
Aby práca n a fol'movanl mla
dej generácie lbola úspešná, je 
potrebné 1poznat l súčasný st-av 
v oblast·! hudobnéh o w:deláva
n la, zhodinotl t výtsl ediky real.l
:lácie Projek•tu československej 
výohovno-vzdeláJVacej sús-tavy 
a hladat nové m~ostl a spO
soby zefekti!Vbenia poz!,tfvneho 
pôsobenia hudby n a formova
ni e vedomi a m ládeže. 

Tento ciel sledova l·! ol1ganl
zát·ort celo~tátnej ·k onferencie 
o hudobnej výchove, ·ktJorá sa 
konala v dňoch 6.- 8. ·novem
bra 1984 na Pedagogickej fa
kílllt e v Ni:tre. K.onferencia sa 
zišla rz iniciatlvy Zlväzu čes'koo

slovenskýoh sk ladllitel ov, Zväzu 
slovensk ýdh •sk }a.datetov , Zväzu 

;.., 

českých skladatel ov a koncert- Pohlad na P.redsednlcnro celoiltAtnej konferencie o hudobnej vt
ných umel cov, Kaotedry hudob- chove v Nitre. 

·Celoštátna konfe~encia o hudobne i výchove 

HUDOBNÁ VÝCHOVA V PROCESE FORMOVANIA 
VEDOMIA MLÁDEŽE V SOCIALISTICKEJ SPOLOČNOSTI 

nej výchovy Pedagoglok e•j f·a
kulty v Nlt.re, Ceskéh•o hudob
ného wndu, Slovenského hu
dobného fondu a Ceskej hudob
nej spoločnosti. P.redsedom k on
ferencie bol PthDr . Zdenk·o No
váček, CSc., predseda Zväzu 
československý()h .skladatel'Ov a 
predseda kul túl'neho výboru 
Snemovne národov Federálneho 
zh.romaždenl·a CSSR. Clenm1 
predsednlctva boli vedúC'! f unk
Ciloná.rl spomenutých huďob
nýoh .zväzov ·a 'Organlizáctl. 

Na k onferencii sa zlšJ.I hu
do.bnl pedagógovia, muzik•ológo
vla, skladatelia. výkonn! umel 
cl a ďalši pracovnlcl v obl asti 
hudobného vzdelávania a kul 
.t1íry, ·~by prerok.ovall naliehavé 
otázk y .spojené s hudobnou vý
chov-ou mládeže ·a prispeli k !ch 
ll'lešen!u. Pro~ram konferencie 
bol vzhladom na velkú šlrku 
.riešene j problematLky lľ!eše
ný do opiatich <tematických o
k•ruhuv . .KoDferencla tJ.Wala trJ 
dm~. poč·as krtor ýoh sa u.sk.u•toč
nlll pracovné zasadnutia, I!Yo
Jednávatúce o hudobnej ·výcho
ve z rôznych aspektov. Na kon
ferencii odznelo 50 referátov. 
Dňa 6. novemb.ra o 9,00 h 

-bolo slávnostné obVoren~e k.on
feren.cle, opo ·k1orom 1nasledoval 
krátky hudobný program. Na 
začlat.ku l. prac{).vného zasad
nutia prehov:orll predseda kon
ferencie, ktorý v svojom ú vod
nom lľeferáte načl'tol súčasnú 
sltuáclru v hudobnom WJdeláova
nl, zdOrazn il s!loné pôsobenie 
nudby na ,mJáde.ž, upozornil na 
nutn.osť chácpanl·a hudobnej vý
chovy ako súčasti womcpl ex.néh o 
vzdelávania a prlpomenul ,prob
lémy, ktoré •te !POtrebné rrlešlt. 
Témou l. .pracovnéh·o z~dnu
Ua bolo mlest·o h·ud·by rv systé
me •k Offi!plexnel estetlc'kat vý
chovy. Na tento temattc.k ý o
kruh boli zameNIIIlé štyri lľefe
ráty, z .k.torých pJ.Wý bol veno
rvaný pl'obl ema•tik e miesta hud
by •v systéme estet.lok et výchJO
vy ml Adeže. Poukazoval o sa v 
ňom na nezastupltelné miesto 
hudtby v systéme es~etlckej vý
chovy, ako at ·na dôl ežitost hud
by ako plľ-ostrledkíU medzllud
ske j komun~kácle, ba plľ lamo 
bytostnej 1potoreby človeka. 

Očastn!cl ,k>OIIlJfereru:l e sa na 
tomto zasadtnutl oboznärnLII s 
P.l.'o jektom československej !kon
cepcie estetickej výoh·ovy. V 
dlskusLI bolo zdôra-znené dôl•e
žlté mlest·o hudobnej vých ovy 
v systéme cel et estetickej rvý
chovy. 

Druhé •pracovné ~U~Sad.nutle 
prvého di'la k·onferencle matu 
na programe dva tematické 
okruhy. Prvý bol venovaný ana
lýze -st·avu a výsledk!QIV hudo.b
no-výchovnéh o procesu . VySítlťi
pllo v ·ňom 8 nrfel'u )úclch , krto
r l sa zaoberali analýzou súčas
n ého n euspok'otlvého staNu v 
školSk ej hudobnej výchove, z·ls
tenéh·o rôznymi 1estaanl, prie
skumami a anlkettaml. Hladali 
at pr1člny t ohto stavu a pouka
zovali na tmožnost l .vedúce k 
näprave ISúčasne.t situácie. 

K t r etiemu tematiokému ok·r u
hu, nazvané:mu Mtmošk ol,ské 
kontexty .huddbnéh o žirvota, od
zneli V ipľVOrri !l'Ok OVlaCO'ffi dnl 
namiesto štyroch p.riJhlásený.ch 
referámov ilJa dva. PTvý z nich 
pojedná!Val o ú'l ohe a mieste 
ĽSU v systéme hudobného v.zde
lávania a druhý rlooll lproblé
my koncertov pre šk-olskú mlá
dež, k•toré pni sprá'Voom usmer
neni a vyu·ž1tl by mohJ1 'Vý
znamne p.rispi ef ·k hud:olmému 
v.zdel ávanlu mládeže. 

V tematik e vyšši e S'J)omenuté
ho ok·ruhu IPOik·raroval.o potom 
predpoludňaj~le pracovné za
sadnutie druhéh·o dňa konfe
rencie. Prehovorili k net ešte 
plati reteru•túcl. Mimoškolská 
oblasť hudobného žLvota te .ver
ml široká ·a je j V!PIY'V na mlá
dež zau,jl ma•Júcu sa o tzv. •váž
nu hudbu by moh-ol byt vel ký, 
o čoon :svedčili at referáty :po
jednávajúce naprikl ad o .úlohe 
rozhl·asu pl'll hudobnom .vrz:de
l áJVanl, .o činnosti a posl anl HIU
dobnet mládeže v Cechách a na 
Slovensku, o cieloch a činnosti 
Cesk ej hudobnej spoliočnostl. Do 
tohto tematlcké'ho okruhu bol 
zaradený aj referát o socio
l ogických ~peik·toch hudobnej 
výchovy, 'V k torom sa .prezant·o
vall výsl edky sociol-ogidkých vý 
sk umov. P.odla ruch v súčasnom 
obdobi iba malý počet ml'aldýc'h 
l ud! cprejavuje lláujem o váž.nu 
bud bu. ·Pre vWtnu z nl oh !bud
bu predsta.vu te 11ba populárna 
hudba. Je 1pret·o dOležilté umož
n.U a•t dosJ)I.e.v.a-júcet llllládežl 
styk s umeleckou hud•bou. V 
tajto situácii dôležL1ú ·Ú'l ohu mO
že zohrať §k·ola, ktorá foi'IDute 
ml á.dež pre obdobie dOSIJ)Ieva
nla. 

P.redpoludňmtšle rokova•n1e 
druhéh-o dňa uzavrell štyri re
ferá(y, zamerané 111a tém.u Mož
nosti a metódy efe'k tivl2:ác!e 
hudobno-výchovného oprocesu, 
dotÝ'k·atúce sa viacerých zá.važ
ných problémov v hiudobnet vý
chove, a·ko napri k lad jej tm1esta 

v lncU.v1duál nom a s.poločen
skom osv otovanl si hudby, ovda
h.u populárnej hudby a h udob
nej .výchovy, o možnosti zefek
tlvňov8111.ia hudobnej kiomuni.ká
cie a dôl ažl1ostl u platnenia an
tlcl-pa.čných a prog.nostLc:kých 
r ysov v h udobnej rvýchove, ·kto
rých cielom je prlpraovit ml a
dých lud[ t·ak, aby boLI schop
nl s.p.rávne sa .ori ellitovat rv sú
časnom hudobnom vývoji, al e 
at v hudobnom 'Výv.oj1 naj·bl.l.ž
šlch ro·k ov. 

Program druhéh o ro.klovacde
ho dň'a po:kračoval v 'Pr&jedná
vanl probl émov efektlv.!zácie 
metód ·hudobnej. výchovy a 
problémov s ňou spotených, 111.1 
v popolu dňa jšiC·h h odinách. ·po
vodne pllm!ované l'orzd·elenl e do 
dvoch sekcii sa na ~l·adost ú
ča~tllllkov konferencie neuskiu
točnllo. Preto roko~anle prebie
ha l o Iba v .tednet sek(;il. Jel 
!ProgJram bol rpriam nab!Jtý a 
pretiahol sa až do veče.mých 
h odin. Vystll]pHo :v ňom 16 re
feru joúc1ch ( okr.em d·ai'Šwh pia
tich, 'k.torl pre neprlitornnosť 
nevystúpili, ale ioh ol'aferáity bu
dú .zaradené do zboMik a z ma
teriálov konferencie ). Rozsiah
losť a rôznorodost probl érrrov 
efekti.v.tzácle metód hudobnej 
výdhovy sa pt'ejB!VIIa už v ná
zW>ch referá;t'()IV. Cast a; nich 
pojednávala o pr lprave učltelov 
hudohnet výchovy, dalej sa v 
nich hovol'ilo o fuillkcU učelmlc 
hudobnej výchovy, o dch nedos
tatkoch a možn ostiach ziepše
nla, o nový.ch trend·och W> vy
si elani hudobnej ovýchovy pre 
~koly ·v •rozhlase, o možnootlach 
zvýšenia úrovne ·hudobnej vý
chovy na zá1k ladnýoh §kolách, 
a·~o at o výs!IEľdkoch a perspek
tlvach upl atnenia olomouckéh'O 
modelu "hudobnej osemročky" 
s Toozš~renÝ'm pootom 'hodin hu
dobnelj výchovy. 'Dalšia časť r e
ferátov u:vádzala výsledky vý
sk.umov naprik lad vo využ1vanf 
hudobného nástmota llla vyučo

vani hudobnej vých ovy, vo lll'Pl Y
ve hudolmo-pohybovaj :vých ovy 
na rozvoj Jtudo.bnostt žlakuv, 
uvádzala dal ej výsledk y VJPly
vu anal ýtzy hudobného diela na 
jeh o apercepclu u ml ádetž·e star
šieho šlrol·skéh'O veku. V divooh 
r eferáitoch sa podľlolm:etš!e roz
vádzali .problémy zbol'OVéh o 
spevu a jeho ,priaznivý ·v1plyv 
na vytvorenie 'Sjprá.vnych spe
váckych návykiov a zr.učnostL 

( •Pok1r~čov81ll.ie na 2. stn'. l 
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Hovoríme s riaditefom Odboru umenia MK SSR 
zaslúžilým umelcom jozefom Kotom 

NA PRAHU NOVÉHO ROKA 
O tradičný nov.oročný rozbo

vor pož~ada.la I~ed·~cla Hu dob
ného žlvota rladltel •a Od•boru 
umenia MK SSR zaslOOJého u
melca Jozella Kata. 

Aké aCi predpoklady dalilieho 
rozvoja hudobnej vzdelanosti v 
roku 19857 

- 'Dalšie zvy~ov,aru·e hudob
nej a ·vObec ikult'Úirnet vz-deJa 
n osU rue .je možné zabe7Wečlf 
dákym <jednorarzovým opatre
n1m. Riešenie toh'to probl ému 
p.red,pok ladá systémový 'a kon
cepčný prlstu.p, !ktorý sa nemô
že Teduk ovat iba 111a otáz·ku rorz
štr.o:vani.a ,pozlliBltkov a vedomos
t! z dan ej k ul'trťirnet oblaSiti, ale 
mus! predov.šetk~m smerovať k 
vytväran1u aktlvneho ovzťahu ku 
kultúrnym h odnotáim a k 1ch 
využiJNu pri celikovom [prof1lo
V•an1 osobnosti socialiStickéh o 
čl•oveka. 

Ak sa zdôrazňu te ·význam u
menia pre ll"OZVoi tv-orlvýc.h 
s.chopnos11 ·človeka, .z;namená 
to, že kultťiooo a umenie by ma
ll byt všade rprltomnou zl ožkou 
nášho Sti>oločenského l hos;pG
dá,rsk eh o žl,vota. Ba ,v lst·om 
zmy.sle slova, umenie a k uLtút·.a 
môžu ~polu.pOsobit ako súčasť 
výrobnýab ISH už ;tým, že od
k rývajú ltvoriové fondy ludsket 
osobnOisti. K týmto cielom sme
ruje at návl'h celoopo-l·ačens.ké
h.o systému estetic-k ej vých·ovy, 
k tor ý majú v naj.bližšom obdo
bi posúdiť st'ran lc.ke a štátn e 
orgány. V obl as ti hudobne11 ku l 
túry stoj[me pred úlohou pre
štrll!.k·túvova t hudobné rzáujmy 
n a jmä mládeže. .Jednostranná 
Qrientátelia mladýtch ludl n a l'O(l
Učné módne skoon611'claHzované 
trendy buržoázna! IPSeudokul
tťiry prináša so sebou SJj vJace
ro ďalšieh problémov. Prebera
nlm ~ýchto trendov sa otvá.ra.jú 
dvere c udlllm MeodogJckýrn 
V'plyvom, ·klt·oré sa -stávajú vý
chod1•sk 'Om ·k životným •Posto jom 
a determinujú a•t spôsob ži v ota. 

Ak si zmapu jeme rozvoj ·kon
cel'tného ~vota na územi SSR 
a POI'OV•náime h o il1!81Pr lklad so 
stavom, k torý sa dosiahol v 
CSR, docháidrzame nel'az tk alar
mu túcim ipozi118tlkom. Usportada
tel1a kult'úrnych .pr.odukcll sa 
neraz vyhovárajú na nedosta
tok finančných prostriedkov 1 
záu;mu. Tekéto p.roblémy často 
vyplývajú z f~tu. že na p'ľls
l ušnom sttupnl riaderua dool o k 
nesprá.vnemu Tozdel eniu roz
počtových prostr.led~ov. Je ve
cou p.redov·šetkÝ'm •rád národ
ných výtborov, ·al e all spoločen
ských organkz.ácll, aby považo
vali výdavky na k uHúru za 
produktiV'lle ·v~dwv:ky, aby po
kračoVIal proces združovani a 
prostriedkov na kull!ťiTu. Prlotom 
nemalo by Im byt r~hosta•tné. 
č1 sa z nákl adov, Ul'čených pre 
kul't·úrne ustanovizne, sprostred
kiťiva tlml:tlťira -vysokých ná·rokov 
al ebo sl úžia Iba na komerčné 
ťičely. 
Očaká·vame teda podstJa.tné 

skvaHt'll.en·le všetkých subjektlv
nych či-nioterov, ,kJtoré sa zúčast
ňu tú na lľozvojl a zaberzpečova
nl miestnej kultúry. 

V čom, J)Odla vás, &J)Očlva,jfí 
predpoklady a podmienky k 
vzniku vel k fch závalných diel ? 

- Použ~me radš6it teronln zá
važné dtelia, a l ebo eŠite 'Presnej
šie - dtvalltné diel a. Pr imár
nym predpokladom ·vzilllJkl\1 •ta
kéh oto diela je Jtlalent teho tlvor
ou, al e nemene j aj otárlJka kon -

cepčného, teda mysll.tetského 
prlstupu k tvo11be. Nie vždy si 
tvorca pvi n;nl•ku diel a kladie 
náročný ,program. Niekedy akG
by tvor~d .,na ok.oojl", JkkOby 
chcel svet okolo seba Iba za
znamenávať, a nie do neho ve
dome srupovat a h o .pvet!Vá
rat. Podmi enky pre tvoribu, at 
zásl uh ou podpor-nej člnn'OiStl 
k ul tťiTnych f·ondov, sú v súčas
nosti verrn.t prtaznl·vé. P.retr,vá
vajú však 111adalej nedost111točné 
nároky na tvorcu l 111a výsled
ky teh o ól'vorlby. Umeleoltá ki'Lti
ka preva!Žne zot·rváva tiba v aré
ne estetlak ých k.rttérll, a mene,j 
Madá svetonázorový zmysel 
tvorby a n lll jmä mál o odpovedá 
na to, čl umelecké dielo zastah 
l·o svojimi špec1fllc-k ý.ml pros
triedkam! do spoločenského v e
dom la. Rozhodujúcim k r itérl om 
kvality umel eckéh o diela je rpo
pri Ideovo-estetických hla
diskách aj teho fungovanie v 
spoločenskom procese. Stručne 
povedané: závatné, kvalitné 
dielo môže vznhknllť tba v ta
kých :podmtenlkach, k.toré sú 
adrazom vysok ý.oh spoločen 
ských nárokov umelecke j •kri 
tiky. 

Co by sme mali podni knú! 
k prehlbeniu nailich kontaktov 
v zahranič!? 

- Nepochyibne sa •k aždým 
Tok om zvyšuje au,tor.ita ná~ho 
umenl·a v zahra•nlčl. Svedčia o 
tom mnOhé štatlstlok é úda.je, 
výsledk y z medzinárodných sú
tažl a prehliadok, vysoký :kurz 
na tma .slovenského ln•terpil'etač
ného umenLa a .podobne. Pľlav
da.že, d•aný stav nás .narbáda eŠite 
clel avedamsjšie hlad at formy, 
alko popularizovať hodnOity náš· · 
ho socialistického umenia IV za 
hraniči, ·a tým rzároveň pr!Sjpl e
vat k celkovej propagácii vý
s'ledkov n.ášho spoločenského 
rozvoja. Predpokladá t·O qJr l vy
sielani umelcov dôsledné uplat
ňovanie kvall1a.tlvny.oh •kt•Ltérll. 
Nemôže nás uspokojovať kon
štatovanie, že účinkovanie ume
leckého súboru v zahranič! bo
lo úspešné len preto, že sa do 
slahl·a vysoká máv.števnos{ ak 
na druhej strane sa .hosťovanie 
umel eckého <telesa ·organlrzu je 
na báze z umel eckého hla.dLs
ka per lfér.nych zahran ičných 
in§ti tú oli a ohlas odbornej kirl
tiky te prinajmenej zdržanlivý. 
Neraz zahraničné umelecké 
agentúry akoby vycltill, že n a· 
še súbory môžu pre nich zna
mena ť lahk.ú komerčnú · real~á 
clu, a .preto sa usilujú diktovať 
at reper.toár. Nie vždy sa ume
lecké sllbory týmto komerčným 
ponuk ám bránia ·a nerarz stí o
chotné za zahraničný zá jazd ,po
Javiť zo svojich umeleckých ná
rokov. Ak hovorime oQ preh l bo
vanl našich kon taktov , •muslme 
teda hovorlt aj o .prehlbovanl 
náročnosti agentúry na •POd
mienk y, v ktorýc·h by malo 
umelecké teleso v zahranič! ·pô· 
soblt. V dne§nom •rozdelen•om 
svete ešte vždy shla umenia mO
že n111pomáhat mierovému doro
zumievantu. a •piľeto otáz-ka vy
so'ket úrov.ne našej umeJeok ei 
reprerzen'!ácte v zalhranlčl je 
otá:;.,ka výsostne pol.ltic\ého 
charakteru. V tJOmto smere ~a 
v súčasnosti pl'ljlmatú at patrlt
né opatrenia, ak'O to vyplynulo 
z nedávno plľerokovávaného ma
teriálu o ďalšieh úlohách Slov 
koncertu pri realirz:ácll našet 
kultú rnej poll tLky. 
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• Sf:FDIRIGENT SLOVENSKEJ FlL

HARMÚNIE BYSTRlK REŽUCHA hosťo
val začiatkom novembNI ,m. r. v Egypte, 
kde na dvoch koncertoch s Calro Sym
phony orchestra uviedol dva rozdielne 
programy s pozoruhodným zastúpenlm 
slovenskej tvorby - v Káhire program 
zostavený z diel L. van Beethovena (pre
dohra Coriolan), A. Očenáia (suita Ru
rlília slovaca) a A. Dvoráka ( 5. symfó
nia F dur) o v Alexandrii z diel L. van 
Bee thovena (predohra Coriolan), L. Ho
lo ub ka (piesňový cyklus Mladosť), G. 
Bizeta (1. symfónia C dur) a O. Feren
czyho (Finále') . Sólistom koncertu bola 
košická sopra.nistka Allbeta Mrázová . 

• NAVSTEVA Z KOREY. Osem popred
ných predstavitelnv hudobného livota 
Kórejskej rudovodemokratickej republi
ky navštlvilo v novembri Bra.tisla·vu. In
formovali sa u riaditela SF L. Mokré
ho o systéme nášho koncertné ho livotä, 
štruktúre obecenstvo, o konkurzoch do 
profesionálnych telies á celkovej drama
turgii na~ich orchestrov. Navttivili aj 
bratislavské konzervatórium, kde im ria
ditel Z. Nováček poskytol informácie iJ 
systéme výuky, úrovni absolventov a mo
dernizácii vyučovania. Kórejskl hostia 
prejavili záujem aj o nalu sdčasnú hu
dobnú tvorbu. 

• V PR!\ZSKOM PALACI KULTÚRY sa 
6. decembra 1984 uskutočnilo stretnutie 
členov Umeleckej rady generálneho rla
ditela n. p. Hudebnl nástroje Ing. L. 
Briinu. Clenovia tejto rady si vy,počuli 
situačnú správu o výrobe vietkých typov 
hudobných nástrojov u .nás. Napokon vy
slovili rad pripomienok k zlepšeniu kva
lity nástrojov a k ich propagácii doma 
i v zahranič!. Za Slovensko sd členmi 
rady dr. Z. Nováček, CSc., doc. dr. L. 
Mokrý, CSc. a doc. M. Jurkovič. 

• DIRIGENT ROMAN SKitEPEK z Ko
ile uviedol dňa 22. novembra 1984 vo 
východonemeckom Bautzene s tamoj!lm 
orchestrom premiéru Piatich lulicko
srbských tancov pre velký orchester od 
Bartolomeja Urbanca, a to s velmi dob
rým ohlasom. Okrem toho boli na pro
grame koncertu Mozartov Klavlrny ~on
cert A dur, KZ 488 (sólista Pavel Novot
ný. takisto z Ko~tc l a Dvoi'ákova 6. sym· 
fónia D dur. ( -ný·) 

• SEMINAR " 0 SMETANOVEJ OPER· 
NEJ TVORBE DNES" usporiadal Kruh 
priaterov českej kultúry spolu s ďalillml 
organizátormi dňa 30. novembra 1984 
vo Fi lmovom klube v Bratislave. Na po
dujati, ktoré otvoril doc. dr. Ladislav 
Mokrý, CSc., .predniesol· úvodný referát 
doc. dr. jaroslav )iránek, DrSc. a pouká· 
zal v ňom na historickú a súčasnú hod
notu Smetanovej opernej tvorby. Národ
ný umelec Zdeni!k Koiller vo svojom 
prlspevku pripomenul interpretačn.ú, dra
maturgickú a relijnú problematiku sme
tanovské ho javiskového odkazu ~ zdô
vodnil svoj dirigentský prlstup pri na
iítudovani všetkých opier B. Smetanu v 
pražskom Národnom divadle. jaroslav 
Blaho z ústavu divadelnej kritiky a ume· 
leckej dokumentácie kriticky a polemic· 
ky hodnotil náil dne§ný stav vo vzťahu 
k Smetanovej opel1llej ·tvorbe na slOIVen· 
ských javi~kách. V diskusii národná 
umelkyňa Mária Hubová priblllila velkd 
interpretačnú tradtclu v oblasti smeta
novske j opery na javisku SND. ( -uy· l 

• SLOVANSKf: TANCE, op. 46 a 72 
A. Dvoráka v pôvodnej verzii (pre tzv. 
štvorručný klavir l zazneli na druhom 
matiné sezóny 1984-1985 pre Kruh pria· 
telov Slovenskej filharmónie, ktoré sa 
uskutočnilo 9. decembra minulého roku. 
Bola to ďalšia pozoruhodná udalosť, kto
rú umelecké vedenie slovenského re.pre
zentativneho symfonického teleso pripra
vilo pre svoje publikum: veď orches~ál
na redakcia Slovanských tancov praktic
ky vytlačila z koncer tných pódil je'j pil
vodné znenie, určené primárne pre do· 
máce muzicirovanie - v minulosti tak 
časté, dnes, žiar. už ojedinelé. A prá
ve svo jské ovzdušie radosti z hudby. -
umocnené profesionalitou intel'!Pretácie 
- vyiarovalo z muzicirovania na spo· 
mlnanom koncerte. Peter Toperczer a 
Marián Lapšanský podali výkon hodný 
ich povesti. 

(-iv· ) 

Uznesenie z celoštátnej konferencie Hudobná výchova v procese 
formovania vedomia mládeže v socialistickei spoločnosti 

Z J.nicilatlvy Zv!lizu českiOSiovensk~ch 

sk1adateJov, :OVäzu sl•oveiiiSk~ch skladate
lov, Zväzu českých skl·ad:atelQIV a kon· 
centný.ch umelcav, Ka<tedry hudobnej vý· 
chovy Pedag.ogickej f.aku1ty v NLtre, Sl,o
venskéoo hudobného fondu, Caského hu
dobného fondu, C~ej hudobnej sp.oloč
no.std sa v Nitre v dooch 6.-8. novembra 
1984 uskutOČII111a celootá.tllla konferencia 
pe.dagogických a vedeckýleh p!'acovn!kov 
o huoobnej !Výchove •V Jpnocese f!llľmo.va

n!:a vedomia mláidaže ·V .sooia.Usticdtej ~
ločnosU. 

Vychádzajúc z nov6h·O .škol&kéh.o záko
na i zo záverov celoštátnej kanf·erencie 
učltelov analyz.ov!all :referá.ty a dis kusné 
pr!spevky kooferencie terC!jšl stav a per· 
spekHvne úlohy hudol:m.ej :výchovy s·o 
zvlá§tnym zreteiom na školskú hudol:m.ú 
výchovu. 

o,o8JS1tntc1 k•anle.r.encle p.odirobne asve:t
UU atáz.k<u 'Výz.n111mu hiud!by ,pre jedillliCa i 
Iudsk<ú spo~oOnast v podmienkach dy
namickej premen'ť sveta a st·UiPňujúceh'O 

sa bo.ja .dvoch MaWlý·ch svetových sús· 
tav. Z-dôrazňujú, že pestCll'.'anie hudby n.le 
je len povLlllllosťou •voči !llášmu veiikému 
ku1túa'nemu '8. hudobnému ,ded~s.t!Vu, ale 
je neocLmysUrtel!Ílou súčasťou formoVIBnia 
človeka soc!alil:stlok ej spoloočnosti ·a epo
chy budov811lia k omuniiZmu. Hudba totiž 
vý:zm.aan.ne pomáha razv~;at oHo,vý žd:vot 
díeť·ata, napomáh·a •k .vznl,ku Madných 
postojov k ž!V!otu · a s vetru, spoluvy,tvá•ra 
kl·Udiné vztahy k blodno.tám, ov,pl}Wňuje 

špeci.Uokým spô.sobom kognLtlv.ny rozv:ol 
osol:m.osti a tým tprah.l'bu le 1 pozn•an!e 
a prež!van!e svata, napomáha ·r,oz.YQju 
tv oorlivých sil človak<a. V ,praxi sa uka
zuje, že hudobná výchova. k·to.rá spros
tredkováva cesty mloadých Judl k hudibe, 
nie ~dy pln! - z obiakltf-tnych i sub
jektlvnych •Jlr1č~n - sv,aje záMa1illé úlo
hy, čo v konečných dôsledk•och môže 
oslab!t dynllllll1ku rp.okrokových loonc~p

c!t výchovnovzdeláMao!ehiQ procesu. A i 
preto sa nie malá čast mla·d~ch J.udl ob
racia k ut111'llarist•Lcký.m ,Pos.to jom, k ma
lomešti.ac.kemu spôsobu ži!Voota, k pasivi
te, k Júbi'vému 'll ~ba k záb81Wlém!l cha
rakter·u h.udby. Je p.rato úlohou celel s.p.o
loonos,t! a sa.mozre~me ú11)11ou 11udob
ných pedasógov hloadiat cesty k náJl)ra.ve 
toh.tQ S\poločensky neú-nosného sta!V,u. K 
tomu v.!;!llk m u9lia byt <Vytvorené niektoré 
zásadné ipod.m!en.ky, med!zi ok!torý.m! na 
poprednom mieste stoj! otáUa skvall·tň:o

v,ania. s,polupráce v.šetkýoh z·a!llnteresova
nýc.h zlož.!e·k - .rezortu šk,ol&t'\"a, k.ultú
ry, t<v!llľ!IVých rmäzov. ústredných, J<.raj
ský,ch, p.rf!Pa·dne akoresn~ch správnych or
gánov v oboc.h replllbli káoh a ďalšieh or
ganizáci! pOsobtacLch :v •danej ·Obl<IISti a 
povolaných k .real!lzácll zámerov novopr1-
jatéhQ záJ<.ona. 

K z.le.p.šeniu súčasného Slt>a'Viu •P.ľ lllto 
účastllllci 'I'I!UJV!'ih•u~ú tieto kOillkll'étne 011>at· 
renla: 

l . V oblasti predtkolskej vfchovy 

l. Dôsledne sa sta.nat o úroveň hudob
nej pr~pra'Vy v jasbLaah a matetrs,ký,c.h 
školách v špea!Hokých kontakroch s 
ostatnými od•bcmm! estet!cl<ej výchovy 
( po.hy.bové, •rečové atd. l ; 

2. Vydávať materiály, J<•toré pomáh~
jú r:od!~ J2Qd1ei·at sa rn'a hudol:m.ej prl
pra.ve ich dati a vy~'v.at k .tým'tlo úlo
hám masové médiá. 

ll. V oblastiach základnej a strednej 
ll koly 

3. Realizovať a 110'LVIjat mimotriedne 
fonmy hudobn'!rvýohov·nej cprá.ce (zvlášť 

zborové hnutie, hudobné k•r.úŽiky l a sú
časne s tým zmeniť zásady od!1Deňova111ia 

učbtef.ov, t. j . započtlla•VIat tieto systema· 
Ha ky organilloYiané Čli~mosti do !ch úväz
ku. 

4. Zabe~ečiť pLné materiá lne vybave· 
nie škôl 1poúrebami pre hu.dobruú výcho 
vu a priohl•ladat na d.alšl 'VÝ'\'·OI d!dak.u.c
kej •technLky. 

5. Tam, kode sú n a ro podmáeruky, za
bezpečit v pl·naj miere od l. 11očn!ka 
zS vyučovanie hudobnej 'V~C'hiQIVy uči~e· 
Jom &probovooým ~pre hudobnú ,výcho
vu. 

6. Zriaďovať §peciálne prof.Uované ško
ly s r'OZŠ!·renýlm IVYUČ·OV·nntm hudobnej 
výchovy [pod Ia tzv. o lomoucikmlo mode
lu l a to tlak, aby bol! ustlan:av·ené v kaž
dom ·kTaj1 a ,podl\a podro!en()k 1 v da1-
šlch okTesoch. Využlvat Uato škoJy .pre· 
prl,pravu uahádoofov o učltelské šh1-
<Jloum. 

7. VzbJadom k tomu, že oprá<Ve v .ob
dJOb! dosrp.levan•~a je .mo~né ef~kltiV!Ile pro
mov at ž!'V.Dilné postoje ml'adýoh Iud!. je 
potrebné xabezcpečlt, aby novoz.aváodrumý 
predmet estetri:c.ká 'Výdl'ovoa bol zast1i!pen~ 
na 'Vš etkých tYIPOOh strednýoh škOl a vo 
všet!kých l'oôntk:och. Mal •by lbyt .k;onc~po
v,an ý s .prth.l!oad1lillt~m 111a na·jrniQIV·ši e po
z.nat'ky a trendy spoločnJOSitt a houdby. 

Ul. V oblasti prlpravy a ďallieho 
vzdel6vania učUelov a hudobnovt· 
chovnfch pracovnikov 

8. Slwallt!niť p,rtpr•avu učá.terov hudob
nej výohoovy na vysokýc,h §kolách, a t,o 
tJak,to: 

a l zjed.nOO'iť pofl.ad!l!VIky ona pr~j!manie 
poslucháčov !ý·dh od/borov, !kde je za:stú· 
pená hudobná výohoVIB; 

b l uprednost-ňovať pr.l .prJ.jlm'llcom kQ
nanl uohádza~ov, 'k.torl ·aJbsol.voV!al! oba 
cykly Iudovej školy umen~a; 

c] rozš!riť siet stredných pedagogic
kých §kôl a zvýšlt počty ic.h ž~!llkov s 
Ol"!Emtáoi.ou i pre \1YUČOVande .nJa l. sNp
ni základný,ch §kOl; 

dl znovu zriadi t ,pedagogické brJedy na 
gymnáziách s l'OZš1rený,m p.OIČ't'QIIl h.udo.b
nej výchovy a h'rY rna hudobný onástľ'oj; 

el z! ska va t maturantov konzer,vatórúl 
pre štúdium hudobnej výohavy na pe
dagogických faJku:ltách a sk'Vial11ň·ovat 

štúd~um tých predmet<ov rua konz-ervart6-
rlách. kt-oré sa §tuduj.ú na .pedagogic
kých faku.lttáioh v BJpoobácH s ihudolmou 
výchovou ; 

fl hru na nástro)! na peda•gQgických 
fakultách realizovať ako šoeolálny sem!
ná.r lndivLduáLruou for.mou podobne a.k<> 
na Judových školá,ch umenia a 'k0111'Zerv.a
tór!ác h [l posluchálč na :vy.učovac!'u ho
dLn.u 1. 

9. Pirl ,klono!.pDV'Ml! náipl111e odboru hu· 
dobná výoh·ava uvažov•at a'lllticol(paJČIIl.e, ot. j. 
p11~pravovat nových uč!Jteiov na neustá· 
le sa menLace podoby a furukc4e hudiby. 

10. Vzhladom k spoi,očenskaj záivažnos
tl tavu populárnej hudby a jej podielu 
na živote mladých I.udl je treba poslu· 
cháfo,v hudobnej v~dhovy na ped·ag;ogic
kýoh fakulltá!Ch pr~pra,voW!ť n'a mJádlll'll
tle tejto problamat.iky v jej stályoh pre· 
menách. Poreto sa dQporuč:u·je V!Člendt to
bo učivo do učebných plánov a .osnov. 
a to už od I. ročnlka. 

11. Kva-n,t!tatLvne 1 IObsa·hovQ illlltenaJ!
fbkovat dalšie vzdelá,v.an~e učirter.ov hu
d·olmej výchovy v s.poluprácd mln·lster
st1ev škols.ttva a kJUltÚ!ry ,pri ~ý.ChtQ úlo
há:dh. 

12. V súvis losti s potrebami sk'VIalttňo
v,ania vedúctctl kädl!'ov zá.u~move.j ume· 
leokej činnosti .roz.šl•rit rprofil ~~bsolNen

tov hudolmo -umeleckýoh škôl !nšllmlmen
tMnych odborov o výučbu dirlgen1Ského 
minLma. 

IV. V oblasti výberoYBj hudobne.j yf· 
chovy 

13. I keď ludové škQly umenta patr1a 
k reLaJtiMne dobre fungujúcim článkom 
astetl!cko-výchOV'ného systému, k~oré sú 
jeno neoomyslbteln,ou a !inJtegrálnou sú· 
častou, je patrebné z.abezpeč!t: 

aj zvy.šavanle kiapac!.ty a podla mož
noootl 1 rozš!,renle siete .t~cMo škôl, 

b l :mnenlt dotB11!11j,šl st·a'V pll'lij!Illi8Jilila na 
ĽŠU tak, aby rneholi k•ladené p.rekážky 
žt.adaterom, u ktorých sa .p'ľ'6jav! záujem 
o lliás1irojov:ú .tmu 'V nesk·on§om velku, 

cl z.abez,pečH vysako§k!oJs·kú pedago· 
g-iclúl pr(prevu všetkým uči.telom ĽŠU. 

V. V oblasti organisačnu-iniUtuclon41-
neho zabezpečenia hudobnej výcho
vy 

14. Zd.okon<arovat spoiUJPTáou medZI! re· 
ZQ!"t·a ml škQlsWa a 1kul'tlú.Ty a to najmä 
n a sbrednej r.i·adiacej tírovnt ['SIPOluprá.ca 
Y obl•astl doalšieho d·o§koluv,antia oa pod.). 

15. V rámc1 existujúcich veťlec.ko-vý· 
sk'lllmných pnacov!Sk (Výskumný ús.tJaiV 
pedagogiok~. Qgt,ay te6111e ,a dej!n umenLa 
ČSAV, SAV1 Hudobné oddelenie Divadel· 
ného ústa·v:u M!nisterstv,a školstv'a CSR, 
Hudobné lnforunačné st·redis·ko, a 1.] usi
lovať sa n1elen o lkoordináolu ·alk1tWvU 
Z'amer.aných na ihiudobno,ped,agogLc:lu'l 
problematlk,u, ale venovať čast ke,paci· 
ty pomoci pedagoglakému výskumu. 

16. Zmeniť or1enrtáo!u hudobno·,peda · 
gogickéh'O Vi·skumu v tom zmysle, .aby 
od pas!Wleho reg!strov,ania Gt<avu a od 
klrá~k·odobých úloh ,prešiel 'k ~~Lklt!Mnemu 

vy,t.vá,raniu nových IPBrspekHv·nych kon· 
c~pc.JI hudobno,yýchOVIIlej rpráce a skú
mal v praxi doh efekrtlliv1tlU. 

17. Usilovať sa •O 'VZn1·k ,pal'tnerskej 
orglllilillzácLe CeSkej hudobnej s.poločnostl 
na Slovens,ku a všestraJilllB prehl.bovaf 
spolUip.rácu českých a !Slovenských hu· 
dobno-výchovných rpr.acoWl!.kOIV. 

18. VY't<Voriť 'V nakl,adartelst,vách le;pšle 
podm1eni<y pre vydáVIanle ~udOibillo·ped·a 

goglckej ILteraJtúry (najmä :Daik.tiviz·ov.a t 
edlciu Comemum musicum l, vydáivat pre· 
kladovú odbomú l'Lterartrúirru, v}'IWo!'lť sa 
mostatný .tlačový orgán p·re rleše:nle hu· 
dolmo,ped.agQgickej problematiky. 

19. Vzhladom k ·absencii ústred,nej dra
maJturgľe, kO!Illtiroly a evidencie výchrov
ných koncertov v CSR poveriť touto čin· 
nostou špeCIIal!zovaného prac ov.n!k·a z 
v.hodného p11acovisk'a [.na,jlepšie z nudob· 
ného oddelenia Divadelného úsNwu 1. V ý· 
chov.né k once!'ty je treba chápať Ilko 
významnú súčas ť výc.hovnovzd·elá.vacieho 
procesu a poskytnút JPre dch real~.záct:u 

podmienky. 
20. Usp()ľJa.dMeU.a te j.to k<onferende sa 

:ooväzu.jú k .romu. aby sa v prLme<raných 
in.terva.loch v:racaH k •PrOblema~lJ<e kon· 
ferenc1e a sledovali postup realizácie 
prijatých záv.erav, •Pripadne riešili no,.,o· 
vzniknuté úlohy a to i za s,pO'lupráce 
ď·alš!ch .kompeterutných orgánov. 

Z6:verom 

Vyahádzajllc z.o zá'kMdl!lých p·rinctpo.v 
pre91la.vby noašej výchovnovzdeláv.ace j 
sústavy a zo -sovoietlskych skúsenosti, zh r · 
nutých na júnov.om plé:ne ( 1983 l Ov 
KSSZ, je poflrebné za rozh·odujúci člá· 

nok v procese cetoopoločenskej hudobonej 
výahovy pova~ovať šlrolo. 

Naša soc!Ja!Lstioká škola mOže sv·Oije 
zá.kl·adné !POSlanie, výchovu h·B.Il' monicky 
rozrvlnutai osobn osti , ~01rá 'bude schopná 
11lešlť onové ú!IO'hy našej socia,liisN.ok e.j 
spoločnoS/tli na pr.ahu nové·ho t1slc.roč1a 
pLnH len v.tedy , ked sa ohsahov.o i štru.k· 
turálne zabezpeči ná iež,!Jt~ ,podiel este· 
t!okej a v tO'l])lto lľámcl i hudobnej v~ · 

chovy. 

HUDOBNA VÝCHOVA V PROCESE FORMOVANIA VEDOMIA MLÁDEŽE V SOCIALISTICKEJ SPOLOCNOSTI 
( Dokončeruie z l. st.r. l 

Spomlnal sa $iež priaZJnlvý IYlply.v a'Mfvnej práce v 
s.peváckoom zbore na vyt·vorenle spráivnyoh medz!Iud
ských v.z(ahov. Posledný reterM dr,uhé.ho rokovacieho 
diía sa dot~kal uplatlllenia NOIVej k<Oilcepcte na ume
leckých š·koUwh a .jaJ V\piyV'u na zefektl'Vinen.le 'vý.oow· 
no-vzdelá'Vacieho procesu. 

Program záverečného dňa konferencie otvor.Uo vystú
penie za:h~·,aničného hosťa, prof. Ka.talin Forraiovej z 
Budapešti. V s vojom referáte, dOIPl•nenom o uká!Žiky z 
hodin hud:obne j výchovy zo š kOl s nazštrenýlm :vyučo· 
vanlm hudobnej výchovy, demonštrov&la 'VY.Sokú úrovei'l 
vyučova111ia hudobnej výah.ovy v MDR, dos!ahJnut-ú uplat· 
nenlm Kodá·lyovej metódy. 

Posledné •pracovné zasadnutie kunferencloe sa zaobe· 
rulo riešenlm 5. temat·ického ok.ruhu: Ciele a potreby 

soc.i.alls tioke; hudobnej vý,chovy. Zo š tyr,och pôvodne 
prbhlás~:~nýc·h ·referát,ov odzneli len <tri, ale ·P'ľ·og.ram 
bol ,roz.š!rený o d•al:šie tri referáty, preradené rz :pred
chádzaj;úcebo .d,J'Ia. Prvé tr.! referáty sa zaoberali funk
ciou hudobn ej výlchovy pr! f•011movoo1 ovadomia mládeže 
z ,rôznych aspek tov. Predjpokladam 1pre •účinné ·výchovné 
pôsobenie hud:by ,je osveijenie ISi jej ooobLtel rači, jej 
estetických hodl!lO:t. Hllld.ba ne.pôsob! iha .na rozrv!janie 
citovej strá.n·ky mladého človeka, ale stimuluje aj .r·oz
voj jehQ l·og.lakélho myslenia a O.VJPly;vň:uje jeho kognt · 
t!v:ny výlvoj. V •raferátloch SJ!l dalej konštatovalo, cle mlá
dež n.avstev:ujú.Ca gymnáziá, stlredJné od•barné školy a stred
né odborné u'člllštia ta,kime.r .vôbec onepri•c.hádza do styoku 
s vážnJOU hUidbou. P.ráive 'v obdob! dosp1evarua, kde by 
fol'mat!vne ;pÔ90ben.i·e hudby boLo žl'ad,úce a mohl·o účin
ne ovplyvňiQIVaf vedomie a hodnotové post01je mláťl eže. 

povinná hudo•bná výcho.va prestáva a možnosti, k•toré 
poskytuje estet!C!ká výchova na gymná'Ziá•c'h a stredných 
odborných u'čHLšt!aoh, sa pre ned•ostatok ·k<ValLfikovan~.ch 
učiteJov vO.bec nevyužlvoal!. Je pot<rebné v <11omto sn1ere 
podllllknút opatrenia na ·odstránenie s pomenutého .ne
dostaJtk<u. Pooledný ref-erát [pojednfival o súčasnej s~t.uácd1 
v mlmoškdlsk ll!j a záJu;~movej hudobne•! činnosti , poukázal 
na sk•ryrté, dosiaJ' máJo využ1Jté mo~nostl •tejto činnosti 
pre hudlobné ,vzdelá,vanie mládeže 11 u,piatnenie jej k rea· 
tlvnych hudobnýC'h schopnoo.tl. 

Na rzá~r koolferencle prijali jej účns11111c1 uznesenie. 
ktoré Zlhrnulo 'Výsledty konf·erencie ,a rnaJV.rhll konikrétne 
opatrenia, vztah;u~úce sa na hudobnú !Vých ovu Qd pred· 
§kol-ského obdobia až po oblast jej organiz.ačno·inštltu · 
cionáln eh.o za:bCZ!Pečenia. 

HELENA CERVEŇOVA 
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65 o ba v ého 01 zerv 
.Pred 65 r ·o·kmi, tesne po v~.~:ruku nášho 

štátu, doMo .k udalosN, k norá ovplyvnna 
kult•úrny tivot celéh o národa. Zrodilo 
sa brMislavské konzervatórium. Bratisla
va vtedy ešte i'ba hfa da·la sv<>'t prof11, 
dok-onca aj jej medzinárodné .pos tavenle 
nebolo ešte celkom vyr iešené, ~ ba sa 
pripravovala na s v.ote cent rálne postave
n ie hlavného mesta Slovenska. Nová 
sprá.va musela riešiť zá kladné problé
my nového života v .republlke a nema
la ani čas, ani pros tl'led·ky - a často 
ant .dosť dobrej vôle - p,re t!l!ké čiast
kové skuročnosti alko bola oblast hu
dobnéh·o škobstva. A t-u treba spomenúť 
osobn ost MU.oša Ruppelctta, hudobnika, 
kul túrneh.o nadsenca, s kve lého organl
zált-ora, k tQrý rakmer z ničoho svojim 
zanleten1m a neúnavno u prácou si vy
nútil na ·prlslušn ých orgánoch naj.prv 
POIZ011nosf, pot·om prisluby a n a koniec at 
- hoc nesmierne okyptené - uskuwč
nen le svoj•ioh IPožiada~vl ek. Iba jeden ro.k 
po vzniku československého š tátu došlo 
k súhlasu zriad.if ús~av, na ktorom sa
pod náz.vom Hudobná šk ola pre Sloven
sko, 111eskôr Hudobná a dramatická aka
démia - začal tivot konze rvatória a ce
lého s lovenského hudobného šk·olstva. 

Bez vhod'l!ých vyučovaci·Ch priestorov, 
vyhovujúcich nást11ojov. bez fi,nančného 
z·abezpečen ia začlnalo kon ze11vatórium 
svoju existenC'iu. Miloš Rwp,peld t sa ne
sta l teho riad~terom pre rôzn e osobné 
aj politicky motivované rozpory a na 
miesto. ktoré mu 'Pľlirodzene prislúchalo, 
bol povolaný Frico Kafenda. Osobne vo
či Ruppeldttovi tu išlo o faž.kú k rivdu. 
No 1.1: hlad iska ďa lšieho vývoja školy bo
lo menovanie F. Kafendu ro~hodujúcim 
pozltlv.om. Kafenda bol dokonale vyŠ'ko
lený všest·r<truný ·hudobnlk, koncer.tujúci 
klavirista. sklad:atel, vý·bo rný organizá
tor. Z ťažkých začiatkov postupne vybu
doval hudobnovýohovnú .Lnšt~túcdu, kolo
rá sa mohla dôs tojne pos tav!t po boku 
renom.ovaných konzervatórl! Prahy a Br
na. Vedel s i vybrat sprá.v~ne pedagogické 
sil y, sá m sa mohol podielať na výuke 
na trôznejš!ch ·odborných predmetov, te
ho um elecká a riadltefs ká a utQrita pro
filova la ·celý vý.voj šk·oly. Pedagogický 
zbor bol spoč.ia.tku malý, ale os.obnosti, 
ktoré v t'\:om pôsobil!, lbo'li velké - kla
vlr i&bka Anna Kafendová, huslisti Nor
bert Kubát a Gustáv Náhlovský, učitel 
spevu Josef Egem, o niečo neskôr s kl a
d a tel Alexander Moyzes, dir igenti Oskar 
Nedbal a Josef Vtncou rek a mnoh! in!. 
Skola sa r.ozrastala ·a t do š!rk y, rozšl
r1la sa o nové umelecké odbory, triedy 
dych.ových .nást.rotov , org.an, dramatické 
oddelenire, neskôr [rpNwda, .až po 2. sve
tove j vo jne ] v.:Dniklo a t oddelenie taneč
né. 

V rok·och 1927 a 1928 vychádzajú .p rv! 
a bsolventi. Iba pät z rkaždého r-očn!ka, no 
te med zi nlmi a i n eskroršia koncer.tná 
klaviristka Nona Smi~árová a neskoršia 
speváčka SND, národná umelkyňa Hele
na Ba ntošová. A v .tých to rokoch už na 
škol e š tudu.ie 1jeden rl ·!1v·orcov s l ovenskej 
moderne j nl\or,odnet hudby - Eugen Su
choň . 

A tak a•ko .prLbúdall š-k•ole ooky a trie
dy , odchádzatjú d.alši aobsolvent!, medzi 

nimi &1 bud.úce ved úce osobnosti moP,er
n et slovell'Sket ná.rodnat ·kulNlry, dnešnl 
nál)(lldnf a zaslúžili umelci - slcladare
Ha A. Očenáš, D. Kaľldoš, S. Jurovský, 
T. Arndra.šov.an. B. Uľlbanec, dlr.lgentl T. 
Frešo, L. Holoubek, L. Slovák, G. Auer, 
speváci S. Hoza, J. Kš!rová, Z. Na;pra
vilová, M. Cesánylová, G. Parpp, kpncert
n f umelc-i M. Kari-n, E. Flscharavá-Mar
woňová , A. Móži, dramatielk1 umelct J. 
Ja~mnický, M. Huba, M. Gregor, F. Diba.r
bora. K. Machata, J, Pántl·k, M. Král,ovl

. čová, E. Krlst!Jnová a da•Hlf a dal.ši. A s 
nimi desiatky dných llilld·obn!kov, ktor( 
n a,.plnil! oa:še dwadlli, orchestre a neskôr 
spohrvy.tvárall siet hudobného š k.olstva 
od ĽSU -~ :po VSMU. 

Kafendovská éra prechádzala at ťažký-

ký tYiP šk·oly v o·ových. l udovodemokra
Uckýoh podm1e~ach. V rom S'lllere sa 
oč.enášo.vské rvedenle stalo základ!ným vý
chodiskom rvývota kon.zerva t611ia ako so
cial1stickel školy. 

Po •krá~kam obdob( .provi zórif nastúpil 
do rle dlref.sk e.t funkcie Michal ViJ.ec, je
dinečná umelecká, rtadltelská a fudsk á 
osobnos t. V mnohýOh smeroch bol rla
dLt·elom 'ka'fendw.ského typu. V~estran
ný pralk.tický hudobn!·k, dlrLgent, k.ompo
nlrsta, klaV'irlsta .a organtsta, skúsený r ia
ditel velk•et hudobne j školy. Mal dok·o
nal•ú W"edstarv.u a·ko majú pr.acoV'at jed
notlivé oddelenia šk.oly, poz,nal presne 
k lady a nedostat ky každého vyučujúce
ho. Ked nabol spokojný, povedal svoj ná-
2íOr, ·poradU, a jeh·O r ady nebolo možné 

Hlavnf prejav na oslavách jubilujiceho bratislavského konzervatória predniesol 
prof. P. Zika. Mylllenky jeho preja;vu vyvolali pozomosť ftčastnlkov Slávnost
nej pedagogickej rady. Sn tmkra: J. Srubaf 

ml etapami, sprav.á!dzanými n epredstav!
t efnýml finaončnými a 'l>l'lestorovýml korí
zami, !Prežila vojnové obdobie, k.edy ju 
museJ•a o pusMf väčšl:na j.ej českých s po.
lupr.acomfkQV, významných .peclagóg.ov, a 
bolo t re!ba •budovať oový pedagogický 
zbor, no rpo všetký.ch s tránkach, o.rga
nizačn.et aj umeleckat, to bola základ
ná báza celéh.o ďalšieho vý!vota školy. 

V J:loku 1949 konč( ·rladi.te lské obdobie 
F. K·afenda, drater.!IJZ naj.dlh.š-ie rl·adl-tei
ské .obdobie v žiovote š koly. Vznikom 
VSMU odchád~.~:a on a s nfm celý r ad 
vynika:júclcth u líitelov na túto ·noo.vú in
šti túciu. Nové lVBdEm'ie š koly .na čele s 
A. OčenAšom zač!na dal.šiu, päfr.očnú eta
pu. Bola pomerne- lkrá·ttka, no riešila zá
važné úlohy, ·ktJoré pred ňu pO'stavll1 no
vé skutočností. Bol to spomenutý .odchod 
v.e fmi kv.a lltnet časti pedagogt·okého ~bo
ru na nové pl'ac.ov!S'ko a nutnoot Ich 
&dekvá.tnet náhrady, bol tu pokus o pre
meruu kona;ervMóri.a .na Hudobné gym
ná>Zium, rpokus .praoovne n·áročný a aj 
neúspešný, ktQrého }eóinýim kladi:>m boli 
sk•llsenostt a ké nebezpeČI!lé te negovať 
osoblmos t konzervatorta lneh o ty:pu štú
dia .pr.l sn·aháoo o nezdra.V't1 uniflkáctu, 
a oako te neb67lpečné medha.nic'ky prebe
ra.t mod·ely, nev.hodné pre naše ·Podm1en
·kY. Bola l!u a:t najvýznarmrnetjšia úloha -
vytvorit bázu pre prechod n•a soclalisttc-

neakcaptovat. Za ŕeho pô.sobEmla zač.ala 
š kola fungovať ak:o tichý, d-o:bre bežiaci 
stroj. Niekedy ~ pritlchý, lebo sa o ňom 
mt.mo školy málo vedelo. 

S nástupom rdr. Zden·ka Nováčka d{) 
~unkcle r!Ja.ditela nastal obr at predovšet
kým v smere .ot.vár.ani·a c iest do vel"e j
ného žilVota. Výsledky práce sa začina
j.ú .prezenJtov.lllf overe:tnos!'l, 111a jopr.v n a 
ú!lovni m6Slta, ipot·om Slovenska, trepwbli
ky a rzačinajrú s a realizovať a t ,jej .k.on
bakty so ~ahr.a.nlčim. Nemalý vplyv tu 
má at členstvo šlooly rv Asociácll eu róp
s·kych konzeiWatórii, kedy nllltmä za pô
sobenia dr. No.váčka vo vedúcej funkcii 
ootto organizácie dochá:dza •k mnohým 
vzáfjomným vlla.lbám - rvo výmene noto
vého materiálu, modernej hudoooej lite
ratúry, no na·jmä v konfl'ontáclách ú rov
ne brat!sl·arvského k olliZe!'IV•Mórla IS podob
ným i IJn§tt.tllct.aml európsk·e'ho ·a sveto 
vého výa;namu. 

Tu sa a•j otvárajú cesty k umeleokým 
zátMJctom do cudz·iny, žiaci, komorné sú
bory, orchester a zbor šokoly sa s vyn!
kal·úc.ltml výsledkami rz;účastňu tú nielen 
na domácich, a le at výamamných zahra
nl:čných súfa.žLach, _účinkujú úspešne v 
mnohých európsky.ch .k-ra·jlnách - v So
vietsk·om zväze. NDR, Madal'S·ku, Pol sku, 
Finsku, .TaliBiliSk·u, Spllilllels ku a Velkej 
Británii. 

Príhody líšky Bystrou šk nielen re festival 
rP.I'lspleť k bJ:Inenskému hudobnému C.... · 

tt valu ·významným !Premiérovým činom 
le .pre •operný súbor Stártneho dirv.adla už 
po dlhé roky ·vecou p restlže. V Ro ku 
česk·ej ·hudiby :padla ,prirodzene volba ·nra 
dielo Leoia Janáčka, k•onkrétne na jeho 
Prlhody lliky BystrouJky, ktoré sú ved
Ia Je t pastorkyne !POVažované za .. najbr
n enskejšiu" operu. 

1Prvé uvedenie novej lnscenác l·e [ 28. 
septembra 1984) sledovalo pochopit elne 
i d a lš ie dôleži té ciele. Jedno turb ileum si 
podá'Va r uku s druhým a do janáčko:v
ského wku 1988 má mat br.nenská ope
va na repertoári pokta l možno celý au
~orov o d•kaz. Ze t u zároveň ide o insce
načné prehodnotenie, o ·tvorivú ntlgáciu 

s tarých [ a t eda nastolenie nových 1 rllra
dfcii, nie je Iste p<rtl'ebné :z.dôraziíovat 
S Janá č:kovýml operami sa rv·o s vete d·eje 
mno'h•o pozltiVIfleho a ak marjú janáčkov
ské Imp uLzy 1 naďalej vy.žarov.af z Ja
ná:čkovho mesta, nezostálva a ni tu ·nič 
Iného, než uviesť v,eci do pohy;bu. NBJvy
še zač!na ·v zah.rani'či viac než u n ás 
dominova ť •trend ,,111ávraru" k pôvodným 
partltúra.m očisteným od náJnoou diri
gents kých retuši. Práve v pr(pade Bys 
troušk y >bola pri tomto naš tudovan1 už 
k dispozicii ·rekonštruovaná veNJla [na 
báz·e Dllle a Upského na:k•J.adartellS!tva Pe
ters l za•bezpečená s,pol•OČI!lýml slla'm1 ve• 
deok~h a vydavatelských Umov Css lt 
a NDR. FestivaJ.ová .premiéra m:ala ted·a 

D. Suryová [pes Lapák] aM. Kloboui!ková [By!ltl"ouška ). Snlmka : V. V<~ňák 

pred očami š irokej med!Li•n.áoroonet ver.et
n ost'l :PotVl'dit užilt<lčnosf .. staronového" 
ma•teriálu. 

rDiri·gento vi Janovi Stychovi návrat •k 
o rlg>lná·lu oedal mnoho .prá·ce: -veď práve 
v Bl'ne sa udrtaJ.a ·11elatrvne na.jne,poru
šenetšla tr.adfcia tohto Ja:náčkovho diela 
a •brnenské materiály sa stali faktickým 
výohodl~kom k očistenej vBNii. Tým skôr 
je vrŠak treba oceniť spôs ob, ak ým diri
gen.t ·p renik ol do .štýl·ových nuansi Z'VU· 
ko vo a;locžltet par,Utúry. Pl'll p remiére po
t reboval s ice orch ester ur.č ltý čas na t.o, 
a by sa jeho preja.v st·a·l plne vycibreným 
ra ná·l eži•te !p!/asltl:akýlm, aMšalk tto te bežný 
11B'V pr.i poddbnÝ'dh ]Jiľ!l>ežlltooUach. 

Alboolu.tórium .mo!no udeliť brnenské
mu zboru [ 7Jbo!'lma:tster Josef Pančlk ]. 
ktorému práve v tejto ope re pripadá tak 
dôlažLtá [ a•l hudobne a výt.~:namo.vo 
oz-vláEltňuljrúca] ú loha. O <Výslednom d o.j
me zhuoobn en éh o naštudova n ia r o.zh od-
11 rv naposledrnQm rade 1 vsku~ku mimo
N·adne s-pevácke vý k•ony. Tde bol! plne 
n a ovýšk•e .jednak tam, kde sa úloh u jal-i 
~úsen1 tanáčkoVIS'ki s pavátci typu Richar
da Novéka [ Rev!rnik 1. Vladimtra Krej
l!lka [rR.ech.wrl, Václava HaiU'a [Farár). 
AIUl.y Barovej [pes LapMt l a Jaro&la•VY 
Janskef [Jil>tulná postava l, ted>n!l!k pris
Lušnicl ml·adet generácie [tu uveďme za 
v.še!'kých aspoň Hanu Málkovft v posta· 
ve Li~iaka l. V znamen! p erfektnosti bo
li v.šark 1 vý.k0111y .pre<tstav!tel.ov menš!ch 
post á.v. 

Úloha reži.jonéh o preh odnotenia pri,pad
la rež·bsél"ov.i Faoan.tilkovi Preislerovi. Ve
domie nutnosti ruml en oproti dotera tšim 
zvyklos tiam pôsobt.lo iste in.š-pirativne, 
ale tak.t1~ moi!Zovalo :ruky. AkQ nov-o 
osvetliť diiale k tl.ku alegórie a žánrové
ho realizmu, hravosti a filozofických 
k.onklúz11, jemnéh o vý.znamového pradi
va a erotického ná•boja? Ako prekona ť 
osv·edčené postupy a nevY'J)rázdnif .p ri · 

Skola sa :postupne stu•la dôležitou k ttl· 
túrn,ou LnŠ'!'itúciou Bra tls lavy a Západo 
sLovens kého Jn~a ta. Sú to •každoročne de: 
slatky kultúrnych brigá.d p re významné 
In:štltúcle mesta, vých ovné kon c8'11ty p re 
pracujúcu mládež, .koncerty školsk ého 
orchestra, ~boru. s úbo l'OV a sólistov oper· 
néh·o súboru a a kc ie kultúrne n a tvý· 
znamnetšie - účinkovanie -o rchestra a 
7lboru n'a výchovných koncertoch SF a 
ich vys!'úpen>ia v rámci BHS. 

Bootlslavs ké .k.o nzervatórlum sa s talo 
a t dôležitou h•udobnovedeckou inš titú · 
ciou. Tu sa rodili nálvr hy celoštátnych 
učebných osnov .a ·Plánov, tu vznik li od
bor·né učebnice, použ!vané na sloven
s kých konzer.v.atóriá.ch, tu sa rod ia me
~odlcké sys témy so širokou pôsobnosťou 
.na naše ĽSU, tu sa a.j organ izu jú vedec
ké semLná.re s celoštártnou účasťou a vý
z.na mom. Je poohopitef.n é, že táto oblast 
činnosti školy a tet pedagógov sa pr e
miet.a rv p rvom rade do .ich vlas tnej J)rá· 
c e a do procesu stálej m odernizác ie vý · 
chovno-vzdelávacieho procesu. Odráža sa 
v obsah u učebnej látky, v metódach a t 
v materiálnom ·vybaveni. Je to n apri
klad elekt·roakustlc·ké štú-dio, jediné toh
to druhu v repub iLke, rnepost•rárda tefná 
súčasť -výuky •hudo lmých .teórl!, dej!n 
hudby, estetiky nástr,o t.ových literatúr. 
l&boratórium •pl'e hl·avné od borné pred· 
mety, pri •nahráva-nf žiackych v ýkonov a 
ich •konfrontáciách s nahrávkami vý
znamn ých umelc·ov. 

Konzer.vatórium bolo v-ždy školou su i 
generis. Al ked je dnes úradne vede· 
né v fl'Ubl'ikách stredn ých odborných 
škOl, te stá le zvlá~tnou školou, či už 
pracovnými a ·časovými nárok·ml na ž ia 
k·OV, počtom vý~n.amný-ch rabso1ven '!ov. z 
kt.orý.ch mnohl .preds tavovali a predsta ~ 
vu tú reprezent·at fvne osolbnosti slov en· 
ského kulliúrneh:o diania, SiPOtenim školy 
so živ-otom, •kboré je podstatnou zložkou 
výchovno-wdelá.vacleho procesu. tým, že 
žiaci každoročne z! ska va j·ú popredné ce
ny na rôznych cel-oštátnvch súťažiach 
a že meclz;i n~md ná'jdeme .a;j l aureá.tov 
vefký·ch zahraničných súťaž!. alebo týn1, 
ž e ne n et .ped.agog toky .pracujú .reno
movan! skladatel·ia, Interpreti, členovia 
vý,zna.mných h udobných telies , že v iac 
a·k:o p.olovica pedagogického zbot·u sa ak· 
t!Wle zllčastňute na verejnom umeleckom 
živote. 

Za 65 rokov existe ncie bratisla vského 
k·onz.el1Va'!ór1-a absolvovalo tu viac a ko 
3000 posluc.hlíčov. Medzi n im! desiatky 
neskorš!ch významných s pevákov, her· 
cov. tanečnilkov. •k·oncer tn ých umelcov, 
sktl adlatefov .a dirigentov, .a le sú to a[ 
st•ovky ·týoh mel')ej známych a n ezná
mych umelcov, k.torl .pôsobia v našich or
ches<t.ro ch , profes~onálinyc.h speváck ych 
zbor och. v hudobnom školstve a predsta 
v-u jú základňu súčasného aj budúceho 
h udobného ž·Lvota nášho národa. 

Velké trad!c!e mt.n.ulosti sú pýchou 
kaUI.et inštLtú cie. No sú súčasne a i zá
väzkom :pr.e ich dalšie t"Ozv1 jan1e, sú vý· 
ZNOU pre d-alšie napr edovanie a plnen ie 
n ových . ešte nár.očne\šich úloh. 

PAVEL ZIKA 

tom obsarhové ·bohats tvo? Nle kcle sme bo· 
11 sve!N<am1 akéhosi puriz mu [napr! ki a 'l 
v roovi j.ani masových "pr!rodn ých 
scén ). Inde :zasa pr.evlá<lala snaha po 
prU!:š prt·amočJ.arom vyjadreni [ nepr ime
r ane pompézny záover s pl yn utia človeka 
s pr!r:odou]. Režis érove j prác i, krore j sa 
podrladil'a 1 ch oreogra.fia hosťujúceho 
Borisa Slováka, vyšli >Vša k v ú~trety d·va 
momenty. 

V prvom rade v.šetci uveden! 1 n eme
no.van! h erci .pre. ja<V'ill mimot"iadnu akti
v.t.t·u [ti s taTš! upla mili navyše svoje bo· 
haté skúsanosti s Janáčkovými oper a
mi a Janáčk•om vôbec ) . svoj vsku tku ži
vo:tmý vý kon bu podal·a najm!l J. Jansk á . 
Dr uhým m omen tom bolo scénické ri eše
n ie hosťujúceho výtv.ar.n!ka Oldr icha Si
mAčka [ oceňme a le a·j k·ostýmy Mady 
SajtarovejJ. S~máček sa po•k úsil vela 
naporvedať fun'kčne u platnenou k inetikou , 
jeho zámery .je však potrebné náležite 
techn!lcky dotiahnuť. Réžia 1 scéna vytvo
.rill predsravitelom postáv dostatočný 
p r iestor :pre .ak·ciu, čo bolo velmi vý· 
znamné: č~m oviac sa rtotiž šetr ilo pohy· 
borvými [ 1 tanečným i l akciami, čim vla
ce t tl·a·dlčných momen1ov sme •v inscen il · 
c11 márne hladall , ttým sHnejšle vyst upo· 
vala do .pQpredia ú loha rkaždého reali · 
zovanéh o detailu. 

V brnenských denných kriti ká ch bolo 
hned po premiére na adresu inscenácie 
vyslovených o emálo pripomienok. S tým 
bolo možné a bude 1 naďal ej potre lmé 
počitaf : prrehodrnocovanie domáceho in
scena.čnéhoo š t ýLu >Čl zovyk oslovia •n ie je 
l ahlké .a nutne v yvoláva diskusie. Základ
né vy·ka·očenl·e ov novo m somere bolo však 
nutné a je sprá.v111e , nové po.ňaHe sa ale 
iba hla·dá. Nastupu júca gen.erlicia t anáč
kovskýoh režlséro.v d ostáva taktQ v Brne 
vel.kiú pr!lež!tosf. Jei :z;odpovedn os t te 
však velká. Z negácie daného by ma la 
vyrastať myšlie nk ovo .náročná a zrozu· 
mlteine realizovaná kreácta. Nová br 
nenská Bystr ouška k nej vy.ki'Očila mu· 
týmt, trochu vf\.havýmt krôčkam i. 

)J iU FUKAC 



SLOVENSKÁ 
FILHARMONIA 
23. XI. 1984. L. v. Beethovao: Leon6ra č. 3, predohra, 
op. 72 a; F. Mendelasohn-.Bartholdy: Koncert pn ,leJa. 
vlr a orchester g mol, op. 25; R. Sčedrin: Poet6rium 
na básne Andreja Vozneseoského. Koncert pre básnika 
so sprievodom lenskébo hlasu, mielaného zboru a sy.m
fonického orchest·ra. Slovenská fllharm6nla, Slovanskf 
filharmonickf zbor, zbormajster Pavol Baxa, dlrlgeat 
Byslrlk Reiucha. S61Jsti: Ida Cernecká - klavir, Dag
mar PeckovA - alt, Boris Kumaritov (ZSSR) - recJ. 
tA cia. 

P·opulámn predohra L. v. Beethovena pod Re.žuc-ho· 
v.ou taktovkou zlskala SlJ)ráyne stavebné i t axnpové pro
porc.le. Od:rmel·a v presvedčtvom, vy:vá.ženom poňatl a 
dôkladnom technick.om vypracovani. BH~La ·bola plno· 
krvnému, ako akademick ému chápaniu. 

v Sčed·rlnovom P.oetó111u svretol sa poslucháč s cei9m 
radom Jedlnečn9ch nápa-dov a originálnych 1"1ešenl. 
Vzhladom na to, že taž119k-o v9razu celého opusu zverH 
skladater •t'eclNHorovl - básni:k.ovi [·ostatn! sp.olullčLn· 
kujúci maj.ú na !>pôsob quasi melodramu sprlevodniú, 
z.vukomalabnú, neraz ~ak 1 výrazovo umocňuj,úcu funk· 
eiu 1 a <tex.t nebol sprlstupnen9 v ~elom roosahu (žia
dal by sa .preklad všat•k9ch ver.šov 1. nedokáa:llll poslu
cháč pollom jednozn.a.čne a 1plne pochQpit autorov zámer. 
T·oto je súčaSllle aj vysvetlenie, prečo SčedrJ.nov opus 
ne:vyvolal u •Obecenstv.a takú ·rezonancdu, a •ltú by sl pre 
sv·oje nespo.rné kvaUty zaslúžil. Táto .pripomienka sa 
vzfahuJe naJmä na odrull'ťí polovicu diela a z tejto zasa 
najmä 1118 kódu, !ktorá ·(;pre nez<Verejnen!e :textu a t9m 
zavinenú nezrozumiteln.ost 1 :pripadala neú.merne dlhá 
a únavná. Pozor.uhod:né boU úseky, v ktor9ch .domino· 
vala sklad•ntelova originálna invencia, kde úspQ.rn9mJ 
pros.t.ried:knm! - .!ba 1komb!náclou n.iekolk9ch s ólov9ch 
nástr·ojov 1pod rpredná!š~m9m :texrt.om - d·oká.znl vyvola.( 
hJ.bok9 a /l)ľesvedčiN9 účlnok. Z lntenpretDv sl uznanie 
zaslúži .popri štandardne •vyspelom SFZ 18 s kúsenom re
cltá:torov.l KuméllľJtov! na·•mä 'V9·kon D. Peck·ove], ktorá 
mala za úlohu vy:stlhnúf charak-ter preJav.u l!UdoveJ s_pe
váôky v plačkách, zak'll-naodlách a pod, T~to n ezvy.ldiÚ 
úlohu zvládla na .pozoruhodnej úrDvni, a to ta-k 'into· 
na.čne l v9razovo. 

Výlkony J.dy CerneckeJ sa IV.Ždy vyznačovali :vysokou 
mierou umelecikej !Zod:po.vadnosM, ·presnosti, dokonalého 
ovláda01ia remesla. Tentokrá.t IV Mendelssohnovi sa ob· 
ja.vL!a ďalšia, navy.še domlnu•jtlca čl'lta, k:torá v .do.tera.J· 
šlch v9konoch b9Vala s knomnej§l·e zaS'Vúipená: individuá.l· 
ny, osolmos m9 v.kl.a.d. ~oprJ s uverénnom ,zvládnuti tech· 
nlck9ch fines za~Larila :v jeJ .v9lkone 11prLmno~t citu, 
ušJachtllosf, ·v,rúonosf 1 ~woot spojená s bohat9m tie· 
ňo.va·nlm farieb. Opätovne sme sa .pres.vedč111, že špič· 
kové v9kony .na pódiu SF môžeme lpočuf a·j od domá· 
cich umelcov. A tento fak.t nás o to ·viac potešil. 

29. a 30. XI. 1984. O. Flosman: Cesta, predohra pre ,.el
kf orchester venovaná rSlovensket fllhal'!ID6nU k 40, vf· 
ročiu SNP (premiéra) ; A. DvofAk: KODCert pre violou· 
čelo h mol, o.p. 104; J. Brahms: 3. symf6nia F dur, op. 90. 
Slovenská filharm6nia, dirigent Libor Peiek. S6lista: 
Tsuyoshi Tsutsumi, violončelo (Japo~ko) . 

Z charakteru ·hudby Flosma.novej pre.miérovanel pre· 
dohry môžeme usudozovat, že sa jedná ·:> skladbu, ktorá 
sa usiluje spojlt Tetrospektlvu zo sťlčnsnostou. Rem!· 
nlscenčné momenty dostáva lú vo FloSdTlanovom .pohla· 
de črty !staJ nostllllgle, ktoré miestami, na,pr. h lboik.ou 
kantilénou v kontr.abasooh , akoby vzdialene .pri·p.oml· 
nali širok·odychost plôch D. Sostakovliča. Pravda, sch é· 
ma predohii'Y nedovol!J.a Flosmanovi sústredlf sa n a v9· 
stav.bu ~iršlch plôch. Is tiÚ mieru. nartíšarua jednoliat·osti 
pr údu prinášalo ;pestré !nštr.umentnčné rúch.o, záJuba 
vo farebn9ch efektoch, 'V s!Ti edanl .kootras,tON, v kon· 
.certantnom pr.lnc~pe U'platľ\ovanom medz.t biclml nástroJ· 
mi navzáJom 1 v kombi.nác11 s in9mi .nástrojov9ml sk.u
plnn.mi (na ;mä dychmi]. FJosman v hladanf v9razu (až{ 
aj z latentneJ v9NIZov.eJ .poe!ltky rprlslušn9ch n·ás!T.ojov 
- napr. r9chle staccaltove !pasáže fagotu n.avodautú 
kar~kujúc! charakter v9razu, na'Protl ·tomu kombinácia 
vlolončelov9c,h piz.zlcá.t IVO funk.c11 sprievodu ·k dycho
v9m nástroJom dodáva hudobnému prúdu ist9 d·ruh ne
rozhodnosti až poohybovačnost11. Narastanie dy.namlcké· 
h o prúdu FJ.osman rád ukončuje gradáciou z l·omern·ou na 
s pôsob z latého razu, a-lebo prek.vapLv9m efektom náhle· 
ho z jemnen4a. Cast.o uplatňované momenty prekiVapenla , 
náh le zvra.ty, Lnštľ'umen~·ačné a ďai§I'B zmeny doká.žu 
udržať vnlmaciu pozomos t posluchli:ča. 

Pešek svojim 'J)'rl!Značn91m !Í1Vorlv9m t emperamentom 
poznačil a J prem!éTONanú s kladbu. Opieral sa o toch· 
nickú a umet.eckú !Vy-spelosť ·lednomv9ch hr!čov, či sklU· 
pln, tn·žll z neJ, vychutnáva•! farebné nuansy, osved· 
čené l meneJ o!lúcha.né nástrojové kom'bin.áci·e a okrem 
t9chto jadn O\tlliV·OStl usLlov al sa aJ udržať súvislost hu· 
dobnéh o pr·údu pri hladanl presvedôlvéh-o sklbenia čas
to sa menlacLch náladov9oh h ladln. 

V porovnani s Ra jterov9m cháipanl·m Pešk.ov Brahms 
nevyvoláva! .d{)jem rezignácie, .ktorá ~ sy.mfon~ckoon 
priebehu ,dospieva k uvolneni·u a vyrovnaniu. Peškovo 
chápanie Brahmsa IVYClhádulo z na•turelu jeh-o 1lvor1vel 
povahy. Bolo V'Ltálnejšie a :priebojlnejšie, v9datnelšie 
načleralo a ·určovalo lm.teJYllitu orc'hestrálnyc h farieb, 
vlnilo sa rv slln ejšlch ,poryvoch, kitoré sa stávali sk oro 
konfliktami. Táto tendencia prechá.dzala a 1 na lyrlcké 
polohy, poznačené is tou m!er.ou ctroveJ ex,pan zie pred 
filo.zof!c.kou medLtáciou. V91k·on orch estra bol spolahld· 
v9, prezrádzal rezonanciu na dir!gentove i~lračné 
gestá. 

Popri nespome vysokej ~ntenpreta:čnej úrovni Peško· 
v9ch v~k.onov za vr.c.hol ·tohto k oncerru 'POkladáme vy· 
stúpenie fenornenáln.eho la<Pons.kého violončeHstu. Tsu· 
y.oshl Tsu.vsum! je vel•ký hudol>nlk, kror9 neomraču1e 
JPOSluchl\ča intenzbtou zvukiu, nie dokooal9'm mltl.m sa 
s ln'terpr·etovan9'm dielom. Jeho koncerpcia Dvoráik.a 'bo
la osobl.tá , d lametrá~ne ·odli§n.á .od všetk9ch predchá· 
dzaitíclc h, ·kt-oré na IPÓdJlu SF odoznell. Práve svollm me
dltatlvno·hlbav9Jm char81kterorn. vn11t01Nlou koncentrá· 
ciou, a le súčasne 1 u vol nenootou a technickou suvere
nitou ideáln e •využit ou k vy jadreniu .toho hlavného -
poetickosti v9razu, dok·á.zal si jap'Onsk9 umelec plne 
podmanH nadšené obecenstvo. SIIroda, že úroveň orch es· 
<trtilllleh·o 5flllľ levodu [.kitorý -sa nedokázal zvukov.o •prispO· · 
sob lf te Jto OISOiblte J .kon cep eU] nabola n.ielen rpo strá.nk·e 
technického vyrpraC'OVania, ale a•j v 11álade l tónovej in· 
tenzlte ro.vnocenná veJ,kému v9konu sólistu. - lk-

K pä'de 
SLovenskej hudob· 

n eJ verejnosti je me
no ,jubllujú.ceho d<lr i
g.ent.a Bystrlka Režu· 
chu ( 14. januára 1 
dobre známe z rozbia· 
sov9ch a <televlznych 
programov 1 reJ.á{!!l, 
či gramofón{)v9ch na
hrávok, Vyras tal v 
Br aJt!Jsla.ve, v rodln· 
nom prostredi, k toré 
v.šemožne podporo11a· 
lo .rozvoJ Jeho hudob· 
ného ·t·alentu. Od det· 
stva študoval hud·bu 
pod dohl adom po
prect.n9ch, v!acstran
n e .ori·entovan9.ch o· 
sobnostl: či už to bol 

Snlmiloa: Z. M'Lnáčová 1profeso.r Státneho 
kotweľiVatória Ernes t 

Kr.!fan, dómsky ditrtgent 18 sklooatel Alexander Albrecht, 
vyn!k.atCtci organista, kl av1·11stn a s kladater Stefan Né· 
meth-S811Il0I'!nsky, alebo di1"1·gent, violončelista a s kla
da•tel dr. ĽudONft Ra~ter, ktoréh o žiakom bol Režucha 
po matul11te na bWalom I. štátnom gymná!Ziu v Bra
Uslave 1 na VSMU 111 r. 1953-55. 

Nemalou mierou s.a na f.ormovanl !~ho .budúceho ži· 
votného :povolania podielalo Ltpsko so svo!lm čul9m 
hudobn9m živatom .a výda;tn9m :pestovanlm bachovského 
i .schumannovsikého kult·u. V r . 1955-58 bol poslucháčom 
na tamoJšeJ Hochsohule fUr Musik, kde ho v dlrlgovanl 
<Viedli Fra.ntz Jung 18 Helnz Rôgner, v hre na klavlrl 
Amadeus Webei'<S!nke. Konzultoval aj u F. Konwltschné· 
ho. Stúd.tá v Lljpsku ukonč.i.l R~ucha .r. 1958 s vyzna· 
rnenanlm. Ke<Me moonenMI:ne nemohol nastúlpif do pra· 
xe, pokračov'&l v štúdii\! n a VŠMU u d r. Ľ. Rajtera a zis· 
kal tu ďa~! .d!~plom ·r. 1959. 

VyzbrOijenéalo dvoma d1·plomami a praxou vo Vyso· 
koškolskom st1Jbore :priJali Režuc.hu r. 1959 za asistenta 
šéf:dirtgen·ta .brat·islavského .rO'Zihlasového orchestra s po
vinnosťou na·hrávaf s rOI'llhl!IISOv~ telesami v Bratisla
ve a rKOšlc!.ach f s funkciou hráča na klávesov9ch ná· 
stroJ.och v ·orcJhes'tl11. P.o llláv.rate z ·vojenskeJ lJT'!liZeručne<J 
sLuž;by (absolvoval 'IU vo Vojenskom urmeleok·om stí bore 
k·pt. J, Nálepku), vymenovali Režuchu v r. 1962 za 2. dl· 
r!genta SOCR,u. 

Práca IV rozhlasovom orchestri um~la mladému dl· 
rtgentovi dôkladne sa .oboznámiť s cel.ou problematikou 
nahrávania, so šlrok9m spektrom žánrov orchestrálne J 
hudby. S .t9mto !telesom ako :profesionál absolv.oval al 
prvé kontaiklty s ik·oncert.n9m ,pódiom, a to nielen doma, 
ale aj ·V 2ahranit l (NOR, Taliansko, ZSSR l. AJ v roz
siahleJ .d!skograflll IPl"Vé Reruchove tituly gramona•hráiVok 
sa v!a.žu na toto teleso. S .náplňou <liri.~:ent.a rozhlasové· 
ho telesa súviselo zv9šente zamerania sa na súčas· 
nú domácu s ymfonickú !tvorbu. Za naštudovanie novi· 
nlek svoJich generačn9ch vrstovnlkov z ls knl Režucha 
čoskoro U'ZIIl'anie .v .podO'be dvoci)J. Cien č;>. hudobneJ 
k rUDky 1( 1985, 1966 l a osobitné U'{llla.nle sekcie hu dob· 
n9c h .kritikov ru~ •kiValLtné nlliŠtudova n!e Hud·bY pre zbor 
a .orchester od l. ZehJen~u [1967). 

Rolky .plynuli, avšak potreby Tazhlasového vysielania 
svojim .pomerne n lzkym rpercentuáLnym zastúpenlm s.ve
·tového symfonického repertoáru Umltovall amblcle mla
dého d1t1igenta. Ked' sa .r. 1988 zakladala SF Košice, 
'l'.OZ·h odol sa <Režucha prJ,J!tf v n e j .miesto hlavnéh{) dirl· 
genta. Úlaha rpodiel af •sa na budovani v9chodosloven
skliho hudobného centre s a mu zdala byt ·velmi prlfaž· 
Uv á. 

S no.v9m ·pô&dbtsk.om spá•jala sa a 1 zmena pracovne! 
náoplne - z ·umeleakého 1pracovnlka, k tor9 produkoval 
rozhlasové nahTáiV'kY, m usel sa nevyhnutne sta t dlrl· 
gent-pedagóg so stra.tég·!ou budovať od zá!Wladov nové 
o.robestrá•lne :teleso. Režucha po prlchode do nového 
prostredia ~ačal post~e do práoe o.rchest·ra, a ko i <lo 

K život ému . u 7 Cl 

Ak s a o šestdesl·a· 
tye<h rokoch v opere 
SND hovori ako o 
,.zlateJ é r e sólis~ov", 
nabolo •to len pr.eto, 
že ·V ·te jto dobe ,vr· 
c.holiJ.a kariéra nie· 
ikolk9ch speváckych 
.osobnos U ( Cesánylo· 
vá, Mar.tJvoňová, Jak·ú· 
be.k, Zahradnlček 
atď. 1- V tom!e obdo· 
bl sa k nl!lJvyšš!emu a 
neskôr už neprekon.a
nému lesku r.orz;v!nul.a 
mladá generác ia SlPB· 
váko:v, opúšfaJúca u
melecké školy kon· 
com päťdesiatych ro· 
kov. ,.ZJ.atú éru" spo-

Snimkin: Z. Millláčová luvytiVá·r a ln aj Peňaš· 
kovej Múdra žena, Ku· 

char.ského Lens k!IJ a n!ekof.ko ďalšieh •kreácii mlad9ch 
spevákov, medzi ictorýml Ľuba Barlcová .patrila k t9m 
najtalentovanej§fm. 

Roden9ch al:tlstlek ·Je a·ko šafránu a Ba·ricová vo chvl· 
laoh, kedy op.Ctšfala VSMU ako Olga z Onegina ňou 
bola, rhocl nasko11šlm školenlm sa IBI hlas posUillul n a 
rozhranie tra:dlčn9oh mazzosoprltnov9ch rpolôh. Na ja· 
visku opery SND sa proostavl'llfi madr!•galom, ktor9 mnJ· 
ster z Luccy prev.zal zo svojaj Omše D dur a v upra· 
v.aneJ IVel"ZU IVložll <lo ·úst ·bezvSírlnamneJ .postavy v dru
hom dejstve Manon Lescall't. Už tu a potom tiež v n.a
sleduJCtcich ·postavách (napr. v Egkovom Revlzorovi, 
no na·jmä v .úlohe Concepión rv R'aiVeloveJ Spanielske j 
hodinke ) ukáiZala v.šetko, to má mat peľ'S,pek tlvny s pe
vák: hlasové danosti, herecké schoqmostl 1 'prltažliv9 
zja·v. Ako herečka inklinovala Ba·r icová viac než ostatn! 
prlslušnfc! IBI generácie k realistickeJ drobn okresbe. 
Mohl<a ·to .byt osobná inklinácia, no i poučenost z disku· 
sil, v ·k.tor9ch sa v onom čase hla d.a li s pôsoby zdlva
delnanla opery. Herecké .snažen.ia umelkyne jednozn.ač· 
ne uspeli ,tam, kde 9a IBI dogt.alo rpodipory od réžie, spo· 
l·uhráčON a .kde Je'l •h e reck9 št91 k orešpondova l s dra
matrurgiou. v ln9ch prtpadoch aspoň vytvárali tvorLvé 

. 
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hudobného života celéh o regló;tu vpriadaf svoJu umelec
kú aktivl<t·u. 

s .voj•lm predsnv.zatlam 1Pr!.spôsobll a•j d r.amaotorgiu n o
vého telesa. P.OSitlliPOIV8la .od k las!ck9ch symfónii ,k ná
ročnejšlm .orchestrá~ny.m sklad.Mm. Poč·as R~uchovho 
pôsobenia v Košiciach (do .r. 1981) naštudovala SF úcty· 
hod<n9 kmeňov9 r eper.toáor, ktm9 ohrM!č.ovala tvor.ba 
predst avLterov sv.etovej moderny ( Bartók, Stravins kiJ), 
sú.časné novinky i osveďtené hodnoty tzv. zlatého fon· 
du tvo!'by domácich autorov. Režucha :ro svojho postu 
rozvinul ,pl·odoo spoluprácu so slo.vensk9m! skladater
m!. Jel ·V9siednlcou ·Je existencia špecllflck9ch t ypov 
skladieb, ·ktoré vyhovova·b! .obsadeniu 1 dobov9m možnos
U.am orchestra [A. Moyzes: Pa.r.tlta na poctu Ma·jstra 
Pavla, D. Kardoš: Res phllha•rrnon!ca, opusy L. Ho· 
loubka, a le a j sk ladby mladšloh prlslušnlkov, dnes ·už 
pl'edsta:vLtelov strednej sklada•telsikaJ generácie - L. 
Buvl-asa, O. FerenO'Zyho, J. Hntrlka, L. Gerharltta. J. K•o· 
w nlského, M. N&válka, 'I. Parlka, J. Pod.pr.ockého, T. Sal
vu, l. Zel.jenku, J. Zimmera a nlekolk9ch česk9ch auto
·rov. Osobl•tnú zmienku v .tetto súvislosti zasluhuJe tiVor· 
ba v9ch odoslovenského s kladatela JO!Zefa Grešák.a, kto
·l'á zás luhou vzorov9ch .naš!Judova.nl B. Režuchu značne 
postúpLla na priečkach h odnotenia nlelen v domácom, 
ale aj celoštMnom rkontex.te. Tendencirn podporU t·VOl'li· 
vé armblc!e a vyzdv!•hnúf Jwali1ty tohto autora vyústilo · 
čoskor.o v :pľodnú symbiózu Grešák - SF Košice na čele 
s B. Režuchom. Vda•kn nej ·patri dnes J. Grešák medzi 
popredné osobnosti slovenskej hudobneJ kulTúry. Grešá
k ova Panychlda odznela premiérovo pod Režuchovou 
taktovkou rv rámci ·abonentn9ch koncertov CeskeJ fU· 
h avmónie, ·čo bol•n udal osť ·historického v9zn8imu. 

Roky mnpazl!vej práce pri·nášali čoskor.o OVOC•iB. SF 
s vollm 1V9Zn.amom postupne prerastala V9chodoslovens.k9 
kraj a vystupovala aJ v ďalšieh mestách - na Pleš· 
fanskom fesuvale, v rámci Hudobného leta v Trenčlan· 
skych Tepliciach , h os(OVlala l .v tPrahe a ďalšieh čes
k9·ch .centrách. Už od •prv9.ch rok ov exis tencie absoi· 
vov~ l n n·J zahranLčné .turné ( •PĽR, MĽR, BĽR, ZSSR, Ju· 
hoslávia, TaJil ans ko, Spanlel•sko, Portugalsko, S va jč.lar
sko) . 

Okrem toho Režucha pohostins ky dlrngoval v NDR, Ru· 
munsku, Br.R, PĽR, MĽR, •Rakúsku, Juhoslávii, Taliansku, 
ZSSR, ate aJ v USA, Mexiku, Slng8Jl)úre, vo Venezuele, 
viack<I'á t v Egy,pte. 

Za zásluhy o mimoriadny umeleck9 r ast SF Košice a 
za ·ús pešn é uvád.zan!e diel sl·ovensk9ch autorov udellll 
Režuchovl Cenu Zväzu slovensk9ch -sklada:telov v oblasti 
lnt'Bl1pretácie za rok 1970. 

Bystrlk Režucha je typom moderného d irigenta. Svo· 
ju boh8ltlú 1JvorL1.<ú inšpiráciu uvedomele usmen"iuje a 
kontroluje racionálnym nadhlado m. Moment umeleckej 
rozva·hy <dominu je aj v s kladbách, kde Intentné pokll· 
šenie nechať sa strhnúť .obsahom k zveličen iu ten1pn 
čl lntenzl1y zvuku Je vel.mt s ilné. Jeho d·~r1gen.tsk9 lľ·U· 
kopis charakte!'izuje starostl!.vá práca nad detailom, 
technick9m 1 dynamic.k9m vypracovanlm. Svojim pev· 
n ým rytm!dk 9'm cltenfm dokáže viest, udržať a formo· 
'vat napätie hud.obného .prúdu. Zelezná logika a ne
spomá hudobná .inteligencia vedú h o pri kooečnom .for · 
movanl 'Výsta.vby k !presvedčivému celku. P.atrf k tej 
s kupine dirigentov. u ktor9ch sa hudobn é cltenie spája 
s obd<IV'llhodne preclznou prácou rúk. Jeho citlivé a 
presné pokyny dodáiValú hráťom pocit istoty a t9m do· 
káže mob!l1zova f ich koncen.trá cLu k vystupňovaniu v9· 
k onnostl. K t9Jmto vlast·nostlam sa .prl·pá ja 1 rešpek to.va
n!e št9l·OV9·Ch požladaiV.le k a skvelé sprevádru~čské maj· 
.st rovswo. 

Svoje dirigentské umenie využlva tiež pri .pedagoglc· 
keJ činnosti na VSMU. ·kde je od r. 1978 odlbor.n9m 
asistentom v ·dirigentskeJ triede národnéh o umelca L. 
Slováka. Jeho diTigenttké schopnosti zavážll1 a j ,pri kon· 
kurze v r. 1979, keď ho .pri jali zn dllr!gen.ta ptwého 
slovenského symfO!Il~ckého .-telesa. V ·n ovom prostredi 
Režuc h ovo umenie ·e.šte viac v yzrelo a po zásluhe vy
ústilo od sezóny 1984-85 vo vymenovanie za šéfdlTigeruta 
Sl·ovenskel filharmónie. VLADIMIR CIZJK 

v 8 IC OVEJ 
napätia so stt1JpenC81Ill! vyšše j mt.ery štylizácie operného 
h ereotv.a. BaricoveJ hlas sa vy~načoval zamatovo teplou 
~ma•vou far,bou, ktorá >S!POlU s lnt-erpretačn9mi a št9lo· 
tiV.orn9m! schopnosfn.m! umelkyne Ju predurčovala k 
ideálneJ .interpretáci! klas ického ruského, no ti~ fran· 
cúzs keh o repertoáru. Zia l, s Dalilou sa stretl a len na 
.konoertn9ch pódiách, ·Pre Mi•gno.n a Charl•otu je.j skôr 
na taliansku operu orientov&n9 repert.oár SND vôbec 
.neposkytol možnost. Tak·t·O jej francúzsky repertoár po· 
pri menšlch ·úlohách, ako stí S!ebel z Fausta a Marga
réty a NLklas z Hoff.mannov9ch rozprávok kulminoval 
v Carmen, s k·torou .debutovala najprv v DJGT v Banskej 
Bystrici a ,potom ju s~vá·rnila v dv·och br.a tislavsk9ch 
!nscenáciác,h. Bola to Ca l.'men skôr sebarvedomá a po· 
vahovo silná než zaliečavá, v speváckej Jnterpretácll 
s pôsobivou kulmináciou v démon1ck9ch pasážach (ka r· 
1ová ária]. Skvelé <Prlležttostl poskytla Barlcovej r.m;.ká 
opera a speváčka to využila k presvedč!IVému ume· 
leck ému zisku: od šantiveJ Olgy, cez chlapčensky t·vr
dého GusJ.aoo z Korosakovovho Sa:dkill, cez oh ladno-krásnu 
Mal'inu Mnlškov.ú, starecky zlostn,ú 1 ta jomnú grófku 
z P!.k'OveJ dámy, 1po šaľ'mantnú Končnk<Ovnu z Knieža ť a 
Igora, v ktoreJ ma jstr.ovsky vystihJ.a roztúže.n'Ú atmosfé· 
ru let neJ noc.! v ·perlivej 'Palete v9razov9ch a fa rebn 9ch 
odtieň.ov. V početn9ch Inscenáciách Verdiho opier sp!e
Vlél'la Bal'\IC<liVá tTl men.šie (Flor a , 1Fen:en·a a Madde:Ia:nu l 
a dve rvalké ú1o.hÝ [Azucena a Amneris ]. K mezzo .od· 
boru sklú.py verLzmus Je l poskyt·ol ·dve možnosti: zvodnú 
Lolu a l)Jokor:llJú Suzuki, v ktor9ch mohla adekvátne 
upla tnit s vo ju 1predstavu h erectva. Ako tiVárna umel·ky· 
ňa sa všaik pod rukou r~séra dokáza la •pretvorit do 
úplne odlišn9.ch polôh dlsciptinovaného .h ereckého 1 
s peváckeh·o v9kon.u, :v ktorom sa št9lovost a striedmosť 
nez.amleňali s bezvýMZnostou a bezradno u statickosťou. 
T8iktto sa je j Orfeus z Glucikovej .opery 1 Judlťh z Bartó· 
kovho Modr.ofúza, .hoci ·1noterpr.etov81Ilé s desatr.očn9m 
o.d9tUpom n ,podla no:tov9ch zápisov oddelené taltmer 
dvoma storočiami, stretli na úrovni št9·lového zvlád· 
nutla par.tov ri postáv. 

Nielen hlasové.",,ianooti, .ktoré boli u BaricoveJ vždy 
nepochybne ~n vý§okeJ JÚI"OV!Ili, a le aj muzlka llta a spe· 
vác ka !nt·ellgencla o!Nára Jú opernýun spevákom cestu 
aj na •koncertné pódiá. A tak sa Baricová úspešne 
popasovala s ora:tómy.ml partami Haydna, Händla. Mo· 
zarta. Dvofák a l Verdiho. S. ALTAN 
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"· Národn9. umelec JAn Cikker venova1 
sv,oju Qpernú prvotilllu rodnému mestu -
Banskej Bystrici. A hoci tbolo dl•elo pre
miérované v SND už 10. novembra 1954, 
na scéne banskobystrickej .opary malo 
svoje pľ!Vé uvedenie až !l'. 1968. Teraz sa 
Juro JAnoilk opäť vracia na svoju "do
mácu" scé:nu, .aplaudova.ný nielen obe
censtvom, ale l samotným autorom, ktorý 
sa zúčastnH jednej z ,prvých repriz In
scenácie ( tpočas osláv 25. výročia exis
tencie opel'Jlého saboru l dňa 9. novem
bra m. r. (premiéra 26. októbra m. r.). 
Tak, ·ako ·pred 16 rakmi 1 ·teraz mal .ré
žiu Koloman Cllllk - a treba povedať, 
že úspešnú, vychádzajúcu na·jmä z lyrtc
·ko•baladlckých tó.nov diela. Mimoriad
nym! umel eckými par.tner:ml režisérovi 
boli dirigent Miroslav Smld a výtvarnik 
Pavol Herchl. Bez Ich ·v.kladu sl len ťaž
ko možno predstavH komplexný účinok, 
aký v opennoll). nálvštevn!kov! ostatná_,po
doba opernej prvotiny Jána CLk.kera za
nechala po zhl!adnut! d.ňa 9. novembra 
1984. VQ:ácne vyrovnané sily trooh zre
lých umelcov, ·ktor! tvarujú profl.l opery 
DJGT dLhé roky, dali možnost k za
mysleniu sa nad sebarealizá.clou mimo 
Bratislavy žljúc!ch a tv·ortac!ch dtvadel· 
nik·ov. Zvlášť je .ta•káto ÚIVBh'a aktuálni\ 
po vy~počuti st sláv.nostného prihovoru 
!1ladlteJ.a DJGT Dušana Dobr1ka, ktorý 
vychádza.júc z jubllei činohry ( 35 rokov) 
a opery ( 25 rokov) - upozonn!l nielen 
n a aktf.va oboch súborov, ale 1111 na prob
lematiku malého prilevu nov9ch. .per
spekt!vnych ·kádrov. Osobne som však 
apt!Jmista, mysUm sl, že !pOStupne sa BI 
banskobystrická operná scéna st_ane pre 
mladých .režisérov, výtJVarntkov, dirigen
t-ov, speiVákov ·B Inštrumentalistov atrak
Hvna a s ďalšiml absol.venltml umelec
.kých hudobn9ch dl•scipl!n sa vyplnia a:j 
terajšie medzery v k-ádrovom obsaden! 
divadla. Pravda, to me }e l en vecou ume
leckej stability divadla a jeho drama
turgick ej politiky, ale aj ná·boru smerom 
k ná!Vštermikovl, propagácie hodnOt tohto 
stánku umenia, kroré h rá - napriklad 
JPOprem lérovú ·opernú rapriz.u - pred 
nenaplnen9.m hradiskom, a ro ·v krajskom 
mest.e. hrdiacom sa rô2lnorodou kultúr
nou minulosťou l prftomnosťou. Pr&vom 
sa !teda pý.tame, <Či sa využfv.ajú všetlky 
formy r a·j tie zdanlivo "-osvetárske" a 
namQderné) na to, a•by sa pr llá·kal divák 
n a také h·odnotné Inscenácie, a•k•ou je na
prfk,lad Juro Jánošik. Lebo hrať pred po
loprá.zdnytm hfadtskom, je vskutku ná
ročné, vyčenpáv&júce a niekedy na hra
n l·clach elánu 1 regenerácie sl!. Ak sme 
prešli od jub!lea operného súboru. čl 
podielu ·~!'Och vedúci ch umel eck9oh pra
covniJmv k otá,zkam nutnýc.h .metód ·Pl'O
pagačnej a ná·borovej práce, dst·e t·o nie 

Návrat Jura Jánošíka 
autorom). •prl~pOsobl.ac lho tak zá ja7idO
vým podimlenka.m a dramaturgicky zov
rúc dej k rýchlejšiemu spá<du. 2íborové 
scény niekde ·pôsobia statickejšie, viac 
sa však dari ·kolakt!VInym telesám t am, 
k.d·e sa podari javisk o "rozoohrlat" tan
com. Choreografloká spolupráca Karola 
Tótha a. h. a Mariána Cu,pku (vystu
puje na ·javisku .ttež .sól!stl<cky) sa pri
kláňa k sú·borov9tm .in§plráctá.m, pretave
ným dtvadelnou potrebou, presnosťou a 
profesionalitou, ncavyše s mladým! taneč
n!kmt. Srachttcké tance sú plné .pôvabu, 
aLe l nalv!ty •podč!arkinutej vydarenou 
fl!gúrkou ta.neč.ného ma jstl'a Plccol!niho 
v poda:n! M. Procházku. 

, je náhoda. V~etko spoLu súvisi, ba do
konca l umelecké operspektlvy sa budú 
tejto opernej scéne ·črtať reálnel~!e, a•k 
sa bude ne11navne zápasU o stáleho a 
vemého d1vá•ka. T.a·kéhQ, krorý .nerezlg
nuje !tba na Puoctnthp ·a Ver,dlho, ale pri
de l na tituly modernejšie, hlavne však 
kvalltne umelecky odvedené. 

disproporcie n~bol! n9tolko 2ljavné, 8'by 
nar:úšall celkove iJ>rla.znli\'Ý dojem. 

NBitvýrarzmaj.š!e sa do spomienok vryi·o 
hudohné naštudovanie Jul'B Jánošika Mt
rosla!Vom Smid'Om. Mo!no sme sl d·opo
ster má·lo uvedomili, že z robto poh'OtQ
vélw sóborového dirlgent·a s mnQhoroč
nou ume-leckou .praX'ou vyrástol kvalitný 
operný dlrlgant. Je lt<l ba:datefné na je
hQ zretelnom rukopise, ·ktorý ·IIIllklinlll1le 
k jemnej~im, 1Pastel0Vt6jšfm far.bám, ale 
aj 1118 citlivom vedeni spevákov, "ustr!eh-

.Jur,o Jánoš~k vyznel oo Javisku vyno
venej bud'OVY Národné'ho domu (ktorý 
prekonal IPJ'~Iemml -lnterlérov·ú zmenu) 
ako ·lyricko-baladický, .nespome aj oslav-

Scéna a 2. obrazu. 

n e 1VYznl.aVBi~úci tlltul, ktorý l 'Pri preva
he rcnnan.tt.zmu v lnterpretác!i diela má 
prf.tomný at soclálno~krl11cký moment. 
Za lto tP&trf umanle K. CIIIBkovl, ale aj 
Pavlovi Herchlovi, ·vy.IJVá.mtúcemu situač
nú a dobov.Q lkol<lristlku deja a diela. 
Na malej scéne ban.skobystrlck~l opery 
sa dloDredu rátal<l s m1tnostou rýchle! 
prestavby (na zá)ja.zdy •• . ), s abmedrzu
lúc!.m 1Pl'lles1:orom domáceho ~avtska, al1e 
al s dobovými r.eállaml. Vý.tvarnD-'kostý
mové riešenie piatich obrazov (režisér 
vynechal obraz súdu, z krtorého Jáno
šlkovu á.rlu Zasvlt.ne deň pranilesol na 
zá:ver diela l .rešpektovalo mož·oostl di
vadla a komonnejštu konoapclu režisé
ra, k.torý nemohol sta.vať "masové" scé
ny s nespočetným! kolelctf.vnyml ·telesa
ml. V d·etalloch možno P. Herchlovt prt
pomemíť menšie nedôslednosti v kro.joch, 
snád i nerovn.omernosť medzi štyli.zá
clou kost9tmov "zbotnickeho sveta" s 
reá!Jnosťou šlachUokého oblečenia. ale 

Sn!mlw: P. Danko 

nutf" ceLkovej ·ktvall1:y hud•obno-voká•lne
ho na~tuóovani·a dbel. M!rosla.v S.mid vy
modeloval z PB'l"tl:túry Jul'a Jánošika svet 
plný lyrtzmu, poéz~e a uta•jenej drama
tickosti : v pamäti zostane n apr. medzi
hra meelrzl l. a 2. obrazúiiil so všetkými 
nuansalllll dynam~ky, Qdl!šente charakte
ru jednot!Lvých obrazov - s ludovou 
zemltosfuu v 2. obraze, kontrapunkt om 
šlachtlcke.l elegancie a nustt.kálnostt v 
3. obraze, č1 v skveleJ polyfónne rozo
zvučanej hudbe 4. >Obrazu, umelecky 
9Ilád nBij.účiJmEI!šel v mnohorakosti nálad 
a sttuáclf. tPrltlmený dramwMzmus v úvo
de 5. obrazu - .pQprava Jánošik·a -
sa p,ostupne rozOQ:vuč! <v orchestri, só
lQVIODl l zborovom speve do gradu}úceho 
flnáJ.e. RO:znorodý pristup v dramaturglc
lrel výstavbe hudabnýcll obrazov naj
<vlac zau jal v orchestri. k.torý hral kon
cantl'ovane, precizne reagu~úc na d!rl
genttov.o g99t'O a koncepciu. 

·zo sóUstov sl odnáša pr!má.t v nie 
veftkej, a·le závažnej úlohe Zuzy Dagmar 
Rohová. Svoj .náročný vokálny part od
spievala v 4. a 5. obraze s mlmor iad
nou dynBJm!ck.ou •VY\Pracovanosťou, vokál
nou tstotQu a prtebojnosť•ou materiálu. 
Hosťujúci Joxef Konder bol ak o per livé 
vino - iskril, vlieval tteplo svojim hla
som, ohňom predvedenia. stále k ovovo 
l esldý.m, zaang.ažov.an e spleva•túci m t e
nor.om, ktorý mal výr!IQ:ovo.;technickú 
k.ulmlllláclu ·V 4. obraze. Bol vs kutku h r 
dinný, ale aj fudsky p ravdi!Vý. Pravda, 
zá,vereč.ný ·Obraz - tPOd šLben!cou - bol 
poznačený ~onderovou menoou hlasovou 
únavou, ale 1 jeho s!tuovanlm do úza
dia javiska, eo malo akustick é dOsledky. 
Z ďalšieh sóllst.ov sa mimoriadn e vy,pra
coval Mikul61 Dobol akQ Uhorčlk. J,eho 
basba•rytón je 7lvu0ný, prlebo.jn9, svieži . 
je ro tntel<igentn9 spevá.k, ktar9 posta
vu UIVedomele kreuje ( M. Doboš ie aj 
aslsterutom režiséra v ·t·ejto Inscenácii) . 
Z ostatných sólistov, ktor! prispeli k 
úspechu Qstatnéh-o .Jura Jánošika v DJGT, 
spomeňme A. Bystrana s citovo prežitým 
výlkonom (.Jánošikov otec). J. Vašicovťl 
- mladodr.amatlc'lru M!lku. s jemnými 
výrazovými podtónmi vo výstav.be úLo· 
hy, odbojne 2lnejúcl , možno l t•r ochu prl
tvrd9 hlasov9 preja·v Pavla Dvorského 
v úl'Oh·e želiara Skalu, Gajdošika Jura ja 
Sanitru, úspe§néh·o v •hereckej výstižnos
ti <Civo.jtvárneho zbo}nfka, s menšou into: 
načn.ou tkollzlou .v 4. obraze, korektne 
a zodpovedne spteva:lúceho Stanislava Be
ňačku a. h., •kitlorý bezchybne odvi edol 
part krčmára Záhoru, čl Milana Schen
ku, krorý zodpovedajúco vstúpil do cha
r.aktero.vej postavy J, Lôwen.burga. Ten
tokrát s.pleval .t 7lbo.r, starostlivo prip'ľa 
vený Dadnou Turňovou, n a pt'ofeslonál 
nel Iba na vlacerý.ch miestach priam su
gest!Wtel l.llliieleckej úrovni. Juro Jánošik 
opäť potvrdil sv.oju hudobn'ú, umeleck o
re&l!začnú žtvot>nosť a akltuálnosť ,.zása
hu" do .radov publika. Bodatl by našiel 
čo .na.)vlac prtaz.nttvcov v shredosloven
skOim .r.egtónel TER2ZIA URSINYOVA 

Režisér K. CI!Hk - akQ sme už· na
zruačlll - skrátil dielo (po dohovore s 

Stvrtstoročie banskobystrickej opery 
nýc h ja;vfsk, na druhej strane uváelrzanie .málo frekvento
vanýc h diel ( ča'Sto nePTávom zabúdaných ). Ptwým pred
stavenim tohto .obd,obla bola Mozartova ·buffa Cosi fan 
tutte. Nasledoval{) vydar.ené prediStavente FrešOIVej det
skej opery Marr.tln a sl.nJko. Zaujima·v.ostou bolo uvedenie 
Detvaoo V. F11•guša•Bys.trého v pre,pracovanom z.ne.nl. 
V nasledu·túcej sezóne •dmn!novalo vydarené stvárnen ie 
Verdiho Shmone Boccanegi'u .a Of>fenbach ovej Krásnej 
Heleny. Natle~fm predstavenim sezóny 1976-1977 ·bola 
Hahka s. Mon1u~·ka. Sezóna 1977- 1978 boLa vari n aj
úspešnej•šla v dotena·j'Šej h!stórl! ban sko byst•r!ckej oper y. 
V Jel .priebehu sa ipr:emlérO!Val.o osem d'lel - 'Z toho Štty
rl polvečerné: .obnovená Inscenácia .Andrašovanovej Há j
n~k.ovej ~eny, slovensk-á ;premiéra Cholmlnovovej O,pti
mlsHokej !tragédie, DO!Vé stvárnen!e Hervého vaudevillu 
Mamzelle Nltouohe, .PucCI!nlho operný ·w es.tern Dievča 
z.o zá.padu, slovenská .premiér,a Angel11ky J. lberta spolu 
s pnvým 1118št>udtovanim M e!·erový.ch Dreváikav a <baletný 
večer .pozostáVI81júc1 z VIktor ky Z. v .ostl'ák a a prvého 
uvedenia S!Jnačnlce . E. tPetr.ovej. Vyllli'k:ajúce bolo stvár
nenie jedinečneJ Lbertove j frašky, ·vermt dobrú ú·rov~"t 
malo n~·udovanle Chodimlnova, Pucoin!ho, Hervého, An
draoovana l Metera. V n asl eduj úcej sezóne uviedla ope
.ra DJGT IV slovenskej PTemiére Vendlho Falstaffa a op!!! 
pr ezen.t.omla vý;borné .naštudovarule P.ucc!nlho Madame 
Butrarf.ly. V sezóne 1979-1980 ·bola domLnantou Mo.za~·
tova Figarova svadiba (s tp r ózou namlest·o recLta titVov, 
zato s iperfektnýun hooobn9tm na;št'udOIVanim ). pr inosom 
bolo l .tvarovanie C&jkav.ské'ho Pikovej dámy a čs. ·pre
miéra oper ety A. Sztrmayho MagnM Miško. Oalšia se
zóna pl'lirniesla premiéru t rete! l vari najlepšeU Urban
covej opery Maijster Pavol VQ vzorovcxm modelovani 1 
tnter.pretác!u Pauer.ovýCh Man~elských k·ontrupun'k<tov. 
sezóna 1981-1982 ďaiJš!.u (tento r<I!Z lokálne stredosloven
skú.) úpl'BV'U Htrnčtarskah'o bál! u l paTciálne poo:oruhod
né naštudova nile WebBI!'ov·ho Ca•rostrelca ! Gounodovej 
opery Fa-ust a Mang.aréta. V sezóne 1982-1983 prekvapi
la úroveň :z:vládnutla Ver.diho T rav!aty - v •porovnani 
s posJednýml naštudo!Vanta mt .toho Istého titulu v SND 
l. v So ~ošice 1j.a1 krl·Uka tPI"Isúdlla primát. Velmi dobre 
bol tiež stvátrnený pucciniovský večer - dve časti z je
ho .triptychu: tPlá>št a G!ann! Scht•cchl. Objav-om ďalšej 
SBQ:óny v sJovensk~h .pomeroch bola donedäWJa zabud · 
nutá Dont.zettlho opar.ná paTód!a Viva l a mamma! i 
Offen'bach.ov IParrmky tpal'lfum. Na .vysokB!I úrovni bola 
reallzOVIIIIIl'á 1 populárna dvo)ica Leoncava llovýc'h Kome
d!81Il<tov a Mascag.nlho Sedliackej cti. 

Na jeseň minuléh11 roku osl6v.ila opera DJGT 25. vf· 
ročie svojej existencie. Naaladujťlce· riadky a6 poku.som 
kontúrovito vykresliť jej históriu. Vychádaajťl a premi
sy, le kaldé divadlo - zvlAiť hudobné - te umelec
kým komplexom a preto o ňom plati to, i!o o kaldom 
obdobnom jave: celok je viac nel púhy účet čast1 -
v 1tomto prfpade viac nel suma prfnosu jednotllvfch 
umelcov .(akokolvek na vysokej ,profesion6liaej 6trovni), 
ktorl profil jubilujúceho súboru vytv6rall a vytvAraj6. 

Zatiatočnlcke ll'()ky (1959-19&4) 
Prvá "'Pä~ročrulca" 'ba.nsk()bystrlckého javiskového sil

boru je jedinečným obdob!m v deJinách profesll()llálnehQ 
hudobnéh o <l!vactl a ma Slovensku. Z umelcov angažova
ných z celého Ceskoslovenska vzn!'kol v ikrá11kam čase 
pomerne ham01génny 1klolekt!v - v.ď.ak.a ool"ovskému nad
šeni u, s k~orým kona.J SV'oju nef.ah.kú prácu .zátjaooového 
divadl a. Nielen premiéry, aLe aj ·reprtzy banskobystric
kej spevohry maU už v prvý<ch rokoch jej ex!stancte 
pozoruhodnú úroveň - l tkeď nechýbal! aj problematic
ké !nterpretác!e: S.metaniOVa Hubička ( 1960) , Dunajev
sk ého VQfiiiý vdetor [ 1961), kolekt!v.na estráda S /bubnom 
na vtákov ·[ 1961 l a MHlôckerov Z•obnaiVý študent ( 1964 ). 
To vša·k boJ.! dosť zanedbatelné prehry v •porovnani 
s radoan ne~porných ú~pechov v •naštudovani Verdiho 
Tra via ty •( v .prvej sezóne, so :rohfacinenim felserrstetno"'
sk éh o 'Výkladu). V.osti'ákovho baletu Snehulienka, Dus!
kov.ej operety Hrnčiarsky bá11 ("'o vefml vydarenej úpra
ve ), Cw!·kovského Eugooa Onegd.na a Smetanovej Preda
n ej nevesty (v sezóne 1960- 1961). Verdiho Rigoletta 
(s prvým slovelllsk 9tm povojnovým uv.edenim ~áverB!Imé
ho dua G!lda - R'lgalebto), Pauerovho S'i!.má.ka...tá.radla 
spolu s ·baletnou kreáciou na hudbu Pr.okof!evovhQ Pet
r!ka a iVJika, St raussovho .NBito.piBTa, slovenskej premiéry 
Dcmtzettlho Nápoja l ásky [v sezóne 1961-1962). Btze
rovej carunen. jednej z lllJIIjlepšich iPDVQjnových Inscená
cii <toht·o tit ulu oo slov·enských scénach, Balady o ná
rnornikovt ZdeJ1ka Ktf~k·a ~pol·u s .K•oľ.SIBikovou Sehere
zádou, Moza11tovej F·!ga.rovej SIVad'by, Hervébo Ma.,tru;alle 
NLt>ouche, SuchoňQVej Kr:útňavy (IV sezóne 1962-1963), 
Dvoi'ák'Ovej Rusalky, 1ba•l etného tl'l!ptychu ( Schumann: 
Karneval, Moz>a111t: Variácie, Stan~k - Cegan: ·Biele v 
čiernom]. čl.astočne i G()\lillo<lovho Fausta a Margaréty. 

Naipazoruhodnejšim člnom tohto obdobia bolo uvede
nie Suoh'ot1QVB'I KlrútJňa.vy s pOv·odntm záveTom .po JV•iac 
než desaťr.ači, ·k edy sa iJ>OUžlivala druhá, lľBSP. tretia 
(Z. ChBilabalom :lnšpl.rOtva.ná) red'akcta tohtlo zoáklaii'ného 
kameňa modernej slov.enskej O<pennel tvor.by - odvtedy 
sa pri IV.šebkých jeh-o ·Pred!Vedenl.ach použiva org-l·náLne 
znenie. 

Obdobie relatfrnej stablllúcie (1914-1974) . 
Na reperto ári tohto desaťročia pama.f, že - s výnim

kou sezón 1967- 1966 a 1972-1973 - dšl1o Q dosť pre
myslenú koncepci u. Z javne sa 1preja:v!lo úsil!e o rovno
merné zastúpenie •k l85lky, ·romantiky a súčasoo.sH -
aspoň čo do počtu !Pr emiér. V sezóne 1964-1965 sa 
)fládol dOra.z na klaSicirzmus a r.aný rcxmarntl'2l1Ilus, oo 
možno .pova~ovať za správny zálmer, pretože na tamto 
fundament.e sa dá najsol!dnejšle vybudovať ·wofesto
nálna repl'oduikcla. Na~ús·pešne}ši·m naštudovanim •bol 
Donizettiho Don .Pasquale, pozoruhodn9m predst.aven!m 

bola však 1 PuCC'lnl•ho Mad·aane ·Butterfly a z.a;tiar !edtlné 
jav!s.k>ové tUVeden:te Očenášovho baletu s námetom zo 
SNP - Vrchárska ;pleseň. V nasledu'júcel sezóne nastal 
.presun lk v8'l"irzmu (•Pucc!n1ho Toscou a Leomcava!Lovtm! 
Komedl.antmt, ·ú.spešné tbodo 1 uvedenie Or.ffovej Múdrej 
ženy) , zaulfmaVIOSť·OU bolo stvárnente málo hrávame! 
Gounodov.e:j opery Romea a Jú1i'a. V sezóne 1966-·1967 
sa tažisk.o q;n-.e.surnul•o na tvorbu ZO .. storoč·la ( a.ntlc!P'o
valo ho m IV predc'há:dzai~cel sezóne uvedenie .Otk.keJ.'IOIV
ho Bega Baj.az.ltdla) nMtudovantm Janá'čk-ovej Jej p&Stor
kyne a velml 11spe§nou čs. premiérou buffy G. C. Me
nottlho Stará tpanna a zlodej . . (Scén!C'ky 1 .hudobne ll7ol 
vyn!•kajúchm ".bolllb6n11kom" ranoromantt.cký RossinJ.ho 
Barbier .zo SevHly :v úprave s prózOIU namiesto rectta
t!v·ov. l S eQ: ('ma 1967 ---~1968 znamena ba určLtý pokles -
jej zameMnla na vel'IIW QPel1u musel'o ·V malých tprlesto
roch domácej scény 1 tZá•lazd<>vých sál skončiť nteúspeš
ne (Bo rodin: Knlau Igor l. alebo prina jm8n.Šom kom
pr omisom: ·úprava Verd!Lho Dona Carlosa ( i.na.K velmi 
sug.est!vn.a - bol<l ro .Jedno z najlepšieh .preästavani v 
histórii bain>skobytStl1ickéhQ sú'boru) prezentovala Jan ko
mornú odmocn!rnu predlohy. 

Od nasledutllcej se.z6ny .nastal 1\'liáiVrat .k ·pritažllvaj 
úr.ovnt ,predc+há:dz&~úc.tch ·rokov. V sezóne 1968-1969 
dominuje prvé uvedenile C!.kker.ovej opernej pr:vottny 
Juro Jánoš!tk v jeh<l rodrrom maste (ktorému je veno
vaná), rakonštrnkcla opBl'y bNttlslavského rodá~a J, S. 
Kussera Er1aldo z pBTa J. K'ľčméry-Vrterovaj a J. Metere 
4 p!'V'á ml.LZlkáJová :Lastovd.čtka v .DJGT ( Loewe - LennB!l': 
My fat.r Lady) . V se.zóne 1969-1970 le naj.väč~ou dra
m811:urgiokOIU ~auj!Jmavostou sl.ovenská tpremléra .poJ,ve
černej hudobnej ftra;§ky B. Martinu DVIB.krát Alexander, 
ocenenia hodná bola ltiež snaha o návrat k pôvodnému 
zneniu (čo sa tfka následnOist! dejst!BIV) O!fenbachových 
HoffmannovýC'h ,povtedOik. V sezóne 1970- 1971 ·bolo 
n:a•jv!!ť!·šim prfn·osom skiVelé nat§tud.ovan!e Mozartovho Do
na Juana, zaujimlllVOSťto.u tbolo uvedenie zriedkavo hrá
vane! JlonchlelUho Gliocondy .l čs. p!ľ8Ill{éra OIPery .Jula 
K. Kjul"kč'I.Jského. Ús,pešn-9 ·bol r8J1 baletný večer na kan
certant·né skladby Ralvela, Debussyho tB MI.ISQ1'8Ského. Se
zóna 1971-1972 ·Priniesla až dva tituly zo súčasne·! 
slovenska! llvonby: Suchoňovu KrútňB·VU a .baletná kreá
ciu C!tk•ker.ových SpomJieook 1 teho Slo.ven.&kej SIU!ty, 
doplrnených Valao§ským tBtiWoan z opery Juro Jáno:štk pod 
spoločným .ná.zov.om Keď sl'ld1ečko .poboHe.va. Dnuhá muzd
kálO!Vá IP!l'etnléra v DJGT ( Stankte - Cog.h111: Pút do 
Caruter.bury) bo!la uda.losrou 1 v celoolovenskQm cLLvadel
nom kOtllltexte. BoLa ·tlo jedna .z vroholných sezón - n ie 
ná·hodou bola •PTáve rr<jku 1972 ,,spevohra" DJGT po
výšená na " ·operu". No v nasledu·j'úcej sezóne nemala 
.d<Mma.tur.g!a -štastnJú. ruku: Lehár.ova Zem ·úsmevov l 
d'A~bertova Ntžtna nie sú práve .r8l1Jrezentanti1Vne tituly. 
Ul'Čitým ·PrflllúSom .bolo však nlllŠtudovanle Prokofiev-ov
ho P.rfbehu OPT.O.Vdd-vého človeka. V sezóne 1973-1974 
sa uvledU •Dvol'ák.ova Cert a Kača, Ver.d4ho O!hello, 
v .premiérovom JlBštudovani AndrašovanOIVa Häjn1ko va 
žena, ale al Fr!mlova Rose Mary. 

Obdobie nAvratov l hladanla (1914-1984) 
Posledné desaťroč~e opery DJGT charakter!Q:uje na led

nej strane .náv:rat k osvedčeným titulom svetových oper-

Hooootiac g~obá!lne dramaturgiu a Lnterpretáctu iban
skobystrlokého opemého súboru nemmno mu Uiprleť v 
zásade šť·astný výtber d1el, :plnenie zá•kladných l.deovo
kult>úrnyah úlo h , ako aj dobl'Ú reprodukčnú úTov eľ\ . 
Opera .DJGT od Q:BČ!atku <Svojej eXIlstenc!e s·a uSilu je -
2lVäčša .úsp~e - tS,plňať tprofestoná•lne •k ritériá, hoci v 
podmienkach Sikôr oahotn.!ckych (1nlelen na zájazdoch , 
ale 1 na materskej scéne). Rek'onštrukcta divadelných 
priestorov Národného domu v mLnulam l ete všBik pod
s.tatne zlepšila &kustliku a interiér dosta·! v elmi pr!taž
Livý v2hlad. 

Na záver tohto kcmtúrovltého J]ľehladu dovofujem 
si QpBTe DJGT p'Opr!ať do ďalšieh <rokov vyh rai'IOvanie 
svojskej umelec-kel tváire, ~prev.ád.z.arn é ďa'lš!m záujmam 
obecenstva 1 kr!Uky, dobudovan!e kolek U.vnyoh telies -
a napokon perspektlvnu pr!pravu začatia stavby no
vej bu~ovy divadla. IGOR VAJDA 



Tuniská hudba - c~ 
.Stretnutie s a.oobslrou hudbou je pre 

ka!dého ~ľUd·obného odboml·ka zaujlma
vé. To, čo zatial .o neJ vieme. Je značne 
powchné ·a dO'Stupné k·nlhy pecháJVaiití 
celtí tcúto oblast v paza<ll, zrejme z led
noduCih9ch prak.tlck9ch <IOvodov; má!lo
k.t·ar9 Európan mal zatial mO!Ulost dl
hodobejš1e študovať tút·o ·kulttíru a s.voie 
náJz-ory zhrntít do ucelenej .koncepcie. 
Ked sme v novembr! m'lnulMlo roku pri
pravovaLI prwll dohodru so Z.VälJom tunl.s
k9ch skl.adartelov, l)askf\tla sa súčasne 
možnost všestr.ann:e sa k·ontaJkto:vat s 
tout•O hudobnou okUltlúrou, prelisbovat 
čast ~ch odbornej J!tera.túry a dOISta! po
meMe vela ústných infl00.'1mácil od p.red
stavLtelov turi!skej bud by. 

T,r~ba si uvedomiť, že ·túto .oblast za
s!Ja.hl! mnohé záv~né lru1túr,n>O-'poL1t!c
ké vlny. Rimania vo IV.r.dh'Olnej et111pe &.V<>
jej vlády tou vybudovali viaceré mestá, 
možno sa tu strelln'út 1 so zvy~kam! \f!Ply
vu starého Grécka a jasne netelné sú 
tu at okwpa.čné v;P'lYIVY Tu:rloov, Spalllle
l·cv a Francúwv. Hoc! mnohé z t9chlto 
vplyvov _ pri81mo noepomohU :vla&tinB!I 
Islamskej ch•il1zácli, predsa sa za.plSIIlU 
do h.lstx>r.lckéh·o povedomia Tunlsainov a 
v tlv:Ote sa s nimi ·kalkuluje. NajcenneJ
šie JPamlat!ky tu zastalil po Rlllllan:och -
Mtmll ·!oh vodovodné sy-stémy, kúpe@_ a 
mestSké QPBIVnenla pretrv.all ta-kmer dive
tlslc •l"okov. Sú•ča'Silá vlá/da ·venufje tým
tQ pam!·atlkam úmarJl'ú :p~ost a na1-
mä múzeá matú ·bohaté koleikcle rtm
skeh'O umenia, .predov.šet.kým JlleVšedne 
vela ·krásnych a velkých ,mooal·k. 

Cel9 život v Tunise je v.šak zameraný 
n.a wy,profilovanie vl8'Stn-at .i.Slamslwt kul
túry. Hudba il.u má pravd~odobne oo
mlnootnú pozlciou IV cel-et .umeleckej ob
last'!, u.sud.zu •úc na-iffiä z jej všestran
nej obfwby, mno!stva vý.konných hudob
nl·kov-amatérov, .vel-kel ,popu'l'B.:rity tullllls
kéh'O konzervatória a nadšene! .pooar
nosu m:lestnet tlače. Jel pozlcl-u upav
ň-uote 1 fakt, že -v.šetky arabské štátv si 
uohovall mnohé styčné fbudobné prlnc!
PY a teoretici neu9tá.Le zdôr112ňujú, že 
a·rabské hud·obné zá•sady ešt·e umoc-ňu-je 
taklme r spoločný jazyk v~etkýah !lll"ab
skýc·h štát•ov. Výn~mkou ,w.oria len T.Uiľ
ol, k.tx>r9ch .reči Arabi nerozumejú. 

Hudba teda zjednocuje celý a.ralbský 
svet a to nielen v modl~dlbáoh, ale naj
mä vo svetskom cl1Vil1nom uplatneni. Ne
smú nás .m911( •rôzne nástrojové h\lidiQb
né obsadenia, kt.oré na -prvý pohlad wy
zeratú a.ko náhodné. A·l"abská hudba vy
užlva jeden z najdOmysefnejšlah sys
-témov, te vnútorne značne usporiadaná 
a aplatl sa pren1km.út dio .fei organlt~:·u
fficet ,pod9taty. Toto ·vých·odiJSko nájdeme 

v '110ZS!a.hleJ a<llcl1 Pa1JI1mo!ne Musical 
Tun-Lslen, ·ktloml IVy>dá'Va m n.lekoltk.o r.o
kov Národné konzerwatOr.lwn v Tunise. 
V·o <vltacerý.ch .zvä7Jk-ocll je fotogmtta tu
ll'ls:kého prezidenta Burglbu lliko prejav 
uzna.nta hodnôt tejto edlcie. Je to ne
sporne v rturnsk~h .podmienkach 'Velský 
edičný čln, •ktJor9 'ľ9kon<Štruu·te histór!:u 
tun1ského (l celoara·bského 1 vý·vota .hiu
dobného my&lama. M18Sitnll odlbomlCII sa 
sna~a rekonštJruovat toro hud()bné m}"S
l!!ll!e už od 11. s.tor. a d'okazuj•ú. !e prl
chodiom aJrabS'kých klmeňov do .tejto ob
l'astl s.a ru vla.s.tne začlna špecllflcké me
lodické -myslmúe. 

Hudlba sa .tú: od s&mébo za.člattlru spája 
s poéziou, ktorá dokonca .m1estaml v-o 
v9lz.namn-ovom kon.tex:te damtnouje. Melo
dické myslenie je IV -pravom slova zmys
le <lr:uh·ou rečou .mt·estneho ~1-oveka, tak
!e p-a.trl k .podstate subJektu ovládať ver
ké množst>vo arabských .ná;pev'OIV a ve
d·iet oo 'J)rldat k splBIVa·tťirel dbcl 111 ka.!
del vhodnej sl.tuáclll. Tu-nisan!a zá'So8<1ne 
zdôra.zň'l)jfi, !e toh hudba te jednohlas
ná a že v 1ch myslenl neexi'Stu-Je har
monické cltanle eurOpSkeh'O .ty,pu. Padla 
Ich názoru ~ 1t.o :jednoh.las, ktorý 'VY,Y.O
lá'Va .dojem ·VIadhla'SnOIStl tým, že melódiu 
l.nte!lPretuj·tl nástroje .a · 5'Peváci, k;tml 
sl v.kJadajú do lnte11pretácle lffieJocHcké 
oodoby a 1mprovi'7Jované ·prvky. Ak al 
vzmká dojem osamost.atňovanla taqnot>LI
výoh hlasov, n~l-e -le .to ,prmc~p ~polyilonlc
kéhlo cltent.a, ·kt-orý -podla tounlsk9oh ná
zor()v Arabi v sebe nema)ú. 

Me.lod:l.c'k9m záikl&dom ltejito hudby sú 
mody, alelbo &ko .oni hoVoria, mag,a.my. 
Je to v.ždy tOnové WlJ>OrLadante 111 .tatra
chordálnet .väzbe. Miestni teoretici YY
praocovall učenie 10 a.ra·bských modoeh. 
zoradiLi <lo sy9tému 1ch tónové redy a 
to umožňuje 1 Eur6pan.ov'i zortentavat sa 
v tomto melodlclwm myslenl. Na•tzná
m~le stí ·tu teoretllcké práce s. Man
dlho, ktorý tento systém m>DOhonásobne 
overil al v ostartných aratbskÝ'ch ·krwll
náoh. Ťa.žko povedať, ktoré Ill'Oidy sa vy
skytu Itl na~j.ô&stetšle._ av.šaok pri onáovMeve 
vyspel9ch polop.rofes.Lonálnyoo .trudob~ 
n9ch telies som zistil, že V·edúcl telesa 
udá ~pred ·k~dou skladbou !Lákladnú mo
dáol:nu kostru a tel•eso sa ol<!II!Mite zorilan
tuje. V spamfnanel ,.enc}'lkl'OPéd.li" ·tu
nl:skej hudby sfi .stov-ky Z8iQl.saných náipe
vov a Il'191ktar9tm predcháaza)ú modálne 
r.ady, oirltoré otvor.la okcmkor6.tne melodllcké 
v9.ohodlsk.o. . 

Zaoujlmavý je l rytmu;s t·unlskej hudby. 
Al tu už •ma•)ú celé teorstlcké systémy, 
prl.čom je náipadné, .že ,populffi"ne 5/8 a 
7/8 ryt>m!cké štrukt•llry sfi bohatlO mellz
matlcky zdobené. Vn~omý ry-tmický 

Pobfad na členov tuoiského nái'odnébo OJ'chestra a moru. 

LJiosko·t,sl~á 
• v ese <l 

Pod t'ýmto ndzuom sa každoročne ko
nd Jedno z naJmlad~lch poduJatl soviet
skeJ hudby, ktor~ predstavuJe nou~tu 
tvorbu skladatelou Moskvy. 

v poradl 6. ročnlk festivalu, realizova
ný v dňoch 28. októbra - 4. novembra 
1984 bol výnimočný tým, že sa konal u 
predveCer významn~ho jubilea - 40. vý
ročia vUazstva sovietskeho ludu vo Vel
keJ vlasteneckeJ voJne. Bol presvedčivým 
dôkazom neustdleJ aktudlnostt a potre
by tn~ptrdcle velkýmt historickými čln

mt v Uvote ndrodov. 
I dnes, v čase narastania medzlnt!rod

n~ho napätia, t~my voJny a mieru, vlas
tenectva, vysok~ho humanizmu nadobud
li mimoriadnu aktudlnos_t a pritahufCL 
pozornos( tvorcov naJrozličných poko
lent. V tom aJ spočlva vysok~ soctdlne 
predurčenle (alebo po,slanie J s(Lčasnef 
hudby - zodpovedal>· pdlčlv~ ottfzky do
by, v~estranne vyJadrtt život ndroda. 

Tohtoročné! Moskovskd Jesel'! podčiar
kla tieto snaženia a zvýraznila u~eobec
n~ tendencie sovietskeJ hudby - snahu 
o neustdle prehlbovanie demokratlzdcte 
umenia, hladanie nauých foriem kon
taktov s posluchdčml. V tomto procese 
zbližovania md, nepochybne, rozhodufCLcu 
11lohu samotn~ hudobn~ dielo. 

AJ v zmysle týchto sndh sa vyznačoval 
festival obdivuhodnou ždnrovou pestros
tou. Popr i komorných, symfonických, 

resp. vokdlno-symfontckých koncertoch 
realizovali sa koncerty spevdckych zbo
rov, medzi nimi l detských, ctalef kon
certy organovej a dychauej hudby, es
trddno-symfontckef tvorby, ale aj kon
cert z tvorby pre ludov~ ndstroje, čt 
koncert sovietskych piesnt, romanct a 
pod. Taktiež sa usporiadali a s velkým 
zdujmom sa stretli besedy s tvorcami. 
Samozrejme, ndv~tevntk musel dôkladne 
wa'tovat, resp. vyberal! podla svoJho zd
ujmu, kect'te denne sa uskutočnili 2 a't 
4 poduJatia, z nich viacer~ paralelne: 
Pozoruhodn~ bolo, ako výrazne na fes

tivale boli zast(Lpent mladl autori. Po
pri dielach A. Snttkeho, R. Sčedrina, 
D. Sostakovtča, B. Dentsova, A. S. Le
mana, M. VaJnberga, D. Krlvick~ho, V. 
Rtabova, A. Fllarkovsk~ho, J. Golubeva a 
mnohých ctal~lch sme mohli počul kom
pozlcte mladých skladatelov, medzi nt
mt D. Smtrnova, V. Jagllngovef, S. Ca
lafeva, B. Chagegarttana, V. Dovgal'!a, I. 
Gaballho a Iných. 

Z množstva bohato zastCLpených ora
toridlnych diel zvldU zauJala kompozt
cta V. Rubtna na ludov~ texty Syn a 
matka {Sevastopol 1942} pre 3 mezzo
soprdny a tenor sólo, ženský zbor a or
chester, z ctal~lch napr. Koncert pre hus
le a orchester č. 2 A. Snttkeho v po
danl vyntkafCLcef L. lsakadzeoveJ, alebo 
2. koncert pre violončelo a orchester 

pulrz arabskB'I hudlby te nBIVšedne rozvi
nut9 a n!ek.torl oteoret.lc.l. hovoria a•t o 
rytJmlck9ch modusooh. 

V popredi te ddy ~evák, ktorému 
preukazu~ťi a 1 plll1mličn<ll -úctu. Terty .pies
ni sfi prev~ne venované lás.ke, ~ene 
a prlrode. VšetkQ je akási ly.rloká poé
zia. Pireložlll ml n1ekolk-o textov a W.dy 
!šlo o citllv·ú pokoru k ~ene, akúsi fe
minll:stlokťi fil.ozof,lu, !ktorej Európan dosť 
ta.ž.k.o rooumle. Medzi nástr ojmi stá'le 
dominuje •reba•b, tk·torý mô~e mat rôZIII.e 
odch9l·ky od zäk.ladiného mod·elu. V n1e
tlt>or9ch skupinách ie l lutn•a, u bedulnov 
a Berbemv sfi v ,popredi bubn-y. 

ArabSké §táJty m81ill .takmer rovn8Jk9 
Ln§tlr,umentár, -ta1~e j~d-notliJVl hud.obnlci 
fahko ,,za,padnú" do rOznych hudobných 
tellas. Zvlá.š1Jny ty;p hoboja sme •počuli 
nao}ma na !es(!vale beduln.skej houodiby v 

.meste Zagoyan. Vystúpenia ,bedutn.skych 
súborov mail sllin9 mlmlck9 akcent: hu
'dobnlcl a speváci 'P.l"i v9.kone -ttarn:U>jú a 
dok-onca s t~kýml bubna.m4. p.redvádza·tl1 
~ artist'ic.ké v9kony. 

•V aTabsket hudbe má neza.stupltelné 
miesto lmprov.lzácla. NatV9o7JJlamnetšl hu
dol>nlci vedia v.kladat <lo zá;kla<llnet :tón<>
vej podoby rôzne lľcizvinuté meLodiC'ké 
ozdoby. ~retneme sa s nimi najmä v 
hu<lobnej for.me .nouoa, alebo vo f.or
mách ghg-hont a bachrafe. 

Celý zálklad tuniskej houdby má teda 
v§e.nál"odn9 cha.11111kiter. .O.br!OIV1Sik9 kom
plex hu<loobnäh.o myslenia sa dŇl pre
v.aine ludov:ou tirad!.clou, a.všatk Tunlsa
ni-a IV stičasnostl ovy.v!ta:tú nevšedl!llú ak
t'i·vitu ·v za;p!SQV'a.nl melódii a vysok.o si 
uotleva l fi ·ka!dého, kt'O Jim v :tomto ,po
máha. Z.Vl~tna. sltuá·cLa nastáv.a, ked 
niekltorl miestn! '9'klad<lltella už p.raná
šllt•ú oná.rodné ft-unLské pl"Vky do vlastného 
umeleckého my.slell'la. Majll už •nieko!ko 
skLa-daterov, oirlt.arl .sa Q tQ .pakúša1ú a n a 
koncerte Tuniskej fllharmónle sme už 
počul! nlekaiko takýc-hto skladieb. Zdá 
sa, že v !tomto ?JII~ysle sa Jl'81jdoaaej dos,tali 
Salah el Ma.hd-1 (autor ~tá.tln!!ij hym ny 1 
a Ahmed Ac.hour. riaditel tuniského kon
zarvatól"ia. 

·Za d·esat d.n l ;ná1šho ,pobylt.u sme sl moh
li urobi t uroLttl ·pred&taiV.u o celej 81ľa:b
sket hudbe. HIIStól'ia on-eprll!Pá.či niko.mu, 
kt•o nev.y·užtje prlttomnost, aJby sl Zllla.čne 
prehLbU vedomosti o tuniiSkej 1hudlbe. 
Franoúz1 tu ·m&lll celé ex.pedlcle IVýSk'U.ffi
ni.kov a soclallstioké štáty by :tiež ne
mal-l 111á•ha·t postllplt v 1tomto smere ·o 
niakoliko .krokov .da'lej. P-o prl!pravneJ
etape bude podplsaná doooda me<Wl na
šim skladatelským zväzom a Zvll?Jom tu
niok9ch skla.ootel•ov (predseda Abdel Ha
mld Belalfla 1. Osobne som p;resvedče
n9, že dohoda bude vý-razným krokom 
ku konlt'ak:tom na§lch hudobných kuL't-tlr. 

ZDENKO NOVACEK 

V. Jagllngovef v podanl autorky. Zaufl
maJJý skladatelský pokus predstavujCL 
Dva kusy pre flautu, klavlr a čembalo 
l. Gabellho, ktor~ s(L umocnen~ sc~nic
kým dotvdrantm. 

Vymenovat mend autorov a ndzvy v~et
kých pozoruhodných diel nebolo cielom 
tohto krdtkeho prtspevku. Radi by sme 
v~ak upozornili e§te na jeden zdvažný 
moment festivalu, ktorOm bola skutoč
nost, 'te diela skladatelov - medzi ni
mt t najmlad~lch - zazneli vo vyntka
JI1com podant i tých najpoprednet~lch 
umelcov a telies ZSSR. V dôsledku to
ho mala prehliadka tvorby af vysok~ i n
terpretačn~ parametre. 

Okrem mnohých popredných sólistov 
prispeli k CLspechu festivalu telesd, ako 
Velký symfonický orchester rozhlasu a 
televlzte ZSSR a Stdtny akademický zbor 
LitovskeJ SSR s dll'igentom V. Fedoseje
vom, Akademický sy_mfontcký orchester 
Novoslblrskef filharmónie s dirigentom 
A. Kacom, po dva večery Sttftny symfo
nický orchester Ministerstva kulttíry s 
dirigentom G. Ro'tdestvenským, Moskov
ský ~tdtny symfonický orchester s diri
gentkou V. Dudarovou, čl Akademický 
symfonický or..chester Moskovsket ~tdt
nef filharmónie s dir igentom J. Simono
vom. 

Festival sovietske; hudby Moskovskd 
Jesel'! ndzorne odrd'tal v~estrann(L pozor
nosi, ktor/1 v ZSSR venujtí nove; tvor
be v oblasti hudobn~ho umenia. 

GEJZA VAJDA 

~ZAHRANIČIA 
Dňa 30. decembra minulého roku osli

vil svoje narodeniny jeden z najvýz.nam.
nejilcb sovietskych skladatelov súčas
nosti - národný umelec ZSSR Dmitrij 
Borisovlč Kabalevskif. Patri k tým so
vietskym skladate,om. ktorý svoj kom
pozičný ltýl vidy dôsledne ,prispílsobo
vall jednotlivým vývojovým etapám so
vietskej kultúrnej revnlúcie. V kompozl
cii Inklinoval ku klasicko-romanti.ckej 
orientácii, kladúc dôraz na melodičnost', 
prehfadnosť a zrozumitelnosť. Velkú po· 
zornosť venoval hudobnej výchove mlá
deie (bol viceprozidenrom Medzinárod
nej spoločnosti pre hudobnú výchovu) . 
Patril k prieko~nlkom .sovietskej filmo
vej hudby a k tvorcom opery so soviet
skou tematikou (V ohni, Tarasova rodi
na, Nepokorenll . Je autorom viacerých 
vydarených koncertných skladieb (hus
rový a violon~elový .konce~t. 3. klavfr· 
ue koncerty). niekofkých symfónii a ko
mo.mýcb diel. 

Vo Viedni vznikol nový orchester, kto
rý má názov Haydn Sinfonietta. Nové te
leso ul ohlásilo svoj umelecký program 
al do koru:a ·roku 1985. Sti v ňom zastú
pené predoviletkfm diela }. Haydna, 
W. A. Mozarta, ali! i Stravinského, MH
bauda a Coplanda. Dirigentom je Man
fred Huss, ktorý absolvoval štúdium di
rigovania u H. Swarowského a klavtra u 
A. }ennera. V roku 1984 vydal tento 
umelec knihu o J. Haydnovi, ktorú kriti
ka povaluje za vynikajúce dielo v ne-
mecky hovoriacej oblasti. -

Medzinárodné Jamé hudobné kurzy or
ganizuje vo svojej rezidencii firma Bil
sendorfer od 14. do 28. februára 1985. 
Táto akcia sa koná pod čestnou záititou 
rakúskeho spolkov.ého kancelá.ra F. Si
nowatza a budú tu prednáiať popredné 
osobnosti rakúskeho a sovietskeho kJa· 
vlrneho a vokálneho umenia. Predpo
kladá sa, le účastnlci kurzov sa obo
známia predovšetkým so starou rakúskou 
budoboou tvorbou. 

V Rakúsku si pripomlnajú 100. výro
čie smrti slávnej tanečnice z obdobia 
biedermaieru Fanny Elslerovej. Takmer 
40 rokov okúzlovala viedenskú spoloč
nosť a zlskavala iil'oký oblas u najiir
llcb vrstiev. Spolu so svojimi sestrami 
vytvorila základy rakúskeho baletného 
umenia. Precestovala aj USA. vystupo
vala pred vladármi doby a v .roku 1848 
mala velké úspechy v Moskve a v Petro
hrade. Pri prlleiitosti tohto jubilea uspo
riadali vo Viedni výstavu. 

Na pravidelnom novembrovom !koncer
te Viedenských symfonikov uviedli IV. 
koncert pre husle a orchester soviet
skeho skladatera Alfreda Scbnitkebo. 
Koncert sa konal v rámci viacerých ak
eU k päťdesiatinám tohto skladatera. 

Nemecká opora v .Berline uviedla na 
jeseň minulého roku Janáčkovu operu 
Z mftveho domu. P.redstavenie hudobne 
naltudoval Václav Neumann, réliu mal 
Gtitz ·Friedrich. Sólistické úlohy sti ob
sadené vynikajúcimi spevákmi. Predsta
venie malo vefký úspech. 

V rámci renesancie tvorby Alexandra 
Zemlinského uviedli vo Viedni jeho ope
ru Vodná lienka. Predstavenie naitudo
vala ll'akiska Filharmónia mladých. 

V Boone sa konali Dni novej hudby, 
ktoré vyvrcholili v decembri m. r. Hrala 
sa tu tvorba rílznych modernistov a osob
ne tu bolo prltomných viacero sklada
turov. Záverečná diskusia poukázala i na 
problémy, ktoré táto hudba prináša. 

Tvorba Ariberta Reimanna sa pozoru· 
hodne uplatňuje na svetových koncert
ných pódiách. Je tomu tak aj v sezóne 
1984-85, kedy rad väčšieh .miest hlási 
uvedenie jeho skladieb. Skladatel čas· 
to vystupuje ako klavll'ny interopret svo
jich skladieb. 

Pripravovaným oslavám 100. výročia 
narodenia amerického skladatera rakús
keho pôvodu Ernesta Tocha ( 19871 venu
lti pozornosť viaceré orchestre. Najčas
tojiie sa zameriavajú na jeho prvú sym
fóniu, Koncert pre violončelo a komor
ný orchester a Koncert ,pre klavtr a or
chester. Vileobecne sa zdôrazňuje komu
nikatlvnosť jeho hudby. 

Pri prllelitosti nedolitých osemdesia
tych narodenln Karla Amadea Hartman 
na (19851 sa pripravuje uvedenie via
cerých jeho diel. Organizátori ponúka
jú výber z jeho 8 symfónii, 2 sláčiko
vých kvartet a viacerých komorných 
skladieb. Je to prllelitost' k .uvedomeni u 
si pokrokového poslania tohto sklada
tela v hudbe 20. storočia. 

V USA vydali tematický katalóg tvor
by českého skladatera Františka Bendu 
(1709-17861. Autor Douglas A. Lee vy
dáva toto závalné dielo pre potreby teo
re~. V rovnakom vydavatelstvo vydal 
Elwyn A. Wienandt Tematický katalóJ~ 
initrumentálnej tv-orby nemeckého skla
datera Johanna Christoph a Pezela 11639 
al 1694), ktoribo tvorba je aj u nás 
známa. 
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Koncerty ŠKO Žilina "'· 
P.osledné koncemy SKO 2mna maH na 

programe ako úvod·né skladlby dlel·a slo
vensk~ch skladatelov, č1m sa dodržal 
pOvod.n~, nanoa·jv~š ·Pl'OSipešn9 dramatur
glck9 zámer. ZaohovaM sa pr!•toon a~ ďal
!Ue mtencle: ·predJStavit ·viacerých sól.is· 
tav, člm sa IJ)'l10g.ra.m nielen spest!rll, ale 
zároveň aj ·r~!Til l'OZhl'a.d náv~tevnlkov 
o reprezan.t·antoch .nášho l zahoM•n·lčného 
ln.tel'pretačného umenl.a. 

Sereaáda pre dychovl'l kri.nteto op. 5 
od E. Suchoňa osabl.tine zln!ít•rumentova
ná B. Ur-bainoom pre SKO ZUI!na otvorila 
sériu októbrových koncei\tOV ,telesa (v 
2il'Ine 22. X.) . Sled obrazov prezentoval 
peklllé sólové 1pal'tle hráčov .na•)mä dycho
vej sekcie, no na dT-uhej stll"llne tiato 
pr.ekrý,vaU konclmu, premysl•enú stav.bu 
jednotl:lvých mln!Bitlťí·r v or.lglnálnom ob
sadenl. Opa·čne :tomu bolo v Koncertant· 
aej symfónii D dur pre violu a kontra
bas C. mtteraa von Dlttersdorfa. Oba.ja 
hráči z radov SKO Zll1na - Z. Balál 
a J. Grobon sa ukázal! lbyt ,prlk~lllidnýml 
sól istami, hoci sa sól!.sttckej ČII!Iln0$.tl ne
venujú sústavne. Vyvážená pl-ocha oboch 
nie prlllš prentkavýcll nástJrojov s }as
ným, citHovým sprievodom tuttl boH hlarv
ný.ml prednosťami !.Dtenpretácle. Zvulw
vo uhl'adený pre•av sa vyvaľ(}val ln.to
načn~oh nepresnosti, pôsobil syntetic.ky 
a staval na vyznani ttmbru o boch ná
stro.j.ov. Z nasledujúcej dv.ojlce sólistov 
vypadla v dôsledku zmeny prog·ramu A. 
Sestáková, a tak sme si 'VY\POČUII Koncert 
B du.r pre violončelo a orchester L. 
Boccherinlho. - só•Ism R. Vandra pQdal 
S'1!1oj par.t s rutinou lľeno.movaného sól!s
tu; jeho hra oplývala velkou agogUkou 
a 1tej .obetoval 8/j zr.ozumruter.nosť a·r.tlk.u
lácle tóno.v. Vý,slediný muzl•klllllit'Ský do
jem bol však ·lrnponuiúal. U1ll'li8n[e si za
slťížll &l pr~kladný sprievod orchestra. 
~or~ bol oporou 1 stavebným kolm,po· 
nellltom skladby. Plného upl•atnenilll sa 
mu dostalo až v záverečnej sym.fónH 
J. Haydna (i!. 99, Es dur), kde pre:dNiedol 
zrelý v~kon so zmyslom pre hDimogén
noot zvuku na jednej sllrane a !Sóllstic· 
ký;ml ambl<:iaml na dll'uhej sllrane. Pred
vedenie symfónie sa vyzna:čava'io priro
dzanostou, logickou výstavbou a zn:ame
nalo vyvrcholenie .programu. 

Ce1}{1om m!mo.riad'nou udalost-ou bol 
Sl6'V.noatnf koncert k 10. vfroi!lu SKO 
2illna ( 15. XI.). Za'Čal sa symbol1oky 
Spomienkami op. 25 od J. Cikkera, k.tD· 
ré teleso uviedlo už na o tvá•l'acom koo
cern·e sv01jej činnosti v ·r. 1974. Orches
ter zahral .tieto tM čast!. i~pi•rwané re
mlnLscencia,m! llla m!•nulost ak•o iYil'lokú, 
melod-Ickú h:ud!)u pLnú f&rebnej premen-
111vostl, ale aj óramat.Ickej s!Jy. V stlaVIbe 
l súhre bol výkon ·telesa k.oOTdlnova.ný, 
bez rušivých k.atl'ov. 

Osobitným zážltkoon bolo vystúpenie 
kla.vl·r.Lst.u }. Rozuma zo ZSSR. Zálklad
nou charakter~sNkou jeho h·ry je zvučný 
tón, ktorý je pre dlel.a savjetsikej a rus
kej lit>eratúry prwm Ideálny, vy.nikajú'ca 
technická v~ba.venost a dok·onalé pozna
nie sk.ladlb}" a naturelu skladatela. S tý
mito a.trlbútml pr edniesol Koocert i!. 1 
pre kla.vir, tr6bku a orchester op. 35 
od D. Sostakovil!a. V prlistupe telesa k 
tomUJto .ná·roňnérnu dieLu iiD!ponova.J.a pre
ctznost. celkové d·lrlgentovo uch'Oillen1e 
diela v rámc4 ce1kiu i jednotlivých sól, 
presvedčivé modelovanie melodLky a frá
zovania a na·jmä l'mel'pretatná S8ii110ZII'ej
mos·ť :a technická ·ISt·at>a .pM striedani k:la· 
vl ra, t·rúbky J. Pohunka a orohasat·re. A 
tak s-a s.tal Sostakovlč práivom dominan
tou pr-og.ramu. 

~re .zaradenie Sinfonierty La }olla pl'e 
kl•a.vf.r a orchester od B. Martinii bol rov
naký dôvod ako pre Oikikerove Spomien
ky: s-k.Iad•ba za spoluúčlinikov&nla M. Sin
serovej patri do kimeľ\ovéh·o repel'toáT.u 
telesa. Jednoliatosť orchesbrálneho ZIVU· 
ku nebránil'a tomu, aby sa nla jeho po· 
zad! uplati\ov.aM sóla a navMc z~e
čovala logická výs tavba celého d1ela, 
poäaného pôsobivo a efektne. Zá!Verom 
zostá!Va ešte pcyz;námka o 1()1-r lg ~ntovl k·on· 
centu, k.tarý zvý·ra,znll reprezent<attVlllost 
večera. jan Valta ,pred:s~Úipll pred .orches
ter bez pal'tHiťíry [ rs vý!ni mkou spl"'evodu 
v Sootakov·ilčovll. cMJrl~oval spamäti, bez· 
pečne, IXl'it•om uvolnene .a vi-edol o r ches
ter premysleným gestom, tkltaré prezr á
dzalo svedom.lt'11 a zodpOvednú prltpra.v.u 
l sll!ahu o svoj .v.Iootný rast. 

A tark vďačné obecenSitiV·O, .knoré aplau
dovalo presvedčivému vý:konu. d 'akoval-o 
sťíča&ne celému telesu aj za jeho lf'l·roč· 
né pôsobenie V<O svojom meste, a:a jeho 
ciel~vedomú, záslu~m1 a ú.spoonú prác·u. 

KLARA CENKOVA 

Komorné koncerty MDKO v Bratislave 
0l'lga.nové koncel'ty v Redute sa rokmi 

stali umeleckou l spoločensk·OU •udalos· 
tou. V 1te[to sťivlsl·ostl vy.znel diramátlld'· 
glc.ky velmi pl"'azn,vo sóllsUok~ večer 
sovietskej organistky Iriny Kalinovakej 
(19. novembr a 1984). Výberom hud.by z 
Bacha ( Preltádium a fCíga a mol BWV 
544, Fantázia G dur BWV 571, Pauacag
lia c mol BWV 582) i skladbami Francka 
l Cho~ál h mol, i!. 2), Zimmera l Con cer· 
to pre sólový orsan, op. 42) a dooná,ceho 
súčasnlk·a Koleuu (Preltidlum a ftása) 
zaujala istou Intelektuálnou náTočnos
tou, ktor.ú 'lll!lpokon reaHzovala 1 v sa
mo~nej i.nter.pretácl1. Vy.šk·olená na vy
nikajúcej sovietskej .klavlrne•j Š'k·ole na
dobudla br.Uanblllú •technickú z.ručruost a 
pohotovosť. Tú ea snaž! tl'ansponovat i 
do organovej lnterpretá•cie, kltorá vša.k 
pochlleha rozdielnym k-ritériám v samot· 
nej technLke, ale l v naclväznostt na 
európsku .tradlciu, štýlov.ú c.ha·rll1k tel'!St1· 
ku a z toho VYJplývajúce umeJec.ké cite
nie, V•k'Us. Irina KalbnoVíSika•ja chátpe or
gan a·ko k.i'ad lvkový nástl'Oj kláivesový, 
bez dispozičnej v~n~močnostl v meoha:nl· 
ke a t ým vy,p.lývajúcej ·real:izácl1 Uvej 
huóby. Akoby or.adlcia jej v tO'Ill'to sme
re nebola preká.žkou ila<k isto a.k-o isté 
kl"'tér-llí .,štýlovej ·hry" Bacha. K~dé'ho 
aut·ora chá,pe cez priZ!IliU vlaSitnéoho in
telektu a t'\J1orl•vú zaangažovanosť. V~kl·a
dií h·o do každej interpretov.a;ne.j skltlid
by l ked velm1 osobHo. Je organls.t.kou 
prefer ujúcou vo vel•kej miere efek<t, s 
ť'Jmyslom zau jať, .presved~.tt. Nená.rokuje 
sl na Hlozoflu doby, ani presmťí štýlavú 
cha:ra!kteristlku hrané'ho aut·O.I1ll. Pl'i<S!pôso
buje .st ich na 9'1!10j ODI.'Iaz, pre,tiar.u,je 
Ich vlastným názol'om. To sa jej vypláca 
v technicky ná'ľočných súčasných péiJiitl· 
tú•raoh, ktoré zvl&dla v.irtuó71!le. Menej 
sa .to dotklo Bacha a va·M na•jmenej 
Franc.kla. FH~of-lcká ,padstata chorálu. 
náročnosť a plnosť ,passacaglle vy~·adu je 
ale hlbku a obsa~n·ost myslenia, clitenia 
a jeho vy jadtrenie do !b~v·ej podaby. Ka· 
llnovskaja (ako hovor! i bulletin l !·ch 
s oblubou .hrá a na miestach s men.šou 
tradiciou zaiste l s úspechDm, no v Bra
tisl ave sa ·pá:čila vLac svot.ou tT'Iezvou, 
nek·onvenčnou reálnou konce,pclou sťí
čiiiS'Ile·j hud·by mt!jmä u Jána Zimmera, ale 
l Myikolu Kolessu. AUJt.or1 absoliťlbne N>a:
dlellnej umeleckej l etory naiŠll v nej od· 
danťí, t voritVú i·n~erpretku - koncepčne 
mysLiacu 1 expresivne stmhu jťícu. Zlm
merorvo Concerto 2laqmelo v nový!Ch výra
zových dLmenzláoh a v umeleckom po
hlade postavenom na ·VintuozU.e (>n·a r .oz
diel od A. Zúl'~kavej, •kit·orá li'O chá'Pe 
kompakit.n~šie, wmelecky obsabovo .pln· 
šie) urobila z neho sk'l'adbu efetkltnťí, 
strhujťícu, pôsobivú. On-eskorenému ro
m81ll1Mkovl, sllča.snému ukira 1·!.nskému 
sklaďatelov~ M. Kollesovl msa pomohla 
9VIOjou st.riedmostou, ~raoionáLn,ym n:a'd
hla<lom, ·Iskrivou .teoh'lliiJrou. 

l·rl·na Kall<novskaja u·ká?:aln jeden z dal · 

šfch l!n.ter1pretačných trendov súčasno.stl. 
Pnichárdza slce z ·krajiny, k·de tMdfcla 
sa v ·tollllto ,IJidbor é" éši:e · Jan · h udu.je,' !4'ô.ž~ '·' 
no práve p.reto obpa,vujú sa l zdra.vé 
ôrty, kitoré 1prl spr áV<nom .r~vl jani môžu 
dorásť a obohatiť .aj .m.tenpretačný ruko
pis •tejto mladej ukrajinskej organis.llky. 

ETELA CARSKA 

D11a 27. novemb11a 1984 .sa v Znkadl!W.ej 
sienll ,Prlmaciáilneho rpa'iáca v Bl'latlslave 
konal vokAiny k·onoert ~peváokeho dua 
- so,pranistky Evy Blahovej a mezrllo· 
SQJ>.ra.nlstky Viktórie Stracenskej, za spo-
1uúčln.kovan1a klaiViT'istu MilO&lava Sta
rMtu. 

Pedagogtc.ké pOs·obanle týoh1to umel
cov na VSMU dá·V·a mo!nost bllrtkebo 
vzá<jomného .lwnta;ktu, ov,plyvňowm!·a a 
tým a1 umelec-kého .rozvljania ,JH~mOO'!llé
ho spevu, prostrednlctvom !ij)eváiokeho 
dua ozaj vzácne a 'Ojed!.nele u nás .pes
toV>aného a k.oncer·tne uvádzaného. Ľ:Udo
vá melodika, etml.c.ky vdazaná na slOIVan
skll a mooavskú ptese11 v spra.cav!IIIIl 
skladatelov Bartolomeja Ur.banca, Leo
§a }a.náčka a Antonma Dvol'áka poskytla 
pohrad na Í'l'i kompozičné rOz,norodé, 
pri•tom .osobité uchopen.i·a ludovej hud
by V·D výsostne umeleo~om, ortg!.nálnom 
pratlrnočeni tohto jecNneČIIlého z·dr.oja in· 
špl.ráčie v ma,jstrovských minlrutúr.ach vo
kálnych cy•kl'ov. Vystihnullle boha·taj šká
ly nálado.vostl, sk•velej hudobnej ná.pa
d.Hos.U, jadrnej prosroty, navodenie p.re
svedčlvej atm-osféry ak.o dOiež.ltýoh a v 
popredi stoj'aclch IJ)mkov. našlo plné 
upl!atnenle v .predv•eden! oboch umellk~ň. 
Umelecká kV'aU.ta komorruej interpretácie 
však apočiva predovšetkým v koord.lno· 
vanostl, rešpekitovanl vzá•jomného part· 
nerstva. I n&prlek k·valltnej a ~podčiar
ku jeme nesmierne precfrtenej obsa.h·OVBj 
stránke uvedenéhu ·repar.t oáru, 'POCiťova
ll sme v intenpretáoll! jednotJ.!Ných OO:st! 
miestami určL~ú .nevy•l'D'V'Ilanost v l.nten
z11e z,vuko'{éh o pomeru hlasov vokali5· 
tlek. Preto prlerozný a tprlllš sól1&ticaty 
vy.zn.Ievajúci soprán butle v budúcnosti 
nutné adek,yffine pl'll.spôsdbit, aby ikomor· 
nost preveden~a zlska·la na ešte väčšej 
kvalite. 

Vel.kým k·lad,om bolo naštudov.an'le a 
JJremlérové uvedenie Styroch dvojllpevov 
pre soprán a alt so sprievodom klarf(ra 
na slová ludovaj poézie zo Spiev.a.nlek 
Jámt Kollár-a z dnes už uuv·retéllo two· 
rl'vého odkazu Bartolomeja Urbanca. 
Osolblt9 ko!OI1l.t dleJ.a zameranéoh·o na lťí
bostnú tema•Uk·u nesie Z'llaky ruCJistoaJgj.e. 
Iy·rtc,kej meJQI(Uky, skladatelovho zmyslu 
pre pooporčnost a vy>várlenosť v troj
dielnom ·č.Jenen1 piesňovej f-onmy. V in· 
tenpretácii Evy Blahovej, VLktórte Str.a
censkej a Milosi~a.va Sta•l'ostou zaujal a 111a.i· 
mä treti-a čast •CY.k•hu ·s názvom Lťíčenie. 
Oalšle uvedené diel o - Lidová nokturna 
(cyklus 7 plesni l Leola }anička v ty· 
plckom ná.rečl. mel·odiktou pt'ipoonlna.lú· 

JÁN FIGURA 
. ~~vot naplinený 
tťižbou po hudJbe a 
prAcou .pre hudibu 
- t&k momo cha
'ľ.a!k!ter1zovať nepi· 
sané k'ľédo v živo· 
·t·e .rloadl~el.a Stá,tne
ho ·k·omonnéhto or

' chestM .v 2111ne Já
na FIK"uru, jubilan
ta týchto dni. Klu
k atost jeho cesty k 
hud•be vyplÝIVala z 

pol1tleokých a sociállllych poonerov u nás 
medzi dv·oma vojnami, ktoré poz.na<i!111 lje
·ho pr1pra'V'U na ~otné IPOV'ol•an:ie. 

Hoci v detstve prejav.ova'l vý!ra:zné 
sklony k hudibe, rpre l!ledostatok !lnan.č
ný.ch .prostriedlkov nem'Ohol sa vz.delá
vat v h.re na h·usle, kt-oré ho ipritallo
vall. Učil sa aiJoo samouk. Po presťiaiho
·VIIIIIl z rodnéh·o mesta (narodi~ sa v U~
hol'lode .r. 1924) do V.rútok a neskOr oo 
21Uoy, dostAva sa po prv~ raz k dycho· 
vej hudbe CSD ·VIO V•rútkach. 1'u sa zo
zná.ml..l s dal~lm hudobnýlm nás'tr<cxtom
f1111utou. Po zllskaru zálkl'adnéthq vzdel·a
nia pr11al .rok-u 1941 miesto eléva vo vo
jenskej hudbe pešleh·D ,pi'U'k'U 1V Banskej 
By~SVrici , s k•torou poč8!S SNP pôs"'bfl 
prtl vojenských s!Mr.nostl·ooh. 

·Po osloboden! sa F~gUlľll so žlvýlm zá
ujmDm obracia opäť .k hudbe. Dostá.va 
sa do ·kontaktu s dychovou h·udbnu .pri 
Cso v Zlllne, popri zameatlnanl sa ve
nuje súkTonme štťid11u hďy n·a h·usle u 
v.teda•jšieho ·rladUelia Hudobne j §koly 
prof. L. Ál'Vaya, ·čo ho neskôr 'Podillletllo 
pr~jať učitelské miesto na Hudobnej §ko
le v Zillne. 

Spojenie ži'V'otného zá,UJjmu s .prlíoou 
ll·k•o pov.ola.n,m, n•avyše s dostatkom or
gani'ZB.Čnýoh schopnost!, vy.tv.arHI z Já· 
na Figuru osobnosť, kitorá clelaveóome a 

koncepčne pristupOvala k sv-o jim .povi.n
nooNam. Ako .člen KSC (od roku 1948 J 
stara·! sa o dobrú prácu l1l!l š.k,ole, od 
rok.u 1961 do 1964 ·vy.konával na ĽSU 
funkciu rladltela. Popri ,p~>acovných po· 
Vtillll!osNach neuspokojil sa so 'SVOjou od· 
bOľillou úrnvňou a naďal ej sa venoval 
štúdiu hry na husle. Po jeho u,končen1 
v rdk.u 1960 111a Vyššej hudobn~j škole 
pokračoval v §túdiou hry n.a flautu n a 
Vy.so.kej šk ole mťízlckých umeni v Bn1· 
tl.slave, ·ktoré úspešne .absolv'Oval v r o
ku 1968. Hl'u na tento hudobný nást roj 
napokon säm vyučova l na novovzniknu· 
tom Konzervat6l'lu v Zi!ine. 

Neustály pocit •POb!'eby člnorode·j prá · 
ce a vyu~Utle svojich or~anlzn~ných 
schopnosti mu priniesli 111j nové povin· 
nosti v mlm~k·olskej ,p.riícl, ktoré sa 
nlesJ.[ v smere aktlvnej hudobne-j čln· 
nosti v KomOl'lllom orchestri Mestského 
domu osvety v Zllin e, neskô·r v Or ch es· 
t·rl mesta Zlliny (s tál pri jeho zrode) . 
~de sed,el za pulltom prvého f!lautistu a 
neskô.r pôs•obll ako ri.a'Clltel. Pôsobenie 
v tomto •telese •bolo ,preňho va:ác nyrn ove· 
rentm si svojich ·ln'ler:pretaČIIlých kvaUt, 
ale aj k·oncapčn~ch a rta di aclch schop· 
1109tl ved,ťíceho pracovn!ka, ktor é dnes 
uplatňuje s tolk.ou bohatosť'Ou n1a tera,j
šom .poste ·l'iad.itela SKO. Jálll Flgur.a 
stál pl'l zrode tohto .telesa a s dosta
t·očne bohatými skúsenosťami z organ!· 
zátorskej [}ráce dii'Žl pevne ·veslo od pr
vých dni práce SKO vo sv.ojlch rukách. 
Poo jeho ved~m S.tMny k·OIDOT!Ilý or · 
ches!'er n.adv! a.zal n iekol.kto vzác nyc h 
umeleckých k ontak<tov s .prV'ott'iedny.mf 
domá·ciml l z81hrani·čnýml umel•cmnl a 
telesami, čo sa odl'az!lo aj n·a .reallzá· 
cl~ nle.kolkých výzDamný,ch Jtoncer,tných 
turné do zah•ra.nlčla. Jeho prlznaôná dôs· 
Iednost v prá.cl, dochvll.nost v povinnos· 
tlach, a·le i porozumenie a •Ok81mž'itá po· 
moc v taž.kostlaoh sú t~ml vzácnymi 
vl·a•stno5tam1, kt·oré zdobia l en rud i pi· 
ných životného elálnu a optimizmu. 

EVA MICHALOV A 

ZDENE ... K co" N i že zatlačilo aj svebové hlty. P.ráiVOm sa 
rad! medzi najúspe!ínejšie slovenské tan-

' gá .všetkých č·las. Ako prepracovaná .ver-
Po rl'dkocih fašls· zla §tudentskej 1kompozlcie Zderuka Có· 

lllckej hr02lovláuy, na VIZ'Jllikla dalošLa C!Jspešná IPieseJ1 - N i e 
Iudia s !l'adost·ou som už sám. 
·vltall mier ový, sl•o- Elrvé ·velké úspechy Zdenka Cóna ne· 
bodný život. Tešili uchlácholili. PokTačaval d.a l ej v iJliten-
sa zo všatlkého. Aj zlvnom odbornom štúd~u. V harunóni! a 
z mallčkOS!t!. S ná- v ~nštl'lumentácll sa zdokona!ov'!ll u fPr·o-

... dejo.u· ·poiera:li"''élo' '"' fesOiľ'a ' Dezl.dera Ka•rd;oša. v roku 1952 
bu.dťi<mos'tl., ' · !abo ur-abU štá·tnu sk·ťíšku z di·J'!Igovani•a na 
verili v spr81V<>dll· pražsk·om .konzervatóriu. 
vé uspor.iadan.Ie Za šty.ri desia tky r.okov Zden~k Cón 
sv·eta. K jeho pre- naplsal mno!bstvo LS.kiladieb rôzneho. pre-
mene aJj a:kit1Mne važne zá,bavného žánru. Jeho hudobnú 

pr15(piavall. Roov!jal sa úprimný koleikt1v· koméd·~u Car-ovné rnkia·vi.ce hralo K·rušnoo-
ny žLv·ot, vládl.a oj)timistická, až ·radiOSit· hol'Ské divadlo v Tepliciach a Budiš!ne 
ná náil:ada. VY'bvorill sa objek:t!Yne prilaz- (NDR). V nozhlasovom vysielani od.zne· 
n1·vé podmienky •pre pôsobenie hudby lo mnoho jeho skl•adieb, ~t•O'ré za·ujaH 
vôbec a zábavnej 17Nlášt Za ta:kejto si- ši roký okruh poslucháčov. Spome11m e je· 
tuácle v rO'Iw l945 v.stu11oval óo tvortvé· ho Fil·movú predohru, S vett'Om o prete· 
h'() života Zden~k Cón. ky, Letom svetom, valčl•ky Kaskád y, Ca· 

N.a·oodll sa 27. decembra 1919 vo V.led· r·o v·ldlny, Marga•réty, Dnes ráno noz-
nl, ikd·e vy_re'Srtlal. Už popri §t•ťíd:IIU 1na gy.m- kvitol .orgován. V posledných l 'Okocll sa 
ná:'2llu vá!ne sa zau(lmal o hud1bu. I.n- lntenzlvne venuje koncert•ným skladbám 
tenzl!Wl.e ·ju študoval 'SÚkl'lomne. Zallija- pre velké dychové súbary. Úsp ešný je 
la ho !llairol ,ko, !Že oiJia určila jeho ži- tiež .a•ko autor pesničiek s .vo jen sk ou te· 
v:otnťi cestu. Ked def.inliti'V'lle z.vltazila maoU.kou. Vi acero ocenen i zisi< al v sú· 
v ňom túžba ná;vratu do ·vlasti, v má- t~ Zlatý ·palcáit. Jeho skladby sa vy· 
jil945 nastúpll do Cesk·oolovBn.S'kého'ľoz- znatu:jú výlrazným meJ,odlokým ná[padom 
hl·8JSIU v Blľatislave alko •hudobiný l'edak- a ·osobitým k•ompozičným .rukopi som. 
tor. Akio dlho.rooo~ il'udobný •J•edaikt·or r·oz· 

U.ž IV roku 1945 Zdenil<k Cón upozornH hl81Su pri.pravil t!.sloky relácii. s t.a·r š! sa 
na seba ak·o sldadatel. Bol t o ·jeho po· pamä;tll'jú .na Hudobnú sazku. Ml·adši 
malý valčlk Enclmty, kltorý zaujal nie· azd·a .ani .nevedia, ~e už 16 !'okov .pri · 
len odbornlkov, ale tiež šl•rOký oktnuh mi· pravuje ú.spešnú $úť,až 11akťí mi za•h ralj. 
lovnlkov <tohto žánTu. V 1l'Oklll 1946 sa v V nej vznlk.l<o a v:znlká mncY.lstvo dob· 
rozhlasovom V}'ISlelan! a na g.ramo16- rýoh skla.d·leb ·vh:odn9ch pre spev a dy· 
novej platni o!)ja'V'Ilo Jeho tango Neča· ch·ové súbory. 
ka( ma už n1ikdv. S<korrupoo()va'I ho ešte Mnohostrannou a ~va li tnou prácou si 
počas gymnazláJ,nych štťídi!I, ale úspeš· Zden~k Cón vydobil popr edné .miesto 
nťi !podobu mu vtisol Flrantlšek K.ri§tof med.zl našimi t 'll1or.cami popul á'ľne j huď-
Veselý s v.okáJoou skupinou Tri diev- by. V mene jeho mnohých vd.ačných 
ča.~ká a orchester Gustoáva Broma. v Ich poslucháčov mu úpr imne želáme dobré 
predvedenl sa 1toto tan~o stalo n !IJj.ús.peš- zdravl.e a ďalšie tv·orivé úspechy. 
netšou plesJ1ou. raka v takej Lntena:l;te, LACO SOLTÝS 

ce torá-vnice. výstl.žn9lm a pl•ným p.ocho· 
panLm janáč'kovSkého .z·em.Hého, Irečitého 
vý.razu patl'ill k vzorovej in!'ei1PľeM.ci'i 
účl!n•kuj.úcich umeloav. Na dal•ši cykl111s 
- pQJ>ulá·rne Moravské dvojzpivy, op. 32 
Antooina Dvof6ka, ,ktorý Z'llznel .n'a záver 
lroncer;tlll, sa naJtylac vzt.IIJh'lllje vyššie uve
dená prl,pomienka. C!stote a S'V'iežosti 
lrrterpretácle tohto cyklu Pl'OStpela by 

väčšila prap.raoov!IJnosť jednoduchej a 
predsa .pútavej polymel-od ičnostl. Tent·o 
komor.ný koncer.t . na k torom boN publ'i · 
ku sprrost-re.d.k.ov ané u umelcwml ndov,zda· 
né tak vzá•cne hodnoty našej národne j 
kuJ.t'11'1'y, by 6; -...šBik z,asLúžll ov era vl!BI 

zá·ujem zo str any bratislavsk ého publik a. 
BOZENA DLHÄŇOVÄ 
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RECENZUJE E - RECENZUJEME - RECENZUJEME 
NOVA. PRIRUCKA HUOOB'NEJ VEDY (NEUES HANDBUCH DER MUSIKWISSE·NSCHIAFT) 

:Do prlručnej hudobnoved.nej literat tlry 
pr.llbudne v .priebehu buditlcich rokov no
vá zálkla<lná desatzvll.zková séria. Nebu
de zretme .patri( k takýlm základným en
C}'Iklopedlokým a ,pra,men.ným dielam ak.o 
Hudba v d&Jináah a sllrčasn09tl (oMGG), 
Nový G11ove (NGDMM), Medzinárodný 
pramenný •lexikón thudby (RISM) alebo 
Hudobné detLny v obrazoch (MG.B). Zo
h.rá vša·k ako diel-o ·Prahladné, za:hr·ňu
.lúce .a sprlst·upňu)llce poonwtky sMasnej 
hudobnej vedy ·význ111mnt1 tllohu. M~me 
na 1mys l! Nov.ú :pr!ručku hudobnej vedy 
[ Neues Handbuc h oder Muslkwlssen
schalt l. ktorú 'Sa ,poduja.U zvere}ni( Ak·a
demlsche Verla.gsgesellschaft AthenaLon, 
Wiesbaden v s,poluprá.ci s Lawber-Verla•g 
Dr. Henn.l.g MUiler-Buscher, Laaber. Prl
prav:ova·tetom a ·hla·vným edLtorom série 
je C. Dahlh·aus. Sér.ta .má obsi·ahnut na
sled·u j(lce .tLtuly: l. Hudba sta.l'ovaku, 
2. Hudlba eur{Wskeho stretloveku, 3. Hud
ba 15. a 16. storo.čia, 4. Hudiba 17. sto
ročia, 5. 1Hudba 18. storočia, 6. Hudba 19. 
storočLa, 7. Hudba 20. s·t oročia, 8. M~mo
európska hudba: .hudobné kultúry, 9. Ml
moeurópsk·a !hudba: 1materiá ly, 10. Syste
mwtlcká hudobná veda. 

Podla .1'017N.M.u sú •N> dominu júce európ
ske hud<Älmé .dajlny od 111nt1ky po sllčas· 
nost, z.vy.šok worla dv.a• hudobnoetnolo
g!cké a •Jeden sy.stematLck9 zvt!zok. 

Edlcla 1je 2lmoderntzovan9m ty1pom Plľ!
ruč:ky hudobnej vedy ( Handbuch der 
Mus!Jkwlissenschaft ), k torá vy.šla na pre
lome 20. a 30-ty.ch r okov v Postdame 
a ,to vo ·forme zelen9.ch ·velkolormáto
.v9c h zväzkov. Bo ll nepostrádaternou sil· 
časť·ou •kar1-de j muzikologickej ·k•nlžnlce 
a muzlkológa . .Rovna·lro ako ·táto p rlruč
ka s pred päGdesLatlch rako.v, aj jej no
llá ,podaba má papularizaôné p oslanie, 
chce ,predost rieť v9sledky hu<klbne1 ve
dy v ra prea:entaUv.nom rade, ktor 9 by 
;J;egltLmoval .muzikológiu ·medzi ®Oločen· 
skýml vedami v:o Vtšeabecnostl. Pravda, 
med:zl oboma ed!.č.ný.ml pod·uja:tlaml lež! 
pät desaťročl lnten:z!vnych výs kumov, ne· 
spočetné množsbvo §peclá·lnych mono
grafU z ná rodných 1 medzlná.rodn9ch 
JPľiiiCovnýc.h podu jat!; ,pretQ je med.zi obo· 
ma iVJac razdlel.nych ·než spoločných zna
kav. Jeden pGds Mtn9 rozdiel ·tu rvSa.k je. 
Hudobná veda ~stála v 20-tych rokoch 
v z.namenr tk.oncepcH .,duchovných" vted 
(c hcell &l v hud·be odkTyt ducha doby 
a de jiny Ide!), kultllrno·hlstorická me
tóda, št9•lovo-·krlt!Čk9 a štýlovo-analytlc
k9 .pr!stup boli základom .poznan1a die· 
la. Dnešná muzl:kológla s toU •Viac v zna
men! sociálnych dajtn, h lodá v91Mwm 'hu· 
dobného <llela v konf·l'ontácll s jeJto re
cepciou, vs tupom hudby <lo spoločenské
h o vedomia. Oba pohla dy m&jú a.l svoju 
kOIJI:plementá rnu .st.rá:nku, 111esto ja ·v.žťly k 
s ebe v protiklade. Obe edlcle ml!lltl jed· 
nu SIPOločnll s nahu, a le l •proolém: .podať 
syntézy, pov.znlest sa l)olld čLsto osobný 
n ázor a IJ)Ostoj ·a hfad·a t k objektlvilte 
smerujúce zh r.nutle. 

Edlc la začala tr.oml eväozkami, k.torým 
sa oh ceme ·V dalšlch t1v.a·hách p odrobne j
šie venovať. 

Werner Braun: Die Musik des 17. Jahr
hunderts (Hudba 17. storočia), Bd. 4. 
( 385 str., 86 notovfch prikladov a 130 
yyobrasenl), Wiesbaden·Laaber, 1981. 

V ·ni jakej z doter.a.jšlch po.dobnýc.h 
s yntéz [ na•;mä 1barok·ove j :hudby), sa kul
ttlmo·socMLny a ·cez ·neho žánrovo-funkt · 
ný ·p.ohlad ne reallzoval tak kW!2ekven.t· 
ne a ko v I. k8ipltole Hudooný život; ll/ 
troch .podk•apltolách sa auto.r venu.je hud· 
OB .na jnlžšfch vrstiev ( rud<Wá rhUd·ba). 
strednýdh vrstiev (tmestskéh o pm9tredla l 
a .na.jvyŠIŠich vrstiev r na d•vorooh , r ez l· 
denclách a v chráme ). rP otom nasledu,jll 

rozsiahle kiiiJ)Ltoly: II. Opera. III. Svetská 
v.okálna hudba, IV. Duchovná chrá.mová 
hudba, V. Nástrajová hwd·ba a VI. Ca
sový pri8Sit·or a časové caliky. Práoa 
aharakttert:zw~e ,p.rlležltos.U a fulllkcle de
d11Il1Ských hooobnlkov [ ·p!AťaJ.kári, gaj.d-o
šl, hudci), do'kladá Ic h výlpovedam1 stl· 
časnlkov, oorazovýlml dokumentami, 7lá· 
pi5II11 ua>ra~ný.ch Judových piesn! v 
tv.or.be <taiLanskych, nemeckých, franctlz· 
skycrh, pol.ských a anglických majst r.ov. 
Autor s leduje cast·u od jednoouchého zá
pisu .po kOIDjponwané ludové tance, QJ>er
né bukoHcké scény a cestu od rudo· 
VE!II 'VaTiafuosti tPO ozdobné normy ba· 
r.ok.avel hudby (IS. 20). KollfUkt medzi 
tzv. vysakým a n'zkym umenrm sa v ob· 
l!!!stl každodannej, užltej hudby vyr.tešil 
v rprOISpach lud·ových a mestských muz!· 
k·an.tav šlrok911ll \liplatnenlm žánrov ru
dovej, :pasttarskaj, ozátbavnej a tanečne j 
hudby a•l na .N!.Zklenclách. Konflikt sa 
vyhrocoval aj ,medzi chrámovým! a mest· 
skýml hudabn~k.m!. Sedemnástemu stor.o
člu môžeme ďakovať v rámci hwnanJs· 
tle-kých v9C'hov.ných ldeá·lov za realizác!•u 
š!l1ŠEII hudobnej výchovy k antocml a l'\OIZ· 
votu 1pestavan!a komornej hudby. Vrmi· 
kall akadémie, budobné spolrky, formu,j(i 
sa IPočla.tky v.ererného ·hudobného koo· 
centu a hudobného divadla. W. Braun 
sa zaoberá spolooello'Ským pootavenlm 
d·vorn9ch ·hudobnfkov a predkladá po· 
kus o systematizáciu ovšetkýc.h možných 
druhov J>a.rokových .hudo bných sláNnostr, 
ktor é mail u šf.aohty !k·ul tt1rno-spoločen· 
ské zálzemle -tt>~tlerske &íta~e. slá:vn"OSt· 
né sprievody, tooáčné prllerlUostt a dl· 
vadel:né .poctutatLa ). P.apr! IIÍich to bol·a 
chrámová hudba a .najrozman:t.te jšie trie
dy, v·r:stvy a skupl·nY konrwrnentov,. k.to· 
ré určovali 1rOzne .typy hudobných žá.n
rov a to v .slllade s Ich ozáujma.ml a po· 
·trebaml. Na tomto 'Pozad! analyzuje na· 
pokon W. Braun .dominantné ržá:nre hud· 
by 17. st.oročla, kto.ré vykryštalizovali 
11 .tejto dobe a av:ply'lni.Jt výrazne vý.vol 
európske j •hudby [najmä operu, balet, 
navodob9 m adrLgál. moteto, ·komCJl'né rv.o· 
kálne !ánre, jednQhlasll pleseň, ka.notá,tu, 
ora.tór!um, choráLne spl.'acovanie, vokál· 
ny 'konceľlt , v.a.rlačné formy, komorné ná· 
str·ojové formy, tance, sul,ty, fantáziu. so· 
nátu, orchestrálne žánre - pred·ohr u, 
cancer.to grossa, l•nštlrUIIDe.n:toálale 1koncer· 
ty, ·IJVOľlbu pre sólové nástr.oje, atd.). 
Dn~ú európsku h·ud;bu by sme sl beoz 
nich .nevedeH vôbec ,predstaviť. Aut.or 
sleduje vzn!•k, formovBinle, šty.llstlckt1 
s·klad•bu i ;rOmor.adost kar1,dého žánru v 
jeho ·historickej dynlllmlke, špecifickej 
pramenr!Wooll a ·kulttlrno-spoločenskej 
vl!tzlbe. Je tto vs k·utku zaujl·mavá a pod· 
netná s yntéza. Autor zužbt<kováv·a šlr.o· 
kú zhorňujllou l špeciálnu spisbu o ba
mk.ovej !hudbe, súčasne V·ša:k fa'kitá, •pro· 
cesy 1 náiZory tn.tegruje n a sociologickej, 
Lntenpret.atfovnej a receptlrvnej báze. Na 
jednotUvé skladate lské osobnosti n ekla· 
die takú váhu, vLdl ·Ich rv lntegr ovanosH 
do vývinového pr.ocesu hudobnej kultll· 
ry. 

Alk rby s me ako an.alóg~e ch celi Brau
navu .monografiu por.ovnat s pôvodnou 
mano~a·f!ou z o s ta·l'ej P.rrru·čky hudob
ne!! vedy .(R Ha!l!s, Die Musik des Ba· 
rock. Pootd8ílll, 1934) a nedávno :vyda· 
n ou monografio u I- A~b.rechlta - Podo
by a ,pr.emeny 'b!ITokovej hudby [ OPUS 
Bratislava. 1982), musrme rkooštatova t, že 
lst9m •problémom zos tane vždy to, ak 
budeme hovor.U o hudbe storočia, a lebo 
storOiČl (tprelomy storoč! nie s ú tot!t 
ldentlc.ké s mark·antnýml hudobnými a 
sociálnymi ~LmeJJaJ111). To plat! a.l o ba
rokoval hudbe. Rak 1600 je srce v!ac-:me
nej demonšt·ra.čnýlm medznlkom, organlc · 
ký výrvln 1e1 hudobných prlnc!rpov V'Šak 

presahuje h lbok.o do lB. storočia - do 
WOI"by sy.n•tetlkov bar.okovej hud•by. Tie 
na.pokon s leduje W. Bl'aun len čiastoč
ne. Manog.rafl.a R. Ha•asa bola štýl'()VO· 
ki-Hicky ·koncLpovaná, monogr afiu J. 
Albrechtla char!llktertzuje štýlov.o-analy
tlcký a lll!tenpretačno,teohnlck9 pr!struJ>. 
k9'm W. Braun .kolad~e váhu na spolo· 
čenské, kompozlčno-technioké a žám.ové 
dejlilly hudby. Obzvlášt zauj1mavá je llus
tra.trvn.a čast zväzku, rozs!athla lllterattrú
ra, pod•Wbné skladobné, autt.orské a vec
né regliStre s pr~pajeným termloologlc
k911ll glosá·r.om. 

C. Dahlhaus: Die Muslk d1111 19. Jahr
hundert• (Hudba 19. storoi!la), Bd. l 
( 360 str., 7!1 not. prlkl. a 91 't'}'obrase· 
nf) Wlesbadan-Laabar, 1980. 

'P.o O.v.ode, v kt.orom s a autor zaoberá 
periodiZačnými, štýlovýlml a !deologlc· 
kými o táekaml (.tľl!ldlclonalizmus, reštau
rácia, romanuk.a, meštiacka hu-dobná. kul· 
tllra a tp.od. ). nasleduje 5 kaplitol, ·k·toré 
sil člensné ,pod·la čaosovo-rparlo.d.tzwčného 
klúča [1814-1830, 1830-1848, 1848-
1870, 1870-1889, 1o889-1914). Je to v 
Istom· zmysle ml·kr.operlodtzácta. Vlastné 
obdobie hudobného !l"omanttrzmu ohrani
oo je autor .posledným tvorivým obdob1m 
Beetlhovena, plesňami Sc huber.ta a opera· 
ml ROISsl.nlho a m11pokon v znikom ato· 
n.Mnych diel. VýZno!llllllné polLtic.ké medz
nlky st1 dané ukončenlm napoleónsk9ch 
v0o1en. pr esa.denr.m polltlky reštaurácie, 
premenou me§tl.ack o-monarC'h~tlckých 
štátov, európskym revolučonýlm rokom 
loll4a a H370, tmperla li'stlc:kou ex.panzlou 
o.d 90.;tych rok·ov a n a,po.k.on vypuknu· 
'!fm svetového voj.navého požiaru, .ktorý 
zmenil ruelen ·poU~Ick,tl, ale aj kultúrnu 
map u nMho :kontinentu. C. Dahlhaus, ako 
auoor 1 .Yy.davater edlcle, sa podu,jal na 
konctpcwanle hudobných dejln 19. s to
·ročla ak·o .to ·kedysi urobil vydavater pr· 
:vej ·Prlručky E. BUcken 'V ZVä·Zku Die 
MusLk des 19. Jrab'ľ.hiundents b is Zltlr Mo· 
deme [Wiobd,park·Postdam, 1929). To, čo 
je u BUckena Istý druh štýlov9ch dejln 
s dOľl!lZom na analýZu ťažlskov9ch -hu· 
dobn9Ch žánrov. ;to sa o b javuje u Dahl· 
ha:usa v polohe rkompozlôno-techn!ck ej 
chark.terl:s.tlrky. ·a ..n&~mä v est et.lc k o·k ri· 
tlckých úvahác.h. 
Metodolog~oké otá.ozky [sUmu! us hud•ob· 

ných dajln., !YIZťaoh hudby ·k sociálnym, 
politlckýlm a ·kultúm}'IID p.rocesom) zabe· 
ra jú šlrok9 rpr!estor. Dahl·haus sa neu 
stále vracia 'k svajaj obl-tlobenej myšlien
ke o formallstlckal •a obsahovej esteti
ke hud,by, k absolútnej a pr ogramove.! 
hudbe, a r ob! .t o, ~la•l, v meMfyzlokal 
v9luČill'()St1 , rbez uvedomenia sl komple· 
mentárnostl oboch hudobných žá:nrov a 
prlsl'upav. Ani v romantickej hudbe to 
.neboli dve neprekonat·elné ,polarLtné po· 
lohy, jedina bez d l"uhel je nepoohoptter
ná. Sleduje v9lra.zavé korene estetiky 18. 
sto.ročla &ž fPO hermeneu·tl·ku z konca 
sto.ročla, formovanie •a.bsolúlinel hudby 
l Metafyzbka .nástrojOVej hudby, s . 73. 
P.oetlcká hudba, s. 118, Hudobná krLtlka 
a·ko fLloz6.f1a dejln, s . 203, Progra matic· 
ká hud:ba a umenie !•del, s . 302). V ·te j· 
t o ·ko.ntempla:tl:vnaj esteU.cko-lkr.ltlck€11. 
dia logickej 1 neustá le .poch ylbuojúce j, so· 
fistickej a dla lek·tlckaj ,polohe spočlva 
za\ljjlmavost , ,prlnosnost , ale 1 zranlte l · 
n ost Dahlhauso.vej monografie. Nie je 
s yntézou alebo pra menným zhrnutlm bá· 
da nt.a,, alebo s l edoyanlm národného vývl· 
nu romantickej hudby ( ak·o to urobil 
napr. G. Knepler v .Mousl·k•geschlohte des 
19. Ja•hr.hunde11ts, 2. Bd. Berlin, 1961 ). 
a le tu .máme do činenia s brilantnou 
esejou o ·hud be a n osných Ideách hud· 
by 19. st·oročia (•tr.adlclonaliz.mus, nacio
nalizmus , unliVerza.ll'Zlmus , Idea ludove j 

plesne, biedermeier , otrlovlálna hudba, his· 
torJzmus, a.txf. ). T!llk ako možno Da·h·l· 
h.ausov,u ·m<>nogl'afiu označ!t za esteUc· 
ko-teor etLckJú, h LstorLckú ·esej o hud~e 

19. storočia, .tak možno naprlkla<d u n.ás 
vyda.nt1 ikn!1Jku 1J. Bach tika (XIX. stoletl v 
hudbe, P.raha -Bra.tisla!Va, 1970) označif 
za fl)sychologlcko-h lstorlokú a kultÚl1Ilo· 
s ociologlolcú esej. Rôzne ·pohrwdy a pr!· 
s tupy nám odkr 9tva•t1 vždy lilltl strá nku 
a ltlVálr hudby naša! najbližšej minulosti , 
11 a rutltéze voči ktorej, ale aj na zákJ.a· 
doah ktora!. sa .r.ozvlnula hud·ba ná.šho 
storočia. 

C. Dalbaus a H. de la Motte·Haber 
(editori): Systamatische Musikwiuen
schaft. Bd. 10. (3&7 str., 7 . not. prlkl .• 
88 vyobrazenl, 23 tabuliek, 2 farebné 
tabule) , Wlaabaden·Laaber, 1982. 

Na zvll.:z.ku a wto rsky s polupr acoval celý 
rad špecia listov. H. de la Motte-Haber ja· 
autorkou karp. I. Rozs111h, m.etóda a ciel 
s ys tamatt:ky hudobnal vedy, spohupodle
la·la s a na ka,p. III. ZdOvodnenost h udob· 
noteQľetlckýoh systémov, ik·a,p. IV. Hu· 
dobná ih &runaneu.Uka a em,plrický výskum 
a kap. IX. Veda a p rax. C. Dahl.h aus kon· 
c~p.oval ·k ap. Il. Hudobná veda a Syste· 
mat!c ká hudobná •veda, kap. IV. Esteti· 
ka a ·hudobná est.etika, je spoluautorom 
k li!P. V. Hudobn osoclologické ·reflexie. 
Oalšlml autor mi s(i ·P. Nletsch e (ka,p. 
III.). G. Meyer ('klap. V.). E. Jost [.ka.p. 
VII. Soclál.nopsychologlcké roz'ffiery a 
hudobn9 vrkus l. Kl. E. Benne, E. Ktltter, 
R. Melssner l k~. VIII. Nadanle - uče· 
n ie - 1V'9rvln ). Ťažiskové kapi<toly sa do
týka l ll rozsahu a metodiky hud·obne j ve· 
dy, oharakterlstlky systemaHokoe j hudob· 
nej vedy a pod:s taty hudobnoteOoretických 
S')"Stémov . .Co do dlsc~pllnárneho .rozv~·hu 
stoj! v ,papredl ·hudobná estetika, hudob· 
ná rteória, hudobná psych ológia, hudobná 
sociológia a hudobná ·pedagogika. Je to 
s elaktl:vllla a redukovaná systematická 
hudobná v ed·a, lebo .chý'ba•jú n llipr. t•ra
d!čné disctpUny ako a kustika, fyziológia, 
organológl.a, fiolozof.la, atd ., bez J<tor 9ch 
st dnes r iešenle systematických otáz ok 
nevieme fl)Tedstav it. Z pohladu .,prlruč
ky" sil cenné časti, ktoré sa vztahu·jll 
na .pra x [/Pedagogika , terapia, pracovná 
psyoh otech~Lk.a . reklama a pod.) . ver
ká !Váha s a kladie na ·teor eti cké a me
todologloké o tálzky, .r.ecepčné pro.blémy 
a soctallizačný výZnam h udby. Autori a 
vydaiVateUa zostálva jt1 v tom ok-ruhu v 
ak·om C. Da.hlhaus !koncipoval ak·o editor 
Et;n;!U.horu.ng In die Sysbematlsche Musik · 
wlssensch aC.t l Ktlln. 1971 ) spred desia· 
tt.c'h roko v, •len so šlršlm opr 8ipracova.nl•m 
a konkretLzác lou výpovedi. 

!Práca sa usilu je ·podať zh'rnutie, obr az 
o stwve sťlčaS'Iléllo bádania. Nevyhla sa 
však jedn ostr annosti, pretože sa o,plera 
o nemec'k!t1 a angl·o-amerlckťl muzlk.olo· 
giok11l tbá,zu, .avšak tprojekty a p ráce zo 
s oc!•alls U.ck9ch k·r a jln, F.ranctlzska, škan
dln.áNs kych .krll'!ln. •l~naj Európ y, a le 
aj mlmoel.llľó.pskych •kra jlín s ú bádateJ
skýlml koncep;tami zastllpené len frag
m entá·l1IlJB. Dá sa preto ,povedať, že Ide 
o :prlručku na.tmä nemeckll a len sčasti 
európsku. Tak je a j k oncipovaná a to 
vytváTB, IJ)ochopl:te tne, aj domlnan t.n9 či · 
t at efs k9. .recepčný a k ultúrny ok ruh, 
ktorému tje tá.to edlcla určená. 

Podobne ako z Prlručky z 20. a 30· 
19ch rokov mohla 1prof1Jtovat !l! j šLr~l a 
eur ópska lmuztkologlcká obec, ta:k to bu· 
de určite aj s Novou prlručk ou hudobnej 
vedy. 

Je j recenzované t·r l zväzky uka~ujú na 
Jel celkový vysok9 §tandard, a le a 1 n a 
lndlrvlduál.ne autorské r ozdiely v kvalite 
ť v konc~li prezentovan9ch monogr n
fl l. OSKAR ELSCHEK 

SO~A BUftliASOVA: V SIROM POLl ROKYTA. Tatran Bratislava (1982 o 1984) 

Pod ná:owom V š lrom poll rokyta . vy
dalo Vydwvaters two Tatran ·V Bratislave 
dvojzvä.zkovú zblartku balád oa :línýeh eplc
k9ch .ptesnr v edlcll Ľudové umenie n a 
Slovens k•u. 

Autorka zbierky, Ph·Dr. Soňa Burlaso
vá. CSc .. JV,edecká IJ)ra covnlôka Národné· 
ho llsta!Vu SAV, je našej kuHrurnej ve
r ejnosti d obre známa z viacerých je j 
zbierok z Gblastl thud·obného folklóru. 
a'ko l mndh9ch ·odborn9c h štt1dll a člán
kov. Tá to 1je j nova zblel'ka je v9s led•k.om 
osobl:t9ch exa ktt:nýc h pohlad:ov na v9Vo l 
a zastúpenie !tohto plesňovéh·o žánru 
v s lovenskej fudove j kul•tllre. P.019ky.tuie 
jed~nečn9 IJ)ohl·ad na jeho ·v9voj v hLsto
r lc kom tproflle, 'V 0béra tels kom úsil!, 'ba 
a j v [ ,n~t·aretnlckých s6vi·Sl·ostiach . Ob.jas
ňuje •t.erm lruológlu ·ba.lá.d a jej ·bll:zkyoh 
e piok9ch IJ)Iesnl. An alYiZUije Ich sujeto 
vil ·podstatu a dáva do stlvlsu textav.ú 
i 1hudobnú z looku. 

Burlasová v tejto zbierke ,J>Tiná~a ma· 
t erlá:l. ktor9 je v9sledikom stlplsu ®lc· 
k 9ob JPI8'511ll Ná r.odopls ného ťístavu SAV, 
excer!Povaný ~o vše~k9ch prlstupn9.ch .Ua· 
čou vydaných .praaneľlov, ruk,opLsných 
z bierok l v9.zn111mne.šlc h ar.chlvov. Po
skytUJje talk IIlOVÝ. a ktuá,Jny postoj k tel· 
to v~znamnej ozložke fudav9ch 'lra:dtc lf a 

sprlstupňuje r eprezen.tat.ný s úbor vš et
k9c h Tema'llokých t}'lpov ba•lá d, ktor é sú 
nateraz v s lovenskej .tradlcU známe. OsOo
bltost l lllk.tuál.r}oos t IBI autors kéh·o pr!· 
s tupu je !Pľedovšetkým v tom, že s:polu 
s materiá lom ·V llvodne j šttldi! pl'vého 
zviW:k,u rzoblel1ky rieši .tel'mlnológlu, a·le •i 
druhov11 c!ha.rak:ter1stlku balád a d·al· 
šfch epických oplesnr. Prlnáša v ne j fun· 
dova.ný eXIkunz do !historicko-vývojových 
súvLslostr •balád na Sloven.sku, pouJtaz.u· 
je na Ich !ánr.ovolivorrnll zložku, k·torou 
je lprediOivšet·ký'm text, pretože ten je n o
sltefom vlast:nostr, s lkt·orý.ml sa n estTe
tá·vame "' in9oh fo lklómy.oh druhoch. V 
sQV'Islostl s ňou vyhraňUije .te rmlny, Cha
raktte.rlsttky· a hl!IIVn é 2lna·ky ~lckých 
piesn! na SJ.ovens k:u. A ta k slo.venské 
eploké pl•esne rozčleňuje na bala dy, ro
mance a novelistlcké plesne. 

Ba la dami niiiZýva ten druh slovenských 
epických ,plesni, Moré ,podáva jll drama· 
tloký prtbeh s 1ed.ným ll'Strednýlm motr· 
vom. Dramatičnosť, eplclrosf. dlaológ 1 
dao1šle s uj.etové zJ.ožky s vel·ký.m počtom 
vaľl§ov .tvorl·a ·Je j zárkJa.dné cha rakterls· 
Ucké zna•ky . 

•Romance .predsta vuttl rv Bu.r lasovej za
členeni dalšl vý'VInov9 sturpeň ba.lád, v 
ktor9oh mol'Jno pozor,ovat pre<klvšetk9m 

' zosHnené lyrlcké prvky smerom k In· 
d llvidua.lizácll a lyrt.zácil pr$bahu. 

rNovellstlcké rpie.sne zatieňuJe a utorka 
do t.r.atej 5kouplny eplcký.ch piesni, kt·oré 
majll spr.wvoda jskt1 tendenciu. Sú to na
ra:Uvne 1Piesne, v rkrorých silale jšle vystu· 
pUije funkc ia rozprá.vača. 

Celý materiá·! epioekýah piesn!, so zr.El· 
t eliOID n a tema.tlc k.ú prehla ctnost rozčle· 
ňuoje na desať osabi'lých sku;pln: I. Po· 
very a čary, Il. ĽÚibastné vzťahy. III. Ro· 
d!Jnné Vizť·whY, IV. Spoločenské va:ťwhy, 
V. Vo.jna , VI. ZbCljn~c.wo, VII. His· 
tor1cky mattv!Ova:né témy. Vlii. Ná· 
hodné neštestda. IX. B~tlky, sa
movraždy, vraždy, X. O zvierat·kách . Ka.ž· 
dá z desiatich s kupin Je vnútorne da · 
le i l.'azôlenená .podfa spôs obu s pr.acova
~la .témy Illll bala:dy, r.oman·ce a n ov.ells· 
tlcké •PIBSile. 

Obidva zväzky zbierky ob'sahu,j'll 
pr!,bllž.ne 300 epických plesol. Druhý ZNä· 
zok je d oplnený tematickým reglstŕom 
piesn!, aobecediným zoznamom, zom.a
mom prwmaňov 1 zbera:te.l'ov. 

Po !jazyk ov.e j s trá.nke stl staoršie zá. 
!Pisy k 'Vôli .Jednotnosti a zroz,umltelnostt 
upra.Yené do súčasnej prav.nptsn ej 1 ná · 
rečave,j n ormy. 

Možno !konštatovať. že zblel'ka je vý-

sledkam eru.dl)vanej vedec ke·! p racovnlč· 
ky s u jasn en9m .pohladom na problema
tl,ku balá:d a epických piesn! v medzlná· 
rodnom kon~eXIte. Zlble rka v te j/to po· 
dio.be. j!l1· 'hov9m a pozltlvnym pr! nosom 
d·o súča"Sného celonárodného kulltúrneho 
diania. 

Al k ed vydava·tel"Stvo Tatran sa v spo
mLnaJ'Iiel edlcH za meriava pr edovšetkým 
na s lovesné folklórne a výtvarné zložky, 
m ožno ~ba rutov!l!f. že n eda·lo v zbierke 
väčš! prlest·or m elódMm, Tle ~ba sčwstl 
doqplňajtl .texto vé ·bohatstvo t9.ch to eplc· 
k9ch !Piesn!. Vieme t otiž, že pleseň bez 
melódie zostálva Judavou poéziou, ktorá 
je obrazom Lba jednej jej umelecke,! 
zloržky. . 

I .tark ~bler.ka zosM,va v21orným obra
zom .modern9ch ed1čn9c.h prlstupov v 
sprostr·edk,ováv.anl ·hodnOt Judového u me· 
nta našej verejnosti. Jal estetic·ká podo· 
ba. vyplýva•jťlca z kvaollty tlače i pa.ple· 
r a. n us trác ll Mir oslava Clpára, graflc· 
kej lll.pľi!IVY Ľubomlra Iú"áltkeho s ú adek· 
váltne IEII obsa•h.u l h·od.note. 

''1 Som presvedčený, že po n ej siahnu 
ume leck! 1 •vedecki pra.coVtnlcl a·ko k 
žriedlu 1 zdro ju vzácnych hodnOt ume· 
n i a .náš hiO Jud u. 

ONDREJ DEMO 


