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28. augusta sa konalo siAvnostné odovzdanie Ceny 
za vfstavbu, ktorCí tohto roku udelil podpredseda 
vlády SSR a predseda SlK VTIR Vfrobno-prevádzko
vému areálu Opus, n. p. Bratislava. (O komplell8 2 
nahrávaclch lltCídil a jeho technickom vybaveni sme 
podrobne informovali v Hl i!. 2/87.) Pri tejto prlle· 
lltostl predniesol podpredseda Slovenskej komisie 
pre vedeckotechnický a luvestli!nf rozvoj Jug. Pavol 
Frolkovli! slávuostuf prlhovor, 1 ktorého i!asť uvá
dzame. 

Vtznamné vtročla našej novodobej histórie btvajťl 
prlležitosťou k hodnoteniu vtsledkov práce a osla
ve pracovnjch ťlspechov naš ich robotnlkov, techni
kov, vedcov a umelcov. Taktmto vtznamntm dňom 
v dejinách nášho národa a našej socialis tickej vlasti 
je aj SNP, ktorého vtročle sl prlpomlne v ttchto 
dňoch. 

Je to zárovel\ prtležltosť pre ocenenie budovatel
ského úsilia , tvorivej lnlclatlvy a výsledkov práce 
všetktch ttch, · ktor! vtznamntm podielom prispel! 
k rozvoju našej krajiny. 

Naša súča~á vts tavba btva neraz · podrobená 
oprávnenej kritike širokej verejnost! za zdlhavosf, 
nedosahovanle · projektovantch parametrov, za ne
cltllvt zl\sah do prlrodného prostr edia, za nevýraz
né architektonické rlešenla. Ak sa podari zreallzo
vať dobrú s tavbu, potom právom treba oceniť jej 
tvorcov a realizátorov. 

Pre ocenenie a popularizáciu dobrtch vtsledkov 
Investorov, projektantov a dodávatelov bola zriadená 
Cena za vtstavbu, ktorú každoročne udeluje pod
predseda vlády SSR a predseda SlK VTIR za včas 
a kvalitne realizovanťl stavbu pri dodržan! plánova
ntch technicko-hospodárskych parametrov. Cena za 
vtstavbu sa udeluje na základe prlhlásentch návr
hov s tavieb, podla krltéril, ktoré v·yjadrujťl politicko
spoločenské a ldeovo-vttvarné nároky, požiadavky 
na urbanls tlcko-archltektonick1l kvalitu, na splnenie 
technicko-ekonomlcktch požiadaviek a kvalltu reall
začntch prác. 

Vyjadrenlm Ceny za vtstavbu je čestná tabula s 
menami členov oceneného kolekUvu a Ich organizácii, 
ktorá je umiestnená na ocenenej stavbe, da lej sú to 
listiny o udelen! ceny a peňažná odmena pre členov 
oceneného kolek tlvu. 

o US na výbornú 
Na udelenie Ceny za vtstavbu prlhlasujťl investori 

a projektant! také stavby, ktoré považuj1l za najkva
litnejšie zrealizované architektonické diela alebo 
stavby v predchádza júcom roku. Za rok 1986 bolo na 
Cenu za vts tavbu prlhlásentch 9 s tavieb, medzi kto
rými boli okrem ocenenej sta vby aj dalšie, ktoré 
dosiahl! velmi dobrO archltektonlckd 1lroveň a s1l 
prlnosom pre našu s11časm1 architektúru a obohate
nlm životného prostredia, ako Llečebnt dom Sitno 
Dudince, Zotavovňa Hutnlk Tatranské Ma tllare, Do
školovacle a rehabilitačné stredisko Považských stro
járni Stará Lesná, a le aj Tlačový kombinát Pravda 
Bra tislava a Materská škola a detské jas le v mest
skom sektore Bratis lava -Petržalka. Dosiahnuté výs led
ky a celospoločenský význam s tavby boli na jvyššie 
ohodnotené práve u stavby Výrobno-prevádzkový 
areál OPUS Bratislava, ktorej sa udeluje Cena za 
výstavbu za rok 1986. Skutočnosť, že s tavba bola 
zrea lizovaná v rozsahu plánovaných Investičných 
nákladov 53 445 mil. Kčs za 46 mesiacov v dobrej 
kvalite realizačntch prác, je svedectvom tvorivej 
lnlcla tlvy, a le a j zodpovedného prlstupu k plneniu 
tlloh všetkých 1lčastnlkov výstavby, ktor! sa na jej 
rea lizácii podiela li a ktortl treba oceniť. 

Ceskoslovens ké hudobné vydavatelstvo OPUS, kto
ré má pôsobnosť v cele j CSSR, dosta lo nové prevádz· 
kové priestory, v ktorých s1l sťlstredené všetky zlož
ky podniku, ako sd na hrávacie šh1dlá, skladovacie 
hospodárs tvo a os tatné prevádzkové priestory. Vyba
venie s tavby, najmä nahrávaclch š tddil a s \<ladova
cleho hospodárstva, je na vysokej technickej úrovni. 
Ttm sa zlepšili podmienky pre plnenie plánovaných 
výkonov a exportných 11loh podniku, ktorého ťllohou 
je propagovanie s lovenského hudobného umenia v ob
lasti vydávania gramafónových platni a hudobných 
publlkáclf na tuzemských a zahranlčntch trhoch. 

Vtrobnt ch11rak ter s tavby predurčll jej umiestnenie 
do priemyselnej oblasti mesta . Architekt stavby však 
svojimi tvorivými schopnosťami dokázal, že aj pri 
riešeni výrobnej stavby, pri použiti bežných kon· 
štrukčntch stlstav možno doslahnl1ť velmi dobr11 ar
chltektonlck1l 11roveň. Použité a rchitektonické výra
zové pros triedky upla tnené v riešeni exteriéru, ako 
aj kultivovanosť prostredia Interiéru vytvorili vtsled
ntl kva litu budovy, ktorá mohla obohatiť aj nároč-

'. nejšle mestské pros tredie. 
· Všetkým, orgánom, organizáciám a Ich pracovni
kom, !t torľ sa na realizácii s tavby ztlčastnlll , patri 
poďakovanie za angažovaný prls tup a sta točn\1 prácu. 
Na záver ml dovolte vys lovlt želanie, aby sa a j v 
budl1clch rokoch darilo zrealizova f čo najviac sta
vieb s taktmito kvallta tlvnyml výsledkami, ktoré 
prlspejtl k popularizácii našej socia listickej a rchite k
ttlry a budtl obohatenlm životného prostredia našich 
miest. 
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BHS 
Vo lltvrtok 24. 9. zazneli v Moyze

sovej slenl Slovenskej fllharm6nle 
festivalové fanfáry, aby umocnili 
slávnostnCí atmosféru otvorenia ul 
23. Bratlslavskfch hudobnfch sláv· 
nostf. Prftomnfch hostf privltal pred
seda festivalového vfboru, doc. dr. 
Ladislav Mokrý, CSc. Vo svojom krAl
kom prlhovore zdôraznil miesto a 
význam tohto podujatia nielen v kon
texte slovenskej hudobnej kultCíry, 
ale vo zvyllovanl kultCírnostl lllrokfch 
mál vôbec, smerujCíceJ k vyilllm · hu
mánnym cielom o v konei!uom dôs· 
ledku spejCíclm k naplneniu myllll~tn
ky prlatelstva a mieru vo svete. Da
lej pripomenul, !e l tento roi!ulk bu
de orientovaný na tvorivú mladosť, 
ua reprezentovanie tfch, čo v bllz
kej budúcnosti prevezmCí ltafetu sCí
i!asného interpretai!ného l skladater
ského umenia u nás l vo svete. Po 
otváracom prlhovore, ktorý prednie
sol predseda ZCSSKU zasl. umelec 
M. NovAk, pod vedenlm svojho diri· 
genta P. Procházku vystúpil Sloven
ský Jllharmonlckf zbor a predniesol 
zborové skladby R. Sčedriua o L. Dur
lasa. - Jd-

Predseda ZCSSKU zasl. um. M. Novák pri otvoreul festivalu 
Sn!ruka: V. Benko 

REDFESTI ALOVE KO CER TY 
Na prvom z ttchto podujati (10. 9.) 

účinkovala Slovenská filborm6nla pod 
taktovkou japonského dirigenta Hi
deaklho Mutoa. V Kom;ertnoj sieni 
SF odznela na tlvod symfonická bá
seň 8. Smetanu Vltava - z cyklu Má 
vlast. Každé dielo poskytuje interpre
tom viacej koncepčntch možnostf. 
Prednes tejto populárnej skladby sa 
však už vykryštalizoval a zafixoval 
v ·našom vedomi. A ked sme začali 
po\'ovnávaf, nemôžeme byť s jej In
terpretáciou plne· spokojnf. Naliehavý 
temperament japonského hosťa sa ja
vil do Istej miery v agogike, volbe 
temp, nezohladňoval dostatočne po-

žladavku logickej plynulosti hudob
ného prťldu. Napr. vstup dychov na 
začiatku (pramene Vltavy) nemal 
dostatočnd pohodu, dynamické vypra
covanie a vychutnávanie nuans bo
lo tiež pomerne skromné. Mutoovl sa 
viac darilo tam, kdo sa ueiladala 
poetická nálada, intimita, hoci v pa
lete svojho vfrozu disponuje aj Is tou 
spevnou vrCícuolfou. Uspokojivo po
sta vil tanečnú časť s výrazn9m a 
správnym zadržinvan!m niektorých 
ťažk9ch dôb. V známom diele sme o 
to citlivejšie sledovali nejednotnosť 
najmä izolovaných akordov. 

V DvofAkovef Symf6nll i! . 8, G dur, 

Farebná predloha nár. nm. Al bJUa Brunovskeho k Jllagót u RUS '87 

op. 1111 dominovala v Mutoovom poda
nl vefkorysosť koncepcie, ktorá v 
niektorých (!sekoch napomáhala pre
svedčlvostl jej podania, no, žlal, ne· 
bola znsttlpená vždy dôs ledne. Najme
nej presvedčivo vyznelo Scherzo, kto
r é svojim ch1llostivým rytmlcktm čl&
nenlm zaprlčlnilo rad nepresnosti a 
neis toty, čo ochudobnilo jeho celko
vé vyznenie. Okrem toho niektoré 
frázy, podobne ako vo Vltave, sl žia
dali výraznejšl vnútorný klud, istú 
zdržanlivosť. ú seky vyžadujtlce tem· 
perament, dravosť, pátos mali sklon 
k Istému prekročeniu únosnej miery. 
Aj v tomto prlpade by bola btvnla. 
Jednoduchosť a umiernenejšia poloha 
zrelšia, opods ta tnenejšia . 

Tibor Kodi!, tohtoročný absolvent 
Konzerva tória v Bratislave (s titulom 
najlepšieho absolventa v svojom od
bore) dostal na tomto podujat! a ko 
odmenu za doterajšie úspechy domo 
l v zahranič! (napr. v sťlfažl Yehudi 
Menuhina) prlležltosť vystúpiť so SF' 
ako sólista 2. koncertu pre husle a 
orchester, op. &3 Sergeja Prokofieva. 
Ak prlhlladneme nn jeho vek, dote
rajšie skúsenosti nn pódiu a skutoč
nost , že štúdium ukončil Paganlnlm, 
muslme sa s obdivom vyslovlt o jeho 
v9kone. Disponuje už bohato dUeren
covantm tónom, pomerne spofahllvou 
Intonáciou, je Inteligentný a predo · 
všetktm tvorivý typ. Iste tento kon
cert zahrá o 20 rokov Ináč a hlbšie 
vnikne do podstaty autorovho záme
ru, ale vysoké percento, ktoré z jeho 
obsahu dokázal vyťažiť, je Imponujú
ce a s lubuje medzlnárodntl kariéru. 
Zdravý temperament, zmysel pre 
udržanie napä tia llnll, krása kantilé
n y boli jeho cennými devlzaml. Taký 
talent sa neradi každý rokl 

Druhé podujatie (opätovne v Kon
certnej sieni SF ) - 17. 9. - sa už 
vydarilo lepšie. I orches ter SF hral 
sús tredenejšie, tvorivejšie. Dvol'áko
vo symfonická báseň Zlotf kolovrat, 
op. 109 vdaka otrockému rešpektova
niu autora Erbenovej Inšpiračnej 
predlohy utrpela čo do uzavretosti 
formy. Ako taká je koncepčntm orieš· 
kom, s ktorým sa rád popasuje ne· 
jeden dirigent. Oproti tiež programo· 
vo konclpovantm Dvotákovým predo
hrám, op. 91- 93, btva op. 109 pod · 
s tatne menej fr6kventovant. Koncep
cla šéfdirigenta SF Bystr!ka Režuchu 
vychádzala pri vofbe temp l výrazo
vého šatu z literárnej predlohy. Via
ceré úseky pri tomto prlstupe vyzne
l! prljatefne, na Ich výrazovom do
pade sa podie lali aj krásne sóla naj · 
mä dychových nástrojov, no celok l 
napriek všetkým a šťastne voleným 
kontrastom predsa len pôsobil trochu 
prlúnavne. ( Po kroč. na 3. s tr. ) 



Konzervatoristi vo Francúzsku 
• 

Na základe pozva nia francazskej spo
ločnosti ASPAM (Association pour !'ac
tion muslcale ) uskutočnil v čase letnfch 
prázdnin Komornf orchester Konzerva
tOrta v Bratislave pod vedenlm svojho 
dirigenta prof. Jána Praganta dvojt~f
dňové turné po juhozápadnom Francaz
sku, v rámci k torého mal šesť koncert
ných vystapenl. Početnému, potleskom. a 
ováciami nešet rlacemu francazskemu 
hudbymilovnému publiku na vysokej u
meleckej arovnl predniesol diela H. Pur
cella, L. Janáčka, W. A. Mozarta, E. Zá
mečnlka a O. Resplghlho. V Mozartovom 
Huslovom koncerte A dur (KV 219), 
predstavujťicom jednu z dominánt pro
gramu, ako sólistka spotuačtnkovala 
švajčiarska huslls tka českého pOvodu 
VIera Brodmann-Nováková, ktorej spolu
práca s orchestrom bola prlkladná a 
navzájom lnšplratlvna. Hrala bez naj
menšlch technlck~ch nedostatkov, jej 
hra sa vyznačovala vr acnosfou, vysokou 
dávkou muzlkallty · a ~ t~love j čistoty. 

Pre mlad~ch konzervatoristov bolo naj
atraktlvnejšlm vys tapenle v mestečku 

. Boucard (Juhozápadne od Pari fa), kde 
hrall v areáll starých, pOvodne hospo
dárskych budov, rozmlestnentch okolo 
kaštlela. Akusticky velmi dobre upra
venil koncertna sieň pre viac ako dve
s to poslucháčov preds tavovala p0vodn4 
stodola, v lnfch hospodárskych budo
vách boU zasa zriadené šatne pre tlčln
kujťlclch, výstavná sieň a podobne. Ne-

Slavnostné 
otvorenie 
koncertnej 
sály 

Pred rokom, v októbri 1986, z lnlclatl
vy učltefov tSU za ačelom zvyšovania 
ťlrovne ku!Ulrneho a hudobného !Ivota 
v meste a s cielom podchytiť žiakov zS, 
stredoškolskťl mládež a vypestovať v 
nich lásku k vážnej hudbe, začal svoju 
l!lnnost vo Velkých Kapušanoch ,.Kruh 
prlaterov hudby". Clenská základňa KPH 
má už 260 členov, do ktore j stl zapo· 
jen! žiaci r:Su s rodičmi, učltella a za
mestnanci zS, MS, OIS, MsNV, študenti 
o vychovávatelia SOU-EVO, SPTS a oby· 
vatella mesta. Počas svojej činnosti KPH 
usporiadal 6 večern~ch koncertov, na 
ktorých sa predstavili obecenstvu našl 

Pohlad na ál!aetoJkoY otyoreo•• 

zabudnutelné bolo aj prostredie posled
ného vysttlpenla, ktoré sa uskutočnilo 
v zámockom parku mestečka Sant Pons 
na juhu Francazska. 

Mladých konzervatoristov a Ich peda· 
gogtcký sprievod prljall zástupcovia a 
členovlu pozývajilcej organizácie velmi 
srdečne, počas celého pobytu sa o nich 
po každej stránke vzorne starall. Po kon
certe v Ola rgeus Ich prijal tlel starosta 
mesta, ktorý Im poďakoval za nevšedné 
umelecké zážitky a orchestru udel11 pa
miHnťi medallu mesta. V rámci turné 
došlo k na dvlazantu nlekolkých oflclál· 
nych a mnohých neoflctalnych a nefor
málnych kontaktov na medztnarodnej 
tlrovnl (predovšetkým s členmi miešané
ho zboru spoločnosti ASPAM, ktorého re
cipročný pobyt u nás sa uskutočni v 
priebehu budaceho roka) . Rozšlrll sa Uef 
umelecký obzor členov orchestra, ktor! 
nadobudll mnofstvo nových poznatkov 
a skasenosU. 

Ce lé turné možno jednoznačne pova
žova( za tlspešné nielen po stránke ume
leckej, ale i spoločenskej. Bolo skutočne 
vzornou reprezentáciou školy a sloven
skej hudobnej kultdry, a tak prispelo k 
rozšlrenlu prtatelstva a porozumenia me
dzi členmi národov dvoch rozdielnych 
spoločenských sllstav. Preto bude viac 
ako prospešné obdobné umelecké kon
takty pre žiakov a pedagógov školy vy
tvára( a rozširova( aj v budllcnostl. 

STANISLAV HOCHEL 

poprednl umelci. Koncerty sa konall v 
kultdrnom dome, lebo ĽŠU svoju vlast· 
na koncertna sálu ešte nemala. 

Pod vedenlm rladitelky ĽŠU A. Cepe· 
!ovej sa však začiatkom tohto· roka za
čaU práce na budovan! novej koncert· 
nej sály tSU. lO-členný učitelský kolek· 
tlv sa velmi ochotne zapojil do tejto ná
ročnej práce v mimopracovnom čase. Na 
pomoc Im priš il aj rodičia ftakov školy. 
Slávnostné otvorenie koncertnej sdly sa 
uskutočnilo 24. jana 1987. Začastn111 sa 
na ňom predstavttella MsNV vo Velkých 
Kapušanoch, ONV Trebišov a školský In· 
špektor pre ĽŠU s. Donič. Na tató sláv· 
nostna prllefltosf pr1prav111 učitella a 
! laci ĽšU 'hodnotný kuttarny program. 

-Najvllčšlu radost z otvorenia koncertnej 
sály mail samozrejme ftact. 

tSU vo Velkých Kapušanoch uf od· 
teraz mOfe všetky svoje naptanované 
podujatia - ftacke koncerty, koncerty 
KPH a Iné vys.tapenta organizovať v no
vej, krásnej koncertnej sále, na ktortl 
st1 v§etcl právom hrdl. 

-AM-

Patrón 
robotníckych 
spevokolov 

Tohto roku sl prlpomlname nedožité 
100. narodeniny významného českého 
profesora, dirigenta a skladatela pOso
blaceho 20 rokov na Slovensku - AU
GUSTINA DERUKA (nar. 11. 8. 1887) 
v L1polt1c1ach pri Pardubiciach. 

Po a bsolvovanl organového oddelenia 
pražského konzervatória (1909-1912) a 
po pOsobenl vo funkc11 rladltela chóru, 
v roku 1919 odišiel na Slovensko, kde 
ho vymenovall profesorom hudby a spe· 
vu na štátnom učltefskom astave v Spiš· 
skej Novej Vsi. Tu propagoval samovzde
lávanie, zakladal hudobné krafky, zble· 
ral a upravoval fudové plesne. Zorga
nizova l §tudentský spevokol Pevecké 
združenie s lovenských učltelov. Od roku 
1929 pOsobll prof. Deršák v štátnom uči· 
tefskom astave v Bratislave. Počas ce· 
tého bratislavského pOsobenta sa veno
val vedeniu robotnlckych spevokolov a 
od 10. októbra 1930 prebral aj vedenie 
spevokolu Tatran. Stal sa tlef dlrlgen· 
tom Zdrufenla robotnlckych spolkov 
(spevokolov l. Vychovával, učil a viedol 
robotnlkov k poznaniu thudobných diel 
českých skladatefov, prldrflavajac sa 
hesla: Cest musia pozna( slovenska hu
dobntl tvorbu' a Slováci česka. Tak utu
žoval bratstvo Cechov a Slovákov, Ich 
lásku k spoločnej vlasti a českosloven· 
skd vzájomnosť. Za vefml kr6tky čas vy
budoval zbor s dobrou umeleckou arov
ftou, ktort sa čoskoro dostal do poveda· 
mia a j mimobratislavského obecenstva, 
vr4tane zájazdov do cudziny. 

Snfmka : O. Jakubcová 

Velká je tiež Deršákova zásluha o roz
voj výchovy mládeže v zborovom speve. 

l S Tatranom poriada! verejné výchovné 
koncerty pre školska mládež v parku te· 
rajšleho ODPMKG v Bra tislave, kde pred 
kafdým vystQpenfm vysvetroval význam 
spevu, jeho krásu a dôležitost pri for· 
movanl mladého človeka. V snahe obo· 
hati( repertoár robotnfckych spolkov 
sám skomponoval nlekolko revolučných 
zborov. Na Spt§! zozbieral a upravil 
pre mufské zbory fudové plesne, ktor« 
sa dostali do repertoáru všetkých robot· 
nlckych spolkov na Slovensku a vydal 
.,Nova zbierku ludových plesni sloven
ských zo Spiša" (1925) . 

Po odchode zo Slovenska (1939) vy· 
učoval na Amerllngovom učlte fskom ll
stave v Prahe (1939-19481, kde 22. 9. 
1972 vo veku 85 rokov zomrel. -OJ· 

e 3. 10. t. r. sme st prtpomenult desiate vOročte tímrtta 
prof. Gustdva Večernf!ho. Bol dlhoročnOm profesorom vto
lončelovet hry na bratislavskom konzervatóriu a v posled
ných rokoch svotho !Ivota viedol al violončelovú t riedu 
na vSMU. Suote bohatE! skúsenost/ orchestrdlneho, komor
nf!ho a sólouf!ho Interpreta odouzddval !takom s nevyčer
patelnou energiou človeka úplne oddanf!ho svo/mu povala· 
ntu. Vychoval a do !Ivota uviedol celtí generdc/u slouen· 
skfích violončelistov. Svo/ou o/edinelou pedagogickou čtn
nosfou sa tak prof. Gustdv Večernfí u nemale/ miere zaslfí· 
ftl o rozvo/ slovenske/ hudobne/ kultúry. - vk-

KRAJ K K 
Slovenskei 
hudobnej 

spoločnosti 
Dfta 17. l . sa v Stt1dlu VSMU v budove 

Slovenskej fUharmOnle uskutočnila Koa
lerencla Bratlalankel a Z6padoalo'f8D· 
akeJ odb~ky SHS, aby sa jej delegáti 
oboznam111 s uplynulou činnosťou prl
pravného vfboru krajskej odbočky a zvo-
1111 jej riadny vfbor, ako l delegátov 
na nastávajt1cu l . celoslovenskt1 (zakla
dajacu) konferenciu (t. j. vrcholný or
gán SHS ), ktorá sa uskutočni 20. ok
tóbra t. r . v bratislavskom Stt1d1u S. 
Tejto konferencU predchádzajt1 ešte kon
ferencie ostatných krajov (24. 9. v Koši· 
ciach a 8. 10. v Banskej Bystr1c!1 . 

Ovod podujatia, ktoré sa nieslo v zna
meni hesla .,Robme vletko preto, aby 
mohla pnhoYorlf hudba", priam symbo
licky otvorilo vystapenle 14-ročnej kla
viristky M. Bajt1szovej (bratislavské pub
likum ju pozna z vystt1pen1a v koncert· 
nej sieni Bratislavského hradu, ktoré sa 
konalo v rámci minuloročného TNSHT) 
a Sláčikového orchestra ĽŠU na Dlbro
vom nam. v Bratislave. 

Predseda prlpravného vfboru odbočky 
SHS, skladater Juraj Hatrlk, v t1vodnom 
prlhovore pripomenul potrebu totálnej 
Integrácie všetkých zloflek našej hu· 

· dobnej kultary, ktoré by ju v sačtnnostl 
a vzajomnej podpore vyzdvlhll na to 
miesto, ktoré jej v našej spoločnosti 
právom patri. St1časný stav našej hudob
nej kultilry prirovnal k futbalovému zá
pasu, preblehajacemu sice na velmi vy
sokej Qrovnl, prl ktorom však ,.trlb\lny 
ztvajd prázdnotou"! Preto - ako zdOraz
nil J. Hatrlk - Jedaa 1 hlaYafch afér 
ekthlty SHS bude 1ameran6 aa nhabiU
t6clu a41ho hudobného Yldelanla. 

V naznačenom duchu sa nieslo 1 vysta
penle vedaceho sekretariátu prfpravného 
výboru SHS A. Stulku, ktorý Informoval 
o doterajšej činnosti výboru. V prvej 
etape, ktora končlla koncom jana, bolo 
hlavnou tllohou (Ide zároveň o trval\1 
tllohu Spoločnosti) ubupel!enle eleaakel 
16kladae a ronol apolupr6ce pndovlet
kfm ao ZSSKU, SZM, Opuaom, SHS, SloY
koacertom, OsvetoYfm 6ataYom, pričom 

najproblema tlckejšla . sa ukazuje práve 
spolupráca so SZM, a to 1 napriek to · 
mu, fe v savtslos tl s rlešentm otázky 
vllestranného rozvoja osobnosti ma v spo· 
lačnosti zvllz mládefe nezastupltelné 
miesto. (Ide o pálčivý problém, ktorý 
sa prostrednfctvom diskusného prlspev
ku doc. l. Parlka dostal l na jdnový 
nr. zjazd zCss.) 

Aktlvna práca prlpravného výboru sil 
odrazila 1 v ďalšieh konkrétnych výs led· 
koch: SHS bola spoluusporladateloru 
BHS, Detského fol klórneho festivalu v 
Prešove a Interpretačného seminára hus· 
listov na bratislavskom konzerva tóriu (o 
tejto ak eU sme Informovali v HZ č. 15 l. 
SHS tlzko spolupracuje s petržalským 
strediskom SHF Hudba a mládež, ktoré 
je svojou bohatou aktivitou akýmsi mo
delom činnosti v danej oblasti. V bu· 
dtlcnostl čaká Spoločnost ešte nadviaza
nie ďalšieh plodných kontaktov, okrem 
Iného s Ceskou hudobnou spoločnosťou. 

V duchu aktlvnej sna hy o zmapovanie 
problémových okruhov a nastolenie pred
be2ného programu činnosti krajskej od
bočky sa niesla 1 nasledujťica diskusia. 
Diskusné prlspevky - kedže delegáti 
konferencie reprezentovali s lovenský hu
dobný život v tom najširšom zmysle slo
va -, boU sice rOznorodé a niekedy, 
v zavtslostl na uhle pohladu, l s tojace 
proti sebe (problematika ĽŠU ). ale na
priek tomu Ich spájala koakrétnolf a 
dprlmn6 otvorenoaf pri hladanf apol~
neJ platformy. Iilou sa stala [už po kol
ký raz?!). problematika hudobnej výcho
vy, resp. výchovy vObec. Pritom je zaré
fajdce (tiež nejde o nov~ ,.objav"). že 
pri jej riešen! je osvedčený prlncfp ,.akč · 
nej jednoty" terra Incognita, ba na· 
opak, aalntereaovanf čl Jednotllvé inltt· 
tá cle al neraa egolatlcky (čl byrokratic
ky? l br6nla vlaatné ,.a6uJmy" a stava ft 
aa do poalcle neprlatellkt,ch strán. 

Na záver zvollll prltomnl 21-členný 
výbor Bratislavskej a Západoslovenskej 
odbočky SHS a 45 delegátov na l. celo· 
s lovenskO konferenciu SHS. 

JURAJ DOSA 



V dňoch 14. al 17. sep
tembra tohto roku sa u
skutočnil 14. ročnlk me
dzinárodneJ rozhlasovej 
s(lťafe magnetofOnov~ch 
nahrávok európskeho hu· 
dobného folklóru Prix de 
muslque folklorlque de 
Radlo Bratislava. Toto 
ojedinelé a v~znamn6 
rozhlasové podujatie sa 
stáva čoraz oblábenej!lle 
nielen u pracovnikov eu
rópskych rozhlasov~ch 
stanic, ale aJ u šlr!leJ ve
rejnosti. Ako sa plše v 
š tat(lte sáťafe, jej zá
kladn~m cielom Je .,vy
tvorU fOrum pre kon
frontáciu umeleck~ch v~
sledkov práce jednotll
v~ch rozhlasov~ch stanic 
v oblasti vlastnej pro
dukcie folklórneJ hud
by." 

Na sátall sa záčastnl· 
lo 34 rozhlasov~ch sta-

ale aJ akustického stvár
nenia nahrávok. 

Druhá kategória patri· 
la folklórnej hudbe v 
spracovani p~e sOlov~ 
strunov9 sláčikov~ hu
dobn~ nástroj s Inštru
mentálnym hudobn~m 
sprievodom. Porota hod
notlla v tejto kategOrU 
širok~ diapazón nahrá
vok od takmer autentlc
k~ch folklórnych preja
vov cez klastcko-komor
né spracovania al po 
skladby orchestrálno-sym
fonlckéh~ typu. Vyskytli 
sa aj ·natolko štyllzova
né nahrávky, ktor~c~za
radenJe do vymedzeného 
lánru sa javilo ako prob· 
tematické. Ocenenie v 
tejto kategórU zlskall 
rozhlasové stanice Dub
IID, "elllllld a Bratisla· 
n, titul laureáta za naj
lepši lnterpretačn~ v~
kon bol udelen~ juhoslo· 
vanskému husllstovt Bla
JOJowl Dukonk6au a 
za hudobné spracovanie 
nahrávky nášmu sklada
telovt Iuaowl Dubeck6· 
au. 

Velk9ml rozdielmi v 
spOsobe umeleckého 
stvárnenia sa vyznačova-

PRIX 
DE MUSIQUE 

FOLKLO l UE 
DE RAD O 

8 l v 
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ntc zo 14 štátov EurOpy. 
Z hladiska hodnotenia 
sáfafn~ch nahrávok zna· 
mena! tento ročnlk Istá 
Inováciu - hlasovanie 
medzinárodneJ poroty 
bolo verejné. Po ukonče
ni sátafe v jednotllv9ch 
kategóriách sa konall 
rozpravy - neforDlálne 
a otvorené diskusie naj
mil o sáfafn~ch na hráv
kach, ale nielen o nich. 

V troch sáfafn~ch ka· 
tegOrlách odznelo spolu 
127 nahrávok. Prvá z ka· 
tegOrU bola ul tradične 
vyhradená nahrávkam 
autentického hudobného 
folklóru bez zásahu u
pravovatela. V tomto ro
ku v nej sátallll mužské, 
3- al 12-členné spevácke 
skupiny. Bola to krásna 
prehlladka rOznych fo· 
rlem a prejavov Dlulské
ho viachlasného spevu. 
Nahrávky by ~oa dali de
llf do dvoch skupin. Do 
prvej patrlll záznamy 
zvláš( cenné po etnoDlU· 
zlkologlckej stránke a· 
do druhej tle, ktoré vtac 
:r:ohladňovall praktické 
potreby rozhlasového vy
sielania. OscllovaniDl Dlll· 
dzl t~mtto dYODla hladts
ka~nt bola koniec-koncov 
poznačená celá sáfal. J• 
to pochopltelné, ved sa 
v nej spáJa Istá v9luč~ 
nos( - ak nechceme po
vedať e:a:kluzlvnosf po
dujatia - s potrebami a. 
ctelml rozhlasu ako naJ
roz!:frenejšteho masmé
dia. To sa odrazilo aJ v 
hodnoteni poroty: vftaz. 
ná nahrávka prveJ kate
górie z produkcie roz-

. hlasoveJ stanice Ra .. o 
Moekn - gurljská his
torická pleseň .,Hasanbe
rura" - bola vzácnou 
11kálkou archaického 
gruzfnskeho vtachlasu, a 
naopak nahrávka Bawor· 
ek6bo rOJibluu Mafcbow 
s názvom .,Sedel som pri 
Upa", ktorá :r.fskala 2. ce
nu, zohladliovala skOr 
druhé bladlsko. Tretia o
cenená plesali .,Sivé vo
ly" z Radla Mlaak zauja
la najma zvláštnym 1nter-
pretačn9m prejavom 
mulského speváckeho 
trla. Najviac diskutova
nou témou t9kajQcou sa 
prveJ kategOrfe, bola o
tázka autenticity, a to v 
oblasu samotného v~be

ru plesni, Interpretácie, 

la aJ tretia kategória, ve
novaná nahrávkaDl ludo
vej plesne v spracovan( 
pre lensk~ alebo mulsk9 
sOlov~ spev s tnštruDlen
tálnym sprtevodoDl. Poro
ta najvyššie ohodnotlla 
nahrávky rozhlasov~cb 
stanic Mlaak, Plael a 
Brao. Titul laureáta zis
kala sovietska speváčka 
Valetlaa Parcboaeakowi 
za najlepši lnterpretačn~ 
v~kon a skladatel Haaul 
Doaaaakf za najlepšie. 
hudobné spracovanie na
hrávky. Skoda, le titul 
laureáta sa udeluje l'n 
jednéDlu z Interpretov, 
Zvlášť v ráDlcl druheJ a 
tretej kategórie sDle sl 
totll Dlohll vypočut nte
kolko pozoruhodn~ch s0-
llstlck9ch v~konov, ktoré 
zaujall dokonal9m zvlád
nutiDl osobitosti Interpre
tačného št9lu prlslušnej 
proveniencie. 

SQfall Prix Bratislava 
pravidelne venujQ pozor
nosť naše hudobné l ote
ktoré nehudobné lnštltQ
cle (Osvetov~ Qstav, 
OCUV, Rolnlcke noviny) 
formou udalovanla oso
bltn9ch cien. Ceay c ... 
kébo a Sloweaak6bo bu
doba6bo foadu zlskall 
hudobnl skladatelia Jo
sef ltai!ek, IJor Dlbik, 
Ina Dubeckf, Haaul Do· 
aaultf a apewik Aatoa 
GaJdol. Ceau budolta6bo 
Yydantefma Opue u 
laterpretai!af yfkoa sl 
odniesla speváčka ADDa 
HuleJow6. Hlavná cenu 
Graa• Prta, ktorá sa ude
luje za najvyššie hodno
tenQ kolekciu sQfaln~cb 
nahrávok vo všetk9ch 
troch kategOrláoh, ziska
la ul po Osmy raz roz
hlasová stanica Bratlale· 
'fL 

Ak štyri dnl trvania 
Prix de muslque folklo
rlque de Radlo Bratisla
va 1987 boU poznačené 
pravou sQfalnou atmosfé
rou, napllt9Dl sledovanlm 
bojov o body v seDlltlná
le a finále, najvllčšla 
hodnota podujatia zostá
va v prehlladke práce re-
daktorov, dramaturgov, 
hudobn9ch re!Usérov, 
skladatelov 1 Interpretov 
z mnoh9ch krajin, ktorá 
znamená vidy vala zaujl
mavého, nového a pod
netného pre všetk9ch zd
častnen~ch. J. O. 

KONCERTY SKO ZILINA 

• 
V prvom koncerte novej sezOny (lO. 9.) sa llllnskf 

SKO prezentoval s t~mto programom: T. Saba: Slona· 
lki rapa6dla pre flautu a al6i!lkowf orcbe1ter, J. Rod· 
riso: Faata1la para ua gentllhombre pre gitaru a or
chester a W. A. Moaart: Symf6Dla o dur XV 504 Pral
aU. Sólistami večera boll: Jia Figura al. (flauta) a Ml
lo•law Xlaua (Jitara), dirigoval Jaa Valta. 

Spomenutá Slovenská rapsódia Jubllujáceho sloven
ského skladatela T. Salvu (t. r. oslávi 50. narodeniny
pozn. red.) je obsahovo viaza ná na bohaté autorove 
schopnosti osobitou cestou spracovať, pretransformovaf 
množstvo , folklórnych podnetov a lnšplráclf, bytostne 
spllt~ch s prostredlm, z ktorého vzišiel a kom sa myš
lienkovo vracia. Nosn~ml stlpml jeho približne 8-mlnd
tovej kompozlcle Je akcentácl8' nn farbu a rytmus a Ich 
celoplošné a plnohodnotné vyznenie na vefk~ch Ose
koch diela. PQtavá, odfahčená melodickosť jednotllv~ch 
tém nabáda k dvahám a prekvapuje zlstenlm, ak~ ume
leck~ a silne estetick~ dojem mOže vyvola( dielo pri 
použiti zdanlivo jednoduch~ch v~razov~ch hudobn~ch 
prostriedkov! Pri všetk~ch uveden~ch pozltlvach sa 
doDlntevam, le vllčšla časová dlžka by celej skladbe 
skOr pridala, ne! ubrala na estetickej hodnote. Flautista 
J. Figura ml. podal opil( spolahllv~ v~kon. 

sezóna 1987188 
Dielo španielskeho skladatela Joaquina Rodriga (nar. 

1901) nepatr! v našeJ dramaturgickej praxi k prefero· 
van~m. V jeho Fantázii pre šfachtlca sa vhodne a ele· 
gantne pretavené Inšpirácie z oblasti španielskeJ a ta• 
llanskej ludovej hudby mlnul~ch storoč!, pričom pozor· 
nosf sklada tela je zámerne venovaná sólistovi (gitara). 
SOlov~ part je náročn~ na jemnosť techniky, pasále 
" množstvo prejemnel~ch melodlck~ch ozdOb ukryt9cli 
často v spleti polyfónnej sadzby, ktorá sa neus tále strie" 
da s homofOnnym základom fantázie. Sólista M. Klaus 
bol dobr~m spolupartnerom v~borne disponovaného or· 
chestra. 

Vrcholom koncertu bolo uvedenie Mozartovej .,Pral
skeJ" symfónie. Dirigentovi večera J. Vnltovl sa zna· 
menlte podarilo tempovo, dynamicky l ngoglcky oddlte· 
rencovat jednotlivé času symfónie, čo b~va v prlpade 
vrcholn~ch skladieb W. A. Mozarta nielen kláč k po
chopeniu diela, ale aj k spOsobu správnej Interpretácie. 
V podani SKO vynlkajlíco ,.vyšil" na jmä r~chle časU, 

pričom treba ocenlt a pochváliť na jmä absoldtnu vy· 
rovnanost kafdeJ nástrojovej skupiny, čo v minulosti 
ole vždy patrilo k samozrejm~m predpokladom dobreJ 
Interpretácie. IGOR TVRDOR 

VÍŤAZSTVO 
. V KARDITSE 

sme určené obdobia, z ktor~ch sme 
s l mohli vybrať autorov, povinne sme 
musell naštudovať len jeden byzant· 
sk~ a gregoriánsky chorál a skladbu 
sdčasného gréckeho skladatela. 

Ako reagovalo srécke obeCeDIPO 
aa nie •r•t6peale? 

- Predovšetk~m ~me boU prfjem· 
ne prekvapenf obrovsk~m záujmom o 
tento festival. Po celom meste boU 
rozmiestnené v~razné pátače, na cen· 
trálnom mestskom námestl znell z 
ampliónov zborové skladby a vo vy
hraden~ch priestoroch bol pre zá· 
ujemcov pripraven~ bohat~ propaga!!· 
n~ materiál. Ztal, len v gréčtine. Na 
našom koncerte bola v~borná atmo
sféra. Nášmu zboru tlieskala preplne· 
ná sála s kapacitou vyše šesťsto náV· 
števnfkov. Mail sme velk(l radost, keli 
nám po koncerte prišil blahoželat 
dokonca aj členovia poroty a vyjad
rlll sa, že tak~to v~kon je ojedlnelf 
v celeJ hlstórll fes tivalu. Vzáplltl sme 
dostall aj ponuku na dalšie áčlnkova
nte a pozvanie na budácl festival. 

ZvykU sme sl a považujeme to ul 
takmer za samozrejmosť, le zborové 
telesá vysielané na zahraničné sátale 
a festivaly prlnášajá domov najvyššie 
ocenenia a nadOvalok nadšené hod
notenia kritiky l obecenstva ako hold 
vynlkajácej árovnt nášho zborového 
spevu. Ak by sa dal zostavU rebrlček 
Qspešnostl reprezentácie na základe 
počtu zfskan~ch laureátskych titulov, 
asi by naše zbory stáll opllf naprieč
kach najvyššieh. 

A tak nás ani velmi neprekvapila 
správa, le jeden z najvyspelejšfch 
amatérskych speváckych zborov na 
Slovensku - Spevácky zbor mesta 
Bratislavy - sl k ul predt~Dl zlska
n~m oceneniam na festivaloch v ta
llanskej Gorlzzll a Arezze, angllckoDl 
Llangollene a Mlddlesbroughe, ma
ďarskom Debreclne, rakQskom Spltta-
11 čl polskom Mledzyzdro_le prlpojll 
aJ vUazstvo na tohtoročnom Medzi
národnom zborovoDl fesuvale Kardlt
sa 1987 v Grécku. Festival prebiehal 

l od 29. augusta do 6. septembra. Po 
návrate do Bratislavy sme polladall 

l člena vedenia zboru Ing. s. BabJaka 
o Informácie a dojmy z pobytu na 
festivale. 

Teato featlwal je u aú wla1tae ••· 

l 
aiay, bocl u aakutoi!Dll ul po platy 
r81. Ak6 poetaweale ai w eaaotaoa 
Grécku, J• taa, prfpadae •l lade w 
aabraali!l, uaabaaf a popul6ray? 

- AJ pre nás bol festival určlt~m 
prekvapeniDl. Vyslalo nás naň naše 
Dllnlsterstvo kultQry a boli sme prv~ 
slovensk~ zbor, ktor~ sa ho zQčastnll. 
Okrem nás sa z Ceskoslovenska pred
stavllo aj 2ensk6 pi!vecké zdrulenl z 
Brna. Celkove sa na festivale prezen
tovalo 24 zborov, z toho 13 zahranlč
n~ch. Podla toho, čo sme v Kardttse 
vldell a počuli, teši sa tento festival 
velkému záujDlu publlka z bllzkeho J 
vzdialenejšieho okolia. Patri zrejme 
k najvýznaDlnejšfm podujatiam tohto 
druhu v Grécku, čomu nasvedčovala 
aj pozornosť najvyššieh predstavttelov 
mes ta a okresu Kardltsa. Tito, spolu 
s Mlešan~Dl zboroDl 01esta Kardltsa 
boU aj hlavnýDll garantDll a organl· 
zátorDll festivalu. 

BHS BHS 

Ako eamotai adfal prebiehala? Ma
ll ate molaoaf ~ porowabaf wtkoay 
oatatafch zdi!81taeafch tellea? 

- Organizácia celého podujatia je 
trochu odlišná, ne! napr. festivaly, 
ktoré sa konajQ u nás. Kald~ zbor 
sa v Kardttse zdrlal len nevyhnutn~ 
čas, potrebn~ na prlpravu a áčlnko· 
vanie na svojODl koncerte. Na Jed
nom koncerte sa predstavilo vždy asi 
pät zborov, kaldf s pribiline 40-ml· 
nátov~Dl programoDl. My sme boli za-

Spedcky sbo~ ... ta llratlelawy 

radenf na záver slávnostného otvára
cieho koncertu, na ktorom sa zQčast
nll aj primátor Dlesta s manlelkou. 

ZnujiDlavé bolo aJ to, le sn sáfalllo 
len v jednej hodnotiacej kategórii, 
čile spolu sQfallll miešané, lanské, 
Dlulské a dokonca 1 jeden detsk~ 
zbor. 

To areJ•• aeufabi!llo pr6cu poro
te. Podla akfcb krltérll ea bodaotllo, 
aobll ll sltory eaal nollf noJ 16· 
febf proJrea7 

- Medzinárodná porota bodovala 
celkovO Interpretačná, UDleleckd a 
technickO ároveli zborov. Nakolko 
sme vys tupovali Dledzl prv~ml, nebo
la Dlolnost porovnávania. o našom vl· 
tazstve s01e sa dozvedell a! t~ldeň 
po návrate domov. Co sa t~ka reper
toáru, nebol celkoDl lubovoln~ ; mali 

BHS BHS 

Alef bol dl celkowt dolea • r ... . 
tlwalu, bol prfaoaoa pre c!alll ... . 
leckf wfwla aboru? 

- Bol to predovšetk~m fyzicky vel
ml náročn~ zájazd. Počas krátkej 'do
by sme museli prekonať velké vzdia-
lenosti, velké v~škové rozdiely a 
zvyknát s l na mimoriadne horQča

vy, ktoré vtedy v krajine panovali. 
Na druhej strane nadšenie, srdečnost 
a prlatelská atmosféra vyvážlll aj tle
to neprfjemnostl. Nadviazali sme aj 
drulbu s Dllešan~m zboroDl z Tripo· 
lisu, kde sme uskutočnlll dva kon
certy ešte pred našiDl dčlnkovanlm 

na festivale v Kardltse. 
Zhovárala sa: 
MARTINA HANZELOVA 

BHS BHS 
l 

P e festivalové koncerty dostal so SF prflelltosf nabrať na gramoplatňu OPUS-u 
l pre zahraničné vydavatelstvo Cboplaow 2. koacert .,. 
ltlawlr a orcbeater l aol, op. 21. Reallzácla PlvkoYeJ 
koncepcie tohto klenotu roDlantlckej llteratdry sa začala 
kryštalizovať ešte v lase jeho moskovsk~ch š tQdU u 
V. Gornostajevovej a rokDll sa vyhranlla v sálade s jeho 
bohat~m cltov~m založenfm. Teraz ho predniesol verej
ne. To, čfm najviac upQtal, bola výrazná a presved!!lvi 
citová dčasť, nikdy ole však exhlblcla, ale pokorné a 
skromné rešpektovanie autorovho zámeru. Neoslt\oval 
bravlirou pasáži - o to DlU zrejDle anl nešlo. Introvert
nosť, zmysel pre lntlmltu, poetickosť, Istá cudnosť, a 
predovšetk~m správna choplnovská spevnosť patriU k 
Ptvkov~m slln~m zbranlaDl. Jeho Chopin sa sfce perili, 
ale v jemnejšie dlferencovan~ch dynaDllck~ch odtien
koch, kultdra jeho klavfrneho tOnu je obdivuhodná. 
Technika tu s tála plne v s lu!be v~razu. A tak to má 
pri správnej lnterpretácll byť! Tato snahu zaslQfene 
ocenllo aj obecenstvo dlhotrvajQciDll ováciami. 

(Dokončenie z 1. str.) 
V Reluchovej lnterpretácll sa však dalo poDlerne dob· 

re orientovať. Hudobné dielo má ale poslucháča pre
dovšetk~Dl citovo zaangalovat a k tomuto !ltádlu docbá· 
dzalo Iba v nlektor~ch partiách. 
. Populárna Beetboweaon VII. ayml6ala A dur, op. !12 -
kDleňové člslo kaldébo skQsenejšteho telesa - vyznela 
pre dirigenta u! ovela priaznivejšie. Aj ked sme z hla
diska mlnuclOznej práce počuli miestami Isté nedotlah
nutostt, z hladiska celkového prlstupu, rešpektovania 
klasicistického §t~lu a s totožnenia sa s autorov~m z4-
meroDl táto Interpretácia nadchla. Smátočné Allegretto 
znelo cudne, nebolo citovo preexponované, 1 pri Is tej 
nekvallte jemn~ch barmOnU stála táto časf v kontexte 
v~stavby celej symfónie ako v~razov~ a šťastne posta
ven~ protipól. Reluchov tvorivý temperament a snaha 
udržat tetivu naplltla v r~chlych, neraz bdrllv~ch čas
tiach, slávU tu naozajstn~ triumf. 

Mladý klavirista Marlú Plwka, t . č. štipendista SHF, 

I ked sme vllčšlnu lnterpretovan~ch skladieb zahrnult 
pripomienkami, kafdé teleso, teda aj SF má právo na
berať dych a prlpravlt sa na namábav~ festivalov~ ko
lotoč. VLADIMIR et.tnc 



DISKUSNÁ TRIBÚNA 
K PROBLEMATIKE VKUSU 
z hľadiska hudobnej sociológie 

Objasnenie a vedeck6 uchopenie poj
mu vkus využlva nielen estetické, ale 
zároveň a j psychologické a sociologické 
metódy. O vkuse uvažovall nielen verkl 
fllozofl a es tetlcl, ale takmer rovnakou 
mierou aj čelnl predstavitella psycholó
gie a sociológie. Podiel hudobnej socio
lógie na v9skume hudobného vkusu má 
nezastupiterné miesto. Najmä empirická 
hudobná sociológia podáva konkrétne 
v9sledky, svedčiace o miere vyhrane
nosti a orientovanosti na určité hudob
né modely a vzorce nie len jednotllv9ch 
sociálnych a vekov9ch skupin rudi, ale 
aj šlrok9ch más. V9sledky, ktoré poskyt
ne hudobnosoclologlck9 v9skum o vku
sovej orlentácll určlt9ch skupin rudi, ne
ma jtl Iba "čisto teoretlck9" v9znam 
(pravda, mOže z nich čerpať napr. hu· 
dobn9 es tetik čl psychológ materiál k 
ďalšlm tlvahám a uzáverom) , ale mOžu 
byt velmi podstatn9m a lnšplrujtlclm 
podnetom pre riadenie a citllvé usmer
ňovanie hudobnosoclallzačn9ch proce· 
sov, alebo mOžu sldžlt pre prognostlcké 
diagnózy t9kajdce sa ,hudobnej kultdry. 

Vkusovtl orientáciu a preferenciu š i· 
rok9ch vrs tiev hudobn9ch recipientov 
treba skdmat, aj ked sa hudobná socio
lógia v stlvls los ti s t9mto sktlm.nlm ne
vyhne nutnosti rlešlt nejeden 1závd nt 
metodologlck9 problém. Jedn9m z naJ
dOleflte jšlch je kompetentnosť a nekom
petentnosť emptrlck9m v9skumom zls te
ntch vkusov9ch sddov. Amerlck9 es tetik 
Bernard Chapman Heyl v podobnej sfi
vlslosti hovori o demokra tickom kritériu 
"consensus omnium", ktoré sa meni na 
"consensus optimorum" a naopak. Ne· 
chcem na tomto mieste bllžšle rozoberať 

Heylove estetické náhrady. Pre hudobno· 
soctologlck9 v9skum z nich vypl9va ur· 
člt9 dOraz na subjekt v9skumnlka a ok· 
rem Iného predoVšfi!tk9m na je.ho sku· 
točn9 vkus a es tetické zázemie. Hudob· 
nt sociológ, lnterpretujdcl otázky hudob· 
ného vkusu, by nemal svoju v9skumnd 
činnost skončlt popisom "stlčasného s ta· 
vu veci", ale mal by sa z obrazu rozma· 

nitostl a na jrOznejšej zameranostl hu· 
dobného vkusu pokfislt zodpovedať otáz· 
ku: Ak9m spOsobom je možné hudobnt 
vkus dalej formovať? 

V českej estetike sa napriklad ako je
den z prv9ch ttmlto otázkami zaoberal 
Otakar HoaUnakf, ktorého koncepcia so· 
clallzačného procesu v umeni sa do ver
kej miery stala zák ladom, na ktorom 
staval aj Zden!!k Nejedl9. Hostlnsk9 for
muloval svoj pr ogram zveladovanla vku· 
su hádam najvystlžnejšle t9mlto slovami: 
"UmiJnt pro ltd znamend ml tedy jenom 
snahu oteul'ltl lidu brdnu k um/Jnt uúbec, 
pl'edeu§tm prduiJ k um/Jnt nejlep§tmu, nl• 
koltu obmedzouati teho umiHeck~ poflt· 
ky niJ jakOm sebel~pe mtniJngm doktl'i· 
ndr sk gm programem spectftcky lldouom. • 
(O aoclallaacl umlnf, 1903) - Hostln· 
ského uzávery z oblasti sociológie ume· 
nla a hudby boll na svoju dobu neoby
čajne progreslvne, aj ked ďalši v9vln 
ukázal neudržaternost jeho koncepcie 
pokroku v umeni. Hostlnsk9, pr avda, ne
robil empirické systematlcké terénne V9· 
skumy. Tle sa pri sociologickom skfima· 
nl začali použlva t až v sfivlslostl s roz· 
machom rozhlasového vysielania v 20. a 
naJmA v 30. rokoch nášho storočia. Hos· 
ttnsk9 pri formulácll svojich premls vy· 
chádzal z pozorovania - možno pove
dať z vysoko ztlčastneného pozorovania
a z vlastnej skfisenostl . V stati O soclall· 
zacl um!!nf nepriamo Informuje o tom, 
že koncom 19. storočia sa uskutočnili 
pokusy s hlasovanlm obecenstva na kon
certoch, v9stavách, v obrazárňach atď. 
Znamená to, že estetlcl aj sociológovia 
konca minulého storočia sl začlnall uve· 
domovať, že jednou z možnosti, ako sa 
dopátrať konkrétnych v9sledkov o ume· 
leckom vkuse, je sk(lmanle hodnotiacich 
slldov vnlma terov o umeleckom diele. Pre 
Hostinského by mala podstata formovo· 
nla hudobného vkusu smerovať k tomu, 
čo dnešnou terminológiou naz9vame "ar· 
Utlclálnym jadrom" v rámci hudobnej 
produkcie. Toto Hostinského stanovisko, 
poktar sa samozre jme z tohto "artiflclál· 
neho jadra" kladie dOraz na hodnoty, 

M sica aeterna v akúsku 
ZreJme naJdlh§ta cesta vedte do najbliU tch krajin. 

Plati to aJ pre stíbor MUSICA AETERNA, ktorO af po 
koncertoch na Kube, v Mexiku, ZSSR, Taliansku a Bel
gicku uskutočnil u ttílt t . r . zdjazd do Raktíska (vie
densk~mu obecenstvu sa stíbor predstavil uf k oncom 
mtnul~ho roku v rdmct Dnt čs. kulttíry v Raktísku). 

11. ttíla sa konal koncert z diel autO'I'ov slovensk~ho 
klasicizmu, teda z tOch drtel, ktor~ vznikli v obdobt pa
novania Marte Ter~zle. Koncert odznel v Halbturne, 
ka§tielt, ktorg sltíf ll ako zastdvka pre ctst!rovntí na ces
te z VIedne do Pe§tt. V rdmct koncertu sa v prttomnostt 
autora čltal aj tíryvok z romdnu A. Htkyscha ,,Mllutte 
k1dlountí" v nemeckom preklade. 

'Program. koncertu bol zostave nO viič§lnou z archtvhych 
mater1dlov nt!tdengch na tízemt Slovenska, ktor~ tak 
zaftll po dlhom odpočinku svoté novodobé premt~ry. Me· 
dzi autormi figurovali sk ladatelia ako Skalntk , Mateto· 
utč, Tost, Sperger , Santrach, BudtnskO, Ro§kovskO a tnt. 
Koncert bol zo strany obecenstva prtjatO s velkgm zd· 
ujmom. Zdrouell sa vyhotovila nahrduka BurgenlandskOm 
rozhlasom pod vedentm dr. H. L. Mayera, k torO pre 
velkg ohlas dal hodtnoug vgber z kancertu k dtspozfctt 
r ozhlasu Osterrelch I . (Vysielal sa 19. 8. od 15,05 do 
17 ,OO h v rdmct pravidelne/ r eldcte ,,Muslkland Oster 
reich" .) ln§ptrdtormt bol i okrem dr. Mayera aj zasltíftl d 
organizdtorka k ulttírntf vzdfomnosti medzi Burgenlan
dom a Slovenskom, Klara Benigntovd, ako l prof . Ro· 
bert Schollum. • 

nest ráca svoju aktuálnosť ani dnes. No 
zároveň s v9chovou k vážnej hudbe tre· 
ba v sdčasnostl rátať aJ s formovanlm 
"dobrého vkusu" v oblasti ostatn9ch ty
pov hudby, na jmä populárnej. 

Otázka vkusovej orientácie na určité 
št9lové čl druhovo-žánrové Intonácie zdá 
sa byt pre hudobn9 V9skum prvoradá. 
Až na základe t9chto konkrétnych ziste
ni má zmysel zamera t pozornosť smerom 
na sociálno-funkčné a psychlcko-funkč· 
né pOsobenle hudby, na miesto a posta
venie hudby v štruktdre dňa človeka, 
na posluchovll situáciu (najmä pr i v9-
skumoch t9kajdclch sa vzťahu recipien
tov k hudobnému vysielaniu v rozhlase 
a televlzll). 

Sktlmat vkusové postoje k hudbe po
mocou zvukového dotaznlka je - dá sa 
povedať - zatial najosvedčenejšla me
tóda. Základ tohto prlstupu priniesla 
vlastne psychologicky orientovaná este
tika konca 19. a začiatku 20. storočia. 
Pripomeňme v tejto sdvlslostl aspoň ex
perimenty Otakara Zlcha, ktor9 skdmal 
predovšetk9m schopnost vytvárania ob· 
razov9ch predstáv pri vnlmanl hudby. 
Základné stanovisko, z ktorého Zich 
pristupoval ku koncepcll svojho "hudob· 
né ho dotaznlka", spočlvalo v tom, že po
kusn9m osobám prezentoval relaUvne 
myšlienkovo ucelené hudobné celky. V 
tejto dobe bolo možné použit zvukové 
ukážky vlastne Iba pre potreby v9sku
mu hudobno-psychologického typu s ob
medzen9m počtom pokusn9ch osOb. Bez 
zvukového dotaznlka sa musela oblst 
napriklad medzivojnová hudobná socio· 
lógla, ktorá sa však v9skumu hudobné
ho vkusu nezriekla. Komunikácia s res
pondentom tu prebiehala nie na zákla
de znejdcej hudby, ale pomocou pojmo
vého označenia hudobného druhu čl 
žánru. Pripomeňme v tejto súvislosti me
dzivojnové v9skumy a ankety Karla Vet
terla čl tesne povojnové sondy Joaefa 
Samka a Jlffho Vyaloul lla. Posledn9 z 
menovaných na svoju dobu neobyčajne 

- vtstlžne definuje pojem hudobnosti zo 
stanoviska sociologického (na rozdiel od 
hudobnosti vymedzenej v hudobnej este
tike čl psychológii): "Hudebnostt rozu
mfme pFfmou nebo nepFtmuu tíčast je· 
dtncll společenskOch skupin (akttunt 
provozoudnt nebo poslech hudby} na hu
debnfm diJnt jak~kolt povahy na jejfm! 
zdklade vzntkajtí hudebn~soctologtck~ 
korelace." (Hudebnl zájmy občanll Brna 
v létech 1945·48. ) 

Prvé zvukové dotaznlky pri skúmani 
vkusovej orientácie sa teda začali po
užlvaf až v povojnovej hudobnej socio· 
lógll. Zaiste neboli bez sdvlslostl s roz
machom reprodukčnej techniky. V našej 
hudobnej sociológii boU Ich dôslednými 

., ....... 

zástancami napriklad Vlacllmlr Kar-.. 
kf a Jaroalav Kaaan. Vypracovan po
drobn(! metodiku koncepcie zvukovébo 
dotaznlka, v ktorej v prospech vedeckt> 
ho zovšeobecnenia zlskan9ch tldajov 1 
jednotllv9Ch hudobných ukáfok arp
montovali predovšetk9m z hudobnopay
chologlck9ch hradisk. Hudobný dotad 
pokladali za zákla<Jn9 metodický prvok 
empirického hudobnosoclologlckého Yf· 
skumu. DOraz kládll predóvšetkfm aa 
typickosť a optimálne trvania hudobneJ 
ukážky. Závery Ich v9skumu prvfllrAt 
v dejinách československej hudobDIJ 
sociológie dokázali dO!ežltost pôsobenia 
sociálnych člnlterov pri formovani vilu· 
sov9ch postojov k jednotlivým druhoa 
a !ánrom hudby. Karbuslckého a Kali
nov Vfakum aoul!aané hudebaoatl z ro
ku 1914 pOsobll lnšplraUvne aj v slo
venskej hudobnej sociológii. V nadvll· 
nosti na neho realizoval aj Metodlclrlo 
•f•kumnt kabinet Ca. roahlaaa reprezea. 
taUvny hudobnosoclologlck9 vtskd, 
ktorého hlavn9m rleštterom bol Frullo 
i ek Braali. Okrem toho sa lntenzl9111 
zaoberal koncepčnými otázkami hudob
nej sociológie Ladlala• Mokrf, lltorf 
bližšie špecifikoval postavenie hudob
nosoclologlck9ch emplrlck9ch vtskumot 
v systéme hudobnej sociológie. 

Hudobnosoclologlcké v9skumy vkUII 
vyufltlm možnost( zvukového dotazafu 
ešte ner iešia všetky otázky, ktoré tAto 
problematika so sebou prináša. Syst6a 
hudobn9ch preferencii predstavuje pocl
ra hana Poledň6ka (ABC - struent 
slovnlk hudebnl psychologle, 1984) le 
jednu z troch najvtznamnejšlch vrstlft 
vytvárania hudobného vkusu. Bude trebe 
podrobnejšie rozpracovať ~étodlku Yf· 
skumu mimohudobných člntterov (druha 
vrstva), spolupOsoblaclch pri vytvArllll 
hudobného vkusu a rovnako aj celkoftl 
kultdrnej determinácie osobnosti (tretia 
vrstva). 

Okrem komplexného v9skumu hudob
ného vkusu sd možné aj dalšie cesty. 
Nesporne prfnosn9 a užltočn9 (najma pre 
muzlkoteraplu) by bol v9skum st\'4Zfd· 
nosti medzi vkusovou orientáciou a ty· 
pom osobnosti človeka. ln(l metodiku by 
napriklad vy!adoval v9skum, ktorého 6-
lohou by bolo bližšie a konkrétnej!ll 
diferencovať medzi kategóriami hudob
ného vkusu, hudobn9ch záujmov, potrieb 
a podobne. Je zrejmé, že sfistavnt a kom· 
plexnt v9skum hudobného vkusu je po
trebn9, a že plodné využitie najrOznej· 
šfch soclologlck9ch, psychologických a 

estetlck9ch metód má všetky šance u 
tlspešné vedecké objasnenie tohto feno
ménu. MILOSLAV BLAHYNU 

Dam koncert 21. 7. v Ostachu sa konal v rdmct 
Festivalu Carinthtscher Sommer za spolutíčlhkovania u~t
te7sk~ho spevdckeho zboru v Osslachu, ktor~ho re
genschorim je Walter Kolar. V programe odzneli v proe/ 
polovici skladby slovenskeJ minulosti, vybran~ zo Spee
r ovho Stvorltstku a Hudobn~ho tureck~ho Bulensptegla., 
ako i Moteto z Opusu Musicum Sarrruela Capricorna tt 
tnterpretdctt Kamily Vyskočllovej a Petra Mtkuld§a. Po 
prestdvke sme uviedli Bacchantsk~ ne§pory J. P. Ro§
kovsk~ho, ktor~ di r igoval Pcwol Baxa, suplujtíc s uel
kgm tíspechom a pohotovosfou t tenorov~ s6lo (sóla 
spieval at u kvodllbete z Hudobn~ho tureck~ho Eulen
spteglaj. In~ s6la uytvO'I'tla Marta Bellačkovd a Peter 
Zaflček u huslovom parte z dtela S. Caprlcorna. Spolu
prdca so spomenutOm zborom pod vedentm Waltera Ko· 
lara bola uelmt tíspe§nd, kedfe t eleso bolo na spolu· 
tlčinkovante prtprcwen~ mimor iadne precfzne a svedo
mstte. 

Na zduer treba poveda(, fe požiadavky usporiadate
lov koncertu u Halbturne - predvtesf program z ob· 
dobta hudobn~ho klasicizmu na Slovensku - pre stí· 
bor neboli lahk~, lebo nemal vo suotom repertodrl ! iad
ne z diel z pofadouan~ho obdobia (existencia tOchto 
skladieb nebola takmer v6bec znama). Spoluprctca s 
hudobnOm! htstor tkmt (dr. D. Mtídra a dr. L. Kačic} 
prtntesla svoJe ovocie a odkryla bohatstvo na§tch archf· 
vov a nutnos( dal§leho sktímanta v nich. Koncerty t ie! 
ukdzalt, !le hladante a oftvenle materttflou h istorickeJ 
hudi;Jy zo Slovenska dokdfe splni( at zdvafn~ tílohy pro
pagt!cte na§eJ hudobnej kulttíry. A f e zduJem o liu 
existuJe, to dokdzall nad kafdtí pochybnos( aj oba spo· 
mtnanl koncerty stíboru v Raktísku. JAN ALBRECHT 

K no•tm yfraantm Cíapecbom a6r. umelca Petra Dvorského ., tomto roku patrllo nepochybne nai tudonnle 1 ,.. 
lla6cla poat&Yy Plnkertona ., Pucelnlho Madame Butterfly, ., no•om predat&YaDI NemeckeJ opery ., BerUae (Na~ 
HodoYBDia abaol•o•al ., abere mlnulel aea6ny. lnacen6clu hudobne naitudoY&I Gluaeppe Slnopoll a Utala6 ,..... 
Ya yyt•orlla Catherine Malfltano, a ktortml Je aii tenor na anlmke. RUlu mal a ac4inu l koatfmy nanhol 1111 
Lulst Samarltanl a prlrodaene dielo naltudoYal ., orlstn6lnom tallanakom anenf. Z6padonameck6 Ual! pf11ll 1 
predatave"f v auperlaUYoc:h a Petra Dvorského hodnotila ako speY6ka, ktort patri "do kateg6rle tenoro1' • ~ 
ryl ifml kar6tovtml hodnotami, l!o sCí uaJml ., tallaaakom belcaate celkom dome, lebo maj6 · naoaaJ alato 1' IINII . 

e Hlavná redakcia lludobn9ch programov CST v Bra
tislave dokončila v t9chto dňoch v kollbsk9ch a telié
roch práce na opernom fllme Juro Jánošlk. Toto dielo, 
ktoré režlroval Joze f Zachar, uvidia televrznl dlváct na 
Nový r ok 1988. Nakorko o dielo prejavila záujem aj 
Spoločnost pre hudobné divadlo pr i UNESCO vo VIed
nl, bude predpremléra Jura Jánošika vo VIedni dňa 
7. XII. 1987, a to za dčastl autora . 

Pre roky 1988-89 pripravuje Hlavná redakcia huclob
ntch programov CST v Bratislave dva projekty hudobllo
dramatlck9ch diel, a to Donizettiho Máriu Stuartovnu 1 
Cajkovského Eugena Onegina. Obidva operné tituly bude 
vyrobené v koprodukciách západonemeck9ch televrznyä 
rnmov9ch spoločnosti a budd v ntch tlčlnkova( hvindf 
svetového operného neba. Zárukou oplltovného dspecbl 
bude aj tu režisér Peter IWelgl. -Ja-



Ha•••• pri koapoaOYaDI. Kresba 1111a lkladatera - Carla Ham· 
••••• 
K ed v roku 1787 pr.lcestoval 

do Viedne šestn4sfrot!nf 
Beethoven s tlmyslom ut!U sa 
u Mozarta, bol u! devatrot!nf 
Hummel Mozartovfm !lakom. 
Ako bolo vtedy zvykom, bfval 
u svojho ut!itela. v tlzkom Jud
skom a umeleckom kontakte s 
Mozartom zotrval dva roky. Po· 
drobnosti o tom, ako postupo
valo odborné' vzdelávanie nepo· 
známe, vieme iba, le Hummel 
často hrával s Mozartom štvor
rut!ne na klavlrl a spolu aj ve
rejne vystupovali. 

Na Mozartovu radu sa vydal 
otec Hummel so synom na kon
certné turné, ktoré sa od de-
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cembra 1788 pretiahla a! do 
roku 1793 a viedlo cez eesk6 
zeme a Nemecko, do Dánska, 
Skótska, Anglicka a Holandska. 
Na čas sa usad111 v Londfne. 
Karl Czerny uvádza, le Hum
mel bol v Anglicku Clementl
ho žiakom. Roku 1792 sa v Lon
dfne otec a syn stretli s Hayd
nom. Chlapec t1č1nkoval na Sa
lomonovtch koncertoch, ktoré 
Haydn dirigoval. Po tomto 
stretnuti sa Haydn stal natrva
lo Hummelovtm priaznivcom. 
V Anglicku a Holandsku vyšll 
v rokoch 1792 a 1793 prvé Hum
melove opusy tlačou. 

Po návrate do Viedne študo
val Hummel podobne ako Bee
thoven najprv u J, Albrechts
bergera kontrapunkt, neskOr u 
A. Sallerlho plesňovtl kompozl
ctu. Albrechtsbergerovl veno
val Tri fdgy pre klavlr op. 7 
(1799). Začiatkom 19. storot!la 
mladf Hummel so flvfm záuJ
mom sledoval tvorbu porevo
lučnfch francdzskych skladate
lov, čoho dokladom sd variač
né spracovania tém L. Cherubl· 
nlho, op. 9 (1802), E. N. Me· 
bula, op. 14 (1804), N. Dalay
raca, op. 15 (1804). Osou, oko
lo ktorej sa pohybovalo jeho 
hfadanle, však ostávali Mozart 
a Haydn. J. Haydnovl venoval 
Hummel Sonátu pre klavlr op. 
13 a na jeho tvorbu nadvllzu
Jd 1 Sláčikové kvartetA op. 30, 
venované Beethovenovmu me
cenUovl J. Lobkovtcovl. 

V roku 1804 navrhol Haydn 
Hummela za svojho nástupcu u 
Eszterh4zyovcov v Eisenstadta. 
Tu pOsobll Hummel od Velkej 
noel a! do decembra. V zlm
nfch mesiacoch sa spolu s 
!szterh4zyovcam1 zdržiaval vo 
VIedni. V etsenstadtskom obdo
bi sa Hummelova tvorba ube
r~Jla vlacerfmi smermi. Ul ro
ku 1806 uviedol Cherublnl na 
Parllskom konzervatóriu Hum
melovu Fantáziu op. 18. vera 
času venoval Hummel vyučova-

niu hry na klavíri a práci na 
hudobno-dramatlckfch dielach 
pre Eisenstadt a Viedeň. BoU 
to najmll: opera Diana a En
dlmlofte (1807), balet Helena 
a Paris ( 1807), opera Dom na 
predaJ (1807), balet Oživené 
malby (1808- 1809), balet Pa-

vel a Virginia (1809-1810), 
opera Mathllda z Oulsov (1810), 
pantomlma Carovnf prsteň ale· 
bo Harlektn ako pavtlk (1811), 
hudba k rozprávkovej hre Oslla 
kofa ( 1814 ), jednoaktov4 prl
lefltostn4 opera Cisárov ná
vrat (1814) a lné. Napriek to· 
mu, le eas t Jeho hudobnodra· 
matlckeJ tvorby mala tlspech u 
publika, nezlskala prlmeranf 
ohlas u odbornlkov a trvale sa 
neudrfala v reporto4r1 diva-
diel. Hummelovl sa ju nepoda
rilo trvalejšie presadiť ani v 
Stuttgarte (1816-1819) a vo 
Weimare (1819-1837), kde pO-

me, , . 
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sobU vo funkcU hudobného rta
dltela divadla. 

Dnes hodnotia hudobnl bis· 
torlcl ako rovnocenné s Hayd
novfml a Schubertovfml práve 
ue Hummelove diela, ktoré 
anl sám nepresadzoval a ktor6 
vznikali na počiatku jeho slul
by u Eszterh4zyovcov. Stl to 
najma Omša pre sóla, zbor a 
orchester ln Es (1804), Omla In 
d mlnor ( 1805), Mlssa solemnls 
In C (1806) a Omša In B 
(1811), ako aJ Iné vokálne die
la na sakrálny text. Po odcho· 
de z Etsenstadtu v roku 1811 
sa Hummel sfa!oval, le knlela 
sice u nebo cirkevné skladby 
objednalo, ale Ich nezaplatila. 
Tlačou vyšla len časf tfcbto 
skladieb, a to a! v rokoch 
1818- 1819. 

Velmi plodnou oblasťou 
Hummelovej tvorby sd skladby 
pre klavlr a komorná hudba. 
Vfznamné sd jeho klavlrne so
náty op. 13, 38, 81, 106, klavlr
ne triA op. 22, 35, 65, 96, kla
vlrne kvinteto op. 87, septetA 
op. 74 a 114. Nepochybne vr
cholom Jeho klavlrnej tvorby sG 
koncerty pre klavlr a orchester 
bp. 85 a op. 89, ktoré vznikali 
4S1 v roku 1820. U EszterhA· 
zyovcov sa Hummel stretol s 
najvfznamnejšlml mecen4!1ml 
hudobného života vtedaJšieho 
rakdskeho mocnárstva. Invenč
ne svtell Koncert pre husle, 
klavlr a orchester, op. 17 
l 1805) venoval napriklad rus
kému vyslancovi vo Viedni, 
kniežaťu Razumovskému, kto
rému aj Beethoven dedlkoval 
svoje kvartetá. Podobne veno
val svoj Klavlrny koncert 
op. 34 (1811) arclknlela fu Ru
dolfovi ( Beethovenovmu liako
vl), pri prllelltostl svadby jeho 
sestry Lulzy s Napoleonom. 

V roku 1811 sa Hummel rozi
šiel s Eszterh4zyovcaml, čo 
zrejme neostalo bez vplyvu na 
jeho viedenské pOsobenle. V 
rokoch 1811- 1816 sa pokdsll o 
štastie ako slobodnf umelec vo 
Viedni. Vydhal vlastné sklad
by v sérU Repertolre de mu
slque pour les dames. Vy!m 
tu tlačou skladby počndc opu
som 49 al po opus 68, v tom 
čase vyšli aj jeho najpopulAr· 
nejšle diela: La bella caprlclo
sa op. 55 a Rondo brlllant op. 

56. Pravdepodobne po Unanč
nom nedspechu sa tohto seba
vydavatelskébo podujatia vzdal. 
Wiener Zeitung oznamuje 10. 
marca 1815, le všetky Humme
love diela, ktoré dostal vyšli 
nákladom autora, preberá fir· 
ma Artarta. NeskOr vydával 
Hummel svoje diela u vleden
skfch vydavatelov Stelnera a 
HasUngera, v Lipsku u Petersa, 
v Parili u Farrencea a Scble
slngera a v Londtne u Novel
la. Vych4dzall aj početné ile
gálne pretlače jeho diel u mno
hfch lnfch vydavatelov. Pre
hlad vydani Jeho diel ešte za 
života svedči o tom, !e sa teš111 
mimoriadnej popularite. 

Európske meno zlskal Hum
mel aj vďaka početnfm kon
certntm cestám. Koncertoval v 
Prahe (1816, 1820), Viedni 
(1816, 1820, 1827, 1834), v Ber
Une ( 1816, 1821, 1826, 1828), 
v Drážďanoch (1816, 1826), v 
Lipsku (1816), Vratislavi 
(1816), v Rige, Petrohrade a 
Moskve (1822), v Amsterdame, 
Rotterdame, Haagu, Utrechte 
(1823), v Parili (1825, 1830), 
vo Frankfurte nad Mohanom 
(1825), vo Varšave (1828), v 
Karlovfch Varoch (1829), v 
Londfne (1830, 1831, 1833), v 
Liverpoole (1831), ale aj v Bra· 
tlslave . (1834). ... 

Niet pochfb, le generácia ro
mantikov sa mnohému prlučUa 
u Hummela. Hummel bol mos
tom od Mozarta k Cboplnovl, 
llsztovl a Schumannovl. Carl 
Maria von Weber, vtedaJšl dl· 
rlgent pražského Stavovského 
divadla, uviedol Hummela do 
pražskej hudobnej spoločnosti. 
Pod Weberovou taktovkou hral 
Hummel na koncerte venova
nom vdovám a sirotám po hu
dóbntkoch. Weber Rochlltzovl 
naplsal: .,Jeho hra bola pre 
mňa novfm podnetom denne sa 
venovať nlekolko hodin klavt
ru.w 

V Beethovenových konverzač
nfch zošitoch z roko• 1819-
1825 nachádzame pocetné krát
ke zmienky o Hummelovl a je
ho tvorbe, ktoré svedčia o pre
trv4vajdcom záujme Beetbove· 
na o Hummelov osud. Hummel 

·sám navštlvU umlerajtlceho 
Beethovena spolu so svojim Ita
kom F. Hlllerom a neskOr sa 
:z11častn11 l na jeho pohrebe. 

Schubertov prlatel Stadler 
pl!e o vzniku Kvinteta .,Pstruhw, 
le bolo Inšpirované členenlm 
a ln!trument4ctou HummeloveJ 
vlastnej transkripcie septeta 
op. 74. V októbri 1828 pontlkol 
Schubert svoje posledné trt kla
vlrne sonáty lipskému vydava
telovl Probstovl s tfm, le Ich 
chce venovať Hummelovl. Schu
bert vlak o šesf tfldňov zom
rel a sonáty vyšll u Dlabelllho 
al v roku 1838. Vydavater Ich 
venoval Schumannovl. 

Schumann koncom roku 1830 
vAlne uvaloval, le pOJde štu
dovať k Hummelovl do Wetma· 
ru. Poslal mu aj dve svoje 
skladby, ale dlho nedostával 
odpoved. V máJI 1832 mu Hum
mel naplsal: .,Pozorne som pre
zrel vaše skladby. VU llvf ta
lent ma potešU. Rád by som 
poznamenal, le niekedy prnt§ 
rtchlo striedate harmOale, Co 
nepodporuje zrozumltelnosf, 
zdA sa, le chcete byf často pri· 
U§ originálny, al trochu blzar
nt . . . Krása, jasnosť a Jednp· 
ta sd zn4mkarl11 správneho 
kompozičné ho postupu. M Tu ul 
nachádzame známky Humme
lovho hlbokého nepochopenia 
snaženi romanUkov, ktoré sa 
prejavili aJ v Rummelovej tvor
be z tridsiatych rokov. Ešte v 
m4Jl 1831 plše Chopin rodičom: 
.,Pred tf!dňom som bol s Hum· 
mel om u Malfattlovcovw. Od 
Franza Liszta vieme, le sa Cho· 
pln so svojimi !lakmi často za
oberal Hummelovfml skladba
ml. V priebehu tridsiatych ro
kov tvorba novej generácie 
(Chopin, Llszt, Schumann) po
s tupne zatlenua Hummelovo 
dielo. 

Hummel obohatil klavlrnu 
faktdru množstvom novfch 
prvkov. Ostáva hlavnfm tvor· 
com brilantného !tflu, ktort 
našiel zavtšltela v Llsztovl. 
Rozvlnutlm bohatého kolorlstlc
kého umenia prlpravu cestu 
Chopinovi. Aby sme mohli lep
šie pochoplf vtvoj hudby v pr
veJ tretine 19. storočia, Je po
trebné podrobnejšie sa zaobe
rať sdvlslosfaml a blllšle ob
jasnlf vplyvy Hummelovej tvor
by na generáciu romantikov. 

GRAMORECENZIE 
Pni lllade .. th: Soúty pre Iaaf roh a kl .. tr, Soúte pre 
ltJri laat rohy. Zdealk t'JIIar, BedHch Tyllar, Zdealk Dl· 
•okf, JIH Ha•Uk - 1 ... , rohy, Peter Topercaer - klam. 
OPUS, Stereo 93U 1721. Dlpt61aa aahrbkL 

Nahrávku troch Hlndemltho· 
vfch sonát venovantcb lesné· 
mu rohu možno bez najmen!le
ho zaváhania hodnotlf ako 
zAslu!nf čln slovenského bu· 
dobnébo vydavatelstva. Netre· 
ba obzvlášť zdOrazňovaf, le 
tvorba velkého nemeckého maj
stra je na našom gramofóno
vom trhu zastdpená prinajmen
šom skromne a málo reprezen
taUvné. Predkladanf titul mA 
teda za t\tohu do určitej miery 
splatlf dlh v propagovanl Hln
demlthovfcb skladieb. K tomu
to t!lnu sa podujali budobnlcl, 
ktorl sd bezpečnou zárukou 
ozajstného estetického z4fltku 
z počdvanla platne. V dvoch 
sonátach pre lesnf rob a kla
vlr sa prezentujd skutočne maj· 
strovsktm spOsobom hornista 
Zden!!k Tylšar a klavirista Pe
ter Toperczer. Takéto prepoje
nie vrcholov Interpretačného u
menia v Cech4ch a na Slovan· 
sku tlel prln4lefl ku kladom 
nahrávky. Prvá zo spomlnanfch 
sonát pochádza z roku 1939, te
da spadá u! do .,umlernenéhoM 
tvorivého obdobia skladatela . 
Nechfba jeJ však typlckf hln
demlthovskf motorizmus, pohy
bovt dynamizmus a metroryt
mlckA mnohotvárnosť. Nosite
rom týchto kvalit je predov!et
kým klavlrny part, čo P. Toper
czer bez zvyšku re!pektuje, u
platňujdc prekrásny, prlebojný 
tOn doslabnutt nenapodobltel
nou razanciou tlbozovej tech
niky. Part lesného rohu vyná
la do popredia skOr klenut11 
kantabUn11 frázu, ktor11 Zd. 

JEAN 
SIBELIUS 

••• 

Tylšar modeluje n4d_!lerntm 
mllkkfm tónom a bezpečntm 
legatom. Ak4s1 dialektika dvoch 
zasttlpenfch lnterpretačnfcb 
zlollek je prltomnA aj v dru· 
heJ zo sólovfcb sonát, ktorA 
pochádza z roku 1943. Stvorl!as· 
fovA kompozlcta prináša strie
davo dva odllšné n4ladové ok· 
ruhy - hlbavO. meditáciu a 
opaf onen prlznačnf btnde· 
mlthovskf dynamiZmus a preg
nantnosf. Vfrazová rovina So· 
n4ty vyznieva v rukách obl· 
dvoch majstrov ako čosi cel· 
kom samozrejmé a poskytuje 
poslucháčovi mimoriadne boha· 
td zAIItkovd sféru. To Isté pla
U o nádherneJ sonáte urt!eniJ · 
kvartetu lesnfch rohov. Všet
ci štyria Interpreti zaujmd ml· 
morladne kultivovaným preja
vom, lahodnosfou tónu, Into· 
načnou Istotou a - v rámci · 
komorného ansAmblu - per
fektnou sdhrou. Vďaka brUant
neJ lnterpret4cU vynlkajtlcej 
kompozlcle pOsobl n4ročn4 Hin· 
demithova Sonáta ako lahOdka 
prvej akosti. Na vysokeJ kvall· 
taUvnej drovnl nahrávky mA 
samozrejme svoJ podiel aj reall
začnt Um pozost4vajdcl z bu· 
dobného rellséra Jaroslava Krč
ka a zvukového majstra Václa
va Roubala. Ak sl všetky spo· 
menuté klady doplnlm pOsobl
vtm designom Petra Danaya, 
vyullvajtlclm obraz V. Kandln· 
sk6ho, výslednicou je ozaj re
prezentatlvny gramof6novf tl• 
tul, ktort mOiem odpor11čat 
kaldému záujemcovi o kvalltnf 
z4fltok z počtlvanla aramof6no· 
veJ platne. 

Q\.J)Q 
CO~MOFOI\lOIJX - ....... , 
1\llOICHfSRA IX O HIXO~ OP. li 
K.lliW llTF. OP.Il 
IrU SmKO\'~ 1101JX 
l \DIO BllliSLm llPIJOW OICHF.m.~ 
oum OOHXL\11 

J... SIMUas: Koacert pre basie a orchester d •ol, Of, 47. 
lbreUa - nlta op. 11. Syafoalckf orcb .... r e..koalnn
*'bo roablan • BreUslaYe. Dlrlaeat Dll••r Dolultayt. S6· 
Uatka Jela Spttkn6 - bule. 
OPOS Stereo !t1111753. 

(Nahrávky st1 prevzaté z pro
dukcie Cs. rozhlasu v Bratisla· 
ve.) 

Začlna byf neplsanfm záko· 
nom, le tvorba Jeana Slbella je 
v našich podmienkach zastupo· 
vanA skromntm počtom skla· 
dleb, z ktortch treba spomentlf 
Ftnlandlu, Valse trlste, Labuf :z 
Tuonely, 2. symfóniu a predo· 
všetkfm populárny Husrovt 
koncert d mol. Obrovská časf 
tvorby flnskeho majstra ostáva 
bez pov§lmnutla. Najnovši sl
bellovskf titul OPUS-u pokra· 
čuje v naznačentch tenden· 
cl4ch a prináša opäť (po kolkf 
raz?) na nAš gramofónovt trh 
obltlbend koncertantntl kompo
zlclu. Tentoraz sa s n4rocnou 
skladbou rozhodla popasovať 

Jela SpltkovA a molno konšta
tovať, le v tomto .,duellM obstá· 
la čestne. JeJ koncepcia prináša 
nejeden neobvyklý postup, poč· 

ntlc tvorbou tónu a končiac rle· 
ilentm vačšlch tektonlcktch 
plOch. Niektorého z posluch4· 
čov molno prekvapi pomerne 
naplltf spOsob tvorby tónu v pr
vej časti, v legendárnom vstup· 
nom huslovom sóle, Iného za· 
sa časté tempové zmeny a vf
kyvy. V jednom aj v druhom 

prlpade však ide o koncepčn6 
osobnosti, s ktortmt možno s11· 
hlasU čl nesdblaslf, no nemal
no im vari nlč vyčltaf. Z4vaf
nejšle problémy ovl4da)t1 tre· 
tlu časf, kde by sa lladala eU· 
Uvejšla rytmická profllAcla str
hujdceho bodkovaného rytmu 
v parte sólového nástroja a tak· 
Isto čistejšia intonácia. SOCR 
pod vedentm O. Dohnányiho 
odviedol poctlvf kus prAca, no 
následkom nevyv41eneJ zvuko· 
vej réžie doslova zaniká sekcia 
dychovtch nástrojov, čim trpf 
v podstate celá nahrávka. 

Suita Karella Je dielom mla
dého Slbella, nemožno ju po· 
vafovaf za reprezentatlvnu 
ukAiku jeho majstrovstva v ob
lasti symfonickeJ hudby. Tomu 
zodpovedA aj Interpretačná 
koncepcia O. Dohnányiho, kto
rA prlbllluje suitu skOr k hra
niciam kvázi dlvertlmentoveJ 
kompozlcle. Technická tlroveň 
platne nle je celkom uspoko
Jivá (predovšetkým v huslo
vom koncerte), kladne treba 
bodnotlf design Tpmá!a Plsec
kého - nen4padnf, no pOsobl· 
vf. V sdvtslostl s touto nahráv
kou vznikA paradoxná situácia, 
ked ul pri spomenutom abso
ldtnom nedostatku slbellov
skfch titulov u nás nejeden dls
kofll zapochybuje nad JeJ dra
maturgickou opodstatnenosťou 
a progreslvnosfou. 

IO O ll JA VOllSKf 
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L né puto va • Ie za hudbou Medzinárodné 
hudobné kurzy 

animácie a perkusie 
BYDGO ZCZ 1987 

..... sacerdote 'to resto a te". Týmito slovami Radame
sa sa konči tretie dejstvo Verdiho Aidy, no 2. 8. večer 
v dOsledku prudkého lejaka sa skončilo stíčasne celé 
preds ta venie na Margltlnom ostrove v Budapešti. Večná 
škoda, lebo bolo krásne a vo všetkých komponentoch 
Ideálne vyrovnané. Umelecké vedenie prlrodného javiska 
sa po dvanásťročnom odstupe rozhodlo opllf uvlesf tdto 
populárnu operu tentokrát v novej režijnej koncepcii. 
Réžie sa ujal Gábor Koltay, filmový režisér a t. č. riadi
tel scény, pričom pods tatou jeho velkolepej koncepcie 
bolo maximálne využitie dynamičnosti diela. To zna
mené, že od začiatku do skončenia predstavenia sa na 
mohutnej javiskovej ploche s tále niečo dialo, čo umoc
nllo l množstvo šta tistov (okrem Iného 200 mladých 
voja kov) . Na tomto javisku, ako l v Szegede som už 
videl nejednu z Inscenačných varléclf na tému Alda, ale 
kým predošlé zapôsobili predovšetkým pompéznosfou, 
!(olta yho geniálna koncepcia uchvétlla svojou živou pri· 
rodzenosfou. Zámery režiséra Ideálne podporovala mo
numentálna scéna Attilu Csik6sa, ako aj výborné kos
týmy Fanny Kemenesovej, ktorá pre Amneris navrhla 
priam módnu prehliadku. 

Prv6 sdna a Rigoletta 

Potem antmdcta v zmysle, akom sa pertraktoual 1111 
medzindrodngch hudobnOch kurzoch v polske/ Bydgon· 
czt, u ncb nie te zndmy, at ked vgznam, ktorg vyJtlhu/1, 
v podstate vletel pozndme. Anlmdtorom Je kafdg, tto 
sa zaoberd oftvovanlm, vzbudzovanlm zduJmu a akt!· 
vlty o hudbu u posluchdl!a. {Slavo anlmdcJa preozalo 
polskd muzikológia z francazmny, kde sa pouflua D 
t om Istom vOzname vgraz anlmatlon.) Formy anlmdctt 
m6fu byt r6zne - od plsan~ho slova, cez hooorený pre. 
tav na veretnostl {moderovanie), af po preJavy a " . 
ldcle v audlovlzudlnych prostriedkoch. 

Na čele orchestra Státne j opery a celého hudobného 
diania stál Tamb Pál, ktorý Verdiho partltdru tlmočil 
so sugestrvnou plastlčnosfou. Výbornými spolupracovnlk· 
ml mu boli Ilona Tokodyov6, zna menité Alda čerpajdca 
z lyrického prameňa, Giuseppe Glacomini (v roku 1967 
ako Alfréd na scéne SND). mierne zdržanlivý Radames 
s krásnym, jemne barytonálne sfarebným hrdinským te
norom, atraktrvna bola Jonesová pyšné Amneris, StoJu 
Popov - sllou prekypujtícl Amonasro, Ferenc Beg6nyi -
Impozantný Ramfls, J6111ef Gregor - majestátny Faraón 
a poetické kňažka Zsu111i Várlovej. Osobitne treba spo
memH, že Sándor Palcso epizódnu postavu posla povýšll 
na tístredntl postavu prvého obrazu. Prvé predstavenie 
druhého obsadenia sa už dotiahlo do konca. V tejto 
alternécll debutovala Katalln Plttlová ako Alda. Podala 
vyrovnaný výkon, napriek tomu (lnéč výborná Violet· 
ta) nepresvedčlla o tom, že svoj repertoér mé rozšlro· 
va f práve týmto smerom. Jej partner, Vladlsl&Y PJa.ko, 
bol pravým dramatickým vodcom s kovovolesklým ·te
norom. 

potrestaný. Stldlac z torza predstavenia, nad celkovou 
priemernou spevéckou tlrovňou - Roberto Masri (Rl· 
goletto ), Branislav JaUi! ( Spararuclle) - vysoko vyčnie
vala spomenutá M6rta SaliCiov6 a prljemným tenorom 
. .dlsponqjťí.cl Bulhar Kaludi Kaludov. 

Jednotliv~ prednd§ky kurzu boli t ematicky zamerani 
r 6zne, napr.: Hudobnd anlmdcla pre naJm.ladlle deti, 
Stíl!asn~ probl~my opery, Psychologlck~ koncepcie hu· 
dobnOch schopnosti, Stíl!asn~ potreby soctoldgle hudbf 
a probMmy vyufttta vdfneJ hudbv, Pldnovante a progra. 
movanle koncertných cyklov a In~. Ul!itella st v!lmall 
r 6zne probl~my v zd.vislostl od veku a zduJmu obeCIII· 
st va { detl v pred§kolskom a §kolskom veku, Cl% fhl· 
dentov strednOch §k6l af po zrelOch posluchdl!ou}. 

Ol!astnlct kurzu st mali možnost vybrat medzi dvo1114 
typmi vOkladov - expreslvnym a perceptlvnym. V pr
vom st prakticky overovali a sktí§all r6zne metddy 11111· 
mdcle. Boli to pohybov~ cvll!enia na vy/adrenle ryt'IIUI, 
agogiky, výrazu {metóda Henri-facques de Croesa},PIJ· 
choenergetlck~ cvtl!enta na koncentrdctu pre pol!tl'Dilllll 
hudby, lnterpretdclu a hudobntí paml1( s vyu!itlm prp
k ov Jogy (prednd§atel Tadeusz Kobterzyckt), cuil!lllia 
pre vzbudenie hudobnOch schopnosti u detl (met6d4 
Carla. Orffa). Perceptlvne vOklady boli naopak klaJic· 
kOm typom teoretickeJ prednťUky s vyuWlm vldeozdw. 
mu, diaprojektoru, s nd.zornou ukdžkou výuky pre dltl, 
so !Ivou ukdžkou synkrettck~ho umenia, v ktorom stll!QJ. 
ne· hrd hudba, /eden prednd§atel mat uJe obraz a druhi 
recituJe bdsetf {Piotr Grela a Leonard Waszczuk}. 

/ ' ... 

... 
Medzi týmito dvoma Aldaml zo Szegedu bol na pro

grame Verdiho Rigoletto. Počasie opllf nežičilo, dážď 
viackrát prerušll predstavenie, a tak Gllda už nemoh
la dospievať ani svoju áriu "Tutte l.e res te al tempio ... " 
v druhom dejstve. Pritom Márta Salicsov6, práve ako 
Gllda ovenčená zahraničnými vavrlnml, podala vskut
ku vynlkajtlcl výkon, pričom aj Inscenačné koncepcia 
bola zaujlmavá. Rigoletto netvor! Ideálnu predlohu pre 
rozmery javiska pred Impozantným prtečeUm Dómu. 
Preto výtvarnlk L6ul6 Saékely riešil problém ·tak -
tde o akýsi styčný bod s našou poslednou Inscená
ciou -, že vytvoril jednotntl lndtferentntl scénu, pod
statou ktorej bol polkruhový r ad schodov s asymet
ricky umiestnenými kovovými stlpml. Variabilnými prv
kami potom vyčlenil 2: tohto komplexu časf javiska, 
sl tlžlacu Glldlnej záhrade. Režijná koncepcia Andr6sa 
B6Usa chápe dej Rigoletta a ko grécku osudovtl tragé
diu respekUve akýsi proces zločinu a trestu. K zdôraz
neniu tejto myšlienky Inscenoval pred a počas predo· 
hry maltl nemohru, v ktore j Vojvoda pomocou Rigoletta 
zvedie dcéru Monteroneho, teda čln, za ktorý je potom 

Po týchto, pol!aslm prenasledovaných predstaveniach, 
pOsobll koncert v klimatizova nom prostredi Kongreso
vého paléca sta oéza v pťí.štl. Na programe Státneho 
symfonlcUho orchestra pod taktovkou Ervina Lukácsa 
zaznell populárne skladby, akými sd Husfovt koncert 
L. van Beethovena (Dénes Kovács), Les Preludes Fe
renca Llsata a Psalmus Hungarlcns Zoltána Kodálya. 
S radosťou som konš tatova l, že orches ter, ktorý po smr· 
U Jánosa Ferencslka prežil obdobie Interregna, pod ve
denlm nového šéfa Ken lčlra Kobajaštho a vďaka spo
lupráci s Lambertom Gardell1m, sa počutelne dostal z 
krlzovej situécle. 

To Isté som mohol ~onštatovaf aj na poslednom kon· 
certe môjho putova nia. Prlfažllvosf a jedinečnost tohto 
koncertu naopak vyvierala predovšetkým z a tmosféry 
prostredia. Iba nlekolko desiatok kilometrov od Buda· 
pešti lež! ma lé mestečko Martonv6sár, niekdajšie sldlo 
rodiny Brunswlckovcov. 'O:tky vzfah Beethovena k tejto 
rodine je všeobecne známy, a tak nečudo, že Beetho· 
ven často navštrvll Brunswlckovcov v Martonvésárl. Hol· 
dujťí.c pamia tke t9chto névštev, usporaddvajtl sa v par
ku na malom ostrovčeku počas letných mesiacov sym
fonické koncerty. Na spomenutom koncerte - konečne 
pod jasnou hviezdnou oblohou - zaznala predohra 
Egmont, symfónia Eroica a Qbldve Romance pre husle 
a orchester (Vllmos Saabadi). Dirigoval v Kanade žljtlcl 
Arpád Jo6. Vynlkajtlca lnterpretécla umocnená ktlzlom 
pros tredia pripravila jedinečný zážitok dvaapoltls lcové· 
mu obecenstvu. JOZEF VARGA 

S pol u s kurzom antmdcle organizoval usporladatll 
{Medzlnó:rodn~ centrum lnformdcte a dokumentdcie 11111· 
mal! nej techniky) l kurz na perkusie. Medzi osobnosti, 
ktor~ ho viedli , patril mladO pol ský skladatet Marel~ 
Blazewtcz, skladatelka a pedagogll!ka Marta Ptaszylfska, 
perkuslonlsta Stanislav Skoczyllskl a dal§l. 0l!a3tntkoll 
poskytli nielen cenn~ rady a tnformdcte z oblasti tecll· 
niky hry, l!ltanla partlttír a roz§lrenla perkusiJnlhD 
in~trumentdra, ale t množstvo klastck.eJ llterattlry 20.sto
rol!la af po stíl!asnost. 

V centre pozornosti s tál Wagnerov 
RING, ktorého premiéra a 2 komplet
né reprlzy sa uskutočnili v minulej se
zóne. Polemickou bola réžia, často Iba 
náznaková, so zmeneným zmyslom všet
kých scén (nakoniec Inscenácia vrchol! 
výbuchom atómovej bomby). Táto pro
dukcia je novátorská najmä vo Valkýre, 
Slegfrledovl a Stlmraku bohov. Inscená
cia Rýnskeho zla ta je aj scénlcky neu
trálna (E. Wonder a F. Parmeggtanl), vo 
Valkýre vyvoláva orkán nestlhlasu a 
rýchly ťí.nlk z hladiska žltý dym, ktorý 
na konci opery zamori celé javisko 1 
hladiska a pôsobi komicky. Na jzaujlma
vejšla je práve koncepcia Slegfrleda, kto
rý je najvydarenejšlm večerom tohto cyk
lu. Druhé a tretie dejstvo Sdmraku bo· 

Valkfra. Jame• Morris (WotaD.) a Hll
degard Behrensová (BrUnnhllda) 

hov slgnaJtzovalo už bezmocnosť reži
séra vyklznuf zo ·s teU, ktoré sl sém na
stražll. Zborové znaky nesdhlasu boli 
oprávnené. Predstavenie potvr'C!Uo s taré 
pravidlo, že sa dajťí nájsf 1 nové formy 
stvárnenia známeho námetu (Siegfried ), 
no nesmtl Isť proti hudbe autora a spte
vanému textu. Mnoh! režiséri sl "nový
mlu prlstupml robia Iba publicitu, ktorá 
s pravým umenlm vôbec nestlvlsl. Všet
ky pripomienky k javtskovému s tvárne
niu nestlvls la s vynlkajtlclm výkonom 
orches tra pod taktovkou W. Sawalli1cha, 
ktorý je dnes pravým dirigentom so 
zmyslom pre wagnerovský pulz hudby. 
Jeho koncepcia je valnejšia, pričom zvuk 
orchestra nikdy neprekrýva spevákov. 
Zaujlmavým poznatkom je, že v povoj
nových rokoch sa najvýzna mnejšlml 
predstavltelml Wotana stáva jtí práve 
amerlckl barytonls tl. London minulos ti, 
Mcintyre, Estes, Hale a J. Morris v Mni
Ohave stl Wotanom pr!tomnostl. Mor
rlsov tmavý basbarytón, muzikalita a hu· 
dobná Inteligencia umocňujtl na javisku 
jeho osobnost. úlisným, drsným a hlaso
vo zaujlmavým Alberlchom bol vynlka 
jťícl E. Wlaschlba, M. Llpovlekovi bola 
hlasovo objemnou Frlckou, no s prlllš· 
ným náznakom hystérie, ktorá sa viac 
hodila vo Va lkýre. R. Tear bol výbor
ným Logem, K. Moll .a J. H. Rooterlna 
vokálnymi obrami v ťílohách Fasolta a 
Farnera (Moll bol aj vynlkajdclm Hun
dingom). Vo Va lkýre zaskočil aj w. Raf
felner ako Slegmund. Vokálne je dnes 
po Kollovl a Klngovl asi na jzaujlmavej
šlm predstavltelom wagnerovského odbo
ru, škoda len, že ruši jeho priam ťísmev· 
ný herecký výkon, ktorý by sa však ré
žijne dal korigovať. Nemôžem nepozna
menaf, že pri ťahanl meča Nothungov z 
kmeňa stromu (v prvom dejs tve) Raf· 
reiner s tratil kostýmové nohavice, čo 
samozrejme v hfadlsku vyvolalo uragán 
smiechu, a tak pokazilo finále prvého 
obrazu. Ch. Studerov6 je atraktlvnou, no 
vokálne chladnou Slegllndou, R. KoHo 
je dnes asi Slegfrledom bez akejkolvek 
konkurencie (z každého hlad iska), H. 
Schwaraová!, tentokrát Impozantná Erda, 
a H. Pampuch vynlka jdcou charaktero
vou karlkattlrou v ťílohe Mlmeho. V pos
ledných troch predstaveniach na javisku 
z ženských preds taviteliek dominovala 
H. Behrensovf v ťílohe BrUnnhlldy. Do
volim sl tvrdlf, že po Nllssonovej je dnes 
najpovolanejšou lnterpretkou tohto od
boru. VIdief jej BrUnnhlldu, Morrlsovho 

V rdmcl dvoJtý!dtfových hudobných kurzov sa k~ 
vel!er konali v Bydgoszcz/ koncerty. Vysttípilo na Ilie~ 
§tudentsk~ zďružente Young Percussion Studio, flliiJUJ 
Kohut so skladbami s preparovaným klavtrom a dfezo. 
vgmt lmprovtzdctaml, Stanislav SkoczyTfski, ktorý sa 1 

podobnOm programom predstavil at na tohtorol!ne/ VCIJ'o 
~avskeJ Jeseni, Marta Ptaszyťlska, Pom01'skt Kwart« 
a dam. Zdver kurzav patril vystapentu samotných tll!tut· 
ntkov. YVETA LABSK.( 

Wotana a Kollovho Steg!rieda bolo ne
opakovatelným zážitkom! Preto bravó! 
patr! v tomto Ringu Iba spevákom, di
rigentovi a orchestru! 

Polemlckým v opačnom smere zostáva 
Verdiho FALSTAFF (Mnlchov prevzal 
milánsku Inscenáciu z roku 1980). Jedná 
sa o známu Inscenáciu G. Slrehlera na 
scéne a v kostýmoch E. Frigerla. Pro
dukcia priam dýcha š týlovou jednodu
chosťou a jej javiskové vyznenie je vy
nikajťí.ce. Ten Is tý kompllment patr! 1 
orchestrálnemu naštudovanlu pod ta k
tovkou skvelého L. Maaaela, nie však só· 
lls tlckému obsadeniu. J. Poas, ktorý prá· 
ve tejto ťí.lohe vďač! za medzlnárodntl 
slávu, napriek tomu, te jeho lnterpre· 
tácla je detailne vypracovaná, celkovo 
zaostáva v tieni slávnych kolegov Gob
blho, Taddeiho čl Brusona. W. Brendel 
nenachádza pravé uplatnenie a ko Ford 
a P. Coburnov6 je azda jediným svet
lým bodom ansémblu v ťilohe Allee. Sko· 
da, že Qulckly v- podani B. Faubaende
rovej sa meni na sprechgesang, ktorý · 
tu pôsobi rušivo. Iba korektnou Nanet
tou bola :~:askakujťíca R. Vlljakainaaov6 
a takisto E. Villa Fentonom. 

Inak to bolo s Pucciniho operou TU
RANDOT v novej, efektnej, naturallstlc· 
kej, no l statickej produkcii J. ~- Pon
aella, ktorý bol aj a utorom netradičnej 
scény, v duchu ktorej boli tvarované 
kostýmy P. Halmena. v centre pozornosti 
bol priam fenomenálny výkon M. Fre
Diovej ako Liu, a tak nlekolkomlnťitové 
potlesky sl zasltlžlla právom. "V jej Ue
nlu to mala ťažké Turandot G. Dlmltro
vaJ, ktorá sa v druhom dejstve prlllš 
unavila. Hrdinský, prierazný tenor L. 
Bartollniho bol zasa výrazovo monotón
nym Kalafom. Prekvapenlm bol Tlmus 
N. GJaurova, ktorý plne pripomenul je
ho predchádzajtlce kreácie. Bravó! patr! 
dirigentovi predstavenia G. Patanému, 
ktorého Interpretáciu Turandot považu· 
jem za najprovokujdcejšlu a pritom naj
efektnejšiu. 

Y programe bola dvoma reprlzaml zas
tťípené aj Moaar tova buffa COSI FAN 
TUTTE, v pôvodnej produkcii G. Menot· 
Uho. Po hudobnej stránke bolo pred
stavenie menej a traktlvne. K. MatUla 
(Fiordllllgl) zďaleka nezopakovala svoj 
triumf spred dvoch rokov, A. Murrayov6 
bola korektná Dorabella. Ich výkony za
tienila J. Kaufmannová ako rozkošná 
Desplna. P. Schreler v tílohe Ferranda 
už zďaleka nedosahuje svoje býva lé nl· 

veau, ako aj vokálne lmpozantnt, DO 
ldeélu ta lianskej Interpretácie vzdlaltDf 
Th. Adam v tllohe Alfonsa. Popri dlrl· 
gentovl W. Sawalllschovi zažiaril Iba ta· 
lentovaný T. Hampeon ako Gugllelmo. 
ktorý bol zároveň aj herecky najzaanp
lovanejšlm Interpretom. 

Strauuov GAVALIER S RUlOU, v tra· 
dlčnej Inscenácii O. Schenka a s roYDI· 
kým sólistickým ansámblom (Poppo•A
Faubaenderov6 - Donathov6 - Honili 
- Moll), Iba v prlpade Octavlána a dlrl· 
genta J. Xouta nedosahoval predollG 
tlroveň. 

Zaujlma v_ým zážitkom boli aj dve pred· 
stavenia štátneho divadla v Bonne 10 
zriedkavo hranými titulmi V~rdlho Sl· 
CILSKYCH NESPOROV a Roullliho AJ. 
mldy. Vo Verdiho opere zaujala moder· 
ná koncepcia G. Del Monaca, ktorá DII 
je jednoznačná a v mnohých momentoch 
je 1 prlllš statlck6. Dirigentom, a zre~ 
me aj autorom neloglck9ch zásahov bol 
U. Weder. Celkovo zaujala najma 11stred· 
ná dvojica Eleny a Arrlga. Nádhernt 
hlasový materiál T. Zylls-Gary a ellili
eta jej javiskového pohybu právom ro
bia z tejto speváčky prlmadonu pl'ftl 
velkosti. LamberUho Interpretácia obdva· 
nej dlahy Arrlga je strhujtlca a je pre
to nepochopltelné, prečo tento umelec 
vo velkých divadlách spieva Iba 2. ob
sadenie! L. Saccomani vlastni pre 1llob1 
Monforta prlllš lyrlck9 materiál, ktorf 
tu znie forslrovane a nostalglcktm Jt 
l stretnutie s Procldom L. Roalho, u kto
rého aspoň dominuje tlmbr v stredne! 
polohe. 

Rossiniho opera ARMIDA sl vyfaduJt 
virtuóznych Interpretov: jeden soprdll. 
minimálne š tyroch prvých tenorlstov. pt. 
tavá a štýlová bola celkové koncepcia 
režiséra a výtvarnlka G. L. Plulho, klorf 
Ideálne ~orešpondovala s naštudovania 
zna lca tejto hudby - G. Ferra. (Skoda, 
že triviálne libreto opery nenapravl 1111 
ten sebalepšl režisér. ) Krkolomnt part 
titulnej hrdln)<y s nlekolko oktávoVfml 
skokmi odvéžne Interpretovala A. Nlt 
rlov6. Jej odvaha, ako aj šlkovnos! D. 
Gonaalesa, s akou zdolával vysoké t6ny 
p'artu Rlnalda, sl zasluhujú. obdiv. Pn 
Interpreta je prljatelnejšla tessltdrt 
dvojtllohy Gortreda a Carla, ktortl v ne~ 
štýlovejšom výkone večera podal l . IJl. 

· menez. Za tenorovými kolegami Dlll· 
ostali ani K. Lewis v dvojdlohe Gemanda· 
Ubalda a Cb. Bladln v tllohe Eusll· 
zla. ALEXANDER HANUSIA 



JUBILANT 
ve dpravy skladieb Gej
zu Duslka, Karola Elber
ta, Karola Valečku, An
dreja Lieskovského, Du
šana Pálku a množstva 
ďal šieh autorov dosiahli 
v Ich podanl 'roky pretr
vávajdcl ohlas. Novd eta
pu znamenal pre MatuU
ka Tanečný orchester 
Ceskoslovenského rozhla
su ( TOCR) - s týmto 
profesionálnym blg ban
dom spolupracuje od je
ho vzniku (1961), od r . 
1970 ako jeho Interný dl· 

Stvrté desaťročie 
·s t vkou 

Dnes sl u! tažko vieme 
predstavU situáciu, ked 
oa Slovensku nebol or
chester schopný Interpre
tovať povodnd populárnu 
hudbu, ked v rozhlase 
oahrávall len prlležltost
oe zostavované Inštru
mentálne skupiny, alebo 
sa naša 'hudba na hráva
la v českých š tddlách. 
Velkd zásluhu na tom, 
fe sa tento s tav podstat
ne zmenU, má Vleroslav 
Matušlk. Nepredbiehajme 
však uda los ti a vš imnime 
sl jE'ho Impozantný hu
dobný prlnos chronolo
&lcky. 

Už počas štddll na 
pražskom konzervatóriu 
(v r . 1946 začal študo
vať hru na fagote ) ho lá
kala swingová hudb&, a 
tak sa ocitol v saxofóno
v9ch sekciách popred
n9ch pražských orches
trov. Do Bratislavy prl
!lel v r. 1949 a po dspeš
nom konkurze do Sloven
skej filharmónie pOsobll 
v tomto telese nepretrži
te do r. 1970. Matu~lk sl 
eoskoro ako klarinetis ta 
a saxofonista našiel ces
tu l do viacerých popu
lárnych bratislavských 
Inštrumentálnych zosku
pani. V r. 1953 došlo v 
slovenskej populár nej 
hudbe k významnej uda
losti, a to k založeniu Ta
nefného orchestra brati
slavského rozhlasu, v 
ktorom sa sdstredlll naj
lepši hudobnlct z rOz
nych telles. Matušlk od 
zaflatku určoval prácu 
tohto telesa (až na málo 
v9nlmlek bol jeho jedi
ným aranžérom) a od r. 
1956 prevzal tiež jeho di
rigovanie . S touto a ktivi
tou je spojený nebývalý 
rozvoj pOvodne) tvorb~ 
ktord s orches trom inter · 
pretovala nová, nastupu
jt\ca generácia spevákov 
(pripomeňme osobnosti 
lko Melánia Olláryová, 
jozef Kuch6r, Bea Utt
mannová, Gabriela Her
melyov4 a 1. ) . Matušlko-

r tgent. Od zalotenla 
Opusu reauzoval pre hu· 
dobné vydavatelstvo 
množstvo nahrávok (s 
roCR-om 1 s vlastným 
sláčikovým orchestrom). 
K Matušlkovmu menu sa 
viažu platne, na ktorých 
v novej 1lprave prezentu· 
je domáce a zahraničné 
evergreenové melódie, 
pričom často spolupracu
je s poprednými Inštru
mentálnymi sóllstaml (Ju
raj Lehocký, Tomáš Seld· 
man a pod.). ú spech 
týchto platni v mnohých 
európskych krajinách 
prekonal všetky očakáva· 
nl a. 

V tislU o čo na jlepšie 
vyznenie slovenskej po
pulárnej hudby, Matušlk 
nevenoval komponovaniu 
tolko času, kolko by sl 
bol jeho talent zas11l!ll. 
Ale l tak viaceré jeho 
skladby doslahll dlhodo
bd popularitu. Známe 
plesne plsal už v päťde
siatych rokoch, napr. 
Prečo sa pýtaš (1952). 
Dvojčatá (1954), Ako sln
ko svieti (1956) a v tej 
dobe novátorsky pOsobl· 
Ja 1 jeho Malá tanečná 
suita . (1957t. V r . 1966 
ako prvý hudobný skla
datel zlskal na Bratislav
skej lýre ,.zlaté"' ocene
nie za pleseň Mám roz
právkový dom, ktor1l In
terpretoval K. Gott. Oal
šlu zlatll lýru zlskala 
Matušlkova skladba v r . 
1980, ked jeho pleseň 
Kým zasplm uviedla pol
ská vokálna skupina 
VOX. 

V neustále meniacej sa 
konjunkturálnej a tmo
sfére populárnej hudby 
Matušlk zostal verný hu
dobným Ideálom svoje j 
mladosti. A preto možno 
práve teraz, ked sumari
zujeme jeho prlnos, vyšlo 
spod jeho pera nové 
aranžmán nosnej kantl
lénovej melódie pre svie
tivé sláčiky a preludujll· 
cl klavlr. I. W. 

l E 
Usporladatella podujatia detských speváckych zborov s 

medzinárodnou dčasťou - Svátky plsnl v Olomouci -
pätnásť rokov at s hrdosťou udržlavall jeho koncepciu 
a ko nesdťažnd, prehlladkovd. Myšllenka umožňovať de
ťom radosť zo spevu bez atmosféry rivality ustdplla ne
pochybne osožnej myšllenke, overlt droveň českého det
ského zborového spevu, osvedčen1l vo svete, aj na do
mácej pOde. 

16. ročnlk Svátkd plsnl teda obohatil I. roi!alk me
dllD6rodaeJ a6tale (3.-1. 11ptember 19117). Jej vyhla
sovatelom je Ministerstvo kultdry CSR a dostala krásny 
názov ·Junatua muadl caatat. St1ťažllo desa ť telles -
z 'stR, MĽR, NDR, PĽR, RSR, ZSSR, Dánska, NSR a z 
CSSR dva . - jeden zo Sumperku, druhý z Prešova. 
V porote boli odbornlcl z BĽR (Chrlsto Nedja lkov), Bel
gicka, Talianska, Spanlelska, zo ZSSR (hudobný sklada
teJ Veljo Tormls a dirigent Alexander Ponomarjov) a 
z CSSR dl~tgentl Mllan Uherek, Ivan Sedláček, dr. Ste
fan Klimo. Predsedal hudobný skladateJ Petr Eben. Sty
r i zbory z desiatich sl právom odniesli Jen diplom za 
dčasť (MĽR, RSR, NSR, Dánsko). Sesť odchádzalo z Olo
mouca s cenami. Na vrchole l&llal DSZ Gewandhauau 
1 Llpaka, dn druhé ceay siakali deU so ZSSR a CSSR 
(bmperk), trl tretie deU 1 BI!R. CSSR (Preiov) a PI!R. 

Porota na verejnom hodnotiacom stretnut[ odOvodnlla 
svoje odborné verdikty. Opäť sa ukázalo, aká široká mO
že byt škála estetiky vokálneho prejavu. V st1vlslosll 
s vrtazným zborom zrejme pre'flidla pt'laobl'foat nemec
keJ vok6laef ikoly s mäkkým, tvárnym, zamatovým tó
nom. Mnohým však uberala na zážitku z Ich vystdpenla 
malá farebnosť, akademlčnosť prejavu, ~o pripomenul 
aj A. Ponomarjov. S opačným v9razom aj špeciálnou hlo
sovou kultt1rou sme sa stretli u Lanlasradi!aao'f. Mohut
nosť zvuku bola nevšedná, farebne takmer v nfzkej 
polohe ženského registra, sllná vo výraze dramatur
gicky vážne koncipovaného programu. Žlal, až tak silné 
gulatenle a krytie tOnu potlačllo v značnej mlere arti
kuláciu, zrozumltelnosť slova. S týmto javom sme sa 
tentoraz nestretli u bulhankfch apedko'f 1 Paradtlku. 
Ich pekný, svetlejšl, prljemný tón však zatlenlla nie 
dosť kontrastná dramturgla z prevd ne bulharskej tvor-

Expozícia 
PAVLA TO OVIČA 

v t omto roku sme st pripomenuli 
nedoW~ 80. narodeniny hudobn~ho 
skladatela, dirigenta a folklorlstu 
Pavla Tonkovli!a. Pri teJto prlleWostl 
bola v jeho r odngch Podkonlclach 
30. mdJa t . r. z:a Cti!astJ stranfcke/ a 
§tdtneJ delegdcle vedenej predsedom 
ONV v BanskeJ Bystrtct Ing. Zoltdnom 
Boczom sldvnostne otvorend expozf. 
eta, venovand Jeho osobnosti. SCti!as· 
ne sa uskutočnila spomtenkovd sldv
nost prt hrobe Pavla Tonkovli!a a po
tom f olklórny program, v ktorom vy· 
stCtpllt sólisti a Orchester ludovgch 
ndstrojov Cs. rozhlasu v Bratislave, 
folklórny sCtbor Urpfn z Banskej Bys· 
trtce a miestna folklórna skupina. 

by. Pofaké deti z Opole zaujali prirodzeným detským 
prejavom. Podla nášho názoru všok zašelestenle hlasov 
a menšia dynamická škála poukázali na nie dosť uvedo
melé vedenie hlasovej výchovy. 

Bolo Istým prekvapenfm, že CSR nezapojlla do s6ťab 
svoje velké tromfy - napriklad Severáček alebo brnen
skti Kantilénu. Dobré meno českého detského zborového 
spevu však dôstojne obhájll Sumperakt detakt 1bor s 
dlr. A. o T. Motýlovcaml. K jeho výkonu použ111 odbor
nic! z poroty aj tieto slová: najlepši hudobný výraz a 
umelecké vyjadrenie, zvuková kult6ra a pod. Ceakt 1bor 
1f1kal aj ceau CHF za povlnnll skladbu, ktorou bolo Pre
ludlo z Katonovho mt1droslovla ľ. Ebena. Takt\ Istil ra
dos( a uspokojenie sme moll z výkonu Prelonk~ho det· 
ak~ho zboru s dlr. E. Zacharovou. Ich atitalnt blok rol· 
hodne patril k nafnboi!nejllm a itýlo'fo aajpe•treJUm, 
preto li Ich 'fyat6penle vyal6Ulo OIDai!enle ako nfllll. 
yydarené. Prešov prezentoval aj š!rku slovenskej súčas
nej tvorby. S velkou presvedčivosťou vyznel cyklus 
l. Hrušovského Malé letné hry. K Hatrlkovej Ked sa nám 
ft1ga vydari bola vyslovená požiadavka ešte väčšej dy
namickej kontrastnostl polyfónnc vedených hlasov. Pre
c!znosťou a náročnosťou však zaujala Hra l. Szeghyovej, 
v ktorej zbor ukázal, s akou samozrejmosťou ovláda 
moderné techniky. Sympatické bolo, že sl porota všimla 
volbu adekvátneho vokálneho výrazu a farby k Trávni
ciam A. Zemanovského. Kritický tón vyslovila vlastne 
len k ostrosti vrchných hlasov v pomere k ostatným, 
vyvážen som. 

Pre Prešov velmi poz!Uvne vyzneli aj slová Veljo 
Tormtsa. Ako .,nedlrlgent" zameral svoju pozornos( viac 
na to, čo dell sptevajt1, ako preds tavuj(! svoju národnO 
hudbu. A v tomto zmysle ho na jviac zaujall výkony zbo· 
rov z BĽR a Prešova. Týmto telesám osobitne zablaho!e 
Jnlt 

V rámc! festivalu sa uskutočnil aj aemlab na téJBu -
Ako dalej 'f hudobneJ vfchove po konlerencl6ch 'l' Nitre, 
na ktorom predniesol hlavný referát doc. dr. Tibor Sed
llckf, CSc. 

MARCELLA MESbO~OVA 

Bxpozfclu pripravilo Llterdrne a hu· 
dobné mCtzeum v Banske/ Bystrici v 
spoluprdcl s MNV v Podkonlclach v 
samostatných priestoroch novovybu· 
dovaného obJektu materskeJ §koly. Tu 
Je sCtstredend rozsiahla a rozmanltd 
pozostalosť Pavla Tonkovli!a, ktord ob
sahuJe hodnotnCt muzlkologlckCt kniž
nicu, hudobné autografl/, nototlai!e, 
teoretické prdce, osobné dokumenty 
a predmety, ocenenia prdce, magne
tof6nové nahrdvky roz:hlasovgch re
ldclf o zahraničneJ, hlavne mlmoeu· 
rópskeJ ludoveJ hudbe, hudobné nd
stroje z:o Slovenska, fuhosldvle, VIet
namu, Tunisu, fotografie, vgtvarné 
diela a p/Jvodné zariadenie jeho pra-

Z otYorenla expoalcle. A. Mellcher, predaeda krajskej pobol!ky ZSSKU ,. Bao· 
akej Bystrici a Jeho näaovt hod M. Kmeť a Juhoalble. 

coune. Zdkladné informdcie o !lvote, 
pedagogickeJ, skladatelskej, dirigent· 
skeJ n organtzdtorskeJ činnosti Pav· 
l a Tonkavli!a sprostredkovdvajCt foto· 
grafle a dokumenty na jedendstich 
paneloch, ktor~ dop!11ajú predmety v 
§testlch vttrfnach a vo varnom pries· 
tore (scendr PhDr. Ľudm1la Cerve 
nd}. Okrem dvoch expozti!ných miest· 
nostf maJCt zdujeme/ o podrobnej~tu 

prdcu s materldlom k dispoztcii §tu 
dovnu. · 

Pozostalosf Pavla Tonkovli!a, umlest 
nená v Podkonlciach, je z:aujfmavd 
nielen pre ndv§tevnikov expozície r: 
radov širokej verejnosti, ale aJ pre 
bddntolov, hlavne z oblasti folklóru. 
Okrem obohatenia jor1em kultúrno 
11ýchovnej prdce by mala teda prispie( 
ai lc novgm odbornOm por;natkom. 

- AR -

PRA!SKÉ KULTORNE LETO V DOME SLOVENSKEJ KULTÚRY 
Domáci a zahraničný turts ttckf ruch 

je prlčlnou, že umeleck4 sezóna nekončl 
v jt1nl zavretfm brán divadiel a koncert
n9ch s lenr a nepresdva sa do kdpelných 
miest a rekreačných stredisk ako ke
dysi, ale že dnes sa každé väčšie mesto 

. snaž[ pre svojich návštevnfkov pripra-
viť z oblas ti hudby niečo zauj!mavé l na 
letné mesiace. Svoj prfspevok k týmto 
programom - šesť koncertov - dal 1 
Dom slovenskej kultdry. 

Na prvom koncerte sa predstavil só
lista ND v Prahe Stefan Margita a člen
ka Komornej opery SF v Bratislave Ivica 
Nezhybová. Okrem plesňového repertoá
ru (M. Schneider-Trnavský, L. Holoubek, 
E. Suchoň J preds tavlll nlekolko dvoj
spevov z obdobia spoločného košického 
angažmán ( klavlrny sprievod K. Bachma
nová) . Na ďalšom koncerte sa predsta
•lla K. Zumárová, absolventka Konzerva
IO~Ia P. I. Cajkovského v Moskve (dnes 
ašpirantka Valentfny Kamenlkovej), kto
rej brilantný prednes Slxtove j sonáty 
vyvolal bdrku nadšenia. V druhej časti 
koncertu sa predstavlla §tlpendlstka SHF 
Mar ta PetrUková s klavlrnym sprievo
dom V. Kellyovej. Zo slovenskej tvorby 
predniesla huslovd sonátu L. Burlasa 
(preto sa zmieňujem len o s lovenskom 
repertoári, pretože našou snahou v Do
me slovenskej kultdry je na každom z 
koncertov propagovať sdčasnd slovenskd 
hudbu) . 

Nové komorné duo štvorručnej kla· 
vlrnej hry Zuzana Paulechová a Marián 
Lapšanský sa predstavlll programom, 
ktorý bol opakovaný 1 v bratislavských 
Klariskách. Okrem Iných skladieb od
znela Hrušovského Fantázia, Introdukcia 
a ttlga v starom slohu. Ve lkej pozornos
ti sa tešil recitál zas!. um. Magdalény 
Hajóssyovej, ktorá v Dome slovenskej 
kultdry vys tllplla u! druhýkrát bez náro
ku na honorár. Slovenský repertoár bol 
zastt1pený skladbou Juraja Beneša Il sog· 
no dl Popea. Kla vlrny sprievod M. Lap
šanského bol ako vždy spolahllvý. 

Prvd a ugustovd nedelu vys tdpilo Tráv
nlčkovo kvarteto. Predniesla ,.Skovrán
čle" kvarteto J. Haydna , Debussyho kvar
teto g mol, op. 10 a Muslcu s lovacu 
I. Zeljenku, ktorý tt1to svoju skladbu 
upravll pre sláčikové kvarteto. Skladba 
vyvolala velký záujem u prrtomných. 

Na koncerte Mariána Pivku, ktorý v 
Dome slovenskej kultdry koncertoval pr
výkrá t, zo slovenského repertoáru od
zneli Brelnerove variácie na tému W. A. 
Mozarta. 

V st1vlslostl so spomenutými koncert
ml chcem poznamenať, !e pri takýchto 
podujatiach je prftomné l medzinárodné 
publikum, a preto je velký záujem o na
hrávky dčlnkujllclch l o notový materiál. 
Pr! koncerte trávnlčkovcov bolo napr. 
pr!tomn9ch as! dvadsať učlteJov hudby z 
USA. Prejavovali záujem o Zeljenkovu 

partltt1ru a ttež o nahrávky na plat 
nlach alebo kazetách. Obdobne to bolo 
1 pri predchádzajúcich koncertoch. Pra
covnlcl Domu slovenskej kultúry, veden! 
snahou propagova( slovenskd hudobnll 
kultt1ru, sti ochotnl zabezpečiť cez pres
távku alebo po koncerte predaj, podobne 
ako sa to robi s knihami pri besedách 
so splsovatelml. Ale podmienkou pre ta
kllto aktivitu je existencia predajne Opu
su v Prahe, lebo Ináč ju nle je možné 
orga .• lzačne zabezpečit Dočasne sme za
viedli raz za štvrťrok predaj gramoplat
nr spojených s autogramiádou (konala 
sa Vašovi Patejdlovl, na október sa pri-

pravuje Peter Nagy) a predaj hudobnin, 
ale to všetko je málo. Našťastie je nA· 
dej, že od budllceho roku predaji\a Opu 
su v Prahe otvorená bude. 

V budllcom roku zvýšime počet 
koncertov na osem a jeden vyhradlme 
pro laureáta pripravovaných majstrov
ských kurzov, o začat! ktorých sa uva 
:tujo od budllceho roku v Piešťanoch. 

Pri tejto prfležltostt by som chcel oce
nlt 1 pomoc dr. V. Polnkovlčovej, pra
covnlfky SHF, ktorá spolupracovala pri 
výbere účlnkujllclch a pri zadováženl po
trebného notového materiálu. 

VOJTECH CELKO 
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1 keď prvé dlela zakladatefov slovenskej národnej 
hudby, ktoré vtlač111 rodiacej sa slovenskej hudob

nej kultúre pečat autonómnosti, boli vytvorené až kon
com dvadsiatych rokov nášho storočia, s teoretlckfml 
Qvahaml reflektujl1cimi fenomén národnej hudby sa 
stretávame na Slovensku už v 2. pol. 19. storočia. Ich 
reprezentantom je v tomto obdobi JAN LEVOSLAV BEL
LA. Jeho najzaujfmavejšou prácou z tejto oblasti je št\1-
(lla Myillenky o vfvlne národnej hudby a slonnsk6ho 
spevu z roku 1873. Vzhladom na nedostatok . priestoru 
sa tu však môžeme zamerať len na tle okruhy Bellom 
(l ostatnfml autormi l nas tolenfch problémov, ktoré sd 
pre nás najzaujfmavejšle. 

Bella sl uvedomoval, že fenomén národnosti v sebe 
zahtňa dve hfadlská: his torické a estetické. To zname
ná, že plne akceptoval tak hlstorickťi ako l ,.obsahovdu 

.premenlivosť .,národného". S touto otázkou úzko stivls( 
l problematika vzťahu tvorcu a poslucháča. Bella zdô
razňuje, že spolutvorcom národného umenia - v zmys
le prijatia alebo odmietnutia toho-ktorého diela - je 
l sám národ, stelesnenf v poslucháčoch. Ide tu podla 
Bellu o vzájomne sa ovptyvňujl1cl a vyv{jajticl sa akt, 
pri ktorom sa tvorca .,skloni k luduu ten v zmysle za
chovania kontinuity s tradlclou, aby ho potom svojou 
tvorbou priťahova l .,k čoraz vyššlm clefomu. Teda pre 
Bellu nie je národnosť konkrétnou hmatatefnou vlast
nosťou hudobného diela, ale fenomén stojaci ,.nadu 
umenlm. 

DOiežltfm problémom, ktorfm sa Bella zaoberal, bol 
vzťah rodiaceho sa národného umenia k svetovému 
( "kozmopolltlckému" l, podiel svetového umenia na vy
tvoreni národného, a z toho vyplfvajtice rôzne chápa
nie obsahu syntézy národného so svetovfm. Bella "zastá
val názor, že umenie každého národa, na základe svo
Jich hodnôt uznané za svetové, "musi byť rozhodne l 
národnfm". Svetovosť a národnosť nie sti teda u Bellu 
fenomény protikladné alebo vzájomne sa vylučujdce, 
ale sti dvoma s tránkami tej Is tej veci. Infml slovami: 
svetovosť a národnosť sd atrlbtitml každého skutočného 
umenia. Pri tvorbe národného umenia je teda potrebn6 
prist6piť k syntéze svetových vfdobytkov umenia s ná
rodnfmi zvláštnosťami. 

Treba podotkntiť, že Bella sl jasne uvedomoval t he
teronómne činitele nevyhnutne potrebné pre vytvorenie 
národnej kultl1ry. Preto sl nenamfšla - vzhladom na 
situáciu, v ktore j sa život na Slovensku v 2. pol. 19. sto
ročia nachádzal, že ,snáď jeho samého, alebo niektorého 
z jeho sl1časnlkov čaká tiloha vytvorenia národnej hud
by", naopak, žiada iba ,.siahať k predbežnfm prfpra
vám". Tento Bellov "realizmus" je vážnym protiargu
mentom všetkfm tfm autorom, ktorl blahosklonne ozna
čovali Bellove názory za meslanls tlcké. 

n. 
Medznlk vo vfvojl slovenskej hudobnej kultdry pred

stavuje rok 1918, kedy sa otázka konštituovania sloven
skej národnej hudby a jej orientácie stala nanajvfš 
aktuálnou. V tejto sdvlslostl nemožno oblsť podlef čes
kfch muzlkológov, skladatelov a kritikov, ktor! v 20. 
a 30. rokoch nemalou mierou prispeli k vykryštalizova
niu národnej hudby Slovákov. 

Vplyv českej hudobnej kuiUiry na Slovensku prebiehal 
vo vlacerfch smeroch: na jednej strane Išlo o vplyv 
osobnosti V. Nov6ka na tvorbu alovenskfch skladatefov 
a na strane druhej môžeme hovoriť o vplyve l!eakfcb 
muslkol6gov a kritikov 1aoberaj6clch u problematikou 
slovenskej aérodaeJ hudby [0. Zich, A. Hol'ejš, J. Kv~t 
a ďalši) . Okrem tohto priameho pôsobenia preblehall 
vplyvy .,sprostredkované" - lilo o aplta6 orlent6cb~ 
slonnskfch akladatefov ne V. Nováka a a61orov6 sa· 
meranoat prvého alonaakého prolelloaálaeho hudob
ného kritika l. Ballu na estetiku aérodaeJ hudby, ako 
Ju proklamoval O. Zich. 

.,Novákovskti problematlkuu môžeme už dnes považo· 
vať v slovenskej muzlkol6g11 za vyrlešenti: priamo pri
spel VIT2ZSLAV NOVAK k vytvoreniu slovenskej ná
rodnej hudby prakticky Iba prostrednlctvom svojej tvor
by - ako skladater. Pedagogicky vplfval Novák na 
svojich žiakov zo Slovenska - zakladatelov slovenskeJ 
národnej hudby - Iba v tom zmysle, že Ich pripravil 
dokonale po technickej stránke, ale do vlastného .,ná
rodného obsahuu Ich kompozlcll nezasahoval. 

Za dôležitejšf muslme na Slovensku považovať vplyv 
spomenutfch muzlkológov a kritikov, v snahá~ ktortcb 
môžeme sledovať dve tendencie: prvá sa préjavuje ako 
analogické prenášanie .,smetanovského programu národ
nej bud by" na Slovensko (O. Zich) a na strane druhej 
Ide o sn!lhU orientovať slovenskfch skladatelov na reál· 
nu svetovosť, pričom sa v kontexte slovenskej hudby 
akceptuje a vysoko hodnoU l tvorba J. L. Ballu (J. Kv~t, 
A. Hol'ejš). 

OTAKAR ZICH vo svojej teórii slovenskej národnej 
hudby odmieta Bellove aboŕy a stavia leb do prtkreho 
protikladu ka .,ametaaonket estetike", ktorá leb .,vy
vrátila" (podla Zlcha Bella presadzoval teóriu vulgárne
ho napodobňovanla Judovej plesne). Ako najvyšši vzor 
pre slovenskfch skladatelov odportičal Zich ,.najsloven
skejšleho skladatela" V. Nováka. Presadzoval tzv. dek
lamačnf prlnclp (v umelej hudbe analogicky napodob
niť spOsob vytvárania ludovej plesne), pričom argu
mentoval Smetanovfml vfrokml vysloventmt v sdvlslos
tl s libretami jeho opier. Preto Zich tvrdli, le povinnos
ťou každého skladatela, ktorf chce plsať po slovensky, 

, 

Otakar Zlcb 

Ballov postoj k otázkam slovenskej národnej hudby 
bol determlnovanf jeho orientáciou na názory O. Zlclla 
(al eko 17-rOI!nf (l) uvereJnil v Sloyeaskfch poW.... 
ro1slablu recea1lu ZlchoYeJ it6dle O slovelllll6 ".. 
lidové). Preto kladie slovenskfm skladatelom za nar 
V. Nováka, pričom však plne akceptuje t tvorbu BlUD 
a Kafendu. BaUo takto vlastne osciloval aedll .._ 
Yyiile spomenutfml prfstupml k abodaoaU a tfa l ' 
hodnoteni Jedaotllvfcb diel: V prlpade Bellovho Kotl· 
ča W!elanda - ktorého umelecká hodnota bola tle
obecne uznávaná, ktorf však neašpiroval na "n6rodlll 
operuu - použlval .,meradlo" svetovosti, spočlvajdce ' 
primárnom hodnoteni estetickej a umeleckej str6Dky 
diela. Preto ani nepoužlva v stivlslostl s touto optrOD 
(podobne ako Kv~t a Hofejš) prlvlastok .,národnf". Id 
situácia bola pri hodnoteni diel po vojne nastupujdceJ 
generácie slovenskfch skladatelov, ktorfch tvorba ul 
mala byť ,.národná". Tu BaUo požaduje pohyb v hraDI· 
ciach romantlcko-lmpreslonlstlckfch, pričom sa pre lit
ho atrlbdtml národnosti stávajti tie znaky, P""' 1!1 
vlastnosti diela, ktoré sd esteticky najpôsoblvejlll a 

VÝV J HUDOBNO - ESTETICK. CH NÁH 'ADOV 
fenomén národnei hudby na Slove sku 

JURAJ DOSA 

· Napriek tomu, že Ballov článok nenašiel v svojej dobe 
prakticky žiaden ohlas (veď bol naplsanf a uverejne
nf v dobe, kedy bola vôbec diskutabilná otázka ďalšej 
existencie slovenského národa), jeho zástoj v kontexte 
rozvoja slovenskej Jludby je nepopleratelnf. Svojimi ná· 
zorml l tvorbou totižto rozvinul lfnlu v ponlman( národ
nos ti a slovenskosti, ktorá sa v rozvoji slovenskej hud
by tiahne prakticky až podnes. Ide o td lfnlu, ktorá 
akcentuJe u tvorcov svetovosť, poladuJe aadvla1aaoať 
aa addobCi svatovCi hudbu, prll!om viilba a .,a6rodafm" 

JAn Levoslav Belle (pribiline v roku 1873) 

nie Je poruien4. Táto Unia stoji v protiklade sa IDaha· 
ml po tvorbe vych6dlaJCiceJ be1proaredae 1 potrlelll 
etnika, ktoré 16 prvotn6 pred dynamikou vlastneJ tvot· 
by a JaJ vfvojom (v 2. pol. 19. storočia tdto U nl u repre
zentujti snahy upravovatplov a venček árov) . v zmysle 
takto 11zko chapanej národnos ti sa potom do slovenskej 
národnej hudby zaraďujd tie diela, ktoré etnikum pri!· 
me v danom momente za svoje. Na tomto mieste možno 
podotkntlt, le tieto dve základné ltnle v ponlmanf ná
rodnosti predstavujQ na Slovensku určltf" model, ktorf 
Je cba rakterlstlckt J pre dalšl, pobellovský vývoj hud
by. 

je skladať na slovenskf text, čim však nepriamo obišiel 
operu J. L Bellu Kováč Wieland, komponovand na ne
mecké libreto. Tým sa dostal do protirečenia sám so 
sebou, lebo sdčasne Bellu označil za prvého vynlka
jticeho slovenského skladatera. Nedostatkom Ztchom 
presadzovaného deklamačného prlnclpu bola l skutoč
nosť, že ho dával do sdvtslostl Iba s opernou tvorbou, 
pričom otázka Inštrumentálnej (národneJ) hudby zosta
la nevyriešená. 

Problém syntézy svetovo_stl s národnostou riešil Zich 
požiadavkou .,prlmknutla sa u~teckej techniky k sti· 
časnému štádiu hudby", pričom sdčasné štádium hudby 
chápal - v sdvlslostl so slovenskfml skladatelmt -
v dosahovani drovne českfch kolegov. Pri kladenl tejto 
požiadavky vychádzal z Idey čechoslovakizmu, podla 
ktorej ,.kulttira vyspelejšia a spoločensko-politicky l kul
ttlrne najbližšia a najvfhodnejšla" pre slovenskf vfvoJ 
;e česká. Zich bol teda v otbkach vytvoreDla slovan· 
akeJ národneJ hudby s6stancom mechaalck6ho preaá
iaDla podmienok ualkaDla i!eskeJ a6rodnej hudby na 
slovenské pomery. Však takéto prenášanie (historicky 
premenného l fenoménu národnosti z podmienok hudob
ného romantizmu (ani podmienky kultdrno-polltlcké ne
boli na Slovensku totožné, dokonca ani podobné) do 
podmienok polyštflového hudobného umenia 20: storo· 
čia je značne problematické a diskutabilné. 

Do protikladu k názorom O. Zlcha mOžeme postavU 
názory tfch českfch kritikov, ktorl v- otbkach sloven
skeJ aárodaeJ hudby kl6dll Da pn6 miesto estetlck6 
hodnotu umeleck6ho diel• (Ide o spomenutd ,.llellov
skd lfnlu"), prti!om fenomtlia D6roduostl ako kateg6rla 
mtmoestetlck6 bol 1atlal!eat do po1adta. Dôsledkom to
ho nedochádzalo u tfchto autorov k rozlišovaniu medzi 
"slovenskou" a .,slovenskou národnou" hudbou. Pred
stavltelom tejto Unie bol napr. JINDIICH KV2T, ktorf 
v stivlslostl s Bellovou operou hovor( (na rozdiel od 
Zlcha)~ že "Slovák môfe komponovať l na neslovenský 
text libreta bez toho, aby podlahol cudziemu duchu a 
upadol do druMho extrému - napodoblf slovenskti Ju
dovd hudbu a slovenské Judové plesneu. 

V podobnom duchu sa nesd 1 Qvahy ANTONINA HO
IEJ~A. ktorf o1aai!ll Bellu dokonca sa .,Jeda6ho s aaJ
vli!ilch sloyeaskfch umelcov a skutočného 1akladatara 
slovenskeJ hadbyu. Taktiež Hoi'ejš kladie na prvé 
miesto požiadavku umeleckosti spojenej so svetovosťou. 
Na tomto mieste nemožno nespomentlf jeho kladné kri
tiky Moyzesovfch raných diel, nesdclch sa v Intenciách 
stldobej západoeurópskej hudby. Hol'ejš tiež medzi pr
výml akceptuJe tvorbu F. Kafeuda v kontexte vfvoja 
slovenskej hudby a označil ho za skladatela, ktorf ,.na
lnal!ll krltlck6 meradlo a cler l smer, ktorfm sa mel 
cfalll •tvoJ skladetefakeJ pr6ce na Slovensku uberať". 

III. 

Osobitné miesto vo vfvojl hudobno-estetlckfch názo
rov na fenomén národnej hudby na Slovensku pred
stavuje kritická činnosť IVANA BALLU. I keď Ballo 
koukr6tny program národneJ hudby alkdy nevypracoval, 
na základe jeho kritik z 30. rokov sa môžeme poktislf 
postlhntif základntl orientáciu, resp. poukázať na tie 
kritériá a po~lladavky, ktoré v sl1vlslos tl s rozvojom ná
rodnej hudby od slovenskfch skladatelov požadoval. 

najkomunlkatfvnejšle - citovosť, aeatlmeateUte, "1".._ 
kt struaau, ,.lractoa6hla stráaka" a pod. (proti 'Alll 
stavia moderDI••••· aesdravf esperlmeat, nclouJII. 
mus 1!1 prlllia6 clvllaoat). BaUo apeloval na stom· 
skfch skladatelov a Ich povinnosť k .,rodiacej sa tradl· 
eHM a preto napr. neodsudzoval Moyzesovo .,model'Dll
tlcké vfboje" a priori, ale len .,vzhladom na slovensk6, 
pomery" (Išlo o krajne negaUvny postoj ku skladb6a 
A. Moyzesa, ktorfml vstdpll do povedomia verejnosti -
West pocket suita, Jazzová sonáta, pR'!sňovf r"Idus Far· 
by na palete). 11 

IV. 
Samostatntl kapitolu vo vfvojl s le'dovanfL• ..LOI'Of 

tvori vystdpenle OTA FERENCZYHO 1rv rokoch .L948 d 
1948, kedy sa v rade svojiCh l!lár •v postavU proll 
dovtedajšej v romantlcko-lmpreslon' . lckom duchu 11 
nesdcej slovenskej hudbe a llada1 'dYlauť aa nt
tovt a6dob6 hudba. Treba podotknúť .' Ferenczy v 116-
zoroch na národnosť vychádzal z vl< 11ého umeleckého 
programu - ako skladatel bol po.. vplyvom tvorby_ 
Bartóka, Stravinského a Hindemltha, a teda presadenia 
kritéria svetovosti chcel zároveň legalizovať vtaatnd 
tvorbu zo 40. rokov. 

Ferenczy vo svojich tivahách reagpval na názor, ll 
vfvoj slovenskej hudby začlna a! .~Novákovfm1 liU· 
ml", čim sa do tistranla dostávau nielen ostatn! skla· 
datella, ale celf vfvoj slovenskej hudby pred rokoa 
1918. Preto otáaka cfallleho vfvoja alovenrlf"' hd., 
kladie Fenac1y v 1myale ot61ky Bella l!l ~ o k7 Nie 
snád preto, aby znižoval zásluhu Nováka na rc. ojl slo
venskej hudby, ale aby ukázal aj InO cestu, ll ,urou 11 
slovenská hudba mohla uberať (Bella, tu sltlžl ako aya· 
bol orientácie na sddobti svetovosť). Ferenczy zdOraziiu
je skutočnosť, le národnosť patri do mlmoestettcktcll 
funkcU umeleckého diela a .,umol6uje Ja leu úli..., 
t. J. a6rodD6 l!rta neJakeJ hudby d6 u lea pnllf. All 
aaJd8kladaeJila analfla diela - kof\štatuje vo svojlcb 
dvahách - nebude scbopa' udať tla "naky, ktari .. 1' 
poJem prlslulnej .a6rodaeJ hudby koaitltuovať ... u Pod· 
la Ferenczyho teda uvažovať, čl je Bellova hudba slo
venská alebo Beethovenova nemeckli r je ten zdanUVfa 
problémom - .,nalllm dedičstvom romantlkyw, 

Keďže ďalši vfvoj po roku 1948 & nás, ztprlčlnloi 
zmenou politickej a kulttirnej situácie už orlent4cta, 
ako ju postuluje Ferenczy, nedovoloval, jeho vystdpellll 
s programom široko chápanej národnej hudby vyznlm 
dnes skOr epizódne. Treba ho však chápať ako eman
cipáciu ~tvoja v 60. rokoch, kedy riešenie .,obsahu 116-
rodného , resp. pomeru národného a svetového dostalo 
konkrétnu podobu v tvorbe plejády s lovenskfch sklada· 
tel ov "strednej generácie" (Berger, Zeljenka, Ma lovec, 
Parlk, Hatrlk a dalšl ). Tito skladatelia sa už plne pri· 
spôsobili "požiadavke dňa u. ktor\1 diktoval .,svetoyt• 
vfvoj hudby. 

Zdá sa, že dnes sa už otázka ,.národnosti" v budbl 
u nás temer vytratila. V času hudobnej kritiky sa viU 
môžeme ešte s tále stretntlť s pokračovanlm Unie, ktora 
sa snaž! v prvom rade saturovať potreby etnika 
(., . .. treba nám hudbu ha rmonlck\1, krásnu . .. t4to po
tenciá lna komunlkatfvnosť je jedna z najdôle!ltejllcll 
vec! ... w I. Podrackf) . Tu však treba poi!Uať 1 ae_,.. 
l!enstvom negácia vfvoja hudby, i!l iri v rel6cU k ,.. 
hybu vo svete alebo v lndividu6lneJ vfvoJoveJ lbdl ll
ho-ktorého akladatera. 


