
K H OBN 
IMakcla Hudobného llvota pri prllelltoatl vfznamnfch udalos

U. akfai at XVII. zjazd Komunistickej stranl' Ceakoslovenaka a 
•· wfrol!ie lalolenla Komunistickej strany Ceskoslovenaka, po
... ala aiektor6 popredal! osobnosti hudobného ll'vota o odpoved 
11 ttto ot61kll: "V ktorej oblasti slovenskej hudobnej kultúry sa. 
pocUa vás, dosiahli najvýznamnejšie úspechy v obdobi medzi 
XVI. a XVII. zjazdom KSC? ~ Chceme tfmto prispieť k bab6m 
e ronojl hudobnej kalttry a aoclallstlckfch ryaov nalej apoloi! 
•U. 
Zaslúžilý umelec 
PAVOL BAGtN 
sklodoter 

Obdobie prvej polovice osem
desiatych rokov možno považa
n! z hladiska kontlnultných 
aspektov za významnú etapu v 
rozvoji našej socialistickej hu
dobnej kultúry. Dosiahli sa vý
razné umelecké a tvorivé člny 
' oblasti hudobnej tvorby a 
Interpretácie, pozoruhodný vzo
stup zaznamenala slovens ká hu
dobné teória, história , kritika 
1 publicistika. Pritom je potreb-
116 konštatoví)ť, že na protuo
vanl nášho hudobného života 
sa podielo nlekolko generač
ntch vrstiev, vrátane činorodej 
pr6ce prlslušnlkov na jmladšie
bo pokolenia. Mysllm sl, že vo 
vz4jomnej symbióze spoločne 
prispievajú k zvyšovaniu vzde
lanostnej a estetickej úrovne 
nUho rudu. 

A najvýznamnejši úspech'? -
Povatujem zai\ nesporne prehl 
bovanie demokratizačných 
prlncipov celého hudobného 
umenia u nás, ktorému napo
máhajú umelecké hudobné ln
lllttlcle, telesá, súbory. sólisti. 
ala l také podujatia, akými sú 
Bratislavské hudobné slávnos ti. 
Bratislavská lýra, Týždeň nove j 
slovenskej hudobnej tvor by, 
Prehliadka mladých koncert
nfch umelcov. festival pol!tic · 
kej plesne v Martine, folk·lór
ne festivaly vo Východnej a na 
Detve, Grand prix folklorlque, 
hudobné jari o dalšie aktivity 
nášho hudobného života. 

Celkové širka záberu nášho 
hudobného umenia vo svojej 
priamej účinnosti na všetk':, 
•rstvy obyvatelstvu patri vari 
k tomu najzáslužnejšlemu. naj
cennejšiemu a najvýznamne j
llemu, fo sn udialo u nás v hu
dobnej oblasti v obdobi medzi 
XVI. a XVII. zjazdom Komunis
tickej strany Ceskosloven
ska ... 

Zaslúžilý umelec 
Doc. dr. LADISLAV 
BURLAS, DrSc. 
sklodoter a muzikológ 

Rád by som vyzdvihol pokrok 
v myslenl o hudbe a hudobnej 
kultllre. Hudobnl umelci, o kto
rtcb lndlvldual!zme su neraz 
právom hovori, stávajú sa stále 
viac .,kontextuálne~ uvažujúci 
ml ludml a chápu svoju profe· 

slu ako zložku hudobného u 
kultúrneho organizmu, umenie 
ako anticipačnú spoločenskú 
s ilu. V nedávno vydanej knihe 
Damiána Kováča "Teória vše
obecnej psychológie" [Veda 
1985) sa Interpre tuje teória K. 
Obuchowského o. l. takto: 
"Osobnosť je viac ako niečo 
dané, viac a ko výsledok onto
genézy. Osobnost sa vytvára 
viac pod vplyvom minulých 
skítsenos tl ." Poznávanie, resp. 
Intuitivne osvojovanie sl no· 
vých súvzťažnosti mOže viest 
aj k novému reagovaniu v ob
Jasu tvorby. Dialektika sacia· 
lls tlckej skutočnosti musi mať 
svoje špecifické korelácie v no· 
vej dia lektike tvorby . Vyššiu 
úroveň poznania a vedomie 
spoločenskej Identity nemá nič 
spoločného s preds tavou, že no
vé umenie mus i byť bllzke 
chaotickým motaniciam vydáva
júcim sa za obraz našej doby. 
Clm 1asnej~le je poznanie, t~m 
jednoduchšia a lapldárne jSiu 
mOže byť jeho umelecká lnter·
pretácla. jestvuje spontaneita , 
geniá lna jednoduchosť. Netvr
dlm , že takými oplývame, ale 
máme za sebou Stádlá, v kto
rých čim výnimočnej š i e a ku
t' lóznejšle boli vývoje, o to väč
ši priestor sme pos kytovali 
podprlemernosti u gýču, ne
dialekticky "peknému" a nedla 
le kticky ,.škaredému ". V obdobi 
medzi zjazdaml čerpuli z tých 
to skúsenosti nielen skladate
lia, a le všetci hudobni umelci. 
Od mysleniu operatlvneho do
ras táme k mysleniu strategic
kému. Mimochodom. takéto cle · 
le sa kladú dnes u deti na ú
rovni prvých kontaktov s po
čltačom. Sú to záblesky úrov · 
ne človeka tretieho tlslcroč l~ 
od ktorého nás dell už Iba š tr· 
násť rokov? 

Nórodný umelec 
Prof. JAN CIKKER 
skladatel' 

Za posledných pät rokov sa 
hudobný život velmi bohato 
rozprúdil v oblas ti koncertnej . 
Naše symfonické orchestre si 
udržiavajú vysokú kvalitnú ú
roveň. Aj oblasť hudobného di · 
vadia sl drži vysoký kvalltat!v
ny š tandard. Mrzl ma. že opera 
v Banskej Bystrici zápasi v s ú
časnos ti s fažkýml prevádzko
vým! podmienkami. Velmi by 
som Bystrlčanom pria l urých· 
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lenú pomoc, aby su Ich ťažkos· 
h v najbližšej budúcnosti čo 
najoptimálnejšie vyriešili. Zá
roveň sl treba uvedomlf, že ob
dobné problémy čakajú onedl
ho aj prevádzku opery v Ko
šiciach. Veď vždy muslme rá
tať s tým, že Slovensko má aj 
.,stred" u "východ~. V oblasti 
operného dirigovania by bol 
prospešný väčši dOraz na kva
litu. Interpretačná sféra sa mO
že popýšiť aj celým radom zna
menitých sólistov, vera z niet\ 
je s kutočne európskeho formá· 
tu. O sllčusnom tvorivom kom
pozičnom smerovani je ml ako 
skladatelovl a dlhoročnému pe
dagógovi kompozlcle na VSMU 
ťažké hovoriť. Dostať sa do 
prúdu súčasných skladatel· 
skch tendencii neznamená ešte 
kvalitu. Rovnako neznamená 
kvalitu ovládanie všetkých naj
modernejšlch technik a sme
rov. Najmä u skladatelov na j
mladšej generácie by nezaško
dilo väčšia koncentrácia na ob· 
sah a nie na vonkajšie formy, 
aj ked - treba povedať - v 
tomto smere sú u nich už nie
len náznaky, ale aj nle!<toré 
ozajstné výsledky. Som pre· 
svedčený, že aj u najmoderne j
šlch diel rozhoduje Judské srd
ce, ludská emocionálnosť 
technika je predsa samozrej
mosťou. . 

Ak by som sa mal za tých 
päť rokov pozrieť na svoju 
tvorbu , teši ma , že sn mi ešte 
vždy dari komponova ť. Zo ža l
vy za toto obdobie sl osobne 
zo svojich diel najviac cenlm 
Odu na radost, Paletu pre or· 
ches ter a z opier Obliehanie 
Bystrice a Zo žtvota hmyzu. 
ktorú som práve 13. januáru 
dokončil. 

Nórodný umelec 
Prof. dr. OTO FERENCZY 
skladatel' a muzikológ 

v uplynulých rokoch pokra 
čoval vývoj slovenskej hudob· 
nej tvorby , koncertného ume· 
nia a muzikológie v znamen! 
stále náročnejšlch kritéri! na 
kvalitu. Tvorivá práca sa roz
vinula žlínrovo a vďaka oso
bitosti záujmov a zamerani au
torov je i št~lovo pestrá. To 
plati pre umeleckú činnosť 
všetkých generácii. 

Teši nás, že sa rozrás tla hud
ba programová, čl už vo form e 
kantát na texty slovenských 
básnikov. plesni u zborových 
cyklov u Iných orchestrálnych 
diel. Vzniklo nlekolko zaujlmu
v~ch koncertantných diel, sllí 
člkové kvartetá a skladby pre 
rôzne Inš trumentálne zoskupe
nie. Zd lli sme dve operné a 
dve muzikálové premiéry. Ne
zanedba te lná je l žatva v ob· 
!as ti lnštruktlvnej tvorby. 

v koncertnom umeni našl dr 
rtgent l. sólisti. s polu s u melet· 

kými telesami doniesli z cudzi
ny nejeden úspech. 

Prlvlta'll sme publikovanie 
závažných muzlkologlckých 
prác, ktoré rozš irujú naše skú
senosti v oblasti teOrie, esteti
ky , dejln a Interpretácie hud
by. Venujeme stálu starostli
vos( uplatneniu mladých kon
certných umelcov, čoho svedec
tvom sú každoročné Prehliadky 
mladých koncertných umelcov 
v Trenčianskych Tepliciach. 

Našl mladi skladatelia sa 
s tretávajú s kolegami zo so
cialistických krajin. Usporadú
vame koncerty z tvorby auto
rov krajin , s ktorými máme u
zavreté zmluvy o spolupráci. 
Pripravujeme pravidelné sym
póziá a konferencie o tvorbe 
hudby vážnej a populárnej, o 
významných skladateloch našej 
kulh1ry a o závažných udalos
tiach nášho života. Sme spo
luúčastnl pri organizácii roz
manitých celoštátnych hudob
ných podujati a akcii, muzika
logických a pedagogických 
konferenci! a seminárov. 

Aktivlla Zväzu s lovenských 
skladatelov je v obdobi pos
ledných rokov rozsiahla a za
sahuje takmer vše tky oblasti 
nášho hudobného života, ktor9 
je stá le pes trejšl a rozmanitej
ši, no l stále náročnejší na 
predsavzatia a výkony. 

Prof. dr. IMAN HR.U· 
ŠOVSKÝ, CSc. 
skladateľ a muzikológ 

Predovšetk5•m v interpretač
nom umeni, a to vo všetkých 
jeho zložkách a žánroch. Mož
no tu konšta tovať prudký vzo
s tupný trend. ktorý nemá ana
lógiu nielen v minulos ti , nie 
a j v os ta tných oblastiach. ]e s ym
ptomatické, že na tomto trende 
sa podlefa najmä mladá gene
ráciu , ktorá mil nielen túžbu a 
dychtivos ť svojej mlados ti , nie 
je aj solldne pripravená a vld l 
sa. že ovláda pr·oblematl ku. )e 
vša k paradoxné. ož neuventer-

né, keď sl toto pozltlvum kon
frontujeme s havarijným sta
vom našej hudobnej a estetic
kej výchovy takmer na všet
kých stupňoch našich škOl. Ako 
je to možné? - úspechy mož
no pozorovaf aj v oblasti kom
pozlcle - mladi l najmladšl Š ú 
tu velmi ambiciózni a čo Im 
eSte chýba na skúsenostiach a 
rozvážnosti, to sl vynahradzu
jú ta lentom. SCI tu velmi pozo
ruhodné talenty, niektoré také
ho rozsahu a kvality, s akou 
sa v našej hudobnej kulttlre 
často nestretávame. Túto gene
ráciu však charakterizuje tro
chu zarážajúca črta : malá 
priebojnosť, nechuť, čl nezvyk 
experimentovať, hladaf stále 
niečo nové, progrestvne, pre
konávajúce stereotypy. Samo
zrejme, sú tu výnimky, ale nie 
je Ich veru. Spomlnam sl na 
60. roky, kedy sa vtedajšia mla
dá generácia presadzovala tro
chu odvážnejšie, napriek všet
kým omylom a niekedy l pre
hrám. - Zdokonalovanie kul
túry, jej stále rastúca profesio
nalizácia sú však symptómy, 
ktoré už z organizmu sloven
skej súčasnej hudby v žiadnom 
prlpade nemožno vytrieť. 

MARIAN LAPŠANSKY. 
klovltisto 

Mysllm sl, že v posledných 
piatich rokoch môžeme konšta
tovať prudký rozmach hudob
nej kultúry na Slovensku vo 
vše tkých jej oblastiach. Boli 
sme svedkami velkých kompo
zičných člnov , svedkami roz
voja koncertného života nielen 
v tradičných kultúrnych cen-

trác h, a le prakticky už na ce
lom územi Slovensku, s rados
ťou s ledujeme krásnu lnlclatlvu 
Hudobnej mládeže atď. Ale za 
na jvýznamnejši považujem pri
nos s lovenského Interpretačné
ho ume nia , ktoré sa prostred· 
nlc tvom živých koncertov, a le 
vo významnej miere a j pros 
t rednlctvom na hrávok defln ltlv 
ne zaplsa lo do povedomia čes
koslovenskej a sve tovej hudob
nej verejnos ti. Sú to hlavne 
s peváci, ktorí suverénne pre
nikli na svetové operné scén y, 
a le 1 množs tvo planlstick'ých 
ta lentov, majstrovstvo komor · 
ných s úborov, vynikajúce vý
kony orches tr·á tnych a zboro
vých telies , rovnako a ko vý 
znamné ceny z medzinárod
ných s úfažl . . . Tieto fakty do
kazujú, že sa bohato Zl1ročll o 
c le lavedomé budovan ie hudob
ného škols tva na Slovensku v 
pos ledných desa ťročlach a že 
slovenské Interpretačné u me
nie sn stalo pojmom. Zachova ( 
a prehlbif tento vývoj je v bu
dúcnos ti úlohou nás všetkých. 

!Pokračova ni e v bud. č is l ť. .l 



Staccato 
• PIETNEHO AKTU za ná

rodného umelca akademického 
maliara )6liusa Neml!lka sa 15. 
januára 1986 z6i!astnlla oflciál
da delegácia oboch nallch 
akladatellktch zväzov. Predse
dovia - nár. umelec prof. Oto 
Ferenczy a dr. Zdenko Nová
l!ek - spolu so akladaterom 
,Tade61om Salvom sa poklonili 
pamiatke tohto vtznamného 
slovenského vttvamlka, ktort 
mal bllzke kontakty a hudbou 
a sám sa .vo svojom umelec
kom odkaze hlbll k farebnej 
pestrosti, ktorá sa l!aato spá
jala 1 hudbou. 

• 15. VfROCIE VYDAVATEĽ
STVA OPUS. V januári t. r. o
tvorili vo vtatavnej sieni Laca 
Novomeského jubllejn6 vtata
vu k 15. vtrol!lu vydavatelltva 
Opus. Organlz6tori predatavlli 
ucelenf pohlad na jednollivé 
vydavatelaké oblasti. Návltev
nlcl mohli obdivovať nápadi
tosť obalov gramolónovfch 
platni, uvedomiť al vfznam jed
notllvfch l!laatkovfch edlclf, 
spolupr6cu vydavatelatva ao za
hranll!ntml vydavatelatvaml a 
celkovt kulttrny zástoj Opusu 
v l!eskoslovenskej kulttmeJ po
litike. Vfatava vyvolbala llro
k6 pozornosť verejnosti a 
vhodne doplňa predstavy o vy
davatelskej pozlcll Opusu v na
lom llvote. 

• GENERÄLNY KATALOG 
HUDOBNIN A KNIH O HUDBE 
1971-1982. Z6aluln6 pr6cu u
robila Emese Duka-Zólyomlov6, 
ked pripravila pre verejnosť 
Generálny katalóg hudobnln a 
knih o hudbe 1971-1982. Tá
to odbornll!ka, ktorá ul nie
kolka rokov pripravuje vfatav
ky v Univerzitnej knJinlci v 
Bratislave a venuje sa práci 
na hudobnfch katalógoch, zá
valrie prispela k detailnému 
pohladu na nalu hudobn6 vzde
lanosť. )e to pom6cka pri hla
dani blbliografickfch 6dajov, 
ktorA zároveň ukazuje na vel
kf vydavatelakf rozmach vy· 
davatelatva Opus. Autorka pra
cuje modernou metódou, dell 
llrok6 16tku odbornfml hladia· 
kaml, a tak bude katalóg ozaj
stnou pomôckou pre odbornl
kov l amatérov. 

• SLOVENSKl UMELCI V 
PARU~I. Pri prflelltoati otvo
renia l!eakoalovenakej vfatavy 
,.Kouzelnt svit ditl" v Parili 
dňa 9. 12. 1985 6l!lnkoval v 
koncertnej sieni UNESCO l!len 
opery Slovenského národného 
divadla )An GaUa za klavlrne· 
ho sprievodu zaaldlllého umel· 
ca Ľudovlta Marclngera. Uvied
li plesne na Michelangelove 
texty od H. Wolfa, tri roman· 
ce P. l . Cajkovského a z oper
nfch 6rlf áriu Leporella z Mo
zartovho Dona Giovanniho, áriu 
Flesca ll Verdiho Simona Boc
canegru a Artu Dona Baslllia 
ll Rossiniho Barbiera zo Sevil
ly. V druhej l!aatt koncertu 
apolu6l!lnkovalo Havl6kovo 
kvarteto ll Prahy. 

• POCTA UMELECKtMU OD· 
KAZU ). S. BACHA. Mlnulorol!· 
né 300. vfroi!ie narodenia ). S. 
Bacha bolo podnetom pre ltu
dentov a pedagógov Katedry 
hudobnej vfchovy Pedagogickej 
fakulty University P. ). Sa16· 
rlka v Prelove v spoluprAci ao 
ZO SZM a FV ZCSSP na uspo
riadanie koncertu z diela ge
ni6lneho lipského skladatera. 
Na koncerte konanom 3. XII. 
1985 v aule Pedagogickej la
kulty vyat6plll ltudentl odboru 
hudobné vtchova - akordeo
nlstt Miroslav Kerekanli! a MI
roslav Kobel6k, ktorfch v lt6-
dlu n6atrojovej hry odborne ve
die odb. aslst. Irena Medňan
sk6. Na 6vod prlblllll ll&plne
nému auditóriu PhDr. Franttlek 
Mat61 odborne fundovanfm 
sprlevodntm slovom llvot a 
velkosť umeleckého odkazu J· S. 
Bacha. V dialógu 1 Interpret
mi rollobral jednotlivé diela. 
Na programe koncertu bolskla
datelov Koncert d mol BWV 
59& a Koncert a mol i!. 2 BWV 
593 v 6prave pre dva akordeó
ny. Medzi koncertmi J. S. Ba· 
cha zasnela ltvorl!aaťov6 Gotic
ká suita L. Bllllmanna v trans
kripcii pre dva akordeóny. 
Koncert presvedčil publikum o 
vysokej n6atrojovej 6rovnl pol· 
luch6l!ov katedry hudobnej vt· 
chovy, bol podnetom na uspo
riadanie dalllch podobnfcb po
duflltl, kde by sa prellentovall 
vtsledky price ltudentov a pe
dagógov. l . M. 

Pri prameňoch úspechov sovietskeho hudobného školstva 
V sílčasnostl Sťí označované 

sovietske hudobné školy rôz
nych stupňov prlvlastkaml naj
vyššieh kvalit. V ZSSR sa za
meriava na v~chovu hudobnl
kov ra d lnštltťícl! a škOl. Ok
rem základn~ch hudobn~ch 
škôl (ako naše ĽSU), hudob
n~ch učlllšť (ako naše konzer
vatóriá) a konzervatóril (a ko 
naše vysoké umelecké hudob
né školy) patrf d6lellté mieato 
v systéme sovietskeho hudob
ného lkolstva centrálnym 
atredntm lpeci6lnym hudob
ntm lkol6m organlllovantm pri 
konzenatórlách. Sd to lpec161-
ne hudobné talentové jeden6af
rol!né lkoly s maturitou, k.toré 

od raného detstva, a to pri vy
sok~ch umeleck~ch školách. 
Vybrané tllllenty sa stretáva jťí 
v nich s vybran~ml pedagóg
ml. TI sl1 často súčasne peda 
gógmi konzerva tórlf a laureát· 
ml l vlacer~ch medzlnárod
n~ch sl1ťažl. Zlacl sa venuj ťí 
na CSSHS ll rokov náročné
mu štl1diu. V podmienkach ma
ximálnej sl1stredenost1 a ne
kompromlsnostl sa vo v~chov 
novzdelávacom procese čosko· 
ro kryštalizujú Ich talentové 
danosti - pro nás až v ne
zvykle krátkom čase - do 
úctyhodných tvarov. Učebné 
plány ~kOl sl1 zosl1ladené s tou
to n1ročnou prlpravou v zmys· 

Budova Státneho konzenat6rla P. l . Cajkovakébo v Moskve. 

v súčasnosti u nás neexlstujl1. 
Dávno sa však s tali pevnou so
časťou nielen sovietskeho pro
fesionálneho hudobného škol
stva, ale i hudobného škol
stva celého radu dalšlch socla
llstlck~ch krajin (napriklad 
Bulharska, Madarsko, NDR, R'\1-
munska). V nich sa vychová
vajl1 generácie budlicich vedl1-
cich člnltelov sovietskej hu
dobnej kultQry, •laureátov me
dzinárodn~ch hudobn~ch ume
leck~ch sílťažl , koncertn~ch u
melcov, pedagógov. V nich vl· 
dlme pramene nepretržitého 
vzostupu vysokej l1rovne so
vietskych lnterpretačn~ch škOl. 
Tu je zakotvené jedno z tajom
stiev vrcholn~ch v~konov mla
d~ch sovietskych •hudobnlkov, 
ktor! už celé desaťročia zlska
vajú svojej krajine vavrlny v 
podobe laureátskych titulov 
ta kmer na všetk~ch v~znam
n~ch medzinárodn~ch s11ťa
žiach, na ktoré sťí vysielani. 

Najstarš ie Centrálne stredné 
špeciálne hudobné školy (dalej 
CSSHS) v Moskve a Leningra
de majl1 za sebou 50 i viac ro
kov bohat~ch 'Sklisenostl l v~
sledkov svojrázneho vývoja vý· 
chovnovzdelávacieho procesu. 
Sl1 organizované pre vrcholov(• 
prlpravu vybran~ch talentov už 

le prepojenia všeobecnovzdelá· 
vacej \ odbornej roviny prak · 
tlck~ch l teoretlck~ch požladu · 
viek a učebn~ch predmetov. 

V septembri a októbri 1985 
sme mali vzácnu prUežitosť 
hlbšie sa oboznámiť s metodi 
kou l pedagogickou praxou so
vietskeho hudobného školstva 
rôznych stupňov. Ako stážisti 
GPMIG (Státny pedagoglck~ h u· 
dobn~ lnštitl1t Gnesinych 
vysoká škola pre v~chovu hu
dobn~ch pedagógov l v~kon
n~ch umelcov ) v Moskve sle· 
dovall sme so záujmom peda· 
goglck~ proces na tejto vyso
kej škole, na slávnom Konzer
vatóriu P. I. Cajkovského a veJ
kl1 pozornosť sme venovali 1 
obom ,.talentovkám" - CSSHS. 
ktoré pracujťí pri t~chto dvoch 
moskovsk~ch hudobn~ch vyao .. • 
k~ch školách. Centrálna stred 
ná špeciálna hudobná škola pri 
Gneslnych 1nštitl1te na Frun· 
zeho ulici pracuje s talentova · 
n~mi žiakmi v~lučne z Mos
kvy, pretože nemá žiacky In· 
ternát. Vychováva deti už od 
piatich rokov veku v dvoch 
takzvan~ch ,.nult~ch" rečni
koch. Od siedmich rokov síl vy
bran! žiaci za radeni do prvé
ho ročnlka riadneho štlidlu. 
Velkl1 povest l slávu s l počus 

Televízny zápisník 
VIanoce sa sviatky naJsutatočneJ~Ie, sa symbolom pokoJa, ro

diny, ltlsky. Bezpochyby k nim patria umeleck~ hodnoty, ktor~ 
sulatočnosf umoctluJťl . Nd$ nadaný slovenský rud to u! dduno 
pochopil a rudou/! prefauy hudobni! i slouesnt!, ulatace sa k týmto 
sviatkom, patria medzi skvosty nafuzdcnef~le. 

Presvedčili sme sa o tom af u teleutznych programoch, čerpa 
JÚClch z tefto oblasti folklóru. Umocnen/! krdsaml zlmnef sloven
ske/ prlrody poskytli skutočný pôžitok. lba'le sa mt zdalo, 1.e 
:z mno'lstua uianol'ných zvykov a hudobných prefauou sa mohlo 
vybrat utac. Trt razy pol'as fedného dt1a sme u/dell chodenie 
s Betlehemom a uystrdfanle Kuba, kým vera ctaWch vianočných 
obyčafov nechali tvorcovia bez pou~lmnutla. Pritom ullč~lnu pro
gramov tuorlll reprtzy . 

To sa týka l programov umeleckej hudby. Nazddvam sa, 'le sviat 
ky by mali byt Impulzom k uytudrantu nových, vysoko kvalitných 
programov. Tak ako sa Hlavnd r edakcia zdbauných programov 
takmer celý rok pripravuJe na "Silvester ", tak by hddam mohla 
Hlavnd redakcia hudobnt!ho vysielania aspotl pol roka vopred 
vytvdraf premiérové programy pre vianočné sviatky - za spolu 
prdce nafvýznamnef~tch sólistov a saborov. Napriek tefto prtpo
mtenke, ktora fe pravdepodobne Iba zbo'lným 'lelantm ndrol'neJ· 
!itch dlvdkov, ktort, ž/al, nevypisujtl listy do televtzle [1}, pristav
me sa pri niektorých dobrých premiérových programoch. 

Svlatol'nú ndladu navodila u'l 22. decembra 1985 Hudba z Bra
t islavy. v priamom prenose z koncertnef stene Cs. rozhlasu za
znela dobr e vybrand a lnterpretovand hudba. Menef zndmy skla· 
datel ~ roddk z Podunajských Blskuptc {dnes sťlčasf Bratisla
vy J - pôsobiaci ako dirigent bratislavského Cirkevného hudob
ného spolku f . Thlard-Laforest bol prezentovaný Preladlom a fll · 
guu pre sldčlky. Te to dobrd hudba, profeslondlne urobend a pri · 
fentne sa počtlva. Medzi významnef~lch skladatelov patri f. N. 
Hummel, bratislavský roddk. Z feho bohate/ koncertantneJ tuor
by zaznel Koncert pre fagot a orchester. Dielo ndstroJovo vctal: 
né, al e nie fahké. Prekvapil sólista Peter Hanzel, ktorý preukd
zal technlcka prtpravu, tvdrny tón , bohatú dynamiku a výborný 
ry t mus. Koncert ;e rozsiahly a ndročný na jmll z hradiska dychu. 
a tak bolo v poslednet časti clt/f určita únavu. Na zdver koncertu 
sme sl vypočuli zndmu Haydnovu Symfóniu l'. 45 fis mol, "Roz
lúčkov/1". Bol to prirodzený, pokofný, klasicky čistý Haydn pre
dov~etkým zdsluhou dirigenta Ľudovlta RaJtera, ktorý celý pro 
gram Interpretoval ~týlovo a precl zne a SOCR ln~p/roual k dobré 
mu výkonu . 

K !;tedrovečernef ndlade výborne prispel Sviatočný koncert 
z Hronseku. Bol to feden z najvydarenej~lch koncertov z posled 
ného obdobia. Výbor nd ré'lia f FilkiJ / , zauflmavd kamera, vyrw-

svojej už vyše 53-ročnej exis
tencie zlskala CSSHS pri mos
kovskom konzervatóriu. Je ško
lou, ktorá vychováva s tovky 
prvotrlednych profesionálnych 
hudobníkov a dáva kra jine ple
Jádu daureátov medzlnárod
n~ch umeleck~ch sl1ťažl. Mno
hl z jej odchovancov sa sta
ll známymi Interpretmi, ktor~m 
t lleskajťí poslucháči v koncert· 
n~ch sieňach rôznych končln 
našej planéty. Niektor! spájajú 
1nterpretačnťí činnost s peda 
gogickou a pokračujl1 tak v 
s lávnych tradlclách zakladate· 
Tav školy, vynlkajl1clch hudob
nlkov a profesorov moskovské
ho konzervatória A. B. Golden· 
vejzera, K. N. Igumnova, S. E. 
Fejnberga, A. I. Jampolského. 
S. M. Kozolupova , K. G. Nostra
sa a ďalšieh. V tej to škole dos
tali základy svojho majstrov
s tva tak! dnes svetoznámi klu 
vl rlsti, huslisti, vlolončelistl , dl· 
rigentl l skladatelia ako napr!· 
k.lad T. Nlkolajeva, L. Kogan, 
A. Pachmutovová, G. Roždest· 
venskij, I. Bezrodnyj, V. Spiva· 
k-ov, V. Treťjakov, V. Krajnev , 
M. Pletnev, A. Gavrllov a mno· 
hl dalšl. Samotná terajšia zos
tava klavlrnej fakulty moskov
ského konzervatória (a v tomto 
článku sa sl1stredlme najmä na 
otázky klavlrnej pedagogiky) 
zahrnuje velk~ počet pianistov, 
ktor! v minulosti skonč ili 
CSSHS. Sl1 to napriklad S. Do
rensklj, T. Nikolajeva, V. Gor· 
nosta jeva, E. Mallnln, A. Na· 
sedkin, M. Fedorova, V. Nosov. 
Z. Ignatleva, M. Pletnev, J. Sie· 
sa rev a d alšL 

Skola bola za ložená začlat· 
kom tridsiatych rokov na bá· 
ze ta kzvanej ,.zv-láš tnej detskej 
skupiny" pri konzervatóriu, kto· 
rl1 tvorilo spolu 15 Jud(. Z In!· 
c latlvy jedného zo zakladate· 
lov sovietskeJ modernej planls· 
tlckej školy - prof. A. B. Gal· 
denvejzera bolo rozhodnuté or· 
ganlzovať Detskl1 hudobnO ško· 
lu pri moskovskom Státnom 
konzervatóriu - školu lO-ro
čenku (dnes ll-ročenka). V nej 
sa zll1člla Det.ské skupina so 
Vzorovou . školou a Skolou Ja · 
vorského. Prvou rladlte Tkou 
!lkoly bola l. v. Vaslljeva. 

,. · Práve v · t~chto rokoch vda · 
ka pria memu pôsobeniu najv~ 
znamnejšlch a najskílsenejšlcll 
osobnosti, ako boli v klavlrne j 
pedagogike Goldenvejzer, !gum
nov, Nejgauz, Fejnberg a da l· 
ši, bol vytvorený základ tej vy· 
sokeJ l1rovne profesionálnych 
požiadaviek, ktorl1 udržuje a 
r·ozvlja dnes velká skupina pe
dagógov. V sl1časnostl vyučuje 
Iba klavirnu hru na škole 35 
pedagógov a školu je základ
ným .,dodávatelom" nadaných 

študentov l pre moskovské kon
zervatórium. 

Z Kallnlnského prospektu, 
jednej z naj rušnejšlch moder· 
n~ch moskovsk~ch tried, nás 
vedl1 bočné uličky do Ucha Sa
binovského pereulku, kde v tle
nl star~ch s tromov počut už 
Iba reč hudobn~ch tónov a ve
selťí detskl1 vravu. Za ml1rml 
na pohlad skromnej budovy sa 
odohráva zložlt~ pedagoglck9 
proces. Tu sa zbiehajl1 "hviez
dičky" z najvzdialenejšlch kon · 
čim ZSSR, prlchádzajl1 hudobne 
nadané de ti , ktoré predstavujli 
drahocenn~. velmi krehk~ a za
u jlmavý materiál. Dnes sa v 
škole uči vyše 400 žiakov, z 
nich na kla vlrnom oddeleni 
približne polovica. Okolo 200 
absolventov CSSHS sa stalo 
laureá tmi všezväzov~ch a me· 
dzlnárodn~ch sl1ťažl a festiva 
lov, dobrá polovica z tohto poč· 
tu pat ri pianistom. Netreba va· 
rl a ni dokazovať, aká zložitá 
a náročná je cesta, ktorú spo· 
lu vykonávajú učiter l žiak za 
ll rokov spoločnej práce, ak 
sa má dosiahnut želan~ raz· 
voj talentu. Obrovská pedago
gická skúsenosť nah romadené 
za roky existencie tejto školy 
vyvoláva živ~ záujem širokého 
okruhu pedagógov z 1n~ch hu· 
dobn~ch škOl. Casta vidlme v 
triedach s lávnych majstrov pri 
vyučovani ďalšieh pedagógov, 
ktor! prices tova li z ln~ch miest 
krajiny, aby so záujmom pozo
rovali vyučovacl proces. ZlaT. 
plsomn~ch materiálov, ktoré by 
fixovali metodické problémy 
vyučovania nadan~ch deti, je 
dodnes málo, a preto je dvo j
násobne cenn~ živý kontakt s 
vyučovaclmi hodinami, Interný· 
ml 1 verejn~ml vys tílpenlaml 
žiakov. 

Zvlášť zau jlmavé je pozoro
va( začiatočnú etapu vyučova
niu a rých ly hudobn~ rozvoj 
deti cez všetky postupne pre· 
blehajl1ce etapy so svojimi zá · 
konitosťaml l ťažkosťami, a le 
aj prekvapeniami. Od pedagó
ga vyžaduje práca na takomto 
type školy obrovskl1 šlrku ve· 
domos tl a schopnosti. Dať žia , 
kov! skutočne dobr~ základ . 
.,školu ", bez ktorej fe · nemotn9 
ďalš! rozvoj , ale daf mu i naj· 
vyššie planlstlcké majstrovstvo 
a viesť ho k osvojeniu sl neu
stá le zložitejšieho a širšieho re· 
pertoáru, to sl1 nemalé !'Jlohy. 
Programy žiakov vyššlch roč 
nlkov a a bsolventov CSSHS ob· 
sahujú už diela najvyššej ná
ročnosti. 

(Pokračova nie v bud. čls. ) 

MILOSLAV STAROSTA 
BRIGITA STAROSTOVA 

llezavd dramaturgia a prekrdsne prostredie dreveného kostol a 
v Hronseku, pripomlnaJťlceho prostú vzne~enosr staroslovanskef 
kultťlry, umocnili silu pokofnej hudby starých čias. lnterprei al'ne 
sa na tejto výbornej re/dell rovnako úspe~ne podielali sťlbor Mu
sica aeterna vedenO fdnom Albrechtom a sólisti Ferdinand Kllnda 
[organ}, Kamila Vyskol'ilovd-Zaftl'kovd (soprdn J a Peter Mikuld!i 
(basf. 

Pol'as sviatočných dni sme sl vypočuli l re /delu Na/kraj~ia hud 
ba mô;ho života. Bola t entoraz Ind ako zvyčafne, l'lm nechcem 
povedal, že by nebola zau{tmaud,· naopak, mysltm si, že zmena 
uchrdnl pred stereotypom . Elena Galanovd sa tentoraz - usmer
tloual}d scendrom dr. Terézie Urstnyouef - zhovdrala o hudbe, 
l'/ skôr o speve s dvoma hudobnými pr ofeslondlml: umelkytlou 
Gizelou Veclovou a MUDr. Xaverom Va~lcom, ktorého napriek 
jeho l ekdrskef profesii nemožno pova'lovaf za hudobného ama
t éra. A tak sa hovorilo o spevdckef technike, ochrane hlasiviek, 
o psychických problémoch spevdkov a tle'l, samozrefme, o hudob
ných ldskach. 

Nemo'lno nespomentl( znamenliO ~tvordlelny koprodukčný /tlm 
televlzle NDR a MĽR t ohann Sebastian Bach. fe t o feden z md/a 
životopisných filmov o hudobnom skladatelovi, kde sa neskres
lu je hudobnd história a nemle~aJú sa fakty s legendami, kde 
hudba te rovnocenným prvkom, kde v lnterpretdcti vynlkaft1clc:h 
umelcov znie v logických celkoch a netvort len zvukova kulisu, 
kde predstav/tel skladateľa (U. Theln } ol'lvidne rozumie hudbe 
a vie hraf na kldvesových ndstrofoch, kde prostr edie je auten
tické a v§etko pôsobi pravdivo. Tento film by malt čo nafskôr 
re prtzovaf . 

E~te mald pozndmka k silvestrovskému programu: nema v ten· 
to vel'er ndrol'nej$1 posluchdl' prdvo aspoi! na hodinku umelec
ke/ hudby? Mo'lno na nlektorft komlckťl operu s roztopa~ným 
ndmetom. Alebo by to mohol byt zostrih z vystapenl na~ich ln 
terpretal'ných "hviezd" . Nazddvam sa, 'le výborný recitdl Sidónie 
Halfakovef so spolut1l'lnkovanlm Petra Dvorského by bol tle'l vhod· 
ným osvieženlm v zdplave hltov populdrnef hudby/ 

Sviatočnú .atmosféru uzavrel Hudobný večer (9. janudra 1986 l , 
venovanO Uvotnému Jubileu ndrodného umelca Andrefa OčentHa. 
Na podklade scendra dr. l . Schrelberouef a v ré'lli / . Novona 
vznikol dobrý program, ktorý zauJal ako hudobných odborntkov , 
tak ~ldi okruh tel eulznych dlvdkou. PokoJné a citlivé spr ievod 
né slova Igora Vafdu navodili patričnú atmosféru a spontdnne 
vstupy interpretov Očend~ovef hudby dotvrdili osobité postavenie 
hudby Jubilanta. Veľmi cenné boli vstupy samotného autora, ktorý 
sa apr lmne uyzndval zo vzťahu k svoJim hudobným vzorom {Sme. 
tana} a vo svofom umeleckom kréde dosvedčil ldsku k rodnej 
zemi, k vlasti , k rudu a feho umeleckému prefavu, z l'oho vy· 
viera jeho potlatle ndrodnostl v hudbe. Dobre volené ukd'lky 
z autorovej tvorby dokreslili portrét fubilanta a osvetlili jeho 
postavenie v slovenskeJ hudobne/ kullťlre. ANNA KOVÁitOVA 



TVORBA 
VLADIMIR GODAR 
OUJS SENSUALIUM PICTUS, ORATORIUM 
PU SOLOvt SOPRAN, SOLOVt BAS, ZBOR 
A VII:Xt ORCHESTER PODJ:A JANA AMO
SA KOMENSKIHO 

Slová sO často len velmi povrchnou a 
zov~eobecňujúcou transkripciou, ak sa ma
Jil dotýka( charakterlstlky alebo prlenlku 
do umeleckého diela. l naša muzlkológla 
a hudobná krltlka uchopu júc predmet svoj
bo skQmanla neraz narážala l naráža na 
plytčinu verbálnych zvratov, na floskule 
unavených, vo svojej opotrebovanostl vy
blednutých pojmov, ktoré st1 neraz už len 
tapetou pokrývajúcou st ránky tlače. "Vrát
me slovám - a pravda - l myšllenkam 
Leb zmysel a čistotu," povedal raz ktosi v 
starej Clne svojmu cisárovi, hladajtlc ná
pravu veci okolo seba. 

Lenže hovoril som vlastne chcel o novom, 
neorenesunčnom diele Vladlmlra God,ra Or
Ilia Halaallam plctua, ktorý sa na svet 
zmyslových veci chcel pozrieť cez detskl1 
encyklopédiu ]. A. Komenského - možno 
z tvorivej potreby vzbudiť znovuzrodenie 
renesančného spoznávania veci ; tú mladosť 
eur6pskeho ducha, ktorá po extatlckej go
tike utekala k prlrodným zákutlam, k Idy
lickej prlrodnej scenérll, aby znova spo
mala čistotu svojej prirodzenosti. Godár tú
to potrebu nastolil v Inej chvili - lebo l 
dnes po explózii všetkých technických a ra
cionálnych vymoženosti hudby 20. storočia , 
ktoré prl~ll od nástupu 2. viedenskej ško
ly vo svojej najortodoxnejšej podobe (mys-
11m najmä na SchOnberga, ktorý bol po
lebnanlm l kliatbou hudby tohto storočia l 
blad6me "zabudnut11" krásu hudby a bude
me ju hladaf čoraz nástojčivejšie. Mladé 
aenerAcle sl akiste uvedomuj(i ako dneš
nt človek potrebuje vznešenO majestátnosť 
u z6rovelí prostotu, ktorá je vo sÝojej pod
state najzlofltejšla. Ktosi ml položll otázku 
- ak6 to vlastne velk,á myšlienka sprevá
aa nové Godárovo dielo. Naozaj, aká je 
to myšlienka - siahnuť po detskej encyk~o
p6dll v obdobi technickej revo!Ocle a spte
val slovami Komenského o svete, o nebi, 
zemi, siedmich vekoch človeka atd.? Mys
Um sl, fe to bola taká Istá myšlienka a ko 
vo VIvaldiho Styroch ročných obdobiach 
alebo v Haydnovom Stvo renl sveta. Alebo 
a§te presnejšie - renesančné priklady. Soo
mellme napriklad renesančné chansony, 
makomalebné a tónomalebné obrázky z.prl
rody. Aké to bola myšlienka odvrhnl1f go
tlckQ učenosť a nanovo oživiť velké a~
tlcké priklady. Po kolký raz sa opakuje 
b1St6rla? Nie je to opäť tá Istá v~vojo.v~ 
Jplr4la, odohrávajúca sa v Inej sttuác1 i. 
A ked sa Godár hlésl k renesančným pri
kladom, nehlésl sa automatlcky l k a ntlc
llfm? Nechceme aj my - n le sice z gotlc
kfcb katedrál , ale z betónových velkomiest 
utekal do prlrody? A neočakávame od ume
Dia toto vyslobodenie - v podobe névra
tov. ktoré sa v histórii fudstva tak často 
Olllkovall? 
~Jäme však teraz k samotnej hudbe. Ce

lok ma uesoť čustl a trvanie 60 minút. Už 
prv,; ~.1st - Mundus - nastoluje akýsi pr
Vlk :.:nehylinenio; nie statickosti, pretože 
potenciálna slla kumulovaná v zédržiach 
8 pokojnom odvljanl su veci akoby sa zadí
vala do panoptika, kde letiaci vték 11 plá
vajQca ryba sú vo svoje( názornosti zne
bybnene vyjadrené a spolu s nimi l vrchy , 
lesy a poliu . Sú tu descendenčn~ vedené 
kroky - po súradniciach fryglckeJ uspor~ c.l 
danosll - a zdržanlivá, len k susednym 
intervalom sa vychylujúca vokálna melo
alka je uspôsobené tak, aby u poslucháču 
vzbudila pocity majestátnosti. Descendenč
né kroky akoby spájali jemnou nifou cac
lum a mundus. akoby sám Prometheus krá
tal s ohi\om poznania po schodoch k ze-
mi, aby nám o svete niečo riekol. . 

Druhé časť - Caleum - je takpoved1ac 
geocentrlcká. teda zo s tatických bodov roz
kmllaná hudba. Už v Komenského ~ýklade 
f.,Nebe se obraci "u obchézl zemi. ~terá 
v prostredku stoji .) sa tento sta v Jas nP. 
navodzuje. Hudba znie v rôznych vertikál 
raych, farebne ozvlá~tnených tvaroch. V dal
$0m procese motorická pulzácla vnáša ten 
vedome jednoduchý u sugestlvny pocit po
hybu. Tento tep oživuje zbor; ide len o 
v9sek nustoleného pohyb~; Navy~e myšlien
kové tvary sú .,otvorené - v edome ne
dopovedané. akoby stáli v podlve nad tý m. 
o čom hovorlu . Vytváranie akordlckých stf 
rov kumuluje v sebe 'le lkú centripetá lnu 
energiu. Té sa potom čiastočne uvolňu je v 
etsto ln~trumentálne j časti. Záver podob
ne ako začiatok je zažlhanlm hviezd na n~
l!eskej oblohe - pohfadom, v ktoro~n )e 
Ilias i duch encyklopedickej názornosti. 

v poradi tretia časť - Terra - je opäť 
(ICikOjným rozprévanlm f ,. Nn zemi j~ou vy
soké hory -vrchy , hluboké doliny , a td. ): 
:4elodlcká kresba je opať zdržanlivá. Z ne1 
sa vymyká čisto Inštrumentálne pásmo. kto: 
1t vrcholl v extatickosti o pritom vedome ) 
nebybnosti v pasuse. kde sa v organe. ku 
mulujú klesajúce sekundové kroky. pn čom 
vrchn9 oporný tón stOpu o ata kuje pos lu 
cháča. ]e to prvé, ukouy vedome nCts tolenl\ 
upreslvnn dravosť. 

Stvrtá ~as( - Septem uetutes Hom lnls -
jfl po prvých troch pomalšlch prvé l'ých
lejtia. flvšlo časť. Dve č is t é kvinty sú a ko
by hymnickým znnmenlm k nástupu - po
tlatkom odvljajúceho sa prlbehu, ktorý vy · 
rozprAvu zbor v svojsky prevzdu~nenej zbo· 
rovej faktúre. dopll'la ho ostinátny pohyb 
• n-trumentálnr.l zložky. Tieto me tod ic k ~. 

rytmické a neraz l sonorlcké ostlnatá zo
hrávajťi v celom diele velmi dOležlt(i (iia
hu. Majú funkciu tvarovtl i dynamlcktl. Zá
roveň opakovanlm a utvrdzovanlm tvaro
vých komponentov vnášajtl do deja prvok 

· prehladnostl; s (i zjednocujťiclm člnltelom v 
každej premenllvostl. 

V poradi plata časf - Sensus extern! et 
internl - je v podstate vokálno-inštrumen
télne scherzo s prlchufou jemného humoru, 
ktorý, pravda, korešponduje s verbálnou 
stránkou zvoleného hes la. Poplsujtl sa tu 
zmyslové orgány človeka. V poplsnej ro
vlne tejto časti možno konštatovať výraz
né exponovanie sólového basu, lebo v pod
state na 1'\om a na dialógu so zborovou a 
orchestrálnou zložkou spočlva výstavba ce
lého hudobného toku. Využlvajtl sa tu prvky 
prirodzenej molovej stupnice, descendenč
nej melodiky, kombinácie stenochorlckých 
a konsonantných Intervalov. V zážitkovej 
polohe funguje táto tvarovo l metrorytmlc
ky vyvážená hudba velmi vitálne. Irituje 
najmä senzomotorlcký dynamizmus. Neho
vori len o zmysloch, ale velmi výrazne pO
sobi zmyselne #- v kontraste k predchá
dzajúcim Introvertným častiam. Slovo he
donizmus neslobodno tu použlvaf v pejora
tlvnom slova zmysle. Treba ho chápať v sO.
Vlslostlach, ktoré stoja pred a za touto 
hudbou. 

v podstate 1 šiesta časf - Socletas pa·
rentalls - je lúbostným dvojspevom, ktorý 
romantickým pôdorysom a kosi vybočuje z 
atmosféry celého diela. Vedome, zámerne 
vyprovokované nastolenie emociona lity v ta
kejto miere je dosť nezvyklé. V neťiprosnej 
Iúbostnej prostota bude niektorých šokovať 
ako provokuj úca " trlvlálnosf" , bezočivosť, 
neúcta k učenosti. Geniálny g9č alebo nie
čo podobné, čo sme ešte verbálne celkom 
presne neoznačlll. Godár sl však uvedomil, 
že v umeni sa nemožno Intelektuálne za
kuklU; talent a otvorené · srdce v tejto" hud
be rozhodne cltiť, l ked je to ,.gýči? , po
dotýkam, velmi vydarený, ktorý budem čas
to počúvať. 

v poradi siedma časf - Arbor Consan
gulnita tls - je azda najvzrušenejšou a naj
dynamickejšou hudbou. Možno práve táto 
časf vzbudzuje povrchné asociácie na Orffo
vu Carminu buranu. V podstate ide o pru
:.tarú hru sekundových Intervalov ozvlášt
nených metro-rytmickým strledanlm pásiem 
v rámc! pravidelne s& opakujúcich úsekov. 
Nazdávam sa, že prirovnávanle k Orffovl 
nie je najšťastnejšie, je celkom abruptné. 
Godárova hudba je predovšetkým výsostne 
svo jská a v porovnani s Orffom introvert
nejšia. Obchádza monumentálne plochy (ok
rem tejto čas ti). Preferuje skOr znehyb
.'\ov11 nie kinetických a dynamických sil, po
tencioná lne statlčno. vedomé a tvorivé osla
bovanie odstredivej energie a antlgravltač · 
ných pásiem. A to dokonca až v takej mie
re že ti čo ho nepochopili , nazvali jeho 
hu.dbu s tatickou. Prirodzene, že väzby na 
Orffa sú v rovinách renesančného typu 
svetskej melodiky . ale - dovol!m sl opa
kova ť - duch Godárovej hudby je predsa 
len Iný. Vráťme so vša k 'k Stromu pokrv
n osti , k tejto dramaticky rozvrásnenej hu~
be v ktorej sa riavo motorického tepu prt· 
ur~dl neoča kávaným! Invokáciami ( pater, 
mater, avus , avia, atd. ) a potom ezoterlcky 
ladeným basovým, neskOr sopránovým só
lum. z poplsnosti sa muslme opäť vymo: 
ulf lebo t1·eba povedať, že tento rondovy 
typ' hudby je ďalš!m encyklopedickým ob · 
rázkom v Godárovom svete zmyslových ve
cl. Vanie z neho mediteránne teplo juhu. 
Nie Viva ldi ako v Partite , ale ešte južnej
šie a do dávnejšej minulosti posunutý ho-
1·tzont. Niekedy sa ml zdá, akoby vznik tej
to hudby Inšpirovali staré antické náhrobné 
J,amene. Sta rá uko ludstvo, dotýkajúca sa 
tislcročl. Toto antické obrézkové hudobné 
divadlo je navyše 1 mysteriózne. _naivno ko~
mogonické. Jeho korene slahaju l do mt
moeu rópskych kultOr. 

v porad! Osmy hudobný obrázok - Se
pultura - Je skutočným , hudobne oriento
vaným poh!adom na pohreb. Zvony blj11, 
zbor akoby vychádzajúci z gotickej kated
rály spieva Mlserere, smOtočná hudba hrá 
a zástupy vynášajú mttveho na clntorln. 
:Z iadna vlacvS•znamovosť. Encyklopedické 
heslo je pohreb a hudba sa k tomuto hes
lu viaže celým svojim organizmom. Vidlme. 
~e výbe r hesiel a ich zoradenie nebolo nija 
ko náhodné· každé heslo predstavuje ne
:.:as tuplteln(l ' Informáciu a súhrn takýchto 
informácii je poh ladom na to najpodstat 
nejšie, čo obklopu je človeka. 

Dostávame sa v~ak k poslednému heslu 
:1 predposlednej časti Sveta zmyslových ve
cl ktorá má názov Humanitas. Zo samot
n~j hudby vyviera podmanivosť , láskavosť 
_ a koby sa v nej mail rozstaviť slová . .Je 
to hudobny s en. idyllcký. utop istický l,,Lldé 
s rvoreni jsou jeden d ruhé_?lu k dobrému . 
protož majú býtl vlldny . .. ). Spev o Slneč
nom l;táte. o krésnom svete . kde niet n~ 
návlst i u klams tva . len dobro a spravodll 
\'Osť. Vládne tu klasická vznešenosť ako ~~~ 
konci rozprávkového pr! behu, kde dobr o 
vltazi u zlo je potres tané. Humanitas mii 
rozhodne ta kýto idyllcký. oprostený zamer. 
Záverečný Epilogus - Medrll.ltlO .- je 

rekapitu láciou u1 vypoveda ných my~llenok . 
Vládne tu s ús tredený poko! u mie r. Knihu 
ency klopedických hesiel su zu lváru . ~l!á · 
c ie vypoveda ných myšlienok a koby c~ce li 
dať vecium c~te zmys luplnej ~ l e uspol'l~~a · 
me Poko( u poriudok znehybnený v z r · 
t.la ~ h - os tinátach musi prežla~iť celok '~ 
upokoJiť rozčerenil hhtdlnu zmyslových ve 

IGOR BERGER r ; . 

GRAM O RECENZIE 
!TALIAN RENAISSANCE and EARLY BAROQUE MUSIC 
F. Landlnl: BaUata ,.Amor c'al tuo naetto", A. Gabrleli: Moteto ,.De profun
dll'", F . Ma1cbera: Canzon da sonare a quattro, L. Marenzlo: Madrigal "Solo 
o peaaoso", G. Gabrlell: Canzonl per sonar a qaattro, L. Luzza~chl: Madrigal 
"0 primavera'", c. Gua~ago: Canzona "La Leona•, C. Monteverdi: .,Combati
mento dl Taacredl et Clorlnda". 
Kamila Vy•kočllov6 (loprán) , Dagmar Peckod (alt) , Pavol BBia (tenor), Pe
ter MlkulU (bas). 
Musica aeterna, umelecký vedticl )án Albrecht 
OPUS Stereo 9112 1571 

Koncom minulého 
roku Cs. hudobné vy
davatelstvo OPUS 
predložilo verejnosti 
gramoplatňu s ná
zvom Itallan renals
sance and early baro
que music. Je to )ed
na z nových nahrá
vok sl1boru Musica 
aeterna pod umelec
kým vedenlm Jána 
Albrechta. Prezento
vané skladby sú po 
hudobnej stránke mi
moriadne prltažlivé. 
Dramaturgicky sO zo
radené do Istej chro-
nológie v š týlove) 
rôznorodosti hudby 
od 15. do začiatku 17. 
stor. Pre skOsenejšie
ho a pozorného poslu-
cháča je samotné 
hudba dostačujOclm 
Informačným zdro
jom; sprievodný text ( J. Albrecht) v nieko!kojazyčneJ mutácii obsahuje naj · 
stručnejšf popis s kladieb. 

z nahraných skladieb sú to v prvom rade dve posledné , ktoré upútajú 
pozornosť poslucháča . .,La Leona" od Gussaga, organistu z Brescle , ktorého 
životné dáta s(i aj v obsažných prlručkách zas túpené úsporne. Zachoval sa 
však rad jeho cirkevných a svetských skladieb, z ktorých uvedená canzona 
poukazuje na nadaného skladatera dlsponujtlceho technickou erudlcrou a vlád 
núceho dvojzborovou technikou ako ju zaviedla benátska š kola. 

Nahrávkou Monteverdiho .,Co~batimenta" z r . 1624 siahla drama turgia _sú · 
boru k jednej z najzaujlmavejš!ch. ba temer unikátnych skladieb zo začrat 
ku 17. stor. Predstavuje typ svetského oratória pre tenor. alt a bas na Tassov 
text. (Sólové party interpretoval!: tenorista P. Baxa, altistka D. Pecková a ~a 
slsta P. Mikuláš.) Dramatickým a epickým výrazom skladby bol do kompoztč· 
nej praxe s kladatelom realizovaný zámer, podla ktorého mOžl;l hudba vyvolá 
vať afekty, t; toré korešpondujú s !udskýml vlastnosťam!. Teoretické zdôvod
nenie svojich názorov podal Monteverdi v predhovore k 5. knihe madriga
lov - v Seconda prattlca z roku 1605. Práve ona sa stala smerodajná pre 
hudobnoestetické myslenie celého nasledujťiceho storočia. Expreslvny dekla
mačný štýl v kompozlcii priniesol, pochopite lne, dalšie dOsle~ky pre inte r
pretáciu. ]e len prirodzené, že v snahe o docielen ie "dobovosti plynú určité 
záväzky a) pre súčasmí Interpretáciu. Recenzova ná nahrávka preukazu je mi 
moriadnu decentnosť , ba až .. nedobovost" vo svojej zameranosti na minulosť 
a )ej hudobné ožtvenie. Interpretácia nezdOraz1'\uje expreslv~y náboj hudobno
dramatlckého obsahu, ale ho prehodnocuje do hudobnej poezle. Práve v tejto 
c!ecentuol>ti prejavu, v tomto , takrečeno opačnom postoji k hudnbnodrumatic 
kej výrazovosti spočlva citlivos t a a traktfvnosf interpretácie tejto skladby. 
~;tdva sa a ktuálnou pre súčasného poslucháči\. 

Trebu vecne podotknúf, že berieme do úvahy rôznorodosť názorov na spO
sob inte rpretácie his torickej hudby v súčasnosti , s čim súvisi aj mnohor~kos.t 
reprodukčnej praxe. Spoločného menovatero i nterpretačného prejavu sub01 u 
Muslcu aeterna , platného pre všetky nahrané skladby , možno vyjadriť v tom 
zmysle, 2e súbor pristupuje k umeleckej práci na historickej hudbe so znač
nou hudobnou spontánnosťou, hudobným vkusom, technickou Istotou. Vzniká 
ta k určit ý hudobný celok svojim znen!m zodpovedajúci hudobným predstavám 
prevažnej väčšiny poslucháčov. Sl1bor s leduje ta kl1 Interpretačnú Intenciu,_ kto · 
rá historickú hudbu v určitom slovo zmys le ponlma aktualizovane v s ulade 
so súčasnými hudobnozvukovýml možnosfuml u požiadavka mi. 

INGEBORG SISKOVA 

VOJTECH KOCIAN 
ARIE Z MOZARTOVfCH OPIER 
La Clemenza dl Tito (Se alľlmpero ), Coal Ian tutle ( Un'aura amoro11a l, Don 
Giovanni (Da lia 1ua pa ce) , O nos zo sera ll u (Hier soli Ich di ch denn seh~n. 
Kon1tanze, Kon1tanze, Wen der Freude Tränen fi i essen). Ca rovná flauta ( D•es 
Blldnl1 Ist bezaubernd schiln). 
Prallký komorný orchester, dirigent Ladislav Slovák 
OPUS Stereo 9112 1332 

v ostatných rokoch s me zaznamenali neobvyklý vzostup s lovens kého voká l
neho umeniu. Rad slovenských spevákov sa zarndil medzi svetovú ~plčku 
a Ich hlasy zaznievajú z najslávnejšlch operných s cén. Kým v mlnulos.tl na j
vyššou vysnlvanou mé tou našich spevákov bývalo pražské Národné dtvadl o. 
dnes smeru jú Ich a mblcle smerom k milánskej La Scale , či Metropolitne) ope · 
re. No 1 rak nájdeme v súbore pražského ND niekolko slovenských sólistov. 
Patri medzi nich 1 Vojtecb Kocián, rodák z Hlohovcu u absolvent lll' atls la v· 
skej VSMU. 

Lyrický tenorista s velkýml medzinárodnými s kúsenostom l. ktoré sú i 1."' 
tejto platni evidentné, dosta l enormne ťažkú úlohu - nah~·oť celú LP pl~ tnu 
s výlučne mozartovským repertoárom. Mozart je toti ž skušobným kumenom 
každého speváka: odhaluje nemilosrdne nedostatky v s pevéc kej tec hn ike , v y 
žadujúceJ si prlum in~trumentálnu spofahllvosť u preveri uj v ~etky os ta tné 
parametre spevácke ho prejavu Kociánovmu typu hlasu sú Mozal'l a klasici 
prime ran! , no na hrávka prezrádza celkom jednoznačne. že spevák Sl tu v:.:a l 
na bedrá prill~ ťa žké bremeno Poslucháč má dnes k dispozicii na hrávk y 
ta kých moznrtovských špeciuhs tov . a kými s í1 P. Schreler, Čl N. Geddll a bude 
nutne porovnl:lvať. Recenzent zasa . vychádza júc zo súčasnej sve tovej úrovne 
slovenskeJ spev;Jckcj š koly. musi nutne nasadiť tie nojvyš~le kri tén á. Z týchl o 
aspektov ho potom nemOže uspokojiť ťažkopádnos ť o nedokonu lá vyspievu 
nos f kuloratút' naprik lad už v úvodnej árii z opery Titus. Bud ú mu ch ýl>n ť 
hlud l;ie prechody medzi jednotlivými registrami , bude mu prekážať nelogické 
vyrližo111e vysokýc.:h tónov uj Ich čas t é násilné nasadzovanle. Co sa tý ka fa r
hy hlu:.u . nu obale platne Sé.l plše o Kociánovom osobi tom hlus ovom timl>ri: 
nnhrlivkJ nás vsuk o nija kej osobitosti nepresvledčo . Objavujú sa no nej pri · 
liS ~us to rovné. hezvlbnltové aj znač ne otvorené tóny . nesvedčlace mozartov · 
skf!mu ~ tý lu . f'osjuchll čovi chýbCt pocit z nenásllne tvoreného tónu, pohod <~ 
z lull ociného zvuku u ruhkého. ohybného hlasu . Vše tk y tie to vlastnost i. náj · 
deme, !Jruvdu , len u tých najlepšieh a Kociánovl muslme prlznu ť aspoi'\ mu 
zl kálny prejuv u snuhu o správne frézovunle. Tallonsk11 výslovnos t. l! tar. nie 
le dokoniljá, 

Prals ký komorný nrchester pod ta ktovkou Ladislava Slováka ZOl& l l'och" 
mutne. no os távu lb11 nu úrovni profesionálne zvládnutého sprievodu. Dow q 
me, že obul pla tne obsa huje podrubné informácie o interpretovi z pe ra jun.r 
1\l'{llika. avšak du jeho nemeckého prekladu sa dostui omyl : hovll l'l s <~ tu.u 
s lovenskom Ncí rodnom cllvadle v Prn he. ROI\1 AN SKftEľi::K 



SLOVENSKÁ FILHARMONIA 
9. a 10. l. 1986. B. Smotana: Predaná nevesta, predohra k 
opere; L. v. Beethoven: Koncert pre klavfr, husle, violončelo 
a orchester C dur, op. 56; A. DYof6k: 8. symfónia G dur, 
op. 88. Slovenská filharmónia. Dirigent Bystrfk Relucha. Só· 
listi : Norbert Heller - klavfr, Pavel Bogacz - husle, ĽudovU 
Kanta - violončelo. 

PomAme konvenčnú dramaturgiu tohto koncertu diktovalo 
bllžlace sa turné orchestra SF do Japonska. Smetanova pre· 
dohra zau jala staros tli vým vypracovanlm a prtezračnosťou fak
túry, Istotou rých lych pasáži, napätlm dynamickej klenby, tem
peramentnou koncepciou dirigenta. 

Výruzný dokument Režuchovho umeleckého majstrovstva 
predsta vovala Interpretácia Ovorllkovej 8. symfónie. Nie je to 
tak dávno, čo s me túto poteš ujúcu skutočnosť vyzdvihli o. l. 
pri recenzovunl predvedenia tohto diela. Hodnotené Interpre
tác ia nie je ani zďa leko kópiou tej predchédzajúcej, a le novým 
stupňom vyššej kvality, prlkladom plného stotožnenia sa s 
dielom. To je té cesta. na ktorú doteraz dôkladn e zvažu júc! 
Režucha konečne tak rázne a odhodlane vykročil, a preto 
tento moment treba vyzdvihnúť, Režuchu do tejto vyrytej no
vej ko!aje treba ešte viac vtlačiť, a by z nej koleso jeho ume· 
lecke j dráhy nevyskočllo . Verime, že ho nadšenie pri takýchto 
lnš plra tlvnych kreáciách bude sprevádza f aj v Japonsku. 

Komorné trio mladých odchovancov pražskej AMU (Heller -
Bogacz - Kanta J sa predstavilo nanajvýš sympaticky. Mohli 
sme to postrehnúf vo viacerých Interpretačných parametroch 
- v lntonačnom , dynamlcko-farebnom, a le l výra zovom. Cit
livo prispôsobovali zvuk svojich nástrojov nielen navzájom 
medzi sebou, a le 1 v súhre s orchestrom. Režucha s prevádzal 
s k!udom a s Istotou. 

16. a 17. I. 1986. T. Alblnonl: Sinfonie D dur; A. Očen61: Kon
cert pre flautu a sláčiky; A. Vlvaldl: Koncert pre husle, Ylo
lončelo a sláčiky B dur; D. SostakoYlč: Komorná symfónia 
op. 110 bis. Slovenský komorný orchester, umelecký ndtcl 
Bohdan Warchal. Sólisti: Mllol JarkoYii! - flauta, Bohdan 
Warchal - husle, Juraj Alexander - violončelo. 

Vynikajúce Interpretačné majstrovstvo SKO sme osvetlili už · 
zo všetkých s trán. Vyčerpali sme viaceré možnosti a metódy 
hodnotenia. Oprimne povedané, ani sme !m tým neprida li , ani 
nJč neubrali. I napriek tomu teleso hrá však stále vynlkajOco 
a s ve!kou dávkou zodpovednosti. Smeruje k čoraz väčšej 
všestrannosti svojho repertoáru. Na demonštrovanie tohto po
s t rehu ná m môže pos lúži( aj uvedený p rogram. 

jeho sfičasfou bol tiež Očenéšov Koncert, zaradený pr! pr! · 
ležltostl významného majstrovho životného jubilea. Sólový 
part Koncertu s tvá rnil na vynlkajficej firovnt flautista Miloš 
Jurkovič. Umelec mé koncepciu Interpretácie toh to diela 
overenú vlacné·sobným uvedenlm. Mohli sme obdivovať jeho 
tónovO kultúru, zrete!nú rytmickú kresbu, vyváženosť sólového 
nástroja s orchestrálnym sprievodom (o čo sa, pravda , rovna
kou mierou zaslúžil aj umelecký ved (lei SKO J. v neposledne j 
miere l spo!ahllvú techniku, ktorú spoluvytvárala lntonačnli 
kvalita , zre ternosf pasáži , ekon omika dychu. 

Vo VIvaldiho Dvojkoncerte boli sólistami Bohdan Warchal 
a juraj Alexander. Warchal an i s pribúdajúcimi rokmi nič ne· 
z!avuje z nárokov na prlpravu s voj ich sóllstlckých produkcii. 
Je to lmponujúce a potešujúce, pretože sám s lúži svojim hrá
čom ako typ poctivého, dôkladne pracujúceho hudobnlka s 
Iskrivým, vrúcnym temperamentom, so spo!ahllvým technic
kým zllzemlm. Vefkú dávku uzna nia si zaslúži aj sólistický 
výkon juraja Alexandra. Dokáže požiadavkám barokového 
š týlu· prispôsobiť farbu a Intenzitu svojho nástroja, mé dôklad
n e prepracovanú artikuláciu, a čo je najdôležitejšie - je nad
šeným hudobnlkom. 

V Komornej symfónii op. 110 bis O. Sostakovlča dominovala 
Warcha lova schopnosť budovania širokých llnll. Stali sme sa 
svedka mi s ugestlvnej detailnej práce Ideálne podriadenej vyš
šiemu s tavebnému nadh!adu. Sila Sostakovlčovej výpovede, 
t ragická nostalgia a filozofický podtext náležite vyzneli vďaka 
silnej tvor ivej Individualite umeleckého vedúceho. 

VLADIMIR Ct!IK 

KLAVIRISTKA VÝRAZNÉHO 
TEMPERAMENTU 

Caro In terpretačného výkonu nespočlva v otroc kom re~pek 
tovanl notove j pred lohy; začlna l konči v miere individuálne
ho vkla du. Profesorka pražskej AMU, klaviris tka, zasl. umel· 
kyňa Valentina Kamenfková, ktorá sa po dlhšom čase pred
s tavila bratis lavs kej verejnosti v rámci komorného cyklu 
MDKO 21. januára 1986 v Zrkad lovej sieni Primaciálneho pa
láca, patri k tým umelcom, ktor! sl poslucháča podmaf\ujú 
In tenzitou svojho vcltenla sa do ducha s kladby. 

Pri reprodukcii vyžaruje jej neobyčajné hudobná Inteligen
Cia a mimoriadna životné energia. Dokáže sa však obdivuhod
n e prlspôsoblt krehkej spevnosti, svietivos ti a graciózne) ran
kos ti Mozarta (Sonáta F dur, KV 332 f. jej temperament pre
bles kuje a j v odtienkoch živých scarla ttlovskýcD pasáži 
(D. Scarlattl : Sonáta B dur a dve v A dur) l v zre teine j arti
kulácii fráz. Mužná a suges tlvne dramaticky uchopené trans
kripcia Claccony d mol J. S. Bacha od F. Busonlho s fa sel · 
nujúcou Istotou techniky a bohatou farebnosťou vygradovala 
prvú polovicu Kamenlkove j cel ovečerného programu. 

~vojrázny druh symbiózy vzrušeného nek!udu, výrazneJ, ,ryt · 
mlckej kres by i romantickej zasnenos ti vyža roval z je j Inter · 
pretácie Choplnovej Polonézy f mol, op. 71, č. 3. Protipóly du · 
ševných ná lad. rozporné stavy Choplnovej citlivej romantickej 
duše vložené do Polonézy-fantázle dokáza la umelkyňa vykres
Il t v lmponujúco presvedčivých polohách, miestami azda až 
s prillšnou nástojčivosťou a burcujúco napl!tým dramatickým 
s-pádom. 

jéj tvorivá interpretačné osobnos ť s merujúca k univerzalite 
su dokázala preorientova ť zo sveta romantickej fantáz ie k 
neoklas lc is tlcke j vecnosti a odlišnému vý r azovému svetu 
S. Prokofieva, čl už raného (Klavlrna sonáta č. l , op. l) ale· 
bo už o niečo vyhranenejšieho (Rozprávky s tarej mamičky, 
op. 31 ). Odborn! k i laik obdivova l neopakovat e!nťt dlspozlclu 
umell<yne vychutnáva ť krás u deta ilu, fa rby , frázy, bez toho. 
aby poravlla pr! udržanr napätia celkovej výstavby. Prltomné 
obecenstvo pod la zásluhy pozdravilo žiarivý výkon dlhotrva· 
júcimi ováciami . Umelky•ia sa mu odmenila trom i prlda v-
kami (Mozar t - Turecký pochod. Chopin Noc turno Fis dur 
a Prokofiev - Diablovo poku~enle l . - vk-

PROFILY MLADfCH 
Sopranistka 

ĽUBICA 
RYBÁRSKA 
Sólistka opery SND, sopranistku 

Ľubica Rybárska, rodáčka z Mar
tina, študova la spev na žilinskom 
konzervatóriu, absolvovala v trie
de prof. Ľuby Sestákovej. Počas 
štlldll na konzerva tóriu sa ztlčast· 
nlla speváckej sCiťaže Antonlna 
Dvorllka v Karlových Varoch 
( 1978 J. vys ttlplla na Prehliadke 
mladých koncertných umelcov v 
Trenčianskych Tepliciach. Po ab-

stúpenr spomeňme vystúpenie s 
lipským Gewandhausorchestrom 
pod taktovkou Kurta Masura v Iip· 
s kej p1·emlére Clkkerovej Údy no 
radost. Po absolutóriu VSMU p ri· 
jala ponuku SND n a miesto sólist
ky opery, kde naštudovala viace
ro postáv operného repertoáru 
( Katrena v Krútňave, Marienka v 
Predanej neveste, Santuzza v Sed
liackej ct!, Amélia v Simonovi 
Boccanegrovt, Mlcaela v Carmen. 
Anna v Nabuccovl, Kate v Mada 
me Butterfly). 

Neuplynula dlh6 doba od chvfle, 
kedy sl absol•ovala VSMU. Ako by 
si hodnotila Yklad tvojich pedagó
goy x hladiska tvojho dčasného 
p6sobenla " opere SND? 

- Vefml vera vďačim docent · 

Ľubica Rybárska ako Katrena v Sachoňovej KrCítňave v inscenácii SND. 

solutórlu konzervatória š tudova la 
spev na VSMU v triede doc. Vlkt6· 
rle Stracenskej. Roku 1981 zlska la 
lau reáts tve na sllfaži MikulMa 
Schneidra-Trnavského. V 3. ročnl
ku na VSMU spieva la na súťaži 
P. l. Cajkovského v Mos kve. Roku 
1982 sa zdokona !ova la v s pevác
kom umeni na kurzoch u maestra 
Giorgla Favaret~a v talians kej Sie
ne. Roku 1983 hosťovala v praž
skom Národnom divadle a ko Ma
rienka v Smetanovej opere Preda· 
ná nevesta. Z jej znhranlených vy-

Z NOVINIEK 
VYDAVATEĽSTVA. 

PANTON 

Z ponuky vydava te!stva PANTON 
chceli by s me osobitne upozorniť 
na niektoré tituly. 

Z knižnej produkcie s i zaslúži 
pozornosť titul CelU skladatelé 
IOUčasnosti, kt orý napfsa l kolOk· 
tlv 17 autorov s edi to r kou Annou 
Mtt rtln kovou. Publikácia obsahuje 
329 hesiel o českých s klada te!och, 
ktor! prispeli do vývinu českej hu
dobnej kultúry po roku 1945. Ne
treba zdôrazf\ovať , že potreba ob· 
dobnej knih y o s lovens kých skla
da te!och je vysoko a k tull lna . 

Z produkcie gramoplatnl chceli 
by sme sa prlstavlf u niektorých 
titulov edlcie Hudba prllomnostl 
z r. 1985. Sylvia Bodorová v svo
jich dielach Pontem video (Kon
cert pre organ. s láči k y a biele l u 
Plank ty (Hudba pre violu a s ym
fonický orches ter 1 preukuzuje 
dobrú schopnosť kombinácie fa· 
rebných prvkov a llnil. V jej hu 
dobnom mys lenl dominuje s onorlc· 
ká sféra . V!l č šla koncentrllcla na 
vnótornú formu by bola Bodorovej 
iba na prospech. V symfonických 
dielach Ivana Kurza Naklonená 
rovinu a Podobenstvo vedó filo · 
zoflcké inšpirácie jednostranne k 
prevahe rac ioná lnej práce, ktoré 
mies tami vyúsťuje v poplsnú llus
tra tlvnos f. Zaujlmavú konfrontác iu 
poskytuje pl a tňo s dvoma hus!o
výml koncertami - Viktora Kala · 
blsa (op. 17 1 a josefa Bohuslava 
Foe rste ra ( č . 2 d mol , op. 104). 
Obe die la pa tria k najkvalltne j· 
~Im z českej husfov e] literatúry. 
Obdobný pohfad - tentoraz nu 
formu symfónie u českých s klada· 
te!ov súčasnos ti - umožňuje pla t· 
1'\a so Symfóniou - Dvojkoncer
tom č. 14 - Vltaznou jif lho Vélka 
a s o Symfóniou Es du r Otomaru 
Kvllch11. Válek sa prejavuje a ko 
pris ny tektonik , pre ktorého je· 
symfóniu formou na určit(! defl · 
nltlvnu výpovedi Pre Kvllcha os tá
va výpoveď otvorene jšou, pre javu· 
je sa tu. žia!, is té š týlové i for · 
mové nesúrodos(. - 8 -

Snlmka: V. Bonislavs ký 

ke VIktórii Stracens kej. Vložila mi 
do hrdla .,remeslo", technickú 
s t ránku hlasového prejavu so 
mnou vypracovávala do minucióz
nych podrobnosti. je sym patické a 
aj užitočné, že svo je pedagogic· 
ké pôsobenie nepokladá absolutO· 
riom svojich žiakov za skončené. 
AJ teraz su s tretáva me a vo vzá
jomnom dia lógu hlodáme .,tón", 
ktorým sa mé určité posta va spie
vať. Sú postavy, na ktoré mám 
v podsta te ešte Istú časovú rezer
vu. Snažlme sa ná jsť také výcho
disko, aby s om si neubllžlla hl!!· 
sovo. V takých prlpadoch h!adáme 
s kôr rezervy vo výraze. Potešilo 
ma. keď s om sa počas môjho štu· 
dijného pobytu v Ta lia ns ku stretla 
u maes tra Favaretta s tou Istou 
pedagogickou metódou, akou ma 
viedla a j doc. Stracens ké. 

Absolvovala si v barokovej ope
re, v SND si stvárnila postavy v 
romantických a verlstlckfch ope
rách, vys tupujeli aj v hudobnom 
divadle 20. storočia. Nazdávali sa, 

I
le mnohostrannosť je pre s6čas
ného speváka nevyhnutnosťou? 

- Je to dis kutabilné. HistOria 
spevác keho umenia nás presvied

' ča, že špecializácia je ve lmi dob· 
rá a užitočné . Samozrejme, exlstu · 
Jú a j ta k! svetov! speváci, ktorým 
Ich h lasové dlspozlc ie umožňujú 
spieva ť všetko. Mys llm sl, že by 
su spevác i ma li špecia lizova ť , o j 
keď akis te nezaš kodi najmä z hfa . 
diska hlasovej hygieny spevákovi 
romantického alebo verls tl ckého 
reper toáru . keď občas inte rprt!· 
tuje Mozurta , Glucka a lebo Hän
dla. 

Naiitudovala sl postavu Mlcaely 
v novej inscenácii SND - Bizeta
vej Carmen. Osobne som toho né· 
zoru, le si do tejto 6lohy vnies la 
nejeden zaujfmavý rys ; oproti je j 
častému určitému sploAtenému 
traktovaniu si svoju Mlcaelu stvér· 
nila overa plastickejlle, reallstic
kejlle. Bolo to tvojim zámerom, 
a lebo to vyplynulo z dramatickej
iieho charakteru tvojho hlasu? 

- Vy rovnať sa s touto postavou 
bolo pre mť'ta ve!kým osobným i 
umeleckým problémom. Musela 
som zároveť't a j us ilovne praco
va ť , a by môj hlas nezne l prlli ~ 
drama ticky. Na jmä prvé dejstvo 
je Intonačne značne náročné. Mu
sela som sa vžiť do vnútorné ho 
sveto te jto pos tavy, nie je podla 
mi\a s právne ju s tvárňova ť iba a ko 
nežný protiklad Carmen , aj Mlcu'e· 
la má v opere svoj osobitný a dy
namický vývo j. Za tla ! čo v prvom 
dejs tve ostáva viac-mene j v polo
he dievčenskej , v záverečnom de j
stve je z ne j zr elá žena , ktoré vie 
za donu Josého aj bojova(, tiež jej 
velké ária z tre tieho de js tva jas
ne u kazuje vyspelos ť je j my~li en · 
kové ho sve ta. Teda mo je poMIIe 
bolo p1·ienikom hlasových možnos 

ti s uvedomenlm sl vnútornej gru· 
dácie tejto scénickej postavy. 

Venujel sa aj Interpretácii ples
nl . . . 

- V druhom ročnlku na VSMU 
som spolupracovala s korepetlto
rom Karlom Toperczerom. Naučil 
mu nájsť interpretačný prlstup k 
nemeckým romantickým piesňam 

Schuberta , Schuma nna, Wolfa. 
Bráhmsa. V súčasnosti s pievam za 
klavl rneho sprievodu . zaslllžllého 
umelca I:udovlta Marc ingera, s 
nim som svoj repertoár rozšlrlla 
o plesne ruských klasikov Cajkov· 
ského, Rachmaninova, Rublnštejna 
a o kompozlcle českých a sloven
ských autorov Dvof.éka, Foerste· 
ra, Suchoňa, Moyzesa, Urbanca. 
Nazdávam sa, že nie je dobré, ked 
niektor! speváci robia medzi ples· 
ňovým a operným repertoárom 
prikry rozdiel, samozrejme, nie z 
hladiska štýlového a lebo základ · 
ného Interpretačného prlstupu, a le 
5kôr zo základného dramaturgie · 
kého hladiska - akoby piesne ne · 
mali málo úprimných vyznavačov. 
Pre úspešný rozvoj speváckej O· 

sobnostl považu jem pes tovanie tak 
plesňového, a ko aj operného re
pertoáru za neodlučl te!né. Veď je 
vera takých plesni, ktorých výra 
zový a myšlienkový náboj predpo· 
kladll u speváka rovnakú koncen
tráciu ako v opere v priebehu ce· 
lého predstavenia, to ale vyžaqu · 
je dobré a dOmys elné koncepčné 
poi\atle. 

Vo svete patri v s4časnostl k 
dobrému tónu, le sa opernl spe· 
váci prezentuj6 aj na plesňových 
recitáloch. Mnoh! sa usiluj6 aj o 
objavnt dramaturgiu. Napr. José 
Carreras sa orientuje na málo zná· 
me plesne operných skladatelo• 
(Pucclnl, Mauenet .. . ). V budlíc· 
nosti by si 11 chcela zmerať svoje 
sily na tradlčnejliom, zaullvanej
liom repertoári alebo sa v celko· 
vej dramaturgii zamerať sk6r na 
i!asto neprávom za budnuté diela? 

- Do Istej miery je pre spe· 
vilka výhodou študova ť dielo, kto· 
ré sa obecne nepozná. Nie je O· 

vplyvnený Interpretačnými prlstup· 
ml často osobnosti svetového for · 
métu, na druhej strane je nleke· 
dy dobré, ked jestvuje možnosť 
vypočut si nahrávku a konfron· 
tovať sa s 1'\ou. Kopl rova nle kon· 
cepcie je vša k nepripus tné, vo 
vlastnom počine mus i Is ( o čosi 

viac. Za tla r s om p rfl ežltos ť spte· 
vať dramaturgicky objavné kom· 
pozlcle nemala. Podotýkam. že 
žia!. Predpokladá to okrem Iného 
a j spoluprácu s muzikológmi, kto· 
ri so pri svojej práci s kOr dos ttt · 
ni\ k mnohým zaujlmavým mate· 
rlá lom. Mysllm, že rovnako Im, ako 
aj nám - interpretom - záležr 
na tom , aby aj táto hudba zaznie· 
vala. 

Povalujei za správne, keď sa 
na speváckom recitáli so sprievo. 
dom klavlra interpretuj6 aj Arie 
z opier? · 

- Ope rný s pevák nemá prlli~ 
ve ra možnos ti vystupova ť na kon
certnom pódiu s orches trom. Pri 
operne j árii orches te r vie spevéku 
overa viac lnšplrova( k dobrému 
výkonu. Nie však vo všetkých 
mes tách majó !udla možnosť pra
vldelnej~ie navš tevovať operu. 
koncert je pre nich jedinou mož. 
nosťou zaznémiť sa s opernou ll· 
terató rou v živom predvedenl. je 
teda interpretác ia árii s o sprlevo· 
dom klavlra v mnohých prlpadoch 
s kôr nevyhnutnos ťou. Privlta la by 
som s radosťou. ke by sa nap rf· 
klad aj na scéne SND us poradúva
li koncerty z operných árii - a j 
z málo známeho repertoá ru - sa· 
mozrejme s divad elným orches· 
trom. 

Je pre teba· opera viac scénlcko· 
dramatickým alebo hudobným u
menfm? 

- .Skôr scénic ko-dramatlckým. 
aj keď sa zložky hudobné a scé· 
nlc ko·d t·ama tl ckll vzájomne dotvá
•·njú. Opera je súborným umelec
kým dielom, skutočným scénicko· 
dramatickým dielom je to, ktoré 
vnlmame poča s preds tavenl v di· 
vadle. 

O tých operných postavách, kto· 
ré budCí formovať tvoju umelecklí 
dráhu sa iste elite len dočftame. 
Prezraď nám, ktoré by boli bllzke 
tvojmu srdcu? 

- Pos tavy, ktoré som zat!HI 
stvárnila , ml boli vše tky bllzke a 
robilu som ich s po tešenlm . S chu· 
tou by som sa popasovala s Mar
garétou z Gounodovej opery Faust 
a Marga réta a lebo s postavou otro· 
kyne Liu z Pucciniho Tu randot. 
Bllzky je mi tiež hudobný a diva
delný s vet Leoša janáčka. K tomu 
všetkému by som chcela ešte pri· 
pojl f jeden dovetok : Pre spevéku 
j e neobyčajne dôležité aj os obr:té 
zázemie v rodine, pochopenie bllz· 
kych rudi , ktoré umožňujú tak po· 
trebný k!ud na prácu. 

Pripravil: MILOSLAV BLAHYNKA 



GYÓR~V DI\IFT 

Prap• - C. Orff: 0Bt:0BENCI SLNKA; 
kDidt-Spoerrl - G. Szabados: MECHA
NICKA ZAHRADA; R. Wagner: TRISTAN 
l IZOLDA; M. Ravel: BOLERO. 
SND ll. a 17. decembra 1985. 

Dni kultt1ry Madarskej ludovej repub
liky v CSSR opätovne umožnili nazrlet 
do tvorivej dielne saboru, ktor9 za krát· 
ky čas šiestich divade lných sezón pre
nikol do vedomia svetovej kultúrnej ve
rejnosti a priaznivcov tanečného ume
nia. Pohostinské vys tOpenla gyOrskeho 
baletu sa v mnoh9ch krajinách sveta 
stretli s velk9m úspechom. I bratislav-· 
ské obecenstvo odmenilo umelcov dlho
trva,QcJm potleskom. 

Tematická rôznorodost dvadsiatich re 
perto6rov9ch titulov gyOrskeho baletu , 
zvAUa diel kra tšieho rozsa hu umožňu· 
jdclch meni( zostavu predstavenl, potvr 
dzuje rozsah tvorivých možnosti taneč 
ného umenia a jeho scénic ké ho uplat
llovanla. SQčusne však vedie k zamys
leniu nad rozdielnosťou poslania a ú· 
Job reprezentačných scén v porovnanl 
so silborml znmeran9m1 na umeleck9 
experiment, ktoré majú možnost väčšie
ho počtu premiér v divadelne j sezóne. ... 

O každodennej prác i v s úbore gyOr· 
skeho baletu nás Informoval Igor V~jsada , 
ved!lcl sólista Stá tneho divadla v Brne v 
rokoch 1978-1985, ktorý už druhO se
zónu pracuje pod vedenlm ume lecké
ho šéfa-choreografa lvána MarkO. 

loll ate yed6clm aOIIatom baletu br
•ukébo Stitneho dlndla, predatavite· 
ro• blnnfch Clloh, obl6beným prota
IHiltom uzDbaným a6borom l obecen
mo•. Co da prJyledlo k rozhodnutiu 
opati( toto - molno• pondať - Isté 
IÚI•I• 1 aal!ať znoyu boJon( o poll· 
ela ' etbore, kde neroaUiuJ6 aOllato• 
1 abor7 

- V Bme som dostal vera možnostr. 
sólové tance 1 scénické postavy, ale ne
boli to notorko psycho-fyzicky expono-

I 

Sólista gylirakebo balet11 

boj a umožňuje vznik v9nlmočných diel , 
a ko napr . už spomlnanO ChvUu pra vd y, 
Totem-Tabuk alebo volne s pracované ži
votné prlbehy splsova te ra Fra nza Kaf· 
ku. 

M6 pr6ca v tomto 16bore lat6 apoJitoa( 
• nllml pl6nml do bud6cna7 Veď IIYot
nost' tanel!nlka je kritka a ylll!llna u
melcoy ul • mladosti mysli na roky, 
keď bude treba prestať aktiYne tancoyaf 
a hladat' uplatnenie " profeslon6lne blll· 
kych umeleckých oblaatlach. 

- Som zanieteným s túpencom tvorby 
Ivána MarkO a využlvam každú prlleži· 
tos( na oboha tenie umeleckej rozhla
denostl. Po návrate do vlast~ chcem odo
vzdať skúse nost i našim tanečnlkom, ve
novať sa tvorivej práci choreografa za
meraného na novodobú tvorbu. 

Novodobými tendenciami bol pozname
naný aj výber diel gylirakeho baletu, je
ho dve pohostinské predstavenia v Bra
tis lave. 

Ziber Dl 1n1ámblovú kreáciu gylirakeho baletu. Obe snfmky : arch lv Slovko ncertu 

vané úlohy. Nadch9ňa ma p ráca v súbo
re tohto druhu , jeho a tmosféra J štýl 
cboreograflckej práce lvá na Markó. Vl 
del som jeho kompozlcle v Bratislave 
v r. 1981 , neskO r v GyOri Chv!lu prav
dy, Inscenáciu zobrazujúcu v9javy zo ži 
vota básnika-revol ucionára Garcla Lor
cu. Rád som prijal ponuku na zahra 
ničné angažmán, kde sa usilujem dob
re reprezentovať na~u krajinu. 

It máme, le v gylirakom 16bore Je ne
elllledi8Df pracovnt čas. To anemená, 
It pr6cl Dl baletnej sále čl javisku ve 
lljete cel6 11Yotn6 energiu, vletky sily 
uJkreatlvneJIIch rokov umelecké ho i i
'ota ... 

- Ano. je to pravda. Iván MarkO od 
ka!dého člena súboru vyžaduje maxlmál · 
nu sllstredenosť a pripravenosť - na 
skuSkach aj na predstaveniach -, ako 
aj lnvestlctu optimálnej energie pri MO· 
dlu nových diel, priprava ktorých súbor 
venu je takmer všetok volný čus. Pri pr 
vom stretnuti bola tá to ocho ta súboru 
pre mt1u výnimočná. pos tupne som však 
zisti l. te prAve každodenným zapájanlm 
maxima s11 sa súčasne s tup11uje aj mož
ný rozsah výkonnosti. Velkým pomocnl
kom súboru je zasl(lžllá umelkyňa ZSSR 
Cudmlla Cerkusovová , k torá už päť ro
kov klasickými tréningami. obohatený
mt o výraznú prácu celého tela , pripra
vuje a udržuje našu kondfclu, a tak 
umo!t'lu je súboru zv l édnuť dlhodobú a 
mimoriadnu záťaž. 

lofko predatavenl a premiér realizu
Jete ' dlndeloej ae16ne? 

- účinkujeme v desiatich až jedenás
Uch predstaveniach mesačne. so to zväč 
Sa série v každodennom slede za sebou. 
V obdobi lntenzlvnej prlpravy novej pre
miéry alebo umeleckého turné sa ten
to počet redukuje nn 3 až 5 predstave
nl mesačne. aby bolo možné sús trediť 
sa na štúdium. Súbor uvádza 3- 4 pre
miéry v divadelnej sezóne a je e kono
micky samosta tným telesom, nezávislým 
na opere čl činohre. čo je, samozrejme. 
vfhodné. 

S akfm ohlasom ao stretávate u do
•6cebo obecenstva? 

- Diváci v Madarskej fud ovej repub
like prljlmajil umelecké tendencie gyO r 
skeho s6boru s porozumenlm a lvána 
MarkO uznáva jú a ko nevšedného umel 
ca. TAto skutočnosť nám dáva potrebnú 
psychlcka silu potrebnú pre umelecký 

Orffovu Ca rmina burana - uvádza · 
ná pod názvom Obfúbencl s lnka - bo
la prvým dielom , ktorým tento sl1bor v 
roku 1979 zača l svoju činnos t. Celá ab-. 
sotventská trieda sa vtedy rozhodla !sf 
spo ločne umeleckým životom. Prostred
nlctvom tohto die la mladi umelci vzdali 
hold svojmu majstrovi, ktor9 vtedy ta n
coval hla vnú úlohu. Tanečné s tvárnenie 
vyznelo v tom zmysle, že pod vedenlm 
lv6na Markó sa tie to deti umenia budú 
rozvlja( a mocn ie(, až napokon sami 
budl1 mOcf dalej vies( nových s túpencov, 
nových oblObencov slnka. 

V terajšeJ podobe a obsaden l je vý
razne jšia myšlienka večného kolobehu 
života : zrode nie dell, dospievanie l dal
šie obnovovanie ludského rodu. čo zú· 
častnenl Interpreti tlmočili s oddanos
ťou tvorcovi aj dielu . 

Mechanická záhrada so sprievodom 
hudobnej kolá že troch autorov 
Schmidta . Spoerrlho a GyOrgya Szabado
sa zau jala aktuálnosťou myšlienkového 
obsahu : Zeno hladá Prtatera. Nachádza 
ho, ale sOčasne stretáva aj ludskú bez
citnosť a egocen trizmus, ktoré zaprlči
nta . že v závere diel a Zena zostáva 
osamote ná, uvedomujúc sl nl člv osf tých
to ludských vlastnostf . . . Andrea Ladá
nyiové , ús tredná preds tavltelka Zeny, už 
od v9chodlskove j pózy držala diváka v 
neustálom napll tl. Mimoriadna ohybnos ť 
jej tela l v9raznosf každého z pohybov 
hovorili o závažnosti pertraktovanej te
matiky. )ej spoluOčlnkujúcl dotvára li tú
to me taforicky zobrazen ú a tmosféru 
všedných dnf vyjad rujúcu tOžbu človeka 
po vlQdnych medzlludsk9ch vzťahoch . 
Toto zatial najnovšie dielo súboru (z 
r. 19851 s ig na lizuje choreografov zámer 
uprtamlf pozornos( obecenstva na zá
porné javy, ovplyvňujúce náš každoden
ný život .• 

Po nlekolkom lnOtovej prestávke sa An
drea Ladány lová spolu s Jánom Klasom 
preds tavili v fúbostnom duete Trlstan 
a Jzo lda t n ~plrovanom hudbo u Richarda 
Wagnera. Výtvarne citlivo riešené taneč
né väzby a sOsošla ladili s hudbou ve r
kého majs tra, s jej grandióznosťou a 
poukázali na skutočnosť, že In terp-retka 
rovnako vynlka jQco ovláda a kademicky
klasický pohybový text so zapojenlm 
špičkového tanca . Pri s ledovani a lter · 
nantky t•y Alonylovej, tancujQcej s vy 
nikajúcim tanečnlkom Ottóm Demecsá -

-v 
kom, sl divák väčšmi uvedomil fakt, že 
toto koncerta ntne koncipované dueto 
možno uvádzať pod lubovolným n&zvom. 

Bolero Maurlcea Ravela - hudba, kto
rá Inšpirovala s tovky choreografov n a 
tanečné stvárnenie - lntenzlvnou dyna
mickou gradáciou silno pôsobi na d ivá 
kov aj scénických predstavltelov. Tento
raz na javisku vládol Eros - a bola 
to opätovne Andrea Ladánylová a ko 
predstavltelka Túžby, ktorá dokázala 
strhntH skupinu l1člnkujl1clch mužov a 
žien, vybičovať Ich až k vrch olne ex
tatickému, vášn ivému tanečnému preja
vu, ktorý mies tami hraničil s naturallz
mom. Tentoraz choreograf cielil na Istý 
Ospech . Vďačný námet obecenstvo pri
merane ocenilo. 

D0ležlt9m komponentom predstavenia 
bola hra svetiel pod vedenlm J6nosa Ha
albo, spolupráca kostýmovej v9tvarnlč 
ky Judit Gombárovej, ktorá mll:kkýml ma. 
terlálml vytvárala scénické efekty na
hrádzaj\1ce de korácie, a v neposlednom 
rade aj dokonale reprodukova ná hudba 
pod taktovkou André Prevlna a Lorlna 
Maazela. S\1bor - s ve kov9m prieme
rom 24 rokov - sa so zanle tenlm zhos
til nelahkých úloh a choreograf Iván 
MarkO potvrdil dalš ie tvorivé zrenie 
o r ien tované n a sQčasnosf. 

ALICA PASTOROVA 

KONCERT KOMORNEJ 
I\J1P.0AP~I(S::J HUORV 

Komorný koncert z tvorby súčasných 
mad arsk9ch skladaterov, ktorý sa us ku
točnil 18. decembra 1985 v Mozartovej 
sieni DPV, n emožno zahrnaf a n i jed
noznačn9ml superlatlvml, ani jednoznač
ne odmletav9m tónom. Ekle tlc ká pouče
nosf z kompozlčn9ch orientácii hudby 
20. storočia velmi evidentne zasahuje do 
celkového v9zoru te jto kolekcie skla
dieb, a preto slová, ktoré by sl1vlsell s 
chválou treba rozdávať velmi obozretne 
a zd ržanlivo. Vezmime s l naprikla d (!vod
nG skladbu Mus ica da camera č. 2 pre 
klarinet, husle, violončelo a klavlr od 
)o11ela Sopronlho ( Inte rpreti Quattro ao
U da camera) . Ten celkom sterlln9 a 
odosobnen9 spev klarine tu podopret9 už 
opotrebova n9ml amorfnými vertikálnymi 
tvarmi v klavlrnom parte. Nedostatok 
zmysluplne j Invencie je tu vlne a ko zrej
mý; nuž a Soproni siaha velinl uvážil· 
vo k efektom poetic kej rafinovanosti, 
ktorá však vzniká v tomto prlpade z nO
dze. Soproni nám na c hv!lu pripomenie 
Weberna - potom jeho ekletlkov z ro
kov šesťdesiatych. Celok vyznel a ko štú
d ia, v ktorej sl sklada ter skúša určité 
kompozičné postupy. O niečo kompak t
nejšie pôsobil Cantus florldl pre violon
čelo sólo od Miklósa Ceemlcakého (Eu
gen Procb6c - violončelo). I tu však 
prevládali laboratórne prvky nad plno
k rvnou hudbou. Zlal, množstvo kompo
zičných technik · vytvá ra šancu neuverl
telne lahko plsaf hudbu a pritom z nú
dze roblf enos(. Konkrétne u Csemlcz
kého absenc iu umeleckosti pociťu jem~ 
nedosta tku spontánnosti. 

u A.ndrba SIIHiiJaybo - Tre pezzl per 
flauta e planoforte (Interpreti D. Zaap
kod-SebeatoY6 - flau ta, O. Sebeata -
klavlr} sme sa opäť stretli s prlkladom 
na množenie hudby s ošúchanými sch é· 
mami tvarov. Szôllôsymu sJOžl farebnosť 
na za hmllevanle kompozičnej reči. Au
tor sa za ňu schováva; sl Oži mu ako clo 
na , ako hmla, v ktore j sa nevie orlen
tova f. 

So scénlcko-poptsn9m hudobným vide
nim sa stretávame v diele Frlgyeaa Hl
daaa - Qutntetto ďottonl (v Interpre
tácii komorného saboru Braaaqulntet 
Bratislava) . Pritom kom pozičná zručnos( 
Hldasa je nesporné. Grotesknosť a pa
rafráza smťitočnej hudby sa tu snl1blli 
v jedno. Určitá deskrlptrvnosf Ide na, 
vr ub 1 samotného nás tro jového obsade
n ia (trúbky, lesný roh, trombón, tuba) . 

V d ruhej časti programu sme s l vy· 
poču li Passacagllu In Blues pre fagot 
a klav lr Emila Petrovlcaa (v podani F. 
Machatla - fagot, O. Sebeatu - kla
vJr) . Boli tu nastolené určité neokln
slcké segmenty, povedzme v duchu neo
p ro koflevlzmu, a le ve lmi svojské, neopo
rebova né. Až postupne, a ko sa dostáva
la k s lovu fantazijná práca. začal sa vy
trácať tento svojsk9 duch au torovho ru 
kopisu. A okamžite sme sa opä( ocitli 
v scholastickej poučenostl - navyše 
Blues nemalo u bsoll1tne rozmery medi· 
tácle alebo aspoň .. presnlvane( skutoč 
nosti. Nasledoval Attila Boaay a jeho 
Two Moveme nts pre hoboj a klavlr, op. 
18 (Emil Hargal - hoboj , Marl6n Va
rlnsky - kla vfr) - hudba upletená z 
liberá lneho výkladu dodekafón le, so su
gesciou medltli cle, filozofic ké ho rozjl · 
ma nla. Asi ta k pôsobi die lo na subjekt, 
približne také pocitové stavy vyvoláva 
znejúci tvar hudby vo mne. Lebo hudl:w 
sa stáva člmsi až v nás. už v kontakte 
so su bjektom obnažu jú s11 jej duchovné 
rozmery. 

Zdvorilosť v krll!ke su kruto vypom's tl. 
Preto koncert z tvorby sQčasných ma 
dars kých skladatelov netreba chápa ť 

a ko zdvorilostný kultl1rny a kt, a le ako 
tvorivO sondu do kompozlčného sveta. 
A tu su už nemožno potlapkávaf po ple· 
cl a ni zohladňovaf Iné zásluhy. 

Záver tohto komorného koncertu pa t· 
rl! Sláčikovému kvartetu č. 3 (jedno· 
časfovémul od Iatdna L6nga (v poda
nl Moy1esovho knrteta l. A to bota pré
ve jediná s kla dba z celé ho večera, kto
rá vybočila z rámca deskrlp tlvnych kom 
pozičných riešeni. Láng upl1tal od sa 
mého začiatku svojo u elementárnosťou . 
výrazovou koncentrovanosťou a prácou 
s nastoleným materiálom. jeho hudba ne . 
bola rozvyprávaná, ale vyvierala zvnút
ra - slovom, bolo jej možné uveriť. 

Interpreti (tak ako boli menovanl pri 
jednotllv9ch dielach l sl zasluhujú Jen 
slová uznania a obdivu. A to je velk9 
prlslu!J do budúcnosti l pre našich skla 
datelov, že nám vyrastajú na domácej 
pôde ďalšie velké Interpretačné osobnos· 
ll. Na záver snád len tolko, že keby 
zo siedmich skladieb, ktoré sa prezen
tovali n a tomto komornom koncerte, ma
lo ma t čo len jedno dielo t rva lejš iu hod
notu, nebo l by to v žiadnom prlpade 
neúspech, a le práve naopak vklad a du 
c hovné obohatenie nášho pozna nia o sG
časnej madarskej hud be. 

IGOR BERGER 

BUDAPESTIANSKY 
~VMI:A IPVO (')Dl"' ~T n 

Posledn9m bratislavským podujatlm v 
rámci Dni madarskej kultOry v CSSR bol 
koncert Budapeltlanakeho symfonického 
orchestra 20. decembra 1985, k tor9 od
znel v Koncertnej sieni Slovenskej fil
harmónie. Orchester pod vedenlm svojho 
šéfdirigenta GyiJrgya Lehela na ňom 
predviedol die la Zolt6na Kod6lya; Jólle
fa Sopronlho a Béla BartOka. Sólistkou 
bola huslis tka Eaater Perénylod. Nie 
náhodou maďarsk! umelci prezentovali 
svoju hudobnO kultťiru dielami spomlna · 
n9ch a u torov. Ved osobnost Z. Kodályu 
a B. Ba rtóka a Ich umelecký odkaz za
siahli tvorivo do hudobného vývoja nie 
Jen súčasnej madarskej h udby, a le 1 ce
lého hudobné ho myslenia 20. storočia. 
SOčasne diela, kto ré na koncerte zazne
li, poskytujú velk9 priestor na prezen
táciu Interpre tačnej Qrovne orchestra. 
dirigenta l sólistu. úvodnou s kladbou 
boli Kodályove Tance z Galanty. Sklad
ba ln!lplrovaná melódiami , ktoré h ráva
la cigánska kapela , je temperamentnou 
a s kvele tnštrumentovanou tanečnou bás
i\ou. Orchester a dirigent vyzdvihli prá
ve tieto jej chara kter istické čr ty: ta
nečnosf a temperament pret ka né virtuóz
nymi prvkami madarsk9ch ludov9ch me
lódii. V rámci svoji ch danosti skladba 
vyznela a ko náladová prskavka, ktorá 
na vodila atmosféru celému ďalšiemu 
priebehu koncertu. 

Protikladom Kodá lyovýc h Tancov z Ga
la nty bol Koncert pre husle a orches te r 
józsefa Sopronlho (nar. v r. 1930 l . Skla
da tel patri k popredn9m predstavltelom 
strednej generácie sOčasných madar
ských skla da tel ov. )eho tvorba. ktorá 
je založená na širokom žánrovom spek
tre (od hudobno-dramatických , vo kálno
orchestrálnych diel po koncerty a ko
morné s kladby l myšlienkovou podstatou 
vyrastá z bart6kovsk9Ch tradlcll, a le sú
časne svojimi v9razovýml prostriedka mi 
patri výsostne do hudobnej kultúry 2. 
polovice nášho storočia. Vcelku v Kon
certe p revažujO prvky medltatlvneho 
charakteru obohacované v9razn9m1 ryt 
mlck9mt pasážami. Sólový nástroj v ňom 
má kll1čové postavenie, ktoré zv9razňuje 
l kratšia kadenc ia po prvých dvoch čas
tiach . S6lov9 part je skomponovaný na 
náročnej technicke j úrovni. je bohatý 
na me lodické a lyrlcké Oseky, ktoré sa 
kontrastne prellnajO s virtuóznymi ryt 
mic kými pasážami. Orchester s toj i pre
važne na pozlc tách sprievodcu, dotvára 
koncert do jednoliateho plynule sa od · 
vljajOceho hudobné ho celku . E. Peré
nylová bo la vy n ika jOcou lnterpre tkou 
tohto Koncertu. jej Interpretačnému vý· 
konu dominova la technická vyspelosť. 
č istá Intonácia, zmyse l pre formovO vý
s tavbu, premyslené frázovania, ale ne · 
chýbala ani hlbka myšlienky a citová 
a ngažovanos(. 

Vrcholom koncertu bolo uvedenie Bar · 
tókovho Koncert u pre orches ter. Toto 
dielo patri dnes k základn9m repertoá
rovým skladbám mnohých popredn ých 
svetových orchestrálnych telies. GyOrgy 
Lehel svoju koncepciu (dá sa poveda C 
klaste ka l sta via na vyspelosti orches trá l
nych hráčov a jednotlivých nástrojových 
skupin. Vychádza z Ich farebných d is
pozicii u z nich vyp lýva júcich kontras
tov , ktoré zvýraz1'\uje v dynamickej u 
rytmickej rovi ne. Koncert p re orches
ter vyznieva v jeho poň a ti ako _dynH· 
mtcká skladba, vrcholiaca v záverečnom 
Finále. Väčšiu l'y tmlckú preclznosť si 
snáď vyžadova la len l. časf ( lntroduzlé · 
ne ). Ako prldavok zazne l na záver kon
certu madarských umelcov Rákoczyho 
pochod z Berllozovho Faustovho preklla · 
tia. 

MARTA FOLOESOVA 



NAS ZAHRANICNf Host 

Operný režisér 

G WA NER 
Drážďanské publikum očaká

valo s netrpezlivosťou premié
ru Majstrov s pevákov norlm
berských (premiéra 19. 12. 
1985) Richarda Wagnera, kto
rú v Semperovej opere naštu
dova l ako hosť vnuk skladate
ra , umelecký a organizačný ria 
ditel Bayreuthských hudobných 
s lávnosti, režisér Wolfgang 
Wagner. Začiatkom novembra 
m. r. započal nielen prlpravy 
na drážďanskú premiéru, ale 
svoju koncepciu predstavil aj 
v rozhovore s nov inármi. 

Ak vychádzame zo skutočnos
ti, že dnes šesťdeslatšesťročný 
Wolfgang Wagner Inscenoval 
doposla l , až na jednu výnim
ku, Iba opery svojho starého 
otca, neobišla ho ani otázka 
s úvlsluca s autenticitou Wag
nerovho operného odkazu. 

- Clovek sa meni, s nim sa 
meni 1 prostredie, a preto je 
nemyslitelné Inscenovať tak 
a ko pred s to rokmi. Ak sl uve
domlme, že medzičasom vznik
ll nové médiá ako napriklad 
film čl te levlzia , to všetko mu
sl vplývať l na inscenáciu ope
ry, od ktorej sa dnes očakáva 
s ilná dávka abstrakcie. Ak sl k 

tomu prlmysllme 1 nové tech
nické možnosti a variab111tu 
osvetlenia, to všetko musi po
súvať pôvodný zámer opery. A 
ak nám je známa obsahová ná
plň Wagnerov.ho operného od· 
kazu, potom je realistická In
scenácia jeho diel, aspoň pre 
mt1a, utOpia. 

Do Dr61d'an pren61ate lnace
n6clu bayreutbakfcb MaJatroY, 
Ide o JeJ adapUclu. Ako Je mol
né realizovať amfiteitroYé pod
mienky .., f.rleatorocb klaaickeJ 
"kamenneJ ' opery? 

- S takouto a daptáciou je 
možné začať až vtedy, ked sto
ji operná scéna. Iba potom mož
no vlastne uvažovať, čo sa o
proti pôvodnému projektu me
m u čo ostáva nedotknuté. Tu 
mám na mysli l spevácke lndl· 
vlduality. V Bayreuthe sl vy· 
berám spevákov spolu s dlrl· 
gentom sám, v Drážďanoch pra· 
cujem s vopred daným ansám· 
blom mladých spevákov. Z toh· 
to dôvodu prlstupujem ku každé· 
mu osobitne, svoju koncepciu 
sa poktlšam v zásade nikdy nl· 
komu nenanútit, a le nájsť kom· 
promls, ktorý splňa zámery In· 
scenácle. 

z1koterapeutické konfrontácie 
v posledných pätnástich rokoch sa vo viacerých socialistic

kých krajinách neobyčajne lntenzlvne rozvi ja muzlkoterapla . 
Svedčia o tom početné publikované štlldle, referáty a diskusné 
prlspevky prednesené na medzinárodných vedeckých poduja tiach. 
Po:.tupne sa da ri prekonávať empirizmus, ba často 1 diletantizmus, 
Idealis ti cké metafyzické predstavy o liečebnom vplyve hudby na 
človeka, ortodoxné psychoanalytické koncepcie, rozpracované po
väčšine predstavltelml tzv . americkej a švéds kej š koly. O týchto 
základných teoretických problémoch, súčasnom stave, použlva
ných metódach, ako l trendoch rozvoja muzlkote raple sa hovorilo 
na medzinárodneJ vedeckeJ konferencii, usporiadaneJ koncom mi
nulého roku v DrUd'anoch. Hoci práve v NDR sa podarilo kon
štituovať marxisticky orlentovant koncepciu muzlkoteraple (tzv. 
lipská škola ), nezna mená to, že by došlo k ll plnému popretlu 
boha tých s kúsenosti a poznatkov, ziskaných v západnej sfére 
najma v oblas ti sociá lnej psychológTil ( prlnclpy skupinovej psy
choteraple, psychodrámy, teória lzoprlnclpu, metódy Improvizácie, 
valných asociácii, pola ritného prof!lu pri zisťovan! hudobného 
zážitku, logote rapla, pop-music terapia, biorytmus , experimentál
ny výs kum biologickej spätnej väzby, autogénny tréning a 1.). 
Novým prvkom, predovšetkým v preclzne vypracovanej koncep
cii popred ného východonemeckého psychológa - muztkoterape~ 
ta Chr. Schwabeho ( t. č. pôsobi na Hochschule fUr Musik C. M. 
Webera v Drážďanoch) je , že hudba predstavuje komunlkatrvny 
systém, ktorý nabáda k určitým sociálnym postojom, resp. ume
nie a ko špecifický obraz rea lity svojim emocionálnym pôsobenrm 
všestranne aktivizuje napr. pacientov. pričom nezáležl na tom. 
čl je pacient hudobne vzdelaný a lebo n ie. Po uskutočneni podro)?
nej a namnézy, lekársko-psychologickej diagnostiky sa modifikuje 
výber hudobných skladieb, metOda muzlkoteraple (tanečná , In· 
š trumentálna, vokálna, resp. receptlvna forma), pričom sa očaká 
va, že pozlllvne hudobné zážitky - okrem abreaktlvneho tlčln 
ku - môžu vypestovať nové postoje, túžbu počúvať alebo aktlv 
ne vykonávať hudbu a ko určitú životnú po trebu aj po ukončeni 
klinic kej liečby ( a utote rapla 1. Tento psychotera peutický regula 
tfvny prlnclp je možné využiť aj v hudobnej pedagogike. pracov 
nom procese. v oblasti ,. back-ground muste" . čl širšie chápanej 
výchove umenlm 1 v normálnej populácii. S r eferátmi vystúpili 
1 významn! lekári z NDR - H. Benkensteln, T. Llefke, H. ROilľ· 
born, ďalej muzlkológovla - G. SchOnfelder. A. Reinhardt, peda 
gOgovlu - 1. Preu a v diskusii l dalšl odbornlcl. Ukázalo sa, že 
muztkoterapla má v NDR dobre fungujúcu organizačnú 1 perso
ná lnu bázu . že v psychlotrn (neurózy. psychózy . alkoholizmus 
11 t.J, bežnej liečebnej praxi ( polnfa rktové stavy. rehabilitácia 
u 1. 1 1 v pedagogickej praxi je možné pros trednlc tvom hJ.~dby jed
noznačne dosahova ť požadovaný "liečebno-humanlzačný efekt. 

Zo zahranlčn9ch účastnikov spomeniem najmä skup inu paf· 
ských muzlkote rapeutov - E. Galinsku z lns tytutu psychoneuro
logll vo Varšave. L. Haneka a Z. Horu z Instytutu muzykoterap_ll 
Akademia muzycznej vo Wroclawi, z ktorého vyš li už šesťdesiati 
muzlkoterapeut l. Mimoria dne zau jlmavé boli skúsenosti o poznat
ky pols kých a utorov z výskumu, ktorý rea lizovali pr iamo v psy
chiatrickej praxi, v systéme prlpravy hudobnlkov, a ko a j v samot
n!lj preventlvno-lekárskej a psychologickej praxi. Skoda, že sa 
tohto podujatia nemohol osobne zúčastn iť známy prof. T. Natan· 
son. O situácii v BĽR referovala B. Zenova z Inš titútu neurológie 
a psychia trie v Sofii. Za CSSR vystúpila so s vojim referátOpl 
B. Ceplcká z Psychiatrického oddelenia OONZ. Praha 3. Hoci 
v CSSR od r . 1975 pôsobi Pracovná skupinu pre muzlkoterap_lu 
pri psychotert~ peutlckej sekcii psychia trickej spoločnosti Ceske j 
lekárskej spoločnosti u pravidelne usporadúva tematické s1ístre· 
denla , je potrebné - po konfrontácii s muzlkoterapeu!lckým 
hnu tlm - konšta tova t, že nie sú dodnes vyriešené otázky prlpra
vy a vzdelávania samostatných špecialistov - muzlkoterapeutov 
tak , a ko v NDR. PĽR a lebo l ZSSR (Konzervatórium V. Saradžlšv_i
llho v Tbilisi). nehovoriac o potrebe vypracovan ia clefavedomého 
d koordinovaného výskumného programu, riešenia otázok spol_u
pt•áce a kompetencie muzlkolOgov, lekárov, psychológov, peda 
gógov , taktiež 1 d a lšlch problémových okruhov. ktoré naznačili 
medzinárodné kongresy a vedecké konferencie o muzlkoterapli 
v Záhrebe, Pa rlžl. Buenos Aires , Zeneve, Heidelbergu, Lipsku. 
Wroclawl a posledne 1 v Drážďanoch. Som presvedčený, že oži 
veniu 1 prehlbenlu kvality v oblasti muzlkoteraple v CSSR by 
prospelo, keby niektoré z hudobných vydavatefsllev v na jbližšom 
obdobi vyda lo prek la d základných prác. Chr. Schwa beho. nap r. 
z posledných .,Aktlve Gruppenmusiktheraple fUr erwuchsene Po
tlenten" ( VEB Georg Th leme Leipzig , 1983 ), a lebo 1 kolektlvnu 
prácu autoriek 1. HrOckner - I. Mederacke - Chr. Ulbrich .. Mu 
~l kthora pi e fOr Kinder" (VEB Verlag Volk und Gesundhett. Ber 
Im, 1982) . S(t v nich ob~ ta hnuté základné me todologické a meta 
uicko dida ktic ké prlnclpy .J ktlvne1 s kupinovej muzlkoterap le. 
V súčasnosti t•eprP.zentur tí ~plčku nie len v eu rópskom . ale 1 sve
tovom merod ll• PETER KRBAtA 

Rellatlír Wolf8aq Wa1ur demonJtrnJe a oneUuje acbické nhr
hy k Majstrom apeY6kom norimbenkfm R. Waguera. 

Ak6 a6 nie pracoyn6 pod· 
mienky " SemperoY&J opere; 
ktoré z nich a6 od domAclch 
znal!ne odUin6? 

- V každom prlpade sú tu 
podmienky mimoriadne priazni· 
vé. MOj prvý dojem z dielni 
bol velmi pozltlvny, čo sa tý· 
ka technického vybavenia, ale 
oj mimoriadnej zručnosti všet· 
kých remeselnlkov. A najviac 
som nadšený skutočnosťou, že 
takto po každej stránke pre
c!zne pripravená Inscenácia bu
de na scéne žlf zopár sezón, 
že naša námaha nebola vyna lo
žená iba kvôli jednému veče
ru. 

Co vb Yiedlo k ro1hodnutiu 
inscenovať prbe v Dr61d'a
noch? 

- Bola to ponuka ; pre mňa 
vefml lákavá už aj preto, že 
Richard Wagner zažil práve tu 
pt·vé uvedenia svojich t roch 
opier, a ko i z dôvodu, že Sem
perova opera bola vlastne vý
chodiskom pre neskorši vznik 
Bayreuthu. Je samozrejmé, že 
Drážďany majú v t'odlnnej tt·a
dfcii Wagnerovcov mimoriadne 

miesto, preto som nikdy s n l· 
ml umelecké, a le ani fuds ké 
styky neprerušil. Pre Drážďa
ny by som bol pripravil hoci
ktorú operu, a le Ma jstri v 
a daptácii boli požiadavkou mo
jich partnerov. 

Co je krédom opier Richar· 
da Wagnera v ol!lach jeho vnu
ka? 

- Nacionálne momenty Wag
nerových diel je možné dale
kosiahle Interpretovať a boli, 
žlal, aJ velmi neslávne zneuži · 
té. Mojim poslanlm je postavU 
n11 scéne zdravý obraz vychá· 
dzajúcl z obsahu a zodpoveda· 
júcl stlčasným požiadavkám hu· 
dobného divadla l človeka z 
konca 20. storočia. 

Uvaluje sa o valom ~asle· 
doynfkoYi vo funJccii riadltera 
Bayreuthských hudobných alb· 
no1tl? 

- Nemám zatia l v plá ne 
vzd11ť sa svojho postu, l ked 
exis tuje dos ť prlbuzných, kto· 
rl by ho mohli , čl chceli , pre 
brať. 

Pripravila: 
AGATA SCHINDLEROVA 

Pozornosť odkazu dirigenta 

D1la 26. fWtuára 1986 uplynulo sto rok ov od narodenia Jedn~ho 
z natv!íznamneJ~lch dirigentov l. polov ice 20. storočia - Gustava 
Heinricha Ernsta Martina Wilhelma Furtwänglera. Narodil sa v 
Ber/tne v rodine naplneneJ humanistickou atmosf~rou. Teho otec 
bol známym profesorom archeológie. Furtwängler začal svo1u 
umelecktí dráhu ako korepetttor opery v Breslau r. 1906. Opery 
v Ziirlchu, Mnlchove a Strasburgu bol/ ďaWml p6sobiUam/ mla
d~ho dirigenta. Teho hudobnosf sa stíbežne r ozvlJal a na poll oper
n~ho a; koncertn~ho dirigovania. Zároveň od rane; mladosti sa 
venoval činnost/ kompozičneJ. Počas liibeck~ho a mannhelmsk~
ho obdobia dozrela Furtwänglerova umelecká osobnost. Stal sa 
hudobnlkom európskeho f ormdtu. 20-t e roky sú pre Furtwänglera 
v znament spo/uprdce s llpskgm Gewandhausorchestrom a Berltn
skymi fllharmonlkmi, s ktorgmt podnikol turn~ takmer po v~et 
k!ích európskych kraJindch a po Amerike. Počiatkom 30-tych ro
kov zviazal svoJu umelecktí činnost s Bayreuthsk!ím festivalom, 
ktorg viedol spolu s Arthurom Toscaninim a od roku 1933 hu
dobne spoluformoval berltnsku Stdtnu operu . Počas 2. svetoveJ 
votny sa umelecky takmer odmlčal. K aktlvne1 dirigentsket čln
nosti sa vrátil at roku 1947. Smrt ho zastihla 30. novembra 1954 
v Baden-Badene. 

Furtwänglerov prtstup k hudobnému dielu bol charakterisl/ck!í 
spojenlm neobyčatnef duchovneJ hlbky s tedinečnou emoclondl
nosfou. Vedel hudbu prežlarlf do posledn~ho detailu. Bol novdto
rom v oblasti zvukovosti, k/orlí - vychddzaJúc pr/sne z par titú
ry - osvetli/ vždy z natoptimdlneJ~ieho interpretaČMiw uhla. 
Dosahoval tak farebngch tíčlnlo:ov netu!len~ho bohatstva a neb!íva
leJ intenzity. Hudobn~ dielo vedel vybudova( v organick ej jedno
te, každ~ jeho vysttípenle nieslo pečat Jedinečnosti a umeleckeJ 
poctivost i. V jeho lnterpretačn!ích počinoch sa spd/a /tí v rovnakef 
miere intenzita ellu v tednotllvostiach so zmyslom pre výst avbu 
celku, spontaneita s obJekt!vnosťou, extdza s raciondlnosfou. 

Bol Jedinečným interpretom klasických a romantických symfo
nickfích diel . V oblasti hudobn~ho divadl a ho po cel!í život spre
vddzal a neuttchajtíca ldsk a k opern~mu odkazu Richarda Wag 
nera. Jeho k oncepcldm Wagnerovgch opier m6žeme dnes plným 
prdvom prepožičať prtvlastok klas/ck~. Rovnako znamenit~ sú aj 
jeho k reácie Beethovenových a nrahmsových symfónii. 

Bol typom lwdobnlka uva'f.u/tíceho o hudbe z !i td lch es1et tc 
kých, ak o at humanistických stanovisk . Hudbe venoval VJacero 
svojich spisov, z ktorých spomerl me aspotl Prípad Hindenutlt. 
N1e1zsche a Wagner, Ouvertury k Fidelw vr, fohanne~ Brahms c. 
Anton Bruckner . V t!íchto sptsoch preukdzal krit ický zmysel pre 
problémy hudby v stítasnosll . Neraz sa zamfíUal OJ u probl~moclr 
hudobneJ a umelecke/ formy a u otazkach tuctsA:ehu či111tel t1 11 

umeni. - \.1 

Zo zahraničia 
Pri prUelltoati 1110. •frol!ia 

úmrUa Ferenca Liszta organi· 
zujú v holandskom Utrechte 
med1lnárodnú klavirnu súťaž . 
Predpokladá sa, ie na súťaži 
sa 16ča1tnla viaceri významn! 
klaviristi. V porote zasadnú 
mnohé významné osobnosti, me
dzi nimi aj dvaja soyietski od
bornlci Lev Naumov a Michail 
Voskresenskij, profesori Kon
zervat6ria P. l. Cajkovakého v 
Moskve. Súťaž sa uskutočni 31. 
IV. - 15. Vl. 19811. 

Vydavatebt1ro Bärenrelter ve
nuje zvýiienú po1omosť dielu 
Bélu Bart6ka. VydAva tematic · 
ký katal6g Bart6kových dlel 1 

mladosti, okrem iného aj diela 
z bratlslankého obdobia. Bude 
late zaujfmué konfrontovať, 
ako bude editor Denis Dille 
pre1entovať Bart6kove sklad
by, ktoré vznikli pol!aa poby
tu akladatera v Bratislave. V 
r6mcl tejto akcie odpor61!aj6 aj 
Jeho SloY&nlké fudové piesne, 
ako ich pripruila SAV. 

Z Yfznamného aymp61ia A. 
Brucknera v Linzi z rokov 
1980-19114 vydali pre netov6 
odborné verejnost iityri lbor
nlky. Je to 1at1ar najcennejil 
novf pohfad na Brucknérovu 
tvorbu a na Jeho vplyvy. Sko
da, le organll6tori neprinall 
k spoluprAci aj i!eako•loven
akfch odbornfkoY, ktorl mohli 
odborný kontext rozllriť. 

Rak6aka odborná tial! venuje 
.., poslednom l!aae Yiac pozor
nosti umeleckému odka1u Fran· 
za LebAra. V pa.lednom l!lale 
časopisu Oaterreichiache Musik 
Zeltschrift analy1uj6 celkový 
prfno1 Veselej YdoYy a hudob
ná rei! autora. 

Ako vý1ledok vlacrol!neJ ume· 
leckej apolupr6ce llOYenského 
klaviristu MariAna Laplanaké
ho ao aveto1n6mym tenorlatom 
Petrom Scbreierom sa v roku 
1983 zrodila .., dráld'anakom na
hrávacom lt6diu hudobného vy
danteratva NDR Etema gra
mof6nová nabrhka troch ples
ňových cykloy Antonfna Dvofá
ka - Cigának6 mel6dle, Plani 
mlloatn6 a Plani biblické. Peter 
Schreler Je Jednfm z interpre
tov, ktorf YO svojeJ koncertnej 
l!lnnoati Y&nuj6 16atavn6 po
zornosť slovanskeJ piesňoveJ 
tvorbe. Skutol!noat', le pre rea
llxáciu spomenuteJ nahrhky ai 
zvolil za svojho klavfmeho 
partnera práve M. Lapianaké
ho je vlastne len výsledkom 
a pokral!ovanfm leb predchá
dzajúcej apoluprAce pri nahrá· 
vani J~nál!kovho Zápianfka zml
zelého, ktorý vyllel takisto vo 
vydavaterstve Eterna a licenč
ne ho prevzali i gramof6nové 
firmy Eurodlac a Columbia. DI
gitálnu nahrbku Dvoi'Akových 
piesňových cyklov prevzalo i 
západonemecké hudobné vyda
vatefltvo Delta Mulik - firma 
DMM, ktorá ju v roku 1985 vy
dala v edfcli Capriccio. Je to 
vydavatefaký čin o to poloru
hodnejlf, le v nemeckej hudob
neJ oblasti sa popri bohatej ne
meckeJ piesňovej literattire len 
zriedkakedy dari presadiť slo
vanský repertoár. Umelecké 
partner1tvo nálho klaviristu s 
P. Schrelerom bude pokral!ovať 
l vyst6penfm na Salzburger 
Festspiele v augUite t. r., kde 
v Ich podani zaznej6 Schuman
nove plesne na text H. Heine
ho a Janáčkov Zápisnlk zmlze· 
Iého. 

Casopl1 Neue Zeitschrift fiir 
Musik zverejnil v svojom pr
vom tohtoroi!nom l!lsle zoznam 
nahrávok, ktoré zlskali Cenu 
nemeckej kritiky za gramoplat
ne za uplynulý ltvrtý l tvrt'rok 
1985. Medzi 21i titulmi sa o. l. 
nachádza nahrávka cyklu F. 
Schuberta Die schäne Miillerln 
v podani tenoristu Franci1ca 
Araizu a klaviristu Irwina Ca· 
gea (firma Deutsche Grammo
phon), nahrávka kvarteta Me· 
los-Quartett s titulom Ludwig 
van Beethoven - Die mlttle
ren St.relchquartette (firma 
Deutsche Grammophon J. dalej 
Dvoi'ákove Klavfme kvintetA 
op. 5 a 81 v podani Sviatosla· 
va Richtera a Borodinovho 
kvarteta (firma Philips). Hän
dlova opera Allesandro (firma 
Harmonla mondi/EMI) a orató
rium Solomon (firma Philips) , 
ako aj Rossiniho opera ll vlag
glo a Rei ms (firma Oeut1che 
Grammopbon) v podani pro
minentných umelcov. 



JúLIUS REGEC jubilu. e 

Ani sa nechce veri ť , že začiatkom de
cembra minulého roku os lávil JÚLIUS 
REGEC šesťdesiatku a štyridsaťročné ú
spdné Úmelecké pôsobenie na scéne 
St6tneho divadla v Košiciach. Poblaho
lelall sme mu 16. decembra na preds ta
Y811I opery Alda. Umelecká dráha ús peš
n6ho budovatela košickej opery viedla 
zo zboru cez malé sólové zástoje až k 
ujvli!llm tenorovým partiám (Vo jvoda, 
C&rlos, Manrlco, Turldu, Rudolf, Cava
radossi, Radames, Kalas, janlk, Lenskij , 
Faust a mnoho d a lš!ch) . O vlastnej u-
118leckej dráhe Regec hovor!: " U'L v mla
lloltl ma zaufala budova Stdtneho dlvad-
111 a moJim vefkým cterom bolo spte
Dal 11 nef. Roku 1940 na zdklade ťispeS-
111 1111konan~ho konkurzu ma pr/fall do 

zboru. Spevdcke dlspozlcie som mal a 
sprevddzali ma v chvtrach §tastných i 
meneJ prlJemných. Prvé kroky na favls
ku vyvolávali vo mne predstavu nebyt 
nikdy sólistom. Av§ak v zbore rýchlo ob
javili kvality môjho hlasu a zdskok v 
opere Komedianti rozhodol o mojom 
ďaHom umeleckom smerovani. V rokoch 
1949-51 som bol sólistom VUS-u v Bratl· 
slave. ESte v sezóne 1947-48 som spie
val Jantka v ré'Lll ndr. um. Janka Bo
rodd~a. ~a touto postavou nasledovali 
dal§ie a dal§le, 'Lial, nie v'tdy primera
né môJmu hlasu. Bol som u tých rokoch 
sdm, a tak som musel spieva( vSetky 
tenorové postavy. Pamlltdm sa, ako ma 
za tato prdcu nazvala Ing. M. Potemro
vd robotnlkom Stdtneho divadla. Dnes· po 
§tyrldslatlch rokoch nelutuJem, 'Le t omu 
tak bolo." 

Zoznam jeho operných a operetných 
postáv, ktoré obohati l leskom svojho 
hlasu, je velmi rozsiahly. Od roku 1949, 
kedy ho menovali za sólis tu, sa začala 
jeho záslužná umelecká cesta - cesta 
vytrvalca, pretože opere Státneho divad
la zostal verný v časoch dobrých l hor
š!ch . Jťílius Regec sa svojou s kromnou 
a prlkladnou prácou s ta l s pevákom, na 
ktorého sa mOže divadlo vždy spolahnúť, 
ktorý sa svojej ťílohy zhosti s plnou 
umeleckou zodpovednosťou a odvedie 
spolahlivý výkon. jeho hlasovo-s pevác
ke dispozlcle - prljemné zafarbenie, 
bezpečné výš ky - sa umocnili o neoby
čajne silné a presvedčivé prehlbenie vý
razu, o suverénne herecké majstrovstvo 
a celkové pochopenie die la a postavy. 
Jeho operné kreácie sa páčili posluchá· 
čom , boli na vys okej umeleckej ťírovnl. 
K tomu mu dopomohla jeho svedomitá 
a hťíževnatá priprava a snaha poda ť die
lo a postavu čo najpresvedčivejšie. 

STEFAN CURILLA 

Z REDAKČNEJ POŠTY 
K1ncert v rodnom kraii 

Iba p1·ed Osmlml rokmi odišla ako ná
dejné klaviristka Zu1ana Paulechov6, 
absolventka ĽSU v Prievidzi a Handlovej, 
rozvlja! svoj ta lent na bratislavské kon
zervatOrlum a neskOr na VSMU v Bra
llslave, kde študovala na jprv pod ve
danilll ľ. Toperczera a kde v roku 1965 
lisalvovala v triede doc. M. Staros tu. 

Za tento krátky čas z!skala svojim 
amen!m už viacero ocen eni na národ
atcb a medzinárodných sťíťažiach. jej 
ujviUim osobným ťíspechom je ziska
Ilie titulu laureáta a 2. cena vo vlaňaj
lej medzinárodnej klavlrnej sťítažl R. 
Sc:bumanna v Zwickau (NDR) . Očln
lluje ako sOHstka, a le venuje sa a j ko
mornej hre a ako spolahllvá a tvorivo 
iDJplraUvna partnerka spolupracuje s 
fiacertmi mladými slovenskými lnš tru
meatallstaml. Spoluťíčlnkova la so Stát
aou filharmóniou v Košiciach 1 so Slo
venskou filharmóniou. Koncertne sa 
predstavila v NDR a ZSSR. Uskutočnila 
aj svoje prvé nahrávky pre Ces koslo
tensk~ rozhlas. V súčasnos ti je š tipen-

KONKURZY 

distkou Slovenského hudobného fondu. 
Nečudo preto, že prvý koncert Zuzany. 

Paulechovej , už ako absolventky VSMU 
a jednej z najmladš!ch a na jta lentova-

. nejšlch slovenských klavlris tiek v jej 
rodnom kraji, vo velkej sále moderného 
Mestského kultúrneho strediska v Boj
niciach ( 18. decembra 1985), sa stre tol 
s velkým záujmom jej rodákov a s polu
občanov. Všetkých zau jala svojou doko
na lou technikou a s ilou prežfvanla kaž
dej skladby vhodne zvoleného repertoá
ru. Sonátu G dur W. A. Moza rta , Sonátu 
A dur L. va n Beethovena, 4 koncert
né drobnos ti M. Ravela a Sonátu rts mol 
R. Schumanna predviedla s velkou poko
rou a vrťícnym citom pre ná la du , tech
n icko-výrazové osobitos ti a boha tťí hu
dobnCt kolorls tiku týchto diel. 

Klav!rny recitál Zuzany Pa ulechovej 
presvedčivo ukáza l šlrokťí výrazovťí šká
lu jej Interpretačného umenia. Vdačnf 
diváci - rodáci - sCtčasne pochop111, 
prečo a čim zls ka la táto mladá klavirist
ka významné ocenenia v národných l _ 
medzinárodných sťíta žiach . 

VOJTECH BEZAK 

lildltel Kon1ervatória , Tolstého ll, Bratislava, PSC 811 06 vypisuje konkur& na •to Interného alebo externého pedagóga hry na husliach, na viole, na klav!ri , na 
... rde6ne, na hoboji, na klarinete, na tr6bke, na bicfch nástrojoch, pedagóga oper
IIAo spetu, pedagóga pre neopernf spev, pedagóga hereckej vfchovy, pedagóga 
tuteaej vfchovy, pedagóga pre kompo1lciu, pedagóga pre dirigovanie a pedagóga 
brtpeUcle. 

Predpokladom je absolutórium vysokej lkoly, koncertná alebo pedagogická prax. 
lled01tl dololené dokladmi o kvalifikácii, doterajiej praxi, kádrovfm dota1nfkom, 
lltOtoplsom a lekárskym potvrdenlm o &dravotnej spôsobilosti 1alllte najneskôr do 
trlcb tfldllo' po zverejneni konkur1u na rtaditefstvo kon&ervatórla. Nástup je od 
1. Rptembra 198&, pripadne podla dohody. Cestovné nehrad!me; ubytovanie nemôle
.. ubespečiť. 

lladltel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz do hlasov 
apeného sboru 

- soprán, 
- 111, 
-tenor, 
-bas. 
lnkars sa uskutočni dňa 3. marca 198& o 13,00 h v sk6Aobnl zboru na Gorkého 

e. t, Bratislava. 
PINimlenky: ukončené odborné Vldelanie , zaspievanie jednej árie, &asplevanle ume

lej alebo radovej plesne, preskúlanle hlasového ror.sahu , rytmu, Intonácie a odbor
lfela badobnoteoretlckfch znalosti. 

Dellan Pedagogicke j fakulty v Nitre vypisuje konkurz na obsadenie tfchto miest: 
- l ateste docenta a 1 miesta odb. asistenta pre hudobnoteoretickií predmety. 
Prldpl!8né ndelanle: vysokoikolské - VŠMU alebo FFUK, odbor hudobná veda. 

Mda01f nástupu od l . septembra 198&. 
- 1 miesta docenta , resp. odb. asistenta pre predmet teória vyučovania Hv. 
Prtdplaané ndelanie: vysokolkolské - VšMU alebo FFUK, odbor hudobnli veda. 

JldaDif náatupu od l . septembra 198&. 
- l llliesta docenta, resp. odb. asistenta pre hlasová vfchovu. . 
Predplsané ndelanie: vyt~okolkolské. Molnosf nástupu od 15. augusta 1911&. 
- l miesta odb. asistenta pre hru na klavlri. 
Prtdplsané ndelonle: vysokolkolské - VSMU. Molnosť nástupu ihneď. 
- 1 miesta odb. asistenta pre zborovf spev a vedenie zboru. 
Prtllplnné v1delanie : vysokoikolské - VŠMU. Mol!nosť nlistupu od l . septembra .... 
tlad01tl dololené dotazn!kom, l!lvotopisom, dokladom o vzdelani a doterajlej pra· 

Id 11 podhajt do 4 tfldňov po uverejnen! konkurzu na odd. kádrovej a personálnej 
trice Pedeaogickej fakulty v Nitre , Lomonosovova l . 949 Ol Nitra. 
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Dňa 31. októbra 1985 ukončil sólis
ta Státneho divadla v Košiciach Anton 
Hucfk svoju a kUvnu a profesionálnu spe
vácku č innost. So svojimi priaznivcami 
a prla telml sa rozlCtčil v opere Rigoletto, 
v ktorej stvárnil hlavnťí postavu. Mimo
voJne sa ml vynoril v pamäti celý rad . 
postáv, ktoré A. Huc!k na tomto javis
ku vytvoril a ktoré boU prlnosom pre 
ce lý súbor opery. Zo zborového spevá
ka sa vypracoval na post sóllstu - ly
rického ba rytontstu, mimoriadne pr!jem
ného hlasového sfarbenia, vyrovnaného 
vo všetkých polohách. 

Na rodil sa 15. apr!la 1924 v Spišskej 
Novej Vsi, vyrasta l v Košiciach . Po gym 
naziálnych štťídlách ťíspešne vykonal r. 
1946 konkurz do Ceskoslovenského roz
hlasu v Koš iciach . Tu spolupracova l s 
ma lým rozhlasovým orchestrom pod ve
denfm Z. Cóna. Za sprievodu ludovej 
hudby E. Orgována sa vysielali v jeho 
poda ni ludové plesne. l. s eptembra 1948 
nastúpil do operného zboru So v KoŠi
ciach. Svoj prirodzený ta lent zdokonalil 
systematickým š túdiom spevu u l. Godl
na, vtedy sólistu opery SD a hlasového 
pedagóga, a E. Ma nniho s t. , ktorý po 
svojich speváckych ťíspechoch zakotvil 
vtedy vo Východoslovens kom národnom 
divadle v Košiciach a ko hlasový peda
góg a režisér. Menšlml ťílohaml si A. Hu
cik pos tupne budoval svo je sólis tické 
zázemie. Sťíkromne naš tudoval postavu 
Germonta a v tejto ťílobe dosta l prHe 
žitos t r . 1954 ,...- v rep rlze jednej z na j· 
lepšieh lnscená cH opery Travia ta v réžii 
K. Hájka . Tťíto - jednu zo svoj ich na j
kra jšlch postáv - spieval asi 100 ráz. 

S omi nk 
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A. Hucfk strávil v opere So plných 37 
rokov, z toho ako sólista 31 rokov. Vy
tvoril 55 opern9ch a 14 operetných pos
táv. Vo všetkých demonštroval umelec
ky výsostne poctivý prlstup pri Ich na
študovan!. Hlavnou devlzou bol aj je
ho prirodzene upla tnený hlasový fond. 

K G. Verdlmu sa hlásil ako k svojej 
najväčšej speváckej láske. v jeho ope
rách spieva l Rigoletta , Germonta , MUle
ra v Lulse M11lerovej. Lunu v Trubadú
rovi, Amonasra v Alde, Posu v Donovi 
Carlosovi, Dona Carlosa v Sile osudu. 
No nezabudnutelné sťí a j jeho kreácie 
Marcela z Bohémy, ValenUna z Fausta a 
Margaréty, Wolframa v Tannhäuserovl. 
Za postavu Tonla v Komedlantoch bol 
r. 1978 odmenený Cenou Zvllzu drama
tických umelcov. Oalej vytvoril Figara 
v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly, vo 
Fiblchovej Sárke stvárnil P!'emysla , v 
Suchoňovom Svätoplukovi Dragomfra, v 
Hoffmannových rozprávkach Hermanna , 
v Smetanovej Hubička Tomeša , vo Flbi 
chovej Bťírke Adriana, v Cikkerovom 
Vzkrles enl Simona Kartlklna , v Puccini
ho Toske l)carplu, v Donovi Glovannlmu 
Masetta. 

Z hladiska umeleckého zťíročenla boli 
významné koncerty tohto skromného só
listu v Belgicku v rokoch 1967, 1968 
a 1972. úspešne tu Interpretoval Dvo
i'ákove Blbllcké plesne. Spolu so sťíbo
rom So i samostatne hosťoval na nie· 
kolkých operných scénach v zahranič!. 

Popri sólistickej činnosti osta l 1 na
dalej verný rozhlasu. S Košickým roz
hlasovým orchestrom nahrával plesne, 
árie z opier 1 operiet pod taktovkou V. 
Adamca a j. Sena. 

Anton Huclk - ako vnuk akademické
ho mallara I:udovrta Cordáka - neza
prie lásku k výtvarnému umeniu. jeho 
doménou je rezbárstvo ; vytvoril rad po
zoruhodných plasUk. 

Odchodom A. Huc!ka zo scény So v 
Košiciach sa v Istom slova zmysle uzat
vorila jedna z čiastkových kapitol bu
dovania opery v Košic iach. Pravého roz
vinutia talentu sa dostalo A. Huclkovi 
v Inscenáciách režisérov K. Hájka a B. 
Krišku. I v rozlťíčkovom predstaven! Rl· 
goletta presvedčil, že ešte 1 dnes je spe
vákom vysokých umeleckých kvalit, ku. 
ktorým sa dopracoval systematickou a 
clelavedomou prácou. Vo svojich ambl· 
clách bol vždy náročný na vlastné vý
kony, ktorými sl z!skava l sympatie obe
censtva. 

DITA MARENCINOVA 

a fe 
Takmer pred záverom 

BHS '65 zaznel v Kon
certnom štúdiu Cs. roz
hlasu v Bra tislave kon· 
cert SOCR s dirigentom 
P. Altrlchterom. na kto
rom o. l. odzne l a j Kon
cert pre husle a orches
ter od L. Kubfka. S od
s tupom času sa dostáva 
do r úk nahrávka tohto 
diela , zafixovaná na gra
mopla tnl Supra phonu 
(S tereo-1110 3035 ZA) v 
interpretácii Ceskej fil 
harmónie, di rigenta Z. 
Kollera a hus lis tu Petra 
Messlereura. Ak smo v 
Bra tislave obdlvova ll su
verénnu hru sovie ts keho 
umelca Viktora Plkajle
na, ktorý interpre toval 
jednočasťový Kub!kov 
koncert spa mä ti, na llve
nnhrávke z Domu umel
cov v Prahe vy:tl i<6 ta k· 
tiez výborn9 sólista 

lnrom ;a dostávu tlo po
predia a silného zážitku 
hned úvodná tematická 
kos tra diela , ktorá za
znieva v huslovom parte 
( i keď variovane) a j na 
záver a ko finálna bodka. 
Tu poslucháč obdivuje 
zvláš ť lyrický prlstup 
husllstu , a le aj dialóg 
koncertuj ťíceho orches
tra . ktorého dyna mická 
h ladina pos tupne narastá 
do pre fer ujúcej rytmlc
ko-farebnej zložky. Nála 
dovo bohaté die lo je vý
razom n ielen s ta tickosti , 
vnťítorného pokoja, a le 
aj motorického pohybu 
vpred, neus táleho vzru 
chu, ktorý vrchol! v 
s t rednom dieli ako kla · 
slcký vrchol jedného s ta · 
vebného oblúku. Rafino
vaná inš trumentác ia do
dáva Kublkovmu dielu 
pestrosť , zážltkovú pre -

kontrastujú s následným 
zvukom huslf , vystupujú
cich raz v čisto sólistic 
keJ, Inokedy koncertujú
ce) podobe, č l v zaradení 
do os ta tných nástrojo
vých s kupin. Možno do
konca povedať, že toto 
dielo presahu je v s tred 
nom dlell cha ra kter 
úzko chápanéh o hus ro
vého koncertu a svojou 
myšlienkovou pestrosťou, 
a kcentovanostou rytmic
kých a tema tických s ku
pin vstupuje do rodiny 
č isto symfonických diel. 
Pravda, Kublk t ťí to ideu 
vzá pä tl popie ra - velmi 
premyslene - nádhe rn e 
vznosnou, lyrizova nou a 
s pevnou kódou , ktorCt 
zve ril sólovým husliam 
a ko uspokojenie a pries 
tor n11 domýš lanie. )e to 
dielo, ktoré s toji za to, 
aby s i ho poslucháč vy-

Petr MesaltJreur. V sťí la
de s prvým če~kým or
chesll'Om a k ~účasnej 
p!trt ľťíre: obt:lvuhodne 
v1·ladeným Zdeňkom Koi-

menliv osť a pocit neu· 
s lá leho očakávania . 

Priam preferujúco s ú vy

užité napr. bie le, ktoré 

poču l viackrát : pre (eho 
nápaditos ť , a le n j kom
pozičn Ct premyslenos( a 
inte ligenciu. - uy-
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KON TI T l SOVENSKU 
Slovens ká marxis tická hu· 

dobná h istoriografia (Dejiny 
slovenskej hudby, Bratislava 
1957, s. 26-46, Dejiny hud. kultú· 
ry na Slovens ku 1., Bratislava 
1984, s . 22-24) ná ležite vyme
dzila triednu pods ta tu cirkev
nej hudby na Slovensku v ob· 
dobi feudalizmu a ko hudobnej 
kultúry vládnúcich tried. Mys· 
leta pri tom v prvom rade na 
c!rke vnC1 hudbu Ia iinského ob · 

rok , keď nitrians ky bis kup Wi
ch ing presadil u vtedajšieho 
pápeža deflnltlvny zákaz slo
va nskej bohoslužby a vyhna l 
s túpencov slovans kého obradu 
z územia Velkej Moravy do 
Pr ibinovej Panónie. Podla tej · 
to koncepcie slovanská lltur· 
gia tam, a neskoršie ďalej na 
juhu v Chorvátsku, najm!i však 
v Bulharsku, žila ďalej. Tl!!5o 
rámcové konštatovania vychá· 

rámcový výklad pôsobenia sla· 
vanskej liturgie na Slovensku 
nezodpovedá r e&lnej skutočnos
ll už tým, že tu pra kticky až 
do našich dni sa u pomerne 
velkého počtu obyvatels tva 
zachovala kontinuita slovan
skej liturgie (T. Mlžák). Ople· 
ra li sme sa pritom o dotera jši 
historický výskum osldlenla vý
chodného Slovenska približne 
od 6. storočia po súčasnost a 
o výskum dejln štátoadmlnls
tratlvneho a clrkevnoorganl 
začného vývoja . Vyslovili sme 
teda požiada vku, a by sa výs ku· 
mu pôsobenia slovans kej lltur· 
gle na východnom Slovensku 
(na celom Slovensku? ) veno
va la v slovens kej marxis tickej 
hudobnej historiografii náležl· 
tá pozornosť tým, že by s a tá · 
to úloha za radila medzi zá · 
kladné problémy výs kumu hu· 
dobnej kultúry na Slovensku 
na jm!! vo feudalizme. Mysleli 
srne najmä na to, že treba čim 
skOr zabezpečit zbie ranie do· 
kumentov a ďalšieh prameňov 
o tomto probléme, aby sa his· 
torlcký výskum neopie ra! len 
o výskum trad leU (ktoré tu ne
sporne sú) a o ús tne podania, 
ktoré mOžu zbytočne skreslo
vaf súčasný a lebo nedávny s tav 
pestovania slovanskej liturgie 
najmä na východnom Sloven
s ku. Aby sme našu požia davku 
z muzikologickej konferencie v 
Košiciach aspoň v hrubých ry
soch zdôvodn!ll. podávame 
stručne na jdOležltejšle a rgu· 
menty pre potrebu výskumu 
te jto problematiky. 

pozlt!vlstlckého obdobia (F. 
Sas!nek) i nov~!eho obdobia 
(O. R. Ha laga ) objavujú názo· 
ry, ktoré na základe európ
s kych historických prameňov 7. 
9.- 12. storočia d~kazujú odliš · 
ný štátnopolitický i c!r kevno
organlzačný vývoj východného 
Slovens ka (a Slovens ka) . F. V. 
Sasinek vyslovil napr. hypoté· 
zu (Nár. noviny 24. 12. 1901 
a Slaw!sche Liturgie v Chr!st 
liche Akadenfie 1901, č. 6- 8) , 
že s lovans ké obyva te lstvo 
strednej Európy (teda l Sla· 
ve ns ka a Ciech) bolo v 7. a 
8. storoči cirkevne podr iadené 
slovans kému glagolskému are!· 
biskupovi v La bor!acum 
(Lo rch) a vykonáva lo cirkevné 
obrady v slovans kom jazyku 
podla bohoslužby sv. H!erony
ma (táto bola pozmenené až v 
roku 880 v Da lmácii a v tejto 
podobe sa na našom územi už 
nepoužlva la ). Medzi p rvé zna
ky prenikania la tinskej liturgie 
na naše územie radi účinkova 
nie nemeckých kňazov na nlt · 
rianskom h rade okolo roku 
830. Podla panónskej legendy 
obrady pri pohrebe Metoda ro
ku 885 sa odbavovali ,.la tine. 
graece, slovenice" , č o Sas! ne k 
prelož!l ako .,latinsky , kyrils ky 
a gla gols ky" ( Kresťanstvo v 
Uhorsku, Slovens ké pohlady , 
1903 ) . Na základe Anna les reg· 
nl Francorum k roku 824 sa 
zasa konšta tuje, že Slovania v 
Potis! tvorili organizačnú jed· 
notku Abodrltiu, ktorá na ju· 
hu s used!la s Chorvá ts kom. 
Srbs kom a Bulha rskom a na zá
pade s Moravou a Panóniou. 
Toto slovanské dôsledne orga
nizované územie patrilo už za 
čiatkom 9. storoči a do kulllír· 
nej sféry Carihradu, malo vlast 
nú cirkevnú organizác iu, na 
čele s a rcibiskupom ( Agathon 
Morábon), ktorý sa roku 879 
zúčastnil Fotiovho koncilu v 
Ca rihrade ( Safárik : Slovans ké 
s taroži tnos ti II . s. 229). Ba po
dla niektorých pramei'IOY z lis· 
tu laurecáns keho a rcibiskupa 
Pilgrlna pápežovi Benedlktov l 
VII . toto územie už za č ias 
pa nstva Gepldov malo sedem 
cirkevných h odnostá rov ( ,.qula 
et quondam Romanorum Gapl· 
dnrumque 'tempere proprlos 
VII antlstltes eadem orlenta lis 
Pnnnonla habult" pozr i 
Scrlptores Rerum Hunga rlca· 
rum Monumenta Arpadla na, s . 
132). Z toho sa vysvetruje, že 
slovanské Potisle (teda dneš
né širšie ponlmané v9chodné 
Slovensko, Zakarpa tská Ukra jl· 
nn a severné Maďarsko) prija · 
lo kresťanstvo byzants ko-slo 
vanského obradu už pred pr i· 
chodom Konš tantlna a Metoda 
na Vefkú Moravu, ba. že Kon· 
š tanlln a Metod roku 863 priš · 

li na Velkú Moravu pravdepo 
debne cestou pozdlž Duna ja u 
Tisy cez východné Slovensko 
a Halič na Velehrad i Ha laga. 
O. R.: Slovans ké os ldlenle Po· 
tisla a východos lovens k! g réc· 
kokatol!cl, Košice t947, s. 29-
30) . Argumentuje sa n ajm!! 
tým, že Konštantln a •Metod 
prešli Panóniu prvý raz až ces· 
tou z Moravy do Rlma, keď su 
zas tavili u Kocera. Myslime si, 
že konštatovanlm pestovania 
byzants ko-slovanske j li turgie v 
slovans kom Po tis l (ku ktorému 
pa trilo aj vých odné Slovens ko) 
už pred rokom 863, nija ko sa 
neznlžl význam kultúrne j mi· 
s ie Konštantlna a Metoda na 
Slovensku v rokoch 863-885 . ·-. ... ... 

' ;.. 

. -. 

Spliaké cyrilské zlomky z 12.-13. atoročla. Q ich náleze Infor
moval verejnost A. Mlikovlč v časoplae Bratislava z r. 1929, v tom 
Jstom l!fale l!asoplsu V. Pogorlelov podal Ich popi• a rozbor. 
Snfmka prevzatá z uvedeného l!aaoplsu Bratlalava, 1929, roč. 111. 
č. l. 

V prvom rade treba upozor· 
nif na boha té výsledky slo
venského a rcheologického vý· 
s kumu slovanského obdobia na 
východnom Slovens ku , teda ob· 
dobla najmä 7.-10. storočia . 
Tie to jednoznačne dokazujú 
takmer súvislé slovanské osld· 
lente východného Slovenska. Je 
pre na~u archeologickú vedu 
skoro typické , že pri popise 
ar tefaktov slovanského osldle· 
nla neurčuje parametre na d
stavbových javov. ku ktorým 
t reba zaradiť otázku prlsluš· 
nos ti k š tá tnej . resp. k cirkev
nej organizácii príslušného úze· 
mia. Treba v~ak zobraf na ve
domie s tanovisko slovenske j 
národne j his to riografie, že 
územie východného Sl~venska 
aspoň pre obdobie najväčšieho 
rozkvetu Velkomoravskej rlše 
bolo súčasťou tohto štátu a po· 
dlelalo sa na jeho š tátnych . 
vojensk9ch l c irkevných osu
doch. Toto stanovisko sloven· 
skej národnej historiografie nie 
je formulované vždy jednoznač · 
ne a s vyčerpávajQcou argu
mentáciou. Pre to sa v sloven· 
skej his toriog ra fii romanticko· 

radu. Krátke obdobie pOsobe· 
nla Konštantlna a Metoda v 
našich dejinách pova žuje za 
krátke, a le skvelé obdobie kul· 
tOrneho rozkvetu Slovákov a 
Slovens ka. Vyzdvihuje najmä 
fakt , že sme už v 9. storoči 
ma li li turgiu v reči , ktorej fud 
rozumel a ktorá bezprostredne 
s úvisela s hudobnou kultúrou 
s lovenského ludu. POvod sla· 
vans kej liturgie, ako ná m ju 
za nechali Konš tantln a Metod 
považuje v pods ta te za grécky 
( byzantský). sekundárne vša k 
l za la tinský (rlmsky) . Vznik 
l pôsoben ie slovanskej liturgie 
n a Slovens ku vymedzuje na ob· 
doble rokov 863- 885, teda na 
obdobie od prlchodu Kon~tan
tlna a Metoda na Slovens ko po 

dza jú z koncepcie, že po roku 
885, na jmä vša k po začleneni 
Slovens ka do uhors kého štátu. 
sa toto dosta lo jednoznačne a 
bez zvyš ku pod vplyv la tinskej 
cirkevnej liturgie prostrednfc· 
tvom nemeckej rlms koka tollc · 
kej cirkevne j organizácie u 
naj mä od roku 1000 prostred · 
n lctvom rlms koka tollckej orga . 
nlzácle Uhorska. 

Na muzi kologickej konferen · 
eli v máji 1985 v Košiciach ve· 
novane j otázkam rozvoja hu· 
dobne j kultúry v9chodného 
Slovens ka v obdobi budovania 
socializmu, teda v rokoch 1945 
až 1985, sme v rá mci proble
ma tiky výskumu dejln hudob· 
nej kultOry východného Slovan· 
s ka vys lovili názor, že tenlo 

RECENZUJEME 
MUSICOLOGICA SLOVACA IX, SLOVEN· 
SKA AKAOtMIA VIED, BRATISLAVA 1985 
ZOSTAVOVATEĽKA: ĽUDMILA MICHAL
KOVA 

Slovens ká a kadémia vied vyda la v ro 
ku 1953 prvé slovenské muzlkolog lcké 
periodikum Hudobnovedný zbornlk. Po 
dvoch ročnlkoch sa zmenil názov na Hu· 
dobnovedné štúdie, ktoré roku 1969 vy · 
s triedala Muslcolog lca Slovaca. Nový 
zbornlk vychádzal z predošl9ch pestros
ťou obsahovej náplne, nie tak neperlo· 
dick9 m vydávanlm. V uplynulých ôsmich 
I'Očnlkoch (prvý vyšiel v dvoch zv liz · 
koch) na listu jeme vera š túd ii s novými 
pozna tkami z tema tic ky širokého okr uhu 
výs kumu na poll s lovens ke j hudobl}ej ve 
dy. Práce zo sys tema tiky. a kus tiky, hu
dobnej teórie, pedagogiky l dos ta točne 
za s tOpene j hudobnej h istórie dokumen· 
tut6 zá rovel'l l rozptyl spe ktra pracov
ných záu jmov slovens kej muzikológie. 
ktorá vo vztahu k Iným vedám chcela 
a vo ve fml kratkom obdobi l za počalu 
živelne zmapováva C rôzne biele miesta 
na objekte svojho bádan ia. 

Niektoré ročnlky zbornlka boli využité 
l na kompletné vydanie prlspevkov z 
muzl kologlc k9ch seminá rov. Mus lcologi
ca Slovaca IV, 1973 obsahuje v časti Ma· 
terlály prlspevky zo seminára "Sys te· 
mutlka súčasnej hudobnej vedy, Mora· 
v any 1970". Zbornlk z roku 1978 - Mu· 
stcologlca Slovaca VI - venovaný pa
mia tke Miros lava Filipa obsahuje l mil· 
terlály zo seminára "Ľudová p ieseň u 
samočlnn9 počltač , Bra tisla va 1973". 

Zbornlk vychádzal v ús trety l snah e 
o vypublikovanle prac väčšieho rozsa 
hu, a ko napriklad monografia Fran tiš· 
ka Xavera Zomba a utorky Dariny Múd· 
rej v č lsle V 7. roku 1974. 

V p redošl9ch ročnlkoch sa ojedinele 
vyskytli l štúdie v Inojazyčnej podobe. 
Zbornlk člslo VII vyšiel v tejto forme 
celý. I keď by sme v okruhu odborne j 
č lta tels kej vere jnost i mohli predpokln· 
da f ra hkú orientáciu v predloženom tex
te, u časopisu tohto zamerania stači pri· 
pravlf v jazykových mutáciách Iba resu
mé. 

Na priek tomu·, že Muslcologica Slova 
ca nevych ádza pravidelne, čo, žlaf. pri · 
néša nevýhodu velkých časových pos u
nov od vzniku ~túdle po jej vypubllko· 
va nie , preds tavuje jednu z mála publi · 
kačných možnosti rozslahle jšlch štúd ll 
pre s lovens k9ch muzlkológov. 

Deviate člsl o , ktoré vyš lo v minulom 
roku . predkladá čltatefovl edičnú po
známku o budúce j monotematlčnostl a 
častejšom vychádza nl zbornJka. O uži · 
t očnosti a prospešnosti tohto kroku n e
tl'eba na tomto mies te ďalej hovoriť. 
Mualcologlca Slovaca IX, 1985 prináša 
na 121:1 s tran &ch štyr i tituly. 

Pavol Polák v práci Pokrok a hudba 
nas tolu je pro blém terminologickej ne
ujasnenosti pojmov pokrok a vývoj v 
hudbe. Správne konšta tuje, že vývoj nie 
vždy znamená pokrok. HovorU o pokro· 
ku v umeni v zmysle umeleckých hod
nô t by mohlo vles f k absurdným záme· 
rom. Pre to a utor voli termln premena -
metamorfóza. ktorého použitie je pre 
hodnotovú rovinu umenia a dekvátne. Ne
sporné je, že otázka terminológie s la · 
vens kej hudobnej vedy nie je dostatoč · 
ne r eflektovuná. Pre to je potešltelné, že 
pr lspevok Pavla Polá ka túto problematl · 
ku predkladá u zároveň sa ju usiluje 
čiastočne riešiť. Bolo by však pot rebné 
venova l muzikologickej te rminológii sys· 
tematickú pozornos ť . 

Pá fl!lvómu a naras tajúcemu problému 
hudobnej pedagogiky sa v štúdii Vý· 
chovný koncert, hudobno·paychologlcké 
zdôvodnenie výchovy poi!Cívania hudby 

s návrhom projektu výchovných kon
certov pre de ll a mládež venuje Rudolf 
Brejka. je za rážajúce, že tento výsos t· 
ne aktuálny prls pevok uzrel sve tlo sve
ta až po deswtlch rokoch od vzniku. Nie 
je teda chy bou autora, že v pro jekte 
uv11žu je o dnes už prekona nom s ysté· 
me základného š kols tva. pretože v pr ic· 
behu desia tich ro kov zaznamenáva me už 
takmer tre tiu reformu . Muslme konšta · 
t ova ť, že jeho myšlienky n ič na svoje j 
a ktuálnos ti nestra tili, ba čo viac. po
treba Ich r ieSenia s a s táva čoraz viac 
a kútnou. Náv1·h projektu organizác ie pre 
výchovno-vzdelávacie konce1·ty by sa mal 
dos tat do riešenia kompetentných or· 
génov. pretože pripravená poslucháčska 
základi\a tvor! jed en z najdôležitej~l ch 
pilie rov cele j bázy hudobne j kultúry. 

His torické š túd ia Gejzu Vajdu K deji· 
nám hudobného llvota v Bratislave 1918 
al 1938 (Pôsobenie národnostnfch spol
kov v zrkadle dobovej tlače) je fa kto
graficky cenn9m prlspevkom k dejinám 
hudby nielen v Bra tislave. a le v šir šom 
myšlienkovom dopade na Slovens ku vO· 
bec. je nesporné, že bez uvažovania o 
špecifickej situácii , v ake j sa Isté ob
lasti na Slovens ku po rozpade Ra kúsko· 
uhorskej mona rchie ešte pomerne dlho 
nachádzali (o. i. národnostne zmiešané 
vrstvy obyvote fstva komunikujúce v 
troch jazykoch) . nemožno odhallf pr <l · 

vú atmosfér u vzfahov a histo rlck9ch 
udalos ti všeobecne. Navyše v hudobnej 
historiografii sa dos távame do prehod · 
notených vzfahov. Tieto Va jda načrtol 
s prehladom konkrétnych spoločens ko· 
kultúrnych socie t maďarskej národnos · 
ll , ktoré značnou mierou vplývali na 
svoje okolie. Vzhladom na poctivý pri · 
s tup a utora k s pracovaniu pramenného 
ma te riálu by stálo za uváženie , aby pre
dos tre l obraz Bra tislavy uvedených ro
kov z pohladu a ktiv ity spolkov vi>ct · 
kýc h národnosti a dokumentoval ta k 
predpoklad o ~ peclfl ku .. bra t islavs kého 

Historickým výskumom je 
už prekonaná hy potéza, a koby 
v Uhorsku po pr ija ti rlms keho 
kres ťans tva kráfom Stefanom 
za nikla c irkevná organizácia 
byza ntske j cirkvi so slovan· 
ským bohoslužobným jazykom. 
Maďari po prlchode do Karpa t· 
skej kotliny sa stretli so slo· 
vans kým obyva te rs tvom, od 
ktorého prevza li kresťanstvo a 
jeho zá kladnú te rmi nológiu: 
kereszt, malaszt. utrenye, ve· 
csernye , karácsony, Isten (Ist i· 
na ) a pod. Podobne prevzal ! 
aj ďalšie zvyky a vytvá ra li sl 
z nich tradlclu. Ani u sloven· 
ského obyva tefs tva netreba pod · 
ceňovaf ludovú tradlclu, kto ra 
je podchy.tená a j v lite rá rnych 
pramei\ och. Napriklad A. Szlr · 
may v svojom diele Notitia h iS· 
torlca comlta tus Zemplemensls 
1798 ( Budln 1804) na s. 50-51 
plše o všeobecnom presvedčeni 
zempllnskeho rudu (Tova rné 
pr i Vranove) , že je potomkom 
tý ch S!ovlenov, ktor! boli po· 
krstenl Konštantlnom a Me lo· 
dom. 

(Dokončenie v bud. člsle . l 
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Detail ·zo Spišských cyrilských 
zlomkov. 

etnika " , zo základov ktorého sa výdal · 
ne čerpalo aj pri budova ni samos tat · 
nej novej slovens kej kultúry. (Na mar· 
go štOd le ma lú poznámku k odkazu č. 19 
s tr. 55: Autor uvádza Spolok poskytujú· 
cl pomoc s ta r9m uč lt efom-jazykárom il 
umelcom za ložený roku 1817. Pravde po 
do bne ide o Spolok slobodných umel
cov 11 profesorov reči , exis tencia kto· 
rého je doložená už roku 1815. Stúd iu 
o ňom publikovala Ľuba Ballová In: Hu
dobné tradlcle Bra tislavy a ich tvorco· 
vla, Bra tislava 1974) . 

Posledný titul Franz Paul Rigle•· vo 
svetle najnoviilch výskumov pochádza z 
pe ra Viery Polakovlčovej. Autorka za 
obzerajúca sa osobnos ťou klavlrneho pe· 
dag6ga a sklada tefa Rlgle ra velmi po
drobne predkladá vše tky zls kané poznat· 
ky nielen o jeho živote a die le . al e i 
s vedeckou dôkl adnosťou zos tavené s íl · 
pisy za chova n9Ch s kladieb. Pa tr i jej 
chvala za skutočne presné porovnanie 
a roz llšen le tlačou vydaných Rlg le ro· 
vých opusov a doplnenie doteraz skrom
ných Informácii o ňom . Práca je dop lne· 
ná prllohaml (c itácie s práv Z Pressbu r· 
ger Zeitung , úvod k ru kopisu Rtg lero· 
vých 12 uhors kých tancov , ta buľka pre· 
bran9ch s kladieb Rig lera Hummelom) a 
zoznamom skladieb s notovými inclpit· 
ml a presným určenlm výs kytu. Stúdia 
VIer y Polakovlčove j provokuje hud obné· 
ho his torika k zamys leniu sa nad po· 
t rebou vykonania kvan tity heuristlckej 
práce, a by sa de jtny s lovens kej h udby 
koncepčne "do tiahli" v prehodnotenl 
možn9ch nových kva lit na základe so
l'lózne preskúmaných fa ktov. 

je bezpredmetné rozvlja ť myš lien ku o 
opods ta tnenosti ex istencie zbornlka toh
to typu. Treba sl len žela (. a by v bu· 
dúcnostl vychádza l v menšlch časov9ch 
Interva loch a moh ol lak splňa ť požlu· 
davky a ktuá lnosti predkladaných prah· 
lémov a otázok s lovens kej hud obnej ve . 
dy. EDITA BUGALOVA 


