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A SúčASNOST 
V ZRKADLE 
DEjÍN 

LADISLAV BURLAS 
)ednfm z dramahuglckfch akcentov tobtorol!nfch BHS bolo 70. výrol!ie es. i~tDoati. V alhnoatnom duchu aa 
niesol i otv6racl koncert festivalu, na ktorom vyaUíplla Ceaki filharmónia ao avolllll iéfdirigentom nAr. um. 
V6cl.avom Neumannom. Snfmka: V. Benko 

V týchto dtfoch st prtpomlna
me 70. v!}ročte vzniku česko
slovensk~ho ~tdtu v roku 1918. 
TotrJ v!}znamn~ v!}ročle Je pod· 
netom aJ pre nds, aby sme ana
lyzuJľic historick!} vývoJ pred 
a po tomto medznlku zvažovali 
v!Jznam zmenen!}ch a menia
cich sa spoločensk!}ch podmie
nok pre vývoJ na~eJ hudobnet 
kultary. Vztahy politiky a kul
ry, aJ keď vykazuja svote 
zvld~tnosti, boli v čase velkých 
udalostt, napätt a zlomov viac 
evidentn~, než v časoch relattv
ne pokojneJ~lch. Af hudobnd 
kultara na~ich ndrodov bola 
natorko spoločensky determi
novand, že fef vývof nemožno 
nevidlet v ~lrok!}ch spoločen
ských savlslostlach. 

Na!;e avahy treba začat tým, 
že položenie naf;lch ndrodov v 
rdmcl habsburskeJ monarchie 
nebolo nijako priazniv~. V ro· 
ku 1867 vznikol z monarchie 
dualistick!J ~tdt nesact sa v 
znamen! rakľisko-maďarsk~ho 
vyrovnania. Voči česk!}m ze
miam to bol negatlvny krok, 
pretože t!Jm sa automaticky ne
govalo česk~ historick~ ~tdtne 
prdvo, habsbursk!}m dvorom 
niekolkokrdt v deftndch potvr
dzovan~ a aprobovan~. Rakľis · 
ko-maďarsk~ vyrovnanie zna
menalo tiež, že Slovensko sa 
dostalo do teritoridlneho t do 
nacionálne monlsttcky chd
pan~ho maďarsk~ho f;tdtu, v 
ktorom urýchlene strdcall Slo
vdci svoJe ndrodn~ in!;titľicie 
a !;koly. Následkom ndrodnost 
n~ho zdkona z r. 1868 bola llk
viddcia slovensk!}ch gymndzií. 
zatvorenie Matice slovenskeJ a 

ďal§ie represdlle voči sloven
skej kultúre. V česk!}ch ze
miach zabezpečoval tzv. Októb
r ov!} diplom z r . 1861 aJ keď 
vôbec nie idedlny, ale predsa 
len priazniveJ!;! vývoJ česket 
kultúry. Ceskd hudba ma v ú
strety velkef Smetanovef a Dvo
i'dkovej ~re, v hudbe sa zobra
zoval a prejavoval život Ce
chov, hudba vo vtedaJ~ef spo· 
/očnosti zvlddla ndrodno-kul · 
túrne probMmy aspef;neJ!;ie, 
než česiel polltikovia rozloženi 
do najrozmanltef~lch odtierlov 
aktivizmu a radikalizmu . 

1 

vo;nové roky 1914-1918 
možno považoval za roky vaJ
väč~lch zmien v hospoddrskom, 
mocenskom a politickom živo
te, tf;/o doslova o politické ze· 
metrasenie, v ktorom sa me
nilo postavenie dvoch ndrodov 
v srdci Európy, Cechov a Slo
vdkov (ale af ndrodov ďaBtch J. 
Ak na začiatku svetoveJ vojny 
Tomtíf; G. Masaryk v emlgrdcli 
plsal, že nečakd verka sveto
vú katastrofu a velmi retf'lne 
počíta s existenciou Rakús· 
ka, potom bolo samozrejmé aJ 
smerovanie Jeho myf;lienkov!Jch 
pochodov. Konf;tatoval: ,"Poli · 
tickd samostatnosť nds nespast 
a nezachrdnl; byli tsme samo
statn!, a pl'ece ne svofl". -
Svetovd katastrofa vf;ak nasta
la. v čase vojny zanikol kon
~titučný parlamentarizmus, po· 
litické strany stratili orientd
ciu a dokonca at Il. interna
ciontíla a rakúska Internaciona
la sa zosypala v bezradnosti. 
Nie je teda niJakou nadsddz· 
kou kon~tatovanie, ktoré our
žotízne strany nerady počuli u~ 
v dobtlch prveJ republiky, že 
Velkd októbrovd socialistická 
revolúcia a jej predchddzaJúca 
revolučnd aktivita v Rusku o 
triasli nielen cdrskym trónom 
Romanovovcov, ale aJ sebave 
domlm feuddlnych režimov a 
ich buržoáznych dedičov. 
30. má;a 1917 predseda Ce~ 
kého svazu na prvom zasadani 
poslaneckej snemovne rlf;sket 
rady predniesol prehldsenie. 
ktor(! je svedectvom zdsadnéhu 
preladenia česke/ politiky 1..-u 
koncu vojny. V texte proklamtl · 
cie už nebol o odvoldvanle ~a 

na česk(! historické f;ttftne prá
vo, ale na prdvo prirodzené, o 
ktor(! sa zavf;e opierali mladé 
ndrody, ndrody plné revoluč
ných túžob po zmene. Po prvý 
raz tu bola vyjadrend aľ;piró.· 
cla na vytvorenie f;tdtneho tí
tvaru spofenlm českých zeml a 
Slovenska. .,Zdstupcov~ česk~
lw ndroda ze všech zemt koru
ny sv. Václava, vstupuflce na 
radu I'Hskou v doM svl!todi!J· 
ných uddlostt vdlel!ných, ki:J.y 
zevšeobecnl!/o hnut! smi!Fuflcl 
k odstranl!nt nadvlddy ndroda 
nad ndrodem, prohlašu;t: Po
selstvo česk~ho ndroda test na
plnl!no hlubokým pi'esvl!dče
nlm, že nyni!Jf;l dualistický tí · 
tvar vytvoŕil k patrn~ lífml! 
celkových zdfmu národy vldd· 
noucl a potlačovan~ a že k 
odstranl!nl každ~ho nadprdvt 
ndrodnost nlho a k zabezpečen! 
vf;estrann~ho vývo;e každ~ho 
ndroda v zó.ujmu i'lf;e a dynas
tie Je bezpodmlnečnl! potrebno 
pFetvorlti mocndrstvl habsbur 
sko·lotrtnsk~ ve spolkový stdt 
svobodn!Jch a . rovnoprdvn!}clz 
ndrodnlch stó.tií". 

Stanovisko nemeckej buržodz
nef nacionalistickeJ politiky od
mietalo myšlienku samostatné
ho česk(!ho štdtu a tak radf;el 
by bolo pripustilo rozbitie mo· 
narchie, než vnútorn~ zmeny v 
f;tdtnom usporiadani. Maďarska 
politika zasa trvala na jestvu
Jtícom vntítornom usporiadani 
Uhorska a svo;e zdu;my klád
la nad zdu;my habsburskef dy
nastie. Zdujmy uhorskeJ politi· 
ky sa tak v budúcom postave
nt Slovenska rozchddzáli dia
metrálne so ztlu;mami český· 
mt a so zdu;mami vlastných 
Slovákov. Prehldsenie cisdra 
Karola zo 16. októbra 1918, kto· 
r~ chcelo zachrdnU monarchiu 
pred definiltvnou katastrofou, 
sľubovalo vznik ndrodných i;td
tov vo vnútri zväzku habsbur
skej rí!;e, čo by znamenalo, že 
Slovensko by neboľo pripo;en~ 
k českým zemiam. Odvoldva 
nie sa na prirodzen~ prdvo a 
nielen na právo historick~. zna 
mena/o u českých politikov 
aľ;piró.cle na spojenie Sloven · 
ska so zemiami českými. i P 
probl(!m Cechov a Slovákov 11 

habsburskej monarchii nebol o
jedinelý, dokazuje a; skutoč
nost, že Habsburgovia nevede· 
ll dat nifaka odpoveď na bu
dúce osudy fuhoslovanov, Ukra
jincov a Poliakov, ktorl žili v 
tomto mnohondrodnom f;tdtnom 
konglomerdte. 

8. novembra 1917 schvdlil 
11. zjazd sovietov Leninov Dek
r~t o mieri, ktorý spolu s ví
ťazstvom proletdrske; revoltície 
v Rusku priniesol novtí situd
ciu do osudov vo/ny, ale hlav
ne do vnútorne; spoločenskej 
stavby feuddlno-buržodznych 
f;tdtov. Pod pofmom .,anexia" 
sa v Dekr~te o mieri r ozumie 
,.ak~kolvek pripojenie mal~ho 
alebo slaMho ndroda k velké
mu alebo siln~mu štátu bez 
presne, jasne a dobrovoľne vy
sloven~ho súhlasu a priania 
tohto národa, bez ohradu na 
to, kedy toto násiln~ pripoje· 
nie bolo preveden~ a tiež bez 
ohľadu na to, ako vyspelý ale
bo zaostalý je ndrod násilne 
pripojený alebo násilne drža
ný v hraniciach dan~ho Mdtu.M 
Dekr~t o mieri nerieľ;il otáZ~!/ 
vofny a mieru v kabinetných 
diplomatických kruhoch a pod· 
mienkach, ale v spoluúčasti nd
rodov a rudu. Prdvo lidu 
10. novembra uverejnilo Dek· 
r~t o mieri s komentdrom, že 
tak~to prevolanie Európa ef;te 
nepočula. Dekr~t o mieri bol 
predznamenanlm a; pre budľi
ci vztah česk~ho a slovensk~
ho národa, hoci z princlpov le
ninskej národnostne; politiky 
neradi by st boli brali buržodz
ni politici lekcie. Súčasnd his
torickd veda a publicistika pri· 
ndsa nov~ pohlady vo svetle 
nových dokumentov o vzniku 
prvef republiky. Michal Sepit
ka v Novom slove z 8. 9. 1988 
recenzuje Historický časopis 
o. i. takto: "V prve; svetovej 
vojne len pordžka Nemecka a 
1eho spofencov poskytovala 
možnost vyriešiť českú a sl o
venskú otázku. V~etko nasved
čuje> tomu, že idea spoločn~ho 
tesko-slovensk~ho ~tátu pred· 
stcwovala na;optimdlnejšie rie· 
sen1e českej otdzky. Na dru
hej st rane pre slovenský ndrotl 
Ml 11 prlpade porážky ústrecl 

n!Jch velmocl črtala autonómia 
v rámci Uhorska, čo väčf;ina 
slovenských politikov po skú· 
senostiach posudzovala skeptic
ky. Samostatn~ Slovensko ne· 
prichddzalo do úvahy, preto 
vhodnou alternatlvou rie~enia 
slovenske / otázky bolo spoje · 
nie Slovenska a Ciech do fed
notn~ho českos/ovensk~ho f;tó.
tu. Slovenská tíčast na odboJI 
prott Rakľisko-Uhorsku bola 
vf;ak podstatne väčšia, než sa 
doteraz prlpú~talo, a to vo vf;et
kých smeroch. Zahraničná 
emigrdcia - to nebol iba M. R. 
Stefdnlk, vera sa napísalo o 
(}lnnosti amerických Slovákov, 
ale osobhosf S. Osusk~ho ne
bulu ef;te zhodnotend, to ist~ 

možno poveda( a j o slovenske( 
účast i v légiách. M 

Cesta ktora viedla k vyhláse
niu CSR, bola zložitó.. Vzbura v 
Boke Kotor skeJ, vzbury navra
tilcov z Ruska, dezercie, hlad. 
vzbura v Rumburku, nepokoJe 

na Slovensku, atď., svedčili o 
tom, že politick~ rozhodnutia 
sa už nemôžu robit len v rdm
cl kabinetnej diplomacie. Na 
tieto skutočnosti sa mohli tiež 
upierať v zahranič! pôsobiaci 
Masaryk, Benef; a Stefánik, kto
rf už 14. októbra dali vedief 
dohodovým ~tdtom, že vznikla 

dočasnc1. československá vldda 
na čele s Masarykom. 

Od Prohlášenl Cesk~ho svaw 
z 30. md;a 1917 sa k:ryštalizo· 

, val/ ndhlady na tílohu Sloven
ska v budacom štáte. Prdvo li
du z l. jľina 1917 pf~e: ,.Vytvo· 
i'lli ;sme si pocl dofmem Hey· 
duka, Zeyera a jiných bdsn i · 
kil obraz Slovenska jako zemi! 
divokých krds a sniv~ho spl!v
n~ho lidu . . . By[o nl!co r ous· 

seauovského snu o ndvrQtu k 
pl'lrodl! v t~to naf;l ldsce k poe
tick~mu Slovensku . . . nebo( 
tam {sme tušili prvnt f;ero 

(Pokračovanie nn JO. str.J 
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Hudobné kalendárium 
2. ll. 1883 narodil 18 alovenakt hudobnf akladatel 

Frico Kalenda (zomrel 3. 9. 1913) -
105. vfroi!le 

3. ll. 1903 narodil 18 Joael Bartl, i!elkf dlrtxut a 
hudobnf akladater, zaal61llf umelec 
(zomrel 21. 11. 1972) - 15. Yfroi!la 

4. 11. 1823 narodil u i!eakf hudobnf akladatal a 
kapelnlk Karel Komúk (zomrel 19. 3. 
1893) - · 115. vfroi!le · 

5. 11. 1921 narodil 18 Jranctizaky bu.Uata Devy Er· 
Uh, v nojom reperto6rl zaaartavuf 
hlavne DB modern6 hullo'V1i ll.Carat6ra -
80. vfroi!le 

l. 11. 1893 zomrel Piotr lllli! Cajkovlkll, ruakf bu
dobnf akladatel (nar. 7. 5. 1140) - 95. 
vfroi!le 

l . 11. 1918 zomrel nemeckf dlrtxent a peda161 
Charlea Mllnch, zlakal ohlas hlavne In· 
terpret4clou a6i!unej a mAlo znAaej 
hudby (nar. 21. 9. 1891) - 20. vfroi!le 

8. 11. 1913 zo•rel alovuskf hudobnf akladatel Si· 
mon Juronkf (nar. 8. 2. 1912) - 25. vf· 
rol! ie 

8. 11. 1883 narodil sa anxllckf hudobnf akladatel 
Arnold Ba x (zomrel 3. 10. 1953) - 105. 
vfroi!ie 

11. U. 1118 narodil aa Jranctlzaky hudobnf sklada· 
tel Fran~;ola Coupertn (zo•rel 11. 9. 
1733) - 320. vfroi!le 

10. 11. 1883 narodil sa Bedflch Antonin Wiedermann•, 
i!eakf organista a hudobnf akladater 
(zomrel !1. 11. 1951) - 105. vfroi!ie 

11. 11. 1883 narodil sa lvaji!larsky dlri~ent Erneat 
Anaermet (zomrel 20. 2. 1919) - 105. 
vfroi!le 

12. 11. 1918 narodil sa alovenlkf hudobnf skladatel 
a dirigent Bartolomej Urbanec zasl61llf 
u•elec - 70. vfroi!le 

12. 11. 1133 narodil sa ruakf hudobnf akladatel Ale
xander Porllrjevli! Borodln (zomrel 27. 2. 
1887) - 155. vfroi!le 

12. 11. 1948 zomrel taliansky hudobnf akladatel Ua
berto Giordana (nar. 28. 8. 1817), at6pe· 
nec moderného ootopiau "notaziona a 
au oni reall ", v ktorom vydal o. i. Bea· 
thovenove symfónie 

13. 11. 1848 narodil sa nemeckf hudobnf apisuvatel, 
"wagnerovec" Hana Wolzogen (zomrel 
2. 8. 1938) - 140. vfroi!ie 

13. 11. 18&8 zomrel taliansky opernt lkladatel Gioa
chino Roaalnl (nar. 29. 2. 1792) - 120. 
vfroi!ie 

14. 11. 1778 narodil sa hudobnf lkladatel a klavlrny 
virtu6z Johann Nepomuk Hu•mel, bratl
alavakf rod6k (zomrel 17. 10. 1837) -
210. vfroi!ie 

14. 11. 1183 narodil sa Friedrich Wilhelm Zachow, 
nemeckf hudobnf akladatel, organista a 
pedagóg, ui!ltel napr. G. F. Hladia 
(zomrel 7. 8. 1712) - 325. vfroi!le 

18. 11. 1813 bolo aiAvnoatne otvorene divadlo ., 
Prahe - 105. vfroi!le 

18. 11. 1973 zomrel i!eakf hudobnf akladater a pe
dagóg Alois HAba (nar. 21. 8. 1893) -
15. vfroi!le . 

19. 11. 1828 1omrel rak6aky hudobnf akladater Franz 
Schubert (nar. 31. 1. 1797) - 180. •t· 
roi!le 

19. 11. 1908 narodil sa fraact11sky hudobnf sklada· 
tel Danlel-Lesur, riaditel Schola Canto
rum, apoluzakladatel zdralanla "Mladé 
Franct\zsko" - 80. vfroi!ie 

19. 11. 1903 narodil sa Asaf Anatolievli! Meuerer, 
aovletsky tanei!nlk a choreograf, nArod
nf umelec RSFSR - 85. Yýroi!le 

20. 11. 1918 narodil sa alovenskf hudobnf akladJtter 
a dirigent n6rodnf umelec Tibor Fre· 
lo (1omrel 17. 7. 1987) - 70. vfroi!ie 

21. 11. 1883 zomrel Josaph Mayseder, rak6sky has· 
lovf vlrta61, azn6vaat aj samotnfm Pa
ganlnlm (nar. 18. 10. 1789) - 125. vf· 
roi!le 

22. 11. 1913 narodil sa angllckf hudobnf akladatel 
a dirigent Benjamin Brittan (zomrel 
4. 12. 1978) - 75. vfroi!le 

23. 11. 1908 narodil sa Otakar Vondrovlc, i!elkf kla
virista a hudobnf pedag6g, zas161llf 
umelec - 80. vfroi!le 

23. 11. 1933 narodil sa polskf avantgardnf hudobnf 
sklada tel a dirigent Krzysztof Pendereckl 
- 55. vfroi!le 

24. 11. 1848 narodila sa nemeckA opern6 apev6i!ka 
Lllll Lehmannová, poprednA Interpretka 
kolorattirnych tiloh opier W. A. Mozarta 
(zomrela 1&. 5. 1929) - 140. vfroi!le 

21i. 11. 1988 zomrel polskf klavlrny vlrtu6z Wla
dyslaw Kedra (nar. 18. 9. 1911) - 20. 
vfroi!le 

27. 11. 1988 zomrel anglickf muzlkol6g rak6skeho 
pôvodu Hans Ferdinand Redllch, spolu
zakladater Internacton61nel spoloi!nostl 
A. Berga (nar. 11. 2. 1903) - · 20. vf· 
rol! ie 

27. 11. 1888 narodil sa Bronislav Chorovti!, opernf 
apev6k ruského pôvodu, zasl. umelec, 
v r. 1921-28 pôsobiaci v SND (zo•rel 
17. &. 1980) - 100. vfroi!le 

28. 11. 1958 zomrel americkf dirigent Artur RodzUi
akl (nar. 2. 1. 1894) - 30. vfroi!ie 

29. 11. 1143 zomrel Claudlo Monteverdi, taliansky hu
do baf lkladatel (nar. is. 5. 1!187) -
345. vtroi!le 

30. 11. 1813 nerodil sa franctizsky hudobnf skladatel 
a klavirista Charles Alkan (zomrel 29. 3. 
1888) - 175. vfroi!ie 

ViedenskA lt4tna opera udeUla 
20. septembra t. r. i!estnf titul Kaa
meraingerln nAr. umelkyni Gabriele 
Beňai!kovej-C6povej. Po národnom 
umelcovi Petrovi Dvorako• le dalll 
slovenskf spevAk ocenenf Vieden· 
akou ilt6tnou operou za vfznamnf pri· 
nos k umeleckeJ reprezent4cll tejto 
poprednej svetovej operneJ scény. 

Snfmka: CSTK 

UDEĽOVALI CENY 
Ceny Zväzu slovenských lkladatefov a koncertných umelcov za rok 1987 
zlskali: 
- v oblasti skladatelskej· tvorby 

JURAJ POSPISIL 
:&a Sl6i!lkové kvarteto i!. 3, op. &l 

- v oblasti lnterpretai!nfch vfkonov 
ANDREA SESTAKOV.A 

za vynlkajticu lnterpret6clu atii!asnej slovenskej hudby, naJ•H za tvorivf 
prlstup k umeleckému stvárneniu Koncertu pra husle a orchester Alexaa· 
dra Moyzesa a SonaUny pre husle a6Io Ladislava Burlue, ako 1 clalillcb 
diel, 
- v oblasU hudobnej vedy, kritiky a publicistiky 

ANNA KOV.AitOV.A 
za dlhoroi!nti muzlkologlckti, organlzai!n6 a publlclatlckti i!lnnost 
v oblasti zábavnej hudby 
PAVOL ZELENAY 

za dlhodobf autorskt prlnos pre rozvoj slovenskej zábavneJ hudby a two· 
rlvti organlzai!n6 pr6cu v tejto oblasti 

Ceny Slovenského hudobného fondu aa rok 1987 alskall: 
Cena Jána Levoslava Bellu 
VIŤAZOSLAV KUBICKA 
za Fantáziu pre vloloni!elo a orchester 
Cena Frica Kafendu 
JOZEF PODHORANSKÍ 
za vynlkaj6ce lnterpretai!né vfkony na dom6clch a zahranli!nfch koncert· 
nfch p6dl6ch a za vzorové naltudovanle diel slovenskfch skladatefov 
SLOVKONCERT, i!s. umelecké agenttira a FESTIVALOVí VtBOR Bratislav• 
skfch hudobnfch sl6vnostl udelili pri prllelitoatl 24. roi!nlka BHS i!llltllf 
diplom a pamltnti plaketu 
HANUSOVI DOMANSK~MU, vedticemu redakcie sy•fonlckej, opernej a ko· 
•orneJ hudby Cs. rozhlasu na Slovensku za dlhoroi!nti apolupr6cu a tvo· 
rlvf dramaturglckt prlnos k medzlnArodnému hudobnému festivalu Bra
tislavské hudobné sl6vnostl 
nArodnému umelcovi ZDEf<iKOVI KOSLEROVI 
za mimoriadny umeleckf a lnterpretai!nf prlnos k •edzlnArodnému hu· 
dobnému festivalu Bratislavské hudobné siAvnostt 
speváckemu zboru LOCNICA 
za mhnoriadn.y podiel na rozvoji slovenského hudobného odkazu, priklad· 
nti reprezent6clu a lnterpretai!nf prlnos k medzlnArodnému hudobnému 
festivalu Bratislavské hudobné sl6vDOStl. 

Europa Cantat 10 
diela Speváckym zborom konzervat6· 
ria, ako l koncertné vystOpenle pod 
vedenlm dirigenta zboru D. Billa VY· 
volalo medzi ostatnými zbormi všY· 
obecné uznanie a bolo Impulzom k 
nadvlazanlu nových umeleckých kon· 
taktov a pozvani na výmenné ume
lecké zájazdy do nlekofkých krajin 
Európy l Ameriky. 

Spevácky zbor Konzervatória v Bra
U~lave sa v dňoch 28. 7. až 7. 8. 1988 
zúčastnil na 1. medzinárodnom zbo
rovom podujatf Europa Cantat 10, 
ktoré sa tentokrát konalo v Pécs!, 
MĽR. Mesto takto oslávil-o dvestoroč
né jubileum hudobnej vzdelanosti u 
tradfcle zborového spevu. 

Zborový spev znamenal pre 3000 
mladých spevákov a muzikantov naj
mä možnost leplile spoznať kultúru 
rôznych národov sveta. Festivalovú 
atmosféru charakterizovali stretnutili, 
vzájomné spoznávania a z toho vv
J;lývajúce vzťahy prlaterstva medzi 
predstavltefml mladej generácie rôz
nych krajin. Podujatie bolo zároveň 
jJriestorom pre bližšie zoznámenie sa 
s maďarským zborovým umenrm a s 
maďarskou hudobnou kultOrou vôbec. 

Ze!anie jeho zakladaterov vyslovil 
za všetkých Marcel Corneloup, vice
prezident európskeho zväzu mladých 
zl!orov myšlienkou a slovami o spo
jeni hlasov rudi všetkých nár·odov 
sveta a vytvoreni spievajúcej Európy 
bez hranfc. "Báseň je hodnotnejšia 
a ito puška, zbor je hodnotnejšl ako 
atómová bomba. My prinášame basel\ 
l zbor a to je to, čo znie v našich 
hlasoch na festivale Europa Can
lat 10. Zeláme sl, aby festival v kra
jine špecificky zborovej hudby dal 
všetkým možnosť spojiť silné city a 
ludské hodnoty a vytvoriť z nich har-

móniu. Je to vôla a želanie, ktorým 
!Jude preniknutý všetok spev v Pécs! 
v lt<te 1988". 

Na vefkolepom podujatf sa zúčast
nilo 73 zborov z 25 krajfn Európy, 
Azte a Ameriky. Popri 24 koncertných 
vystúpeniach jednotlivých zborov s 
vopred pripraveným progra•mom, boli 
jednotlivci l zborové telesá zaradené 
do nlekofkých pracovných ateliérov. 
v ktorých sa pod vedenlm skOsených 
dirigentov nacvičovali diela sveto
vých l madarských skladaterov. Cle
lom týchto denných S-hodinových ná
cvikov bolo koncertné predvedenie 
kompozfclf. Spevácky zbor nášho kon
zervatória nacvlčil a predviedol spolu 
s belgickými, nemeckými a francúz
skymi spevákmi a muzikantmi pod 
vedenlm španielskeho dirigenta Jor· 
dl Casasa, vynikajúceho odbornfka na 
starO hudbu, dielo C. Monteverdlho. 
Popri ňom bol na Europa Canta t rea
lizovaný Magnificat C. Ph. E. Bacha, 
Rekviem G. Faurého, )ar S. Rachma
ninova, Háry János z. Kodálya, Omša 
F. Poulenca, Scény z Fausta R. Sebu
manna, Laudl I. Lldholma, Stabat Ma
ter A. Dvol'áka , Chlchester Psalm 
L. Bernsteina, Svadba I. Stravinského, 
Vojnové rekviem B. Brlttena, Koru· 
novačná omša F. Liszta 1 mnoho ďal
šieh menšlch diel európskych skla· 
daterov, ako l folklórne a džezové 
skladby. Predvedenll) Monteverdlho 

Pracovné podujatia festivalu poknt· 
čovali l vo večerných hodinách: kaž· 
dý deň bola hodina venované spo· 
!očnému spievaniu všetkých účastnl· 
kov Europa Cantat - Očastnlcl !es· 
tivalu sa pod vynikajúcim vedenlm 
viceprezidenta Europa Cantat Svaj· 
čiara Willi Gohla, oboznámili so 
skladbami rozličných európskych, 
ázijských l amerických národov, s Ich 
lntonačnýml, melodickými l rečov9· 
ml špecl!lkaml. PrAve táto spoločn4 
večerná hodina spevu sa stala sym· 
bolom bratstva národov. V neskor9ch 
večerných hodinách pokračoval res· 
tlval koncertom. ktor9 bol vlastne 
akýmsi dôstojným vyvrcholenlm celé· 
ho dňa. Srdečné a bezprostredné bo· 
ll l individuálne akcie jednotllv9ch 
zborov - koncerty na uliciach, v par· 
koch l námestiach" vo všetkých den· 
ných l večerných hod·lnách - tu sa 
nadväzovali dalšie prlatefské vztahy 
a umelecké kontakty. 

Festlva l Europa Cantat sa sice skon
čil, ale radost z hudby a spievania 
ostala ta k velká, že určite pretrvá 
l do ďalšieho medzinárodného podu· 
jatla - Europa Cantat ll, ktoré sa 
uskutočni v roku 1991 v Spanlelsku. 

MILADA GODANYIOVA 

X. festival vysokoškolského zborového spevu 
v Pardubiciach 

V dňoch 8.-11. septembra 1988 s a 
uskutočn1l v Pardubiciach X. ročnfk 
MedzlnArodného festiva lu akademic
kých zborov lFAS '88, ktorý sa kona l 
pod záštitou Medzinárodného zväzu 
študentstva, Ministerstiev kultúry CSR 
a SSR, Zväzu českých a slovenských 
sklada terov a koncertných umelcov, 
Ceského a Slovenského hudobného 
fondu a Únie českých pi!vec-kých sba
ru. Celkove sa na ňom zúčastnilo ll 
domácich a 4 zahraničné akademické 
spevácke zbory. 

Novinkou festivalu bolo hodnotenie 
súťažných zborov nielen v rámci sú
ťažného vystúpenia, ale aj z vystú
peni na festivalových koncertoch. 

Vlť·azstvo v ka tegórii ženských spe
\'áckych zborov zfskal Komornf zbor 
PF UJEP Brno. Druhé miesto v tejto 

kategórii bolo udelené ženskému zbo· 
ru VUS Pardubice a tretie miesto Jl· 
hoi!eskému sboru PF C. Budl!jovlce 
a Akademickému zboru Mlnjona z Rl· 
gy [ZSSR 1. Diplom n fes tivalovú cenu 
SHF za Interpretáciu slovenskej zbo· 
rovej tvorby zfska l vysokoškolský 
ženský spevácky zbor Mladosť pri PF 
v Banskej Bystrici. 

V kategórii žensk9oh zborov bolo 
povinnou skladbou Vynášenf smr
ti B. Martinú a v kategórii mtešu · 
ných zborov )ešče jednú B. Martl· 
níí . Dalši program do celkového sú· 
ťažného času 20 minút bol volite!ný. 
Spevácke zbory z CSSR mali za po
vinnosť zaradiť do svojho súťažného 
vystúpenia skladbu československého 
autora, ktorá vznikla po roku 1950. 

V kategórii mlešan9Ch zborov zis· 
kal cenu Ministerstva kultúry CSR, 
cenu únie českých pi!veckých sborO a 
cenu Medzinárodného zväzu študent· 
s tva Brnenskt zbor hudobnej mládl· 
že. Druhé miesto porota udelila do· 
mácemu VUS Pardubice a tretie 
miesto Vysokolikolskému pl!veckému 
sboru PF Ostrava a Brnl!nskému aka· 
demlckému sboru. Cenu Ministerstvu 
kultOry SSR ziska! Mlelianf spevácky 
zbor PF Ostt nad Labem [za skladbu 
O. Ferenczy ho Verbunk 1. Medzlnárod· 
ná porota udelll·a ešte cenu poroty 
pre VUS UK Praha, spevácky zbor 1 
Tartu, Estónska SSR a spevácky abor 
PI Bydgoszcz, PĽR. Cenu festivalu 
IFAS '88 ziska! zbor Orfeon z Valea· 
cle, Spanlelsko. 

MILAN PAZÚRIK 
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V Bratislave hosfovala 
Nemecká štátna opera 

Od hosťovania Nemeckej Atátnej opery z Berlina sme očakávali 
pôvodne uvedenie dvoch svetoznámych operných titulov - Mozar
tovej Figarovej svadby a Straussovho Gavaliera s ružou. Ziaf, z pre
vádzkových dôvodov sa pôvodný zámer musel pozmeniť, a tak hos
tia uviedli dvakrát Figarovu svadbu (v nemeckom preklade) . Re
cenzované je druhé predstavenie z dňa 27. septembra t. r . 

Mozartovu operu hudobne naštudoval 
dirigent Heinz Fricke, ktor9 viedol or
chester k vysoko štandardnému v9konu, 
dielo kreova l v pomerne adekvátnych 
tempách, št91ovo presvedčivo, avšak v9-
razovo trocha s troho, s menšou dávkou 
onoho pr!značného mozartovského brla, 
lesku a vypolntovanla 1hudobn9th myš
lienok, aké by sme právom očakávali 
od prvej nemeckej scény. Technická kva· 
lita Inte rpretácie orchestrálnych partov 
však splňala najvyššie profesionálne pa
ra metre. Frlckemu sa podarilo nájsť aj 
adekvátny pomer medzi dynamikou or· 
chestra u sólistlck9ml partml. 

Režisér Theo Adam prlpravll inscená
ciu na scéna Wllfrleda Werza, ktorá v 
podstate navodzovaln dojem historickej 
vernosti, no zároveň v jej koncepcii boli 
badať niektoré scénograflcké prvky pri
značné pre šesfdesla te roky. Hlstorlzu. 
Júce kostýmy naYrhla Erika Simmank
Heinze. Vcel.ku možno po9edat, že scé
na l kost9my vytvárali nielen vhodný 
rámec pre r ežijné poňatie a rozohratie 
jednotllv9ch situácii, ale aj korešpondo· 

val! medzi jednotllv9mi divadelnými 
zložkami. Adam uchopil Flgarovu svad
bu ako typ starej , ba skOr zastaralej, 
č!slovanej opery, čo zákonite viedlo k 
tomu, že v9sledn9 tvar postráda! po
tre bnú dynamiku. Statickosť zv9razňo
vala nehybnosť mnoh9ch protagonistov 
pri prednese árii, archaizujúco, ba až 
naivne "staromilsky pôsobili úkony sól! ':>· 
tov do hladiska po skončen! á rie. Na
zdávam sa, že zvolenému tnscenačnému 
pr!stupu sa dielo do určitej miery vz,pie
ra. Ved napriklad finále drU'hého alebo 
štvrtého dejstva svedč! o tom, ako sa 
Mozart typu zastaralej statickej opery 
bránil. Tak sa a j stalo, že prekrásne 
hudobné vybudované finále druhého dej
stva nebolo adekvátne a korešpondujú· 
co kreované v oblasti herecke j práce. 

Z predstavltelov h lavných úlo,h zauja
la Magdaléna Haj6uyov6 ako Grófka 
technicky bravúrnym uchopen!m svojho 
partu ; herecky postavu kreovala v na
značených Intenciách r éžie. Vysoko šta n
dardný výkon odviedol Siegfried Lorenz 
ako Gróf Almavtva. Jeho pr!jemne zafar-

Režisérom Inscenácie Mozartovej FigaroveJ svadby v predstavenl Nemeckej štátnej 
opery v Berline bol Theo Adam. Sn!mka: arch!v HZ 

bený hlas, lntonačná a technická istota, 
výrazná presvedčivosť aj duchaplná he
recká prácu sa tu prejavm vo vydarenej 
symbióze. Úlohu Zuzanky naštudovala 
Carola Nossekov6. Splňala sice základné 
požiadavky, vyplývajúce z charakteru 
tejto hudobnodramatickej postavy, avšak 
ani jeden z nich, ani celková korešpon
dencia medzi nimi nedom1noval1 tak, aby 
sa jej poňatie úlohy mohlo považovať 
za jedinečné. S určitými problémami v 
oblasti speváckej 1 hereckej podal dlahu 
Figara JBrgen Freier. Spevácka jemnosť 
a kultivovanosť charakterizovali Carolu 
Fischerov6, ktorá sa predstavtla v úlo
he Cheŕub!na. Pre tlplnost zaznamenajme 
zodpovedné a adekvátne kreovanie dal-

~Ich postáv. Predstavtll sa tu Barbara 
Bornemannov6 (Marce ll na l, Harald Neu
kirch [Bas l lto ), Joachim Arndt ( Curzto ), 
Gard Wolf ( Bartolo l, GUoter Frtihlich 
[Antonio) a Cornelia Vogelov6 (Barbar· 
ka) . 

V rámc! stlčasných prlstupov k Mo· 
zartovmu opernému odkazu môžeme 
predstavenie Nemeckej štátnej opery 
označ!C za klasické. Aj ked vcelku -
napr iek uveden9m výhradám - tšio o 
kvalitnú Inscenáciu, ver!m, že by sa v 
repertoár! hos tujt\ceho operného súboru 
našli tituly, ktoré by u nás zarezono-
valf ovela dôraznejšie. · 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Spoločný 
koncert 

300. výročie narodenia Juraia Jánošíka v Ter~hove· 

Jedným z poduJatl k oslavtlm výročia 
československeJ §ttltnostl bol spoločný 
koncer t českl!ho organistu Ale§a Btlrtu a 
;eho slovenskeJ k olegyne Katartny Han
zelovej {26. 9. v Bratislave, predtým v 
Prahe). Dramaturgia zreJme vychtldzala 
z retllnych repertotlr ových danostt. {Ideu 
vztlJomnostl bolo možn/! zvýrazni( a; za
radentm medzivoJnoveJ tvorby, a; tým, 
že český umelec by bol hral slovenskú 
tvorbu a naopak.) Takto dominovala na;
súčasneJ§Ia tvorba. Programový bulletin 
podrobne informoval o autoroch i o die
l ach tohto ntlročnl!lw koncertu, ktorý po· 
skytol akýsi prierez českých a sloven
ských trendov v tvorbe pre organ. Spo
ločným znakom teJto noveJ hudby ;e ;ed
noznačnl! odpútanie sa od tradičných 
v zorov a vyrovntlvanie sa s modernými 
kompozičnými smermi. Rozsiahlosť skla· 
dleb v§ak oslabufe {azda s v.Qnimkou 
l. Dibdkaj tíčinnost §trukttír a postupov. 
V prvef časti k oncertu A. Btlr ta ;edno
značne exceloval: bez akýchkoľvek prob
ll!mov interpretoval Sond/u - Fanttlzia 
Otomara Kvl!cha i Tri toccatY. Otmara 
Mtlchu. Pr iam fascinuflí.ci výkon podal v 
Toccate a Passacaglil Mllo§a Sokolu, kto
rl!ho skladby - l keď s barokovými ntl
zvami - nesú znaky typických francúz
skych t occtlt z nov§tch čias, so v§etký· 
mi ich efektmi. V podant Interpreta-vir 
tuóza vyzneli ako priamočiary, obdivu
hodne gradufúci proces. 

Program K. Hanzel ovef" nedosiahol 
natoľko osl ftufúci účinok, no interpretka 
azda prekonala svofho k ol egu v regis· 
tračnom vypracovaní skladieb (výnim-
k ou bola Zlmmerova Toccata, kde hlav
ný rytmlcko·motlvlcký prvok bol w potla
čený mastvnym pedtllom). Dve mail! 
skladby Alexandra Albrechta zo začiat

ku storočia prekvapili smelými lwrmó
niami a vrúcnostou výrazu. Moments mu
sicaux Igora Dibtlka osttlvafú vernl! skla· 
datelove; zdsade: slí.l!asntl organovtl hud
ba nacl1tldza cestu k posluch.tll!ovl, ak 
sa realizufe na malých plochách a s vý
raznými k ontrastml. My§lienkovo hlbokl! 
sú Postludium Jozefa Malovca a f,igatú
ry I/fu Zel;enku, kt or /! Hanzelovd tlmo 
čila neobyčafne presvedčivo. I stým pen
dantom skladieb M. Sokolu - pokiaľ 

ide o zfavnú kontinuitu s tradíciami, 
pravda, v celkom inom duchu - je často 
nrand, efektntl Fantdzi a a toccata fána 
Zimmera, ktorej vy znenie však oslubiln 
už spomenut(l výhrada. 

LADISLAV DOSA 

Meno legendárneho hrdinu s lovenské
lto ludu Juraja Jánošika sa v tomto roku 
prlpom!nalo na mnohých rôznorodých 
podujatiach. Vrcholnými oslavami Jáno
š!kovho jubilea sa stali J6noilkove dni v 
Terchovej ( 26.-28. 8. 1988 ), ktoré sa 
konaU v rámci XXVI. ročn!ka terchov
ských folklórnych slávnos U ( organizá
torm! boli ONV Z1llna, MNV TerchovA 
a Ich osvetové a kultúrne zariadenia J. 
Zamerali sn na jánoš!kovsktl trad!clu vo 
folklórnej a výtvarnej tvorbe. 
Pozornosť priťahovala výstavu Jánoilk 

vo výtvarnej tvorbe Terchovcov vo vy· 
sunutej expozlcli Považského mtízea l 
pr ehliadka v9tvarných prác so zbojn!c
kou a jánošlkovskou tematikou popred
ných umelcov z celého Slovenska na Byt
čianskom zámku. 

Tlslcky návštevn!kov z celej našej 
vlast! 1 zo zahraničiu prtlákala do Ter· 
chovej novA sooha Juraja J6ooiifka, po
s tavená na kopci Bôrik nad Tercho
vou. 

Na slávnostnom odhaleni, na ktorom 
sa ztíčastnlla stran!cka a štátna dele
gácia, vystúptll v kulttírnom programe 
muzikant! a speváci z Terchovej n Or
chestra ludových nástrojov Cs. rozhlasu 
v Bratislave so speváčkou Darinou Laš· 
člakovou. 

Mase pr!tomných divákov sn prihovo
ril minister kulttíry SSR Miroslav Válek. 
Vo svojom prejave zdôraznil : "Odveká 
bieda slovenského rudu a zmysel pre 
sociálnu spravodlivosť vytvorili legen· 
du a legenda stvorila Jáooiilka takého, 
ako ho does chápeme, hoci viietci vie· 
me, že bol aj reálnou a !Ivou osobou. 
Stí rozlli!né legendy - faloioé, miit6ce, 
ponižuj6ce, a le aj legendy záchranné, 

podnetné, legendy, ktoré dhaj6 národu 
krldla. RAstU sme 1 touto lesendou. Ako 
sa vrav(, chodlll sme spolu do iikoly a 
neopustila nás, ani kecf sme sa stali 
dospelfmi. Dnes teda odhalujeme sochu 
Juraja )Anoilka, sochu, ktorti DAr. ume
lec J. Kulich nerobil rukami, ale no
jfm srdcom. Nech tu stoj! ako kontra· 
punkt llllnulosti, ako svedectvo llvoto
darnejiiej sily rudu a ak bude treba ako 
varovanie." 

V novovybudovanom amfiteátri, ktor9 
podla návrhu tnž. arch. Vlilama Grus
ku vybudovaU Terchovčanla k tomuto 
jubileu, sa potom s trteda l1 festivalové 
programy: "Deti J6noii!kovi", "Zvyko
slovné obrázky z rodného kraja", "Ter
chovské muziky" a dalšie vystt\penla 
folklórnych skupin z bl!zkych Kysúc, 
Oravy, Liptova a Iných regiónov, ba ne
chýbali a ni hc;>stujt\ce súbory zo zahra
ničia. V záverečnom pásme "Sviatok v 
Terchovej" sa s celostlborovým repre
zentačným programqm predstavil SĽUK. 

Festivalové podujatia sa konal1 aj v 
kulttírnom dome, kde vysttlpll Orches
ter rudov:fch náltrojov Cs. rozhlasu v 
Bratislave a premietli tllm Martina Fri· 
ča JAnollk. Na námestl, pred novou bu
dovou MNV, t1č1nkoval1 fol klórne skupi
ny a sl1bory zo Slovenska, ako i hostia 
z Polska, NDR u Bulhal'Ska. 

Bola to pr!ležltost predstavlt aj Ter · 
chovtí, fo lk l6n1e snád najatraktlvnejšlu 
lokalitu na Slovensku. Atraktivitu umoc· 
ňujú nielen jedinečné krásy prlrody s 
blizkostou Vrátnej doliny a Malej Fatry, 
architektúra n iekdujš!ch drevených sta· 
vleb, kroje, ale predovšetk9m hudobno· 
folklórne boha tstvo. Málokto s i uvedo· 
muje , že Terchová je dnes lokalitou s 

najvyšš!m počtom muzikantov (v prie
mere na počet obyvatelov l na Sloven· 
sku a možno aj v Európe. V tejto obc!, 
ako aj v jej osadách, možno v súčasnosti 
nájsť 12-14 a kt!vne .hrajúcich ludov9ch 
sláčikových muz!k a cez štyri generácie 
hudobn!kov. Nielen viachlasné spevy 
žien a mužov, pastierske - koncové 
bezdlerkové p!štaly, heUgonkárl, ale pre· 
dovšetk9m "terchovské sláčikové muzi
ky" upt\tavajtí pozornosť folkloristov, et· 
nomuztkológov, umelcov 1 masmédl!. Do· 
dnes sa totiž v Terchovej uchováva jed
na z najarchatckejšlch podôb ludovej 
hudby na Slovensku (v :liloženl I. a II. 
hus le, kontra a bastčkal. 

S jánošlkovskou trad!clou sa stretne· 
me v Terchovej na každom kroku. V ná· 
zvoch ul!c, osád, kopcov, na črpákoch 
bačov, na obrázkoch murovanýc-h t li:l 
skle, v r ozprávanl lud!, v piesňach. 

Tohtoročné Jánoš!kovské dni v Tercho
veJ boli nielen oslavou 300. narodenia 
Juraja Jánošika, ktor ý sa r . 1688 narodll 
Martinovi Jánoš!kovl n jeho ma nželke 
Anne Cesnakovej, poddaným v Terchovej 
a r. 1713 bol za vodcovstvo zbojn!cke t 
družiny odstldený na smrt v Liptovskom 
Mikuláši. Boli to a j dn! naplnené mno· 
hýmt ťívahaml ako ztíročlt odkaz juraja 
Jánošika v našom živote l v kultl1re na· 
šej spoločnosti . 

Otázka, čt by sa Jáno!Hkovské dni v 
Terchovej nemohli v budl1cnosti s tat ce
los lovenským podujatlm [zahtňujúc vo 
svojej drama turgii · rôzne umelecké žán
re), zostala za tial nezodpovedaná. Iste 
sa hodno k nej vracaf. Ved už tohtoroč · 
né slávnosti ukázali svoj celoslovenský, 
možno i ši rš! dosah. 

ONDREJ DEMO 

Socha ]ura JAnošlka ud nár. umelca f. Kuli 1:ha na kopci Bôrik v Ter-· 
ch ovej. 

V novom amfiteátri v Terchovej vystúpila v slávnost· 
nom programe a j terchovská fudová hudba. 

Sn!mky : autor 



edz·ná odné úsp·echy mladých 
Letné mesiace znamenajú· pre vlčllnu hudobného !ivota u vor

nené tempo v relax6cil, čas výdychu po a nádychu pred sez6nou. 
Sú obdoblm prlznačným pre rozličné festivaly, prehliadky, stretnu
tia a sútale. V leb prostredi chvUu zotrvajme, pretole pre nalu 
mlad6 hudobné reprezentéciu znamenali mimoriadne prlaznivtí 
úrodu. Styrla interpreti a jeden skladater ziskall v medzinárodnej 
konfrontácii výsledky a hodnotenia, ktoré hrejú, zaväzujú, ale ntí
kajú priestor l pre slov6 na okraj .. . 

Llvla Aghov6 Snlmka: K. Vyskočil 

Sopranistka LIVIA AGHOVA sa v sep· 
tembrl z11častnlla na 37. medzinárodnej 
~(l(aži Mnlchovského rozhlasu ARO, kto
rá bola t. r. vyhr.adená odborom zobec
vá flauta, lesný roh, husle, klavlrne trlo 
11 s pev. Zlskala skvelé 2. miesto (prvá 
cena nebola udelená) vo velkej konku
rencii 62 spevákov zo 17 krajin. 

Ako bola orlentov.an6 stital vokaUs
tuví' 

- Každý z účm;tnlkov s11taže v odbore 
spev mohol sútažlt s piesňovým, oper
n9m, alebo kombinovaným repertoárom. 
Program som sl zvollla z hudobnodra
matickeJ oblasti. Celý s11fažný proces 
pozostával zo štyroch kôl. Kto sa pre
pracoval do posledného, v ktorom sa u! 
spievalo so ·sprievodom orchestra, vedel, 
te z!skavn laureátstve. K sQfnž1 som prl
~tupovala s •maximálnym rešpektom, azda 
vzhladom k trndlcll a vážnosti tohto me
dzinárodne uznávaného podujatia. Mys
Hm, že porota, pozostáva jťíca z osobnost( 
vokálnej interpretácie a pedagogiky prn
r.ovala a hodnotlla výkony sťífažlaclch 
objektlvne - pojmťíc a dôsledne zohlad
nujúc všetky zložky vokálneho predne
·u - od hlasových schopnosti, techniky, 
cez muzikalitu a celkový umelecký osob
nostný vklad v interpretovanej sklad
hP. oo 

P-o Prafskej jari pred dvoma rokmi 
bola táto sti(al vaiiou druhou medzi· 
oárodnou platformou. Aké vfsledky, do
tfkajúce sa v6ilho umeleckého rastu, pre 
vb znamenala? 

- Z tých ,.konkrétnychM spomeniem 
ponuky nn Cíčlnkovanle v nlekolkých 
IJrogramoch koncertov: .najskôr to bude 
vvstťípenle, vyplývajťíce zo samostatnej 
seíťaže, koncert laureátov ARO seífaže v 
Mnlchove, dalej koncert v Bambergu, Rl· 
me . . . Rada by som však zdôraznila 
prlnos Iného druhu: každá súfaž zna
mená pre Interpreta - Cíčastnlka urči· 
tý stimul, clel, ku ktorému sa za kaž· 
deí cenu snaž! prlbllžlf. Tomuto pred· 
chádza obdobie prlpravy. Seístnvná, tvr
dá práca, vybrusovanie do detnllov, kon
zultllcle. Nesmierne teš!, dáva človeku 
pocit zadosťučinenia výsledok, úspech 
v súťa ži, v medzinárodnej konfrontá· 
cll . . . Okrem toho, ka ždá sťítaž, každá 
seífnžná atmosféra ma Inšpiruje k vrchol· 
nému vypätiu, k maximálne j koncentrá
cii. Je to akési zrkadlo, nastavené vlast
ným schopnostiam. Akákolvek s11faž je 
pre interpreta školou. V :z.mysle ziska· 
vanla skúsenosti, nov9ch vedomostf. Vl
ranou prlležitosfou je napriklad sledo
vanie s11fažlnclch kolegov prl Ich vy
stťípenlach : porovnávať rozllčné výsled
ky interpretačných škôl, rôzne prlstupy, 
vS•klady. Chcela by som tiež zdôraznlt 
jeden z velmi dôležitých, zdanllvo za
nedbatelných súťažných momentov a to 
účast a prltomnosf vlastného korepett
tora (tentokrát v osobe Ľ. Marclngeru 1 
a najmä pedagóga. Mala som šfastle, že 
moja stálu učltelka, ktorej vdačlm za 
všetky 11spechy a prlaznlvé výsledky sú
vlslace s mo jou umeleckou dráhou p. MI
roslava Fldlerovii-Sopirová bola so mnou 
v Mnlchove. Je to velmi dôležitý psy· 
chologlck9 prvok - ma C v súfažl, vo 
vypätej životnej l umeleckej situácii pri 
sebe oporu, radcu, inšpirátora . . . Pritom· 
nosf oboch bola nsl z nášho hladiska 
výnimkou. ale v9borne m a stimulovala 

v tejto náročnej, organizačne do detai
lov premyslene! súfažl .. . 

V auguste sa vrátli z 22. ročnlka me
dzinárodnej huslovej sQfaže Tibora Var
gu :z.o švajčiarskeho Stonu jej 11spešný 
11častnlk JURAJ CJ!MAROVIC. Jediný čes
koslovenský 11častnlk sl priniesol cenné 
laureátstve a cenu Lotterle Romande, 
ktorá Inak znamená výborné 4. miesto 
v sllnej konkurencll 75 prihlásených 
11častnlkov z celého sveta. 

M6 t6to zn6ma a uznhan6 eur6paka 
slíťal neJaké zvliltnostl v porovuauf s 
lnfml medzlnárodnfiDi f6ramlí' 

- Celkové kritériá a postuláty s11 asi 
l'Ovnaké ako na ostatných serióznych 
medzinárodných sliťažlach - s11fažný re
pertoár, požiadavk~ poroty, ktorá je zo
stavená zo špičkových osobnosti na~ä 
z oblasti huslovej pedagogiky . . . Zvláš!· 
nosfou je tLtul sútaže, ktorá na raz· 
dlel od väčšiny podobných podujati, hlá· 
slncich sa v názve . k velkým menám 
bl·lžšej 1 vzdlalnej rnlnulostl, nesie 
meno svojho znkladatela - Tibora Var
gu, osobnosti švajčiarskeho hudobného 
života, stále pôsobiaceho a aktlvneho. 
Moja cena - Lotterie Rornande, je po
menovaná, podobne, ako všetky ostatné 
ceny podla svojho dotátora. Súťaž sa ko· 
naia v rámcl festivalu T. Vargu, s11bež
ne prebleha jQ rovnomenné Interpretačné 
kurzy, ktoré vedťí svetov! pedagógovia 
huslovej hry. Nn súfažl znvledU tzv. tes· 
tovanle vo forme mg. nahrávok. Jednot· 
llvé kolá (1. a Il.) sa nahrávujQ, z nich 

Juraj Cilmarovli! Snlmka: archlv HZ 

s11 Interpretačné fakty neodškrlepiteJné, 
odpadn11 velakrát zbytočné diskusie o 
objektlvnostl a neobjektlvnostl hodnote
nia. Očasfou a umlestnenlm na sQťažl 
som ziska! pozvanie od T. Vargu na štl· 
pendljný pobyt, ktorý ml zaručuje ročné 
štťídlum vo Vargovej tzv. vyššej sólls · 
tlckej trlede. 

Ctm sd (a i!fm nle sd) pre vás súťale 
- v kontexte lufch koncertných pro· 
dukcU atraktfvne? 

- Hrám - a velmi rád hrám pred 
publlkom. Porota v sťíťažlach je však 
špeciálna č ast publlka, sťístredená a zn· 
meraná na hodnotenie výkonu a to už 
aspoň v podvedoml psychologicky llml
tuje. Napriek tomu sa na sQtažtach z11-
časti\ujem a perspektlvne sa hodlám zO.· 
častňovaf. Je to nielen jedna z foriem 
reallztícle a konfrontácie, ale aj vlastneJ 
propagácie, presadzovania sn v obrov
ských a neustále nara~tajťíctch Interpre
tačných radoch. Publlkum začlnn by( 
presýtené a dôveruje zväčša len menám, 
ktoré sú dekorované oceneniami v me
dzlnárodnS•ch sťífažlach. Medzinárodné 
sQ(aže sú v porovnani s domácimi vzru
šujúcejšle a dra matlckejšle už 1 z toho 
hladiska, že ako lch účastnlk sa môžem 
osobne stretnút s Interpretačnými osob
nosťami, s ktorými by som sa. ako bež· 
ný poslucháč asi nemal možnost stret
n11ť - Iba ak prostrednlctvom nahrávok, 
záznamov . . . Som nesmierne rád, že som 
obstál v tejto náročnej súťaži vo vyso
kej konkurencii aká v Slone bola. Väč~l
na umlestnen9ch a laureátov prišla do 
súťaže s určitou ,.zárukouM, chýrom, me
nom. Ja som prichádzal ako neznámy 
Juraj Clžmarovlč z Ceskoslovenska . . . 
( . . . a navyše - zrejme nnjskromnejšle 
vybavený ťíčastnlk - bez v.lastného kla
vlrneho sprievodu, s nástrojom nle prntš 
zodpoveda j11clm medzinárodným merad
lám . . . ). 

Na 8. medzlnár·odnej súfažl J. S. Ba · 
cha v Lipsku (v priebehu júna a júla ). 
v ktorej ball zastúpené okrem klavfrn 
i organ, husle. violončelo a spev. sa zú· 
častnlla a spomedzi 46 C1 čn stnlkov vo 

Dana Saturyov6-~ailnov6 
Snlmka: Z. Mlnáčová 

svojom odbore úspešne obstála, laureát
sky titul a 6. miesto priniesla klaviristka 
DANA SATURYOVA-bSINOVA. 

Na lipskej sCíťall .te sa ztii!astnlll dru
bfkr6t. Je to zrejme zámer. Spozorovali 
ste nejaké zmen-y, pohyby ·v sdťalnfch 
trendoch? 

- ,.NávratM na Sťíťaž ). S. Bacha je 
motivovaný najmä mojim vnútorným roz
hodnutlm Interpretačne sa zamerat nu 
obdobie baroka, konkrétne na dlelo J. S. 
Bacha. V porovnani so sQfaž<>u spred 
štyroch rokov možno badať určité sprls
nenle a zostrenie krltérU. Bolo to jed
nak v povinnom súťažnom repertoári 
(napr. zaradenie dvoch Choplnových 
etud bezprostredne po sebe, predpisuné 
opusy Beethovenových sonát - op. 31 
a posledné . .. ), jednak v tom, že napr. 
bez chladu na počet zúčastnených v jed
notllvých kategóriách, nárok na postú· 
pente do dalšleho kolu ziskavalo len 
dvanást Qčnstnlkov. Ťažisko sútaže su 
pomaly, ale Iste presúva na akcent<>VU· 
nte' lnterpretácle Bachových skladieb, bu
chovská Interpretácia sa tak v bachov· 
skej súfažl stáva ozajstnou doménou . .. 
Atmosféra počas troch týždľ\ov bola vy
nlkajO.ca, všetcl sQfažlacl sme sa zjedno
tili do celostného , kolektlvu, spolocne 
sme prljlma ll všetky pozltlvne l menej 
priaznivé rozhodnutia a postoje poroty. 
Skutočne - výsledky nle vždy zračlll 
žla d11cu objektivitu, ale to je zrejme 
pr!vlastok aj iných sťífnžl . . . Nemecké 
publlkum je výnimočné, kultivované, ži· 
vo a cltllvo reagujúce napriek tomu, že 
prebiehalo nlekolko podujati simultán
ne - v niekolkých llpských koncert· 
n,ých sálach - účast na jednotllvých 
koncertoch bola mimoriadna. 

Tohtoroi!u6 Cii!asť na stiťall potvrdila 
alebo spochybnila vale roxhodnutle ipe
clall:wvať sa ua Interpretáciu diela J. s. 
Bacha? 

Jednoznačne potvrdllu. Vlastne 
účast na takto Interpretačne zameraných 
s11fažlach (predtým Lipsko, Varaždln) ml 
pomohla pri ,.hladanf v·lastnej tváre", 
pomohla ml ziskaf určitý kredit, overlf 
sl vlastné schopnostl. S11ťnže mám r a
da. Myslfm, že sú výborným prostrednt
kom prl ziska nl umeleckých kontaktov, 
prl sledovan! všetkých pohybov v inter
pretačnom dlani. Súťaž je stimulom, mo
tiváciou, je to skQška nervov, reťaz rôz
norodých sltuácll, v ktorých na jmä mla
dý človek má možnost spoznávať sám 
seba. A na pokon spomeniem dve lákavé 
pon11knuté prlležltostl z tejto sútaže: 
Prvou je možnost nahrávania v rozhlase 
vo Frankfurte n. Moh., ktoré sprostred
koval agent p. Koppenburg (poZ<>rovatel 
na s11tažl). ktorý v tamojšom rozhlase 
vedie redakciu pódia mladých koncet·t· 
ných umelcov. Druhou je vzácna ponu· 
ka na spoluprácu od známeho bachov
ského Interpreta Amadea Weberslnkeho. 
Mysllm. že konzultácie u neho budú pre 
mňa a moju orientáciu viac než osožné. 

Začiatkom septembra sn vo francúz
skom Besan~one uskutočnll 38. ročnf k 
Medzinárodnej sQfaže mladých dlrlgen· 
tov. Organizačný výbor vybral a po
zval 40 dirigentov z európskych š tátov. 
Azte a Ameriky, otedzl nimi bol 1 náš 
dirigent ROBERT STANKOVSK'f. V sil
nej konkurencll obstál velmi ťíspešne -
zfskal 5. miesto. 

Co vám zaručilo ,.vstup" do tejto sú· 
ťale, akú itruktúru malo a aké osobl
to.tl pripravilo toto podujatie? 

Zo všetkých prihlásených bol i 
účastnfcl do tohtoročne) súťaže vybra
nl na základ e profesionálne j spoluprlicc 
s orchestrami a koncertneJ činnos ti. Ka ž
dé zo ~tyroch kôl sú ťa že bolo znmernné 

na ln11 oblast dirigentskej práce. To de· 
termlnovulo aj predmet záutmu poroty. 
Už prvou nevýhodou bolo to, že 11čast· 
nlcl nemall povolené sledovať prácu svo: 
jlch kolegov, tak sl nemohll vytvorit 
obraz o celkovej 11rovnl s11tažlaclch. 
Prvé kolo obsahovalo dlrlgovanle predo· 
hier (Mozart, Beethoven, Rosslnl). Ola· 
hou 11častnlka bolo dlrlgovat vybranú 
skladbu bez predsk11šanla s orchestrom, 
svoju koncepciu naznačiť len rukami. 
Druhé kolo su týka lo ldentlflkovanla 
chýb, pripravených v orchestri. Prekva· 
penlm, najmä pre nerranc11zskych účast· 
nlkov bolo to, že skladba, určená na 
demonštrovanie, nebola súčasťou ohláse· 
ného repertoáru: dvadsať minút pred vy· 
st11penlm bola určená Ravelova skladba 
Moja matka hus, s vylúčenlm možnosti 
použitia klavlru počas krátkej prlpra· 
vy. Tretie kolo pozostávalo z práce s 
orchestrom, každý z dirigentov sl vylo· 
sova! jednu z určených skladieb (Mo· 
zart, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, 
Debussy a Ravel), !11 nacvlčll a predvle· 
dol. Požiadavkou pre posledné kolo bo· 
lo nacvtčente a dirigovanie kompletné· 
ho programu, zostaveného z diel Kadá· 
lya, Berlioza, Messiaena, Ruvalo a Chab< 
rléra. 

Róbert Stankovskf Snimka: T. Trn 

Ako sa pozeráte na sliťalná zápolenia. 
l!o pre vh reprezentuje pojem hudoba6 
súťa!? 

- Jediná dirigentská sCifaž [okrom 
Besan~onu J. na ktore j som sa zúčastnil, 
bola celoštá tno s(ifaž mladých dirigentov 
v Hradci Králové, ziska! som nn nej prvé 
mlesto. V podstate som proti seífaženlu 
v .hudbe, na svojej prvej súťaži v Hrad· 
ct som sa z(ičastnll hlavne kvôll svojim 
pedagógom a rodine. Očasfou som ziska! 
možnost bližšie spozna ť úroveň dlrlgo· 
vanla mojich českých vrstovnfkov. Prvé 
miesto ml zaručilo hosfovanle v českých 
orchestroch. Vzhladom k možne j obje\!· 
tlvnosti - vlac ma nadchSínajú špor· 
tové výsledky, napr. olympijských hier, 
ako akákolvek hudobná súťaž. Napriek 
tomuto postoju som sa zt1častnll na stl• 
fažl v Besanc;one. l ked mám vefký po· 
čet koncertov v CssR, nkceptovan9ch a 
priaznivo hodnotených o. l. a j kritikou, 
nedostávam zo s trany kompetentných ln
štltťícll (napr. Slovkoncertu) možnost 
koncertného t\člnkovanta v zahranič!. 
Besanc;on som vldel ako jednu z mála 
šanc! spozna ť mladých dirigentov z ce· 
lého sveta a zároveň predstavU sn. Na 
dané možnosti to dopadlo d·obre: jedlnf 
z východne J Európy som postt1pll do 
semlflnále, v celosvetoveJ konkurencii 
som zfskal plate miesto. Za najväčšie 
pozltlvum sQfaže považujem výbornú 
prlatelsk(l atmosféru medz! sQfa!laclml 
z viacerých krajin. Naše vztahy budtl 
muf určite cha rakter trvaleJšlch pracov· 
ných kontaktov. 

Napokon Qspech, ktorý sa vla.že na ob· 
last kompoztčnt1 . Na MedzinárodneJ sO· 
ťaži elektroakustických kompozlclf vo 
francúzskom Bourges ziska! v9borné 
ocenenie sklndatel ROBERT RUDOLF so 
svo jou skladbou s titulom NIECO POVE· 
DAŤ. Táto kompozlcla vznikla v Ele!<· 
troakustlckom š túdiu v Bra tislave a na 
jej reallzácll sa pod1efa ll okrem lnterpre· 
tov-trťíbkárov Ka mllovl Paprčkovl a Ju· 
rajovl Bartošovi technick! realizátori 
Ing. Ernest Wnlzel a Ing. Jura J Durlš. 

Súfaž v Bourges tohto roku zavtšlla 
svoj 16. ročnlk , na Jej organizácii a prie
behu participuje zu výda tne j pomocl a 
podpory francúzskeJ vlády okrem hlav· 
ného porlada tefa mesta Bourges asi 30 
rozhlasových s tanic. Súfaž Je 11 non y m· 
ná, je rozde lená do troch st1fnžných ka· 
tegórll : l. Juniori - skladatelia do "25 
rokov n študenti [bez vekového obme· 
dzenla). 2. skladatelia od 25 rokov, 3. ko· 
lektlvy il skladntella pôsobiaci 20 rokov 
v tomto odbore. Dalšle delenie (dotý
ku ]ú ce SEI 2. a 3. kategórie) je v za· 
mera n! no: l . hudbu pre pás, 2. hudbu 
pre nástroJ o 3. živú interpretáciu v 
elektroakus tickom spracovani. Kategória. 
do ktorej náležal Róbert Rudolf, nepod
llehula žánrovým vymedzeniam. Jeho 
sklad!a pre trúbku a mg. pás zfskala 
PRIX R ~SfDENCE , cenu. ktor(i dostalo 
~es t rovnocenne ohodnotených autorov. 

Pripravila : LÍDIA DOHNALOVA 



Mmtchonký operný fesdnl 
1988 pre divákov pripravil 

velmi pútavý program: kom
pletné operné dlelo Richarda 
Straussa; 15 opier: Lásku Du
noe, Elektru, Ariadnu na Nu
xe, Gavaliera s ružou, Salome, 
Zenu bez tieňa, Arabellu, OMo 
~mar, Egyptsk(J Helenu, Mlčan
llv\1 ženu, Daphne, Intermezzo 
a Capriccio scénlcky a opery 
Guntram a Deň mieru koncer
tantne. V programe vša k ne
chýbal ani stabilný re_pertoár: 
Mozartova Figarova svadba u 
Wagnerov! Majstri speváci no
t\-m.n~t'i>'6.\. ~o'l\n'6.o'll no\a \-u
nä~'kova \Jec Ma'kro-pu\os tv ne-
meckom jazyku), Verdiho Fal
s taff a namiesto pôvodne plá
novuného Rossiniho MotžiSu 
Pucciniho Bohéma. 

Hned v prvý večer došlo k 
zmene programu. Carol Vanes
sovti ochorela na skúškach Mo
·utrtovho Titusa v Salzburgu u 
vedenie nebolo schopné za lO 
hodin nájsť n áhradnú predstu
v!telku úlohy Analdy a preto 
zmenilo program na Pucciniho 
Bohému. Inscenácii Otta Schen
ka sme už v minulosti venova
ll rozbor, preto n!eKolko riad
kov k obsadeniu. Je samozrej
mé, že za danej situácie sa spe
váci s tre tli až na javisku, bEY.t 
ensemblovej skl1šky, čo -pre s k ú · 
seného poslucháča bolo velmi 
badatelné v prvQm, druhom a 
štvrtom dejstve. Kelko Kamega
wa v Olohe Mimi nedosahuje 
parametre potrebné pre vel 
ké operné javisko. AnJ~ela Ma
ria Blasi te šarmantnou, dru· 

ma tlcky ladenou Musettou, 
Francisco Arah:a nadchne nád· 
hernými lyrlckýml momentmi 
výkonu, Wolfgang Brendel a 
Jan-Hendryk Rooterlog sú viac 
než profesionálnymi predst avl
telml úloh Marcela a Colllnu. 
z ensemblu trochu vyčnieval 
málo nosný barytón Floriaoa 
Cerneho v úlohe Schaunardu. 
Debutujťícl Edoardo MUller dl· 
rlgoval s velkým zanletenlm a 
za daných podmienok ťíspešne. 

Opera Richarda Straussa 
LÄSKA DANAE sa velmi zried
kavo objavuje na operných ja
viskách. Novťí mn!chovskťí In
scenáciu pripravil režisér Clan
carlo del Monaco. My,tologlcký 
dej preniesol do tridsiatych r o
kov nášho storočia a snažil s:o 

,, ... 

co najviac oživiť mnohé "hlu 
ché~ miesta tej to opery. S teho 
snahami v mnohom korešpon
dovala nádherná scéna a kos
týmy Moniky •on Zalllogero•eJ. 
Nelahkú titulnú úlohu spievalo 
Sabina HassoY6, skúsená wag
nerovská a straussovská Inter
pretka jedinečným spôsobom. 
Jej partneri však nedosahovali 
rovnakú úroveň: barytonlstll 
Roger Roloff (Jupiter l a teno
rista Paul Frey [Mld as l bojova
ll s neprljemne vysokými tessl
túram! svojich úloh. James 
King spieval ešte stále svle
'l\-m. 't.\a'<>om {1\o't.'ll 'i'o\\'lll..a "G 

Claes Hakan A.bnsli\ vytvori\ z 
Olohy Merkura pravll charak
terovú š túdiu. NelahkO, troj 
hodinovú partltťíru spolahllvo 
dirigoval Wolfgang Sawalllsch. 

V programe bola znova za
s túpená l známa produkcia GA
VALIERA S RUlOU Umu Otto 
Schenk-JUrgeo Rose-Jlf( Kout, 
ktorej sme sa už tiež ntekol
kokrát venoval1. V tohtoročnom 
obsadenl zaskočila v Olohe 
Maršálky Janis MartlooY6, prep
s tavujOc Olohu t•mavým zama
tovým sopránom a lntel·pretnč 
ným pátosom. Brlgltte Fau
baeodero•6 spievala svojho 
posledného Octavlána u hlas 
Heleo DooathOYej a ko Sophie 
rokmi stále nestratil nič na 
kráse tlmbru. Kurt Moll je do
dnes Ideálnym Ochsom, · rovmi
ko ako l Gottfrled Hornlk v O· 
lohe Fanlnala. Sklamun!m bol 
nový Spevák v podan! Jooatha· 
oa Welcha, ktorému sn vysoké 
tóny doslova lámali. 

* 
a herecky nnlvny Lummer 
Adolfa Dallapouu. Bravo pat 
rl aj vynlkajOco hrajdclm Bam
berským symfonlkom a dlrlgen· 
tovl Guatuovi KuhooYi. 

Oalš!m predstaven!m v tomto 
straussovskom maratóne bola 
!ENA BEZ TIEt.lA v obnove
nej produkcll Wolfa Buuebo 
na scéne a v kostýmoch Jllrga 
Zimmermanna. Robert Schnnll 
bol pravým dramatickým ctsá· 
rom v monológu, škoda, že ku 
koncu predsta venia mu bada
terne ubOdali sily. V Olohe ci
sárovnej po prvý raz vystťíplla 
\a\~n\o'la.n~ \'."-'Y1\ 'l.\u6.,'ta,\, 
'ktorä sa v poslednom ~ase pro-
tlluje v pravú hero!nu nemec
kého odboru. Gwyneth Jonesa
"' bola dojemnou Far biarkou. 
uj keď badaf u nej už určité 
opotrebovanie materiálu v niž
šej polohe. V ťílohe Farbiara 
vystťípll Bernd Welkl. Hlasovo 
odspieval bezproblémovo svot 
part, chýbal mu však psycholo· 
glck9 ponor do tejto ťílohy. Me· 
rtstovské črty dodala ťílohe 
pestúnky Brigltte Faubaende
rod, vokálne nie vždy zdoláva
jťíca krkolomné llskallo tohto 
partu. Wolfgang Sawalllscll 
tentokrát volil nezvykle r~chle 
tempá, ktot•é však korešpondo
vali s výrazovým poňatlm tíloh 
.Qlavných Interpretov na javls
'fu. 

R. RoloU (Jnplko) e P. Frey 
(Midas) -v opere R. Strauua 
L6aka Duae. 

~t11i ~'!'&""' festi114t'J 
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MNIOBOV A S ZBURG 1988 
Zaujimavou bola Inscenác iu 

dalšej rarity - Straussovho IN 
TERMEZZA. Nn scéne Cuvllllés 
divadla vytvoril scénograf J6rg 
Zlmmermann lnt!mnu scénu 
pre tento naivný pr!beh. Kos· 
týmy zodpovedali daným po
žiadavkám (SllYia Strahamme-
rov6 1 bez pripomienok. Reži 
sér Kurt Wilhelm mal nelahkú 
Ol o hu ; oživ lf naivné libreto die
Ja s mnoh~ml dejovo retardujO
clml situáciami. Podarilo sa mu 
to na výbornO. Hlavnou pred
stavltelkou bola rozhodne 
Christina Fellclty Lottoyej, vel
ml vn!mavej a Inteligentnej he
rečky a speváčky. Vynlkajllclm 
protihráčom jej bol Hermann 
Prey v ťílohe Storcha. V Ich 
úzadí zostal často dlstonujOcl 

Poslednou straussovskou pre
miérou bolo na scéne Cuv!lllés 
divadla CAPRICCIO, Na dobo
vej scéne a kostýmoch Rolfa 
Lansefaua skúšal na mnlchov
skej pôde po prvý raz režisér· 
ske šťastie Theo Adam. A tí
spešne. Má totiž všetky pred
poklady pre tOto prácu. Zostá
va sice v rovine klasického 
náhladu, no s detailnou drob
nokresbou. Z hlavných Inter
pretov treba spomenOf n ajmä 
Grófku Pamely Coburnonj s 
nádherným mladodramatlckým 
sopránom a O!lvlera Alana Ti
tusa, pravého operného ,.čino
herca~. Flammand Eberharda 
Bllchoera, La Rocha Slegfrleda 
Vogeia a Clalron Brlgitte Fau
baenderowej prispeli k ťíspechu 
večera, boli však Iba adekvát
nymi Interpretmi svojich úloh. 
Pre Olohu Grófa je Wolfgang 
Rauch prntš mladým l herec
ky neskdseným s pevákom. 
Wolfgang SawaUisch znova Iba 
potvrdil kvality pravého znal
ca straussovskej Interpretácie. 

Osvleženlm bola l reprlza v~
bornej inscenácie Mozartovej 
FIGAROVEJ SVADBY v známej 
Inscenácii Gllnthera Rennerta a 
Rudolfa Heinricha. Pri tohto
ročnej repr!ze sa zišiel velmi 
homogénny mozartovský en
samble na čele s dirigentom 
Collnom Davisom. Zaskakujtica 
Margaret Prlceov6 (Grófka] po 
dlhšej odmlke potvrdila svoje 
jedinečné vokálne kvality. Su
verénnym, l keď hlasovo mier
ne unaveným Grófom bol Tho
mas Allen. Táto pripomienka 
sa ne týka stále sviežej Zuzanky 
Helen Donatho-vej, ktorá je š ar
ma ntnou l duchapr!tomnou u
melkyt'\ou. V Olohe Cherublna 
debutovala mladá Jeanne PUan
dovi. Nevlastnl s ice volumeno
vo obrovský hlas, ovláda ho 
však technicky spolahllvo a aj 
herecky te presvedčivou spe
váčkou. Úlohu Figara už tra
dične spieval Hermann Prey. 

T. Alieu (Alma-vha) v Mour
to•el Figaro-vej sY&dbe. 

Snlmky: O. J urkovič 

Tohtoročný festival taktiež 
už tradične uzavrelo predstave
nie Wagnerovej opery MAJSTRI 
SPEVÄCI NORIMBERSKI. Al tej
to známej produkcii Augusta 
Enrdlnga vo výprave JUrgena 
Ronho sme venovali recenzné 
riadky v minulosti, preto zopár 
slov o tohtoročnom obsadenl. 
Bernd Weikl te dnes asi nnl
žladanejš!m predstavltelom 
Hansa Sachsa. A právom. Na
priek relatlvne mladému veku 
je pravou umeleckou osobnos· 
tou v tejto Olohe. Tie Isté slo· 
vá možno použit v hodnoteni 
v9konu Hermanna Preya v ú
lohe Beck·messera, ktorý vy
tvára viac traglckťí ako komh:
ktí postavu. René Kollo v tilo· 
he Stolzlnga nepozná vo_kálne 
rezervy, zaskakujúca Helen Do
nathov6 je melancholickou 
Evou, Kurt Moll rozvážnym 
Pognerom a Peter Schreier s 
Cornelloú Wulkopfovou viac 
než Ideálnou dvojicou Dávida 
., Magdalény. V tomto predsta
venl sa vša k všetci Interpreti 
vypllll k maximálnym výkonom. 
Nielen kvôli záverečnému pred 
staveniu festivalu, ale l posled· 
nému predstaveniu v bavorske j 
štátnej opere pred nastávajú
cou rekonštrukciou. ktorá po
trvá do 9. aprlla 1:lll9. Bravo 
patri najmä dlrôReutovl tohto 
večera. Wolfgangovl Sawaiii
IChovl! 

Operné časť Salzburských 
hudubntch sláYoosU 1988 pri
pravila šesf opern9ch titulov -
Mozartove opery Titus, Don Gio
vanni, Figarova svadba a únos 
zo Serailu, Rossiniho Popoluš· 
ku a Schllnbergovho Mojžiša a 
A rona. 

Mozartova FIGAROVA SVADBA 
te v Sa lzburgu reprlzovnná už 
po treti raz, však v čiastočne 
zmenenom obsadenl. Réžiu 
Jeana-Pierra Ponnella (ktorý te 
aj autorom výpravy a kost~ 
mov) jlrezrádza detailné poznu
nle tejto problematiky. V jeho 
práci . badať zakomponovan P. 
vzťahy z celej Beaumarehalso
vet tr ilógie . Ponnel\e vyžadu jt! 

prvot riednycn hercov nu tavls· 
ku . Nachádza ho nujrnll v Gró· 
lovi Thomasa Hampsona, za
tia l výsostne lyrickom baryto
nistovi s prfslubom do budúc· 
nosti. V hereckom prejave ., 
nim v mnohom korešpondova 
la Marie Mctaughlinová, z kto
rej sa dnes s tala jednu z na j
lepšieh predstaviteliek úlohy 
Zuzanky. Lella Cuberllová v ú· 
Johe Grórky nudchne nádher
nými plánaml a hlusovou kul · 
tťírou v známej árii, Diana Moll· 
tagueoYé te typicky \yrlckou 
mozartovskou interpretkou úlo
hy Cherublna. Otáznikom zostá· 
va Iba ' ungažovan le mladého 
Manfreda Hemma do titul ne i 
úlohy Figara, ktorý vykazuje 
zatla l základné v,okálno-tech 
nlcké nedostatky. James LeYine 
volil pre neho pomalé tempá , 
ktoré však neretardovu li tok 
Mozartovej hudby. 

Mozartov TITUS bol v Salz
burgu v Inscenácii Petra Bren
nera uvedený po prv~ r az. V~ 
tvarnlk Enrico Job efektne vy 
už!l priestory Felsenreltschule 
a kostymér Benito Perisco vv · 
tvoril 11ompézne dobové obleče
nie. Režisér rozohral dej mo 
nlekolk~ch plochách a vytvoril 
tak pútavé a živé divadlo. Hyb· 
nou osobnosťou nu javisku bo· 
Ja Carol Vanessová v ťíl o he Vit 
tella. Jet hlas nadobúda pravé 
dramatické r ozmery n obdivu
hodné je l je j zžtt le sa s úlo
hou. Výbornou moznrtovskou 
lnterpretkou sa s tala aj Delo
res Zlegierov6, spieva jťíca ne
lahktí úlohu Sexta. Titulný 
Glista Winbergh mal značné 
problémy s výškami [alebo to 
bola tba momentálna lndlspo
zlcla? ). Lészl6 Polgár ( Publlo l 
a Christina Barbauxovä l Servil
lia ] vhodne doplňall sóllstickV' 
ensemble. Martha Sennov6 'v ú
lohe Annla smeruje viac k sub· 
retnému sopránu, ako k lyrlc 
kému mezzosopránu. Predstave
nie dirigoval Riccardo MnU s 
typicky extrémnymi t'9chlyml 
tempami, ktor é boli v súladf' 
s dla nilll no javisku . 

ALEXANDER HANUSKA 



T ETNUTIE S MLADOU HUDB U 
EURÓPSKEHO SEVERU 

V cli\och 15. až 18. septembru 
sn uskutočnilo stretnutie mia · 
dých s kladntelov škandlnáv· 
'ikych štá tov a Dánska s mlu
dými českými a slovenskými 
s klada telml. V orostred! zolil 
vovne Kostftnek v Orl!ku sa ko· 
.wli prehrávky skladieb u nai 
mU rozhovory účastnikov, kto
ré boli s pol u s cennými poznal · 
kam!, informácia mi i konrron
tlí ciou myšlienok najdôležltei
~ou časťou s tre tnutia. 

Hostia zo Ska ndlnáv!e pri
niesli pomerne bohatý rnate 
rlél v podobe nahrávok l no
l<WýCh publlkácl!, usilova li sa 
čo na jkoncentrovanejšle konci
pova ť svo je re ferá ty a prispev
ky v s nahe zobraziť aspm'\ let
mo s tav sOčasnej tvorby vo 
svojich krajinách. Zoznámil! 
sme sa so Svédorn Larsom Karl· 
ssonom ( 1953). k t01·ý je fln
skyrn občanom a pochádza z 
Alandských os trovov, kde ži je 
švédska menš ina. Prlblfžll ná m 
st1·učne lt ultúrne pôsobenie v 
tejto oblasti u umožnil n á m l 
na konkrétnych ukážkac h s tar
~ej švédskej huu by (skladby 
Magnusa Llndberga, Bo Nllsso
nu 1 Erika Bergmana) vidief 
kontext uá lny vývin tvorby, v 
ktore j podla teho názoru po· 
s tupne s labne tradloclonallst!c
ký národný a Iudový charak· 
ter a nastupu je závažne jši vše 
!udský, huma nis tický a čiastoč
ne kozmopolitný ideál, nestrá
cajúci však funda mentá lnu n á· 
rodnú prislušnosf. O tejto ume 
leckej orie ntácii, hoci vldenei 
a poplsovune t su bjektivne, sved
č il nie len hudobný svet pred
vedených diel, ale i námetová 
oblast, noetlcké jadro (pokia l 
sa dalo vôbec vystopovaf) ako 
spôs ob nazerania na javy rea
lity. Karlsson uviedol dve 
vlastné d ie la (sklad bu pre só
lové husle a Ar!oso pre klavir, 
husle a violončelo) ; škoda, že 
sa - z obje ktivnyc h pri čln (ču
s ov á tieseň a pod. ) - nena
skytla prlležlt osť a i pre pozna
nie tvorby jeho rovesnikov , 
pripudne rnludšich sklada telov 
(ktor! sa pochoptterne už sfor· 
mov all vo Fi ns ku). Ka rlsson 
vzbudil do jem harmonicky ln
tenzlvne cit!aceho hudobníka, 
ktorý vid( pe rspektrvu sOčas
ne j hudby len v úzkom vzťahu 
k rozvfjaniu harmonick~ch ja
vov Nará ba s kompozičnými 
postupmi velmi rozvážne, pre 
myslene, nenaduživa júc fantá
liu a neznlís tll·rujúc Inšpiráciu, 
hoci predvedené Arioso odhali
lo trochu a utoritatívnu logiku 
u premyslenú prlsnosť. Ka rlsson 
ho budoval v podobe oblOka· 
ve j krivky, citlivo tva rujúc m lk
ros kopiclté ha rmonické zmeny. 
Je typom nená padného a pros
tého nová tora, ktorý sa sice 
dkoby "pipla l" v hudobnom ma
teriá 11, fungujúcom jednoznač
ne v polohe logicke j zá vislos · 
ti na minulosti, no je zároveň 
r·ozvážnyrn dedičom a pozor
ným tvorcom vnirna vým pre 
na jrozmanlte jš ie podne ty u 
tolerantným ume lcom, uplatňu 
iút:lm v hodnoteni rôzne krité 
r iá . Oboznámenie sa s niekto
r ými Karl ssonovými s kladba mi 
1 názm,ml bolo poučnou skúse
nosťou. pretože vied lo k po
zna niu niektorých podobných 
varia nt hudobnéh o uvažovaniU 
i lludobnotechnlckých možnos
lf . s a kými sa s tretneme a t v 
nušej s lovens ke 1 hudbe. 

z Nórska prišiel na s t retnu
Ite sklada te r Mor ten Gaathau!{ 
11955). klor ý v rokoch 1981-82 
"hsolvovul na VSMU v Brat!· 
s l u ve š tud l jný pobyt. Premié ro· 
val v Ceskos lovens kom rozhl u· 
~e i s voje l . s l áčikové kvarte to. 
f:aa tha ug su preds tavil uko v~e · 
, ll·a nne pOsobla cr hudobnik , 
rozhfauený ume lec, ktoré mu 
nre sú cudzie ani ~per:i fl t: k \ 
m uz!lwlogl clt6 problém y. Zrnqi · 
ma sa o ludovú hudbu a ukr·uh 
teho mimohudobn ýc h zá ujmm· 
td ktie7. pretn·aču je obv yklu 
mier u. Na pnek tomu , ·!f! su 7.(1-
tustn ll na viace rých kompozll:
nýc tl kurzoch 1 B. Sc llllffm . 
Brian Fer·ue yh(Jltg h. let né lw r 
zy v Da rmstud tA) podfflho\ vttlt 
lo rnému lmpul :.: u organlzovn( 
, \"lP hudolmr p rP.d~tavv tlu 

prekvapivo prostých, tradične 
toná lnyoh myš lienok s neskr9-
vanou r omantickou melodikou 
i š tylizáciou. Na rozdiel od 
mnohých svojich mladých ko
legov sa Gaathaug intenzivne 
zaoberá prvkami ludovej hud
by, nielen nórskej - napfsal v 
roku 1983. Slovakiske Bagatel
ler op. 23 pre klavlr, spracO
vajOce slovenské Iudové ples
ne. Gaa thaugova hudba znie 
ako organické a ničim nena ru
~ené pokračovanie duch ovných 
hodnôt J. S!bella, E. H. Griega 
·a čiastočne l ]. Brahmsa. Ne· 
znamená to, že neprináša kom
pozične cenné, v Istom zmysle 
nové, s tavebne brilantné sttuá· 
cle - jeho hudba je však no· 
vá u prostá v Inom zmysle než 
zodpovedá naš~rn predstavám. 
Autor je zručným skladatelom, 
pozoruhodne odvážnym v uži· 
vani tzv. trlvlallty. Uviedol nte
kolko svojich s kladieb - So· 
nlítu pre flautu a klavir (1980). 
Inltlum pre flautu a čembalo 
u Ouverture, scherzo a f!nale 
pre velký dychový orchester. 
Kontak t s Gaatha ugovou hud· 
bou je prekvapenim - zriekol 
sa vedome mnoh9ch výrazo
vých prostriedkov súčasnej 
hudby. Od svojich generačných 
druhov (R. Wallln, Oiav Berg, 
Cecllle O re atď. ) sa výrazne 
odlišuje prostým hudobn9m ja
zykom, frapujúco r omantickým 
výrazom a a kýmsi zdanlivo 
anachronickým "modernlzmom" 
- vo vlasti nezožal vždy ú· 
spech ani pochopenie. Napriek 
tomu jella hudba znie, hrá su, 
ži je a mlí okruh priaznivcov, 
ktor! v jeho tvorivom vývoji vi
dia Joglcké 9merovanie l ume
leckú hodnotu. 

Morten Gaathaug podal vari 
na jpestrejši výklad o š kandi· 
návskel hudbe, poskytol ukáž· 
ky (znamenité Concertino pre 
orchester päťdesiatnika Ketlia 
Hvoslefa z Bergenu), ukázal, 
že má prehlad o dia n[ v sever
ských štátoch, je členom No
vej hudobnej spoločnosti (nór
ska sekcia ISCM ), pôsobil ako 
hudobný kritik, má rnuzlkolo
~ické vzdelanie, vzťah k histó
rii, litera túre a iným umeniam. 

Hudba Mortena Gaatha uga 
má však aj Iné polohy. Po ab· 
solvovani le tného kurzu v 
Darmstadte nupisa l v r oku 1984 
zjavne vyzývavO partltOru na
zvanO A Survivor from Darm
stadt (Ten, čo prežil Darm
stadt) využivajúc parafrázu 
Schônbergovho ' titulu ako sym· 
bol, dokurnentujOci deflnltivny 
rozchod autora s výdobytka•mt 
a kompozičnými postupmi po
vojnovej a vantgardy. Po kon
takte s touto skladbou človek 
nevdojak podlahne úprimneJ 
r ados t i nad živelnosťou vyjad
re nia subjektivneho postoja k 
určitým, akokolve k významným 
a môžby ť 1 všeobecne uzná va
ným typom hudobných pred· 
stáv. Až sem teda sia ha roz · 
vaha i šibalstvo Mortena Gaat · 
hauga, ktorý so stoickým klu
dom a pritom výsmešným ges
tom odmietne darmstad tské de
dičstvo ... l Mladý nórs ky skla
da tel ukázal, že tvorivý duch 
má nečakané výoady a netuše· 
né zákutia l vo vztahu ku kul · 
tOre, ktorá bola jeho vlastnou . 
k prlncipom, ktoré kedysi pri· 
jal a čiastočne rešpektoval. 

Posledným a utorom, ktorý su 
preds tavil svojimi d ie lami, bol 
Dá n Anders N ordentoft ( 1957 ) 
z Kodane. Načrtol stručne v ý · 
vo j dánske j hudby až k Nlel · 
senov! a predviedol svoje dve 
dieln -- Born pre orchester a 
Katedrá la pre sólové violonče 
lo. Po vypočut í s kladie b bolo 
zrejmé, že Nordentort je pôso
bivý tvorivý zjav, nevšedný v 
námetoch 1 v celkovej sklada 
te!s ke j orientácii . Jeho s kladby 
sved č ia o ná paditos ti u rovna· 
ko o skvele j kompozičnej prá
c i. Skladbu Born ve noval Am
nesty Interna tiona l v roku 1985 
<1 máloktoré dielo na s tretnu ti 
zapôsobilo takým dojmom. Ob· 
d lvuhodne zvukovo tvarované 
1ednočn sťové dielo pre vefké 
orc hest rá lne obsadenie, nupros 
to prll'odzene sa vyvljujúce vo 
~ vojet onw mne t llt oč n ostt . s ne 

tušenými výra zovými epizódu
ml sa ako jediné z predvede
ných diel muselo opa kovaf a 
dostalo sa mu zas!Oženého oce
nenia. Nordento!t dokázal, že 
je vnímavou osobnosťou, nada
ným tvorcom, ktorý poclfuje 
potrebu pravdivo reagovať na 
sociálne javy, medzlnárodn11 po
litiku (jeden z dôvodov, prečo 
venova l svoju skladbu orga
nlzácll Amnesty International). 

Stretnutie bolo posta.vené na 
vzájomnej konfrontácii ' škandi
návske j, českeJ a slovenskeJ 
tvorby najmä mladýCh sklada
telov, ktorf boli jeho 11častnfk· 
mi. Napriek množs tvu prezen
tovaného ma teriálu, of!clálnycb 
l ne oficiálnych diskusu týka jú· 
clch sa nielen tvorby, ale a j 
spoločenských javov, organ i
začnej štruktOry, !ch chápania 
a hodnotenia, neunikol globá l· 

Uber zo atretoutla: A. Nordeatoft ( ..-ra•o 1 a L. Karlaaoa. 

M. Gaathau~ 

prejuv u je svoj pos toj v každom 
diele , č l už v sociálnokrltlc ke i. 
religióznej, a lebo oslavnej po
dobe. Nordentoft teda patri me
dzi tých umelcov, ktor! vnlma 
jú. tr~edne, politicky i materiá l
ne rozdelený s vet, te to s(tča s · 
tou jeho umeleckého i fudsk ~· 
ho jestvova nia a zaoberá sa 
sú.stavne problémam! človeku n 
teho morálkou. Vytvára pravdi 
vý obraz nie len o vlastne j kul 
tú re a národe , a le podie lu so~ 
i nu fol.'movun r postojov voči 
os tatnému svetu - je ted11 il · 
vý>m svedectvom svojet doby v 
unrelcckP. t furnte 

Snimka: L. MOJler 

j 

l 

ny obraz o tvor be, jej sociál
nych l osobnostných koreňoch . 

Po odzne nl škandinávs kych 
vrlspevkov sa preds tavili čes

ki s kladatelia. Zazneli skladby 
Sylvie Bodorovej, Zoje Cernov
skej <l Hanu~e Bartoňa . Bull 
prftomnf l dn l šf česk l sklada
tella , ktor! sa však svojimi 
s kladbam i ne prezentovali. Dis
kusia odha lila viacero za ujlrna
vých skutočnosti nielen o re-
ciproč nej koncertnej prevác!;:1 
ke súčusne r hudby Cechov .t 

Slová kov. ale i o s tupni infor · 
movano~tl . mtenztle zlí llllll 'JV. 

tvorivých východis kách a 
okolnostiach Ich formovania, o 
existenčných podmienkach u· 
me lcov a pod. Slovensk! skla· 
datella predviedli komorné, or· 
ches trálne 1 elektroakustické 
kornpozfc!e. Zazneli skladby 
Norberta Bodoiro (In blue), 
Petre Breinera (Beatles con cer· 
11 gross! ). Vladlmfra God6ra 
(Concerto gross o ], Martiu 
Burlaaa (Simultánne kvarteto), 
Petra Zagara (Hudba pre 2 
flauty, 2 klarinety, 2 fagoty a 
sláčik y), Iris SzeghyoveJ (Can· 
to tr,ls te, Poetické š tO die], Pav
la Malovca (Modus, Jnvocazlo· 
ne per violin o solo) a Egoaa 
Kr6ka (Fantasta a tre parU). 
Zaslúženú pozornosť vzbudlll 
elektroakus tic ké kompozicle -
už s pomenutý Malovcov Modus 
ma l pozoruhodný ohlas u čes
kých kolegov l ška ndinávskych 
hosti. Po predvedenf CQJJ.certa 
grossa V. Godára sa mnoho bo· 
varilo o spôsobe využivanla 
tzv. ba rokových hudobných 
symbolov, posudzovala sa mie· 
ra premennostl určitých baro· 
kových kompozlčnýoh riešeni, 
tva ry hudobnej situácie, ktoré 
Godár vytvára pomocou pravl
deln~ch, a koby pravouhlých 6· 
tvarov. K n ázorovým rozdielom 
a na jmä k !ch prehlben!u došlo 
po odznenf Brelnerových Beat
les conce rt! gross!, kde škan· 
dlnávsk! hostia mail tendenciu 
obdivovať kompozičnú tecbnl· 
ku, s11časne vša k spochybni( 
!ch Ideový rá mec. jednoznačné 
názory sa nevyskytli a ni na 
Simultánne kvarteto M. Burla· 
sa - š kandlnávci, aspoň ti, s 
ktorými srne sa stretli, nevidia 
dôvod pokračovať v minimalis
tických tendenciách. Účastnicl 
diskusie neraz dospeli k záve· 
ru, že prvky rntnlrnallzmu bu· 
dl1 pravdepodobne prenikať l 
naďalej, a le Jen vtedy, a k !ch 
ovládne fantazi jná kom.pozlčn6 
logika vyššieho rádu. Zaujlma· 
vé je, že sa nehovorilo o orob· 
lérnoch proporcie - v tom te 
rea lizovaná nahrávka Burla
sovho Simultánneho kvarteto 
úspešná, a osobne sa odvážim 
povedať, že l vel_!lll pekná. 

Skandlnávskl skladatelia, s 
ktorými sme sa stretli, neci
t la potrebu skúma t napriklad 
pols kú skladate lskú š kolu, ne· 
prežlvajO nástup a kejsi "super· 
novej vecnosti" , ktorá velebi 
harmonické cftenle, vedomie to· 
nálneho centra a dua lizmu dur 
molu l tektoniky tak a ko u nás. 
Budia dojem, akoby nevnlmall 
problémy s6časne j hudby vo 
svete, orlentujO sn a vychádza · 
jú čiastočne z nevšedne meta· 
rnorfovaných národných pro· 
duktov, vidia vzťah k tradicll 
Inak ako my. V Ich hudbe nie 
je, ako sa domnievam (a po
dotýkam, že na to, aby sa to 
dalo jednoznačne povedať, ne· 
stači ta ký ma lý exkurz) bada· 
te lný natolko široký názoro
vý rozptyl, a ký charakterizuje 
našu situáciu, hoci, - zaujimn· 
vé - vedia o hudobnom dln· 
nl vo svete, ktm•ý a 1 h ojnejšie 
na vš tevujl1, pods ta tne viac, ako 
nupr iklad našl sklada telia. Ich 
orientácia je naopak prejavom 
tntrovertnostl, ktorá sice uf 
stráca onen romanticky preklia
ty nádych severskej melanch6· 
Ite, postráda však nám blizky 
dy na mizmus. Neznamená to, že 
prejavom škandinávs kej hudob· 
net kultOry, resp. tvorbe mla
dýc h skladaterov nernllžeme po· 
rozumieť. Je t odlišnosť od na
še j hudby pramen! z Inej pova· 
hy lnšptrativnos tl, z Inej tvo· 
rtvet potreby a Iného vztahu 
k prvkom národnej kultúry. Nn. 
rozdiel do rozmanitost! českých 
a slovens kýc h kompozičných 
výpadov, absorbujúclch rOz· 
norodé s kladobné metódy a es· 
te tlcké roviny, bujnie skôr ne
nápadným vnútorným proce· 
som, ktm·érnu sice nechýba o· 
sobltosť, a le prlkrejšl kontrast. 

Stretnutie splnilo očakáva
nia: domácim skladatelom l 
hosťom zo škand inávskych kra
)f n umožnilo poh lad na pro· 
d uktv vlastne j kultúry z per· 
s pektlvny inýc h postojov a 
hoclnu llactch krllé rll . 

EGON KRAl 
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itaccat~ 
e Na slbaostaom koncerte k 44. wf· 

ročlu SNP, ktorf bol 31. augusta Y Ko· 
ilclach, sl hudobú werejnosť zároweň 
pripomenula 75. jubileum zaslťilllého 
umelca Ladislava Holoubka. Pod taktoY· 
kou dirigenta M. Dobrodioského odznela 
Symfonietta pre veJkf orchester jubi· 
laata, ktorf sa osobne zličastnil oa kon
certe. Oalilml skladbami programu bo
ll Slánostná predohra op. 96 Dmitrija 
Sostakovlča, Vyllehrad a Blaalk z cyklu 
symfoalckfch bbnl Má vlast od Bedfl· 
cha Smetanu. S tfmto programom l . sep
tembra orchester SFK vystťipil na di
ver Medzinárodného hudobaé\.o leta v 
Bardejovskfch KťipeJoch. -ja-

·• Štátna filharm6nla Kolllce ul tra
dli!ne svoj prvf septembrovf koncert ve
nuje dobrowoJn,fm darcom krvi a vzor· 
ným členom C:SCK. Na koncerte, ktorf 
bol 8. IX., vystťiplli poslucháči VSMU 
- Juraj Bartoll (Koncert pre tr6bku a 
orchester Es dur J. N. Hummela) a R6· 
bert Kohoutek (Koncert č. 2 B dur, 
op. 15 L. van Beethovena). Pod wedenlm 
dirigenta Richarda Zimmera na tomto 
koncerte odznela premiéra Koncertu pre 
dychové kvinteto, klavlr a sláčlkowf or· 
chester Alexandra Mlhaliča. Táto sklad· 
ba bola odmenená l. cenou na celoitát
nej s6ťa!l itudeotskej umeleckej čin
nosti. - ja-

• Na prvom koncerte Organowfcb 
pondeikov Y Koiiciach (cyklus D/1) 
12. septembra v D6me sv. Allbety YY· 
stúpil rak6sky organista a skladatel 
Thomas Daniel Schee s programom zos· 
taveným zo skladieb Franza Schmidta 
(Prel6dlum a FCiga D dur), Petra Kol· 
mana (leu de touches) , Johanna Joseph·a 
Fuxa ( Claccona'), Thomasa Daniela 
Schleea (Sie ben weisse Stllcke) a En· 
gena Reuchsela (Obrázky z P.l'OYens61-
ska). -ja-

• V dňoch 13.-15. 9. 1988 w Koil· 
ciach a v Spiiskej Nonj Vsi wysUiplla 
St6tna fllharm6nia Koiice na vfchow· 
nfch koncertoch pre tlakov základafch 
a strednfch ikGI. Témou koncertov bola 
,.Farba Y symfonickom orchestri". Dirl· 
gent Rudolf Geri, ktorf s6časne bol aj 
moderátorom tfchto podujati, predstnll 
jednotlivé nástroje a skupiny nástro· 
jow. Odzneli uk61ky z diel A. Dwof6ka, 
B. Smetanu, A. Ljadova, M. P. Musorg· 
ského a H. Berlioza. - ja -

• SCičasťou dramaturgického pl6nu 
St6tnej fllharm6nie Koilce s6 aj nedeJ· 
né matiné, venonoé najmladilm pu.lu
cháčom. Na podujati 18. septembra od· 
zneli y podani orchestra ŠFK s diri· 
gentom Rudolfom Gerim (ktorf koncert 
l slowne uddzal) skladby A. Dvofáka, 
A. Ljadowa, B. Smetanu, M. P. Musorg
ského a H. Berlioza. V rámci programu 
wyst6pll i 10-ročof huslista z Mlchalo· 
wlec Viktor Bulinský, ktorf predniesol 
l . čas( Vivaldiho HusJového koncertu 
a mol. - ja-

• International Blographlcal Centre Y 
Cambridge zaradilo :Uwotopls l sklada
teJskf profil slovenského skladateJa 
strednej generácie Duiana Martločeka 
do svojej Pamlitaej desiatej edlcie 
Who's Who (Commemorative Teath Edi
tioa) , ktorá vyjde tohto roku. - IL-
e Profesor hudby University of 

Connecticut (USA) Edward O'Connor je 
na pozvanie MK SSR na itvormesačnom 
ltudljnom pobyte v Bratislave. Z6častnil 
sa na seminári Studia academica slova· 
ca a na Stretnuti hudobných drama
turgov SHF. Na svojom pracovisku je 
ul niekoJko rokow zanieteným propagá· 
torom československej hudby, poriada 
koncertné cykly ,.Hudba Ceskosloven
ska". Na koncerte v marci spieval vfber 
z plesol českfch a slovenskfch sklada· 
taJov ( Aodraiovan ). V minulosti odzne
li v rámci tohto cyklu plesne a cykly 
J. Cikkera, Z. Mikula, E. Suchoňa, B. Dr
banca a M. Schneidra-Trnavského. Vf
sladkom itťidla československej hudby je 
rad článkov o československej hudbe, 
publlkovaafch E. O'Conoorom • odbor
nej americkej tlači. V. P. 

e Na Cajkovského konzervat6riu v 
MoskYe usporiadali od 2.-9. okt6bra 
I. bachovsk6 akadémiu. Ako docenti sa 
zaviazali Helmuth Rllllog, Anna Rey
noldsová, Aldo Baodio, Ingo Gorltzkl, 
Edward Tarr a Max Rostal. 

e V septembri zaznelo po prvfkrát na 
verejnom koncerte vo Frankfurte nad Mo
hanom kompletné kompozičné dielo (12 
skladieb) vfzoamného nemeckého soclo-
16ga, filozofa a estetika Theodora 
W. Adorna, ktorf bol v kompozlcll l ia· 
kom Albana Berga. 

e Violončelo Antonia Stradlvarlho z 
roku 1698 zak6pil nemenovaný zberater 
na a ukcii v londfnskom Sotheby's za 
2 mill6ny západonemeckých mariek. 

e V lete t. r. vysielala francúzska 
televlzla seriál Boulez - 20. storočie, 
v ktorom známy skladater, dirigent a 
publicista dirigoval a komentoval hud
bu tohto storočia, o. i. diela Stravinské
ho, Schllnberxa, Berga, Webera a Stock
hausena. 

V druhej polovici novembra t. r. sa 
slá•nostnfm koncertom ustaaoYI Zdrala· 
ale pre stard hudbu pri Slovenskej hu· 
dobdej spoločnosti. Na okraj tejto uda· 
losti obraciam sa k vletkfm prlatelom 
starej hudby s aasledujdclml riadkami. 

V poslednfch rokoch rastie u nás, ob· 
dubne ako " celom kult6rnom svete z6· 
ujem o starCi hudbu. Prejavuje sa yzras
taj6cou ahitevaos(ou koacertoY starej 
hudby, st6paj6cim dopytom po aahrh· 
kach a llterat6re o starej hudbe. Nie 
je to " protiklade so záujmami o s6čas· 
a6 tvorbu alebo o hudbu 19. storočia. 
Kf• Yiak t6to hudba prakticky OYiáda 
aál daeinf hudobaf l lvot, je jeho li· 
vou sdčaaťou, tvori kmeňovf repertoár 
aailch umeleckých tellea a má noje 
profesioa6lae lnltltťicie, ktoré sa sta· 
raj6 o jej pestovanie a ilreaie, iná je 
situácia 1 hudbou mlaulfch epoch, kto· 
ré predch6dzall obdobiu klaslcko-roman· 
tlckej hudby. Stará hudba preto eite ne
zastáva také miesto " aaiom hudobnom 
dlani, aké zodpovedá jej vfzaamu a ras· 
t6cej aktualite " daeiaej dobe. Pritom 
molao koaitatovať, le stará hudbe sa 
atala v polylllflovosti s61!asaej hudob-;' 
nej kultdry osobltafm prtidealm, ktoré• 
bo dosah m6 st6paj6cu tendenciu. 

starú hudbu pri SHS 
UYeden6 skutočnosti uala do baby 

SlovenskA hudoba6 spoločnost (SHS), 
ktor6 Yytdra laltltucion61au s6kladňu 
pre rouoj tejto oblasti ustanoYealm 16-
ujaoYého Zdrulenia pre star6 hudbu 
(ZSH). 

ZSH bude mat vo svojom programe 
Yiestraoa6 starostlivost o lpeclfické 
otázky starej hudby od stredoveku po 
rozhranie 18. a 19. storočia. Jeho dlohou 
bude rosilrovať a prehlbovať znalosti 
o slovenskej a eur6pskej hudbe starilch 
obdobi, prepája( pr6cu odbornlkOY so 
dujmaml amatéroY, radlt a pomáhať im 
" ich činnosti, vfmeaa skdseao8tl a ma
terláloY. ZSH pl6auje o. 1. orgaalzoYpie 
rGzaych podujati ako ipeclaUzona6 
koncerty, besedy, predúiky, interpretač
né semináre, muzlkologlck6 konferencie, 
dal starej hudby a iné akcie ao liYou 
a reprodukovanou hudbou. Bude spolu· 
pracovať so sesterskou Spoločaoctou pre 
star6 hudbu pri Caskej hudobnej spo
lol!aosti a dalllml orgaabáclaml. 

Ctaaost ZSH bude riadiť Yfbor zosta· 
naf z popredafch reprezeataatOY tejto 
oblasti - Interpretu• a muzlkol6goY. 

ZHS počlta so llrokou členskou z6· 
kladňou, " ktorej má miesto kaldf, kto 

le priasal•co• starej hudby, bes ohla• 
du na vek a powolaale. Snahou zdrala
ala bude stimulovať úujem kultdrDBj 
yerejnosU o ot6zky starej hudby na 61a· 
ml celého Slovenska. 

Ak sa zaujfmate o startí hudbu a do· 
sial ste sa do . ZSH neprihlásili, bolo 
by aajYhodaejlle, keby 'ste sa aj YY sta· 
ll jeho členom a prihláslli sa na adres•: 
SIOYensk6 hudobná spolol!aosť, sekreta· 
riát, Zochon l , 811 03 Bratislava (tel. 
313·702). 

C:JeaoYia ZSH prihláseni do 10. aonm
bra t. r. dostaa6 pozvánku na si6Y
aosta6 otvorenie jeho činnosti, spojené 
s koncertom v BratislaYe. 

Cleaakf prlspevok je jedaotnt 20 Kč!l 
ročne. 

V prlpade, le ste ul členom SHS, 
salUte iba prihlálku do ZSH, cfaliie 
prlapeYky ul nebudete hradiť. 

Sekretari6t SHS bude členov ZSH 
Yhodaou formou inforaonť o Jeho ak· 
tivltách. 

Tellme sa na Yaiu ťičasť Y radoc h 
Zdruleala pre stard hudbu! 

Dr. PAVOL POLAK, CS&., 
predseda ZSH 

Matiné k nedožitým sedemdesiatinám 
národného umelca TIBORA FREŠU 

Trvalým pomnfkom koryfeja s loven
sk9ch scénlck9ch dirigentov a hudob
ného skladatela národného umelca TI
BORA FRESU je predovšetk9.m jeho diri· 
gentské umenie reprezentované vyše šty· 
rl tlslcami predsf.avenf najmä na opernej 
scéne Slovenského národného divadla, 
a le aj kompozičnou tvorbou, vrchollacou 
v jeho scénických opusoch. 

V aedelu 20. novembra 1988, " deň 
aedo!ilfch 70. narodenia majstra Freiu, 
sa " opere Slovenského národného dl· 
vadia uskutočni spomienkové matiné. Z 
lnicla tfvy umelcov Slovenského národ
ného divadla sa zrodila myš lienka uctU 
sl pamia tku svojho dlhoročného dirigen
ta malou slévnosťou. 

V dôstojnom sam ple z jeho skladatel
skej tvorby v réž11 J611usa Gyermeka od
znej6 árie z opier, tlryvky z baletu a 
uká!ky zo symfonick9ch a komorn9ch 
skladieb. Program uvedťl tltu lnf pred
sta vitelia poslednej Frešovej opery Fran
r;ois Vlllon, zasl. um. Leopold Haverl a 
I:ubomlr Paulovič. 

Po Prológu pre velk9 orchester sa vy
s triedajú ťlryvky z plesňového cyklu pre 
s tredn9 hlas Alfa a Omega (Marta Nlt
r anová l. časť z Mlniatťirnej suity pre 

klavlr (Ján Salay ), Dycho\'6 biateto 
(Bra tislavské dychové kvinteto) a Elégia 
pre violončelo (Juraj Hrub9) . Z Frešo
vej scénickej tvorby prednestl sólisti 
SND zas!. um. Olga Hanáková, Anna Cza
ková a Róbert SzOcs terceto z opery 
Maritn a slnko (libreto B. Krišku a A. 
Braxatorisovej), v k torej Frešova dlho
ročná kompozlčná činnosť a 47-ročná 
práca scénického dirigenta dozrela k 
osobnému tvorivému vrcholu - k vytvo
reniu prvého hudobnodramatického die· 
la. Sólls tl baletu SND Eva Senk9flková 
a Ig·or Holováč s baletn9m zborom da 
lej zatancujú časť z m~moriadne tlspeš
ného Frešovho baletu Narodil sa chro
báčik (libreto na moUvy knihy jana Ka
rafiáta Broučci naplsal Boris Slovák), 
ktor9 r. 1988 premiérovo uviedol balet
n9 stlbor Státneho divadla v Ostrave. 

Na záver zaznej6 tri ukážky z pos leli
ného javiskového diela Tibora Frešu -
opery-koláže Fraacol1 Vllloa (libreto J. 
Gye!'mek s pou!itrm vybran9ch časU Vil
lonovho Velkého testamentu a Kodicilu 
v prebásnenf Jána Smreka a Ivana Mo
j[ka l: Balada v podani nár. um. Ondre
ja Malachovského, Modlitba v lnterpre- veciach, ktorú predniesol Leopold Htt · 
tácll zas!. um. Niny Hazuchovet a Rasti- veri. 
slava Uhlára a Balada o bezv9znamných ALlA KRISTA VARKONDOVA 

Dohodu o nájomnej spolupráci medJil 
Zväzom československých skladateJov a 
koacertnfch umelcov a Spoločnosťou 

pre novú hudbu vo Frankfurte nad M6': 
haaom v NSR podplsall 3. okt6bra v Bra· 
tlslave predsedovia oboch iniUt6cil, nár. 
umelec Milan Novák a pán Dietrich RoJ:· 
roth. V poradi 25. dohoda aálho zväzu 
a partaers,kfmi ioi tit6clami v Jl&hranič( 

predvlda vfmeau informácii, notovfch 
materiálov a hudobných odbornlkov. Jed
nfm 1 prvých podujati, usporiadaných 
" rámci podplsaaej dohody, má byt' Hln
demithovou nadáciou linaocované hos
ťovanie Komorného orchestra pre novú 
hudbu z NSR na budúci rok na dvoch 
koncertoch v Css~ 

Sn lmku : P. Proc házka 

Odeské divadlo hudobnej komédie (na snlmke) uviedlo v septembri premiéru mu · 
llikálu Mafloso od nár. u111elca Milana Nováka. Muzikál naš tudovali J. Grinipun 
(ré!la ). j . Vinaickil (diril!ent) , J. Topullov (llborma jster) a G. Kovtun (choreogra · 
fia ). V dvojitom obsadenl ťíčinkovall poprednl s6listl divadla. Premiéra muzikAht 
Mafloso aa za prltomnosti 11utoro stretla u odeského publika s vefkfm zá ujmo111. 

Snlmk .t: a t' l:h iv ll /. 



! Toto múzeum me je len kul 
rúrnou ust anovizt'lou či Jednou 
z pamät llwdnostt Moskvy. fe to 
svojho druhu unikdt, bez ohla
du na to, 'le hudobnfích mú
ze! vo svete nie te a'l tak mti 
to. Aby sme to pocnopi/1, stati 
u'ijst do cent ra Moskvy, odbo
čit z ru!inej Gorkého ulice do 
starobylých, tichých tuersko· 
jamskýcll ullc a vojs( do s/vet 
budovy, fasddu ktoreJ zdobl sú
so!iie so zvonmi a kvetinouou 
mozaikou, akoby presuitatacou 
pomedzi plšťaly organa. Sem 
sa pred niekolkým i rokmi pre
sťahovala expozlcia Glinkovho 
!itdtneho mazea hudobne/ kul
túry. (Prvým ,.domovom« múzeu 
bola budova moskovského kon
zervatória, ktorému koncom 19. 
storočia nlekolko významných 
osobnosti ruskej hudobne/ kul
túry darovalo svofe zbierky hu
dobných ndstrojov a kde bola 
v marci r. 1912 v kabinete za
klada/ela a prvého rladitela 
~koly Nlkolafa Rubln!itefna 
otvorené nevelkd, no na vzdcne 
expondty bohatd výstava.} 

V sd/ach, vytupetovuných 
mi<kkou, zvuk pohlc~,Jjúcou ldi 
kou, sa za sklom vltrtn i jed
noducho okolo st i en rozložené 
desiatky, stovky hudobn.fích nd · 
strojov. Zbierka múzea, jedna 
z najbohat!ilch na svete, obsa
huje okolo tritislc expondtou. Z 
toho len tretina je vystavova
nd v sdlach, ale l t o stači na 
to, aby človek strdvil prehliad
kou celý dei!. fe tu naoza/ 
v!ietko: !lamanskfí bubon zo si
blrskej ChakaskeJ autonómnej 
vblasti, cr:: lý rusk.tí orcheMer 
z pol ovnlckych r ohov zo za-

' čiat 'ku m/null!ho storočia, ml· 
moriadne zriedkavd a vztlcna 
kri!ltdlovd flauta z Francúzska, 
nougorodské gusle z 13. stor .. 
stradlvdrky, ktoré darovala bel 
gickd krdlound Alfbeta Davido
vi Olstrachoui l termenuox -
jeden z prufích elektronlckfích 
ndstroJov, ktorfí Jeho uyndlez· 
ca, Leu Termen, predviedol Le 
nlnoul. 

Oran'loud sdla te celd zasvä 
tend ruskfím ludouým ntlstro
tom l ndstrotom Iných ndrot.l · Gl.lJlkOYo nUileum hudobneJ kultíiry. 

NA NÁVŠTEVE -· 
V · GL NKOVOM MúZEU 

Stradhrérky Davida Oistracha - dar belgickeJ krUovoej. 

Zelená, sála múzea - dychové nástroje. 
Sn ímk y· <trchiv H?: 

nosti Ruska. V nasledutacet sa 
vystavené ndstroje z ostatnfích 
zvtlzových republik. Starobylé 
rytiny na stendch zndzort!uja 
ľudových spevdkov a scény s 
hudobnou tematikou, vo vltrl
nach sú ukd'lky úžitkového u
menia a krojov. 

V zahraničneJ časti výstavy 
sa nachddzajú ludové ndstroJe 
z viac než pätdesiatlch kraJin. 
Zvldš( zaujlmavo sa zastapené 
India a Pakistan. Nemtllo unl
kdtou ndjdeme l medzi dobo
vfímt ztlpadoeurópskyml nd
stroJmi. Ldkavd Je l !ityllzouand 
Dieltia majstra husliara: sto
jan, pracovný stlJI, !ipecldlne 
ndstroje, detaily husll .. . 

Pri vchode do Zelenej sdly 
ohromt ndv!itevntka obrovskd 
vltrlna s dlfcltouýml ndstroJmi. ' 
V strede sdly trónia klavlry a 
expozlclu zavr!iujú čudesné hu
dobné ndstroje-krabičk.l/, hu
dobné skrinky a gramofóny -
vzdlalenl predkovia dne!infích 
modernfích aparatúr, ktoré v!iak 
fungujú a možno si ich vypo
čut. 

Zbierka hudobných ndstrojov 
múzea je najzndmej!ila, no nie 
najväč!iia časf teho fondu. Na 
tretom poschodl, ktoré zatial 
e!lte nie je sprlstupnené ndv
!itevnlkom, sa dokončuta prdce 
nad stdlou expozlciou, venova
nou ruskému a sovietskemu 
profeszondlnemu hudobnému u
meniu. Nachddzaja sa tu foto
grafie a Iné archtvne materld· 
ly, ako aj diela výtvarných u
melcov Peroua, Geho, Vrubela, 
Rertcha, graflk.'l a sochy, vla
'lút•e sa k mendm vynikajactch 
osobnosti domdcej a zahranič· 
ne; hudb11 a k udalost iam hu
rlobnet '!Cultúry. Nezabudlo sa 
ani na pamätihodnosti - osob
né veci sldvnych hudobnlko~ 
1 napr. Borodinov klavlr, Rach
manlnovovo harmónium, Gllnkov 
pracovn fí stoU k }. 

Svätytiou múZflll je arch!v, 
kde te umiestnené obrovské 
množstvo rukopisov, podstatnd 
čast ktorých nebude trvalo vy
stauovand, ale je určend pre 
prdcu odbornlkov - hudobných 
vedcov, textológov, interpretov. 
Tu sa uložené rukopi~y ~na
hých diel ruských skladatelov, 
vrdtane člstoplsných r ukopisov 
takmer u!ietkých skladieb 6at
kovského, niektorých opusov 
Hortl)anského, Musorgského, 
Glinku, Rachmaninova a tiež 
skladatelov novej epochy 
Prokofieva a Sostakovtča. Mi· 
mortadne vzdcne sú rukopisné 
materidly Borodtna k opere 
Knieža Igor, ruské rukoplsn6 
piesi!oué zbornlky f napr. De
mestvennik zo 17. stor. ) a v 
zahraničnej časti fondu - kon
cept 4. mefistouského ualčlka 
Franza Liszta, listy Berlioza , 
Ravela, Schumanna, Grlega. 
koncepty skladieb Beethovena 
1 pergameny zo zdpadoeuróp-

skych hudobných pramellou 
13.-14. stor. V archive je . i 
množstvo materldlu iného dru
hu: programy, bro'ltíry, plagdty 
koncertov a festivalov, doku· 
menty spojené s čtnnosfou hu
dobných krtí'lkou a spoločnost!. 

Gllnkovo mtízeum Je význam
né vedecké centrum. Výsled
kom Jeho obrovskej a mnoho
stranneJ.. prdce sa upresnené, 
vedecky podložené a prvýkrdt 
publikované vydania hudob· 
ných skladieb minulost i, listov, 
dennlkov, spomienok stíčasnl
k ou, muzlkologlckých výsku
mov. Uvedieme len nlekolko 
prikladov: spoločným tíslllm 
odborných pracovnikov mtízea 
bol o vydané tro jdielne Literdr· 
ne dedičstvo S. V. Rachmanino
va, kniha N. Metner. Spam/en· 
ky. Cldnky. Materió.ly, zobra
né diela skladatela Vasil/fa Ka
linn/kova a grandiózna !;tvor · 
dlelna prdca, venouantt beetho
uenouským materidlom. Mazeum 
sa uenute i výskumu tvorby hu
dobnlkou - pedagógov a Inter
pretov, k čomu napomdha jeho 
obrovská fonotéka. 

Moskovské mazeum md dve 
odbočky - pamätné byty -
mazed zndmeho pedagóga a 
klavir istu Alexandra Golden
uejzera a vynlkajtíceho dirigen 
ta Nikolaja Golouanoua. Nedtfv. 
no bola otuorend tretia odboč
ka - Dom-mazeum slduneho 
ruského speudka Fiodora Sala
plno. V poschodouej vile, posta
uenet zvonka l wnatra podla 
spomienok stíčasntkou a deti 
Salapina, sú sastredené rodin
né fotografie, ' obrazy, predme
ty každodennej potreby a ma
tertdly, spoJené so spevdkouou 
tvorbou a s umenlm jeho doby. 
Spectdl ne je prlpravend brožtí
ra Sarapinou dom. ( Vydania 
bro'lar, sprievodcov; ilust roua
rcých monografii ruských skla
datelov a farebných populdr· 
no-uedeck.fích albumov, ako 
napr. neddvno vydaný album 
Pu!ikln a hudba - to je ctal!iia 
strdnka činnosti mazea.J 

Ostredné miesto v osvetove; 
prdci zaberaja prednd$ky a 
koncerty. V neuelkef stlie s 
prekrdsnym organom - dielom 
majstrov z NDR - sa tak'!ler 
denne {u di!och pracovného 
u of na 1 dua-trt razy denne l 
schddzajú milovntci hudby i 
profesiondlni hudobntcl, dospe
li i deti. Len program tejto se
zóny predstavuje 24 sérii kon 
certov, po pil f -!iesf koncertov 
v každej. Cykly Múzeum roz 
prdua o svojich expondtoch , 
Koncert v Inter iéri expozíc ie, 
Klub pos/uchdčou, Prvýkrdt v 
Moskve a iné sa určené poslu 
chdčom rozneho veku a úrol>f 
ne pripravenosti a sú venova
né najrôznej!ilm strdnkam hu 
dobnej kultúry, počnac obozná
menlm s lwdobnými ndstrojnu 

a dejinami ruskej i zahranič· 
nej hudby a'l po stretnutia s vý
znamnými sačasnýml Interpret
ml a skladatelml. 

Gllnkouo múzeum plni 1 ďal
!iie významné poslanie, ktorým 
je populartzdcta tvorby sal!as
ných autorov. Nie je u Moskve 
až tak vela miest, kde by sa 
pravidelne hrduala súl!asnd 
hudba, a Gllnkovo mtízeum, 
akoby v protiklade k svotmu 
ndzvu, evokujacemu stretnutia 
s minulostou, sa stalo dlJsled-
nfím propagdtorom novef hud
by. Hlavna pozornost pritom 
venute moskovsket skladatel· 
skej $kole, predstav/telom rlJz. 
nych jej generdcll a smerov. 
Uskutočnili sa u'l autorské ve
čery Ed/sona Den/sova, Rod/o· 
na Sčedrlna, Andreja Golovlnu, 
Jurija Bucka. sa napldnovant! 
stretnutia s Michailom fermo
laJevom, Nlkolajom Korndor
fom, Kirlllom Valkovom, Bori· 
som Cafkouským, · ValeriJom 
Ktktom. Spomedzi fednorazo· 
vých akcii múzea, nezačlene

ných do žiadneho cyklu, musi
me spomentít jednu z posled· 
ných - usporiadanie trofdtlo· 
vého minifestivalu na jar tohto 
roku, akéhosi post scr iptum lc 
3. medzindroqnému festivalu sil· 
časnej hudby u Lentnqrade. Po
čas tohto teatralizouaného, PI'IJ· 
kami happeningu spreuddzan~

ho eredstavt{nia odzneli sklad· 
by najzaujlmauej!ilch sťzčas· 

ných zahraničných autorov a 
taktiež hudba sovietske! auant· 
gardy 50-80 rokov. 

Mazeum rfíchlo zlskaua me
dzi ndrodné k ontakty. Neddvno 
organizoval o u Taliansku výsta· 
vu v rdmcl uelkého jubllefn~ · 

ho festivalu venovaného Boro· 
di novi . Pre každoročný letný 
festival vo francúzskom Toural· 
ne pripravilo expozlclu o vy· 
nlkatactch hudobnlkoch-inter· 
pretoch Genrichoui Nefgauzovi 
a Davidovi Oistrachoul. 

Unikdtna monoprofllovosf 
múzea neznamend len zloflt~ 

a ndročnú prdcu, no je l zd
rukou životaschopnosti a vel
k.fích perspektlv. ,.S dôverou 
pozerdme do budacnosti a za
mý!llame na!iu činnost e!ite raz· 
!ilr if" - hovori Rastislav Zdob
nov, riaditel Glinkouho mťzzea 

hudobnej kultúry . 

MAJA l'RICKEROVA, 

Vaap-lnform 
Písa né pre Hudobn~ život 
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REVUE HZ 

Hovoríme s Jozefom Revallom 
V septembri t. r . vstúpil do svojej tretej sezóny stibor Komornl!j 

opery Slovenskej filharmónie. Doteraz má za sebou ltyri úspelné 
premiéry, v ktorých uviedol plť titulov, v tomto roku ziska! Cenu mi
nistra kultúry SSR za "invenčné inscenovanre komorných diel svetovej 
opernej tvorby". Vhodná prfležitost na to, aby sme s umeleckým 16-
fom súboru rozvinuli dialóg ... 

V počiatkoch činnosti véiho a6boru -
a napokon aJ teraz - sa často aklo

liovalo alovo experiment. . . Rellaér Ora
vec 18 vyjadril, le na ponuke spolupra
covať 1 vami ho xaujala tendencia ,.zdl
vadelnenia" opery. 

- V ustanov.uj11C011ll materiály nášho 
stlboru sN>jl, že máme využ!vať netradič
né d~vadelné priestory, uplatňovať nové 
Inscenačné pos~U!PY - experimentovať. .. 
J.a osobne nemám pr!llš rád slovo expe
riment. To, č-o sa dnes v dwadle odohré· 
va, už všetko bolo - od alžbet!nskeho 
divadla počntlc, cez romantloké dLvadlo 
pokTaču}11~. V stl·časnom ·divadle by sa 
mali vs-dobytky vS'vota nach6dzať v syn
tetickej podobe. Namiest-o ex;perlment )8 
l~šle .použ!vať term!n .,2ldlwadelnenle 
QPemej lnscenéelew. Rád cht·ujem nérod
nébo umelca Wericha - ·hovO!l'l: ,.Divadlo 
je odvodené od slova d!VIIlť sa. Keď sa 
nemáme na čo dlrvať, tak sa dlov!me, že 
sa nemáme .na čo d!vať a potom to nie 
je divadlo, a le dlvld~o". To by mal byť 
zák)iij.ooý postulát, z k.torého sa odvl}ala 
a j naša práca a snafenla. Mysl!m s1, že 
~rna \nscenéc\.a s().~a<oon'OS\~ mus\ 'bvt 
dynamlok~m 'liLvadlom s vyt.vorenou a vy
pracovanou d.ra•matlc'kou sit-uáciou, ktorá 

kolvek áriu z kt·ore}koll\le.k ope~y. Tento 
režisér, kedže ro:z.umle hudbe, ktorá je 
pevnou stlčasťou o,pernej dramatickej 
~dlahy, vie ju a j rešpektovať. AJ keď 
raz.hod.nutle spolwpracovať s člnohernS'm 
režisérom bolo spočla~ku vrl•pomlenko"'a
né zo strany verejnost! l zvntltra stltxr 
~u. u:ká·ZÍllo sa s.prá•vne. Zveril! sme m.u 
réfl·u aj našej dru.hej premiéry. Nebu
dem nadsadzovať, ak poviem, že žiadny 
!nS' režisér by st s tLtulom nebol poradil 
tak ako on. r>atš! režisér, P. j . Oravec, 
s 'kt04'ým sme spolupracovali, je Uež ,.čl
nohernäho roduw - .mé ~k ·bohaté skd
se.nosH s réžiou s.p&voherného divadla. 
Opäť sa u:káz.alo, že volba bola Sd)rávna. 

Posledntl pre.mléi-u, u nás ešte neuvá
dz.ané dielo B. Bt-Htena Lukrécla, pripra
vil ·už spomlmmS' M. Chudovský, nedáv
no menovaný umeleckS' šéf opery SND. 

S kfm budete II(JOlupracovaf v bud6c
aoad? Aké tituly uvediete? 

- Na zimu pr1/pravuje.me •premiéru 
dvoch s!O"'enskýeh cHe! v rámc l Jjedného 
večera - Dlbákov Svl~lik a Gertho 
Skriňu. Dvojtitul refL}ne pr~avl mladá 
~ma ret\'S&-1\ta B. Hanoor\vova. ?r\-pr<l
vovant tUul M. Burlasa S~?kové Ružen
ka sme z.auar .pre jeho technloko-prlesto· 

N6r. um. M. V6lek odovadba Cenu ministra kulttlry SSR vedeniu Komornet 
opery SF. Zlave: ) . Revallo, ). Kri!méryovl, M . Vach. 

boru? Je na takej 6rovnl, aby Ich po
chopil? 

- Každý divák, v!ldy a všade, je prLp
ravený prl}ať naše dielo, aik )e 7JIIlyslupl
né. Ak sa mu &j ne.pá<!l - &k je napri
klad staromllec - je prlntltenS' o ňom 
a~ň uvažorva t Aj to je ťí.spech ... DO
)e,žl•tým tert:tóriom nášho záujmu je vš.a'k 
mladý dlvá.k. Spomeňme, čo povedal už 
Soklrates: ,. ... ukazujme na~lm mla.dS'm 
veci klrásne a pekné, aby z nich vyrástH 
ludla lttésnl a pelm!". Tento vý.rok )8 
vOOQbecne plat·n~. Ak prljatelným k111-
~om pod~vame pu'b\1\ku \wa\\\·u, urt\te s\ 
z nej nl~ osvoj!. Tak .prlsp\Qvame k lc.h 
duchovnému obOhacorvantu a wdeláva-

rom, mal už všet.ko pamäťovo zvládnuté. 
Len tak sa mOže stlstredi ( na reflsérove 
požlada.Yky a hereCikl(i tvorbu - nad
stavbu. Ako d·lváka ma uráža, ak herec 
čaké na n8ipovedá.vanle. . . A'k stl naši 
sólisti schQPnl krea.tlívnejšleho pre}avu 
v mlmoslovnS'ch výrazovS"ch prostried
koch - to )8 dôsledok ~rénln'gO'\I. To, !e 
sa "neha.nblaw hrať aJ e,piz6dne a po
mocné 11Johy, Im sltlil kru cr!, je dôka
zom zdravej tvorLvej atmosféry v kole.k 
Hve a umožňuJe nAm zérO'Veň šetrlt 
owdO'\Ié prostded·ky lnetnuslme na k<nn
-pam.n6 11\ohy vo\at v~omoc a ~tat\stov) . 
Aj vtber etenov na~k:h wnelecko-,tech
nlckýoh zložiek nebol náhod~S'. Z de.väť· 

ABY DIVADLO NEBOLO DIVIDLOM 
d&JO'V•ft predlohu rozkrý.va, hnterpretuje 
jej posolst.vá a 111ellustruje ju. ~oblém je 
asi v tom, že estetický ideál naš&j sd
oosnej opernej Inscenácie je temer to
tof:ný s estetickým Ideálom oper
nej Inscenácie z konca mhnulého, :alebo 
zo zač!a!OOu ·tohto stClO.'očl:a. To vša·k už 
stlčasnému d·Lvákovl nesta•č!. 

Co Je teda podla da potrelnaé? 
- Syntetl2l0Vanle dlvadelnýoh vý.razo· 

v9'Ch prostriedkov. Dôsledná herecká nad
staovba hlavne v oblasti mlmoslavnS'ch 
.,mhmospeváckychw výrazovýoh prost'l'ted
kov. Nezanedbáovanle poctiNej dl•vadelnfc
kej práoe, dôsledné vytvorenie divadel
nej Inscenácie. Samozore}me perfektný vo
kálny vS'kon. 

Z6ber z 6apeiDeJ lnacen6cla Komomej 
opery - C. Orff: Skroteate 1lého mula. 

Snlm'ky: D. j•UlikO'VIč 

Vr6ťme n alte k apom!naneJ lluatra
t!vnoati. Aby opera v atU!aanoatl nebola 
Iba " lluatraUvnym poi!lnom", x6vla( v 
roahoduj6ceJ miere od osobnosti rellaéra. 
Pre premiéry dlho adboru Je charakte
ristické clelavedomé prlnanle rellaérov 
- Yli!llnou i!lnoharntch ... 

- Sttuácla v oblaJSt·l operne'] ~éfle vše-
obecne nie je flaf !deál.Il'a. Pra!Vdepodob
ne s vS'nlmkou Ch•udo.vského, l!llkoby ne· 
mal! našl opernl režiséri dosť amblcll 
dramatlckd predlohu Interpretovať a roz
.k:r9'va t Uspoko}u•jtl sa s llustratlvnosťou. 
Ak má náš stlbor dosla!hnuť stanovené 
tllohy, musi sl zákonite zvoliť mčité prQ
st:rledlky. Pa['ll:dox je v tom, že mladý·ch 
režisérov - .mám na my.sll re!lsérov vše
obecne - čo do poiČtu nie je málo. Do
konca mnoh! sl sťa~u)t1, že nemajtl d.osť 
prlležHostl. Je to, mysllm sl, !<lh chyba. 
Stl powchnl, nedostatočne pracovit!, ne· 
ma)l1 amblclu dostať sa dramatlokej pred
lohe ,.pod kofu". Ch~ba Im lnterd!scl;pl !
nárne zázemie, po!Nbná fllozo!l-cká nad
stavba. 

Režiséra Bedná·rfka som oslovil nielen 
preto, že jeho i!llVencia je overená, -
je to refl:sér neobyčajnäho rozmeru a 
mlmorl.adne.ho hudobného vzde lania. Prla . 
tel·s.ky ho nazS"vam ,.operným alľC'hlvom" 
- je schopný kedy,k.ofvek zaspievať akt1· 

ravtl nA<ročnosť presunuli. Plá;n·ujeme ho 
uviesť v MoyzesoVej sieni SF. Tiretlu pre. 
mléru v te}to sezóne - Pa!slellovS'ch 
Astrológov prlpNI.VIIlje ref~jne zas!. um. 
S. Párnický. 

M6te ul svoje d01110vak6 favlako? 
- Momentálne hráme v Bratls!a.ve v 

dvodh ~lestoroc:h - v Stlldlu S a v DI
vadelnom šttldJu Reduty. Stti-dlo S pat.r! 
do kategórie experimentálneho divadel
ného ~lestoru - hráme v jeho aréno
vom uspOsoben!. Je to teda priestor, kto
rý konvenuje tllohám Komorne.j opery o 
vyu.flova.nl net.ra<llčnýCh d·lvadelných 
~lestor.orv. Herec je v 11zkom kontakte 
s publl:kom, čo je predpokladom k(lCJlU· 
ntkatLvnostl tej·kitorej inSCenácie. Prlr.o
dzene, že kom.unlka.t1ov.nosť nemôže byf 
vytváraná oomotlčelne. To, .že sa sólista 
nachád:za v experimentálnom priestore, 
ešte ne.zl!lamená, že sa vykonáva ,.e~pe
rlmen:tálne", hlavne 7JIIl}"Sluplné dlvad
l.o ... Problém máme s klasickS'm, tzv. 
•k.UkátkovS'ffi }av!skom. Této orga.n~écLa 
priestoru )8 stará už vyše šty.rlsto ro
kov, nezmenila sa, v.šaJk tlpl·ne sa zme
nili ,požladarvky na dwadeln{l lnSi:Bnáclu. 
V2ldlalenosť heroa k d•vékovl je nepo
trebne ve~ká, neummňuje dostatočnS' 
kontakt medz i t'Voa-com a prl·jlmaterom. 
je sO.ôasnS'm svetovým, .do.ko.nca už aj 
pra!ským tren<lom, že sa inscenácie 
ak ne.majl1 kde - sťahujl1 z ja.vlsk do 
foyerov! 

Ako tento problém pociťujete, prlpad
ae rlellte? 

- Uvediem pr~klad zmeny reakcie dl
.,.6ka. Gluckove C!ňanky, Fallovho Maj
stra Pedra, a·J O.rf.fov.o Skrotenie zlého 
muža sme ~emlérovau v Modrej sále 
Domu ROH - tedla tiež svo:jlm spôso
bom eX!pe.rlllllentáhnom, v k.ažidom prLpade 
netyplckom dJ,va.delnom .prostred!. Dokon
ca sme poutlll post·~Y nár. um. prof. 
Pokrovského, ~torý zásadne umiestňuje 
orchester z.a hracl prlesto.r, a~by dosiahol 
čo naj,väčšl ·kontakt s divákom. Rea1!2é· 
cLa inscenácie v ta komto pros~redl, pr.!
rodze.ne, vyžadu)e peDfe~tntl prl,pravu už 
v ,ko~tatnom pr010098. Herec je odká
zaný sám na seba - nemá §epkéra, ne
vid! dirigenta (v a;réne tiež! l. V konee
nom dôsledku mu to však prináša ob
rovské osl obodenie, pretože je.ho pripra
venosť sa zákonite odraz! na mscenácll 
- .tá je " tnteruzLvne}šlaw, .herecký prejav 
je ~O:tornenejšl a pod. Všetiky už s.po
menuté Inscenácie mal! v Modrej sále 
mimoriadnu rezonanciu u publ llka. Ked 
sme tc h ,.presťahO'\Ial'lw do DivadeLného 
§b~dla Red·uty, na kuké~kové j·aovlsko, 
patdesia't pe.roont z k.omun~katlvn-ostl sa 
stramo. Publ~Irum necltl dych herca, ne
vid! mu do oči. .. l V Brl~tenovej Lu'k•ré
cll sme sl musel1 vypomôcť predlfenl.m 
hracieho priestoru k dJvé'kovl ponad Ja
mu. Potrebná tntlml,re je všaJk nedocieli
terná. 

1Dacen6cle vllho súboru aú pozname
nané hladačatvom, v ktor.om okrem ana
hy realizovať dobré divadlo, Ide v pr
vom rade o adreanf postoJ k adi!aané
mu divákovi. Pri naiom poslednom roz
hovore ate cltovaU Stanlal&Yakého - ,.i!o 
18 publiku p6i!l, nemua! mu byť prospel
né' . Co sl myslite, je n41 a6i!aant dlv6k 
prlpravent vn!mať inscenácie dlho atl · 

nlul Dôležitá je aj alplilkácla teórie k o
munWtác!e - o17zvlá\l:ť v di.Yadelnom ume. 
nl n1e je jednoduchá. Je však povinnos
ťou dM!-deLn!ka, ktorS' oo cihoe k diJVé· 
kovl dostať, aby }u ovládal. 

Kde vlada ate a opernfml titulmi v61-
bo reperto6ru boafonll? 

- Prlbi!Ule jednu tretl.ml prevádzky, 
t. j. 15-20 predstarven! l'OČ'Ile hráme zá
ja.zdovo. Hrall sme už v mnohS'ch na
šich mestách - na Slovensk·u l v Ce
chách. Sme na.prlklad prvé operné pro
fesionálne d~vadtlo, ktoré uviedlo svoju 
lnsoenácl•u alko nočné predsta.ven!e na 
nádiv<Y.rl Trenčlans.keho hradu v rá•mci 
Trenčianskeho loultťí.meho leta . V takom
to tls!l! dhceme poikračovať, nlllpokon, vy. 
ptý.va to z nášho programu. V budl1com 
rdku chceme pripraviť vysl'ťi:penle na· ná
div·orl Oravského· zélllllk.u ;počas OravSikého 
ku1 ~11Meho leta, a td. 

Akf Je ku dnelnému diiu stav a6Ua
tlckeJ dkladne a6boru? 

- Ver!m, že dobrS'. MOže .to dokumen
tovať aj skutočnosť, že z do:tera1: 94 ,pri
hlásenýCh a 86 z:tlčast.nených konkurzan
tov sme angafoval'i' 10. Náš 'konkurz sa 
odlišuje od konkurzov In ých a.per.ných 
stlborov - .jeho podmienky neuroujtl 
konk1rétnu sklad·btt, Iba žá:ner. Uchádzač 
má povinnosť pred.vlesť tri wk~ky - z 
barokovej, k laslokej a stloosnej alebo ro
m.ant!Qkej llterat(l~y. Všetky Lch vša·k mu
sl mať ~~pra.vené a.J herecky, pretože 
rov.n111kou mierou aloo vokáLny ·pre•jav, 
hodnotlme a j pre•jaJV he.recký. 

Kecf sme pri hereckom prejave. . . Je 
znlme, le nall mlad! opern( adepti, vy
chldzajtlci 10 lkiU, nie ad doatatoi!na 
herecky pripraven!. Napriek tejto aku
too·nostl sa a ttmto Javom vo valom ali
bore neatret6vame. Myallm, le to ale ja 
Iba zlialuha vfaledku konkurzov, ale al 
organlúcla pr6ce vo valom adbore, kto
r6 pomliha ku akvailtiiovanlu a6llatov po 
Yletkfch atrln:kach, aJ na,pr. po herec
kej • .. 

- Nedostatočnou hereckou ,prLpra•ve
nosťou absolventov našich umelec-kS'ch 
škôl <ooa nedá.vno z.aobeNllo aj mhm~lad
ne zasadnutie predsednlctva ZSDU. Oce. 
ňujem ~nlclatlvu rektora VŠMU zas!. um. 
prof. jurkoviča, ~tor9 spoločne so zas!. 
um. O. Záhradn!kom a z.asl. um. J. Sax
vašom v yšli v 11strety zaoberať sa tS'.mto 
pr oblémom a riešiť ho. V našich insce
náciách nemOže absen tovať hereoká nad
stavba. Pret·o od počlatk·u činnosti nášh.o 
sO.boru stl pevnou stlčas(ou pracovnej 
ná.plne sólLstov pohybovo-herec-ké trénin
gy vedené ch~eog·rafom. Slilfla na do
praoovévanle postavy. Talklto sa snažlme 
dospieť k čo na.jldeálnejšlemu. syntetlc · 
k ému dl:vadel.nému výsledku. 

Pr6Ye tlito prfpravu Je u vb c!Uf na 
javisku. S6Uatl zdanlivo be1 problémov 
kreujtl avoje postavy, niekedy l epi16d
aa. Do divadelnej produkcie 1ap6jate do
konca aj i!lenov techniky. 

- Ak relat1v.ne väčšiu schopnosť .klľea· 
tlvnostl pocH·ujeme, resp. poc iťuje j u 
publikum, je to v prltomnom čase už 
zadostučtnenle našim snaženiam. je zrej . 
me dôkazom toho, že cesta, ktort1 sme 
nastúpili, nie je omylom. Ako som už 
povedal, vef.k9 dôr az kladieme už na ko
repe ta~9 proces - aby sólista , ktorý 
vst•úPI do uranžo·v<Jcíc h skúšo·k s režlsé-

desiatich percent stl to amatér ski diva· 
delnlcl - herci 1 režiséri, n&pr . }avls
k ovS' majster, je nleko l.konásobn9 ta.lld'eát 
celo§tétnych stlťafl v umeleckom pred
nese. Má za sebou tiež z.auj!mavé réžie 
v oblast! divadla mal9c.h }arvlskov9ch fo
riem. St1 ta:k dôležitou stlčasťou umelec
k ého pot6llclálu nášho telesa, schopn( 
zvládnuť v ,prlpade potreby a·j néoočne j
šl činoherný part. 

AJ tak 18 v tejto advlalosti natfaka 
otbka - desať a611atov nie Je al tak 
vera.. . Ml to znamenať, že nateraz Je 
vala a6UaUckA• 16kladiia u1avret6? 

- Poskytu)eme mo~osť stáže <tiež šti
pendistom SHF a v spoLupráci s VSMU 
programovo vytvárame prlesto.r hosťov
skému tlčlnkovanlu vyspelým posluchá· 
čom. Ak sl tUo potom nájdu V>Z(ah k náš
mu súboru :a os·vedčl.a sa, radi lc h me· 
dz! sebou vLtame. 

A ·ako je to a orchestrom? 

- V prltomnom čase možno hovorlt 
už o ·takmer dobudovanom arc.hestrl. 
Opäť sa nám osvedčila prax predchádza. 
jtlcej stlťa:~nej čl vý.pomoone,j spolupráce 
v~lých poslucháčov VSMU. 

RoxhodauUe noUť li za léfdirigenta 
d l ho orchestra práve Mer16na Vacha, 
zrejme tlel nebolo. nA-hodné. 

- Ne,poohybne. V jeho osobnosti sa 
s!Wb! rn:lm.orhadnla schOipnosť ovládať 
op811ntl rpart.Utlru (čo nie je danosť kaž
dého d1r!lgen.ta l s velkS'm ,p~d.agoglc.kým 
talootom. Sk11senostl pedagóga a dlrl
genl'a speváCikyc.h zborQV stl .pre nAš mia . 
dý ,ká.der sólistov vel:m! pat·rebné. Mys-
11m sl, že .našl s611'stl 1 orchester pod 
jeho vedenlm majt1 zá:rulku ras tu a akce
leráo.le. Okrem M. Vlij.oha máme ešte v 
poLovl.čnom tlvllzku Stefana RObia, lcto
rS' zase dt~onuje vellktml hnštru:menta· 
llst!C'k9'ml sk.tlsenosťaml. 

Ztav·ne osobltfm Je dramaturgické ame. 
rovanle v61ho atlboru. Tituly, ktoré ate 
dotera1 uviedli ali toho dllkazom. 

- DramatUll"g!Cká orientácia sti.OOru je 
samozre}me vecou konoe;pcle a jej dOs· 
ledného uvádzania do žl·vooo. Pre ·bvor
bu nášho stlboru je mlmorlald!lle prdaznl
vé, že drama·turglčka, pani Jela K!l'·čmé· 
ryo•vá-Vrter.ová má vel·ké preklalda·te·lské 
l ll[proavovate fské skúsenosti, tiež ne
smlemu dra'ma~urglc.ko.,reali7Jélčnl1 m:ven. 
a!Ju. Aik hovorl,te, že na~ tnsoe.nácle ma
Jtl už svoje m iesto v kontexte našej dl
vadelooj kllll>t.llry, tak je ·to aj jej vel· 
kou zásluhou. 

V predchAdlajdclch rozhovoroch ate 
sa 1mleiiovaU o vlaceeych problémoch, 
a ktortml s6paa!te. 

- Problémov je stále dosť. .. mus!me 
Ich prekonávať. Ale jednýtm z vel·kS'ch je 
naše skostna·telé e.konomloké myslenie 
pr~kazy, zákazy, nar l.aden:la. . . V prlpa
de, že sa od. nás d!.Yadelnlkov očakáylij., 
aJby sme k!ráool1 s duchom doby, je po
~iN'bné, aby sa aJ našl ekonómovia as
poň pdkťíslll kráčať s duchom doby. 

Škoda, že sme rozho v.or o divadle 
Slk·OD'ČLI I !ia'k'to . . . 

Pripravila : EVA BARTOVICOVA 



REVUE H2 

(-Dokončenie z l . str. l 
z východu, odtamtud vanuly k 
ndm dechy a tóny mluvlcl o 
prav~ ku na§eho rodu.". Historik 
Jan Galandauer vo svofe/ knihe 
Vznik Ceslcoslovensk~ republiky 
1918 {Svoboda, 1988} sprdvne 
pBe, že poklar bolo Slovensko 
chdpan~ ako probl~m. tak u du· 
chu storočnef tradlcte len ako 
probMm fazykový. Ceskd kul
túrna uerefnost pochybovala o 
oprdvnenostt slovenčiny ako sa· 
mostatn~lw spisoun~ho fazyka. 
V denníku Ndrod sa pl§e o čes· 
skos/ouenslcom ndrode ako o 
ndrode s dvoma spisovnými fa· 
zykml. Akd dlhd a dalekd bola 
odtiarto cesta k ústaun~mu zd
konu o čsl. federdcll, ak~ tl'nls· 
t~ clwdnlky k neJ viedli cez 
Mnlchov, rozpad republiky, ne
meckú okupdclu, luddctuo a kM· 
rofaSistlclcý Stdtl Už citovaný 
Ga/andauer na zdver JedneJ z 
kapitol pl~e: "Teprve po vzni
leu CSR se slovenskd realita ne· 
odbytn~ pi'lhldsl/a. Vcelku vSak 
Sla českd politika a českd spo
lečnost vst l' lc československ~
mu spoJenl se zdvld~nlhodnou 
bezstarostnostl." 

O tom, ako vznikla republi
ka, ak~ boli zdpasy o Jel poll· 
ttckfí charakter, vieme z poll· 
tlckých a vseobecných deJln. 
Napriek silným zduanom z vý· 
chodu, politickeJ radtkallzdcll v 
povoJnových rokoch, českd bur
žodzla dokdzala s úspechom 
prevziat Stdtnu moc a čo s i!ou 
dokdzala urobil, vieme dobre. 
VIeme dobre tiež, ako st svoJe 
zduJmy hdJila buržodzla sloven· 
skd. Prtpomtname triedne zdpa· 
sy v rokoch l . republiky, zdntk 
prveJ republiky, hrozn~ roky 
voJny, ktor~ naS/l svoJ odraz u 
skladatelskeJ reflexii česke/ t 
slovenskeJ. Oslobodenie r. 1945 
a vUazstvo ndrodnef a Q,emok· 
ratlckef revolúcie naS/o vSak 
českú a slovenskú hudbu v sta
ve, ktorý bol Ideove zrelý pre 
budovanie soctallstlckef hudob· 
nef kultúry. 

Ak mdme sledoval rozvoJ na· 
Sef hudobne/ kultúry na pozadl 
politických udalost!, treba st 
uvedomil Speclflcký význam hu
dobn~ho umenia u kultúrnotvor
nom procese a vo formouant spo· 
ločenslc~ho vedomia. Zakladate· 
lia českeJ ndrodneJ hudby v 19. 
storoč! sa pričinili o tel svof · 
bytnost naJndročneJSlm ume
l eckým ríeSenlm, rleSenlm u~e
obecn~ho a zuld§tneho, aktudl· 
nym l nadčasovým významom 
hudobne/ tvorby. Novd orlentd
cla českeJ ndrodnef hudby Sme· 
ranu a DuoFdka md svoJ ndrod
ný zdklad, zakotvenosf u tra
dtcli a orlentdclu na progre
slvnu aktudlnosf. Na deflndch 
českeJ hudby 19. a 20. storočia 
možno demon§trovat, že obchd· 
dzanlm umeleckeJ tvorby a kul· 
túrnych deJln nemožno naptsaf 
bez úJmy u§eobecn~ deJiny. 
Rozvoj sk/adaterskej tvorby, 
koncertn~ho umenia a teoretlc· 
kej reflexie hudby habilitoval 
českú hudbu ako jednu z oso
bitých a vysokorozvlnutých eu· 
rópskych kultúr a možno sme· 
lo povedal, že tvorila dokona· 
lejSie zdzemle pre rozvo/ nd· 
rodnej politiky, než politlckd 
aktiv ita t eJ doby. Ceskd hudba 
pomdhala prekondvaf politiku 
kultúrnej malosti, komplexy z 
malosti ndroda. Smetana, Dva· 
i'dk a Jandček znamenajú nie· 
l en pre českú a európsku hud· 
bu vrcholn~ zjavy, ale prispie
vali tiež ku Speciflkdcll česke/ 
kultúry u dobe, ked splynutie 
s nemeckou a rakús1Wii/i;;ultú· 
rau bol o tú ženfím cielom vldd· 
núceho dvora. Ceskd hudobnd 
kultúra bola aj prostredtm, v 
kt orom sa mohli nepočetnt s/o· 
uensk t skladatelia uzdeldvaf a 
inSpirovať, čl t o bol Jdn L. Bel 
Ia a Ľudovtt Vansa u minulom, 
alebo Mikuld~ Schneider ·Trnav· 
slcý u tomto storoč!. Praha bo· 
la aJ sl ovensk ou hudobnou met 
ropol ou, do ktorej viedli nitky 
zo severu, juhu t východu Eu· 
rópy. 

v medziVoJnových rokoch sa 
Praha clolcdza/a stat nielen čes-

TRADÍCIA A. SOčASNOSŤ 
V ZRKADLE DEJÍN 

kým a československým hudob· 
ným vellcomestom, ale bola 
schopnd inovoval aj svote me
dzlndrodn~ vllzby. Dokdzala ab
sorboval v sebe avantgardn~ 
smery domdce l zahraničn~. 
prljtmala džezovú hudbu, spoz· 
ndvala hudbu sovietsku, vedela 
v socldlnych rozporoch doby 
ndjsf svoje miesto na strane 
robotntclceho kultúrneho hnu· 
tla. V diapazóne možnostt do· 
kdzala českd hudba preklenú( 
umelecký avantgardtzmus poli
tickou avantgardou. AJ slouen· 
skd hudba na~/a v medztuofno· 
vých rokoch v Prahe svo fu kom
pozičnú Skolu. Celd generdcla 

.~ústavne/ prdce museli menit 
svof domov a životn~ podmten· 
ky. Týmto rudom nepovedala 
na~a spoločnost eSte dostatoč· 
n~ "pardón". Objektlvizdcta dô
vodou, prečo sa tieto skutoč· 
nosti odohrali, nezmenl nič na 
tom, že to boli drastlck~ zdsa· 
hy do životných osudov rudl a 
aj nemalý spôsob Ich slclama· 
nia. Slovdcl v Slovenskom nd
rodnom povstant demon~trova
li pred českým ndrodom 1 pred 
svetom, že separatlsttckd poll · 
tika ruddctva a kl~rofaStzmu 
nebola mienkou vllčSej a lepSef 
časti ndroda a vďaka Povstaniu 
na slovenskom územt bola vy · 

Doc .. dr. Ladislav Burlas, DrSc., vedecký taJomnlk konferencie. 

predstavtterov slovenskej hu· 
dobnej moderny sa rdta medzi 
žiakov pražsk~ho konzeruató· 
ria. Cesko·slovenský kontext bol 
zmnožený aj nemalou pomocou 
českých hudobnlkou, učltelou 
hudby, muzikológov, ktort po
mdhall budoval slovenský hu· 
dobný život ako v Bratislave, 
tak t v Ko~lclach, Banske/ Bys· 
trict a v daBtch slovenských 
mestdch. Tdto pomoc sa týkala 
nielen profeslond/nef vrstvy hu
dobn~ho života, ale at vrstvy 
amat~rskej. O to trdpnejSia je 
skutočnost, že v dôsledku roz
padu republiky a vzniku tzv. 
S/ovensk~ho Stdtu značnd čast 
českých hudobntkov, pôsobia· 
cich na Sl ovensku, bola - ako 
sa to vtedy nazýva/o - dand k 
dispoztcii protektordtnef vldde 
a bola odsunutd do českých 
zemt. Kto a ako rozbtfal repub· 
Iiku, ak~ boli tel vnútorn~ sla· 
btny a jef dobovd medzlhdrod
nd zranttelnost, bolo vedeckou 
l politickou lnterpretdclou už 
ddvno obfasnen~ a nemôžeme 
sa tu lc tefto t~me vracal vo 
vSeobecnostt. V konr~tach vSak 
je na§ou povtnnostou upozor· 
nif na krivdy, ktor~ sa vtedy 
stali. Ľudia, ktort prmt na S/o· 
vensko s uedomtm, že kto po· 
mdha Slovensku, upe.vi!ufe ce
lú republiku, cltlli sa zaskoče· 
nl a zradenl. Ceskd pomoc v 
oblasti hudobneJ kultúry, bola 
značnd a motluy, pre ktor~ čes· 
kl hudobnlct prlchddza/1 na Sla· 
vensko, nemuseli byt iba nad
Seneck~. H lo aj o v~edn~ za· 
mestnaneck~ zdujmy, o možnost 
uplatnil sa vo svofej profesii. 
Veď otdzka zamestnanosti u de· 
safročiach prve/ republiky bola 
probl~mom vermt naliehavým a 
zdvažným. Muzlkológoula ako 
bol prof . Dobroslav Orel, Karel 
Plicka, Antonln HoFe/~, profe· 
sort Hudobne/ a dramatickej 
akad~mte ako boli Kubdt, Ndh
l ovský, Leduina, vlacert členo· 
via SND, d a/ef profesori hudby 
na učtterskýcil akad~mldch po 
rokoch etablouanla a po rokoch 

hldsend obnovend Ceskosloven
skd republika, na slovenskom 
územl začala pôsobi( prud ob· 
novend česlcoslovenskd vldda. 
Ze z týchto bojov vySie/ vltaz· 
ne a mordlne rehabilitovaný 
prottfa!Ustický odbo/, fe len pri · 
rodzen~, rovnako ako aJ to, že 
obnovend republika sa už ne
mohla nikdy vrdtlt ku svofmu 
pôvodn~mu, predvofnov~mu mo· 
delu. Pri tejto prlležltosti ne· 
môžeme nespomenú( velk~ stra· 
ty českeJ hudby u rokoch oku
pdcle a druhej svetovej vojny. 
Spomei!me len Vlta NeJedl~ho, 
Vladlmlra Helferta, Rudolfa 
Karla, Er vlna Schulhoffa ako af 
rudl, ktorl pri~/1 o život v emig· 
rdcil: Jaros/aua Ježka a Vlt~z
slavu Kaprdlovú. 

Nd§ povoJnový život bol sku· 
točne Iný, než pred uofnou. Po 
Stdtnenlm Ceskef filharmónie sa 
symbolicky začala novd ~ra čes· 
kej a slovenskej hudobneJ kul · 
túry, ktord po vttaznom februd· 
rl r . 1948 nadobúda/a výrazn~ 
soctallsticlc~ črty. Nech by boli 
bývali na~e Ideou~ pldny a sta
novlskd akokolvek poznačen~ 
obmedzeným dobovým stupi!om 
poznania, nemožno pred deji · 
nami upriet velký mecend§sky 
rozlet, ktorým sa začala pre· 
stavba na§ej hudobne/ kultúry 
tak u oblasti slcladatelskef tvor · 
by, ako aj zakladania nových 
hudobných in~tttúctl a rozvo ja 
koncertn~ho života. A/ obnove · 
ný česko-slovenský kontext sa 
uberal a aJ dodnes uberd ponaf· 
viac v rovine tnStltuciondlnef. V 
md/l r . 1949 vznikol zlúčenlm 
skladatelských syndikdtou Zullz 
československých skladatelov . 
časopis Hudebnl rozhledy dlho 
fungoval ako celo~tdtny hudob· 
ný časopis. Spolu sme sa zú · 
častnlli na - pre na~u kultú 
ru významnom - ZJazde ndrod. 
nef kultúry u aprfll 1948. Po 
f ebrudrouom vUazstue r . 1948 
t o bola prud celo~tdtna a v§e · 
kultúrna udal ost , na ktor e/ sa 

potvrdil generdlny program kul· 
túrneho povznesenia ludu a 
sprlstupnenla kultúry čo naJ~Ir· 
~lm vrstvdm na~e/ spoločnosti. 
V mdJI r. 1945 sa ziSiel v Pra· 
he II. medzindrodný zJazd sk/a. 
daterov a hudobných kritikov, 
na ktorom sa zúčastnili at mno
h~ pokrokov~ osobnosti zo za· 
hraničia. ZJazd potvrdil novtí 
kultúrno-polltlcktí orientdclu za· 
merantí na Sirok~ masy aJ v 
medzlndrodnom meradle. Sko· 
da, že sme túto medzlndrodnú 
lnlclatluu nevedeli udrža( ako 
pravidelnú konferenciu umelcov 
usllufúclch sa o presadenie de· 
mokraticlcých a socialistických 

Sn!mka : P. Herlngeš 

tdedlov v hudobnom ument. Za
tial v~ak stly zotrvdvaftíce na 
pseudoavantgardných poztcldcll 
nabrali po druheJ svetoveJ voJ· 
ne druhý dych a odklonili vý· 
voJ európske/ hudby, naJmll zd
padneJ, smerom k neslcorome~
tlaclceJ kultúre, prlpomlnafúcej 
lculttírny hellenizmus. 

"Druhý dych" dokdzal nabrat 
af vo vSeobecneJ~om zmysle ka· 
pltallstický svet, v ktorom sa 
umelci neraz odvoldvaJtí na prt. 
kladntí starostlivost o kulttíru, 
menovite o hudbu v soclalistlc· 
kQch kraflndch. Na~a ideovo· 
-estetickd ustrnulost ndm pre· 
kazila mnoh~ Sance, ktor~ sa 
ndm v medzindrodneJ spoluprd· 
c l naskytovall. Ili. svetový fes· 
tlval hudby v Leningrade, usku
toCnený u tomto roku, otvoril 
svoJu dramaturgiu aJ voči sme· 
rom a techntkdm, ku ktorým 
boli alebo sú určit~ rezervy ale· 
bo výhrady. UkazuJe a potvr
dzuJe sa, že podenkou~ a bez
výrazn~ diela eliminuJe z r eper· 
todrov samotnd umeleckd prax. 
Namiesto apriorn~ho odmietania 
treba presadlf u na~om myslenf 
redlnu analýzu hodnotov~ho as
pektu konkr~tnych diel. Teore· 
tlck~ myslenie tr éba konfron· 
touaf s vyvlJaJúcou sa umelec 
kou 1 spoločenskou realitou. 

Medzi domdce výsledky čes · 
lco·s/ouenske/ spoluprdce patria 
aJ prehliadky noveJ hudobne/ 
tvorby a napokon aJ prehliadka 
celo~tdtneho charakteru s ndz· 
uom Ceskos/ouenskd hudobná 
žatva. K t ýmto dobrým a uži 
točným podufatiam minulosti sa 
hldsime af v stíčasnosti a ok· 
r em ndrodných týždi!ov noveJ 
hudby pripravuJeme na rok 
1990 festival českoslovenslcef 
hudobne/ tvorby. Uplynul~ de· 
satročta znamenali vo výuoJi 
českef a sl ovenskej hudby ob· 
dobie verk~ho lcvantitatfvneho ' 
l k:ua/itatlvneho rozmachu. Je 
zfaun~. že veflc~ mecendsslce či· 
ny boli pre našu hudobnú leu/· 
túru blalzodarn~. hoCI sme prt 

tom podcenili niektor~ elemen
tdrne podmienky rozvoja hud· 
by, ako napr. problematiku hu· 
dobnovýchovnú, otdzku koncert· 
ných slenl, vydavatelskú polltl· 
ku v oblasti notovln atct. Po· 
tvrdilo sa vSak l to, že budo· 
vanie socialistickeJ hudobne/ 
kultúry sl vyžaduJe okrem vel· 
kých člnov v oblasti in~tltuclo· 
ndlneJ sf~ry aJ usilovnú a sys· 
tematlcktí prdcu ,.zdola", kvali
fikovanú prdcu v oblasti uspo· 
rladatelskeJ, koncertno·drama· 
turglckeJ, v rozvofl kultúry v 
miestnych podmienkach. V ob
dobl prestavby ntls čakaJtí prd· 
ve v tomto smere, v lntenzlfl· 
kdcll, v kvalltatlvnych ukazo· 
vateroch mnoM úlohy. Ztadat 
od na~eJ spoločnosti dal~ie ln
vestlcte bez toho, že by sme 
nel;ladalt v tntegrdcll, v zlul!o· 
vanl prostŕtedkou, v lep§om vy· 
užltl rudsk~ho 1 hmotn~ho po· 
t encldlu skryté zdroJe a mož
nosti, bolo by mdlo zodpoved· 
n~ a nie perspektlvne. 

Po oslobodenl r. 1945 sa obi· 
dve na§e ndrodn~ kultúry Jav/· 
li ako Introvertne orlentovanll. 
Na prlčlne bol af zlý osud na· 
~Ich ndrodov počas II. svetove/ 
vofny. V česke/ hudobneJ kul· 
túre navy~e Jestvovalo vedomie 
sldvnet tradlcle, povinnost za· 
chovdvaf a rozvljaf domdcu vý· 
11/novtí kontinuitu, čo Je doza
Ista črta, ktord hrd stdle výz· 
namnú a pozttlvnu úlohu v pro· 
cese rozvlJanla kulttírneho ve· 
domla. V slovenskeJ hudbe bola 
tntrovertnosf podmlenend izolo
vaným samovývoJom v rokoch 
Il. svetoveJ vofny a určitou ne· 
schopnostou zaradil sa do čes· 
kos/ovensk~ho a medzlndrodnll· 
ho kontextu. Tieto momenty sa 
uývofom odstrailufú, menia. Z 
falo~n~ho pocitu vzdJomnef ne
potrebnosti smeroval a bude sme· 
rovaf vývoJ k vytvdranlu partner
ských vzfahov česlco·sloven· 
ských. Tzv. asymetrický model 
v lnStltuclondlneJ sf~re sa ne
uplatnil priaznivo v celom na· 
~om vnútro~tdtnom usporladant. 
Ostavný zdkon o českosloven· 
slcef federdclt z r. 1968 zname· 
nd v naSich vztahoch nesporný 
historický medznlk, pretože sa 
u fíom dôsledne uplatnili zdsa
dy lenlnsk~ho rieSenia ndrod· 
nostneJ otdzky. Treba otvorene 
poveda(, že porovt~an'e počet· 
neJ zdkladne česk~ho a počet· 
neJ zdkladne slovensk~ho zvlt· 
zu skladatelov a koncertných 
umelcov potvrdzuJe asymetriu 
v potencldll česke/ a sloven· 
skeJ hudobneJ kultúry. Umenie 
fe v~ak tou nafprlkladneJ§ou 
platformou, kde by sa mali u· 
plati!ouaf prtnclpy bratskf!/ spo· 
l uprdce a klle súčasne by sa 
mala prefavtf aJ Stdtotvornd vô. 
la a polltlckd múdros( umel· 
cov. Partners/cd spoluprdca a 
Integračn~ tendencie, ktor~ stl 
žiadúce, neznamenaJú a nebudil 
znamenal pohltenie jedneJ kul· 
túry druhou, ale pln~ rozvinu
tie osobttostt obidvoch kultúr 
so vzrastanlm znakov socialls
tlck~ho charakteru hudobneJ 
kulttí.ry. V tomto procese bude 
hudobnd tvorba l en súčasfou 
zložiek hudobneJ kultúry, z kto· 
reJ nemožno vynecha( ani spo· 
luprdcu z oblasfou koncertn~ho 
a opern~ho umenia, muztko/6· 
gle a kritiky a samozreJme, ant 
spoluprdca medzi kultúrnymltn
~tltúctaml. 
Vzdfomn~ poznanie českeJ a 

slovenskeJ hudby nie Je adek· 
vdtne možnostiam a potrebéfm 
na~eJ spoločnosti, stupi!u Jef vy· 
spelostl. Ak Je uplatnenie stí· 
časneJ skladatelskef tvorby v 
programoveJ ~truktúre koncert
n~ho života nemalým probM· 
mom, potom ústupky sa robia 
aJ na úkor pozndvanla oboch 
naSich ndrodných kultúr. Pre· 
to je budovanie česko·sloven
sk~lw hudobnokulttí.rneho pove· 
domla fedným z hlavných čldn
kov ndSho spoločn~ho uýuoJa 
•J stíčasných podmienkach so
clalistick~ho štdtu. Hlavným 
clerom ndSho spoločn~ho tístlla 
by malo byt rozvlJante a pre· 
hlbouanle spoluprdce oboch kul
túr po linke inStittícll a organi· 
zdcil, ale af úsilie o čo naJ§Ir· 
Sie spoločensk~ zdzemle, o udo
mdcnenle bratských ndrodných 
kultúr v kultúrnom vedoml na· 
~ich ndrodou. 

V tomto smere nd§ čakd e~te 
nemdlo úloh. Ale to fe odkaz 
roku 1918-eho, 1948-eho i 1968· 
·eho, odkaz alctudlnych fubtlet, 
odkaz l ogiky dej l n, utastenec· ... 
tva a socialistick eJ uvedomelos. ll& 
l l. 
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Laoii Janél!ek (1854-1928) pradstanja svojim umalackfm vf.vojom a dielom vfnimoi!nO skladatalskú osob
nosť, ktor6 sa vzpiera jadno:mai!naj ltflovaj kategori:r;6cU. Fenomén jaho iitflu a hudobnej poetiky je 

novf, ťalko opakovatalnf a vo vzťahu k i!askaJ a ostatnej aur6pskaJ hudbe jadlnai!nf. 
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STYL A RUDOBNA POETIKA 
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O dstup od česke.j ná.rodnej §koly 19. storoč lia 1 od 
diela A. Dvol'áka, ktort bol Janáčkovi umelecky 

.a ludSiky n·ajbll:B! [Janáček však Dvol'á'ka prežil o 24 
rO'k·OV), nJ.e je ~ba Chronologlok·O 1blbllogooflck9, ale je 
vyt:v<l!l'en9 aj tľO:Zdlelml v š.t9Je a h-Uidobnej poeUke die
la. ():vodom sl .krátko pripomeňme lahko zlsl'Ltelné roz
diely medz! klasic'ko-r01lllaattlck9ml zdrojmi umeleok9ch 
tnšpl·rácll u Sm~ttanu, Dvol'álka a Fibicha a daleko mo
dernej~lml podnetmi v Janáčkovom diele (wá.t.ane rea
lizmu jeho umeleckého smeru a ,.lmag.l:nat!ovneho rea
ll:zmu" ). 

Talk ako 'l'OmBlil·Hck9 k.laslclz.mus, ktort spá1a Dvol'6-
kove diela s dielami Schuber-tovtml a Brabm90Vým1, talk 
aj L1sztOIV a Wa.grnetl'OV novoromanttzmus, lkltor9 spája 
zase Sme.tarnovu a FtblchOIVu tvorbu s N.avonemeCikou 
§k.olou, majft v Janáčkovom umeleokom fenom6oe tba 
časovo obmedzent vtznam. St\vlslosti s kl:as1oko-'l'{)OWII!l
l.ldkou orientáciou českej národnej školy sft zjavné iba 
"' ntelronktch rantch Janáčkovtoh skladbách (Suity, Idy
la, nlekt<l!l'é ohlasy). Keby sme tieto kritériá cl\Celt 
u.platnlt •pri h.odn.oten! klaslclst1ck9ch (•t. j. neolk)l861c
lktch) momentov v nlektortch neskortch Janá&ovtoh 
skladbách - t(l.to možnost pcm\1kajll náZ'Vy seJCtet (Mla
dosť), kvartet, symfónia (Dunaj), Symfooletta, Conoor· 
1tlno, Capriccio - nar<l!Z!me na Utľčl.té problémy. 'tieto 
skll!ldby sa odchyl~!ft od klasLcktch f<l!l'málnyc:h vrorov, 
ik-tO!I'é 9Vojlml náz.v.aml lindLkuj'll. Klaslclsti<Okou 1111lebo 
iľ0Ill<81ltiC'kO'U nie je anl volba nás.trojového obsadenia, 
a.nl spôs01b .llnštrumantácle, ani hudobnt tematl.dt9 ma
teriál, ktor9 nie je sp!I'acovant btľahmsovsito-beethove
novsktm spôsobom. 

2. 
Janáčlk'a spá,ja s ·19. storoc!m a OOslkcru národnou ško

lou, predovše.tk9m s Dvoi'Akom a Pavlom Kl'!tkOIV'SQ(9m. 
Janáčkov9m uč~telom a zakladate1om čeSkej národ!llej 
hudiby na Morave, jeho fl()~klorlz.mus a'ko poet1ka ume· 
leokej follklómej t.novAcle plesne a tanečn9ch f-oriem. 
F-oltltlor1amus je zálkladnou trvalou zložkou )IBnáč'kovho 
hudobné'ho št9lu, krorá však v jeho dJele p~la zásad
ntmt premenami. V )anáčkovom PTipade exlst.uj.ó dva 
typy fol:klO!I'l~ : 

a) Prv9 ·typ, povedzme ,.dvol'~kovskt", môžeme ozna
~lť ako ,.ohlo~~sovt folklorlz.mus . Základnou hudobnou 
-fot'mou ·toh-to typu je -ohlas, t. j. kom,poz!c1a na ludové 
·teJOty atlebo ,melódie, alebo ·pôvodná sklad·ba podla folk
lóme•j predlohy. Janáčkova orientácia na ,,ohlasovft 
poeH1<.u" zodiPOIVedala dynaml·ke, potre-be a llrOIVnl čes
iké-ho kult1íNleho života na Morave v 2. pol01VIC1 19. 
storočia. Z umelec-kého h.ladlska je Janáčkova ZbO!I'OIVá 
a lnš~rumentálna ,.ohlasová h<udba" obdobou Dvoféko· 
vtdh ,.ohlasovtch skladieb", jeho svetoznámyoh Morav
skSfCih dovojspevov ( o,p. 28 a 32, 1878 l a S.lovansktch 
mncov (op. 46 z r. 1878 a op, 72 z r. 1887). Avšak 
Janá-člkova snaha použiť "ohlasovó poeUku" v jedno
a:kltovej opere Začiatok r omárnu u:kazuje hra.nlce mož
nost! te·jto !)oet1ky, k't·orá vrhá jeho opemú tvorbu vt
vojo vo spät, pred omnoho modeNlejšiu, t. j. novoro
manrlcl<y orlent'O'Vanft Sá.rku, na 11'1'-oveň umelecky málo 
orlglnälneho a dramaturgicky statického typu speva
my, Slngsple!.u. 

b) Oruh9 a rozhod.u}úcl ty.p f<>lklorlz.mu mMeme o
značiť ako ,.ldlomatLck9". jeho zákla~dom je s·votrázne 
Inovačné osvojernle sl (absor,pcla ) vtrazo.vtoh a štylls· 
tlck9Ch prLnc!pov folklóru. Stretävame sa s t9m už u 
Dvofálka, ktor9 však s vtnlmkou tak9ch sk,ladleb, a1k9ml 
sú BLbHoké plesne (op. 99, •1894), komponované na vol
ne rytmlz.avané žalmové tex-ty, v podstate neopu:stll met
rlcko-synta'kflckú kvad.rat.úrnu fol'mu dur-molového sys
tému. Dvof'á·k uro.bll vtznamné kroky smerom k orien
tácii na umeleck9 fol·klorJ7JillUS, jeho fo!.klorlzmus vša'k 
n1e je ldlomatlck9 v zmysle záSadnej zmeny št9l.u a hu
dobnej poottky. 

3. 
,.IdiOIINlltlo k9" v pravom zmysle sl·ova je až follk,lo

riZJmus J·arnáčkov, a to jedna'k vďa1ka Janát.ko wnu stls
NWnému §tťLdlu hudobného materJálu arohetY'Povej v9-
cho·dom<l'l'a'Vskej a slovellske·j fu.do'Vej plesni, ako l vďl!l 
ka Janáčkoverj prentkuvej schopnosti zmocniť sa foLk
lóNle j tdlom.atlky v inť!lvld·uálnom kompozlčnOilll pre
jave. Ja·náčkov št91 a hudolmá poetika sa sice o folk
lorlzmus oplerejú, jeho <llela v~k nie sťí vMy a v-o 
vše~k·om. foLklÓI11le, PtľliČOOl najďalej od foLklóru je ne
pochYJbne hud·ba Veci Malkropolus. V~ aj v tejto ope
re je mOOilé sledoMat dôsledky Janáčkovho ldtomatlc
kého poňatia ·foLklóru, ktoré zbavUo jeho hud•bu väzieb 
s klaslcko-romanHckou tlr.a.d!ctou a oi'Vorllo jej cestu 
k spojeniu s moderntml hudobn9ml smermi Impresio
nizmu u expresionizmu, ku ktortm mal l'07lhod!Ile bliž
šie, než k neoo<laslclzmu. Janáček sl bol t9oMo väz.teb 
sv.o}ho dlel·a s modernou prvtch desatročl 20. stwočla 
sám dobre vedomt. Vo svojaj da:kovne-j reči pri pr!le
žl-tostl udelenia čestnéh-o dok.t.orátu z fllozo!le v r. 1925 
sa prlznäv.a, že hudobne [·P'l'8dovšetk9m h<a·rmonldky) 
cf.ti n mys li rovnako, ako ,.moderna Debussyho, Scthre
kS'l'a a Schônberga" [mysliac na jeho P'l'8d.dodekafcmlc-

. ké obdobie), ·teda ln9ml slovami, že ci'tl a mysli a.ko 
hudo•bná moderna okruhu L'art nouvea·u alebo secesie. 
Fo~klo,ri•ZiiiliUS , a1ko ho modetľne, teda v zmysle neo

folkl·orl-z,mu ponlma.l Janáček, nie je s t9mto zal!'aden!m 
n1,)'alk v l'l>zpore. Veď 'dnes sa všeobecne prlzná'Va, že 
L'a:r>t nouveau zahfňa a.j prvky exotické, alebo vôbec 
Iba čJst.o fo!JklóNle, alebo a j prvky umelecky prehod· 
notenej triVIálnej populá•Nlej hudby. Posledné dve cha
rakteristiky sa ttka jll na }mä Janáčka a cele.j českej 
wneleokej moderny na Morave [I>redovšetkýlm vša.k v~
tvarneJ), z pôdy ktore j čerpal·o aj umenie maliara agra
fi.ka Alfonza Muchu (tiež m oravského J'Odáka ) a náro-

d<lplsná lyrická secesná archl.tekt.llra 'Janáčkovho prla-
tela Duäana Ju.nkov1ča. . ' 

Nechceme preceňovať pr!tomnost secesn9ch momen· 
tov v Janáčkovom diele (nie je lah·ké ~Wčlt 1C'h po 
hudobnej strlmke). jeho štvrtá apeoo Osud (1906) je 
vša•k dielom námetovo aj št9lovo je{lnoonačne seces
ntm. Je tak·tle.ž dielom, ktoré vyhlásilo zásadnú zmenu 
št9lovej a Ideovej orientácie, smeruj'llcej od rusUká•lnej 
jej pastonkyne k mode.rn9m socMlno-kt'~lckým, ctvll 

;ným, k fantá211 smeru.jftclm a mtm konc~ám lwdob
•no-drlaulat1<:'k9m (v QIP8rách), vokálnym (na čele so Zá
':plsn!Kem zm'12elého a GlagolSkou omšou) a lnštrumen
lálnym (118 čele s orches!Tálnou ba·ladou Sumal'OYo 
dLti!, oboma k'Vartetaml, Sym·fonlettou, symfóniou Duma j, 
klarv.f:r-nym Concertinom a Ca.prlcclom). 

Na "oďlftčenle", ,.odl§tlepente" (secesslo) od šttlovtc.n 
a estetlck9ch maxim 19. st.orotla dozrel a ďale1 sa r()z
vlnu•l JanáčkOIV št91 a jeho h.udolmá ·poeti-ka, ·kltorou sa 
potom moho.! smelo porow1á:vat so §ttlom a hudobnou 
poettlkou a!Vantgárd 20. rokov (k tejto konll"'OIltácll Sk-u
točne došlo na festt.valoc.h ISCM, na k·tok90h sa z(íčast· 
n11 ako autor aj osobne v rokoch 1923 - 1927). 

4. 
A:k9 bol vlasme )anáčkov št91 a huoobná -poetika? 

Tl'll11:am st ju celdrom stroooe cJtaraokter1zovat v t9chto 
bodoc.h: 

a) Mod61Dy charakter horl110Dt61nych UnU: 
Troj-zvu.kové a stupniJCo.vé t.ntervaly odvodené z dur-mo
lového rua'l'IDonlckého systému nie sft doml:nujftclm me
lodloktm prlnc!pom. Melodická organlzácl>a je ureená 
tónmi tetJraohordálnyc.h, k.vLntachordálnych a vliaoamb1-
tovtah modálnych fttvar.av, Irtortch dllll'tcmlck9 rámec 
je Z'Vnftt·ra vyplnent chromatlok9ml tónmi, bližšie u-rču. 
jllc'lml hl\lldobn9 vtraz. Tetrachordálna tmervalOIVá štl"uk
tlllre čistej kvarty a velkej hornej sekundy predstaN.ujft 
zá-roveň tonálllle qpory )anáčkovtch horl-zon.tá:l. Pll'lvotná 
pra.venlenclia tobto Ptľlnc~pu je foLklóľllll!l, Janá~ s1 orl
glnalHu tOihto pr!Jnc!;pu overoval a.j teoret-Icky. V motl· 
vtokom roz.vedenl Janáčlk.avej hud.by modálne mel6d.le 
všaik nestrácajll rysy spontánnej tvorivosti !Oh fol1klór
nych predi!Oh (modelov). 

b) Mod6lny charakter tonaUty (rollfren' tonaUta): 
ModáJ.na organlzá{:l;a )anáčkovtoh hortzontál spOsOibuje 
premeny fu.nk·čného du.r-roolového systému do systému 
modálneho, t. j. rozšlrenej ton.álnej hm-mónie (modáf
nej preto,' lebo charak'tertstloké modálne lnte~y dá
vaj•ll zvláš!iny charakter akordom a harmónii ako cel
k·u). To znamená, že zloženie a spá.j~nle vootVkál (1B1<or
dJOOV) nie je závislé na štrlllkturác'U v •te'l'clách, že P<J· 
st·Uipnost a.kocrdov nie je podriadená funlkčn9m vzta1hom 
('tonill<a..<Jmn.Lna111ta J. ale vzta•huje sa k dharaktertstlc
·kt•m zádržlam volne spá·}an9ch tónLn. Rladt:acu lllohu 
ton.1llllych centier harmónie často P'1'9beoo.jll oílcNrjové 
·tóny modálnych štruktftr horlzontál, v PTIJPiľde tetra 
oh:ondov prima ( tónika l a kvarta ( su-bdoml:nanta l . 

c) .Uymatrická tendencia hudobneJ formy: 
Jej štylts t1cké cha~kterlstl-cké rysy sllNisla v Jarnáč
kovej h:u~·be so spomen:utou modálnou meLod-ld<o.u a 
harmonlclkou syrntaxou, kitorá sa oslobodzuje od symet
rie dur·molovtch v.zOO!hov a zodpovedá metrlcko-ryt
mlokej asymetrickosti, "ak:vadro tťlre" hudobne{ " formy, 
alebo ktOiľá ju aspoň umožňuje. Asymet<ľloktml tenden
ciami sa Janáč.kova hudba približuje ry-tmloky ,,nev.tra
zantm" vt·razovtm f-ormám prózy. V skladbách na tex
ty v p:róze je tento štyllstlck9 rys obZiVlášt evlde111!in9. 
Vyzna.~uje sa bohra.tt>ml a roz.manlt9ml rytmlck9rnl 1lwar
mi ZJložen9ch a meniacich sa hudobn9m metier, s kt<>
rtml sa stretávame v bezta•k,tov9c'h ti18Jhl9ah ludov9ch 
ná:pevoch. V diele slk lada·tera, M·or9 od opery Jej pas
·toľ1kyňa z-hudobňoval prozalok9 tex.t, je tendenc.la ·k ":P«"o 
zaizácti" hudbX l-ogic ká a prirodzená. 

,..P.rozalwčn9 prlnc!p nevedie ani vo vokálnych skilad
bá.oh k•u st-ra te Zllllyslu pre prehlad!llost a uza"'retosf 
hudobnej foomy. O,pakovanle ch81Nlkterlstlck9ch mo tl
vov, tanečné rytmy, nielen ludove.j hudby, ale a j val
č~k·OIVe·j , upevňujll ry.tmlclk,Q organ.lzáclu hudobntch fo
riem. T9lka sa to p.redov~tk9m InštrumentáLnych slkla
dleb. Vš<llk a1j v tch hudobnom prllde pu!zu1jú a.symet· 
rloké prvtky, k·toré vnášajú do expres!'V•ne.j hudobnej 
fQrmy oži'Venle. 

A-sy>metrla motl!vloktch Mvarov, hud.obntch m11k·ro
§trU'k'~ú'L', vy.voláva asymetriu formy väčš!oh celkov, hu
dobn9ah makroštruoktťl.r. Asymet·rlck9 charaktS'l' hudob
ného myslenia nedovolova l Janáčkovi vraoot sa ku kla
slck9m a predklaslc.k9m motlelom budovaným Jllél zálkla
de symebrle (kvadra.tllry). Na jedn&j stra·ne hudobné 
formy Janáčkovtoh skla'ťlleb smeru}ft ku "rk·váu atema
tickej" uvolne.nost1, na :~toone drru.hej zase k teohnlke 
mont.1že motiNov a tém, takže jlanáčkovská hudobná 
fooma vlastne osciluje medzi symetriou a asymet~loo. 

d) F-ormotrorD6 a vfrazov6 tiloha slova (princlp p.ro
:r;abmu) : 
AJ t~mto št9lovt rys sllvlsl pra'J}Ovodne s J.anáčikovoo 
f.ol•k.lómou ol'lellltáclou_ Už v nlelctortch rantch zboro
V9{)h .,ohlasoch" upustil Janáček od symetrldké·ho ryt
mi-ckého členenia za loženého na periodicite s J>8'Wl9m 
•hudobn9m tak tom, hudobnej obdobe Ve'l'šovej stopy, a 
nai!}odobnll k.'VáZI recLtatlv.ny [IPIU'landovt l št91 tllélihlych 
beZlta:'k·tovtoh ludovtoh plesni, o ktortch sám Ptľehlásll, 
že Ich hud•bu rastie ,.zo slova". A ta·k sme sa z.razu 
oc~tll pm s.am~ch koreňoc.h v~nl·ku )anáčkov,ho vokál 
neho šttlu, kto,r9 d·ozrlevra až Vltedy, keď sa sk lrada:tel 
rozhodne zhudobnlt priamo prózu v Jej pasool'\kynl 
(1894 ). a keď, v snahe podpc>rlf svoj vokálny §t91 aj 
estetick-o-teoreticky, horlivo študu je Intonáciu reči a bu
duje svo ju preslávenú ,.teóriu nápevko·v" [od r. 1897). 
Toto š~lÍdi.um ()Viplyvnl janáčka do tákej miery, že z.hu
dobnl aj nlek•toré veršova né texty tak. ako by tq bola 
próza [Amarus, Osud). 

.,Teór ia nápevkov mluv ( ma.l<l záwdn~ vplyv .na j a-

Laol Jan6i!aJ 

náč:kovo hudobné myslenie, na jeoo .. Ptľozatozáclu". Vo 
vokálnych sk'ladbácb a operáCih, k'toré zu,uj~maj•ll v Ja
náčkowOilll d1ele hlavné miesto, VY'tryskujll jeho hudob 
né mot!:vy priamo ,.·zo slOIVa", to zn!lllllená z jeho zvu
kov01st1, synJta.xe a sémantiky. Na tomto prlncfd>e Janll 
ček vybudoval celti SV()jU poetLk.u vokálnej hud·by, pre
cl<Woo.tíktm opier. Dosah a vtznam tohto prlnclpu v Ja
ná~ovOIID diele je jednalk štyJJstlok9 (formálllly), jed
nralk vJoozovt. Po klarl ohceme u Janáč-ka hO"'ortt o ,.rea
IIIZime , .a to nielen s ohf~adom na námetové Z!l!IIleranle 
diela všedno.u sk•u:tOIČinostou, ale aj s obradom na diiela 
,.lmargllooti!Vneho realizmu", p()tom nás PTáve ten·to prln 
CliP privádza k pochopeniu Janáťkovského §t9lu a hu
doboO!J poe.Uky. Prlnclp prfllllLká z v~kálne.j zložky do 
orchestrálllleho sprievodu a dynamizuje hu'ťlobnú foNnu 
aj v čisto IMt.rumern<tá'llllych sklad-bách. Chara,k.tetľis!'lcké 
flgrťíiry, mottvy a t6my v inštrumentálnyc h piB'ri!Kt:í.rach 
a h•lasoch m()žno čiastočne ob}a.snU z poh·laiCI.u prozaLzu
Júoloh tendencii hrudby. 

e) Oloha hudobného •trazu: 
Hudobné formy Janáčkovtch d'lel nie sll čisto hudobné 
f.oomy, ale výlrazové h-ud•obné formy. Z Ich zol'néhl() pOla 
nemof.no vynecha t ftlohu predmetného pOZI!Id·ta, kltoré 
ma-lo v )anáčkovom tvorivom procese vždy spoluur-ču
jllcl v~m a k'u kJtO!I'ému pristupoval s osobnou anga
žovanosťou. Speki!Tum predmetné'ho pozadia je v Janáč
kovtch skladbách dosť široké a zahrňuje foi.Jklór.ne ná
mety a jazy.kové ja'Vy (<V rôznych ty,poch "dblasov" J. 
jeho osobnt ~vot [v sláčikovom k.vartete Listy dôver
né l, ver& jon ll udalosť (apoteóza na smrt demonšt'rujllce
ho českého robot.n!ka F. Pa!Vllka v klavfr.nej sonáte 
,.1. X. 1905"), všedná kaModenná realit>a (v be~ručov
skej zborovej tlrll6g.t1, v ".rusktch" operá·ch Káfa Ka:ba
nová a Z mfitveho domu) , alebo naopak - od všednej 
reality dost vzdlalenll tematiku (vo VS' letoch pána Brouč 
ka., v Pr1hodách Ušky Bystroušky, v sclence-flotlon Veci 
Ma'krropulos je to ellx!r nvota )a tné. V práiVe UNede
nej ty·pológH dochádza ov.šem v jednotllv9ch .prfkla.droch 
k prelkrtvanlu a vzájomnému prien-Iku reálneho a tma
glna:t!vneho videnia sveta. Dost subjektlvneho je ulo
žené na~pr!Jdad v rusti-kálnej · realistickej Jej pastOl'lkyni 
a n'!lqpak, science-fiction Emilie Marty je dlva.delne za 
rámONaná realitou moderného sveta. VšadOíprltomrnosť 
oso.bného videnia a prež!vanla réálnej ale·bo len N•k· 
tlvnej skutočnos·tl je kon§tantou, nevyče!'pa•tell!l9m zd,ro. 
jom vtra.zovej sil y Janáčkovej hudby. 

f) Zvi61tnostl initrumant6cie: 
Janá·čkovl žiaci l Lnterpretl Jeho diel sk l.ada.teiovl vy
člrta'll nedosta<tok znalosti Inštrumentácie. V sku.točnostl 
bol však l v te)'to oblasti svojho umenia Janáček ne
smlet1ne or1g.1nálny. lnš~rumentoval, čl skôr poož!val 
nástroj€ a Ich sku.plny v jednod.uchý,ah 2íVukov~·ch fa.r
bác.h, bez štyl'lstlckého ,,p:rekrtva.nla" a ,tprlk·rášlo.v.a 
nira". Surovt prirodzen~ zvu:k Janá.čkovtoh P:arti'lú'l' a só-
101V9<cth ln~trumellltálnych pal'tov pr~pomlna zvuk vtoho· 
domoravs1<9c'h ludovtc h kapieL Nástroje a h l>as v y>už!val 
predov~etik9m a'ko vtrazovt ra,ktor a neváhal Ich ex;po· 
nova.t v ex-trémnych a ča.sto nereallzov:a-te ln~ch polo
hách. Nerešpekt·oval hlasové možnosti spevá'kov. jasnej 
orches!Tálnej predstave prispôsoboval aj plsan1e sv-o
jtoh partttllr, pri ktorom nepoužlval tlačen9 notovt pa 
pier. Sám sl kreslil notovll osnovu pre jedrnotl!lvé ná
stro·je a tc:h slkll!plny v slllade so svojimi presn9ml kon
cepciami 2lV·Uik:u. Nechcel, aby ho tlačent notovt pBJ>IeT 
zvá·dzal k vyplňa.nlu J.lna jok partltllry !l!'ele.v.antntml 
hla,sml. 

5. 
Janáček, ktort vrstllpll d() hudobného sveta a.ko prí

slušntk českej národnej školy 19. storočia, vyrást-ol v 
prlebeb-u svojho umeleckého vtyo}a na jednu z· vedú
cich osobnosti moder.nej hudby. Brnens ká hudobnoved
ná §kola Vladlm!ra Helretľta [Helfert sám v spise Ces
k á m oderná hud.ba, 1936 ) ho kedysi rad ila do Smet~l 
nove'J. Dvol'á.kovej a Flblohovej generácie, aj keď ne· 
mohla lg;n<l!l'ovat avantgardné momenty je·ho skladle·b 
z posled!ll~ho desaťročia života. Reall'stldké momenty 
v Janáčk-ovom diele prl,vledll západonemeckého mua;I'ko 
lóga Carla Oa,hl•ha usa k tomu, aby za·oodll Janáčka do 
,.hudobného reallz.mu 19. storočia" ('V knihe z ro1<u 
1982). ~k už Jej pastorkyi~u m ôžeme pO'Wlžova t za 
dielo §t9lové·ho prelomu "epochy roku 1900". Roz.ho
dujllce V}'lkročenle za ,.moderntm št~lom" [L'aľlt nou
veau ) ZJnamená všu•k Osud . Dynamlzujllca modálmost ).a 
náčk·ovej melod.Lky, tona!.lty, ha.rmônle, rozvlja.nie a ,.Id lo· 
marUcké" využlvan·te folklôr.nyC!.h prlnci'POIV, pr ·OZéll2íu.jú 
ce as ymetrické tendencie rytmlc'k9ch a hudobn9ch fo
riem ,technika ,.montáže" . "prirodzená" lnšiiDumentáol<t 
a vôbec C€lá ludská a umel eck á fyzlognomla mraďujú 
Janáoklll medz.! popt-edn~·Ch predstavlte l ov prvej tretl<ny 
20. storočia. O tom. že svojim štSflom u hud-obnou poe· 
t~kou patri janáček tomuto s toročiu. svedči aj neutí 
chajúOI záujem o jeho diel o w strany publika, Inter 
pretov a Skladatel ov 

Jill VYSLOUtJL 



REVUE HZ 

o fragmente najstaršieho hudobnoteoretického traktátu v Uhorsku 

DE MODIS MUSICAE 
U nlsonus diel-tur modus qula est fun

" damenrtum allorurm modorum om
nium" [Unlsonus sa .na~ý'Va modom, t. j. 
Lntervalom, lebo je základom v§et-kých 
ostatnýoh Intervalov) - týml•to slovami 
sa začlnoa f·ragmem anonymného hudob
noteoretlokého S!Pisu obj'aveného nedáv
no v k.nlžnLcl BaHhyáneum v sedmo
nradskom meste Alba Julia. V sti\lllslostl 
s tou•to vzácnou pamiatkou je pre nás 
va;rušu)(lcl fackt, že pochádza pravdi!!PO
dabne z Lev.oče, kde bolla použlvaná v 2. 
pol. 15. storočl.a a predsta'VIUje toll'.k naj
starši .pTitamy dokument hudobnoteoretlc. 
\kého myslenia na našom 11.7Jem[. [Date
.raz jed•Ln9m prameňom Informáci[ o pes
·tovanl hud!by a hudobnej teórie na ško
lách v stredOIVekom Uhorsku bol - aik
rem spoQNIIdlokých zámamov v úradlnýoh 
lilsltlnách - tzv. SzaikaU•o k6ťlex -
~kolské porzmámky neskQI'šleho ost·rlhom
ského arclbLsk.upa Lászlóa Szailikal•ho z 
jeho študentských čias na mestskej !íko
le v Blatnom Potoku z rokov 1489-90.) 

Na "rukopi'Silý fragmelllt tra'ktát·U o 
h.ud.be" zal~ý na prednom prldo~U 
k6de~u sign. R IX-53 upozorňuje po 
prwý>krált v rokiu 1982 hlstorl•k J. SQPkO 
(Stredoveké latinské kódexy slovenskej 
proveniencie v Madarsk·u a Rumunsku.) 
Pred!pakladá zá!rOveň spišský resp. Jevoc-
9ký pOVod kódexu, dO.kazom čoho je záz
nam na prednej predsáďke: ,.Iste Uber 
pel"tlnet ad altare sanctorum Nicola! et 
Killltlherline Ion Lewtsch.au (adscr.) In hos
plot611" (Táito k.nl·ha patri na oltár sv. Ml. 
i<lulá.ša a Ka:tarlll1y v levačskej nemoool· 
ct), a1ko aj ty.plcká sp!Š'S'ká slepotlačov4 
VýrlxlOiba ·Väzby S Vef,kOU štylizoVanOU kY· 
tloou v strede prednej dosky. Za dobu 
V!Zill!ku kódexu považuje rdk 1477, .wko 
to wvádza•)Q samotn[ pls&-1. O.bsalh pa
mlt!lit1ky worla exem;plá: iliryvky z dl•l 
Ll•brl mlraculorum (Knihy zá-zra·kov) Ce
Sia'ľlla z He1Jilsterbachu a Post111a eplsto
larum domi'Illcal1um (Z.blerlkoa nedefných 
báJSnl) Mateja z Leg.nlce. A'ko sa však 
•tento IeVočský kódex dostal do Sedmo· 
hrad~ka? · 

Gróf Igná-c Batthyállly (1741-1798), od 
rolk.u 1780 sedmohradský biS!ru,p, vášntvý 
7lberatel kaúh a starých rukqplsov (·k.u
poval 1011 po celej Európe) preniesol 
ktllim1í zbierku z lev.očské.ho kostola sv. 
]'a•k·uba do bývalého trt.n.LtáTS'keho kosto
la v ALba Iulll - tu, v Baotthyá.neu je 
uložená dodnes. Tc fko o kódexe. Samot
ný fragment ~rakitátu o hudbe - jeden 
follan•t, člie dve strany - }e k~Ltolou 
z teórie jed!nohlasného latinského cho· 
rálu (musica piana) : kapitolou o "mcdls 
mus·tcae" , o .hudobnýc.h lntervoa·loch. Ma
terláJI je rozvrnnwtý tradične podla bež
néh-o v·zoru kr~taollzll'jlloeho sa od sa
mtcn začtaJt1ko.v eUlľôpskej teórie hudby. 
V !InU Musica Enchl.r.llad1s (9. stor.), 
Mlcrologus Guldo:nls (1025-28), De al"te 
musica Johannesa Affllgemensls ( 1100-
~1), lint·roduotlo muslcae Johannesa <kl 
Gar landbu (13. stor. ), Musica specula tLva 
johannesa de Mur1s (1323, resp. 1325), 
až po TLnotorlsa a Glaream je Vý•klad 
l!ntel'!Va'lov v principe tM Istý. Pod Viply
vom rozvoja praxe sa meni len ich po
čet ( 3, 6, 9, 13, 15) a kr.ltérlá hterar
ohizác·le (mod! perfect! - l'mperfecU, 
s1mpl1oes - oompos.ltl, usltatl - lnusi
taltl ), o rozsahu a kom.plU<ovanosU po
dania 1'()17Jhoduje tičel, funkcia spisu, je· 
h-o teoretlc-ko-~kulati>Vne 7!8Cielenle čl 
pre:ktloko-dbdak>Ucké využ~tle. Svojou oel
kQ!VOU dl~zlclou sa le<vOČ1ilký ttak.tát 
jednoznačne hlási k tomu'to druhému ty
pu. Clenenle t.r1nástich Intervalov oo de
sať "modl us1ta·tl" - obyčajnýoh Inter
va lov - (•untsonus, semttonl-um, tonus, 
sem1dltonus, dltonus, dyatessaroo, dya
penthe, semtton~um cum dya,penthe, t.o
n us cum dyoa.penthe a dyava-son) a tri 
"musl'!atl" - zvláštne, zrledlk.a.vé - (•trl
toous, sem1dUonus oum dyapenthe a to
nus cum dyapenthe), opis každého 1n
terv.wlu stereotypnou deflnl'ooou formu
lo·u (,.Est salt us de una vooe ... " - je 
skok z jedného tónu), Ich zloženie po
eLfa vžitej tradicle sčltanlm sermlrtono.v a 
tonusov [ "Et constans ex ... " - a Skla
dá sa), etymológlia gréckych názvov ("Et 
dlcl·tur a d<ia Id est de et theseran qua
tuor~ - a hov-or! sa dia, t. j. deo (tpred· 
ložlka z l a bheseron štyri 1 a záverečné 
pr~klady svedčia o v yužiti tra,kitátu v 
školsk·om pl'ostredl. Toonuto ftčelu vyho· 
vuje a.j jla.sný, stručný a k oocentrovaiilý 
štý-l výlkll<~Jdu, notové p.rl·k·lady pri jednot
llvýclh tnter.va l och· a krátke veršované 
poučky ufa.hč·ujtice pochopenie a osvo je
nie st Qlo·hy. Hodnotu tohto druhu stre
doveke j tral~tá.tovej Jltera•ttiry teda neur· 
ču,je artginaUta u objO!IIVnosť myšllenak. 
nebolo by pret·o vhodné po:rovná•vaf ho 
s ve~kol~pýml syntetlzujOc~ml Summa čl 
Speculum muslcae flámskeho teoretik.a 
) o h~1111nesa Affllgemensl-sa u )acobusu Leo· 
d l•enslsu. Autori resp. zosM1vovutel!u men . 

šfoh kOIQpendU sa snažili v čo najzro-. 
zUomltefne~j fo.rme sprlstupntf často pri. 
)g preš~ulované teórie rozsLa·hlych 
tl"ai<tátOIV. 

P.o určeni obsalbu a posloolla levočSké
ho spisu sa vyná:rajll d&l~le atáz·ky času 
a m1esta jeho použlvanta: kedy a kde, 
na alkom tYIP6 školy bol použlvaný. Zod
povedanie tých'to otázok je pre nás dO
ležloté ntelen z hload!Ska d~~~:tovan·la a ur
čenia proveniencie diela, ale poskytuje 
jedlnOOml prlležltost nač.rlet do každo· 
dermej praxe vyučovan!Ja Mlď·by na st.re
dovekej §!role, poslld1t mle'l'U razhliade
nostl a lnfarmovanostl vyu.ČU'jtloobo 1 flla
·ka a vytvoriť st talk aspoň člastllrový ob
:raz 111'0VIIl8 V'Zdellanostl v hcmnouh001Ských 
mestách. 

Fregment levočského tra•k·táltu sme de. 
tlnoval•t alko ,pr~k.Hcky zamerané kom
pendium o hudbe, ktoré 9Vojlm uspôso
benfm .7lll!po8dá do prostredia neskoro
stredovekej mestskej školy. Ten:to typ 
ocUk§6a sa objavuje v Uhwsku spolu s 

Fra1meat o hudbe :1 Iet'OOakého tnkt6t•. 

rozVQjool renesa.nčných miest [ctv.!Jtas) 
e n-ovej mestskej v.zdelanost1 od konca 
14. storočia a v priebehu 15. storočl.a 
pod ytp'ly.vom rozmáhajllceho sa huma
nizmu nadobtidoa čoraz vll.čšl·u a~Utorltu 
a pqpu.llari'tu. Náš fragment ~ pNIIVde;po. 
dobrne dOikumen'!om hudobnej výuky na 
takejto §kole, a to na jej vyššom stup
ni, n:a•kollko začla·ročlnlct (6-7-ročné de· 
t1) neovládali la:Mnskf jazyk a s te6rlou 
hudby sa vObec ne:za:oberall. Problema
tická je však otázka, kam zax1adH traok
tá'!: medzi "wčebnloe", t. j. ,kompendiá 
lt'yttv<Cllrellé samotným uč.l'tefom počas }a
ho UiľWeNI<t'llýlch šttidll, ktwé .nesk:Oir u! 
elko reotor čt magister scholae použil 
alko predlohou prl svojich prednáškach, 
adebo medz1 odpisy ,te}to predlohy štu· 
den!tml. S~udentská kópia a jej origlalál 
oo tot!~ často vôbec neodll-§avalt. Podla 
bežného zvylku sl žiaci vopred oplsali 
UJČitefov tex.t, k·tor9 potom počas vý<kla
du mo:hl1 ~Iť a dopl'Illť. Filologická 
ena·lý.za tex.tu ukázala, že Ievočský tralk
tát je zrejme ta.kOUito §t>urdentskou kó· 
plou. SVedči o tom mno.žsii'Vo groam.Mic· 
kých a štylistických chtb, nedôsledné 
použlvanle skratiek, opravy a nellblad
n ý rulkop!-s. 

z redu probléDWv, ktoré traik·tá.t llJa· 
sror·uje, je az.da mjzložftejšle určenie je
ho presnMl.o vzn1ku. Prekrývill. sa tot!! 
s ·kr,a:čovou oblasťou t·dant!Ukácle pamt:a.t. 
ky: s jej prlbuzen<Skýml vztahml. Zisťo
vanie kedy a odklaf, od akých aUotorov, 
cez Jctoré sprost·redlkuj11ce fázy ·bola kom
pllovaná, koflko je v !19j pôvodnýc-h a 
ko~ko prebratý.ch myšl1enok , pá-trenlla po 
orLglnálln<Jm pramen! - a'k vôbec exts
·bu.'je - pr.L'pomma prácu detektlva, kto
rf st .VIša:k n~kdy nemOže byť Istý, čl 
odlbiall<l všet1ky okolnosti a pri'ôlllly ,.čl-

" nu. 
Hovorili .SIOO, že f ragment bol zavia

zaný do kódexu obsa.huji\ceho bežný clr
kewlý '51Pis. Kedže v ňom nte sti žllaóne 
2llll!en:ky čl ook.atzy ttka j.llce sa hudby, 
je zr!l!jmé, že zlomOk bol dQň 7JaJle.pent 
čisto náhOidne a splňal tba fUIIlikclu po
sl'lne.nla väzby. Absencia vn·tl;rornýoh-<Ob
saihovýc·h stiov!Slostl tre·ktá·tu s jeho ná·le
z!ISkom však ne7Jllamená pre nás nezo
M.adnenloe vonk.aj.šlch, predovšetkým ča
sových väzieb medz i nlml. Rok 1477, u 
vedený v:lac.k·rá't v hlavnom texte, je stg
nLfllk'an'!ný pre nás aj pri datovanl tra.k
táltu. Tento záchy-tný bod je o to dOle
žlte,jšl, že nemáme žla:dne ·~ti pre 
uroenie p.re.sného obdobia vznl•k-u frag
mentu. Isté je Jen to, že bol naplsaný 
v druhej polovici 15. stor.oč.la, na čo 
pouka·zuje c:ha·rak>teristl cký druh k·UTZ!v-

neho plsma, typlcltý pre toto obdOible. 
Termlllus ante quem (oajneskocll mož
ný termfon), by bolo m<l!ŽJlé s relaUVIIlou 
SIPOfahUvostou určiť dátumom zavi~MJa~nla 
kódexu, Jt,torý }e však neznámy, a tak 
sa muslme uspokojiť len s pl'ibUfnýmt 
dohadmi. Je pr,a..vd~odobné, že kódex 
bol Z!M'IarDI!alý krá·tko po VUI~ku ;r.u.kqpl
su (čiže po 1477), lebo uvedený záznam 
Iste Uber. . . sved-či o tom, že kódex bol 
u! koncom 15. staročl.a sllčasfou Jevoč
&kej koStolnej zbierky. Z toho teda vy
plý.va, že náä fragment musel byť na.
ipl&mý pred rokom 1477, ~- pred ča
som za.vlaQlllnl.a kódeX'U. 

Pll"t zt5tovanl dátumu post quem vzni
atu traJ!otált·u na.rá!ame na rite viH!šle 
IPl'lôblémy. Pomôcku nám tu ·poSk}'lbuje Je
diale odhalenie spomenwtý-ch I»"lbuzen-
9kýoh vdahov - kOilllkordanclf, a to pre. 
dov~etkým prllamych, t. j . dOS'lowtých ci
tátov z lalýc.h diel podobného typu. '11re
ba Walk rmJ.t§ovat medzi slrutočnýml ct. 
tMmt a p(l["atelWIJllaml obsahujticlml zá-

Snímka: archlv autorky 

kladné dellnlcle, všeobecne rozšlnllllé 
praiV·Ikllá, z~a;zy prf.p. veňavané poučky 
(~r. def·lnlcle hudby, .gutdooovslké roz
llšenkl mustcus----cantor /hudobnfk -.sip9-

vák/, známa !ormula "bestlla non can
rory (zv161'111. a nie ~vák), ter tem! 
9\lln't mod! /.llrlk'rát ·tr.l sd mody/ a ,poid.), 
kiooré sa vy3kyt<UijQ v skoro kdd<n hu
dobn.oteo.rettclrom spise 11.- 16. storočia 
najčastejšie bez &ké.hokof-vek kon.t1aa<1tu 
awrora·- trom,pllátora s pôvodným ,prame
ňom. S11 to loci communes (•topol - s,po. 
loälé miesta) svedX!taoe o bef.nej Pl"axl 
s!!'edove:k8i.J a rertes!U\čne'j spiSby, kltorá 
tch vyu~lvala cez stá.ročla ako svoj du
ohO'Y'Ilý ma•Jetok, s často viac a.ko tl.slc
ročným odst.upom. K tlsekom s tivcxlalým 
,.98Cundum Guldonemw (pood·fa Guldanoa), 
,.ut dieLt Boelth!.us" (a:lto hovori Boe
t·hlus) čl k c!Jtovantu Cessiodore a Ist. 
dora Sevtl'l9kého !Teba .preto prl.stu.povať 
ve!ml opaitrne zohfadňujQc a'j možoosť, 
že nemusi ist v každom prlipade o pre
bre.Ue doslovných resp. v priebehu tra
dOIYialnLa se mocUf•l·k.utllclch miest, ale o 
vlas,tné. myšllellliky komp~látora uvedentch 
pod z4l:tltou niektorej autorHy. Rrfbu
zen.ské vztahy stredovekej hu.dobnoteo
retlckej Uterat.tlry sQ .teda neobyČialjne 
kom.plllkovamé; !den~!Ukácla, zliStenle ro
dokmeňa V'Šetkých prameňov a a<bsaldt
ne ventá rekan!trukcloa relác.U medzi nl
ml je napriek tlspeohom medleva.llstlky 
- muzl&oló.gle 1 klasi'ckej tnológle v u. 
plYIIlUlom .polstOl'OCI (D. BaTit'ba, J. Smtts 
\1lll'll Waesberghe, H. HQschen, E. Wlt
kowstka, A. Seay) pMVdepoodobne nedo
sLallm'lltefná. P.reto aj n:aiŠe predpok.lJady 
oko1o na'jSkO!'Š6j motnej doby V7Jillitu 
tralttált·u, vyoháldzaji\ce zo šttlld:!Ja fdllácll 
medzi jednotlivými prameň.mt, sa oplera
J'11 o hy!POtézy, ktoré mOže dal:šle bátd.a
nle potMrdlt, ale 1 zavil111Il1íť. 

Medzi ,prlbu'Z'119ml dielami sa doposhaf 
nenašlo anl jedno, ktwé by sa doslov
ne zhodova.Jo s textom nášho fregmectu. 
Svedči .to o relatlv.nej samos!latnosti au
tora-lk<Olll,pllátore pri vo fbe pred.lô.h, zna
mená ~k zároveň rozštiepenie p.Miamo
člla.reho pr~buzenstva flxovaméh.o na je
diný vzor. VynárajO 'Sil rOZine 'vetvy, na 
pl"Vý ,polhlad tatko zlučl•telné, kitocé však 
n~rlek povrohne-j protl'rečilvostl ved\1 k 
spoločnému východisku. Zá-kladnou prl 
burLenskO'U vetvou v rodokmen1 levoč
ského tta'ktá:tu je pofská vetva ukazu· 
jlloa na fPôdu k.ra•kovskej uni'Ver'Zl•ty. Kra 
lrolvsl<á un!IVerzlta bola v· 15.- 16. stOiľoči 
metiľqpolou v·zdelanla v s trednej Európe, 
kam pr lohád7Jal! študenti l učenci zo su
sedného Sliezska, Prusk<t, UhorSka <1 
Oteoh. l ntem:lvne k.onN~kty sl s Kr.alko · 

vom udrllavalt a.j hornouhorské mestá 
- Kremnica, Bardejov, Prešov, Košice, 
BanSká Bystrica, Levoča -, odldal pu
tovi!IJ.o lllillOŽStvo mladých rudi za V2de· 
lanlm ,Pf."áiVe do I<Takova. Možno, že me
~~ vyše 1800 študentmi kraikovskej eká
d6mle poohádzajťíclml z UhorSka v ro
itoch 1460-1500 bol aj náš ,,a<utOl'w, ne· 
skoršl ~~or levočskej školy. Spomedzi 
osta.tnýoh unlverzlt - talta.nskych, fran
oQz9kyoh a nemeckých - sa kMkovská 
presláviLa prá've svojou artistickou fa
kultou, kde sa pestovaa matematické 
dtsollpllll1y a kde sa pr&dná§ala aj "&r~th
me.tloam cum musloa" - hudba <!Ilko · 
§~ulaotl<vny matematický odbor v rám
Cl siedmiCh slobodných umeni. Vdeme 
dokonca l to, z akej "učebnice" sa hud· 
ba .poredná.§ala. · v šta'!tlrooh art1st1Ckej 
falk•ulty sa tot·!! 2lllchova•l z~am o tom 
že k doolahinutlu hodnosti ba:kala.ureá.t~ 
siMa je potre.bné poznať muslcam Mur.ls 
- k~ium Musica specul<atlw Jo
hannesa de Murts. Bol to v ·tej dabe 
na.;pqpul6mejšl hudabnoteoretlidký !Jrlak
tátt, k.rorý sa na stredoeux~ych unt
verzttác'h zaohovaJ v ~očetlllýoh oc!G>Jsoch. 
Hudba sa však v Kra:kove ne,pe.stOW!doa 
len ~ko š,pekula-tlvna dlscliplloo v duohu 
tradičn~ .k1Va.cl.ri1V1111., ale a•j alko musloa 
prectloa, zameraná na výchovu výQron· 
ných budobnLkov - speválkov, na ob.}as· 
ne.nte zá·kLwdntch p111erov jed!noh'laSDého 
chorá•l:u - systému tónov (voces), kill
čov (cJ.aves), solm·lzácle, mutácie, iOtel'· 
valov a tónin. Tátc ·!eÓI'La h.ud.by pooho
p~tefne nebola 'U:ri!e.ná pre verejné lek
cie ·unive.rz~ty, .nevy!adovela sa pri siWš
kaoh ·ba·kalá.rov a maglstlroV, !kOOJd)ellldlá 
lt!likého t}'IPu nepa:tri.U do " 'llbrl orólnarte 
legend1". Boli určené pre školy nt.Hleho 
stupňa resp . . pre sti.kromné predlllá§ky v 
§tude.rn.skýoh kolégiách a bUil'Zách. 

Do okruhu týchto k<lmpellldll sa zara
d·wjQ aj dve dlella reprezen'I'UtjQce s,pcme
nuttl ipols!W prlb\l2l61\9k1l vetvu ·levočSké-
ho -llook!Mu.. Obe pojedn&vaJll o teórii 
jednohlasného l.atl.lllského choráolu - mu. 
sloa •pl~a -, nedotfka·j11 sa menzurál· 
nej hudby. Ich ná.padná podobnosť s le· 
vO'ČSikým ftr,a,gmemom, zhodné def<Lnlmé 
form;UilY., Clharakter~stloké slovné spojenia, 
tie lsté veroované cLtáty, rom.aké •konci· 
povanle materiálu a podobný štýl po}ed
nálvaillla d~a,}tl .tušiť, fJe v~ellky :t1'l tlllllk
tálty VZilliklt na :pôde krakovskej unwer· 
zlty, 'V 1'0VInlllkom obdobi - v druhej po· 
lovlc't 15. stwočta. Obe pofské dteJ;a -
,tNI!J<Itát Musica magistri SzydlovHe a 11100· 
IIlymný spis evidovanf pod slgna.ttlrQU 
RJ 1859 !krakovskej J.agelónsked kniZnice 
- moh'it ná~mu anonymovi sltižlt alko 
.pr&dlahy. Plillltl to naJmä o trakltáte m· 
uar blt'!šie netdenttnk<wamého majStll'a 
oo Szydlówa, o ,ktor.om predpokladáme, 
že kol'ova•J medzi študentmi bll!l'zy a Je-
1\lll2lll1lem:ského ·kolégia pr! unlv&rzUe od 
rOku 1468. Ak teda ·prijmeme možnost 
!>l"ilal:neho Jc{)l!]jta:ktu J<evoč9kébo anonyma 
so Szyd1ówom, tento dátum by mame· 
n.a.'l <term11n•us post quem (M'}staršl mož· 
ný .te1NI11n) vz.n<Lku nášho tra:k;tá.tu. Ve<: 
v.§alk ole je ta·ká jed.nod·U·Chá. Levočský 
.kap!St.a sa totiž nl:ltde neodvoláva eX!Pll· 
c~tne na Szydlówa, č-o samozrejme ne· 
vylUČI.Ilje možnost priamej nadvämostl 
medrzl nlm1. Určl.té detally - rozdklly v 
dltke .cLtOIVI!IIIlýoh veršov, odlišné umlest. 
nenle !TLtunu za 'kvalitou resp. za devla
Uml "obyčajnými mtervaLmt", .päť c1tá· 
tov z JohJa:nlnesa de Murls (možno prl;a· 
mych? ), ktoré u polského au•tora chý
ba,jQ a pod. - vša•k navodzu)ti .myšllen-
k•u, že ná!: ·koplsta mohol sice I>QZillllll 
IDIIlg!Stre .zo Szydlówa (a možno a.j au
toM ·l'ra'k.tátu BJ 1859), ale Oibaja ma.ll 
ešte spo!OOného prapOvodcu, z ·lctorého 
čel"pa!ll v rôznej miere podla vl<astného 
U9llden1a. O tomto záhadnom diele a Je· 
ho auto.rovl, -kttorý Je zrejme ~lt\čovou 
OSOibou v la-byrlalte, nevieme nič. MOže· 
me sa len domnievať, ~ obsa·hoval.o .teó. 
rl·u de musica piana s veršovanými po
učkaml a bolo určené - podobne a.ko 
všetky spomenuté nesko.rl:le t'NIIkltátty -
pre výchovu študentov burzy alebo n1e
k.torej z n1~1oh stupňov §kOl. V dal· 
šom priebehu vý.sk.umu bude nevyibnut· 
né •porešt.udovať v§etky pramene, k:toré 
pre iOelllti:Ukádu nášho fragmentu prl
Cihá'dza·}Q do ti,vahy, zostavU podla mož· 
nos.tl Q.plný model fLllácll, pomocou Jt,tQ
rého oo nám podari a-spoň čiastočne re· 

·kon§ti'uQIV\at vý'Vojov.Q ces~u levočského 
tra·ktá!ttU a obja.vlť v chaot!Cllkom pr:úde 
st~ tll .rozhodujllcu. Je to Qlohla nároč-
ná a n81plmavá, kedže sa jedná o 2l!IHat 
nesprecovaný, absoltilne pôvodný unllkát-
ny QI!Yjav z u nás doposia ! vefmt málo 
f rekventovanej oblasti - zná•mej len zo 
seku~dá-mych prameňov : sporad1okých 
d•ob()Ý'ýc.h zázna,mov a n&SkoršiC·h nie 
vždy dOveryhodných sprá~ - stredovekej 
teôrle h:udby v pral<ltlckom [ š·kolsk·oml ll 
osvetlenl. ZUZANA CZAGANfOVÄ ll 


