týOhto valných diskusii sQ spra
wdla pri prllel!ltostl každého 5. ročnlka sQťafe organi
zované semináre na určenQ tému za Qčastl Dašlcb 
rozhlasových teoretikov, výskumných pracovnikov, 
muzlkológov a redaktol'ov. Tak napr. na minuloroč
ný 20. ročn.lk nadväzova·l seminár o vzťahu hudby a 
tech.n1ky. 

O bmenskt1 súťaž je v rozhlasovom svete veJký 
záujem, čo Z'l'ejme vyplýva z jej výlnlmočnostl. Ul! na 
prvý ročnlk na tému Vokálna hudba · renesancie a 
raného baroka bolo zaslaných 17 prlspevkov rozhla
sových stanic z ll eul'ópskych krajm, Kanady •a Au
strálie. Na prel-ome 60-tych a 70-tych rokov záujem 
o súťa! trocha poklesol, a le počlnaJQc rokom 1971 
dochádza opäť k obratu. Zvlášť je to nápa dné u 10. 
a 15. roonlka na vofnú tému, kedy na kal!d9 z nich 
bolo prihlásených 18 programov. V priebehu dvadsia
tich rokov bolo do súťaže prihlásených viac a ko 300 
programov, z ktorých t.le ocenené boli všetk9ml 
účasllnlkml sťíťal!e taktie! odvysielané. A ak medzi 
tými najlepšlm1 bolo 1 21 programov domácej pro
veniencie, je to dôstojná a záslufná propagácia na
šej hudobnej kultťíry l profesionálneho majstrovstvo 
tých, ktor! tieto programy pripravili. 
Minuloročný 20. ročnlk súťaže sa konal v dňoch 

29. 9. - 4. 10. 1986 a vyznačoval sa doteraz naj
väčšou 11časťou. Pä~násťčlenná medzinárodná porota 
hodnotila 29 programov rozhlasov z ll európskych 
krajin, Kanady a Clny. Témy prlspevkov boli Jubo
voJné, pretože podmienky 20. ročnlka vy_!aduvall 
Jen rešpektovanie žánrovej oblasti, dll!ky pl'ogramu 
a pomer jeho verbálnej a hudobne J časti. Po obsaho
vej, formálnej 1 reallzaňnej stránke .sa teda saťal! 
vyznačovala veJkou pestrosťou prtspevkov. Boli medzi 
nimi vedra ·programov historického zamerania v9Iaa
dy alebo rozbory skladieb, profily skladateJov, Inter
pretov alebo s6borov, prekOI!lponované rozhlasové 
pásma vyul!lvajúce publlclst11ckých foriem, umelecké
ho slova a •hudby, programy filozoficko-estetického 
zamerania, ba nechýbal ani t1smevno laden9 program. 
Ak bolo 7 programov (vrátane ocenených) po všet
kých stránkach vysoko nadprtemerných, zďaleka to 
nemamená, že by na tých ostatných nemalo čo za
ujať. AJ tentoraz bolo u každého prlspevku hodnote
ná drnmatu<rglcká originalita námetu, spoločensko
estetický ačtn, §peclflčnosť rozhlasového spracovania 
a zvuková kvalita. 

Prvá cena bola udelená bulharskému rozhlasu v 

Plovdive za program Ljudmlly KandoveJ Skladatel 
Ivan Spasov o sebe. Je to v podstate profil f.ljtlceho 
skladateJa., ktor9 presvedčivo prlbll!uje Jeho tvorbu 
l osobnost SkladateJ je tu predstaven9 1 ako diri
gent a Interpret svoJich diel, ktoré sú konfrontované 
s jeho poetLkou o spoločenskom poslanl hudby, s ava
ham! o tvorbe a procese vnlmania hudby. AJ ked stl 
výpovede skladatefa vofnýml cltáalaml pasá!l z jeho 
knihy .,Nebesky modré ráno, poludnie a cesta po
poludrú~, pôsobia v autorovom podani autenticky, 
a sugestlvne. 

Dve druhé ceny bo11 udelené krajskému štl1dlu Cs. 
rozhlasu v Plzni a bulharskému rozhlasu v Sofii. 
Plzenský program s názvom PRKFV autora Miroslava 
Burlánk'a je premysleným hudobno-dramatickým p4s
mom o spolupráci Sergeja Prokofieva so slávnym 
filmovým tvorcom Sergejom Ejzenštejnom. Po obs-a
hovej l realizačnej stránke je to program kultivovaný 
a vynaliezavý, vo svoJom výsledku poslucháčsky 
t1člnný a presvedč-Ivý. Okrem zvukovo hýrivého reali
začného stvárnenia prispieva k jeho vyznaniu l kon
frontácia pôvodných nahrávok Prokoflevovej filmoveJ 
hudby k Ejzenštejnovmu Alexandrovi Nevskému s 
hudbou rom-omenneJ kantáty z rokov 1938-39. Prispe
vak sofijského rozhl·asu s názvom Septanle zo zeme, 
volante po nádeji venovala jeho autorka Sylvia TI· 
chovová minuloročnému Medzinárodnému roku hud
by, kedy bol tento program aj vysielaný (zhodou 
okolnosti bol v tento deň uvedený l na P·rdx Brno l. 
Je to hudobno-poet-Ické pásmo, vyjadrujace tQ!bu 
všetkých Judl našeJ planéty po živote v mle.rl. Sllnf 
protlvo_tnový náboJ majQ hudobné časti programu 
(ukážky z diel Oratórium našej doby Ljubomlra Ptp
kova, Sláčikového kvarteta č. 8 DmltrJ ja Sostakovlča 
a Vojnového rekviem Benjamina BrJttena). Silu myš
lienky tu umocňujú l rel!l}ne nápadité a technicky 
dokonalé zvukové koláže, prekladané poetikou skla
dateJov uvádzaných dl81 o humanistickom poslant 
hudby. 

Taktie! tretia cena bola udelená dvakrát, a to 
bratislavskému rozhlasu a rozhlasu NDR (stanica 
Stlmme der DDR). Feature dr. Etely Cárskej má n4· 
zov Warohalovcl lnšpLrujt1cl a je venovaný Interpre
tačnej tvorivosti Slovenského komorného orchestra 
pl'l prllel!ltostl 25. výročia jeho trvania. Vedra oce
neného plzenského programu bol to nesporne naj
lepši sťíťa!ný prlspevok z tvorivej dielne Cs. rozhla
su, kltorý do s(lťal!e prJhlásll celkom šesť programov 
( Prah·a, Bratislava, Brno, Plzeň, Ostrava, Banská Bys
trica). V tomto vzácne vyváfenom a vkusne p!'ekom
ponovanom pásme hudby, reportá!neho a spájaJQce
ho slova, veršov a osobných vyznani umelcov rOznycb 
profesii a predstavltefky ONV bol predstaven9 sve
tovo vychýrený komom9 orchester, ktorého lnterpre · 
tačné majstrovstvo presvedčivo dokumentuje citlivo 
vybra né hudobné nahrávky. Okrem vlastného obsahu 
a premyslene! formálnej výstavby program zaujal l 
režijným poňatlm a v~iloojactm realizačným stváme
nlm. 

Program dr. Wolfganga Bômera s názv-om Pozva
nie do Hosterwltz (s podtitulom Na návšteve vo 
Weberovom letnom sldle) je prlspevkom k minuloroč
nému skladateJovmu výročiu. Autor približuJe poslu
cháčovi prostredie, v ktorom vznikla Weberova ope
ra Euryanthe, populárne Vyzvanie do tanca, op. 65 
a pod-statná časť opery Carostrelec. Publicistické pa
sáže prlblll!ujt1 tamojšie Weberovo mtlzeum, dobu 
a prostredie, v ktorom skladatel !ll a tvoril, spolo
čenska klimu 1 prlrodné k.rásy, ktoré mu boli najsll
nejšlm Inšpirač-ným podnetom. V Hosterwltz Weber 
skomponoval l plesne so sprievodom gitary, ktol'é v 
progMme slovom uvádZa a ~aktlel! spieva (za sprie
vodu ra.kťískeho gitaristu Konrada Ragossnlga) Peter 
Schreler. Pomer ·slovnej a hudobnej časti programu 
je vycovnaný, spájajace slovo je prosté oa zr.ozumltel· 
né, jeho Interpretácia pOsobl prLrodzene. 

Vedra hlavných cien boli na návrh výboru saťa!e 
udelené prémie našich hudobných fondov za rozhla
sova propagáciu če&kej a slovenskej hudby. Prémiu 
Ceského hudobnéh.o fondu z;t$kal .rumunský rozhlas 
Bukurešť za program o Interpretačnom poňatl 9. sym
fónie e mol Antonlna Dvol'áka <Ra historickej nahráv
ke diela z roku 1957, ktorQ so Symfonickým orches
trom franct1zskeho rozhlasu naštud.oval Constantln 
Silvestri (nahrávka bola ocenená udelenlm Grand 
Prix akadémie Charlesa Crossa za rok 1957). Prémia 
Slovenského hudobného fondu bola udelená progra
mu bratislavského rozhlasu. 

VACLAV N!MEC 

Slávnostné zhromaždenie a seminár k 35. výročiu 
Konzervatória v Košiciach 

Za 11čast1 predstavlteJov odboru školstva Východo
slovenského KNV v Košiciach, hosti, pedagógov a !la
kov Konzervatória v Košiciach konalo sa 29. o któbra 
1986 pNiCOV·nď~lávnostné zhromaždenie a seminár 
k 35-ročnému jubileu .tejto lnštltťícle, zabezpečujaceJ 
ped.agoglcký a umelecký dorast l pracovnikov osve
tových zariadeni naJmä pre Východoslovenský kraj. 

Hlavný referát predniesla Ing. Mária Potemrová. S 
jej vlastnou erudlclou, historickým nadhfadom, čer
paj(lc z pramenných materiálov a dokumentov, ale 
aj z vlastnej autopsie osvetlila savtslostl potreby 
vzniku , budovania a špecializácie typu stredneJ hu
dobnej §koly na východnom Slovensku. V nlekol
kých problémových okruhoch špeclflkovane načrtla 
vývoj výchovnovzdelávaceJ práce - osobitne v Jed
notlivých oddeleniach praktickej výučby l v odde
leniach hudobnoteoretlokam a všeobecnovzdeláva· 
com. Poukázala na význam zakladajactch osobnosti 
tetto školy. V závere svo}ho obsa!ného referátu kri
tlcl{y porovnávaLa počet !lactva, jeho .rast (lmerne 
potrebám, satuTácU a dopytu po absolventoch kon~ 
zervotórla v rámci ĽSU o umeleck9ch inštltacu. 

V ďalšej časti slávn<lStného !zhromaždenia a semi
nára vystťípll riaditel §koly PhDr. Matej Lengyel. 
V rámci svojho .referátu o ďalšieh perspelctlvach 
školy sa Jniticky zaoberal aj školsk9ml reformami, 
ktoré nepôsobili vždy pozttlvne na kvalltatlvny posun 
pedagogickej odbornosti §koly, o čom svedči aj roz-

siahla, nedávno spracovaná anketa prieskumu úspeš
nosti vyučovania na ĽSU vo Východoslovenskom kra
ji, na ktoré odchádza u~lť 75 percent absolventov 
košického konzervatória. Táto anketa zmapovala a 
zdokumentovala nie na.Jideálnejšl stav v9učby hudby 
na ĽSU za ostatné roky. Ako svetlý priklad uviedol 
sovietske hudobné školstvo, ktoré špecifiku je <Výučbu 
svo}lch !Jakov zvlášť tDa pedagogické pôsobenie a 
zvlášť na umeleckt1 dráhu. Riaditel školy dalej spo
menul úspešnt1 spoluprácu košického konzerva tória 
s orchestrom StátneJ fllharm6nde, ako l operou a ba
letom Státneho divadla. ZdOraznil, l!e po!H'I pretrvá
vajťíclch družobných sty>koch so strednými hudobný· 
ml škoLami v Tepliciach v Cech.ách a v Miškolci Je 
potrebné rozšlrlť drul!'bu, sčasM u! Mdvlazant1, s Hu
dobn9m učilišťom v Užhorode. 

Seminár obohatilo vystťípenle Sláčikového kvarteta 
pedagógov školy pôsobiaceho v zloženi: M. Kyjovský 
(l. husle). J. Kyjovský (ll. husle), J. K9ška (viola) 
a M. Cervenák (violončelo). V Ich podani odznela 
Suita lin. O podla zápiskov v levočskom Pestrom zbor
niku v Qprave J, Podprockého. V d.alše·j časti p~;ogra
mu sa predstavili !laci konzervatória - O. Mlhely 
(klarinet) , L. Roth (ho!}oj) , O. Hrdina (fagot ), 
V. Dzadlk (lesný roh). M. Bucková (organ) , K. La-
katošová (klavlr). I. Ma tyášová (spev) a l. Karško 
(husle) . DITA MAilENCINOVl 



V dňoch 8.-13. októbra minulého roku sa na pOde 
dvoch v9chodoslovensk9ch divadiel - Pre!lova a Košic 
- uskutočnila 4. celoštátna prehliadka hudobno-zábav
ného divadla. T1lto v9znamnd prehliadku stále prrtažll
vého javiskového žánru usporiadal Zväz českosloven
sk9oh dramatick9ch umelcov v 1lzkej spolupráci s Di
vadlom Jonáša Záborského v Prešove pod záštitou Mi
nisterstiev kultť\ry SSR a CSR, ako aj štátnych a poll
tlck9ch orgánoÝ kraja, okresu 1 mesta Prešova. Od roku 
1976 v t.rojročn9ch Intervaloch Olomouc a Prešov, kto
r9ch divadlá už vyše pätnásť rokov spájajtí plodné 
družobné kontakty, sa na pár dn! stávaj1l mekkou hu
dobno-zábavného divadla, velkého počtu umelcov z celej 
republiky 1 zo zahraničia. 

Olomoucké a prešovské prehliadky sa stali dôležitou 
udalosťou nielen v živote dlvadelnlkov, ale aj mllovnlkov 
tohto žánru. PatTia do stístavy t9ch celoštátnych a•kcll, 
ktoré sd zékladňou na overovanie repertoáru hudobno
zábavn9ch divadiel, ideovo-umeleckého zamerania tohto 
syntetického žánru, l prlležltosťou na v9menu názorov 
a skdsenostl režisérov, dLrlgentov, libretistov l sklada
telov, choreografov a hercov. Celoštá·tne prehliadky 
hudobno-zábavného divadla sa porladaj1l nielen preto, 
aby sa zmapovali stíčasné trendy v tomto žánri v kon
texte československého dlvadelnlctva, ale aj preto, aby 
divadelnl umelci z Ciech l Slovenska manifestovali svoje 
tísllle neustále prehlbovať a upevňovať vzťahy medzi 
lll8šlml národn9ml kulttíraml. 

V9berové komisie, ktoré pracovali. samostatne v Ce
chách a na Slovensku, mali možnosť vybrať na tdto 
prehliadku z vyše štyridsať Inscenácii - z toho dva
dsaťjeden zo Slovenska. Na prehliadke sa ztíčastnlll po 
šty·rl s1lbory z CSR a SSR, ktoré uviedli spolu trinást 
hier. Jednotlivé diYI8dlá sa prezentovali t9mito Inscená
ciami: Divadlo O. Stibora Olomouc - J. Brabec - P. 
Markov - G. Cheva.nter: Zvonokosy,; Státne divadlo 
Ostrava - J: Olbracht - P. Miller: :stastie pre Annu; 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň - E. F. Burian - P. Novotn9: 
Pod.te, ludla, do divadla; Semafor Praha - ]. Such9: 
Joná!l, dajme tomu v ut.orok; Nová scéna Bratislava -
F. Lehár: Veselá vdova; Divadlo A. Bag18ra Nitra -
F. Hervé - I:. Feldek: Utekajte, slečna Nitušl; Státne 
divad.t•o Ko!llce - G. B. Pergolesl: La serva padrona; 
J. Strauss: Viedenská krv a M. Vár.konyl - T. Miklós: 
Vlci; Divadlo J. ZAb.orského Prešov - J. Demy - M. 
Legrand: Cherbourské dáždn!IDI:y; F. Hervé: Mam'zelle 
Nltouohe; S. Bunta - I. Pacanovsk9: Povodeň a C. Cote
man - N. Simon: Sladká Charity. 

Hoci pri v9bere hier sa kládol dOraz na našu s1lčasnO. 
pOvod.lnd tvorbu (Ostreva, Olomouc, Praha, Prešov Nitra), 
pre Ich momentálny nedostatok národné v9berové ko
misie od•poručlll na prehlLadku l Inscenácie klasického 
operetného reper.toáru (Bratislava, Košice, Prešov l a 
diela prlnášaj1lce zaujlmavé Inscenačné postupy (Plzeň, 
Košice, Prešov). Kedže prehliadky tohto typu sa nerobia 
lb& pre zatnteresoYI8n9ch odbornlkov, ale pre šlrok9 
okruh divákov prlchádzaj1lclch do divadla ·kulttírne sa 
zabavlt, považujeme roz!llrenle obsahovej pestrosti pre
~lladky za opodstatnen9 dramaturglck9 zámer. 

V stičasnosti už nemôžeme tvrdiť, že opereta ako 
žáner v mlnul'OsM hlboko zrasten9 s meštlactvom, kazl 
W<us najšLršlch vrstiev a stráca svoju spoločenskd opod
statnenosť a posl'8nle. Tu záležl Iba na tvorcoch tnsce
nácU vhodne vybran9ch klaslck9ch operetn9ch titulov, 
aby dOkázali nov9m, umelecky prltažllv9m stvárnenlm 
zaujať sdčasného diváka. Divadlá na to potrebujtí nov9m 
spôsobom vychovan9ch hercov, dlsponujt1clch potrebnou 
hlasGvou, rečovou a pohybovou kulttírou. V tomto smere 
naše divadlá oprávnene Uadajd, aby st.redné l vysoké 
umelecké školy špecializovali svoju v9chovu hercov aj 
na oblast hudobno-zábavného divadla. 

Pri ho4not~nl tnscenácU klasického repertoáru rela
Uvne lepšie umelecké v9sledky ukázali tie divadlá, ktoré 
sa na tento žáner už dávnej!lle špeclallzujd. Na prvom 
mieste je to spevohra Novej scény v Bratislave. Insce
náciu Lehárovej operety Veselá vdova uviedli na javisku 
pre!lovského Domu kultdry ROH, ktoré svojimi rozmermi 
posky•tovalo primerané možnosti postavenia scény pr&
nesanej z velikého javiska bratislavského Domu ROH. 

ll. c AKO 
(Dakončenle z l. str.) , 

V9sledn9m efektom má byt vyhranen9, mtidry a ak
tlvne konaj1lcl učlter, schopn9 viest žiakov k maxlmál· 
nej hudobnej aktivite a ku schopnosti samostatnej orien
tácie vo svete hudby. Oioha učltela je sprostredkujtíca, 
s dOrazom na formu sekundárnej čl terciálnej komuni
kAcie prejavujdcej sa v najrOznejšlch spôsoboch v9kladu 
hudobného diania pre ~laka. V tom vidia autori prlspev
ku jednu z nie dostatočne využlvan9ch rezerv. K nle
ktor9m otázkam prlpravy buddclch učltelov hovoril Ru. 
dolf Brejka. Jeho prlspevok vyzdvihuje dlohu učitela 
ako najdOiežltejšleho článku vyučovacieho procesu, kto
rého v9sledn9m efektom má byť dOraz na kreativitu 
a priprava na samostatné konanie ~laka, tejto bunky 
buddcej harmonicky rozvinutej osobnosti. Vlastn9 pro
jekt prlstupu k ma19m deťom pri popularlzácll hudby 
predniesol Juraj Hatrfk. Predstavil sa ako skladater typu 
personálnej dnle riešiaci tvorivé problémy vo vlacer9ch 
rovinách. Jeho cesty k ma19m poslucháčom sd originál· 
ne a zasluhuj1l pozornosť šlr!lleho okruhu pedagógov. 
SO. to cesty veddce k rozkvetu kreativity mal9ch deti. 

Nev!ledn1l pozornosť publika vzbudilo vyst1lpenle La
dtalava Daniela, ktor9 oboznámil prrtomn9ch s v9sledka
ml dosahovan9ml v Olomouci, kde sa experimentálne 
overuje hudobná v9chova na ZS v rozšlrenom meradle. 
Prlpls MS CsR doporučuje zriaďovať v ZS experlmentál. 
ne triedy s rozšlren9m vyučovanlm hudobnej v9chovy, 
a to postupne od l . 9. 1987 začlnaj1lc prv9m ročnlkom 
ZS. Ide o tesn1l väzbu v9chovy a vzdelania v ZS a !:SU. 
Ka1Zd9 !lak zároveň navštevuje hudobn9 alebo tanečn9 
ocJbor ĽSU. Spoločn9m základom Individuálnej v9učby 
v !:SU je pre v!letk9ch !lakov 1.- 8. ročnlka základnej 
§koly hudobná v9chova v rozsahu tri hodiny t9ždenne 
a povtnn9 zborov9 spev v rozsahu dve hodiny t9ždenne. 
Hodinová dotácia pre toto vyučovanie vzniká spojenlm 
hodlnov9ch 'dotácii z učebného plánu ZS a !:SU. Zá
kladnou podmienkou zriaďovania t9chto tried je zabez
pečenie tak9ch ZS a ĽSU, ktoré majú kádrové a prevádz
kové predpoklady pre tesnd vzájomnd spoluprácu a pre 
splnenie zv9šen9ch a špeciálnych požiadaviek. V prlplse 
sa uvádza, le blavn9m spoločensk9m posla nlm tejto 
§koly je prispieť ku kultdrnemu, estetickému a mravné-

DOBNO-ZABA NÉHO Dl AUL 
Hoci zmena javiskového priestoru poznačila naučen9 
pohyb hercov v domácom prostredi, ich spevácke a he
recké v9kony však t9m zásadne neutrpeli. V9borné 
hudobné naštudovanie Z. Macháčka viac vyniklo v kreá
ciách sólistov ako v ensemblov9ch scénach. Druh9 sdbor, 
ktor9 sa na Slovensku špecializuje na tento typ divadla, 
je spevohra Divadla J. Záborského v Prešove. Z troch 
uveden9ch tnscen~cll prešovskej spevohry vynlkll Cher
bourské dáždnlč·ky a Sladká Charity, v ktor9ch herecky 
dominovali E. Ku§nlerová a R. Sudlk. Hudobne a režijne 
objavne bola naštudovaná najmä spevác·ky l herecky 
náročná Inscenácia Cherbourské dáždnlčky (použitá re
produkovaná hudba so žlv9m1 klavlrnyml Improvizáciami 
dirigenta J. Bedrtcha), v ktorej režisér J. Silan na báze 
k.omorne ladeného prlbehu adekvátne vystihol vndtorn9 
dynamlz·mus pôvodnej filmovej podoby tohto svetozná
meho diela. 

Uber a preimakej lnscenAcle hudobnej balady PoYOdel. 
Zlava: L. Sudfk (JaDO), S. Rani!lk (SvAko HDÁr) a 
S. Benko (T6no). Snlmka: I:. Marko 

Námetovo l lnscenaône velmi zaujlmavé bolo uvede
nie hudobnej balady Povodeň prešovsk9m stíborom od 
domácej autorskej dvojice S. Bunta (libreto) a I. Paca
n6vsk9 (hudba). Autori tu spracovall v9sostne ldeov9 
námet vlaždcl sa k obdobiu Slovenského národného po
vstania. Dej, vyh9baj1lcl sa poptsnosti, dramatick9ml 
i hudobn9ml prostrled~aml t1člnne vyjadruJe na pOsobl
vej scéne autora libreta základntí my!lllenku s1lčasnosti 
- hladanle miesta člove~a v spoločnosti. Zbormajster 
spevohry DJZ I. Pacanovsk9 sa tu ukázal ako perspektlv
ny .skladater aj pre Iné t:nscenácle, v ktor9ch hudba 
bude mať domtnujdcl ch.arakter. 

Ze pOvodne romAnová predloha, ktorá je stíčasfou 
povinného čltanla !ltudujdcej mládeže, sa dá stvárniť aj 
v podobe hudobno-zábavného divadla, ukázali nám velmi 
presvedčivo umelci z Ost·ravy. Známy román I. Olbrachta 
Anna proletárka Inšpiroval P. Millera k naplsanlu mu
zlkAlu, v ktorom spojU sociálny motfv prlbehu s revuál
nym show-št9lom svetov9ch muzikálov. Réžia J. Kobra 
do popredia stavl•a Annu, stelesňujtícu čistotu pros tého 
človeka, ktorá v spojeni s pokrokovo zm9!llajtíclml ro
botnl•kml nachádza svoju vieru v lepšiu buddcnosť. Aby 
dejová osnova hry korešpondovala so št91om muzikálu, 
autor posunul dej do rokov 1928-29, do doby, ked 
hlavn9m zna,kom bol bezstarostn9 život buržoázie a Ud
zLa p.roletarlá·tu o buddcom lepšom živote. Mlllerov mu
zikál pdná§a prrtažllv1l .a hodnotnd zábavu, l1lblv1l 
hudbu a plesne, bohat1l v9pravu, všetko však vntítorne 
späté s drama·tiokým prerodom Anny, ktorá nájde v zá
vere svoje štastie. 

Ochorenie hlavn9ch predstavltelov zaprlčlnllo dve zme
ny v pOvodne ohlásen9ch tituloch spevohry košick-ého 
Státneho divadla. Namiesto Netoplera sme videU Vieden. 
sk1l krv a namiesto Pán Offenbach vás poz9va, barokovd 
operu - buffu La serva padrona. Tieto náhle zmeny 
poznačili tiroveň náhradn9ch predstavenl, ktoré neboli 
na požadovanej drovnl, prehlladkov9ch predstavenl. Naj
ma vo Viedenskej krvi sme cltlll vlekl9 problém košic
kého spevoherného s1lboru - nedostatok mlad9ch he-

reck9ch osobnosti, ktoré by dokáZ!lli splňaf dnes Ul 
vysoké kritériá kladené na hudobno-zábavné divadlo. 
Napokon aj zborov4 časf s1lboru by potrebovala v9raz
nejšle omladenie. Prljemn9m prekvapenlm od košlck9ch 
umelcov sa nakoniec stala rocková fantázia Vlci od dvo
jice madarsk9ch autorov T. Miklósa a M. Várkonylho, 
uvedená v poboonom experimentálnom št1ldlu Smer. 
Excelovali v nej traja protagonisti činoherného sdboru 
- L. Košlc·ká, P. Rašev a M. Drotár, spolu s baletnou 
skupinou. Téma tejto Inscenácie, ktorá mala celoštátnu 
premiéru 19. septembra m. r., je v9sostne aktuálna. 
Totálna lntegrlt>a pohybového prejavu, hudby a spevu 
demonštruj1l !udské osudy po možnom katastrofickom 
zánt.ku Judskej clvlllzácle. Košická a Rašev pohybov9m1 
l speváckymi v9konml potvrdili svoje všestraiiillé herecké 
kvality podporené vynlkajdcou choreografiou baletu, pod 
ktord sa podip!sall hosfuj1lcl V. Suchomer a M. Ko!ltck9. 

Olomoucké divadlo sa predstavilo nov9m dsmevn9m 
česk9m muzl·kálom J. Brabca Zvonokosy, ktorého 11breto 
na motlvy rovnomenného rom4nu G. Chevalllera (jeho 
v9born9 preklad do slovenčiny poznáme od B. Hečka) 
naplsal P. Mar.kov. Inscenácia zásluhou režiséra M. Du
bcwlca a hudobného naštudovania Z. Skl'lvana mala 
velmi dobrd úroveň, v ktorej zvlá!lf vrntkll hereck9 
v9kon M. Strnadovej a partie zborov9ch scén. 

Ctnohern9 sdbor z Nitry uviedol Feldekovu parafrézu 
Hervého obldbenej operety Mam'zelle Nltouche pod 
názvom Utekajte, slečna Nitušl Valne upravená pOvodná 
hra, zldčené postavy 1 prostredia priniesli nov9 pohlad 
na tdto humorom prekypuj1lcu Inscenáciu. Kvarteto pro
tagonistov - M. Slovák, P. Stanlk, ]. Gallovič a najmll 
hlasovo, herecky a pohybovo všestranná Nltuška E. Pav
Ukovej - pod režljn9m vedenrm K. Splšá·ka vytvorm 
jednu z naj1lspe§nejšlch slovensk9ch Inscenácii, uvede
nej na prehliadke s vy.nlkajdclm diváckym ohlasom. 

Vyvrcholenlm prehliadky boli vyst1lpenla sdboru Se
mafor z Praihy a spevohry z Plzne. Umelci plzenskej 
spevohry prlnlesld na prehliadku vynlkaj1lcu, umelecky 
pravdlv1l a adresne p0soblv1l Inscenáciu hry Podte, ludta, 
do divadla s použitim dryvkov z najslávnejšlch l•nscená
cll E. F. Buriana preva!ne z medzivojnovej éry jeho 
Déčka. Cltllv9 prlstup scenáristu a režiséra P. Novotné
ho pri v9bere textov plesni l cel9ch sekvencii bol umoc
nen9 v.kusnou mierou pre celistvost l dnosnost toho, 
čo z odkazu Buriana predostrel divákovi: človeka boju
jdceho za slobodu v s1lčasnom zložitom svete. I ked 
celá Inscenácia pracovala s taktogrartaml E. F. Buriana, 
mala vel•k9 citov9 náboj a t9m bola zrozumltelná pre 
každého diváka. Zvlá!lf hlbok9 dojem zanechali scény 
zo Zobráckej opery v O.dernostl 1 pravdivosti hereck·ého 
stvámenl,a. 

Dve beznádejne vypredané predstavenia s1lboru Se
mafor, ktor9 uviedol autorskd hru J •• Suchého - Jonáš, 
dajme tomu v utorok - avlzovall, že v prešovskom di
vadle nebude nddza o dobrtl tntellgentntl zábavu. ]onáll 
je !inscenácia vychádzajtíca z typickej semaforskej poe
tiky a sdčasne sa obsahovo nenásllne a vtipne umocňuje 
a r.ozvlja o nové emocionálne a Ideové prvky. Znamenitá 
hereoká l spevácka dvojica J. Such9 a J. Molavcová do
kázali znovu sa vrátiť k slávnej pos tave predchádza jd
ceho Jonáša s J. Slltrom a vytvorlll pOsoblvé predsta· 
venle ne vysokej profesionálnej tírovnl, tak ako to vy
žaduje prav9 česk9 kabaret. 

S1lčasťou prehlladky boli aj dva pracoVIné semináre, 
na ·ktor9ch poprednl teoretici 1 dlvadelnlcl z praxe zau
jlmav9mi a podnetn9mi referátmi a prlspevkaml rlešiU 
kriticky a tvorivo stíčasn9 stav a dalšie perspektlvy náš
ho ,hudobno-záb&v.ného divadla. Chvályhodn9 nápad rea
lizovali organizátori tohto v9borne organizovaného vel
kolepého podujatia, ked po jednotllv9ch predstaveniach 
usporiadali s obecenstvom neformálne besedy, na kto
r9ch realizátori a herci jednotllv9ch Inscenácii odpove
dall na otázky z obecenstva. Tu sa ukázalo, že tento 
javlskov9 žán-er má mnoh9ch priaznivcov a fandov a aj 
napriek určitej momentálnej krlze ( krlza je normálny 
stav divadla od doby čo vzniklo - J. Werich), má 
všetky predpoklady ,.prežiť rok 2000". 

Teodor LIPTAK 

----~---------------
FR NC A O HUDOBNEJ VÝC OVE 

mu rozvoju mladej generácie. Prlpravu učltelov hudob· 
nej v9chovy pre tieto !lkoly bude zabezpečovať Ostredn9 
1lstav pre vzdelávanie pedagoglck9ch pracovnikov v Pra
he. 

Podnetn9m bol referát Mlloia Schnlerera venovan9 1-
novačn9m tendencl.ám v oblasti s1lčasnej a populárnej 
hudby a Ich zaraďovania do obsahovej náplne v9učby 
hudby na pedagoglck9ch fakultách. Zaradenie populár
nej hudby vychádza z rešpektovania záujmov mlad9ch 
lud!. Sdvlsl to s prlbll!ovanlm soclálno-estetick9ch prtn. 
clpov populárnej hudby, jej kompozičnou technikou, In
štrumentáciou, psychologlck9ml dčlnkaml, s vplyvom na 
životné postoje, názory a spOsob života. 

K nie menej závažn9m referátom patrili vystdpenla 
Tibora Sedllckého, Františka Sedláka, Jarmily Vrchotovej 
- PAtovej, Ludi!ka Zenkla, Petra Jlstela, Miloša Jflzla, Rad. 
ka Rajmona, .Marty Konečnej, Viadlmlra Hudeca, Ale
xandra Mó~lho, Teodora Liptáka, Olgy Cenčlkovej, Sylvie 
Janlčkovej, Anny Dobrotovej, Evy Langstelnovej, Boleny 
Viskupovej, Luboša Kllmeša a dal!llch osobnosti nášho 
vysokého hudobného školstva. 

Prejednávané problémy .možno rozdeliť do troch okru
hov zahrňujdclch oblasti vstupnej prlpravy na učltelskd 
protestu, organizáciu vyučovacieho procesu a vzájomné. 
ho vztahu hudobnej v9chovy a vedy. K aktuálnym otáz
kam prvej oblasti patria požiadavky pri prljlmaclch 
sk1lškach, ak9mi sd napr. absolvovanie oboch cyklov 
!:SU, dvojfázovosť prljlmaclch sktíšok so zameranlm po
zornosti na talentové skt1!lky v dostatočnom časovom 
predstihu a vytvorenie podmienok pre možnost špeciali
zovaného stredoškolsKého !lttídla. MS CSR prpravuje pod
mienky na zriaďovanie tzv. hudobn9ch gymnázll, ktoré 
by zaručovali potrebnd nadväznos t na vysokoškolské 
šttidlum učitelstva, muzikológie, umeleck9ch d1.sclplln a 
podobne. 

Druhá oblast prerokovávan9ch problémov sa t9kala 
vyučovacieho procesu a jeho neustáleho skvalltňovanla. 
Tu hovorili o svojej práci najm! zasvätenl vysoko!lkolsk! 
pedagógovia z profesionálneho hladiska. K prejedn6va
n9m otázkam hls torlcko-teoretlck9ch dlsclplln sa vtazall 
požiadavky praktického vytísten1a vybran9ch poznatkov 
do učltelskej praxe, ktorej podstatnou náplňou je živá 

hudba. Ukazuje sa potreba zv9!lenej starostlivosti o ak
t1vlzuj1lce formy vyučovania predovšetkým v oblasti ná
strojovej hry. Požiadavky na novtí obsahov1l náplň učiva 
bude potrebné zhrn1lť do nov9ch typov učebnlc, skript, 
a podobne, kde sa vyhrad( patričné miesto aj pre popu
lárnu hudbu, ako aj rekreačne pôsobiacu a mlmoume· 
leckd hudbu. V tejto s1lvlslostl sa hovorilo aj o potrebe 
šttldla hudby v komblnácll s nlektor9ml prlrodovedn9m1 
disclpllnaml, predovšetk9m matematikou alebo fyzikou. 
Ako osvedčená !ltudljná kombinácia v minulosti bola aj 
hudobná v9chova - hudobn9 nástroj. Nespokojnosť 
vyjadrovau pedagógovia aj so stavom prlpravy učltelov 
pre I. stupeň ZS, kde ch9ba vllčšl priestor na nástrojo· 
vd v9učbu a Iné praktické hudobné činnosti. Ich hu· 
dobná nekvallflkovanosť prlná!la negatlvne v9sledky pre· 
deti, ktoré sd v obdobi hudobného rozvoja. 

V oblasti vzájomn9ch vzťahov hudobnej v9chovy a 
vedy sa ukazuje potreba jednotného chápania základ
ného a aplikovaného v9skumu, v ktorom by sa mala 
uprednostniť väzba medzi lntenctonálnou a funkctonál· 
nou školskou aj mimoškolskou v9chovou. Vo vedecko
v9skumnej oblasti sa navrhuje väčšia spolupráca medzi 
pracoviskami akadémie vied a vysok9ch škOl, s mo!
nosfou koordinácie rlešen9,ch v9skwnných tém v rámci 
vedecko·v9skumn9ch plánov v9skumov v!letk9ch stupňov 
a vytvorenia databanky zlskan9ch• poznatkov. K d01e!l
t9m tílohám patri aj v9chova mladej bádatelskej gene-

. rácle s vytváranlm možnosti ich uplatnenia, ako aj 
otázka celoživotného vzdelávania učttelov formami post
graduálneho š t1ldla a podobne. 

V záverečn9ch slovách sa konštatovala vysoké droveň 
konferencie, ktor1l vledll sk1lsenl odbornlcl. Osobitné 
ocenenie zasluhuje vedenie besedy okolo okrdhleho sto. 
Ja Jll'lm Fukačom. Počas konferencie sa zhromaždilo okO' 
lo sto návrhov na zlepšenie hudobného školstva a naj
mä v oblasti prlpravy učltelov na svoju profesiu. Spolu 
so závermi prvej nitrianskej konferencie sa stantí aJ 
tieto dokladom trvalého v9znamu a dokumentom snáh 
po neustálom skvalitňovani v9chovy učltelov a zvy!lova
nl kultť\rnej drovne nášho !Ivota. 

ALEXANDER MOZ. 



SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 
27. a 28. no•embra 1981. P. Scbabert: Symi6Dta i!. 3, o dar, 
op. 82 ; E. Hlobil: Koucert pra martmbal6a a orcbnter; L. •a a 
Beetbo•en: Omia C dur, op. 81. Slounak6 filbana6ala, Slo· 
•enský fJiharmonickf 1bor, dlrtsent: Antoa Naant (Jabosl6t'la), 
sbormajster: Pavol Procbbka.. S6llstl: Mlro.ln Kokolka (ma· 
rimbaf6n), Magdaljjna Haj6ayot"6 ( sopr6a), Jitka Zerbaao•i 
(alt), Peter Oswald (tenor), Peter Mlkal61 (bas). 

Pomerne šťastná dramaturgia 
tohto koncertu sa umerala na 
klaslckS' odkaz autorov Schu
berta a Beethovena a tento 
spestrila prlfažllv5'm dielom z 
tvorivej dielne stlčasného čes
kého autora. 

Odborná krltlka sa na konto 
M. Kokošku už neraz pochval· 
ne vyjadrila a zaručene prá
vom. Jeho umenie má totiž nie
len moment bravlíry, virtuozity. 
absollítneho majstrovstva v na
rábanf s pomocnS'ml paličkami 
nástroja. Oodlv sl zasllížl Jeho 
práca dokonca so 4 paličkami, 
teda po dvoch v každej ruke. 
Hlolnlova skladba sa zameriava 
pnive na zv9razne111o všetk9ch 
hračskych možnos tf marlmbafó· 
nu, poskytu je dostatok priesto
ru na sonorls tlku, mnohofareb
nosť, ale nielen samotná part!· 
ttlra prináša žladan9 efekt. 
Práve Hlobllovo dielo patri k 
tS'm, ktoré s lí nemyslltefné bez 
dômyselného Interpretačného 
prfstupu. Kokoška skutočne o
vplyvnil zvukovS' vS's ledok, pre
tože ben jeho muzlkallty , vtipu 
pri dosahovani v5'razu a cltll· 
voslll by skladba mohla stra
tlf na atraktlvnos tl. Jej formo· 
v9 pOdorys zodpovedá tradič
nej trojčasfovostl Inštrumentál· 
neho koncertu, základn9m hnil· 
cfm momentom dynamizmu 
skladby je rytmická zložka, čo 
je v sOvlslostl so zvolenS'm só
lovS'm nástrojom logické. Zau jf
mavé sO. predovšetk9m obe ka
dencie, n.a jmll vtlone riešené 
prechody k nim, a to použitim 
zvukovéh o ostlnáta bubnov. Ole· 
lo pOsobf ako kompaktný ce
lok a zámerný džezový podtón 
dodáva jeho vyznenlu chuť 
mladosti. Bol to umeleck9 zá· 
žltok pre uš i l oči. 

Poktar Ide o 3. symfóniu F. 

Schuberta, ktorá odznela lívo
dom koncertu, nedosiahol tu 
A. Nanut !lať!anlí zvukovd od· 
lahčenoof, ťah, čistotu, aká by 
sa mala v dielach tohto auto
ra snl1blt s náznakom dynamlc· 
kej plnost1. Al výkony Jednotl!· 
v5'ch orchestrálnych _)lráčov 
(s6lov9 klarinet) nezodpoveda· 
ll požiadavke vynlkajl1cej kva
lity, a tak narl1šall celkovS' 
priebeh a vyznenie najm!! pr
vej polovice diela . Ina k sa ro
zohral orchester pod vedenfm 
dirigenta v Beethovenovej Om
ši C dur. Za spolupráce Slovan· 
ského filharmonického zboru, 
ktorS' pripravil Pavol Procház
ka, odznelo poslucháčsky at
rakthne dielo, umeleckou hod· 
notou anticLpu jCice vefk\1 Mls
sa solemnis. Celý vokálno-In
štrumentálny aparát sa zjedno
til v Interpretáci-l omše do hut
nosti, ba priam zvu.kovet mo
hu tnosti, dôsledne splňajúc 
technické parametre hry. avšak 
v5'razovo nie vždy Ideálne tJ. 
močiac notovCi predlohu. Zre j
me je to záležitosť koncepcie 
dirigenta, ktorS' v snahe o gra· 
dáciu prekročil mieru a omša 
vyzneľa pr!11š ako a tak. bez cit· 
llvých s tlmených plOch, respek· 
tlve bez dostatočného vyznenia 
kontrastnost1. Sólistické vstupy 
M. Hajóssyovej, J. Zerhauovej, 
P. Oswalda a P. Mikuláša pat
rUl popri v5'kone SFZ k najväč· 
šfm pozltfvam . Interpretačnej 
s trálllky tejto omše. Vynikali 
speváckou kvalitou, vokálnou 
čistotou, Ich spolupráca v časti 
Benedlctus bola nielen pozoru
hodná ako žladanS' kontrast k 
velkolepo rozohranS'm zborovo
orchestrálnym plochám, ale 
vlastnou s ta vbou, llnlou, ťahom 
a c1tov5'm prednesom zažiarila 
v celku tohto diela. 

4. a 5. decembra 1986. J. Haydn: Koncert pre violoni!elo a or
chester O dur, Hob. 7b:2 ; G. Mahler: 5. symfónia els mol. 
Slovenská filharmónia, dirigent: Libor Pelek. S6Uata: Torlell 
Thedéen l Svédsko) , violončelo. 

Ked sa pred takmer 15 rokmi 
uskutočnila v Bratislave po pr· 
v5'krát Medzinárodná trlbCina 
mlad Steh Interpretov (TIJI) 
UNESCO, nikto nemohol tušit, 
ako sa rokmi jej vS'znam zná
sobi, ako velmi je projekt ne· 
slíťažného charak teru so záru
kou následnej Qropagácle po· 
trebnS' v dobe, ked nas tala cel· 
kom zretelná Inflácia talentov 
a Ich boj o presadenie. Ume
leckou zárukou vysokej lírovne 
MTMI to odborná výberová ko· 
misia a postupové kolo pred 
verejnou prezentáciou na p6· 
dlu. JednS'm z laureátov je l 
švédsky violončelista T. The
déen a jeho vystCipenie na pr
vom decem bravom · abonentnom 
koncerte SF prispelo k pos tup· 
nému naplňaniu myšlienky pro
jektu MTMI - pomOcť presn· 
dl( sa na.jlopšlm talentom na 
medzinárodnom koncer tnom pO· 
dlu. Tentokrá t sl pro svoju pre
zentáciu vybral Koncer t pre 
violončelo a orchester O du.r 
J. Haydna. Potvrdil v ňom svoju 
muzika ll tu, zmysel pre štS'lo
vtl jednoduchosť, pretavujtlcu 
sa tak v ponfmanf cel·kového 
ťahu skladby, ako l v porozu· 
meni základných pož.ladavlek 
na h.ru k lasikov. To, čo je na 
výkone toh to umelca najzaulf· 
rnavejšle, je jeho tón, zvuk ná· 
stroja, Aj v diele, kde by sa 
vlastne mohol poohvállf tech· 
nlckou brilantnosťou, ukáže 
predovšetkým celok, spájanie 
myšUenok, Ich nadväzovanie, 
stavbu. 

Slovenská filharmónia pred· 
viedla s dirigentom L. Peškom 
už nejedno dielo tak, že prl
mllla s vojim v5'konom odborn\1 
kritiku, a{e na jmä poslucháčov , 
k nadšeným prejavom. Drama
turgický plán ohlasoval Sym
fóniu č. 5 els mol G. Mahlera, 
čo vzbudilo prirodzený záujem 
nás všetkých. Vieme, čo doká~e 

Pešek urob!( s Beethovenom, 
aký je jeho Mozart, a ko Inter· 
pretuje hudbu sCičasnS'ch tvor
cov, ba dokonca ako vstupuJe 
do dialógu sólista-dirigent. 
Mahler je dnes, alebo presnej· 
šle už n1ekolko rokov, autor, 
ktorS' pl1ta publikum, fllmovS'ch 
tvorcov, televlznych scenárls· 
tov. Má v sebe silu myšlienky, 
nápad, obdlvuhodn\1 kompozlč· 
nCi vybrtlsenosf, jeho hudba ob· 
klopuje človeka a vťahuje ho 
do svojich osfdlel. T-ak5'to bol 
l Mahler Peškov. Mal predo
všetkS'm velmi j!l!Snll koncepciu, 
presn\1 s tavbu, gradáciu, vlast· 
ne to, čo je pri Peškovej In
terpretácii vždy prltomné. Po
klal pri Interpretácii klasic
kých diel dosahuje Pešek 1 čls· 
totu detailov Je to zhoda mno· 
hS'ch okolnosti (predovšetkým 
známejšl, obohranejšl materiál ), 
no v tomto prtpade by sl nuan· 
sy, a pri Ma hlerovl tak pre
potrebné detaily, vyžiadal! eš te 
dalšie obrusovanie. A predsa 
stl'hol, pretože to je čaro živel 
Interpretácie, aj ked nie šttl· 
dlovo dokonalej, ale prlhovára
jllcej sa a apelujllcej. Pešek sa 
oddal Mahlerovl dokonale - o 
tom svedči nakoniec 1 Jeho dl· 
rlgovanle spamlltll A to nie je 
veru všedná skutočnos( , potvr
dzuje dôkladnosť naštudovania, 
pre!ltla, prémyslenej koncep· 
cle. 

Osobne vyzdvihujem Peškov 
zmysel pre <lynamlzmus staveb· 
ného celku, jeho schopnost vtá· 
tlf sa z ohlušujlíceho fff do 
náhlych ppp, teho gradovanie 
a vytváranie zmysluplných 
plOch. Ma hier mu "sed l", treba 
verU, že pôjde eš te daleJ. že 
sa k tejto symfónii vráti práve 
s orchestrom Slovenskej filhar
mónie. Zaslúži sl to dirigent , 
aj orchester, ale predovšetkS'm 
samotnS' autor te jto Reniálnej 
symfónie. 

VIERA POLAKOVICOVJl 

Hovoríme s profesorkou bratislavského konzervatória 
EVOU PAPPOVOU 
ÚSILIE ZAMERANÉ NA SKVALITŇOVANIE 

! VYUČOVACIEHO ROCESU 

Koncom decembra mlnalébo 
roku oslblla dlboroi!n6 profe
sorka bratlslankébo kon1ern· 
t6ria En Pappod t'flnamn6 ll· 
•otné jablleam, ktori •• stalo 
lmpul1am k uskatoi!nenln rol· 
slablejllebo ro1ho•ora. 

Patrite k naj1asltlllejllm 
profesorom bratlslankébo kou
lenatórta, dlhé roky ste spola· 
ari!onU •ft'ojod. Unia klnlr· 
nej hry aa tejto lkole. Vale 
1blahy s6 &nAme a dodaes vy· 
soko cenené. Ako by ste cba· 
rakteri1ovaU •ala prAcu na 
lkole " historickom prtere1e, od 
1ai!latku niet i!lnaosti al do· 
dnes? 

- Na bratislavské konzer· 
vatórtu.m som nastCiplla ako 
čerstvá absolven~ka VSMU, na
kolka pedagoglcklí čHtnosf scnn 
považovala za hl'avnll náplň 
svojej práce. Rladltelom školy 
bol vtedy dnešnS' národný ume· 
lee Andrej Očenáš, neskOr ho 
vystriedal zasllífllý umelec Ml· 
c<hal Vllec a najdl·hšle obdobie 
som pracovala už pod vašim 
vedenfm. 

Ako mladá učltelka, olná elá· 
nu a čerstvých vedomosti z vy· 
sokej školy som začala svoju 
prax pri vyučovani klavlrnej 
hry. I ked pred štCidlom na 
VSMU som čiastočne učHa u! 
aj na konzervatóriu a ĽSU, za
čala sa teraz celkom Iná prá· 
ca. Pre mladého pedagóga na· 
stáva obdobie, v ktorom sa stre
táva s rôznymi lndlvlduallta ml 
- žiakmi, ktor5'ch treba po
znať, usmerniť a naučiť. Začala 
sa nová škola života. Vedomos
ti z vysoke j §koly boli len zá
kladom a orientačným bodom, 
pretože nasledovalo nové št\1· 
dlum tej najrozmanltejšej prob· 
lematlky. Poučenia at J>(lmoct 
sa m1 dostáva lo tak od vedenia, 
ako aj od kolektlvu, kde vtedy 
pôsoblll <Skl1senl, vynlkajlícl od
barnfcl. Sť!stavnou návštevou 
koncertov snažila som sa po
rovnávať a J>(lučlf z toho, čo 
prinášal lnterpretačnS' trend. Na 
škole som bola poverená vypra· 
covanfm skrip t pre predmet 
Metodika klavfrnej hry spolu s 
kolegyňou Alžbetou Elanovou. 
Musela som preštudovať všetku 
dostupnCi llteratCiru, čo bolo pre 
miía tiež nesmiernym zdrojom 
poučenia. Vedenie školy ml u
možnilo, čo sl cenfm ako urči· 
111 formu postgraduálneho š tlí· 
dia , hospitácie na konzervató
riách v Prahe a v zahranič! v 
Budapešti. Varšave, Weimare, 
Kyjeve, Leningrade a Moskve. 
Dalšlm zdrojom poučenia bolo 
s ledovanie klavírnych sCifa!f do
mácich l zahraničných (Varša
va, Budapešť, Viedeň, Zwickau, 
Moskva) . 

V roku 1970 som bola povere
ná funkciou vedlícej klávesové· 
ho odboru, ktorú som vykoná
vala do roku 1982. HlavnS'm 
cielom mojej práce bolo lísllle 
o skval1tňovanle vyučovacieho 
procesu a pri výchove !lakov 
dbať o Ich odbornS' a politicko· 
spoločenský rast. v klávesovom 
odbare sme riešili problémy ko · 
lektfvne , ale pri vyučovani jed· 
notllvca bol oostup lndlvlduál· 
ny. Práve v umeni je tento po· 
stup predpokladom tvorivej 
osobnej práce uNtela a určullí· 
clm člnltelom kvality. Postupne 
sa našl žiaci začfnall ztlčast· 
ňova! na celoštátnych slífa· 

!Iach a prlchádzall at ocene
nia. Poroty učaLI spoznávať 
mladé talenty zo Slovenska. 
Hlavné ťažisko však spočfvalo 
vo výchove učltelov pre I:SU. 
Kontakty s týmito školami sme 
nadväzovali ooobnS'ml priesku
mami a odbornS'ml seminármi. 
Potešltelným výsledkom bolo, 
že nám t;trlchádzall lepšie pri
praven! žiaci na prlj!.macle 
skCiš~ a často z takS'ch škOl, 
odklaf sa napriklad dlhé roky 
nik na konzervatórium nehlásil. 
S.kvalltňovantu v5'chovy n'Bšlch 
žiakov pre učltelské povolanie 
sa s11stavne venovala pozornosť 
a bude treba v tom stále po
kračovať. K skvalitňovaniu prá
ce našich žiakov sme pristupo
vali aj pomocou redukcie nápl
ne práce, možno povedať od 
kvantity ku kvalite. Redukova· 
ll sme osnovy s prihliadnutim 
na osnovy české, sovietske a 
vlastné skúsenosti. Práca žia
kov sa kontrolovala rôznymi 
prehrávka ml, slabšfch žiakov 
sme sledovali kolektfvne čas· 
tejšle. Podlelala som sa aj na 
priprava učebných plánov a 
osnov v rámci nového Projek
tu, a sice okrem konzervatória 
aj na mlnlsterskS'ch poradách v 
Prahe, kde boli zástupcovia 
k-onzerva tórlf z celej republiky. 
Uplynulé obdoote je významné 
aj t5'm, že sa pos tupne zrodila 
a vykryštalizovala stlfaž s lovan· 
skS'ch konzervatórlf s podob
nou štrukttlrou ako ostatné ce· 
lo~tátne sl1faže. Náš odbor pod
statnou mierou prJspel k jej 
zrodu a vypracoval aj nápň st1-
ťaže, ktorá, pochopltefne, pod· 
lleha postupne ·rôznym zrne· 
nám. 

Co url!o.alo nla predstavu 
o pr6cl na koa1ervat6ria, ktoré 
hla•né metodické 1ásady o· 
vply•ňovalt valu prAca? ZaiiU 
ste alte p61obenle manlelov Ka· 
fendovcot', 1astlhll ate na lkD
Ie mnobfcb cfelllcb t'flnam· 
nfch klulrnyob pedas6sov. S6-
i!asne n ll •iacerf liaci ltado
nli aj " Mo1he. Co ste 1 to
bo detkébo vyťallU pre seba? 

- Hla vn9m cielom učltela je 
vychovať !laka tak, a by sa o
svedčil v praxi. A v našej prá
cl to znamená vychovať dob· 
r5'ch klaviristov, ktor! mOžu v 
~tOdlu pokračovať na VSMU, 
koncertne pOsoblf, korepetovať 
a byť platným učltelom na 
I:SU. K tomu je potrebné vyťa· 
žlť z každého !laka maximum 
hudobnej predstavy, citu preja· 
vu a vyzbrojiť ho primeranou 
dávkou klavfrnej techniky. Nie 
je tu priestor na detailné roz· 
vádzanle mojich metodlckS'ch 
postupov. Len stručne sa o nich 
zmienim. U každého klaviristu 
je dOležité, aby mal správny 
vzťah k hudbe a aby hudbu 
tvoril samozrejme Interpretač
ne. Záujmy a znalosti sCi po
trebné v širšom meradle a pre
to vyžadu jem, a by ~laci chodi· 
ll na koncerty, počtlvall plat
ne, čftall dostupnll llteratl1ru a 
pod. Len vzdelanS' hudobnlk 
mOže sa dobre uplatniť na kto· 
romkofvek poste. Klavirista mu· 
sf správne tlmočlt skladby. K 
tomu sil potrebné dve hlavné 
zložky - v5'razová 111 technlc· 
ká. V oblasti technickej je dO
ležité zvládnuť všetky prvky 
klavfrnej techniky, pričom je 
dOležltS' prlrodzen S', volnS' hra
ef aparát (ruky) a pevné ak
tlvne prsty. Hudba musi byť 
všadeprftomná už v správnom 
zneni - od jednoduchého tónu 
po zlofltS' akord. Znenie tónu 
však nesmie byť samol1čelné, 
ale musi niečo vyjadrovať. A 
to už diktuje skladba. Skla d· 
bu treba tlmočiť podla sklada
terovho zápisu a dotvor!t vS'
razovo. je pochopltefné, že tle
to všeobecne známe Cidaje sa 
lahko oplsujlí , ale nie vždy lí· 
spešne realizuj Ci. Ale práve hla
dante a odstraňovanie chýb, 
tvorivý postup pri vyučovani , 
je to najkrajšie a vždy nové, 
nech už máme do činenia s 
kýmkofvek. 

Dostala som Neto zásady do 
vienka už od mojich "hudob· 
n5'ch rodičov" prof. Anny Kn
rendovej '8 jej manžela prof. 
Frica Kafendu. Konzervatórium 

.som a bsolvovala u prof. Anny 
Kafendovej, ktorej vdačlm zn 
to, že svoje umelecké nadšenie 
prenášalo na !lakov. Jej hodiny 
boli plné tvorivého lísllla, aby 
tlmočenie skla dieb nieslo pečat 
umeleckej prlpravy. VSMU som 
skončila u prof. Frica Kafendu, 
láskavého, ale prfsneho a dls· 
clpllnovaného č.Joveka, kto'1 
dlsclpllnu vyžadoval at od fia· 
kov. Pri vyučovani použfval 
synteticky hudobné vedomosti 
overené praktickými 'Zll8losfaml. 
VS'znam manželov Kafendovcov 
je v hlstórU slovenskej klavlr· 
nej •hry prvoradý. Už ako min· 
dá učltelka obdivovala oom prá· 
eu prof. Pavly Pokojnej, ktorá 
vychovala mnohých dobrých 
klaviristov. Bola prfsna. krltlc· 
ká a nekompromisná aj voči 
vlastným !lakom, čo je vllčšl· 
nou u učltefov zr·ledkavejšle. 
Vysoko som sl cenila aj učeb· 
nS' proces prof. Alžbety Elano
vej , ktorá dosahovala výborn6 
v5'sledky so ž.lakm1. Mala šťast
nlí ruku aj v tom, že nikdy zby
točne nerlskovala a správne 
odhadla, čo žiak zvládne. Naša 
spolupráca okrem spomfnanet 
metodiky je aj vo vydávam 
zbornfkov pre konzervatóriá vo 
vydavatelstvo Opus (VS'ber 
etud, Výbery prednesovS'ch 
skladieb rôznych š tS'lovS'ch ob· 
dobi). Cenné rady som zfskaltf 
aj od ln5'ch v5'znamn5'ch slo
venskS'ch a českS'ch pedagógov, 
najm!! pri SJ>(lločnej práci v 
rôznych slíťažiach. Dlhodobé 
sledovanie práce jednotllvS'ch 
pedagógov, osobné pohovory a 
v5'mena názorov je dalšia ško
la života. So špičkovou školou 
sovietskou som sa prv5' raz 
s tretla na sCiťafl I. festivalu 
mládeže v Prahe v r. 1947, kde 
som aktfvne reprezentovala slo
vensklí klavfrnu školu. Obdiv 
sa stupňoval pri počlívanf vS'· 
konov sovietskych klaviristov v 
dalšfch rokoch, š tCidlom dostup· 
nej llteratCiry, prlatelskS'ml kon
taktmi so sovietskymi klavlrls
taml, sledovanlm sovietskych 
kandidátov na medzinárodných 
súťažiach. P·reto som bola Nl· 
da, že dvom mojim žiakom bo
lo umožnené dalej študova ť na 
konzervatóriu v Moskve, aby v 
tejto mekke kllavlrlstov zlsk·all 
maximum vedomostí a mohli 
tak dvfhať líroveň slovenskej 
klavfrnej školy. 

Viacer( •all absolventi sa 
dobre npla(ftuj6 " umeleckom 
ll•ote, do1tabll dobri vfsledky 
a pokJar •leme radi spomlnajt 
na hodiny •fui!by u vb. Kto
rfcb 1 nlcb sl vysoko dllte a 
ktort poclfa d1 st n6padafm1 
nosltelmJ nllch umeleckfcb 
161ad? 

- Vychovala som vela kla· 
vlrlstov rôznych dl!lnostf, rôzne
ho talentu. Nechcela by som 
Ich klrltlcky hodnotiť, zaškatul
kovávať, ved ako sa osvedčia 
v praxi ·mOže sledovať verej
nost. Môžem však povedať, že 
mám radosť práve tak zo žia· 
kov, z ktorS'ch vyrástli dob.r1 
učitelia a prlpravujlí nadaných 
!lakov pre naše konzervató
rium, ako l zo špičkových kla 
viristov, ktor! koncertuj\1 a ve
rejnosť Ich dobre pozná. Bu
dem rada, a k a ko nositelia mD
jich umeleckS'ch zásad bud!l. 
pristupova ť k svojej práci zod
povedne, ak sa budCi neustále 
rozvfjať a nikdy sa neprestan\1 
učiť. Uvediem ešte krátku fak· 
tograflcklí bilanciu oceneni mo· 
jtch žiakov na slíťažlach a rOz· 
nych J>(ldujatiach . Medzinárod
ná slíťaž mladS'ch talentov v 
Os tr nad Labem: C. Dlanovský 
- I. cena, absoll1tny vlťaz s\1-
ťaže, Z. Paulechová - II. cena. 
Súťaž slovenských konzervató
rll: J. Jakvertová - II. cena , 
P. Minárik - I. cena, A. Kopča· 
oová . III. a I. cena, Z. Paulecho
vá - I. cena, Z. Hudecová -
II. cena, B. Muzslatová - I. ce
na. Smetanova sCiťaž v Hradci 
Králové: C. DlanovskS' - I. ce· 
na. Choplnova slíťaž v Marián· 
skych Lázňach: Z. Paulecbová 
- III. cena. Beethovenova s\1· 
fa! v Hradci u Opavy : Z. Hude· 
cová - II. cena. Zahraničná 
stlťaž v Sen.lga.Jil 1 Taliansko) : 
Z. Paulechová - IV. cena. 

f Pokračovanie na 7. str.f 



-O A V ve R 
V dňoch 17. a 18. novembra m. r. mali návštevn!cl 

Slovenského národného divadla nevšednd pr!ležltosf 
nhlladnuf dva programy leningradskeJ štátneJ baletnej 
skupiny Cboreosraflck6 mlnl.t6ry, sdboru, ktor~ svoJim 
umenlm už neraz prekvapil priaznivcov tanečného ume. 
nla na celom svete. Podujatie, ktorého hlavn~ml lnlclá
torml boli Ministerstvo kultdry ZSSR a Ministerstvo kul
tdry SSR, možno teda pokojne nazvať sviatkom tanečné
ho umenia, čomu zodpovedalo aj preplnené audltóľlum 
SND počas obidvoch večerov. 

Umeleck~ veddcl sQboru, národn~ umelec ZSSR prof. 
A. A.. Makarov, laureát StátneJ ceny ZSSR, nadväzuje vo 
svojich umeleck~ch smerovaniach na odkaz svojho pred
chodcu L. V. Jakobsena. Tvorivé krédo obidvoch umel
cov je jednoznačne profllované hlbok~m vzťahom ku 
klasickému tanečnému umeniu a cltllv~m uplatňovanlm 
prvkov sQčasného scénického tanca na platforme špecl
flck~ch možnosti choreograflckej mlnlatQry. Najpresved
i!lvejš!m dôkazom t~chto tvrdenl boU dva bratislavské 
večery. Ich program, akokolvek rOznorod~, v~razovo aj 
!6nrovo pestr~, pOsobll absoldtne vyvážene a kompakt
ne. A to aJ napriek t.onlU, že hneď prvá Inscenácia -
Seheresáda N. Rlmlkého-Korsakova v choreograflckom 
stvárnen! Pavla Smoka sa dosť v~razne vyčleňovala 
z rámca choreograflckeJ mlnlatdry. Korsakovovu symfo
nlckd báseň - suitu totiž nemožno považovať za kom
pozlč-nd mtnlatdru, čo do plnej miery plati aj o prlstupe 
P. Smoka k jej pohybovému prebásnenlu. Seherezáda 
patr! k dielam, ktoré sl priam vyžadujQ bezprostredn~ 
kontakt s pohybom, a preto niet najmenšej v~hrady voči 
zámerom choreografa. P. Smok vypracoval známy prológ 
k Rozprávkam tisic a jednej noel s patričnou (a pre 
toht·o umelca prlznačnou) dávkou tvorivej Invencie, or1-
glnal1ty a obdivuhodnej muzlkallty a predložil divákovi 
netradičn~ pdhlad na rozprávkov~ svet obldbenej sym
fonickej básne. Obracia sa k ozajstnému človeku, fabulu 
do značnej miery pozbavuje rozprávkovej fantázljnostl. 
V cent·re pozornosti stoji človek a jeho morálne hod
noty, jeho citov~ život. VIera vo viťazstvo pozltlvnych 
hodnOt nad negatlvnyml v konečnom dOsledku predsa 
len vytvára paralely k rozprávkovej !del v!tazstva dobra 
nad zlom. N~rlek netradlčnostl Smokov.ho prlstupu 
Inscenácie Seherezády zaujála - aj vďaka vynlkajdclm 
lnterpretačn~m v~kanom celého sQboru. 

Druhá polovica prvého večera patrila už však v~lučne 
choreograflck~m mlnlatdram pochádzajdclm z choreo
graflckej dlelne·A. Polubenceva. AJ tu bola ponuka bo
hatá a v~razovo pestrá. Nocturno 1 variáciami na hudbu 
M. l. Gltnku (Variácie na rokokovd tému) žánrovo vy
chádzalo \ z tanečného dlvertlssement 19. storočia, čomu 
zodpovedal1 aj použité vyjadrovacie prostriedky uplatňu
Jlíce klaslok~ choreograflck~ slovnlk. Choreograf sa 
teda v ntč'om nespreneveril hudobnej predlohe a na 
scéne d~lnovalo typické rokokové g~"acloso. V8Nl6 
kYarteto na hudbu bobofového koocertu F. Kramáfa 
(resp. na 3. časf koncertu) prinieslo so sebou dsmevnd 
paródiu a nlčlm neohrozen~ optimizmus. Absoldtnym 
kontrastom zapOsobll ďalši obraz nazvan~ Tance pre 
královnd na hudobnQ predlohu paasacaslle G. F. Hlndla. 
Pred divákom ožilo barokové affetuoso, vzopätá vášni· 
vosf a šerosvit. Obraz Tance pre královnd považujem 
za najvydarenejšie člsl.o druhej časti tohto večera. Po 
ňom nasledovalo už len Pas de troia na hudbu B. Brit
tene, ktoré však p0sob1lo vzhladom k jej tvorcovi až 
morbldne (ortodoxné pochody, galopy kabaretného typu) 
a prv~ večer uzavrela choreograflcká kompozlcla na
zvaná Na pol!Mť tanca, ktorá ma takisto rušila hudobnou 
predlohou spracovanou v št~le populárnych disco-mixáži 
z diel velkfCh majstrov preblehajQclch na podklade 
monotónne sa opakujdceho rytmického modelu. Tak čl 
onak, lenlngradsk9 sdbor sa počas prvého večera pre
zentoval šplčkov~m v~konom. Bolo evidentné, že ide 
o kolektlv vynlkajQclch tnd!vlduallt a napriek niektor~m 
rezervám v skupinovom tanci Ich v~kon strhol a zaujal. 

Za kulmlnačn~ bod vystQpenla sdboru Choreografické 
miniatúry by som však označil až prvQ polovicu druhého 
večera. Tá patrila choreograflck~m kreáciám zaklada
tela sdboru - L. V. )ak·cibaena. Prvé tri obrazy boli 
motivované hudbou W. A.. Mosarta. Sexteto (2. časf 
Klavlrneho koncertu C dur, KV 467), !enaké nrlácle 

Koncer~n~m dvojčasťov~m programom, nazvan~m 
Z operety do operety, sa 14. a 15. novembra m. r. pred
stavllo v Bratislave Moskovak6 ltátne divadlo operety. 
Po dva večery javisko Slovenského národného divadla 
"prlch~lllo" umelcov tejto poprednej sovietskeJ operet
ne) scény, ktorá v tomto roku oslávi svoje šesfdeslat
r·očné jublleum a ktorá sa rozhodujQcou mierou podle
lala nielen na spr.ostredktlvanl klaslck~ch svetov~ch 
operetn~ch diel sovietskemu divákovi, ale aj na spolu
formovani domáceho autorského zázemia, dnes už tzv. 
sovietskej operetne) klasiky. Z t~chto dvoch skutočnost! 
vychádzala aJ dramaturgia koncertného programu, ktorá 
sl za ciel zvollla uviesť "v9ber naJllspešnejšfch melódii 
zo širokého repertoáru" tohto divadla. Okrem známych 
Kálmánov~ch, Straussov~ch a Offenbachov~ch operet
ných melódii sme sa stratil s uká~k&ml z operetn~ch 
diel sovietskych sklada telov - Dunajevského, Dmltrl
Jeva, Petrova, Mlljuttna, a ln~ch. Pre našinca, resp. Stre
doeurópana, tenro možno trochu nezvykl~ "mlx", ko
rešpondujllcl a vracajllcl sa neustále od svetového k do
mácemu (často podfarben~ folklórnym ko loritom), bol 
v celkovej koncepcii lemovan~ prvkami tradičnej soviet
skeJ estrády (konferenclerske spojo~cle texty vtipne 
"poslovenčené" a snažlv·o predvedené, rOznoroclé balet
né kreácie na Offenbachov Kankán vo funkcii člselntch 
pr,delov, hudobná vsuvka gitarového dua lnterpretujll
ceho vyšš! populár). V každom prlpade bolo pre nášho 
diváka člmsl nov~m osobne sa zl1častnlf na teJ to hu
dobnej pr-odukcii a doplnlt sl tak názor na sovietske 
a zároveň operetné umenie vObec. Mohli sme porovnávať. 
umenie sovietskych hosťov s domácimi, slovensk~mt pO
mer!Jij, pretože prlležltostl ku k·anfrontáclám najmä 
v tomto žánri neb~va vera. 

AJ .keď sme nemali možnost zhliadnuť celé, kompletné 
operetné predstavenie a sledovať tak na širšej ploche 
výkony Jednotlivých spevohercov, obdlvovall sme u nich 
pre<lovšetk~m všestrannosť. Tá bola viac než badatelná 

R ICKÝ H MINIAT, 
(3. časf Klavlrneho koncertu G dur, KV 453) a Vslet 
Tasllonl (záverečn~ dsek 2. časti Klarlnetového koncertu 
A dur, KV 622) čerpali z tvaroslovia klasického baletu 
a brilantne vystihovali subtllnost a krehkosť Mozartovej 
hudby. Avšak absoldtnym vrcholom vystQpenia lenin
gradskej baletnej skupiny bolo predvedenie siedmich 
choreosraflckfch ltddlf tnšplrovan~ch sochami Ausuata 
Rodlua. Tento cyklus ma doslova fascinoval neobyčajnou 
atmosférou, ohurujllclm espresslvom, dynamizmom, pri
rodzenou nádherou a harmóniou. Pr!stup L. V. Jakobse
na k netanečn9m predlohám sl zasluhuje hlbok~ obdiv 
a poklonu. Všetky parafrázy dokonale vystlhovau rodl
novsk~ št~l, no sllčaSile kráčali ruka v ruke s vlast.nosfa
ml hudobnej predlohy. Jakobsenovl sa do posledneJ bod
ky podarllo vytvorit umelecké dielo vyznačujQce sa oje-

NoctRroo a nrltclalllll aa hudbu M. l. GUaku bolo ai
l!aatou PJ'Osrema pného vei!ara ltmiqndaltfch umelcOY. 

Snlmka: arch!v Slovkoncertu 

dlnelou symbiózou pohybu, hudby a v~tvarnej zložky. 
A to všetko na pOda choreograflckej mlnlatdryl VIM!o6 
jar, BoU, Vefof Idol na tr! časti symfonickeJ suity 
Prlutempa C. Debuuybo, Extála, Z6falstvo na klav!rne 
skladby S. Prokofieva (Zúfalstvo na 3. časf 7. klav!rnej 
sonáty patrllo k mojim najsllnejšlm baletn~m zážU.kom 
vObec) , Paolo a Francesca, Mluotaurua a Nymfa na prvé 
dve z Troch skladieb pre orchester, op. l A.. Bersa -
sedem choreogratick~oh mlnlatllr, ktoré však svojim vy
znenlm pOsobla priam kolosálne. Bol to skutočne oje
dlillel~ zážitok a nebol prekonan~ ani v druhe j polovici 
večera záverečn~m člslom programu - v~berom z Ja· 
kobsenovej choreografie Chai!aturlanovho Spartakusa. 

Priaznivci tanečného umenia sa teda po dlhšom čase 
predsa len dočkall sviatočného dňa. Vystllpenle lenin
gradskej štátnej baletnej skupiny Choreografické mlnla
ttlry opäť dokumentov-all možnosti tanečného umenia, 
poukázali na jeho stále nové a nové perspektlvy, na 
jeho vzrastajdcu spoločensk(! funkčnosť. Za to patri 
sovietskym umelcom vďaka a obdiv. 

IGOR JAVORSKt 

o e 
aj v r.ozsahovo mal~ch hudobno-slovn~ch vstupoch a bo
la obdivuhodná o to viac, že umelci väčšinou vystupovali 
sólisticky (v programe sa vyskytlo len niekolko duetov 
a jedno t·r-lo), teda bez partnerov na umeleckd komuni
káciu, len za sprievodu orchestra (dirigoval zasldžll~ 
umelec Elmar Abuaallmov) . Napriek tomu sme obdlvo
vall nielen kultlvov.anosf a dobrQ technlckd llroveň spe
váckeho prejavu, ale aj v~raz, hereck~ vklad, vynlkajtlce 
k·omedlálne a pohybové vlas tnosti ntektor?ch spevoher
cov, z ktorých treba spomendf aspoň jedného: zasl. 
umelec RSFSR Vltallf Mllle sa predstavil ako jeden 
z kanferenclér,ov, no sučasne l ako spevoherec, komik, 
tanečnlk, spevák l hráč na gitaru. 

Uveďme ešte jednu skutočnost : mali sme možnost 
sledovať umenie sovietskych spevohercov pomerne širo
kého vekového r.ozptylu - od mlad~ch, nadan~ch, velmi 
dobre prlpraven~ch až po zrelé umelecké kreácie v~z
namn~ch osobnosti. Z t~ch mladš!ch zaujala napr. Ma
rina Koledovov6 v árii grófky Marica z rovnomennej 
Kálmánovej .operety, alebo zasl. umelkyňa LIUja Amar
flfov6 v technicky pekne vypracovanej plesni Adely zo 
Straussovho Netopiere. Obdlvov.all sme zrelťl, vysoko 
profesionálnu spevácku dlsclpllnu zasl. umelkyne Svetla
ny Var~usovovej, Jej nádherné v~šky a snu hlasu (čar
dáš Rozallndy zo Straussovho Netoplera, Eurldlka z 
Orfea v podsvetl .od J. Offenbacha), vynlkajdcu prácu 
s dychom u kultivovaného barytonistu nár. umelca Vele
rlla Barynlna, celk·ovtl kultúru prejavu a v~raz u zasl. 
umelca Jurija Vjedenefeva, velmi dobre spevácky 1 he
recky stvárnené komické dueto Mašky a Ľaváka od 
DmitriJa AUou Asefevovou a Vladlmfrom Nlkolafevom. 
Réžiu koncertného programu Moskovského štátneho di
vadla operety na nemenlacej sa scéne náznakového 
charakteru mal hlavn~ režisér sllboru - národn~ ume
lec ZSSR Vladimir Kur~ldn. 

EVA HOLUBANSKA 

GRAMORECENZIE 
BRIGHT STRINGS A.. M6ll: Ruakf clg6Daky tanec, V. 

Monti: Carclú, J. Hubay: Na vlnách Balatoou, ). KOIIO
Ylta: Lavottova pn6 láska, I. Frank: Pelto6 Je plno
Ylúka, M. B. Polfaklu: Kan6rlk, P. de Sarasate: ClsAn
ake mel6dle, Anonym: Sribrovlk6, G. Boulanger: Brnkavf 
Yali!!k, ). Hubay: Správne dlevi!a .Kati, G. Dlolcu: Skov
rioolt (dprava V. Farkal). 

S6lo oa huatlacb brA VIliam Farkal. TautK!nf o~hestar 
Ca. roshlaau • Bratlllne dlrlsuJe Vierollav Matulfk, 
Ľudoyd hactbu Enaaua Farkala vedie V. Farkal. Arao.
lm6Dy: M. Bro! a V. Matlllflc. 
OPUS Digital-Stereo 91131147. 

VIliam Farrkeš už dlho patri k našim najznámejšlm 
l najvyhfadávooejšlm huslistom. Sti"etávame sa s nl.m 
nielen v SlovenskeJ filharmónii ( dlhoročn~ zástupca kon. 
certného majstra), v Bratislavskom komomom orchestri, 
ale aj na Bratislavskej l~re a vo všetk~ch v9znamn~ch 
slovensk~ch tanečn~ch, zábavn~ch 1 l~dovtch orches
troch, v ktor~ch 1lčlnku1e ako sólista na husliach a na 
viole. Sh.,ka jeho umeleckého reprodukčného diapazónu 
je obdivuhodná - siaha od J. S. Bacha až po sólové 
Improvizácie v tanečneJ a Judovej hudbe. 

Pre svoju poslednd profllovú platňu sl vybral popu
lárne virtuózne skladbičky z obdobia romantického SÓ· 
lového huslového repertoáru, medzi ktoré vsunul nie
kolka st·a~š!ch umel~ch skladieb: serenádu, fantáziu, 
koncel'md polku a valčlk l charakterlstlckQ skladbu, 
známych najmä z podania slávnych salónnych, Judov9ch 
l cigánskych kapiel. 

Hoc! všet.ky tieto skladbičky - niektoré z nich eš te 
pred polstoročlm často hrávané svetoznámymi huslista
ml ako prídavky - sa už dávno presťahovali z kon
certn~ch sien! do jtavlarnl a zábavn?ch podnikov, toh 
popularita podnes neklesla, naopak, časť z nich sa 
v rámci renesancie romantického husJového repertoáru 
opäť vracia na koncertné pOdlá. Vlllam F·arkaš zdedil 
už v kollske pr~zenťl muzlkalltu, pekn~ huslov~ tón 
a vlastnou usilovnosťou sa dopracoval k nevšednej 
technickej virtuozite. AJ tllto platňu charakterlzujQ spo
mlnané vlastnosti. Staré anonymné nemecké husle mu 
znejll ako prvotriedny taliansky nástroj. ROznor-odé 
skl.adby Interpretuje št~lovo čisto, vyčltaf mu azda mož
no Iba niektoré prlvelké accelerandá (napr. v závere 
Poljaklnovej polky Kanárik l a občasm1 snahu zr~chlovaC 
tempo, čo sa miestami odzrkadlilo v nle celkom exaktneJ 
súhre so sprevádzajťlclml orches trami (nahrané play
backom). Nevynlk4 Iba virtuóznou technikou, ale aJ 
čistou Intonáciou. Z Ľudovej hudby E. Farkaša je treba 
spomenllt prvotriedneho cimbalistu MaCa Farkaša. Sko
da, že kontrabasista nehral na lepšom nástroji, čo sa 
prejavilo na celkovom zvuku kapely. 

Aranžmány (M. Broža a V. Matušlka) sd naplsané s vy. 
sokou profesionálnou rutinou obidvoch známych diri
gentov TOCR-u. Zlal, plnšie nevyužlvajd zvyčajn~ stty 
sláč~kov~ zvuk orchestra, ktor~ v značnej miere pre
niesli na dychové sekcie, a preto miestami kryje a j 
sólistu. Nemomo vynechať ani ťlpravu Skovránka G. Ot. 
nlca od V. Farkaša, ktor~ dspešne upravuje a aranžuje 
rOzne skladby pre Judové kapely. 

Napriek okrajov~m krltlck~m pripomienkam má re
cenzovaná platňa všebky predpoklady stať sa velmi 
obldbenou, najmä medzi .najšlršlml vrstvami posluchá
čov populárnej, no virtuózne stvámeneJ oddychovej 
hudby. 

MIKULAS KRESAK 

* * * 
JOHANNES BRAHMS: Sonáta pre Yloloni!elo a klufr 

i!. 1, e mol, op. 38, Sonáta pre violončelo a klav!r i!. z, 
D dur, op. 98. · 

)oxef Podboranakf - vloloni!elo, MariAn Laplaolkt -
klu!r. 

OPUS Stereo 93111757. 

Možno .povedať, že Brahmsov čas prišiel Iba teraz. 
Ešte v prvej polovici 20. storočia ho niektor! pokladali 
za epigóna, a1ko sa to dozvedáme l z katalógu vlolonče
ovej llteratllry Bruna Welgla, kde plše o Brahmsovom 
dlelen ako o druhotnom prejave, priamo odvodenom 
z Beethovena a postrádajQcom skutočnll originalitu. Tle
to pre nás dnes nepochopltelné názory boli zrejme pro
vokovll'llé ·konf,rontáolou s R. Wagnerom, ktorého dielo 
mnoh~ch prlpravlliO o zdravll umeleckú rovnováhu. Dnes 
keď poznáme metamorfózy powagnerovskej hudby, ciel~ 
a Intencie Novej vecnosti, vldlme Jasne podstatu Brahm
som odmietanej neohraničenostl a bezbrehovostl mna
h~ch diel novoromanuzmu, Ich odklon od pevnej forma
veJ väzby a vieme aj plne oceniť brahmsovskQ stried
most, dlsclpllnu a s llstredenosC na výrazovú sllu dO
vtipnej kompozičneJ práce s jeJ tematickou archltektll
IIOU. Právom vldlme v jeho tvorbe, okrem Iného, aj vy
vrcbolenle klavlrnej komornej hudby. 

K taktmro vrcholom patria nepochybne aj dve vlolon
čelové sonáty, z ktor~ch prvá pochádza z ešte mla
distveJ periódy zrelosti, druhá z neskorého obdobia 
Brahmsovej celoživotnej tvorby. Právom obdivujeme kom
pozlčnd Invenčnosť zladená s heterogénnym charakte
rom dvoch nást•rojov zaručujllcu šlrku prejavu a jednotu 
medzi zvukom a Ideami a naplňajtícu cel~ diapazón 
kompozlčného ako aj zvukového priestoru. 

Azda každého, .kto sl vypočuje nahrávku oboch sonát, 
nadch~ňa opravdivá zanietenosť a sila prejavu, garanto
vaná zretelnou sllhrou a schopnosťou vyniesť domlnu
jllcl materiál v jeho myšlienkovej aktivite, tektonickeJ 
logl•ke a hybnej dramatičnosti, podla válhy tvarov a 
funkcie buď do l?roscénla hudobného diania, alebo do 
pozadia, a to l tam vždy ako prezentnt živ~ element 
Interpretácie. Artikulácia, dynamické vlnenie a strieda
nie dloh tu prebieha s maximálnym akcentom vOle ako 
vlas tné naliehanie a nikdy nie ako t"eallzácla pokynov 
predlohy. Nikdy nestag·nujQcl v~razovt náboj udržuje 
napätie od začiatku až do konca skladby. 

I keď osobne - a to je naozaj jediné, čo chcem 
prlpomendf - je to, že prvú časf l. sonáty necltlm 
ako k pomalému tempu lnkllnujllcu kompozlclu, ale skOr 
ju cltlm ako v.nťltorne ovládanQ silu. O to viac ma 
zaujala prehlbenosf a dramatická sila Interpretácie prvej 
časti 2. sonáty s jej vnútorn~m bohats tvom tvarov~ch 
asoclácl! a logikou varlačn~ch obmien, ktoré nikde sa 
nes trácajllc uzatvárajd oblllk hudobného toku. VIem, 
že je fa!ké vyhovieť onému Introvertnému dramatlzmu, 
vyh~bajdceho sa ,každej povrchnej patetlčnostl, ale umel
com sa ho naozaj podarilo vystlhnťlt. Možno povedať, že 
Ich prejav patri k vrcholom nášho sQčasného Interpre
tačného umenia. JAN ALBRECHT 



10 nčelista IEGF lED PALM-p ezident 
--..-.dzinárodoej poločnos i re súčasnú h dbu 
NÁŠ ZAHRANIČNf HOSŤ 

Zo zabrani~ia 
DY•6sťroňaf .... I&DIJ KIIIID 

.0 ZSSR Je aowou bYiaadoa ao· 
Yletakycb p6dll. Studaje aa 
Gaeslafcb haldt6te y Moaba a 
doaabaje prebapaftce YfsJ ... 
ky. Na aar6p.kom sr&IDOI6ao
wom tl"ba sa obfaYIU jebo plat
ae a YerefDOif aa JaObla •· 
IID61Diť 1 Jeho mlmorladaym ... 

Pre IDiloYBUtOY a6ňaaaej 
hudby je atretaade ao Slag. 
frledom Palmom DB koacart
aom p6dla 1!1 pri nepl6ao
Yanom rozbowora nlatkom, 
ktorf Yywolba ch ... nle. Je 
ta mot.noaf dlal6gu a DB 
jaayk aa predlerajd dealatky 
otbok, plej6da problémo.. a 
tém. ZaiiiQieya do aleb echo 
reclt61u jednej 11 najvyhra
neaejllcb oaoboostl adl!aaaé. 
!Jo lnterpretál!aého um•la, 
Sle1frleda Palma. 

P6n profetor, je D6m cfou 
a potelealm ullf aa bra
tlalaYikfch koncertnfcb p6-
dl6cb Ike Yale a6Uatlck6 vy. 
~tdpenla - reclt6lod a a 
ocheatrom Sloweaakej fUhar-

Snlmka: S. Gajdoš m6nle .. 2. Ylolonl!eloYom 
koncerte Kny~~:tofa Pende

reck6ho pod jaho taktowkou. Predatayujete aa ako lpeclau.ta na ID
terpret6clD sdfaaoej hudby Y, llrokom 116bere ..• 

- Hovori sa, že som ~peciallsta na sru!asntl hudbu, no muslm 
poznamenať, že v mojom repertoári stl 1 diela klas ikov violončelovej 
ll teratOry. Hudba 20. storočia mt je však bytostne bližšia a rá.(l 
využlvam každtl možnosť k predostreniu jej ~irokého spektra. 

V interpret6cll adňamej hudby jMt..uje rad technlckfcb l yfra· 
IIOYfch oaobltoaU, ktoré YO Yalom podeal yyaaleyajd dplae suyer6n
ne, avlak bolo ich treba nl6clnuť. Co poklad6te pre tradlňoe yylko
leného vlolonňellatu 11a najfalllu dlohu pri oeltudov6Yanl a6ňaaafch 
dieli' 

- Ťažko jednoznačne odpovedať. Nová hudba vniesla do vtolon
čelovej techniky vera nov9ch prv.kov, nové spOsoby hry na nástroj , 
ktoré vyžadujtl určit(! technicktl zrelosť interpreta. Možno Ich zvlád. 
nuť bez problémov l s tradlč.n9ml sktlsenosťaml, no očakávajtl vlast
na tvortvťi prácu Interpreta. Predovšetk9m tu v~ak musi byť záujem, 
chuť, láska k te jto hudbe. Potom sa dari prekonávať 1 tla najťažšie 
technické problémy. Ktoré stl to? ... Hra v najvyššieh polohách, jej 
lntonačné problémy 1 otázky zvukovej kvality. Dnešnl skladatelia 
očakávaj \1 od Interpretov skutočne vera ... 

Vale pedagogické phdbenle tu aohrha nemal6 rolu, na ňo kla
diete oajvličll d6ra1í' 

- Nie som vlazan9 n a čLnnosť Inštrumentálnych katedier, vlastne 
vediem v91učne len kurzy Interpretácie sťičasnej hudby. Okrem toho 
som zostavll dva zbornlky štt1d11 k problémom stlčasnej violončelo
vej Inter pretácie - dávne jšie pre vydavatelstvo Hansa Gerlga a 
predvla ni vyšiel mOJ zbornlk u Bärenreltera. Akcent? Azda na po. 
trebu vnlkntlť, hlboko vnllmtlť do Intencie autora a jej nuansl. 

BoU ste inlcl6torom nejednej akladby a bol dm y•o..anf rad 
pozoruhodafch vlolonňelovfcb kompo~:lclf. Spolupracujete pri Ich 
vzniku so akladateJ,ml? 

- Nie, nikdy. Spolieham sa na skladatefa, dOveruJem mu a usllu
jem sa o evidenciu jeho tvorivého pr ogramu. Mnoh! s\1 nesporne 
pre mňa - a nielen pre mňa - lnšplratlvnl, napr iklad Xenakls, 
Llgetl, Zlmmermann, Pendereckl, Lutoslawskl, Rlhm . .. 

Patrite k prota1onlstom Novef hudby. Akf te dl n61101' na terajlle 
tendencie stíi!asnef budbyí' Ktorf akladater te pre v6s oajprlťalll· 
vejllí' 

- Vždy ma zaujlmalo a ktuálne dianie a nepochybujem o tom, že 
stále vzniká čosi zauj1mavé, nové hodnotné. Nemám rád konzervatl· 
vlzmus a vážim sl t9ch, ktor! ob}avujtl nové pohlady, nové cesty. 
Z mladých autorov mt je napriklad bllžšl Wolfgang Rlhm než Man
fred Trojan. Rlhm je predovšetk9m velká osobnosť, je stále tnvenl!n9 
a tvori hudbu, ktorá ml je duchovne bUzka. Trojan sa prlllš často 

obracia a nevtdf tak daleko ako Rlhm . . . Potom je tu Maurlcio 
Kagel. Skladater, ktorý zo v~etk9ch berle najviac ohladu na Inter
preta. Jeho Inštrumentálne divadlo je vlastne hudba o nás, 0 lnter
pret()(>h, o našej tvorivej práci. Je to hudba pre nás, a nielen pre 
nás. Figuruje tu niečo velmi silného z jeho pOvodu, niečo elementár
ne, priam magické, slahajtlce ku koreňom hudby. Fascinuje ma Jeho 
vynaliezavosť, jeho jedinečnost, je proste nenapodobttelný .. • 

Akf je Y61 vllf.ah k mlnlmal masle? 
- Mám rád ttlto hudbu. Je prienikom do človeka 1 k muzlclrovanlu 

Uči nás počtlvať nuansy. Svojim spOsobom je to strhujtlca hudba _: 
mám na mysli predovšetk9m Steve Relcha, ktor9 sa ml zd4 tv6rnej~l 
než Ph111p Glass . . . Napokon je tu Ich rytm,ka, prlná!lajtlca čosi nové 
a pritom elementárne 11 rafinované. Texttlra Ich skladieb pozname
ná ďalši v9voj stlčasnej hudby. 

Vr&fme aa -.lak k P8Ddereck611lu. Jeho prejay aa y priebehu roko-. 
dosť mal'kaatoe zmeall. Co s6dlte o jeho obrate k dbaefllm 
tradlcl6mí' 

- Poznám sa s Penderecktm vy~e dvadsať rokov, je moJim prla
telom a váflm sl ho. Verlm v jeho skladatelsk9 prejav, ktor9 už 
dávno mal velmi v9razné umelecké kvality. Hral som vlastne všetky 
jeho vlolončelové skladby. Určite jestvujtl velké rozdiely medz! 
Capricciom a 2. vlolončelov9m koncertom, no stl to vonlwaj~kové roz
diely. Nepochybujem o tom, !e Pender-eckl mal vždy hlboký vzťah 
k hudobn9m tradlolám a jeho návrat tento vzťah prehodnocuje 
dáva mu nové dimenzie, nový zmysel. Stretnutie s jeho hudbou J~ 
pre mňa vždy bohat9m zMitkom •.. V návratoch ku tradlčn9m výra
zovým prostriedkom, ktoré st1 dnes zrejme globálnym javom v stlčas. 
nej hudbe, pociťujem lsttl po~ebu vyrovnať sa s dnešn9m vzťahom 
ku kulttlrn.emu dedičstvu. Je to svojim spOsobom progreslvny trend 
ktor9 odhaluje nové stlvlslostl, nové prieniky dneška a minulosti; 
nové Istoty. Prirodzene, že nám nemOže Imponovať eklekticizmus, ale 
plodná nadvllznosť tra dlcle zvýznamňuje. 

56 uladateUa, ktorfeb .. tlelo obraty aedotfkaj6, kt.orl pokra
l!uf6 vo nojlch d'mych iateocl6ch, napriklad x ... kla, ňl Llsetl, 
Nono .. . 

- Xenakls je velmi osoblt9· zjav, ktorý vniesol do sOčasnej hudby 
a vtolončelovej lntepretácte zvlášť, velmi vera. Hral som jeho 
Nonos alfa a Kotos, mimoriadne ťažké skladby. Xenakls možno návrat 
k tradlcll nepotreboval, pretože permanentne tvori poznamenaný 
tradlctou, k>tortl nesie v sebe. Napriklad vo forme svojich diel. Llgetl, 
ten Inklinuje k návratam, a je to prirodzené - mal k tradfclám 
bllzko l vtedy, ked Ich prekonáva! svojou autenticitou. Vzťah k tra
dielám je mnohodlmenzlan4lny vzťah, kontllktný vzťah. Nemám rád 
bezkonfllktnosf a neuznávam povrchnosť čl formálnosť tak9cht·O stl
vlslostl. Zá,paslm s t9Jnto napriklad 1 vo vtolončelovej koncertantnej 
llterabtlre. Plsať dnes koncert sa nedá bez evtd9l'lcle kontllktnostl 
situácii, bez videnia z"llpasu jedinca a masy, sólistu a orchestra. 
Pdve Pendereckého Koncert je svojr6znym výrazom tak-éhoto zápasu. 
Netreba sa báť ani výkriku o pomoc, možnosti pohlte nia Individua
lity čl jeJ sebauvedomenia, ako je to napriklad vo vlolončelovom 
koncerte Wolfganga Rlhma .. . 

MaU ata mo~ obo1116mlf aa 1 vloloai!alowou llteratdrou l!el
ko.loweukfcb eltladatelo-.7 

- Nepoznám toho prlllš vera, no vážim sl tvorbu Mareka Kopelenta, 
IlJu Zeljenku 1 ďalšieh. Urč~te tu vzniká vera dobrej hudby, ale 
ch9bajt1 mt hlbšie poznatky. Ako prezidentovi MedzinárodneJ spoloč· 
nosti pre sOčasntl hudbu je mt l6to, že naše s tyky s československou 
hudbou a kosi ochabli. P>osledn9 fes tival tej to spoločnosti (IGNM) 
na československej pOda bol v Prahe pred takmer dvads1atlml rokmi 
a radi by sme vo vašej krajine, ktorá je spoluzakladajtlclm členom 
spoločnosti, uskutočn111 dalšl festival. V posledneJ dobe sa upev
n111 naše kontakty s vtacer9m1 soclallstlck9ml krajlneml a výmena 
umeleckc9h hodnOt, ktorá je cielom IGNM, zohráva pri zbllžovanl 
vzájomn9ch vzťahov medz! ·národm! vážnu rolu. Poktal Ide o mňa 
osobne a o možnosti, ktoré vy.pl9vajt1 z mojej terajšeJ funkcie v tejto 
medzinárodnej spoločnosti, rád podniknem všetko pre obohatenie 
a spevnenie našich vzťahov, ako aj pre poznávanie kulttlrnych hod
nO,t, ktoré vznlkajťi v CSSR. Pripravil: MILAN ADAMCIAK 

? 

leatoa. 

V j6U lladtcabo roku bada 
Y Cambridge medllla6rodaf koa
gres oq..u.toY. v popredi ma
jt byt otbky orsaaowet pra:a:e 
a alektor4i úYala4i orgaalaaň· 
a4i neJ, lfkattca .. talto pro•· 
leaaUky. 

MJebael Glelea doatal Ador
DOYa ceaa meste Fraakfvt 
o. M. Pri adeleal tohto yYIDa· 
meaaala u breU do tnby at 
jebo teoretické prtce. Ceaa 
predatanje obao1 YO •fika Sl 
tislo DM. 

V KoUae aad &fao• otvoriU 
noyt pal6c badby, ktorf bada 
apraYovaf Kollaaka fllbarm6ala. 
Nowf komple:a: je pre 2008 ab· 
ltnaflroY, •6 1ltllf aa ronot 
badlty a ú poaUalf te6rt8, le 
J:oUa le aeatom badby. 

llak6aky 1ldada1er C6aar 
Breasea naplaal opera Strfl!ko 
1 Prahy. UyladH ja Y ao..et po
dobe Y Ia•bracku. Dej 1a odo
hrbe y doba cls6ra Rudolfa D. 
Y Prahe. 

Koa.com la.. aoaarel Y Bay
reuthe yfllaamaf ~:nalec Wa1· 
aeroYbo diela a korepeUtor 
MaalmW6a Kojatlalkf. Spol•· 
pracoYal s Karafaaom, lprn6-
d~:al maob6 popredné apn6cka 
oaobaostl a plafcb 35 roltoY 
pOsobll Y r6111Cl bayreabkfcb 
operotcb slbaoad. 
Fraaa Wlllnaaar sa stal od pi'· 
Y6ho aeptembra 19111 aoYfm ta· 
Jomalkom Salabargakfcb ai6Y· 
DDitl. Verejaoef bo po~:a6 ako 
badoba6ho kritika a orgaalú
tora kalt6roebo lfyota. Vydal 
kalba o G. Mableroyl. Odboral· 
Ol oi!altbajt, le Salllbai-J1kj 
IIIAYIIOIU pOfda "aoytlal cesta· 
1111". 

V Rlme aa lroaalo Brockaero
Yo aymp6~:lum, DB ktorom YY· 
1t6p1U popredal aaalcl fabo die· 
la. Referity 1a naowaU a.atml 
lrompollll!aet pralll a ltfla lob
to 11dadatala. 

Ma.to Lln11 tlel uporiadato 
Braclmarowo aymp6111um. Veno
nlo aa otbkam nfaha Brack· 
aera k ear6pekym mest6m a fi. 
lomflckfm ot6altem lpofeafm 
1 Yplywml, ktor6 pOaoblU aa 
Brackaera. 

l 

V decembri 1986 uplynulo 10 rokov od 
náhlej smrti angllckého skla datela Ben· 
jamina E. Brlttena. Bol vari naJv9raz
nejšou skladatelskou osobnosťou Velkej 
Británie od skončenia II. svetovej vojny. 
V sOvlslostl s Brlttenom sa velmi často 
právom zdôrazňuje, že od čias H. Pur
cella a G. F. Händla neexis toval v An
glicku tak9 v9znamn9 hudobn9 tvorlv9 
zjav, ktor 9 by tak daleko presiahol rá
mec britskej národne j kulttlry. 

a ni sám nepredvtedol, ako b9valo jeho 
zvykom, III. sláčikové kvarteto a dalšie), 
ako l nlekolko skvel9ch nahrávok svo
Jich opier. Zomrel 4. decembra 1976. 

lého chlapca-učňa, komlnárlka. 2lvot Bil
lyho Budda, nevinného námornlka sa 
konči popravou, dramatlck9 prlbeh The 
Turn of the Screw zase smrťou chlapca 
Milesa - podobn9 obetn9 charakter m6 
11mrtle Owena W!ngrava, ba podobne §ty. 
llzovaná je l Aschenbachova smrt v Smr
ti v Benátkach. 

ako skladater z presvedčenia, že formo
vanie každej zvukovej predstavy must 
stlvlsleť nielen s určlt9m vyhranen9JD 
myšlleókov9m pozadlm, n4zorov9JD po
stojom, ale musi navyše vychádza( z hl. 
bokého pochopenia vlastnosti a možnos-

. ti .základneJ stavebneJ jednotky organl
zotaného sveta zvukov - samotného tO· 
nu a zároveň celej matérie. Brlttenova 
tvorba l Interpretácia - bol nielen zna
menlt9m klaviris tom, ale 1 dirigentom -
vydáva svedectvo dostatočne zrelé, čl už 
ide o skladby vokálne, alebo Inštrumen
tálne. Zretelne v nich vidiet ako Brltten
sklada tel ntkdy nestráca! zrak (hoci tre. 
ba priznať, že čo-to sa mu niekedy sku
točne nepodarilo) z rytmickej, melodic
keJ harmonickej (l) l dynamickeJ strán· 
ky hudobného procesu. A hoci panuje 
dnes názor, že Brltten pracoval ako skla
da tel s viac-meneJ overenými kompozll!. 
n9m1 v9razov9m1 prostriedkami, treba 
vz4plltl dodať to, aký skutočne velký 
majster detailu l velkeJ koncepcie bol 
najmä vo vok4lnotnštrument4lnej hudbe. 
Ba mohli by sme povedať, že ma) (ako 
sa uf viac ráz konštatovalo) čosi zo 
Stravinského, lenže l zo SchOnbergal U 
Stravinského mu mohla byť bUzka tzv. 
premenná hodnota "svojvOle", mal však 
rozhodne zmysel aj pre značne spornt 
druh schOnbergovskej drtlvej disciplino
vanosti. A záležl tiež na tom čl overe
nosf" v9razových prostrledko'v je" popis, 
vypl9vaj11cl z určitej zvukovej asociácie, 
alebo sa t9JD označuje hudobn9 materiál 
- dlatonlka, symbolické priorita Inter
valu (trttonus), skelet štvorhlasovej sadz. 
by, alebo absolutistická nadvl4da tercio
vej superpozlcle - a jeho poulltte. 

Prvé Brtttenove medzinárodné t1spechy 
s\1 späté s festiva lom Novej hudby 
(ISCM) na jmä vo Florencii a Lond9ne, 
s emigráciou do USA vo vojnov9ch ro· 
koch 1939-42. Nasledoval svetov9 11-
spech opery Peter Grtmes v roku 1945, 
spolupráca s English Opera Group a pr
vé komorné koncepcie (Onos Lukrécle, 
Albert Herrlng, Kominárik a pod.) . V 
r oku 1948 za ložil Brltten spolu s E. Cro· 
zlerom a P. Pear som festival v Aldeburg
hu, ktor9 dodnes navštevuje ce19 rad vy. 
nlkajtlclch umelcov z celého sveta. V dal· 
šlch desaťročiach tvor! Brttten velké o
perné diela (Billy Budd, Glortana, The 
Tur n of the Screw, Sen noel svätoján
skej) , svoj jedln9 balet Princ z krajiny 
pagod, lnšplrovan9 okrem Iného jévskym 
gamelanom a hudbou ostrovov Ball a 
Lombok, no hlavne svoje pravdepodobne 
najväčšie a na jlepšie dielo - Vojnov6 
rekviem. Sesťdestate roky priniesli scé
ntck9 objav v podobe troch "Church Pa
rables", podobenstiev ovplyvnen9ch ja
ponsk9m divadlom a blbllck9ml prlbeh
ml. Da lej skveltl Symfóniu pre violonče
lo a orchester a krásne plesňové diela. 
V rokoch 1970- 71 vznikla jedna z jeho 
najlepšieh komorn9ch opier, Owen Wln
grave, op. 85, pOvodne televlzna opera, 
spájajtlca v sebe mnoho aspektov Brtt
tenovej tvorby, Javlactch sa tu ako syn
tettzujt1ce. Dielo navy~e odhaluje nekom. 
promtsné protlvojnové a protlkolonla· 
lls tlcké zm9šfante. Otela z posledn9ch 
rokov žvota vytvoril Brltten s vypätlm 
<;fi (Smrť v Benátkach, operu, ktor\1 u! 

Po ce19 svoj život bol Brltten, Inak 
velmi plodn9 skladatel, duchovne spät9 
s anglickou l svetovou llterattlrou. Osob
n9 kontakt s Audenom, Forsterom 1 po
znanie Shakespeara, Dlckensa, Melvllla, 
Brechta, T. Manna, H. Jamesa a mnoh9ch 
tn9ch splsovatelov a básnikov, v9razne 

poznačilo jeho hudobné myslenie, sa
motné formovanie hudobného jazyka a 
uvažovanie vObec. Svet Br1ttenov9ch 
opier - to nle je len vyntkajtlca hudba 
a často nové poznanie rozmantt9ch po
dôb drámy. Je to 1 skvelé libreto (spo
lupráca s Crozlerom, M. Slaterom a My
fanwy Plperovou), fasclnujtlct text l ná. 
met (napr. Owen Wlngrave podla H. Ja
mesa). Brittan velmi často zobrazoval 
postavy, pre ktoré je charakteristické 
duševné prostota a nevlnnosť a ktor9cb 
flvotn9 osud sa konči znlčenlm, smrťou. 
Tak9 je Peter Grtmes, končiaci samo
vraždou, rovnako t ukrécla, hlboké za
myslenie vzbudl l sociálny problém ma-

Ak sa dnes označuje Brittan za mimo
r iadny a zaujlmav9 skladatelsk9 zjav, 
sťivlsl to pravdepodobne s tromi skutoč. 
nosťamt. Predovšetk9m to bol vynalleza
v9 tvorca a nesmierne pracov1t9 človek, 
ktor9 sa vedel Inšpirovať l tak zdanlivo 
bezv9znamn9m podnetom ak9m je napri
klad okamžité požiadavka nenáročnej 
scénickeJ hudby. Brittan Pl'aktlcky stále 
plsal na objednávku a táto skutočnosť 
a prakticky neustála skladatelská čln: 
nosf (podobne ako u Stravinského), mu 
umožnila nielen nadobudntlť vynlkajtlce 
a všestranné kompozičné remeslo, ale s 
fantáziou riešiť l zdanlivo nev9razné a 
bezduché projekty. Na druheJ strane však 
kompozičné reme,slo len málokedy svo
Jim ruttnn9m mechanizmom negatlvne o
vplyvnilo Brlttenove Inak neobyčajne 
smelé skladatelské ťahy. 

Druhou skutočnosťou je Br!ttenova 
skladatelská všestrannosť. v jeho kom
pozičneJ práci vyniká najmä velmi objav. 
né a rozmanité r iešenie javlskov9ch diel, 
vyrastajtlce z opernej l kant4tovo-ora
t6rnej koncepcie. A hoci v ka!deJ ob
lasu - v symfonickeJ hudbe, sólových 
koncertoch, komorn9ch dielach, čl v ples. 
ňovej tvorbe - vytvoril Brittan v9znam
n6 a trvalé diela, najvllčšl význam v hud
be 20. storočia maJtl jeho operné a Iné 
javiskové formy, ktor9ch naplsal takmer 
dve desiatky. 
Av~ak najtyplckejšou a zároveň naj

diskutovanejšou vlastnosťou Brlttenovej 
tvorivosti je myšlienkovo 1 kon!ltrukena 
v zásade prostý hudobn9 jazyk. SpOsob 
Brlttenovho hudobného vyjadrovania je 
v9sledkom exaktne presnej predstavy a 
zrozumltelnostl novovytvorenej hudby 1 
schopnosti realizovať ju. Brltten vy§lel 

Brltten má v hlst6rll hudby 20. storo
čia dosť zvláštne miesto - jeho označe
nie za eklektika akoby uberalo na hod
note jeho nesporne velkej syntetlzujtl
cej umeleckej tvorby (hoci aj nie jed· 
noznaene a bez rozporov). Na celkové 
hodnotenie jeho tvorby je vlak ešte dosf 
času, hoc! svet jeho opier možno dnes ut 
bezosporu zaradiť k popredn9m výtvo
rom v celosvetovom meradle. Treba mat 
však na pamlltl, le z Brlttenovej hudby 
je u nás všeobecne známy Jen nepatrný 
zlomok. EGON J:RAK 



Z komorných koncertov MOKU v Bratislave 
ZUIO!llá umelkyňa RSFSR, profesorka Konzervatória P. l. Cajkovského v Moskve, 

Vlen GOI'IIGatajnod predstavila sa v Brattsla.ve ll. novembra 1986 v Zrkadlovej 
818111 Primaciálneho paláca so samostatn9m klavlmym recitálom. Táto vynlkajťica 
sovietska umelkyňa nie je u nás neznáma. V meste na Dunaji vystťiplla u! pred 
Dlekolk9ml rokmi a navyše sa allo pedagóg v9razne pod.leJa na umeleckom raste 
nallcb mlad9ch klaviristov - Idy Cerneckej, Mariána Pivku a daolšlch. 

Dramaturgia jej recitálu bola zostavená v9luooe z tvorby F. Choplaa: 2 aoktamt 
(f nr, op. 15, i!. 1 a o .al, op. 41, i!. 1), l -..trok (C du, op. 51; a .ol, op. 17; 
C ar a b IHI, op. 24; Des dar, op. 30 a cla mol, op. 13), Balada f mol, op. 52 
a Wta b .ul, op. 51. 

Po skončeni koncertu nikto nezostal na pochybách, !e umeleckému naturelu kla
vl~ky je svet polského majstra dOveme bUzky. Interpretuje ho so zanletenlm, 
8 blbok9m emoclonélnym ponorom, so šlrr.ok9m spe!Gtrom náladov9ch polOh - od 
mjetvej meditácie (nikdy však nie zmäkčilo precltllvelej). cez eleganciu, iskrlv9 
vzncb al po dramaticky vystupňova.né uzly, s9te dynamické vrcholy. Akcentuje 
tlelzdravd zemitosť Choploovej Inšpirácie folklórom, čo jednoznačne demonš tro
vala ll!ljmä v mazťirkach. V Jej podani to neboli Iba krehké tanečné obrázky. TMn, 
kdt to charakter hudobnej reči vy!adoval, neváhal1r slahnuf aj po palete tmavšleh 
farteb, po polohách dramatlck9ch. · ' 
Poučné bolo sledovať, ako sl umelkyňa - najmä v širšie-h plochách - dokáz8<la 

l'onrhndf dynamlckO. v9Stavbu a vyzdvlhnťif Jeden vrchol popi'! dalších, podruf.n9ch. 
Raclo]\alltu tohto prlstupu vyva!ovala zasa bohat9m fantázljn9m vkladom. 

Gornostajevovej choplnovská IM.ntlléna je pla·stlcká, presne načrtnuté, dom1nuje 
nad okoUm, ktoré tvaruje mlklw. Sprievodné hlasy vedQci hlas jemne oprf.adajel 
a Ueto ešte zmäkčuje - a do Istej miery aj zahmlieva - pomerne odvá!nou peda
lldcloo (markantné najmä v okrajov9ch čast'lach Nokturna F dur). Je z t9ch umel-
00'1, k ton v duchu zásad sovietskej klavírnej školy (študovala u slávneho pedagóga 
H. Nejgauza) sa sna!ta vysplevaf l sledy akordov (vo forte napr. v hlavn~! téme 
Scúty h mol, ale aj v strednej času Nokt~rna c mol) . Prt opakovan( toho istého 
tiDat'lckého materiálu sna!ť sa ho situovať do Inej nálladovej roviny, nte sťce velmi 
ndfalenej od pOvodnej, ale predsa len zámerne obmleňanej, aby sa vyhla prťpad
Dimu stereotypu. 
Interpretačné umenie nespočlva však Iba na detailoch, hoci 1 tieto musia byt 

Y rámci celku presne tvarované, vyvá!ené a zast6pené. U tejto umelkyne v hlerar
cbll pozornosti stoji však v popredi celok - široké Unie, Ich pevné sklbenle, ago
Jfcky správna •priprava a plynulosť prechodov z jednej náladovej roviny do druheJ. 
V nlektor9oh prlpadoch mo!no jej vyhranen9 názor na Interpretáciu Chopina azda 
lj neprijať, pripadne s nfm ·polemizovat, .namo!no však uprlet jej hre velkel mieru 
presvedčlvostl, s akou - ako ka!d9 velk9 umelec - presadzuje svoj názor. 

Jej a utorltatlvna v9P0ved a hlboké ponorenle sa do sveta Chop1novej hudby vy
trorlll osobltt1 atm.osféru, ktord sa obecenstvo v prvej polovici koncertu neodvá!llo 
medzi jedootllv9ml člslam1, Ol blokmi skla.dleb .narušlf potleskom. A to sa tak často 
nestáva! VLADIMIR l:lliK 

Prvé organové podujatie novej sezóny v rámci komol'ných koncertov MDKO v Bra
Usl.ave patrilo sólistovi SlovenskeJ f<U.harmónle dr. FerdJaandovl KUadowt. Umelec 
so šlrok9m dramaturrglck9m záberom s tabilného repertoáru z d1elnť najväčšlc-h maj
strov minulosti l tohto storočia (no nevynfmajt1c ani pOvabné drobnosti menej zná
mych mien). ako 1 prlekopntk v oblasti nahrávok starej organovej huďby zo Slo
venska na zachovan9ch hlstorlck9ch nástrojoch, zvoLil sl tentoraz program z ne
obdhran9ch skladieb Franza Liszta a velkolepo vystavan(l symfóniu Marcela Dupré
ho. Dv~ protipóly organovej školy .našli u Klindu spoločného menovatela v drama
turgickej vyvá!enost1 hudby poslucháčsky mimoriadne pt1tavej , Interpretačne však 
náročnej. Jeho koncepcta sa postupne odvljala od drobnéno Prel6dla Fransa LIISta 
a smerova la cez dalšie opusy tohto jubllujdceho skladatela - Orfeua, Aanu Del, 
Dante - zaznejelclch v prvej polov,lcl vys tCipenla , do drlllhej časti, v ktorej doml
•novala Symfónia i!. 3 Marcela Duprfbo. Vlastnou tv.orlvou zaangaoovanosfou v part
nerskom dialógu s autorom sa zaslt1!11 o tlspe§né vyznenie tohto mimoriadne ná
ročného organového opusu. 

Dr. Ferdinand Kllnda, dokonal9 znalec francúzskej organovej llterattlry 1 školy 
(po stránke teoretickeJ značne fundovan9J. a taktie! llsztovsk9 stťipenec :._ lnter
.pret jeho kompletného -organového diela - realizoval z tej to llteratQry viacero 
nahrávok v rozhlase l na gramoplatne (Llszt, Messlaen, Franck, Dupré, du Mage, 
Allalne, Dandrleu, Daquln .. . ). Preto l na svojom ostaftlom vyst(lpenl chápal inter
pretované diela predovšetk9m v reláciáoh adekvátneho poslucháčskeho vyznenia , 
preto volil v Llsztov9ch dielach Orfeus a Dante ta k bohat9 register farieb na s tvár
•nenle v9razovo-zvukov9ch obrazov, ktoré .mali splňaf predovšetk9m lnterpret·ačno
kompozlooé predstavy sólistu. Zlal, IIla organe v Redute nevyzneli dplne v duchu 
predstáv sólistu l ~publika. Ta!kopádone ovládante nástroja spOsobllo lstd rozčlene
nosf, ktorá sl !ladala prirodzene prosttl, ale presnd a pevnel stavbu z mozalkovlt9ch 
časti, citlivo farebne dlferencovan9ch. V tom!Io zmysle vari najčistejšie vymelo 
Agnus Del, daleJ prehlbené Interpretáciou Duprého symfónie. Táto náročná , vzácne 
lnšplratlvna hudba vyprovokiovala aj dr. Klindu k väčšej koncentrácii, ktorá sa sta
la rozhodujtlcou pri velkorysej koncepcii. Part1 tt1ru d9chajúcu francúzskymi farba
mt Kllnda realizoval vkusnou regisbráclou, typlcklou pre charakter ka!deJ časti. 
Na1prlklad ll. časf, La Natlv!Jté, podfarbená jaz9čkov9m reglstr{)m evokovala atmo
sféru Vianoc. V okraj0v9ch častiach náročnosť ostlnátneho rytmu bola zasa zv9raz
nená v spl9vajťic1ch regis troch monumentál·netro zvukového materiálu. Ohlas v pul>
}lku nasvedčoval o záujme mláde!e o organovt1 hudbu a v tomto prípade konkrétne 
o organové umenie dr. Klindu, za ktoré sa umelec poďakoval prldavkom Lea con
.olattoaea od Fraua Llasta. ETELA I:ARSKA 

Hovorlme a profesorkou bratislavského konzervatória 
EVOU PAPPOVOU 

ÚSILI ZAMERANÉ NA SKVALITŇOVANIE 
VYUČOVACIEHO PROCESU 

(Dokončenie zo 4. str.) 
Sledmi klaviristi sa zt1častnlll na Pre

hliadke mlad9ch koncertn9ch umelcov v 
Trenčianskych Tepliciach, šiesti dčlnkova-
11 v rozhlasovom Stt1dlu mlad9ch na ve
rejn9ch nahrávkach ako sólisti, s komor
n9m l velk9m orchestrom. 

Ja mtme, la sta ako koocartn6 part
Dat'ka calf liwalt apohlpracowaU ao IYD
Ifm mlllllalom. Ako bodaotfte t6to Yaln 
prtcu a Y i!om Yidlta daadnf prfnoa 
tfcbto koncartOY? 

- Ak mám hovorlf o svojeJ koncert
nej činnosti bola viac-menej druhoradá, 
ale až donedávna stála. Začínala som 
recltálov9ml vystt1penlaml, postupne sa 
moja činnost zredukovala na kombino
vanie sólov9ch člslel so sprievodmi a v 
poslednej dobe som pOsoblla už len 
ako korepetltorka. Prešla som sprievod
ml rOznych nástrojov, ale najviac som 
sa venovala spevu. Sprevádzala som mno
h9ch vyn1kajdclch spevákov, pochopltel
ne, najviac som spolupracovala so svo
Jim manfelom, a to pri jeho vystdpe
n1ach na verejn9ch koncertoch, . v tele-

UPOZORNENIE 

vťzll a rozhlase. Mimoriadnu pozornosť 
sme venovali slovenskej plesňovej tvor
be. Prácu so spevákmi a sdčasne stále 
sledovanie operneJ tvorby považujem pre 
seba za prlnos. Prirodzené hudobné vy
jadrovanie ludsk9m hlasom nťitl a pomá. 
ha" klavlrJstovl pri frázovanl a .,spieva
nl na klavfrl. A je všeobecne známe, že 
práve spevnosť na nástroji patr! medzi 
najfa!šle domény. 

Obfaa nasnei!ujate, le by ata chceli 
poatupne koni!tf IYoju padaaoatck6 i!tn
noaf, my dak m6me s6ujam udrlaf da 
i!o oajdlhlle • aktlwnaj pedaaoatckej pri
cl. Mylllta al, le aa otm podal'l wyrteltf 
t6to dilemu? 

- Z rodlnn9ch dOvodov som musela 
v uplynulom roku odlsf do dOchodku, 
ale pracujem na škole dalej na polovlč
n9 dväzok. Nakolko mám svoju prácu 
rada a nes tratila som o ňu záujem, dd
fam, že budem mOcf takto pokračovat 
v práci a zt1častňovaf sa, l ked v men
šej miere, na v9chove umeleckého doras. 
tu aj naďalej. 

• Zhodral aa: ZDENKO NOVAI:EK 

Redatcola proal nojlob epolupraoowntkow a doplaowaterov, aby n6m pri suielaDl 
prfspevkov uwtdnU: praaat adresa bydUalta e PSI:, rodDé 1!'-lo, pnpadsae po
tudelda o dani • prfjmu • Utertnaej a umeleckeJ i!lnnoatl. Tieto 6daje treba • d · 
Yilloeti 1 prechodom - poi!lta4!owé apraconnle hooorárov. 

SF-Koncerty súčasnej hudby 
Slovenské f1lharmónla otvorila vo svo

jeJ 38. koncer tnej sezóne nov9 cyklus 
- koncerty sdčasnej hudby v Inovova
nej, čl novej Moyzesovej sieni SF (pred-
19m Koncertná sieň Cs. rozhlasu na Va
Janského nábrež!). Potrebujeme sl na no. 
v9 cyklus zvyknQf; 12. novembru m.. r. 
sieň totiž zfvala prázdnotou, určite nie 
vypl9vajťicou z nezáujmu. Asi 40-50 po· 
sluchéčov malo možnost z(lčastnlf sa na 
bohatom pr ograme v podnn! jednej z 
velk9ch osobnosti Interpretačného ume
nia sOčasnostl - Yioloni!ellatu Slegrrt.,. 
da Palma prezidenta Medzinárodnej spo 
ločnostl pre sOčasnú hudbu Mnl som 
povznášajQce pocity a ťažko sa mt re
flektuje tento koncer t do podohv recen
zie . . _ 

Siegfried Palm Je predov!;etk9m vá~nl
v9 milenec sOčasnej hudby a pristihli 
sme ho doslovne In flagranti so šlestlmt 
skladbami P. Hlndemltha, T. Mayuzumtho, 
B. A. Zimmermanna, S. E. Bäcko, K. Pen. 
dereckého a E. Kl'enka. Reprezentatlvna 
dramaturgia na Jeden večer, vyvolávaJti
ca Qsmev šfastla pre t9Ch, ktor! majt1 
radi hudbu 20 storočia. Pnlm predostrel 
varletu sťičasnej lltoratOry pre violonče
lo sólo, vrátane trojice skladieb, na 
ktoré má otcovské právo. Varletu, v kto
rej vynikli jeho lnterpretačn6 kvality l 
rukopis autorov. 

Hned ťivodné Sonáta op. 25, i!. 3 Paula 
Hlndemltha vniesla do koncertu pulz 
20. storočia - skladba z roku 1922 vy
znela nádherne svojim pr iam kovov9m 
leskom, nuansovane v jednotllv9ch čas
tiach, pritom s energiou prfznačnou pre 
tnterpretačn9 š t91 s. Palma. Odkaz ku 
zrodu moderny pôsobil ako majestátny 
pomnfk. 

Japonská hudba na európsky spOsob 
- tak by som charakterizoval uvedenie 
Bunraku pre vloloni!alo aólo (1964), re 
prezenta tlvnej skladby Toshlro Mayuzumi
ho. Ak sa autor usiloval o transplantá
ciu hráčskej techniky japonského tradič
ného drnkacleho nástroja šemlsenu s vy· 
užltfm hudobnej koncepcie bábkového di
vadla do sólového kusu pre violončelo, 
potom Palm dal skladbe ešte v9raznejšl 
európsky dych. Nuansy v tvorbe tónu, 
tak prlznačné pre japonskd hudbu, vy
nikli v Pa lmovom podani kontrastnejšie, 
vyhroteneJšie, vnášaj O.c sem atrlbO.ty ineJ 
virtuozity. 

V znamen! brilantneJ virtuozity a hl bo 
keJ muzikál nos ti sa nieslo paf častí jednej 
z vrcholn9ch skladieb pre violončel o vo. 
bec - Sonáty Bernda AlolAa Zimmer
manna z roku 1960. Skladba je kompo 
zfclou par excellence s využltfm azda 
všetkého, čo je vo violončele a v súčas
nej hudbe utajené a odha lované. Vznika
la bez konzultácii s vlol ončellstaml a 
stala sa azda najlnš trumentálnejšou kom
pozíciou pre tento nástr oJ , v koncentro
vanej podobe prenlkajťic až k podstate 
a povahe hudby. 

Klasik švédskej avantgardy Sven·Erlk 
Dick venoval S1egfrledovl Palmovl svoje 
Rlcercare per S z r. 1983, pár p0vab
n9ch kusov s manlfestačn9m prienikom 
ku zvuku a konštrukcii. Palm tu nespor
ne zohral velk(l r olu dramaturga celku 
z kaleidoskopu lmpreslf. 

O hudobnej povahe Capriccia v Pande. 
reckého tvorbe sa hovor!, že s(l to vlast
ne herecké v9stupy jednej postavy, ad
resné a svojim spôsobom provokujQce. 
Capriccio per Slegrled Palm ( 1968) je 
brlskn9m. vášnivým lazz1 a koby z com
medle dell 'arte. Kus Improvizácie, kus 
ratlnovanostl, akrobacie, sebaprezentácle 
- Intermezzo uprostred konfliktného 
dllmla. Palm ho predviedol so svojim 
typlck9m šarmom, s neuver1telnou vita
litou a sebaistotou. 

Záver, vlastne prídavok recitálu, bol 
návratom ku klasikovi- pOvabné m1nlat(l. 
ry zo Suity pre violoĎi!elo s6lo Ernesta 
Kfenlta, s echom velkomesta vzdialené
ho od vojnovej vravy rokov štyridsia
tych, dodali koncertu dalšlu sémantlck(l 
rovinu pocty. Od chvály zvuku, nástro
ja, interpreta, tvorcu, a! k pocte života. 

MILAN ADAMI:IAK 

Oalš! koncert cyklu pre súčasna hudbu 
sa konal v Moyzesovej sieni SF 3. de
cembra m. r. V obdobi, kedy sme už in 
tenzfvne poclfovall absenciu pravidelné
ho uvádzania hudobnej tvorby 20. storo
čia , vftame zrod tohto nového cyklu s 
nadšením. A ako to už b9va, aj s ver 
k9m očakávaním. 

Pravdaže, všetko nové prináša so se
bou aJ problémy, napr. návštevno-:f nie 

je dostal na želatefnej drovnl (ešte sa· 
nevytvot:llo stále publikum zo strany šir
še j verejnosti) . Ťažkosti vznlkaJd aJ prl 
dramaturgii v sťivtslostl s v9berom diel 
pre rôzne nástrojové obsadenie, zvlášť 
v situácii, ked napriek mnoh9m dobr9m 
koncertn9m umelcom, často lnterpretu
jťíc1ch skladby sQčasn9ch autorov, nema. 
me špecla!lzovan9 sťibor pre novd hud
bu. Možno však aj tento organlzátorsk9 
čln bude podnetom k jeho vzniku. 
Naznačené problémy sa do istej miery 

ukázali aJ na tomto koncerte, hoci tre
ba v ťivode povedaf, že na základe doJ
mov, ktoré sme sl mnoh! z koncertu od
niesli, máme dôvod k optimistickému na
zeranlu sa na poslanie tak9chto poduJati. 
Náročn9 program, ale aj publikum (PO· 
zostávajúce väčšinou z hudobnt~ov pro
fesionálov) sl vyžiadali väčšie dsiUe od 
interpretov. K t9m, ktor! opätovne po
tvrdili svoje vynlkajt1ce kvality tak v 
oblasti sólistickej, ako aj komornej hry 
patril Josef Lupt6i!lk, vedtlcl skupiny kla
rinetov SF, popredn9 sólista 1 komorn9 
hráč ( dlhoročn9 člen Bratislavského dy. 
chového kvinteta) a klaviristka Daotu 
Ruaóovt, v ktorej hre sa spája Intelekt 
s bohatou vnťitornou zUitkovosfou a sen
zlbllllou. Ako umelec značn9ch hráč
skych skťísenostl a tvorlv9ch schopnost! 
sa prezentova l aj mlad9 huslista Pa.al 
Bogaca, zástupca koncertného majstra 
SF, v sťičasnostl vyhladávan9 spoluhráč 
komornej hudby. Prlmeran9ml {lartnermi 
sa však ukáza li aj dalš! umelci, tla! hrá
čl SF - huslista Peter Zajli!ak, violon
čelista Peter Baran a violista Mlkultl 
Blau (obaja s P. Bogaczom tvoria Bra
tislavské sláčikové trlo). 

Už v prve j skladbe, Predohra oa balt
r ejsk6 témy, op. 34 pre klarinet, alii!lko
d kvarteto a klavlr od S. Prokoftna, 
sme mali možnost počuf velmi dobr9 ln
terpretačn9 v9kon. Tťito meneJ známu a 
hranel skladbu (v Prokoflevovej tvorbe 
takéto obsadenia ojedinelO. ), dokázali 
stvárnlf velmi plasticky s vyváženosťou 
jednotllv9ch nástrojov9ch partov a pa
tričnou dávkou muzikantskej zanletenos. 
ti. S Istotou a presvedčivosťou vystihli 
špecifické melodlcko-rytmlcké zvláštnos
ti hebrejského folklóru. Oalš1e dve sklad. 
by vznikli v časovom rozpät! dvoch ro
kov, avšak každá z nich predstavuje 
pr!s tupom kompozičneJ práce l v9razom 
odl!šn9 svet. Bartókowe Kontraaty pra 
husle, klarinet a klnlr patriace k jeho 
neskor9m opusom, vznikli v r. 1938 na 
podnet džezového klarlnetls tu G. Good
mana a huslistu J. Szigetiho. Patria k 
často lnterpretova n9m dielam, čo mOže 
byt pre umelcov určitou nev9hodou 
vzhladom na väčšie možnosti porovná
vania. Skladba vša k t9mto spOsobom In
terpretácie vyznela pťitavo, podla mOjho 
názoru naJ lepšie z uveden9ch diel. Pri
tom už prvá časf kladie značné nároky 
na s(lhru a najmä technlckd a v9razovd 
zdatnosť klarlnetlstu, druhá je naproti 
tomu vyrovnaná v partoch husi! a kla
rinetu, postupujťiclch väčšinou syrytmlc
ky v kantllénovom prednese (velmi fa!
ké na v9raz a vykreslenie klenby 
melodlck9ch lfnlf), k9m tretia čas( v 
rýchlom tanečnom pohybe vyžaduje zruč
nosť všetkých hráčov. Najviac problema
tlck9m z môjho aspektu, avšak aJ in
terpretačne naJnáročnejším, bolo dielo 
O. Messiaena Quatuor pour la fia da 
tempa (Kvarteto na koniec času - sveta) 
pre husle, klarinet, Yioloni!elo a klanr. 
Autor ho naplsal v nemeckom zajatec
kom tábore v Gôrlltzl v r. 1940 pod bez
prostrodn9m vplyvom vojnov9ch hrOz. Te
mer hodinové dielo je rozčlenené do 
Osmich časti (nie ná hodne, č!selná sym. 
bollka hrala u Messiaena velkO. rolu). 
ktoré vzájomne kontrastuj(! po vlacer9ch 
strá nkach (striedanie néstrojov9ch kom
bináci!, dominantnej funkcie partov, cel
kov9m tempov9m a v9razov9m priebe
hom, motivickou prácou atd.) a ich kon
certné realizácia je velmi fa!ká vzhla
dom na spOsob kompozičnej práce (Mes. 
s laenov modálny sys tém pre oblast me
lodiky, metrorytmlky, sonor lstlky a 1.). V 
tomto smere st1 zrejmé r ezervy v mo!
nosttach poňa tia umeleckého stvárnenia. 
Pravdepodobne aj väčšia stls tredenost na 
technléké zvládnutie skladby (ukázali sa 
určité nedostatky napr. v štvrtej časti vo 
violončelom ~pa rte v spOsobe nasadzo
vania a vydržovanla tónov) bránila do· 
siahnu ti u Interpretačného v9konu z ur
čitého nadhladu. 
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Publikujeme prfspevok PhDr. Richarda Rybarii!a, CSc., lttort pod nbvom Teo· 

retick6 a hiatorlck6 aspekty problematiky n6rodnosti v umenl • • xnel 11. de
cembra 19111 v rimcl muxikologlckej konferencie Skladatefsk6 poetiky v sCii!as
nej slovenskej hudbe, uspnrladanej Umanovednfm ústavom Slovenskej akadémie 
'ried v Bratislave. 

... pravda jest jedlnA krAsa, 
ale nesi!lsln6. 
(O Hostinskf, 11119) 

I. 

Nie je možné a ani nemám v ťímysle 
v tomto prlspevku podať čo Jen trochu 
ucelený a systematický koncept teórie 
národnosti a národného š týlu v hudbe. 
Necltlm sa byť kompetentný ani len dls. 
kutovať o potrebe nastolovať práve teraz 
problematiku národnej hudby, nech by 
sa dôvodilo tým, že vec je v pods tate 
už dávno jas ná, alebo naopak, že na 
mnoho otázok nie t zatia l uspokojivých 
odpoved[ a že nie sme dostatočne vy
zbrojenl na Ich "up to date" riešenie. 

Problematika národnosti, národnej hud
by a národného Jtýlu je vskutku neoby· 
čajne zložitá, ovela zložitejšia, ba zá
hadnejšia než sa to na prvý pohlad zdá. 
Má mnoho aspektov, rozčleňuje sa na 
celé rovnako zložité sťístavy parciálnych 
otázok, no napriek tomu nemôžeme k nej 
pristupovať ako stredoveký teológ k poj. 
mu boha, ktorému prlplsovat nekonečné 
množstvo atrlbťítov, až sa nakoniec za
motal do protlrečenr a skončil v agno
stlclzme a fideizme. Možno, že je to len 
mOj subjektlvny názor, ale zdá sa, že 
v podstate pôjde o tri teoretlcko-me todo
loglcké otázky a o Ich konkretizáciu na 
určité historické situácie, ktoré sťí ak
tuálne, a to nielen zo stanoviska pozná
vacej funkcie vedy, ale aj umeleckej a 
kultťírnopolltlckej praxe. Je to otázka 
historlctty nirodnej hudby, ďalej otázka 
vxťahu apoloi!nostl a spoločenského ve
domia k národnej kultCire a hudba a 
napokon problém Cilohy folklóru v ni
roldnom ument a hudbe. Pokťíslme sa 
začleniť Ich do širšieho kultl1rnohlsto
rlckého kontextu. 

Ad AJ Keďže neexistuje na svete jav 
statický aj národnosť v umeni má svoju 
hlstorlcktl. dimenziu, svoje dejiny. Sťíčas. 
ná marxistická his toriografia rozozpáva 
tri stupne vo vývine národa : národ feu
dálny, národ buržoázny a národ sacia· 
llstlcký. Preto právom m ožno hovoriť 
o národnom umeni feudálnom, novove
kom a socialistickom, pričom rozdiely 
medzi nimi sa nedajťí zredukovať na 
,,nižšie" a "vyššie" vývojové s tupne toho 
Istého Javu, ale sťí výrazne kvallta tlvne. 
Zatial čo problematika feudálnej a bur
žoáznej národnosti je už teoreticky dosť 
hlboko rozpracovaná - a to aj nemalou 
zásluhou slovenských marxistických his
torikov ( Ratkoi, Marsina, Tibenskf, Klim
ko a l.) - v problematike socia listického 
národa a národného umenia v epoche 
socializmu sme sa, okrem pokusov o 
rozpracovanie poučiek klasikov, nedo
stali overa ďalej . Môžeme však zatial 
formulovať dve východiskové premisy : 
hoci v podmienkach socializmu doch á
dza - a ko to ukazuje vývin v ZSSR a 

koniec-koncov a J v CSSR - k očividné
mu a trvalému zbližovaniu národov, ná
rod nosti a národných kultúr, národy a 
nát•odnos tl nezanlkn O - zanikne v dlho
dobej perspektive nacionalizmus - na
opak, vldlme Ich mnohostranný, zavše 
búrlivý rozvoj. V Iných sdvlslostlach to 
plati a j o sttuácil v nesoclatls tlckom a 
v tzv. treťom svete. Národná hudba ako 
velmi š pecifická a citlivá forma socialis
tického spoločenského vedomia bude 
pravdepodobne existovať a j naďalej -
nerozplynle sa v akýsi univerzálny, slo
hovo homogénny, všeludský prejav. A tu 
pr ichádzame k druhej premisa: ak je 
vedomie - ostaňme len pri tejto jedno
duchej , ale prlnclplálnej formulácll -
"odrazom" bytia, bude socialistická hu
dobná kultťíra od feudálnej a buržoáz
nej kvaUtatlvne odlišná; nemusi sice a
priórne negovať všetky flllačné spoJivá 
s nimi a le bude reflexiou Inej spoločen· 
s kej reality, Inej konštelácie slločlar. 
Nezrod[ sa zo dňa na dei'l, nestvorl ju 
žiaden dekrét, uznesenie, nevymyslla 
ju v žiadnom plánovacom Inštitúte -
socialistická n árodná kultťíra a hudba 
sa bude vytvárať dlhodobo, v konfllktoch 
a kontroverziách starého s novým, .ale 
najm!!. umenia s pseudoumenrm, genlall
ty s priemernosťou, pôvodnosti s epigón
stvom. Je k dispozicii dostatok skl1se
nostr, aby sme neverlll v samopohyb čl 
Idylu. 

Ad B) Muzikológia dospela k poznat
ku, že národná hudba nie je len určitá 
štruktťíra, určitý štýl , melodicko-rytmlc
ko·harmonlcká a pod. špeclf1ka. Vznik 
vôle a zámeru tvorcu čl skupiny skla
datelov vyznávajtlcich nejaký "program", 
národnej hudby nie je tiež Iba otázkou 
ale predovšetkým otázkou akceptovania 
a recepcie, takže - nadvl!zujdc na vý
skumy Zofle Liasej (pozri bližšie Hudeb
n! r ecepce jako součlnltel di!jln umi!n!, 
In Z. Llssa, Nové s tudia z hudebn! este· 
tiky, Praha 1982) - pod pojmom recep. 
cle sa rozumie určitý typ postojov, doj
mov a r eakcii, ktoré napriek určitým 
Individuálnym odchýlkam dominujú v da
nom obdob[, na danom (!zemr a v danej 
národneJ a spoločenskej skupine. Recep
cia je podla tQho fenoménom intersub
jektfvnym a historicky a spoločensko
triedne determinovaným. To prirodzene 
neznamená len tolko - aby sme pripo
menuli fakt tak notoricky známy, že je 
až banálny - že hudbu napr. 8. Smeta
nu český národ (fylogeneticky pripravo
vaný Identifikovať sa s je j lntonačnou 
pods ta tou) prljlma a ko hudbu národnťí, 
kým pr!slušnlcl In ých geograficky l et
nicky trebárs velmi bl!zkych národov ju 
chápu a lnterpretujl1 len podla všeobec
ných estetlcko-hodnotlaclch krltérll his
toricko-dobového štýlu - európskeho no. 
voromantlzmu. Teória recepcie otvára 
priestor ovela širši; prlpl1šťa, že postoJ 
k jednej a tej Istej hudbe sa mOže pre-
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Po monografiách Romalna Rolla nda a 
Wa!thera Slegmunda-Schultzeho sa do
stáva slovenskému a českému hudbymi
lovnému záujemcovi do rdk tretia kniha 
o Geor govi Frledrlchovi H!l.ndlovl a o 
dobe, v ktorej žil a tvoril. Je ňou práca 
domáceho českého hudobného vedca doc. 
PhDr. Rudolfa Pečmana, CSc. Pečmanov 
zanietený bádatelský vztah nielen ku G. 
F. H!l.ndlovl, ale k celej problematike hu
dobného vývoja v epoche baroka a osvie
tenstva je všeobecne známy a priniesol 
boha té plody napr. v celom rade muzika. 
l ogických štťídll a lebo v dvoch knižných 
publikáciách o Josefovi Mysllvečkovl. 
Pečmanova práca v por ovnani s prá

cami R. Rollanda a W. Slegmunda-Schul. 
zeho, ktor é vyšli - prvá v českom, dru
há v slovenskom prekla de, predstavuje 
vedecky a j faktograficky najzávažnejšie 
slovo o G. F. Händlovl, ktoré je dostup
né v našich jazykoch. Zároveň možno 
povedať, a to bez a kejkolvek nadsádzky, 
!Ze je jednou z najrozslahlejšlch, naj fun
dovanejšlch a najkonclznejšlch knih o 
skladateloch svetového formátu z tvor i
vej dielne československých hudobných 
vedcov. Pochopltelne, je výsledkom dl
horočného sl1s tavného bádatels kého 11sl
lla (bibliografia Pečmanových sta U k 
händlovskej problema tika je 11ctyhodná J, 
ale zároveň vyrastá z hlbokého a vý
razného estetického zážitku - z Händla· 
vých hudobných diel. Vedra toho je Peč
man dôkladne oboznámený s najnovš!m 
h!l.ndlovským bádan!m, nielen z hladiska 
nových premenných objavov, ale aj z 
hladiska skl1manta h!lndlovskeJ recepcie 

alebo významu Hl!ndlovej hudobnej reči 
pre budl1cl vývoj hudobného myslenia. 

Ako vedecky nové a progreslvne sa u
kazuje už Pečmanovo základné výcho
diskové stanovisko, kedy H!lndlovo ume. 
lecké pôsobenie kladie do obdobia osvie
tenstva, a nie v )!:hode so s taršlml hudob
nohlstor lckýml poňatiaml do epochy ba
r oka. Tým sa preňho s táva kompozičný 
odkaz G. F. Händla takmer rovnakou 
m ierou odkazom nielen Inšpirujúcim a 
antlclpujúclm, a le l završujúclm. A ten· 
to pohlad Je v knihe neustá le prlpoml
naný, keď Pečman úa konkrétnych vý· 
vodoch ukazuje, ktorými par ametrami 
svojej hudobnej reči Händel pripravoval 
cestu nasledujúcemu vývinu hudobného 
myslen ia. 

H!l.ndlovu umeleckt1 osobnosť odhaluje 
Pečman na neobyčajne plastickom poza· 
dl kultt1rneho estetického, hudobného, 
ale aj filozofic kého, duchovného a poli
tickéh o prl1denla. Tým sa H!lndel dostA· 
va do celkom reálnych historických, spo
l očenských a kultdrnych súvislost[ a na. 
priklad práve pomocou dôkladneJ zna 
losti všetkých týchto súvislost[ vie Peč
man nenásllne a vierohodne rekonštruo
vať tie t1seky Hl!ndlovej životnej dr áhy, 
ku ktorým sa nezachoval dostatok pra
menného ma teriálu. 

V Händlovl nevldl Pečman Iba nemec
kého skladate la, ale velký syntetlzujíicl 
zjav vtedajšej európskej hudby, ktorý vo 
SVOJej h udobnej tvorbe vyšiel z nemecké
ho a tallanskeho základu a tento jedi
nečným spôsobom spá jal s trad!clou 
fr ancdzskou a po prlchode do Londýna 
aj s podnetmi anglickými. Handel je v 
Pečmanovom poňatl syntetlkom, ktor9 
završ uje celý hudobný vývoj t7. a prvej 
polovice 18. storočia a 7.tiroveň. dáva ve. 

nlkavo meniť. Cajkovsk6ho, ako je zná
m e, vo svojej dobe považovall za tzv. 
západniara, dnes sa všeobecne prljlma 
a ko výrazný predstavlter ruskej národnej 
klasiky; velkomoravsko-česká pleseň 
Hospodyne pomlluj ny, bola v stredoveku 
sdčasťou korunovačného ceremoniálu, až 
v dobe osvietenstva a národného obro
denia sa stáva symbolom českej štátnosti 
a ná rodnej kultl1ry. Navyše, recepcia ná. 
rodnej hudby mOže byt ešte diferencova
ná podla tried a spoločenských skupin; 
dovolujeme sl vysloviť názor, že práve 
tento člnltet sa bude uplatňovať aj na
ďa lej, lebo ani socialistická, ani - sice 
beztriedna - komunistická spoločnost 
nebude homogénna. Istá morálno-polltlc
ká jednota v stratégll realizácie základ
ných zámerov spoločnosti nebude zna
menať odstránenie všetkých rozdielov; 
socialis tická, ba 1 komunistická spoloč· 
nost bude a ostane členená a štrukturo
vaná. Ostanú rozdiely vzdelanostné, ve
kové, profeslové, národnostné, etnické, 
tradicionalistické a pod. Estetické posto
je, nároky a potreby budl1 diferencované, 
a preto nebude možné postulovať nejak6 
" jednotnú" a "normovantl." čl "ortodox
nťí" národnú hudbu, vytvori( dajaký ide
álny sObor noriem, kánonov pre celO. 
spol očnosť. Hudobne menej orientovaný 
poslucháč sl napr. komarnO. hudbu vy
stavanú. na tematlzme - aby sme spo
menuli teóriu prof. Kreainka (Základy 
hudobného myslenia, Bratislava 1977) o 
troch stupňoch prlj!manla hudby (postup 
od orientácie na sonorlzmus cez dynamiz
mus k tematlzmu) - neosvoj! (aj keby In
tonačne mohla spadať do kategórie hudby 
národnej), kým, povedzme naopak, hu
dobne erudovanému poslucháčovi napr!. 
klad dychovka môže pripadať vulgárna 
a gýčová. Aj v buddcnostl sa hudba bu-

.de štleptt na rozličné školy, smery, kr6ž
ky, vznlknl1 rozličné pr ogramy, manlfes. 
ty; nikdy nebude "všetka" hudba patriť 
"všetkým"; sila a ťíčlnnost kulttl.rnopoll
tlckých koncepci[ sa nebude vyb!jať v 
snahe o nlvellzáclu vkusu a záu jmov, ale 
jednak v r ešpektovani mnohosti estetic
kých postojov a potrieb a v umožneni 
pr!stupu k vrcholným h odnotám hudob
nej kultťíry vletkfm, ktor! sa o to ull
luj6. 

Ad C) Co sa týka estetlcko-slohových 
problémov stl.vlslaclch s otázkami národ. 
nosti, treba - ako to správne konštatu
je Jaros lav Jlrinek (Národn[ ve vývoji 
české hudby, In Estetika 4, XXI, Praha 
1984) - brať s rezervou tézu, že základ
ňu národnej hudby tvori fo lklór, čo po
tom, dovedené ad absurdum, vyťístllo do 
a forlst.lckého ges ta o tom, že iba tud 
tvor! a skladatelia len aranžujú. - hoci 
skôr presný opak je pravdou. Klasický 
folklór má prirodzene pre národnú hud
bu neobyčajný význam, lebo je najstar
šou, najstabilnejšou, najrozšlrenejšou 
formou hudobnej tradlcle, k torá preko
náva triedne r ozdiely. Nemalo by sa však 
zabťídať, že teória o principiálnom zá
stoji folklóru v akomkolvek prejave ná. 
r odnej hudby vznikla v celkom konkrét
nej situácii - v 19. storoči - a uvažo· 
vala v reláciách určitého historickéh o 

Titulof Ust prvého vydania opery GI•llo 
Cesal'11. Londfn 1724. (Z fotografickej 
prllohy r ecenllovanej pubUk6cle.) 

la L'ozmanltých podnetov svojim nasle
dovnlkom a to nielen tým bezprostred
ným. 

H!lndlovu kompozičnťi dráhu sleduJe 
Pečman predovšetkým v oblasti svetsk6-
h o a duchovného oratória a opery. V 
týchto hudobných žánroch. ktoré Handel 
pestoval sO.stavne od začiatku 18. storo-

typu folklóru, takého, ktorého korene
siahaj(! do feudalizmu a ktorý je sedl· 
mentom v podstate už prekonaného š tá
dia vývinu národov. Ak teraz ponecháme 
stranou národnd hudbu staršlch obdobi, 
vldfme, že folklór, resp. to, čo sa za folk
lór pova!ovalo, vo svojej čistej čl suro
vej podobe (ako autochtónne Iudové ples
ne a tance) bolo rozhodujl1ce čt rele· 
vantné fakticky len pre prvd generáciu 
programovo národných skladatelov. Všet
ky ďalšie generácie volky-nevolky nad
väzujú. na predošlé. MOže sa to udiať per 
negatlonen, čl selekciou a existuje veta 
výnimiek (napriklad aj v slovenskej hud
be: NlluiiU Scbaelder-Trnavakf nenad
väzoval na JAna Lnoalna Bellu a Eu
sen Sucho! na M. Scbnelctra-Trnavsk6ho. 
hoci ho s nim spájalo dlhoročné osobnll 
prlatelstvo). Navyše aj kompozičný vzťah 
k folklóru sa men!: v spôsobe jeho "spra. 
covanta" a štylizácie - na čo predne· 
dávnom poukázal Elmar Arro (pozri 
bližšie Hauptprobleme der osteuropäls· 
chen Muslkgeschlchte, In Musik des Os 
tens l) - l vo výbere folklórneho mate 
rlálu ako substancie národnej hudby. Ma 
ďarskf skladatelia 19. storočia sa orlen· 
tovall na tzv. novouhorska pleseň, Béla 
Bartók na staršie vrstvy pentatonlcké. 
Napokon aj folklór sa vyvlja, aj moder· 
ná Industriálna spoločnosť sl vytvára ur· 
člté nové typy folklóru, folklór vzniká 
aj za socializmu, nehovoriac o tom, f e 
koncept folklóru je dnes Iný, šir š!, kom· 
plexnejš[, otvorenejš! než v minulom sto. 
ročL Preto bude vhodnejšie hovoriť o 
kult6rnej tradlcll (Z. Llssa, Prolegome
na k teorli tradlce, In cit: dielo Nové 
studia ... ) ako základe národnej hudby, 
čo dáva nielen muzlkológovl, ale ko· 
nlec-koncov aj skladatelovl väčšie roz
pätie, lebo aj ked pojem trad!cle neza
hrňuje celé dejiny, ale Iba výber hodnOt, 
ktorý sa z epochy na epochu meni, na 
druhej strane sa tradlcla nedá ztl.žlť n a 
folklór v známom slova zmysle, ba ant 
len na samotnú. hudbu. Tradfcla je totlf 
a6hrnnt pojem, do ktorého spadá o. l. 
zvykoslovie, reč, llterattl.ra, dejiny, život· 
ný š týl, náboženstvo a podobne, a je te
da velmi širokou oblasťou kolektlvneho 
spoločenského vedomia. Je len samozrej. 
mé, že takto chápaná trad!cla zahrňuje 
aj tzv. umeleckťí hudbu, ktorá je jednak 
výrazom a produktom tzv. národnej psy
chiky, jednak jej aktlvnou formotvornou 
zložkou. A tak sa substrát modernej ná. 
rodnej hudby nezužuje na tzv. klasický 
folklór, t. j. na folklór rolnlckej society, 
ktorá podla predstáv básnikov a histo
rikov romantizmu Je jedine pôvodným 
nosltelom národného bytia, ale vytvára 
ho celý horizont duchovno-kulttl.rno-11-
votných reaUt a hodnôt ako komprlmátu 
meniaceho sa sveta. Tradlcia aj v tomto 
ponlmanl má viac vrstiev od archaických 
až po stl.časné a od "pravého" folklóru 
po rozličné stl.časné prejavy tzv. maso
vého umenia, "pop music", "muslquette", 
"U Musik" až po sdčasnťí umeleckťí hud
bu. Ctže tradlcla nie je element abstrakt. 
ný, ale mnohotvárny a aktuálny, produ
kovaný aj mode~ným životom konca 
dvadsiateho storočia. Rod[ sa dennoden. 
Iie a transformuje sa do rozličných po
lôh. Rezonuje vo všetkých sférach hmot
nej 1 duchovnej kultúry. 

.RICHARD RYBARIC 

( Pokral!ovanle v nasleduj6com i!lsle H!) 

čia až do svojej smrti, nachádza najväčš( 
prlnos skladatera. Sleduje, akou umelec
kou cestou sa Händel krok za krokom 
prikláňa k poňatiu oratória a opery ako 
hudobnej drámy. Z tohto hladiska oce
ňuje Pečman napriklad pohlad českého 
estetika Otakara Hostinského na G. F. 
Händla , ktorý ako jeden z prvých oce· 
ňoval Händla práve ako velkého hudob
no-dramatického skladatela. Vedra ana· 
lýzy Händlovej hudobnej reči opier a 
oratórll prináša Pečman podrobné obsa· 
hy jednotlivých diel a cenné pozna tky 
o okolnostiach Ich vzniku, recepcii a ty. 
pologlckom zaraden[. Velké množstvo 
svojich analytických sťídov dokladá au
tor notovými ukážkami, ktoré jasne a 
zretelne dokumentujt1 štýlové základy 
H!!ndlovej hudobnej reči. 

Adekvátnu pozornosť autor venuje tiež 
Händlovej komornej, Inštrumentálnej a 
chrámovej hudbe. 

Pečmanova monografia, ktorá vyšla pr i 
prlležltostl 300. výročia narodenia skla
datela, je cenným prfspevkom nielen k 
poznaniu Händlovej skladatelskej osob
nosti, ale celej doby a prostredia, v kto. 
rých pôsobil. Splňa najvyššie vedecké 
kritériá a pritom zaujme aj svojou lita· 
rárnou formou, krásnym a ušlachtllým 
jazykom. Jedným slovom - črta sa ako 
strhujdcl prlbeh. 

Ako prllohu ku knihe autor pripojil 
zoznam Händlových skladieb podla Bern· 
da Baselta (HWV), zoznam hllndlovskýcb 
prameňov a händlovskeJ Utera tQry, pre
hlad hallského vydania Händlových kom. 
poz!cU, zoznam s kladieb G. F. Händla 
oa dlhotrvajl1clch gramoplatniach Supra · 
phonu, register osôb, register Handlových 
skladieb a bóhatý fotografický materiál. 

MILOSLAV BLAHYNKA 


