
Bratislavské džezové dni svojim 13. ročnfkom optl tov
ne dokáza li opodstatnenosť medzinárodnej reputácie, 
ktorá pramen! v kvallta trvnom raste úrovne tohto podu
jatia, podmienenej adekvá tnymi krité ria mi v9beru účin
kujúcich. V dňoch 23.-25. októbra 1987 prlv!ta la naša 
metropola priaznivcov a vyznavačov tejto hudobnej ob· 
lasu exkluzfvnou ponukou džezov9ch osobnos t( sve to
vého v9znamu. K mená m hv iezdne j verkostl z minulosti 
( spomeňme napr. Chlcka Coreu, Larryho Corve lla , Johna 
MacLaughllna , Stan leyho Cla rka, Bobbyho McFerr ina, 
Les tera Bowieho a ďal šieh ) pribud li v tomto roku napr. 
vystúpenia Bllllho Cobhama, Johna Abercrombleho a Mi· 

Niektor9ch z jej predstavitefov zd r užuje skupina skú
seného hráča na bicie nástroje Frederika Noréna, kto
rá sa v skladbách Ch. Sperlnga, E. Svenssona , J. Mllde
ra a F. Noréna priklonila ku klasickému matnstreamo
vému prúdu. 

Dra maturgickú ponuku ma la s pes trlt švaj čiarska sku
pina The Smoking Band s tradičnou džezovou OL·ten 
táclou. Jej vystúpenie však bolo poznačené lntonačnýml 
a inš trumentálnymi nezrovna losfaml, a tuk nepomohll 
ani inokedy ta k pôsobivé džezové š tandardy swingove j 
éry. 

Z 29. ročnfka Medzinárodného džezového festiva lu 
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John Abercromble z USA pa tr( k najvýznamnejšfm 
gitaris tom svetove j džezove j scény. Do Bratis lavy pri· 
šie l s nie menej s lávnym hráčom na bicie nástroje 
Petrom Erskinom (známym svojou spoluprácou so St. 
Kentonom, M. Fergussonom, skupinami Wea ther Report 
či Ste ps A head) a hráčom nu kontrabas Marcom John· 
sonom. Vo svoj ich jazz-rockových kompozfclách rapso-
dického charakteru však john Abercrombie nena plnil 
dostatočne poves t spojenú s jeho slá vnym menom - 
čiastočne m u ju pomohli obháj iť práve jednoznačnej· 

šie <1 priumočl<u·ejšie rockové postupy s naliehav9m 

Bratislavské džezové dni 1987 
chaela Breckera, ktor( na začiatku sedemdesiatych ro
kov spolupracoval1 v známej jazz-rockovej fo rmácil 
Dreams. Toto hudobné zumeranle s polu s ďalšfml mo
dern9ml prvka mi džezovej syntézy poznamenala aj Ich 
sťíčasnú umeleckú tvor bu, a tým aj charakteristiku toh· 
toročného pod uja tia. Podnetom k všeobecnej spokojnosti, 
ktorá po skončeni. bratlslavs ltej džezove j prehliadky 
zavlád la, však bolo tiež poskytnutie dostatočnej plat
formy pre prezentáciu domáceho džezu: jednak v pres· 
tá vkov9ch vystúpeniach v Malej sá le PKO, ale a j na 
hlavnom festivalovom pódiu Spoločenskej haly. A v ne· 
pos lednom rude k nej prispela aj špecifická, vrelá a 
spon tánna a tmosféra , vytvorená citlivými a vnfmav9mi 
reakciami obecens tva , a to a j v prfpadoch, keď prezento
va né umelecké hodnoty konvenovali k ná ročnejšfm hu· 
dobným prejavom: spomeňme aspoň "fortlss tmo" apla uz 
spre vádzajťícl vystú penie skupiny Michaela Breckera z 
USA. Nášmu auditóriu vzdal hold a j predseda Medzi· 
národnej džezovej asociácie a hosť BOD '87, Charles 
Alexander z Vefkej Británie, ktorého pr!tomnosf pod· 
čiar kla v9znum a zora denie BOD do medzinárodného 
džezového diania. V rozhovore na tému významu a vply
vu džezu v kontex te kultúrne
ho diania 20. storočia okrem 
Iného povednl: "Myslfm sl, že 
džez je velmi bezprostredná 
hudba, je kombináciou citu n 
rozumov9ch schopnost!. Má 
bezprostredn9 emotrvny účinok 
a pritom je to "múdra" hudba , 
ktorej predchádza náročná a 
zodpovedná pl'fpr ava hudobnf· 
kov, schopn9ch Improvizátorov. 
Za na jdôležite jši považujem 
ta kt, že interpret na pódiu je 
zá roveň a j skladate rom". 

AJ v tomto roku u priamila 
drama turgia festivalu pozor · 
nosf na tle najaktuálnejš ie z 
dosla hnu tefn9ch hudobn9ch 
kvalit. Významnú úlohu tu zo
hrá va vysoká úrovei\ džezu v 
sused n9ch kra jinách , o čom 
svedč! aj tohtoročné zastťípe
nie popredn9ch hudobnlkov z 
Maďarska, Pols ka, Soviets keho 
zv!izu či cfalšfch európs kych 
kra jin. 

Jnzz Jam boree vo Varšave prišlo na BOD '87 Trio To· 
masa Kurašviliho a rozš!r ilo tak bohatú plejádu prvo
triednych sku pin a sólistov na BOD z kra jiny, kde sa 
džezu mimoriadne dar!, zo Sovietskeho zvtlzu. Komorná 
prezen tácia džezových š tandardov, bebopových člsel i 
moderne laden9ch kompoz!ci! odznela s ma ximálnym na
sadenlm a zaujatrm. 

Dobré meno pofského džezu je známe ďaleko za hra
nicami tejto kra jiny, čo prišla do Bra tislavy dokumen to
vuf vrtazná formácia mlad9ch porských h udobnfkov 
z 22. ročnlka fes tiva lu Jazz nad Odra, Walk Away. Ná· 
zov súboru evokuje smerovan ie americkej skupiny Steps 
Ahead nielen štylisticky, a le a j svojou Inštrumentáciou 
(K. Zawadzki - biele nás troje, A. Wendt - saxofón, 
B. Masell - vibrafón, Z. Jakubek - k lávesové nástroje, 
Z. Wrombel - basová gita ra a hos( skupiny, kubánsky 
perkuslonlsta Jose Thorez). Hudobná kultlvovanosf, za
nietenie i strhujťícl zápal s eminentnou nosnosťou mo
derného džezového obsahu chara kterlzovau pre jav štu· 
dentov a absolven tov Oddelenia džezu a populárnej 
hud by katovickej hudobne j a kadémie, pa triacich k naj· 

melodlcko-h<ll'monlcl<ým nábo jom, strieda júc šir oko kle· 
nuté témy, dáva júce vyniknúť improvlzačn9m zámerom, 
ktoré pripomenuli vystúpenie T. Rypdala z roku 1985. 

Americk9 virtuóz v hre na biele nástroje Billy Cob
ham je dnes už džezovou legendou. jeden z najv9-
zna mne jš fch spoluzakladaterov jazz-rockovej syntézy se
demdesia tych r okov - (spolupracova l s Mil esom Da· 
visom na albume Bitches Brew, s Larrym Cor yellom či 
Johnort\ McLaughUnom, ale a j johnom Abercromblem 
a Michaelom Breckerom a ďalšfmi na hral LP platne 
Crosswlnds , Shnbazz a Toto! Ecllpse ) - sa predstavil 
so svojou skupinou Glass Menagerie (Billy Cobha m -
biele nástroje, Garry Etkins a Todt Carton - klávesové 
nás troje, Garry Foote - basová gita ra, Sa David -
percusslons ). Prirodzenú černošskú spriaznenosť s r yt
mom l úplné ovládnutie hudobného nás tro ja prezentoval 
jazz-rockov9 a jnzz-funkov9 repertoár s pop· jazzov9ml 
e lementmi v kompozfclách B. Cobhama: Two for Two, 
In the Times of My Life, You Within Me, This One for 
Armando a v cfalšfch skladbách uveden9ch na koncer· 
te diváckeho magnetu BOD '87. 

Autentickú verkoorchestr li lnu h udbu 80-tych r okov 
prinies lo . vystťípenie ďalšej zá
morske j hviezdy - Sun Ra Ar· 
kestra. Vedúci súbor u, dirigen t 
a hráč na klávesové nástroje 
Sun Ra uviedol na svojej ceste 
zvukov9m koz.mom free-jazzová 
improvizácie poh lcujúcej ener 
g ie s far bami prlpomlnajťícimi 
afrlckťí hudobnú tra dfciu, po· 
ukuzu jťícu na kontinuitu čer· 
nošske j hudobnosti. Demonštro· 
val svoj vzfnh k Fletcherovl 
Hendersonovl, D. Elllngthono
vl čl Louisovl Armstrongov! v 
čfrej a originá lnej, v9sostne sťí
časnej Interpre tácii názvukov 
tém velikánov a fro-americk9ch 
blgbandov9ch inš trumen tác!L 
Tam spočfva jeho vlastn9 prí
spevok k džezovej his tórii, po· 
máhajúcl poslucháčovi spozná · 
vuf a odkr9va( netušené a ne
známe priestory hudobne j skú· 
senostl š freného humánneho 
posolstva pros tredn!ctvom hud· 
by, ležiace j na hranici fa ntá · 
zle, snu a naivity. Preds tavi
vosť dop l ňajťí na lvls tlcké prvky 
prehraté z tanca a pantomfmy. 
Interpre tované stťípencaml o 
heroldaml Sun Ra na jeho sym
bolickeJ ceste na planétu Sn· 
turn. 

Ceskú džezovú scénu v tom
to roku reprezentovalo mladé 
ambiciózne kvarte to Naima, je
don z mlnuloročn9ch flnalis· 
tov Európskej džezovej sútaže, 
ktorú orga nizuje Medzltt~rod
ná džezová federácia v Lever
kusene (NSR) . Okrem vedúce
ho skupiny, klaviris tu Zdeňka 
Zdeňka , je cfa lšfm invenčným 
lnstrumen tal!s tom súboru saxo
fonista František Kop. 

K dobre j tradfcli BDD pu t ri hosťovanie najvfznamnejš lch postáv svetovej džezovej scény; t . r . okrem 
"nestora" podujatia Petra Lipu ich rady rozšlril i Michael Brecker z USA (na snlmke vl avo) . 

Umeleck9m vrcholom BOD '87 
sa stalo vystťípenle skupiny 
Michael Brecker Band zo Spo
jen9ch štátov v obsadenf: Ml· 
chael Brecker - tenorsaxofón 
a elek tronlck9 dychov9 nás troj Adekvátnou sa javila účasť 

domácich s lovens kých džezo
v9ch hudobnfkov. Zaznamena la 
výruzné dlhoročné a ktfvne pôsobenie s peváka 1 neťínav
ného organizá tora nášho džezového života Petra Lipu, 
ten toraz s formá ciou Combo Petra Lipu, a le a j moder 
né ma lnstrea rnové snaženie s pr vka mi fusion mladej 
slovenske j džezovej generácie v prezentácii sťíboru 
skludate ra a gita ris tu Matťíša Jakabčica (M. Jakabčic -
gitara, ). Fa brický - biele nástro je, ). Griglák - ba· 
sov á gitara a ). Bartoš - trťíbka), ktor9 patril k tým 
najpr!jemne jšfm zážitkom. VIac ako ťíspešne do tvárala 
úspešnú prehl!adku domáceho džezu perspektrvna zosta
va VV Systém Vla da Valoviča, ter\ toraz s hosťujúcim 
sovietskym saxofonistom Georgi jom Garauanmn. Ten 
však v sk ladbách členov skupiny (D. Húščavu, P. Kvas
snva čl 8. Ba logha), vyja drujúcich smerovanie tohto 
blgbandového zosku peniu na súčasné ces ty m oderného 
pop·jazzového prúdu, nenašiel dos ť priestoru pre vý· 
raznejšie upla tnenie svoj ich nesporn9ch inštrumentál
nych predpokladov. V re pertoár i súboru sa čoraz úspeš· 
nejšle presadzuje s pevácka osobitosť Bartolomeja Ba · 
logha a pôsobivy inš trumentálny prejav Juraja Grigláka 

· basová gita ra . 
Vo š védsku vyra slií s ilná mladá džezov.~ generllcin. 

perspektrvnejšlemu zá kladu novej pofskej džezove j scé
n y. 

Prrtažllvé kompozfcle elektr!tlkovaného džezu skla
datela a klaviristu Bélu "S:zakcsi" Lakatoiía už svojimi 
názvami (Rainy Sunday - Daždivá nedefa, Greetlng Of 
The Suna - Pozdrav slnku, September Song - Septem
brová pi ese i\ a ďalšie ) vystihovali atmosfér u pokoja, vy
rovnanosil a melanchólie v hudobn9ch Impresiách a ná
ladách pr!rodného charakteru. Tie tvor ill r epertoár m a 
d arske j skupiny Hungaria n )azz Quartet (B. S. Laku· 
tos - klávesové nás tro je, P. Vasvári - kontra bas, V. )á
vori - biele nás tro je, G. Csepregi -- saxofóny, flautu ). 
Najsťíčasne jšie džezové tendencie v h udobn9ch fres

kách, minia túrach humorného chara kteru prezentovalo 
komorné združenie dychov9ch nástrojov z Velkej Bri· 
tá nie Itchy l!'ingers (Mike Mower - tenorsaxofón , 
fl au ta, Martin Speake - altsnxofón, klarine t, John Gra
ham - saxofóny, Howard Turner - barytónsaxofón, 
basklarlnet) . Spontánn y spôsob stt·hu júcej pódiove j pre· 
7.entácie s divadelnými prvkami skr9va l vo svojom v9 
raze náročné kompozičné a Interpretačné .!)la )strovstvo 
plné invencie a radosti z h ry. 

Snfmka : V. Andor 

Steiner EWI, Mic hael Stern _ , 
gi ta ra, Joseph Calderazo 

klá vesové ná str oje, )eU Andrews - basová gita ra Spe· 
cial EFX a Adam Nussbaum - biele nástroje. 
Američan Michae l Becker predviedol strhujúce 

tenorsaxotónové sóla a jeho hra na novom e lektronic· 
kom dychovom nástroji - wind synthestzer Steiner 
EWI - ktor 9 st sám zostrojil, fascinovali obecenstvo 
ekvlllbristick9ml r9chlymi behmi a polyfonlck9m1 
efek tami. Steiner EWI má saxofónový prstoklad a hrajúc 
jeden tón je možné ho zmnohonásobit pomocou syn· 
tezlítorov, takže nar az znie niekofko tónov, pričom 
nástroj má rozsah 8 oktávl Tento 38-ročn9 teno· 
menálny saxofonis ta , známy zo spolupráce s mnoh9mt 
najvýznamnejšlmi postavami svetového džezu a moder· 
nej populárnej hudby, spolu so svojimi spoluhráčmi 

strhujúcim v9konom zrušil hr nnlce medzi pódiom a pub
likom maximálnym prepo jenfm, čo dokumentoval aj fr e-
netick9 aplauz po skončen! tohto neuverltefného kon
certu o 3. h r áno. 

Koncert skupiny M. Breckera bol teda via c ako dôs
tojn ým vyvrcholen!m 13. ročnfka Bratis lavských džezo
vých clnf '87. BRANISLAV SLYŠKO 



Staccato 
• SKLADATEĽSKA SÚŤA! "ZLATí VENIEC 

MESTA BRATISLAVY". MDKO v Bratislave v 
spolupráci so SHF, ZSSKU a OIYetovfm 6sta· 
vom v Bratislave vyplsali skladatelsk6 s6fal 
"Zlatý veniec mesta Bratislavy" pre rovno· 
mennú interpretačntí súťa! vyspelých spevác
kych zborov dospelých, ktorá sa koná v rám
cl celoslovenského festivalu Slávnosti zborové
ho spevu. XV. ročnlk tohto festivalu sa usku
točni na jar 1988 a je venovaný 43. výročiu 
oslobodenia. Bratislavy. Zámerom súťaže bolo 
podnietiť vznik nových zborových skladieb a 
zároveň vybrať z ocenených zborov povlnntí 
skladbu pre interpretačnú súťaž. Do tohtoroč
nej súťaže bolo prihlásených celkove 8 skla
dieb vo všetkých kategóriách. 

V kategórii miešaných zborov: 
l. cena - nebola udelená 
2. cena - P. Cón: Prichádza pleseň 
3. cena - M. Koffnek: Tri mleilané zbory na 

texty slovenských básnikov 
E. Krák: 2 zbory z cyklu Symbo
lon mentis gratae 

V kategórii ženských zborov: 
l . cena - nebola udelená 
2. cena - P. Martinček: Tri lyrické zbory 
3. cena - nebola udelená 
V kategórii mužských zborov - nebola ude

lená žiadna cena. 

Ziadna z odmenených skladieb vilak nebola 
zaradená ako povinná - ňou sa stala Sloven
ská pleseň nár. um. E. Suchoňa. -os-

• KOSICKt DYCHOVt TRIO V MĽR. Hobo
Jistka Iveta Bachmanová, klarinetista J61lus · 
Klein a fagotista Vladislav Klein - členovia 
Košického dychového tria vystúplll v diioch 
8.-12. 9. prostrednfctvom Kultúrneho a infor
mačného strediska pri naiom zastupltelltva v 
MĽR v Silmegu, Mosonnyomagyarvárl, v Bé· 
késcsabe a v Orménykúte. Predniesli diela 
J. Myslivečka, J. Haydna, W. A. Mozarta, J. lber
ta, ale aj slovenských skladaterov M. Nováka 
a N. Bodnára. Po koncerte besedovali s obe
censtvom, rozprávali o nailom hudobnom ume
nl a hudobnom školstve. Ako sa v priebehu 
besedy ukázalo, predstavitelia maďarského hu
dobného školstva postrádali informácie o na
šich skladateJoch l Interpretoch. -aj-

• NARODNt SEMINAR KOMORNEJ A SYM· 
FONICKEJ HUDBY. V dňoch 2.-4. októbra 1987 
sa konal vo Frýdku-Mistku seminár pre nepro
fesionálnych vedúcich a dirigentov amatér
skych súborov, ktorý vyhlásilo Ministerstvo 
kultúry CSR. Seminára sa zúčastnilo vyile 100 
delegátov z českých krajov. Účastnlcl sl mali 
možnosť vypočut' odborné prednáilky, praktic
ké ukážky a koncerty z diel od klasicizmu a! 
po súčasnosť. Prednášky odzneli na tieto témy: 
interpretácia, analýza rôznych rytmov, proble
matika činnosti neprofesionálnych súborov z 
pohladu zrlaďovatelov atd'. Prehovorili doc. 
dr. J. Smolka, dr. J. Feld, prof. J. Smutný, doc. 
dr. O. Trhlik, tajomnlk L. Pyško a za sloven
skú delegáciu skladateJ J. Kowalskl. Praktic
ké ukážky prednieslo svedomite prlpravenfch 
6 českých súborov od komorných al po sym
fonický orchester. Koncerty mali velkú účasť 
obecenstva, takže neprofesionálne súbory sl 
odniesli úspech za svoje až profesionálne vy
stúpenie. -JK-

• CLENOVIA KRUHU MLAD'YCH TEORETI· 
KOV A KRITIKOV PRI ZSSKU sa zúčastnlll v 
dňoch 13.-15. októbra 1987 na exkurzii do 
regiónu Spiš. V Markušovclach navltlvlll Expo
zlciu klávesových hudobných nástrojov v leto
hrádku Dardanely, kde sa konal aj komorný 
koncert (Emilia Dzemjanová - organ, Basa 
Quintet Košice). Prezreli sl národnú kultúrnu 
pamiatku - Spišský hrad, d'alej Splilskú kapi
tulu, pamiatky v 2:elue a Chrasti, ako aj..- Le
voči a Spišskej Novej Vsi. Celé podujatie vie
dol predseda KMTK Ján Albrecht, organizačne 
ho pripravila dr. Bernarda Klczková. 

• KONCERT SOCR K 70. VtROCIU VOSR. 
Hlavná redakcia hudobného vysielania Cs. roz
hlasu v Bratislave v spolupráci so ZSSKU uspo
riadala dňa 11. novembra 1987 "Slbnostný 
koncert" SOCR-u, venovaný 70. výročiu VOSR, 
ktorý priamym prenosom z Koncertného iittidla 
vysielala rozhlasová stanica Devin. SOCR vy
nika júco dirigoval mladý sovietsky dirigent 
Vladimir Poňkin, ktorý nedávno v Bratislave 
hosťoval na BHS. Jeho energické, temperament
né gestá v úvodnej predohra Ruslan a Ľudmila 
M. l . Gllnku podčiarkli optimlstlckti náladu 
diela, jeho iskrivú virtuozitu vo zvukovo sýto 
znejúcej sláčikovej sekcii SOCR-u. nalille die
lo, Symfóniu e mol, op. 64 P. l . Cajkovského, 
interpretoval soCR sústredene, s citlivým pri
stupom k výstavbe melodickej Unie, plnej ro
mantickej obsažnosti. Každá časť tohto roz
siahleho štvorčasťového symfonického diela sa 
vyznačovala konclznosťou, a ako celok skladba 
vyznela grandl6zne v súlade s jej filozofickým 
podtextom. V dramaturgii .,Slávnostného kon
certu" zaznelo l dielo slovenského skladatela 
I. Dibáka Koncert pre violončelo a orchester 
op. 33 v presvedčivej interpretácii sovietskeho 
sólistu Igora Gavryša. Skladba vznikla na pod
net SF v r. 1985 a premiérovo bola uvedená 
na tohtoročnom TNSHT. Sovietskeho violonče
listu upútala svoJskou poetikou a sonoristi
kou. Dielo má predpoklady, ako sa vyjadril 
I. Gavryš, stat' sa kmeňovým repertoárom všet
kých slovenských violončelistov. Slávnostný 
koncer t SOCR-u s hosťuJúclmi sovietskymi 
umelcami bol prikladom spolupráce a vzá
jomneJ výmeny umeleckých hodnôt. - DD-

K životnému iubileu 
Márie Gáborovei-Lacknerovei 

Po ce19 život obklopujú človeka ne
spočetné podoby krásy ukryté v sve
te tvarov, zvukov, farieb. Rozdielnosť 
prejavov a zhoda podstaty - semien
ko večného trvania krásy - oboha
cujúc seba, obohacujeme Iných .. . 

Aby sa hudba stala trvalou súčas
tou duchovného sveta človeka. nie 
chvllkov9m potešenlm, otázkou mó
dy, spoločenskej prest!že, o to sa usi
lovala, tomu venovala Mária Gáboro-

vá-Lackherová v priebehu svojho 
dvadsafdeväťročného pôsobenia uči
telky klavlrnej hry na ludovej š kole 
umenia všetku svoju pozornosť, ná
mahu. 

Mária Gáborová-lacknerová pochá
dza z Rimavskej Soboty. Od raného 
detstva žlla obklopená svetom hud· 
by. Otec študoval kompozlclu u Zol
tána Kodálya, bol vynika júcim Inter
pretom klavlrnej 'komornej hry. Jeho 
zásluhou bol hudobný život v Rimav
skej Sobote na vysokej úrovni. Mat
ka, žiačka manželky Bélu Bartóka, 
absolventka Hudobnej aka démie v 
Budapešti, ,bola prvou učltelkou svo
je dcéry v hre na klavfrl. Ródný 
dom v Rimavskej Sobote, kde hudba 
mala svoje domovské právo, vystrie
dala Bratislava - Mária Gáborová sa 
!.lala žiačkou profesorky Turcerovej 
a Llchnerove j. Stúdlá ukončila roku 
1958. Roku 1970 absolvovala hudobnú 
vedu na FFUK, kde zfskala aj titul 
doktora filozofie. 

Od roku 1974 pôsoblla vo funkcll 
rladltelky ĽSU na Súťažnej ul. v Bra
tislave. Dobrá práca výborne zohra
tého kolektlvu, ktorý viedla, prináša-

la v9sledky v podobe úspešn9ch u
miestneni účastnikov súťaži z odbo· 
ru hudobného, v9tvarného 1 drama· 
tlckého. S pôsobenfm učltelov tohto 
kolekt!vu sú spojené mená dnes ul 
úspešn9ch umelcov - Táne Lenkovej, 
Jána Slávika, Ra jmunda Kákonlho a 
d a lšfch. Ľudová škola umenia na Sd· 
ťažnej ul. sa úspešne podielala na or
ganizovani početn9ch sOťažl a V9· 
menn9ch koncet·tov s družobnou ško· 
lou v Brne a Budapešti. Riadltelka 
školy Mária Gá_borová viedla výchov· 
né koncerty, usporadúvala prednál
ky z oblasti de jln hudby pre učlte
l ov ludových škôl umenia. Svoj zá
ujem o dejiny hudby prejavila aj 
publlkačnou a prednáškovou činnos
ťou na -muztkologtck9ch konferen· 
clách, v rozhlase 1 televlzll. 

V~etcl , ktor 9m bola prfkladom pria
telského vzťahu ku kolekt!vu bez 
akýchkolvek prejavov nadradenosti, 
ktor! sme takmer po trt desaťročia 
sledovali jej ušlach tll é ciele, za kto· 
rým! vo sfére hudobného umenia ne
únavne smerovala , jej clelavedomosf 
a vytrvalosť v práci, organizačné 
schopnosti, nekompromisnosť, tr, ako 
aj všetci jej žiaci, ktorým vštepila 
lásku k hudbe, umeniu, kráse, v tých· 
to di'toch Már11 Gáborovej -Lacknero-
vej k živo tnému jublleu srdečne bla
hoželajú. 

ALEXANDRA TAUBEROVA 

Bratislavský detský zbor 25-ročný 
V nedeľu 22. novembra sa v Slovenskej -filharmónii ko

nal jubile;ný koncert Bratislavsk~ho detsk~ho zboru pri 
MDKO pri prtležitosti 25. výročia jeho založenia. V prepl
nenej sdle SF, kde sldvnostnti atmosf~ru podčiarkla aj 
prttomnost predstaviteľov NvmB a MK SSR, prezentoval 
~bor v ndročnom dvojhodinovom programe svoju stičasnll 
znterpretačnti llro~eň i ďalšie umeleck~ ambtcie. Teleso, 
v ktorom sa vystriedalo už vlastne niekorko generdcil bra
tislavských školdkov, sa opiera o bohatll tradtciu a vynlka
jllce umeleck~ vedenie. Veď po prof. Strelcovi a dr. Halu
zlckom prevzala dirigentsk~ l umeleck~ žezlo E. Sarayovd
Kov6čovt1, ktord zbor llspešne vedie až dodnes. v posled
ných rokoch spolupracuje s 1!ou at mladý posluchdč VSMU 
a bývalfí dlhoročný člen zboru O. Saray ktorý dostal prt-
l ežitos( aj na tomto koncerte. ' 

V pestrej dramaturgii sme si vypočuli skladby sklada
terov od 16. storočia až po sllčasnost, pričom ich výber 
a poradie určovala skôr interpretačnd a umeleckt1 ndroč
nosf, než krit~rit1 dobovej či štfílovet postupnosti. Po už 
tradičnom Suchoňovom .zbore Akd si mi krdsna, zazneli die
la stičasných slovenských skladatelov M. Kortnka, L. Eur
lasa, E. Suchoňa, O. Ferenczyho, I. Hrušovsk~ho a T. An
d.'ra!lovana, ako aj skladby českých a svetových autorov . 
Bratislavský detský zbor predviedol velmi pekný, vyrovn·a
n!í výkon, starostlivo pripraveng a kultivovane, muzikdlne 
i nterpretovaný. Momentálne disponute aj kvalitným hlasO'
vým materidlom; 85 dell spievalo prirodzenými, farebne 
pekne zladenými hlasmi, až na maM chybičky krdsy, at 
intonačne čisto. Možno privelkd sllstredenosf a snaha ma
lých spevdkov zaspieva( čo natlepšie, ubrali trošku z bez-

prostrednosti a uvornenosti detsk~ho prejavu, z prirodzene/ 
radosti zo spievania. Z toho sn6ď vyplynula at miestami 
mdlo diferencovant1 výrazovost v prednese skladieb. Je 
však obdivuhodn~, ako sa deti vyrovnali s n6ročným re
perto6rom, pričom okrem už zžitých skladieb uviedli pre
mi~rovo_ a; niekoľko nových diel. Veľmi sympaticky vyzne
la natmá pomerne rozsiahla Vianočná hra [mald detskd 
spevohra) od T . Andrašovana, využtvatllca motfvy stargch 
pastierskych vianočnfích kolied. Zauttmav~ a ndpadlt~ bu
lo aj jei choreografick~ spracovanie za odbor nej spoluprdce 
M. furasf!vej . K spestreniu koncertu prispelo aj spolual!in
kovanie flautistkv M. Brausteinerovet vo výbere zo zboro
v~ho cyklu K. Slavick~ho farnt kolotoč a kvarteta DKJ 
pri Ov SZZ spolu s organistkou Z. fanáčkovou v znmnom 
Ave verum W. A. Mozarta. Nov~ perspektfvy telesa nazna
čilo vystllpenie mládežntckeho komorn~ho zboru, ktorý sa 
predstavil v samotnom bloku pod vedentm O. Saraya. U! 
dnes tento mladý dirigent dokdže strhnllf spevdkov k ma· 
xi~dlnemu vfíkonu a možno sa len teši( , ak bude aspd
nym pokračovaterom dirigentskej t radtcie svoje j matky. 
K celkov~mu kval/tn~mu výkonu zboru prispela v nemalel 
mil~re at klaviristka N . Bezeková-Kur ilovd, ktord spolupra
cure s BDZ už od roku 1969. 

Na zdver, vzhladom na tublleum, ži ada sa podakovat 
všetkfím - umeleckfím i nemenovaným organizačným spo
lupracovnlkom telesa, ktor t prispeli k tomu, že už ~tvrfsto· 
račie mdme v Bratislave výborný detský z/Jar, schopný za. 
uja( a j nt1ročn~ publikum, ale najmä vychovt1vajllci stovky 
nových nadšencov zborov~ho umenia a vdžnej hudby vôbec. 

MARTINA HANZELOVA 

Uratl1lavský detský zbor počas vystúpenia v súťaži Bratislavské deti spievajú 1987 Snlmkn: a rchiv MDKO 

z redakčnej pošty 
Výrazom dobrých Internacionálnych vzťahqv medzi nalou krajinou a 

lnf mi európskymi iltátml je v konečnom dôsledku l drulba mnohfch hu
dobých ikôl. Medzi ne patri l ĽSU v Modre, ktorá ul sedem rokov ~dr
žuje úzke kontakty s Muslkschule z Eisenachu, rodiska slávneho J. S. 
Bacha. Pri prlležltostl itátneho sviatku naillch severných susedov (7. ok
tóbra oslávili 38. výročie vzniku NDR) sa v okt6bri t . r. uskutočnila náv
iiteva elsenachskfch pedagógov a žiakov u nás. Informoval nás o tom Mi
lan URBANOVSKf, učltel zo Senkvlc, z listu ktorého uvádzame. 

Svoje maM družobn~ jubileum sme Ratnohovt1 [F. Chopin }, M. Sabolovt1 
oslávili 21.-23. októbra trojdňovým [F. Chopin }, I. Slaboňovd [P. I. Cat-
pobytom a hostovantm našich nemec- kovskitJ a M . Barboi'tkovd [ F. Cho-
kých prtaterov v Modre. Vo štvrtok pin}, na akordeóne A. Petrakovičovd 
22. 10. sme tu spoločne uskutočnili [L . Koželuh j a M. Sie kel l P. Fiala}, 
na ndm. Ľ. St úra vežový koncert z na tube D. Hartman [W. Gendelov} 
diel našich a zahraničných skladate- a na husliach J. Palla [0 . Riding} . 
lov. Večer sa v Kultúrnom dome · Ziaci dychov~ho oddelenia z Eisena-
Ľ. Stúra v Modre na spoločnom vy- chu sa predstavili 1'romt malými kom-
stúpent predstavili žiaci dychov~lw poztciami J. Kowalsk~ho a v zdvere 
oddelenia oboch škôl v skladbdch družobn~ho večera vystúpili úpravou 

piesn! ndrodov ZSSR pod ndzvom 
POZDRAV na!lim priaterom, venova
ných 70. výročiu Verket októbrovet 
socialistickej r evolúcie. V programe 

M. Francka, G. Friedricha a I . Giln
tera Habichta. Potom zahrali na kla
vlri B. Tavalyovt1 [W. A. Mozart} , D. 

ďalej účinkovali: žiaci ĽSU z Modry: 
1\1. Sinwnovičovt1 na lwbo j i, M. Kozub 
na klarinete, M. fendrichovský 1111 
klarinete a M. a I. Kupkovičovci 1111 
t r úbkach a žiaci Musikschul e z Eise
·naclzu: W. fupt, S. Gutza a M. Beya 
na trúbke, M. Fingerhut na lesnom 
rohu a P. Kallenbach na trombóne. 

Na družobnom koncerte sa zal!ast· 
nili a j vzdcni hostia: riaditel Musik· 
schule v Eisenachu foachim Grasny 
s manželkou, hudobný skladatel Jtl· 
lius Kowalski a riaditel Kultarneho 
strediska NDR v Bratislave, Loach 
Gilnter. 

V rdmci pobytu v Modre sl hostia 
so zt1ujmom prezreli expondty Mtlzea 
I~udovtta Stúra, videli umelecka prd· 
cu slovenských džbankdrov a malta· 
rov v Slovenske j rudovej ma{ollke a 
s nevšedným zdujmom sa interesovali 
o ta;omstvt1 pestovania vlnnef r~vy. 

V der! svo;ho odchodu do vlasti 
23. októbra si e!lte prezreli nlektorl 
zau jtmavosti Bratislavy. Budaci rol: 
bude patriť zasa n6JJšt eve Modran011 
v Eisenachu. 



Legendy a fakty 
K 250. výrol!iu smrti Antonia Stradivariho 

18. decembra uplynie 250 rokov od úmrtia legenddr
neho tallanskeho husliara, ktordho ndstrote podnes Strla 
neprekonanú sldvu ich tvorcu a ktordho husle sa stali 
jedným z naJdokonaleJStch akustických zdzrakov medzi 
uSetkými hudobnými ndstrotmt. VySe dvesto rokov sa 
stovky husliarov i vedcov mdrne usilovali rozlúStl( prt
člny Ich estetických a zvukových vlastnostt, vznikli 
mnoM teórie a hypoMzy. O cremonskom veľmaJstrovi 
a jeho prdci sa naptsall desiatky viac-menej fundova
ných i mysti/ikovaných knih a Stúdi í, no doneddvna bez 
uspokoflvých odpovedt na zdsadné otdzky. 

A čo vieme o l'!om dnes? [eho život ostane sčasti 
navždy zahalený ta;omstvom; nevieme bezpečne, kde 
a kedy sa narodil (pravdepodobne 1644}, nepozndme 
jeho autentickú podobu (dva predpokladand portrdty sa 
Iluzórne}, ani kde spočtva;ú teho telesnd pozostatky 

Odajný Stradivariho portrét ll roku li91 na dobovom 
medall6ne. 

(všetky kosti z rodinneJ hrobky boli po zrúcanl kasta· 
la sv. Dominika r. 1869 uložené kdesi pred mestskými 
hradbami v spoločnom hrobe}. Aj na mieste teho dvoj
poschodového domu stoja v súčasnosti moderné viac
podlažné domy. 

Stradlvartho životné osudy môžeme spolahlivo sledo
vať asi od jeho dvandstich rokov, keď ho v Cremone 
prijal za ul!tia Nicola Amati (1596-1648}, najsldvnefšl 
husliar tohto mena. Vďaka genidlnemu nadaniu a ust· 
lovnosti už jeho prvd ndstroje po osamostatnení mi 
tak dobre na odbyt, te si mohol ako 23-ročný založi( 
rodinu. Bol dvakrdt ženatý a v!íetkých tedendst det! 

Slovenská filharmónia 
ABONENTNt KONCERTY A a B 
12. a 13. novembra 1987. Koncertni sieň SF. Ch. W. 

Gluck: Orfeus a Eurydika - tragicki opera Y troch 
dejstvách. Koncertné predvedenie diela pri prlle!itostl 
200. výročia ú111rtia skladatela. Stitna filharm6nia Koii· 
ce. Slovenský filharmonický zbor (llbormajster Peter 
Hradil a . h.). Dirigent: Ewald Korner. S6listi: Magdalé
na Haj6ssyov6 (Eurydika), Marianne Ekllifovi (Orfeus) 
- Svédsko, Jana ValUkovi (A111or). 
•Zdá sa, že najvSiznamnejšou udalosťou gluckovského 

roku bolo na Slovensku uvedenie jeho reformnej opery 
Orfeus a Eurydika. Zial, projektu sa neujala opera 
SND - ale (koncertnej Slovenská f1lharmónia. Dielo 
zaznelo v tal1ančine, čo svedči o vychádzani z pôvod· 
ného - tzv. viedenského - tvaru opery. 

VSiznam Glucka je his toricky nepochybne velký -
zvlášť pre dejiny opery. Nás však zaujíma - po rôz· 
nych peripetiách tejto javiskovej formy - najm!i hu· 
dobný odkaz tohto velkého zjavu európskej kulh1ry 
18. s toročia. Je to najmä neustále vyžarovanie ducha 
osvietenstva, jeho ušlachtilej prostoty, krásy a snahy 
o neafektovanú pravdivosť. Gluckova hudba poslucháča 
dneška aj v najdruma tlckejšich okamihoch preduchov
ňuje - v zrkadleni klasicis tických estetických Ideálov. 
PochopU pruvý lnterpretačnSi štSil tohto obdobia a kon· 
krétne Glucka, znamená hrať a spievať s vybrúsenou 
technikou, nie však suchopárne, s ohňom, ktorSi svieti, 
ale nespaluje, s noblesou a eleganciou, vznešenosťou 
i pátosom, vrúcnosťou, ktorá zďaleka nemá styčné body 
s expresivnosťou. Mysllm, že tieto znaky "gluckovské· 
ho" š týlu kongeniálne pochop111 sólistky: Marianne Ek
liHová s krásnym zamatovým tónom, ktorý v hrudnom 
regis tri dos tával priam temné zafarbenie, Magdaléna 
Ha jóssyová, svietivá a s tále svieža vo výškach, ale 
i vzorovo predvádzajúca, čo je pravé "accompagnato" 
(napr. v č. 401), resp. komorné spolucltenie v duetách 
s Orfeom. Vo švédskej altis tke našla ideálnu muzici
rujúcu partnerku! V pomerne menšich partoch sa uplat
nil aj jasný soprán Jany Valáškovej, ktorá zatial zbiera 
prvé skúsenosti z "velkého" koncertného pódia. Diri· 
gent, ktorý skrlltll partitúru o nlekolko tanečnSich čisel 
(na prospech veci - nujm!i vo finále opery, ktorá 
prirodzene graduje kompletným "Triomfl Amore"), si 
tiež dobre rozumel s kvalitne pripraveným zborom. Pe
ter Hradil v 1. časti diela dirigoval tiež druhý orches
ter (menši, doplňujúci zvukovú podobu opery) , a tak 
jeho funkcia bola dvojaká. Oboch sa zhostil profesio
nálne a so samozrejmosťou. Nezabudnutelná bola najmä 
dynamická stránka č. 21, 23, 25, 34, 36 a 45, kde Slo
venskSi filhaľlmonlcký zbor doslova strhol poslucháčov 
do prúdu oduševneného a preclteného spievania. Ko
šická Státna fllharmónla predviedla pod taktovkou Ewal
da KOrnera jeden z nujvUčšlch výkonov na bratislav
skom koncertnom pódiu. Svajčlarsky dirigent tento or· 
chester nás trojovo scelil, zušTuchtll a dal mu š týlovl1 
jednotu. Samozrejme, v detailoch bolo možné čo·to aj 
vyčltaf (napriklad č. 18 - Tanec fúrií s nie vždy 
presnými nástupml), ale a j mimoriadne vyzdvihnúť: ho-

bohato zaopatril. Synovia Francesco {1671-1743} a 
Omobono {1679-1742} z prvého manželstva sa stali jeho 
fiakml a nasledovntkmi. No otca prežili tba o niekoľko 
rokov, a ani zďaleka nedosiahli fehn majstrovstvo. 

A. Stradivari zhotovil svoje prvé husle ako 13-ročný, 
posledné majú {azda neskorSte) prlptsanú pozndmku: 
.,zhotovil ako 93-ročný". Medzi svoJimi zdkazntkmt mal 
krdlov, kardlndlov, knležatd t bohatých meštanov, Co 
mu dopomohlo k takej sldve a bohatstvu, že v Cremone 
sa hovorievalo: "ri cca come Stradivari" f "bohatý ako 
Stradivari" J. No majster žil vždy skromne, Iba svojeJ 
prdci a rodine. 

Počas dlhé/zo života zhotovil vySe tlstc rtJznych stru
nových ndstrojov, z ktorých je podnes zndmych do !!est
sto {z toho vyše pätsto husielj. K vrcholnému majstrov
stvu sa dopracoval až koncom 17. storočia svojtm tzv. 
velkým modelom, ktorým dosiahol dokonalú zvukovtí a 
esteticktí rovnovdhu. Hoci bol sldvny a bohatý už za 
svojho života, jeho ndstroje boli plne ocenend až v 
19. storočt, keď spolu s huslami Giuseppe Guarnertho 
del Gestí {1698-1744} zatienili dvestoročný prlmdt Nem
ca f akoba Stainera {1617-1683}. Odvtedy kralujtí vo 
všetkých koncertných siel'!ach, a už dosiahli cenu mi
lión doldrov. V CSSR sa v stíčasnostl nachddzajtí dvoje 
Stradlvarlho husle. [edny sú majetkom ndr. um. [osefa 
Suka, na druhých {vo vlastntctve štdtuj hrd prlmdrlus 
Ceského kvarteta zasl. um. JiFt Novdk. 

Mnohé legendy o Stradivariho "zdzračnom" laku, vy
hynutom "balzamovom" smreku, jeho žlvtct a pod., ako 
o podstatných prlčindch krdsy a zvuku Jeho ndstroJov, 
sa prvýkrdt podarilo vieryhodne vyvrdtlt Iba pred nie
koľkými rokmi talianskemu husliarovi, rezbdrovt a reš
taurdtorovi Slmonemu Francescovt Saccontmu { 1895-
1973}. Výsledky svojich celoživotných výskumov zverej
nil v knihe "ra;omstvd" Stradivariho {1972}. Na zdklade 
dôvernej znalosti Stradivariho diela {reštauroval 350 
majstrovských husle!, no mal v rukdch takmer všetky}, 
za pomoci vedcov i natmoderneJštch prtstrojov, krok 
za krokom analyzoval do natmenštch podrobnostt všetky 
teho pracovnd postupy - od výkresov cez jednotlivé 
konštrukčné princtpy až po pôvodné Ingrediencie lako
vých receptúr. Po analýze pristapil k syntéze a podla 
ziskaných poznatkov zhotovil {až na vek} nerozoznatel
nú kópiu Stradivariho intarzovaných a ornamentami zdo
bených llusiel. Podarila sa mu tak dokonale, že vzbu
dil úžas expertov na celom svete a jeho husle sa stali 
súčastou stdlej expoztcie medzi na;vzdcnejštmt cremon
skými ndstrofmi v miestnom mestskom mtízeu. 

Sacconi prvýkrdt dokdzal, že Stradivari nemal žiadne 
tajomstva, a že v jeho prdci okrem geniality a kon
zekventného rozvljania známych princtpov a praktik 
nebolo nič tatomného, tobôž nadprirodzeného. V kon
!itrukcil modelov ndstrojov vychddzal z renesančných 
geometrických poznatkov (zlatého rezu, Archtmedovej 
a Vignolove; spirdly} podobne, ako Leonardo t Mlche
lanqelo. Zdklady konzervovania a lakovania rezonanč· 
ných drevln prevzal od najväčštch majstrov starého ta
lianskello lntarzného umenia a prtrodné živice a potreb
nd ingrediencie spolu s natlepštmi dovdžanými drevina
mi kupoval v Benátkach. Isteže dokonale rozumel akus-

cl pianové miesta v č. 5 (Lasciatemi), alebo atmosféru 
baletného člsla 31 s dominujúcim krásnym flautovým 
sólom. Stretnutie s Gluckom na pódiu SF bol teda 
dôstojným uctenim si jubilanta UNESCO. 

TERtZIA URSINYOVA 

17., 18., 20. novembra 1987. Abonentný cyklus A, B, C, D. 
P. HeJlendaal: Concerto grosso, op. 3 č. 2 d mol, 
A. Vlvaldi: Koncert pre dvoje husU, vlolonl!elo a sličiky, 
op. 3 č. 2 g mol. D. Sostakovič: Ko111orn6 symf6nla, 
op. llOb ; J. Ch. Bach: Koncert pre klavir a orchester 
č. li G dur; l . Zeljenka: Rozhovory pre violončelo s6lo a 
komorný orchester; W. A. Mozart: Koncert pra klavir 
a orchester A dur KV 414 (cyklus C, O). Slovenský 
komorný orchester, umelecký ved6ci Bohdan Warchal, 
Juraj Alezander - violončelo, Yaeko Yaaaae, Justus 
Frantll - klavir. 

Slovenský komorný orchester mal od počiatku sezóny 
nezvykle velký priestor na abonentných koncertoch 
všetkých cyklov v Bratis lave, dalej v Piešťanoch, Pra
he, u po tieto dni absolvujú prvý trojtýždňový zájazd 
v novej zostave po NSR. Po rezonanciách s hudbou Su· 
choňa, Janáčka, Bartóka, na pos ledných vystúpeniach 
presvedč111 o plnom tvorivom zaangažovani v Komornej 
symfónU op. 110b Na pamiatku obeti fašizmu a vojny 
od D. Sostakovlča muzikantskou lnvenčnosťou, dy· 
namicko·nrtlkulačným a rytmickým pôdorysom, oscilujú
cim a rozvfjajúcim prvky kryptogramu D. Sch-d-es-c·h, 
vytvor111 hudobno-formový celok, do ktorého vstup jed
notlivca na báze rešpektovania kolektlvneho myslenia 
sa s tal neodvolateTným. A v Sostakovičovi im to vyšlo 
vari zauar najkompaktnejšie. 

l v ďalšej skladbe súčasnika - tentoraz Slováka 
I. Zeljenku Rozhovory pre violončelo sólo a komorný 
orchester, snaž111 sa o maximálnu sú.stredenosf. Sólis
tický part po premiére rakúskeho violončelistu Hein
richa Schiffa na BHS '85 prevzal do repertoáru violon· 
če lista Juraj Alexander. Po eruptivnom Schiffovl volU 
Alexander s triedmejšiu koncepciu interpretačnej opros
tenos ti, využfvajúc bohatú paletu nálad, zlomov, dia· 
logizujúcich rovin Zeljenkovej hudby. Išlo mu skôr o 
stmelenie, vyrovnanie bohatého toku impulzivne j hud· 
by do is tého monolitu rovnováhy, kludu, bližšieho vlast
nému naturelu a interpretačnému rukopisu sólis tu. Bol 
to názor syntetizujúci intelekt, ratio, cit skladatela v 
pokojnom interpretačnom toku. 

Ak v súčasnej tvorbe už u SKO prevláda homogén
nosť zvuku i jednota názoru, stará hudba ešte postráda 
predoš lý esprit jedinečnosti a jednostrunnosti. Pokial 
sólisti - Warchal, Sestáková, Alexander vo Vivaldim 
a obaja huslis ti v concertine Hellendaala - prejav111 
spoločné ladenie v zmysle nástrojovej l štýlovej iden
tity, súbor pos tráda! zvukovú vyváženosť skupin. Spo· 
!očné c!tenie je odrazom praxe. V klavirnych partoch 
koncertov J. Ch. Bacha ·a W. A. Mozar ta vystúpili hostia . 
Z Japonska Y. Yamane zos tala pri perlivej technike, bez 
hlbšieho pochopenia podstaty Bachovej parti túry, znač
ne odlišná od svojho kolegu Frantza. Naturelom t•oz
dielne typy, žiadali od súboru pohotovosť a prispôso· 
bivos ť, čo Warchal ako výborný partner a sprevádzač 
dosiahol plnou zaangažovanosťou súboru. E. CARSKA 

Jedny z najkrajiUch intarziami a kreslenými ornamenta• 
ml zdobených huslef "Helller" ll r. 1179. 

tickým vlastnostiam dreva, ktoré sa snažil čtm najten
šle opracovať. Huslovd dosky a luby homogenlzoval lát
kou podobnou vodndmu sklu. Medzi farebné a zdkladntl 
vrstvu laku natiera! substanciu, ktord zabraiíovala vpt
Jantu sa farebného laku. Ako jediné farbivo použlval prl
rodntí marénu farbiarsku, ktorou sa ešte v minulom 
storočt farbili na červeno aj nohavice franctízskef arma
dy. V syntetickeJ podobe Je dnes zndma v maliarskom 
ument pod ndzvom kraplak. Ešte dlho by sme mohli 
pokračovať v odhalovant Stradtvarlho "tajomstiev", kto
rd nimi nikdy neboli. Zdsadne použtval Iba domdce a 
exotické prtrodnd ldtky, dokonca miesto brtísneho pa. 
pleru drevo a lak brtísll žraločou kožou a v Taliansku 
bežne rasttícou prasllčkou. Zial, neskoršl revolučný ro·Z• 
voj cMmie v podstatnej miere nahradil väčšinu týchto 
prtrodných substanclt, v dôsledku čoho sa na ne {!o
skoro zabudlo, ako i na spôsob Ich použtv·anta a mte
§ania. V husllarskom ument sa to radikdlne odzrkadlilo 
už koncom 18. storočia na negattvnych akustických t 
estetických {naJmä lakovfích) vlastnostiach strunových 
ndstrojov. 

Sacconi žial už nemohol dokonči( svoju medzntkovtí 
celoživotnú prdcu venovantí výskumu Stradtvartho die
la. No stihol vychovať v New Yorku {kde pôsobil 40 
rokov l viacerfích nasledovntkov, v stíčasnosti medzlntf
rodne uzndvaných husliarov, ktort budtí musie( ukonl!tt 
dielo svofho učitela. 

V decembri sa v Cremone opä( rozozvučia viaceré nd
stroje A. Stradivartho, na pamätných oslavdch sa ztí
častnia mnoht umelci l ndvStevntcl z celdho sveta. V 
mestskom mtízeu uvidia okrem huster natsldvnejštcri 
majstrov klasického cremonského husliarskeho umenia 
aj podstatntí čast zariadenia husliarskej dielne A. Stra
dlvartho. Mnoht navšttvia dnes už svetozndmu miestnu 
husliarsku školu {založentí r. 1937 l, v ktoreJ sa podla 
Sacconlm rekon§truovanfích pracovných postupov a 
prakttk pripravujtí na svoje budtíce povolanie mladt 
husliari z mnohých štdtov , aby aJ naďalej §trili sldvu 
tohto prastardho umeleckého remesla. 

MIKULAS KRESAK 

CYKLUS KONCERTOV SOCASNEJ HUDBY 
Ani druhé podujatie tohto druhu, ktoré sa konalo 

11. novembra Y Moyllasovej sieni SF, nezaznamenalo 
návštevnfcky úspech. V slovniku recenzentov existuje 
istý rebriček epitet na vyjadrenie účasti poslucháčov: 
krásna, priemerná, slušná, mohla byť lepšia, skromná, 
zarážajúci nezáujem, trápna, fiasko. Pre zhodnotenia 
záujmu publika pre toto podujatie by sme museli na
črieť úplne na dno. Očlnkujácich (Státny komorný or
chester Zilina s dirigentom ]anom Valtom a striedajúci 
sa sólisti) bolo totil viac, ako posluchičov pritom· 
ných v sieni. Opätovná ( kolký raz? l) neskoordinova
nosť a kcU (súčasne v ten večer odznela premiéra ba
letu, symfonický koncert SOCR·u a ďalšie kultúrne po
dujatia k výročiu VOSR) prinieslo velmi trpké ovocie. 

Kus poctivej práce a muzikantského elánu, ktorú vlo· 
ž111 do pripravy dramaturgicky pozoruhodného pro· 
gramu všetci účinkujúci, zasluhuje vyzdvihnúť už o to 
skôr, že dokázali za · takýchto nepovznášajú.cich pod· 
mienok podať prlkladné výkony. Usudzujúc z úrovne 
tohto podujatia, SKO prei lel velký kus za dosiahnutia 
najvyššieh mét v umeleckej zodpovednosti. To nebol 
štandardný, ale prfkladný výkon v dynamickom vypra
covan[, a najmä v preniknutl do podstaty interpretova
nej hudby. Výkon, ktorý s i nekládol za ciel iba reme
selné, ale umelecké stvárnenie Interpretovaných opu
sov. 

Ani nie prekvapenim, ako skôr potvrdenrm nema
lých možnosti svojho hlasu a jeho výrazových schop
nosti, bolo vystú.penie mladej sólis tky SND Jaroslavy 
Horskej v Soatakovičovom diele Seat b6sni Mariny Cve
tajevovej pre alt a komorný orchester op. 143a. Sym· 
patlcký zjav, milé vystupovanie, dôkladné vypracovanie, 
vrúcny prednes, znamenité technické zvládnutie, prf· 
kladná spoluprácu s orchestrom a dirigentom pripra
vili hfs tke nadšencov pre súčasnl1 hudbu skutočný zá
žitok. Umocnil ho a j výkon P. Kosorlna v Koncerte pre ho
boj a komorný orchester Radžepa Rad!epova. 

Dielo výdatne čerpá z melodických a najmä rytmic
kých prvkov turkménskeho hudobného folklóru, čo só
lista, orchester i dirigent s veTkým vkusom a živým spá
dom podčiarkovali. Is tý orientálny náter, ktorý autor 
vtlačil pulzu svojho koncertu, posilňovali a j dve baté
rie bicich nástrojov. Kultivované farby, pregnantné ryt
my, š iroké výrazové spektrum sólis tu i orchestra sa 
zaslúžili o nadšené prija tie a j tohto opusu. 

Záverom odznelo ďal šie koncertné dielo - Co•
certo bu ff o pre flautu (JAn Figura ml.), tr6bku (Jin Pa
hunek), klavir (Ľudmila Fraňovi), bicie (Libor Cabaj
i ek) a komorný orchester Sergeja Sloni111ského, ktoré 
skladater vytvoril v r. 1964, čiže v obdobi, ked aj u nás 
prenika li do výra zových prostriedkov sklada terov nové 
kompozičné prúdy. Dielo zaujme skvelou syntézou a dia
lektickou jednotou prisnej seriálnej práce, voinej alea
toriky s Tuctovou tradfciou skomorochov. Invencia auto
ra, výrazná fantázia interpretov, individuálny vklad a 
priznačné zanietenie, ktorým Zll1nčania opuncovával1 
všetky kreácie tohto večera, zanechali u prltomných 
pocit nadšenia a obdivu nad poctivo odvedenou prácou 
a zárove1'i však i smútku, že to!ká námaha sa môže a! 
takto trápne devalvovať! VJ,ADO CI!IK 



V dňoch 12.-16. októbra 1987 sa v Brne 
konal 21. ročntk medzindrodne; stUaZe hudob
ných rozhlasových reldcit Prix mustcal de ra
di'J Brno. Vedla tradičnej monotematickej stí
laZe (toho roku Llterdrne in~pirdcie v hudbe) 
sa Prix musical roz~trila o kategóriu B, v kto
rej sa hodnotili reldcie hudobnopubllcistick~ho 
charakteru. Akcia md aj svoj ~ir~t rdmec, pre
bieha ako stíčast Brnensk~ho rozhlasov~ho týZ
dlla a zdrove11 je pridruZend k Medzindrod
n~mu hudobn~mu festivalu Brno. 
Výborn~ organizačn~ zvlddnutie, vyddvante 

zaujtmav~ho bulletinu stítaZe, . poskytnutie pre
kladov scendrov v če~ttne a 2-3 svetovgch 
'tazykoch, to v~etko patrt azda uZ neodmysli
teľne k atmosf~re medztndrodnej rozhlasovej 
stítaZe. Sestndst rozhlasových stantc zo sied
mich krajtn (vrdtane CSSR) prihldsilo tohto 
roku do Brna 21 reldcif (12 do kategórie A a 
9 do kategórie B). Okrem Ceskoslovenska tu 
boli zasttípen~ rozhlasové stanice z Bulharska, 
Ddnska, Polska, Rumunska, Sovietskeho zväzu 
a zo Zdpadn~ho Berltna. 

Pri celkovcm postídent možno poveda!, že 
velkd väč~ina r eldcit spl11ala zdkladn~ krlt~rld 
medzindrodnej stíťaže t ak po strdnke esteticko
ideovet, ako aj z hladiska rozhlasov~ho stvdr
nenia a technickej kvality nahrdvky. T~ma "ll
terdrne in~pirdcte v hudbe" sa ukdzala - pod
ra očakdvanta - dost ~trokd, a tak sa medzi
ndrodnd porota stretla s mnohorakosťou prt
stupov, koncepcit, zamerant. Vedra bežných hu
dobnoslovných reldcit tu bolo možn~ sledova( 
cel ý rad programov vyznačujtíctch sa autor
ským, redaktorským at zvukovo-techntck!Jm dô
razom na netradičnost a novosť spracovania 
iste vďačne; t~my, av~ak predsa len zvddzajtí· 
ce; k určitej schematičnosti a tradicionalizmu 
vo výbere konkr~tnych ndmetov. 

Reldcie Ceskos/ovensk~ho rozhlasu v Bra
tisl ave sa už tradične vracajtí z Prix mustcal 
ako úspe~n~. Nie Inak to bolo tohto roku. Re
ldcia Na hudbu sa spýtaj bdsnika redaktorky 
PhDr. Etely Cdrskef, autora PhDr. Milana 
Adamčiaka a majstra zvuku lng. Pavla Han
zela ztskala 1. cenu v kategórii A. Zdkladn!J 
prtstup realizdtorov sa vyznačoval netradtčn!Jm 
pohladom na centrdlnu tému. Vychddzal pre
dov~etkým z hudobnosti po~zte ndr. um. Mila· 
na Rtífusa, a nie z vplyvu jeho bdsntckef tvor
by na mnohých zo slovenských skladatelov. 
Hudobnosť Rtífusovho ver~a sa stala zdklad
n!}m tematickým fadrom my~lienkov~ho posol
stva reldcie, ktor~ zdôraZ11ovalo predov~etkým 
fednotu hudby a llterattír y z hl adiska est etic
k~ho a j z hladi ska filozofick~ho prtstupu k 
umeniu. Kompozične vttaznd reldcia vydareným 
spôsobom syntet i zovala rôzne postu py umelec
kel publicistiky s odborným a eseflst ick ým slo•
vom umenovedcov, aj s hlboko ludskou výpo
veďou bdsnika . Organick~ zakom ponovanie hud
by umocnilo výpoveď tohto mimor iadneho roz
hlasov~ho diela. Re/dela ztskala aj cenu SHF. 

Druhé mi esto v kategóri i A udelili ex aequo 
reldcidm Pre vds, mate deti Cs. rozhlasu Plze11 
a Bal kónovd sc~na Polsk~ho rozhlasu. Jadrom 
pl zenskej reldcie je demon~trdcia jednoty hu
dobn~ho a bdsnick~ho výrazu na prtklade Er 
benových a Dvoi'dkových Svadobných ko~iel. 
Pol skd sntmka smerovala v iac k rozhlasove/ 
dramaticke j produkcii. Zndma sc~na z Rostan
dove j hry bola pretkand funkčne volenou hud
bou (napr . aj tíryvkami zo symfonicke f bdsne 
Cyrano de Bergerac nd~ho J. B. Foerstera). 
Tretou cenou odmenili re/dele Goethe a hudba 
Cs. rozľ!lasu Praha a Terra Mar iana Estonsk~
ho rozhlasu. Goethe a 'hudba fe v iac menej 
tradične poňatd reldcia, najviac zaujala po
rovnávantm hudobných spracovant ntektor!Jch 
Goetheových bdsnických textov . Terra Maria
na je založend na funkčnom prepofent nie· 
koľkých rovtn. Na pozadt historick~ho vývi
nu sa natprv sleduje miesto hudby a lttera
t tíry v živote estonsk~ho ndroda. Druhd rovi
na patrt llterdrnym tn~pirdcidm stíčasn~ho 
skladatela Valji Tormisa. 

V kategórii B, venovane/ hudobnopublicisttc
kým ior mdm, uptUa/1 predov~etkým t ie sntmky, 
ktor~ jednotliv~ publicistick~ stídy a ndzory 
demon~trovali na konkr~tnom živom hudobnom 
mater idli . Prvd cena tu nebola udelend, čo na
svedčuje tomu, že hudobntí publicistiku skutoč
ne treba e~t e skvalitňovať. Druhou cenou odme
nili reldciu Leningradskd hudobnd jar 1987 sta
nice Sender Freies Ber lin a dve tretie ceny 
r ozdelili medzi Cs. rozhlas Praha za r eldclu 
Spieval l en v mieri a Bulharsk!} rozhlas So
fia za Natvy~~iu sc~nu Bulharska. 

Prix musica/ de radlo Brno te jedinečnou 

prtležltostou pre konfrontdciu tvorivých výsled 
kov na poll hudby v rozhlase. 

MILOSLAV 'BLAHYNKA 

TENORISTA STEFAN MARGITA NA CESTE 

Košice - Praha - Viedeň 
O spevdkovi Stefanovi Margltovi som ptsala do Hudobného života pri prt

le~itosti ztskanta 1. ceny v kategórii mužských hlasov na medzindrodnej hu
dobnej stítažt Pra:!skd tar v r. 1986. Odvtedy uplynulo poldruha roka a živo
topis nddejn~ho talentu sa naplnil ďalľltmi zaujtmavými tídajmi: Významn'ým 
bolo predov~etkým jeho angažovanie do opern~ho súboru Ndrodn~ho divadla 
v L'rahe od sezóny 1986-87. Do Prahy prl!iiel z opery SD Ko~ice, kde v ro
koch 1983·86 vytvoril niekol ko zdvažn!Jch tíloh (Rodriga v Massenetovej ope
re Don Quitote, Alfr~d vo Verdiho Travlate, Lenský v Cafkovsk~ho Eugenovi 
Oneginovi, furka v Dvoi'dkovet opere Cert a Kača, Ernesto z Doni zettiho Dona 
l'asquala a Nemortno z Ndpofa ldsky, va~ek z Predanet nevesty od B. Sme
tanu a nlekolko operetných postdv ). Ndrodné divadlo mu poskytlo za po
merne krdtke obdobie ntekolko - kritikou pekne prifat!Jch - titulných tíloh 
v Stýlovo rôznorodom repertodri. E~.te pred oftctdlnym angažmdn tu na~tu
aoval Kudria~a do fandčkove; opery Kdta Kabanovd (tilulntí úlohu stvdrnila 
nar. umelkyňa G. BetíačkotJá J - to bolo v mdjl 1986. Už ako oficidlne pri
Jatý sólista mal svoju pražsktí premiéru v Prokofievových Zásnubdch v kld~
tore (17. októbra 1986), ktor~ hudobne na~tudoval vtedafší š~f. zasl. umelec 
Jirantl§ek Vajnar v réžii Ladislava Strosa a priam rozprdvkovo krdsnet kos
týmove; výprave fosefa feltnka, na sc~ne Vladimtra Nývlta. Smetanovo di• 
vaalo - ako sc~na Ndrodn~ho divadla - bolo priestorom ďal~ej Margitovej 
premiéry: Tamina v Mozartove; Carovnet flaute. Toto nddhern~, pre vľietk.lJ 
tttuln~ tílohy obtiažne dielo na~tudoval ndrodný umelec Zden~k Košler v r~
Zti zasl. umelca Karla ferneka, na scéne ndr. umelca Ladislava Vychodila 
a v kost!}moch Olgy Filipi a. h. Premiéry boli 12. a 15. decembra 1986. 
A napokon te tu GluckO'v rok 1987 a s ntm uvedenie Ifig~nie na Tauride 
v pražskom ND. Ifig~niu v kon-certnom stvdrnent diela (r~žta Miroslav Smrž) 
spzevala Slovenka Olga Oroltnovd (taktiež prma do Prahy z ko~ickej opery), 
u re sta - Stefan Margita. Dirigentom tohto repertodrov~ho čt sla ( premi~ry 
Dali 15. a 18. aprtla 1987) na sc~ne Smetanovho divadla je fan Stych. Ok'rem 
práce v už domovskom pražskom divadle md za sebou mladý, 31-ročný Ko~i
can Stefan Margita viacero významných koncertných vyst típent čl hostovant 
na zahraničnej scéne. A tu začtna nd~ rozhovor. 

NAdejnf reprezentant slovenskej vokAlnej ikoly - štefan Margita. 

Co považujete v uplynulom obdobi 
za najvýznamnejilie prlležitostl pre 
rozvoj a prezentáciu svojho talentu? 

. - Určite to bolo koncertné vystú
penie na BHS '86, kde som dostal 
prlležitost na polorec1tál - spolu so 
sopranistkou Elenou Hollčkovou. Mal 
som- možnosť zostaviť svoj recitál -
pred náročn~m fest1va lov9m publi
kom - z rôznorod~ch št9lov9ch ob
last( (Mozart, Bar ber, Holoubek, Hlo
bil, Messiaen) . Po koncerte na Praž
skej jari r . 1985 som dostal opäť šan
cu prezentovať sa na tomto medziná
rodnom fóre v r . 1987. V Rytierske j 
sále som spoluúčlnkoval s ďalšou lau
reátkou PJ '86 - Dl},gmar Peckovou, . 
a to 15. mája t. r. Okrem Iného som 
uviedol premiéru n ového plesňového 
cyklu Vá clava Rledlbaucha "Touže
nec", ktor9 kla die pred Interpreta 
nejedno vokálne úskal1e. Eš te pred 
vystúpenim na PJ '87 som spoluúčln
koval na koncertnom predvedeni Mys
Uvečkovej trojdejstvove j opery "Bel
lerofontés", ktorá zaznela ako novo
dobé premiéra v cykle Ceskej filhar 
mónie pod ta ktovkou švajčiarskeho 
dirigenta maďarského pôvodu Zoltá
na Peskóa (13. februára 1987) . Na 
uvedeni sa podlelal Pražský komor
ný orchester, Pražský filharmonický 
zbor a sexteto spevákov z rôznych 
krajin s veta . Dielo, ktoré má vzácnu 
hudobnú hodnotu, realizoval kolek
Uv zúčastnených a j na zázna m pre 
prnžsk9 Supraphon. (Pozn. aut. : o 
celom projekte sa podrobne pisalo v 
Gramorevue č. 10/87. ) Osobne som 
spieval koloratúrami obohatenú par
tlu Diomeda (celkove v Mysllvečko· 

Pripravila: -ZA-

ve j opere spievajú traja tenorls ti) . 
Ešte vo fe bruári t. r. ma čakalo ďal 
šie, nie nev~znamné vystúpenie v 
Smetanovej sieni - v rámci cyklu 
Medzinárodná tribúna mlad~ch umel
cov. S polskou sopranistkou Jolan
tou Wrožynou, mezzosopranistkou 
Dagmar Peck ov ou l CSR) a Symfonic
k~m orchestrom hl. mesta Prahy FOK 
(dirigent zas!. um. J!rf B!!lohlávek) 
som účinkoval na koncerte opern9ch 
árU a predohler. Dlhši čas spolupra· 
cujem a j so Štátnou operou v. Buda
pešti, kde chodim hosťovať ako Len
sk~ a Alfréd. Po minuloročnom vy
s túpení na fes tivale v Kudove j Zdroji 
(PĽR) mám opäť pozvanie na tuna j
ši Monluszkov festival. V januári 1988 
mám isť na základe vyslania MK 
CSR predsplevať do Milána, kde by 
som mal - v pr ipade kladného ohla
su - absolvova ť stáž. 

Okrem dobrého štartu na scéne 
pražského Národného divadla ste do· 
stali angažmán do viedenskej Volks· 
oper - od l. 9. 1987. Máte za sebou 
už aj pné ftloby, ohlasy, ftspechy. 
Ako sa táto práca "vyladila" s vaši· 
ml záväzkami v Prahe? 

- Aj keď som pr ijal angažmán vo 
VIedni (zatial tu ma jú záujem o moje 
účinkovanie do r. 1991 ), neprestal 
som by ť sól1stom ND. Vybral som 
s l neplatenú dovolenku - s t~m, 
že do Prahy chodim odspievať nie
ktoré preds tavenia, čim sl plnim svo
je umelecké a morálne záväzky vočt 
domácej scéne. Tak som v októbri 
spieval v Prokofievov~ch Zásnubách 
v kláštore v decembri zasa v 

Eugenovi Oneglnovl a v Carovnej 
flaute, v januári budem doma 
dlhšie, pretože ma čaká naštudovanie 
postavy Dona Ottavla (v tallančlne) 
do tzv. pražskej verzie Mozartovej 
opery Don Giovanni. TE)ším sa v tom· 
to prlpade najmä na spoluprácu s 
nár. umelcom Zd. Košlerom, ktor9 s 
viacerými mladými spevákmi vlastne 
doštuduje do staršej Inscenácie novA 
obsadenie. Osobnú premiéru budem 
mať - v tomto pripade - vo feb
ruári 1988. Don Ottavio ma však ča· 
ká aj vo Viedni - pravda v nemec. 
kej jazykovej verzii ... 

Aké dlohy máte za sebou vo Volka• 
oper? 

- Je to Vašek v Predanej neveste 
- v nemčine (12. 9.), Alfréd v. 
Straussovom Netopierov! (12. 10.) a 
Lorenzo v Auberovéj opera Fra Dia· 
volo (12. ll. 1987). Zdá sa, že dva· 
nástka je v mojom viedenskom dčln· 
kovani akési magické člslo. Podstat· 
nejšle je, že Vašek aj Alfréd sa stret
U u viedenskej kritiky s velmi klad· 
ným ohlasom - čo ma mimoriadne 
potešilo. Nielen pre dobré zhodno
tenie vokálnych kvaHt, ale aj nemec
kej prózy v operete Netopler, kde ja 
hovoren~ch pasáži "požehnane". Bola 
to vlastne obnovená premiéra klaslc· 
kého t1tuiu - na novej scéne, s no· 
v9m1 kost~maml a "nov~m režlsé· 
romu. Bol nim Peter Gruber a. h. 
(NSR), dirigentom bol Carlos Calmar 
z Volksoper. 

Aké iné zahraničné hosťovanie JÚo 
te pred sebou? 

- V na jb11žšom obdobi považujem 
za významnú ponuku štúdium novej 
Inscenácie Káti Kabanovej v Zeneve 
- v novembri 1988, kde mám stvár· 
niť Kudrlnša. Opera L. janáčka bude 
uvedená v českej jazykovej verzii, ule 
s medzlnárodn~m obsadenlm. 

Máte za sebou i dspeiiné predsple
vanie v Komickej opere Berlin. BRo 
dete hosťovať aj tu? 

- Režisér Harry Kupfer z Berlina 
ml ponúkol naštudovať v nemčine Do· 
na Ottavla a Tamlna. Pretože sa ne· 
chcem prenáhllt, pre vezmem tieto Zá· 
vllzky až po naštudovanl postáv do 
nemčiny - zatial ma čaká tallansky 
Ottavlo v Prahe a Tamtna hovorlm 
a spievam po česky v Jernekovej In· 
scenácll - taktiež v opere ND. Ne· 
dávno - po premiére Netoplera vo 
Viedni - ml bola ponuka z Berlina 
opäť potvrdená, na základe zhllad· 
nutla mojej postavy Alfréda a ohla· 
sov na Vaška. Som rád, že som n• 
sklamal - ani po s tránke vokálnej, 
ani jazykovej. Predsa len - hovorU 
prózu pred náročným zahraničn~ 
obecens tvom je .o niečo ťažšie, ako 
spievať v cudzom jazyku . • . 

Ako viem, spievate v 7 jazykoch ..• 

- Áno, okrem slovenčiny spievam 
po rusky, tal1ansky, nemecky, fran
cúzsky, anglicky a maďarsky. Prav
da, ak nepočltam češtinu, kde som 
mal krásne vokálne prHežitostl v 
cykloch nár . umelca Emila Hlobila 
(cyklus plesni Cesta žlv~ch, op. 83) 
a už spominaného Václava Rledlbau· 
cha. · 

Ceská odborná kritika o vás nap(· 
sala snáď najkrajiile slová pochv61. 
Zacitujem z Hudebnlch rozhledd ~. 
8/87, str. 364, kde Jltka Slavlková Dl· 
plsala na margo vállho koncertu na 
tohtoročnej Pražskej jari o. l. toto: 

"š. Margita mt prlpominal svojim 
spevom Petra Schrelera. Predovšet
k~m jeho hlas je nádherne posaden9 
v maske a v hlavovej r ezonancii, lah· 
ko pohybliv9, hladké rovné legato je 
prikladne držané na dychu. Pred· 
náša né plesne ma l dokonale naštudo· 
vané do na jmenš!ch detailov. Každé 
slovo zo splevaného tex tu bolo od· 
tieňované podla svojho zmyslu, cha· 
rakter plesni bol tlmočen~ s muz!· 
kálnou Inte ligenciou a plastickou, 
celkom zrozumlte lnou deklamáciou. 
Ma rgita dokonale zvládol problema· 
ti ku komorného pre javu .. . " 

Mladému tenoristovi Stefanovt Mar· 
gitovi, ktor~ho sme počuli ako Nemo
r ína v Donizet tiho Ndpoj i ldsky na 
sc~ne opery SND 2. jtína 1987 [veri· 
me, že nie naposledy), sa otvďra ok· 
rem domdce; sc(jny t iež prtležitost 
na zahraničntí reprezentdciu. Už z pr
vých ohlasov sa zdd, že bude rovna· 
ko tíspeľind, ako kladný ohlas pra!· 
skej kritiky po Margitovom ztskant 
taureďtskeho t i tulu na stítažt Pražskef 
;ari a ročnom angažmán v opere ND, 

PriiJravlla: -ZA-



SĽUBY - SĽUBY 
NEBOLI LEN StUBMI 

Nell Simon - Burt Bacharach: Sluby -
sluby. Muzlkäl v dvoch častiach. Te~:ty 
plesni: Hal David. Preklad: Karol Dloll· 
hý. Dramaturgia: Viera Petruiková. Účin
kujú sólisti, zbor, baletný súbor a or
chester spevohry DJZ v Preiove. 
Premiéra 2. a 3. októbra 1987 v Prelio· 
ve. (Recenzia je z reprlzy dňa 21. 10. 
1987.) 

Premiérou amerického muzikálu Slu
by - sluby otvorlla spevohra DJZ v Pre
šove svoju novú sezónu. Sluby sú sd· 
nickou adaptáciou filmového scenára 
Byt, autorov B. Wildera a l. A. DlamOJl· 
da. ( Fllm v hlavnej úlohe s vynikajú
cim jackom Lemmonom bol s úspechom 
uvedený aj v našich kinách.) Muzikál 
Sluby pochádza z tvorivej dielne popred
ného amerického dramatika Nell Simo
na, a utora nemenej úspešného muzlká· 
lového libreta Sladká Charity, ktorý má 
spevohra DJZ v Prešove vo svojom re
pertoári od r. 1986. 

Komorne ladený prlbeh priemerného 
Američana Chucka Baxtera v muzikáli 
Sluby je varnou transformáciou myš
lienkovej substancie Charity, pravda, v 
Iných vzťahových súvislostiach. jej ne
zlomný životný optimizmus je akoby 
predestlnáclou etiky a morálky Chucka 
Baxtera. 

Hudba B. Bacharacha je Introvertná. 

grafickým nápadom [napr. step v 2. dej
stve). 

Režisér Ján Šllan zvýraznil ludskii pod· 
statu prlbehu Chucka Baxtera. Cez Uí· 

. to postavu nastolil, rozvíjal a hladal od· 
poved na problém, ako môže a čl vôbec 

ka k tejto postave. Elena Kuinierová cit
Uvo vykreslUa dievča menom Fran Ku• 
bellková. Jednoznačne zvýznamnUa zá
stoj Fran a jej miesto v iistrednej P,Oln- . 
te prlbehu vo vzťahu k Chuckovl a k 
svojmu okol1u. I ďalši sóllsti vytvorlli 
dobré zázemie pre rozvinutie režisérov
ho zámeru. Tak to bolo napr. u zasl. um. 
J61iusa Piuuiho, ktorého Dr. Drey!uss 
bol nem1tene, až otcovsky chápajúca 
postava. Viac expreslvnosti sa žiadalo u 
Cyrila Kapca v postave J. D. Sheldrakea. 
V peknýeb výrazových iilohách sa uplat
nlll š . Jenfk, E. Jurčlkov6, D. Gerjakod, 
D. Kolová, V. Timočko, V. Leikov6, F. 

Sugestfvne sa prihovára poslucháčom, 
vychovaným kvalitnou muzikálovou hud
bou, l ked jej úloha v muziká li je pod· 
riadená textovej zložke. Vo svojom pô
doryse je hudba ucelenou zložkou diela, 
oprostená od lacných ha rmonlcko-melo
dlckých postupov, vrcholiaca duetom 
Chucka a Fran v 2. dejstve (Láska nle 
je lákavá ... ). Farebná Inštrumentácia, 
zvukovo charakterlsttcky sfarbená saxo
fónmi a vokálmi ženskej komornej zlož
ky je da!šlm prljemným hudobným záze
mlm muzikálu. 

SIBYomfr Benko (Chuck Ba~:ter) a Dorota Kolová (Marse MacDousallová) v zábere 
s inscenácie. Snlmka: Ľ. Marko 

Hudobné naštudovanie pripravil šéf
dirigent Jan Bedl'ich. Technická Istota 
jeho dirigentského gesta nebola vždy 
zrkadlom dHerencovaného zvukového 
výsledku 1 metrorytmlckého priebehu v 
hre orchestra D)Z. Prejavllo sa to nie
kedy v zvukovej bariére vzhladom k s6· 
listom i napriek ozvučenlu Ich spevu, 
niekedy v tempovom nesftlade s choreo-

môže byť človek sám sebou. Ostredn11 
myšllenku svojej réžie riešil J. Suan sds
tredene, štýlovo i technicky čisto. 

O postupné odhalovanle Iudskej pod
staty Chucka a jeho postoja k nastole
nému problému sa vynlkajftco postaral 
Slavomfr Benko, predstavuer te jto he• 
recky zaujfmavej a prlťažUvej postavy. 
Jedným z vonkajšlch Bankových charak
terizačných prostriedkov bola komika. 
Bola to však komika decentá, zbytočne 
neprehrávaná, neniitene dobrosrdečná, 
čim sóllsta ešte znásobll sympatie divá· 

Dvestoročnica 
Dona Giovanniho v Prahe 

29. októbra 1987 sme sl pripomenull 
dvesté výročie svetovej premiéry Molar
tovej opery opier, ktorá sa konala v 
dneinom Tylovom divadle v Prahe. Pre 
jeho rekonštrukciu sa usporiadatelská 
organizácia Pragokoncert rozhodla pre 
dve sftbe'žné preds tavenia: jedným bolo 
televíziou a rozhlasom prenášané pred
stavenie zo scény Smetanovho divadla 
v Prahe so sól1staml pražskej opery pod 
taktovkou národného umelca Zdeňka 
Košlera, a druhým koncertné predvede
nie opery v Dvorákovej sieni pražského 
Domu umelcov za spoluúčinkovania Cas
kej fllharmónle a Pražského fllharmo· 
nického zboru pod taktovkou národného 
umelca Václava Neumanna. Druhé, ntž-

šle recenzované podujatie otvorilo záro
veň slávnostný cyklus Mozartových dni, 
v ktorom odznell diela tohto hudobného 
génia v podani Moskovských virtuózov, 
Josefa Suka, Zuzany ROžlčkovej, TaUchov
ho a Smetanovho kvarteta, Viedenských 
fllharmonlkov pod taktovkou Claudia 
Abbada a koncertantné predstavenie 
opery Don Giovanni taUanskeho sklada
tela Giuseppe Gazzanlgu s dirigentom 
Leopoldom Hagerom. 

Sóllstické obsadenie slávnostného 
otváracieho koncertu tohto cyklu tvor!l1 
významn! medzinárodn! a českosloven
sk[ opernl umele!. KvaJUatrvne najlepšlm 
bolo obsadenie mužských iiloh: nemec
ký barytonista WOLFGANG BRENDEL nie 

Kadlec a clalif, ktoré tvor111 živé a tvár
ne zázemie pre real1záclu režisérovej In
trovertne ladenej koncepcie. 

Pekne vyznel zbor a ženská komorná 
skupina v naštudovanl zbormajstra Iva
na Pacanovského. Návrh scény a kostý· 
mov Vladimlra C•pa bol až neiinosne 
strohý. Choreograna Josefa Starostu ob
sahovala 1 prlfažUvé tanečné miesta, 
ktoré však vyžadovall väčšiu technlckii 
sústredenosť niektorých tanečnlkov. 

DITA MARENCINOVA 

je ani v Prahe neznámy. Ved v úlohe 
Dona Giovanniho vystupoval pred viac 
ako desaťročlm na sCéne Tylovho divad
la. Dnes je Brendel jedným z najvýznam
nejšlch predstavltefov nemeckej opernej 
školy a taktiež medzinárodne uznáva
ným mozartovským Interpretom. Jeho 
primárne lyricky ladený barytón lahod· 
nej farby zaujme aj premyslene diferen
covaným vokálnym prejavom. Iba v zá
vere opery musi vzhl adom na danosti 
vyššie ladeného hlasu mierne forslro
vať, aby prerazil zvukovú masu orches
tra (basisti v tejto úlohe podobný prob
lém nemajú, bojujú však s tessltúrou 
canzonetty 2. dejstva). Leporello je pre 
Raktlšana WALTERA BERRYHO asi život
nou kreáciou,. ktorá je 1 po 36 rokoch 
lnterpretécle jedinečná, vokálne 1 cha
rakterovo premyslená do detallov. Svéd
sky tenorista COSTA WINBERGH je tak
tiež uznávaným Ottavlom vďaka nádher· 
nému lyrlckému materiálu, ktorý v pos
lednom obdobi stmavel a ziska! na nos
nosti. Hravo zdoláva 1 ftskaUa koloratúr
nych pasáži najmä druhej árie [ktorá 
kuriózne a ko aj tretia ária Elvlry od
zne la, 1 ked do tzv. pražskej verzie ne
patr[). Ani o krôčik dalej od zahranič
ných kolegov nebol vzdialený Maset to 
nášho JANA GALLU, ktorý je jednou z 
jeho najvydarenejšlch kreácii. Nefahkú 
iilohu Donny Anny kreovala l mozartov
sky sktlsená MAGDAU.:NA HAJOSSYOVA. 
Olohu zvládla s prlznačnou profeslona
lltou. Otázkou zostáva ·Iba prfllš prteraz
né tvorenie niektorých tónov, ktoré na 
rozdiel od celkového výkonu neznell prá· 
ve najestetickejšie. [V úlohe Elv!ry, kto
rii nedávno tiež vynlkajtlco spievala, by 
sa s týmto problémom nestretla ). ú lo
hu Elvlry interpretovala po prvý raz 
SONA GHAZARIANOVA z Viedne, k torá 
je dnes uznávanou tnterpretkou úlohy 
Zerllny. Preto sme zaznamenall určitú 
neskúsenosť v recltatlvoch, zaujala však 
krása hlasového ma teriá lu a nesmierna 
muz!kaltta vokálneho pre javu. Sklama
nlm bola monotónna vo výraze 1 v spe
váckom prejave neatraktlvna, subretne 
ladená Zerllna V~NCESLAVY FREIBER
GEROVEJ, ktorá nedosahovala niveau 
svojich partnerov. AJ na krátkej ploche 
Komtdra objemom hlasu zaujal zaskaku
júcl slovenský basista SERGEJ KOPCAK. 
Vynlka jiicl výkon podala 1 Cesk6 fllhar
mónla pod taktovkou . VACLAVA NEU
MANNA. Dtskutabllo.ým zostávajú tba 
niektoré detally jeho koncepcie tém a 
dynamiky, ktoré prezrádzajú, že nie ver
ml lnkllnuje k typu mozartovského dl· 
rlgenta. ALEXANDER HANUŠKA 

Gramorecenzie 
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: 
KLAVIRNE KONCERTY C. 1 G MOL, 
OP. 25 a C. 2 D MOL, OP. 40 
S6llstka: Ida Ceruecká 
Slovenská filharmónia. Dlrlsent: Oli· 
ver Dohnányi 
Digitálna nahrávka 
© OPUS Stereo 9310 1&77 

Mendelssolmove klavlrne koncerty 
nepatria na koncertných pó~lách me
dzi najfrekventovanejšie. Súvisi to 
azda s pre trvávtJjúc im názorom na 
skladate rovu tvorbu, tradujúclm sa 
prak ticky odvtedy, čo k nej Richard 
Wagner vyslovil svoj tvrdý, negatlv
ny posto j: Menuelssolmova hudba sa 
mu zda la povrchná, fúbivá, bez hlb
ky. Is te , Mencle lssolm nepa tril k hu
dobným revolucionárom ako Liszt, 
Berlioz či Wagne1·, s taval sl1ôr na tra
dičných, overených formách a v hud· 
be neriešil n ijal1é fil ozo fick é problé
my. Tvoril prosto u dd ychovú hudbu, 
ktorá sa príjemne pocúva - presne 
tak, a ko je to aj v prfpade množstva 
Iných, a j súčasnýc l1 sklaclatelov. t 
tento druh hudby má však svojich 
prinznivcov, a má teda svoje zdOvocl 
nen!e 1 poslanie. Napokon, a j na 
Mendelssohnovi je čo obdivovať -
lalllm plynúca prirodzená Invencia, 
suverénne ovládanie formy l bohatá 
farebnosť jeho partitúr si nesporne 
zas lúžia pozornosť. V klavlrnych kon
certoch l< tomu pristupuje ešte pôso
bivá štylizácia sólového partu, posky
tujftca interpretovi vera možnosti na 
predvedenie vycibrenej prstovej tech· 
niky, ale 1 muzikal!ty. To všetko só
listka oboch koncertov, Ida Cernec
ká, v plnej miere využlva: v sv!ž· 
ných, 1 ked nie prehnaných tempách 
zvládla úskal!a Mendelssohnových 
koncertov imponujúcim spôsobom. Jef 
r ýchle pasáže sú jasné a zrozumltei
né, pomalým častiam nechýba patrič
ná spevnosť a celok je vystavaný 
koncentrovane. 

Z oboch Mendelssohnových koncer· 
tav je prvý relatlvne overa populár
nejšf, zaiste vďaka svojej bravt\rnostl 
a výraznejšej melodickej !nvencl!, ho· 
cl nájdeme v oboch dielach dosť me
lodických prlbuznostl. 

Orchester Slovenskej ftlharmónie 
po taktovkou Olivera Dohnányiho je 
Cerneckej spolahllvým partnerom a 
aj zvuková s tránka digitálnej nahráv
ky [M. Burlas a G. Sara!) je na zad· 
povedajúcej iirovnt. 

CHARLES MARIA WIDOR: SYMFONIA 
C. 5, F MOL, tOP. 42, C. 1 
UON BO~LMANN: GOTICKA SUITA 
OP. 25 
Orsan: Ján Vladimir Michalko 
Dlglt6lna nahrávka 
© OPUS Stereo 931117&4 

V poradi už druhá dlhotrvajúcu 
platňa nášho organistu ). V. Michal · 
ku je venovaná francftzskej hudbe. 
Prlnos francúzskych skladatelov 19. a 
20. stor. k rozvoju organove j hudby 
je Iste nesporný, pravda, nie všetko 
má - a je to prirodzené - neobme
dzenú. trvácnosť. Charles Maria Wlclor 
bol zaiste vo svojej dobe velkým In· 
terpretom l pedagógom, z jeho tvorby 
však žije už tba zlomok die l. Po vy· 
počut! jeho 5. symfónie op. 42, č. 1 
pre sólový organ pochoplme, prečo 
je to tak. Nápadité plochy sa tu strie
dajú. s málo výraznými úsekmi, kde 
bez potrebného kontrastu zaznieva 
!ba typicky organlsticky rutinované 
spájanie akordov (na jmä v 2. a 3. 
časti) . Väčšmi zaujme Iba variačná 
prvá a na ostlnátnom rytme vystava· 
ná plata čast [tá sa nap.okon zvykne 
uvádzať samosta tne - celá symfó
nia málokedy ). Celok pôsobf dos t 
nudne a treba podotknúť, že an! In
terpret nijako zvl áš ť neprispel k 
oživeniu te jto značne "vyvetranej" 
hudby. 

Hodnotne jšia a zaujlmavejšia je Go
tická suita Léona Boelmanua, predo
všetkým vďaka svoje j väčšej koncfz
nostl a výraznejšej kompozičnej prá
cl. V interpretácii však a j tu chýba 
mies tami väčšia vykontúrovanosť hu· 
dobných myšlienok a väčšia vyna
chádzavosť v r egistrácii. Naproti to
mu pekne vychádzajú. gradácie finál· 
nyoh časti u Wldora a najmä Boel
manna. 

Hudobným režisérom nahrávky je 
Martin Burlas, zvukárom Gustáv So
ra!. Design obálky Antona Fialu je 
v pods tate konvenčný, v sprievod
nom texte (dr. Aga ta Schindlerová ) 
by sa žiadal podrobnejš( rozbor 
oboch skladieb. 

ROMAN SKlEPEK 



NAS ZAHRANICNt HOSŤ 
TENORISTA 
NIC O LAI 
GEDDA 

Jediným znu jfmavým vokálnym 
hosťom tohtoročných Bra tislavských 
hudobných slávnosti bol švédsky te
nor ista Nicola! Gedda, zná·my operný 
nestor , ktorý však kuriózne nevysttl
pll na pôde opery Slovenského národ
ného divadla, ale a ko spolutlčlnku
jtlcl Interpret nn koncerte Slovinské
ho okte ta v Sloven~kej fllhnrmónll. 
Počas jeho Iba nle,koJ_l(ohodlnového 
bratislavského pobytu - pretože v 
tom čase vystupoval vo VIedni v sérii 
predstavenr Volksoper -. som požia
da l tohto operného svetobežnfka o 
ro2.hovor. 

VUeaf pAa Gedda, na opemom ja-

a me11oaopraalatka Barbro Erlckao
aoY6 v 61ohách Herolda a Ortrndy. 
Za dlrlgeatakfm pultom atAl Silvlo 
Vanlao. Poktalll ata aa lnterprato
Ya( aj nejak6 lat 61ohu 1 wagnerov
ak6ho tenorového repertoiru? 

- Nie, nepoktl.sll. Tento boj o wagne
rovskl1 kariéru som od začiatku dob· 
rovorne vzda l, pretože som po nle
k olkých predstaveniach badal, že 
mOj lyricky ladený hlas začal strá
cat na nexlblllte a stával sa fnž
šfm. Nebol som na ta kéto l1lohy hla
sovo predurčený. A ja som chcel a 
dodnes ttl.žlm spievať tl.lohu Dona Ot
tavia v Mozartovom Donovi Glovan
nlm. Chcem maf la hkosf hlasu pre 
obe árie .,ll mio tesoro" a .,Dalla 
sua pace". Preto som sa rozhodol 
Wagnerove tenorové party neinter
pretovať. Pri výbere repertoáru treba 
vždy starostlivo dbať na to, čo sa pre 
konkrétny hlas hodr a čo nle. A mla· 
dl umelci, a le aj sktl.senr dlrlgentl 
obsadzujl1 spevákov mimo odbor . To 
potom vedie k Ich skorému opotre
bovaniu a hlasovým krfzam. Vtedy ne
pomáha ani výborná technika spevu. 
Z tohto dôvodu som mal na vtedaj-

upernf nestor Nicolai Gedda 1 autorom prfapevku. Snfmka: S. KOnôzsl 

vlaku profesionálne vystupujete ul 
vyla 35 rokov. OabutoYBll ate v ex
ponovanej 6lobe Cbapeleaua v n led
kavo uvádzanej opere Cbarleaa Ada
ma Postlll6n 1 Lonlumaau. Ste vf
lnamnf m Interpretom 6loby Hoffman
na v Offenbachovaj opere, a tak 18 
vlia opýtam, aké ta jomstvo doktora 
Mlraklä vám pomohlo udrlaf al do
dnes tak svlel l hlas, a tr6fam al tvr
diť, eite zreliiu a datallneji lu vokál
nu interpretáciu ako predtfm? 

- Nie je v tom žiadne tajomstvo, 
ale v prvom rade ne us tála práca s 
hlasom. Po druhé, mal som to ob
rovské štas tie pracovať a študovať 
s dvoma výbornými hlasovými peda
gógmi, a to najmll s Paulou Novlko
vou, ktorá bola žiačkou známeho ta
lianského bar ytonlstu Mattla Bat tlstl
nlho a ovládala pravd taliansku vo
kálnu školu, ktor á umožňuje spievať 
až do vysokého veku. A po tretie, 
dôležitým aspektom v mojom živo
te je správna životospráva, nepljem 
a nefajčfm a nič vo svojom živote 
nepreháňam; po cell1 svoju ka riéru 
nespievam viac ako štyridsať predsta
venr do roka a l1lohy mimo svoj 
vlastný odbor zásadne odmietam. A 
pritom som vystupoval v mnohých 
moderných operách. 

Ako napriklad v 61obe Anatola v 
Barberovej opere Vaneaaa na scéne 
MET, ktoro. ate dm pramléroval v 
v roku 1958? 

- Ano, lebo sa jedná o výsostne 
lyrlckú tl.lohu a bola napfsaná špe
ciálne pre mňa. 

MyaUm ale, le vám v medllnárod
neJ kariére v roku 1958 pomohla naj
mii vala operná na hrávka pre firmu 
EMI - 6loha DlmltrlJa v Muaorgaké
bo Borisovi Godunovovl spolu s Chrla
tofrom a dirigentom Cluytenaom . . . 

- Máte tl.plnú pravdu, pretože me
dzinárodne upozornila na môj hlas. 

Na xačlatku ate boli naJml vyhfa
d6vanfm Interpretom lyrického a 
aplnto tallanakébo a franc6zakeho ra· 
pertoáru ... 

- Pomohla ml znalost šiestich sve
tových jazykov, ktoré boll už počas 
školských r okov mojou zá lubou, kto
rej som sa l neskOr mnoho venoval. 
A tak ma automa ticky potrebovali 
pre akékoJvek rôznorodé tl.lohy a ja
zyková bariéra odpadala. 

V r oku 1911 ate aa pok6alll po pr· 
vf raz aplevaf wagnerovak6 61ohu, a 
to Lohengrina. Mimochodom viem, l a 
vd lml vtedajlfml partnermi boli daea 
ul 1nAmy barytcnalata lngvar Wlxell 

šlu dobu dokonca 1 odvahu odmiet
nuť tl.člnkovanle na bayreutskom fes· 
U vale. 

Podobne aJ 1 repertoáru Richarda 
Strauaaa ate spievali Iba 6lohu ape· 
váka v Gavalierovi 1 rulou pra Her· 
barta von Karajaaa? 

- Ano, a ešte aj Flamanda s Eli· 
sabeth Schwarzkopfovou v Capricciu 
a samozrejme množstvo Straussových 
plesnr. Pontl.kall ml aj Bacchusa v 
Ariadne na Naxe, a le zo známych dô
vodov som ho odriekol. 

V Bratislave spievate po pnt ra., 
prei!o ate al vybrali prAva repertoár 
liturgii, a ole napriklad poatavu Rlc· 
carda vo Verdiho Mal karnom bála, 
ktorá je dodnes valou svetovo vybla
dbaaou kreáciou? 

- Velmi sl vážim umenie Slovin
ského okteta a mám rád tento reper
toár, pretože ml prlpomfna moje ab
soll1tne vokálne začiatky. A Rlccardn 
som Interpretovať nemohol, lebo vaša 
opera ma nepožiadala o hosťovanie. 

Vale posledné ltddlové nahrávky 
boli Maaaenetova Thala ao Sberrlllom 
Mllneaom a Aubarova opera Fra Ola
volo a Mady Meapleovou. Aké budti 
novinky? 

- Práve som dokončil nahrávanie 
Musorgského Borisa Godunova, v kto
r om teraz pre zmenu spievam ťílohu 
Jurodlvého. Doma vo Svédsku som 
nahral platne s domácou plesňovou 
tvorbou a na kompaktné platne 36 
Lis:t.tových plesnf, ktoré sn objavia 
na vianočnom trhu. A napokon kon· 
coru roka ma čaká v Bulharsku na
hrávanie Eugena Onegina, v ktorom 
spievam svojho Lenského, tentokrát 
s dirigentom Emilom Cakarovom. 

A val e pl,ny? 

- Aké by som po tol kých r okoch 
kariéry mohol ešte mať? Spievať dob
re, lebo Inak sa ml všetko v umelec
kom 1ivote už splnilo. Teraz mám 
turné koncertov a sér iu predstavenf 
v I.ehárovej Zemi úsmevov vo Volks· 
oper. o čo ma požiadal mOJ dlhoroč
ný prlateJ a kolega Eberhard Wäch
ter, terajši riaditel tejto oper y. 

VIem vlak, l a velmi obrubuJete aj 
diela Leol a Janáčka. Ved' Iba pred
nedávnom ate pre Suprapbon s prof. 
Pálenfi!kom nahrali Záplsnlk lmlzelé 
bo .•. 

- Ano, a na: jar i988 ho budem 
pravdepodobne Interpretovať v Parf· 
ži, a na jeseň pravdepodobne s nfm 
zavftam a j na Janáčkov festival do 
Brn;~. 

Zhováral aa : A. HANUŠKA 

Na Var§avsktí tesetf (18.- 27. septembra ] , 
still e e§te promlnentng, už XXX. ročnlk me
dztndrodného festivalu stíčasnet hudby, pri· 
chddzam takmer v polovici - doma je 
27 st . C, vo Var§ave 7 st. Cl - Každg sa 
nadchýtfa Gidonom Kremerom, ktorg hral 
na tívodnom koncerte - že to bolo Ofier
tor /um - koncert pre husle a orchester 
Softe Gubafduliny, dozveddm sa až z pro
gramu. To te typické pre osud st1časnet hud
by už at na festivale určenom pre tfu. Z 
ďal§tch .,zameSkangch"' udalost! sa dozve
ddm o skvelom Panufnikovi a teho IX. sym
f ónii, ktor é! musl lahodlf Pol iakom predo
v§etkgm proklamatlvnym meslantzmom. Au
tor sa v programe hldsl k Beethovenovl, 
v nepokojom opanovanom deviatom desaf
ročl nd.~l!v storočia chce prinies( novtí ex
presivitu, čl sk6r novtí etiku. Ked som ne· 
skl.lr ndhodou počula ttíto symfóniu z vie
denského rozhlasu, nemohla som sa zba
viť dojmu z apar tne vybavene j scénickeJ 
hudby - možno, že neprdvom. 

Ako sa dozveddm, pozornos( vzbudil at 
koncer t porsket Spoločnosti pre stíčasntí 
hudbu z tvorby mladgch autorov r6znych 
kraJin, o. l. l Martina Smolku z Prahy, o 
ktorého skladbe " A v sadech kordlu, jen 
slabo zružoviny pre mezzosoprdn a klavtr 
bez klaviristu" na slovd Karla Hlavačku, 
mt ako hosfovl z Ceskoslovenska viaceri 
povzbudlvo, ale at celkom tíurimne pove
dail, že bola "zautimavd"' . Chvdlilo sa at vy
sttípente stíboru dal§ef, tentoraz drdždanskef 
spoločnosti pr e stíčasnlí hudbu ( priblídajtí 
ako huby po daždi ) , s ndzvom, ktorg u nds 
už asociu je v§ellčo - Musica viva, s r evre
zentačngm pr ogramom na takgto festival: 
lsang Yun, Boulez a .,domdct"' autor NDR, 
Friedrich Goldmann. Jeho tntí vyntkajtícu 
skladbu, ostra, ale nie agresivnu, husttí, 
artlkulovantí, ale predsa zdbavntí, som po
čula pred rokom na btendle stíčasnet hudby 
v Berl ine. 

Ako každý rok, at tento mala Varšavskd 
tese11 suotu operntí udalost , žtar, t iež hned 
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na začiatku. Opera Relnera Kunada Majster 
a Margar éta, ktord sa hrd dnes na viace
rgch európskych scénach, zakotvila na pre· 
kvapenie mnohgch aj v operne tradične za
loženeJ Var§ave {Teatr Wlelk l , dirigent R. 
Satanowskt, r éžia M. Grzesiftsk i) . Olgierd 
Plsarenko v časopise Ruch muzyczny skon· 
§tatoval ako jeden z pravdepodobngch d6· 
vodov na§tudovania to, že opera nie ;e taž· 
kd ani na lnterpretdctu, ani pre posluchtl
ča. Iste v§ak pr itahute zduJem skvelc1 pred
loha, cllgrny Bulgakovov romdn, uchvacu
jlíca llterdrna vidina z d6b porevolučného 
ruského avantgardlzmu, ktorg te dnes v So
vietskom zväze predmetom živej diskusie, 
prehodnocovania i polemik, a ktorý je vel · 
ml obrtíbeng i v Porsku. Bulgakov je lite· 
rdrny zdzrak, oscilujlíci medzi zmyslovou 
malebnostóu " nadredlneho sveta", fantastic
kosťou "real ity" f pr tbeh Mafstra,Mar garé
ty, Wolanda a dal§lch) a v neposlednom 
rade l neopakovaternou, cez flligrdnsku sa
tiru videnou a cttenou atmosférou vtedaf
§et MoskV'y. Pisarenko skonštatoval, že 
oproti Bulgakovovl te Kunadova hudba "ne
velkd". Treba vidief a poču( •• . 

A tak mllžem zodpovedne referovaf o inej, 
mysllm, že uäč§et udalosti z divadla (s 
tídajne najväčšou scénou na svete J, pre kto
r tí som obetovala jeden koncert - o Bergo
vom Vojckovl , v r~žli toho istého Gr zeslft
ského, ktorý reZtroval Majstra a Margarétu, 
a o ktorom dnes hovori vo Var§ave každý 
mllovnik opery: Tt konzeruattvne;§i negattv
ne, pokrokovej§! .v superlattvoch. Dilema 
znie: opera ako koTJĽert, alebo ako divadlo? 
Ak odporcovia v stíčasnostl aktuc1lneho zdi· 
uadeltfovanta opery argumentu/tí, že sa nim 
potldča hudba a spievanie, potom vo Vot
ckovl te to prdve naopak: Detailné diva
delné prečltanie a pretlmočenie partitlíry 
vrhd svetlo spä( na dtante hudobn~ a niet 
dlvdka, ktorg by napokon neodolal st rhu/ll · 
cet operne; drdme. 

Slmultdnna scéna: - hore, v Bergovom 
duchu všadeprltomng močiar, ktorý ,,(ahd 
na dno", dolu - honosnd kancelc1r ta Ka· 
pttdna, trtíchlivd votenskd ublkdcia s prtč
tíami, čisté llnie Mtlr iineJ kom6rky a na
pokon čosi ako " ulica" - miesto pre živly 
r6zneho druhu, líbožlakov l prostitútky. To 
všetko ladt, vytvdra nebgvalé kontexty á 
korešponduje s bohatou polyfóniou a mno
hovgznamovosfou diela. Tak sa napr. scéna 
v krčme - ktord v opere SND vyznieva v 
podstate ako konvenčné! zdbava s trochou 
hulvdtskeho rozruchu - , stdva doslova ma
kabróznym vyvrcholenim v§etkých absurdU 
a hr6z. Nemé ztífalstvo Vojcekouho vražed
ného činu mtl svofe kolektlvne "echo" v 
kasdr nt, kde sa plece pri pleci trmdcavo 
knt§u vojaci do rytmu vulgdr net zdbav.lf, 
ktord aj ich postupne pohltl a triumfuje 
na proscéniu ako amorfné!, réži jne však 
perfektne koncipované! maškardda. Utonúf 
v močiari tu nakoniec znamené! vyktípenie. 
Grzesirískl dosahuje katarziu čtstgmi a· jas
nými režijngmi ťahmi, nie te tu nič mor 
bldne, l!o sa spdja s expresionistickou in
scenačnou tradlclou VoJcka, no ani nič de
koratlvne, žiadne zaužtvané herecké kliM, 

ale naopak, herecky i l1udobne starostlluo 
vypracovang detail u každom {ednotllvom 
pohybe sólistov i zboru. Ako to, že pred· 
stavenie, ktoré sa hrd pdrkrdt do rolca 
{Vofcek je v repertodr i už šiesty rok} tak 
držl pohromade? Odpoved te napohlad pa
radoxné!: pretože je tak ndročné. Tak~ nie· 
čo sa tak rgchlo nezabudne. Nezabudnutel· 
nd je t mladd Tereza Stf!plerí v dramatic
ky vypätej úlohe Mdrte. 

Ale vraciame sa ku koncertom. Dosf vela 
pr iestoru sa at tohto roku venovalo pol · 
ským autorom a Interpretom. Počet prvOch 
sa za posledngch 10 rokou nezvykle roz· 
§trll - je to aspo1l 15 nouOch mien mla
dých a najmlad!itch autorov, ktori sa obfa· 
viii v programoch festivalu. Z nich poču· 
jem Krzanowského, Szymarísk~ho, Lasoría, 
Zlelirískú, Pstrokor!sklí-Navratil . VšetkOch 
charakter izuje, pri osobitostiach rukopisu, 
odklon od avantgardne/ ostrosti, ostentatlv· 
na jednoduchosť, hlavne harmonické!, nd· 
vraty, špeciálne k baroku. Pomocn~ termlny 
použlvané na označenie tejto tvorby stí "no· 
vd tontllnost", "nové! prostota"', "novd ples
tfovost", "nový humanizmus". Osobne sa ml 
najviac ptlči Lasorí kde je čo počúva(. Te· 
ho vydarené, energické Sltlčtkové kvarteto 
však zahralo Sliezske kvarteto mdlo kultl· 
vovane. Oproti Lasoríovt te Sonet o Tat· 
rdch L. Zielirísket na hranici pourchn~ho a 
mdlo vkusného prvopldnovaného aran~mdn 
- preludovanie harmoniky, goralsk~ lnto
ntlcte, heterofónia, trocha mlnimalizmu. 

Tažko te zovšeobectfovat z jednej, resp. 
i viacerých Jeseni, no predsa sa zdá, že stí· 
časntí porsktí hudbu charak terizuje redukcia 
r6zneho druhu, materldlovd l estetickd. Na 
rozdiel od mladých, u staršich {Góreckl, Kl· 
Iar J Je to hradanie elementov, ale bez roz
širovania ich hranic, bez konfrontdcie napr. 
s minimalizmom a repetltlunou hudbou, 1!1 
"cteravedomg eklektic izmus" ( Pendereckl, 
Meyer , A. Bloch, Kotorískl), v ktorom sa 
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manifestuje predovšetkým technické! suve· 
rentta. Silnd je snaha o systémovosf, ktorc1 
by umožnila použlvante prostr iedkov v rôz
nych kontext och a čo najkonzekventnej~le 
1 posledné diela Lutoslawsk~ho) . Výsledok 
je r6zny, podla toho, čt autor e~te md čo 
poveda(. 

Dnes sa krit ici nadchgnajtí natmä tOmt na/· 
menej zaťaženými, najmladšlml f "kult" Szy
maríského J, kým stred nd generdcia sl sa
ma postavila vysoké k ritér id, ktor~ zavlizu
Jtí, ale u! a; zväzujtí {zužovanie sveta, utle
kanie sa do int imity a autobiografizmu u 
M. Stachowského) . Napokon osobnos( ako 
Lutoslawski už Jednoducho nem6že skla· 
mat a a; desatmtnlítový Larícuch Ili. pre 
orchester, s novým, pre Lutoslawsk~ho opät 
prlslovečne tasným a čltatelným formo
tvorným pri ncipom sekvencovlt~ho reťaze· 
nia krdtkych , nespojaných úsekov {odtlal 
nc1zov Larícuch, čiže ref.az), bolo znova plJ· 
žitkom sledova(. 

Popri Lutoslawskom, ktor~ho sa ka~dti 
chvtru snaži zachytiť objektlv niektor~ho 
domdceho a hlavne zahraničného novindra, 
dominuje na XXX. Var§avske; jeseni osob
nost I annlsa Xenakisa. Dnes už legend6rny 
autor, tíčastntk gréckeho hnutia odporu u 
2. sv. vojne, odslídeng na smH, zraneng 
pri títeku a žijúci dnes v Par!žl, te osob· 
ne prltomný. Z piatich jeho uvedených skla· 
dleb dve sa celé opaku jtí za nadšenia pub· 
llka, o ktorom sa všeobecne súdi, že dnes 
ttíži po lahodnej, bezproblematickej hudbe. 
Xenakisova eruptlvna hudba, ktorú môžeme 
prirovna( k divokým zrdzom a p~routtOm, 
bizarne mozaikovitým skalným títesom gr~c
kej prirody, akoby "pohtldzangm" jedno cez 
druhé, tomu absolútne protirečl. Heslovite 
sl o tejto hudbe pt§em po~ndmky do pro· 
gramu: jednota a boj protikladov, obrovskcl 
vornosf a prekvaplvosť gesta, kra;nd orga· 
ntzovanos(, syst~m, vďaka tomu ;ednota In· 
dlvldudlneho a univerzdlneho. I nak by sa to 
v§etko, hlavne extr~mne rytmické! rôznoro· 
dos( až rozorvanosť, rútiaca sa dopredu 
ako ltlva, nedalo vnlmat. A predsa - opro· 
tt väč§lne retrospektivnych skladieb - pa. 
sobla po celý čas ako kompaktný svet, pro· 
Jekttvny, nasmerovaný dopredu. Pravda, at 
."verkg" Xenakis je zdvtslg od interpretov. 
A tak najbúrltve{šie stí pri jaté Nuits (Noel/ 
pre 12 mtešangcll hlasov a capella v Inter· 
pretdcit vynika;úcet Groupe vocal de Fran· 
ce a čembalov~ skladby Nama, Xoat (do 
pr ogramu boli zaradené na poslednú chvl· 
ru, pre ochor enie bicistu) a Ostrov Gor~e 
pre čembalo a inštrumentdlny súbor, opä( 
vďaka genidlne j Elžblete Chojnackej, ktord 
hrd jednoducho ako čarodejnica. Naproti 
tomu Horos pre veľký orchester, ktorO je 
ovela ťaž~ie udržať v take j súlzre a napätl, 
zap6sobtl, a; keď to boli členovia škótske· 
ho symfonick~ho orchestra BBC s /. Mak· 
symiukom - rozpačito. 

Z ostatngch vynikajtíctch Interpretov, kto
rl predovšetkgm rozhodu/tí o osudoch 54· 
časnej hudby a {ef prijati u publika, to bol 
komorný slíbor z Londýna Lontano, so Jar· 
mantnou a technicky bravtírnou dirigentkou 

(Pokračovanie na 7. str.) 



K.ONCERTY SKO ZILINA 
V Dome kultdry ROH v !lUne db 

20. a 21. 9. 1987 1a U1kutoi!n1U dva kon· 
carty SKO v rámci noveJ 1a16ny 1 ttmto 
obuhom: Clauda Dabulay: Malá suita, 
Ján Clkkar: Concertino pra klavir a or· 
chester, op. 20, Angelo Oswald Gatti: 
Aquarelle aonore, Maurice Ravel: Pava
na pre mftvu Infantka a Náhrobok Cou· 
perlnov. Koncert dirigoval Angelo Gattl, 
16llatom vai!ara bol alovenskt klavlrlata 
Ivan Palovli!. 

úvodná .skladba Cl. Debussyho nám 
dovollla vytvorit sl z kompozlčného hla
diska predstavu o schopnostiach a O.rov· 
ni mladého hudobného tvorcu, v kto· 
rého diele prevládol záujem o starO. 
francO.zsku hudbu 17. a 18. storočia. V 
diele hral prim bohatý, farebný kolorit, 
zatlal čo ostatné kompozičné devlzy zre· 
lého Debussyho sO. len naznačené, ne
odhalené. Skoda, že nič nového nepri
niesla ani koncepcia dirigenta Gattlho 
[prlllš vláčne tempá jednotlivých časU). 

Zásluhou dobrej spolupráce orchestra 
a sólistu I. Paloviča v plnom lesku a 
bravO.re odznelo Concertino pre klav(r 
a orchester J. Cikkera. Obdlvovalt sme 
nielen brllantnosf hry sólistu, ale aj vzá
jomnO. sO.hru s orchestrom, plastlčnosf 
hry a pohybu l zrelO. realizáciu sloven
ských tanečných a folklórnych úsekov 
v tretej časti concertina. 

Gatti, ktorého ako dirigenta predchá
dzala znamenitá povest [štúdium na San 
Francisco Conservatory of Muste, v Pa· 
rlžl u O. Messiaena a P. Bouleza) sa 
predstavil aj ako skladater kompozlclou 
Aquarelle sonore, nesúcou sa v duchu 
lmpreslontstlckých a postimpreslonlstlc· 
kých tradlcll. Dielu však chýbala vytrl
benejšla Invencia a často ani nespočet· 
né predstavy zvukových farieb prlrody 
nepomohli mu dať cellstvejšl a orlglnál
nejšl charakter. Rovnako neúnosná dlž· 
ka diela a jeho celkový eklektický cha
rakter nedávajú vera nádeji pre jeho 
udržanie sa v základnom repertoári SKO, 
hoci odozva publika vzhladom na sluš
nú komunlkatlvnost skladby bola neča· 
kane velká. 
Záverečné skladby M. Ravela - Pava

na pre mt'tvu lnfantku, ale ani Náhrobok 
Couperlnov nepredstavlll tohto význač
ného francúzskeho tvorcu hudby 20. sto· 
ročla v celej jeho ve!kostl. SKO ako ce
lok l jeho jednotllvé nástrojové sku· 
plny v prlpade, že ho diriguje rozhlade
nejšl, pohybovo lstejšl, tempovo cltiacej
šl, ako aj myšlienkovo koncepčnejš( dl· 
rlgent, dokážu často z myšlienok a idei 
skladatera vytažlt daleko viac. Nechce· 
me hodnotenie výkonu taUanskeho dl· 
rlgenta Angela Gattiho a jeho umelec
ké schopnosti 1 amblcie spochybnlt a po 
jednom vystúpeni zovšeobecntt •- Iste 
mal dobrú snahu vniesť do obsahu kon· 
certu vtac Individuálno-umeleckého pre
javu a osobltostl. Teši nás, že všetkým 
dielam slovenských hudobných skladate
rov, ktoré odznievajú na pOde SKO v Zl
Une, je venovaná náležltá úcta a pozor
nosť, ktoré ústia do skvelých Interpre
tačných výsledkov. 

Treti koncert SKO v rámci 18&6ny bol 
venovaný výlučne dielam ao aO.čaaneJ 
sovlat1keJ tvorby: SergeJ Slonlm1kll 

(1932) Concerto buffo pra flautu, trO.b· 
ku, klavir, biela a komornt orchester, 
Redlap Ralapov (1944) Koncert pre ho· 
bol a komornt orchaatar a Dmltrll Sos· 
takovli! (1901-1975) Sea( básni Mariny 
CvetaJavoveJ - aulta pre alt a komornt 
orchester. 

Dramaturgicky bol koncert pútavý, 
avšak svojou dlžkou prikrátky ; rozhod· 
ne k spomlnaným opusom mal byt pri
radený aspoň jeden dlhši - ved vybe
rať je naozaj z čoho. 

SlonlmskéJľo Concerto buffo patri prá
vom k reprezentatlvnym dielam autora 
už viac ako 20 rokov. Koncertná, prlbllž· 
ne 12-mlnO.tová skladba je skvelou ukáž
kou modernej kompozičnej práce s vy
užltlm serlálnej a punktuálnej techniky 
a aleatorlky. Vďaka pozornému naštu
dovanlu f. Valtu a výbornej spolupráci 
orchestra a sólistov večera ( J. Figura 
ml. - flauta, J. Pohi'mek - trúbka, Ľ. 
Fraňová - klavlr a L. Caba jšek - biele 
nástroje) bol tento technicky l výrazo
vo nefahký opus Interpretovaný velmi 
plasticky, presne, s patričnou eleganciou 
a nadfahčenostou, so zvýraznenlm ko· 
mlckého prvku. 

So st1časnou turkménskou hudbou sa 
náš divák stretne naozaj len sporadicky. 
Dielo R. Režepovova - Koncert pre ho
boj a komorný orchester svojou zvuko
vosťou má orientálny nádych, zvláštnu, 
neopakovaternú náladu. Skladater tvori
vo využlva bohatstvo rudovej melodiky, 
členitého rytmu, ktorého hlavným nosi· 
telom a tlmočnlkom je hoboj ako sólo· 
vý nástroj. Sólista večera - hobojista 
Peter Kosorln sa mimoriadne úspešne 
vyrovnal so všetkými "záludnosťami" 
svojho partu, pričom svojim preclteným 
podanlm strhol k adekvátnemu výkonu 
aj orchester SKO. 

Po prestávke uviedol SKO jedno z pos
ledných fasclnujl1clch diel D. Sostako· 
vtča - Sesf básni Mariny Cvetajevovej. 
Každá zhudobnené báseň je perlou sui
ty, priam kongeniálne sO. skomponované 
časU Básnik a cár [ 4.) a Nie, znie! bu
bon (5.). Všetko úsllle orchestra a naj· 
mä sólistky - altistky Jaroslavy Hor
skej, malo smerovať k vyzretému, osob
nostnému prejavu. Aká však bola sku
točnost? 

Sl1hra orchestra a sólistky v oblasti 
presnej Intonácie, rytmu trvala len do 
polovice cyklu. Hlboké fllozortcké myš
lienky štvrtej a piatej časti - hudbu 
exaltovane vypätO. a prlpomlnajO.cu často 
Inštrumentáciu a vokálne umenie M. P. 
Musorgského (Boris Godunov) - spe· 
váčka charakterovo a emocionálne ne
dotvorila; všetko sa nieslo aj zostalo na 
báze povinného vystO.penla bez vnO.tor· 
ného prežitia, väčšej Iskry a osobnost
ného vkladu mladej umelkyne. Cltefne 
sme pocltovali časovo nedostatočný kon
takt a nácvik sólistky s orchestrom SKO. 
V tomto ohfade viac umeleckej Istoty 
a vyzretosti bolo na strane žlllnského 
komorného orchestra. Skoda, lebo nie· 
kedy podobné rozčarovania, ktoré prl
chádzajO. na pódium v tom najnevhod· 
nejšom okamihu, znlžujt1 estetické zá· 
žltky z celého večera - na tie sú však 
už diváci tohto hudbymilovného mesta 
prirodzene zvyknutll IGOR TVRDOtlt 

e Dňa 23. 11. u v bratlalavakeJ Mozartovej sieni konal komornt koncert a tvorby 
atil!aantch sovletakych akladatelov pri prUelltoatl 70. .,roi!la VOSR. Na poduJati, 
ktoré apoluusporladall ZCSSKU, ZCSKU a ZSSXU odzneli diela Vladlmfra Ovi!lnl· 
kova, Péterlaa Vaaksa, Konatantlna K. Batalova, Janin Ivanovu a Levona A. Caul· 
Jana v podani i!aakých a alovenakfch Interpretov: Valérie KellyoveJ, Elllky Barán
koveJ, Sylvie HuckovaJ, TaťJany Fraňovej - klavir, Andrei SeatákoveJ (hu1le), Lubo· 
la Hucaka (fagot) a Kroftovho kvarteta. -d-

ČRIEPKY 
Z VARSAVY 

(Dokončenie zo 6. str.) 
Odaline de la Martinez, s tvorbou stl
l!asnfích angltckfích autorov; zauJtma, 
vgm P. Pattersonom, eklektickfím f . Cas
kenom, a mne osobne najsymp(lttckej§tm 
N. Osbornom. Jeho Fantdzta pre komarng 
súbor, so zretelne syst~moufím myslentm, 
te zdrovel'i zdbavnou prechddzkou v§et
kfímt možnfími ndstrofovfími zoskupenia
mt, arttkulal!nfími finesami, ale aJ roz
marnou t vdžnou nd.ladovosfou. Prebles
kuje tu trónia, smútok, elegickosf, až 
oza;stnd. hlbka. ... 

Pre kritickú úplnos( spomeniem -
oproti interpretal!nfím §ptl!kdm - cel· 
kove "vlažnú" tnterpretal!nú úrovel'i do
md.ctch orchestrov l komornfích súbo
rov, hrajúcich bez dôrazu a nasadenostl 
v detaile a tfím, pochopttelne, l v kon
cepcii celku. Pri takomto "prelú§tent• 
partitúr fa'tko možno posúdi( z pol!utia 
výpoveď autora, pokial už nie Je evi
dentne skomolend., ako napr. v prtpade 
komorn~ho orchestra hudobneJ akad~mte 
v Krakooe v skladbe lttovsk~ho, vo Va7'
§ave už viackrdt hran~ho, Osvalda Brfza. 
kauskasa Tyla-Le sllence, ktorg. bol sla-

, 

'JI7 
· bou tnterpretd.ctou svoje{ deltkd.tnej kom
pozlcte očividne konsternovanfí. Skvela 
výnimku z priemeru tvort u't tradll!ne 
Warszawska grupa perkusyjna, najmli jeJ 
protagonisti, Barbara a Stnnlslav Sko
czynskl, ktort v§ak zasa tohto ro·ku ne
mali Uastte na diela. 
Keďže rozsah tohto prtspevku je limi

tovaný, obmedztm sa napokon na výpo
l!et skladieb, ktor~ ma zaujali vtac ne't 
ostatM; buď pre tmponujúcu kompoztl!
nlí tlrovetf, pre nekonvenl!nosf rte§ent, 
alebo preto, že sa mt pd.l!ta, l!o sa ani pri 
naobjektfvnej§om hodnoteni hudby vylú
(}1( nedd: Sldl!tkov~ trlo A. Snttkeho ve
novan~ pamiatke A. Berga [ Llf§tc-trto 1, 
Fratres, dnes už "historick~" dielo novej 
prostoty Estónca Arva Plirta, ktorý 
sa u nds spomtna v súvislosti s Godd.
rom, ale Godd.r je podla mtfa lep§t, aj 
keď Plirt je prvolezec; ortgtnd.lny Voya
(Jer [Pút nik l pre orchester od §kótskeho 
autora J. M. Geddesa; formovo stce he
terog~nne, ale svojsky exprestvne, a't 
mastvne Rotations pre hlas a orchester 
M. Kopytmana; a napokon typicky sever
sky zasnend a nefal§ovanfím spltnom 
predchnutd Tenebrae pre vtolonl!elo a 
orchester nórskeho autora Arne Nord· 
helma. NAOA HRCKOV A 

Prisfub hudobnej aktivity 
v Trnave 

D11a 23. októbra 1987 sa zaplnila 
Zrkadlová sieň Divadla pre deti a mlá
del v Trnave účastnlkmi zakladajúcej 
schôdze KRUHU PRIATEĽOV HUDBY pri 
Mestskom kult. stredisku a SPOLOC
NOSTI MIKULASA SCHNEIDRA-TRNAV· 
SKE:HO pri Slovenskej hudobnej spoloč
nosti. Na slávnostnom akte boU pritom
nl zástupcovia ZSSKU, SHS a Slovkon· 
cer tu. 

Prof. MAria Klioňová-Hubová, predsed
nlčka Rady KPH pri Slovkoncerte, vo 
svojom slávnostnom prfhovore pozdravi
Ia prftomných a uvftala vznik 52. Kru
hu prlatefov hudby na Slovensku. Zdô
raznila, že je úlohou novovznlknutého 
KPH, aby rovljal kultúrny odkaz mesta 
(v budúcom roku oslávi 750. výročie 
vzniku), pomá hal ho akt ivizovať, lebo 
pra vdou je l to, že v osta tných desaťro
čiach Trnava - nt~prlek vefkému r oz
machu spoločenského života v meste -
Iba v nemalej miere rozšlrlla počet zá· 
ujemcov o vážnu hudbu. 

Na tieto myšlienky nadviazal aj prf· 
hovor predsedu ZSSKU doc. dr. L. Dur
lasa, DrSc. Upozornil najmä na nut· 
nost v!lzby medzi poslucháčom a súčas· 
ným autorom. Prepojenie sa už úspešne 
podarilo vytvorit medzi prljlmatefml váž
nej hudby a slovenskými koncertnými 
umelcami, žiar, nie všade aj so sklada· 
termt u Ich snaženlm. Táto situácia je 
spôsobená jednak vlnou nedostatočnej 
estetickej a hudobnej výchovy, ale na 
druhej s trane aj malým záujmom tvori
vej oblasti o názory, vnemy a apercepč
né schopnosti hudobného publika. 

Vedúci sekretariátu SHS Alojz Stuška 
potom uviedol do života novoza loženú 
Spoločnost M. Schneidra-Trnavského, od 
smrti ktorého sl v budúcom roku pri
pomenieme trldsaf rokov ( 1881-1958). 
Spoločnost M. Schneidra-Trnavského je 
prvým záujmovým zdrufenlm v rámci no
vovzniknutej SHS a v jej poslanl je za
hrnutá starostllvost o tvorivý odkaz pr
vého ná rodného umelca z radov s loven
ských skladate!ov na Slovensku. Pravda, 

aktivita by sa nemala zO.žlt iba na schO· 
dzovanle a prezentovanie tvorby v. rám· 
cl dvojročných celoštátnych schneldrov· 
ských sO.taf( v Trnave. Aktuálna je t1lo• 
ha podnietiť uvedenie l neznámej tvor· 
by majs tra, urýchlU dOstojnO. rekon
štrukciu jeho domu, snád l rozmýšla( o 
novej monografii a reprezentatfvnej vý
stave, ktorO. by bolo možné prezento· 
vaf aj v Iných mestách (napr. v Brat!· 
slave v rámci BHS). Viacero podnetov 
k činnosti novovzniknutej Spoločnosti 
M. Schneidra-Trnavského by sa dalo roz
šlrU a j o propagáciu diela tohto maj
stra v oblasti gramofónovej produkcie 
u rozšlrenle hranic pri prezentácii In· 
terpretov jeho diela (najmä plesňového) 
aj nu Iné slovenské mestá, zvlášť pro· 
s trednlctvom la ureátov schnetdrovskej 
sútaže. 

Cestnou predsadničkou Spoloi!nosU sa 
stala nár. um. Mária Klloňová-Hubowá, 
výkonnou pradndnli!kou mualkologli!ka 
Anna Kováfod, členmi výboru sd nár. 
um. Elena Klttnarová, aasl. um. Pavol 
Bagin, dr. tuba Ballová, CSc., dr. Terézia 
Urslnyov6., Ján Albrecht, dr. SergeJ Miro· 
nov a Nadelda Bugalová, pracovntčka 
Západoslovenského mO.zea v Trnave, pri 
ktorom bude spoločnost v rámci SHS 
pracovať. 
Večer v Zrkadlovej sieni bol spestre

ný vystúpenlm Robotnlckeho spevokolu 
Bradlan pri Dome kultúry ROH, ktorf 
diriguje dr. Sergej Mlronov. 'Oalej hral 
dychový st1bor tunajšej ĽSU, čo pri všet· 
kom úslU deti nebolo najvhodnejšie dra· 
maturgtcké spestrenie slávnostnej atmo· 
sféry najmä v sO.vlslostt so zakladaj"d· 
clm sa Kruhom prlatetov hudby, kto· 
rého O.lohou je podporovať predovšet
kým tzv. vážnu hudbu. Očastnlcl zasad· 
nutla sa potom v Divadle pre deti a 
mládež zO.častnlll koncertu Komornej 
opery Slovenskej filharmónie (bol s"dčas· 
ne otvára júcou akciou tunajšej Hudob· 
nej jesene), kt orf dirigoval Stefan Róbl, . 
spieval! sóllstl KO SF,. spoluO.člnkoval 
orchester KO st:. TERIZIA URSINYOVl 

Nový cyklus podujatí o súčasnej hudbe 
Pra'tskfí súbor AGON otvoril { 14. 10. 

v Zdvodnom k lube ROH na Trojicke j ul.) 
nový cyklus podujatl o súl!asných ten
dencld.ch v oblasti tzv. vd.žneJ hudby 
koncertom, zostaveným z produkcie eu
rópskych a amerických skladateľov 20. 
storol!la. Ich d'oteraj§ia [asi trofrol!nd) 
l!lnnosf sa zameriavala prevažne na pre
mi~rov~ uvd.dzanie skladieb mladfích 
pražskfích skladateľov { l!lenovia slíboru 
sú mladí skladatelia a ·interpreti, väl!
§lnou absolventi AMU), ktor~ aJ v bu
dúcnosti budú tvoriť ťažisko ich drama
turgie. Na uvedenom koncerte v pre
mi~rovom l!eskoslovenskom na§tudovant 
zaznela jedna z najznómej§lch skladieb 
z oblasti americkef tzv. minimal music
In C od Terry Rileyho z r. 1967, ďalej 
Violin Phase od Steva Reicha z r. 1967, 
Viola In My Life od Mortona Feldmana 
z r. 1970, Teirkre i s od poprednťiho ne-

meck~ho sklad.atela Karlhelnza Stock
hausena vo verzii pre flautu a synteztf. 
tor z r. 1975, ktor~ dostal neprentkll 
do bežneJ koncertnej produkcie u ncb. 
Súl!astou vel!era bolo sprievodné slovo k 
Jednotlivým dielam (uvc1dzal mladý skla
datel., P,., ,Kofr:o(f.), )ct or~ prezrtfdzalo za~ 
tnteresovang prtstup l ortentdctu v teJto 
[u nd.s žlal, eJte stdle mdlo zndme/} 
oblasti na profestondlnej úrovni. Vfísled
ný velmi dobrg doJem z tohto zauJtma
v~ho podujatia, znd.sobeng aj lnterpre
tal!nýml výkonmi [ zvld.§t treba ocenlt 
prejav mladej flauttstky V. Kopelento
vej 1, boli oplif prtležltosfou k zamysle
niu sa nad potrebou roz§trenla podob
ných akclt, ktor~ sú tiež jednou z mož
nosti, ako ztskaf naJmli mladfích poslu
chd.l!ov pre oblast tzv. vc:l!lneJ hudby. 

ZUZANA MARTINAKOVJ. 

KONKURZY 
Riaditel Slovanského národného divadla v Bratlalave vyplauje konkuu aa 

mleato 
- iepkárky divadla - predp. vzdelanie Osv alebo Oso, analoaf llltanta no

tového materiálu, 
- šepkárky činohry - predp. vadelanle Osv alebo Oso. 
Prihl6.šky zasielajte na odbor pre kádrová a personálnu prácu, Bratlalawa, Gor

kého 4. 

Riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orcheatra Sloveaak6 fll· 
harmónia na miesto 

- hráča na husliach, 
- hráča na viole, 
- hráča na 1. flaute, 

do Komornej opery Slovenskej filharmónie ·na mleata 
- a6llatov v hlasových odboroch - tenor, 

mezzosoprán, 
baryt6n, 

do orchestra Komornej opery na mleato 
- hráčov na husliach, 
- hráčov na lesnom rohu. 
Konkurz na miesto v huslovej a violoveJ skupine sa uskutoi!ni llňa 15. Z. 

1988 o 9,00 h a na miesto 1. flautistu dňa 7. 3. 1988 o 9,00 h v KoncertneJ ale
nl SF. 

Termin konkurzu do KO SF oznámime prlhlbenfm uchádaai!om plaomne. Pri· 
hlálky priJima a Informácie záuJemcom poakytne kádrové a peraonálne odd. SF, 
Fui!lkova 3, 811 Ol Bratislava, tel.: 333·351. 

HUDOBN'f ŽIVOT - dvoJtýldennfk. Vydáva Oatav umeleckej kritiky a dl· 
vadelneJ dokumentácia vo vydavatalstva OBZOR, o. p., ul. Ca. armády 35, 
1115 85 Bratialavn. ZastupuJúca vedúca redaktorka: PhDr. Jana Len go Y 6, 
redakcia: PhDr. Juraj O ó š a, technlck6 redaktorka: Eva Zem. 6 n k o v á. 
Redakčná rada: aasl. umelec Pavol Bagin, PhDr. Jaroslav Blaho, PhDr. Vla· 
dlmfr Cí!lk, Ladislav Dóia, PhDr. AloJz Luknár, Jaroslav Meler, aul. umelec 
Zdenko Mikula, PhDr. Tatiana Okapcová, PhDr. Michal Palovi!fk, CSc., Ha· 
na Urbancov6., PhDr. Terézia Ursfnyová. Adraaa red.: Gorkého 13/VI, 815 115 
Bratislava, tel.: 330-245. Administrácia: Vydavatelat"vo OBZOR, o. p., ul. CL 
armády 35, 815 85 Bratl1lava. Inzertné oddelenie: Gorkého 13/VI, 815 15 
Bratislava. Tlačia: Nitrlan1ke tlačiarne, n. p., 949 01 Nitra. RoallruJa Pol· 
tov6 novlnová služba, obJednávky prlJima kaldá polia a dorui!ovater. Ob· 
Jadaávky do zahraničia vybavuJe PNS - Oatredn6. expedicla a dovoz 
tlai!e, Go~twaldovo nám. &, 813 81 Bratlalava. Cena Jedného vftlai!ku 2 Kč1. 
Naobjednané rukopisy 1a nevracajú. 
Indaxné člslo: 492 15 Reglstrai!né i!lslo: SOTI 1/10 



Pri rie~ent problematiky vztahu v~eobecných dettn 
a dettn kultúry vychddzam z Mzy, 1.e stricto sensu e~te 
netestvuta v~eobecn~ definy v zmysle v~eobstahle/ in
tegrovane/ reflexie minulosti. Z temer desiatky aktudl
nych defintcit umelecke/ kultary - pretože na rlu sa 
vedome obmedzuteme - mo1.no odvodiť spoločn~ho 
menovatela, a to te, 1.e pod umeleckou kultarou sa ro
zumie dynamický proces vzdtomných Interakcii medzi 
umeleckou tvorbou, teJ reallzdclou, interpretdciou a spo
ločenskou apercepciou. Ak pou1.tteme potem "dettny ume
nt" budeme mat na mysli dettny tednotliuých umelec
kých kultar, teda komplexn~ho, spoločensky fungutace
ho organizmu, umenia. 

Potem "u§eobecný" na označenie rôznych učebnico
vých a lexikdlnych prtruNek sa ponatviac vyskytoval 
v 19. storočt a v tomto zmysle presiahol aJ do nd!llw 
storoNa. Pod pojmom "u!leobecn~ dettny" možno dnes 
chdpat zhruba soctdlno-politlck~ dettny, ktor~ býuaja 
formou dodatkou obohacouan~ niektorými faktami z 
kultary a tednotltvých ument, vedy, techniky, ndbožen
stva, filozofie a pod. 
V!leobecn~ dettny, ak~ by mali podla na!ltch pred

stdv byt, budú musie( byt detlnami u§eobstahlymi, t. J. 
maxtmdlne tntegrutactmi to, čo v dettndch tednotu tvo
rilo a čo reprezentute tednotu bytia a vedomia. Ide 
teda o synt~zu ako potem marxist lck~ho chápania vý
'vtnu spoločnosti. Ozemno-geograflckd u!leobstahlosf sme
rute k dettndm globdlnym, čo Je zatial tle1. nesplnený 
tdedl, preto1.e poukladante fednotltuých parctdlnych de
ttn, dettn u zmysle uerttkdlnom l hortzontdlnom, nem6-
že splr'laf postuldt tntegrouanostt. Historik must uedtet 
zhodnoti( určtta sttudctu mimo plynutia času a v syn
chrónnom obraze skamat, ak~ skutočnosti testvovall po
pri sebe, a u akých §truktúrnych a dialektických ui1z
bdch tieto skutočnosti boli. Z tak~hoto flxovan~ho obra
zu by v§ak nebolo mo1.n~ ztskavat poznatky o zdkont
tosttach a kauzdlnych savtslosttach v ich plnosti. 

Synchrónno-§trukturdlne pohlady sautsia s prentkantm 

reality, ale sa u net odrdža a; vývo/ metodológie a aro
ver'l teoretickej reflex ie. Jerzy Topolski v prdct Me
todologia historii (1973} zhnlufe doteraz zndme typy 
pertodlzdcil a rozozndva periodlzdcie cykllck~ {quast 
sinusotdn~}. špirdlovtt~ a periodtzdcie nepravidelnl!. 
V savise s nami sledovanou t~mou d6le1.itým 1aktor om 
te, ak~ krtt~rium sa volt za rozhoduJúce pre periodi
zatn~ členenie. Pre v!leobecn~ dejiny sú nespornými 
prioritami udalosti ekonomlcko-politlckl!, ba v marxis
tickeJ interpretdcii dejtn sú zmeny vo sf~re bytia urču
júcimi faktormi at pre oblast nadstavby, aJ keď ide 
neraz o vplyvy sprostredkovan{!. 

V defepise ument sa od 19. storočia začala problema
tika vývota umenia internalizovat, t. /. vysvetlovat ima
nentnými, autonómnymi zdkonitostami. Nemarxtstickd 
muzikológia a dejiny ument stce obtavili vynikatace ka
tegórie ako je §týl, ždner, druh a pod. De/iny ument 
ako definy !ltýlov sú v§ak v takejto koncepcii . zvltč!la ' 
dejinami tvorby a nie spoločenskl!ho pôsobenia ume
nia. Pojmy ak~ sú "duch doby•, "umelecký idedl doby", 
si v§ak vy1.adujú výklad aj vo vi1zbdch mimoumelec
kých, v externallstických sfl!rach. 

Defepis ument st dal vsugerovať duallzmus externalls
tlckých a tnternallsttckých ~ritl!ril, dualizmus tzv. auto
nómneho a heteronómneho vysvetľovania vgutnu ume
nia. Marxisttckd umenoveda v!lak dokdzala a mala by 
stdle nanovo potvrdzoval, 1.e generovanie umenia, ako
kolvek te §peciftck~, nestott mtmo pohybu dobove/ spo
ločenske/ §truktúry. Staviame sa teda odmietavo k ake/
kolvek sociologicke/ redukctt tnterpretdcte umenia, aJ 
keď by vyznievala ako mantfestačn~ prihlasovanie sa 
k marxtsttcke/ umenovede. Rovnako odmietavo sme na
ladent k tzolouangm tmanentlsttck!Jm interpretdctdm. 
Ako prtklad mechantckl!ho a neadekvdtneho členenia de
ttn hudby mô1.u slažtf osnovy pre §túdtum hudobnej 
vedy na ftlozofick!Jch fakultdch zo začiatku 50. rokov, 
ktorgch autorkou bola Anna Patzakovd. Prednd§ka "V!í· 
vot európske/ hudby po r. 1861", bola na osob ng do-

.Paralely všeobecných dejín a 
soctologtzutactch aspektov do htstortograJte v 19. sto
ročt a savtselt so snahou vidiet skutol!nostt u Ich so
ctdlnet členitosti a prottrečtuostl. Synchrónne §trukttíry 
m61.u tba vo velmi male/ miere vypovedal o prtčtndch 
dan~ho stavu a tendenctdch teho vývota. V!Jhodou po
užitia §trukturdlnet analýzy v historiografii je identifi· 
kdcla rôznych mikro§trukttír v rdmct skúmanet makro
!ltruktary, teda zistenie, v akom vztahu sa socidlno
ekonomtckl! vltzby k tavom nadstavbovým, k tavom r6z
nych foriem spoločensk~ho vedomia a pod. Ale už tu 
vyustdva probll!m stívislosti, zaostdvanta alebo antictpd
cte nielen medzi zdkladr'lou a nadstavbou, ale i medzi 
mikro~truktarami nauzdtom, probl~m protirečenia v rdm
ct tednotlluých mikro§truktar {napr. existencia vzdtom
ne protlrečtv!Jch techntk, §týlov a pod. u tednom druhu 
umenia. Je nelahk~ nd/sf spotutace vltzby medzi spolo
čenskými pohybmt a tm adekudtnymt klačovými zme
nami vo filozofii, vo výtvarných umeniach, v ltteratare 
čl hudbe. Je nemenet ndročn~ zvlddnut túto množinu 
vývotov u periodlzdcll, ndJsf spottud medzi ufívinou!Jmi 
radmi r6znych oblastf ludskef akfluity a diania. Georg 
Knepler, muzikológ, vo svote/ v!Jznamnet prdcl Geschlch
te als Weg zum Mustkversti1ndntss (Lipsko, 1982} kon
§tatufe, 1.e v!leobecn~ dettny sú schopn~ pri/at do seba 
overa viac poznatkou z oblasti umenia a kultary, ne1. 
sme toho svedkami. A opačne, dettny ument potrebu/a 
absorbovať viac zo v§eobecnfích dettn, než sa to doteraz 
dialo. 

Jednotu epochy charakterizoval Hegel ako sauts u~et
kých oblastt diania za predpokladu, že "Iba tdto ftlozo• 
fia, toto ndboženstvo, počas tohto §tdtneho atuaru, u 
tomto stave vedy mohli spolu testuouat." Pot tal He
ge lou cttdt ku ktor~mu st dovorutem pridal: .Jba toto 
umenie .•. mohlo za týchto okolnostt testuovat • Ale te 
zndme, 1.e určltd ugznamnd poltttckd a ekonomtckd zme
na sa prefavt u niektorom druhu umenia a1. po určitom 
časovom ·odstupe, alebo naopak, umenie anticipufe ideo
logicky, socidlnopsychologtcky zmeny politicko-ekono
mick~. Skúmanie časovo posunutých sautslostt te potreb
n~ nielen pre obtauenie princtpu kontinua a teho roz
porov, ale at z hladiska vzniku a pochopenia niekto
rých §pecifických hodn6t, ktor~ takýto diachrónny ug
vof umožrluje a podmler'lu/e. Napr. ntektorl! !lt!Jly, ako 
te neskord gotika, neskord renesancia, neskorý barok,
vlastne by sa malo hovori( o oneskorenfích !ltýloch -
umo1.nlli na na§om azemf vznik atvarov, ktor~ sa u kul
tarnych centrách nevyskytli. 

Pod pofmom §pectdlne definy sa chdpu nielen podrob
net§te a už§ie konctpovanl! monograftckl! prdce zo so
ctdlno-polltických de/ln, ale at výskum rôznych foriem 
ludske/ aktivity, napr. filozofie, fednotltuých umeni, nd
boženstva, prdva, mordlky atď. Treba pripusti(, 1.e ,,his
tóriou - ako to zd6razr'lute V. A. D/akou vo svote/ prd
cl Metodológia histórie v minulosti a sačasnosti - , sa 
zaobera/a at i nl! vedn~ disclpltny než historiografia". 
Ak sa významn~ fakty z dettn hudby mdlo dostáva/a 
do dettn označovaných ako v§eobecnl!, vypl!Jva to l 
z toho, že tzv. v!leobecný historik stott pred hudobný
mi prameňmi, natmi1 star!llml bezradný. Nielen1.e nevie 
de!llfrova; pamiatky, ale nie je schopný v nich vystopo
vať ani podstatn{! vlastnosti a sautslosti s inými pre
tavmi ludske/ tvorivosti. Výsledky ~pecidlnych hlstortc
kfích ugskumov sa m6žu zhodnocoval u tnterdtsctpllndr
nych kontextoch len vtedy, ak tch vieme uerbalizouat 
tak!Jm po/movým apardtom, ktorg bude spoločn!1m me
nouatelom rôznych pretavou "ducha doby" - ako by to 
nazval Hegel. Ontologtckd povaha dettn. sa vyznačute ce
llstuoštou napriek na§tm možnostiam a schopnostiam 
poznduat tauy tba parcidlne a až postupne ich lntegro
uat čl syntetizovať. V reflektouane/ úrovni sa tak htsto
rlckl! vedy tavia ako §pecializovanl! a u praxi mdlo pre
paten~ vednl! dtsctpltny, skúmatace ~rčitú časf histortc· 
ke/ reality. Preto skutočnd uedeckd historiografia začtna 
až tam, kde historlckd syntl!za te zalofend na dialek
t ike, z nej vypl!Juatacet dynamike a komplexnosti, teda 
na prtnctpoch hlstortck~ho •• n;aterlallzmu. 

s naznačenou problematikou azko sautst probl~m pe
r todlzdcte dettn ako Ich chrono·loglck~ a vecn~ rozlože
nie do samostatnfích asekou dobových, 1.dnrouých a te
matických. Ak sme hovorili o množine vývo/OU, tak 
'testvute at odll§n!í vgvtnovfí rytmus a tempo Jednotli
vých uýuirrovfích celkov, a tak vznlkd polychrónla, kto
ra te nelahk~ zladtt do tednotn~ho periodick~ho ~le· 
nenta. 

V •>Pr ;nrl i zác!i sa prelmJUiP nielen povaha skúmanef 

taz zd6uodnend tým, 1.e v r. 1861 bolo v cďrskom Rus
ku zru!len~ nevolnictvo. 

Medzi cyklick~ koncepcie patrt teória Charlesa La
loa, ktorý predov§etkfím r ozozndva u každe/ §týlovet 
epoche trt charakteristick~ !ltddld: !ltddium ran~, 
§tádtum klastck~ho vyvrcholenia a §tddlum dekadentnl! 
(napr. ran~ starogr~cke de/iny zlteva/úce sa z rôznych 
prameňov a kmer'lou, doba Perlkloua a helenizmus ako 
dekadencia}. Ina, stnusotdna schl!mu predstavute strie
dante klasictzutúcich a romanti zutúcich tendenctt, ale
bo striedanie avantgardných a tradicionalistických fdz. 

Pre tmanentistickl! krit~rium možno uutesf teóriu Vla
dimtra Helfera z r. 1938, podla ktore/ sa v európske/ 
hudbe zdsadne menia pomery v hudobne/ kultare kat.-

Hearl Laarea1 (1885-1954): Vefk' hudba 

dých 350 rokov. Zial, autorovi u tetto koncepcii nevy
chddza umiestnenie a trvanie hudobn~ho klasicizmu (pri
bližne 50 rokou }, ktor~ ovplyvnila v značne/ miere at 
hudobnfí romantizmus a fehó vplyvy siaha/ú až do po
lovičky 20. storočia, teda iba, ak by sme obdobie od 
r. 1750 po súčasnost integrovali ako ucelena fdzu pri· 
bltžne rovnakú tým 350-ročným vývinovým asekom. 

Ak md historik možnost pohyboval sa v detindch do
predu t dozadu, ak md možnost porovndvat tednotliu~ 
diela, osobnosti, ždnre l druhy ument, skúmat ich u pa
ralele i vo filiačnfích stíulslostiach a protirečeniach, 
konfrontoval ich s celkovými detinamt spoločnosti, zis
fute, že at v umeni - parafrdzutac Engélsa - prebie
hali mnohé procesy potichu, v pozadt hlučných výstu
pov, ale ktorl! patria k hybným sildm de/in. Podla nd§
ho ndzoru by sa v§ak umenovednd komparatistika ne
mala chdpat ako samostatnd subdiscipltna alebo smer, 
ale ako pracovnd metóda historiografie s vgznamnou 
pozndvacou potenciou. Akumuldcia determinntzmu u de
/indch znamend at akumuldclu sautslostt a obtauovante 
súvislost! u hlstortckfl tnterpretdcit, teda znamend ob
Yavouaf u histórii at tel determtnistickfí obsah. 

Predmetom historických vied le ludskd spoločnost ako 
celok a u tomto zmysle m6žu uzniknat at dejiny smeru
júce k u!leobecne/ syntl!ze. Tdto ten'dencia te len prl
bližnd a nikdy nedosiahne svofe absolútne splnenie. Te 
napr. otázne, či možno dnes naptsat de/iny filozofie 
bez poznania určitých posto{ových a ideových pre;avov 
obsiahnutých u umeleckfích dielach. V tomto zmysle by 
invdzia filozofie do de;tn umenf a naopak mala ~yf 
overa intenzivnef§la a konzekventne/šla . Umenie a fi
lozofia sú koncentrdtom myslenia a cttenia doby. Filo
zofi však slota pred umeleckými dielami bezradnt, pre
tože im chýba scl10pnosf pomocou metódy analýzy a 
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gnozeologicke; synt~zy ztskat a využit závažn{! fakty z 
viacerých oblastt ludskej tvorivosti. 

Pred humanitnými vedami teda uyustdua tíloha novej 
synt~zy a integrdcie, ktord môže prekona( aj sympt6my 

dejín kUIIOry 
určitej stagndcie teórie historiografie, prefavutúcet SCI 
toho času absenciou výraznet!ltch metodologickfích tno· 
vdcif. Nemecký muzikológ Georg Knepler v už· citovanej 
prdci naznačil, ale do ndležitých konzekvencii nedortt
!lil nevyhnutnost tntegrdcte spoločenskfích prtrodngclt 
a t~chnických vted. Nestačl v tomto smer~ totiž p(lliG 
addltfunost, napr. začlenenie akustiky do muzikol6gte. 
Každý potem ;e v procese dejln permanentne novo kon· 
!ltituovanfí. Historiclta sa dotýka každ~ho prvku url!lt4· 
ho systl!mu svo;tm §peciflckfím spôsobom. Historicita nie 
te uyhradend iba pre oblasti poznania, ale vyut/a IQ 

každfí prvok celého skamanl!ho syst~mu. u Marxa do!lo 
ku skutočne uedeck~mu rozvinutiu po/mu hlstorlcity a 
sačasnd marxistickd teória si musf uvedomoval, fe his· 
tortctta sa týka at novet lntegrd:cle na bdze porovntfva· 
nia r6znych druhov historickosti. Mustme si uuedomtt 
1.e integrdcia vo vede sa netýka iba interdtsctpltnárnych 
vztahou, ale must prebiehat na medzimetodologlckt/ 
úrovni. Integrdcia vo vede podla I. B. Novika predpo
k ladd i to, že sa budú porovndvat rytmy tednotllugclt 
!ltruktúrnych zložiek systl!mou. Z tohto hladiska /ed· 
notliu~ §truktúry mata vlastnú špectficklí historicitu. 
Tdto htstoricita sa vztahufe aj na systl!m vedy, keď Ide 
o historickosť sp6sobu, utvdrania a vývoJa poznatkou. 
Spôsob vývinu znamend at osobitosť zdkonitostt v prts
lu!lnom historickom obdobt. Ind(} sa vyuttafú umenia D 
určitých dobdch, ale tndč sa to dete at v určitých ]11'11-
koch a zlo1.kdch umenia. Takýto prtstup nevedie k plu· 
ralizmu, lež Ide o polyhlstoricitu vyvlfataceho sa syst'
mu. Koltzie a krtzy znamenaja at prechod z jednet 
kvality na kvalitu inlí. 

Z hladiska prigogtnouskef synergetiky osobitn!} obsalt 
nadobúda kategória ndhody. Význam ndhody sa meni 
a; podla toho, či te určitd situdcta bltzkOo, alebo /1 
vzdlalend od revolučnej zmeny. Keď je dang systhl 
velmi nerovnovd1.ny, ndhodnost. sa stdpa rozhodufd· 
cou až po význam dettnnotvornost.l. 

Historicita náhodnl!ho te teda rozdielna at podla to
ho, a}co ;e vo vývinovom procese situovand. V revolul!· 
ných dobdch sa udiali neraz revolučn~ premeny temer 
počas niekolkých hodin či dnt. Možno to demon§trooaf 
napr . na tvorbe Alexandra Bloka, ktorg opa!lta roman· 
tizmus nazývatac ho "etapou nedokončených my!lte· 
nok", zatial čo v novom revolučnom umeni mu Ide o 
"my §lienky dokončenl!". Ze v týchto prtpadoch neJde o 
iraclondlny proces, to vedecky zdôvodr'luje aj spomtnallll 
priqoginovskd termodynamika . ... 

Aj !lpecidlne kategórie tednotltuých vied sa musia 
dialektizouat, au!lak nie vulgdrne na spôsob akeJsi no· 
ve; prtrodnej filozofie. Aby u rôznych sfl!rach nedo· 
chddzalo ku skratom, vedec sl bude musie( uvedomrr 
va( pramene, z ktorých ten-ktorý pojem pochddza, a /t· 
ho provenienciu. Za predpokladu str iktnl!ho vedomla 
odli§nostt možno syntetizovať a m6žeme sa uyhntlt 111· 
bezpečiu tracionalizdcie. 

Ak poviem, 1.e historlzdcia sa must brat dôsledne, for· 
mdlne s tým každ!í súhlast. Av§ak vztahy fednotllvQch 
histórictt nie sú celkom tasn~. Umelci l teoretici umenia 
tu môžu spravil viac ne1. napr. prtrodouedci. Hegel bol 
v historicite skutočným "polyfonikom". Igor Hru!ovsk§ 
sa o rlom vo svatom diele Dialekt ika bytia a kultary Pfi• 
fadril, 1.e vedel mýsllet v niekolkých radoch. ,,Hegfl 
koncipoval uelkú zdkladna my!llienku, ~e svet treba po. ' 
ntmat nie ako komplex hotových vect, ale ako kompltJ 
procesov, v ktorom veci zdanlivo stabllnl!, rovnako ako 
ich potmoug reflex, podliehata nepretržite/ premene ozrrl· 
kanta a zanikania, v ktorej sa pri u!letke/ náhodnosti 
a napriek dočasným spätným pohybom napokon uplat· 
ilufe postupu/úct vývin." 

Marx na ttlto Heglovu metódu nadviazal a rozvinul/U. 
zatial čo v buržodzneJ filozofii sa stále viac oddelo
vali "duch" a "hmota". Buržodzna veda sa uyvtJa v uplg· 
nulfích desatročiach viac v synkrl!ze, pretože nedokd!l 
r.autat d6sledne monistick~ stanovisko. Tdto schtma 
vo vede sa pretavute u podobe metodologickl!ho nati/1/Jo 
llzmu a antinaturalizmu. Marxizmus utudra predpokla
dy na prekonanie tetto schizmy, poskytufe nauy§e !an· 
eu pre interpretdciu vedy a umenia na tednotne/ meto
dologickej bdze. 

Mnohé súčasn~ nemarxistlck~ metodologick~ smeryvg· 
asfu/ú viac do želant a mene; do rezultdtov. Rezultatfll. 
nos( te pre nds prtmdrnou úlohou, ktord sa postupuje pr4l1f 
IJ na§et slíčasnosti a ktord ;e dnes vo vedeckeJ ~det 
tak ~ladúca, ako nikdy predtým. Rezultatfvnasf sa stal4 
a stdva nielen vedeckou, ale i politickou alohou. 
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