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Náš štát l národ má vo svo
jej hlstórll viacero medz

nlkov, wtoré sú reprezen tačné 
nielen vo všeobecnýc)l, soci ál 
no-ekonomických a pollľlokých 
dejlnách, ale mo~no Ich pr.!jaf 
aj ako periodizačné body 'v 
rozvoji kultúry, oa teda oaj hu
dobného umenia. V našom sto
roči je to nesporne rok 1918, 
ked vznik československého 
114tu utvoril SlOIVákom maž
DOS( svojbytného r·ozvoja. K 
ytznamným rokom končiacim 
osmičkou, patr! rok 1948, kedy 
započala vý.sta v oo soc la llstlc
kého spoločenského zrloadenl a a 
~on rok 1968, ktorý je ro
kom prijatia zákona o česko
slovenskej federácii, umožňujú
cej plné rozvinutie hudobného 
kultdmeho organizmu v kon
textoch domácich 1 uahranič
atch. úspechy a kladné výsled
ky, na ktoré sa budeme sna
ll( poukézaf v rozmedz! r o-kov 
1948 - 1986, sú nesporne pre
Yafujllce a pre nás rozhodujú
ce. Tllezvy pohl ad na náš naj
novši vývin predpokladá, že bu
deme chApaC vývoj ako proces 
dlaltkUcký. Dejiny nie sú !dy
Uckou scénou, v •ktorej sa po
llrok realizuje priamočiaro a 
bez zápasov. 

Uf rok 1918 ·a po ňo-m ná
sledné udalosti sú obrazom dla
lekllok~m. Pre slovenskú hu
dobnll kul1túru sa otvárali pries
tory, ktDlé sme nevedeli za
plol! bez pomoci a spolupráce 
1 českou hudobnou kul·túrou. 
l'r!Yé desaťročie po prvej sve
tovej votne je chara'kterlstické 
Ylac výsledkami v organlzač
Dej sfére, v zrJado van! na jpo
trtbnejšlch hudobných Inštitú
cii, nef v tvorbe. Skladatel ská 
tvorba totlž čerpala zo sil, ·kto
rt sa formovali ešte pred pre
ft'atom a ktoré neboli pozna
e&né 1ls1llm o pr of<eslonálny hu
clobn9 prejav Jež úslllm tvo.r l t 
hudbu prevažne pre amatérske 
1Dtftl1)ll'etačné zázemie. Snaha 
Yymanlt sa z provinclálneho 
Cbal'6kteru hudobnej ·kultúry 
pl1n4~Ja postupné výsled1ky v 
oblastl lnter.prétačného umenia, 
ale najmll v oblasti s·kladatel
* •j. Od konca 20. r okov a v 
rolloch tridsiatych formoval a 
a lkladatelská generácia, kto
r6 splnUa ttlžobný cie l : m aC 
hudbu slovensktl a súčasne pro
feelon41ne porov-natelnú so su
sedn9ml ku!ttlraml. Hudba skla
d&telov slovenskej hudobnej 
moderny mala estetiku i poe
Uku bllzku susedným hudob
ntm kultllram. Z nich to bola 
predovšetkým hudba česká, ved 
Ylčšlna slovenských sklada te
lov tejto doby študnvala na 
prUskom konzervatóriu, a le 
Ydaka prlbuznostlam v lud ovej 
hudobnej tradlcli nájdu sa štý
lové prlbuznostl s dobovou hud
bou pols.kou i madar.skou. Slo
Yenská medzivojnová hudba má 
' sebe určitý výrazový prvok, 
ktorý radi nazývame baladlz
mom. Aj keby mohli vzniknúC 
o tomto pojme pochybnosti, či 
8p1'6\lne označuje charakterls· 

Cké obsahové a výrazové črty 
aj~j hudby, niečo nepokoj

né, kontrastujtlce medzi ttlžbou 

a skutočnosťou mo!no v tejto 
hudbe ná js!. Tvor ba slovenskej 
hudobnej moderny má v sebe 
ostentatlvne l s•kryté črty kriti
cizmu. Mo~no poveda!, že sa 
táto hudba rodila v kritickom 
odstupe od reprezentatfvneho 
v:kusu vteda jšej spoločnosti. 
Kritický postoj sl slovenská hu
dobná tvorba udrža la aj v ro
<ko-ch vo j.nových, a to predo
všet kým v tvorbe národného 
umelca Jána Cikkera, ktorý ne
váhal plsaf vtedy diela s vý
raznou protlvojnovou tematl
·kou. 

Roky po druhej svetovej voj 
ne sa niesli v znamen! obnovy 
československého ko-ntextu, oži
vo-vala sa pr áca hudobných ln
štl(úcll. Skladatel ská tvor ba sa 
r etrospektlvne vyrovnávala s 
brOz.ami vo}ny, vracala sa k 
berolzujúcim námetom, hladala 
nový monumentálny výraz, zá
,paslla o nové pod•oby svojej 
ldeiO:tlty_ Sociálne probl émy stá
li V po.predl ·POZIOrnOsti sklada
telov už v medzlvojlflovom l 
povojnovom obdobi. Ideo-ve l 
technicky bola slovenská hu
dobná kultúra pripra vená pre 
následný vý•V1lj v procese bu
dOIVanla socialistickej hudobnej 
kultúry. 

V9'voj slovenskej hudby od 
februára 1948 repre71entuje naj
v ý2mamnejšlu etapu dejln sl o
venskej hudby. Možno ta k o
právnene tvrdiť, ak si uvedo
m lme komplexný rozvoj našej 
hudobnej kul~·úry v kvantltatlv
nom J kvaUta ttvno-m zmysle. V 
riadeni kulttlry sa zača l upl at
ňova t nový kulttí.rnn-spol·očen
ský program, sl edujúci záujmy 
socialistick ej spoločnosti a so
cialistického štátu. Proces bu
dov.anla socla llst>tckej hudobnej 
·kulttlry treba sledova ť vo vý 
vojovej dlmenzll. Nové posta
venie hudobnej kultúry možno 
vidief nielen v mecenášskej 
vel1kor ysostl štátu voči umeniu, 
ale na jmä v tom, ž,e sa hudba 
staJa stlčasfou ceLkovej ku.Jttlr
nopollUckej konce,pcle zaciele
nej na dmJ.túnnu revolúc·iu. Po 
prvý raz zaznelo o t vorené slo
vo pred celým kultúrnym fron
tom, že každá vládntlca trieda 
utvára predpoklady pre r ozvoj 
svojich kultúrnych záujmov. Aj 
n ovonastupujtlca socialistick á 
spoločnos! nemOže činU inak
šie, i baže jej kultúrnopolitický 
pro-gram prekoná.va doterajšie 
k oncepcie orientáciou na šLro
'ké vr.stvy spolo~nosH, ktorým 
chce sprlstupnlť kul•túrne hod
noty, ktoré ball vyhradené v 
predchádza júcej ·tr iednej f or 
m ácii selB'kolou zámožnosti, 
vzdel anosti a i. Jen pr e určité 
spoločenské vrstvy. Ku~túrno
výchovný program, kto-rý chcel 
sprlstupn1f kultúr.ne hodnoty 
cele j spoločnosti sa nedal u
sk.utočn1f jednorazo-vo a za 
k·rátky čas_ Začali sa vša•k u
wárať predpoklady na to, aby 
sa tento ciel zača l rea lizova ť. 
BoJ.! t o tllohy výchovy a osve
ty, rozvoj záujmovej umel eck ej 
činnosti, úlohy estetickej vý 
chovy v sy·stéme všeobecno
vzdelávacieho šk olstva, tl loha 
bud ova! stredné a vysoké od-
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Rudolf Fila, Načúvanie (Divertimento s cltá tom }. olej, ,1987_ Z výstavy Nový slovenský obraa, kto · 
rej vernisU priprnlll usporiadatelia 13. ročnlka •prehliadky Nod slovensk6 hudba (H_ - 20. feb
ru6ra 19118) vo foyeri Cs. roshlasu na 14. februira t. r. Prehliadke novej slovenskej hudobnej tvorby 
bude venovan~ li. člslo H!. 

borné hudobné ško lské zar ia
denia. Do popredia sa dosta la 
o.tázk a p rlstu,pnostl hudobných 
.produ•kclf na celom územi štá
tu. Nové poslanie zlskall hro
madné oznamovacie pr ostrled
ky, l\lsporladate l ská činnos( k•on . 
ce11tného života, ožila vydava
te l ská čLnnosť, aktivita or c.hes
t.rov, operných súbor.ov. Zrodll 
sa nový synkretický žáner : 
tvorba pre ludové umeleck é 
súbory. Nové tllohy pr ipadli hu
dobnej publici stike a hudobnej 
vede. Hudobnoestetloká proble
matika sa dosta la do popredia 
záujmu spomedzi muzik ologl c· 
k ých dl scl,pUn a zavše sa pre
Hnal a s k on!<Jrétnyml kultúrno
poUHckým l aspektmi. Vznikli 
nové žán·re, resp. sa oživili hu
dobné d·ruhy predtým menej 
a'Muáln e. Tvor ba pre lud·ové 
ume lec ké súbo-ry bola nlečlm 
novým a súčasne aj a traktl v
nym, ak ju tvorili našl poprad
nl sk ladatelia. Socialistický r ea
lizmus sa sta l ústrednou prog
ramo-vou kategóriou pre ume
leckú tvorbu. Jeho poňa tie a 
vysvetlovanie má sv oju pred 
hlstór·lu a treba ho chápa! ako 
vyvl ja júcu sa teoretickú a prak 
ticktl problematLku. Ľudovosť, 
z·r ozumlternosf , t.riednos(, ná
rodnosť a proletársk y Interna
ciona lizmus sa stali ak tuálny
mi pojmami ako pre profesio
nálnu bázu hudobného umenia, 
ta·k 1 pre vznikajúcu ·a r ýchlo 
sa rozširujúcu oblasť záujmovej 
umeleck ej č innosti. Následné 
r oky po februári 1948 sú ch a
l!'aikter lst lcké vzni,kom dOležl 
,tých hudobných inštitúcii, ako 
sú Sl ovenská filharmónia !1948 1, 
Vysoká škola m úzických ume
n l ( 1949 1. Slovenský rudový 
umelecký k olektlv (19491. Vo
jensk ý umelecký sťíl)or parti 
zána ka·pltána Jl\.m \lf'pku a 

mnohé <.{a l šle. Druhou význam
nou fá zou v.,;ni kan la nových In. 
št l t·úcJI boli rok y po vzniku zá
kona o čs. tederácl·l , •ku .ktorým sa 
ešte v.r átlme. Sl ovenská hudob
n á kultúra sa vyvlja čo do ú
zemného r ozloženia n erovno· 
merne a dodnes zápaslme ešt e 
s problémom pr i r odzeného ná
r astu sil a kapacit v Bratisla
ve. AkH vtzáclou hudo•bného ži 
vota Koši c, Ztllny, Banskej Bys
tr ice sa chce In doc ie liť postup
ná pr emena monocentrálne bu
dovanej hudobnej kultúry v 
·kulttlru polycentrálnu. Ako vid 
no, táto úloho je dodnes ak
tuálna a pat ri medzi k lúčové 
otázky ďalšieho rozvoja našej 
hudobnej ku l•tú r y. 

Vývi n hudobne j tvor by a jej 
vzf;:th k program ovým postulá
tom doby má svo ju zvl áštnu 
dial ektiku. Začiatkom 50. r ok ov 
vzni·kol celý rnd piesni budova
tarského charakteru, viacero 
tzv. m alých knn ttl t ako pre
chodný typ medzi plesňou a 
v·okálno-or chestr lí lnou skladbou. 
Väčšina tejto p1·odukcie sa ne
dožLta d lhšieho života, a tak 
čaká ešte nn dejepiscov úl oha 
vysvetliť, prečo tomu tak bolo. 
Ovel a úspešnejšie a trvácnejšie 
hodnoty r eprezen•tujú sklad by 
pr e ludové umelecké súbory. 
Skladby národného umelca Ale. 
xandra Moyzesa pre prvý prog
ram SĽUK - u znamena li priek op
nlcku prácu v tomto smere. Ľu
dové plesne n tance sa tu st.ali 
súčasťou r ozslnhlejšlch kompo
zlcil, a to v súlade s choreo
gra fickým r ozvlnutlm t·aneč 
ných scén alebo a.k o r ozmer 
ne jšie skladby vok álno-inštru
m entálne, určené pre k oncert 
no-scénické predvedenie. Oal 
šie takto koncLpované d·lela, 
ktoré pochádzajú najmä z pr· 
vej polovice 50. •·okov, tvor ia 

r eprezenta tivny súbor úprav 
sl ovenských ludových plesní. 
NeskOr došlo aj k špeclallzá
cll nlektorýc·h sklada telo·v na 
tento hudobný žáner, a l<lk nie
len k prepojeniu tvor by s ná
ročnos ťou tzv. vážnej hudby, 
a le aj k špec!flkácll tohto žán
ru, k jeho osamos tatňovanlu s 
r ôznym hodnot·ovým výsledkom . 
Nedostatočné p·r ep ojenle kul

t·tlr nopolitického a estetick ého 
programu s tvorbou 50. r ok.ov 
m á svoje r ôzne p rlč lny. Medzi 
ne bude patriť zaiste aj ab
st raktnos ť formulácii n ového 
programu, ale a j lJil'čltá sche
m a.t lzácla a vu lga.rlzácla v y
plý.va·júca z nedOslecLnosti pre
pojenia teórie a praxe, z ne
ujasnen osti pojmov, z rozpači
tého poi\atla a vý•kladu nových 
cielov a ú loh tvm,by. Ak vol a· 
ked y v medzivojnovom obdobi 
for muloval kultúrnopolitický 
program KSC Zdenäk Nejedlý 
v zmysle hesla: " Nie k rudu 
nižši e, ale s rudom vyššie!", 
tak niektoré názory 50. rokov 
tvr dili J>ravý opak. Hud ba ako 
prl má.rne audi tivne umenie bo
la ťažšie uchopitel ná n skúma· 
terná, obť až.nejšle sa zis ťovalo· 
kde a nakorko sa nové obsahy 
a programy reali zu jú, a tak do. 
šlo často k subjektlvlstlc·k ým 
vý r o:kom, čo je v Intenciách 
novej estetiky a ku·l·túrnej po
litiky a čo n ie. Ak máme spr a· 
vodllvo posúd iť situáciu v hu 
dobnej tvor be 50. rokov, treba 
vychádza ť nielen z č lánkov a 
re ferá tov uver·ejňovan ýcl'\ v tla
čl , ale predovšetkým z hud by 
u z organizačných vý.sledkov pr! 
budovani novej tnšntucl unálnej 
základne slovenskej hudby, na
priklad aj z tak ých sk utočnosti, 
ako bolo a dodnes je pristupné 
vstupné n a ko-ncer ty, operné 
Pokračovanie na 5. str_ 



Z činnosti ZSSKU 
VÝROČNÄ PLENÄRNA SCHODZA TKKU 

Plenórna schôdza Tvorivej komisie koncertných 
umelcov ZSSKU sa konala 15. januára 1988 v Mo
znr tovej sieni Domu politickej výchovy - za dob· 
rej účnsti čle nov n v pracovno-pr!ateJskej atmo
sfére. Prftomných uvfta l predseda TKKU prof. F. 
Kl!ncla n zasadnutie viedol podpredseda úV ZSSKU 
prof. M. jurkovič. V správe o činnosti za rok 1987 
boli uvedené h la vné poduja tia ZSSKU, na kto· 
rých participovala TKKU. Styk a dialóg koncert
ných ume lcov s hudobnou verejnosťou je daný 
faktom, že takmer v každej produkci! živej hud· 
by sú zúčastneni členovia ZSSKU. Vzhladom na 
to, že ZSSKU má záujem na výraznejšom rozvoji 
hudobného života vo všetkých oblastia ch SSR, ob· 
rfttll sa na členov so žiadosťou 6 podporu tejto 
snahy. Koncertn! umelci sa tiež usilujú hfadat 
nové form y a ktivity v prepojenostl trojice - in· 
terpret, dielo, poslucháč . Plán činnosti na rok 
1988 vychádza z uzneseni VII . zjazdu zväzu, ktoré 
zasa nadväzujú na závery XVII. zjazdu KSC. Úal· 
š!m akcentom činnosti TKKU je oblast estetickej 
výchovy. Práve koncer tný umelec je tým člán
kom, ktorý sa na jviac dostáva do priameho styku 
s Juďml, m ládežou a organizátorm! hudobného 
:1.!vota a je dôležité, a by vo svojom dosahu uro· 
bil maximum pre získanie nového poslucháča 1 
pre budovanie dôstojných podmienok predvádza
nia hudby. V správe sme vyzvali členov k aktivi
te, vysokej profes ional!te a serióznos ti pr! dojed
naných terminoch. Hodnotené obdobie práce TKKU 
spadá cl o doby závažných spoločenských 71m1en, 
ktoré pociťujeme tiež v živote zväzu. Aj na tomto 
zasadnu t! sme sa snažili hodnotiť a rlešit veci 
spoločne, neformálne a niesť spoločne zodpoved
nosť. Ide o osobnú zaangažovanosť každého, o zvy
hOV<tnie úrovne a úsilie o kvalitatlvny rast a boj 
proti pt·iemernos tl a pasivite. Pozornosť TKKU je 
upriamená aj nn h!adanle dnlšfch možnosti spolu· 
prlt ce medzi jednotlivými tvorivými oblasťami, na 
starostlivost o upla tnenie mladej generácie a na 
aktuálne problémy TKKU. K novému trendu našej 
práce pa tr! n j prvé s tretnutie s veden fm Tvorivej 
komisie pre teóriu a kritiku, kde sa hJadaU a aj 
našli spo ločné konkrétne aktivity. Chceme aj v 
budúcnosti, v tvorivom dialógu dalej spolupraco
vnť. 

Heakcla koncertných umelcov na realizáciu kon
certného cyklu Slovenská hudba - trad!cia a st1-
časnos ť je ve!ká. Pripra va cyklu je zatla! v kon
cepčnom rozpracovan!. Zástupcovia Slovkoncertu 
a Opusu neformálne referovali o činnosti. úalej 
sa hovorilo o vzťahu umelca k miestnej kultúre 
a o povinnos tiach umelca k jej rozvoju. V disku
sil sa poukáwlo na s tarostlivost o mladých a na 
potrebu maximálne využ!vat všetky možnosti pre 
vysielanie mla dých Interpretov na zahraničné st1. 
Caže. V spolupráci s novým vedenfm zväzu dáva 
TKKU šancu na vyriešenie .mnohých aj existenč· 
ných problémov koncertných umelcov a na zlep
šenie spolupráce s ostatnými tvorivými komisia· 
ml zväzu. -EK-

VÝROČNÄ PLENÄRNA SCHODZA TKTK 

Výročná plenárna schôdza Tvorivej komisie pre 
teót·iu a kritiku ( 26. januára 1988 v DPV v Bra
tislave 1 sa niesla v konštrukt!vnom duchu a bo· 
la zo stra ny vedenia TKTK pripravená s najväč· 
šou stm·ostlivostou. Zasadanie viedol predseda 
TKTK dr. Oskát' Elschek, pr!tomný bol aj pred
seda ZSSKU doc. La dis lav Burlns, DrSc. účastnlci 
dosta li cyklosty lované materiály, ktoré ich infor· 
movail o činnosti komisie v uplynulom roku, o 
pláne činnosti na rok 1988 (al Kruhu mladých 
teoretikov a kritikov), o súčasných problémoch 
hudobnej vedy na Slovensku (elaborát s rovna
kým názvom), ako a j o stave členskej základne 
(zozna my č l enov ). Tieto ma teriály predstavovali 
zároveň jednotlivé body programu, ktorý bol ďa· 
lej oboha tený o správy o činnosti kra jských po· 
boč iek v Košiciach a Banske j Bystrici, o informá· 
clu o spoločnom st retnut! veden! komis i! muzika· 
iógov a koncertných umelcov a o záverečnO. dis
kusiu. AJ(ým smer om sa bude perspekt!vne ube· 
ra f prlíco TKTK, na to dávajú odpoved spomlnané 
dokumenty: 

Vedenie Tvorivej komisie pre te6rlu a kritiku 
navrhuje v budúcom obdobi: 1. v spoluprAci Jed
notlivých komisii a s cl'alilml hudobnými inltlt1i· 
clami realizovať koncertný a koncertno-publlcis· 
t ický cyklus Slovenská hudba - jej tradfcla a sd
časnosť ; 2. zlepšiť podmienky pra slovenská hu. 
dobnt1 publicistiku a zvýšiť jej 6roveň v 1mysle 
informatfvnom, analytickom a hodnotiacom ; 3. 
zvýšenie podielu organizačného l odborného 
ZSSKU na vedeckých muzikologických podujatiach 
na Slovensku ; 4. prispieť k lepšej tematickej a 
časovej kom•dinAcil 111uzikologických podujati na 
Slovensku ; 5. zintenzfvniť prAcu KMTK a najmä 
spoluprácu mladých z jeilnotllvých tvorivých ko· 
misii ; s. podstatne zlepšiť adii!n6 aktivitu ZSSKU, 
a to ako v odbornej nArol!nostl obsahu, tak vo 
forme ktorá musi byť reprezentaUvnajiia ako do
poslal; 7. stabilizovať česko-slovenská spoluprA· 
cu v muzikologickej oblasti, riešiť poliadavku v 
oblasti medzinárodných kontaktov, kde dotera1 
nie je inštitucionAlna spoluprAca medzi hudobno-. 
vednými pracoviskami. 

TKTK pl fi nuje realizovať v r . 1988 spolu 24 po
dujati , a to bud samosta tne a lebo v spoluúčasti 
s ostatnými komisiami ZSSKU, ako aj 13 podujati 
Kruhu mladých pre teóriu a kritiku (niektoré ak· 
cle spoločne J . K tomu pristupuje spolupráca so 
s CSKU, SHF a samosta tná edičná činnost. Na ple· 
nárke sa vyhodnotili a j výsledky ankety, ktorO. 
vedenie TKTK pripravilo a zrealizovalo v ostat
ných mesiacoch, aby zistilo, v čom treba zlepšit 
prácu samotnej komis ie - pri usporadt1van! zvä
zových podp jati, ako aj v styku s členstvom. 

- NA-

V zrkadle 
času 

Ked pred 20 rokmi vo februári 1969 
začal vychádzať popri mesačn!ku Slo· 
venská hudba (ktorý onedlho zanl· 
kol) aj nový časopis Hudobný život, 
jeho t1lohou bolo reagovať predovšet
kým na aktuálne podnety, vytvorit 
obraz sťlvekého hudobného diania v 
pestrosti jeho foriem, spôsobov jest· 
vovania, proste byt aktuálnym s\1-
putnfkom tak odborn!ka, ako najmä 
mllovn!ka hudby. Dnes Hudobný život 
ako jediný odborný časopis pre ob· 
last tzv. vážnej hudby na Slovensku 
naďalej bude splňat t1lohu synkretlc· 
kého sumára - publikovan!m na jrôz· 
nejš!ch príspevkov lnfol.'matfvn.E!j po
vahy až po závažné odborné materiá
ly. Nemienim su zamerat na bilan· 
clu ubehnutej cepty, na to, ako sa 
formoval časopis, na to, aká bola 
jeho tvárnosť, pozltfva, no "1 rezervy. 
Skôr ml rezonujú dve - významovo 
s!ce odlišné - slová a s nlml Ich 
nutné asociácie: Idea a tradícia. 

Najprv celkom krátko k pojmu -
idea, myšlienka, ktorý t1zko súvis( 
s vypovedaným. Nebude to nič no· 
vé, ak zdôraznim, že v hudobnej ref· 
lexu všeobecne Ide vlastne o Istý me
tajazyk, o verbulizáciu hudobného kó· 
du, ktorý môže dešifrovať len osob· 
nos( s vyvinutým muzlkantský.m cfte
nfm~ schopná svoje hudobné l<mpre· 
s ie jasne formulovať. A nielen to, 
komplex hudobných javov treba vi
diet v istých kultt1rno-spoločenských 
st1vlslostlacb.. .. čl Ideovom vyznen!. K 
zrelému pohJadu· su aj znalec dopra
ct1va postupne - v jednote myšlien· 
kového poznania, tvorivosti a osob!· 
tos ti. 

O tradlcU hovorime vtedy, ak chce
me zdôrazniť niečo, čo má svoje ko· 
rene v minulosti, no pretrváva -
"strážené«, uchovévané 1 if alej roz
v!jané generéclaml - do prftomnos
tl. Na tradlclu môže byť človek hrdý, 
ale môže ju tiež popierať. Môžeme 
mat v čomsi bohat\1 čl žlv\1 trad!clu, 
ale tiež trad!clu mladO.. Zvykne sa ho· 
variť, že slovenský národ Je národom 
s .mladou tradíciou, mladou mlnulos· 
tou - hoci Is tý známy prozalk sa 
vzletne vyjadril, že keby šlo o prácu, 
asi by tomu bolo Inak. Ako je to 
však s trad!clou hudobného časopi· 
sectva na Slovensku? Ceskosloven
ský hudebn! slovni k (II, Praha 19651 
nám na to déva jasn\1 odpoved. Na
priek tomu, že na Slovensku sa roz
vfjala hudobné teória 1 náuková spis
ba už v minulých storočiach -prav
da viac v iných jazykoch ako v s la· 
venčlne, prvým odborným hudobným 
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LEONARD BER STEIN O HUDBE 

TltulnA strana prvého i!lsla časopisu 
ru6ra 191i9. 

časopisom vôbec bola až Slovenská 
hudba, založená roku 1957. Píšuci pub
licisti sa ešte počas l. CsR museli 
uspokojiť s tým, . že dostávali pries
tor v kultllrnych rubrikách denn!kov 
či v časGplsoch pre literatúru a ume
nie, a·ko boli Slovenské pohfady, Elán 
a pod., alebo prispievali do českých 
hudobných časoplso,v. Malo to svoje 
výhody: reflexia o hudbe sa dosté· 
vala do konfrontácie s reflexiou o 
Iných umeniach. Snáď aj preto sl pa
m!ltnfcl s nostalgiou spomínajú na 
akt1s1 kultt1rno-umeleckt1 spolupat)."lČ· 
nost. Nemožno však nepovedať, že by 
v tejto situác11 nebol chýbal výlučne 
na hudbu zameraný časopis. Európske 
hudobné časopisectvo je zaiste pro· 
duktom novodobého myslenia a od 
svojich počiatkov pred vyše 250 rok· 
ml sa mnohonásobne rozrástlo a špe-

Hudobný život, ktoré vyšlo 14. fab-

clfikovalo. No len ojedine le sa stret· 
neme s takým fenoménom, aký pred
stavuje pôvodne lipský Neue Zeit· 
schrift filr Musik, založený r. 1834 a 
vychádzajúci dodnes. Vyjdime však 
z domácej skutočnosti. Práve mladá 
tradlcla môže znamenať novosť po
hladu na veci dôverne známe, schop
nost l odvahu pustiť sa nevyšllapaný
•mi chotln!čkaml, t1s ille udávať smer 
novo, nekonvenčne 1 nekonformne. 
Mladá trad!cla však môže práve tak 
zväzovať, a ko dávať rozlet. leje len 
o to, ako sa rozhodneme konať, lebo 
- zdá sa - nie vždy poment1vame 
veci tým pravým menom, uspokoju-
jeme sa naserv!rovanou skutočnosťou, 
málo bojujeme o to, na čom by nám 
vlastne zá ležať malo. 

)ANA LENGOVA 

Na aktuálnu tému 
na objasňovanie a zlaďovanie nazerania na spoločnt1 prácu. 
A tu už prichádzame k problémovým strénkam. Kedže všet
ci a ktivisti okolo KPH vykonávajú svoju ôlnnost bezplatne, 
nie je ťažké pochopU, že bud\1 mat chuť do práce len 
za predpokladu, že môžu spolurozhodovať, a to predovšet
kým vo vztahu k plánovace j inlclatfve Slovkoncertu -
ktorá by zasa mala odrážať objektlvne potreby celej hu
dobnej kultt1ry Slovenska. Obsah Bulletinov KPH prezrádza, 
že zlaďovanie s tanovisk, objasňovanie toho, čo je reélne 
a čo nie, predstavuje trvalý a nevyhnutný proces. Bulletin 
KPH st1časne musi objasňovať, resp. ospravedlňovať a j ob· 
je kt!vne a le bo subjekt!vne nedos tatky v systéme práCJI 
Slovkoncertu, no rovnako dôrazne poukazovať na živelné, 
ner eálne predstavy. Medzi najzévažnejš le problémy patr! 
vysoké percento zmien voči pôvodne dohodnutým plánom 
(takmer všetci koncertn( umelci sú zames tnani a ned1spo
nujt1 celkom voJne so svojim časom), na jmä ak sa zmena 
oznámi v poslednej chvfll. Pokia! Ide o propagáciu, je to 
trva lý zdroJ sťažnost!. Slovkoncert, vedomý sl svojej zad· 
povednosti, zaraduje do plánov a j mladých umelcov (vf
ťazov stitaž!) aj vysvetl! usporiadatelom, kto je kto, prečo 
ten a ten, š iroká verejnost však na neznáme mená ne
reaguje. Ako zabezpečiť, aby sa pružne a efekt!vne spro· 
pagova ll nové talenty (ale aj široká škála "menej známych w 

umelcov) ? Usporiadatelia sa potom dožadujú tých umelcov 
a orches trov, ktor( sa tešla vo všetkých masmédiách naj
širšej publicite - no práve tito nie sú agentúre k dispo• 
z!c!l. l ked plánovanie koncertného života (mimo štétnych 
telies l patr! predovšetkým do kompetencie Slovkoncertu, 
exis tuje a j inlcla t!va mnohých dalš!ch hudobných lnšUtt1-
cH, organlzáclf, orchestrov, rozhlasu a telev!zle a ka ždý 
z týchto partnerov si vytvára svoju vlas tnO. politiku, napr. 
v otázke výberu a upla ti1ovan1a, teda aj propagácie umel· 
cov, no a j vo vztahu k činnosti KPH. Dokonca ani neexistu
je nejaké fórum, kde by sa najzévažnejšle kritérié u zémery 
koordinova li v záujme spoločného optimálneh o postupu. 
Nedávno jeden z usporladatefov vys tt1p11 s návrhom: keby 
mu Slovkoncert dodal týždeň pred koncertom 3-mlnt1tový 
šot o danom umelcovi, mohli by ha denne premietať v kl· 
ne pred hlavným programom. Nemožno pochybovať o efek· 
te takejto priamej "masover propagácie a pr!pravy kon
certu. Technické predpoklady dávno exis tujú - podari sn 
zabezpeč it aj súhru zainteresov!lných lnštltúclf, ak Ide o 
takt1to t1člnnú podporu pre koncerty KPH? 

O kruhoch priateľov hudby 
V poro.vnanf s tým, čo všetko sa očakáva od týchto kru

hov v ramcl rozv!jania koncertného života v slovenských 
mestách, o problematiko KPH sa p!še veJml málo. A hneď 
priznanie: je to vlas tne sebakritika. Hudobný život uver ej· 
nil aj vlani nlekoJko článkov o práci konkrétnych KPH. 
I ked sa konkrétnosti vždy zaujlmavejšie ako pokusy o 
celkový pohlad aj takéto pokusy sú dôležllé a treba kon
š tatovať, že od r. 1980 (etapa znovuzakladania KPH J HZ 
vždy prejavoval ochotu venovať priestor tejto problemati
ke. Ako sa teda javl st1časná situácia, hlavné O.spechy 1 
problémy z pohladu Sekretariátu KPH (pôsobiaceho v rám
cl Slovkoncertu), kde sa Informácie zo všetkých KPH 
zb1ehujt1? 

K reaktlvizácll hnutia KPH sa prlstllpilo v čase, ked 
koncertný život našich mies t znovu raz ohrozova li ekono
mické problémy na s trane usportadatelov. Zakladanie kt·u· 
hov a propagáciu tejto myšlienky nielenže zastav111 tento 
negat!vny irend, uJe pomohli vytvorit atmosféru "módnej 
vlny" : nové a nové mestá a mestečká sa hlásili do kon
certnej činnosti. Počet miest rea llzujt1c1ch večerné koncer
ty už prekročil čfslo 80 (pre porovnanie: v r. 1970 asi 20, 
v r. 1980 a si 451 . Ešte cennejš!m O.spechom bolo "objave
nie« nových zanietených aktivistov, taktiež z(skanle spoJa h
llvých spojencov priamo v usporladateJských organizá
ciách. Vzťah ku koncertom bol v minulosti prevažne od
mietavý, dnes sa s takýmto pos tojom už takmer nes tretéva
me. V tejto všeobecnej informácll nie je možné uvádzať 
konkrétnos ti, no aspoň tofko: na vlaňajšom Stretnut! KPH 
boli osobitne ocenené kruhy - okrem tradičnej Nitry a 
Humenného - v mestách Považská Bystrica, Dolný Kubfn, 
Kežmarok, Poprad a Vranov n. T., okrem toho piati funk· 
cionárl KPH s celkom mimoriadnymi zásluhami. Pozlt!v je 
teda dosť. 

Pôvodne sa počftalo so založen!m asi 35 KPH, dnes ich 
máme 52. A napriek všeobecnému hodnoteniu mus!m zna · 
va uviesť konkrétny t1daj: velké zásluhy predsedn!čky Rady 
KPH nár. um. M. Hubovej-Kišonovej, ktorá absolvovala 
množs tvo ciest a r okovan! a s tála pri zrode mnohých KPH 
(naposledy vlani v októbri v Trnave). Inak hlavné formy 
práce s kruhmi: každoročné Stretnutie KPH s bohatým pra
covným a umeleckým programom, vyžiadanie hodnotenia 
koncertov vždy za uplynulý polrok, spra covanie t1da jov o 
činnosti vše tkých KPH za uplynulý rok, dodávanie propa
gačných a náborových materiálov a vydávanie Bulletinu 
KPH, ktorý je prakticky diskusným fórom so zameranlm 

ZávP.rom toJko: O.spechy sa vymenujt1 velmi Jahko, prob· 
témy by sl žiadali siahodlhé e laboráty. No Jen Ich poznanie 
umoži1uje pokročiť vpred. A k samotnej situá cii na t1seku 
KPH: vieme, že niektoré na razili na vážne ťažkosti (napr. 
priestorové l a s tagnujt1. Inde chýba súlad medzi výborom 
KPH a usporladateJom, ktor ý preto hfadá iné cesty, V naj
bližšom čase Rada KPH Pllflkúmu situáciu a zrejme prlj· 
me zásadné stanovisko - a j za cenu, že na apr!lovom 
Stretnut! KPH budeme musieť oznámit znfženle počtu reál
ne exlstujt1clch kruhov. LADISLAV DOSA 



SLOVENSKÁ 
FILHARMONIA 

Orchester Slovenakej filharmónie, posllnen 9 v9pomo· 
ca ml (zvlášť v sekcii dychov). Slovenskf fllharmonlckf 
zbor (zbormajster Pavol Prochbka ), sólistky (altistka 
Hana Stolfovi·Bandod a sopranistka zas!. umelkyňa 
Magdaléna Hajó111yod] pod vedenlm francúzskeho dlrl· 
genta Roberta Benalho uviedli 21. a 22. januára 1988 
rozlahlé symfonicko-kantátové dielo Guata va Mahlera: 
2. aymfónlu c mol pre aoprinové a altové sólo, mleianf 
zbor a velkf orcheater. Aj ked táto symfónia ( často 
uvádzaná s prlvlastkom .,Symfónia zmŕtvychvstania" J 
patri medzi Mahlerove najoblúbenejšle, predsa jej uve· 
denle nie je maličkosťou. Takmer poldruhahodlnov9 mo. 
nollt zaplní celovečernú koncertnú produkciu - čo nie 
je chybou. Požiadavky sú tu však najm!! na mimor iadne 
posilnenie všetk9ch sekcii orches tra, ale najm!! na dy
chy, ktoré vo finá lne j časti dos távajú mimoriadnu zvu· 
kovú funkciu, podporujúcu myšlienkovú závažnost toh· 
to diela o živo te , smrt i a zmf'tvychvstaní. Pri predveden( 
diela na abonentn9ch koncertoch v januári t. r. sme 
napočltali na pódiu Reduty do 180 účinkujúcich. Je to 
zvuková masa, ktorá graduje najmU v 5. finálnej časti, 
vyvolllvujúcej skludatelom navodené asociácie posledné· 
ho súdu. Pravda, velkosť a ohurujúca Impozantnosť die
Ja by boli málo, ak by Interpretačná stránka nevystlhla 
obsahové bohatstvo tohto titanského - a predsa polo· 
žen9ml otázkam! aj ludsky lntlmneho - diela, k toré 
rieš! stále platnó témy života a smrti. Roberto Benz! 
ktor9 nie je brutls!avskému publiku neznámy, ved t~ 
hosťoval velakrát od 50. rokov, ked kulminovala jeho 
legendárna s láva, patrí dnes k stáliciam dirigentského 
umenia. Niekdajšl hviezdny prach okolo tohto dirigenta 
talianskeho pôvodu a francúzskej prlslušnosti opadol. 
Dnes je R. Benz! zre19 päťdesiatnik, ktor9 dokázal v da. 
nom opuse stmeliť vel ké kolek tlvne teleso a sólis tky 
do účinného, grnd ujúceho tvaru. Spaml.lti, s neobyčaj· 
n9m nadhladom nad Mahlerovou fllozoUckou v9pove· 
ďou a romanticky vzrušenou hudbou, kreoval Benz! zá· 
važné dielo rukami v9rečn9ml - l ked maximálne čl· 
tateln9mi, bez vonkajšlch efektov a Interpretačných 
afektov: povedala -by som "moderne". Vystaval pred na· 
ml celok, ktorý mal v l. čast! slávnostnú majestátnosť 
velkolepú pochm(u·nosť, v 2. čas ti lahkosť rakúsko-vie: 
denskeJ nálady, ktorli svo jou bezstarostnou atmosfé· 
t•ou kontrastovala s predchádzajúcou "ples iíou žialu a 
ná reku". Nepokoj 3. časti - podivného Scherza na té· 
mu Mahlerovej plesne o sv. Antonovi, ktorý káže ry
Mm - Benz! zmlem!l. Úškrn tu zmenil na pousmla· 
t!e ... Tým kontt·astnej ~!e mu vyznela 4. čast, nazvaná 
"Urllcht" (Pra svetlo]. s ťažobou altového sóla jedlneč· 
nej Hany štolfovej-Bandovej, ktorá hlbok9m registrom 
svojho ť~žkého altu a vyst!hnutlm podstaty textu "padla 
do nôty nielen Mahlerovej hudbe, ale i dirigentskej 
koncepci!, účinne sa op!erajúcej o kontrastnosť tmy a 
svetla. Orchestrlilny dovetok 4. čast i bol toho výrečným 
dôkazom. Patr!! k Interpreta čne najvypracovanejšlm čas· 
t!am symfónie v orchestrálnej zložke. Finále - 5. časť 
- je vlas tne spodoben!m vlz!! posledného súdu. Pod 
Benziho rukami sa sta lo hudobne a zmyslovo gradujú· 
cou kapitolou románu o živote a smrti človeka. Doslova 
besnenle b!cich (v ozaj obdivuhodnom interpretačnom 
nasadenl majstrov tejto sekcie v SF!]. zvukový efekt, 
čerpajúc! z "echa" plechových dychov, k toré hral! mimo 
koncertnej sály, med!tatlvne, ale l rur!ózne časti zboru, 
kontrastujúce vstupy sólistie k, jednej s hlasom plným 
ťažoby, druhej s kr!štálovo jasným timbrom, ktoré pod
čiarkovali hlavný zmysel Klopstockovej básne a Mahle· 
rov9ch básnických vyznani - to všetko bolo krásne: 
osobite, ale l v celku, ktor9 spol k optimis tickému, vy· 
rovnanému záveru. Bol to veče r jasnozrivej koncepcie 
dirigenta a účinných v9konov v~e tkých zalnteresova· 
nfch umelcov - v orchestt·l SF, SZF i v sólach. 

TERtZIA URSINYOVA 

211. a 29. januira 1988. ). Haydn: Symfónia G dur Hob. 
1:92, O:durdskfi; 8. Murtlnú: 2. koncert pre violončelo a 
orchester ; R. Wagner: Blúdiaci Holanďan, predohra k 
opere. Slovenski filharmónia. Dirigent: Bystrik Režu
cha. Sólista: l!udovlt Kanta, violončelo. 

Posledná januárová dvojlcn abonentných koncertov 
Slovenske j filharmónie priniesla niekolko zaujlmavých 
momentov. Predovše tkým treba spomenúť dramaturgiu 
koncertu , akúsi "Inverziu" bežne zaužlvaných drama· 
turglckých s tereotypov. Pritom vše tky tri kompozície 
tvorili úplne rovnocenné gravitačné ohniská v zmysle 
percepčnej atraktlvnost i. Ani jedno z troch die l sa totiž 
nevyskytuje v programoch koncertov SF často, no každé 
z nich bezpochyby patrí k zlat<!mu fondu svetovej sym
fonickej, resp. koncertantnej litera túry. Nemenej závaž· 
nou črtou dramaturgickej koncepcie bola štýlová pes· 
trosť a priama konfrontilc!n cl!nmetrálne odlišných poe . 
tik Bohuslava Martlnt·t a Richarda Wagnera v druhe) 
polovici programu. 

Haydnova Oxfordská symfónia má vzácnu schopnosť 
okamžite zmobilizovať posl ucháča a vytvoriť Ideálnu 
muzikantskú at mosféru. Kompozic!a obsahuje nespočet
né množstvo s trhujúcich nuansl spočlvajúc!ch predo'lišet · 
k9m v majstrovsky riešenej koherencii použitého ma · 
terlálu a jeho postupného evolučného spracovania, v 
zaujlmavo chápa nom vzťnhu horizontálneho a veril· 
kálneho rozmeru hudobnej štrui<IClry u metrorytmických 
zákonitosti. Oxforclsl<il symfónia patrí jednoznačne k 
tzv. v!!čšim symfonickým cyklom Josepha Haydna -
nielen svojimi rozmermi, no práve spominanou špec!fi · 
kou tektoniky n, pochop!te lne, svojou v9razovostou. Z 
takto voleného zorného uh la potom vyznieva koncep
cla Bystrlka Režuchu ako hladnn!e nových riešeni hayd. 
novskej Interpretácie. Šéfdir igent SF preferoval živšie 
tempá, u tým posunul fažisko dialektického vztahu veril · 
kály u hor lzontflly skôr smerom k horizontálnemu raz· 
meru. Naprlklnd v introdukci! k prve j časti alebo v 
Adagiu druhej čast! zanikli nlísledkom takmer allegre!· 
tového tempa mnohé harmonické zvláštnos ti spočlva
júce v prevažnej miere na pr!etahovej technike a poža. 
dujúce rovt:ome rnú koncentr6c!u na jednotlivé rozmery 
štruk túry. Tempov9 rozvrh zasiahol tak is to do celkové· 
ho v9razu symfónie u - pravdu povediac - v intro· 
dukcli chýbnl dostatočný pok oj n haydnovsktt rozvá~-

nost, typická pre podobrté úseky jeho kompoz(clf. Or· 
ches ter SF podal svoj štandardný výkon, len vo Finále 
by sa vari :Uadalo viac elegancie a odlahčenos tl v sek· 
eu sláčikových nástrojov. V konečnom dôsledku vyznela 
Haydnova Symfónia G dur s~ôr ako brilantná ·tJttroduk· 
cla koncertu, a nie ako velká sy·mfónla. 

Druhú polovicu večera otvoril 2. koncert pre vlolon· 
čelo a orchester Bohuslava Martlnú, ·skladba, ktorá sa 
neprávom Iba sporadicky objavuje v programových bul. 
letlnoch symfonických koncertov. Netreba obzvlášt zdô
razi\ovat, že violončelo má v tvorbe B. Martlnli do urči· 
tej miery výsadné postavenie- dokazuje to počet skla
dieb venovaných tomuto nástroju. S\tojlm tónom, regls; 
trom, schopnosťou udržat široko klenuté m~lodlcké ob· 
lúky, možnosťami v polyfonlzácll hudobného procesu 
violončelo ideálne vyhovuje základným estetickým a !itý· 
lov9m smerovaniam MartinO. V podan( Ľudovfta Knntu 
nechýbalo vôbec nič zo spomlnaných kvaHt; celý Kon· 
cert odznel s bezpečnou Istotou, muzlkantským nadhla
dom a zmys lom pre originálny vnútorný svet hudby čes· 
kého majs tra. Na vynikajúcom dojme z uvedenia Kon
certu sa nemalou mierou podielali aj orchester SF pod 
veclenrm B. Režuchu. Violončelový koncert B. Martinu 
vniesol do Koncertnej siene SF m imoriadne priaznivú 
atmosféru, takže predohra k Blúdiacemu Holandanovl 
Richarda Wagnera vyznela ako kvázi lahôdka, srce troš
ka bombastická, no ťíčlnne kontrastujúca s obidvoma 
predchádzajúcimi skladbami. IGOR JAVORSKf 

KONCERTY 
šTATNEJ FILHARMONIE 

KOŠICE 
B!lancla šiestich orchestrálnych koncertov v StilDal 

filharmónii Kollca v mesiacoch november a december 
1987 (od 5. ll. - 10. 12. J z hladiska dramaturgie ne· 
priniesla - až na výber ptesnr zo Šiestich piesn( pre 
soprán a orchester od M. P. Musorgského (ťiprava 
I. Markoviča] a orchestrálnej plesne Škaredé kačlatko 
podla Andersenovej rozprávky, op. 18 S. Prokofieva -
zásadné prekvapenie. Väčšina uvedených orchestrálnych 
diel - l ked svojich tvorcov reprezentuje ideálne -
patrila k často uvádzanému kmeňovému repertoáru or· 
chestra SF. Decembrovú koncertnú ponuku obohatilo 
ešte d alšfch pät koncertov, a to mimoriadny koncert, 
usporiadaný ŠF v spolupráci s Csemadokom (preds ta· 
vilo su madarské Klnvfrne duo Dévai - Dévényl) , ako 
aj dva typy vianočných koncertov, programovou sklad· 
bou variantné (W. A. Mozart - E. Pascha ; W. A. Mo· 
znrt - J. J. Ryba], ktoré odznell v reprlze. 
Najpočetnejšiu skupinu sklndatelov recenzovaných kon· 

certov tvorili sovietski a rusk( autori: P. l. Cajkonkll 
(zazneli : Symfónia č. 4 f mol, op. 36; dramatická pre· 
dohra Rómeo a Júlia a l. klav(rny koncert b mol, op. 
23]. M. P. Muaorsaklj (uvedený výber zo Šlestlch plesni 
a Obrázky z výstavy]. S. Prokofiev (už spomrnané Š ka· 
redé kačlatko a výber z baletnej suity Rómeo a Júlla 
č. l a 2 J. M. l. Gllnka ( Kamarlnská ] a D. SoatakoYli! 
(Symfónia č. 5 d mol, op. 47)'. Ceakoalovenskú preml6ru 
mali dve skladby - 1. časť Freaiek pre ,ymfonlcký or
cheater od J. IC:owalakého (5. uonmbra) a hudobDe pod· 
manlvý a niladowo lnlplrujeícl wýber zo Sie'atlch pieanf 
M. P. Musorgakého (19. novembra). 

V závere miaulého roka aa uakutočnilá populbae vla
nočné koncerty St6taej fllhar•6nie Koilce. 

Snfmka: A. Jiroušek 

Sostakovlčovo bohaté a rozmanité dielo je zatial v re· 
pertoárl SF zastúpené - čiastočne skreslujúco zúžene -
troma až štyrmi sy-mfóniami, na jmä piatou. siedmou 
a dvanástou. 

ŠF vždy zanietene interpretovala a propagovala dieiiJ 
jozefa GreUka. Tomuto - nielen pôvodom, ale aj ruko· 
pisom - východoslovenskému sklada tetovl venovala 
spomienkový monotematický koncert ( 3. decembra J k 
jeho nedožitým 80. narodeninám. Na programe boli Amé· 
by, Komorná symfónia, Intráda z opery S Rozárkou a 
Koncertantná symfonletta . S orchestrom SF skladby na· 
študoval a predviedol šéfdirigent a sklada te lov vnuk , 
Richard Zimmer. Diela poskytli dosta točný priestor na 
vzájomnú konfrontáciu. Interpretačne aj kompozične vy. 
šli z nej najkoncfznejšle Améby, skladba s vnútorn9m 
napl.ltfm, plynulou a lapidárnou zvukovou väzbou hU· 
dobných plôch. Os tatné diela ma li vzá jomne nekon· 
trastné až prlbuzné náladové východisko (absencia dr a· 
mnt!ck9ch a kcen tov], hoCi šlo o skladby z rôzneho ob· 
clob!a. To spôsobilo a nabázu rovnakého (alebo takmer 
t·ovnnkého J zvukového modelu. 

Pri sumarlzác!l výkonov · v rámci šiestich orchestrál• 
nych koncertov bolo lnterpretai!afm vrcholom wystdpe· 
ale Komorn6ho orcheatra V. Trať jakov a ( 24. novembra J 

v rámci Dnre1.SFSR v Ceskoslovensku. Nie je možné 
dost dobre slovne .prlbU!If vyso\{é, dych vyrážajúce ume. 
lecké majstrovstvo tohlo telesa, a to treťjakovcl hrali 
bez V. Treťjakova. Krlštálovo čistá Intonácia patrila k 
samozrejmostiam podobne ako aj absolútne vyrovnaná 
zvuková kvalita oboch nástrojových sekci( - sláčikovej 
l dychovej. Obdivuhodne jednotné boli melodické ozdoby 
(J. Ch. Bach: Slnfonla g mol] . ú žasné bolo sledovať hru 
hráčov na lesných rohoch, farbu ich tónu l perfektné 
ovládanie nástrojov v rôznych polohách a j dynamike. 
Fenomenálne bolo posslbile plano ( J. Haydn: Symfónia 
ns mol .,Na rozlťičku", Hab.: I/45 J a hudobne strhujťica, 
pritom hráčsky disciplinovaná Interpretácia neoklaslcls· 
tického Koncertu pre orchester In D L Stravinského. 

Zo sólistov je potrebné spomenO.ť najmä výkony klu· 
vlrlstov Petra Toperc1era, Ale1andra Slobod'anlka, spe
váčky Brlslty Sulcovej a dirigentov Olivera Dohaáaylbo 
a R6berta Stankonkého. Toperczerova Interpretácia Kon· 
certu G dur M. Ravela (26. novembra ) bola hudob· 
ným zážitkom par excellence. Umelec jedinečne vyjad· 
rll poéziu druhej časti, jej melodicky súvislú plochu. 
prltomnO. aj v hre hráčov orchestra, najmä na flaute, 
hoboji a lesnom rohu. V krajných častiach obsažne vir
tuóznou hrou charakterizoval neoklaslclst!ckú čistotu Ra· 
velovho štýlu. Dirigent O. Dohnányl mu bol s orches· 
trom SF citlivým partnerom. Zaslúžil sa však aj o vý· 
bornO. umeleckO. O.roveň tohto koncertu Interpretáciou 
oboch diel so spoločným shukespeurovským námetom 
Rómea a Júlie - P. I. Cajkovského u S. Prokofieva. Od· 
Ušli tragický drama tizmus oboch kompozlcU a charak· 
terlstický rukopis Ich autorov. Jednoznačne sugestívne 
zdôraznil lltočnost a údernosť Prokoftevovej hudby a 
nádhernO. plynulost dramatických u lyrlckých úsekov 
Cajkovského hudby. A. Slobodan!k (ZSSR] v pre dvedeni 
Klavrrneho koncertu e mol č. 1 F. Chopina (5. novem· 
bra ) zaujal vecným nadhladom, asentlmental!tou l ne· 
na podobltelnou elega nciou a technickou brila nctou. Or· 
chester SF a dirigent R. Zimmer ostal! tejto kreácii dlž· 
nfkml v temporytme, frázovanr l v adekvátnej volba 
farby sólovo vstupujúc ich dychových nástrojov. Brigita 
šulcová bola Ideálnou interpretkou výberu zo Šiestich · 
piesn( M. P. Musorgského a orchestrálnej plesne Ska· 
redé kačiatko S. Prokofieva (19. novembra ). Musorg· 
ské ho piesne mali výbornú gradačnú llnlu od lyricko· 
rozjfmavej polohy až po sústredene živý prednes pos
lednej plesne Rapotačka bleloboká. Emot!vne podmanivo 
zaspievala Šulcová i Prokoflevovu pleseň. Dobrými part. 
nerml boli orchester SF a dirigent Vladimir Polklll 
(ZSSR]. Róbert Stankovský dirigova l Musorgského Kar· 
linky ( 10. decembra J. Skladba v jeho podanr na čele 
orchestra SF bola priestorovo zažitá, dynamicky plasuc. 
ká, náladovo kontrastná l zvukovo prlebojná. I ked tem· 
pové riešenie niektorých časti bolo opatrnejšie (Baba 
Jagu, Trh v Llmoges], celok bol hudobne plnokrvný. 

DITA MARENCINOVA' 

NIEKO(KO POSTREHOV 
Z KONCERTNÉHO ŽIVOTA 

BARDE JOVA 
V uplynulom roku 1987 sn koncertný !Ivot Bardejo· 

va - rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch -
opieral narm!l o jarný a jesenný koncertný cyklus, kto· 
rých usporladatelmi sú Mestské kultúrne stredisko, Zá· 
vodný klub ROH n. p. Jas a Kruh prlatelov hudby. 

VI. ročnlk jesenného koncertného cyklu (29. 9. -
4. 12. 1987) priniesol štyri koncerty - tri komorné a 
jeden symfonický. Otvárac( koncert aj tentokrát nad· 
väzoval na Bratislavské hudobné slávnosti. Do Barde· 
java zavltalo Aury11owo kwarteto z NSR, ktoré sa krátko 
predtým stalo laureátom MTMI UNESCO v rámci BHS. 
Styria mlad! umele! (M. llngenfelder, J. Oppermann, 
S. Eaton, A. Arndt] zostavili program vystúpenia zo slá· 
člkových kvartet J. Haydna, W. A. Mozarta a B. Bartóka ; 
očarili perfektnou technikou 1 prednesom, z ktorého 
vyžarovala neopfsatelná Iskra radosti. 125. výročiu na· 
rodeniu C. Debussyho bol venovaný samostatný koncert : 
Pour le plano, lmages Il. a Sonátu pre violončelo a 
klavrr uv led ll Ida Cerneck6 ( klavrr J a Jozef Pod hora•· 
akt (violončelo l za klavrrneho sprievodu Tatiany Le•· 
koni (rozpačite vyznelo sprievodné slovo - poézia 
prekllntych básnikov - v podanr sweto16ra Kollckého) . 
Z Interpretačných výkonov sl pozornosť zaslllžl I. Cer· 
necká. Vokálno-Inštrumentálny sO.bor Musica aeterna s 
umeleckým vedt1clm Jánom Albrechtom a sólistami Ka· 
milou Zajlčkowou (soprán] a Pu lom Bu om (tenor) do· 
svojho programu zaradil aj ukážky z Hudobného tu·· 
reckého Eulensptegla D. G. Speera, osobnosti spätili 
s hudobnými tradfclami Bardejova. Poslucháč vycltil 
vrO.cny muzikantský vklad každého členu orchestra, pri· 
čom sO.bor disciplinovane rešpektoval štýlové požladav· 
ky hraných skladieb - avšak bez ch ladného akadem!Z· 
mu. 

Nedollt6 110. uarodenlny hudobného sklada tela, klavl .. 
rlstu a organis tu, l&aldlllého umelca Jozefa Greláka, lial· 
delo'flkého rod6ka, sa s tal! pre organizátorov koncertné· 
ho života podnetom na usporiadanie samosta tného kon. 
certu. Význam Jozefa Grešáka pre slovens kO. hudobnO. 
kultúru v úvode koncertu zhodnotila podpredsedn(čka 
MsNV Marta PotaaowlčoYi, ktorá zároveň oznámila prll· 
menovanie Bardejovskej hudobnej jesene na Grešákovu 
hudobnú jeseň ako výraz vďačnosti Bardejovčanov za 
prfnos známeho rodáka k rozvoju hudobného života. 
Poslucháči zaplnenej kinosály ZK ROH n. p. Jas medzi 
sebou srdečne prlvltal! skladatelovu dcéru akad. mal. 
Evu Greiákoweí a rladltefa Státnej filharmónie Košice 
a tajomnlka krajskej pobočky ZSSK U hudobného skla· 
datela Jolefa Podprockého. Realizátorom koncertu bola 
Stitna fllhar•6nla so šéfdirigentom Richardom Zim ... 
rom, ktorá uviedla Grešákovu Komornú symfóniu, Amé· 
by, predohru pre symfonický orchester, Intrádu z ope· 
ry S Rozárkou nn text VIncenta Šikulu a KoncertantnCi 
symfontettu (pôvodne bola plagátovaná komorná opera 
ZuZI!nkn Hraškovle l . AJ ked Interpretáciu jednotlivých 
diel nemožno prijať bez výhrad, podujatie v zásade tre· 
ba hodnotiť ako výrazný hudobnodramaturglcký a hu·. 
dobnokultúrny počin. Po prvýkrá t bol koncert v Barde· 
jave spojený s predajom platn i. Záujemcovia sl mohl! 
zakt1plť Grešákovu profllovú platiíu a ·prezrtet výstavkl! 
Jozef Grešák - život a dielo, ktorá vyrastala z dlho· 

1 Pokračovanlll na 4. str. l 
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Hovoríme so zaslúžilým umelcom [UDOVÍTOM MARCINGEROM som svojho priatela, vtedy už režisér<• 
opery SND Miroslava Fischera a ten ml 
položil otázku: ,Kde sl zamestnaný?' -. 
Nikde. - ,Co roblš?' - Nič. - ,Pricr k. 
nám do opery.' - Išiel som. Moja kon 
certná spolupráca s vokalistamt má ko
rene aj v mojej pedagogicke j č lnnosll· 
na Hudobnej fakulte VSMU, kde vyuču 
jem komorný spev. Z tohto pôsobeniu 
v opere SND a na VSMU prameni fakt. 
že som sprevádzal na koncertoch spevá
kov od Janku Blahu, Margity Cesánylovej 
a Márie Hubovej až po najčerstvejšlcli 
absolventov VSMU. Pr ichádzajú za mnou 
aj tnkl, ktor~ch som nikdy neučil a nn
opak, niektor!, s ktorými som roky spo
lupracoval, sl hladajťí nového klavírno· 
ho partnera. 

"Mal som to šťastie .. " 
VŽÚIJ te IO tak. 
Na p6dium prichádza s6llsta so svoilm 

k"lavlrnym partnerom. Potlesk na privl 
ranie, stlchnuta. sál a, niekoľko sekúnd 
na k oncentrt1ciu. Po úvodných taktoch 
lclavtrneho sprievodu sa pripáJa s61ista. 
Skladba doznieva. Zclverečný potlesk pat 
r t s!ce obom, na pol!ľady i úsmevy pub
lika sa sústreďujú vi ac na s6listu. Kla
virista stoif t r ochu v úzadt, ale ľifastný, 
že svojim dielom prispel k úspešn~mu 
uverleniu skladby. Tak trochu sa núka 
ott1zka, č1 mu vtedy nie ;e rat a, že nic 
on JP v centre zau;mu. Pri nedávnom 
rozhovore s JubiluJúctm klaviristom, s6-
llsrom 1 komorným spoluhrt1l!om ĽUDO
Vl7'0M MA UCINGBJWM som sa na lo 
v6bec nemusela pýtať. Odpoveď vyplynu
la z iných odpovedi celkom prirodze
ne, raz dokonca v podobe výroku, kto · 
rý odcitú;em: " Aka ;e t o úž'asnti radosť 
slúži( hudbe! " S menom zasl. umelca 
doc. Ľ. Marcingera sú spoJen~ koncertn~ 
úspechy mnohých našich inštrumentalis
t ov, spome11me o. i. aspo11 f. Pazderu, 
flusľov~ duo Hälblingoucov, ale na jmä sti
faiM úspechy mlade; spevdckc; generá
cie. O svoJeJ práci s mladými interpret
mi hovor! Ľ. Marcin ger s nadšením, ale 
nezabúda zd6razniť, že na stupe1í vítazou 
tclz priviedlo vlastné spevt1cke majstrov
stvo a pedagogicktJ maJstrovstvo ich pe
dag6gov spevu. 

,.Mal som to šťastie byť pri veľkých 
ús pechoch našich mladých spevákov na 
zahrani čných súťažiach. Spomeniem 
aspoň laureáta zo súťaže v Moskve u v 
Helsinkách Petra Mikuláša , finalistov 
mcclzlutirodných súťaži - v Mníchove 
to bol Sergej Kopčií l<, v Toulousse dve 
mladé speváčky Ida Kirilová u Jitku Zer
hauová, da lej to bolo viťa zstvo jána 
Gallu v Rtu de Janeiro, Petra Dvorského 
v Zcneve a Lívie Aghove j na Praiskcj 
jari. Na takýchto súťažiach je aj klavi
r·ista zodpovedný za výs ledok. Sme na 
jednej lodt . spoločne hladáme naj adek
vfttne)šie pros triedky, umeleck~ výraz, 
idc(rlny tvar. Ak sn to podari, nepozniím 
n ič krajšie p1·e mi'la." S rovnakým zauja
um spomína na všet ky koncertn~ vyst11-
penia napr. s P. Dvorským - na p6dlu 
mtlánskeJ La Scaly, vo Viedni, Bonne, 
Zt1padnom Berline či Parfži . No v reb
ríčku tých to zážitkov má pre neho r ov
rwkú cenu koncert s P. Dvorským v Boj
ntcwch al e/Jo s P. Mikulášom, f. Gallom 
a B. Holič.'kovou na BHS . .. Je to pre m11a 
naozaj sviatok," vyznt1va sa zo svojtch · •· 
pocitov po koncertoch pred domdcim 
publikom. 

Na začiatku všetk.fích týchto ciest po 
svete boli celkom prozai ck(j cestovania 

z Malaciek do Bratislavy. Ako sl spoml
na na tieto roky? ,.Najprv to boli kla
vírne začiatky v Malackách, neskOr po
pri š túdiu na Gymniízlu v Malackách 
som dochádzal na hodiny klavirnej hry 
do Mestskej hudobnej školy v Bratislave. 
k Alexandrovi Albrechtovi vo vtedajšej 
Redute a neskôr na HudobnO školu na 
Dibrovo.vom námestl. V roku 1949 sl vte
dajši riaditel Hudobnej školy L. Hrdina 
vytipoval nlekolkých žiakov - medzi 
nimi aj mňa - a poradll nám roblt 
prijimačk't na konzervatóriu. Prijali f!:a, 
a tuk sa ml hudba stala nielen láskou, 
ale aj .povolanlm. Pedagógovia, ktorí ma 
formovalt? Boli to predovšetkým Alexan
der Albrecht, ďalej Helena Chladná, Ján 
Zimmer a Anna Kafendová na bratislav
skom konzervatóriu, Rudolf Macudzinskl 
nu VSMU a Peter Solymos na Hudobnej 
akadémii v Budapešti. Pri pohrade spUf 
som najviac povďačný R. Macudzlnskému 
a taktiež sl rád spomlnam na A. Albrech
ta, ktorý vedel nenapodobltelným spôso
bom vštepovať lásku k hudbe a umeniu 
vôbec. Na jeho hodinách sme hladali 
hodnoty hudby, učil nás vnimať umenie. 
Skoda, že jeho miesto v slovenskej hud
be 20. storočia nie je v~raznejšie ocene
né. Okrem spominan~ch osobnosti to bo
It dalšie skutočnosti, ktoré výrazne vpl~
vali na našu generáciu. ZačinajOca Slo
vensk& filharmónia, vynlkaj(lcl zahranič
nl Interpreti, ktor! začali prichádzať do 
Bratislavy, domáci umelci - v tom čase 
v zeni te svojich schopnosti - R. Macu
dzinski, M. Karin, T. Gašparek, V. Ta
lieh, Ľ. Rajter, M. Cesánylová, M. Hubo
vú, S. Hoza, J. Blaho a ďalši." 

Zaujtmalo ma, ak~ pozitlva vldl v tých
t o prvých študentských a profesiondl
nych rokoch dnes? Bez verk~ho premýš
ľania, hoci to znie paradoxne, dal na 
prv~ miesto prekdžky, ktor~ jeho genert1-
cia musela prekondvaf. Vtedy sa naučil, 
že čím väčšie tažkostl zdoldva mladfí 
človek, tým pevnejšiu p6d·u zlskava pre 
svoj osobný aj umelecký život . "Vtedy 
sme, mimqbratislavskl poslucháč! z bllz
keho o·kolia, cestovali napriklad denne 
na konzervatórium v preplnen~ch vla
koch, vefk(l časť dňa sme strácali vo 
vyčkávanl na staniciach a vo vlakoch. 
Konzervatórium malo v Re'dute nedosta
tok miestnosti na cvičenie. O dnešných 
technických študijných pomôckach, ako 
sú magnetofóny, videorekordéry sa n~m 
unt nesnivalo. Koncertn~ život sa sice 
rozbiehal, ale možnosti konfrontácie na
priklad na súťažiach neboli. S(lťaže exis
tovali, ale nikto nikoho na ne nevysie
la!. Viete, dnes akoby sl mladi ani ne
uvedomovalt, že všetko, čo Ich v hudob-

Zasld!ilý umelec Ľudovlt Marclnger. 
Snlmka: K. Dlugollnský 

nom živote obklopuje, nie vždy bolo. 
Mnohé veci pokladajO za samozrejmé. 
Navyše, niekedy sa ml zdá, že· sa akosi 
medzi nimi stráca (leta ku najstaršej ge· 
rácli skladaterov a Interpretov našej 
novodobej hudobnej histórie. Pravdepo
doJme moja generácia hudobn1kov mOže 
terajši stav posudzovať v Istej konti
nuite. Aj moja "pätdeslatpäťka" mt na to 
dáva akési právo, lebo cez našu gene
ráciu sa odohrávalo odovzdávanie šta
fety t oho, čo nás učili A. Albrecht, Ka
fendovcl, Macudzlnskl, Rajter, Gašparek, 
Rlegler-Skalick~ a ďalši. Naproti tomu 
sa ml vid!, že moja generácia sa nevie 
zmieriť s faktom, že nastťípila rwvá 
smena mladých Interpretov - možno je 
to tak aj medzi skladatermt -, z kto
rých sťí mnoh! lepši od nás, a my to 
akosi nechceme akceptovať. Co tým 
chcem povedať? Na adresu mladšich: 
vážte sl staršich, U už čosi za svo jho 
života vytvorili; na adresu staršlch: ber· 
me na vedomie, že mladšl už čosi v.e
dla." 
Ľ. Marcinger pôsobil v r okoch 1959-64 

(v rokoch 1960-64 popri VSMU) ako ko
repetttor v opere SND. {-e teda namies
te sa opýta(, či tu prameni jeho časta 
spolupráca s opern{}ml s611stami? "Sa
mozrejme, vďaka tomu, že som korepe
toval v opere, moja koncertná činnosť 
vy(lstlla do klavlrneho sprevádzania vo
kalistov. Stoji azda za povšimnutie, ako 
som sa stal korepetltorom. Ked som sa 
v roku 1959 vrátil z postgraduálneho štO
dia ,z Bu-dapešti do Bratislavy, stretol 

Práca s mladými je plni\ prekvnpenl.
Už sa mt stalo v mojej praxi, že študent, 
ktorý spočiatku nepreukazoval nijaké vý
nimočné schopnosti , v Istom momente 
vďaka svojej vytrvalosti akoby dozrel , 
a od tej chvlle to bol rovnocenn ý part
ner. Zdanlivo menej talentovaný sa čo
som svojou húževnntostou prejavil, o 
naopak, niektoré, zázračné talenty sa ča
som vytrácajťl." 

Na hadindch komorn~ho .spevu §tuäu-
111 posluchdčl opern~ho spevu postupne 
repertoar všetkých štýlových období. Aký 
je v tomto veku ich vzťah k súčasne! 
tvorbe slovenských skladateľov? Pocitu-

, jli t ito mladt speváci zduäzky voči do · 
mdcet tvorbe, chápu, ak~ je Ich poslanie 
v t omto smere? "Záujem mladých sme
ruje spočiatku k overeným starlHm hod
notám hudobnej Jite ratOry. je povinnos
tou pedagóga vzbudiť u nich záujem o 
súčasnú tvorbu a vštepiť tm lásku aj k 
s(lčasnej slovenskej tvorbe. Casom sa po
tom sami zorientujú v skutočných hodno
tách - pri správnom usmeri\ovanl." 

Na záver zvedava, a j keď obligátna 
otázka. Ak~ mal Ľ. Marclnger vzory na 
koncertnom p6diu? "P~ta te sn na vzory ?; 
Strašne vera" - pr iznáva sa bez rozpa
kou. ,.Každ~ mt je vzorom, kto je dobrý. 
Nespomeniem nijaké prekvapujúce menli . 
Z klaviristov - sólistov je to Vladimir 
Horowitz a celá plejáda ďalšieh, ako 
A. Rubinsteln, S. Richter , G. Gould, E. GI· 
!els, D. Lipntt a mnoh! ďalši. Ako ko
morný hráč ml je veľkým vzorom pro!.· 
Alfréd Holeček, ktorého som nespočet
nekrát počul vynlkajOco hrať ako part
nera v~znamných inštrumentalistov a vo
kallstov." 

Zaslúžil{} umelec Ľudov11 Marcinger, 
s6llsta, k omorný hrt1č, vynikajúci part 
ner na p6diu mnoh{}m našim popred
ným sólistom, pôsobl v sú~asnosti na 
VSMU, kde je docentom komorn~ho spe
vu , zárove1l koncertuje, nahrdua pre raz~ 
hlas, televtziu, Opus . . . Dosiahnuté úspe
chy ho už vpísali do stičasných dejfn 
slovensk~ho lnterpretačn~l!o umenia . Za
iste raz áj jeho meno bude st1U v rade 
tých, ktor{}ch hodno nasledoval, /Jra( st 
z nich- príklad. 

MELÁNIA PUSKASOVA 

--------------------------~-----

. NIEKO[KO POSTREHOV 
Z KONCERTNÉHO ŽIVOT A 

BAR DE DVA 
(Dokončenie z 3. str . l 

dobe j báda terskej činnosti autorky tohto článku (bola 
to zároveľ\ prvá výstava s hudobnou problematikou v 
Bardejove l. Slávnos tnú atmosféru podujatia umocňova
la a j vkusná výzdoba javisku pozostávujúca z portrétu 
a podpisu jozefa Grešáka a kytice kvetov (dar Mariána 
Lapšanského a Petra Toperczeral. · 

Oba koncer tné cyldy ukázali, že estrádna sála ZK 
ROH n . p. jas je pre koncertné účely nevhodná. Este
ticky vhodný priestor ponúka bá bková sá lu ZK ROH 
n. p. Jas, av~ak chýba jej primeraný a kus tický dozvuk. 

Záber z koneertu k nedožitým 80. narodeninám zas!. um. 
Jozefa Grešáka v Bardejove - Štátna filharmónia Koiilce 
so šŕ.fdirigentom Richardom Zlmmerom. 

Snímku : J. Holl ý 

Pos tupne sa vylep~ovula prácu s propugnčnýml materiál 
mf, čo počas hudobne j jesene znamenalo zvýšenie náv
Stevnos t! v priemere na 220 rudi (na Grešákovom kon
cer te 340). Aj v budúcnosti treba dramaturgiu koncer
tov citlivo usmeri1ovať, aby bola nápuditá u bola záru
lw u hod notných zážitkov. Doteraz postrádame operné 
predstaven ie aspoň raz ročne a organový koncert. 

l perspcktrv uveďme. že Bardejov bude jednou zo 
zus tl!vok putovnej výs tavy Svedec tvo n posolstvo D. G. 

Speera pri prlležltosti 300. výročia vydania jeho Hu
dobného tureckého Eulensplegla, ktorá bude Inštalovaná 
v Sartšskom m(lzeu. Táto a ktivita hudobného oddelenia 
SNM v Bratislave by sa mala stať významnou udalosťou 
aj v aktivite miestneho Kruhu prtatelov hudby. 

Na záver by som chcela lba stručne poznamenať, že 
v letných mesiacoch sa už tradične koná Bardejovské 
kult(lrne leto, ktoré však nezahrňuje koncerty vážnej 
hudby, jeho dramaturgia nevyužlva možnosti domácich 
zborových a dychových telles. V priestoroch historic
kého námestia by sa mohli obnoviť promenádne kon
certy; bol by to vhodný priestor napr. aj na vystúpe
nie sdboru Llnha Singers z Prahy, ktorý každoročne v 
lete hosťuje na východnom Slovensku. Hudobné tradície 
Bardejova treba tvorivo využlvať pri Ich novom kva
litatlvnom rozvoji v s(lčasnostl, pretože v tomto smere 
sme ešte vera dlžnf. ' SILVIA FECSKOVÄ 

TRÁVNÍČKOVCI 
JUBILE JNE 

Novoročné koncerty Trávnlčkovho kvarteta, ktoré pri· 
pravuje Kruh prlaterov hudby pri Parku kultOry a oddy
chu a Literárne a hudobné mdzeum v Banskej Bystrici 
od roku 1984 vo výstavn~ch priestoroch múzea, st u 
hudobnej verejnosti zlskali oblubu pre svoju nezvyčajnú 
komornd atmosféru, bezprostrednejšl kontakt s umelco
m! 1 možnosť bližšie sa dozvedieť o Ich práci, kon
cel•tnej činnosti a Ospechoch. Sd koncipované a ko klu
bové podujatia, preto okrem koncertnej času pravidelne 
obsahujú aj besedu s členmi kvarteta doplnen(! o pre
mietanie dlapozitlvov, najmä zo zahraničn~ch ciest s 
vtipným komentárom a zaujlmavým rozprávanim Inter
pretov. Atmosféru prlhodne dopli1ajd a dotvára jú mťlzej· 
né výstavy. Tohto roku prostredie sprljemi1ova!l krnjtno
malby Miroslava Bárdtho a plastika Paganlnlho od Mi
kuláša Palku. 

5. Novoročný koncert 22. januára 1988 mal slávnost
nejšl charakter než po minulé roky. Konal sa práve 
v obdobi, ked trávnlčkovct osláv111 15. výročie svojho 
vzniku a desať rokov ťlčtnkovanta v Banskej Bystrici. 
Preto s l umelci tentoraz pozvali aj hosťa - klaviristu 
Mariána L'apilanského. V podani Trávničkovho kvartetu 
zaznela v úvode koncertu Kvartetová časť c mol, op. 
posthumu.m Franza Schuberta. Marián Lapšansk~ vir 
tuózne a s plným pochopenlm charakteru diela Inter· 
pretoval Intermezzo h mol, Baladu g mol, Romancu 
F dur n Intei'Imezzo es mol z cyklu Klavirnych skladieb, 
op. 118 od johannesa Brahmsa. Citlivo sa prispôsobil 
zvukovým podmienkam prostredia a možnostiam ná
stroja - malého krídla z pozosta losti Viliama Flguša-

\ 

Bystrého, na ktorom dokázal vyčarlt množst vo fare b
ných, dynamických a výruzových odtieňov. Skutočným 
vyvrcholenlm koncertu a silným umeleckým zážitkom 
bolo vynikajťlce predvedenie jedného z vrcholných ko
morných diel Antonlna Dvoráka - Kl avirneho kvln te tn 
A dur, op. 81 v spoločnej lnterpretáclľ a priam vzOI·ove] 
spolupráci Trávn!čkovho kvarteta a Ma riána La pšan
ského. Trávnlčkovo kvarteto, ktoré sa zakrátko po svo
jom zrode dostalo na vysokú profes ionálnu úroveň tl 

odvtedy patri medzi naše popredné komorné telesá, pre
š lo, prirodzene, určlt~m vývojom. Teraz sme sl azcl u 
viac než Inokedy uvedom111, že tito umelci sú ešte dost 
mladi na to, aby do svojej hry vniesli úprimnú, až de_t· 
skťl hravosť a zanletenost, a le zároveň už dos t skúsení 
a zreli, aby to bola hra vyvážená, sý ta a plná . Vďačné 
publlkum odmenilo všetkých účinkujúcich nndšeqým 
potleskom. 

Primérius Trhnlčkovho kvarteta Vladimir Kovár. 
Snimka: M. Paulfk 

V besede po koncertnej časti podujatia sa nllvštevnlci 
dozvedeli o dielach, ktoré trávničkovcl v poslednom 
obdobi premiérovo uviedli a o ďalšieh, ktoré doplnili do 
svojho repertoáru, o nahrávkacp v rozhlasových štú· 
dtách, účlnkovanl v televlzll, koncertoch v Prahe, Bra
tislave a ďalšieh mestách, oko aj o ich vystl1penlach 
v Spanielsku, Portugalsku, na Kube, Malte a v Rakús
ku. Priaznivcov komornej hudby potešila lnfollmácla, že 
vo vydavatels tve Opus nahrali dalšie trt gra mopla tne 
s dielami B. Smetanu, A. Dvoi'áka, C. Debussyho a M. Ra 
vela. So záujmom a neskrývanou hrdostou na "svojeu 
kvarteto st prezreli Zlatý erb Opusu, ktor~ umelci ob
držali koncom uplynulého roka za úspešné nahrávky 
sláčikových kvarte t Lll4!ša janáčka . Otázky publika sa 
týkali skúsenosti s po§tucháčmi v zahranič! , zážitkov HZ-v 
z ciest, Inter pre tácie dlet i propugácte telesn. 

MARIANNA BÄRDIOVA 
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Dokončenie z l. sll'. 
predstavenia , festivaly a pod., 
ako je bezplat-né štúdi·um na 
sta'edných, odborných a vyso
J<ých hudobných š·kolách, po
merne lacné štúdium na ludo
vých školách umenia. Hudobný 
talent a zodpovedný vzť•ah k 
tvorivej práci našli aj v tejto 
dobe svoje uznanie a uplatne
nie. Hovorime o dobe, ked ma
la premiéru opera nár.odrného 
umelca Eugena Suchoňa Krút
ňa.va ( 1949], opera národného 
.umelca Jána Cikkera Juoro Já
nošlk ( 1953], ka ntáta národné
ho umelca Alexandra Moyzesa 
Znejú plesne na chotári ( 1948], 
dalej jeho Tance z P.ohronla 
( 1954 J a Tooce z Gemera ( 1956 l. 
V tejto dobe začal aj sklada 
telský rozlet národného umel
ca Dezldera Ka rdoša, And·reja 
Oč·enáša, Otu Ferenczyho, Já
na Zimmera, Milana Nováika a 
mnohých da lšlch. Druhá polo
vica 50. rokov nesie sa v zna
men! . diskusii a úvah o otáz
:kach hodnotenia súčasnej hu
dobnej tvorby a jej ďa lšieho 
smerovania. Do pr<>tlrečlvej s i
tuácie sa dos ta>ll poznat.ky zis
kavané zo skúsenosti "zdola" 
(od praktickej komrpozicle, od 
ko.ncertnej pra xe] s ded.urkcla
ml "zhor.a" (od <1Jpil>kácle vše
obecných rkultúr,nopoHtických 
téz na hudbu]. Ukázalo sa, že 
mnohé v hodnotiacej a teore
•tickej reflexii má svoj volun
taristický a osobný podtón, že 
sa teória chá·pe ,prl>llš d.ogma
tloky a že prax .prináša nové 
situácie , na ktoré teória neve
dela správne l!"eag()l\la t. Tieto 
protirečenia sa vý.raznejšie .pre
javili o·ko lo r. 1957. No súčas
ne vidn o, že výmeny názor ov, 
aj ke d sa dia li za nevýhodných 
podmie-nok pre zás tancov !Ino
vačného myslenia a za výhod
•ných pre tých, ktor! bránili 
ustrnuté koncepcie, ma il svoj 
kladný dopa d na vý.voj WO!ľ'by. 
Dve diela národného ume lca 
Dez·Lde ra Kardoša ~reba zvlášť 
spomenúť ako vývin dynamlzu
júce a stimulujúce: bol to Koo
cet1t pre orchestel!" ( 1958 l a 
Hrdinská ba lada (1959 ]. Novú 
vývinovú etapu sv.ojej tvorby 
zača l Ján C~k·ker operou Mr. 
Scrooge ( 1960) a oper ou Vzk'ľle. 
sen le ( 1962 l. 

Hudolbná tvorba 60. ľO'k·o,v sa 
niesla v znamen! kva lHatlvne 
ho l kva ntitatlvn eho rozvoja, v 
ktor-om jecliným z určujúcich 
problémov bo~o úsllle o Inová
ciu hudobného jazyka, a tým 
a j o· rozšt-renle štýlove j orien
tácie sl-o·v-enske j hud1by. Hra da 
nie nový-ch koncepcii hudobne j 
t•~not'iby viedlo k názor ()l\lej di
ferenciácii 1 štýlovým zmenám, 
tr&ba otvorene po:vedat : nie 
vždy k v!tan ým. Výraz.nejšlm 
skúšobným kameňom" sa s ta la 

kantMa zash1žllého umelca Ilju 
Zel jenku Oswl~czym (1960] , 
ktorá mala pome11ne vyhrane
nú ge-neračnú závis los t. Pohyb 
k novému však nenarSre l iba v 
radoch mladšej generácie. Za 
čLa tk·om 60. ro:koC'h Eugen Su
choň, ján C!k.ker, Dezider Kar 
doš výlrazne Inovujú svoje vy
jad-rova cie p.l'OStrted.lty. U Eu
gena Suchoňa je tát·o tenden
cia podložená a j racionálnymi 
pohla dml, ikt-oré zdôv,odňujú 
mo.žnost organického prechodu 
od tonálneho sveta modálnej 
dlabon~ky k š tru.kt·úram d•va
.nl\sttónovej moda ltty. Zákla dný 
rozpor medzi "·tradičným" a 
novým" vša-k n a•rast·al. I. z jazd 

Zväzu slovenských skladat·elov 
r. 1959 vyslovil nega tiV>ne sta 
.novlsk•o k tzv. postwebe,rnov
ským smerom. Odmie:tn u1t1e dl 
fercnc()l\la ne jšleho pohla-du na 
skladate lskú proble ma tl<k u pri
nášalo da lšie rozpory. Proti 
paušáln emu deleniu tvo rby 
svedčila už v tom ča,se samot
nú umelecká prax, pretože u 
nás sa konzekventne postwe
bernovské techniky neprebera ll 
a už vôbec n ie es tetika te jto 
r,v.orby. Vysve trova t prlčlny štý. 
lavej diferenciácie v sloven
ske j nudbe len tým, že nl·ekde 

ZVÄZ SLOVENSK?CI I SK I..ADATEI~OV 
Sl OVJ-~ NSKY IIUDODN\' FOND 

~n:..•nsK Y DOM K UL TURY A OSVETY 

X. TÝ2DEŇ 
NOVEJ SlOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY 

141.- IIJ. ft"bru du lt 8S 

Titulná strana bulletinu k X. 
ročnlku Tfždňa novej sloven
skej hudobnej tvorby v r. 1985. 

v za'hranlčl jestvovali určité 
technllky a štýly a rkým sme Ich 
nemal!, museli sme Ich "pre
berať" ako dajaké "rpolot·ovary", 
je mylné a scesmé. Prlnclp tvo. 
dv·Ostl poháňa tvorcov k hla
da niu no.vých cies t. Tieto ces
ty nemusia byt vždy schodné 
a pelľS]pek·tlvne, ale prtncip pre
be•ra nla , osvojovania od dru
hých je konanlm net-vorLvým a 
nesvedčl tvO'ľcom, ktor! berú 
svoje poolanie seriózne: K jest
v.ujúcej tvor.be začala vznikať 
akási anNtéza, k·torá nemusela 
prerásť do takej konfltk!bnej sl. 
tuá{:le, ~torá na dobúdala aj 
chaootktter polHIC'kého sporu. O 
čo viac sa žiadala kontl>n.ulita 
v tvorbe, o to viac sa stupňo
va l boj proti "dogmatl.zmu" v 
názoroch na hudbu. Ta,k sa z 
protlrečenl primárne nepol.Ltlc
kého charakteru s ta li otázky 
pollitlcké : stále drastickejšie sa 
fo·rmuJ.ovall rozpory ako "boj 
proti dogma tizmu" a a·ko "scest
né smery a smerlky" holdujtlce 
hudo'bnomaterlálovému .fe.t·lšlz
mu a skla da telskému št·r-u\ktu
ra llzmu. Hudobná kul1tl1ra sa 
tak s·ta la súčasťou cellkovej po
liti-ckej a spoločenskej korizy na 
konci 60. ro.k·ov. Pol·Ltlcké rie
šenie tert·o situácie sl vyžia da 
lo- aj ne malé materiálové a mo
rálne st•ra ty. Ceský a Ceskoslo
venský zvl!z skla datelov sa 
vlastnými uzneseniami rozpusti
ll, s-lovenský zväz prišiel o svoj 
časopi-s, zanl·kol špeclal1z.ova ný 
sú•bor pre novú hudbu a l. 

Pra x 70. ro·kov dokázala, že 
·vzťah socialis tickej spoločnosti 
k linovačným tendenciám je 
priaznivý, že naša spol·očnost 
• poskytuje pries tor každému po·
z!Jtlvnemu a osob.nos.tnému rie
šeniu, ktoré je v súla de s kul
túm~oločenskýml Ideálmi so. 
cla ltzmu a ktoré posÚ!va dyna 
m~ku vývoja hudobnej tvorby 
v cele j jej dlaleikttlokej zloži
t osti. Pozornosť sa sús t.redUa 
viac na obsažnosť hudby než 
na jej von'kaj§k.ové podoby. Po. 
u·oonle z kr!zového vývoja po
tvrdllo, ako je nebezpečné zme. 
uži va t polLtlcké a rgumenty n a 
obhájenie vlastný-ch umelec
kých pozlcll, potvrd1lo vša.k l 
to, že nie t "čistej " hudby lz.o
lovan ej od a•k.tuá lnych vk.uso
vých, spoločooských a trie d
nych, a teda a j poiltlc.kých di
menzii. Zdôrazňovanie spolo
čenskej zodpovednost i sklada 
te l a za tvorbu, aJkltivne pOsobe. 
nie umenia na spoločenské ve
domie, ús!tlle o hudbu, k:t·orá 
:by mala čo na jvyššie spolo
čenské pôsobenie, to sú postu· 
láty , ktoré char.akterlzujú ume· 

·lecký progr811ll hudobnej tv·or
by súčasnosti a ktoré pa.~rla 
ku konštantá-m socialistického 
hudobného umeni-a. AJ ked nie 
je totožnosť medzi ge:neraooým 
a hodnotovým prewstvovanlm 
hudobneJ tvorby, ,po.hyb vo 
vnútri skladatelskej tvorby ne. 

. zadržatelne pokračuje. Stretá
vame sa vo vlastnej skúsenosti 
so skutočnosťou, že aj "nová" 
hudba "starne". z výbomých 
mladlkOIV 50. rokov sa stali 
zre'il muži a nlekrorl primera
ne tomu sa aj "<kla•slclzovali". 
lnl zasa ostali stálymi hlada~
ml nových tvorivých obzorov a 
možnosti. Po "novej" skladatel. 
skej generácii pl'lšla generácia 
ešte "novšia". V zmysle _pohybu 
po špirále sa v.raoatú niektoré si
tuácie v novom kontexte. Napr. v 
kritike 50. rokov nechýbala 
zmlen'ka o tom, Žie sa zo stra
ny spoločnostl žiadalo· určité 
zjednoou~enle hudobnej reči a 
chá.palo sa to ako krivda na 
skladateroch. Teraz prlrodze-

, nou reakcLou na "štrukturálne" 
·myslené skladby pr-Ichádza "no. 
vá jednoduchosť", sklada-te
rom sa nezdá obrazoborec
t:vom siahnuť po trad4čných 
,prostried.koch nettľadičným spO. 
so.bom. Ešte som sa nedozve
del, kto je za to vinný, ale je 
isté, že každý názor v umen( 
mOže mat svoj protlnázor a v 
niečom je zranltelný, nehovo
.rlac už o tom, že "názOiľ" a 
umelecká hodnota sú predsa 
len dve odlišné rovLny. Nie za 
"názory" sa stá·vame dOibrýml 
umelooml, ale za diela odp o
vedajúce naj·vyššim nárokom 
umeleckostl. RedUJkclonlzmus v 
umeni a myslenl nie je zvlášť 
dôveryhodný, aby mohol tvorlt 
trva·lé východisko, a tak oesta 
za novými tvorivými métami, 
tu~enle, že sa to ešte daja:ko 
!Ináč a lepšie dá v umeni, ostá
va stále prltomné, pretože ume
nie nemá nemenné n ormy a 
•všell~o sa v ňom re.latlvlz uje. 
Soclologotcký determlnl~mus sa 
tiež pre·javU ako jedna z fo
r.tem redukclonlzmu, ,pret·ože 
kon-vaik·t medz! umenim a spo
ldčnostou nie je redu'kova·telný 
len na sociologické aspekty, sú 
to v!lzby overa hlbšie a vše
s trannejšie. 

I ked nemôžeme podať v ta
kom krátkom prehlade obrys · 
dej!n hudobne j kultúry, nemož
no nespomenúť ako charakte
lľlstlakú črtu pre dvadsa tročné 
obd·ohle od vm:llku zákOJ)a o 
čes<koolovenskej federác!JI vý
IN!z.ný rozvoj slovenského kon
OO'ľtného uml!lll.ia. Myslime tým 
predovše~kým na vy.sokú úro
veň a na boha·tý počet koo
certných umelcov, ktor! dosla h. 
ll uznanie za svoje výkooy do 
ma 1 v zahranič!. I<iwestlcle do 
umeleckého školstva v. 50. a 
60. rokoch sa v následnom o·b
d<Yb! bohato zúročili v rozvoji 
slOOYelliSikého Interpretačného 
umenia. Na Ich llčink.ova.nr do
ma a v zahranič! sa na jlepšie 
uka zuje, a ký je kontr as t medzi 
Bratisla vou, niektorými drulšlml 
hudobnými oon~t1<1ml a tzv. 
mlest.nou k-ultúrou, kde sú na 
še s'l-abé miesta . 

K výdobyt kom posledného 
dvadsaťročia pa;tiľl vznl.k ďa l
šieh hudobných Inštitúcii, kto
•ré v pods ta te dok·oočlll exten
zlvny vývoj na·še j hud·by. R. 
1969 vznikla Státna fllharmó
nla v Ko šiciach, r . 1973 Státny 
komorný orchester v Zlline. V 
tejto sú<vls los tl nem ožno sa ne
zmieniť l o tom, že v tomto 
ka lendárnom .rok.u bude ma t 
Sym!onlc-ký orches·ter Cs. r az· 
hlasu v Bratislave 60 rokov . 
R<>ku 1969 vznt.kJ.a Cs. umelec 
ttá agentúra Slov,koncer.t s pl
nými práva mi pre domácu l 
zahraničnú a gentáž, a tým pre. 
výšila predchádzajúce koncoot
né agentúry. Roku 1971 vznl.klo 
Cs. hou'dobné vydavatelstvo Op us 
Bra tis lava, ktoré v porov.nan( 
s •mLnulosťou mnohonásobne 
zmnožllo vydáva nie gremopla t
ni, ro'Zivlnulo knižné a not·OIVé 
vyda nta vrá baiile vydátVa nla pa
mla tok historic ke j hudby. Kon
certnú age n.túl'u a hud·obné vy. 
da v!llterswo, obe s právami na 
zabran.lčnú spoluprácu, vyzdovl
huje me ako symbol dobudova 
ni-a našej hudobnej kultúry l 
•ked počet orchestro v, festiva
lov, rôznych Lných hudobných 
a kttvl.t bude v budtlanosu azda 
rá st. 

Dovt šHl sme "budovatelskú" 
eta pu vývoja s lovenske j hudob
nej kultťl.ry. Extenz!vny vývoj 
bude musie ť prejsť na vývoj In-

NAr. umelkyňa Marslta Ces6Dyiov6 ako Kat·rena v 1poradl už tretej 
premiérovej inscenácii opery Krdtňava n6r. umelca Eugena Su· 
choiia 1 roku 19115. Režijne dielo pripravil nár. umelec Karol L. 
Zachar a hudobne ualltudoval nAr. ,umelec Tibor Frešo. 

·tenzl·vny. Sme v obdo·bl opre
sllavby. Co môže a musi nasle
dovať? Ako dale j? 

Prvá odpoved sa ponúka, že 
ak máme efekt!vnejšle využl
vať luds•ký faktor l hmotný po .. 
tenclál, naše rez,ervy sú vo vzá. 
jomnej spolupráC·! tnštltúcU, v 
Lntegrácl'l s iL Ak naše l:n-štlt ú
cle jestvova li popr i sebe, ne
boda-j dl(lkedy .aj ,proti sebe, tak 
by sme sl pl'lall, aby pôsobili 
vo vzáJomnom súlade a spoJu
práci. Nie je azda potrebné de. 
vaUnejšie r.oz.vá:d~at, a ké vý-ho
dy ta<káto spol'\l.prácu môže zna. 
menat, na jm!l ·a k s l pomysllme 
na cie le našej kultúme j poll
tiky, na spolocné poslanie, ikoto
ré ,hudobtné umenie v naše j spo. 
l.očnootl má. Integ.ráclu by sme 
sl žel·all nielen medzi inš ti-tú
cia mi, ale predovše ~kým v no
vom, myslen!. Do polovice 20. 
storočia sa upla tňov-a l historic
ký ty.p raclonall.ty. Teraz sme 
na ceste k novému mysleniu, 
kboré vie lntegr.ova ť doteraz 
~danllv.o nehomogénne ja vy. 
Naml99to synkretl~mu dá-vame 
jednoznlllčnú prioritu lnteg.rácil. 
Ak Marx vyslovil Ideu jednot
nej ( ~jednocu-júcej sa] vedy, 
ta k smerujeme v kubtúre k jed. 
noUa clm sa procesom. Nové sú
visl osti vznika jú medzi vedou, 
t echnl,kou a kultúrou, menovi
te kultúr-ou ume leck-ou. In teg
ra.tlvne myslenie nám umožňu
je z.o zda nlivého ohaosu jed
notlivosti dos_plet k pozna niu 
celtku, umoži1uje nám poda ť sl 
.pri myslenl "prvú !>Omoc" aj 
v rovin e psychologickej. Pomá. 
ha nám pochopiť súvis prob
lémov každodenného života s 
vedou l s umenlm. Problém fi· 
na llzácle umeleckých procesov 
je tiež vecou schopnosti lnteg
l'a-tlvne myslieť a sledova ť Ich 
a ž po problémy mies tnej kul
tú-ry. 

Dôležitou súčasťou <nového 
.mysle nia je .tiež schopnost ref
lexie a sebareflexie. Od ne j sa 
odvlja uvedomelos ť , vzde lan-le, 
múdros ť, a le a j schopnos t uč iť 
sa zo svojej vlastnej skúsenos
ti. Sahapnost reflexie musi byt 
prttomná, al< sl chce č l ovek a 
~poločno'st udrža ť svo-ju a ktivi
tu. Z refl exie čerpá metodoló
gl<l, a le i tvorivá metóda . Z 
:reflexlv.nej schopnost·! su utvá
,ra vedomie národné, sociálne 
t<1 socialistické, vlas tenec.t:vo l 
tlnte m aclonulizmus. ·O bčas sl 
ťažkáme na nedos taloik hudob
ného povedomi<J spo l očnosti. 
Ale pr oblé111 j e L ve ra širš i a 
súvis! to s kvaM tou a úrovňou 
•refle kUvnej schopnosti, ktorú 
by sl ma la spol-očnos ť pest·o
IVať u každého od ma terske j 
školy až po koniec života. 
K·lúčovým problémom je však 

,otáz ka krea tl-vt!ty, ~vorlve j 
schopnost i. Od tohto po jmu sa 
odvi}ajú pedag.oglcké cie le , teo. 
retJcké schopnosti myslenia , 

•POI-Ltlcko-organlzačné -a k-tlvLty a 
tkultúrnopoiltlcké záme ry. Roz· 
vl}anle krea tivity sa stalo s t,rn -
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teg.ickou úlohou spoločnost! , 
- •tVQľlvost sa stala prvou kva l!

•tou človeka. je evidentné, že 
~vorlvost !>a nemôže redukovať 
·Lba na tvorqu umeleckých die l. 
.Ale umenie jQ kondenzovnným 
mode lom t.vor ivosN a móže te · 
da byt stlmu'.At •• rom pri! ne!n· 
nečné množ3tvo p·rejatVov tv.1. 
rlvostl, ktoré život od človeku 
.očakáva. Ľudstvo sa nachádza 
v situáci!, ked t·vortvostné 
schopnosti čl oveka budú ro.z
'h od·ov.ať o perspektlvach lud
íSkého pokolenia. Rozvija n!e t vo. 
d vostl je prlspevkom umenia k 
:budov.aontu a rozvoju modernej 
socia l1•stdckej spoločnosti. Sme 
·vša:k sved·ka ml, ako netvorlvost
ne s l počlname a j v umelecke j 
otv.orbe a v na rábani s umenlm. 
Súčasné obrod·né te ndencie 
:smeru jú nielen k výraznejše j 
1hodnotove j difere nciácii tvor
by, a le sia ha jú do bytostných 
oblast( ce lej hudo-bnej kult•úr y. 
Uvedomujeme sl, že našim cle· 
lom nemôže byt nezd·r.a vá a•ku
mulácla hudobného diania do 
.BraNsla vy. Zá·kladnou otázkou 
na šej budúcnosti je, č i sa po· 
dari do kolobehu hudobných 
hod.nôt zap <ljlť č o na jšLrš le v.r.st. 
v.y spo l·očnostl. Treba osi p riať , 
aby sme súhlasne hovorili ja 
zykom muzlkologickým a kul· 
túrnopolltlckým. 

Ak chceme zložitos ť úloh 
správne podchytiť od·borne .t po. 
lltloky, predpokladá to ja&né 
teoretické východiská a .akcie· 
schopné rea lizačné s ily. Sty.r i 
desatročla nášho vývoja nás 
dostatočne poučil i , že muslme 
nepredJpojate sledova ť a skú· 
mat dynaml ltu vý-vinových pro· 
cesov, a le ~ú l!<.sne ::i .,pr :::;.ňo 
vat ·teoretické východi•ská, kto
•ré sú predpokla.dom správneho 
n ad-hladu a spolahllvej or-Ien
tácie pri r iešeni konkrétnych 
.problémov tvOiľby l kultúrn e j 
;poll ti:ky. Treba dosia hnut č o 
najrýchlejši obra t v cel-kovom 
.hudobno.m žlv·ote s a kcentom 
na opers pe·M!vne priority. N01vé 
myslenie predpokladá a j pod· 
s ta tné zl!!Jpšenle česko-sl oven 
~kého kultúrne ho kon tex tu a 
h lbš iu spolup.rácu so sov.leliskou 
hudobnou kultúrou a s kultú
.rou s.pria te lených socia ilst\c . 
.ký.ch k•r.a jin. 

A•bstrak.tno-kult·ura ils tlcký p.r í
s tup k problémom kul.túrne j 
poliN,ky zlyhal v k·r!zových ro· 
koch kon com 60. r okov. Ak vi.e 
me, ~e ta dla r cesta nevedie, 
treba sa orientova ť na konkrét . 
n e úl-ohy a pr oblémy nášho 
kuJ.t•úrneho diania, udržl·a~a t s i 
:kontakt praktickej skúsenos ti 
a jas nej Ideovej a kultúrn o
pol>ltickej orie ntácie . Pri porov. 
nani konca 60. rokov so -sltuá· 
clou, v k.torej vstupujeme do 
procesov pr es tavby, treba ·kon· 
štatova t podsta tné rozdiely, kto
ré dávajú demokratizácii a no
vému mysleniu dôs le dnú a v y 
hran enú socia listickú orlentá 
clu. 
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O PROBLEMATIKE šTRUKTÚRY VÝVOJA HUDBY 
RICHARD RYBARIC 

p roblemat!ka štruktl1ry vývoja hudby 
pa·tri bezpoc.hyby medzi základné 

ale aj velmi zlo~lté otázky teórie hudob~ 
nej historiografie. Je to dané na jmä dvo
ma skutočnos ťami. Marxlst.lcká koncep
cla vývo ja ako záJkladnej kategórie his
torického m aterializmu podčiarkuje jeh<O 
mnohotvárnosť a dlale!Mlc'kú proUrečl
vos f ; zdôrazňuje, že vývoj nie je daja·ký 
prostý a prlamočl·acry rast, ale - struč
ne povedané - mnohoúrovňový komplex 
neobyčajne heterogénnych a vnútorne 
'bohato diferencovaných procesov ( jed
nota k ontJ.nuity a diskontinuity, progre
su a regresu, prek onan ia a uch!>vanla 
a pod.). ktorých podstatu možno posti
hovať len zá,konml dialektiky. Po druhé: 
je to v našom storoči už bežné pozna
nie, že história hu.clby sa nedá reduko
va ť len na dejiny európskej či dokon
ca tzv. zá.padnej hudby (die Musik des 
Abendlandes, Weste !'In Music], ale je fe
noménom globálnym, t. j. že predmet!>m 
modernej hudobnej historiografie sú de
jiny hudobných kultúr - k ultúr v plu
r áli. A tu vo svetle aj !·oho mála, čo 
európsky školený muzl,kológ vie o hud
be na1pr. Blizkeho východu, Oceán•le, La
ponska čl ro·vnlkovej Afriky alebo Juž
nej Ameriky, sa oplltovne a ešte vý.r az
nejšle u•ka zuje doslova ne,kooečná mno
hotvárnosť a ťažká uchopHelnosť sveta 
·hudby a zároveň s pocitom akejs1 bez
m ocnosti aj nu~nosť vyvod iť si určité 
kon,ze·kvencie a st-anoviť sJ hranice -
t. j. potreba sústredi( sa na t omto mies
te na jeden - pod la nás ale klúčový 
aspek t problemat-Lky - na problém vzni
l<u novej kvality v hudobnohistorickom 
procese. Revo!úc1.1 totiž [ a'ko v sp()J oč
nostl, t ak i vo vede l v umeni] nie je 
len deštrukcia , ale - a to predovšet
k ým - genéza a gener ovanie nového. 

l. 
Idea novost i a problematika ,.nového" 

sa v európskej hudobnej kuittíre začlna 
reflektova ť a artiJ<ulovaf už v st•redove
.ku - po prvýkrát pravdepodobne okolo 
ľO'ku 1320. Objavuje a fo rmuluje sa spl'<1-
v!dln v súvislos·tl s opozitom, so ,.stn
r ým", často bez toho, aby sa vedel o 
rozlišovať medzi domnel·e no.vým, t. j. 
kedy pô jde len o subjektlvne či k ol ek
tlvne presvedčenie, že vzniká čosi nové 
a kedy o skut očnú, dejinami preverenú 
n ovosf , evolučnú či revolučnú zmenu. 

Otázku ,.nového" a jeho vzťahu ku 
.. st'llrému" možno v podstate chápať a 
Interpretovať trojako: ,.nové" sa v ur
čitom zmysle vytvá·ra návratom ku .,sta
.r ému", <1k o a•kásl ideálna reštt.túcla pô
vodného, cudzorodými vplyvmi nedotknu
tého, a.rcha loky čistého rajs'kého pra
stavu, kto·rý bol nánosmi ďalšieho vý
vinu Jen defol'movaný, pokazený a po
škvmený; ,.nové" vzniká ako viac-meneJ 
n egácia a r adikálne popr-etie ,.starého 
o napokon .,nové" je organickým r.ozvl
nutlm, tvori•vým a syn tetick ým prehod
notenlm ,,sta.rého". Na všetky tri alter
natlvy možno p·rlrodzene uvies( množ
stvo presvedčivých prflk·ladov. 

O ,.návrat" ku .,starému" sa usilo.vali 
napr. reformáto·ri JatlnS'kého c•hQrá l'u v 
12. - 13. storoči a o vzkriesenie gréckej 
Hagédie išlo koncom 16. storočla flo
rentským cameratlstom - ktor ! ale hla
da júc čosi .. staTé" našli niečo celkom 
nové" · barok ovú o.peru. K rodostro mu 

h1<Jdač~tva t ohto typu patri napr. a j tzv. 
cecl llnnlslické hnutie ,.návratu" k Pa 
les~rlnovl ako i deálu clrkev•nej hudby v 
minulom storoč( l rozli-čné ,.neoštýly" 
(neoklasic lzmus, neobarok a pod. ] v 20. 
s t oroč!. Prlbuznost nemôžu upr ieť ani 
obr odenecké teórie a koncepcie roman
tick ej národnej hudby, ktoré chceli nájsť 
je j pôvod a zdroj v starých rudových 
piesňach , zvyk och a mýt och a~o najve.r 
ne jšleho zt~kod l a ,.duše národa . V tejto 
súv,lslosti vša k tr eba vedie(, že samotný 
prlnclp ,;k novému cez star é" nie Je 
a•prlórne rea•k čný a neprejud,Ekuje - a.ko 
to koniec-koncov ukáza l par adox fl o
r entskej skupiny, vyznávajúcej radikál 
ny modeľ'nizmus - konzerva tivizmus, ba 
ani len t·radic lonallzmus. Pravda, ani Ich 
nevyluču je . 

Presvedčenie, že .,n ové" môže vzn,J'k 
núť len ako odmietnutie a prekonanie 
.. staré-ho". . súvisi s progresLvistlckýml 
myšllen•kami rtl ozo fle d•ejln ; jeho korene 
a počla~ky možno vy~ topova ť už v re
nesuncii, napr . u rrank oflámsk eho teo· 
r et.ika Johannesa Tinctorisa, ktorý ·ro·ku 
1477 vyh lásil, že hudobne erudo·vaný člo
vek môže počúva ť len hudbu, ktorá nie 
Je staršia než 40 rokov. V 17. s toroči 
sa strl·ktne rozlišuje med.zt .,s tlie anti
co" a .. stlie m odet,no" a neskôr medzi 
hudbou .,ge lehr.t" [ st.aromódnou J a .,ga
lant" [ dobov.ou]. re~ p. - u Roberta 
Schumanna - medzi tzv. Fillštlncaml 
a spojenca mt Dávidovými, teda vždy me
dzi star omilcami a novMorml. Pr.avda aj 
tu je potrebné vedie ť, čo je ilúzia, 
Zlbožné prianie a čo je realita . 

Napokon treti typ vzťahu medzi .,st a
rým" a .. novým" r epr ezentu je na'Pr. 
rrankoflámsk a polyfónia ako organické 
r<lZVilllutle dedičstva f rancúzskeho kon· 
trapunktu. talianske j kanta bility a an· 

gllckého sonorizmu zaCiatkoom 15. storo
čia a neskôr, ale aj n apr. umenie Jo
hannesa Brahmsa a!<o velkolepé nadvia
Z>~mle na beetohovenovský symfonizmus. 

V súvislosti s uvedenými prfa<Jadmt ne
m ožno však nevidieť, že pojmy trad1clo
naJ.izmu a nová.t·or&tva či konzervatlivJz
mu a modernizmu s-a od minulého sto
ročia cháJPu ako kate~órle v~razne aldo
logické, ho-dnotové. Ich hlstol'lcky kon
kré•tlfl Y.. obsah a zmysel sa samozrejme 
meni, [}revr.stvuje a prehodnocuje, no 
Zá'kla dné predznamemmle ako pola rizá
cia pozHfvneho a negatlv·neho Je !ch tr
va lou (l ked n i e vždy vyhranenou ale 
častejšie difúznou] stigmou. Ak sa ~ ur
čitej konštelác-Ii poc1tuje ak o pozltl v.na 
hodnota od·vah.a k novému, vôla btíra t 
a odm!e tat, potom ó-pak - tradlcl ana
llzmus - je prirodzene negatlvum: je 
to sta:ro.mUstvo•, zápeonlctvo, zadubenosť, 
etnograflzmus a pod. Ino'kedy, keď sa 
devfz-o.u stáva na1pr. irečtt<lst, zdra·vé 
umente, tzv. osvedčená cesta, našs.J<ost 
a podobne, potom sa c.pak - napr. prle
kopnlctvo, hfa danl e neprekllesnených 
ciest a pod. - dl5kv.al!Cikuje na samo
tíčelné experimentovanie, formaUzmus, 
de<k·adenciu, ú,padk·ový kozm~polltlzmus 
a pod. Slovni.k !nvektiv nie je - aspo·ň 
·v slovens·kej l'lteratúre - prlllš bohatý, 
·Sk·wtočnost je však taká, že ani jedn-a 
z troch koncepci( .,n o\léh o" v hudbe ne
vylučuje možmosf dospte( k naooaj no
vej historickej k•vallte. Dá sa k nej do
,pracov~,f tak:pONedlac ~'klukou, t. j. ,,.ná
v·ratom ku ,.starému , al e na dru'hej 
strune sk tísenosf učf , že ani na jmLlltant
nejšle za.VIrhovanle .. starého" a zaklfna
nle sa ,.novým" sam o osebe ešte n e
pohlo ani o plad detlna~l vpred. 

II. 
Problém, čo je naoza j alebo Jen f~k

tlvne nové, je večalou témou hudobnej 
hlstorlog·rafie súst,reďujúcej sv.oj záujem 
na poznanie premien, vývoja a pokroku 
v najšir šom slova zmysle. ZaQberalo sa 
nimi z rozličných hladfsk o. 1. jedno zo 
zasadnut! 11. kongresu International Mu
sicological Society roku 1961 v New Yor
ku l kolokvium Inovačn! zdroje hudby 
20 . . stol eU roku 1983 v Bme, kde sa po
ulkázal o najmä na r ozpätie a členitosť 
skúmaných obllastl, viaL-menej bez toho, 
že by sa boli forunulovall . záväzné zá
very. Literatúra k tejtú temat!'ke je ob
!'o vská a v rámci jed·lného prlspevku sot
va zvládnutelná [ o aktuálnom stave vý
skumu problemat~ky pozri Freitag Wer
ner D., Der Entwlcklungsbeg-r!f! In der 

Muslll<geschlcht•ssch·relbung-Daa-stellung 
und Abgrenzung muslkhlstorlscher Epo
c·hen, WIJihelmsha.ven 1979 s bohatou 
blbllog•rafiou]. No z množstva titulov ra. 
di by srne obrá1Ull pozornosť na šttídt.u 
prof. Jaroslava Voleka movace v hudbl! 
a Vll'Stva zpr osti'edkovate!O (rln: Hudebnl 
vMa XXI - 1984, s. 195-204], kde sa 
autor pokúsil o vybudovanie zák la.ctov 
teórie a typológie ino.václe v hudbe, na 
kto r ej je podnetné najmä to, že kate
góriu Inovácie chápe diferencovane a hie
rarchicky, 'ľOzozná.vajťic tri stupňovite 
ro~iišené druhy čl typy tnovácll. Najjed
n oduc·hšla je podla Voleka tzv. liilovácla 
ont!Ciká ( au.tor dáva toto slONo do úv,o
dzoviek ], t. j. produkovanie nových ddel, 
speclmin bez ašpl·rácli na aktí·kolvek 
faktickú nov.os f čl len l.ndlvlduá.lnosf. 
O ont ick ej tnovácll hovorfme na,pr. v 
prlpa<le tvorby s·k ladatelov 16.-17. sto
roôla v službách olrkvl či feudála, ktorf 
pl'aco.vall na vermi k onk.rétne spoločen
ské o•bjednáv,ky, na zmluvne stanovenom 
od·vádzanf Sikladleb pre rozLičné cirkev
né sviatky aleoo dvorné slávnosti, ako 
to r olbll natpr. J. S. Bach a po ňom aj 
J. Haydn. Tu sa žiadalo len penzum, 
dalšia remeselne korektná skladba in 
conpore, štýll !>Vá ,.novosf" č l aspoň ,.oso
bttosť" nebola ex:plicltne v yslovenou po
žiadavkou a podmienkou. Toto vysvet
luje množstvo tzv. kont•ra fakttír, pa'r ó
d•li, model ových kompozlcli, transkri pcii 
a vlažnosti k aut.orsko-vlastnfck ej st.rán
k e; nevylučuje sa však tým ani vznl·k 
originálnych, historicky medznfkových 
sk ladieb s výrazným rukopisom , ako to 
u•kazuje aj tvorba oboch už spomenu
týoh ma jstr ov, nehovoniac napr . o hud
be H. Schiitza, C. Monteverdiho, A. Vi
valdiho a l. Vyšši stupeň v inovačnom 
procese predsM vuje tzv. Inováci-a syn
tag .. atickA, t. j. komponovanie diel pô
vodných, neopakovatefných, sk ladatef
sk y tndlvlduálrnych, od lišných od ~ných 
a vy jad.rujúclch pôvodnost posolstv.a, au
tonómnosť estetilky a poetiky. Ten to typ 
i novácie je chara.k>terlstlcký pre hudbu 
19. storoô1a, pre hudobný r omantizmus 
so zameranlm na vyjadrenie lnd!v.!duál
nyC'h cl•tov a emócii a v stívlslostl s t ým 
usilujúci o rozklad tradičných foriem, 
o hr.adanle novej mel odick•ostl , bohatšeJ 
h a!'lmónle, väčšej zvukovej farebnosti, 
hlbše j výrazovosM a pod. Napokon naj 
vyššim stupňom v hte.rarchU Inovácii 
je tz v. paradigmatick6 Inovácia, kde -
povedru1é slovami autora - sa .. . .. vy
M d u je kreace... nových ~nfiNistruk-tur, 
nového '!angue', nového 'kódu' a s tlm 
souvlsej icl ho v ývoje nových technl•k, hle
dool n<>vého zvu•kového ma·terlálu a no-

vé 'fllosofie ' vztahu mezi dilem a postu
cha-čem" [ J. Vo !Cik, cit. dielo, s. 200]. 
Nemusfme podrobne rozvádza ť, že práve 
toto je situácia 20. storočia, rovnako 
však neslobodno zabťidef, že všetky typy 
tnováclf sa reg·lstrujd neustále a že nap r . 
ontlcké l nováole zisťujeme aj v stíčas
noott (na.pr. v masovej produkcLi k<O
merčných šlág·rov] a že inovácie para
dlgmaotické vystopuje pozor.ný hlstor!'k 
aj v románskom stredoveku. 

Teória para'dlgmat!c.kých lnovácH v 
hi·S'tó['l! hud·by rot!Jaf ešte nie Je dôkla d
nejšie r ozprac<>vaná, Isté vša!k je, že aj 
•tá.to Inovácia je štruk.tú·l'lovaná a že aj 
ona má svoju hlbkovtl d1rnenzlu. Hoc! 
van•koncom nemo~no poprieť, že aj skla
datel-·jednot livec môže históriu hudby 
obohoablf o paradigmatické inovácie v 
·pravom slova zmysl e - a•ko to ukazu je 
iprl'kla'd G. Dufa ya, O. Lassa, G. Gabrle
lľho, J. Hay<in•a, W, A. Mozarta, L. v. 
Beethovena, F. Liszta, R. Wagnera, A. 
Schônberga, I. Stra vln skéh·o a viacerých 
dal~fch - a že vznik nového tzv. štýl u 
epochy ( hlstorloké·ho štýlu] sprav·idla 
tiež predstavuje paradl·gmatlckú !nová
clu, s'kutočne revolučné pa·radlgmaUc.ké 
lnONácle, t aké, kt-oré zasahujtí do na j
spodnejšfoh vrstiev hudobnotvorlvého 
,pr ocesu, ktoré menia podstatu hudobnej 
matérie a v.nfm~nla hudby, nepoznáme 
·vera. Môžu sa objavlf ná·hle ako t-vor.lvý 
al~t geniálnej osobnosti, v skutočnosti 
je <>Za•J vefká paradlgmatlc~á inovácia 
vy·vrcholenlm a kvintesencLou lat entných; 
n~az aj nie·kofko generácii zasahujtí
clch výv<>jových procesov, ktoré sťi v 
urott<>m momente a v určitých prelo
mových di ela ch iba zmaterla'l!zované a 
personlflrkované. I ch pramene a korene 
musi bádatef vy,preparovaf neraz z ver
mi hl'bokých vr5tlev histórie a prehls
tórle sta·rostUvou a minucióznou heu
.rlsttckou prácou. Z tohto stanovi ska sa 
7Jdá, že v kontinuu 15Q,ročnej Mstól'!e 
európskej hudby došlo vlastne len ku 
dvom velkým a autentickým paradlgma
tiC'kým inováciám, k toré determinovali 
všerk y ostatné: je to objavenie sa prJ
mltf·VIIlej poJy,fón<le v západoeurópskych 
,prameňoch 8.-9. storočia a vývoj a.k<lr
dlcko-harmonlckého m yslenia a štý lu v 
16.-18. s•toroči. Prvá znamená sc.h <>pnosf 
s·pája f a koordJnovaf h orl zontálno-jed
nOiľ·ozmerné hudabné útva.ry do vyššlch 
v!ac-menej organických polymelodlckých 
cel1kov, druhá zasa cel kom novú orien
tác iu v hudobno-tónov<>m .Priestore a no
vé premisy pre archUektonlzáclu hudob
ného času. Spojujtlclm medzičlánkom 
aboch Inovácii bol postupný prechod od 
a<lritfvno-sukceslv.neho a prLradovac!eho 
k oncl!povanla polyfonického diela k blo
kovo-simultánnemu okolo r okov 1450-
- 1500. 

'Pd'a~tlckým a hmataJtelným sedimentom 
vstupu polyfonlckého pl'lincfpu hudobné
b o myslenia na scénu európskej hudby 
" krdtlckom 8.-9. st<>ročf j e vznJ.k hu
dobného diela, ktoré je .. . . . vedome a 
rzámerne vytvoreným hudobným celkom, 
iktor ý je svojou podsta tou určený na 
pretrváv.anle, na 'odovzdá.va nie' tný•m, je 
nemenný a V}'ltvorený na pred.vádzanle 
4n•tel1pret.om, k torý nemusi byť nevyhnut 
ne Identický so skladatelom~ [pozn. -
- preklad R. R. ; pozri Blume F., Das 
mu5llkallsche Kunstwerk in der Ge
sohLchte, in: Blume, Syntagma Muslco
iog·lcum ll., Bärenrelter 1973, s. 51 ]. Hu
dobné dielo v tomto poňatf ak o tzv. 
opus perfectum et absolutum vzniká 
ok olo mku 1200 po zavtšenl tzv. qul 
donskej reformy, tzn. po deflnltlvnom 
prec•hode hudby od živej, tzv. orálnej 
tradfcte k trl"a'dlc-11 pfsomnej - spr.!•evod
nej, vo svojej podstate bezpochyby ta·k 
tleiŽ paradlgmatlc.ke·j hlst<lrlokej Inovácii 
eu.rópskej stredovekej hudby - , ked sa 
po pl"Výkrrát v dejinách hudby objavuje 
princlp notovanej skladby ( sprvu Jen v 
schematick o-náč·r.tovej , no neustále sa 
rzdokonarujúcej podobe]. Jiocl na všetky 
otázky súvisiace s naznačeným! preme
nami ešte niet U·$pokojlvých odpovedi, 
i sté Je, že dej,lny hudby sa týmt·o k on
štituujú a·k·o dejiny konkrétnych, Indivi
duá lnych a čim daleJ tým be2lpečnejšle 
aj autors'ky idenblfl'k ovatelných skladieb. 
Do hudobnej histórie sa dostáva velké 
nóv·um: dokončené, dotvorené, viac-me
nej def·lnltivne determinované hudobno
·kompozlčné dielo, notový sApls ako je
ho mater iálny substrát; obja.vuje sa akla
dater, interpret· a p rljlmater. je len pri
r odzené, že túto r et.az ako ceJ.ak 1 jeho 
jednot·l•lvé komponenty t·reba v!d,lef pro
cesuálne a vývo.jovo, ale d·lelo ako opus 
perfectum et absolutum sa stáva gall 
leovským pevným bodom, z ktorého sa 
hýbe kozmos európskej stredovekej a 
renesančnej hudby, lebo ak proces tvor
by hudby ako pr.oces komponovania hu
dobného diela na jednej strane umož
ňuje proces plánowmla, ko.nclpova.nl-a, 
budova.n la, ted.a hudobntl tvorbu už nie 
ako spontánnu improvizáciu a variačné 
opa'kovanie a prl·radova.nle ·nápadov, ale 
§pecl·f,lcký tvorlvý .proces so siLným ln
•tele'ktu álnym nábojom, na druhej strane 
d ie·lo a•ko •kvázi deflnltfvna ontlc-ká jed
notka a (v na·plsanej podCl'be] ak oby 
Ideálny p(}rONnávaci r aster :z.ačlna fun · 
govaf aj a·ko mohut1ný kata lyzá tor zr ých. 
lenia te lll!pa hudobnohistor lckého času. 

.,Zálpls díla, k ter ý zna.menu l m ožnost je· 
hu re'k onst•rukce po l·etech nebo 1 stole · 
lieh, osvobozoval hudebnl ky od nutnost i 
vl!rného paml!ťo.vého pľedává ni t rad lce. 
Hudba se m ohla ml!nlt, poni'! vadž záp is 
garantoval zachovánl dl!l minulosti. Pa· 
ml!tové pi'edává'!ll nutHo k vl!tší vl!rnos
tl a nemärunostl vý·konných fol'em" (Lis. 
sa Z., K současným pr oblémilm per iod!· 
zace svl!tových hudebnlch ku l.tur, In : 
Hudebnf vMa X- 1973, •s. 104. ] . Ta·kto 
sa dejiny hudby ako dejiny notovaných 
hudobných die l st ávajú dej.inaml dyna· 
m lc.kých, zavše až hektických st l'ieda.n f 
epoch, škôl , štýlov, smerov - v pod· 
state 'l.no,václl rádovo r·ozllôného stupi'ia. 
typu a úrovne a ostávajú t.aké až do· 
dnes. 

II I. 
Model dejinnej hudobnej kultúl'y za· 

lože';?j na dualizme .. množln .,nehyb· 
n ých a .,uzav.retýC'h diel na jedne1 
strane a permane.n t.ných prog.r amových 
LnOIVáclf na strane druheJ. je európskou 
šipeclflkou. Ci procesy, ktoré sme tu na. 
značili, sú opa!ko.v.a telné alebo rever z! · 
obl1lné, neviem. V Iných kul túM ch .a nu 
tných kon!dnentoch sú na•tet·az doložené 
len cestou transmisie a recepcie; vidí· 
me v~k zára.veň, že aj v európske j hud
be pretrvá•vajú ,.archai cké" spôsoby pro. 
dukova.nla hudby - k·reácie hudobných 
štruktúr tec•hnl'kam! spontánne j impro· 
V•lzácle, a to nielen v tra d ičnom Col.k ló· 
re, a le sme sved·kaml aj Ich renesancie 
.a prenl·kanla do obl nstl označ·ov aných 
ako tzv. artlficlálna hudba. Pr l pome1'íme 
len napr. vplyv džezu a exotických k ul · 
tťlT a a leatol'\H<u a1<o reak·cie na extr ém · 
nu racionalitu a preorganlzovanosť do· 
deka fón1e a serla llzmu, novú citovosť, 
.,minlmal •music" a pot! . . 

Zoptrkovani e eu·rópskeho model u v pO. 
vodnýc•h mimoeurópsk ych spo·ločen stvlích 
a bez spoluúčasti európskej ·kultút·y 
pravdepodobne nie je reálne možné. Vý. 
voj človeka l spo l očnos ti sa tu 1 tam 
uberali inými ce.st•aml, Inými alter.na tl
vaml. Pl'avda, ani v európskej históri i 
nemožno viest priame a jednoznačné 
paralely medzi revolučnými paradigma· 
t i C'kýml premenami a ·Inováciami h ud by 
a spoločenskými revolúciami ; v 8.-9. 
st<>roči sa neuskutočni la žiadna sociálm i 
revol·úcla a ani okolo roku 1600 sa ni č 
talké neudl•a·lo; V·efké burr žoázne revol u č· · 
né po:hyby pr.lšli až neskôr. Napr iek to· 
mu však medzi vývinom spo l očnosti a 
hudby existu je hl bok á súvislos ť: v 8.
-9. storoči vstupuje Európa do epochy 
reudali7liilu a v 16. storoči sa vo v,yspe· 
lých európsk ych kra ji nách kryštalizujú 
ka;pUalist~cké výd'obné vz~a.hy. Pre lepšie 

' pochopenie metodologlékého pri,ncípu 
·M stori Cikého materLa l.l zmu o vzťahu me. 
d z! premenami spoločnosti a t.ak sub
tllnou stíčasť·ou Ideologickej nadsta vby, 
alko je hudba, sl treba pr~pomenúť En
gelaovu myšllenJ<u, že ,.Podla ma teria· 
llst.!Okého chápania dejln je v poslednej 
initancll (podčlark<Ol R. R.] určujúcim 
momentom v dejinách pl'odukcia a r e· 
.produkcia skutočného života" (z listu 
F. Engelaa J, Bloch ovl, Londý:n 21. 9. 
1890, cH ované z Marx-Engels, O umeni 
a l:ltera.ttíll'e, Bralt·ls lavl!l' 1954, s. 14 ] . 

Struk túru vývoja je teda poiychi'ÓI1 · 
na: neexistuje vývoj a'ko taký, jedi ný '' 
jednotný, zahrňujúci všetko, ale Iba mno 
hoúrovňový asy.nch·rónny k omplex pro · 
cesov, v ktorom dejiny európskej hudby 
predstavujú Iba jednu, ale zato velmi 
špeclflc·kú variantu vývoja. jej osobitosť 
U'ľČuje ten f a.k,t, že vlnsLným i silami Iba 
eu:rópsk a spoločnos( prešla vývinom 
triednym, od f eudarllzmu ku k-apitalizmu. 
Len eur ópsk a ku.htťiľla sa mohla odvolá
vať na od.kaz an.tlc•ke j tt,adlc le - ~ra · 
dlcle arlst~otelovs·kej log iky, kcm ceptua· 
llzácle, systematizácie o vysveotlovanl a 
sveta podl a kategórie prlčLnnostl. 

Strukttíru vývoja hudby vo svetových 
r ozmeroch budeme môcť r e'konštr uova ť 
až sa eU'ľópsky orlent·ovaná muzikológia 
dô.vernejšie oboznámi s au tochtónnym i 
kuttúraml ost<~~tných svetad ielov, s hud
bou l •udl Lnýoh r ás, Ine j farby plet i. To 
Je s ťažené nielen tým, že ešte stá le len 
pomerne ma lá čas f z nich je prlstupná 
f ol'\mou plsomných či ~vuko,vých záznn · 
mov, a le predovšetkým t ým, že Euró
pan Im dosť dobre nerozumie - k ul· 
tl1Jra ázijských, a!ri ckých .a Iných náro· 
do v a etnik, sve.t Ich myšlienok, citov, 
fan tázie je mu vzdialený a cudzí. A na· 
vyše, ešte aj ,.domor odý" bádatel ocl· 
chova•ný niektorou pr <>mlnen.bnou európ· 
skou čl americ·k·ou unLverzl,tou st r áca v 
pr.lebehu času s pospolltosf ou, z ktor e1 
vyšiel , ž1velný kon tak t, >etLr opeizuje či 
amer.Lkanlzu je sa. Preto, zdá sa, že n<~ 
otázku, či mimoeurópske kultúr y sú sta. 
tloké a čl llner tné, ako tam plynie his· 
~'Drioký čas, či môžeme aj ta m hovori ť 
o vedomej snahe tvoriť čosi nové, o pa· 
.rad~gmaHckýc:h ln()vác lách, o revolu č · 
ných pr emenách, o hudobnej histórii 
nám v bežnom - al e pravd•epodobne 
zúženom - slova zmysle a pod., m ôže 
skôr dať odpo.ved etnomuztkológ nei 
tradičný hlstorl'k hudby. Alebo presnej
šie : umenoveda ako Integrovaná vedná 
dlsclpllna. 

[ Preéltlesené na muz~ko l oglckej k onfe- Hi. 
r encU Hud ba a r evolúciu, Martin. ~ 
november 1987 1 



REVUE HZ 

Stretnutie s PhDr. MARTOU FDLDEŠOVOU, šéfredaktorkou Opusu 

CEST 
D VA ITY 
KU KVALITE 

d 15. IX. 1987 vykondva v Cs. hu-
dobnom vydavatelstve Opus funkciu 

§~/redaktorky Ph[Jr. Mczrta F iJ l de§ o
vd. Hudobnú vedu absolvovala na Filo
zofickeJ fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Dlh§t l!as sa venuJe kritic
keJ a publicistickeJ l!lnnostl. Do Opusu 
prl§la po pllsobent na Ministerstve kultú
ry SSR. Zaujtmalo nds, aké stanovisko 
md nood Jé/redaktorka k niekto
rUm aktudlnym vydavatelskgm problé· 
mom v hudobneJ oblasti. 

NOYf i!lovak prich6daa i!aato 1 novf-
111 núorml a uplatňuJe v avoJaJ pr6cl 
aov6 mat6dy. Ako aa dlvata na funkciu 
16fradaktorky hudobn6bo vydavatalatva? 

- Nie som nový človek, hudobnovydn. 
vatelskd problematiku poznám velmi 
dobre, lebo v Opuse som pracovala v ro
koch 1911-1985. Najprv ako redaktorka 
zvukových záznamov -- volakedy sa toto 
pracovisko nazývala .. redakcia gramo" -
neskOr vo funkcll veddcej redakcie hu· 
dobnln a knih o hudbe. Strnás( rokov 
redaktorskej práce ma vtiahlo do rieše
nia najrOznejšlch problémov, vo vlastnej 
práci, .. na vlastnej koži" som zažila vý
voj a rozvoj Opusu. To sd okolnosti, pre 
ktoré niekto mOže ·na vydavatelsktl prá· 
eu zanevrieť. Mne prirástla k srdcu. Dl
horočná redaktorská prax je aj prlčtnou 
toho, že sl dobre uvedomujem význam 
hudobného vydavatelstva v kulttlrnom 
!Ivota. Nová je teda Iba funkcia šéfre
daktorky, ktorá mt bola zverená. V nej 
mO!em ztlročU moje doterajšie vedomosti 
a sktlsenostl. Problémy, .ktoré som pred. 
tým videla .. zdola~, posudzujem teraz 
v širšieh stlvlslostlach a usilujem sa 
Ich rlešU v užšej nadväznosti na potre
by celej hudobnej kulttlry. Pri vykonáva · 
nl tejto funkcie sa stretávame s nároč
nými problémami' nielen umeleckého, a le 
aj ekonomického a právneho charakte
ru. Na Ich t1spešné riešenie je nevyhnut
né mať dobré a bohaté Informácie o dla
ni v celej našej spoločnosti, v kulttlre, 
no predovšetkým v hudobnej oblasti. 

Od nlolaala Opusu uplynulo ul pl
afch aadama6af rokov. Zmenilo aa v dlla
lldka ulataacla vydavatarana, ktor6 ra
praaaataJata, Dlai!o v aaleJ hudobneJ kul
tAre? 

- Za toto obdobie neobyčajne vzrástol 
význam gramofónovej platne, jej pro
dukcia sttlpla skoro tridsaťnásobne, čl· 
fe vzr~stol aj spoločenský dosah hudob
ných nahrávok. Gramofónová platňa pre
nikne dnes aj tam, kde zatial ešte ne
vieme zorganizovať živý koncert. Preto 
často prvé stretnutie s gramofónovou 
platňou znamená pre mnohých a j prvé 
stretnutie s prostriedkom šlrenla hudby, 
v ktorom je skrytá možnosť lubovorne 
sa vracať k zaznamenaným skladbám. 
Pritom je treba mať na zreteli l ttl sku· 
toi!nosf, že svojou vydavatelskou čin
nosťou plni Opus aj výchovntl funkciu, 
najmä vo vzťahu k mládeži. Platňa je 
teda dOležltým článkom estetickej vý
chovy, ktorej sa v sllčasnostl vzhladom 
na jej nedosta tok až absenciu prisudzuje 
taký velký význam. Z toho vyplýva nut
nos( pravidelne sl overovať spoločen
ský dosah platne a neustále zdokonalo
vať a vylepšovať dramaturgiu nahrávok. 
Aj tu treba fs( cestou od kvantity ku 
kvalite. Naše autorské a Interpretačné 
zázemie je kvalitné. 

Za sedemnásť rokov sa vera zmenilo 
v publlkačných možnostiach našich skla. 
datelov a Interpretov. Pred rokmi boli 
profilové platne čl vyda né hudobniny 
realizované len sporadicky. Dnes sa tá
to prax považuje za samozrejmosť. Ma 
to v§ak do určitej miery aj negatlvnu 
stránku. Vydavatelstvo Opus sa nieke
dy považuje za dokumentačné pracovis
ko. To nie je celkom správny postoj. 

V aprUI mlaul6ho roku aa konal VII. 
1)aad Zvllau alovaaakfcb akladatalov, a 
dYB maalaca naakllr III. zJazd Zvisu i!as
koaloveaakfch skladaterov. Akt vplyv 
maJ6 na i!laaoaf hudoba.6ho vydavatal
ll'fB tak6to d61alit6 kult6rnopolltlcké 
udalosti? 

-- Z uzneseni zjazdov skladatelov 
možno pre našu prácu vyvodiť nlekolko 
dOsledkov. Zväz by mal byť vrcholným 
Ideovým orgánom a koordinátorom hu
dobnej kulttlry. Užitočný by bol tiež 
väi!šl vzájomný vplyv medzi oboma na
šlml lnštlttlctaml. Je potrebné, a by zväz 
medzi svojimi členmi reálne podporoval 
naše vydavatelské poslanie, viac propa
goval potreby našej produkcie, pobádal 

1 záujem muzlkológov o dianie v Opuse, 
L lebo neraz poclfujeme jeho neprltom· 

nos( najmä pri vydávani hudobných pub· 

PhDr. Marta Flldelod a autor rozhovoru PhDr. Pavol Fellegi. 

likácll. Ak zväz upozorňuje napriklad na 
to, že treba vydať Sprievodcu sloven
skou hudbou, mal by aktivizovať svojich 
členov, aby ho napl~all. Ak zväz podpo
ruje vydávanie profilových nahrávok -
mLmochodom, za se.demnásf rokov vydal 
Opus takéto platne takmer všetkým skla. 
datelom - mal by sa postarať aj o to, 
aby sa členská základňa o tieto nahráv
ky viac zaujfmala. 

Vo vereJnosti sa vara hovorf o rapfd
nom technickom pokroku v sralllof~ao
vom odbora. PoJmy dlglt61aa aahrbanla, 
kompaktná platňa, naakrasleat a6litok 
pri poi!banf skladieb aazaamaaaaýcb no
vou technikou, 16 dobra známe. Ibala a 
prednosti týchto noviniek aa aU dlskofll 
mill• tellf velmi m61o. Kompaktn6 plat
na l!aakoalovanak6 hudoba6 vydavater
stv6 afce vydbaJd, ala llsuJ6 leb v aa
hraali!f a v Caakoalovanaku a aleb pre
dbaJd Ian malf zlomok. Co prak6la to
mu, aby kompaktD6 platňa bola u ab 
Yiaobacaa prfatupaá? 
· - Základnou · prekážkou je sk u toč· 
nos(, že tieto platne sa zatial v Cesko· 
slovensku nevyrábajll. AJ Supraphon aj 
Opus sl Ich lisovanie objednávajll v za
hraniči. Oalšou prekážkou je nedostatok 
prehrávačov kompaktných platni, kva
litných a cenove prlstupných prlstro
jov, ktoré by bolo možné bežne dosta( 
kťiplf v obchodoch. Je to len dočasná 
situácia. Technický rozvoj je v prud
kom pohybe, v stranlckych dokumentocl_l. 
sa rozvoj elektroniky chápe ako priorit. 
ná \lloha. Ponuka titulov aj počet vyli· 
sovaných exemplárov sa zv9šl, ak sa v 
Ceskoslovensku vybuduje lisovňa kom
paktných platni. Supraphon oznámll, že 
to bude pravdepodobne v roku 1989. 
Zostaňme alta pri dl&ltálnaJ technike. 

Vieme, la aahrbacla lt6dl6 Opusu s6 
vybaveni! naJmodaruaJiou lpli!kovou sve
tovou technikou. No prednedávnom kri
tizoval v i!asoplaa Populár Valo Patejdl, 
známy predstavltel populárneJ hudby, 
drovaň aahrbanla, vyu!fvanla techniky 
a kvalifikovanosť nukovfcb rdislirov a 
technikov Opusu. Technika al6ll rovna
ko pri nahrbanf vlatkfch druhov hud
by. PataJdlova vfhrady by sa teda mali 
týkaf aJ aabrbok vAlneJ, a nlalaa po
pulárneJ hudby. Ak6 Ja vala stanovisko 
k pochybnostiam vyslovaa}m V. PataJd· 
lom? 

-- Moje stanovisko je kritické. Názor 
V. Pa tejdla sa ml nezdá byf dos( objek
tlvny. Ako keby uplatnen~e našej po
pulárnej hudby v zahranič[ záviselo len 
od technických parametrov štádia a 
schopnosti nahrávacieho štábu. Je prav
dou, že prl velkeJ časti produkcie sil
časnej populárnej hudby sd eléktronlc
ké nástroje a spOsob nahrávania, mixá
že, aj tvorivým elementom. Technika 
všuk nikdy nenahradl Invenciu autora. 
To neznamená, že u nás nle sil rezervy. 
No tieto chápem skOr ako organizačný 
problém -- napriklad pripravenosť Inter
pretov na nahrávanie, ktorá spätne vplý. 
va no kvalitu platne. Vašo Patejdl sa v 
svojom Interview pre časopis Populár do
týka 6spechov slovenskej populárnej 
hudby a dáva Ich do priamej sllvlslostl 
len s drovňou realizácie nahrávania. Prl· 
tom zabllda na jeden pddstatný fakt: 
každll jednu nahrávku -- a j z vážnej 
hudby -- realizuje Opus ako potenciálnu 
nahrávku pre zahraničný gramofónový 
trh. Na podnet priamej objednávky Slov
artu, predpokladám, že vychádzajllcej z 
prieskumu zahraničnéhO dopytu, nahrá
vame vybrané utuly z populárnej hud
by a j v angllckej jazykove j verzii. Je 
všeobecne známe, že zatial ten v nngllc. 
kej mutácii sme tieto nahrávky schopn! 
vyváža( do zahraničia. 

Snlmk.a : V. Hel"';ngeš 

Pred pár rokmi začal Opus vydávaf 
nlakolko zau)lmavých súbornfch adieU: 
Baathov11nove symfónie, Bachova orsaao· 
v6 dielo, Hummelove skladby, Prokofle
vova klavfrne koncerty. Ako sa kom
pletlau)ÍI tieto sllbory a kedy plánujete 
Ich ukončenie? 

-- Tieto súbory patria k základným 
edlclám katalógu Opusu. Stí to velké, 
dlhodobé projekty. Niektoré z nich, na
priklad Beethovenova symfónie, Bacho. 
vo organové dielo, sa chýlia ku koncu. 
Dalšie stí zaradené do dlhodobých plá· 
nov nášho vydavatelstva. Ich ukončenie 
závisl a j od záujmu Interpretov l od 
ochoty velkých orchestrálnych telies s 
nami spolupracovať. Stí to pr ojekty fi
nančne a prevádzkovo velmi náročné. 
Presný termln Ich ukončenia sme pre to 
nes tanovili, no plánujeme vydať Ich na 
oboch druhoch gramafónových platn!: na 
klasických dlhohrajúcich aj na kom
paktných platniach. Tieto edlcle ale ne
vyčel'pávajll vydava teJské zámery Opusu. 
Po Ich dokonl!en! prejdeme k ďalš!m. 
Uvažujeme . okrem iného aj o pôvodnej 
s lovenskej tvorbe, o dielach starej hud
by a o Iných možnostiach. 

Pozorná analýza vydávaných platni 
Opuau odhaluje, lle v poslednom i!ase 
sa v Jeho produkcii zmenšil počet za
hraničných Uceacif vážneJ hudby. Pred
tfm sma aa pravidelne tešili z nahrávok 
kolllpletafch opier, recitálov svatovfch 
operných spevákov, súborných nahrávok 
laiitrumeatallstov (napriklad Guldova In
terpretácia Beethovenových klavlrnych 
sonát) a podobne. Teraz Je takáto po
nuka o· nlei!o cltudobneJšla. Na druheJ 
atrana ab v súč.asnosU prekvapuJe roz
siahla -akiiVfta Opusu pri nahrávanl 10 

zahranli!nými umelcami. Trúbkári A. Ber
nard, G. Touvron, A. Ghltalla, dlrlsaa
tl W. Perry, L. Slatkin, S. Gunzenhauaer, 
A. Nanut, O. Nazareth, E. Selpenbusch, 
M. Hal6az, Z. Szostak, tenorista 8. Se
baatlaal a vlacerl ďaliU sa obJavuJú v ka
tal6&u klaalckých dlhohraJúcich l kom
paktných platni. Čo Je v pozadl týchto 
faktov? 

-- Mysllm sl, že tento trend je správ
ny. Je v záu jme každého vydavatelstva 
roz~lrovaf svoj ka talóg predovšetkým o 
nahrávky z vlastnej produkcie. No a keď 
sa na nej podielaiú za)lrantčn! Inter· 
pret! v spolupráci s našimi umelcami, 
vznlka jd podmienky na konfron táciu, na 
rozširovanie poznatkov, na väčšiu propa
gáciu aj nášho umenia na domácom, ale 
aj zahraničnom gramofónovom trhu. Po
mer licenčne j a domácej produkcie 
ovplyvňujú aj ekonomické ukazovatele, 
llroveň a technická vybavenosť na hráva
nia, or~o:anlzačné a výrobné podmienky 
vydavaterstva l umelecká llroveň sloven. 
ského Interpretačného zázemia. Nie je 
preto náhoda, že napriklad so Sloven
ským komorným orchestrom; Slovenskou 
filharmóniou, s našimi sóllstnml - M. 
Lapšanským, M. Blahušlakovou a Inými 
-- radi spolupracu jú l renomovanl za
hraničn! umelci a že t!to ochotne pri· 
chádznjú do štúdia Opusu, vybaveného 
na hrávaclml prlstrojml špičkovej sveto
vej llrovne. To všetko však neznamená, 
že v budllclch rokoch už nepočltame s 
vydávanfm licenčných titulov v lnterpre
tácll svetových umelcov. Zo sôclalistlc
kých štátov dovážame na hrávky pravi
delne: sovietske Interpretačné umenie je 
zasttlpené nahr ávkami takých osobnosti, 
akými sú Svlatoslav Richter u Gennadij 
Roždes tvensklj , nemecké Petrom Schrele
rom z NDR a podobne. 

Medzi našimi umelcami je nemálo tn
kých, ktorých umenie umožňuje Opusu 
vydáva( a j ucelené sllbory skladieb, a to 
s dobrým ohlasom v zahranič!. Zaslúžilý 

umelec Ivan Sokol nahráva pre Opus 
kompletné organové dielo J. S. Bacha, s 
Petrom Toperczerom máme rozpracova· 
ný pro jekt všetkých Beethovenových kla· 
vlrnych koncertov, so Slovenskou filhar
móniou projekt Schubertových o Bee
thovenov9ch symfónl!. Pokračova{ by 
som mohla ďalej. 

v aličasnostl Je nevyhnutné porovná. 
voť potreby, vyplýva)lice z predsth o 
správneJ hodnotoveJ orientácll posluchá
i!a hudby a ronah Ich uspokoJovania. 
Z tohto vzáJomdho pobladu vyplýva, že 
i!eakoalovenská vydavatelská prax na· 
stai!f a dychom pri vydávani iiirokého 
rouahu predoviiatkfm kalfafch publl· 
k6clf o naJrôaaeJilch stránkach a prob
U~moch hudobneJ kultúry. ChýbaJú nám 
DeJiny avetuveJ hudby, nemáme ucele
nú publlk6clu o hudobneJ eatetlke, hu
dobná OIVBta potrebuJe viac populari
zai!ných portr6tov skladatarov, vytvára
ale povedomia o historických hodnotách 
sl vyžaduJe rllzae čiastkové pohlady na 
deJiny hudobneJ kultliry na Slovaas_!ta, 
zhodaotaala 16i!asnfch kompozlčafch 
pr6dov v avetovef hudobneJ kultlira a 
kvallflkovan6 pohlady na probl6my po
pulárneJ hudby by pomohll prl orlaat6-
cll v alolltaJ aletl hudobneJ kultliry nái
ho veku. Ktoré vákuá odstráni vydava· 
telatvo Opus v blfakeJ budO.caostl? 

-- Vydávanie hudobných publikácii 
chápeme ako význan;mll kultllrnopolltlc
k\1 tllohu, ako poslanie. Napriek tomu 
treba uznať, že máte pravdu. Pociťuje· 
me velký nedostatok v spracovani uvede
ných tém. Pri riešeni tohto problému 
uvažujeme aj o prehodnotenf edlcll náš· 
ho vydavatels tva v tejto oblasti, ktoré 
chceme .naplnlf pôvodnými l preklado
výml prácami. Hudobná kultťíru čaká na 
popularlznčné tituly, a to nie len portréty 
hudobných skladatelov, popularlzovat 
treba všeobecné dejiny hudby, jednotli
vé š týlové obdobia l estetické názory. 
V rámci našich možnosti sme niečo v y
konali. Vydávame edlclu Osobnosti sveto
vej hudby, velký význam pripisujeme 
nov~m Dejinám hudobnej kultO.ry na Slo
vensku, vlani sme vyda li významné dielo 
M. Bukofz.era o hudobnom baroku, pri
pravujeme monografie o hudobnej rene
sancii, klasicizme a r omantizme. Velmi 
pálčivým problémom je kvalifikovaný 
pohlad na populárnu hudbu, lebo teore . 
tické zá~emle má vplyv na kvalitu kri· 
térl! a hodnotenie v te jto oblasti. Prav
da, dnes sa už nemožno spofahnťíf na 
jednotlivca, lllohy treba rleš lf spoločne . 
Naše vydavate lstvo ( podobne nko ce·tá 
knižná kultúra) zápasi pri vydávani hu
dobných publikácii s polygraflckýml 
problémami: chýbajll tlačiarenské kapa· 
cit y, trápia nás dlhé výrobné lehoty tla
čiarni. No Opus môže v oblasti kn!h o 
hudbe vyplňaf medzeru len čiastočne. 
Okrem Opusu exis tujú aj Iné vydnvatel
s tvá, ktoré by sa ma li v svojej edlčnet 
činnosti zaobera( aj problémami hudob. 
nej kultdry. Opus by sa mal sústredlt 
viac na vydáva nie populnrlzačných pub· 
likácl!, čo neznamená, že chceme od· 
sunO.f vydáva nie zákla dných teoretických 
prác muzlkologlckých, napriklad zobra
ných spisov Jozefa Kresánka a Miroslava 
Filipa. Tento zauzlený problém však 
Opus sám nikdy nevyrieši a už vôbec 
nie bez pomoci ostatných hudobných In· 
štitO.cll a organizáci!, napriklad Zväzu 
slovenských skladatelov a koncertných 
umelcov, Slovenského hudobného fondu, 
Slovenskej • a kadémie vied, Slovenské ho 
národného múzea a Iných. 

Sme na začiatku roku 1988. Rátame s 
tým, !e v ňom vydavatebtvo ·Opus pred
lo!! hudobneJ vereJnoatl rad zaujfmavých 
nahrávok a hudobných publik6clf. Akým 
spôsobom aa v týchto novinkách odrazia 
poui!enla, o ktorých sme dnes uvažo· 
v ali? 

-- V odpoved i na túto otázku by som 
mala vlas tne vymenova( titu ly, ktm·é sú 
podla môjho názoru z tej či onej pr!člny 
zauj!mavé, hodnotné. Nie je Ich málo. 
Podtón vašej otázky však chá pem v šlr
šfch sllvls lostla ch. V prvom rade je to 
otázka edičnej koncepcie, ktorá má zá
klad v tvorivom prlstupe každého, kto 
sn na jej realizácii podlela. t5ale j je to 
otázka smerovania jej vývoja. Chápem 
ju komplexne, v nadväznos ti nielen v 
rámci činnost! jednot livých ťítvurov vy
dava telstva pri konctpovanl zákla dných 
edlčnifh radov, ale aj v nadväznosti na 
potreby celej hudobnej kultllry, ce lej 
spoločnosti. Zodpovednos( vyduvntelstva 
Opus je o to väčšia, že realizované ti
tuly ZJ>Stávajťí l po rokoch nielen ako 
dokument, ale aj ako kulttlrna hodnota. 
Každý z kritikov, posl~cháčov čl člta· 
telov má možnos( vráti( sa k nlm, po
sudzovať a hodnotti Ich. Práve preto mu
sima tak velmi zdôrazňovať nielen Ich 
časovtl, a le predovšetkým umeleckú u 
umelecko-ldeovtl čl -- v knižnej pro
dukcii -- odbornll, odborno-vedeckťí hod· 
notu. Ctnnosf vydavatelstva Opus sa 
týmto svojim prlstupom stáva jedným 
z dOležitch článkov už spomlnaného re· 
(azen nadväznosti, spätnou väzbou l od
razom llrovne našej kultllry. 

Zhováral aa: PAVOL FELLEGI 



REVUE HŽ 

KONFRONTACIE miest (.napr. gHarDivý recl·tAI)! Aktivit<~ 
Výc.hodoslO!vens'kej galérie, ktorá u spoll'a. 
dúva samostatné koncerty alebo ,.prlchy. 
luje" niektoré k·Odllorné koncerty počas 
Košickej hudobnej jari, rovna•ko ako vy. 
uži•vanie hlstorlc'kej sály Domu K ošic
kého vládneho programu dočasne tento 
problém riešia. St.ranic·ke a štátne orgá
ny v Košiciach sa už neraz zaoberali 
aj prob!ém()m budovy Domu umenia, :kde 
je Stáma filharmónia v podnájme a mu
si sa prl•spôsobovať situácii, ba často 
tnpleť nekultťir.ne správanie sa účast.ni
k·ov alkcli Pal'lku k·ultúry a oddyc-hu (,pri. 
čom koncertná sál·a je pre konanie kon. 
cartov populárnej hudby akusticky ne
prlja telná! 1. V dohladnom čase by malo 
dOjsť k doriešeni u tohto 20 r o.kov sta· 
rého problému. Ale a·k už hov.orime o 
prostredi, v .ktorom sa umeleC'ký výkon 
uSk•utočňuje, nemotno súčasne nespome
núť estetický v•ply.v na pritDimných po· 
slucháčav. Nest·ači .,Iba" pr~pravlf hod· 
no.tný konce.rt, pri udržani alebo vytv·o
reni dlhodobej sympatie dl-vá·ka ZOohrá
va dôležitú ťilohu aj spoločenské hla· 
dlslko súvisiace s estetikou a kultúrou 
správania. Tlačenice pri šatni a v bu· 
tete, nedorieš>ené parkovanie áut prd Do
me umoola, nev.kusne riešené bočné 
vchody, javisk-o lemované prázdnymi 
kvetl:náčml, s odkrytými vyhl'levacimt te. 
!esami, neraz s neporladkom na javisku 
a podo•bne (nevynimajúc z daného o.k.ru· 
hu problémov a j skutočnost, že v Ko
šiciach si po 23. hodine Lnterpret.l alebo 
posluc·háčl nemajt1 možn os t kde pase· 
dleť, najmä ak sa vyhýbajú hlučným 
zábavným podnikom] na prlťažllvostl 

konu u može dôjs( aj k nes·pokojnost i 
poslucháčov. Otá7Jky dapra.vy umelcov 
mo:žno V\plývajú a j nu to, že sa Inter · 
preu z východného Slovenska na kon· 
ce~:bných pódiách s t.r edoslovenského ale. 
bo Západoslovenského k roja vyskybujú 
velmi zriedkavo; v tom by ozaj pomohla 
v!lčšia spolupráca krllljských stredisk 
Slcwkoncertu a ši rši rozhlad v poz!l'a.n! 
l.n.tet'pretov z osta tných k·rajov [ani DE · 
h()voriac o spolup<t•-ácl s českými uspo· 
rlada.telmll ) . St1časne sl umelci prlchá· 
dza jt1cl ·na m alé doncertné pódiá vý· 
chodosl'Ovenskýc·h mestečiek budú mu· 
sie t zvyknúť, že l tam je náročné, hud· 
byrnllovné a hudbyznalé publi<kum, že 
nemožno podcenlt nikoho, a.nl žiadnu 
koncertnú prlležltost, šancu ()obohatiť 
poslucháčov o ušl achtllé myšlienky, ln
šplru•júcu silu hud•by. Všade tam, kde 
je zanietený organizátor, učltel alebo 
hudo·bný pedagóg, ktorý má dostatočnú 
a utoritu, cit p·re hudbu a organizačné 
sch()pn•os tl, je dnes dobre pulzujúcl hu· 
dobný život. Sečovce, Královský Chlmec, 
Svldnlk, Michalovce, Vra.nov, T.rebloov a 
mnohé da l šie z desiatok miest východ· 
ného Sl ovenska do.kdzujt1 správ.nosť po
lltbky demokratizácie umenia a dalšlu 
potrebu roz-vijania miestnej kulttíry. Ved 
v 38 ludovýc·h škol ách umenia s 12 po· 
bookaml sa v uplynulom šk·olskom rOku 
školilo· 20 315 deti, ~ toho v hudobnom 
odhore ll 517. Ved tu moflno hovoriť o 
NIS·t·úce j generácii budúcich návštevni· 
kov koncertov, o budt1clch nadšencoch 
hudobného umenia. Ale .podchytlf t·reba 
aj mladých 15 až 20·ročných ludi, ti 
majú možnost prichádza ť do klubov Hu. 
dobnej mládeže, v l(ošlclach je už 122 
mladých fudf združených .pod vedenim 
skJada tefa N. Bodnára, kým nedocenitel
ný vplyv na priebeh, prfpra vu a pr.opa· 
gáclu, na.plnenl·e koncertnej sály majú 
Kr uhy prlatel•ov hudby, k vzorn9m patr! 
KPH •v Sečovctac h, Humennom, Vra.nave, 
·v Košiciach [ 250 členov) a Inde. Je aj 
nu nich, aby sa nové, moderné domy 
·kultúry nestali miestom, kde hudobné 
umenie m á podradné zastúpenie. Ak .ho
vorime o podmienkach umeleckého vý· 
:konu, o tom, čo všetko vplýv'!! na jeho 
naj•vyššlu umeleckú kvalitu, potom ne· 
mo~no nevidieť súvisl ost a j s možnosta· 
ml propagácie umeleckého vý.kon.u na 
stránlk•nch noví·n a časopisov. je vše· 
obecne známe, že hudobnému umeniu 
su .na stránkach novln venuje obmedze· 
ný priestor, najm!! profesionálnemu hu· 
dobnému umeniu, k toré sa uskut-očňuje 
mimo centier, ak o sú Koši ce a Prešo.v. 
Na stránkach okJ·esných novln sa stret· 
neme s propagáciou populárnej skup~ny 
častejšie než s pozvánkou na k.once•r t 
renomova ného umelca. Kultúrna rubri
ka, k·torli vychád:ut l -krát týždenne V·O 
Východoslovenských novinách zrejme 
tiež nestači plniť požiadavky na propa· 
gáclu a hodnotenie, tobôž n ie umeleck(! 
krltl•ku koncertných výkonov. To všebko 
v situácii, ked nie je nedostatok muzl· 
kológo.v alebo hudobne vzdelaných od· 
boMI•kov, ale je málo priležHostl pre 
Ich profesijné uplatnenie. Situáciu by 
mohlo vylepš! t u) vytvorenie muziikol·o· 
glckého hudo.bnohlstorJckého pracoviska 
na východnom Slovensku, kde by bolo· 
možné nielen dokumentovať, spracovA· 
va t, a le najm!! hodnotlt na vedecke j 
tírovnl hudobnohlstor.lcký vývoj východ· 
ného Slovensk a všeobecne, práve Nl·k 
aik o l v dôležitých jednotlivostiach. Aj 
tým by bolo potrebné doplniť zatl>al chý. 
bajúci dôležitý článok rozvlnute.j hudob. 
nej kultt1ry na východnom Slovensku. 

XI. Mimohudobné podmienky umeleckého výkonu s prihliadnutím 
na východné Slovensko 

yše 40 rokov velkých spoločenský-eh 
a kultťinnyoh premien v prirodze

nom vývoji, budovateiskom entuziazme 
a tvorivom elline znamenalo pre rozvoj 
hudo•bného žl·vota na východnom Sloven
s·ku evidentný roz·kvet. Bola to ťispešná 
Worlvá práca operného a neskôr aj ba
·lBt·ného sťibo.ru Státneho divadla v Ko
šiciach, mnohé význumné tvorivé čLny 
pracovnl·kov hudobného vysielania ko
~lckého rozhlasového šttldla na čele s 
Deziderom Kardošom, Zllkladajťiclm čle
nom a predsedom odboru hudo.bných 
umelcov Pl'i Východoslovenskom kultúr
nom spol•ku SVOJINA, predchodcu ;vznl
ikajťicej košic-kej odl>oč.ky Zväzu sloven
ských skladatelo·v u následné desi·a.t•ky 
.rokov 'jej nepretržl tej činnosti v oblasti 
nudo.bnej kultúry. K významným tlspe
chom hudobného školstva pa.t.rUo zria
denie košického konzervatória, ktoré už 
plných 35 rokov vychováva odborni·kov 
pre všetky oblast! hudobnej sféry, účln
.kujúcJch nielen v mieste jeho pôso
biska, ale v cele j repubUke, ba často 
oj v zaohra.nlčf. Samostatnú, ale rovnaJko 
významn.tí stíčasf hudobného života t.vo
.ri cytklus .koncertov Košickej hudobnej 
jari, ktorý si v tomto roku zapiše do 
'lá<hlavla už 33. ročnlk , čim sa zaraduje 
·k najsta•r šim hudobným festivalom na 
SlovenSku. Z pôvodn}·ch 4 .koncertov jar
ného hudobného festlva~u v Košlc!.ach, 
'ktoré počas 15 rokov usporl-ada.telsky za
b~pečoval Pa,r.k kultúry a oddychu a 
4ch hlavným pillet'om bol Košický .roz
·hlasový orchester s dirigentom Janom 
Senom, sa rozrástol na šlro.ko koncLpo
va ný medzinárodný hudobný festival; ten 
sa dnes koná pod záštitou Ministerstva 
kulttlry SSR a jeho stíčasfou je medzi
národný organový festival. HlilllWlou d·ra
m aturglckou Qporou festiva lu je od r. 
1969 Státna filharmónia Košice so svo
J.Iml dLrlgentml, sólistami, komOil'nýml sú
·borml, a to ta.k Lielavedomým d.rama
turglckým záme!l'om ako pozol'lnosťou zo 
strany poslucháčov. To sú v skratike 
Jen najhla·vnejšle momenty, doka ;?uj.úce 
čo všet•ko sa pre rozvoj hudobnej kul
túry na východnom Slovensku urobilo 
v obdobi budovania socializmu. 

Z hla diska potrieb vý.kotmých umel
cov - Inštrumentalistov, ale l koncert· 
ných s.pevákov a orchestrov považujeme 
za najväčšmi ťažliVý problém nedostatku 
kvalltoých opravá~o" hudobných nástro
jov, ladičov kl<Wia-ov, organov a čembál, 
nle.kedy 1 o~mbalov ; na liehavo potrebu
jame husliarov, ktori by mal·! na staros
ti kvaJ.Ifl~ovanú opravu násbr·()jov, sláči
kov. Ale ned()r !ešená je aj otázka .,ná
h.rad.ných dielov" pre tieto nást·roje, ne
dostatočne je rozvinutá spol~práca na
šich obchodných org~nlzácli so za.hrenl
čim pre dovoz kval:ltných st.rún, sld&ov 
a Iných zdanJI!.vých mallčk•O'Sti, k.toré 
pdamo úme-rne súvisia s kvalitou - tó
nu, nosnosti z·vu.ku atd. Inýun ne.postll'á
datelným momentom pri priprava výlko
nu umelcov je potreba notového mate
rlál·u. Ak už má dramaturgia inštitúcie 
alebo samootný l!n.toopret dostatočný 
prehla d o nových dtelach, potom bojuje 
s dalšim1 strestaml pri rozmnožovani, 
rozpliSov·ant, fotog.rafovani .pa.rtlttíry čl 
'J)all't()V a často sa stáva, že p.remléll'a 
zlyhá práve na t·omto bode. Donedávna 
sme sl zvykli naiku.povaf zahraničný no
tový materiál l odb()r.nú literatúru čl 
už hudobných vyd11vatelst1ev z NDR, 
ZSSR, MĽ-R , PĽ-R v Sovietskej !mUle. Je 
na škodu veci, že sl dnešni pracov.nicl 
Sovietskej knihy alebo Mad arskej knihy 

Pri uvedomovani sl súčasného stavu 
vyspelosti a rovnomernosti vývoja v jed
notlivých oblastiach k ra ja, ale aj v po
kryti pot.rleb hudobného života z aspek
t'u jeho komplexnosti nezabtídame na 
tl"spešný rozvoj, Zá•rvvei\ si však kladie
me vyššie, náročnej šie tílohy pre zve
la denie, prehlbenle tíčlnnostl a vytvá
ran·IB podmienok pre naplňanie súčas
ných po~rieb umelcov, konzument·ov a 
nadšencov umenl·a, pre realizáciu ldeál·u 
·kompl·exne rozvLnutej osobnosti človeka 
žljúoeho v tejto spoločnosti. Ide vlastne 
o to , že mnohé dôležité články tvor~ace 
reťaz súvJslosti pri vzniku, pôsobeni a 

Ladislav Sestlna, scénlckt abrh k opere Túiba Ladislava Holoubka. Pre111léra 
opery 12. 12. 1970 .., SD Kollce, 

v Košlcl'llch všimaju tak málo produkciu 
hudobných vydalVIéltelstlev krajin, ktoré 
prQpagujti. Iste by pot.om na súťažiac-h 
MetódU prlatelswa znelo viac pôvodnej 
~vo~by sovietSkych skladatelov, hudobni 
pedagóg()V~a by se. nemuseli odvolávať 
na nedostatok not()Vého materiálu. 

k()ncer tov Stát•nej filharmónie nepridá· 
v;a-jt1. 

· us·kutočneni umeleckého vý'konu ako ne
odmyslite Iného prostriedku umeleckého 
a cuového pôsobemu na poslucháča do
sial - a nielen nu východnom- Sloven
sku - chýbajú alebo sú nedoriešené. 
Mnohé drobné, zda·nllvo nepodstatné at
rll>úty hudobnéh() pouujatla, samostllitné
ho umeleckého čl.nu alebo kolektivnej 
tvorivej práce spôsobujú rôzne mrzutos
ti, časové i materiálr..vé straty, ;?nlžujú 
amblcte dosa.hovaf najvyššie umelecké 
výlkony, odrádJz.ajú od tvorivej práce, ka. 
zla vzá•]'omné vztahy u podobne. 

Pros~redle, v ktorom má umelec pro
dukovať vl-astný vý:kon, je ča·sto neadek
vált·ne poslaniu a zmyslu tohto poduja
tia. Casté sú nev~kúrené sály s nenala
danýrn klavirom alebo vôbec bez kon
cerbnéh() klavira, s nevhodnou akusti
kou. V samotných Ko~lclach patri k ne
doriešeným otázk'am prostredie pre ko
na.nle k()m()r.ných koncertov. Umelecký 
vý.kon, vyžadujúci si Intimitu a ťi7Jky 
kon-ta•kt s dtválkom, by sa nemal .reali
zovať v konoertne.j sále s kapacitou 600 

Zda.nll.vo vyriešená je a j otázka spro
stredikovanla umeleckého vý•konu, .ved 
umelecká agentúra Slovkonoert má pro· 
strednictvom vl•astných súťaži, kontak· 
tov s umelcami a umeleckými zväzmi 
d;()statočný pre.hlard o umelcoch, ich re· 
perolloárl a .koncertných moflnQoStla.c.h. 
Cas-to sa vša·k stá.va, že SloVtlwncert sl
ce rebezpeči všet•kY podmienky vystú-' 
penia na vidieku, až .na dopravu umel
ca alebo umeleckého súboru. Interpret 
sa vlastne dostá.va do zvláštnej situácie: 
aik nemá vlastné auto, nemôže k()noer
tovaf. Vl!čšlnoo sa duto nájde, ale mno· 
h() ráz únavným šoférovanlm v zime a 
p.l .uštl sa znižuje k·va llta umeleckého vý· L 'fDIA URBANCIKOV A 

TVORBA 
DETSK~ OPERY JURAJA HATRIKA 

S kladatel JURAJ HATRIK má mimoriadne v.relý vzťah 
k deťom a mlá'<ležl. Patri k najle,pšim slovenským 

moderátorom hudobných programov pre mJ;a,dých po
slucháčov. Výchov;a dooosta júcej generácie •k hudbe 
zvlášť a k umeniu všeobecne je zratme vecou jeho 
srdca l Intelektu: dobre poz-ná psych-ológiu mladého 
človeka a vie, akým spôsobom ho zaujoať a nementor
sky vychovávať. Sám je otcom dVoc·h syruw - a tak 
možno predpokladať, že nejeden svoj výohoVIl1ý postup 
sl ove.ľQoval práve na nich. Nlélpokon aj tvorbu jeho det
ských ()pier zrejme !n§pLroval jeho domáal ,.dorast" -
- prvá z nich je dokonca vyslovene deci'BkoWlillá mlad· 
šeJ ratolesti. 

Je ňou Janko Pollen·k·O, scénická hlra pre diVa detské 
zbory, dats·ké sólo a diVoch dos,pelýc·h sóJ.IiStav ( mužs·ký 
a ženský stredný hl'lls ). Llbret·o né!jpl$81 s~la!(}a.tel s po
užitim moUvov ro:Dpr á.vky M. Ouričkovej, au.tmtlckých 
ludových tex·tov a v~asbných ponášok. Dielko je napi
sané výlučne pre fudské hlasy, využiva všaik 1 mimo
hudobné zvuky l tlleSk'anle, podu.pávanle] . Vy2'mačuje sa 
ra finovanou jednoduchosťou, spojenim kon§trukčného 
myslenia s vynbk'a•jtíoou hudobnou ná:pa·d·~tosfou. Hart.riok 
použiva pnvky epického divadla ( lla·bule, na kto.ré sa 
plše, resp. na k.torých sú už texty n<llpisané - v tom
t·O druhom pri:Pade by Ich val'! b01lo v.hodinejšle nahira
dlť transparentmi) . Výsledný tvar je skutočne ol'\lg.!. 
nálny - mo~no ho predviesť oo divadelnom javisku 
l na koncel'ltnom pódiu. V prvom pr,pade sa !lada 
vtrazová štylizácia dTama·Nckého d·!an.la, v dll'uhrun sú 
nutné scénické a.kole - · aspoň nbnatkiové (niektor! 
speváci musia byť zároveň l p.resvedčlvýml hercami]. 
Podla pokynov s'k ladatefa prvý zbar je nepohybllv9 .. 

mal by byť početnejši a vyspelejšl (môže byť l dle·V· 
čenský], d.ruhý zbor je pohybLLVÝ'm elementom a str.le
davo znáz<>rňuje PotOčlk, Deti, Húsky a pod.; dospeli 
sólisti nemusia byt profesionálni speváci - Ich patry 
sú pristupné aj Jalikom s necvičeným h:lasom. 

Sklad·ba •bV.ori súvislý celok, no výstupy č. 3, 4, 6, 10, 
17 a 18 m<>Žino uvádzať a!ko samostatné člsla. 

Hudobná reč dielka je prostá, ale nie prlmltivl!la. 
Využiva detoSiké rle:kan'ky, názvu'ky na Iudový folklór 
(najmä val·ašslký a rolnioky ), hudobný prtíd plynie O>b· 
čas aj kánonicky. Ce11kove ide o or1gl nál.ny modálny 
neo;klaslclzmus z,tavne slovenskeJ proveniencie. Forma 
má pôdory$ nesonátového ronda s nlekolkými vedťiciml 
myšlienkami, kom•blnov.aného s n á2mlélkom koncentr!c· 
kého tvM u - v závere sa reprizuje vef.ká časf štvrté
ho čisla a oe.Jé pl'lvé čislo. 

Janko P·o11enlko pisal Hat.rik od 8. do 14. novembra 
l iJ76. jeho ·koncerbná p.remléra (ž lai, bez náznaJkových 
scénlckých-dramatlc·kých akcii) sa uskul\.očn.Ha v rámci 
Týždňa novej slovenskej hudobnej t•vorby 13. februára 
1987. 

R·oku 1980 - v novembri a decembri - vy-~vonll Ha t. 
rik hudbu k veršovanej roz,práVIke Milana Rúfusa Me
chtirlk Koli!tirik s ka111ar6tml. Je nahraná na male j 
gramofónGvej plamt v pr llo.he llustrovaného vydania 
kn.i.hy, k•toré vyšlo začiatkom osemdeslatyc.h rok'OV 
(1981 J vo vydavatelst'Ve Mladé letá. [ POipri k·nlhe Va.r.llu 
myšička kJUšl·čku s Ilustráciami tudovita Fullu a hud . 
bou Eugena Suchoňa, je to vari najvydarenejšie spoje· 
nie poézie pre deN s hud·bo·u, ak'é zatial na Sloven
sku vznl>klo! ) 

FabUila Mechórl!ka Koščúr·Lka s kamarátmi prl·poml.na 
K·oNn·kavu operu Alko Išlo vajce na vandľQoV\kU z wku 
1959 na Ubret-o jely Krčméry-V•l'ltelovej podla slovenskej 
ludovej r~zprá•viky. No kým Kol'in k-ova opera uk,azuje 
nefanfarónSi<e hl'dlnsbV·o k·olek.Uvu a zosmiešnenie zboj . 
nikov, Rúfus la~tetlltne akcentuje zvukov(! ch<rra-kterist l · 

ku všetkých postáv. To pod·niettlo Ha1t•rlka vytvoriť sa. 
morastlťi vokálno· lnštrumentálnu kompozlclu s využi· 
tim rozopráJvača, detských hlasov a viacer ých nástr·ojov 
- väčšinu z nich tvoria typické sl ovensk é ludové i n. 
štrumenty. 

Postavy zhudo.bneného prlbehu Mecht1r lka Koščt1.rLka 
s kamarátmi sú Hatrl•k om typizované ta1kto: titulný h r · 
d•l.na nlnerou s c-hroma tickým rozsahom od jed•nočlar· 
kované.ho c po dvojčlar.kowmé c u d·vomoa prel udi.tel · 
nýml bourdonovýml tónmi, myšk•a Ohooholka st>rledav o 
tromi šesfdierkovýml pišťala ml [In G, in D a ~n E l. 
ža.bka Rapooka st·rledavo dvoma gajdlcuml [ l.n F, in G). 
had V tráve šmyk striedavo dvoma dr umblaml [in D, · 
In Cl. za,tačl•k Lesný skok st l'lledavo dvoma plšfalami· 
-dvojačkaml ( jedna s bučkom G, druhá s huč.kom D 1, 
Lištička~kmotrlč ka husl ami, vlk Trubač hôr fu jarou [ In 
G J. med ved Mrmláč kontrabasom a v·ef,k9m bubnom. 
Nástrojovú zlož>ku doph1ajú dva zvončeky [ In A a l•n 
C] a rapkáč. 

Dielko m á tri časti: Pu·t·ovanie, Paráda a Veselie. Je 
svojráznym hud·obnod·ramnHckým útvar·om - možno ho 
nazvať singsplelom na gramofónovej platmi [keby ho 
vysielal rozhlas, 1šJo, by o rozhla sový slngsplel) . Hudba 
vyrastá z clmrakterlstlokých prvkov slove.nSikej pastier. 
skej kultúry. Každá z postáv ·má t ypickú ,.nôtu" -
svoju chal'akteristlckú melód iu. Postupne sa vrstvia nad 
seba - vytváraj(! skvelý ve·rtlkálny komplex v duchu 
slovenský·ch Iudových nást rojových kapiel, ,.muzi.k". 
Prlznač•ný preň je zv!lčša tane čný ry·tmus, neraz vý
razne zd0razňovan9 u syok oopo.vaný [.nujmä v scéne 
svadobného veselia ). Priebeh deja umožn-Ll skladatelovi 
dvojité exponovanie typických melódii (•v Putovani a v 
Paráde] ; to má tnštru-ktivny výz,nam pre Ich zapamä
tanie sl mladými pos.lucháčmi . V diele je fu!llkč·ne vy-
užitá i malá aleatol'~a. ako aJ zvukové kontinuum H2 
[na vrchole Parády). Celok je vyslovený ,.melster
stUck" . IGOR VAJDA 
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Dvofákova Rusalka v SND Postavy Hájnika naštudovali znsl. um. 
Pavol Gábor a Jozef Äbel. Obom sa po
darilo vytvoriť žánrovú postavu, nositela 
zdravej ludovej jadrnej filozofie. Z pred
staviteliek Kuchárlka zaujala Jana Va· 
lállková vtipnS'-m hereckS'm rozohrat!m 
úlohy. ·Anna Czakod bola celkove de
centnejšia. Hudobnou súladnosťou a zvu
kovo adekvátnou vS'slednou farbou vy· 
nlkla trojica lesnS'ch žienok v obsadení 
sopranistiek Lfvie Äghovej a Ľudmily 
Braunovej, Anny Kajabovej a Anny Kfu· 
kovej a a ltis tiek Jaroslavy Horskej a Jit
ky Saparovej. Postavu Lovca 'Úspešne po
dall zas!. um. Juraj Onillčenko a Róbert 
Szfics. Na výborneJ úrovni sa predsta
vil aj zbor vedený Ladislavom Holás
kom. 

Dvol'ákova Rusalka spolu so Smetano. 
vou Predanou nevestou a janáčkovou jej 
pastorkyňou patri k na joblúbene jšlm z 
českých opier. No na rozdiel od Predanej 
nevesty u jej pastorkyne dáva Inscená
torom pomerne väčšiu mnohorakosť v 
základnom koncepčnom a j Ideovom ucho· 
peni diela. jej rozprávkový, snový svet 
umožňu je vilčšf rozp tyl Inscenačných pri · 
stupov než ponúkli folk lórne prostredie 
oboch ostatných opier. Tá to sku točnost 
dot9ka sa nielen základného Inscenačné· 
ho názoru na Rusalku, ale aj jednotli
vosti v rámci Inscenácie. Nazdávam sa, 
že v jej pastorkyni by napr . rozma
rln v okne predpfsaný samotným ja· 
náčkom chýbal. Naopak, v Rusa lke môže 
Istá scénická rekvizita - konkrétne 
napr. mestuc - vce lku bez väčšieh prob
lémov ubsentovuť, alebo môže byt vy
jadrená symbolicky bez požtudavky jas. 
ne j a jednoznačnej konkretizác ie. 

Inscenáciou Rusalky urobil oper ný sú
bor SND ďalši krok na poli sús tavného 
uvádzania klasických diel českej oper· 
nej literatú ry. Už prvým nesporným kla
dom je naštudovanie opery v originálnej 
reči. Rusulka je zároveň titulom drama- . 
turgtcky neobyčajne vďačným. Ked sa · 
zamyslime nad jej miestom, ktoré s i 
akiste vydo byje v rámci súčasného oper 
ného repertoáru SND, môžeme očakávať 
nielen jej pevnejšie zakotvenie medzi 
častejšie uvádzanými die lami našej pr · 
vej opernej scény, ale aj obohatenie 
operných titulov prfstupných o. l. tiež 
detskému návštevn!kovl. 

Nová inscenáciu Rusalky, ktorej pre. 
mféra sn konala 18. u 19. decembra 1987, 
zaujme predovsetkým kvalitou a vzácnou 
vyváženosťou hudobného naštudovania. 
Po Jej pastorkyni , ktore j premiéra bola 
v rok u 1986, zverilo vedenie. opery SND 
hudobné naštudovanie opäť hosťujúce
mu nár. um. Františkovi }flkovi. Zla l , 
]liek v priebehu skúšok ochorel. V orá· 
ct pokračoval jeho asis tent Dullan Ste
fánek, dirigent opery SND. 

Len !ažlw by sme mohli posúd iť pres
ný podiel vk ladu !Ilka a Stefánka do 
Inscenácie, no dôležité je to, že hudob
ným predvedenfm Rusalka zvf!azlla na 
ce lej č iare. Aj keď na prvej premiére 
e~te sem-tum prenikla na povrch urč i . 
tá neistotu [napr. v upresnenl tem p, v 
celkove j dynamike a odtlenenl jednot
livých výrazových polôh v orche'1>trálne j 
zložke). dal~le predstavenia mali jedno· 
značne zvyšujúcu S<l úroveň. takže napr. 
určitá skicovll osť or chestrálneho s tvár
nenia na l . premiére už na 2. premiére 
zmizla ce lkom. jílek o po i\om aj Ste
fánek vti sli dielu presvedčlv\1 základn(( 
lyricko-snivú výrazovú rovinu, ku kto
rej sa svet Rusalkv vždy znovu vracia . 
Aj ostatné vý ruzové a hudobnocharakte
rlzačné roviny dielu boli uchopené s dô
razom na plasticitu Ich stvárnenia, ale 
aj tak. aby !ch liudobný obsa h vhodne 
korešpondoval so základnou výrazovou 
rovinou opery. Zároveň velmi dobrÝm 
spôsobom odtlentll boha t\1 až hýrivú fa· 
rebnosť orchestrá lneho zvuku. 

Nespornou pozoruhodnosťou Rusalkv 
bolo oj obsadenie hudobno-dramatických 
postáv. jedinečný umelecký potenciál, 

ktorým opera SND v súčasnosti disponu
je, sa tu zaskvel v najlepšom svetle. Nie
len predstavitelia hlavných úloh, ale aj 
predstavitelia úloh vedlajšlch zaujali 
ve fkou perfekciou a sústredenosťou na 
ce lkové vyznenie hereckého aj spevácke
ho prejavu. Niektoré postavy boli obsa
dené až trikrát [Rusa lka a Ježibaba, 
resp. Cudziu kiíažná). Nemalo by z,my
sel, vzhladom na vzácnu kvalltatlvnu 
vyváženosť, určovať nejaké poradia, reb
r!č ky, v akých sa kto a s akým úspe
chom zhostil svojej postavy. Tak napr. 
hned pri postave Rusalky nie je mož
né povedať, ktorá z jej troch predstavi
tel iek ju podala presvedčivejšie. Elena 
Hollčková zaujala predovšetkým určitou 
zdržan livosťou vo výraze, nehovoriac o 
tom, že je·j vypracovanie \yrlckých pasá
ž! bolo jedinečné. Celkove jej podanie 
bolo oprostené od akýchkofvek efektov, 
svoju výbornú techniku dala ph:le do 
s lužby dielu. Presvedčila aj premysle· 
ným hereckým prfstupom. Vedra nej bo
la Ľubica Rybárska zdržanlivejšia práve 
v oblasti herecke j práce. Avšak hudob· 
ne s trhla svo jim krásne sfarbeným, nos
ným hlasom, Rusalku hudobne uchopila 
v pomerne š irokom diapazóne výrazo
vých možnosti, pričom základným ·lyrlc
kým polohám nezostala nič dlžná. Rusal
ka je zatial najväčšia úloha mladej sop
ranistky Evy Antollčovej-Jenisovej. Za jej 
stvárnením zretelne badať ve lkS' kus sús· 
tredenej umeleckej práce. Spevácka aj 
herecká stránka je u nej vo vzácnom 
s úla de. Na základe tejto - a le aj pred
chádzajúcich kreáclf - môžeme speváč
ke bez n adsádzky predpovedať velmi 
s fubnú budúcnost. Jej prejav zaujme nie. 
len ušlachtilou spevnosťou, vychádzaj11-
cou predovšetkým z l yrtckého prežitku 
diela, ale aj vefkou hlasovou a spevác· 
kou kulturou. 

Postavu Princa stvárnil na prvej pre
miére zas!. um. Frantillek Livora, na dru· 
hej Jozef Kundlák. Zatia l čo Ll vara vná
ša do stvárnenia postavy aj kus zdt·a· 
vého a opodstatne ného dramottzmu, 
Kundlák svoje uchopenie odvlja predo
vše tkým z lyrtckých polôh. Vzácnu vy
váženosť v poi\atf postavy Vodnfka pre
ukázali zas!. um. Ondrej Malachovský a 
zas!. um. Peter Mikuléll. Malachovský vy
tv/I ra postavu viac-menej ref\ex!vnu, vy
chádzajúc zároveň z českej tradlcle, Mi
kulášov Vodnlk je aktlvnejšl aj osobitej . 
šf, no celkove s(! oba výkony plnohod
notné. 

Zvláštnosťou Inscenácie bolo obsadenie 
Ježiba by a Cudzej kňažnej tou istou spe
váčkou. Dve sopranistky - nár. um. Ele
na Kittnarová a zas!. um. Magdaléna 
Blahušiaková sa tu museli vyrovnať s 
partom, ktorý je určený dramatickému 
a ltu (prlp. dramatickému mezzosopránu) 
a mezzosopranistka Jitka Zerhauová sa 
musela pohybovať v polohách sopráno
vých. Všetky tri sólistky [vrátane mez
zosopranistky) zanechali ove l a prlazni
vejš l dojem v pos tave Cudzej kňažnej. 
(Os obne by som sa priklonil k obsadeniu 
ježibaby altistkou, pretožP tak vytvár a 
vhodný pendant k postave Vodnlka. ) Ani 
herecky sa 1m nepodarilo obe postavy 
náležite oddiferencovať. 

Elena HollčkovA ako Rusalka 

Režis ér Miroslav Fischer sa usilova l 
vyvážiť rozprávkový dej opery s urči
tým nadčasovým posolstvom ("večný 
pr oblém lásky" a oslava človeka, Iudské· 
ho života aj s jeho slabosťami, nedostat
kami). Rusalku pochopil ako stretnutie 
dvoch svetov: sveta Rusalky, ktor á žije 
v tesnom a bytostnom kontakte s prir o. 
dou a sveta civilizovaného človeka so 
všetkými jeh o konvenciami. Tomuto 
stretnutiu, ktoré chápe taktiež a ko zá
kladný dra matlt:ký konflikt, určujúci do 
značnej miery spolu s hudbou celkový 
rytmus diela, sa režisér s naž! dať ve
domé etické vyústenie. Fischer zároveň 
vid! určité prepojenie sveta Rusalky so 
svetom rudi, z čoho mu pramenia Isté 
konzekvencie v oblasti scénogra ficke j, 
hereckej aj kostý.movej práce. Z tohto 
hladiska je potom napr. prirodzené, že 
scénický symbol vrbových vetv!, ktorý 
dominu je na scéne l . a 3. dejstva, sa 
stáva v 2. de jstve prvkom rámcujúclm 
prostredie kaštle fa Princa. 

Dobrými vS'sledkaml sn režisér môže 
preukázať aj v · oblas ti práce s her
cami. Nechal im doštatočnS' priestor na 
Individuálne kreovanie postavy, no zá· 
roveň Ich vedel viesť v súlade so svo· 

MADAME POMPADOUR kal ve lké možnosti uplatniť 
bohatú fantáziu vo výbere fa · 
rleb, s trihov 1 materiálov pre 
kostýmy, charakterlzujúce ro
kokovS' francl1zsky královský 
dvor 18. storočia. na javisku spevohry O JZ v Prešove 

LEO },'ALL: MADAME POMPA· 
DOUR. Opereta v dvoch čas
tiach. Libreto: Rudolph Schan
zer a Ernest Welisch, Pre
klad : Sylvia StubňovA-Zwyrtko
vá. Účinkujú sólisti, zbor, balet 
a orchester Divadla Jon6lla Zá. 
borského v Prešove. 
Premiéra 18. decembra 1987 v 
DJZ v Prešove. 

Réžia Slavomlra Benku má 
svoj jasný a w emyslený pOdo· 
rys. Režisér velmi vkusne in
terpretoval možno trochu aj 
frivolný a erotický podtón llb· 
r eta operety Madame Pom pa
dour. Zdôraznil jej elegantnS' 
a lahký pôvab. Prvé dejstvo je 
zdlhavé v texte, ktorý nie je 
prlliš zaujlmavý ani zábavný 
v kontexte deja. Ziada! by s~ 
ilpravu, možno aj škr ty. Až dru
hé dejstvo prináša očakávanú 
gradáciu vďaka pružnejšie-mu l 
vtipnejšie stavanému textu. 

jimi r eži jnými zámel'lml. Rusalka je 
oprostená od a kýkolvek patetlzujúclch, 
nadnesených _ velkooperných gest, Ide 
ovela viac cestou hereckého zvnťltorne
nla. 

Za podstatnú sporntí vec v oblasti 
režijného vypracovania opery považujem 
zverenie postáv ježibaby a Cudzej kňaž
nej te j Is tej sólistke. Vysvetlenie tohto 
člnu čiastočne vyplS'vn z prelínania 
oboch svetov opery. Nepovažujem ho 
však za prlllš šťastné. Obe postavy nie 
sú ani hudobne ani charakterovo - la 
pidárne povedané - "z jedného cesta". 
Veď ježibabu Rusalka oslovuje: "Tetka 
ml! moudrá." Z hladis ka dramatického 
je tu jeden spoločný moment, spočlvajú
ct v tom, že obe ženy posúvajú výraz-

Snlmka : V. Vavro. 

nejšte de j dopredu. ježibaba tým, že z 
Rusalky sprav! človeka a Cudzia ki\ažná 
tým, že ju zapudl z ludského sveta. Dá 
sa povedať, že všetky ostatné postavy v 
Rusalke lllla jú funkciu viac reflexfvnu 
(Vodnlk). alebo sú doslova trpne unáša
né okolnosťami [Princ). Zbaviť sa teda 
takýmto spôsobom čiastočne jednej plno
hodnotnej hudobnodrama tickej postavy, 
pokladám prinajmenšom za námet do 
diskusie. 

Dobrú atmosféru s prlrodný.m kolo
ritom vzbudila scéna hosťujúceho Milana 
Ferenčlka. Pre 2. dejstvo pripra vil ne· 
tradičné riešenie kaštlela, ktoré však v 
podsta te dobre vystihuje odcudzenie lud
s kého sveta prlrode. Symbolické znázor 
nenie jazera u splývajúclch vrbových 
vetv! je invenčné a dobre funkčne vy
užité. Pastelovými farbami pre ríšu živ· 
lov a určitou okázalosťou pre prostre
die kaštlela sa vy:tnačovall kostýmy hos
ťujúcej Ľubice Jarjabkowej. Choreografia 
Karola Tóthll priniesla predovšetkým no. 
vé riešenie v 2. dejstve, kedy sa scénu 
opustenia Rusalk y Princom odohráva st1-
čnsne v hereckej aj v baletno-pantoml· 
mlckej kreácii. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Operetu Madame Pompadour 
patri medzi posledné u snáď 
aj najkrujšte die la Lea Falla, 
rakúskeho s kladate ra, rodá kn z 
Olomouca. Po prvý raz boln 
predvedená v roku 1923, dva 
roky pred sklada telovou smr· 
ťou. D1·amu t urgla s pevohry D jZ 
v Pre~ove siahla po Fa llovej 
tvorbe naš tudovuním Ruže zo 
Stumbulu v roku 1949. S odstu
pom času tuk upozornila n a 
a tmos fér u a s tý! viede nskej 
ope1·ety, a ko hu fo!'movula v 
obdobi pred a a j po prvej sve
tovej vo jne gene rá cia rakús 
kych skladate lov: L. Full, E. 
Eysl e ľ u O. Struuss. 

orchestri DJZ a jeho dirigen
tovi Jlíliusovi Selčanovl. Tento 
nadaný dirigent zdisciplinoval 
hru orches tra až k neuverlte l
ne subtllnemu zvukovému vý
s ledku, jednoznačne korešpon· 
dujúc!ilmu a vyhovujúcemu cha
rakteru Fallovej hudby. Diri
gent preclzne dbal na širokú 
pale tu dynamiky a na metro
rytmus, vyžarujúc! pra vý ope
retný hudobný šarm. Nástrojo· 
vé skupiny boli vo zvuku vy
rovnané. Skoda nlekolkých In· 
tonačných neopatrnostl, ktoré 
sa vyskytli najmä v skupine 
s l áčikových nástrojov. V zásade 
však orchestrálna Interpretá
cia patrila k najs11stredenejšlm 
č lánl<am Inscenác ie. 

Napriek niektorým dobrým 
výkonom sólistov predstaveniu 
však ch ýbala herecky vnútorná 
kontinuita a prirodzené prepá
jante kreácii, to, čo robi pred· 
stavenie jednoliatym a súdrž· 
ným v hereckej , ale spiltne aj v 
režijne j rovine. V prlťažlivej 
hlavnej úlohe Madame Pompa
dour sa zaskvela svojim výko
nom l krásnym z javom Helena 
HorváthovA. Zaslúžilý umelec 
Jlíllus Piussi vytvoril neopako
vntelnú cha rakteristickú pos tu. 
vu policajného našepkávnča a 
r adcu Poularda. Stefan }enlk 
ako básnik Callcot bol vedru 
H. Horváthovej jedným z hlav . 
ných sóllstických pilierov ope
r e ty nie len čo do rozsa hu úlo· 
hy, a le a j výstižne nenl1teným 

Helena HorváthovA ako Mada•e Pompadour a Ladislav Suchota 
ako René. Snímka : Ľ. Ma rku 

Hudba opere ty Maciame Pom
padour, prí jemná na počúva
nic, sa vyznačuje pre jemnelou 
melodikou l inš tr ument/lclou. 
Mala vynikajúceho tlmočnika v 

Velmi pôsobivú scénu navr
hol Miroslav Matejka a. h. Otd· 
čavé, dvojstranne použltelné 
kulisy, umiestnené ako s tena, 
a výklenky po oboch stra nách 
javiska ho opticky predlžov~ li 
do hlbky a nechali vyniknúť 
va lnému priestoru r az v 
Ma~tall Múz, raz v královskej 
dvorane. Kos týmová návrhárka 
Stanislava Vanlčková a. h. ne· 
využila tento vzdušný scénic · 
ký priestor , ktor ý svojou jed· 
noduchou majestátnosťou nú-

vykres lenfm tejto zaujímavej 
opere tnej pos tavy. VS'bornú he
reckú polohu zvolil Milan Ger· 
jak pre svojho Krála - postu· 
vu s najlepšie stavanS'm tex
tom . l da lš ie postavy žili s voj 
operetný ~Ivot na javis ku v dob. 
rých kreáciách Cyrila Kapca 
[ Maurepas ). Anny Benkovej 
( Belot te). Dariny Gerjakovej 
( Madela lna ), Ladislava Sucho
žu [René ). Allee Lorinčíkovej 
[ Prunteová) l Slavo mira Benku 
[Collin). 

Hoc! su baletn ý súbor v sú
časnost i teš! z Internej s polu· 

práce s choreografom Josefe• 
Starostom z Prahy, v tanečnej 
technike u výraze sa táto spo
lupráca v recenzovane j operetlil 
neprejavila ešte v bezvýhrad· 
nej celistvosti. 

Hudobne náročné zborovti 
party so zborom s pevohry na
Studoval Ivan Pacanovský. V in
terpretác ii su zbor nlekolko· 
krát nevyhol Intonačne! a ryt. 
mtckej neistote - napriklad 
hned vo svojom vstupe v l. 
ctcjs tve. 

DITA MARENCINOV;\ 
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KOLEKCIA 

JEDNEJ SPEVÁČKY 
V obdob! posledných mesiacov minulého roka su -

zhodou okolnostr, ktoré sú však výsledkom sústredenej 
prl\cc s lovens kej speváčky a ďalšieh zainteresovaných 
umelcov - zhromaždilo na stole recenzenta viacero 
gramopla tn!. Figuruje na nich meno sopranistky zaslú· 
žilej umelkyne MAGDALtNy HAJOSSYOVEJ. Pretože jed. 
na z pla tn! pochádza z Cs. hudobného vydava tefstva 
OPUS a dalšie - !Irmy ETERNA - sl možno z~:~obstu rať 
a j vďaka Nemeckému kultúrnemu a Informačnému stre· 
clls ku v Ceskoslovensku. rozhod la som sa poinformovať 

Gluckova Ifigénla v AuUde, ktorú berlfnska Nemeck6 
!tátna opera uviedla v réfll Christiana Poppelreltera 
a v hudobnom naštudovanl Petra Schrelera. Na snlmke 
Magdaléna Haj6ssyová v titulnej úlohe a Rosemarie 
Langová ako Klytaimnéstra. 
o Ich obsahu l úrovni. Dôvod bol jediný: v galérll slo· 
venských umelcov zaujfma sólistka Slovenskej filharmó
nie a Nemeckej štátnej opery v Berline, zaslúžilá umel· 
kyi\u Mugdalénu Hajóssyová popredné mies to. Sféra jej 
pôsobenia sa však neobmedzuje Iba na opernú, scénu, 
ale aj na koncertné pódium, a to doma l v zahranič!. 
Uvedené tituly sú výsledkom tejto clefavedomej práce 
aspoľ\ vo dvoch známych vydavatefstvách, naš im záujem
com dost upným bohatou gramoprodukclou. Na palete 
nlekofkých nahrávok - lebo existujú aj s taršie, resp. 
vydané Inde - možno sledovať vysokú Interpre tačnú 
úrovei\ koncertného spevu tejto umelkyne. V závere 
roka prebehla našou tl ačou správa, že Magdaléna Ha· 
jóssyová dosta la v porad! už tretiu Cenu kritiky NDR. 
je to ocenenie, ktoré sl nemeck! umelci zvlášť cenia, 
A tak 'vedra titulu Kammersl!ngerln a Národnej ceny 
NDR, ziska'! a s lovenská SólistRa (ä Ró'' šľ všaäe zásadne · 

· uvádza v propagačných materiáloch Deutsche Staats· 
oper v Berlíne) Kritlker Pr el s r. 1977 za postavu Mar · 
garéty v Kašlikovej Inscenácii Gounodovho Fausta na 
ber lfnskej opernej scéne ; r. 1981 to Isté ocenenie jej 
udelili za náročnú partiu Elektry v Mozartovej opere 
Idomeneo a napokon r . 1987 dostala Cenu kritiky NDR 
za titulný part Euryanthe v rovnomennej opere C. M. 
von Webera a Iflgénle v Gluckovej opere lflgénla v Au· 
lide. Ale operná tvorba Magdalény Hajóssyovej je už 
dalšia kapitola jej umeleckého života. Vráťme sa k tej 
koncertno-na hrávacej práci: 

750. VÝROCIE BERLINA 
l . január 1987 - FESTLICHES EROFFNUNGSKONZERT 
lM SCHAUSPIELHAUS BERLIN 
© ETERNA DMM/DJGITAL RECORDING 725 101 

Významné jubileum Berlfna - 750 rokov jeho existen
cie - sl uc tili v NDR celým radom vedeckých, náuč· 
ných, hudobných, divadelných, propagačných, ale l zá· 
buvných a Ináč ladených podujat!. ETERNA vydala pri 
tej pr!ležltosti v 5 ed letách celkove 23 titulov (sem pat· 
ria aj gramoalbumy s viacerými plati\aml). Sériu otvára 
záznam slávnostného protokolárneho koncertu v ber· 
l!nskom Schausplelhause - koncertnej sieni, ktorá bo· 
la Iba nedávno zrenovova ná a uvedená do prevádzky 
v plnej výtvarno-akustickej dokonalosti. Pochopltelne, 
reper toár sa orientova l na a utorov a diela, ktoré vychá· 
dzajú z nemeckej hudobnej tradfcle. A tak tu zaznela 
ouvertúra k Weberovmu Carostrelcovl, tzv. )l!get·chor 
z tejto národnej romantickej opery, dalej Tr i plesne na 
tex ty H. Heineho od F. Mendelssohna-Bartholdyho v In· 
terpretá cll Petra Schrelera, ako aj populárna Hudba 
k Snu noel sv!! to jánskej (od toho Istého autora). ukáž· 
ky z Nlcola tových Veselých panlčlek wlndsorských, no 
nechýba l tu ani Richard Strauss a jeho Gavalier s ru· 
žou, z ktorého zaznelo terce to a dueto z finále 3. dej· 
stva. Tu - v úlohe Ma ršálky - sa zas_!<vela M. Hujós
s yová ako Sophie zasa Margot Ste jskalová u v mezzo· 
sopránovom parte Oktavlána - Ute Trekelová·Burck· 
hardtová. Opojná, zmyslová, ešte Salome u Elektrou po. 
značená Inštrumentáciu tejto partitúry prepletá tri žen· 
ské hlasy v dokonalej kráse. Krásna, dojlmavá nálada 
rozlúčky s mladosťou u Muršálky je tu v kontrapunkte 
s lúbostným citom dvoch mladých hrdinov, zverených 
ženským hl asom. Tri speváčky, dokonalý súzvuk, ra· 
flnovuné čaro dynamiky a výr azu - s excelentnými 
výškam! Ha jóssyovej, ktorá sl tu však zakladá viac na 
ansámblove j súhre a náladotvornostl než na doml· 
nantnom tóne. Ten mohla plne uplatniť v ďalšom zazna. 
menanom výkone: árii Margaréty z Valols z Meyerbee
rových Hugenotov. Efektná, pohyblivá (na zostupné ko· 
lora túrne behy a efektné ozdoby, priam určené hlasu, 
aký vlastn! M. Hajóssyová) hudba od autora, ktorý -
napriek vše tkým Inonárodným vplyvom - je rodákom 

z Berlina, a tak sl našiel mies to v tomto programe . .. 
)eho operné árie sú stále vyhladávané pre mimoriadnu 
virtuóznu obťažnosť, a tak zaradenie tohto parádneho 
sopránového člsla bolo pre Hajóssyovú prlležltosťou na 
demonštrovanie stále sviežeho a -Technicky perfektne 
pripraveného hlasu. To, že jej nerob! ťažkosti vyspievať 
držané dvojčlarkované .,h" a lebo koloratť\rne behy z 
dvojčlarkovaného .,b" smerom dole, je vskutku Iba po
známka na okraj. Ved na pódiu SF nedávno celkom 
fahko ,.vypálila" v Orffovej Ca rmine burane trojčlarko· 
vané .,d" - a to patri jej hlas dnes do lyricko-drama· 
tlckého odboru! tJalšla dramaturgia pl,?tni, :z;aradených 
do albumu zo slávnostného otváracieho koncertu v 
Schausplelhause l. ja nuára 1987, sa opiera o diela v ne. 
rmeckých krajinách populárne ho E. N. von Reznlcka, 
A. Lortzlnga a zmes tzv. berlinskych melódii. Bol to 
teda koncert širšieho dramaturgického záberu a na 
.,berl!nsky vkus". Nás však musi podstatnejšie vzrušova ť 
to, že M. Hajóssyová tu bola jedinou zahraničnou só· 
listkou, ktorá reprezentovala nielen umenie reprezentan· 
tov Nemeckej štlitnej opery, a le predovšetkým svoje, a 
tým aj československé ... Pre zaujfmavosť uveďme, že 
sa podlefala aj na a lbume, ktorý vyšiel v spomfnanej 
sérii pod názvom GALA ,.UNTER DEN LINDEN" (ETER· 
NA 8 27 972-973 ), na ktorom boli ukážky z diel Mozarta, 
Webera, Nlcolala, Wagnera a Straussa. Sólistami tu bo· 
ll - vedra našej a berllnskej protagonistky Nemeckej 
štátnej opery M. Hajóssyovej - Celestlna Casapletra, 
Uta Prlewová, Isabella Naweová, Peter Schreler, )Urgen 
Freler, Reiner Goldberg, Eberhard BUchner, Slegfrl.ed 
Lorenz a Theo Adam. 

RAJ A PERI 
Robert Schumann: Das Paradles und die Peri, op. 50, 
oratórium pre sóla a zbor na text z b6snickej po6my 
Thomasa Moora .,Lalla Rookh" 
© ETERNA STEREO 8 27 753-754 

Pre nás je vokálno-Inštrumentálne dielo .,Raj a Peri", 
ktoré napisal Robert Schumann ako 33-ročný, pomerne 
neznáme. Skôr ho máme v paml!tl z dejln hudby, ale 
pravdou je, že by mohlo vojsť a j do nášho koncertného 
repertoáru. Je totiž plné melodickej hudobnej krásy, 
najm!! vokálne party sólistov sť\ poznačené Schumanno
vým plesňovým myslenfm, klenú sa nad pomerne prle· 
zračnou orches trálnou sadzbou ako malé hudobné kle· 
noty. Pravda , z básne lrskeho Thomasa Moora už vera 
vyprcha lo, čo je ·asi hlavným dôvodom na ,.vylť\čenie" 
z nášho repertoáru. Nemecká hudobná kultúra sl však 
takéto diela právom Interpretačne pestuje a .,oprašuje'', 
nachédzajúc v nich vera z tradlcle, v ktorej vyrás tla nie· 
len schumannovská generácia, ale l tie neskoršie. Istý 
mysticizmus sa tu križ! s rozprávkovosťou (dej tvori bá 1 
o vile Per~. 'ktorá je vyhnaná z Indického neba a snaž! 
sa tam vrátiť prostrednfctvom hfa danla darov, ktoré by 
boll nebu najmilšie . . . ). ale a j všeludským finále (svo· 
je vyslobodenie z krúženia na d svetom plným bolesti 
nachádza Peri v s lze zločinca ktorý trpko olutoval 
svoje člny) . Poldruhahodlnové oratórium pre 8 sólistov, · 
sóllstlcké kva rteto a 8-hlasný miešaný zbor a vefký or. 
chester je na hrané prvou sóllstlckou garnitúrou NDR, 
Rozhlasovým symfonickým orchestrom z Lipska, Roz· 
hlasovým zborom z Lipska, dirigentom Woltom·Dieterom 
Hauschlldom. Vo výtvarno-grafickom vybaveni albumu 
dominuje reprodukcia obrazu A. von Menzela ,.Dáma 
v bielom". Na nemeckých gramopla tnlach Imponuje tex· 
tová vložka a lebo vôbec komentátorské vybavenie, <lo· 
konale oboznamujúce s dielom, dokonca l jeho hudob· 
nýml •motivml, nehovoriac o básnickej podobe 26 hudob· 
n ých čfsel sólistov a zboru. M. Hajóssyová na tomto 
poetickom, lyrickom predesttnovanom projekte dostala 
titulný part Peri, ktorý je na jcennejšlm prvkom diela. 
Bohatstvo melodickej fa ntázie dáva speváčke široké 
možnosti na vyjadrenie sveta, ktorý už dávnejšie ,.ohma· 
távala" cez Schumannove plesne (k nim sa vrátim nlž· 
šle). Zvukovo-technicky a hudobno-Interpretačne dok o· 
nalá na hrávka monumentálneho (čo do plochy) a ba· 
Indického (čo do charakteru) diela povyšuje album do 
roviny dlskofllských bonbónlkov. Okrem našej sopranlst · 
ky spieva jú sólové party: Margo Schimlová (alt). Eber · 
hard BUchner (tenor), Hermann Chris tian Polster (bas ), 
Klaus KUnlg (tenor), Christian Vogel (tenor). Siegfried 
Lorenz (barytón), Carola Nosseková (soprán) a Rose· 
marte Langová (alt) - doplňajúca vokálne kvarteto, 
zložené z niektorých už uvedených sólistov, plniacich 
takto dvojakú 11lohu. 

SCHUBERTOVE DUCHOVNt SKLADBY 
FRANZ SCHUBERT: MESSE Nr. 2 G dur, STABAT MATER 
f mol ( Klopstock) 
© ETERNA Stereo 8 27101 

Ako 17·ročný plše Franz Schubert svoju geniálnu Rle· 
seň Margarétka pri kolovrátku, vzápl!ti Tuláka, Polnú 
ružičku a ďalšie zo 600 plesni, ktoré otvorili bránu ro· 
mantlzmu. O rok neskôr, medzi 2.-7. marcom 1815 (! J 
vzniká Omša č. 2 G dur (D 167) a vo februári 1816 jeho 
Sta bat ma ter f mol (D 383). Obe skladby patria do radu 
20 cirkevných diel, na pisaných pre farský kostol v Lieh. 
tenthnle, rodnej štvrt! F. Schuberta. Genialita Schuber
tovej hudby vyniká zvlášť pri uvedomeni si jeho mlu· 
dostl a - následne - množstve diel, ktoré :to seba 
priam chtlll v rôznorodom žánrovom určeni. Dnes je 
v našom povedomf skôr jeho tvorba symfonická, komor· 
ná a plesňová, menej práve duchovná, ktorá je rovna ko 
krásna a hudobne sý ta Invenciou a neobyčajnou lyrlc· 
kosťou. Tak je to aj v Omši G dur pre soprán, tenor, 
bas, zbor a sláčikový orchester s organom. V tomto diele 
cftlt, že Schubert bol dieťaťom Beethovenovej VIedne : 
názvuky na klasicizmus práve tohto ma jestátneho vply· 
vu sú tu evidentné. Ale okrem toho je tu aj poučenie 
v Bachovom polyfonlckom mysJeni, napriklad v nádher· 
ne vystavanej zborovej fúge v Sanctus, čl kánonlckej 
štruktllre sólových hlasov Benedlctus, kde v závere opl!ť 
zaznie krásna .,mlnlfúga" zboru. Ale napriek všetkému 
Schubertovmu poučentu z minulosti je tu dostatok mies
ta na jeho typickú lyriku, ktorá dostáva miesto jednak 
v motivickej štruktúre diela, jednak v dynamlcko-výra· 
zovom vybaveni pôvabnej omše ldlelo konč! v plane, 
v nádhernom tichom zamyslen(j. Tu - podobne ako v 

* RECENZUJEME 
následnej Sta bat mater f mol - dosta la sopránový pu i'Ľ 
naša Magdaléna Ha jóssyová, tenorový part - jej ku 
lega z Nemeckej štá tnej opery v BerUne, tenorista Eber 
ha rd BUchner, bas s pieva (trochu poddlmenzovane vo 
farbe l výraze) Hermann Christian Pols ter, na organe 
hrá Walter Heinz Bernstein , Rozhlasový zbor Lipsko " 

• Rozhlasový symfonický orchester Lipsko, diriguje Her · 
bert Kege!. Stabat m a ter, pisaná na text F. G. Klopstoc· 
ka (v nemeckom jazyku) je ako by obrovským tklivým 
nárekom, ktorému však nechýba duchovná ušlachtilosť 
a jemnosť výrazu. Taká je hoci vrúcna sopránová ária 
v č. 2 alebo kontemplativny zbor č. 5, nádherná teno· 
rov á ária v štýle velkej plesňovej formy (č. 6 ) a le bu 
krásne vyladené terceto (po s tránke kompozičnej aj In· 
terpretačnej) v č. ll. Dvanásťčas ťové dielo •mladého 
Schuberta je hudobným skvostom, ktorý vypočuť sl, je 
ver u zážitkom po každej stránke. l v týchto. dvoch 
sakrálnych skladbách romantického pôvodu dokazu je 
M. Hajóssyová svoj diferencovaný pr!stup k lnterpretač · 
nej výrazovo-technickej stránke, opierajúc sa o ml!kké, 
kantabllné, legatové spievanie, ktoré - pravda - ne· 
potláča neobyčajnú s triebristú fa rbu jej sopránu. Ten 
akoby zjasňova l , zosve trova l miesta, kde Schubert -
napriek téme - nemohol potlačit mladistvú nádej, roz· 
let a túžby ( č . 10 - kde znte takmer bezs ta rostná, ve
selá hudba voká lneho terceta) . 

SPEVÁCKY RECITÁL 
MAGDALI1:NA HAJOSSYOVA: Schumann-Brahms, Song 
Recltal. Na klavirt sprevádza Marián Lapianský. 
© OPUS - DIGITAL RECORDING Stereo 931217&7 

Okrem zahraničnej nahrávacej ak tivity M. Ha jóssyove1 
vyšla jej profllová gramoplatňu - v s polupráci so s tll· 
lym klavfrnym partnerom Mariánom La pšanským - nj 
u nás, vo vydava tefstve OPUS. Intimna lyrika Schumun· 
nov ho vokálneho cyklu Láska a život ženy, op. 42 (nn 
poéziu Ada lberta von Chamlsso ) a plesňový výber (cel · 
kove 12 plesni) od Johannesa Brahmsa - od op. 3 '1 
až do op. 107/ 3 - dáva dostatočne široký priestor ria 
prezentáciu kvalit sopranistky v komornom žánri. Cyk· 
!us aj Brahmsove plesne medzitým uviedla aj na kon· 
certnom pódiu, má Ich zažité a po každe j stránke oso· 
bite precftené. Pri koncepcii vychádza pritom z lnt!mnej 
lyriky týchto drobných skvostov, ako aj z predurčenostl 
svojho lyrického materiálu hlasu. Aj ked v opernom 
žánri - na javisku - dnes M. Ha jóssyová spieva ly· 
rieko-dramatický odbor ( tzv. Zwlschenfach-soprán). tu 
uchováva všetko v zámernej pros tota, jase a svetlosti 
materiálu l obsahu. Je to primerané chara kteru piesn!. 
Nevylučuje to však kontrastnosť pr!stupu pri jemnom 
odllšeni nálady, dynamiky, Intenzity, prleraznosti hlasu 
a td . A tak je lyrlckou roztúženosťou poznačené vyznanie 
Schumannovej prvej plesne cyklu (Se it Ich lhn gesehen ), 
brilantnosťou a pohyblivou sviežosťou sa vyznačuje 
2. pleseň ( Er, der Herrlichste von a llen). rázne rytmlc· 
ké členenie a gradujúcl výraz vložila do zovrete j hu· 
dobnej básne Ich kann's nlcht fassen , nlcht glauben, 
jednoduchosť, priam fudovú do Du Ring a n metnem 
Flngen, aby výraz stupi'lovala do úzkosti, obáv a vážnos · 
ti záverečnej plesne Nun hast du mir den ersten 
Schmerz ge tan. Brahmsove skladby vyjadrujú poéziu In. 
tlmnych chv!l - roztopaš, uspávankovitú idylu, vášnivé 
vyznanie s náležitým rozmachom v hlasovej Intenzite 
a jasnými, svietivými výškami (Meine liebe Ist grUn ). 
krásne, priam ,.medové" frázovania je v lyrickej, Ge· 
helmnls; pokoJ. bez ostrých kontúr vyznieva v Alte 
Liebe, akoby v zamyslen! prúdi hudba spevu l klavlrn 
v plesni Wir wandelten; a le je tu l ,.jazyčna tá ", svieža 
Das Mädchen sprlcht, ktorá je akoby bodkou za kolek'· 
clou Brahmsových nádherných vyznani. Lapšanského 
klavlrna spoluprácu. nesmierne citlivá. vžtva júcn <;a ,(o 

speváčklnej kom;epcle, podporuje in t ímnosť chvíle, stno· 
venej s touto komornou pla ti'iou. Aj ked má M. l;la jós 
syová velký, prlerazný a klenutý hlas, tu ho .,prlkrylu" 
vedomou snahou o komornos f a Intimitu dialógu s part· 
nerom-klavlrlstom, a le 1 poslucháčom. Konfrontácia 
dnešného umenia zrelej sopranistky nu vrchole svojich 
tvorivých sil vyjde jed inečne v porovnani s jej jllvts
kovou tvorbou, kde plne uplatňuje 1 dramatické prvky 
zrelého ženského prejavu. Ak sa všuk zamýš lnme ten· 
tokrát nad jej kantátovo· plesňovou Interpretáciou, dá 
nám to taktiež poučenie o vefkom štýlovom rozpl!tf, for · 
mova-žánrovom ctte pre to-ktoré dielo a sklada tefn, 
o profesionálne j skúsenosti, ktorú umelkyňa nazbierala 
nielen rokmi usilovnej práce, a le 1 v konfrontácii s ume· 
nim vokálnej kultúry našich severných susedov. je to 
speváčka , ktorá sl bez velkej reklamy, zato sústredene 
a s radosťou nad hudobnými prlležitosťaml [ktoré l sú· 
ma objavuje a vyhladáva ) buduje svo ju pozlclu prvora· 
dej protagonistky zvlášť nemeckého repertoáru doma - · 
l v zahranič!. TERtZIA URSINYOVA 
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• Nérm\n(l umelkyiin Elena Klttnarová a zaslúžilý 

umelec František Llvora [ snlmka nižšie l hosťovali v 
novembri minulého roku s tlmom českých operných 
umelcov v Holandsku v opere FORUM v Amsterdame. 
Uviedli tam s velkým úspechom v hudobnom naštudo· 
vani /lflho Plnknsa Janáčkovu operu Je j pas torkyi\a. 

-AKV-

e V divadle La Fenice v Benátkach sa uskutofnlla 
22. novembra 1987 premiéra Mozartovej Carovnej flau· 
ty v hudobnom naiitudovanl Thomasa Sanderllnga a v 
r4.1ll jeana-Pierra Ponnella. Postavu Tamina v inscenácii 
•ytvoril nU tenorista, sólista opery SND Jozef Kundlák 
(aa snlmke v popredi vlavo) . - AKV-

e Nnhrtivka janáčkovej Glagolskej omše, ktorú reali· 
zoval Supraphon, v naštudovanl Ceskej filharmónie s 
dll·tgen tom Ch. Mackerrasom a sólistami E. Sôderstrô· 
movou, D. Drobkovou, R. Novákom a sólistom oper y 
SND F. Livorom bola Spoločnosťou klasickej hudby v 
USA a časopisom Ova tion vyhodnotená ako najlepšia na
ht•ltvkn roka vo voká lno-orchestrálnej tvorbe. - AKV-

e Vo veku 86 rokov zomrel 11. decembra m. r . slávny 
husllst11 20. storočia Jascha Helfetz. Obdivuhodná bola 
jeho technická brilancia, ako aj vedenie sláflka. Hei· 
letz nahral viac ako SOO platni. V roku 1959 sa stal 
profesorom Univerzity v Kalifornii. Svojho času patril 
k najlepšie plateným huslistom sveta, napriklad dva 
roky po svojom debute v Carnegie Hall v New Yorku 
v r. 1917 dostal za jeden koncert vtedy astronomickú su· 
mu 2250 dolárov. 

• Hudobný sociológ a mahlerovský bádatel prof. Kurt 
Blaukopf bol vyznamenaný Rakúskou š tá tnou cenou za 
kultúrnu pu blicistiku roku 1987. Cena je dotovaná su· 
mou 200 000 ?;llingov. 

e Guiilaume de Machaut (asi 1300- 1377) je ako hu· 
dobnlk l básnik pozoruhodným zjavom 14. storočia vo 
Francúzsku. Lipské vydavatelstvo Philipp Reclam jun. 
obohatilo knižný trh zbierkou jeho básni v nemeckom 
preklade Lob der Frauen· (Chvála na ženy). ktorú do· 
plňuje 20 mlnlat(lr z rukopisov zo 14. stor. Ako tvrdia 
odbornlci, Machaut je nielen majstrom formy a lúbost· 
nej lyriky, ale jeho poézia ďaleko prekračuje tradlciu 
súvekej dvorskej piesne. 

,. Hudohný pedagogický inštitút Gnesslných, Jedno z 
nnjznáme j~fch hudobných zariaden! v Moskve, plánuje 
otvorenie operného divadla pre deti od 10 do 14 rokov. 

e Leningradský choreograf Oleg Vinogradov bude ID· 
1cenovať pre taliansku Arenu di Verona balet S. Pro
kofieva Rómeo a Júlia. Do inscenácie pozvali hosťovať 
okrem leningradských tanel!nfkov aj sólistov parlžskej 
VeJkej opery 11 Sítboru Mnuricea Béjárta. 

• Opera v Pittsburgu oslávi budúceho roku polstoro
čie svo jho založenia. Svoju činnost začala r . 1939 v bu· 
dave bývalého reprezentačného pa láca kina . V pr vej se· 
zóne uviedln Hoffmannove rozprávky, Flga rovu svadbu 
11 Eugena Oneg ina a do r. 1987 sa hralo spolu 65 opier 
v 241 preclsw venlach. Súbor viedol dlhé roky rodený 
VIedenčan Richard Karp, od r . 1983 je režisérom a ge· 
ner t\lnym rladlterom Tito Cupobianco. Tohtoročná sezó
na je pri pit tsburskú operu slávnostná a j z ďalšieho dô· 
vodu: pôvodne r . 1928 pos tavenú budovu počas osta t
n9ch troch t'okov zrekonštruovali so s tarostlivou sna· 
hou wchova l 1 detaily pôvodnej a rchitektúry u zrekon· 
~ truovanit s tavbu dostala nové pomenovanie - Bene· 
dum Center fot· the Performlng Arts . Slávnostné otvore
nie sa konalo 6. októbra 1987, a to gála koncertom Lucia 
na Pavarottiho. Prvým slávnos tným otvárac!m premiéro
vým predstavenfm bola o š tyri dni neskôr Pucciniho 
Tosca v hudobnom naš tudovanr Jacq uesa Delacôtea, v ré · 
žil Titn Capoblanca u so skvelo u medzinárodnou spevác· 
kou garn itú t·ou. (Opernwelt 1/1988) 

LISTUJEME STRANKAMI HISTóRIE 
Tohto roku 12. augusta ai pripomenieme BO. vtrol!le 

úmrtia významného moravského hudobného barda LEO· 
SA JANACKA (1854-1928), ktort mal velmi blfaky 
vzťah k Slovensku. Prenledl!ajd nás o tom aj mnohé 
l!láoky a itddle čl u! a pera sdvekých alovenskfch a 
českých autorov (napr. l. Ballu, J. Cernlka a l.), ale 
aj dneiných hudobných bádatelov. Janáčkovskej prob· 
lematike sa podrobne vo ylacerých itddiách veooYal 
dr. Josef Tndoil, CSc., " nich yyzdvlhuje lniplratlvnosť 
slovenského prostredia - DemlnoyeJ, Vysokých Tatier, 
Bratislavy, .,potuliek po aápadoslovenakfch kopanl· 
ciach", Brezoyej ... Na pamiatku Janáčkovej návltevy 
v Demänovej 22. augusta 1922 pomenovali jeden a prles· 
torov jaskyne Dómom Leola JanAl!ka (poul O. Nov6· 
l!ek, Slovenské lnsplrace Moravana L. Janáčka, v abornl· 
ku Morava v česk~ hudbl!, Brno 1985). Samotný · Janá
ček, uoesent krásou Demänonkfch jaskfil, vyjadril no
je impresie typicky osobitou rečou v článku VSUDYBYL 
(lo Prúdy, roč. 7, 1923, l!. 4): 
Nev~Fte, že lze tónu jen z tónu se rodil, tónu z tónu 
rus,t, tónu vzpruhou tónu vzl~tnout, jen dechem Jetich 
zahFivat: vystFebal by brzo mtzu fyslologtckyl 

l 
Hruzostra~n~, čern~ noci demtinovských jeskytfl Bo

lestne! tŕlsf zvukovd pŕidu~en~ho pollbku spadM krup~je 
hodE do n~m~ tkdn~ tmy. V jejlm lún~ beztvarn~m r oze· 
na, pl'lpadd mt jako vzdech, vzdech tmy. . 

Rdd bych, aby ožtvly temn~ chmury, aby se hnuly, 
paprskem svi?tla roztrhly! Aby ukdzaly krdsy, na nich! 
hustiJ leU. Bylo to radostn~ probuzenl pod prvnlm zd.-
bleskem sv/Jtla? · 

Idu po kluzk~ plid~ svahU, po tlzk~ ldvce nad pro· 
pastmt, pod~l strž! bezedn!}ch vod. Ružov~ vdzy tak ·v 
p~edstntch, u~atky narostM touhou sly~et , zvon! dote
kem: 

Obrovských varhan btlé plUaly dun!: 

Pramenn!}ch strun tóny ladE: 

Rud!Jch lekntnli slzy svftt . 
Tlstce vldskov!}ch a zrudn!}ch stalaktitu viJ~t se bur

!eskn~. 
Ale pohleďte na dllo nejdivn1Jj$l : ruf.ov~ jeztrko s t i· 

slcl a· t islct snesen!}mt kuličkov!}mt krdpničky ve v/Jč
n~m čeFiv~m vtru/ 

Svahy s pFehozy krvav!}mi l černým t klonl se k hla· 
din~. 

Chvdtajlcl ze zdhadn!Jch v!J~In kapky rozpleskujl se 
a ~vitoŕl v rytmech vesel!Jch, dovddlných. 

~l 

.. 

Návlteva Demänovských jaskýň lnlpirovala L. )anAI!ka 
nielen k poetickému vyznaniu, ale skladatel noje vi · 
auálne predstavy pretavll aJ do rel!l tónoY. 

Jen chrltč sklouzatlcl po zdv~su vysokem urputne a 
mrzut~ hubačl. 

A brzy byste v/Jrlll , že tu v~echno zv oni a ~le, l a!i · 
ku/e a §t~betd, chodi a uttkd, skrfívd. se a z/evu/e -· 
/ako v pohéidce. 

f sme u vytrf.enl, vmyslime-li sé v tylo divy v ztivo; i 
čern~ noci, kdyt. do nekonečnostt v nl se rozpoutdva/1. 
Nem~Fte divy demtinovsk ých jeskytf jen sv~tlem, dlvejte 
se na n~ l du~evnlm zrakem skrz taje v~čn~ tmy/ 

Tu teprve sevľ'e se vdm srdce lltostt, tesknotou a hrú. · ... · 
zou. Oko rozevFete v tld~su a touze vtd/Jtl Osta by mlu · 
vila modlitbou ... 

V nekonečnostl tmy l sebe ztrdctte v zamy~lenl. . 
Tón teprve z chladn~ho pollbku padajlcl krdp~/e 

je milostn!J, v tisni tlch~ tm!í - smutn!}, uložen!} na sv! · 
tiv~ mokr~ barviJ leknlnu - j l skFivý, vplchnutý v ob
rovský rytm k lenby - glganttck!J, zapadlý do tlzkostl 
sevl'en~ho srdce - boles{n!J, druf.ný s tiJmt pltvorn!}mi , 
kamennými Mlostnými krdskamt - vesel!}. 

Sdm o soM - jako mlha, Jlf. vunt nasym. 
St~stl, f.e je V~udybyl. 
V demänovských jeskynlch jdsd majestdtem pf lrody. 

l O--p-U--S--V--ľ-O-k--U--l-9_8_7 _____ h_o_, -P-ou-1-en_c_a-. -Ravelu, Roussela, sa tnt-sa!!nsa , schuman. 
na, Tartiniho, VIvald iho a Wldora. K čomu pristupuje 
operný recitál J. Spačka. 

V minulom roku sa produkcia Ca. hudobného vydava
telstva Opus realizovala piatimi druhmi nosičov hudob· 
n ých Informáci!. Vy~lo devlitdesta t klasických dlhohra 
júcich platni, dvadsa ťštyri kompuktných platni, tridsať 
ozvučen9ch magnetofónových kaziet, trldsngtyrl hudob. 
nln a, osem knih o hudbe. 

l Dramaturgia vážnej hudby obsahuje 29 dlhohrajú· 
clch platnf. Slovenskú tvorbu zastupuje Suchoľ\ova Se
renáda pre sláčikový orchester, Burlasova vokálna sym· 
fónla Stretntlť človeka a miešané zbory Metamorfózy 
krás, Kresánkova Orchestrálna suita č, l , Kowalského 
Koncert pre sláčikové kvarteto a orchester a Dlbákov 
skladatelský profil (opera SvletnU<, Divertimento pre 
sláčikový orches ter a Fantázia pre violu a orchester). 
Z hudobnej minulosti Slovenska vydal Opus výber z die· 
la Opus musicum S. Caprlcorna a Hummelove Inštru
mentálne koncerty - pre mandollnu a pre fagot. Sla· 
vanské hudobné kulttlry st1 zasttlpené diela,ml Cajkov
ského, Dvoráka, Janáčka, Korsakova, MartinO a Musorg
ského. Ostatné nahrávky sa orlentujtl na. diela neslova n
ských zahraničných skladate rov - Beethovena, Bocche· 
rlnlho, Bo!!lmanna, Bôhmeho, Brahmsa, Brlttena, Coŕet· 
llho, Francalxa, Grlega, J. Haydna, Htndemltha, Men
de lssohna , Moltera, W. A. Mozarta, Perryho, Ponchlelll-

JUBILANT I 
Muzlkologlčka Naďa FiUdvárlová (nar. 4. februára 

1933 ) zavŕšila hudobnovedné vzdelanie ,na FFUK ·v Bra· 
tlslave [v r. 1957 ). Najprv pracovala ako odborná re· 
da ktorka na viacer ých pôsoblskách, potom sa sta la ve· 
deckou pracovnfčkou Slovenskej a kadémie vted, zame· 
rlavajúc sa vo vedecko-výskumnej práci na oblasť sla· 
venského hudobnodramatického umenia. Jej publikačná 
činnosť, prlspevky prednesené na muzlkologlckých kon
ferenciách čl rozhlasová práca - sa vyznačujtl vysokou 
dá vkou erudovanosti, osobitým pohradom na skúmantl 
pr oblematiku l výstižnou formuláciou myšlienok. 

Ladislav Dóia (nar . 16. februára 1928). pôvodne vy
školený organista [absolvoval r . 1957 u E. Rlglera-Ska
llckého na VSMU), väčšinu svojho životného úsUla ve
noval hudobnoorganlzátorskej práci v Cs. umeleckej 
agentúre Slovkoncert (dlhé roky bol vedtlclm koncer t· 
ného oddelenia). Stá l pri zrode Kruhov prlatelov hud
by, ale aj Prehliadok s lovenského koncertného umenia 
v Ztllne čl Interpre tačnej sútaže SSR v Banskej Bys trici. 
V hudobnokrltlckej činnosti sa špecializu je najmä na 
organovú tnterp,Letáclu, jeho recenzie a hodnotenia vy· 
nlkajtl konc!znostou, vecnosťou vyjadrenia a zorlentova. 
nostou v otázkach Interpretačnej povahy a kultúrno· 
organizátorskej praxe. 
Muzlkologlčka PhDr. Viera Donovalová·Lukál!ová, CSc. 

(nar. 29. fe bruára 1928) a bsolvovala hudobnovedné š tú· 
dium na FFUK v Bratislave v r. 1953. Už jej dizertačná 
práca (Vývin s lovenského zborového spevu) a neskôr 
l kandidátska práca (Cha rakteristika postáv v Suchoňa· 
ve j Krútňave). publikovaná v Hudobnovedných š ttldlách 
V (1961). určil i základnú orientáciu jej hudobnovedného 
ús llla: vyskúma ť špecl!lkum vokálneho prejavu vo vzta
hu s lova a hudby, resp. hudobnodramatického textu. 
Jubilantka krátko pôsobila v Cs. rozhlase l a ko redak· 
torka Hudebn!ch rozhledil , jej celoživotným pracoviskom 
sa stala Slovenská akadémia vted, kde bola vedeckou 
pracovn!čkou a d lhši čas a j vedllcou oddelenia stlčasnej 
hudby. V zornom poll je j bádate lského záujmu stála s ú
časná slovenská hudobná tvorba, a to s oh ladom na spo. 
mlnané zretele. -A-

Dramaturgiu kompaktných pla tni tvor! na 90 perc. 
vážna hudba a čerpá z doterajšieh nahrávok Opusu. za · 
znamenaných digitálnou metódou (napriklad 4 časti su· 
horného vydania organového diela J. s. Bacha, Corell i· 
ho Concert! gross!, Cuprlcornovo Opus musicum, kom· 
pletná opera Bohéma G. Pucciniho, opern9 recitá l 
P. Dvorského a l.). Zo skla dieb, ktoré sa doteraz neob
javili na žiadnej platni Opusu to boli v roku 1987 
Bartókova Sonátu pre dva klavlry a biele nástroje (P. To· 
perczer, M. Lapšanský, V. Mazáček, J. svoboda) a Kon· 
ce rt pre klav!r a orchester č. 3 ( 1945 ) (P. Toperczer, SF 
a dlr. L. Sla tkln). F. Schmidt : Symfónie č. 1-4 (kom · 
plet, SF s dlr. t . Rajterom). 

V zozname vydaných hudobnln treba spomenúť Bene· 
šovu Hudbu pre orches ter, Hrušovského Suitu quasl unu 
fantasta, zborn!k Slovenská komorná hudba III - vla· 
lončelo, Novákovu Hudbu pre trGmbón . a sláčikový or· 
chester a kritické vydanie Paschovej VIanočnej omše 
F dur. V produkcii kn!h o hudbe sme zazna menali Bur
lasove Pohrady na sOčasnú slovensktl hudobntl kulttlru 
Burlasovej Ľudovú pleseň na Horehron!, sprievodcu p~ 
muzikálovej llterattlre Muzikál autorov H. Beza, J. De· 
genhardta a H. P. Hofmanna a eseje o opernom divadle 
R. Letbowltza Lantóm oper y. (pfJ 

KONKURZY 
Rladitelatvo Koo1ervatórla v Koiiclach vypisuje kon · 

kurz na obsadenie vofoých ul!itelských miest na tieto 
odbory: 

- 2 miesta na vyučovanie spevu, 
- 2 miesta na vyučovanie hereckeJ výchovy a prlra· 

denfch predmetov, 
- 1 miesto na koocertn6 korepetlcln. 
Vy!aduje sa absolutórium yysokej lkoly 

odboru. !iadosti dolo!en~ dota1nlkom a 

l 
poillte na rladltefatvo lkoly do 15. aprlla 
dsal!l budú ponanl na kookura plsomne. 

prlsluiného 
!lvotoplsom 
1988. UchA· 

Riaditel Slovenskej filharmónie " Bratislave vypisuje 
konkura do Slovenského komorného orchestra oa miest~ 

- hráča na husliach. 
l Konkurz sa uskutočni dňa 29. 4. 1988 v SF, Bratislava, 
· Reduta, Ful!!kove 3. Prlhlálky prljlma a Informácie sA· 

ujemcom poskytne KaPO, 333 351-3. 

l Riaditel Státnej filharmónie v Kollclach vypisuje kon-
kura na obsadenie vofných miest v orchestri: 

- stály lbtupca vedúceho skupiny 2. husll. 
- člen skupiny 2. huslf, 
- vedúci skupiny viol, 

člen skupiny vlol, 
- vedúci skupiny kontrabasov, 
- člen skupiny kontrabasov. 

Konkurz sa uskutofol dňa 19. mája 1988 o 11,00 h 
YO velkej sAle Domu umenia. Prlhláiky so žlvotoplsoa 

l 
posielaJte na adresu: Státna fllharm6oia, Dom umenia, 
041 23 Kol lce. Ce11tovné hradlme iba priJatým uchádaa
l!om. 

\ 
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Genrich Gustavovi č Nejgauz · poet klavíra 
SPOMIENKY, ÚVAHY, KOREŠPONDENCIA 

úsudok 17 -ročného začlna Júceho 
klaviristu o svojom učtterov l! 
Ako úplne Inak o ňom p!še pn 
skončen! Majstrovskej školy vo 
Vtedni: "/e to kolosdlny ume
lec- a ·Qbrouskv um/ Vždy sl ho 
budem vdžit." A ako už skú· 
sený umelec a pedagóg: "Mno
ho z toho, l!o som pod jeho 
vedentm ziska/ bolo ml drahým 

·po celý život. Napriklad t~za -
naflep~ie hrd ten, kto na}ias
nef§ie a najlogickej§le vyloži 
text. Požiadavka hudobnet tas
nosti my~lienok bola ver-Jcqu 
kvalitou Godowsk~ho metódy. 
Busonimu znel klavlr ak o or
chester , Godowskému vždy a_ko 
klavlr. Bol nenapodobitelným 
majstrom ·chopinovského legata, 
spevnosti klavtrneho zvuku. Ne
hral s ud§nluý"! temperamen
tom, ale vždy s kri~tdlovo tis
tou faktúrou, tasným Jrdzova
ntm, dokonalou technikou a vý
borným, bezchybným vkusom." 

ského. "Pán Ne;gauz vzbudil 
nad~enle suo;ou strhujúcou 
technikou a predstavil sa aku 
prvotriedny umel ec." .,Mlad!j 
klavirista Genrich Nefgauz, 
žiak Godowsk é/10, zanechal lz/ 
boký do jem. Predstavil sa ako 
skvelý virtuóz s neobyl!áfne 
krdsnym t ónom ... " Tieto a 
mnohé dalšie ohlasy v tlač 1 
prorokova li Nejgauzovi ka ri éru 
koncertného klavil'lstu. 

L 

" Ten, kým hudba otrasie do 
tz lbky duše a ktu pracuje na 
svatom nástroji ak o pasad/ý, 
ten, k to vásnivo md rdd hudbu 
a nástro; - t en ziska virtuóz
TlU t echniku, ten bude vedlet 
reprodukovať hudobný obraz 
diela, z toho bude Interpret" -
to s ú slovú GENR/CHA GUS-
1'AVOV /CA N F.tGAUZ A, výn i
močného zjavu v dejinách rus
keJ l<lav!rnej školy. Toho roku 
uplynie prf1ve 100 rokov od na
rode nia tohto vynika júceho 
klaviristu u pedagóga, všestran
ne rozhradeného hudobn!ka, 
mlmor Hldne zaujlmavej oso:.>
nos li . 

Po návrate zo š túdii, v čase 
prvej svetovej vojny v roku 
1916 nastúpil G. Nejgauz na pr
vé ofic iúlne pedagogické mies
to no Konzervatóriu v Tbilis i, 
v rokoch 1919-1922 bol profe 
sorom kyjevského konzervató
ria odkiar ,.presld lll" na Caj
kovského konzervatórium clo 
Mos kvy, kde pôsobi l až do svo 
jej smz·ll roku 1964. (Istý čas 
bol aj r laditerom konzervató
ria.) 

Genr ich Gustavovič Nejgauz 
sa narodi l v jellsavetgrade 
{dnešný Kirovograd) vo vše
obecne. vážene j hudobn!ckej ro 
dine . H ocličia boli klav!rnym l 
pedagógmi. Otec mal všeobec
ný zmysel pre umcme, nnjm1! 
poéziu, výborn ú hudobnú pa
mäť , nie však vi rtuózne llis po
z!cie pre hru na klav!ri. Mož
no pr {J ve preto jeho preds tavu 
o lutorpretúcil spli\al .,klaviris
ta - virtuóz" . Genrich vo svo
jich pami.itiach plše: "Vďaka te
ho neUastnej vdšnl k pianiz
mu, pre ktorý zjavne nebol dis
ponovaný, celý život úporne 
cvičil stupnice, rozklady, ter
cie, saxty, oktduy, etudy Cle
mentllzó, Cramera - a to ist~ 
vyžadoval aj od žiak ov. Casta 
dievčina - alebo due štvorruč
ne vypaľovali unisono Hanona 
bodkovaným rytmom. Otec, aby 
nestrdcal tas, hral s nimi · l o 
isté naraz na dru/zom klav1r i. 
Bol to nepredstaviteľný hr-

Genrich G. Nejgauz so svojim synom Stanislavom pri klav,ri. 

Medzitým absolvoval Nejgauz 
ešte Jedno študiJné obdobie -
v Berl!né na Hochschule der 
Musik und darstellende Kunst 
- v triede profesora Henricha 
Bartha, ktorý bol učlterom aj 
slávneho Artura Rubinstelna. Tu 
popri klav!rl študoval a j teó
riu a kompozlciu. Berl!nska 

·škola s pr!slovečnou nemec-

Z jeho memoárov sn dozvedá
me, že sa ako ,.trikrát začlna 
júcl" pedagóg spočlntku trápi l 
s nenadnnými žiakmi. Casta Ich 
bolo v úv11zku 25 až 30. jeho 
inšpirujúca osobnosť priťahova
la však čoraz viac mladých na 
daných klaviristov .a stupia 
možnost pracovať so skutočne s veľkým úsillm overa umelec

kef§le výsledky." ohromnými talentml. . 

mol . .. " . 
Mntka, ...rodená Rlume nre rdo-

vá " ... bola nesporne nadanei· 
~ia ako otec. Výbom e hrala z 
listu, mala sikuuné rýchle prs
ty. Ztar, už od strnástich ro
kou musel a ul!if. Keďže v rodi
ne bul silný ,nemecký patriar
clldľ, vyspelých a lep~lclt žza
kou si zobral otec . No matka 
učila oveľa lep~ 1 e o dosahovala 

Matkin bra t - vynikajúci hu
dobnlk Felix ,Michajlovič Blu
menferd, pôsoblnci v Petwhra
de, najsilnejšie zapôsobil na 
hudobnú výchovu mladého Gen
ri cha. jeho hra bola jedinou 
špičkovou Interpretáciou, ktorú 
Genrich v detstve počul. So 
strýkom navšt!vll Bayreuth, kde 
sa zoznámil s hudbou Richar
da Wagnera u Richarda Straus
sa. Sirku hudobného obzoru, 
pon!manie ,.hudobn!ka - klavi· 
r lstu", to zdedil Genrich po svo
jom strýkovi. 

Rodičia s a snažili o harmo
nický kultúmoduchovný rast 
svojich de t!. Uvedomujúc sl 
provinčnosť pros tredia ]ellsa
vetgradu, povolili deťom cesto
vať po zahranič! (Taliansku, 
Nemecku, Rakúsku, Pors ku); 
Genrich už v mladosti ovldclal 
uiekorko svetových jazykov. Nu 
radu s trýka Blumenferda umož
nili Im aj zahraničné štúd_lum. 

rls tovl a pedagógovi Leopoldo
vi Godowskému. Godowskl 
hned spoznal talent mladého 
klaviristu, ale l Jeho málo sys
tematickú prácu. Nejgnuz tlmo
čil rodičom v l iste slová Go
dowského: "Mdte velký talent, 
mali by ste ho čo natuiac vy
užit. Radim vdm na§tudovaf u 
zimnom obdobi pol tucta kla-

. ulrnych koncertov a program 
na tri recitdly . Ak md l!/ouek 
pred sebou pevný ciel, pracu;e 
systematicky a rozvtja sa ove
ra rýchlef§le." 

Mladý Nejgauz bol nadšený 
Godowským ako pedagógom, 
meneJ už Godowským ako kla
viristom. Opäť list rodičom : 
" Koncert Godowsk~ho bol pre 
nds pesimistickým zdžitkom. 
Také sklamanie/ Lisztouu Sond
tu hral ako posledný Žiak -
bez akéhokolvek zmyslu pre ce
lok, bez poézie ani technicky 
nijako nie mimoriadne. Oktávy 
boli slaM , pomalé a ani nie 
l!lstt!. Ani ndznak prtkladnéhu 
umenia - sed! naučený mane
kýn pod pseudonymom umelca 
a hrd . .. Zato výborne mu vy
šli vlastné transkripcie klasic
kých skladieb." - Dosť krutý 

kou dlsclpl!nou a konzervati
vizmom nezanech ala najlepšie 
dojmy v ty,orlvej, poeticke j, 
'fan táziou naplnenej duši rus
kého kl avi ristu. "Barth bol !le
diVý star ec ohromnej postavy, 
na/prtsnej§leho výzoru, s mod
rými očami, brahmsovskou bra
dou - mohol by byt pruským 
plukovntkom alebo generdlom. 
K Lisztoui - nielen ako ku 
skladatelovl, ale aj ako ku kla
viristov/ - zaujlmal opovrhu/ú 
co ironické stanovisko, Wagne
ra prittmal chladnokrvne, novú 
hudbu - Mahlera, Regera, De
bussyho, Skriablna - absolútne 
zavrhol. Skutol!nd hudba preT~
ho končila Brahmsom a Inter
pretačné majstrovstvo - opä( 
Brahmsom a f oachlmom." 

Napriek vyčerpávajúcej peda
gogickej práci Nejgauz neúnav
ne koncertoval. Absolvoval 
stovky rec itálov i koncer tov s 
o rches trom, venovnl sa nj ko
mornej hre. Neodradila ho ani 
zúke rnft polyne urlt!da, násled
kom ktore j mu ochorela pravá 
ru ka. Vdnka mimoriadnemu ú 
sili u, dOmyselnej úprave prsto · 
kladov hral až clo posledných 
rokov svo jho života. Hudbu 
vášnivo m ilovnl a slúžil jej . 
Umelecké majstrovstvo G. Ne j
gauza - in terpr eta sa zachova
lo na niekofkých nahrávka_i:h . 
Výs ledky jeho pedagogicke j 
práce reprezentuje celú plejá
da vynikajúcich mien na če
le so Sviatos lavom Rich terom. 
Emilom Gile lsom, Stanislavom 
Nejga uzom, ja kovom Zakom. 
Vierou Gornostajevovou, jevge
n ijom Mogilevsl{ým a mnohý
mi da lš lm i, ktor! pokračujúc v 
jeho trnclíc li vychovávali a vy 
chovávajú nasledujúce generá Sedemnásťročného Genrlcha 

spolu s Jeho 20-ročnou sestrou 
poslali na nlekorko s úkrom
ných hodín k známemu kla vi-

Musica aeterna hosťovala v Alžírsku 

Pohlad 1la Alžir 

V prveJ polovic i decembra 1987 sJ 

usku t očnil nu zá ldade dohod y medzi Ml· 
n!sterstvaml kultúry Ceskoslovenska a 
Alž!rska umelecký zájazd súboru Musi· 
ca ae terna v Alžlri. Orane a Tiarete. 

Alžlrsko - krnjlna . ktorá sa v r. 1962 
zba vila lwlonlá lnej nadvlády, ži je v ra
dos tných perspektfvuch nových sociá l
n ych a lmltúrnyl: h premien. Otvára svoje 
okná a j smerom k európskej kulUíre a 
hudbe, o čom svedči o. i. usporiadanie 
Festiva lu klasickej hudby v krajine, kto
r á dl ho žila v značnej kultúrnej !zo· 
lácll. Teraz. keď e urópska kultú.ra a 
hudba prich ádza z krujfn na základe 
pt·la terských zámer ov, stráca tým akcent 
nás ilného vmiešuvunla su do vlastných 
domácich tradfcl!. 

Al:Urske kultúrne inštitúcie prija li náš 
súbor mimoriadne srdečne a starali sa 
o nás na najvyššej úrovni. Koncerty, z 
ktorých prvé dvu sa uskutočn!ll priam o 
v /\lžfr l, boli prija té nad očakáva ,lie po
zit lvne, keďže sme počftn l! s tým, že 
d lhá kultúrna uzavretosť, ktorá podmie
n ila hlavn6 orientáciu Alž!rčanov nn 
vln~tnu, od európs kej h udby značne od· 
llšntt tradfclu, podmieňuje určitú. r ezer
vovanosť. K úspešnému umeleckému vy· 
zneulu pri spela tiež oko lnosť, že s a 
predk lndn l! s kla dby his torické, ktorých 
príst upnost umožnila bezpr ostredne jš! 
konta kt s tamo jšlm obyva tels tvom. Ball 
to prevažne Inš trumentálne a vokálno
Inštr umen tá lne skladby 17. storočia sve· 
tovej , ako l z verke j časti slovenskej 
prove niencie. Tak Suita D. G. Speera , 
a ko l V. Godáx·om r ea lizovan é Tance zo 
Zbierky Anny Szlrmayovej-Keczerovej 
našl! ve lmi poz!tlvnu odozvu. Vybrané 
á rie z Patzeltovej ope ry Castor a Pollux 

ball taktiež prija té s verkým pochope
n!m. Alž!rčan!a ocenili aj interpretáciu 
diel, sú.hru, ako i vydarené spevácke vý
kony. 

Oa lš!e koncerty s a uskutočnili v pri
mor skom pr!stavnom meste Oran, ku kto
rému vied la d lhá a obťažná cesta auto
busom. V Orane sa konal koncert v sá· 
le tamojšieho konzervatória. Miestni či
nitelia nás na slávnostnom bankete po 
koncerte požiadali o ďalšiu spoluprácu, 
predovšetkým o poskytnutie sú.c!ch hu
dobn!n zo Slovenska, čo sme pochopi· 
leine prlsrú.b!ll . 

Tlare t je mesto nazvané bránou Sahu. 
ry, ktoré doteraz vôbec neobdivovalo 
koncertný život európskeho charakteru. 
Možno, že náš · koncert bol jedným z 
pt•vých koncertov s dielami európskej 
klasiky. Napriek tomu vš ak obecenstvo 
reagovalo s verkým nadšenfm nad ne
zvyklým! tónmi vzdialenej hudobnej kul· 
túry. 

Zastupltelský ú.rad československej 
a mbasády požiadal náš sú.bor o nahráva
nie filmovej hudby k filmu Ocl svitania 
clo súmraku tamojšieho skladatera Dža
vata Faslu, čo sa uskutočnilo preclpos
ledn~· cieň náš ho pobytu v Alžlrsku k 
ve rkej spokojnosti sklada tera. 

Alžlrsk! orga nizátor! kultú.rnych podu
ja ti - vačšlnou s ami hudobn!cl, sa po
stara li s · vel kou pozornosťou o naše po
žiada vk v. ako 1 o našu pohodu. Ich prla· 
telský pos toj, a ko l vzá jomné porozume. 
nie vôbec, vytvorili atmosféru, ktorá -
podporovaná l kultúrnym a tašé Rado
mirom Redekom - zaručila pozltrvny vý
sledok celej akcii, ocenene j tamojš!ml č l · 
n!telml, ako 1 našim zastupltels kým 11ra· 
dom. J. A. 

v obdobi štúdii vyv!jal Ne j
gauz in tenz!vnu koncertnú. čin
nosť. Najčastejšie hrával Bur
lesku R. Straussa a Ch opinov 
Klav!rny koncert r mol. Zo só
lového · repertoáru najma Cho
pina, Brahmsa, Liszta a d iela 
svojho bratanca K. Szymanow-

cie. 
IDA CERNECKA 

{ Pokt•ačovan ie v bud. člsle . j 

CREMONA VERNA TRADíCIAM 
Antonio Stradivar i . Meno - po/emi 

Nik nevie, kedy sa narodil. Nezndml 
sú teho rodičia l teho roky detstva. H is
torici v§ak presne vedia, že zomrel 18. de
cembra 1737, teda pred 250 rokmi. (K tu
bil eu A. Stradtvariho sme priniesli l!ld
nok s titulom Legendy a fakty z pera 
TU Dr. Mikuld$a Kre sdk a v 23. tts le 
HZ/1987.} 

Počas minulorol!ných decembrových dnt 
sl nddherné · a staré mesto severotaltan
skef Lombardie - Cremona pripomenu
l o toto významné tubileum velkého maj
stra. Ostrednou udalostou memoridlnych 
osldu v Cremone sa stala unlkdtna vý
stava hudobných ndstro/ov, vyrobených 
Stradtvarim. Takmer 50 teho hus/l, v/ol 
a vlolončiel sa vrdtilo nakrdtko z rôz
nych krattn sveta split do Cremony. Ndu
§teuntci výstavy tak mali tedinečnú mož
nost vidiet vzdcne nástroje celkom zb/lz
k a. Nevdo/ak l!lovek prežlval nad~ený 
obdiv nad Ich krdsou. AJ dnes, po mno
hých desatrol!lach sú vo uynikatúcom 
stave. Ndstrotom Stradivarlho pripisova
li neraz takmer čarovné vlastnosti a ho
ct dnes je vlič§ina ta;omstlev teho ume
nia už rozlú§tend, výstava v Cremone 
pri/tikala mnohých zndmych súčasných 
husľových ma/strov . Vybaveni re/lektor
mi dôkladne skúmali tvar ndstrojov, hod
notil/ kvalitu opracovania dreva, porou
ndvali Jarebné odtiene lakov. 

Antonio Stradivari te postavou v mno
hom zdh~dnou, a preto a j zvldU prttaž
livou. Nedostatok informdclt o teho pô
vode umocňu/e prvok tatuplnosti. Udivu
fe jeho tvorivd schopnost". Za 70 .rokou 
svofet činnosti vyrobil uy§e tisic ndstro
tov: vy§e 600 hus/l sa zachovalo podnes. 
A na/hlavne/§le - dielo Stradlvarlho 
ostalo neprek onatelným vrcholom ume
nia výroby huslt. 

Ndzvy ndstroiov, vystavených u Cre
mane, diudka und~afú do cialeket minu
l ost i: ,.Katedrdla" (r . 1707 J, violončelo 
"Gor -But" (r. 1710} , "Lady Blant" (r. 
1721} , vi ola " Gibson" (r . 1734} . Podla 
sl~ Andreu Mosconiho, ochrancu nd
strofou, poistnd cena expoztcle predst a
vuje 60 milldrd /tr, no i ch skutol!nd hod
nota vo /inanl!nom poňatt te (ažko vyčts

lltelnd. 

Pamätn~ dnl u Cremone upriamili opäť 

pozornos( na minulost i budúcnost toll
to mesta. Dnes tu otvorene možno ho
voriť o znovuzrodent starého husľového 
umenia. Takm er polovica zo 125 popred
ných huslouých majstrov Talianska ;e 
zaregistrovaná u obchodnej k omore Cre
mony. Z 1500 nástrOjQV vyHe; kvality , 
ročne uyrdbaných v Taliansku, až 900 
zal!lna svo; život v dleWaclt Cremony. 
Podla oficidlnych zídafou rotný zisk z 
predata husieľ, v/ol a uiolončiel pred 
stauuje do troc/z milldrd llr. 

V Cremone pracuje aj istý Giobotta Mo 
rassi , podla ndzoru mnohých odbor nE 
kov, najlep!lt ma/ster súčasnost i. S jehr, 
menom sa spdja drulz.Q zrod !>k ol y cre 
monských "ulol onista". Veci do polovice 
70. rokou, nehladiac na to, že e!;te 1 

r. 1937 bol u Cremone utvorený Stdtny 
husľový tn§til út, t rad!cie klasickej ~koly 
boli prakticky zabudnuté. 

Morass/ husle nielenže vyrdba, ale zá 
roue1~ pre"dntl!w u tn§litúte, ;e l!lenom 
tury mnohých medzinárodných sútažl a 
výstav. Za posledných 30 r okov pr/pra 
vil uy§e 50 žiakov. Ročne sa u jeho dia /. 
ni vyrob! 8 až 10 huslí na základe indi 
viduťllnych obfednávok. Už dnes je Mo
rassi zatažený ob/ednávkami na dua ro
ky dopredu. Analogická situácia te at z; 
die/11ach iných "maestro". Kualltn~ kon
certné husle cremonskýclz majstrov stoja 
10 miliónov lír - ba i viac. Obchod reda 
prekuitd. Naproti tomu radov! remesel 
ntci nemajú až také výhod nt! postave 
nie. Preddvajú suote husle za podstatne 
nlž!lle ceny, podrývajúc monopol "maes 
tro" , znižujú reputáciu cremonských nd 
strofou ak o umeleckt!ho výrobku. E!>t e 
väl!~t problém predstavuje nedost atok 
potrebného materidlu. AJ dnes sa husle 
vyrdba/a z takých druhov dreva, ak~ po 
užtval Stradivari. nalkánsky tavor sa ex 
portute z Tulwslťwie, Rakúska a NS R. 
Smrek dovdžatú z·o severovýchodných ob 
l ast! Talianska. 

Výstava v Cremone upútala a; pozor 
nost zahran/l!ných zdkazntk ov. Veci 95 
percent ndstr o/OIJ z Cremony ;e urče

nýc /z pre f aponsko, USA a NSR. Oslavy 
250. výročia úmrtia A. Stradi variho tak 
poslúžili a; ai<·o clo/Jrd reklama tamotstcll 
majstra." lwdolm.QciJ ndstrofou. 

JOZEF D. JANOSKO 


