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PERSPEKTÍVY 

NAšEJ 

HUDBY 

vo 
SVETE 

PAVOL BAGIN 

p roblema t l k a m edzin árodnej spolupr á-
ce v hu dobnej oblast i , up latnenie a 

postaven ie česk ej a sloven sk ej hudby v 
zahra ni č í l zahranične j hud by u nás, 
ng h o č lens tvu v medzinár odných hudob
ných organizác iách u podielu na Ich 
práci , je stá l ym pr edmetom záu jmu člen 

ske j zák l adn e naši ch um eleckých zvä 
zov , o le t širok ej posl u cháčske j verej
nosti. 

III. z jazd Zvllzu čes koslovenských skla
datel ov a k on cer tn ých um elcov, ak o a j 
zjazd y národných zväzov uskutočnené v 
mi nu lom r oku, poukázali na mnoh é r e
zervy v dan ej sfér e n dnll záväzné pod 
ne ty n a zvýšeni e Očlnnostt zväzovej prá
t:e. 

Atmosf ér o sOčasn ý ch dni, n aplnená 
sn ahou o k va l ltntlvn y rast ži vota n áš
ho rudu, zusohuje do všetk.9ch oblast i 
spo ločensk ého dlanln 11 tak ce lkom zá
k onite su pr emieta oj do Ov oh a r i ešení 

v a k tlv lzačnej pr llci ume leck ých zväzov. 

Sf ér a zahran ičných k ontak tov sl pocho
pttel ne v týchto sOvislosttach zasluhuje 

pr i meranú pozornosf. 

úvod om je po trebn é kon št a tovať, že 

nn ~l renl hudobne j kultú ry v zahraničt , 

<ti e l ., pro dom o" sa podiel a v Cesk o 

slo ven sku r od ustan ovizni a záujmových 

uhl <t stl : t lnnos t umeleck ých zväzov v 

oblas ti zahraničných stykov je súča s ťou 

Iste z(tvužn ou. v moza i ke ~l ro k é-

ho spe k tru st im ulátorov n a medzlnárocl ·· 
n tt k onfr ontá ciu. Nespome na jzávužnP.j 

~í m i l nStltúclami v :t.mysl e vývozu u cl o

vozu hudobného umeniu sú obe čes k o 

slovenské umel eck é a~o:e n t ú ry - Pt·ago
k oncert a Slovkont:ert . kt01·é nesú h lnv 

nú ťarchu l zodpovednost w to, aku Sit 

rea l i zu Je k u l túrnu po li t i ka KSC v dane t 

oblast i 11 uk o sa nap[ t)ajú k vu l ita tívn e i 

kva nt l l a t l vne k ri tériá iciP.ových zá merov 

naši ch umeleckých zv!lzuv. Ceský it Slo 

vP. nsk ý hu!lohný fond . Ar t tit .t Sluvurt 
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Koncom septembra absolvovala Slovenská filharmóniu turne po Pofsku, ktor e zakončila 20. 9. t. r . vystúpeufm na :11 . me· 
dzinárodnom hudobnom festivale Varšavské Jeseň. Séfdirigent SF Bystrlk Režucha 1 orchester Sf venovuli svoJ honorár za 
tento koncert NárodneJ filharmónii vo Vadave ako dar n a podporu Domu deti . Na snlmke : Slovenská filharmón ia na zlí
ver v ar šavského koncertu. Snfm k<t : W. Er. het, sk i 

DI LIA n L ITA , OSA l SOZA . SuoraphOJ}, 
Pun ton <t OPUS, Ceskosloven ský f ilm. 

rozh las a televlzl u. CSAV a SAV. ako l 

národné umelecké Inštitú ci e v oblast i 

hudby majú pr ávo l povinnosť vo svo

jom štat u tárnom zn mer an l uskutočilovat 

takú politiku, ktorá by naše j hudobnej 

ku ltúre za bezpečovala čestné m iesto v 

konfrontá cii so zah raničlm . Popruvde 

t reba konštntovuť, že spoml nan é inšti

túcie už uskutočn ili vera pozttlvn e j prá

ce pre pr ieni k na~e j hudobne j kultúry 

do cudzin y . Som pr esveciCen ý, že ú bytok 
niek torýc h prett·vávaj úr.lc h byr okrati c

k ých post upov by zmnohonásobi l účin

nos t pôsobenia na~B J hudobne j kultOrv 

v zahra ničnom k ontex te a nupok on, zna 

mena l hy u j v ýr uzn ý ek onomický efekt 

pre naše nár odn é h ospodár stvo. Manká a 
rezervy sú n ajmä v i zolovanej politike 

Inštitúcii pri r ealizácii tejto činnosti ; JB 

v~ak n ádej tw sk valitnenie koordina č

n ých postupov a tým na ditl ek o in tenzi v

ne J ~ ie využlva n le umelec k ýc h hodn ô t ču 

umožn i úspe~ne sp(t) af JP.clno z n a jzávaž · 

nP.jsfch krltér H súčn snost l - v yvážHf p l u

dy umu. ta lent u u prAr.e m tslc h rud i ... 

Pr edpok lad y n<t to s(t 1 v pos ledn om ob 

dobi nu jmll ve l m i dohrA it uk tl vn a spolu 
p r Aca zvl!zuv s hu cl ohným l fond<tm i l a 

nuilP. umeleck é zv!lzy dozu ts tu t: h cú byt 
p r i tom . . . 

Zv!lz t eskoslovun skýc h sk ladute l u v a 
koncertnýc h ume lco v v ú zke J s (t č i n -

nost i s nll t'Ot ln ýml zv!lz mi a hucJo lm ými 

fondam i v ykonul vo svo jeJ dot er a j 
se j činnos ti užit očn ý k us pr ácP. . V sú 

čusnej dobe mA doh od y o IJr lameJ spo

luprAci s nemenej ako 2-1 7.i th ra ni č n ým l 

par tnerm i 1 v ned Av neJ dobe bu la pod 

pl sanA n ová dohoda o spo luprác i stJ Zvtl 
Ztllll sk ludai P. fov Ke DR ;t Zvllzom t'i n 

~ kyc h sk luclat erov 1 n v ~ t (td i u uk vizí r.ií 

sú dohod y· u sp olu práci s par tnerm i v 

NSR, FrnncOz~-k u . Span telsku . Tu llan sku 

a Egypte. V tejto sú vislosti v!lak je na

naJvýA potrebné al uvedomiť, že v takej

to práci je nevyhnutné r e c l p r o cl ta! 

Predstavy o samopoh ybe smer om do za

hraničia aú prinajmenej politickou n ai

vitou. A j tá to nekomerčnA [ <tlu ~tAtom 

dobr e dotovaná ] sféru uk t lvlty má svo je 

zákon itost i, k torýc h pu r u~uva n ie b\ 

mohl o prinies( nesmier ne ~kody pr AvP 

vo sfére komerčného pôsohP.n ia . k tor é . 

cht iac-n echttuc, je a tr lbll ttJm s ll č< t s tt P.i 

konfrontačne j praxe. 

Pri úvuhlich u perspek tí vach pr ár.e 

ZCSSK U st v ublns t i zuhn111 lčnýc h stv

kov stano vi l zv!lz t i et o h luvné ú loh y : 

a l pre hJI)ovu ť spo luprác u s pu rtner m i 

v krajlnll t: ll socla list l ck éllu s p o l očenstva . 

v nadväzovunl ugich kontaktov s novo 
vznikajúcimi zväzm i tt asoc lliclami v k r a

jinách tr etieh o svelit a za merať sa n.t 

r ozšl r enle k on tll ktov s huduhnýmt zvaz

ml. Inšt itúciam i Ci l est l vu luvými výbor 

m l pre sOčasnú hudbu v kapi ta listic 

kých kraji nách , 

b l ve novu ( pozornu~t zvý~eniu pr o pd· 

gandlstl ck ej činnosti . naJmU v ukt l vne J 

účast i členov zvl:lzu na zit h ran ič ných hu 

clobných fes ttvul oc h 1 ť p r eh! ind k ach. na 
besedách s odiJornfkmt v za hran i t f. i tk o 

l nn pr P.h r ávkach zo súCa sn e j tvorby ces 
kých a slo ven ských sk lad ;t t P. fu v. V te jl (J 

súvislosti hod i A ZCSSKU da leko v luc ;tku 

dopos ia ! vyu žlvu ť možn osti českos l ove n 

ských kultúm ych st r ed isk v Zithra n i ti. 

c J usku t o~ t)ova t vý menné kumurtw 

konce r t y z t vor ll v wh ritn i č nych sk ludute· 
fu\' v Ceskoslovensku .t z 1 vur !J y n.o 
~ i l' l t -; k)a ol n tefuv v t..thl'it ll il' i \. -;pultt 

pr áci s cla l ~ltnl m štl t(t clu m i a umele• · 

k ým i tel esa mi v Ceskoslovensk u r le~it 

prim er an é zust úpen te súčasneJ zahranít 

nej tvorby v koncertneJ prevA<I zk e u r e 

ci pročne podnecova l zu hru nh~ných part 

ner ov na obdobné r lesen te v cudzine. 

d l n ada leJ t•enl i zuvať str et nutia m lit 

tl ých českých .t slovensk ých sk!Hdate

rov s m lud ým t sklu!lu te lmi zo zahrnn i 

č l u . 

ej s po l upu<ll ef<tť Sit !li t I deoveJ kon 
cepci i Ino vác ie a reu ltzAc te Dn i k ultOry 

CssR v wht'<tni čf. 

Zvilz česk os l ovenskýc h sk ladatefov il 

kuncertnýeh umel cov predovšetký m 

na zllk lude uzn eseni I JJ. z jazdu ZCSSK L . 

n eu stá le vyv fja ak ti vi tu v sOv is lost! ' 

per spekt ívnou .t<:Bst:lou Zväzu v m eclzt· 
n ár od n ých nevl fltl n ych orga ni zác iAch 

v Medzl nll r odne1 hud ubne1 r ude a v Me

dzlnAr odnej spoločnos ti pr e súčasnt: 

hud bu a precl ložll pr isl usn ynt ~ tá t n ym 

urgfmorn r<td nám etov na t'ie~enie . OCa 
k(tvnm e. ze už v tomto ruku bude Pret! 

sed níct vu ZCSSK U proklu m uv<~n é uko n 
hur Nlír udn ej sekcie hudobne) r udy, či m 

h y vzn tkll pt'ítvne podm tenky n a gesciu 

Zvlizu v spomlnaných nevlá tln ych or g<o 

n i zélci:\ch UN ESCO. Defln ltivu si v~ak v y · 

~a duje e~ t e 

per so tllil n yr.h 

mn v . 

mnoh ú t'iP.~enia právnych . 

a ek onom ic kých pr obl e-

ú vah y o pruhlemutlk e medzinArudnP.j 

spolupr Aee v o lllastl hudulméhu um en ia 
mo:l nu sn (]tf UZilVr ie ť konstn tovan l m. že 

šance p re inovovnnie 11 p r ehlbovanie ak 

ti v l! sú veľké , vyžadujú si v~ak súčin 

nost inš titil c li , demokratičnost' vo vzt'u
hnc h partnerov u mimoriadnu aktivizáciu 

č lenskej základne na pdde našich národ 

ných zväzuv 



Musica aeteraa aa nojcna fubllejaoJD koacerte. 

DFESTIVALOVÉ 
ONCERTY 

.... 

INOM SATE 
Tohtoročné predfestlvalové 

koncerty sa vymykajll z Ich 
pôvodnej koncepcie, ktorá sa 
podla predchádzajdc!ch dvoch 
rokov Javila ako prfležltost na j
mä pre mladých - lnterpre· 
tov l poslucháčov. Prlvltall sme 
sympa tický zámer umožniť za
člnajtlc!m perspektlvnym umel
com zblfzka zažit festlvalov6 
utmosféru, byt účastn!kom nAš· 
ho na jvýznamnejšieho hudoh· 
ného p_oduja tla; bol to 1 výbor · 
ný s pôsob prezentovanla talen
tovaných Interpretov na širšom, 
už vlastne medzinárodnom fó· 
re, čo Iste bolo a j pre nich 
samotných ve fkým vyznamena· 
nim a povzbudenfm. V tomto 
roku sa naopak v rámci Stret
nuti s hudbou konali koncer· 
ty svojim spôsobom mimoriad
ne, významom rozhodne pa tria · 
ce medzi riadne podu jatia BHS. 
Nie snáď, že by predfest!va· 
lové koncerty ma il mat a prlo
l'i podradne jš! charakter, ale 
už samotný '(!Ojem "predfest lva. 
lový" takéto hodnotenie mimo· 
volne ponúka. 

Oba koncerty boli venované 
jubileám: oa pnom (22. 9. ) sl 
sCibor Musica aeterna pripome
nul pätnáste vfroi!le svojeJ kon· 
certoej činnosti - hoci trochu 
utajene, lebo v programovom 
bulletine to nebolo uvedené. 
druhf - alhoosto.f koncert sa 
konal pri prfležltostl osemde· 

alatio národného n•elca E•l• 
oa Suchoňa, priamo v deň maj
strovych narodenfn (25. 9. ). 
Napriek pochopltefnej odlišnos
ti obidvoch jubilejných poduja
ti mali predsa niečo spoločné: 
prekrásnu radostnll a slávnost· 
nú atmosféru, ktorá podčiarkla 
Jeh jedinečnost. 

Musica ae terna má v s loven
skom hudobnom živote špecl· 
Ucké postavenie. Nielen reper
toárovo, svoj[m zameranrm na 
staršie obdobia hudobnej kul
túry, a le a j osobnosťou jej za
kladatefa, dlhoročného umelec
kého vedllceho a teraz drama
turga Jána Albrechta. Zo spo· 
!očného muz!clrovanla mia· 
dých nadšencov, prlotels ky u· 
smerňovanom Albrechtovým 
tvorivým, fundovaným a nekon
venčným prfstupom sa postupne 
sfol'mOVI!l sdbor, ktorý je dnes 
uzná vaný aj na zahraničných 
pódiách a od roku 1986 je sú
časťou siovenskej fllhal'mónle . 
Na svojom jubllejnom vysttlpe
nl sa Aeterna predstavila pod 
vedenfm te r a jšleho umeleckého 
vedtlceho Pavla Baxu, so !>Ó· 

lis tami Kamilou Zajlčkovou 
(soprán), Martou Beňačkoyou 
(alt), Richardom Sporkom (te· 
nor) a Ladislavom Neshybom 
(bas ), spolu s komorným zbo
rom a rozšlreným orchestrom 
o dychové nástroje. Svo ju pre 
miéru malo aj použitie hlstorlc-

Snfmka: A. Palacku 

kého portaUvu z 18. storočia. 
Uvedené skladby - tri kantáty 
Heinrich a Sch!ltza, šesťhlasové 
sonáty LSonata l In D, Sona
ta ll ln g, Sona ta III In e) od 
Heinricha lgnaza Franza Blbe· 
ra a Mlssa l z Opusu musicum 
Samuela Caprlcorna zapOsoblll 
zanietenou, štýlovo vyhranenou 
Interpretáciou. Drobné indlspo· 
zfcle v Intonácii a stlhre pod
statne neovplyvnllt celkový vý· 
borný dojem a umelecký zážl· 
tok z koncertu. Z kvarteta só
listov zauja la najmä altistka M. 
Beňačková a tenorista R. Spor
ka. Zla tým klincom večera bo
lo prvé predvedenie náročne j 
a krásnej CapricornoveJ omšeJ 
ktorej vznik sa viaže na bra
tislavský pobyt skladatela. 

Vyvrcholeofm predfestiYBlo
Yfch podujatt bol suchoňov:r.kt 
alhooatnf koncert v koncert· 
neJ neol SF s orchestrom SF, 
dirigentom Byatrlkom Relu
chom a sólistami Evou Blabo
vou a Mlroslavo• DYorsktm. 
ktorý sa Iste zaradi medzi naj
významnejšie podu jatia venova, 
né oslavám našej velkej skl a
date ls kej osobnosti. M~moriad· 
nost večera zdôraznila 1 pria
ma účas t jubilanta, ako aj sláv· 
nos tná zdravica prednesená 
predsedom ZSSKU doc. dr. La
dislavom Burlasom, DrSc. a ofi
ciálne gratulácie d olšfch vý· 
znumných predstavlterov našej 

Predseda Zvli:r.u sloveoskfch skladatefuv a koncertntch umelco• 
:r.asl6llllf u~aelec doc. dr. Ladislu Burlas, DrSc.. blahoi eli n6· 
rodoéJDu umelcovi Eugenovi Suchoňovl k jeho !lvotnému jubileu. 

· Snlmka: R. Polák 

hudobnej kultúry. Prlum sym· 
bollcké bolo zaradenie úvodne 1 
skladby koncertu - Ouvertúry 
k Stodolovej dráme Král Svllto
pluk op. 10, č. l, ktorá vznikla 
na podnet prvého Suchoňovho 
učltela Frica Kafendu a a koby 
anticipovala sklada telov ďal!>l 

ideový a hudobný vývoj. Sop 
ranlstka E. Blahová a tenoristu 
M. Dvorský Interpretovali Pies
ne z hôr, ktoré sme m ali mož· 
nosť počuť pred meslncom v 
klavfrnej llprave a vo vyn!kn· 
jdcom podani Petra Dvorského 
a opäť E. Bla hovej . Nu záver 
zaznelo jedno z naj krujšlch 
ma jstrovych diel - Metamorfó
zy pre vefký or chester. Režu· 
chovo poňatie , zvýruzňu júce 

baladickosť, dramatickú silu u 
vášnivosť Meta morfóz, dalo mu· 
numentálnu korunu za neld 
budnutelným večerom. 

Do rámca predfestlvalových 
akcii treba prirátať i výstavu 
Eugen Suchoň - Uvot a dielo, 
inšta lovanú SNM na Bratislav· 
skom hrade , ktorá je na pozo. 

• ruhodnej scenáristicke j a vý· 
tvarnej úrovni ( libreto: D. St!· 
Iiehová , scenár: V. C!žlk, vý· 
tvarnlk : S. Matullk l . 

Po prvý raz sa k podu jatia m 
ohlasujdc!m bllzky začia tok 

BHS pridali l dve hudobné po· 
poludnia venované de ťom. Pod 
názvom Detské hudobné slh· 
nosU odštartoval nultý ročnlk 

podujatia, ktoré sa výberom 
účinkujúcich u s kladieb chce 

prihovárať detskému posluch&· 
čov!. Dobrý nápad - hoci mne 
by sa zda lo vhodnejšie porta 
dat lch už v rámci samotných 
BHS, nebol po organl:wčnet 

str án ke celkom zvládnutý. Ch}'· 
ba la vý raznejšia propagácia 1 

výzdoba 011 sumotn}'ch koncer 
toch, ktorA by podčiarkla ml· 
morla dnost poduja ti. Ani kon 
certná ste J) Klu r islek nebola 
na tento účel nojvhodnejšfm 
r!ešenlm. My~llenku deti - de· 
ťom mo~no akceptovať, ule Jste 
l dets ké obecenstvu by zvlád lu 
a j In}' typ programu. Prvý kon· 
cer t bol venovaný výročlum né · 
rodných umelcov jnnu Seldln h 

Eugen<~ Such01111 l účlnku j(Jcl : 

Pražské dychové kvinteto d 

Brntlslovsk2, detský zbor s dlr . 
Ele nou Sorayovou ). na druhom 
popoludn f vyst(tp!ll talentované 
deti - žiaci fudových škOl u· 
menlu ,, mimoriadnych tried 
bratlslnvského konzervatória 
Skutočne fest l valovým možno 
označlť výkon dvanásťročne J 
kla virist ky M. Baj6a:r.ovej, ktorá 
svoje mimoriadne schopnosti 
demonštrova lu okrem Iného nH 
pozoruhodne j technic ky 1 výra· 
zovo náročne j Malej suite pre 
klavlr IlJu Zeljenku, venovanet 
E. Suchoňovl, ktore j premiéra 
by sl zaslúžila trochu vn!nltl· 
ve jšle u vyspelejšie publikum 

MARTINA HANZELOVA 

Medzinárodná baletná súťaž vo Varne '88 
Stretnutie mládeže a ich u

me lecké zápoleniu sú zakt~ ž · 
dým ve lmi cennou profesionál · 
nou skúsenos ťou u zárovet1 bi· 
l;mclou dosiahnutých výsled
kov mladej nastu pujúcej gene· 
rác!e 1 nádejných umelcov z 
profes!onálnet praxe. 

Pre t o h toročnú baletnú sťlfaž 
vo Va rne, no ktorej su zúčast
nilo 113 súťaž iac ich z 15 kra· 
)In, bolo prlznučné dobré ško· 
lente účastnikov a pozoruhod · 
ná bola a j úrove ti predvede
uých klasických va riácii a pns 
de deux, z ktorých sl v!!čšlun 
súfažlaclch vybra la najmä (1 -

r:.-vky z ba letov Korzá r u Don 
Quijote. 

SOVIETSKY ZVÄZ reprezen· 
ruva li ta nečnic i z Novoslblrsku. 
VIlnius u, Alma -Aty, Odessy a 
livaju žlne! moskovs kého balet 
ného uč!l!šfa. U týchto sú ťu · 
zlnclch bolo výrazná podrlade 
nnst tanečnej techniky obsahu 

kompozlcle a štýlovosti Inter· 
pretácle, zu tla l čo u stltož!a
c!ch z Iných kra jin dominovali 
novodobé baletné "triky", Ll 
prtamuj6ce pozornosť no tech
nické predvedenie, prlpomlna· 
júce vrcholné športové výkony. 
V tom zmysle sa prejavm nai
m!! sdfnžlacl z JAPONSKA a v 
tanečnom prednese o niečo 
jemnejši CIŇANIA. Vrodený ta· 
tent pre pohybové umenie a dl 
hodobá spolupráca s popredný· 
mt soviets kymi pedagógmi 1m 
priniesli v pos ledných rokoch 
výrazné umelecké výs ledky, u
možňuj6ce umiestnenie na nal · 
vyšš!ch stupňoch vltuzov, hoci 
práve účastnlc! z týchto kru· 
jln pat rili v súťaži medzi naj· 
mladšlch . 

Pozoruhodnými výkonmi v 
mužskej 1 ženskej kategórii bo· 
la a j tento raz zastúpená 
FRANCÚZSKA BALETNA SKO
LA, ktorá už pred nlekolkým! 

r okmi prekvapivo preukázala 
kva l!tatlvnu renesanciu. 

l BULHARSKO tentoraz pred
s tavilo rad nádejných žla kuv 
sofi jského baletného učilišťu , z 
ktorých osobitnými výkonmi 
zau jali natmä Vladlmlr Roge u 
Vessa Tonova. 

Tienistou stránkou súťaže bo
ll stlčasné tanečné kompozlcle 
signalizujúce Is tú krlzu v ·Jb· 
last! tematickej objavnostl a 
najmä v spôsobe choreografie· 
kej rea lizácie nových diel. Me 
dzi množstvom "popola " sa ob· 
javilo len málo "Isk ričiek" n 
skutočnosť, že jeden z radostne 
Iskrivých výkonov podala l čes
koslovenská reprezentantka Dň 
riu Kllmentová je potešujúca. 

V po rov nan[ s predchádza jiÍ· 
clml baletnými konkurzmi v~ak 
v radoch kandidátov chýbull 
osobnosti, ktoré by si už nd 
prvého kolo ziska ll obecens tvo 

a boli neodd!skutovatefným• 
ndep~m! na na jvyšš!e ocenenie. 
Napriek tomu v}'razne pozltfv· 
nym javom pod uj nt!a bola tech
nická pripravenost účastn ikov 
viacerých s vetových škôl zás lu · 
hou dobrého pedagogického ve· 
ctenia . V tom zmysle bola sú · 
ťaž velkým prlnosom. 

Hlavné ceny v kategórii A 
119-27 rokov J udelili Dmltt•J .. 
jovi SIMKINOVl [ZSSR) a Ma· 
xlmll!anovl GUERROVI [Argen 
tina), l. cenu Jullovl VELEZO· 
Vl (Kuba) a Bahatjanovt ,SMA· 
GULOVOVI (ZSSR). lll. cenu 
porota neudellla . V kategórii 
žien l. cenu neude li li. ll. cenu 
zlsku la Na tália YAKOVLEVA 
(ZSSR). ll!. cenu jolunta ·Gl nt n 
VALEJKAJTE [ZSSR). V kate· 
górli 8 (do 19 rokov) naJvylšle 
ohodnotenie dosiahli Vlrgln!n 
KEMPFOV Á (Francúzsko l - l. 
cena. Nadežda GRACHOVÁ 
l ZSSR l - l. cena. Kaorl NAKA-

MURA (Japonsku 1 a Chr istlnJ 
MACDER MOTTOV Á (S va jč!ar 
sko ) - II I. cena . Nnoya KOJI.· 
MA [ juponsko l - l. cenu. Dru· 
há cenu nebo la v te jto kutegó· 
rll ude lená. jurij KLEVCOV· 
(ZSSR l a Bertra nd BE LEM 
(Francúzsko l - Ili. cena. 

Súťažná porota hodnotil<~ 
Vessu TONOVÚ a Vladlm fr,o 
ROGE HO ( BĽR) ako na jlepSI 
pá r, v kategórii A túto cenu 
zlskall La ura MORELo'SOVÁ ,, 
Cu1:1 htemoc NAJERA [Mexikut 
Cenu na jlepšieho pa nnera ude 
1111 Jánov! PODA~ILOVI (CSSRl 
a Alexandrovi MON ACHOVOVJ 
(ZSSR) . Zhen LINOVI (z Ct:R! 
udelili Cenu fundá cle l:udmHx 
Zlvkovej , ceny 7.!1 chot·eog ro~. 
fické kompozlc le zlsknlt Stefan 
LUX INDR ). Vu kll US MANOV 
(ZSSR}. Inu KIRILOVA (BĽRI 
a Hr lstomlr MIC HAjLOV l Bl:R l 
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lnšpiru;úca tvorba 
súčasných skladaterov 

NDR 

pestry kaleidoskop hudobných 
obrázkov - znamenite Inter
pretovaných, so zmyslom pre 
detail, krehkú snivost a poe
tické čaro. Zatia l čo Matthus 
( 1934) pa tr! k reprezentantom 
strednej generácie - nas ledu
júce dielo prináležalo autoN· 
vl, ktorý sa orientuje teoretlc· 
ky l umelecky na otázky lu· 
žlckosrbského hudobného bá· 
dania. Je n!m J. Mitik (19541 
reprezentant mla dej skla· 
datefske j generácie - autor, 
ktorý sa v Bratislave predsta· 
vil dielom nesúclm názov Cantl 
per cello e plano (v Interpre
tá cii D. Rejchrta a H. Simko
vej). Ml!tšk pracu je v tejto 
kompozicll technikou organizo
vaných tónových systémov a 
radov. V znejQcej hudbe sa pre· 

Pravdu v celkovom kontexte 
za nikajú a stráca jú sa tieto mo
menty len ako malé epizódy. 
Celok je poznačený Is tou dáy
kou sterility a bezduchého pro
jektovania. Ten pocit nedoká· 
zalu vymaza f ani znamenitá In
terpretácia, ktorá dôsledne pre· 
nl·kla k vše tkým výrazovým zá· 
kutlam hudby - vydolovala z 
nej pravdu povedia c maximum. 
Azda na jproblematlckejšou hod· 
notou bol Monol6g per viola 
solo od Relaharda Wolschlna 

morta dne zaangažovuný - no 
tým sa hodnota kompoztčnli! i 
výpovede nedostala ťl.o kvalita· 
tfvne vyššlch rovin. 

Na záveP však prišlo vskutku, 
to najlepšie. Trl nty pre dy· 
chovA k'rlnteto od Hansa )oa• 
chima Gelsthardta ( 1925) v po• 
dani Pražského dychového 
kvinteta . Gels thardt dokázal U· 

ptlta ť nielen tvorivou apllká· 
ciou kontrapunk tlckých tech· 
nik v r ámci kompaktne znejťl· 

cebo dychového kvinteta, a le l v 
rámci me tr ickej a r ytmickej 
t raktá cle hudby na plnil obsah 
svojej výpovede nesmierne Vi· 
tálnyml obraz.mt. V tom je snád 
ta jomstvo l čaro tejto hudby, 
ktorá upútala svojou plnokrv· 
nostou a živo pulzujúcou muzt-· 
ka}lto:u. O Interpretácii opäť 

možno hovoriť len v superla 
tfvoch - tak ako o priebehu 
celého večera, :ktorý bol na· 
prlek značne rozdielnym ume· 
leckým hodnotám, velmi pouč· 
ný a zaujimav9. IGOR BERGER 

( 1952) v Interpretácii K. ReM
ka. Wolschln totiž pracuje s 
Izolovanými Intervalovým! väz
bami, ktoré voJne priraďuje a 
hroma di k sebe v snahe rozo· 
splevat nástroj a obnažlf jeho 
pôsobivé s tránky - no to je 
snáď všetko. Hladaf v tomto 

Komorný koncerr z tvorby Sú· 
časných skladatelov NDR, kto· 
rý su konal 23. 9. 1988 v Moy· 
zesovej sieni SF, ne bol len ma
lou previerkou u sondou do 
tvorby S. Ma tthusa, J. Ml!tška, 
R. Wolschlnn a H. J. Gelsthard· 
ta, a le l obrazom nášho ne· 
záujmu o hodnoty, ktoré moh· 
ll byť nera z poučné a lnšplru,. 
júce. V takmer prázdnom au· 
dltórlu sme sa mali možnos t 
1:apočúvat do Matthusovho Trla 
pre flautu, violu a harfu (v 

Interpretácii J. Bouška, K. Re
háka a L. ·Váchalovej). Sleg· 
frled Matthus sa nám v tomto 
diele predstavU ako majstl!r 
hudobných mlnla ttlr a farebne 
bohatej Inštrumentácie. Poetic
ké sfarbenie jeho hudby vyras
ta lo z drobne kumulovaných 
fragmentov, ktôré sa pohybova· 
ll spočiatku v snivých - zá· 
dumčtvých rovinách, aby sa 
vzápät! roztancova li do najroz
ma nltejšej a na jblzarnejšej vý· 
ra zovej plurallty. Bol to teda 

roleta tento prlncip, žlal , dosf 
rozpačite. Presnejšie v Alleg· 
rových častiach je Ml! tškova 
hudba vystužená dra.matlckou 
Iskrou - a tá dodá va kompo
zičnej výpovedi nn pôsobivosti. 

diele Introvertne jšie rozmery je 
snáď len zbožným prtanim .>a· · 
motného autora a nie hodno· 
tou, ktorú by dokázal vyč!tat z 
te jto hudby poslucháč. Je prav· 
dou, že sólistov vkla d bol ml· 

Z koncertov v Stredoslovenskom kraii 
Medzi mnohé stre doslovenské mestá, 

v ktorých hudobné umenie neprestáva 
znieť po celý rok, teda a j v letných me· 
siacoch, pa tr! Zlllna. 

Nn poslednom koncerte letného hhl· 
dobného fes tivalu vl Zlllne ( 30. 8.1 vys tú· 
pli St6tuy komornf orchester Zlllna so 
sólistom, klaviristom Ivanom Gajanom 
pod taktovkou R6berta Stankovského. 

Diela z tvorivej Rompozlčnej dielne ju· 
bllujúceho nár. umelca Eugena Suchoňa 
zaznleva jtl v týchto mesiacoch v mno· 
hých naš ich koncertných sálach č astej
šlé. SKO s ús pechom v orchestrálne j po· 
dobe pretlmočil jedno z prvých diel ju· 
bilanta - Malú s uitu s passacagllou, 
komponovanú v rokoch štúdia u Vitl!z· 
stava Nová ka . Inštrumentácia [velmi ú
činná 1 tohto diela, ktore j rea lizá torom 
je Bohumil Urban, vychádzala z hlbo
kej zna los ti a úcty ku sklad bám Eugena 
Su c.hoňa: ni č neubra la na kráse die la, 
ale umocnila jeho estetický zážitok. 

Klavirista Ivan Gajan, ktorého vys tú
penia sledu je koncer tné publikum vždy 
s velkým očakávan fm, sa preds tavil so 
s klad bam l Fr yder yka Chopina. Hoci prvá 
čas t - Andante sptan to mla dému umel· 
covi nevyš la celkom podla preds táv 
1 drobné rytmické prehrešky, čias točný 
rozpor medzi nll ladou s kladbv a jej pre
t lmočenlm]. Vel kl! brllantll polonéza bo
la interpre tovaná po stránke technickej 
l výrazovej ma jstrovsky. Súhra sólistu a 
orchestra SKO v te jto časti bola jedl· 
nečná . 

Pe kným zážitkom večera bolo dokona
lé pretlmočenie známej Haydnove j Sym
fónie č. 45 "Rozlúčková" [vrátane "svieč
kovej" kulisy na pódiu a s postupným 
odchodom č lenov orches tra ). Róbert 
Stankovský už v Chopinových die lach 
naznačil , a neskôr aj zvýraznil svoje 
ašpirácie a ta lent. Zdá sa, že tvorivo 
pristupuje k "rozlúšte ni u" obsahove j 
s tránky každého in terpre tovaného diela. 
Dúfa jme, že je ho ďalš! umelecký rast 
bude pr!slubom pre slovenské dir igent· 
ské Interpre tačné umenie. 

Dni organovej hudby v Banskej Bys· 
trlci uzavrel svo jím vystúpenfm jeden z 
popredných slovenských or ga nových u 
melcov - Vlad imir Rusó. Naše tvrde
nie, že tento skromný, a le výkonom zre· 
Iý Interpret, patr! k špičkovým zjavom 
nášho koncertného života nie je nlčfm 
novým. 

Pre svoj recitál vo fa rskom kos tole 
(s použitim pôvodného nástroja ) sl vy
bral ukážky z Tabulatúrneho zbornika 
S. Marckfeldnera z Levoče, j. P. Roš
kovského Prelúdium In E a 8 fúg z jeho 
reprezenta tfvneho diela Musaeum Panta· 
leontanum [prvé súborné predvedenie 1 
a samozre jme aj diela ). S. Bacha : Pre lú · 
dium a fúga h mol, Prelúdium a fúga 
a mol a 3 sklad by z Neumelste rove j 
zbierk y. Zu racl enfm skladieb lev očského 
organis tu Samuela Mar ckfeldnera ( 1621-
16741 a jozefa Pan ta le ona Roškovského 
do svo jho programu, prispel Vladimir 

Svátky písní Olomouc '88 
Už 17. ročnlk 

fest ivalu det · 
sk~ho zborov~
ho spevu Svdt· 
Iey plsnl, ktor ý 
sa k ond každo
ročne začiat· 
kom septembr a 
v Ol omouci {8.· 

ll . 9.} sa za rok y svoJho trvania st al 
vyhladduaným stretnutlm zdu;emcov 
detsk~ho zborou (}ho spievania od nds i 
zo zahraničia. Svdtky plsnt maJa roky 
svo;ich stdlych návšteuntkov z NDR, 
NSR, MĽR, faponsk a, Talianska, Bulhar
ska, ZSSR, Poľska ak o at m'!ohých zbor
ma;strov a učiteľov hudobne; výchovy 
z cel e/ naše; vl asti. Festival sa stal jed
ným z tých poduJat!, ktor(} v prvom 
rade znamena/ú pre jeho ačastntkov 
,,praktickú školu" - u tom dobrom a 
plnom zmysle slova - detsk~ho zboro
v(}ho spevu . 

Festival patril národneJ súfaži 
vybraných vyspel ých detských spevdc
kych zborov CSR. Začastnilo sa jede
nást': Permonik, Karvtnd {d ir . E. Seine· 
rovd}, Radosť, Praha {dir. Z. a V . Souč
kovctj, Detský zbor DPM hl. m . Prahy 
!dir . /. Dostaltk j . V dvoJica/ove; sataži 
zbor {dir. V. Novák }, zbor Kvttek, Louny 
- Zatec - Most f dir . V. Petržilka }, 
Campanel/a PKO Olomouc {dir. f . Kli· 
meš}, Su!iický detský zbor {d i r . f. 
·aaierl} , Plzeňský detský zbor {dir . H. 
Fridrichová} , fi t ro, Hradec Králov(} fdir. 
/ . Skopal} , Tachovský detský zbor MKS 
/dir . f. Brabenec J, Mladosť, Praha·zdpad 
fdir. "/. DostaltkJ. V dvojk ol oveJ satažl 
sa súbory predstavili s programovým b/o. 
k om, v ktorom ťažisko tvorila česká 
zborovó. tvorba nafmä súčasných skla
dateľov a l udov(} piesne v umeleck om 
spracovan!. Povinnou skladbou bol zbor 

f B. Mart i nú Zatvírání l esa. Všetky súťa
L žtace tel esá sa prezentovali svedomitou 

umeleckou príprauou o odlJornd porota 

1 predseda - prorektor VSMU v Bratí· 
slave doc. Peter H radil} , nemala lahka 
prdcu. Po prvom kole bola aroveň po· 
merne .vyrovnanó. a až výkon postupu;a. 
cich 7 zborov v ďalšom satažnom zápo
lent rozhodol o troch na jl en!itch. Roz
delenie cien pot.vrdilo, že cielavedOmá 
prdca zbormaistrov, patrlčn~ podmienky 
pre ztlujmovú činnost i zttu;em det! pr i 
ndša ja svof poznatelný a kvalitný vý· 
sl edok. Ndročnosf, discl pllna, radost zo 
spevu a prtznačnd spontdnnosf boli 
hlavn(} atr ibaty vokdl neho prefavu oce· 
nených detských zborov. Tret i u cenu nd
rodnej sútaže udelili Plzeňsk(}mu det
sk~mu zboru, Detsk~mu zboru z Par
ďubte a zboru Kvttek . Druhú si odniesli 
Radost z Prahy, Permon/k z Kar vine; 
a olomoucký zbor Campane-lla. Ich vý· 
Ieony boli vyrovnan~, ale sačasne aj oso
flit~. Plzeňskt spevdčkovia upatal/ pri
r odzeným a spontánnym muziclrovanlm, 
zbor z Pardubtc kultúrou vokálneho pre
;avu, zbor Kvttelc precl znym uvedením 
svojho programav~ho bloku, pražsk d Ra
dosť dôslednosťou, ale aj spontdnnos
f ou, Permonilc muzl kalltou, Campanella 
výbornou d·ramaturgiou a intonačnou 
istotou. Plzeňský zbor navuše zi ska/ ce
nu CHF za naj l epšiu tnter pretdciu po
vinne; skladby. 

Napr iek vyrovnane; úrovni sa nosíte· 
tom víťazneJ ceny ndrodne; sat aže stal 
;ednoznačne detský spevdcky zbor fitro 
z Hradca Králov~. feho súta'!.n~ vystúpe-· 
n ie splňalo tie najvySšie . interpret ačné 
kritéria. Zbor znel ;asným, zvonivým det 
ským tónom, vzácne zl adenom vo všet 
kých hlasových skupindch, s c itlivým 
ddvkovaním !iirokého dynamického am · 
bitu, ktorý zvýraznil interpretačnú plus
ttckost prednese ného programu. Bol ;e · 
diným zborom, ktorý mal osobitný pro 
gram pre obe satažné kolá, vybudovanú 
s dramaturgickým zdmerom ukázať cel ý 
dynamický a výrazový diapazón l zv /á št 
v lladlngsovom Kyrie eleison J. 

Vla dimir Rusti ::;nimka: ar ct\,iv H2 

Rusó k potrebne j propagáci! organového 
odkazu týchto skladate lov. V oboch vý· 
beroch z diel •týchto sklacla te lov podal 
spolah llvý a premyslený výkon. V úvod · 

Na festivale účinkovali aj hosťujúce 
zbory -- Kiihnov detský zbor z Prahy so 
zbormatstr'om f.. Chvál am, Detský zbor 
leningradské[!o r ozhl:asu a televlzie pod 
vedentm s. Griblcova, Coro Aurel i ano dt 
Roma so zbormajsterkou Bruna Llgouri 
Valentiovou, zbor Osmev s dirigentkou 
M. Orlík ovou z Prievidze. K sldvnostne; 
at mosf(}re festivalu pris peli vustúpenia
mi nielen v rdmci hlavných koncertov, 
ale i medzi mládežou mesta a ;eho blíz 
keho okolia. Pre nás ;e pote!>iteln(}, žl' 
prievidzský Osmev na festivalovom kon 
certe {9. 9.} dôstoJne re prezentoval úro
veň slovensk~ho detsk(}ho zbor ov(}ho spe 
vu, zanechal v ntl'ročnom publiku vý~or

ný do;em ako interpretáciou slovenských 
ludových piesn! v spracovani nasich 
skladateľov f Suchoň . Hrušovský 1, t ak aj 
zndmym Lulcdšovým Venečkom, zborom , 
ktorý na olomouckom festivale už za .. 
znel v mnohých výborných a nezabud
nuteľných stvtlr neniac h. 

Olomoucký f est ival nebol teda len sa 
t ažou. Jeho tvorivú, in!ipirujacu a ume
l ecky bohatú atmosj~ru dotvtlrali a; ďal 

šie ok olnost i; niekoľko stíťažiacich te· 
lies zaradilo do programu zborové 
skladby ;ubilu;úceho ndrodn~ho umelca 
Eugena Suchoňa , detský zbor zo SuStc 
zlskal Cenu SHE-' za uvedenie čast/ z je· 
ho cyklu Maličká som. Počas cel(}ho fes
tivalu pracoval o tlul!uv(} stredi sk o PKO, 
ktoré uyddvalo f estivalový spravodai 
Staf eta obsahu;aci rozhovory s dirigent
mi zborov, recenzie koncertov, oznamy, 
aktutllne fotograf ie , všetko v tr o;;azyč

n.om resum~ . V rom ro festivalovom roč · 

ni ku bol a po prvý raz udelená Cena 
Františka Lýska. Ztskali ;u zas/. um. Mi 
lan. Uher ek, zburmutster libereck ého det 
ského zboru Severdček s manželkou. za 
uýraznú tispe!;nú um el eckú činnost v ob
ilrsrr tlerského zhorouéhu spevu a dôsto; . 
rttí reprezentdciu rohto umenia doma i 

" zaltrcr ni{! /. Podobn<' ako n min1.1lom r:o· 

ných sklad bách zo zborn!ka S. Ma rek· 
feldnera sa sice na 2- 3 mies tach v 
r ýchlych pasážach neozvali všetky tó· 
ny, resp. boli vlne-mene j prekryté, ale 
v ďalšom prie behu svojho vystúnenla. 
prezentoval perfekclu technickej bázy 
spojenú s výborným frázovanim a pozo
ruhodnou re~lstráclou. Dlspozicla 4-ma 
nuálového or~ana by sa z asnektu akus~ 
t!ckého a fa rebného ,.hodila" možno 
viac pre Interpretáciu diel romantickej 
hudby, a le pre umelca, ktor ý dokáže 
tvorivo experimentovať, nie je nemožné 
určlttl nevýhodu zmeniť na pozlt!vu•m. 

Kompozične bohatšie boli na}ml! nie· 
ktoré fúgy ). P. Roškovské ho z diela 
Musaeum Pan taleonianum. 

V. Rusó v závere svojho r ecitálu s 
velkým ma jstrovs tvom Interpretoval Ba · 
chove Prelúdlá a fúgy (a, h mol 1. Pre· 
ukáza l mimoriadne schopnost! deta!lne t 
Inter pretácie , r ovna ko tvorivo, a koby zo 
"žuly" vystava l velké p lochy bachovske j. 
poiyfônne j práce. 

Zdá sa, že záujem o or~anóvú hudbu 
v Banske j Bystric i, ako aj v iných mes
tách je značný. Na margo úspešného 
vystúpenia V. Rusó len tofko: každý 
koncert [bez rozdielu obsahovej náplne) 
treba rovnako vedle t propagova ť . Po
tom bv aj návštevnos t bola adekvátna 
význa mu daného podujatia . ' 

IGOR TVRDOŇ 

leu, a; tentoraz nav!lttvil Svtltky plsnl. 
predseda ZCSSKU ndr . um. Milan Novtlk . 
V rdmci fest ival u sa konal at medzi
ntlrodný semindr na t~mu Detský zboro
vý spev a vol nfí čas, kde v obsiahlych 
referdtoch i diskusi i vystaptli naši a 
zahranič nt odbornlci z oblast i pedagogi 
ky, psychológie a hudobnet výchovy. 

Svdtky plsnt sú stre"tnutlm nielen ačľn. 
k·u;úcicl! detských spevdckych zborov. 
al e a; zbormajstrov, hudobntJch skladate· 
/'ov, lwdobných pedagógov - tých, ktor ! 
sa venuta detsk~mu zborov(}mu spevu. 
PoduJatie ;e pre nich inšpirufúcou kon 
frontdc iou i žriedlom ďalsích oodnetor; 
v rôznyc/1 oblastiach - kompozične;, pe. 
dagogicke;, interpretačne/. Na Sl ovensku 
sa kand pravidelná stíťaž detských a 
mlúdežntckych spevdclcych zborov pod. 
názvom Mlddež spieva v Ziline. Tot o 
podu;atte má však t akmer výlučne súťaž 

ný charakter, l!o podmiel1uje at zl ože· 
nie ;e; účastnikov. Azda by bolo vhod· 
n(} pouvažovat, aby sa at táto sata'!. sta 
l a podobným miestom k onfrontdcif, pod
netov a pracovných stret nuti všetkých. 
zainteresovaných. Detsk (} zbory by si tu 
overoval i svoJe kvality, hudobnl pedagó
govi a a zbormatstri zlskavali dalšie po
znatky, hudobnt skladatelia spozndvali a 
inšpirovali sa, čo je v slovenskej det· 
ske; zborovej tvorbe e§te "nepreoran(}" 
a v!ietci spoločne vytvdrali atmosf~ru 

1•zacneho zm.uslupln~ho podutatia, ktoré 
by plne podporovalo výchovný a i deový 
aspekt poslania hudobn~ho umenia me
d zi deťmi a mládežou. 

Hlavnými garantmi týchto st retnut! by 
muli byľ ZSSKU a SHF, vytvtfrajactch 
natlepšie predpoklady k zdarn~mu roz
vt ;aniu estettck~ho vedomia a cttenta 
našej mladef qenerdcte. 

EVA MICHALOVÁ 



' 
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Na Piešťanskom fNtivale zaznel Koncert pre klavfr a orchester Vladislan 
Agafonnikova ako československá premiéra, Uviedla ho Slovenská filharm6aia 
s k)aviristkou Danielou Kardo~ovou pod taktovkou talianskeho dirigenta Fabia 
Luislho. Hudba Vladislava Agafonnikova je prlťažlivá melodickosťou, lyrtckos
fou a citový111 bohatstvom. Skladatefovi sú cudzie lacné, extravagantné efekty. 
Sila pilsobivosti jeho hudby tkvie v úprimnosti výpovede i rytmickej pregnant
uostl; ktoré nenarú~ajú lo~ický sled myilleook. V. Agafonnikov je autorom ko
morných, symfonických, vokálnych diel, kantátových opusov aj opery Anna Sne· 
ginu podla poémy Sergeja )esenina. Medzi jeho najrozsiahlejiie diela patri ora
tórno-kantátový triptych (Lenin f.ije, Moskovský Gavroi, Komsomolská kantáta) 
1 rokov 1972-74 a kantáta Buď pozdravená, mlaď storočia (z roku 197&). Pri pri· 
ležitosti jeho československej nhitevy sme mu polof.lli niekofko otbok. 

So sovietskym skladateľom 
Vladislavom Agafonnilmvom 

V ť':eskoslovensku nie ste prvfkrAt. Pa
miHáme si vašu účasť na jednej z pre
hliadok TNSHT. Máte u nás vera dob
rých priaterov, kolegov a mali ste mož
nosť poznať aj niektorých slovenských 
interpre tov. Na spomenutom Pielťan· 
11kom festivale, podobne ako na 43. hu
dobnolll lete v Trenčianskych Tepliciach 
odznela československá premiéra váiho 
Koncertu pre klavlr a orchester. Prečo 
Kle tento klavlrny koncert zverili nalej 
klavlristke Daniele Kardošovej? 

-- Na jednom zo spomenut ýc h fes ti
v<~lov, ktorý bol v Bratis lave ,. som po
~ ul v podani Kardošovej Klavírny kon
cert, ktorý s komponoval je j otec, ná
l'CJn ný umelec Dezider ·Kardoš a ktorý 
znamenite zuhra la. Preto som sa na ňu 
obrá til s pr osbou, a by naštudovala môj 
klu vlrny koncert. Napriek tomu, že som 
nemal možnos t konzultovať s ňou prla 
ffi!J pri kl avlrl, Interpretku dokona le spi· 
ntia moje preds tav y. Moja ve lká vďaka 
pat r i a j talianskemu dirigentovi Fabio 
l.uis imu, ktorý mal značne sťaženú prá· 
t; U (orchestrá lny materiá l z Moskv y prl
~ie l v deň koncertu) a napriek tomu do
k líza l orches ter za kt i vizov a ť k adekvá t
ne mu výkonu, čim vyjadrujem s voj obdiv 
11 i orches tru . 

Ste a utorom mno hých vokálnych a zbo
rovýc h kompozfc if, známe sú aj vale 
diela plsané pre deti, detský balet Timor 
' ' jeho družina. Svojmu peda gógovi 

V. Seballnovi ste venovali svoju 1. sym
fóniu, ktorej druhá verzia zaznela v ro
ku 1983 na V. festivale Moskovská jeseň. 
Popri tvorivej práci p6sobUe aj pedago· 
gicky. 

- Ano. Už 27 rokov na Moskovskom 
konzervatóriu . Najskôr na katedre teó
rie hudby a v súčasnos ti na ka tedre 
skladby prednáša-m kontrapunkt, harmó
niu a analýzu foriem. 

Ste tiez funkcionárom Zväzu soviet
skych skladatefov. 

- Som tajomnlkorn Zvllzu sovietskych 
s k!ada telov RSFSR a vedúcim komisie 
pre hudobnú a estetickú výchovu deti a 
mládeže. V tejto oblasti sa zameriavame 
predovšetkým na festivaly z tvor by pre 
det: a mládež. V minulých rokoch to bo
l! festiva ly v Sve.rplovs ku a Ros tove a 
tento rok v Krasnojarsku na Slblrl. Tie 
to podujatia sú ti ež odrazom - úrovne 
tvorby sovie tskych s kladatelov pre deti 
a mládež. Jednou z úloh naše j ko misie 
je J'l) previerka úrovne hudobne j výcho
vy v pred ~kolských zariadeniach, ško-
18ch u. iných škols kých zariadeniach v 
rozličných mestách. Nie sme s ňou cel 
kom spokojnf. V Krasnojars ku sme na
opak objavili kva litný zbor 20 deti, kto
rému &me umožnili vystúpiť v Moskve 
v Dome zv!lzu skladaterov a ktorý v 
t ýchto dľ10ch nohráva svoju prvú gramo
fónovú platňu. Sme r adi, že na ďaleke j 
Sibfri márne mesto, ktoré žije plnokrv
ným hudobným životom. 

ZJava: Daniela Kardu,uvé, Vladislav Aga(onnikov, Fabio Luis!, 

Míl.žr.te nám prezradU na akom diele 
pruc njete v súčasnosti? 

- Svoje tajomstvá niko mu rád nezve
ru jem. 

Méte v í1mysle naplsat ďa lši klavlrn y 
koncr.rt ? 

- Ano. Pisa( pt·e klavír mi pósobi vel· 
kú r adost. Klavlr je geniálny nás troj a 
možno jed iný, na ktor om počuť každ ú 
"zby t očnú" no tu viac ako na ktoromkol 
vek Inom inš trumen te . Máme k d ispo
z icii velké množstvo svetovej kl a vh·neJ 
lilera túry, známej a obohra ne j u u to 
ťa žšie je pfsa t pre tento nást ro j. Prinies ť 
niečo nové, o r iginálne, zodpoveda júce 
súčasnému š týlu životu je dnes skutoč 

ne ťnžké . 

Aku by ste charakterizova li súčasnli 
sovietsku hudbu? 

- Pres tavba prenik lu aj do súčasne J 

sovietskej hudobnej tvorby. o~ s kiad :-t -

Snfmk.<J: D. Ju kubcovft 

te fov vyžadujeme kva li tné dielu na vy
~uk el Ideovej úrovni, ktOI'é odzrkadlu!tl 
~účasný dynamický život. To Isté sn vzfu 
huje aj na populá rnu a zábavnú hud
bu, kde nám ide h luvne o to, aby sme 
te nto žl\ net· pozdvlh ll na vysokú profe
sionálnu úrove ií. 

Iste poznáte aj sú~asnú sluvensk6 hud· 
bu . .. 

- Ako som uz spomen ul. nie s om pr· 
vý r az v Bratis lave. Bol som tu na nie· 
k torých prehliad knch a fest iva loch ll v 
to mto rok u som sa zo zn6-mi l a t s nie
kto rými vašimi sklada telmi v Moskve, 
kde p rebie hal fes t ival českej u s loven
skej hud by. Poznám hudb u Suc hona, 
Kardo~a. Očenášu, Cikke ra . Moyzesa, No
váka, Zel jenku, But·lasu _ .. a j mladých 
s kladutefov. k to rým želám vera umelec
kých úspechov. 

Zhovárala sa: DANA JAKUBCOVA 

Hovoríme s riaditerom Moskovského experimentálneho závodu hudobných nástroiov 

LADENIE NA INÚ NOTU alebo KAŽDÝ Sl RUčf ZA KVALITU SAM 
Prestavba - ~Jovo, ktoré' patri v súčasnej dobe v našom katdodennom slovni

ku k najf~ekventovanejšlm, skloňovaným vo vietkých pádoch. So záujmom sledu
jeme naplňanie jeho význa mu najmä v sovietskom zväze. Medzinárodné stret· 
nutie staviterov klasických koncertných gitár ktoré sa ko nalo pod záiUtou odbo
rov~~o podniku Ceskoslovenské hudobné nástroje Hradec Králové v druhej po
loVICI júna v Kutnej Hore, bolo vhodnou prlležltosťou na to aby sme sa done· 
de li, ako a č_ o v lastne pretváraj6, prel&ďujú v Moskovskom ' experilllentálnom zá
vode hudobnych nás_tro jov. Na jskílr nám jeho riaditel Alfréd Karlovič Ginzburg 
povedul na úvod mekolko slov, ktoré nám pomohli utvoriť sl celkovt obraz. 

F ~<lix Robertov ié Akopuv. 
Snf mka : N. Ve ver ková 

Náš zlívod Je svo jho druhu jedi
ným závodom v Soviet s kom zvilze a mož
no aj vo svete. Vyrá ba tot iž široký sor· 
timent hudobnýc h nii s trojov výlučne pre 
pro fes ionálnych hudobní kov. jedná sa o 
/Iq druhov nás trojo v slá č ikovýc h, s truno 
v~ch , dyc hovýc h, bicích . . . Okre m k la 
vírov V našom ZíJvode p rucuje 860 pr.l· 
l'IJVníkov.' pritom duma pracuje inclivi 
d uá lne es te ďnlsích 300 majs trov. Poda 
r ilo s o~ n(Jm pod chy tiť skúsených s tuvlt n 
tov huclohných ltft sťrojuv, z ktorých nie 
ktorí uz len ako jediní vyrábu jú s turé 
t rn di čmí n{ts tro,e. Vďuka tomu Ic h výro· 
IM. ve r me, nevymizne, pre tože t íto 111 <~1 

, fľl odovzdfJViliÍI svo je skúsenos ti ml ii 
d ý n 1. 

Ked y ste zat:ali s up laltiovanlln zásad 
pr•!stavby? 

- S experimentom sme zača li už v r o
ku 1974. Samozrejme, že vzhladom nu 
poslanie nášho závodu, ktorý je zamera
ný na umeleckú výrobu, máme špeclfl!:
ké podmienk y. Prestavba ekono miky n u· 
!;ej spol očnosti s tavia predovšetkým nu 
urýchlenom zavád zan i vedeckotechnické
ho pokroku do praxe, na p lneni novo· 
pos ta vených plánova ných ukazovate lov 
vyzdvihujúclch kva litu, na zvyšovan! 
produkcie max imálnym vy užfvanfrn In 
tenzifikácie. Náš závod sa nemôže orien
t ovať na rast kvuntlt y. Nie sme schopní 
vo väčše j miere zavádzať moderné s tro 
je, nie k toré ručné pracovné úkony je d 
nod ucho ne možno nahradiť s trojom. Ide 
totiž o umeleckú činnos t. Naše hudobné 
nás troje sú skutočne ume leckými pred
me tmi, jed inečnými , neopakovate lnýrnl. 
Pre to na pôde nášho zá vodu vládnu neu
s tál e rozpory. 

Nevyhnut.ný podiel ručnej práce sku
točne neumožňuje zvy~ovat' je produk
tivitu na úkor kvality a majstrovského 
prevedenia. Ste schopni bez problémov 
si na seba zarobiť? 

- Preds tavte s i, že s me a dokonca od 
~tlit u nedos távame žiadne dotac ie . Ale 
u :J môžeme a a ni s a neuspokojujeme su 
súčasným s ta vo m. Vyso ko s i vážime tvo
l'lvú prácu na~! ch ma js t rov a us ilujeme 
s a tiež o je j čo na jlepšie f i nančné ohod 
notenie. Na to je potre bné mys llet. Na 
t•ozdiel od mno hých iných podnikov 
problémy s kvalitou ne ml\ me . Po tre buje 
me sa však presadiť na zahran ičných tr
hoch. K tomu nám za iste pomôže účas t 
na medziná r odnýc h sú fažlach. vertrhoch. 
výs tävl\ c h a získanie rôznyc h me dz iná 
rodných oceneni. Po trebujeme deví zove 
pros tr ied ky - zvlášť na ná ku p lakov. 
n iek tur ýc lt d ruhov dreva . s trún a cfui 
~ ích, u ná s nedostupných ma teril\ lov. 
Počuli sme o zavedeni "gusprijumky'' 

- š tá tnej prebierky výrobkov. Týka sa 
to i hudub.ných nástrojov? 

- Ano, časf produkcie je s kutué ne 
preberunit nezávis lo u !;tá tnou urganiz ,, 
ciuu. Inak vsak upla ti\ u jP.mfl sys tém prP. 

Zfa va : o. M. Sulejmanuv - predseda sekcie stavitefov g it6r Všezvä zovej asociácie 
majstrov - stavitefov hud. nástrojov ; r iaditel Moskovské ho experimen.tá-lneho li 
vodu A. K. Ginzbnrg, F. R. Akopov - mu jster - s tavite r gitár. Snfmka : A. MacJovil 
daja nás trojov p r iamo v zavode . Ne mi! V ~um vidfte teda vy prlnos prestavby, 
me žiadny ú tvo r ko ntro ly. u nfts s i ka hiý kturá sa predsa le n nemôže prejavil' 
m a jste r I'UČ I za kvali tu svoje 1 p1·áee vzhJadum na spomlnané špecifiká - vu 
sám. Pt·isplevn k to mu l.i ll ste osobné vasum závode v celej š lrke? 
odovzda nie nitst ruja mil)st rom do rúl( - Vl\zlme si p red ov~et k ý m samosta t-
bud úceho ma jite la - int erp r P. t;l Z11vtl nus t'. ods trá ne nie IJy ro kt·acie, že sa nám 
zu je ho to. ( f ll t ozhodovan iil ni kto nep lelle. Sú nám 

! <:~m; pr iJVid lá h ry - ka fku 11 ako ro· 
Osud nl\st ro jov näs znujilll il i pu < J)J U ~- himt , rolku si zarubime . Ďn lšim príno-

teni b rány závod u. Pr i pre iJe r llll Í nám som je . že konečne 5 11 hovo r! 0 p roblé-
hudo bnik nnpge svo je vy jadren ie, k to ré much otvore ne a na 1-ovlnu. Vie te, 11ký 1e 
za kla dá me do ka r totéky. Ak ná m na - rozdie l medz i mo no lógom a diaiógo111 ;• 

plše up1H do po lroku. pred!žime mu Kedysi !Jol v 1nóde monológ - jeden 
za ručnú le hot u. Niek to r í nftm napis u 111 re č nil a ostatn í sedell a ,, pocúvall" . Te-
neskôr znovu. V pr ípade opravy sa nit - l'il :t hovori jed en 11 hovor í i te n dr uhý. 
:.troj dostAva spllť do rúk je ho tvorcu. Musíme sa v~a k ešte na učiť vzá jomne 
T" tiei. pris pie v11 k precfznosll p ráce počti Vi l ť il ~po iocne illadll ť po v ~e tkých 
ll tlliS fl'l•. k11žtly sa snaž!. a lly nel)()lil po- ~ t 1· tinkac ll vý llotlné r ie~en i ; J. 

. ~ kvrr.enfl je ho profesionftlnll h rdosť Pripra vil a : ANETA MACLOVA 
Na med zinárodnej súťaži v sta vbe gi tá t· - Kt~tná Hora '88 sa Soviets ky zväz 

predstavil 10 nástrojmi : 6 postúpilo do finá le a g ita ra Felix a Robertoviča Ako· 
pova vyhrala l . miesto v druhom kole (tu ,sa hodnotil zv uk nástroja 1- Akopov 
skončil ce lkove a;,;o sied10y. Tento majster ~ sta vbou hudo bnýc h nástrojov (ok
rem gitary sú to najmä balalajky l zaoberá od r . 1957. Okrem iné ho je ab
solve ntom hudobné ho učilišťa pri Musk•~vskum konzervatóriu v hre na gitare 
a dirigen tsko-orchestrálnej fa kult y Moskovské ho stá tneho inš titú tu kultítry 
MGI K. Viuceré úspechy u 1. s lá vil n ielen aku sta viteľ . ale i interpre l. 

Hi 
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~tni O'Jt&'ľné fest;v~t1J 
VEBONA,MACEBATA,CABACALLA,VENETTO 

VERONA 
1\renu dl Veronu os lávila tohto roku 75. vý ročie SVOJIII 
existencie. Premiérovo pripravila Ponchlelllho operu La 
Gioconda a Pucciniho Turandot a zopakova la mlnuloroč · 
nú Inscenáciu Aidy. z hlad iska režijného, scénického 
l výtva rného možno túto sezónu označtt za retardujúcu, 
1. hladis ka vokálnych výkonov bolo badať umelecký vzo· 
stup. . 

Ponchlelllho Gioconda je v rodnom Taliansku dodnes, 
t na priek slabému libretu, velmi populárnou operou. 
Vo Verone ju Inscenoval režisér Jean-Claude Auvray, 
scénograf Mario Garbuglla, kostymér )acob )ost a cho· 
reograf Mario Plstonl. Inscenácia však vztahy medzi jed
notlivými postavami Ibn načrtla, kostýmy pôsobili vla · 
ce j komicky ako dobovo a scéna s •množstvom schodlšt 
o mostov s pôsobovala spevákom problémy pri pohybe, 
dokonca 1 časté pády. V titulnej úlohe sa vystr iedala 
Giovanna Casolla a Galina Savová, prvá akcentujúc 
dr amatickú s tránku, druhá lyrlcké pasáže úlohy. Lau
ru spievala Bruna Bagllonlová, Livia Budalová (obe s 
častými lntonačnýml problémami l a v dvoch predstave
niach hlasovo neustále svieža Florenza Cossottová. Kos
tým Enza s t obliekali Bruno Beccaria (možno prll\š s ko· 
ro spievajúci dramatlck9 odbor ) a Franco Bonlsolll, 
ktorý sa zameriaval Iba na vysoké tóny partu. Barnabom 
bol dramat icky úderný Sllvano Carroll a pre úlohu pr!· 
llš lyrický Alessandra Canis. Úloha Alvtseho bola obsa
dená t r ojmo: neustále sviežim Donaldom Glalottlm, mla
dým, ta lentovaným Alenandrom Verducclm a vo výš· 
kach už málo ~nelým Lulglm Ronlm. Pre Vlorlcu Corte· 
zovú bola úloha s lepej 'ženy triumfálnym návratom na 
operné javisko, rovna ko ako a j neskôr pre Tallanku 
Mlrnu Peclleovú. Glocondu hudobne naštudoval a prvé 
repr!zy dirigoval mladý, nádejný Christian Badea (s vel · 
kým zmyslom pre hudobné vrcholy tejto skoro veris· 
tlckej oper y]. neskôr odovzdal taktovku do rOk s kOse· 
ného Antona Guadagna, ktor ý volll rýchlejšie tempá 
na Okor dynamickej stránky partitúry. 

Druhou premiérou bola Pucciniho opera TURANDOT. 
Inscenácia bola obsadéná i štvormo. V titulnej Olohe sa 
prezentovali všetky najvýznamnejšie predstavltelky tej· 
to (ílohy v súčasnosti. Premiérová Ghena Dlmltrovov6 
bola sklaman im, jej hlas znie opotrebovane 1 v špici 1 v 
hlbkach. Eva Mártonová je volumenovo najlmpozantnel· 
šou Turandot , žial. rytmicky 1 vo výslovnosti málo 
ukáznenou lnterpretkou. Galina Savová v tej Iste! Olohe 
zauja la nafi'lťll nosnou strednou polohou a hlbkaml a • 
Ollvla Stappová kompaktnosťou vokálno-bereckého pre· 
javu so žiarivými výškami. Hl.nsovo unaveným partnerom 
v úl ohe Cala fa bol vo všetkých reprlzach Nicola Mar
tinuccl. Pre Danielu Longhlovú so subretnýom hlasom 
je Liu prlliš drama tickou Olohou, týmto požiadavkám 
vlne vyhovujú hlasové materiály Alldy Ferrarlnlovej n 
P•trlzle Orclaniovej, ta lentova nej speváčk y. Kvarteto 
hlavných predstavllelov doplňall alternantl Ivo Vinco 
a Roberto Scandluzzi, prvý výrazovo naplno pokr ývajúc 
požiadavky 111ohy, druhý s objemným a prlerazným hla· 
som. Scéna a kos týmy Serga Creuza sa nevymykall z 
rámca klas ickej Inscenácie tejto opery, ŕežlsér Raymoad 
Rossius však neprejavil mnoho pochopenia pre spevá· 
kov ; Turandot nechal spievať vstupnO áriu vo výš ke 
20 m a vo vzdialenosti 35 m od dirigenta a pod. Obdiv 
patri dirigentovi Nellovl Santlmu, ktorý l napriek po· 
dobným kOskom dokázal udrža ť kontakt s Interpretmi 
u vyprovokoval orchester k pozoruhodnému výkonu v 
daných podmienkach. 

Poslednou tohtoročnou produkciou bola repr!za málo 
vydarenej kubistickej Inscenácie Verdiho AIDY v réžii. 
výprave a kostýmoch Pietra Zufflho. Predstavenia tejto 
opery boli aspoň prehliadkou zaujlmavých vokálnych 
výkonov. V titulnej úlohe sa predstavila dnes už tra · 
dlčná veronská Alda Marie Chlary, neskôr debutujOcn 
Aprlle Mlllová, s určitým mankom v dramatickej attake , 
Martha Colallllovi s nádhernými plánaml v nllskej scé· 
ne a výsostne drama tická, tlmbrovo tmavá Alda Leony 
Mltchellovej. Amneris je dodnes exkluzlvnou Olohou 
s tál,e hlasovo Istej Floranzy Cossottovej, alternantka Ll· 
vla Budalov6 má sice nádherný nosný hlas, stále dls· 
ronovanle ( 1 o jeden celý pollón! l kazilo však pozltrvny 
doj em z jej výkonu a tretia predstavllefka tej to Olohy, 
Grace Bumbryová, má vef1<é potiaže s nižšou polohou 
partu. V t11ohe Radamesa sa vystriedali Franco Bonlsolll, 
debuta nti Bruno Sebastian a Mario Malagnlnl. Prvý s 
povestnou profesionalitou, 1 keď umeleckých sn mu už 
ubúda, druhý s dramatickými akcentami a tret!, naj
mladš! Radames v histórii Arény, podal najkompaktne j· 
š ! výkon, 1 ked má problém v danej Olohe zaplniť celé 
hladiska amfiteátr a. Pre Piera Cappuccilliho nebol Arno· 
nasro nikdy profllovou Olohou, Antonio Salvador! zá· 
pasll s tessllúrou úlohy a pravý veronský hlas Gluseppa 
Scandolu ohúril sice diváka volumenom, menej však 
svojou muzlkalltou a tntonačnou presnosťou. V úlohe 
Ra mflsa vystOpil mladý, nádejný Francesco Ellero D"Ar· 
tegna s krásnym lyrtckým basom, vystriedal ho vo Ve
rone už s kúsený Ivo VInco a neskôr Nicola Ghluselev. 
ktorého h las dnes už s meru je do barytónovej polohy. 
Spevákov na javisku od dirigentského pultu Iba s pre· 
vádzal dirigent Donato Renzettl. 

MACERATi\ 
Stá ly konkurent veronskel Arény, Aréna Sefrlsterto v 

Macernte mala na tohtoročnom programe tri operné ti · 
ruly: Verdiho MACBETHA, Pucciniho TOSCU a Blzetovu 
CARMEN. V porovnani s predošlým! ročnlkm l bolo ba 
duf pokles v kvalite obsadenia. v režijnom s tvá rnenl 
v~etkých troch produkcii i v a ngažovan i podpriemer· 
ných s il do epizódnych úloh . 

Prvou produkciou bol Verdiho MACBETH. Režisér 
Giorgio Albertazzi pojal tú to operu a ko pravú antickú 
dramu. s čim pra má lo kore~ponctovH i n modernA scénu 

11 kostým y Atdlla Cólonnella. V !1tu lne1 úlohe s kJ aro11 1 
John Rawnsley, s plevnjOci Ibn nlek olko efektných vyso · 
kých tónov. Impozantnou Lady Macbethovou v každom 
smere je Mara Zampleriovi. úspech každej reprlzy liful 
žla l Iba no jej pleciach. Mladý Banquo Mlcbele Part•· 
slho doslova ohúril nádherným llmbrom l volumenom 
v prvej scéne, neskoršie bojoval s vysokými tónmi par 
tu . O javiskový comeback sa neustále pok11šn tenoristu 
Glanfranco Cecchele. Jeho Macduft je dnes, žlal, Iba 
zrkadtóvým odrazom jeho bývalých umeleckých schop· 
nosti. Predstavlle fom sfubnet dirigentskej generácie je 
rozhodne Jan Latham Koenlg, ktorý nachádzu pravé 
upla tnenie na pôde s korého Verdiho. 

Druhou premiérou bola Bl11etova populárnu CARMEN. 
Režisér Ezlo Zefferl preniesol dej do dnešného New 
Yorku, z Escamllla sa stal boxer, z pašerákov tabaku 
pašeráci narkotrk . V mnohom režisé rovi vychádzala v 
ústrety scéna a kostýmy Attllla Colonnella, no l napx:lek 
tejto skutočnost i su zamotal v niektorých scénach u 
na tvárach divákov nutne vyvola l Iba smiech, ktorý ne· 
skôr prechádzal do nesúhlasu a absolútneho odmietnu· 
tla jeho umeleckého snaženia. TltulnO úlohu spievala 
.,rosslnlovská diva " Lucia Valentlnl·Terranlovi, žlaf, s 
mankom v prechodoch registrov a atypickým zjavom 
pre tOto Olohu. Ako Don José Qspešne zaskočil mladý 
Mario Malagnlnl a zaujal najmä v lyrlckých pasážach 
Olohy, dramatické vrcholy tretieho a štvrtého dejstvu 
sú mu dnes ešte vzdia lené. Nevďačn11 tllohu Escamlllu 
Interpretoval s kúsený belcantový barytonista Glorsla 
Zancanaro s dominujúcim! vysokým i tónmi partu u úlo-

Franco Bonlaolll (Radames) u Maria Chlara (Alda) . 

hu Mloaely spievala ta lentovaná Patrlzia Orclanlov6, 
tentokrát najmä v duete ·nie vždy Intonačne presne. Spa· 
nlel Miguel Angel Gomez-Martinez volil poves tne poma
lé tempá s vydarenou drobnokresbou lyrlckých momen
tov partitúry. 

Tretou opernou produkciou bola Pucciniho TOSCA. 
V titulných úlohách sa vystrieda lo nlekolko obsadenl. 
V premiérovom to bola Eva M6rtonov6, ktorá fu s pte 
vala bez jedine j skli šky (pretože prlcestovula Iba 68 ml
nút pred začia tkom predstavenia), nedodržova la arnnz· 
mán, nespieva la v druhom dejstve jediný vysoký tón 
u ta k l nádher ne prednesená ária v druhom dejstve ne
mohla vylepš!t dojem z celkového výkonu. Pritom sa 
nejednalo o záskok, a le plánovanú premiéru, po ktorej 
ďa lši deň spievala umelkyňa svoju prvO Turandot vo ve
ronskej Aréne. Al ternujOca Grace Bumbryová je roz· 
hod ne Impozantnejšou predstavlte lkou tej to úlohy, s 
podčlarknullm prlmadonstva vo výraze, ktorý však nikdy 
nebol prehna ný. Cavaradosslm bol v oboch predstave· 
nlach Ermanno Maura, ktorý sa momentálne nachádza 
v hlasovej 1 zdra votne j kr!ze. Miestami dokáže vyspievať 
nádherné frázy, vzápllt! sa jeho spev meni v nútené pa r· 
tando. Dnes už svetoznámym Scarplom je Ingvar Wl:lell, 
ktorý zachránil aspoň prvé dve dejstvá premiéry. Je 
pravým typom herca - speváka . ktorý sa snaž! o vy· 
rovnanosf týchto protipólov vo svo jom výkone. Alter· 
nani Maoro Augustini je prillš lyrlckým baryton lstom 
pre túto úlohu. Jeho h las sa v pries tore málo nesie, 
výšky mu spôsobujú tiež vldttefné technické potiaže 
a aj v hereckom prejave má mnoho medzier. O tom, 
že partitúru Tosky vie výborne naš tudovot a dirigovať 
Garcla Navarro, presvedčil pred ntekolkýml rokm i v r a · 
kúskom Bregenzl. Tohto roku sa v Macera te za daných 
podmienok nemohol prlbližlt jeho vý kon ani len sčasti 
tomu predchádza júcemu. Scénograf u kostymér Attllio 
Colonnello v druhom dejstve využil minuloročnú výpra
vu z Pucciniho Manon Lescnut. Hlavnou brzd ou predsta
venlil boli1 jeho reži jná s t rlí nka zverenl'l do rúk Maril 

Grace Bumbry 1 Amnerís J. !>nlmka : 1' Fé!ine llo 

Eire' D'Ouofrlovej, kt orá nedokázalil vytvorit základn~ 
vztahy medzi postavami, ktoré boli doslova ponechané 
napospas vlas tne j Invencii. A Tosca je pritom režisé r 
sky velmi vďačným titulom. 

C:ARACALLA 
Operná sezónu v r lms kych kúpeloch Caracalla. aku 

každoročne, predviedla dva operné tituly, Pucciniho 
DlEVCA ZO ZAPADU a Verdiho AIDU. V zrekonštruova· 
ných priestoroch prispôsobených pre operné predstave 
nlu, nachádzajú uplutnente na lmli velkooperné tituly . 

Pucciniho· DIEVCA ZO ZAPADU, u nás ta k zrledkavu 
uvádzaný titul, nim rozhodne je. Réžia Maulma Sca11 · 
Uoneho sa snažila z naivnej historky urobiť pOtavé 
divad lo. čo sa jeJ vďaka vyda renej scéne a kostýmom 
Roberta LaganA a predstavitelom Mlnnte a Ranca poda 
rllo. Titulnou hrdinkou bola v Európe málo známa spe· 
váčka Mary Jane )ohnsonoYá s tmavým, dramatickým 
hlasom, nedosahujúclm svetové parametre Iba v abso· 
IO tnej š pici. Je !lež pozoruhodnou herečkou. To Isté su 
dá povedať o výkone Silvana Carrollho v úlohe Jacku 
Rnnceu, ktorý je dodnes asi jeho životnou kreáciou 
Skoda, že Uto umelci nenašli partnera v zaskakujOcom 
Maurlzlovl Frusonlm (za Vertana Luchettlho), ktorý nie 
lenže bojoval s tessltúrou úlohy. mal aj velké pamllfovf: 
výpad ky a hlas nebolo počuť ani v prvých radoch. Dl 
rlgent Sandro Sanna sa snažil vytažl t čo najviac z te jto 
atypickej pucclnlovskej partitúry. Podarilo sa mu to 
vša k Iba sčasti. 

Pravým umeleckým zážitkom bola rekonštrukcia r im· 
skej produkcie Verdiho AIDY z roku 1938. Režisérka SU· 
vla Caulnlov6 dokázala 1 na abso!Otne klasickeJ scéne 
Camilla Parravlclnlho a Giovanniho Cruclanlho vytvor!f 
pú tavé divadlo. Kos týmy Carla Pa:u:ollho by takt iež moll · 
li slúžlt za vzor Inscenátorom tejto opery. Titulnú úlo· 
hu spievala Ilona Tokodyová. )ej hlas znel miestami 
unavene, vydaril sa Iba záverečný obraz. Bruna Bagllo
niov6 ako Amneris neohúrlla krásou tlmbru, s kôr štýlu· 
vos tou vokálneho prejavu. žtal , s pri bOda jOciml lntona t 
nýml problémami. Výborne disponovaný bol Radome~ 
Gluseppa Glacomlnlho so svietivými, kovovými výška
ml. Herecky tvárnym, pre úl ohu prlllš lyrlckým Amonas
rom bol Leo Nuccl. Prečo spieva túto úlohu na javls 
ku otvoreného amfiteátra, je naozaj záhadou. Vokálne 
mene j presvedči vým Romflsom bol Roberto Scandlu.azl. 
ktorý nedokázal vystihnúť charakter tejto Olohy. Ostrie
raným Interpre tom Verdiho Aidy za dirigentským pul 
tom bol Daniel Oren. ktorý le rozhodne jedný.m z nat 
lepšieh ta lianskych prevádzkových dirigentov. 

ROSANNO VENE1"1 O 
Tento rela t!vne mladý opem ý rest ivat su v mnohom pu· 
dobá našim Zvolens kým hrám.. zámockým. Odohráva s" 
Iba nlekolko kilometrov ocl Benátok. Tohoročný pro· 
gram, jeho opernú č us t. tvorili predstavi tella Pucciniho 
opery TOSCA. Na podstn tne menšom javis ku sa v~ak re 
žlsér ovl a výtvarnikovl Flavlovi Trevlaanovl podarilo vy. 
tvorU pOtavú drámu. Celkový dojem z predstavenia mož 
no hodnotiť v pozlllvnej~om svetle 1 v porovnani s toh · 
toročnou maceratskou produkciou. V titulneJ Olohe za · 
uja la tmavým, zama tovým sopránom, schopným prekte· 
nút l masu orchest ra Argent i nčanka Martha Colallllov6. 
dnes jedna z najpozoruhodnejšich predstaviteliek tejto 
úlohy. DruhO vokálnu mladosť prežtva 1 tenorista Otta
vla Garaventa. So svojim h lasom vie dnes presne na· 
rábat a ani z hladiska štýlu voči jeho výkonu nemoz
no muf námietky. Je teda poc hopltefné, že sl obecenstvo 
vynOtilo repet!clu druhej árie . Gianpiera Mutromei v 
úlohe baróna Scar plu le . žta f, za zenitom svojich ume
leckých sil. Prlll~ným forslrovunim u neho dochádza k 
časte! dlstonácli. Spolnhllvým dirigentom preds tavenia 
bol známy J6nos Acs . jeho Toscu zostáva na platform e 
lyricke j tra~écl le ALEXANDER HANUSKA 
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Magyarország Zenetňrténete l. Kňzépkor. Akadémiai kiadó Budapest 1988 
Slovenská a maďarská muzikológia zdedila z tislcroč

ného spolunaž!vania týchto dvoch národov balvan spo
ločných problémov, no i vzájomný záujem o prlstup k 
nim a o ich konkrétne riešenie. Je to celkom prirodze
né: v priebehu dej!n - bez oh!adu na to, aké bolo 
postavenie slovenského národa vo feudálnom Uhorsku -
dochádzalo medzi slovenskou a maďarskou kultl1rou k 
dotykom, vzájomným ovplyvneniam i k výmenám hod
nôt. Preto treba považovať za celkom normálny zjav, 
·že slovenský bádate! s 11prlmným záujmom siahne po 
madarskej odbornej publikácii l napr. s hudobnohlsto
rlckou tematikou - a samozrejme i naopa k - najmä 
ak Ide o serlózné, pôvodné a navyše syntetické dielo. 
Aby sa Informoval, poučil, Inšpiroval a pripadne l dls· 
kutoval ... 

Kniha Magy<arország zenettlrténete l. Kôzépkor, ktorá 
v Akadémia kladó Budapest vyšla na jar tohto roku, 
má 586 strán čistého textu. K n!m prlstupujl1 rozličné 
dodatky - zoznam skratiek, obsiahla 20 strán zahr
•1ujl1ca bibliografia a register, č!m počet strán celkovo 
narásto l na 628 s trán. Slovenský muzikológ, ktorý sa 
oboznámil s obsahom knihy, jej koncepciou a metodolo
gickým zástojom, nemôže titul preložiť Ináč ako Dejiny 
hudby [hudobnej kultl1ry) stredovekého Uhorska, pri 
čom pod pojem s tredovek spadá celé obdobie od naj
starších dejinne sledovate!ných čias, až do roku 1541 ; 
a pod Uhorsko rozsiah le teritórium mnohonárodnostné· 
ho štátu exlstujl1ceho do roku 1918. Uhorsko teda nie 
je len dnešné Madarsko, a le aj Slovensko, Sedmohrad
sko, Chorvátsko a pod. 21a!, mapu, •ktorá by znázornila 
oblasť záujmov autorov knihy tu postrádame, čo je 
škoda, pretože 11zem!e Uhorska na}mä v stredoveku ne
predstavovalo nemenný a homogénnný celok, ale práve 
naopak, živý a nestály organizmus. Nemá tlež zmysel 
na tomto mies te (na 11rovnl stručného glosovanla kni
hy) diskutovať o tom, čl sedemdesiat rokov po zániku 
historického Uhorska je takýto prístup a vymedzenie 
proble-matiky ešte aktuálne a rozumné - argumentov 
pre l proti sa Iste nájde na oboch stranách dosť. -
Musíme však konštatovať, že k otázkam dejín hudobnej 
kultl1ry s tredovekého Uhorska pristl1plll autori v pod
s tate maďarocentristlcky, t. j. s dôrazom na maďarskl1 
národnl1 zložku v komplexe heterogénnych kultl1r vytvá
rajl1cich fenomén Uhorska. Na druhej strane rovnako 
však treba oceniť fakt, že poznajl1, citujtí a rešpektujl1 
nielen vlastn11 a pr!slušnl1 západoeurópsku odbornl1 llte
rattíru (čo by koniec-koncov malo byť v serióznej ve
deckej práci samozrejmé J. ale aj spisbu česk tí, sloven
sktí, po!skl1 1 rumunsktí, ku ktorej prlstupujtí v podstate 
nezaujato a objekt!vne. To, že použlvajtí v texte len ma
ďarské názvy miest a loka lit [a to a j takých, ktoré 
už neležia na tízem! terajšieho Maďarska J. by v maďar
skom texte nemalo až natolko prekvapiť, z praktických 
dôvodov by však bolo vari účelné pripojiť synoptlckl1 
tabu!ku so všetkými - teda aj s latinskými, nemeckými 
a pod. - v prameľíoch a v literat11re použlvanýml a te
rajšími toponýmiami. 

Kniha, ktorá si zaiste zasltíži podrobnejšiu recenziu 
než je táto, je rozvrhnutá do desiatich obsiahlych .ka-
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pi tol (pra vek, hudobný život v stredoveku a Európa, 
dvorná hudobná kultúra , vyučovanie hudby a hudobná 
teória, notácle, notované pramene, formy a druhy gre
goriánskeho chorálu, viachlas, pleseň v národnej reči 
a Iudová hudba v stredoveku), ktoré sl1 ďale j rozčleňo
vané do podkapltol nerovna kého rozsahu, predstavuje 
sériu monogram sklenutých do vyššieho syntetického 
celku. Pozorný čltatel miestami náročného a trochu 
komplikovaného textu však nemôže ob!sť fakt, že šiesti 
autori - dnes už renomovanl odbornlcl ( Dobszay Lász
ló, Falvy Zoltán, Sz. Farkas Márta, Ra jeczky Benjamin, 
ktorý je zároveň vedeckým redaktorom celého zväzku, 
Szendrei Janka a Vargyas La jo s l - predložlll na vyso
kej odbornej úrovni spracované výsledky mnohoročných 
bádani, oplerajtíc sa o obrovský pramenný materiál, zls
kaný nielen výskumom v 5amotnom Maďarsku, ale aj 
v zahranič! (čo sa v predhovore adresne, s vďakou -
o. i. a j Umenovednému ústavu SAV v Bratislave - kvi
tuje ). Prevažujú faktá, pramen ne presne doložené tézy, 
verifikované tvrdenia, eventuálne domnienky čl hypo-

jaroslav šeda: Pražskí madrigalisti 
Medzi nové knižné tituly, ktoré sl zasl11žla našu po

zornosť, patr! publikácia Prabkl madrigallltl od Jarosla
va Sedu ( Supraphon, Praha 1987 J. ktorá sa objavila 
na pultoch našich kníhkupectiev v prvej polovoci t. r. 
Útla knižka je svojim zameran!m fundovanou vedeckou 
štúdiou, venovanou s tíctou a obdivom Miroslavovi Yen
hadovi a .,jeho" Pražským madrlgallstom, k 25. výročiu 
vzniku tohto svetoznámeho súboru. 

Zostavenie publikácie by sa zdalo byť na prvý poh!ad 
úlohou pomerne jednoduchou - výpočet koncertov, gra
mafónových, rozhlasových a te leviznych nahrávok, oce
neni, zopár fotografii. Snáď, keby sa nejednalo o Praž· 
ských madr!galistov. Každý, kto pozná š!rku umelec
kého záberu tohto telesa, si uvedom! zložitosť problé· 
anu. Od roku ich vzniku - 1956, kedy sa Miroslav Yen
boda ako 40-ročný zrelý umelec sta l zbol'majstrom vo
kálneho stíboru Novi pňvcl madrigalu a komornl hudby, 
do roku 1981, kedy o<)lšiel od Pražských madrlgallstov 
na .,zasltížený odpočinok" - prešiel súbor bohatým 
umeleckým vývojom (má 56 dlhohrajtícich gramoplat
nll. 

Pražský muzikológ Ja ros lav šeda pristtípll k svojej 
11lohe mimoriadne zodpovedne. V každej zo siedmich ka
pitol jeho šttídie nachádzame nielen vedecké zhodno
tenie určitej stránky problému, ale vystupujú z nich .,ži
vl Iudla", ktor! históriu komorného sl1boru tvorili. Prvé 
dve ' s tručné kapitoly sl1 venované začiatkom Pražských 
madrigalistov a ich protagonistov! - Miros lavov! Ven· 
hodov!. še da ho výstižne nazýva .,spirit us agens", .,pra
meň", z ktorého súbor dlhé roky čerpal. Obdivuhodná 
osobnosť Miros lava Venhodu (v r. 1934-38 š tudoval mu· 
zikológiu v Prahe, v r. 1938-39 v R!me), zbormajstra sl1-
boru a mnohos tranného umelca, sa neoddelitelne pre
Hna aj celým dalšlm textom. 

Pomerne závažné otázky š týlu a prostredia Interpre
tácie hudby rozoberá šeda v dvoch dalš!ch kapitolách. 
Prostredie koncertov považoval Venhoda vždy za dôležl· 
tý moment pri vnimanl hudby. Vyh!adáva l podnetné 
koncertné pries tory, architektonicky a výtvarne presved
č ivé , ktorým prispôsobova l a j dramaturgiu koncer tov. 
Medzi najznámejšie miesta vystúpen! Pražských madrl
gal!s tov dodnes patri schodište Národného mtízea v Pra
he, známe sobotňajšlmi koncertami .,1717

" - čo zname 
ná hoäinu Ich zač iatku [takýmto koncertom je Inšpi
rované aj vkusné výtvarné r iešenie obalu publikácie l . 

· Kapitola o interpretačnom štý le súboru je jednou z 
·. tmjcennejšich častf Sedove j štúdie . Au tor v nej hodnoti 

východiská Interpretačnej estetiky M. Venhodu, pričom 
zdôrazňuje jednotu základných technických a výrazo
vých znakov Inter pretácie hudby stíčasnej i historickej. 
šeda podrobne rozoberá Venhodov vklad do nového 
chápania Interpretácie historickej vokálnej hudby, ktorý 
sa najvýraznejšie prejavil novou zvukovou predstavou 
komoŕného vokálneho stí boru ( bllzkou zvukovému ldeá 
lu chlapčenského zboru), novým tempovým poňatlm a 
vyváženým použ!van!m hudobných nástrojov vo vokálne j 
his torickej hudbe. Svoje tvrdenia Sedu na mnohých 
miestach podkladá slovami samotného Venhodu. 

Repertoáru súboru je venovaná vzhladom na jeho ml· 
morladny rozsah ťažisková ka pitola. Venhoda ztíročll na 
poli dramaturgickom svoje poznatky luldobného režisé
ra Supraphonu (v r. 1952-671 a dôsledne rozlišoval dra
maturgiu koncertnú a gramofónovtí. šeda sl vš!ma rov
nako koncer tný repertoár Pražských madrigalis tov, ako 
aj gramofónový, rozhlasový a telev!zny. Jeho výpočet 
najpods tatnejšlch skladieb podl a s lohových obdob! -
najdôležitejšie sféry tvori hudba r enesancie a 20. s to
ročia - predstavuje krltlcký hodnotiaci pohl ad na jed 
notlivé skladby, od ich .,laboratórneho vzniku" v muzi
kologickej dielni M. Venhodu, cez naštudovanie, inter· 
pretačný profil, až po ohlasy, v!lčšlu či menšiu tíspeš
nosf. Medzi vrcholné tvorivé výkony zaraďuje Seda gra
mofónové nahrávky Proroctvá· S!byllne od O. dl Lassn 
( 1959 J. Mora lia ). Händla-Galia ( 19671, Madriga ly ocl 
C. Monteverdlho ( 1972) a ďalšie. 

Šeda venuje osobltntí pozornosť aj organizačným pod 
mienkam formovania sa stíboru v dvoch obdobiach. 
Medznlkom je rok 1967, kedy súbor prešiel z poloprofP. · 
s lonálnej na profesionálnu bázu. V štúdii nechýba ani 
výpočet zahraničnej i domáce j koncertne j aktivity, zo
znam d lhoročných č lenov súboru a kompletná disko
grafia Pražských madrigalistov do roku 1980. Publikácia 
je doplnená fotografickým materiálom zo života súboru , 
pod ktorým vš,O!k postrádame aspo11 stručné lnformti· 
cle l napr. časové zaradenie l . 

Profilová publlkácln Pražskl m adrlgalistl je naplsaná 
na vysokej odborne j 11rovni, č ltate !sky pritažl ivým štý
lom. Dnes, keď uplynul už viac než rok od smrti MI 
roslava Venhodu, ju prijimame nielen a ko bohatý zclrot 
skúsenost! a pozna tkov jedného zo špi č kovýc h Ceskýc h 

tézy sú formulované velmi opatrne, korektne a kon
clzne (napr. už zo staršej teórie známa, no s nedôverou 
prijlmaná teória o tzv. penta tonlzujúcom charaktere 
uhorského dialektu latinského chor álu l. Rovnako ne· 
možno nezbadať mnoho nových a prekvaplvých poznat· 
kov, ktoré sa tu po prvýkrát uverejňujú 1 - mierne 
povedané - netradičný výkla d určitých problémov, ako 
je napr. výsostne poziUvne hodnotenie de jinného posla
nia tzv. gregoriánskeho chorálu ako nástroja európskej 
akulturácie a hudobného .,šlabikára" učiaceho uhorské 
kmene a etniká hudobnej gramotnosti. Zdá sa, že štyri 
kapitoly o gregoriáne treba považovať za priekopnlcke 
nielen v domácich, ale a j vo svetových muzikologických 
reláciách, aj keď niektorá partie sa Iste behom času 
domyslia a dopracujú. 

Slovenský muzikológ by iste mohol k jednotlivým 
statiam čo-to doplniť, upresniť, Inakšie formulovať, pre
ložiť akcenty. Na podrobnosti tu niet mies ta, no predsa · 
len sa nedá mlčan!m preisť napr. to, že v knihe niet 
ani slova o rozvinutej a diferencovanej hudobnej kul· 
ttíre Velke j Moravy, o úlohách nitrianskeho biskup· 
stva (v Uhorsku prvého a najstaršieho), o Nitrianskom 
evangelistári a pod. To však azda nie je ani podstatné 
a ani dôležité. úplne dokonalého a bezchybného diela 
niet, ba dokonca sú to o. l. aj nedostatky, s labiny, ne· 
dopovedané a nepresné myšlienky, ktoré hýbu vývinom 
vedy. Dôležitý je pokrok - nesporný a neoddiskutova
te!ný - ktorý toto dielo v maďarske j a (po zamýš
lanom skrátenom cudzojazyčnom vydani] aj európskej 
muzikológii predstavuje. Napriklad aj v porovnani s knl· 
hou Bence Szabolcsiho A magya r zenetôrténet kézl
kônyve (1947}. ktorý bol jedným z duchovných otcov 
a organizátorov hudobnohlstorických výskumov, ktoré 
po desaťročiach doviedli . k recenzovanej knihe, kde 
však bol stredovek vybavený na 13 stranách! Pokrok 
však nespoč!va len v kvantite, v nezrovna te!nom počt11 
strán a v bohatstve Informácii, ale aj v nadh!ade, v na· 
liehavom zdôrazňovanl univerza lity stredoveke j kulttíry 
a nadnárodných filiácii. Hodnotu knihy zväčšuje aj vel· 
ké množstvo po prvýkrát publikovaných notových pr[· 
kladov [97 z gregoriánskeho chorálu, 20 z predrene
sančnej polyfónlel, zauj!mavý je aj obrazový materiáL 
Kuriózne je, že sčasti pochádza zo Slovenska, no t. č. 
je v m adarských múzeách. Ťažko však pochoJ?iť, prečo 
publikácia takých a mb!clí nemá vecný a mies tny re
gister. 

Dejiny hudobnej kultúry stredovekého Uhorska sú 
prvým zväzkom na p!lť dielov rozvrhnutej série. Vecne 
je kniha nepochybne výzvou a v istom zmysle prikla· 
dom a vzorom, a ko by sa moderne koncipovaný výskum 
streďovekej hudby mohol m utatis mutandls realizovať 
aj Inde. Pravda, m y Slováci - na rozdiel od vyspele j 
českej hudobnej medlevallst!ky - budeme musieť vlast· 
ných špecialistov ešte len vychovať. Predbežne asi len 
formou samovzdeláva nia, lebo predmety, potrebné k je· 
ho profesionálnej erudlcll (napr. cirkevné dejiny, litur
g!st!ka, kodlkológia a L) sa v SSR nikde neprednášajú. 

RICHARD RYBARlt 

komorn ých súborov v oblasti interpre tácie llistoricket 
vokálnej hu9by. Knižka sa zároveň s táva dôstojným 
holdom obdivuhodnej poctivPj, tvorivej práce Miroslav <~ 

Venhodu, ktorý svojou aktivitou neobišie l ani slovenskú 
hudobnú kultúru. Venhoda bol úpr imný prlatel Slovákov 
a pri h!adanr starých notovýc h pramet1ov a Ich oživova-
ni spolupracoval s viacerými s lovenskými muzlkol6gn11 
[ R. Rybarlčom, ). M. Terrayovou, F. Ma tú Som, A. Mó· 
žlml. K cenným výSlfls!,kom tejto spolupJ'áce pa tl'l objav-
ná realizácia Pasch o~~j Via nočnej omše F dur , ale at 
ďa lšie grmnopla tne: Slovenská tnstrumentálnn hudhu 
17.- 18. s toroč l 1 1 [1 970 1, Hudba l4.- .l7. sto ročia na SIO· 
vensku (1 972 1. Hud lla 16 . - 18. storoč ia nu Slovensku ~ 
l Hl72 1 JANA PETOCZOVA IU 
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• HUDOBNÝ SKLADATEĽ GREGOR 
ROLETZKÝ zomrel 8. septemra v Banskej 
Bystrici vo veku 56 rokov. Značnú čast 
svojho života pôsobil v Banskej Bystrici 
l v Posádkovej hudbe Banskej Bystrice, 
v Cs. rozh lase ako hudobný režisér a hu
dobný redaktor 1. Svoju skladatelskú čin
nosť orientoval na oblast zábavnej hud
by, zuslúž il sa hlavne o rozvoj dychovej 
hudby. Podielal sa na tvorbe scénických 
hudieb pre krajské divadelné scény ~ 
rozhlasové hry. 

• HUMMELOVO TRIO (V. Podhrad· 
ská, N. Bezekod, R. Koilťálov6-Kowal
sk,á.l a Stanislav Kowalskl 1íčlnkovall na 
koncertoch v dňoch 15.~17. septembra 
., NDR. Na programe odzneli skladby 
J. N. Hum111ela, R. Schumanna a sloven
ských autorov A. Očenáila, S. Jurovské
ho a J. Kowalského. Ovoné slovo mal 
hudobný skladatel J1íllus Kowalski, kto
rému pri tejto prlležltostl Rada mesta 
Eisenach udelila Vyznamenanie s me
dailou, za dlhoročn1í 1íspein1í spol!lprá
cu. - JK-

·• THE DELAWARE SYMPHONY OR· 
CHESTRA pod taktovkou Stephena Gun
zenha usera uviedo l na koncerte v Mil
forde [v januári t. r . l Melancholické 
miniatúry Pavla Bagina. Na koncerte 
odzneli ešte s kladby R. Wagnera, L. van 
Beethovena u amerického skladatefa 
Mortona Goulda. Z kritiky Toma Butlera 
vyberáme: .,Orchester prezentoval ame
r ickú premiéru Melancholických minia
túr Pavla Bagina. jemná s kladba ponúk· 
Ja letmý pohlad na súčasnú hudbu vý
chodnej Európy" . 

• ELZBIETA SCZEPAl<lSKA-MALINOW
SKA, dramaturgička Velkého divadla vo 
Vadave, publikovala o s1íčasneJ sloven
skeJ tvorbe článok v časopise Tak l nie. 
T. č. pripravuJe celovečerný koncert z 
diel slovenských skladatelov v spoluprá
ci s komorným s1íborom Ca111erata vistu
la (PĽR) : 

• KOMORNÝ ORCHESTER SVST V 
BRATISLAVE vystúpil so svojim dirigen
lom jánom Pragantom na koncerte v 
Denbihu [v ap ril! t. r.) . Uviedol cyldus 
P1·elete l sokol z Obrázkov zo Slovenska 
od Eugena Suchoi'\a a s kl adbu Ilju Zel
jenku Musica slovaca. S tým Istým pro· 
gramom sa predstavil súbor 1 v Trlttau. 

• NA KÔNCERTE PEDAGóGOV Ka· 
tedry klavlrneJ hry Kirgizského umelec
kého inštitútu B. BeJiienaljevoJ odznell Dl· 
tyramby pre klavlr Hanuša Do111anského. 

• POCÄS NOVEJ SLOVENSKEJ HUD· 
BY 1988 navšt!vll SHF skladatel z NDR 
)ochen Wehner, ktorý je prucovn!kom 
Rozhlasu NDR v Lipsku. Na základe vý
zvy SHF k spolupráci na oslavách osem
des!atfn Eugena Suchoi\a, pozvala táto 
Inštitúcia Slovenský f11rharmonlcký zbor 
na účinkovanie v rámci koncertu 16. ok
tóbra t. r. V nodan! Velkého rozhlaso· 
vého o rchestra v Lipsku, dirigenta Hor
sta Neumanna a sólistu SND Františka 
Ltvoru odznie v tento deň v Lipsku Su
choií.ov 2a lm zeme podkarpatskej. Kon
cert bude vysielať rozhlas v priamom 
prenose . 

• ROZHLASOVA RELACIA, ktorá od· 
znela zo zllriiiského rozhlasu v deň Su
choňových narodeniu (25. 9.1 Je tlel 
výsledkom iniciatlvy SHF- Svafčiarsky 
muzikológ Walter Labhart, majitel asi 
najpočetnejšeJ európskej knižnice, zosta
venej z hudobnin vfchodneJ Európy, pri
pravil v minulosti vo svojom Dokumen
tačnom stredisku v Endlngene výstavu 
o diele a osobnosti Eugena Suchoňa. K 
tohtoročným skladatelovým oslavám pri
spel vysielanim v rozhlase, v rámci kto
rého predstavil nášho skladatera ukU
kami z tvorby (Zalm zeme podkarpat
•keJ, Serenlda pre sláčiKy, Svätopluk, 
Kr1ítňava a 1.). Cenný Je l záujem Wal
tera Labharta o dielo Jána Levoslava 
Bellu. V . P. 

e v OKTOBRI s! prlpom!na životné 
JUbileum zaslúžilý umelec Jura j Kubán
ka, významný tanečn!k, choreograf a re· 
žisér, prlek opn!k progres!vneho scénic
kého spracova nia ludového tanca na 
Slovensku. jeho meno je nerozlučne spo
jené so Slovenským ludovým umeleckým 
kolekt!vom od za loženia telesa až po
d nes. Podsta tne prispel k fol'movanlu 
profil u a umeleckej orientácie súboru 
v jednotlivých vývojových etapách. Pri 
J.) r lležttost i životného jubilea uviedol 
SĽlJK 5. septembra v Dome ROH tanečný 
gnlnpro~ram z tvorby juraja Kubánku; 
v reprezentatfvnom výbere priniesol 
prierez choreografickou tvorbou, ktorá 
vznLkla v spolu práci so skl adute lmi 
f. Cikkero m, T. Anclrašovanom, P. Ton
kovičom , ). Pálk om. S. Strač lnom a l. Zel 
Jenko m (Hviezdnatá noc, Kuruc\ Podpo
J1i1nsk a mlad, Myjavs ká nálada , Na stred. 
vulallka . Nu ko niec muziky u t. ). Okrem_ 
cho reografií . ktoré tvoria dodnes sú časť 
kmeťl ového repertoáru súboru iJ okrem 
o bnovených prác bol a uvedená p remié
l'il noveJ chor eogra f!cke j ve1·z ie tanci! 
Na jánn ( tnHihrt f Cikker ) - URB -

ll. muzikologická konferencia 
V dňoch 21. a 22. septembra t. r. sa v 

Bra tislave uskutočnila Il. muzikoiogickA 
konferencia na tému Skladatelské poe
tiky v slovenskej hudbe a hudobnoteo
rctický seminár Kompoz!cla a štruktúru 
venované životnému jubileu národného 
\IJlllelca profesora Eugena Suchoňa; ges
tormi boli Slovenská umenovedná spo
ločnost pri SAV, Zväz slovenských sklu
datelov a koncertných umelcov, Ume
novedný ústav SAV a Slovenská fllhar· 
mónla. 

Konferencia, ktorú otvo~ · predsedu 
Zv!!zu slovenských skladatelov a kon
certných umelcov zas!. um. doc. dr. La
dislav Burlas, DrSc., su venovala predo
všetkým tvorbe Eugena Suchoňa z rO:~;· 
nych uhlov pohfa du, pričom, pra vda, ne
mohla byt vyčerpávajúca. Popri sloven
ských referátoch bol! prihlásen! aj au
tori z Ciech u zo zahraničia, žlal , vla
ceri z nich (zo štrnástich slovenských 
jeden, z dvoch českých jeden, z troch 
zahraničných dvaja l svoju tlčast z rôz
nych prlčin odriekli. Ak niektoré z prls
pevkov venovali Suchoi'lovej tvorbe ce
lostný pohlad (Igor Vajda: Osobnost, 

život a dielo Eugena Suchoňa; Cubomlr 
Chalupka : Prelomové diela Eugena ~u
choňa; V. jegorovová: O niektorých čr· 
tách Suchoi'l ovho hudobného myslenia l. 
zaoberali sa dalšie referáty člastkov9-
ml problémami skladatelovho hudobného 
jazyka (l. Hrušovský: Suchoi'lova orches
trálna tvorba, J. Albrecht: Komorné 
skladby Eugena Suchoňa, P. Smol!k: su
choňova Krtltňava, L. Pavlovičová: Teo
retik Suchoň, T. Sedlický: E. Suchoň u 
hudobná výchova na Slovensku). pričom 
boli cenné najmä Ile pr!spevky, ktoré 
bližšie osvetlili korene, resj2. domáce ll 

európske s(lvlslostl Suchoi'lovej tvorby 
(Chalupka, jegorovová, Albrecht). Pri
jemným ožlven!m boli spomienky na o
sobnost Eugenu Suchoňa - pedagóga 
tlmočené jeho žiakmi (R_ ~ybur\č, I
Zimmer), resp. stručný prehlad vo tli 
me a telev!zll v prlspevku j . Lexmanna, 
popretkávanom projekclou viacerých 
vzácnych dokumentov, ako a 1 referát 
B. Krišku K javiskovej interpretácii Su· 
choňových diel. Problematikou vplyvu 
Sucholíu na domácu tvorbu sa zaobe
rala z. Ma rtlnákovli, osvetlujúc po-su· 

choi'lovské skladatelské generácie z toh·
to nevšedného zorného uhla . 

Seminár o kompoz!cll a konštrukcii 
bol, žia!, na jviac postihnutý zmenou pä 
vodného programu : zo šiestich plánova . 
ných referátov odzneli iba tr i [ M. Adam
člak: Konštrukcia v kompoz!cli, J. Vy-· 
sloužll: Hábova teóriu hudby s c:)vanásti · 
ml tónmi, V. Bokes : Prlncfp zlatého rezu 
v hudobnej kompoz!cl! }. Skoda. Slubo· 
vaný a očakávaný h!bšf ponor do súčas · 
ných problémov tejto oblasti zostal na 
polceste. Nadhodenie tematiky na kon· 
rerencil však poukázal o na čast pálčivé· 
ho vákua našej muzik ológie a hudobne r 
kult1lry vôbec, ktoré by konečne ma lo 
zodpovedné Inštitú cie podntetit k účin 
nej a realizovune i konce pcii, umoži'l ujú · 
cej postupné vymanenie sa z periférnost l 
a izolácie. Na a bsenclu hladu po infoľ· 

movanostl sl nemožno stnžovaf: sve<J či 

o tom o. l. aj [uzd a neočakávaný) za 
ujem o ll. muztkologtckú konferenciu " 
nadv!lzný hudobnoteoretlcký seminár 11 

to na jmä z radov mládeže . -Ja . 

Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa 
Nn konferencii, ktorá sa uskutočnUn 

v rámci mnohých významných podujati 
venova ných životnému jubileu národné
ho umelca Eugena Suchoňa, som uvažo
val nad jeho komornou tvorbou. ZdOraz
nil som, že Suchoňove komorné skladby 
reprezentujú jeho skladatelské umenie 
v rovnakej miere ako extenzlvnejšle or: 
chestrálne a vokálno-orchestrálne diela. 
Skromné obsadenie ako l absencia zvu
kových zdrojov umožňuj1lclch použit bo
hatš! dotváracl senzuálny · materiál, pri· 
nútila často skladatelov nachádzať čis
to kompozičné prostriedky na vyjadre
nie a zvýraznenie hodnotných Idei. Pre
to aj komorná hudba vzbudl ťažšie nel! 
tvorba pre velké telesá spontánny zá• 
ujem poslucháčov. Vzhladom na to, ža 
Suchoňova komorné skladby tvoria hod· 
notný pendant jeho diel väčšieh rozme
rov, je dOležité poznať Ich, aby sa celá 
jeho tvorba zjavila v nových stlvlslos
ttach a v novej kvalite. 

Vo svojom pr!spevku som sa prlhová· 
ral za častejšie uvádzanie komornej 
tvorby Eugena Suchoňa, doteraz pomer
ne málo hranej. Ved napriklad jeho Kla- · 
vlrne kvarteto, op. 6 je neznámi) nll_lleq 
poslucháčskej verejnosti, ale aj velkej 
časti muzlkológov. 

O to s väčšou radosťou som prlvltal, 

e Svetové hudobné dni Medzinárodnej 
spoločnosti pre súčasn1í hudbu usporia
dajtl t. r. v októbri v Hongkongu. V ok
t6brl budúceho roku sa toto podujatie 
uskutočni v Angers ( Franctlzsko). 

e Medzinárodná hudobná rada 
UNESCO udelila tohtoročnú cenu skla
datelskej tribúny rlnskemu skladatelo
vl Jukka Tinesuuovl za dielo Tocco. Ce
nu mladých skladatelov ziska! Srdjan 
Dedte z Juhoslávie . 

IUadlter Státnej fllharmCinle v Koili
clach vypisuje konkurz na obsadenie 
volných mlMt v orchestri: 

- ved1íceho skupiny kontrabasov, 

- do skupiny husll. 

Prihláliky posielajte na adresu, SFK, 
Dom umenia, Moyzesovo ul., 041 23 Ko
iiice. Termin konania konkurzu olnámi
me uchádzačom plsomne_ Cestovné hra· 
dl111e iba prijatým uchádzačom . 

Státne divadlo KoAlce vypisuje kon
kurz na obsadenie: 

- miest sólistu opery (tenor a bas l, 
- miest v speváckom zbore opery 

(všetky hlasové odbory). 

- miest v orchestri opery: viola (tut
li a zást. vedúceho 1. kontrabas, 3. fagot. 

:1. pnzanna. bicie. 

že sa 21. septembra v Mozartovej sieni 
uskutočnil koncert z komornej a vokál 
no-komornej tvorby Eugena Suchoňa, 
ktorý obsahoval diela tak z raného tvo
rivého obdobia ako i z obdobia jeho 
neskorej tvorby. Odznel tu cyklus pia
tich piesn! pre mezzosoprán a klav!r, 
na básne l. Krasku Nox et solltudo, kto
rý patri už do• štandardného repertoáru 
slovenskej piesňovej tvorby. Z rovn!lké
kého obdobia pochádza a 1 Malá suita s 
passacagliou, op. 3 pre klavlr. balej od
zneli tri plesne pre vyšši hlas a klavlr 
na básne Petra Stllichu Pohlad do ne
známa, dielo, pochádzajúce už z ne
skoršieho tvorivého obdobia, podobno 
ako záverečné Poéme macabre pre hus
le a klavlr, op. 17. 

Hoci to bol v podstate krátky kon
cert, obsahoval hodnotné diela podané 
na vysokom <Stupni umeleckej náročnosti. 

Obdivovali sme suverenitu ako i súhru 
Dagmar LlvoroveJ, štipendistky SHF a 
.klaviristky Bianky JuhaňákoveJ 'l" Inter
pretácii plesne z cyklu Nox es solltudo. 
Bol to presvedčivý, umelecky angažova
ný výkon. Malá suita s pauacagllou v 
podani Dany SaturyoveJ·Saillnovej, tak
tiež šttpendlstky SHF, vyznela v doko
nalej virtuóznej farbitosti a s tngre · 
dlenclami, ktoré dokážu dotvortt dielo. 

e Pla cido Domingo podnietil v Bru· 
sell vznik Operného projektu pre mla 
dých spevákov zo štátov Európskeho 
spoločenstvu. Účastnikov vyberú na zá· 
klade národných konkurzov. Mládežn!c
ka operu bude mat premiéru v máji 
1989 v Benátkach ; nasleduje turné po 
západoeurópskych štátoch pod taktov
kou Rlccarda Chatllyho. 

KONKURZY 
Plsomné prihlélky s uvedenlm vzde

lania, resp. praxe posielajte na rladltel
stvo St. divadla, Sro bé rova 14, 040 OO 
Kollice. Cestovné hradlme len prijatým 
uchádzačolll. 

ústredný riaditel Slovkoncertu, čs. 
umeleckeJ agent1íry vypisuje konkurz na 
obsadenie vofných miest : 

pre ústredie Slovkoncertu v Bratisla· 
ve: 

- dramatur~ 3 - koncertné oddele
nie - vážny žáner, 

predpoklady: VS hudobného smeru. 9 
rokov praxe. 

pre Krajské stredisko Slovkoncertu v 
Košiciach: 

- umelecko-pl"'lvádzkový námelltnfk, 

- dramaturg 3 - ved . ineJ hudobnej 
IHnnosti. 

zvýraznit a vyzdvihnúť jeho obsahovy 
zámer. Fantaziiný moment, akým Satu 
ryová oživuje skladbu, je výs ledkom vel 
kých Interpretačných schopnost!, s toja
cich na pevnej báze aj technickej vyba_" 
venostl klaviristky. Cyklus plesni Pohlad 
do neznáma predstavuje už výrazový 
svet vzdlalenejšl od primárnej podob y 
juvenilných s kladieb a spôsobuje preto 
nemalé problémy v poňat l. Mirosla\' 
Dvorský a Karol Toperczer však túto 
úlohu zvládli velmi dobre. Podali výra 
zovo ucelený obra z o s kladbe, keď do · 
kázali spoji( výrazový prejav každe[ čas 
ti Ich vzájomnej jednoty a koherentnos 
ti. Poéme macabre pa tr! k známym •l 

často hra ným lnštrumentálno-komorný.m 
dielam. Náročné, fa ktúrou l harmonie 
kou štruktúrou zložit é dielo zvládli Jind · 
fich Pazdera a Milan Ivan na obdivu 
hodnej úrovni, optimálne sa tdentlfiku· 
júc s jeho výrazom a zámerom. Svo jim 
poi'lat!m dokázali osloviť každého pri· 
lomného, pričom jedným z významných 
u podstatn~ch fa ktorov tch lnterpretáC! Il 
bola koncepčnosť a hráčska jednotnosť 

Hovoril som, že diel a s vojim podan!m 
oslovili poslucháčov. žlal, oslovených bo
lo velmi málo. Skoda , prišli o naoZ<ll 
hodnotný zážitok. 

)AN ALBRECHT 

W .... ro'lfm autoratvom, livotoplaat di· 
ta. atrateiat diela, autorov llbrlat, prekla· 
..._low, eatorow klavlmych vtfahov, YJ· 
lloatelov, prem16ry a Ich lnterpretow. 
6daJe k aotoblolraflcktm materl6loa, 
diela podla Uarov, vleobecot meant re
....... al. 

No'lf katal61{ ale je p6hp 1drojom 
blfonatcU o Waaoeronj hudbe, ale v 
ae)ldnoa prlpada late prispeje k utas· 
BHl• maobha faktov a kontextow tvor· 
., autora, ktonbo liYot a dlalo 86 do· 
da81 op.radnt n~jadnou nad16d1koa, tJe 
te sud oa. 

e 9. a ugus ta t . r . zomrel vo vek u 
83 rokov Glaclnto Scelsl, preds tavtt ef 
európskej hudobnej a va ntgard y, niekdaJ 
š! žiak Alfreda Casellu a Ot torin il Res 
pighlho, ktorý s11 po zoznámení so 
Schtlnbergovou dodeka fó n lou upfsal te J 
to kompozičnej metóde. Krivka Jeho ú · 
spechu v poslednom o bdobf prudko s tú 
pa la. 

Predpoklady pre obidve funkcie: VS 
hudobného smeru. 9 rokov praxe. 

Termin konkurzu bude uchádzafom 
ozná111ený plsomne. Cestov.né hradlme len 
prijatým uchádzafom. Ntisluy_ 111ožný po
dla dohody. Prihlášky do konkurzu spo 
lu s dotaznfkom. životopisom. dokla_d_mi 
o vzdelan( a odbornej praxi zasielajte 
do 3 týždňov od uverejnenia v tlači 

na" referát KaPP. Slovkoncert. Michal
ské 10, 815 36 Bratislava. 

Slovkoncert. čs . u111 eleckti agentúra . 
Michalská 10. 815 36 Bratislava vypisuje 

Interpretačnú s1ít"až SSR - odbor or
gan 22.-25. tanuflra 1989 - Žilina . 

Podrobné informácie na koncertnonr. 
oddeleni. 



Celoslovenské oslavy 125. výročia Matice slovenskei 
l'učas troch dni ( 12.-14. augusta 1988 l bolo matičné 

mesto Murtin preplnené desattlsicuml návštevnlkov z 
celej nušej vlasti, ba oj zo zuhranlčla. Oslavy 125. v9ro· 
čiu Matice s lovenskej podčiarkli jej v9znam v súčas
nosti. je jedinou Inš titúciou, ktorej pôvodné poslanie 
nu poll vedy, umeniu a kultúry je zamerané aj na tie 
približne dva milióny Slovákov. ktor! z rôznych sociál· 
nych, národnostn9ch a ln9ch prlčln žijú roztrúseni po 
celom svete. 

Ptl prile:Wostl tohto v9znučného jubilea sa konala v 
novej budove Matice slovenskej na Hostlhore vedecká 
konferencia o s lávnostné zasadnutie V9boru Matice slo· 
venskej. rozširené o domácich u zahrantčn9ch hosti. 
úvodom slávnostného zasadania v9boru odzneli premlé· 
rovo matičné fanfáry, ktoré k tejto priležltostl skom
ponoval nár. um. Milan Novák a Sonáta pre klavir 
l v lnterpretácli Eleny Mlchalicovej) od zasl. um. Lu· 
dislnva Burlasu. 

Nu slávnostnom zasadnut! Výboru Matice slovenskej 
zaujal otváraci prejav jej predsedu nár. um. Vladlmlra 
Mlnáču, v ktorom zdôraznil, že - klúčovou úlohou 
predprevratovej M!l'tlce bolo pozdvihnúť úroveň sloven· 
s k ého národného životn na úroveň ostatných národ· 
ných životov v Uhorsku u možno aj v strednej EurOpe. 
Medzi dvoma vojnami mala Maticu klúče strážkyne slo
venskosti, obranné u ochranné funkcie , ako klúče roz
machu u rozvoja literárnej, vydavatelskej, osvetovej a 
spoločenskej práce. Dnes má Maticu mnoho u rozličných 
klúčov: najdôležitejši je klúč od tradlcle: zhromažďuje, 
opatruje u sprostredku je najzákladnejšiu čas! sloven 
skej národnej dedovizne. Ale aj Slováci v zahranlči, to 
je tiež jeden z klúčov, ktorý vis( na širokom opasku 
Matice. K tejto téme sa vyjadrovali o j hostia zo zahra· 
ničili. 

Matici vyréis t ll význumné osobnosti slovens kej hudobnet 
vedy - )ozer Kresánek , zborového hnutiu - )án Vu 
laštun-Dollnský 11 profesionálnej folkloris tiky - Karol 
Plicka. 

Do rámcu osláv bolo šťastne zukomponovuné otvorenie 
Múzeu Karolu Plicku v blizkej Blatnici , zu prltomnosti 
ministra kultúry SSR Miroslava Válku 1 š irokej vereJ· 
nosti. 

Expozicia múzeu su nachádza v bývalej Prónayovsket 
kťírll. )e vzácnym umeleckým dokumentom o živote 11 
diele nár. umelca prof. Karol a Plie ku ( 1896-1987) -
pracoval v Mulici v rokoch 1926-1939 u zuznu menu l 
približne 40 tisic ludových piesni u Iných prejuvov fu· 
dovej slovesnosti. Plickove fotogrufle a filmové doku 
menty svedčia o neobyčajne! umeleckej fantázii tohto 
tvorcu, ktorý svojským vldenlm zvečnil Slovensko a je
ho lud v neobyčajne bohatej palete umeleckej tvorby. 

Oslavy Matice slovenskej obohatil uj program l:udové 
pochôdzkové divadlo ( 14. 8. 1988 l. V uliciach a námes· 
tlach Martina účinkovalo vyše dvetisic slovenských dl· 
vadelnikov. č lenov profesionálnych dlvudlel zo SND v 
Brutlsluve, Divadla SNP v· Martine, ochotnlckych st1bo· 
r ov, dedinských folklórnych s ku pin z celého Slovensku. 
krajania z Polska, Maďarska, JÚhoslávle, Francúzska, 
Belgicku, Kanudy u Spojených š tátov amerických, znázor· 
ňujúc dejiny Slovákov od čias Samovej rlše cez Velkú 
Moravu až po súčasnost. 

Do rámca osláv bol vhodne zukomponovuný l folklór · 
ny program "Pieseľl života". V amfiteátri s kapucllou 
asi 15 tisic návštevnlkov odznel reprezentutlvny výber 
súborov, skupin a sólistov z celého Sloven sku, bil l Slo· 
vákov zo zahrunlčlu (Kanady, USA u Juh os lávie). ktorí 
v hudobno-folklórnych a tanečných prejuvoch predstuvl · 
ll súčasné štylizačné formy ludového umenia nášho ná· 
rod a . 

2tvým obrazom národného dedičstva bola reprezen· 
tatlvna výstava Matica slovenská v dejinách a dejiny 
v Matici slovenskej 1863-1988, ktorú Inštalovali vo 
vstupnej hale novej budovy Matice na Hostlhore. Kom· 
pozfclu tvori dvadsaťjeden metaforlckých kapitol, vytvá· 
rajúclch nu pôdoryse slovenskej národnej minul osti po· 
lyfónny obraz historických pohybov u trvalých hodnôt 
nášho národa. Nn výstave sú umelecké dokumenty od 
čias zakladatelov slovansk ého plsomnictva Konštantina 
n Metoda až po súčasnost . V prehlade sa predstavuje 
1 súčasná š truk túru Matice slovenskej a jej terajšie úlo· 
h y ako aj vnútrorepubllkové u medzinárodné väzby tej
to Inštitúcie. Tak ako výstavu, aj Archlv literatúry a 
umenia, svedči o tom, že Matica slovenská zostáva 
ochrankyľíou národných kultúrnych h odnôt. V tomto nr· 
chlve sa uchováva pozostulosf asi šes ťst o osobn osti nu· 
šej kultúry. Z toho vyše stotridsať je v Archive hudob
ných rukopisov, ktorý zuhrňuje asi stop!ltdeslattlslc jed
notiek hudobných pamlu tok. Sú medzi nimi tuké vzácne 
pamiatky, ako nupr. Brutislavský graduál z roku 1487, 
Fragment z !lustrovaného hudobného kódexu z roku 
1484, Aybllngerove Lumentutiones - pergumenov9 kó
dex z r . 1594, zbierku Anny Szlrmay-Keczerovej s nápev· 
ml s lovenských ludových plesni z prvých desaťročí 
18. storočia, Uhrovecká zbierka plesni a tancov z roku 
1730, Najstarši zlipls slovenskej hymny od Janka Ma
tu~!< <~. nlll . 

Obal atano• MaUce alonnakej, ktorý vyilla manlelka 
). Franclaclho podla uhrhu ). 8. Klemenaa, vyjadruje 
dve z6kladu6 myillenky Matice - cyrllometodejak6 tra
dlchr· ·a viealovauak6 vzéfomnoat'. 

Vyvrcholenlm oslliv [ 14. augusta) bol slávnostný gu
lukoncert Vyznanie, ktorý prenášala u j Cs. televlzlu Srn· 
tlslava. Dramaturgia koncertu sa upriamila na vrcholnt\ 
diela súčasnej hudby ( E. Suchoň, A. Moyzes , J. Cikker, 
S. Jurovský u G. Dusik). poézie, s ólového u zborového 
spevu, baletu a tanca. V programe účinkoval Ot·chester 
symfonlkov Slovenska , SĽUK, Spevácky zbor mesta Bru
tlslavy, Spevácky zbor Kysucu, nár. umelci E. Klltnaro· 
vá , M. Hajóssyová, O. Malachovský a !nl poprednl čle 
novia činohry SND. Program spestrili aj sólisti spe
váci - zahrunlčnl Slováci: K. Benková z juhoslávie. 
). Parker z Kan udy a E. Konečnlk z USA za sprievodu 
orchestra Sl:UK·u. 

Snlmka : O. Demo 

Ob~ahuje (J j zbierky slovenských ludových plesni: 
Slovenské spevy, zbierku Bélu BartOku, Andreja Hulušu, 
Karola Plicku, Emilu Hulu il ďalšieh. Celkove má vyše 
st oli sie plesňových zápisov. 

Prl sumarlzačnom pohlade nu výstavu a archlvne Ion
dy jasne chápeme 1 všeslova nské koncepcie Safárika u 
Kolláru, ktoré formovali počiatočné postoje Matice k 
hudbe, najm!! uprednostňovunle ludovej plesne ako jej 
fot'motvorného zákludu. Ba u 1 to, že po vydani Lucia· 
kovej Náuky súhlasu sa Maticu stala stredobodom, jad
rom slovenske j národnej hudby, podnietila J. L. Bellu 
k Myšlienkam o vývine národnej hudby a slovenského 
spevu a prispela k vzniku martinského· Slovenského 
spevokolu (pôsobila pri i\om skupinu skludutelov -
Kaduvý, Mel!čka, Bulla u !nf, s ludovýchovným zameru
nlml. Ba aj to, ako prispela k vzniku Figušovej opery 
Detvan, čl k zrodu štúdie M. Llchurdu Pr!spevky k teórii 
slovenskej ludovej piesne - dokladu spätosť so sloven
ským hudobným folklórom . Potom je zre j?Jé l to, že v 

Dôstojný záver osláv (obidva progra my prlpr uvll s ll· 
mom spolupr ucovnlkov režisér zas!. um. Jaroslav Sev
člk l umocnila scénu jozefa Cillera s lipovým listom [v 
matičnom znaku). ktorý sa obrátený ~menil nn symbol 
lásk y - srdce. Maticu s lovenská preš la z ložitými etapu· 
ml vývoja, ale vždy osta la verná sebe samej a ideálom. 
pre ktoré vznikla . Ostáva nndalej symbolickou matkou 
nás všetkých doma 1 vo svete. 
Záverečné s lová nár. um. Vladlmlra Mlnáču na sláv

nostnom rozšlrenom zasadnull Výboru Matice s loven· 
skej: ,.Ako su ukázalo, oslavy nemusia len sumarlzovnl. 
a le môžu aj inšpirovať. Bu vlostne len vtedy majú zmy 
se i a význam~. sú podneto m nu za m yslenie pre celil 
našu 'kultúrnu verejnosť. ONDREJ DEMO 

XIII. medzinárodná súťaž Bélu Bartóka v Debrecíne 
Debrecln. mesto ležluce v 

srdci tohto roku obzvlášt horú· 
ce) pusty, otvorilo 4.-9. júla 
svoje okná zborovému sp evu 
[\ žllo očarené krásou ludského 
hlasu. Každé dva roky nap\i\a 
sa tu odkaz Zoltána Kodálya: 
l:udský hlas, tento každému 
prlstupný, bezplatný hudobn9 
nástroj , je povolaný byt živnou 
pôdou pre široko sa rozvijajú· 
eu hudobnú kultúru. Rád cho· 
dlm na túto medztnárodnú sú · 
ťaž. Zúčastiloval som sa jej 
tukmer od samých zučlutkov 
a ko hosť l ako č len poroty u 
je pre mňa u dozaista aj pre 
os ta tných zborových dirigentov 
u odbornlkov miestom. kde je 
možn é zoznamovať su so s(l
t asnou úrovi~ou a celkovým 
vývojovým trendom zborového 
s pevu, s Interpretačnou úrov· 
M u vyspelých zborových telles 
z ce lé h o svetu a osobitne s 
1·ozvojom madarských zboro· 
vých telies a Ich zborovou il· 
1erntúrou. 

Medzinárodná s úťaž Bélu 
AurtOku je prlležltos tou na 
s tre tnutie š irokého okruhu od
bornlkov zborového spevu u 
•mudarskl usporiadatelia na zá · 
v erečných hodnotenluch vytvá· 
rajú podmienky aj na výme
nu názorov, ktoré prispieva Jú 
k s tálemu zdokonu lovanlu po
dujat ia . Toto fOrum má velký 
význam pre rozvoj súčasne ) 
7. boro vej interpretácie a súčas· 
nej 1. borove j tvorby . je vari v 
Európe jedinou zborov ou súfu· 
zou , kde povinnými skiudbuml 
~ú výhrud n e zborové dielu 20. 
s t o roč ia. Pritom, prirodzene, je 
1u kl ntlený dôraz nn rozvoj .t 
p i·opug(Jciu súčusnej madarske j 
z borove j tvorby . Dnes už m ož
no jednoznačne konš tut ovu(. i.e 
vd nk n te jto súťa ži sú zbor ové 
d ielu BurtOkove. Kodá lyove a 
Uľ1rcl ossove, a le aj Kocsárove . 
Le nclv a!ove . Petrnv!csove. Vu i· 
rt11VP F'n rkasnv P. , Szokol uy hu 1 

ďalšieh, repertoárovým! s klad · 
bam! zborových telies na ce · 
lom svete u dokonca, a k o som 
sa presvedčll , sú aj povlnn9ml 
skladbami na r ôznych medzi· 
nllrodných sCltuž\ach. Ak po
rovnáme v tomto smere na!u 
vlastnťí situ áciu, zisťujeme, že 
n aše spevácke zbory chodia sl· 
ce na medzinárodné sút aže, do· 
sahu)ťí aJ pekné výsledky (bo· 
hužlal, v Debreclne sa nám ne
jako nedari). ale chýba nám 
cltelne také fórum, akým je 
práve spomlnaná súťaž. A tak 
naše vskutku dobré zborové 
skladby nenachádzajú v dosta· 
točne) miere cestu do progra· 
mov zahraničných zborových 
telles. Na tohtoročnej súťaži v 
Debrecine sme sl vypočuli v 
podani cudzozemských telies 
len skladby P. Ebena u l. Lou· 
dovej. 

Súťaž sa konala v priesto· 
roch Univerzity Lajosa Kossú · 
tha (v akusticky velmi vhodne j 
promočnej sále). ktoré vytvára · 
11 pre účinkujúcich l obecen
stvo velmi pôsobivú atmosft'!· 
ru. Nu podujutl sa zúčastnili 
spevácke zbory z Argentlny. 
Bulharska , Kolumbie, Ceskos lu · 
venska, Dánska, Fln sku, Gréc
ku, Juhoslávie, Polska, NDR 11 
NSR, Talianska, Spa nlelska . 
Svédska. ZSSR , USA a Wal esu 
a ko aj velký počet ma dars kých 
zborov. Spevácke zbory s úfa ll · 
ll v týchto kategóriách : dets ké 
zbory. dievčenské zbory, mlíl· 
dežnfcke m iešané zbory. žens ké 
zbory, mužské zbory . komorné 
zbory u mte~nné dospe lé zhu 
ry . Súťa ž prebiehala v ka žde) 
kutegórll v dvoch kolách . pri · 
čom p1·e pos tu p d o flnl\le mu 
sei zbor z iska! s tanoven ý po· 
čet bodov. 
Nu~e československé zborové 

um enie reprezentovali Dievt!en· 
ský zbor Harmónia z Modq 11 
Foerstrovó komorné žens ké 
združenie z Pr.thy. Sta s tnejs le 
ot um fJ ieckv v~• rHznel~le ho lu 

Univerzita Lajon Konutha 

vystúpenie pružskéhu ženského 
zboru, ktorý zlskal vo svojej 
kutegOril 3. cenu, s polu so žen
s kým zborom z Debrec lna . V 
súťažnom vys túpeni uviedol 
skladby V. Sommera. Z. Fo l 
prechta. V. Neumana él B. Ma r · 
llni't. Porotu vytkla tomuto zbo
ru ostr é znenie najm11 soprá 
novej skupiny, čo ru ~ll o zvuko· 
vú jednoliatosť . Vystúpenie 
druhého nášho zboru z Mod1·y 
bolo poznučené nervozitou s ú
ťažného novl\člkn. nie nu jvhml
nej~ou dram aturgio u il a j n e 
dodržanlm s tanoveného lim itu 
pre jednotlivé vys túpenl<l 
1 s kladby krátkeho trvanlil ) 
Napriek vldltelnej s nahe zbn· 
ru úspe~ne r eprezentovaf. 1eho 
delegovania na to to fOrum h•J 
lu va ri pt·edčnsné. P1·1 vys ie ltJ 
ní nn takúto nl\l'očnú s lltuž ne 
možn o uphll!)ova ť krité ri A k.1 
legor!zácle v rl om <iclch merad -
11\ch. a le treh;1 vychlldzat z po 
znnnla úrovne le j ktore1 ~ it t o~ 

'l.H 

miesto konauia festivalu. 

Umelec ké vrcho ly vys lovene 
profesionálnej úrovne. dosaho 
val! tieto zbory: Kammerkore t 
Hymnia, Koppenha~:,en - z is
kill vefk (l cenu sútaže a l. ce 
nu v kategórii komorných z bo 
rov. Mléde!nlcky zbor Stock· 
holm - l. cena v mládežn!r. · 
kej kutegOrll ako a j v kntegó 
rll dospelých mlesaných zbo
l'ov. Sirenlan Singers. Llangol · 
len - l. . cena v kategórii žen 
sk ých zborov. Zo ZSSR súfutlll 
tr! zbory : Detský zbor zo Su 
c huml - 2. cena v detskej ku 
tegórl! . Zenský zbor z Tull nu 
·- 2. cena vo· svojej ku tegO•·II ot 

Cantémus. mládežnícky z bor z 
VIlnius u - 3. cenn. Vyspe lú 
C1rove1) mal •11 detsk ý zbor z 
Bulhars ka . mládežnícky zbo r z 
NDR . s pevácky zbor Ku llfn l'n 
s kej unlverz tt v z USA .t S tudio· 
koru z Flns kil. Mncrurs k é zbo~ 
IH k me r v každej k a te~o:ó rl l z í~ 
killl n !ek tur(t z l' lf'n : Dets k y 
t. hot' z Mis kull 'il 11 I"P. nal. Zen 
skl z ho r 1. DPhr•• 1"111;1 1'1 .·p 

na], Komorný zbor z Veszpré· 
mu ( 2. cena l , Dievčenský zbor 
z Békéscsaby (l. cena} a rov· 
nuký zbor z Debreclna (2. ce
na). 

Doslova najvllčšlm prekvape ' 
nim bol pre rni\U dánsky zbor 
s dvoma velmi sy.mpatlcktlll. 
talentovanými dlrlientaml. leb 
zbor mal svieže fa rebne bobal6 
hlasy, disponoval širokou lkll· 
lou výruzov9ch prostriedkov • 
technicky bol tiež dokonale 
prlpraven9. Obdobné kvality 
vykazovnl v ženských hlusocb 
aj nngllcký zbor. PredmetOII 
diskusii , a ko to už no posled 
ných medzinárodných sOl•· 
žluch bývu. bol gruz!nsky det 
ský zbor. Boli to obdivuhodne 
krásne hl a sy. so zvukovou far· 
bou a intenzitou zrel9ch, do 
spelých. Forslrovunle týchto 
hlasových liu nosti bolo však po· 
ci t ované nlw na1·ušente zvuko 
véhc krásna 

Bur tókova debrec!nsku lDI· 
dzlnfii'Odná S(J(už. oko sme sa 
mali možn os( dozvedieť, sto" 
ne málo pe1i uzl. Tohto roku 1111 
sa mohli p1·esved člt. že nalt 
nwdu1·skf prlutellu to naozaj 
myslia vll~ne s my~llenkou · 

s pevom k srd cu národov. Nd 
záver si1ťuže su v hole ~por 

tového šli1dl6nn 1! l konalo rOl 
lúčkové podujatie, kde sme 
sa n eubránil! dojatiu. Bo 
li #,ne s vedk runl takeJ attDO 
s fé r y. akú vldume nn wko.l 
čenlach na oza j význnmných m• 
dzinárodných poduiatl. Bolo to 
dô kazom toho. že v rámci dob 
re premys lene! kultúrnej poll 
tiky , m ôže byC uj žáner zboru 
vej hudby ve lkým a silným pru 
pagfltorom národnej kultllry d 

m ierové ho spulu:W!n najllll 
m lAd eže . Orove1) u tradiclt 
ná~ho zbn rovéh o spevu by w 
zns l(l ž lll 1 u nás lepšie pod 
t:hy tif tot o velké, kolektlvne 11 
me leck é hnutie u duť aj t011u 
111 zllnru plnú podporu. 

STEFAN 



REVUE H! 

S Jfľím Vysloužilom 
o Leošovi Janáčkovi 
Prl prile!itostl lesfdeslateho vfro~la 6mrtla Leola Jan6~ka, desiateho vfročla zalo!enla Jan6f
kovej spoločnosti pri Ceakej hudobnej apolo čnosti a tohtoročného brnenského medzinárodného 
muzikologlck,ho kolokvia, venovaného Leolovl Jan6~kovl, sme po!ladall o rozhovor predsedu 
fan6čkovej spolo~nostl prof. PhDr. Jlflho Vyslou!lla, DrSc. 

Ste predsedom )an6l!kove} spolol!aostl pri CeskeJ hu· 
dobaej spolol!aostl, ktor6 tohto roku oslbila daset ro· 
koY nojeJ l!laaoetl. Ako bodaotlte l!iaaost spolol!aostl 
&a toto obdobie? 

- P.redo.všet!k9m •by som rád povedal, že táto nová 
j&náč.kova spolQooosť nadiväzu:je na predchodcov. P-rv9 
pl'ototy,p jallláčikovej ~loônostl založi·! už V.ladLml.r Hel
!ert ·v ot rlodslaty~h •r'OkOC·h. Vo}na v!!.lllk preľlll~Ha ttíto čin
nos ť a až v §esťdeslil'tyoh rokooh sa ·uskwtočnll! dal šie 
pokusy o založenie janáčkovej ~oločnostl, v!!alk až vmt. 
·kOm Ceske.j ohudobne.j spol•OČ!lOStl sa konštituoval právny 
sUibjekt, ktor9 umDžll111 ttíoto spo.ločnosť linštltuclona·llz<>· 
Nať a 'VybVoriť hmotlllé ra orga.nLzačné podmienky pre 
rozvoj jej činnost!. ~ločnosť bola založená v Ostrave 
v má ji 1978, csntro.m a ťažiskom je však Brno - a ko 
tradičné ja.ná:č.kOIVSiké mesto. Za desať rokov sa spra!VIl 
.kus práce na poll p.I'qpB.gácle jarnáčkovho diela, n a po.ll 
edično.m l bácLaotefskQI!Il, Na poll propagaČlllQI!Il by som 
ľád vyzdvl1hol prácu :pl2enskej, ost•ro.vskej a br.nens.kej 
odbočky. P·okLal Ide o edičnú čl!nnosť, chceJ by so.m 
~pozrumlť na vy.ctávarnle bulletinu ja.ná10k ovej ~pol•oč
nostl. Má n ielen. lnfor.m.ačno,propagačn9 oharakter, ale 
sú v ľto.m uvádzané aj nlekt·oré n ové pozoruhodné š-tú
die, k to.ré akceJerujú nov? metodologtc.k9 prlstup k joa.
náčkov!. Oalšlm edlčn9m .počmrun je vydá;varnie vedeckej 
revue Actoa. jallláčklana, kde na·dvllq;u.jeme orua túto edlclu 
w šes ťdesia1tych rokov. Vedecká čLnnosť zauj!ma v čl:n· 
nost i t ll!jto organLzácle klúčové miesto. P.remleta sa do 
1b1111enskýc h hudo:bn?ch festltvalov, v rámci Mor?c'h sa 
raz za šty.rl ·a.ž šesť r ok•ov koná sympózium venované 
janáč'k·ovslke·j .proQlema tllke. P<l!prl tom sa pravidelne u s
.porod.úvaj\1 zasadnutLa, na lktor9ch sa dlskwtuje jed·na~k 
Q edlcl! jamáčkovho hudobného odkazu, a.le tiež o na
.pLso.n! novej mono~a\fle o toon~o tvorcOIVi, •ktorú napo
kon ol>javn?m spôsobom naČl'tol už Vladimir Helfert. 

Co by sa malo stať domiaantou l!laaosti spolol!aoaU 
" bud6cnosti? 

- Mys.llm sl, že je možné nadJV!.azať na to , čo sme 
uŽ u·r obtll a nlo&K·Ioré fQt·my člmnost! zdokonaliť. Predo
všet.k9m je potreba ča.stejšle a pravldel:nejšle vydávať 
Act<! janáčkla,na. Ako tíloha pre nás zostáVI!l rozšJrU 
pôsobenie spo1očnostL a j do l<n9ch oblasti. T9ka sa to 
na•pr. a j Slovenska , kiOO vznikom Slavenske.j hudo·bnej 
spoločnosti boli vy.bvorené predpoklady pre pr!,padné za
loženie janáčkovej ~oločnostl čl sesterskej odbočJ<y. 
Slovensko je podla mňa terén, ~tor? by po~reboval ta· 
.ktíto spoloč.nosť, n.ajmll po.kla l ide o propagáciu janáč
.kovho dleJa - a to nielen v Bratislave, ale i v mestách, 
v k·tor?ch pôsobia konzervatór i á, orchest.re alebo Qll)er· 
né sl1bory. ZAroveň by sa tu mohlo poukáza ť na to, 
že janáč!l<oOWI hu:d:ba vedra hudiby Nováka a1lebo Suka 
boJu !nš,plr<~l·tlvna pre v?voj modemej slovenslkej hudby. 

Od pllťdesiatych, ale inteaalvaejiie od sedemdesiatych 
rokoY je )aa6l!kovo dielo predmetom mimoriadneho a6· 
uJmu aalich aj zahraail!nfch iaterpretov. Predovl etkfm 
majstron operaé kompoalcie aauJimaj6 popredal! mies
to v rebrll!koch velakr61 aaltudouatch diel. Z6ujem 
o )an6l!ka Die je lea akousi chvllkovou m6clou, pretole 
celt teato tread m6 Jedaoual!ae st6paj6cu llaiu. Akfm 
späaobom vstupuje Ceskosloveasko, prlpadae aJ )aa61!· 
k ·OYB apolol!nosť do tohto diania? 

- Tento záujem - zo st.rany ~nterpretov, milzLkoló
gov, .01le .uj m asmédl! čl poslucháčov - je, nazdáv.am 
sa, vceLku prirodzen? a dal by sa cha•rakterlzova( a.ko 
súčasť určitého širšieho záuJmu o hudObnú tvorbu k·la
sikov 20. sto.ročLa. Doc·hádza na,pr. k renesancl! diela 
mloa dého Schônberga, čl ln9ch jooáôkov?ch s6č.asn1kov 
- sk•lada.terov prvej tretiny nášho storočia. Tento zá
ujem o janáčoka nie je len - alko ste naznačUI -
chv!f.ko vou módou. Svet objavu je humanllirn.us a ne· 
smlernu ideovú aktuáLnosť jallláôkovho hu:dO:bného od,ka· 
zu. janáček sa skutočne vyjadorl.llje k pálčltv9m otázkam 
ludského a prl;J.'odného bytia, zároveň s! vš!ma sociálne 
problémy a fllolioflaké otázlky ž!Jvota a smrti. Svojim 
dielom dokazu je, že je mo~né p!sať hudbu modemtl 
a stíčasnt1, ktorá všalk zArovefl nie je v roz,pore s t-ra
dlclou, l!laopalk, J a,náčsk vie vyťažiť z trad!cle 
.životodarné p1wky. Zdá sa vce lku banálne QI>él· 

<kovať, ak9 v?z.nam mal pre janáôklél fo~klór, je v!!a.k 
treba zdOraaml·ť, že jeho pr!stup k f.otkl6ru ne.bol r o· 
ma,nt lcký, a le výsostne m oderný, Objavuje v?ra·zov(l !dlo
mati'ku u štyilstlk.u f·olklóru: Práve tent•o prlstup stavia 
fa.náčk.a ,pl•n9m právom medzi k.la•sllkov hudby 20. sto 
ročia. 

Pok!a l sme za:z;namenall kvall.lallvny V7iostup janáč· 
.kovskej Interpretácie a pol.'ozumenla Ja•náčkovmu dielu 
v cudzine, svo ju v?znamntí tí lohu na dosiahnuti tohto 
stavu zohral aj cel ý rad česk9ch a slovensk9ch umel · 
oov. Spomenul by som na tomto m ieste š-pič kové vý· 
.k.ony pr! u.vádzanl }anáčkových kompozlcll Gabriely Be
t)ačko.vej·Cátpo.ve j, Petra Dvorského, dirigen tov Bo·hum!.JIJ 
Greg·ONt, Františka Jllka či Vác·l~v.a Neumanna. Nie je 
m ožné opomenúť ani cel ? rad našich v yllli•ka•jtíclch slé
čl.kových k vartet, ktoré janáčkOV·Ú h.udbu l•ntenzlvne .pre. 
bojtívali ( junáčkovo kva:11teto, Smetanovo kvarteto, Ta· 
l!chovo k•vorteto, na 'Sl•ovensku pôsobiace Trávn!čkovo 
kv.urteto a Iné). Môžem povedať , že udlržujeme k ontakt 
so svetovou fn.terpre tačnou špičkou, ale ž!U l , v niekto· 
rých oblastiach máme ešte rezervy. Mysllm sl, že je 
ro predovšet.kým v oblast! scénogr<lf!e a réžie, kde nám 
ch9bajtí ta1ké osobnosti, a>k ou bol nnpr . janlí čkovský re
žisér Ml•l oš W.asse.rbauer . 

Nedávno - v 111arcl t . r . - ste navitlvill )an61!kov 
festival v Parlži a onedlho potom aj ďalil! jan61!kovský 
festival v Spojených l UHoch amerických. Ako by ste 
charakter izovali pr iebeh a atmosféru týchto kultl\ rnych 
podujati? 

- PredovšeLký-m musl m po.veda 1. že lil'k Francúzsk u, 
olko aj USA sú posl edné vel ké hudobné krajiny, k!Oré 
v určitom ~lršom rllmcl ol>iHYUjú l<tnáčk a . MA n:s tom 

zásluhu samozrejme preduv§etJ<9m samotné janáčkovo 
dielo, a.le nie je možné nevidieť tls!Ue v ynikajúcich 
znalcov janáčkovho diela a or,ganlzátorov. Chcel by som 
velmi kl.adne ohodnotit zásluhy Guy E.rl~nna. autora 
rozsiahleho spisu o Leošov! Jal!láčkovt (vydanom vo 
FrancCiliSku l a pred6edu Janáčkovej spoločnost! v Pa
rlžl. Guy Eri'Smann má zásl·uhy na tom, že sa už konali 
niektoré reglooá•ll!le janáčskovské fest l·va.l y vo F.ranctíz
sku a pri pr.llež!'tosti tohto:roOOého jubilea velk9 rest! · 
va l v Padžl. Tento festival ma.! torocha tn9 oha·ra<kter 
n~ .naše hudobné festLvaly. O.rganl:zátori rozložll1 festi· 
valové dLalllie do dvoch mestsaoov, koncer.ty a predstave· 
nia sa nekonaH každ? deň. Napr. vo februári Vef.ká 
opera uvlect.la osemkrát Káťu KabwnoV'tl, v marCI zasa 
Komi cká QI>f!OO osem precLsta.ven! ostatnej janáčkovej 
opery Z mttve>ho domu. Pa.rlžsky resUva•l mal jedlneOntl 
Interpretačnú tíroveň, ved na.pr. obe apery boli na§tu
dované v češtine. Aby ra-ancť'lzsky dltvá.k rozumel deju 
Opier, teXIt libret~ bal VO f~arnctízs.kom preklade pre
m!etnutý Sll!bežne s jaiVI.skOV9m di an!m. Obe opery slá· 
vil! u francúzskych dlvá:kov ·~rlumfálny úspech, s rov· 
nak9m ohila&Jm sa st.retU a,j M>mo1111é a symt'onlo.ké 
koncerty. 

janáčkov fesotLva l v amerlo.kom Saint Louise sa kona l 
noa pozad! širšieho .rámca. Odmell t·u nielen skladby 
Leo!!.~~ jarnát ·ka, ale a1 reprezen~a.tlvne diela českej a slo· 
ven'Skej hud•by. Okrem Janáčkov9c.h dl.el dominantu fes
tivalu tiV'Oiľ~li k()[IljpOIZicle Smetanu, MaortlrnQ a Suchoňa. 
Inlclá:tarom a ·hlaiVlllS'rn orgarnlrzálrorom fe.stLva:lu bol pro
fesor M. Beckernna.nn, od~hov<lll.lec b1111Ems.keJ muzi·kolo· 
.gwkeJ školy. Mysl!m sl, že sa mu podarilo zoorganlzovať 
podujatie, k.toré bude •mať pre amerlok9oh záujemcov 
o českú a slovenskťl bud:bu velk9 v~m. Z pozoru· 
hodn9ch fest~val01V9ch akci! by som sa chcel zmieniť 
o a.merloketj premiére jal!láč.kovej symfónie Dunaj, ktorú 
napokon pozná a.j slovens.k9 posluoháč. Symfóniu pred · 
viedol vyn~ka•júcl salnt-loulsk-9 orohester, ktort je po
varova·n9 za šWrt9 na:)lep~:t sym1on10k 9 orchester v USA. 
Z komom?c·h lroncertov ma mlmorl.adne zaujalo pred· 
vedenie komo.rného vokálneho cy.ldou Zá,pl.snVk zomizelého 
a.merlolk9m teno.ri:stoon Adamsonom, l«ort predniesol 
cy.klu:s v češtine - r .ovna.ko ako Smetarnove Veče!'lné 
plesne. Oce.nll so.m na•jmä vef,ktl mieru sto tožnenia sa 
so Smeta111ovou a )aná~ou hudobnou rečou, ktoré sa 
prejavilo nielen v oblt&Sti deklamáci-e čl prozód!e, ale 
tiež v adekiVá:tnoon porozumeni a tlmočen! obsahového 
posolSitv·a oboch diel. V l'OC'l:hovore po. koncerte sa mi 
pán Adamscm priznal, že je'ho starý <ttec bol Cech, 
predpokladám teda, že táto- okolnosť !)l'i~pela k spevá· 
kovmu hlbOkému a vn11'tornému vzťahu k oboon dielam. 
CeLko ve bol program festlva J.u v Saint Loui se verm~ zau jl 
mav9 a vynalieza.v?. Vedra r~prezentaUvny.ch, preva~ne ko. 
mo.rn9ch sk la dieb Leooa jallláČ>k~ . tu zaznelo a j nlekof
ko menej znl!.mych kom,po.z!cl! zo slkladatel Dvho tvor\
véh,o obd·dbla. Skocta, že v Salint Louise nemajú vla.stn~ 
apern9 st'lbor; v rámci festltva lu sa n~arllo uvlest 
žiadnu z janá0kov9oh apler. 

Spo'loôn9m rysom amerického a·j f,ran01lzskeho fest! · 
valu bola skwtočnosť, že lc•h stlčas(oo boli aj muzlko· 
l·oglcké kololkvlá. Na oboch sa ztlčaost•nill česk! aj slo
vensk! h'llldobn! vedel. Muslm pove.da·ť, že sl svoje re
feráty ,prlipra'VIli n~ vysokej odbornej 1l.rovnl, pravda, 
vždy v jaz)"ku pr!sJušnej 'krajiny, a !e a,j 'v rámci .dJs
kusU vedel! pohotovo a fundovane reagovať na najTOz· 
ne·jšle O!táliky. 

Ako sa v6m Javia - aa a6klade a6vttevy týchto dvoch 
festivalov - perspektlvy inteaalvaejlleho uplatnenia 
Dielea )an61!koveJ tYorby, ale vGbec nejlepllch diel l!es
kej a slovenskej hudby na fraacúskych a amerlckfch 
p6dl6ch7 

- Ceská a·j sl•ovenslká hudba (.prav·da, v t9ch najrep· 
rezentat!'vne.jšloh dielach l sa !nter,pretuje talk v USA, 
a.koo a1j v o Franctlmk•u. Prlrod2ene, s(l tu ešte da.lšie 
.mOŽlllostl v je1j upla·tnen! na okoncertn9ch a opern?ch pó
diách. Mysllm sl, že n.apr. Bohuslav MalrtlnQ by sa 
moho'! viac h·rať vo Francú.zslku a j v USA. Ved v oboch 
kra_j!pách dl hé roky pôsobil, tu komponoval svoje diela. 
V ~lnt Lou·!se ma lo na.p.r. vel.k9 tlspech Duu. pre husle 
a violu od Mar.tinO, rovnako t\spešn9 bol a j Eugen 
Such·oň. je to teda otáizlka pr~d'O'V~enk9m dobrej propa
gačnej č~nnosti. Zároveň ver~ na tomto poll znamenaj(l 
osobné kontak.ty a osobná zaangažovanosť; pélll'!žsky aj 
salnt·lou!Siký !esuv.al by bol nemys1Hef.n9 bez osobnej 
zaangažovanosti ET!smanna a Beokermanna. Je však 
potrebné pracovať aj reclpTocne, to znamená, že ame· 
-rlcká aj fra-ncúzska stl.'a.na ma·}CI záujem na uplatnen! 
hudby svojich sklaodatelov v Ceskoslove.nSikU. Tohto roku 
sa k·onajú na:p.r. Dni britske j h'\1-dby v CssR. Brno aj 
Bratisla va sa významne podle la na te}to akcii, budtícl 
ro·k by sa m ali kona ť Dni fran.cllrz~kej hudby. Nazdáv'llm 
sa , že a j v americkej hudbe by sa našli zauj!mavé osob· 
nosti a 2Jaujl•m'llvé diela. Upozornil by som aspo1~ na 
Charlesa lvesa, ktorý- je zatl·a f u nás vloa.c 'llllenej ne· 
~mámou osobnosťou , a•vša•k mO.ž,eme ná jsť ve lmi za u j l · 
ma.vé ,paTalely medzi jeh.o u n&pr. Janá č:kovou a lebo 
Hábovou hudobnou rečou. je nepochybné, že tieto kon 
ta kty a for my v?meny hudobných hodnOt je treba ne
ustále rozvl ja f. 

K pravi delnému uv6daani u )aa6fkovýcb hudobnfch 
diel Je v p"om rade treba mať kvalltné ;'lotové mate· 
riály. Ste predsedom edil!nej rady pre Sdborné vydanie 
)aaál!kových hudobných diel. Ako pokral!uj6 práce aa 
s6bornom vydani a ktoré s6 najdäležitejlie pr oblémy, 
a ktorými aa mus! sdl!asnf jan61!kovskf editor vyrovnať? 

- Vydá•v.un!e janá·č.kov.ho diela v krLtiC:ke j ed!cl! je 

1edna z naj·významnejšloh a.kcil ja.néčkovskej sta·rost l!· 
vostl v CSSR. Za desať r.o.kO'V činnost i edične j rody sme 
vydali osem zv!IZ'kov. cel ? r.ud dulšlch diel je na vydame 
pripravených. Existuje, žlal , velmi málo kVa l1ftkov.uných 
edtto:rov Pov!tč~l·ne ~"!TTe lr.h museli špeciálne vv~k~llť. 

Prof. PhDr. Jifl Vyslouiil, DrSc. Snlmka : v . Vaňäk 

Nároky, kotoré stí kladené na janáôkovského editora, 
stí do značneJ mle:ry odl~é od t9ch, ktOTé mus! splňa( 
trebár s smeta!l1'ovsk9 či dvofák ovsk9 edltor. Janáč.kOIVo 
hudobné dielo prLpraNuJe editorovi ce19 rad n.ajrOzne j· 
šlch nástrah. P<rar:oonná zálidadňa .je tu značne rOma· 
rodá. V sedemdesi•811YC·h r okoch sme prlk~roč H! k prlpra 
ve kirltlclkélho a stíbor.ného vyda111 ia. Bol! spracované 
edičné zásady, bol p.rl pNwen9 oe,J•kový- l'·OZvrh diela 
a začal pracova ť menši tlm, zd ružený okGio hudobno. 
vedeckej k omisie janáčkovej spoločnosti. v priebehu 
práce sa obja.vlll a j n iek toré pr.oblémy : ak o pracovaf 
s hu.d<>bn9m textom u a'kým spôsobom vy.bavlt edfclu 
kritickým arpará.lom. V podstate sa ukázalo, že zásady, 
ktoré boli vydané aj kn!~ne, sú dobrou zá-k ladi'lou. pre 
činnost edičnej rady a1j ediotorov. T!e~D zásady nechá· 
peme a•k o neja.kú dogmu, naOtpoa.k, o'tvá·rajú možnosti pre 
dotvorenie a domyslenie u.rčLt9ch pr lnclpov či det.al l 
n?ch riešen i. 

Bl'no je ul tradil!ne - od l!ias Vladimfra Helferta -
centrom jaa6čkovského b6dania. AJ keď toho bolo o )a· 
a61!kovi naplsaaé äutol!ae vera, mysllm sl, le nn 
predsa lea l!ak6 vydanie komplexnej monografie aa 
6rovnl dnelaej muaikol6gle. Staršie práce Jana Racka, 
Bohumrra Sttdroňa, Jaroslava Vogela sú zaiste obJaval 
a v mnohom aktu6lne aJ dnes. Helfertova monografia, 
koncepl!ae vefkoryso rozvrhnutá a metodol.ogicky v mao
hom predbiehaj6ca noju dobu, zostala, f i af , tor:rom. 
Myslite si, le by ju mali Helfertovi pokračovatelia do
koal!lť7 

- Na.plsa•tľie m onografie o romto skluda•te!ovl je je· 
den z d.alšl oh centrá lnych problémov j<lná čl<ovskej sta · 
I'OStllvost!. Torzo Helfer~ove j monografie pod la mňa 
ukla-dá novým generác iám janl!čkovských bédaterov tílo· 
hu do:končlť toto dielo. Menov.an! uutClľi - R.ace-k, StM
roň, Y.ogel, naplsali zaujlmavé a cenné, stručnejšie nro
nografle, ale žloadna z nich by S<l ·nedal<l označiť za 
dielo vedeck é, syil1tetlcké a k·rillcké v ZJmysle modeMej 
hudobnej vedy, NajbHžš!e k tDmu.to l detHu st'Qjf prá.ca 
Vogelova, kt orá všu'k menej re f lek tu je vz(liJhy j.anáôka 
k hudobnej avantgarde 20 . storočiu, je skôr pohf.ad10m 
hudobnllka -intelektuála a dlor!genw. ktorý vyrástul na 
wagnerovsk-o..stll.'aussovs.kej tra dfcil na Janáč.k.a. Helfer· 
tova práca je dôsledne historická, avšak uplatňu je a j 
sociologické a psychologické metódy a hudobnoanalytlc· 
ký pr lstup . T9m je do značnej miery aktuálna aj d!nes. 
P.rekonan9 je vša1k He!fer tov h!stor!omus, .ktorý chápe 
jallláč·k<J v mnohom ešte z hladiska určitého obrodenec· 
kého pr !st llipu. v .td ! ho v!u·c'llTiene-j v smet.anovsko·dvo
ráJkooVtS'kých k ontextoch, menej sl všlma nu.pr . nemecký 
.hudobn9 ~Lvot v Bl.'lne, ktor? mal na vý·voj mladého skla. 
date la tiež velký vplyv. Pr·ekonaná je dnes il j Helfer· 
tova periodizácia. V stíčasnosl! vzniká pod moj im vede 
nim tlmová štv.or7JVII2lková m onogru fia o Leošov! janáč · 
'kov!. Prichádzame s koncepciou. pos!li'lujúcou systema · 
tolcktí, estetickú a !!lozo f!ckú interpretáciu jednotH.vých. 
obdobi jallláč'kovej t·vorlve j cesty. Chceli l>y sme výkll<td 
koncentTrovať nu jednotlivé l)roblémové okruhy. Pr·vý 
zvllzolk sa bude napr. vol<iť Leoš Ju nl\ ček - spolurvorca 
českej hu dobnej .k.ultú.ry na Mor<we fzdô t·uzmlme tu teda 
na}mll kul túrny aspek t), druhý zv1lzok bude m a ( n á,zov 
Zrodenie sk lada tera ... Prvý zväzok by mal vyjsť .zač lat 
kom devlltdes!atyc·h J.'OikQv. 

faa61!kovmu jubileu je venované aj tohtorol!né brnen
ské muaikologlcké kolokvium. Akými cestami by sa po
dfa vb malo uberať bud6ce bádanie o )anái!k ovi , jeho 
dobe a kontextoch jeho tvorby? 

- Pri koncepci! tohtoročného kolokvin sme sa snažili 
nájsť nové temat!c,k é o kruhy, k~oré by osvetlil i j<~náčkov 
tvo·r l vý typ z v!<lcerých stránok. špec ll\ !.n<.l po:wrnos f 
bude venovaná otltzkum modality, dalej výtk l<.ldu jeh·o 
hudobného diel u. Treti temat ický ok t·uh sa dotýka Sl<! · 
rostil i'Vostl o janáôkov.o dielo u nás, ale <lj vo svet2 
Co sa týka ďalšieho roz.voja bádani<.l o janáčkovi, my:
llm sl, že je tu !n~pl ralfvna vaša poznlimka .. o je ho 
dobe". Práve poznunle janáčkovej doby v konk t·étnych 
podmienkach vtedajšieho Brna je jednou 1. Cilo·l1 lmlílč 
1kovského vý-skumu. 

Ako univerzitný profesor máte možnost furmovaf ml11 
dl\ muzikologlcktí generáciu . )e pre ňu )anái!ek prffaf 
IIYou témou ? • 

- Myslim sl, že áno. Cel ý t•ad našlch ~t uclentov prt · 
šiel už na škol u s vyht'imeným posto jom k tomuto skl'il 
datel ovi. A j ked je št,údlum hudobnej vetly komplexné, 
vždy sme sa snažili pamllta( na junáčkovskú pl'Oblema
tLku v rámci napr. špeciálnych seminárov atd. j e všalk 
dôležité, aby sa študenti, kt or! si nájdu báclate l sk ý- vzť·all 
k janáčkovi už počus škol y, m ohli tejto· plX>blemait!tke 
venov.af aj pri svojom po.volunf. 2tar, vedec·ký joéln áč 
kovský ústav .neP.x!stu,je, aj ked napr. práve pre edičnú 
činnos ť l>y l>o lo t•r el><l mnf pl"ofesioná lny ch bádatelov . 
v Brne by sme tiež potNl bov.a li v !tčšl pačet št.udentOIV 
.muzllkológie, p1retože z väčšieho poč~u sa ulste w ac 
.posl·ucháčov môže ~pecla l!zova C Pre mlad9ch muzl•ko 
lógov je Janáček - mysllm sl - zárukou pr l tažllvo.st ! 
svojim geniálnym dielom, svojim humanl'ZI!Tlom u &k~uál . 
n ostou. Je tvorcom ktorl vie sn·hnút, ktor? nenecháY<I 
nikoll o chlarlným Pripravil : MI LOSLAV BLAHYNKA 



REVUE Ht 

0 rc est rá lna tvoroa národného umelca Eugena Su-
ch'Oňa je o:brovStká téma, ktorá si vy!aouje aJ kon· 

mlk.t a k onfrontáciu s drama,tlc.kou tv.o11bou skla d·<l!tela. 
Ie to ·téma prlnatjmenej na kandidátsku prácu, na štúdiu 
vel-kého orozsa•hu z pera. trenomcwaného vedca, alebo trmu 
ved,ok~ch pracov.nilkov. Nasled'Ujúci prfspevok bude pre
oo len stručným :wmysle.nlm sa .nad hudbou, ·kto.r.ú som 
st opi! t a <OP!! t prehrá·va l, kont.rontoval s pa'l'tltúraml 
a kflorá ml bola bllzka už oo študl jnýc·h Tokov . .Počul 
som ju mnohokrát, ale n fkdy mi nezovšednela. Snaf!l 
som sa pTisvojovať sl ju ako člo.vek, k,tor~ sa neustála 
usli'uje, aby sa ,predmet jeho obdLvu stal tr·valou duc.hov
no.u súč,asfou jeh:o bytia. V Suchoňových part!ttlrach 
som vždy niečo objavoval ; bolo ·to dobrod11užstvo, éllké 
zaofDjeme Z<11každ~m pr i skúmatnl a ob}a.vovanl predtým 
neznámeho objek·tu. 

Suchoňova orchest'l'álna t>vorba má pod·l a môjh~ná.Zo
ru t:r! genetlC'ké, cha.ra.kterls tloké v.JasLnost!: l . je ne
oc!Jny,sl!telne spojená s k lavlrom, s •kla.v~rnou Lnšp!Tá· 
ctou, 2. je terénom, na ~torom Suchoň naj<alk\trv.nejš!e 
roovinul svoju majstr ovskú variačnú teC'hn:lku a 3. je 
drnmat!ckým umenlm par excellence, vo viacerých porl
padoc.h fu111kcl·onuje a ko pr~p.rava 1 dozn.!eva.nle javis
ko vého d!'amatldkého diela; skladatelove orcthestrálne 
dlel'll, najm!! z tvori vého o:k11uhu Krútňavy, sú natol·ko 
s ňou Z!'astené, že tvoria s touto operou homogénny 
symf<Onl ak o,droma.Uo.ký celok. 

Pr~ šMtl<stl'ke Suchoňov~h cm:hestrálnyc·h a koncer
tantn~ch skladieb tretba rozllšlt p.rlpravné študijné prá-

Spll·tost Suchoňovej Ol'chesttálnej hudby s opernou 
je taká známa a evident.ná, poukázalo na ňu u! tolko 
komen!tátorov a anaiytlkcw, že nie je n.a tomto mieste 
potrebné, ale an! mofné rozvfjat fU do podrobnosti. 
Z dôlef!-tého komplexu prvkov a vzťahov medzi Suoho· 
ňovou orc.hestráLnou a dramat!<*ou t'Vorbou chcem spo
memtt p.redoWetk~m rnottv.!;cko-.tematlcké znaky, ktoré 
sú nosktelmi· chooalkteT!stlckého drama·tlckého gesta a sla· 
ha·}ú a~ po Svätopluka. Majú v~ostn11 f·un.kOiu d.Nlma
tlckého výreeu, us.por!adania celko.vej fo.rmy a tva.ro· 
va.nla tek,tonLky. Sd prvd<aml, ktOII'é skladatel na·jná.pad. 
nej.šie reallwval práve v SNojej klavtrnej a orchestrá·l· 
nej hudbe. 

Suchoň utvára hned v zatt.atkoch svojej zrelej tvo.rby, 
v trtds!attydh !l'Okooh út.var, k·tor~ sa stal pbHe.rom jeho 
huddbnéh:o myslen•la; nie je to motf.v, ale·bo téma v kon· 
venčnom zmysle, net9'ka sa len článilroN hudobnej fonny, 
éllle je aokous! enUtou, podstatou hudobného myslenia, 
psychLky skladatela, premietrwtej do ol>.jek~f,vnych pro· 
oesov9·Ch prlebehov v malom 1 vefkom. je to tr!atdlc·k ~ 
IÍitva!', oa.nat!l by som ho "dikcia v.J.ny" - 90 sttl.pajú
cou fázou, vrcholom a klesa:~u, depresly.nou, resp. 
vyrOWlá.vatjúoou fá.:wu. U2 v SerenMe pre sláči·ky mô
žeme zistiť prvé zretelné ná~neky teJto "!Vl ny", k.torá 
sa deUnľtfv.ne profil.uje v Baladickej su'ite a Fantá.Zii 
pre husle a orchester ako v p.r!amych predstupňoch 
Krútňla·vy. 

Zo zálk.ladnej biLThky, z tohto gesta rastie u Suchoňa 
všetka !kéllma·ucokosf, od n.ajmenšlch prvokov motlv!cko· 

Suchoňova orchestrálna tvorba 
ce z d·ruhej poiovlcny c1vadsta~ych rokov, v k<tor~ch Sl<l 

sklada;tel pootkNoky Jen zo:z.namovai s orchestrom, od 
xrelých kompozlc!L Do Pl'·VeJ sokUipLny patria tieto diela: 
Koncentná pred·dhre pre salónny o:rc.hester, Elégia pre 
·P02a unu a m:ul~ orehester, Symfonletta In D pre matl9 
aol'Cchester, Nok•tut'no pre violončelo a ol'cheso.ter, symfo
nloká bá.seň Noc čar.odej:nlc pre o.rchestel', Balada pre 
lesný ·!'Oh a oorchester. Z vl<JJSt.ného, zrelého o!1dobla skla. 
d.atecfa d·olk,urmentujeme štyri (.päť) d•!el pre velk9 or
chester, tri pre k omoroý orc.he.ster a šot y<l'! koncertantné 
skJadby pre sólov~ n ásobroj a orchester . Such·oň nena
'p lsa·l Sf!mfónlu - s v9<nlm.kou Symfonletoty rustlky -, 
·k rorá však nie je v podstate aoutooh.tónoou symfonlokou 
'kom.po.zlcl ou. Napr'!'eu< tomu v Surchoňovej orchestrálnej 
tvorbe rúto a•bsenclu symfonlokej fo!'my vôbec nepocl· 
fujeme; d.ramatldkému néllturelu skladatela zrejme ne· 
vy;hovoval.o zovretie sy,mfoni2olllu dQ klaslok~ch zá.konl
tosti symf'()n!·ckej v~.stav.by. 

Kla!VI.r je prvotným Impulzom Suchoňovej orchestdl· 
nej hudby. je v~chooisokom ! prostredntkom. Suchoňova 
bn!H.r umentácl<a k lav!T.ne.ho pal'~U - v.l<l\stne nie konven
čná !'nšt!'ume·ntácla, .a:Je inš~!'urnenllatčná transfomnáclu 
(v Malej sul!te s passaca·glioo, Balatdlckej suite, Met<J
.morfózach ) dovofuje mu r.ozmanLté VII"Stvenie 7lVU·ku, zdô
razňovanie dopl i'mjúclch farieb, komplementarJ.tu prot·l 
hlasov, r ozloženie f.a.k,túry a nuansovante v 0vera šilr · 
šlch dlmena:lách. U niektorých S>k lada,tef·cw pozorovoaná 
klaivlma t.nvenônosť Je nedosta·t.kQm, u Sueihoňa je istou 
prednosťou so z.nakom orLginality. Hoci Suohoi\ov or
chester v rôznych dy.namlokýc.h polohách a prvkov~ch 
kontext•och niekedy prezrádUJ klavime výc.hodtsko, nLk
dy neznie ako in§t,J:1ument<Jvaný k lca'Vir. To je m ožné je
dine u kompoz!čného diletanta, ktorý sa u~po:kojl s me
chanickým prenosom d·o jednotlivých nástrojov. Orches· 
t~rálna verzia kla!VIr.noeho orlg~nálu je u Suchoňa sam o
statným a TelMivne novým artefaktom, dauo by sa po
veda ť aj o tináloom prekonávani kl.a.vlr a. 

Suchoň a ko d·obr~ a pohot·ov~ klavlrl·sta koncipoval 
klavl·nne diela, k·toré neskôr t.oonsfo11mova1 do oTches· 
tráJ,nej fa•ktú·ry takým spôsobom, že je v nich uf la tent . 
ne zakódova<ná a pomerne lahiko roz,poz.na.telná budúca 
Inštrumentálna štruktúra. Dá sa povedať, že kla.vlrna 
sadz·ba je t•u k'oncenttrMom orchestra, zatta.f akti'Vované
ho v Skl.adatef·O·Vej preds.tavl~oot.l, ale hla.vné črty bu
dúcej nástr ojove.j realizácie sú už v kla>vfmej sadzbe 
dosta točne zretelné. To je p.rtpad BaladiC'kej suity a mož
no v ešte v!lčšej mle.re Metamorfóz: v orl•gln álnej kla· 
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E. Suchoň: Metamorfózy - ukUka z orchestr6lnej verzie. 

v!.rnej verzH tohto diela je to ~ro z.11mý~faných Lnštru · 
mentálnych postupov, že sl v pravom slova ~mysle vy
nucujú svoju adekvát.nu inštrumentáLnu rearllzáclu . T~m 
sa dostávame k syntetlzujúcemu prepojeniu klavlrneho 
tvaru s orchestrálnym - vznlká akási kompozl·čná !.Il 
verzia O!l'lginál u a lnštrumentovaného varlac111tu, v k torej 
sa • ta•kmer stráca časo·vá priorita jedného čl dl!'uhédlo 
n v podsta te nie je ani taká dôlež~tá: nezasvl!ten~ by 
m ohol predpok l adať, že napr. OT·Chestrálna verzia Me· 
tamor!6z vznik la skôr, než jej kJavlrne znenie. Tento 
moment som zámerne pree~pono:val, aby som poukázal 
na paralelnoS>N Suchoi\ovej osobitej orchest.rálnej k on
cepcie s klavlrnou. 2ta·da sa v~ak prl·pomenúť, že táro 
chara·k<lt!Tistlcká črta Suchoi\ovej tvorby sa u,platňova l.a 
najm!l v obdobi trid si atych až p!!ťdesl<ltych l'O·kov, t. j. 
v akčnom okruhu K·Fútňavy, ku ktorej sa viažu viaceré 
známe orch<EJstrálne diela. Tvo.rba šesťdesiatych až osem
desiatyc h r·okov sn - okrem ďa lšieh dôležltejšlch mo· 
mentov - dosť zreterne od·klái~a od súznenla klavlro 
a ot•chestra n obid va žánre sa vl•oc vyhraňu jú , osamo· 
sta tilu jú. I n~ je pripod KráJa Sviltopluka, kde skladater 
z materiá lového i výt·azového h radisku uprednostňuje 
orchestrál ny podnet z pr.e dchádzajúcej tvor·by, ktorý mu 
zaručuje v~ rký dramatický oblúk ( Predo·hra a scén Loka 
hurlha k r ovnomennej Stodolovej dráme.). 

temalolckej evolúcie a! 1>0 priebeh celej čast·! , celého 
diela - v opere pr! postu,pnom zvl!čšoWllill oez priebeh 
dejst·va (spomeňme si v KrútňaJve na ktorékolvek dej· 
stvo, nra'}ml! na §tov.rté J s drama tLck~rn rastom do krizy 
(vreholu) a do vy.f'OoVn4.vajOcej ka.tarz!e. Ak 7lvl!čšu-jeme 
ešte dalej, stretneme sa s " vllllou " celej oper y. Celá táto 
skutočnost je jedn9m z hlavných kompone111tov nezvy· 
ča}nej št9loovej jednoty skJadatela, v nej sa. vert1ká.l<ne 
s~retá·va m11H'O'Skoplc ká štruktúra s makroskoplokou. MO
tivlckotem.wU.c.ké vlnenie prechád:z.a do te.k•tonlckej, glo
bálnej " vlny". 

V~dy, ked mfmam suchoňovskú asoendenôn.ú k.riovlk·U 
s vrcholom alko úchva tné gesto, spomeniem s! na trl
sl'anovsk~ motl.v s je.ho večne w:o,pnutou 116fbou, a le aj 
s .nena•pllllenostou tejto túžby. Porovnanie Suchoňa s Wag
nerom je velmi odvážne, ale obaja tvoroovlla majú mož· 
no v tef to symbolike vera spoločného. U Suchoňa tá to 
,;'<'l'!Ul" má VŠill'k šl!roký vý.ra.zový di<llpa26n, s!a:h'8júct od 
ly,riokoot~ k on.tern,platlivnost! a elegickosti až k v9zye, 
dramatlokému náopor.u, !m,pera<tlv.nost!, pas!onátnostl -
vždy v dTamatlckom, až t.ragiokom kontexte. je to sé
mantic ky un!'VeNáLny p.rvok. - Symbol sa ~k ne.k o.nč! 
- fáza vzostupu Je po vrchole okamžHe vyrovnávaná 
svojim protipólom - desce.ndenč.nos ťou. AJ tu sa stNI
tá·vame 90 :mačnou 1'07lma.nLtostou - huďba zostáva bud 
na úshl(povej v~ra.zove.J hladine, s opak·u túclm sa člán· 
xom, ktor~ dOIJll!,nov'al v ascendenčnej fáze, alebo je 
p·lne 1'0'7lV•IIru.l'tá, s oelou hlbkoo retal'dác!e a pádu do 
spodných oblasti dynaml:ky a tónovej polohy. Všetci cl· 
.ume vyrovnanie, uza.wetle, v~dych, uzm!eren~. niekedy 
prechád·za'l'úce do rezl·g.nác!e, v hudobnodTamatf.ckom te 
réne do kla·S>lckej k'aNIT:zle. 

V Suchoňove>J orohest!rál.nej tvoobe nemusfme fsť p.re 
prtkla.dy daleko: spomenul som Serenádu, ale na.jmll 
v Malej suite s passacagllou z roku 1932, ktorá je oJ 
v klaiVirnam originál! k oncipovaná dost orchest\"á lne 
a ktor11 Slklatdatel neskOr lnštr-umentroval , je celé Prelú
dium post<aJVené .na tomto suchoiiovsko m t!'!acdl.ckom sym. 
bole. Att'.!etta s Véllrla.ntQU témy Prel,ú:dla má a.n.a loglckú 
f yztogn6mlu, nevY'nlma.júc Scherzo l Passacagllu. Reml
n1soencllél na .konc! diela pl11pomln.a, že Suohoň svoju 
trládu v malom (v motlv.!ckotematLck om kontexte) pro
jektoval sQčasne do makro-vzťahov globáLnej f orm y ce
lého diela. Tento proces sklaoo•tel opakuje - a le uf na 
vyššej umelecke.j úrovni - v Bala.dlckej suite, v ktorej 
- 1. témy všetkých štyroch časU majd Jronzekventnú 

v lnovitú stavbu so širokým výrazov9m r ozsa.hom od hl
bokej ·kontempla ti!ViUQStl a.ž k 1ltočnému, pastonát.nemu 
rozbehu, 2. každá časť má asymetri!Ckú fOMl<Jovú orga
ntzác!u, s poswtutim krl~ého woholu k·u koncu čast!, 
ale v podstate so zre.tefmým v.lnov!t~m priebehom, 3. 
celá suita je ma.k•roskoplokým premlettWitim triády éllko 
pl"llllclpu, \llrcho l je v 3. časti a Largo con mallnconta 
- je anal ogicky k Malej suite - kontempláciou, 11&tu
pom , k·torý má c harakter k'a.taTZie, 4. je tu na vysokej 
úrovni variačná práca, anuc~pova.ná už v Ma le j suite 
a v Metamorfózach dovedená k V'!'Cholnej dokonalosti. 
Metamo rfózy, predchnuté varlačn'Ou technikou, sa však 
už trochu odchylujú od predchádzajúceho bala.dlokéh o 
drama·tt~mu : vyrastajú sice z k<mtemplá<Cie, ale už sa 
k nej nev•ra-ca jú; tch kata!l'zla je slá.vno stná, hymnloká, 
už patetická. 

Spomenuté kval Hy a vlastnosti Suohoňovej orchestrál
nej hudby sú projektované do súvislosti obi-dNoch Sucho
ňových opier, a le podr iaďované už špecl'fi okým zákonl 
~ostium javisokového diela. je zaujlmavé, že spomlnan~ 
prlnclp hudobnej v~sta.vby Suohoň v pôdstate zatina 
opúšťa ť s doznlewmim svojej diruhej opery Svätopl,uk. 
V tejto vývtnove j fá ze dochádza k Istému z.l,omu v hor · 
monlckom myslenl skladatera - Suchoň zn<tčne rozš l · 
rt•le že le_fnú kostru svojho preprncow.mého modálneho 
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systému, Oo má nemal~ vplyv na fONDUVante a tekto
n;~ok-6 vlastnOSitl jeho ďa lšloh diel. OsobLtá poráca s dva · 
ná>Stlm! t6nmt poznaču-je cLteln~m spôsobom jeho sre 
vebné m yslen1e : ešte pr.vé trt skladby jeho Siestich sltla· 
d1eb pre sláčLky predstavujd doznteVIanle staršieho tria · 
dLckého prlncftpu, ale 4., 5. a 6. čast toh!!IO diela sUne 
Ellkcent·u je s6nickosť n.a pôde v.olnej dooeka.fónte 1 k·ry~ 
tal tzáol'll novej suchoňovskej d'VIa<llásttónovej ak1rnUky 
ako premysleného S}'5tému. Z tohto už rezultujú mé 
stavebné vlastnosu , k t.oré bud11 p.redestLn•ova ť ďalšie OO' · 

ohestrá.Ine dlel.a, RaJpsodlckú fantáziu pre k lavi.r a or
chester, r o7JS'!ahly .pololnštruk.tlvny cyklus, komorn~ Kn 
lel.doskop ! Concert·lno pre klarlinet a archester. Do ar 
chestrállileJ fa.kttl.ry Sucnoňov~ch d1el sa dostáva silne 
éllkiUvny, pod.maňu:jdcl prvO'k fan.tazf.jnostl, Qzko spojený 
s Lnštl"umenttál.nym recltattlvom. Korene fantá-zie u Su· 
cooňa nemuslme ~ v tomto obdob! hfada ť v jeho kla 
stoky zovretej nuslovej Fantázl1 z r. 1948, ale skôr 
v k om.orn9c·h a k lavlr.nych skla:d,bác.h šesťdesl'iltych a 9e 
demdeslatyoh rokov - napr. v Kontempláctách. A o,plll 
nie je ná.hodné, fe práve začlélltkom sedemdesiatych ro 
kov Suchoň vytworJJ dielo, ktoré je skwPočnou kor·unou 
jeho tYO.l'by - Symfonlokú fantázi u B- A- C-H. Je syn 
tézou, po 'ktorej už nlikdy nedosiahol vysO'k~ stupetl 
originality svojich p.red.chádza}úc!ch špičkových kompo· 
zic!l, ale opl! t sa t'u vracia - a koby ce'Z filt er - Iru 
svojej starej hudohne·j ge.néze, k "vlne", k·u t·r l á.cte. Ak 
sl pozome vyp.o·č u·jeme pomald introd·ukc~u tohto diel<~ 
- no nielen tú, ale a j mnohé klúčové miesta - po· 
norlme sa opäť do sugestlvnej atmosféry, do nerobud· 
ml!telnej k·ontemplativnostl niekdajšej verke·J h·udby. Hud · 
ba Fantázie B- A-C-H je však u ž iným, preduc·hov 
nel~rn svetom, ž1j1lc!m vlast.n~.m životom, k·torý sľrácu 
~túry mladosti, a le p.rdtom sa nemôže ceLkom odtrhnú! 
od svojioh v~cho.dlskov~ch pozlcil. 

Na tom1o obmedzenom pries tore nie je možné r ozvi· 
nút v.šetiky 85pek.ty zvolenej témy. je !ch S.kutočne vel<~, 
všade sa vynára111 o1áz.ky a súv~lost.l, kroré treba rez 
pod!'obne anatl yUoky vysvetllf a z<>di-poveda ť. Napr. sul 
t.ovosť, sultov~ clroiNIIkiter Suohoňovej klaviTnej a orehes· 
-t•rálnej h'll!d.by. Podla môjho názoru je ten to moment 
velmi úzko StPOjený 90 špec!Uckou programovost ou a dy 
namtdkosťou skladaterovej h uocbby, ktorá sl vytJVáre svoj 
vlastn~ vnú,to:mý dramatic·k~ pr·!estor, neobmedrova.n~ 
konvenciou symfonickej fo11my. Evolučnoosť je t·u koncen
trovaná, ale aj uvol nená, čo je optl.rnálnou ,podmienkou 
pre roxvllll.u.tle hudobnodTaroMtokej l:novencle. Tento typ 
sym!onidkosti Sta teda mOfe ús.pešne realizova ť a j v rnl
mosycm.f<Onickom Cik•ruhu a je ta,kmer zákontté, že m á 
v taj(um prl'Pade velmi bli'Ziko ·k d>rama·tlzm'll. 

Opakujem ešte raz, že bude potrebné sa s tále po
drobnejšie ana lyticky zaobera ť všetkým! zlož·kami vel 
kého Suchoňov.ho dle.Ja. Nlltia ná,s k tomu nielen prlle· 
ž-ltosti výroč!. a le pre;~ovšetk~m majstrovstvo Sucnoňove1 
tvorby a jej za'k ladatelScký význam pre dnešm1 1 bud-úcu 
slovenskú hudo'bnú kult·úru. 

IVAN HRUSOVSKY H 
Rel erét pr ed nesen ý na ll.muzLko logickej konf<EJ.rencll 



REVUE H! 

Na ll'Ozdlel od inšllrumenta!.lstov sa 
speváci musl•a vyrovnávať s otáz.kou 

splev.anej .reč-I - a to z hladiska vokál
nej ortofó.nle a ortoeple, ako l!l·j z hladis· 
ka v9razu. K9m zvládnutie v9razu pM.rf 
už do sféry umeleC'keJ tvorby, správne 
tvorenie hlások reči u Ich optimálne 
uplat.nenle v spievanom texte p redsrevu· 
je dôležl'tú súčasť ~eváckeho " ·remesla". 
Ocoo k sploevaném:u slovu a jeho estetické 
u.plaotlne.nle by sa malo napokon aj u nás 
dostat do p<lipredia pozomostl všetkých 
na wet zúčastnen9ch - od vokáLnych 
pedagógov cez korepetltorov, dlorlgellltov 
a reťllsérov až po samo~n9ch sólistov, 
ktor9ch sa to predovšetk9m t9ka, 

P.rečo toto všebko zdôrazňujem? Dlho. 
·r ooné štCKHum tohto problému, $\lse· 
nosti, pedagogická č~nnosf, :hospitácie n.a 
zah:ranlčn9ch školách a sledovanie verej. 
n9oh spevácky.ch vý~onov ma nútia po
rov.návať a v nle.ktor9ch pr(padoch aj 
zauja( kritické stanovisko. Sútas.né v9z· 
namné európske spevácke školy, ako Je 
rlliSiká, nemecká a r,rancúzska (nehovO'l'lac 
o ta lianskej, .ktorá vzhladom n.a tradfclu 
bola a je .pre všetky ostatné vzorom), 
venujú kultúre speváckej jaovi<Skovej reči 
ďaleko Vll·č·šl·u sta r ostlivost než u nás. 
Toto konštatovanloe, provda , l!leplatl pre 
-každého. Veď nap.r. aj našl najleopšf só-
11:9t.l vďačia za svoje svetové úspechy 
nielen svojtm hlaosov9Jm danostl<~~m, ale 
aj neko•mpromlsnej náročnosti, s akou 
v dLhodobom prorese štúdLa :pod vedenlm 
svo jich pedagógov budovali a prlvádzaU 
do sllladu všetky zložky speváckeho 1\Nlle
nla, vrátane dtkcle. 

O·becenstvo, kritici, opeml režiséri a 
dirigenti žiadajú od spevékov zrozuml
tel•nosf. Táto požiadavka nle je nltlm 
nov9rn. Dôležitost ~plevaného slova vy· 
zdvlho.roll nielen florent'Skl p.rlekopnlcl 
S'P'revá'Cizanej mOlllódle, ale aj všetci oper
nl refo.rmátorl, a taktiež v plesňovej 
tvor.be je poézia hudbe ipi'I.n.a•JmenšO<m 
rov.nocen.ná. Vari JedLn9m obdoblm, v <kto
·rom textová zlooka vo vokálnej hud·be 
·ustú'Ptla ceLkom do poza<ll.a, bolo obdo· 
•ble r07Jkvetu polyfó.nle. Cahostajnost voči 
slovu Išla vtedy tak ď-ale'ko, že sa skla
d<lotella anl nen.amá.hall cel9 text :vypl· 
sovat a prenechávali ho lubovOll spe· 
vákov. No už •v 16. storoč! nas'tá-va v tom
to ohrade obrat, a to n111jprv v novej 
m<~drl.galovej Weratú.re, kde sa opäť za· 
čiM p.rlhlladat n a obsah slov. Tento 
t·rend na p.relorne 16. a 17. storočia na
pokon vy.llsťuje do ,.stlie recttauvo" už 
~ornenutýC·h flor entských reformátorov, 
ustl:u,j'llclch sa obnovU antle'k9 i deál ,pod· 
-rLaden!a hud.by poézii. Cacclnl napr. zdô
l'~ňo:val, že spev má pOoobU nielen na 
city, ale prostrednlctvom textu aJ n.a 
tntele.kt poslucháča. Aj nes'kô.r, ked ume. 
leoký spev nadobudol v!Jr.t>uó.zny oh.a:rok· 
ter, žladall od spevAk•OV jasn(! v9s1ov.nost. 
Sllčasnl c l éry st<~~rotall.a.nskych spevác
·k ych škOl v 18. storoči po~wdzujú, .že 
majstri spevu v ynLkall dokonalou art!· 
k·uláclou slov a vzornou vakallzáclou. 
Z tetto doby sa nám o. l. 7!aohoval aj 
v9rak: ,.Umenie spevu je ško-lou dýcha· 
nta a výslovnost!" (PachleroUI) . Aj v mi
nulom sto•ročl vštepoval známy Č€ský 
vo.ká ln y pedagóg Fr. Plvo·da svojim žia· 
kom, že •spev je ,.spievaná poézl>a", pri 
ktorej sa estetické pôsobenie hud·by spá. 
ja s estetlck9m pôsobenLrn slova k spo· 
!očnému (!čLnku. 

x x x 
Najdôležitejšiu úlohu pri xrozumltelnej 

v9slovnostl má ~práV!Ila a dôsledná a.roti· 
!l<U'lácta spoluhlások. To zdôrazňoval aj 
GarcLa, keď tv1r dll, .že herecká artlkulá· 
ella pri dekl.a.rno:vaml vyžaduje siLnejšie 
tvoren.te spoLuhlá.oo·k než clvllná, a spe· 
vác·ka ešte silnej-šie a·ko .herecká. Dnes 
všetci š~u-dentl spevu dobre vedia, že 
.konsonanty treba vyslovova ť r9chlo a že 
pri · zatvorených slabLkách { lkončLaclch 
sa spol·uhláskou) sa maj(l artikulovať až 
na samom .konci tónu a iPJ'l>padne pri· 
pojtť k nasl edujúcej slabbke. Táto .požiJU· 
daiYka Je v klasickO<m speve samozrejmá 
preto, lebo nostterorn hud·obného tónu 
je tu vokál ( s,p leva,ná samo.ltláska l, kto
rého plnému upl<l·tnenlu by mail k o.nso· 
nan-ty čo nil.jmenej prekážať. Taktiež vše. 
abecne známe sú dnes prov·•dlá sloven· 
skej ort·oeple - predovšet1k9m aslmi'lá· 
cle hlások. Už menej sl však speváci 
uvedomujú svoju podlžnosť voči znel9.rn 
spo!.uhláskam, pri ktorých IPTáiVe llsl'lle o 
ich ,p.regnan.tnú arUk-uláchl vedie niekedy 
k Ich odzvučnenlu : slovo "vý'bornf' napr. 
zne-je a>ko ,,fýpor.nf', slovo ,.zdrá:ha ť " ako 
,.stráchať" a pod. A. I . Orfl.onov zdôraz
ňova l , že znelé spoluhlásky t.reba ozvu· 
člf ~a.k, a by zneli a.k~, samo~lásky -.: 
napr. v slovách .,mne , ,,.d i a • "·plač 
(•kde je sice neznelé ,.p" , ale aj to mož
no ozvuč iť l. 

Oooblt:n9 prLpad a čast ý ,.ka men úra · 
zu" predstavujú slabikotvorné ,. l " a "r" , 
s kto rými sl mnoh! (žia!, aj renomovanl) 
speváci neve<ll·a poradiť, pra.vdepodo.bne 
preto, že k tomu neboli veden!, alebo 
jednoduc-ho z ned balosti. Kolko krát sme 
len na trnavskej súťaž i počuli " nn pras
toch" . "s1·ad-ce" , mr<~tvo" a pod . namtes,
to správneho .,na parst·och" , s<•rdce·, 
.,martvo" [ ,.a" je tzv. neurč itý vokál. 
ktor9 v to mto prlpa.~e vk_ladáme vždy 
pred sla-blkotvomé .. 1 <J .. r ). 

Niektorí mladí spevllc l sa w m P.J'I<IVHIÚ 

Motto: Do ttch l!laa, kfm aa apedk dobre auorteotaje v mechanlame tvoreula 
aamohJbok a spoluhl6aolt, bude jeho artikul6cia poatridaf vofaoať a enHsiu 
a on úm neovl6dlle tajomatvo, ako al uchovať roniaatf a vyrovnant hlas, zla
kaat cvil!enlm proatel vokalla6cle, a nebude m8cf podla lalaala poullvaf fa· 
reba6 odtleaky, prlal6cbaj6ce cltoa, ldor6 vyjadruje •. . (·M. Garcla) 

K problému 
speváckej 
dikcie 
~ba n a krás u tónu a konsonanty ťí,plne 
zanedbávajú, t. j. vyslovujú Ich neue· 
.telne alebo do<konoo nepooutef.ne. v t<J · 
1kom prlpade obecenstvo vnlma Iba jed· 
n otllvé vokály oddelené akoby akousi 
"vatou". P.rl takomto speve sa stráca aj 
vokálne legato, ktoré je najdôležitejšou 
podmienkou kantabllného spevu. Pri te j 
t·O pi'lležttostl opäť citujem PIIYodu: ,,Kon
so.nanty dodáva]'ú slovám pevnosť .a ur· 
čltost. , . Lenivá a neul'čltá lc-h v9slov· 
nos( rob! slovo hmlistým ... " Nesta·čf , 
keď spevá.k sám se.be r -ozumie, ba ani to, 
keď mu rozumie jeho pedagóg alebo po· 
slucháč, ktor9 text Inte-rpretovanej sklad· 
by do.bre po7!ná; Siplevané slová by maJl 
byt zrozumltelné každému, kto ovláda 
prlslušn9 Jazyk - pravda, ak Ich nepre. 
hluš! orcheste,r, zbor alebo .p.a:rtmerl. Ob
čas sa objavujú a j vadné sykavky, ba 
počula som aJ zahraničnú speváčku, kw. 
rá dost šikovne o·bchádza hlá•sku .,.r", -
vari pret-o, že ju nevie poriadne vyslo· 
vit. 

Podla Ptvodu (.no nielen p odla neho) 
jeSbV•uJ(I dva stu:pne speváok~ výslovnos
t-I: l. zroz.urnltel-ná a 2. k·rásna. Druh9 
st•wpeň vyžaduje okrem stl!lrostUveJ aJrti
kulácle spol.u·hlások a.J vyclbrenú vo.ka· 
llzáclu. VIeme, kol.kO< práce majll DI1!Pr. 
j.a2yiko.v1 pedagógo.vla .na dl!vaooLnej fa
k·ulte s adeptmi hereckého umenia, keď 
sa uosllu~ú "vyčlsNť" lch .rečový prejav. 
AJ študenti spevu majtl .predmet javls· 
ková r~. k.tor9 tc h učia pro!eslonál.nl 
herci. No hoci tMo v9uka spevákom vel
ml pomáha, celú problematiku speváckej 
d.l·kcle neNyčerpáva. Spievaná reč pred
stavuje vyššiu formu štyll:zácle ako ho· 
vorená. Vďaka tomu môžu 51pevácl s ús. 
pec•hom spieva ť <I!J v jazyiku, ktorý .ne· 
ovláda,J(I, čo by pri he·reokom pre1ave 
nebolo možné. 
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jestvujll t.rad!ciou ustálené pravld.l á 
vokalizácie, ktor é vyvtnula rellanska ško
la. S urč.L~u dáv·kou foD91l ckého citenla 
Ich možno be;z; ťažkosti aJpllk oJVa( na ho
ctktor9 splevan9 jazyk. Taliančina rozo· 
zná,va ip!lť zálkl.adn9ch vokálov, s ktorými 
vystač! aj slovenčina. Iné jazy.ky Ich ma. 
jú viac (n!llpr, eš te "ll" a "U") a u nie· 
ktor9C·h rozlišujú a.j Ich za t vO'l'ené a ot · 
v orené varianty. 

Zvláštnosťou vo.kál·u je najm!! to, že 
neostáva v cel om hlasovom rozsahu l'OV

n<llk9 . .,Spevák m usi samohl áSky smerom 
k vyso.k9m tónom stále viac zaokr(lhlo· 
vat. Na nlzkych tónoch, naopak, mus! 
samohlásky tv.orlť jasne", twdll Garcla. 
S autentickou podobou sanwllt'lások vy
stačtme, povedzme, i ba v dvoC'h pätinách 
hlasové:ho rozsahu. Co ďale.j? SpevM< je 
presvedčen9, že najdOležttejšl je .tón a Je· 
ho rezonancia, a tak sl ,pomáha, a ko 
vle. Tu n.ajtaste}šle dochádtl.a k defor· 
mácll. Spevák napr. spieva ,.lóbem ta" , 
čomu slce vzhladom .na sLt-uácl"u .každý 
·rozumie, .no ten, kto pomá vytrlbe.nú 
d~kclu maj.strov vokálneho umenia, sa 
s t111kýmt-o mrzačenlm slova neuspokojl. 
Studenti spevu vša:k ani ne-mOžu dobre 
.posúdiť kvalitu dlkcle majstrov v okál· 
neho umenl:a, lebo tito spteva j ll v!!čšlnou 
v cudzlch Jazykoc-h, ktoré m lad! ludia 
až natolko neovládajú. Deformované slo
vo ,.lúblm ta", kltoré so.m nedávno po
čula z \ist mladého profesiOlllála, sa tu 
.neoclt.lo náhodou. Vokál y ,~1" a "u" pod· 
lleha j(l totiž v s.peve (najm!! 'U mužov) 
najčastejšie deformáciám a vyžadujú 
zvlášť starostt.lvú k·ultWáciu. No chyby 
sa robia aj pri základnom V.QJkále ,.a", 
ktorý n:lek torl spevá·cl splevajll a•ko "o" 
v cel om hla·sovom rozsahu - teda a,J v 
l. oktáve, č l.rn deformujú rp.r~rodzenú vý· 
slo:vnosf prlslušnýoh slo-v. 

Vďaka ,.urnelec.kým potomkom" staro
talianskych speváckych škOl (.k tor9ch 
vymenova( by zabr.alo dosť vera miesta) 
sa pravidlá f o!"mova.nta vokál ov docho· 
v<~li až do našich čias a umelci , o-vlá · 
dajúc! štýl ,.bel canto", toh s úspechom 
upla.tl'Iu jú - čt u:l: ved ome alebo In· 

štlnktlvne. 

V pedagogicke j pruxl s<.l zdôrazňuje 

tzv . neut.r.ulizáciti vokálov, ktorA je iste 
uzltotná. poktar ide o vyrovnané znenie 

vše.t&tých samohlásod<, no prl mechanlc· 
keJ a necltllJVej aplikácii na celý hlasový 
rozsah mO.že .viest k za•bmlenlu pr a;vej 
podstaty vo<kálov, a t9m k menšej zro
zumttelnostl text·u. jednako však treba 
objekitlvne .pl'l~pustH, že jestvujú aj slá.v· 
ne ~pEWáč'ky (najm!! z alllglosaJSkej jazy
kove·J oblasti), ktoré všetlky vokály redu· 
kujú až do Úiplnej nezrozumtter.nosti , 
t&kže poslucháč niekedy ani nerozozná, 
v <~~kej rečl splevajll. Robia to šlk·O<vne 
a vkusne a - čo je hlav.né - zbavia 
su problému dikcie v prospech hlaso.vej 
brav.úry. To však nezod,povedá talianskej 
vokálnej br.adlcll, ktorá v!dy presadzo· 
vaLa rn.axlmálnu •jaS!Ilos( vokálov. 

AlkO< sl teda pomá•hat pri fOTmovan! 
vokál()V nad hranicou Ich prJ.rodzenäho 
~ne.nLa v 2. oktáve hlasového r ozsa-hu? 
Tón š·koleného hl.asu už v tejto polohe 
obsa-huje prevahu hla vove j zloŽJky .(,_hla· 
v oveJ rezon.a.ncle), pomtešane J s hrudnou 
- preto hovorime o mlxtov9ch (mlešu· 
ný.ch) tónoch. To sa však tý'ka a j voká · 
lov - aj prl n ich poclťujerne miešanie. 
Zjednodušene poved&lé - vokál " a" sa 
počlnajllc mlxto:v9ml tónmi začlna bl!žlť 
.k "o" a ešte k vyššie k ,.u", vokál "o" 
sa bllžl k .,a" a ,.u", naopllik, k ,.o". 
Gl?,báLn~ m~že.me povedať, že vo.ká l~ 
.,a , ,;o , ,,u posltu!pne spl9va.ll. Druhu 
skupinu predst.av•utll vokály "a" a ,.i", 
·ktoré sa v mixtooh ta,k,tlež zbližujú a na
pokon sply.nll: naše slovenSké .,e", kto
.ré je v spodnej polohe pomerne ot,vo· 
rené (bližšie 'k ,,a"). sa v mlxtoch zu· 
žuje a bllži k ,.1", za.tlal čo .,i" rnuslme 
tvO'l'H s pocitom .,a", aby srne mu dali 
potrebn.ú vol.nosť. N.a konci druhej oktá
vy na-pokon obe skupiny (,.a-o-u" a 
,,a-i") - najm!! u žensk9CJh hlasov 
sp lýv<~Jú. 

Nutnosť mte.oot vok ály počlnajúc od 
mlxtov9ch tónov súvisi s postu·pn9,rn ot· 
váranlm "za<llllého rezonátora" (hl tanu) 
tzv. skrytým zlv.n utlm a oo zmenšova:nlm 
,.hlasLvko.vého zá'klad;u" (·t. J. kmltajúcej 
časti hlasiviek), čo sa z.rejme odz.i"kad
luje uj v subjektlv.nych 'POcitoch spevá· 
ka, ktorý 51podné tóny sj)leva s pocltO<m 
šlrky a st(l,pajúce čoraz .,§tthlejšte" , Tu
kýto ,postup je potre-bný na dosl·ahlllutie 
akustickej r o.vnováhy pomocou zlskanl-a 
a zosilnenia aľLkvotn9ch tónov s rn~nl · 
málnym vynalooentm sily. Alikvotné tóny 
obohacujú h lasové zafarbenie, dodávajú 
hlasu s.pevék.a lesk a Ich •bohatá škála 
pomáha vytvá.raf Ilúziu, že počujeme prá
ve .ten vokál, ktor9 na pr!slušnorn mieste 
vďaka kontextu a v9raz.ne tvoren9m kon
sonantom oča.ká:vame. Tento postup má 
·vela spolocného s tzv. ,.krytlm". ktoré 
však tradi-čná bel cantová š·k ola nespoml· 
.na. Artikulácia nlektor9ch konsonantov 
je vo výške pr áve kvôli ,.zlvantu" obťaž· 
nejšla, a preto vokál'lle sk>úsenl autorJ 
1ch tam u,platňuj.ú čo n ajmenej. 

Modern9 v9skum speváckeho hlasu 
všet>ky tieto zdedené a v prax-l overené 
poznatky potvrdzu.je. Hussonova ,,'Pyra· 
m!da S<~Jmohlásol<" napr. g.raflc:ky názor
ne zob.oo.zuje, ako sa ~pri stúpaj(lcej v9š
ke tónu fonačná báza v·okálov postupne 
redUikuje, až napokon všetky splynú v tó· 
ne s vokálnou farbou "1". Podl a novšlch 
&kustlokých anal9z možno "-čisté" samo
hláSky pri speve alebo pri reči tvorH 
.len potlal, pokial základn9 tón hlasu 
neprevý~l prtslušn9 cha'l'lélkterlstlcký tón 
(f()Nllant) samohlásky. •Podla tOh() VOiká
ly ,,u" (s (Ol'Jlllo!IIIltorn okolo e 1) a "o" 

" (s formantom h 1) sttrácajú u že.nsk9ch 

hlasov v stredne j a vysokej polo·he svo ju 

plnú hlásk ovú štruk.~úru, zvUik()Vú silu 
a rozoznater.nosť , zatla•r čo tu za·člna pô
sobU fol.'lrnant samohlásky .,a", k torý sa 
pohybuje okolo h~. Toto vysvetluje prak. 

tlck9 .pozna tok, prečo b9va mužom pri 
speve vo vyššlch polohách lepšie ro-zu· 

miet, ako ženám ; te!>-sltúru mužsk 9ch hl<~ · 

sov to tiž zväčša nedowhu·je v9šku pr f· 
sl ušn9ch samoh láskových fo~muntov -
s v 9nimkou formantu samohlásky .. u". 
k torá u naturálnych spevákov vždy ~e
je ako .,o". Pe.kne znejúce .. u" je teda 
zrejme umelý voká l. ktor ý treba u spP. 

vllk<l vypestov<lf. 

Z uvedeného vyplýva , w spevácka pred 
stavu postupného splývaniu voká lov od 
,,au Cez .,0" k uU" il Od "Uu smerom 
k ,,o" je ukustlctky opod.S't<lltnená. Pocll 
prevahy zvuku .,o" a ,.u" vo vyššej po 
lohe súvi s! zre jme s úslllm vytvor it d< u 
pol.u ". čo sa z fyziologického hlaďiska 
j&vl a.ko rozš!ren!e hltanovej dutiny. Hla 
sy, ktoré túto ,,kup()IU nemajú, spievajú 
s väčšou námahou a sú zvukovo ochu 
dobn,~né. To Lsté plati aj pre vokály "e" 
a "1 , ktor ých zanedbanie v mlxtovýc.h 
tónoch vedie k strate hlaso·ve·j po·zfcle 
a menše j zrozumlternost i. 

Toradlctou overené ti uvedomelé upla t 
nen.le miešania voká lov, resp. účelné na 
rábanle s predstavou voká lov často spe 
vákorn pomáha prekonať aj určité tech 
nlcké fa~kostl. Tak na,pr. slá·v.na nemecká 
sopranistka Llll! Lehm.annová si pri na 
sadzovanl výšok vždy pomá>hala preds!<l 
vou vokálu ,.i". Er.nico Calruso zase cvl · 
čl! fPélsážové a arpegglové cvičenia v roz 
sa1h.u duodecLrny t·nk že dol u začl.nal n<J 
,,a" a smerO<ID nruh-~r postu•pne preohá 
drza l na ,,o" a .,u". Obe tie to pra:k tLk y 
prlspl~vajú k zlskanlu ,.vy.sokého posa 
denl:a hlasu - samozr ejme za prediPo· 
.kladu, že dych a fonácia sú v porlaod·ku. 
Analogicky s tým .napr. počiatok Leono 
l'lnovej ár ie z Verdiho Sily osudu Pace 
pace" (od f 2 ) sa lep~le podari, keď si 
speváčka predstav!, že spieva čisté ,.u" , 
alebo v zá.vere P-rológu z Leoncava llo· 
vých KornedltU.ntov sa ba·rytonl:s ta zbavf 
ta1J.kostl, keď ,.a" v slove ,.inc-omLnclate" 
(na tóne g1 ad Hb.) zaspieva jednoduc-ho 
a<kio "o". V týchto polohách už tot.iž uve 
dené vokály splýva-jú, zatial čo n.a nlž 
šfch tónoch sa výrazne di ferencu jú. Zá 
JelU na schopnosti a vkusu speváka, na 
k ol !ko bude vedieť vytvori( Uúziu -artt· 
k;ulačne.j presnosti pri plnom zachovanl 
rezonancie a j vo vyšš!ch polohách -
OO'Pr. dHerencovanlrn sk·upln ,.a-o-u" 
u .,a-1" a v ýraznejšou art,i kuláclou sa 
moh lások . 

x x x 
V .poslednO<ID čase sa a j u nás n<J .kon

certoch, s(lfažlach a v opere začala pre 
sadzovať l.lll~erpretácla vokál.lllych diel v 
originálnom jazyku, čo núti spevá kov, 
a.by sa aspoň po f onetickej sbránke vy 
ro-vnal! s Ich s.p r á·vnou v9sloVI!los ťou . Naj 
lepšie p:rJ•tom, pra·vda, ob!du ti, k tort 
prlslušný cudz! j<~zyik <~s,poľl ,pa•s!vne ov i li 
da•jú. 

Môže spevá.k do.bre spievať v cudzom 
jazy.ku, keď ho vôbec nepozná? Opa·ku· 
jem, že mOže - pravda, za predpokladu 
že m á citlivý sluch a dostato k .,húžev 
natosrl a tl\pezll-vostl, a.by sl cudzo ja 
zyčný text dobre osvoj ~!. Nemôže to vša-k 
robLf sám, ale potrebuje ,prtto.m pomoc 
konzultanta, kto r ý n.lelen prlslušný ju 
zyk ovláda, ale a j vie, ako sa užlva v 
speve. Najfahšle su t-o dar! s t·alla n č lnou . 
horšte s rušt inou a nemčlnou a nuj'h·or 
šle s francúzštinou. je paradoxné, že r uš 
t inu sa u nás uč ! každý 'od svojho de 
siateho r oku, ale keď dôjde k spievaniu. 
objav! sa nemálo "hr iechov " - najm!! 
vo vokalizáci i. Pri nemčine a francúz 
št·Lne nestačí, ked ~t udento-vl nlekt·o tex t 
preč ft u u pr ípadne opt'ilv!; naštudovanie 
takej skl<ldby vyžaduje d lhodobú pr avi 
del•nú kontrolu (najlepšie hned od zn 
čloatku), .aby su text zu fixov<.l l v správ 
n O<m znen !. Dodatočná op1·.av-a su obyča i 
ne pri verejnom predv.edenl anulu je. Sve 
domlte naštudov.aný cudzojazyčný tex t 
(" to do na~jjernnejš!ch deta ilov l sme 
m ali u nás možnost počuť z úst Mvr elly 
Frenlovej, kt-orá interpr-etova la Tat·tanu 
v r uštine, hoci po rusky nev.ie. 

N<l súťažiach a k oncertoch VŠ<Ik n ie 
.kedy počujeme popr i pekných v 9'ko.noch 
aj " jazy.kové horor·y" . Spe·vá:et nielen pre 
krucu jú slová, ale narušujú 7!m ysel textu 
aj tým, že berú dych po predložkác'h. 
po členoch k subst<lntl v.am a .niekedy aj 
.u,pr.ost.red sl ov<~. V nemčine prehlta jú 
k onsonunt y, vo f-rancúzštine Ich, n<~opak . 
priLIAvajú. nerobia rozdiel medzi otvo r e
n9mi a zutvorenými vokálmi a.tď. Co po 
veoo ť spevá·k ovl (a jeho .pedagógovi} 
kt-or9 pokojne spieva "bl<~goslaviaju" na 
miesto .,bl ngoslavfaju", alebo speváčke . 
k~orá v barok·ovej llrll zo desa ťkrát O·P" · 
ku je " lungu.išo" namiesto "la•ngulsko" (t•<l 
llansky písané .,languisco" ), nehovoriar 
o tom, že mnohí Č<lsto ani nevedia, o 
čom spieva jú .. . Dokonca <~ i na javisku 
SND niekedy vidíme speváka s k.amen 
nou "tVárou spievať vUpn9 taLiansky text. 
a lebo speváčku, kt·or á pt-edstleru ,. ind i 
ferentné" c l·ty namiesto toho, lllby plns 
Ucky znázor-nili! vývoj dramaticke j sHud 
cle. o k torej ária ro-z.pr·óv·a. 

x x x 
Pokúsila som su načrtnúť úskali·a, 

s k tor9mi sa speváci musia vyrovnáv.at 
vo svoje j nelahke j profesll, éllko aj jednu 
z osvedčených ciest na Ich prekonaJnle 
Napriek vše tkým uveden9m v9h.radám 
muslm zdôrazni ť, že márne aj vera tnte 
llge.nt.ných a uvedomelých Interpretov. 
ktor! všet·ko, o čom som hovorila , oviA · 
dajú ti k pr.oblérnu spevác.kej dikcie pr i 
stupu.Jú s maxim álnou zodpovednosťou . 
Vď•nčln za to nielen sv oji m pedngógom. 
ktorl Ich od začiat ku ~t(ltl.i.a v tomto 
ohl nde správne usmel·novull, ale hlavne 
nál·očnost l voči svo ji m v lasl:ným výko· 
nom 

L)URA MAKOVICKA 
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PRÍSPEVOK K PROFILU FRICA KAFEND 
SKLADATEil A TEORETIKA 

EUGEN SUCHO:N 

O Kafend()VI plenistO'VI, pedagógovi a 
organlzá,torovl slovenského hudob· 

[Jého škol.st'Voll sa už popl•salo velmi mno
bo. Aj jeho skladatelská čLnnosť bola 
vl:ac.krát oh()dnotená. Ako jeho žiak po
kťíslm sa dokreslH jeho umeleok9 profil 
črtami, ktoré sl1 vere}nostl menej známe. 
Kmnpozl-čná škola lipského konzerva· 

tória a tamojšia unLverzltoll dal•a Karen· 
d·ovl - skladatelovt v rok·och 1901 -
19.05 pevn9 zá.ltlad. Jeho učl.tella S. Ja. 
dasoohn - žla.k Fr. Llsztlll -, Em!J Paul 
a najmä Stephan Krehl ·ho vyzbrojlH 
zn.amenltou k()mpozLčnou technikou a Hu
eo Rlemann spolu s .prof. KretZ9C·h'IDa4'01U 
ll"'Zšl.rlli jeho estetlc.ký obzor v duohu 
ddeá.lov vteclajšlch čias v na.jwyššeJ mie
ll'e. Ovoclm tohto školenia sil Suita v sta· 
.rom slohu pre klavlr (1904) a Son.4:ta 
IPI'e violončelo a klavlr ( 1905) . Po-slediJlá 
čast čelovej sonáty s podtt~ulom Po slo· 
1vensky sl zasluhuje zvláštnu pozornosť, 
Jebo je dôkazom toho, že Ka<fe.nda sa 
snažil vo svojej tvorbe ná•jst slovensk9 
N9iľaz už v čase svojlc.h št·lídll, ked sa 
vy•rovnával s v9<1obytkaml nemecke.) š:ko. 
ly. Je obdi-vuhodné, alko sa mu to v .rám· 
cl nemeckého novoromant.IIZmu podoc~lo. 

V rokooh 1906 - 1912 sa Kalenda ve
novolll v Nemec·ku dlrlgen,tskej činnosti. 
lst9 čas ho :z.amestnávala myšlienka sroť 
sa klavlrnym virtuózom a na Oper:noohu· 
.te des Westens v Berllne a neskOr v Dráž· 
daiJloch bol a.j peda·gogloky .člam9. V t9ch. 
to rokoch uvažov:at o kom,pozlci1 opery 
,vmn na Vajanského llbreto. Bohužial Va
. J<an~k9 mu libreto nedodal. No podla nie. 
ikoltk9.ch vo k ál.nyc,h skladieb, ktoré v t9ch 
<ľiokoch vzn~kll: Sty•rl plesne pre vySOik9 
ihlas a k.J<wf.r ('Nevinné veršnky, Potec.ha, 
Ná,pls na dome a Kukučka) a Ave Maria 
"re soprán a organ vieme, že operu by 
bola charakter.lzovala vyspelá tnštrumen· 
tálna fa,k·t11ra , krásne vedené spevné hla
sy so VZO!ľnou deklamáciou slovenského 
SlONa. 

V rokoch 1915 - 191·8 bol Kafenda 
•v ruskom zajat!. V zaja1eckom tábore v 
K•rasnoja rsku našiel hudobnCt knižnicu. 
:r.u sa znova zahlbll do estetllky a v har
mónii sa na zá.klade znamenitej knihy 
Loulsa·Tnu.Uleho Ha.l'lmonlelehire dokonale 
preškolil. V tomto obdobi prichádza Ka
fenda k ná.zoru, že jediným meradlom 
,pocttvostl ·hludobného preja:vu je stvárne· 
nie myšlienok na zá.klade Ylnl1tornej pred
staNy. (Eš-te v tridsiatych rokoch ml raz 
povedal, že a.nt .ako plrutlsta nezačne 
študoViať skladbu, keď sl ju neNie pred· 
sta·vlt bez nástroja.) 

·V ruskom zaj·ll'tl V2'JI1Lkll jeho ďalšie 
skladby: Sláčl.k·ové kvai'tet·o D dur, So· 
náta pre husle a klavlr D dur. V posled. 
nej časti Sláčlk()vého kvarteta sa opäť 
stretávame so slovenskými prvka mi. Nie 
je to len slovenská melO'dl'k'a, ale vý.raz· 
ne sa tu u,pla·tnl aj slovensk9 tanečný 
r}"tmus. 

Huslová sonáta nesie stopy Johannesa 
Brahmsa. V d.ru.hej času nájdeme názna
ky slovenskej Iudovej plesne Zahučali 
hory. Tá•to skladba je vzornou ukáž.kou 
ZII118Jmenltej a čistej kom,pozlčnej techni· 
ky, ku ktorej sa Kafenda na pod·ktade 
do\konalej v.mHornej pred·stavy dopraco· 
val. 

Vieme, že sa Kafe.nda v čase pobytu 
v l rikutsku zdokonalO'Val a•J a.ko pLani-sta. 
Studova.! skladby Smetanu, Dvol'áoka., 
Brahmsa, Bolľodina, Cajkov-ského a sc.hôn· 
berga (·tu sa po prvý raz s t.retneme 
v životopise Kafendu s menom sklada· 
tela, ktor9 ho neskôr čoraz v·lac zaujal). 
N(), len č<> sa Kafenda ro·ku 1920 Viľátll 
na Si()ven:Šiko, ča'kall ho vážne Ctlo·hy v 
oblasti vybudovan~a Hudobnej školy ,pre 
Slovensilw v Bratisla ve. Na kom,pozlclu 
a·lebo teoretické Ctlohy nebolo času. R·O!ku 
1922 sa stal Kafenda rladltelom Hudob· 
nej !l>koly pre SlovenSiko v Bra.tl-slal\le. 
P·rednášal tu (a tiež na Unlvenlte Ko· 
manského) náuku o hé!Timónll, k()nt.ra
ipunkt, hud<J.bné formy, dlrlgO<val žiacky 
o rchester a vyučoval hru na !kl·a'Virl. Hu· 
d:obná školu pod jeh.o vedenlm čoskoro 
vyrást la na tretie konz,er.vatórlum v re · 
pwbli ke. Roku 1927, keď sa mohol po· 
pýšiť so svojimi prvými absolventmi, z!s
kava Ctstav právo verejnosti. Skolu bolo 
t·reba dobudova ť na Ctroveň pražského 
konzer ·vatórla. Muselo sa na nej zriadi ť 
c:Lramatick é a aj kompozičné a dlrkgent· 
sk-é oddelenie. 

Prvým učltelom kompozlcle na Hudob· 
nej a dramatickej akadémii p re Sloven· 
sko v Bratislave sa stal Frl'co Kafenda. 
Do 11. ročn!ka koll\Pozlčného oddelenia 
prijal nlekolkých nadaných žiakov z kla
vfrneho a.j Inštrumentálneho odboru, kto
t•í už absolvovali predná·šky z náuky o 
harmónii ( Babušek, Oenk, Knechtsberger, 

M8'tuška, Suchoň). Roku 1928 prichádza. 
na llstav z Prahy Alexander Moyzes, kto
rý prebral vedenie ďalšloh ročnl•kov kom· 
pozičného od-delenia. Keďže som postu· 
.pollll času ostal v trjede Frica Kafendu 
až po absol•utór1um sám, mkllsU som "na 
vlastnom tele" nielen jeho metódu vy
·Učovanla kompozlcle, ale bol som tlef 
svedikom všetk~ho, čo ho - ako v oblasti 
1eórle a praxe na svet(liVI()lD hudobnom 
d!.anl zllčastneného umelca - v tom ča· 
se zanestnával·o. Ha.rmónlu a kantra
punlot učil Kalenda podla nemeckých 
učebnfc. Ale na skladatele mal už tu 
velké nároky! Priklady z harmónie sa 
praooval1 v star9ch klllčoch v šty.rooh 
osnovách, a·by sa samostattnost jednotl!· 
Y9ch hlasov lepšie kontrolovala. Na}v!!č
šl dOraz 1kládol Frico Ka·fenda na tzv. 
vo lné prlklady so samostatnou inven
ciou. Na ukážku cttujem ~voj volný pri· 
klad - modulácia As-C-As -, kltOII'ý 
už v polovici 2. ročnfka kompozičnej 
bannónle musel mať zna'ky 'Silmostatné· 
ho št>Vorhlasu na hranici falk't.Ctry sláčl· 
'kovéh<J. kv&rte'ta. 

Vo volnej skladbe oom potom musel 
postupne ovláda( všetky fl.nesy novoro· 
mantlzmu (a aspoň náznaky l~pres!o· 
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nizmu), čoho dôkazom Je moja Huslová 
sonáta op. l. Vo vyšštoh l'očn!koch ma 
K&fenda obOUl.amO'Val s tvorbou sCtčas· 
1119ch skladat-eiQIV. NajV'i<ac ho vtedy za. 
ujala bVorba Igora Stravlnsk·ého, Bélu 
Bartótka, Paula Hlndemt'tha a Arnolda 
Sohllnber.ga. K9m Bartókov·u .tvOTbu prljt· 
mal bez vý.h'rad, .k tvorbe ostatn9c.h me· 
novaných skladatelov mal svoje prl,po· 
m.le.nky. Cudzie mu bol! lil<IJpr. niektoré . 
<k-snostl a časté štýlové Z'meny Stravin
ského. V mladej tvorbe Hlndemltha mu 
:z.a,se miestam! vadila unM~llrovano-st 

•Dvanástt6novll techniku Alľno~da Sahôn. 
lberga hodnotil relatlvne najmä pre ne· 
kontrolovatel.nost harmonickeJ zložky. Na 
dlruhej st.rane nestačil obdLV()Va( jeho 
polyfónlu a ll:Dlnosť Jeho mottvlckeJ prá
ce. Ináč schônbergovská technika mu 
bdla bežná. Raz ml v hodine za1mpro
iVI:zov·al, ak<> by bol Sc·Mnberg rOZIVljal 
motlN ,z prvýc.h .piatich tónov vedla jšej 
mylH!oenky mO}h·o Sláčtkového kvarteta 
Qp. 2. ..Je t<> Iba konštruk'Cia, hudba to 
nie je, ale treba to ovlád~(. aby to ·raz 
človek neobjavoval!" povedal Kafe.nd·a. 
11rval na tom, aby som logiku horiZon· 
tál:nej fakitúry Schônbergov9·ch skladieb 
§tudoval. 
Keď sa potom po rokoch objavila na 

trhu Hlndemlthova kniha ,.Unte:rweisung 
in Tl{)nsatz", Kalenda s ·nadšenlm kvlto· 
val auto!Jovu snahu o zavedenie novej 
zákonitosti do harmónie. 

·Problémy harmónie ho aj nad.ale.J vzru· 
šovall. S na)v9raznejš!m rep.rezen.ta,ntom 
českej moderny Aloisom Há.bom mal Ka
fenda na t11to tému časté diskusie. Ako 
zástanca metódy vyučovania hat'lmónie na 
základe vnCttornej predstavy nestíhlasll 
111apr . s jeho názorom, ktor9 fonmul<J.v.al 
vo svojej Neue Harmonlelehre : "Pr<l'Vi.dlá 
pre s.pojovanle v obl.astl vlacz,vuko v Sli 

pre hudobný celok ned.ajú stnnovif. V te j . 

to vecl sa musi !lakovl prenechať tvo· 
rtvá- volnost. Nech sa uči voJne kombi· 
nova(. Zásadným nedOSita.t'kom doterajšie· 
ho spôsobu vyučovania ná.uky o harmó· 
nli je, že fla~k sa musi naučiť ~le spoje 
IVIaczvukov, ktoré už sworll 1n9 hudob· 
nf.k". Kalenda zase t·vrdll, fe kým je žia:k 
žiakom, must sa nauči( .,remeslo har· 
mÓIIlle" podla osvedčených vzorov a plne 
sa OP'Ie.ra( o to, čo sa v dejlalách osved
čilo. (V Jednom rozhovore na tllto tému 
mi Allols Hába potv.rd1l, fe uvedený vý· 
rok z jeho kn~hy neplatr pre začia'toč· 
nl·kov. Klasická náuka o ha·rmón11 Je 
preňho nevyh.nutne potrebná uf aj a.ko 
,pomOoka k rozboru klasickeJ a roman
tickeJ llteratllry.) 

Nech nás nLJa.ko neprekNapu·je, že Ka· 
fenda ma l také maxLmálne požiadavky 
na vnlltornll predstavu sltlada·tela. Bol 
odchOIVa.ncom a reprezentantom obdobia 
dejtn hudby, v ktorom jdeálom bol na 
jednej strane Brahms s dalšlml per51P6k
tlvaml rozvoja jeho umeleckého lm'éda 
a na druhej sttane WagnBII' s VÝ'hlllldml 
do budllcnostl oo Richarda S~rau'568 po 
Schônberga. Debussy ·bol novinkou. Zá
lkoo1-tost jeho tvorenia nebola ešte do· 
statočne preskllmaná, o ďalšieh re,pre-

Zlell.tant-och 20. storočLa ani nehovoriac. 
Vynl·kajťícl reprezentanti hudobného ži· 
voba prvej repub!Lky Vftl!zslav N'Oválk a 
Josef Suk boli tie! zástancami brahmsov
skej prlsnostl. Novák sa o Brahmsovl 
vyjadl'il ta~kto : ,.Pl'~natn9m1 v.last.nostm1 
Bralhm.sovy hudby jsou .poctl•vost, ukáz· 
n~ost a mužnost. . . Mn!! samému .byl 
Brahms nejlepšlm učltelem motivické 
práce a formáLni (ÍJIIli!mosH, nefpdsobl· 
vl!jšl•m protl.jedem mého svl!tobolu, žive
ného ·v dlv.a.dle Cajkovského Onl!g~nem 
a doma Mendelssohnovou Hs mol fanta · 
slf. Jako Reger vyrdstá na ohlromatlckém 
padkladl! z Bachovy dlatanl·ky, t.ak Já 
ba:zfiľujl na bra•hmovské koiDIPoslčnl tech . 
nice, vedené pl'Ltom ovšem do ddsledkl,, 
jlchž by se by.! mllj Mlsl:'l' zhrozil. .. " 

Závislost mladého Suka od Brahmsa 
je .tiež evidentná. Stači sl vypočut za~la · 
tak finále z je.ho Symfónie E d,ur. Prav· 
da, Novák l Suk už v9dat1Jle ťažiill tiež 
z .vý<lobytlk.ov !mp.reslani7lmu ·celikom svoj . 
ským spOsobom. P<>dla mOj.ho názoru tu 
sa položili základy modálneho panlma· 
nia kompozičnej palety, ktoré neskOr 
nlesll bohaté ov·ocie aj v slovenskej hud. 
be. Kalenda sa k t9mto v9sled'kom rlo· 
praco:val teoretlc1k y. D.ržal sa svojej za· 
sady o prlo,r l te vnCttornej predstavy, 
.u preto sl .rozšLr<>val obzor k ex.perlmen. 
tálnym v9skumom. [Novák a'ko učltel a 
tiež Alois Hába ako Novákov žlak ne· 
uzná,vall nevyhnutnosť komponovania bez 
nástroja. Novák bol prekvollipen9. ked som 
mu povedal, že komponujem bez kla vlra. 
Po·bádal mu k tomu, aby som hladal no
vé zvu·ky na klavlrl. Neviem sl predst<l · 
vit realizáciu prlnc!pov, ktoré uvádza 
Alois Hába na str. 127 - 128 svojej kni· 
hy Neue Harmonlelehre hez nAst.roj.u. 
Psychológiu tvorenia a spojov.anla mno
hozvukov je priam vluzuna n.a exper!· 
mentov<~nle na klavlrl. Aj Igor St.ravln
skl í tvrdf vo -.;vo je j knihe Kronika môjho 

!'vo.ta (str. 106) : ,.Nepohtdajte prstami, 
sú to v9:bornl Lnšplrátorl a v styku so 
cwu'kovým materiálom často vo vás pre· 
budia podlvedomé myšllenky, ktoré by sa 
.Lnéľk ani nepreja>V!ll.") 

No Ka!enda lnšttnktfVIJle citU, že bez 
pO!Žiada.v:ky vnlltornej k01111ti'oly fantázie 
hl'ozl l~vldácla hamlónle. DOO<a.zom jeho 
obáv je vývoj hudby, lrtor9 vyohádz.a zo 
Sch0nb6rga. Pravda, u Schônberga boli 
t~o snahy o likvidáciu .harmónkl z4· 
merné. Toto konšta·tuje naJpr. nemeck~ 
muz~kológ H. H. Stucken'Schm.ld·t vo SV(). 
jom článku ,.Llkvldace harmonie". 

V dejt.nnom okaml:hu, ked sa hudob· 
nlcl mnohých mhnoeuróp'Sikych kulti11: 
snažia o osvojenie harmÓIIlle Západu, 
stráca táto v eUiľópskej hud1be svoju bio. 
genet.lckll silu ... v dvanásttónovej tech· 
nike, teda asi od roku 1920 je ha'l•mônla 
zásadne z1Lk.v1dovaná. Sohônberg hovor! 
tu o nej ako o "otázke druhého ra'du". 
Ako čiste meladick9, usporla<la.jllcl pdn· 
cip mOže by( rad postavený l vertikálM. 
pr.~om sa mOže ďalej deliť na skupiny, 
alko je to v Schônbergovej Ode na Na· 
poleona, alebo v akordoch Be.rgovej Lulu. 
ale ani tam nepOsobt haNllónla, ale a'kor· 
dika .. • Nepochybné je tendencia k líteku 
od akordiky v seriálovej hudoba p11ťdesta . 
tych rok·ov. Boulez a St<>e·khausen sa 
často vy•h9.baj11 sCtčasnému nástutpu tO· 
nov, l'alkže kvázi - akordloké komplexy 
sa mOžu u nich vytvárať len postupne 
a .potom sll ešte sotva pcmlm:a.né ako 
alkor.dy. Táto likvidácia •h'éllľmonlc.kého 
pQidwedomla sa slohove historicky ja vl ako 
re.aXcla proti takmer v9lučne ha.MlOnlc· 
·kému počllva.niu wagnerovskej a powag . 
neroVJSkej ~pochy ... A'ko da leko je har· 
monloké ·počutie .kompenzované lnýml 
fONIWIIIIII s luchového vnlmanla? Tátootáz. 
ka zostane ()tvorená, ,pokl.al moderné 
kom,pozlcle budll zásadne prekrečovat 
nár<>ky na sluch, poklal teda t.vorlvý hu· 
dobnl.k bude pracovať s posttWml, •k·toré 
posluCháč nestač! zmyslami vn!mat. .. 

Hodlá azda európsk-a hu:dba .zahodlt 
vymože.nost, ktorá ju doteraz odl!šONala 
od hudJby takmer všetk9ch ln9ch kulttlr: 
sllčasné sy·ntetlzujúoe poči1<Van1e vlace· 
cých tónov, vertlkalizáctu t·oho, čo staro
grécka termill1ológla oxn:ačovala nie cel· 
kom 1presne výrazom "Sy.mphonta"? 

Nazdávam sa, že Kafend:a 'Už dá·v.no 
hfadal cestu na zo~povedaiJlle tejto otáz. 
.ky. V rokoch 1948-49 ho zau•jala my§· 
lienka vyvodlt horizontálne a verUkálne 
tva ry skladby z tzv. prirodzenej stupnice 
(c d e fis g a b c). V horlzontálnQIIJl 
.riešeni problému sa .opieral o tzv. hla:v· 
né tóny (centrálne tóny). P.riložená ·Ukáž. 
oka svedčt o tom, že už v oosoch, ked 
·som u Kafendu študoval, hladal cesty 
v tomto smere. 

De.finmVIJle vy.pracovanle teórie Prlro· 
dzená stu,pnlca a čo s ňou sl1ivlsl, vyža · 
dovalo pri Kafendovej ,pocUv·ostl mnoho 
času. Skoda, že uvedená Ctvaha exlst~& 
doote.raz len v rukopise. Kalenda v .nej 
totiž hlaodá od,p()ved už aj z hlatllska 
teórie na to, čo sa v praxi v slovenskej 
hudobnej worbe v rokoch tridsiatych a 
i:tyrl'd.siatych uskutočňoval.o. O svojej teO· 
rl! sám hoVIW'! tuto: "Hl~wný vý:zmam 
'teórie väz! v tom, že má pr<>strled·ky na 
.riešenie melodických problémO'V tej čas · 
ti proston&rodných ludov9ch piesn! slo. 
ven~k9ch, .k>tor9ch · sa vply.v mode!ľne j 
ba.rmonlky nedottkol a kttor9dh melodlc· 
kll zvlášt.nost a la tent-nll harmonloklí 
§~uktúru vysvetlova li sl starš! slovensk! 
teOII'ettci ako vplyv chrámO'Vej hudby a JeJ 
cilf,kev·n9ch tónov." 

Nielctoré jeho skladby z ,posledného 
obdobia v,znlkli praktickou aplikáciou 
tejt() teórle. 

v priebehu dulšleho v9VOJ<t modálnej 
·hud.by v Európe sa uká·zalo, že Kafen. 
do.v modus (prirodzená stu1pnlca l je Iba 
jedným z mnoh9ch horizontálnych tva 
'1'01/. Ale prá·ve tento modus skrýva v se· 
be javy a1kordiky hudby 20. storočiu, po. 
.klal ide o jej tzv. dlatonloký rozsa!\. 
v 'tomto smere som sa p()kl1sll aj ja uro· 
bit svoje v9skumy. Som presvedčen9. ž& 
by Fric() KMendu vzal dnes s uspokoja· 
nim na vedomie, že ne.ma!Ct zásl.uhu .na 
mnoh()tvárnost l výrazových prostrled·kov 
dnešnej hudby má práve kl~1 dné zodpo· 
vedanle otázky, kto!'ou Sil horeuvedená 
(lvaha H. H. Stuckenschmldta konči 

Materiál bol uvereJnený u Pamätnlci kon. 

zer~~6ria v Bratislave vydane/ pri prf· 

ležttosti 50 oyrot!ia vzniku !!koly o ro· l 
ku 1969 


