
Záber z vernisáže výstavy Slovenská fotografia osemdesiatych rokov. 

Možno si málokedy dostatočne uvedomu
jeme, že na nevel'kom (•zemí Slovenska sa 
uchovalo mimo riadne vzácne bohatstvo hu
dobno-fo lkló rnych pre javov, čo je u národov 
strednej Európy výnimočný jav. J eho opod
sta t nenosť vidíme v úzkej kontinuite s ge
ografickými a histo rickými podmienkami , 
ako i so životom a trad íciami ľudu tejto kraji
ny. 

Ak si uvedo mfme, že pri ideovej prestavbe 
naše j spoločnosti po o slobod ení v roku 1945 
sa dostalo v hierarchii hodnôt l'udové umenie 
a ľudová tvorba do centra pozornosti , ne
možno túto súvislosť nevidieť i dnes. Musíme 
si tiež pripomenúť, že v živote socialistickej 
spoločnosti predstavuje ľudové ume nie 
a v rámci neho i ľudová hudba ko mponent 
celospoločenskej kultúry. Nežije izolovane 
ako v antagonistickej spoločnosti , ale je ži
vým organizmom, ktorý sa cez tradície pre
mieta d o súčasnost i a stáva sa súčasťou nášho 
kultúrno-spoločenského vedomia. 

Ak je reč o vlastenectve . zvykli sme si 
hrdiť sa ľudovou hudbou , hovoriť o jej vyhra
nených ideových , este tických a umeleckých 
hodnotách , akceptovať ju a ko inšpiračný 
zdroj skladateľov rôznych generačných 
vrstiev , atď. Na jednej strane je našou princi
piálno u národno u ide ntitou v rámci rozkoša
tcných žánrov v súčasnej hudbe. Na strane 
druhej zostáva neraz bez výraznejšieho po
všimnutia pri vývoj i je j súčasných novod o
bých foriem. V tejto súvislosti hodno spome
núť, že v súčasnost i rozl išuj eme tri základné 
podoby fo lklórnych forie m: 
l. Na báze autentických prejavov - v živom 

fo lklórno m zázemí 
2. Na báze amatérskych folkló rnych súborov 

-s inštitucionálnym usmen1ovaním 
3. Na báze profesio nálnych fo lklórnych te

lies a súbo rov - s profesio nálnym prístu
pom v tvorbe a interptretáci i 

Konštatujeme , že aute nt ické folklórne 
prejavy sú v dôsledku spoločenskej premen y 
života na ústupe. Na ich miesto prichádzaj ú 
novozriadené folkló rne súbo ry s novou o rga
nizačnou i ume leckou bázou. A tak socialis
tická spoločnosť vytvorila nebývalé podmie n
ky pre súborovú č i nnosť. Na Slovensku má
me evidovaných približne 50 fo lkló rnych sú
borov zatried ených podľa kvalifikácie do ka
tegórií A , B, C, usmerňovaných MK SSR 
a osvetovými zariadeniami. Všetky maj ú svo-

je programy stvárnené v podobe štylizované
. ho fo lklóru. Ďalš ích približne 40 súbo rov 
existuje ešte bez zatriedenia. 

Na pro fesionálnej báze reprezentujú fo l
klórne umenie: SĽUK, Lúčnica, PUĽS , Mla
d é srdcia, Orchester ľudových nástrojov 
Cs. rozhlasu v Bratislave , ba aj te levízne 
a fi lmové telesá. S umelecko u realizáciou fol
kló rnej hudby sa profesionálne a systematic
ky zapodievajú Cs. rozh las , Cs. vydavatel'
stvo OPUS , Cs. televízia a film . 

Ak zvážime, že napr. v Cs. rozhlase na 
Slovensku je folk ló rn a hudba v hudobnom 
vysielaní zastúpená približne 18 percentami , 

môžeme si utvoriť určitý obraz o to m , aké je 
jej zastúpenie v celonárodno m hudobnom ži
vote. Zo socio logických hudobných výsku
mov vyplýva, že fo lkló rnu hudbu má v obľu
be približne toľko poslucháčov, ako pop-mu
sic, difere ncie sú vo vrstvách obyvateľstva 
v mestách a na vidieku. 

Už z uvedeného rozvrstvenia vyplýva, že 
fo lkló rna hudba si v súčasnom štádiu jej roz
vo ja, ale i kultúrno-spoločenského uplatne
nia vyžaduje potrebu pro fesionálne priprave
ných odborníkov pre inštitucio ná lne i ume
lecké záze!lJie. Specialistov z radov muziko-
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lógov, skladatcl'ov, dirige ntov, umeleckých 
pracovníkov ale i dramaturgov, metodikov , 
interpretov- spevákov a inštrumentalistov. 

Nedosta tok hudobných folk lo ristov i od
borníkov, špecialistov pre oblasť folkló rnej 
hudby sa v trende súčasnej kultúry javí veľmi 
akútn y, a to vo všetkých umeleckých zlož
kách (súborových), inštitucio nál nych , ale 
naj mä inštrumentálno-i nterpretačných zlož
kách profesionálnych telies. 

Z hl'adiska súčasných potrieb a uplatl1ova
nia fo lkló rnej hudby v rámci požiad aviek 
kultúrnej politi ky sa dostala naj mä príprava 
odborných a umeleckých kád rov v školsko m 

systéme (t. j. na konzervatóriách , FFU K 
a VŠMU) v posledných desaťročiach do sle
pe j ul ičky. Väčší progres sa prejavil v o blasti 
folklórneho tanca. Nap r. z Konzervatória 
v Bratislave sa vyčlenila Hudobná a tanečná 

ško la , ktorá má samostatné oddelenie pre ľu
dový tanec (príprava tanečníkov pre profe
sio nálne súbo ry) . Na VS MU- na Katedre ta
nečnej tvorby - je štúdij né zamerania i na 
cho reografiu l'udového tanca (príprava ta
nečníkov i choreografov pre profesionálne 
súbory). 

Nič podobné sa zatiaľ v podstate neurobilo 
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V čase uzávierky tohto čísla žila naša 
hudobná obec podujatiami, priprave
nými v rámci každoročnej prehliadky 
Nová slovenská hudba. Organizátori 
tohto festivalu - Zväz slovenských skla
dateľov a koncertných umelcov, Slo
venský hudobný fond a Mestský dom 
kultúry a osvety z prevádzkových dôvo
dov koncentrovali prevažnú väčšinu 
podujatí do Bratislavy, jeden symfonic
ký koncert odznel aj v Dome umenia 
v Košiciach. Okrem jednotlivých kon
certných podujatí sa konalo dvoj týž
dňové VI. sympózium mladých muziko
lógov, tentoraz na tému Hudba-poslu
cháč-spoločnosť, uskutočnilo sa Ple
nárne zasadnutie členov ZSSKU. Pra
covná spolupráca medzi jednotlivými 
umeleckými zväzmi, menovite medzi 
Zväzom slovenských skladateľov a kon
certných umelcov a Zväzom sloven
ských výtvarných umelcov pokračovala 
výstavou Slovenská fotografia osemde
siatych rokov, vernisáž ktorej bola 
12. 2. vo foyer Cs. rozhlasu. O jednotli
v5·ch podujatiach budeme podrobne in
formovať v budúcom čísle II.Ž. 

Redakcia 

pre oblasť folk lórne j inšt rumcniálncj hudby. 
Hodno tu spomenu ť, že u n iektorých nám 
blízkych národov s bohatými hudobno -fo l
kló rnymi trad íciami je trend iný . Napríklad 
v ZSSR majú pri stredoškolských hudobných 
inštit útoch (ako naše konzervatória) zriade
né Kabinety národnej hudby, p ri vyso kých 
školách zasa Katedry národ nej hudby. Na 
nich sa môžu poslucháči špecializovať na his
tó riu. ko mpozíciu a fo lklo ristiku . 

A tak napr. na Uk rajine ex istuj ú Kabinety 
národnej hudby pri 33 h udobných i pedago
gických inšt itútoch , kde sa vyučuje hra na ľu
dových nástrojoch , teória národnej hudby , 
dirigovanie zborov, ľudových orchestrov. 
Výuka národnej hudby spojená s teoretický
mi disciplfnami , hudobnou folkloristikou , 
e tno muzikológiou, ko mpozíciou, dirigova
ním , hrou na ľudové hudobné nástro je po
kračuje potom v Kyjeve, Ľvove, Odese, Do 
nescku a Charkove. Cinnosť týchto inštitúcií 
sa rozvíja v súčinnost i ministe rstva kultúry , 
zväzu skladat~ľov a hudobnou spoločnosťou. 

Aj v Bulharsku existujú od roku 1967 
stredné hudobné ško ly zamerané na výuku 
národnej hudby. V meste Kotcl je zameraná 
na inštrumentálnu h ru a spev. V Sirokej Lu
ke zasa na zborový spev, o rchestrálnu hru , 
ko mpozíciu , improvizáciu . hudobnú fo lk lo
risti ku i metodi ku hry na l'udových nástro
joch. A bsolventi zo stredných hud obných 
škô l pokračujú v týchto disciplínach na Ka
tedre národnej hudby, na vysokej hudobnej 
ško le. Absolventi sú takto naozaj odborne 
p ripravení p re e tnomuzikologickú, folklo ris
tickú , pedagogickú, metodickú , odbornú 
i umeleckú prácu v inštitúciách , na ško lách , 
či v umeleckých telesách . 

Nuž , ako na to u nás? Pro blemati ka bola 
nasto le ná na kolokvi u , ktoré v novembri mi
nu lého roku uskutočni la v Do lnej Krupe j 
Tvo rivá ko misia zábavnej (i folkló rnej hud
by) ZSS KU. Prvé impu lzy i krôči ky k jej rie
šeniu sa už rysujú aj na našich konzervató
riách i vysokých školách . Pre doriešenie tejto 
problematiky je žiadúca otvorená diskusia 
a zdá sa, že i seminár na pôde ZSSKU, ktorý 
by sa mal rea lizovať čo najskôr. Slovenská 
l'udová hudba v trende mno hých s(lčasných 
módnych hudobných prúdov si to p rávom za
slu huje. 

ONDREJ DEMO 
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Hudobné 
kalendárium 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l. 3. 1904 narodil sa Mirko Očadlik, český 

hudobný vedec (zomrel 26. 6 
1964) - 85. výročie 

l. 3. 1799 narodil sa Alexej Nlkol.qevič 
Verstovsklj, ruský skladateľ 
(zomrell86l) - 190. výročie 

l. 3. 1889 narodil sa Willlbald Gurlitt, ne
mecký hudobný historik a Iniciá
tor hnutia za starú hudbu v Ne
mecku, organizoval koncerty stre
dovekej hudby- 100. výročie 

l. 3. 1904 narodil sa Glen Miller, amerk:ký 
džezový hudobnik, trombonista 
(zomre116. ll. 1944) - 85. výročie 

l. 3. 1824 narodil sa BedHch Smetana, čes
ký skladateľ, zakladateľ českej 
národnej hudby (zomrel U. 5 
1884) - 165. výročie 

3. 3. 1824 zomrel Giovanni Battista Viottl, 
taliansky huslista a skladateľ, je
den zo zakladaterov modernej 
husľovej hry - 175. výročie 

4. 3. 1904 narodil sa Zoltán Hrabussay, slo
venský hudobný historik (zomrel 
29. 4. 1976 - 85. výročie 

5. 3. 1984 zomrel n t o Gobbi, taliansky ba
rytonista. Preslávil sa hlame ako 
Falstaff, Georges Germont, Don 
J uan, Barbier, Searpla a IUgolet 
to - 15. viTočie 

6. 3. 1754 narodila sa Josefina Du~ková, 
česká koncertná speváčka, spolu 
s manželom F. X. Du§kom hostJ.. 
tcl'ka W. A. Mozarta v Prahe (zo
mrela 8. J. 1824) - 235. výročie 

8. 3. 1924 narodila sa Jitka Mňaeková, slo
venská tanečnica, zaslútilá umel
kyňa - 65. výročie 

8. 3. 1714 narodil sa Carl PhiUpp Emanuel 
Bach, nemecký skladateľ a eem
balista, autor významného peda
gogického diela Venuch Ober 
die wahre Art das Clavier zu sple. 
len (zomrel14. 12. 1788)- 275.vý
ročle 

8. 3. 1869 zomrel francúzsky skladater 
Hector Berlloz (nar. ll. U. 1803) 
- 120. výročie . 

IO. 3. 1849 narodil sa tudovft Rlzner, sloven
ský bibliograf, zberateľ ľudových 
piduí lo. osvetov)· praeomik (zo
mrel lO. 9. 1903 - 140. výročie 

IO. 3. 1849 narodil sa Pablo Sarasate, ~pa
nielsky virtuó1.., nazývaný "Pap
nini konca storočia" (zomrel 
lO. 9. 1908)- 140. výročie 

ll. 3. 1544 narodil sa Torquato Tasso, ta
liansky renesančný básnik, prla
tel' a textár skladatera madrip
lov Carla Gesualda da Venosu 
(zomrell5. 4. 1595) -445. výročie 

13. 3. 1899 narodil sa Pančo Vladlgerov, bul
harský skladatel' - 90. výročie 

14. 3. 1804 narodil sa Johann Strauss (otec), 
rakúsky skladatel' (zomrell5. 9. 
1849) - 185. výročie 

17. 3. 1839 narodil sa nemecký skladateľ 
a pedagóg Joseph Gabriel Rheln
berger (zomrel 25. ll. 1901) -
150. výročie 

Dokončenie v budúcom čfsle 

e Na tlačcn·ej konferencii s minis
trom kultúry ssn i•a,lom Ko~šom 
stretli sa 14. februára nmimíri' Do
nww spiscnatel'm ' lludnu·ricial'h. 

\linister 1•. Ko~\ il'h informmal 
o nadehúd~:aj1ícej porade ministrm 
kult1í11 socialistickil'h kn•.iín. ktorú 
bude ' marci ' Prahe, ako aj o pri
prammncj konferencii Jlral'mníkm 
kulhÍI1 a umt.'Dhl JWd lu·slom Kul
hÍnl, prcsta,·ba, d(•nwkmti~::íci:l, 

podnet na nolanie ktorej JJodporilo 
t•n•dscdníctm Í l\ KS{. t•odrnhnc.i
\ic sa potom 1.aobcral s1íčasnim sta
lom :1 ďalším sm,·ronmím rct/\oja 
kultú11 ' SSR. Poukú1:1l na nwastu
pitcl'né miesto kult1í11 ' Jlrctn'Sl' 
Jlrcstalby a dcmokmti1:ídc spoloč
nosti, pričom ~:dúra~.nil, /c kulllíru 
treba ponímaf nie llílcnl', all' 
' plnom 1.m~·slc slom. l"ripomcnul 
pro.ickt celospoločenského l' sl ct il'
kého~.rozmja, ktori s:1 nctika iha n .... 
mrtu kultú11 , ale praktick~ \Šl't
ki·ch rc1.crtm. 

((SlK) 

V 3. tohtoročnom čísle Hudobného !Ivota 
je pod názvom Noty do ~rotu uverejnený roz
hovor Vtiho spolupracomfka Ju.,_aa DóJu 
so Jéfredaktorkou vydavateľstva Opus 
dr. Martou Folddovou, kde sa o. l. stručný

. ml vetami hovori .q o aktivite nulch muzi
kológov n.qmi v súvislosti s pripravovaným 
l . a 3. zväzkom Dejín hudobnej kultúry na 
Slovensku; Nakorko text je formulovaný 
tak, le nezasvätenému čltaterovi sugel'tQe 
skôr lnaktivitu než aktivitu hudobných his
torikov, rád by som sa ako jeden z "posti
hnutých" k veci v krátkosti vyjadril. Viem, le 
verejnost' vonkoncom nemusia zaujímať In
terné problémy a t'alkostl Umenovedného 
ústavu SAV, kde sa Inkriminované "Dejiny" 
pripravujú (napr., le v roku 1989 pracuje 
v tomto ústave - ak nepočftame alplrantov 
a ~tlpendlstov na dočasný praeomý pomer -
v podstate romaký počet hudobných histori
kov ako v roku 1953, le jeden z autorov dôle
žitej §ej kapitoly pre l. zv. Dejín nečakane 
zomrel a pod.), no napriek tomu povalujem 
za potrebné omámiť aspoň touto formou, le 
rukopis l. zväzku Dejín hudobnej kultúry 

A k sa na ulici rozlúčite s priateľom, stáva 
sa, ie sa za ním ešte obzriete. Je to niečo ako 
sekundový dodatok za posledným pozdra· 
vom alebo stisnutím ruky. Ak si mám dnes 
premietnuť hudobné ~áiitky, ktoré poskytla 
Praha začiatkom sezóny 1988/89, som v po- .

1 

dobnej situácii: z koncertov, ktoré sa uskutoč
nili v posledných štyroch m esiacoch minulého 
roku a počet ktorých sa pohyboval okolo tri
sto, mám vybrať vzorku -prosto onú sekun
du. Bude to výber čisto osobný, pretoie z bo
hatej ponuky som mohol počuť pochopiteľne 
iba nepatrnú ·časť. Naviac pridám informáciu 
o niektorých udalostiach, ktoré som osobne 
nezaiil, ale povaiujem za dô/eiité aspoň ich 
zaregistrovať. 

Ceská filharmónia otvárala svoju sezónu 
15. 9. pod taktovkou Václava Neumanna 
a uvedením Baladick ej suity si pripom enula 
výručie Eugetla Suchoňa. Programy ČF na
dobúdajú v posledných rokoch tak ú drama
tickú prieraznosť a zaujfmavosť, aká prinále
if prvému orchestru. Nemám na mysli iba 
orientáciu na neznáme alebo experimentálne 
diela, ale na vynaliezavú voľbu nového aj sta
rého a na kombinačný dôraz. Ešte pred nie
koľkými rokmi by bolo - s ohľadom na náv
števnfka- do určitej m iery problematické ve-. 
novať celý večer J. Brahmsovi. Sústavným 
uvádzan fm jeho tvorby sa však napokon po
darilo vybudovať o tomto autorovi také pove
domie, ie septembrový konČert ČF (J. Bé/oh/á
vek) mohol byť venovaný iba Brahmsovi: Tra
gická predohra, Koncert pre husle a violončelo 
(J. Suk a H. Schiff), 2. Klavfrny koncert 
(1. Moravec). Bo/to skvelý večer a to nielen 
vďaka hviezdnem u sólistickému obsadeniu. 

Inou zaujímavosťou praiského iivora bolo 
uvedenie niekoľkých väčšfch kanráwvých 
a oratoriálnych diel. 21 . 9. zaznelo vo FO Ku 
pod taktovkou Petra Altrichtera Nemecké : 
Rekviem J. Brahmsa a o týidetf neskôr uvie

·dol Praiský mutský zbor s členmi ČF 
a s mnohými sólistami (dir. M . k ošler) tri vo-

l kálnoinštrum entálne diela B. Martinu: Horu 
troch svetiel, Izaiášovo proroctvo a Poľnú 
omšu. 30. ll . hosťoval vo FOKu ,spevácky 
zbor Dráiďanskej filharmónie a sólisti 
z NDR s dirigentom Järgom Peterom Weig
lom: okrem Mozarto vej Symfónie Es dur 
predviedli Magnificat C. Ph. E. Bacha: Skóro 
nato nasledovalo skvelé uvedenie Beethove
novej Misse so/ern is v Českej filharmónii, kde 
za chorého E. L einsdorfa zaskočil G. Sino
poli 13. a 14. 12. uviedol FOK opäť s P. A ltrich
terom program nazvaný Erbenovské inšpirá
cie v hudbe. Okrem iného zaznela menej zná-

. ma balada B. Martinu Svatební košile (or
chester, zbor a sóla) a kantáta P. Blatného 
Vodnfk. Snáď sa ani netreba zmieňovať 
o tom, ie ako obvykle dostala Praha pred via
nocami svoj darček - Rybovu Vianočnú om
šu, a to hneď v niekoľkých prevedeniach. Tú
to vokálnoinštrumentálnu explóziu povalu
jem za veľmi prínosnú a inšpiratívnu o ro 
viac, ie tento trend v ďa/šfch m esiacoch roka 
ešte výrazne pokračuje. 

na Slovensku ako kolektfme dielo v rozsahu 
vy§e 600 strán je hotový. Ked'le sa ale jedná 
o jeden z výstupov §tátneho plánu vedecké
ho výskumu, je potrebné rukopis podrobiť 
oponentskému pokračovaniu, ktoré právé
prebleha. Po jeho dokončení a zapracovaní 
prijatých pripomienok a schválení definitív· 
neho textu bude materiál odovzdaný vydava
terstvu Opus. Urobíme v§etko preto, aby sa 
tak stalo dte v priebehu tohto roku. Isteže, 
vedecké dielo takého rozsahu a zamerania 
sa rodí podfa predstáv niektorých redakto
rov al prfll~ dlho, no napriek tomu v prípa
de l. zväzku "Dejín" sotva možno hovoriť 
o d.qakom podstatnej§om sklze, pretole 
plán stanovil rukopis dokončiť v decembri 
1987. Nám sa to podarilo llaf al v april! 
1988. 

V súvislosti s pretriasanýml "Dejinami" 
nech ml je dte dovolené zareagovať .q na 
d'al~lu, v rozhovore Iba letmo - sotva dvoma 
vetami - naznačenú problematiku znovuoll
venla a vydavateľského uplatňovania starej 
slovenskej hudby. Rád beriem na vedomie 
kon~tatovanie s. dr. Faldewvej, le stará 

Programový pohyb bolo moiné pozorovať 
tiet vo veľmi obľúbenom a mládeiou bohato 
navštevovanom Jesennom organovom cykle 
v kostole sv. Jakuba (poriada FO K). Október 
ponúkol zaujfmavé záiitky aj Dňom otvore
ných dverí v Českej filharmónii (l 5. JO), kedy 
vo veľkej i malej sále Domu umelcov nepre
triite prebiehal štvorhodinový program. 
25. IO. uviedla Zuzana Ruiičková v Dome 
umelcov l . diel Temperovaného klavíra J. S. 
Bacha (na čembale). Povaiujem za profesio
nálne manko českej kritiky, ie na tento večer 
nebola v dennej tlači uverejnená ani jedna re
cenzia. A pritom, pokiaľ sa pamätám, súbor
né uvedenie tohto diela realizovala na klavíri 
pred mnohými rokmi iba Alena Poláková 
a potom Sviatoslav Richter. 

V októbri vyvolali ntiJvÍitšiu pozornósť Dni 
britskej hudby, ktoré predstavovali v Prahe 
32 koncertných akci(. Na otváracom večere 
30. 9. úputal predovšetkým Brittenov Klavír
ny koncert predvedený R. Kvapilom s rozhla
sovým orchestrom (dir. V. Válek). Vybrať 
z mnohých ďa/šfch zaujfmavých večerov je 
veľmi ťaiké. Atraktfvne pôsobil organový 
a čembalový recitál Václava Turnu, unikátne 
p redvedenie omše Williama Byrda súborom 
Duodena cantitans pod vedením Petra Danku 
(jeden z imerpretačne aktívnych mladých mu
zik ológov), The Nash Ensemble skvele uvie
dol okrem iného Janáčkove a Sostakovičove 
diela a napokon sme mali matnosť spoznať 
špičkový súbor z oblasti starej hudby The Hil
liard Ensemble. Vrchol podujatia predstavo
valt štyri koncerty Kráľovskej filharmónie z 
Liverpoolu s dirigentom Liborom Peškom, 
predovšetkým entuziastické predvedenie Su
kovho A.sraela. Najväčšiu pozornosť vyvolal 
sólový výkon huslistu Nigela Kennedyho. 
Tento nedbalo oblečený mladfk si získal pu
blikum spontánnym prejavom v náročnom 
Elgarovom husľovom koncerte. Excentrický, 
ale milý zjav spôsobil (rovnako ako prfdavky 
diezového charakteru), ie sme mu prepáči/i 
i niek10ré nepresnosti. 
Keď som sa ui zmienil o koncentrovanej 

akcii, prostredníctvom ktorej sa podstatne 
roz!frilo naše poznanie hudby Veľkej Britá
nie, musfm vyzdvihnúť aj Dni kultúry N DR 
na konci septembra. Pre Prahu, trpiacu ne
dostatkom spevákov a tradične nepresne hra
júcimi opemými orchestrami našich scén to 
bola iiršpiratívna lekcia. Premiéra Beethove
novho Fi delia v Smetanovom divadle rozhod
ne nedosahovala v iiadnom parametri úroveň 
vystúpenia nemeckých hosrf. V septembri pre
behli tiet o niečo skromnejšie Dni švédskej 
hudby. Odznené diela naznačili, ie tvorivý 
pohyb v Skandinávii nám ponúka mnoho 
podnetov. 

6. l l. hosťoval v Prahe Slovenský komorný 
orchester, okrem iného s Hudbou p re War
chala od l . Zeljenku. Tento súbor má v Prahe 
stabilné publikum a v preplnených sálach je 
vftaný s vrelým nadšenfm. Divadlo hudby -
Lyra Pragensis pripomenulo zhodou okol
ností v jeden deň (/ l . ll .) dve významné 

hudba "má perspektívu" a le je "pre zahra
ničných odberateľov jedinečným tovarom", 
nemôlem sa dali. zbaviť presvedčenia, že 
skutočný záujem Opusu o tento " tovar" je 
v poslednom čase u! Iba verbálny a iluzórny. 
Ináč by asi sotva bolo mot.né, že napr. 
l. zvizok edície Opera omnia spl~ského po
lyfonika 17. storočia Jána ~lmbrackého sa 
v Opuse pripravuje ul sedem (!) rokov od za
dania rukopisu zo strany vydavateľstva . ver. 
mi urgovaného, a t.e viackrát avizované vyda
nie Patzeltovej §kolskej hry Comoedla gene
ralls sa rodí - ak sa dobre pamitám - n.q
menej 5 rokov. Približne romaký čas spia 
spánkom spravOdlivých v zásuvkách gramo
redakcie Opusu vel'ml konkrétne edičné ná
vrhy pre nahrávky skladieb práve spomína
ného J. ~imbrackého a Jozefa Pantaleona 
Ro~kovského - a ktovie, čl dte nie .q d.qaké 
iné. Pomamenávem, le tu zo strany muzlko
lógov nejde o žiadne platonické nezáväzné 
prfsfuby či nápady, ale o koncepčne premys
lené a dokončené diela v tom zmysle, že no
tové podklady pre realizáciu týchto nahrá
vok sú kedykofvek k dispozícii. 

Samouejme, v rozhovore je e~te veľa d'al
~ích podnetov, problémov, vecí sporných 
a diskutabilných, ja som sa ozval len za his
torikov slovenskej hudby. O tom ostatnom 
vari inokedy. 

RICHARD RYBARIČ 
Umenovedný ústav SA V 

osobnosti: Rudolfa Firku.(ného (v profilovom 
popoludní usporiadanom Spoločnosťou Jose
fa Suka) a Benjamina Brit/ena. 14. ll. rozo
zvučal organ na svojom recitáli v Dome 
umelcov Václav Rabas (organové cykly ČF) . 
Okrem perfektnej techniky znovu preukázal 
svoj hlboký vzťah k súčasnej hru/be, tentoraz 
Fantáziou Miloslava Kabeláča a Variáciami 
na .anglickú vianočnú piese1l Petra Ebena. 
November ukončil irršpiratfvny recitál Ivana 
Moravca. Zachovávanie špičkovej úrovne sa 
nám pri tomto k/aviristovi zdá niekedy ui sa
mozrejmé, ale stále zostáva v rovine sviatoč

nej výnimočnosti. 
Z mnohých decembrových večerov by som 

pripomenul podnetnú programovú novinku 
cyklus orchestra FOK nazvaný Rodičia a deti . 
Hodinové podvečerné koncerty' s vyhranénou 
tematikou (virtuozita, tanec a pod.) otvorila 
séria sólových vystúpení najlepších iiakov 
ĽSU z Českých Budéjovfc (s orchestrom) . 
Koncert s titulom Deti deťom bol vypredaný, 
výkony upútali a zfska/i si srdcia všetkých ge-
neračných vrstiev v sále. · 

Akci(, ktoré svojou nápltlou a zameraním 
presahujú tradičný koncertný rámec, ponúka 
Praha v súčasnosti mnoho, niekedy snáď ai 
prfliš, preto ich kvalita zákonite kolíše. Stí to 
naprfklad cykly ako J. S. Bach a majstri baro
ka (so sprievodným slovom L. Sfpa), cyklus 
Hudba k tancu a tanec k hudbe (Chorea Bo
hemica, Experimentálna skupina di ezového 
tanca, Praiský komorný balet a iné), séria 
koncertov v Aneiskom kláštore Obrazy 
a hudba (pri kaidom programe je prednáška 
o niektorom výtvarnom' diele). Súbor Linha 
Singers oslávil štvrťstoročie svojej existencie 
vlastným abonentným cyklom, huslista Ivan 
Stra us v úlohe moderátora koncipoval šesť ve
čerov pod náz vom Mozart a Amadeus (hud
ba v kombinácii s besedou muzikológov, in
terpretov a pod.) , svoje vlastné ,,salóniky" má 
Krčkova Musica bohemica, vypfsaný bol cyk
lus Spievame si, na ktorom sa podieľal aj Jifí 
Suchý, Ljuba Hermanová, Spiritual kvinte/ 

·a ďa/šf. 
Niektoré ľaujímavé koncerty sa konali aj 

v netradičných priestoroch: mnohé večery 
v A triu- tu sa uplatňujú predovšetký m mladi 
interpreti a súčasná tvorba. Praiské publikum 
ui pomaly p rijalo do sféry svojho záujmu 
koncertné cykly Paláca kultúry. Zväz sklada
teľov a Hudobné informačné stredisko svoji
mi akciami tie i prispievajú k programovej po
nuke, čfm starostlivo a bohato dopbfujú hu
dobný iivot. Pomeme konzervatívnu praž· 
skú dramaturgiu čas od času oi ivujú progra
my Stúdia novej lrudby, na k torých má hlavný 
podiel súbor Agon. 

Je zrejmé, i e sa dostávam k problému, spo
menutému ui v úvode - na kai drí r1da/osť mi 
zostáva iba tá obrazná sekunda, v rámci kto
rej nemo ino hodnotiť. Ale napokon prečo aj? 
Veď cieľom môjho písania je predovšetkým 
základná informácia - ono symbolick é obzre
tie sa alebo stisk ruky. Nič viac. 

JIŔÍ PILKA 
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MDKO 
Všetky januárové podu

jatia komorného cyklu 
MDKO odzneli v priesto
roch pre tento druh konce r
tov najvyhovujúcejšom -
v Moyzesovej sieni SF. 

Na dramaturgii prvé ho večera (10. l.) toh
to cyklu sa podieľali víťazi 12. ročníka Inter
pretačnej súťaže SSR v Banskej Bystrici. Ako 
prvá sa predstavila nositeľka 3. ceny Dana 
Saturyová-Sa~inová. V Prelúdiu a fúge C dur 
z l. dielu Temperovaného klavlra, BWV 846 
J . S. Bacha i v klavírnom cykle V prírode od 
Bélu Bartóka podala imponujúci výkon. Sa
turyová nikdy nezaprie svoje vrúcne muzi
kantské srdce - pri modelovaní fráz, pri vy
spievaní plastickej kantilény, pri iskrivom, 
niekedy až príliš vzrušenom a dynamicky nie 
dosť vyváženom uplatnení tvorivého tempe
ramentu. Zrejme sa bude v tomto smere aj 
ďalej vyvíjať ako typ, kto rý nástojčivosťou 
svoje j výpovede presvedčí, nie kedy i provo
kuje, vzbudzuje prípadné o tázky, no nikdy 
poslucháča nenudí šedou, jednotvárnou 
hrou . 

Najvýraznejší pokrok vo svojej tvorivej 
ceste za métami klavírneho majstrovstva 
preukázal Daniel Buranovský, t . č. ešte po
slucháč VŠMU (nositeľ 2. ceny). Vybral si 
dielo menej frekventované, ale o to nároč
nejšie na prezentáciu svojho laureátske ho 
postu: Sonátu - fantáziu "Aprés une lecture 
du Dante" od F. Liszta. I keď jeho mladistvý 
te mperament prebleskoval niekedy v tvrd
šom tvore ní tónu vo vrcholoch, celková kon
cepcia a vypracovanosť i tých najbravúrnej
ších a najnáročnejších úsekov bola skvelá. Je 
to sympatický typ , s veľkými technickými 
dispozíciami , výdatnou zásobou tvorivej fan
tázie , spoľahlivou pamäťou a značným sta
vebným nadhľadom . Dokáže stmeľovať veľ
ké plochy, nehrá mozaikovite, sleduje líniu. 

Z hľadiska symbiózy citu, rozvahy a kulti
vovanosti vyjadrovacích prostriedkov zatiaľ 
najďalej dospela nositeľka l. ceny na IS' 88-
Zuzana Paulechová, t . č. ašpirantka VŠMU. 
Akoby paralelne s jej dozrievanim na sympa
tickú mladú ženu sa aj jej hra stávala vyrov
nanejšou , kultivovanejšou . V minulosti hrala 
možno angažovanejšie , nástojčivejšie ; 
v súčasnosti jej fantáziu modeluje viac ro
zum, než cit. Je to však prechodné štádium, 
prvé stupienky k tým najvyššim mé tam. Aj 
jej dynamická paleta sa o niečo zúžila , mode
lovanie fráz sa zaoblilo, rozvaha je výrazne 
v popredí. Začínajú u nej viac než predtým 
vystupovať do popredia polohy meditatívne. 

Paulechová sa v interpretácii Malej suity 
s passacagliou op. 3 E. Suchoňa v porovnaní 
so Saturyovou usiluje viac vyzdvihnúť filozo
fický podtext. Stvárňuje ju menej vrúcne, 
pokojne jšie, s prevahou medatívnej lyriky. 
Scherzo hrá rýchlejšie, elegantnejšie , ale nie 
s takým dramatickým vzruchom a akcentom 
ako Saturyová. Aj dynamické oblúky Passa
caglie u Paulechovej sú opuncované týmto 
spôsobom prístupu. 

Je imponujúce, ako sa dokázala Paulecho
vá vyrovnať s výraznou a štýlovou problema
tikou Schumannovej Sonáty fis mol op. 
ll. Mimoriadne technické zázemie jej urnož
ňuje stavebný nadhľad. logické a presvedčivé 
vedenie línií. Temperament len málokedy 

·vybočil zo správnych medzí. Finále zauj alo 
suverénnym technickým stvárnením. obdivu
hodnou fyzickou výdržou a vypracovanosiou 
technicky exponovaných miest. Aj medita, 
tívna spevnosť Andante cantabile (Aria) ma
la presvedčivý tvar. Bol to výkon nanajvýš 
príťažlivý a po tvrdil oprávnenosť dosiahnutia 
najvyššej priečky , ktorú si Paul echová 
v B. Bystrici vybojovala . 

x x x 
o týždeň neskôr (17. 1.) sa predstavi l čes

ký súbor Collegium flauto dolce. Tvorí ho 
6 hráčov na čele s umeleckým vedúcim, reali
zátorom, interpretom (hráčom na vio le da 
braccio, krumhorne , zobcovej fla ute i teno
ristom) v jednej osobe - Jltim Kotoučom. 
Popri spoľahlivom ovládaní dobových ná
strojov, na ktorý hrá celý a nsámbel, zaujal 
Kotouč aj vokálnym prednesom ; odvíj aným 
bez pátosu, prirodzene , bez náznaku ne ja kej 
ma nie ry. Kotouč si vypestoval zmysel pre 
mieru, má vkus, jeho tvorivá osobnosť pun
cuje pulzovanie skladieb, pri zmenách metra 
prejavuje sa aj opticky ako dirigent . Zvlášt
nu pozornosť z imponujúceho Kotoučového 
výkonu si zaslúži najmä t~norové sólo v prvej 
skladbe po pauze - v madrigale s názvom 
Vracia sa mierny vánok (Torna il sereno zem
ro) od Sigismonda D' India vzhľadom na širo
ké výrazové spe ktrum vlnenia nálad a nuan
sové vypracovanie !JmOcňujúce obsah textu . 

S výnimkou jednej speváČky-(na bŕatislav
skom vystúpení indisponovanú stálu členku 
súboru Ludmilu Vernerovú nahradila členka 
i sólistka zboru pri Ceskej filharmónii- Eva · 
Dedková, intonačne podobne pohotová, spo
ľahlivá, vrúcna) , sa ostatní podľa potreby in
terpretačne zapájali popri hre najmenej na 
dvoch nástrojoch aj ako speváci. Vytvára li 
tak me niace sa vokálne obsadenie od dueta 
po kvarteto, zoskupenia zodpovedajúce do
bovej renesančnej praxi. 

Na základe počutia (bez konfrontácie 
s partitúrami) ťažko posúdiť mieru improvi
začného dotvárania notovej predlohy. U hrá
čov však možno konštatovať väčš í vklad než 
re meselnú rutinu , vyváženosť súhry, zreteľ
nosť artikulácie jednotlivých hlasov , ktoré 
u starších skladieb pri vertikál nom priereze 
nevytvárali vždy úplné trojzvuky. Pri počú

vani takejto hudby ziskava poslucháč chvíľ
kovú ilúziu atmosféry dávnych dôb a to pri 
súboroch podobného zamerania býva pod
statné! 

Dramaturgia tohto podujatia vychádzala 
od predstaviteľov anglickej renesancie (R. Al
lison, W. Byrd, J. Dowland, O. Gibbons), 
Citlivo zostavený program bol sledom menia- . 
cich sa kontrastných zoskupe ní , nástrojových 
obsadení; inštrumentálne skladby striedali 
opusy s účasťou ľudských hlasov, ale úspech 
korunovali aj čísla , v ktorých sa vokálna 
sadzba obmieňala s inštrume ntálnou. 

Chronologická postupnosť - od renesancie 
(anglických majstrov vystriedali talianski 

v v 

Státny komorný orchester Zilina 
V Dome umenia Fatra Žilina sa uskutočnil 

v dňoch 20. a 21. januára ďalší zo série kon
certov v rámci sezóny 1988- 1989. 

Program koncertu vyplnili tieto diela : 
W. A. Mozart: Divertimento D dur KV 136, 
F. Llszt: Malédiction pre klavír a sláčikový 
orchester a J . Haydn: Stabat mater pre sóla, 
zbor a orchester. Sólistami koncertu boli 
Claudio Crismani (klavír), Jana Valášková 
(soprán), Hana Stolfová-Bandová (alt) , Jozef 
Kundlák (tenor), Peter Mikuláš (bas), kon
cert dirigoval Oliver Dohnányi. 

Dirigent O . Dohnányi TRá veľký podiel na 
zjednocujúcej sile výrazu každého predvede
ného diela. ŠKO, sólistov a pražský zbor Can
ticorum iubilo (s ktorým pracuje už celé de
saťročie), viedol pevnou rukou , s jasnými 
gestami , pokojne a s nadhľadom. To všetko 
sa prejavilo v dobrej a sviežej interpretácii 

· Divertime nta D dur W . A . Mozarta. 
Zvláštnosťou koncertu bolo uvádzanie ra

ných opusov veľkých majstrov (možno, že sa 
tak stalo z dramaturgických dôvodov, možno 
náhodou) . Patril k nim aj Lisztov asi prvý 
koncertný opus pre klavír a orchester s ná
zvom Malédiction , (ktorý sa neuvádza ani 
v každej lisztovskej monografii). D ielo má 
autobiografický charakter a je povahy rýdzo 
dramatickej . Jednočasťový u nás neznámy 
koncert je istým prínosom do dramaturgie 
SKO. 

Taliansky klavirista C. Crismani sa po 
úspešnom vystúpeni v Prahe predstavil 

••-' v dobrom svetle najmä v oblasti klavírnej J IILJ techniky. Sólista spolu s dirigentom a o rches-

trom sa rovnakým dielom zúčastnili na pek
nej umeleckej spolupráci , hoci sa zdalo, že 
v stredne j , lyrickej časti bola ich koncentrá
cia a spätosť menej pôsobivá. 

Oratórium Stabat mater J . Haydna je tiež 
u nás nie často uvádzaným opusom. Skladba 
pozostáva z trinástich uzavretých častí 
(dielo trvá 65 minút) , v ktorých dominuje raz 
orchester, ino kedy sólisti alebo zbor. 
V prvých častiach oratória sa Haydn vyrov
náva s talianskymi vplyvmi. Na začiatku sa 
zdalo , že v nie ktorých fázach subtílnejší hla
sový (ale krásne posadený) fond sólistky 
J . Valáškovej zanikne v spleti orchestra 
a zboru. Jej výkon však gradoval najmä 
v záverečnej koloratúre (č . 13). Pravidelná 
účastníčka oratoriálnych žiliqských produk
cií H . Štolfová-Bandová podala výrazný vý
kon, zvlášť príjemný v nízkych altových po
lohách. J. Kundlák presvedčil , že je vhod
ným typom pre sólovo-koncertantné a en
semblové produkcie. Peter Mikuláš, tiež pra
videlný účastník žilinské ho koncertného ži
vota naplnil predstavu o kantilénovom vede
ní náročných basových partov v Haydnovom 
oratoriálnom die le. Zbor Canticorum iubilo 
ako partne r v Stabat mater splnil svoju rolu ; 
predsa však počtom (26-členov) sa zdal byť 
primalý na zvýraznenie sily , gradácie a mo
hutnosti hudobné ho toku Haydnovho orató
ria. Koncert bol dobrou prezentáciou spolu
práce všetkých zainteresovaných umelcov ve
čera . 

IGOR TVRDOŇ 

G. Garissimi, V. Calestani , G. Frescobaldi) 
až po skladateľov českého pôvodu (B. Finger, 
V. Karel Holan Rovenský) z éry nadvlády ba
rokového štýlu - dala priesto r stupr'íovaniu 
intenzity ume leckého dojmu z tohto vystúpe
nia . Súbor šiestich hudobníkov je prívržen
com aktualizačného st vá rňovani a histo rickej 
hudobnej lite ratúry. nic akademicky strnu
lej , ale živej . pulzujúcej hudby. intcrprctä
ciou ktorej si vyslúžil obdiv a uznanie obe
censtva. Na záver zazne l ako prídavok ma
drigal Zlaté vlasy od Claudia Monteverdi ho, v 
kto rom sa symbolicky stretlo vokálne duo so 
sprievodom kombinácie strunových ( lutna , 
viola da gamba) a dychových (cornamusa 
a zobcová flauta) nástrojov. 

Môžeme si len želať. aby umelecká úroveň 
interpretácie a atrakt ívnosť dramaturgie boli 
motívom k opätovné mu pozvaniu súboru . 

· vumM~C~K 

x x x 
Po dlhšom čase sa opäť predstavil v Bra ti- • 

slave súbor Musa Antiqua Slovenia na kon
certe 24. l . Súbor sa prvýkrát predstavil nie
len v dobových kostýmoch, a le dokonca 
i s tancom. Ku choreografii n ie som kompe
te ntný vysloviť sa , hoci snahu súboru oživiť 
stredoveký .,Gesamtkunstwe rk" treba len 
privítať. (Pozn .: Kostýmy tanečn íkov sa mi 
zda li skôr renesančné ako stredoveké .) 

Podstatná však a j na tomto koncerte zosta
la hudba. Súbor urobil opiiť ďalší krok do-

. predu , a to nie le n získa ním viacerých nových 
nástrojov (syčivá flauta , fidula , chrott a, šal
maj , pozit ív , niektoré bicie nástroje. atď.) , 

a le aj tým , že väčšina skladieb zaznela aj 
v novej realizáci i. Je to sympatická črta so 
'snahou o ustavičné hľadanie najpriliehavej
šieho zvukového tvaru . Rea lizácie vedúceho 
súboru Vladimíra Rusóa svedčili aj te ntoraz 
o jeho veľkých znalost iach (bol aj autorom 
zaujímavé ho textu v progra movom bulleti
ne) a vkus. Výhrady možno mať azda iba 
k skladbe Sapi'enter dispensare. Mnohé kom
pózície, ktoré sa už v minulosti blížili k "šlág
JOm", vyzneli v novej realizácii presvedčivej
.~ie . Vianočné cantio Nunc mystice, alebo con
ductus In hoc anni circulo zo Spišských zlom
kov mali skutočne vianočnú náladu . Rusó sa 
vo svojich realizáciách naopája zvukom , ale 
poctivo hľadá najprilie havejší tvar. Samoz
rejme, výdatne mu pomáha aj dobrý inštru
mentár. Ťažko možno presvedčivejšie tlmo
čiť na počúvanie náročné skladby z tal>ulatúr 
A. Ileborgha, či Paumannovho Fundamen
tom organisandi (zaradená do programu na
vyše) než sme to počuli na novom nástroji. 
Navyše, Rusó dokáže oživiť koncert aj fun
dovaným živým slovom. Nemožno však ob ísť 
ani ostatných členov , ktorí spfňajú vysoké 
požiadavky, kladené najmä na inštrumenta
listov (D. Rusó, J. Korec). Všestrannosť 
D . Rusó je naozaj obdivuhodná - j ej muzi
kalita pri klavíri bola už veľakrát vyzdvihnu
tá . Traja speváci (oproti dvom v minulosti) 
poskytovali takisto le pšie možnosti , najistej
šia bola J. Neščáková. Noví speváci - T. Ro
háčeková a D. Luknár prezentujú interpre
tačnú tendenciu, s prirodzenými , rovnými , 
neškolenými hlasmi, vhodnými najviac na 

tento typ hudby. (U speviíka je trochu otázna 
inte nzit a hlasu . lebo ho .. zakrýva la" niele n 
syčivá flau ta. ale aj zvukovo ove ľa komornej
šia corna musa.) 

. Koncert so zaujímavou dramaturgiou 
(striedanie domácej a svetovej tvorby) uká
zal ďalš ie perspektívy súboru. kto rý si získal 
systc mtickým odhaľovaním pamiatok našej 
minulosti (Spišské zlomky. Trnavský ruko
pis. Košické zlomky a i.) uznanie doma a má 
všetky predpoklady dobre reprezentovať 
i v zahraničí. 

LAmSLA V KA CIC 

x x x 
Klavirista Gyorgy Oravccz (na r. 1963) uza

vrel v Moyzesovej sieni SF te nto cyklus ko-
1 ~orných podujatí MDKO celovečerným re
rcuálom. Pome rne bežne zostavená drama
:wrgia jeho vystúpenia vnucovala presv~dče
nie . že si obohráva repertoár pre medziná
rodné súťaže. Vychádza la od J. S. Bacha 
(Prelúdium a fúga b mol z l. zväzku Tempe
rovaného klavíra BWV 867) cez klasickú so
nátu (W. A. Mozarta: Sonáta c mol KV 457), 
S. Rachmaninova (Etuda a mol op. 39, č. 6, 
Prelúdium g mol op. 23 č. S) a završovali ju 
dva ná ročné opusy F. Liszta (Rapsódia č. 9 
Es dur- Peštiansky karneval , v druhej polo
vici Sonáta h mol). 

Mladý maďarský inte rpret je klavirista 
skôr virtuózne-raciomí lny než tvorivo-ume
lecky zameraný. Ťažisko jeho úsilia sa vyčer
páva v snahe o čo najdokonalej šie rešpekto
vanie no tovej predlohy. V tomto smere dosa
huje imponujúce výsledky. Každé rubato , 
dynamická forma i agogika sú dôkladne zvá
žené , naučcné a le prakticky vôbec nc prežia
rené citovou účásťou . 

! Takýto spôsob hry možno akceptovať azda 
!ešte u Bacha. hoci a j tu by výrazne jší indivi
duálny vk lad umocnil mcditat ívny podtext 

;te jto vážnej hudby. V Mozartovi sa tieto da
nosti mladého virtuóza už dostávali viac do 
rozporu s obsahom a posl ucháč si uvedomo
val, že hudobný prúd je skôr sledom tónov 
bez výraznejšieho zmyslu pre vniktlutie do 
podstaty hudby viede nského majstra . Veľká 
miera disciplíny bola síce na mieste a s limi
tami klasického štýlu korešpondovala viac 

·ako prehnané citové zaa ngažovanie , ale Mo-
zart to správne vystihnutý nebo l! Virtuózne 
dispozície Oravcczovho technickc ho arzená
lu sa výhodne uplatnili v rachmaninovských 
opusoch. Zahral ich na obdivuhodnej úrovni , 
s dravým temperamentom a s minimálnym 
množstvom preklepov. 
Dominantnosť prevažne virtuózneho prís

tupu charakterizovala aj Oraveczov postoj 
k interpretácii Rapsódie č. 9 Es dur a Liszta
vej Sonáty. Poslucháč musel odbivovať istú 
mieru technickej suverenit y, schopnosť gra
dovať , stavať imponujúcc dyna mické oblúky, 
len to podstatné- duša a srdce v interpretácii 
G . Oravecza chýbali . Najmä v Sonáte s filo
zoficko-meditatívnym podtexto m a expono
vaním vnútorných rozporov skladateľovho 

génia te nto prístup chýbal. Z hľadiska vý
stavby , tempového vlne nia bolo všetko ťažko 
napadnuteľné , no žiaľ , málo presvedčivé. 

VLAmMÍR CížiK 

Stretnutie s českými klaviristami 

V rámci koncertov usporiadaných Kruhom 
priateľov českej kultúry sa konalo 4. februá
ra v Mozartovej sieni DPV stretnutie s čes
kou hudbou - s najmladšími klavírnymi vir
tuózmi. 

Osemnásťročná Halina Janíčková sa predsta
vila Chromatickou fantáziou J. S. Bacha, die
lom, ktoré dokáže v maximálnej miere pre
veriť interpretačné dispozície každého klavi
ristu . Prvé kontakty s touto hudbou maj ú 
takmer vždy úskalia, ale azda i svoje pozití
va . Ku kladným stránkam patrí napríklad 
bezprostredný, spontánny vzťah k Bachovej 
hudbe, opájanie sa krásou polyfónie. U Ja
nfčkovej dominoval vždy jasný a spevný tón , 
kto rý však od začiatku do konca zotrval 
v jednej dynamickej a výrazovej rovine . Tu 
stojíme pri úskaliach interpretácie , kto rá eš
te nehľadá tvárnosť výrazovej plurality, ani 
poetickosti. Hodnoty českej hudby nám pri
pomenul Sokov klavfrny cyklus Jaro. Spomí
naj úc však istú absenciu poetickosti v Bacho
vej hudbe , musíme túto podfžnosť vyt knúť 
i stvárneniu Sukovej skladby. A to nie je le n 
vec muzikantského precitnutia , ale i schop
nosť pracovať s farebnými registrami hudby, 
s tónmi , frázovaním, pedalizovaním, mäk
kým vedením kantilén. To sú mo menty, kto
ré by mali byť v Sukovej hudbe prítomné 
a tvorivo zužitkované . 

Jan Cech sa nám predstavil Symfonickými 
etudami op. 13 R. Schumanna - dielom, kto-

ré patrí ku skvostom kl ~ vírnej literatúry. 
Cech hra l Schumannovu hudbu s veľkým za
nietením, jeho snaha po výrazových preme
nách hudby bola naprosto zrejmá. Keď ·sa 
však na interpretáciu pozrieme s detailnejšou 
opt ikou , musíme konštatovať množstvo 
drobných prehreškov , s .,povypadávanými" 
no tami, harmonickými približnosťami. V ta
kýchto okamihoch sa oslabuje i spontánnosť 
výpovede. Tvo rivý nadhľad sa vytráca a do 
popredia sa dostáva zápas o zdolanie die la. 
Celok bol však zmysluplne vybudovaný, len 
v detailoch sa obj avili drobné rušivé momen
ty, ktoré bude potrebné začať odstraňovať. 

Záverečná tretina koncertu patrila najstar
šie mu z klaviristov, tridsaťjedenročnému To
mášovi Višekovi, ktorý sa predstavil Sonátou 
L. Janáčka, dielom, kto ré ho rukopis auto r 
zničil. Len náhodou sa zachoval opis diela. J e 
pravdou i to , že sa s touto Janáčkovou hud
bou nestretávame až tak často na našich pó
diách . To sú však podfžnosti dramaturgie ko
morných koncertov ... Tentokrát sme počuli 
Janáčkovu skladbu naozaj v strhujúcej inter
pretácii , s rozvrásnenou dynamickou hladi
nou, s nervným akcentovaním všetkých . 
zlomkov tejto hudby. V ko nfrontácii s Kla
vírnou sonátou Michala Kocába, kto rá zazne
la v záverečnej časti konce rtu to bol skutočne 
neporovnateľný záži tok. 

IGOR BERGER 



2. a 3. február 
G. Gershwin: Koncert pre kla
vír a orchester F dur 
S. Prokofiev: S. symfónia 8 dur 
op. 100 

Slovenská filharmónia, dirigent Tadaaki Ota
ka , sólista Ádam Fellegi 

Ani dvojica koncertov 2. a 3. februára ne
bo la uše trená od zmien. Namiesto avizova
né ho bulharského klaviristu Bajana Vodeni
čarova predstúpil pred solídne naplnenú Re
dut u maďarský umelec Ádam Fellcgi, s Kla
vírnym koncertom F dur Georga Gershwina; 
Gershwinova hudba poskytuje nesmie rny 
priestor pre muzika ntskú spontancitu , čo 
Á. Fcllcgi náležite využil a hoci sa napríklad 
v prvej časti niekoľkokrát neozval z klavíra 
najčistej ší súzvuk, interpretovi nemožno 
uprieť suverenitu a ce lkový nadhľad nad ob
tiažnym dielom . Fcllcgi sa počas hry uvol'nil , 
druhá a tre tia časť vyzneli podstatne priazni
vejšie . Syntetická povaha gcrshwinovské ho 
štýlu tu našla svoje plné uplatnenie - hudbe 
nechýbal typický džezový drive, výrazná syn
kopa, svoj rázne frázova nic, ku slovu sa do· 
stala aj širokodychá ka nti lé na. Klavírny kon
cert Georga Gershwina kladie vysoké nároky 
na súhru sólistu s o rchest rom. A. Fcllcgi na
šie l pevnú podporu v hráčoch Slovenskej fil
harmónie, ktorí podali pod vedením japon
ského hosťa Tadaaki Otaku výborný výkon -
a to aj naprie k tomu , že toto d ie lo sa v dra
maturgii našich o rchestrov nevyskytuje čas
to . To isté platí o skl adbe. kto rá odznela 
v druhej polovici večera - o S. symfónii Ser
geja Prokofieva. Tadaaki Otaka pripravil 
v skutočne tvorivej spo lupráci s hráčmi or
chestra Slovenskej fi lha rmónie bratislavské 
mu publiku zážitok výnimočných kvalft. Di
rigent sa predstavil s koncepciou , kto rá drža
la poslucháča v neustálom napätí , nedala 
možnosť vzniku akej kol'vck percepčnej krí· 
zy, výpadkom pozornosti alebo pocitu úna-

vy. Podstatnú úlohu zohrala samotná symfó
nia, d ielo , ktoré sotva ná jde v symfonickej li
te ratúre 20. storočia (aj v tvorbe samotné ho 
Pro kofieva) obdobu. Vari v žiadnom z jeho 
opusov nedochádza k ta kej výraznej koncen
trácii na te ktonickú a výrazovú vyváženosť. 
ako práve v Symfóni i B dur. V dokona lej 
jednote sú všetky výrazové po lohy prokofie
vovského štýlu - lyrizmus. zvuková vyna lie
zavosť (považovaná za prokofievovskú avant· 
gardu). toccatový moto rizmus, alebo zdrvu
júci sarkazmus. Z pódia Redut y sa všetky 
spomenuté polohy ume leckej výpovede š íri li 
s mimoriadnou sugestívnosťou a jednoznač
nosťou, zanechávajúc v po lucháčovi doje m 
dokonalej komun ikácie medzi dirigentom 
a o rchestrom. Dirigentská technika T . Otaku 
ma zaujala dynamizmom , technikou obi
dvoch rúk scho pnou zachytiť aj te n najdrob
nejší detail zložitej o rchestrálnej sadzby 
a viacdimenzioná lnej faktúry. Otaka akoby 
sa nespol ie hal na náhodu , je ho práca sa za
kladala na podrobnom prepracova ní každej 
súčiastky, kolosálne ho hudobného o rganiz
mu. Spoľah l ivými part nermi mu boli všetci 
zúčastne ní hráči SF. Partitúra 5. symfónie 
obsahuje nejedno chúlostivé miesto. technic
ký problé m . Výkon orchestra si však zaslu 
huje to naj le pšie ohodno tenie. Množstvo • 
technicky exponovaných úsekov, p re plne
ných povestn ým i melodickými, či harmonic
kými disonanciami , svojrázna melodika, vý
razová mnohotvárnosť- to všetko zvlád li fil
harmonici na výbornú ."za čo im pa tria slová 
uzna nia. 

TT T 
9. a IO. februá r 
G. F. Händel: Belsazar 
Slovenská filharmónia: Slovenský filharmo
nický zbor; dirigent Dicthard Hellma nn, 
zbormajster Christian Schidra; sólisti Moni
ka Lenz - soprán , Jitka Zerhauová - alt, Ha
na Stolfová-Bandová - a lt, Zeger Vanderstee-

ne - tenor, Tamás Sziile- bas, Stanislav Vrá
bel - bas. 

Za ra ri tu možno považovať predvedenie 
celovečerného oratória Georga Friedricha 
Händla Belsazar (9. a IO. februára). Toto 
veľkolepé podujatie p riviedlo na pód ium Re
duty početnú skupinu ak té rov- našich , do
mácich aj zahraničných. Hlavným iniciáto
rom bol pravdepodobne di rigent konce rtu 
Dicthard Hellmann (NDR), nildšcný propagá
tor hudby nesko ro barokovcj syntézy, najmä 
hudby J . S. Bacha a G. F. Hä nd la . O rató
r ium Be lsaza r nepatrí k najzná mejším die 
la m G. F. Händ la . U nás zilznelo prvý raz, čo 
dodalo koncertu atmosféru výnimočnosti. 

Hudba tohto ko losu však nepriniesla p re 
m1h veľa nového: Belsazar pozostávajúci zo 
44 čís iel rozvrhnutých do troch dejstiev je ty
pom dramatického o rató ri a. Hä nd lova ,hu
dobná výpoveď sa zreteľne odlišuje od kom
pozičného j azyka je ho anglických o pie r. 
v ktorých j ednoznačne prevláda ariózny 
prvok, zatial' čo dra matický fe nomén v Belsa
zarovi preráža predovše tkým v bohatom ple
tive rccitatívnych plôch. Recitatív je alfou 
a omegou hudobnej štruktúry. je e pice ntrom 
myšl ienkovej evolúcie biblického príbehu. 
G. F. Händcl svoje vokál no-inštrumentálne 
di ela popre tkával skvostn ými zbormi. čím 
išiel v ústrety požiadavkám dobového angl ic
kého ( resp. londýnskeho) publika. Väčši na 
z nich nesie pečať kontrapunk tického perfe k
cionizmu, virtuozity vo vedení hlasov, v regi
strácii a vo vytváraní väzby medzi orchestrál
nym aparátom a monume ntálne obsadzova
ným zborom. V o rató riu sa princíp arióza bo
hato upl a t ňuje, no najväčšmi podlieha kon
ve nci i a šablónam. Z h ľadiska typologizácie 
arióznych úsekov dominuje zrctc l'nc typ par
.landovcj árie . kto rä kladie dôraz predovšet
kým na deklamáciu textu. Obj avili sa aj ná
znaky arie d i b rilantc alebo arie di patctico, 
no skô r ako čiastkový princíp, nie ako výraz-

Stopy v piesku? 
Rozhovor s Jelou Krčméryovou 
Už niekol'ko desaťročí sa podiel'ate na 

formovaní a rozvoji slovenského operné
ho života. Ako dlhoročná lektorka, dra
maturgička a redaktorka opery SND, 
ale predovšetkým ako· prekladatel'ka 

. a libretistka. Do slovenčiny ste preložili 
úctyhodný počet - vyše sedemdesiat sve
tových operných diel, sama ste autorkou 
viacerých spevoherných libriet. Prečo 
ste si zvolili práve tento menej atraktív
ny a snáď i trochu zaznávaný odbor? 

- Vášei1 zostáva vášňou . A ja ako 
prekladateľka som asi posadnutá týmto 
neduhom . Toľkokrát v živote som mala 
robiť dôležitejšie veci - písať , prek ladať 
básne, - venovať sa trochu i teórii pre
kladu zhudobňovaných textov, čo by 
bolo bývalo azda tiež veľmi potrebné. 
Ale môj inštinkt ma vždy nebadane pri
viedol k tomu, že som zase siahla po 
kôpke nô t s nachystanými textmi a za
hfbila sa do prekladov - najmä vtedy, 
ak ma niečím veľm i zaujali a boli inšpi
rujúce. 

V päťdesiatych rokoch, keď ste začali 
po krátkom odstupe znova pôsobiť 

v SND ako mladá lektorka, slovenská 
opera a operný život sa práve naplno 
rozvíjal. Aké bolo pre vás toto obdobie
na ktoré okamihy si najviac spomínate? 

- Spomínanie je vlastne ťažká čin
nosť. Ide o naschvál po cestách, po kto
rých by človek nechcel ísť a vyhýba sa 
miestam, kde by sa mal pozdržať dlhšie. 
Dosiaľ som mu nedožičil a času , odkla
dám ho vždy na neskôr. Ale predsa len 
si spomínam rada na začiatky v SND, 
na mladý nastupujúci tím umelcov , kto
rí patrili k sebe a šli za jedným cieľom . 
Speváci, režiséri , di rigenti , výtvarníci aj 
dramaturgovia . Spomínam si na zrode
nic opery národného ume lca Eugena 
Suchoňa - na Svätopluka, na spo luprá
cu s mnohými skladateľmi i básnikmi , 
ktorí sa vtedy, keď sa v opere aj na slo
vo kládol väčší dôraz , tak radi pridávali 
k nám. Stretávali sme sa s J ankom 
Smrekom , Máriou R ázusovou-Martá
kovou, s Ivanom Stodolom, Ľudom On
drejovom , Jánom Boorom , Ľubomírom 
Feldekom. U nás sa zaúčal do hudobno-

-textárskej práce Tomáš Janovic , Peter 
Petiška a mnoho ďa lších auto rov. 

V istom "rozhovore ste sa vyjadrili , že 
" neúcta k slovu je aj neúcta k posluchá
čovi , ktorý má právo pochopiť obsah de
ja a hudby aj prostrednictvom spievané
ho textu" . Vývoj opery zaznamenal via
cero obdobi, keď sa preferovala jedna či 
druhá súčasť, hudba- alebo text, ale bo
li aj časy prímeria medzi hudobnou 
a dramatickou zložkou. Ako hodnotite 
súčasnú situáciu u nás? 

- Zdá sa mi , že sme sa prirýchlo roz
behli jedným smerom a staviame si naj
mä vo "veľkej opere" privysoké ciele. 
Neviem , či nám na ne dorástli krídla. 
Uvádzame už skoro zásadne opery 
v origináloch, ale reči sa učíme čoraz 
menej (najmä v školách) . Interpreti za
vše nie dosť citlivo vnímajú text a poslu
cháči sa dozvedia len z bulle tinov, čo to 
vlastne počúvajú . A mne osobne sa vo
kálna tvorba páči najmä vtedy, keď jej 
rozumiem . Snáď som ovplyvnená vlast
ným povolaním , snáď dlhým spolunaží
vaním ope ry a činohry v SND, kde je
den žáner sa inšpiroval druhým a nebo
lo to iste na škodu. Verím , spievanie 
v o rigináloch má veľké výhody. Spevá
kom sa spieva ľahšie , hudobné frázy vy
znievajú autentickejšie. Možno sa tým
to "medzinárodným spievaním" prekle
nú hranice medzi národmi a ľudia sa 
zbližujú. Možno. Lenže opera sa takto 
nutne stáva postupne koncertom a vy
kfza z rúk nielen tvorcov slova a nových 
tvorcov opernej hudby , ale aj režisérov 
a dirigentov . Ak sa dbá len na "export 
umenia", na stálu výmenu host í , ne
možno predsa rátať s pevnou režisér
skou ani dirigentskou koncepciou. Táto 
éra -ako to už bolo toľkokrát- dosiah
ne svoj vrchol a diváci zasa začnú túžiť 
po hudobnom divadle , po pekne vyjad
renej myšlienke, po zrovnoprávnení 
všetkých zúčastnených umení. Je známa 
pravda , že hudba vyjadruje len cit , nie 
myšlienku. Na vyjadrenie tej je už po
trebné zrozumiteľné slovo. 

Vel'a sa venujete prekladom piesni. 

Slovná zložka je tu ešte podstatnejšia než 
v opere ... 

- V piesňach sa prek ladateľ obyčajne 
stretáva s najkrajšími veršami. Je ozaj 
škoda, ak ich interpret podáva tak , že sa 
stráca ich myšlienka a obsah. Veď ide 
často o zhudobnené básne najväčších 
básnikov - Petrarcu , Goetheho, Puški
na, Claudela .. . Pri hudobných prekla
doch sa človek musí neraz ponoriť ako
by do sútoku dvoch rick - do prúdu 
hudby a slova , niesť sa spo lu s nimi 
a sledovať ich tok. Rada sa vracia!Tl 
k textom aj po rokoch a dopracúvam si 
ich. Snáď tak spájam inšpiráciu mlados
ti so skúsenosťami staršieho veku. Mno
ho piesní som tak dotvárala, niekto rým 
som až na t retí-štvrtýkrát "prišla na ko
reií". V našej práci je totiž nesm ierne 
dôležitý časový odstup - ako napokon 
v každej umeleckej p ráci. 

Už tretiu sezónu ste dramaturgičkou 
v Komornej opere. Tento ensemble si 
hneď v začiatkoch dal do svojho štítu ex
periment, hľadanie nových, nevychode
ných postupov. Od začiatku nadviazal 
spoluprácu aj s činohernými režisérmi 
a podľa slov umeleckého vedúceho Joze
fa Revallu ste si vzali za cieľ zdivadelne
nie opery. Myslíte si, že toto je cesta 
k opätovnému zblíženiu hudby a slova? 

- Jedna z ciest - povedala by som. 
Ale cesta najmä u nás v Bratislave veľ
mi potrebná . Divadelné a teda i hudob
no-divadelné umenie nemôže stáť na 
mieste. Musí nachádzať nové postupy, 
musí vyhľadávať zabudnuté diela , ktoré 
treba len zbaviť prachu a zatrakt ívniť 
pre dnešných mladých ľudí. A, pravda, 
tvori ť nové. Moje skúsenosti s mladými 
opernými i činohernými režisérmi sú 
veľmi dobré. Ide poväčšine o muzikál
nych umelcov, ktorí hudbu dokonale cí
tia a prichádzajú vždy so sviežimi ná
padmi , ktorá i mňa inšpirujú k dotvára
niu textov. Každý deň čakám , čo sa zase 
bude diať nového ... a deje sa toho hod
ne! 

A čo mladi speváci? 
- Sú poväčšine neobyčajne nadaní, 

spevácky i herecky. A žij ú d ružne. Vô-

ncjší fo rmotvo rný či ni tel'. Bclsaza r - to je ty
pický HLindcl, akého poznáme zo známejších 
diel. Dirigent D . Hclle mann pristupoval 
k prcdvcdcniu tohto zabud nutého opusu 
s náležitou dávkou úcty voči hä ndlovskému 
štýlu ; preferovaním patetických a monumcn
talizujúcich polôh vyznel Bclsalar viac .. ne
meck y'· ako ,.anglicky'· (najmä voľbou te mp 
v zborových výstupoch). Hc llmannov prístu p 
sa pohyboval v dosť striktne vymedzenom vý
razovom diapazóne. Voľné tempá však mohl i 
dosť kompl ikovať situáciu inak výborne pri
prave nému Slovenskému filh armonickému 
zbo ru (zbormajster Christian Schidra a. h.) . 
Zo skupiny sólistov podala naj prcsvedčivejší 
výkon Hana Stolfová-Bandová v úlohe Kýro
sa. Táto speváčka síce nedisponuje vcl'kým 
hlasom, no zauja la registrovou vyrovnanos
ťou , štýlovou čistotou a perfektnou dikciou. 
J itke Zcrhauovcj (úloha Dan iela) nemožno 
nič vytk núť, no part bol posadený príliš hlbo
ko, do registra. v ktorom sa mladý hlas necíti 
príliš suverénne. Sopránové sólo (úloha Ni-

'.tok ri a) predniesla Rakúšanka Monika 
Lenz. spoľahlivá oratoriálna speváčka. ktorá 
však troška podľahla subrctncj maniére a jej 
prejavu chýbala oblo ť a kantiléna. Zeger 
Vandcrstecnc z Be lgicka sa prezentoval 
v úlohe Bclsaz:ua ako typický ne mecký lyric
ký tenor, s neveľmi širokou menzúrou. D va 
basové pa rty naštudoval i Tamás Sziilc 
(MĽR). intonačne aj registrova labilný, usi
lujúci sa však po esprcsíve a č le n SFZ Stani
slav Vrábel , lyrický barytón. kto rý nemal ve
ľa priestoru na uplatnenie. Dobrý výkon 
podali členovia con tinua - Anna Zúriková
·Predmcrská (organ), Milada Synková (čem
balo) a Martin Čapka (violončelo). ll rdinami 
veče ra sa stal i opäť hráči Slovenskej filhar
mónie, na výkone ktorých nebolo vôbec ba
dať, že ide o prvý kon ta kt s rozmernou parti
túrou. 

IGOR JAVORSKÝ 

Snimka .J. Hartoš 

bec na malom priesto re sa umenie akosi 
väčšmi drží pokope. Nic je rozdelené ši
rokými areálmi a zástupmi . Ako v malej 
man ufaktúre sa v dvoch - t roch miest
nostiach vyberá hudba, upravuje !t,;xt , 
nacv i čujú úlohy, zohrávajú sa o rches
trálni hráči , dorábajú kostýmy a každé
mu na všetkom tak veľmi záleží. Človek 
rád zblízka pozoruje, ako sa insc<1nácia 
rodí , ako sa k nej pridávajú stále nové 
prvky, ako sa mladí umelci vo svojich 
rolách udomácňujú , stávajú a nenútení 
a ich h las naberá na prirodzenosti a krá
se. 

Nadšenie vo Vašich slovách napovedá; 
že slovenské vokálne umenie môže aj 
naďalej rátal' s Vašou priaziíou ... 

- Chcem si i v budúcnosti deliť svoj 
čas medzi rodinu a prácu, kto rá, ako ste 
i Vy spomenul i, je dosť nevďačná, ale 
vo svoj ej podstate veľmi krásna. Prav
da, mávam z nej radosť obyčajne len do 
tých čias, kým ju nevydám z rúk . Po tom 

. sa kdesi tratí. Teda, ako to napísal Ka
zantzakis, robím i naďa lej stopy do 
piesku, kto ré vo chvíli rozveje victor. 

Pripravila: MARTINA HANZELOV Á. HŽ 



Pohľad na scénu .Jochena Schuteho. Snimka: archiv HŽ 

K O tradične netradične 
Tak možno .. z prvej vody·' označiť už tretí 

Novoroéítý koncert členov dnes ešte stále mla
dého súbom Kom ornej opery Slovensk ej fil
harmónie. Záujem o podujatie 10/uo druhu 
bol evidentný aj tento rok (15 . 1.): vychádza 
jednak z ešte stále pretrvá vajúceho tak trochu 
škodoradostného .. záujmu" typu "veď nech 
len ukážu, čo vedia" a na ,druhej sr rane z ras
túcej obľuby prezentácie operných spevákov 
v radoch širok ej poslucháčskej obce. Kate/o
ročné opakovanie podujatia a dobrá Háštev
IIOSť sú - zdá sa- dostatočným predpokladom 
vytvorenia tradície. 

Pastorkyňa 
li ps kých hos tí 

A čo bolo na koncerte netradičné? Zaujala 
ma predovšetkým jeho dramaturgia: uvedenie 
1-/iind/ovho scénického oratória 1-/erku/ovu 
voľba nebolo totiž len vítanou zm enou novo
ročných programov KO, koncipovaných do
sial' ako .,večer árií", ale obohatením nášho 
koncertného ž ivow vôbec. (V tomto zmysle 
po važujem .,dôvody uvedenia". ako sú nasta-

. lené v Ponukovom liste - 1. j. "ukázať dielo 
z poltľadu divadelníkov'· a " .. . vítaný kon
trast k súčasnej tvorbe, ktorej sme sa venovali 
v našich pn;dchádzajtícich inscenáciách"- za 
neopodstatnené a zbytočné.) 

Ako uvádza ďalej Ponukový list, .,prostá, 
v tom čase velíni obl'úbená téma vyjadruje vá
hanie gréckeho hrdinu med zi Cnosťou, Stá
losťou alebo Rozkošou a Váštlou. Zvodky ne 
lákajú Herkula do svojich os ídiel, pričom -
pravda- zvody Vášne a Rozkoše stí prfťažli
vejšie." 

príťailivej§ím, čo sa trochu bezvýraznému 
Herkulovi (/-Jana Swlfová-Bandová) mohlo 
ponúknuť. V jej dom inanmom postavení ju 
nemohla ohroziť ani Rozkoš "ll. ·' (Mária 
Eliášová) . O Herk ufo vu priazeii sa rovnako 
usilovala sestra V áše1l (Eva Seniglová) - jej 
priestor bol však omnoho m en.fí a navy.{e bo
la handicapovaná náročnosťou svojej úlohy 
(virtuózna ária, tóny ktorej nežiadúco zachá
dzali pod speváčkin dobre ·· znejúci rozsah). 
Pomyselný dej Händ/ovho diela vďaka ďal
ším speváckym výkonom v ničom nevybočil 

z nasto/eného "realizmu'· a naďalej pôsobil 
ako príbeh zo súčasnosti: málo zrozumite/'ná 
a výrazná, akoby troclw zaspatá Cnosť (Jitka 
Zerhauová a. h.) , jej síce snai ivý, ale .,nek va
lifikovan ý" Sprievodca (Juraj 6urdiak) 
a zjavne indisponovaná Stálosť (Miroslava 
Marčeková) p osunuli dielo oproti pôvodné
m u dramaturgickému zámeru (Jela Krčméry
ová) do ak tuálnej roviny (či ·nadčasovej? -
Preboha, len ro nie!) . 
Našťastie - ako to už v rozprávkach či 

iných vymyslených príbehoch býva - popri 
hlavných proragonisroch sa nájdu i postavy 
,.ved/'ajšie''. V tom to prípade na seba zobrali 
síce ľaiktí , ale o to vďačnejšiu úlohu "dea ex 
machina", ktorý napokon všetko doviedol do 
št'astného konca. Návštevníci tohto janu'áro
vého nedetného matiné vedia, že hovorím 
najmä o dirigentovi Sref anovi Rob/ovi, sústre
denom orchestri KO a o Speváckom zbore 
mesta Bratislavy (zbom wjster Ladislav Holá
sek). 

dejstve; sedliacka izba so sym bolickým o su
dovým krížom z trá mov namiesto stropu na
vod zova la pocity úzkosti a pripravovala bu-
dúcu tragédiu . · 

Dňa 2 l. l. l 989 uplyn ulo 85 rokov od sve
tovej pre miéry Je j pasto rkyne , ktorá sa ko
nala v brne nskom D ivadle na Vcvcfí. Je zais
te tlctyhodné, že Briían ia si túto významnú 
hudobnú udalosť mesta vždy dôstoj ne pripo
mínajú - to hto roku to bolo (najmä pre do
mácich tradicionalistov) v znamen í nového 
a do značnej m iery novátorského výk ladu J a
náčkovho chcf ď ocuvrcs. 

S inscenácio u Pastorkyne (z r()ku 1986) 
pricestoval do Brna Operný sí1bor Ii p kých 
divad ie l so slávnym Gewandhausorchestro m. 
Jeh kreácia sa odvíjala z výraznej snahy 
o ,.odfolklo rizovanie" tejto hudobnej drámy. 
Viac ako moravské te ritó rium , v ktorom sa 
príbeh odohráva , akcentovali všeobecne ľud
ské posolstvo diela . Odfolklo rizovanic 
v scénografickej (Jochen Schube) a kostýmo
vej (Dorothea Weinertová) zložke využil re
ž is~r Uwe Wa nd k exp resívnejšiemu zvýraz
ne niu niektorých scén, ako aj k vyk lcnutiu 
presvedčivého a nosného dramat ické ho oblú
ka die la : Hlavných protagonistov viedol 
k plnému a výsostne plastickému he reckému 
gestu . Možno mať výhrady k výkladu niekto 
rých scén v prvom dejstve (príchod mládeže 
z o dvodu) , avša k poľíatie druhého a tre tie ho 
j cdnoznačile zažia rilo. Spo me nuté odfolklo
rizovanic d ie la nezname nalo zasad enie prí
behu mi mo reálny čas a p riesto r. Partorkyňa 
akoby sa od ohrávala v nemecko m p rostred í 
pre lomu 19. a 20 . storočia , v pro stred í skô r 
strohom a asketicko m než fo lkló rne hýri
vom. Pôso bivá bo la naj mä scéna v druho m 

Výnimočnými hereckými a speváckymi 
kval itami strh la Anni Rumenowa ako Kos
to ln íčka. Postave d ala nie len potrebnú dávku 
hrdosti a zemite j múdrosti , a le aj tragický 
rozmer. Jej psycho logická herecká dro bno
kresba aj výnimočné spevácke kvality z nej 
ro b ia predstavite l'ku Kostolníčky na priam 
svetovej úro vni. Po do bne p lasticky, viac-me
ne j expresívnejšie vyzneli aj ďalšie ro le: J e
nUfa Jitky Kovarikovej , Laca Die tera 
Schwartnera a Števa Stephana Spiewo ka. 
Taktiež o rcheste r Gcwandahausu s di rigen
to m Johanncso m Winklcrom o dvied ol výko n 
výnimočných kvalít. Janáčkova partit úra do
stala symfonický ťa h a jej vyznenie bolo cel
kove ko ngcniä lne s koncepciou režiséra. 
Operu naštudovali v ne meckom rrekladl' 
Maxa Broda. Treba oce niť aj presnú a citlivú 
dek lamáciu , ako aj vystihnutie dra matickej 
nosnosti slova všetkým i hlavnými pro tagonis-

A vskutk u! Autor uvedeného rexw celkom 
nevedom ky anticipova f výsfedn)í dojem: 
v bet nom tivote to/'ko kritizovaná a zatmco
vaná rozkoš sa v 1-/ändlovej postave (stvám e
nej Ivicou Neshybovou, suverénnou, istou vo 
výškach a bohatou vo výraze) stala tým naj-

Záver? - Potlesk bol vel'ký a patril všet
kým . Ved' aj v rozp rávke najkrajšiu princeznú 
s fce dostane najmladší brat, ale spravidla ani 
dvaja starší neobfdu naprázdno .. . 

JURAJ DOSA 

~mi. · 
Pastorkyňa lipského operného sú boru bola 

nie le n nevšedným umeleckým zážitkom, ale 
aj dôvodo m k zamysleniu : umelecká kompo
zícia , ku ktore j došlo, nutne oprávňuje po lo
žiť si o tázku , prečo práve Brno a ko cen trum 
in te rpretácie Janáčkovho operného die la ne
mo hlo prísť so zásadne novým výklado m Jej 

i pastorkyne . 
MILOS LA V BLAHYNKA Pod kvalitné hudobné ·naštudovanie sa podpisa l Štefan Róbl. Snímka: D. Jurkovič 

Balet pŕe deti ako problém 
Histo rický po hl'ad na prob lém ,.divadlo pre de ti " v pod 

mienkach veľkého profesio nálne ho súboru dokume ntuje skô r 
disko ntinuitu , ako syste matick ú starost l ivosť o naj m ladšieho 
diváka. Notoricky prok lamovaná povinnosť voči n~mu tak zos
táva bez závažnej šieho praktického spredmetne nia. A kosi sme 
si zvykli (a zvyk , ako vieme, je že lezná košeľa) ,' na laxnú re
cepciu plagá tových hesie l typu "Deťom to naj lepšie", ,.Deti sú 
naša budúcnosť", atď. Tak dlho sme nimi pasívne zamestnáva~ 
li naše audiovizuálne receptory , až sme presta li diferencovať 
pravdu od klamstva. úprimnosť od pokrytectva . 

Spo medzi členov rodi nného spoločenstva kamenného diva
dla (opera, činohra , balet) najsystematickejšic venova l pozor
nosť detskému auditóriu vždy balet. Sporadické produkcie 
tohto určenia v oblasti opery a činoh ry sú v globál no m ko ncep
te zancd batc l'né . Ž ia!', kva nti ta bale tnej tvorby adresovane j 
deťom d iso nuje s jej kvalitatívnymi ukazovatcl'mi . Nijaké 
pseudoargumen ty ne môžu zdôvodniť skutočnosť , že na našich 
detských bale tných scénach kraľovala a ani v prítomnosti svoje 
pozície neopúšťa d ramaturgická muzcálnosť. ošúchanosť , .,za
ručená úspešnosť", real izačná konvenčnosť, este tická chatr
nosť . Nechcem popiera!' ume leckú a este tickú hodnotu klasic
kého baletného odkazu. Ako však môže bale tné umenie parti
cipovať na formovaní este tických potrieb našich ra to lest í , ak 
s nimi chodíme do divadla na ten istý muzeálny expon~t Čaj-

JIŽ Princ Bajaja - záber z predstavenia. Snlmka : O. Pernica 

kovské ho č i Nedbala , kto rý sme videli a ko deti ? Nemá va ri 
umenie , a teda aj ume nie ta~ca , svoj ho d iváka ód mal ička vy
chováva ť, formova ť , orientovať, pútať a po to m s n ím spoločne 

rásť? Marxistické učen ie o to m , že jestvovanie umeleckého 
druhu v čase zname ná neprestajný po hyb vpred , d e te rminova
ný a dynamizovan ý spoločenskou p raxo u a jej potrebami , 
v oblast i bale tu p re de ti ve rifikovať žiaľ nemôžeme. 

Je ho pre trvávajúci repe rtoárový ko nze rvativizmus, utilita
rizmus, p rakticizmus , o bnovovanie titulov niekol'ko desia to k 
rokov starých , fungujúcich pomaly už ako všeobecný populár, 
je podmienený o krem iného (n apr. a la rmujúcim stavom súčas
nej b aletnej dramaturgie) hlavne chro nickým nedostatkom sil
ných inšpiratívnych hudobných predlô h typu Frešovho baletu 
Narodil sa chrobáčik , Paucrovho Fc rda Mravenca a pod . Ino 
vovať de tský repertoár ko mpozíciami , vytvorenými spojením 
librie t s hudbou neba le tné ho určen ia , sa mi javí - prihliadnúc 
k ad resátovi - ako cesta príliš tfnistá a neistá. Navyše , tvorba 
pre de ti postuluj c záväznosť naratívneho princípu , programo 
vej hudobnej lín.ie. Vychádzajúc z týchto premís môžeme re
zultovať , že a kú tno u pot rebou nášho ba le tné ho umenia je ne
pret ržitý , ko nštruktívny , teore tický a praktický d ia lóg sklad a
tel'ov a choreografov. Napokon , po tvrdzuje to i samotn á histó
ria bale tné ho umenia. Kvalita tívne posuny b ale tnej p raxe. jej 
inovácie boli vždy čo naj tesnejšie sp ä té, podmienené a stimu
lované skladateľskou sfé rou . Vyviesť ba le t pre d e ti z dlhodo
bej krízy, okyslič i ť je ho ťažko dýchate l'né ovzdušie novou , nc
schc matizovano u p lno krvno u tvo rbou postihujúcou videnie 
a ho dno te nie sveta dieťaťa z konca 20. storočia , je teda jedna 
z najdôležitejších , a le aj najťažších úloh nie le n bale tné ho , ale 
aj hudo bného ume nia . 

x x x 
Princ Ba jaja (osta tná pre miéra bale tu N D v Prahe), určený 

deťom predško lského veku , prenáša na bale tnú scénu klasickú 
českú rozprávku Boženy Ne mcovej . Hudobná predlo ha die la 
vych ád za z filmovej hud by Václava Troj ana k rovno mennému 
T rnkovmu filmu a je d oplnená výrazovými hudobnými vsuv
k ami zo Špalíčka, fi lmu to ho istého auto ra. Sk l adateľ ju pri
spôsoboval po treb ám scénicke j účelovosti baletné ho ume nia , 
ko nzultujúc pohybovo -vizuálne predstavy s libre tistom , bud ú
cim choreografom a režisérom bale tu Danie lom Wiesne ro m. 
Präcu na takto vznikaj úcej " audiovizuálnej" pa rtitúre, žia l', 
prerušila smrť Václava Trojana . Do konečnej podoby hudbu 
s nesmie rnym citom a v štýle T rojanovho autorského rukopisu 
do tvoril skladateľov žiak , Já n Klusák. · 

Princ Bajaja je inšpirat ívny hudobný opus s dominujúcim 
atribú tom českost i , poskytujúci široký priesto r p re pohybovú 
parale lu. T reba povedať , že Bajaj.a je vlastne prvý český mo 
notematický spievaný bale t (pred n ím tu bol len Špalíček , ale 
ten integrov'll niekoľko rozprávo k) , v ktorom spievaný text 
(V . Nezval) nie lenže umoc11uje výrazovost' pohybového pen
dantu , emocio nálne ho nabfja , a le tiež p rináša na javisko in
fo rmáciu , po máha de t'om oclhal'ova ť skrytú významovosť, zmy
sel a logiku ko nania jednotlivých postáv. 

C ho reografia záme rne volí p rosté a ko munikat ívne " slová". 
,.Text" kóduje zrozumite l'nou znakovou kiménou ta k , aby je
ho ,.prečítanie", významová d ešifrácia detským pe rcipiento m 
pozitívne .aktivizovala jeho m yslenie , prdvokovala obrazotvor
nosť , fantáziu. Danie l Wiesner objavuje ·pre de ti fareb ný svet 
rozprávkove j skutočnosti , pozitívnu morálku , neotrasitel'né 
víťazn é pozície dobra nad zlom v spojení s hravosťou, fantá
ziou , humo rom , čistotou a úprimnosťou detského videnia , mú
drym nadhl'adom dospelých . V štýle tzv. secesnej goti ky (špe
c ifický štýl ilustrácii rozprávok 8. Nemcovej) mu úspešne se
kundujú výtvarník scény Da niel D vorák a. h. a autor pestrofa
rebnej kostýmovej pale ty Josef Je líne k . Pre (!plnosť treba d o
dať , že hudobnú predlohu naštudoval orcheste r Smetanovho 
d ivadla s dirige ntom Františko m Bab ickým a vokálne party na 
playback naspievali členovia ope rné ho zboru divadla a Ki.ih-

1 nov ho d e tského zbo ru . 
Výsledný scénický artefakt je sympatickým úsilím vymaniť 

sa z ustá lených fráz a kl išé , sna hou otriasť pozície jednostran
ného prístupu k bale tným rozprávkam. Rozpätie kva lity tej to 
veselej, dynamickej pantomimicko-tanečnej rozprávky sa na
priek istým po klesom v rytmickej pulzácii (nezaško dil a by úva
ha o zhuste ní dra maturgicke j ko ncepcie) a este tickým ,. trhl in
kám" (napr . zinfa ntil izovaný ob raz rytie rske ho turnaja) pohy
buje vysoko nad štandardo m , divade lno u poetiko u presahuje 
ho rizont tradickosti . Poskytuje deťom množstvo vizuälnych 
tvarových farebných vnemov, v ktorých má šancu rezonovať 
detská hravosť , dyna mika, imaginácia. 

Summa svmmaru m - československá prem ié ra T roja novho 
bale tu Princ Bajaja nic je nejakým výsostne revol učným či
no m v o blasti bale tne j tvorby pre deti, ale možno jedna z tých 
lastovič iek , ktoré nosia jar. 

VELIKA JANEČKOV Á 

Pozn. redakcie: N my si uvedomujeme nepriaznivú situá
ciu v tvorbe a inscenovaní javiskových diel (nielen balet
ných!) určených deťom, preto očakávame, že uvedený prí
spel·ok, ktorý chápeme ako jeden z možných názorov na 
danú problematiku, bude podnetom pre plodnú diskusiu 
na stránkach HŽ. 



French chamber music 
OPUS STEREO 93111894 
Debussy, Ravel, Roussel a ich komorné diela sa dostávajú na 
gramoplatňu vydavateľstva Opus s výstižným názvom Fran
cúzska komorná tvorba. Kompozičné väzby a tvorivé súvislosti 
majú tu jasnú platformu príbuzných orientácií , generačnej 
spätosti a to naprie k všetkým osobnostným odlišnostiam, kto
ré v hudbe týchto skladate fov tak bytostne pociťujeme . Čím 
bl ižšie a bezprostrednejšie preni kámc k hudbe týchto sklada
teľov , tým vypuklejšie sa začnú pred na mi obnažovať rozdie l
nosti i príbuznosti , tvorivé konfrontácie osobnost í žijúcich na 
rozhraní dvoch storočí. Najskô r sa stre távame s Debussyho 
Sonátou pre flautu , vio lu a harfu (v inte rpretácii M. Jurkoviča, 
M . Te leckého a K . Novákovci) . Debussy tu v rámci exponova
ných nástrojov postavil vedľa seba tri spôsoby tvorenia a mo
delova nia tónu, ktoré kon frontuje v najrozmanitejš ích súvis
lostiach a fantazijných obme nách. Už názvy jednotlivých čast í 
napovedajú základné východiská Debussyho hudby (1. Pas
torale. Le nto, do lce rubato 2. lntcrlude. T empo d i Minuetto. 
3. Final. A llegro moderato ma r iso luto) . V hudbe je vytvorený 
priestor pre poetické zákutia hudby, zádumčivé polohy, inde 
sa dostáva k slovu nedočkavá roztopašnosť i clivota . Nálady 
a fa rby stretávajú sa tu v súhre Debussyho ge niálneho hudob
ného rozprávania. V poet ických obrazoch pôsobí však viola 
umocnene, expresívne a tak zvukovo i výrazovo vyčnieva nad 
ostatné dva nástroj e. Pre krýva ich, miestami pohlcuje a tak sa 
dostáva do postave nia nad rade ného článku hudby. Táto nevy
váženosť pôsobí v podstate rušivo, najmä v častiach lyrických 
a meditatívnych. Zážitok z Debussyho hudby sa tak oslabuje 
a vytráca . 
Oveľa kompaktnejšie pôsobí interpretácia Ravelovej Intro
dukcie a allegra pre harfu , s láčikové kvarte to, flautu a klarinet 
(v interpre táci i M . Ju rkoviča, J . Luptáčika, K. Novák ovej 
a Filharmonického kvarteta). Dalo by sa povedať, že v tejto 
Rave lovej hud be sú zosobnené všetky tvo rivé kánony hudby 
impresionizmu. Svet modálnych súvislostí premietnu tý v hori
zontálnych i vertikálnych tendenciách, mäkkosť a senzit ívna 
poddajnosť myšlie nkových líni í a nesmierne bohatá farebnosť . 
Ravelova hudba neraz zvádza inte rpre tov až k hype rtrofické
mu hedonistickému výkladu; no v tomto prípade bo l prístup 
k interpre tácii vyvážený a výrazove nepredime nzovaný. Tu 
bo la zvuková jednoliatosť naprosto zosúladená a jednoliata, 
i tu sú nespočetné možnosti tvorivých výkladov hudby. Záve
rečná časť te jto malej komornej kolekcie patrí hudbe A. 
Roussela - j_eho Serenáde pre fl au tu, husle, vio lu , vio lončelo 
a harfu op . 30 (v interpretácii M. Jurkoviča, J. Skofepu. J. Pe
troviča, P. Sochmana a K. Novákovej) . J e dobre , že sa tomuto 
auto rovi začína venovať čoraz väčši a pozornosť . Veď Roussel 
načre l plným prie hrštím nielen do sveta impresionizmu, ale i 
dedičstva klasicizmu a prirodzene francúzske j hudby. Bol ve ľ

kým syntetikom svojej doby, majstrom po loštýlovýeh oscilácií 
- no pritom jeho hudobná reč znela výsostne francúzsky. 
I Sere náda je toho živým dôkazom . Je dobré, že touto boha
tosťou výrazu je obdarená i in terpretácia, ktorej naozaj nič ne
možno vyčítať. 

* 
Johann Nepomuk Hummel 
OPUS STEREO 93111895 

Bratislavský rodák J . N. Hummel sa právom dostáva do 
trvalej pozornosti edičných plánov vydavateľstva OPUS, veď 
je ho tvorivý odkaz patrí právom k vcl'kým hodnotám minulos
ti . Je ho meno je na Parnase zlatého ve ku hudby -obdobia kla
sicizmu. H ummel však výrazne načal i novú štýlovú kapitolu 
hudby. Preto je d i eťaťom súmraku klasicizmu a brieždenia ro- · 
ma ntizmu. čoho priamym dôkazom je aj jeho hudba stojaca 
na prahu dvoch štýlových svetov. Dokumentuje to i nová gra
moplatňa vydavateľstva O pus- s dielami , ktoré reprezentujú 
tie to dve štýlové epochy klasicizmus a roma ntizmus. Sonátu 
pre violu a klavír Es dur o p. 5 č. 3 (v interpretácii M. Telecké
ho a H. Gáfforovej) možno nazvať dielom mozartovského ja
su, i keď svet Hummelovej me lodiky je výsostne svojský a ne
opakovatel'n ý. Hummel totiž oslabuje tradičn ú metrorytmickú 
pulzáciu výzoru kantilén . Vnáša do nich novú asymetričnosť 
nie len v harmonickom pozadí , ale i v ornamentike, vo fioritú
rach , k toré lemujú nesmierne vynaliezavú tvarovosť jeho hud
by. Preniká do nej prvok, ktorý pociťuj eme ako novú kvalitu 
vnútorného času , pulzácie a priestoru . Tieto momenty predur
čujú i tvárnosť in terpretácie , ktorá znesie oveľa voľnejší vý
klad než hudba Mozar tova či Beethovenova. V tak omto duchu 
teda pristupovali k Hummelovmu dielu obaja interpreti. Vý
klad Humrnelovho diela vyznel pútavo a presvedčivo. 

Do romant ického sveta nás vovádza ten istý Hummel v So
náte pre violončelo a klavír A dur ( interpreti J . A lexander , A . 
Cattarino). Táto hudba nie je zaujímavá len z hľadiska štýlo
vého prerodu hudby. Vieme, že Hummel bo l znamenitým kla
viristom - dokonca jedným z najväčších vo svoje j dobe . Práve 
v tomto diele dostáva sa klavír natoľko nad violončelo , že by 
sme mal i hovoriť skôr o Sonáte pre k lavír a violončelo. Hum
mel tu s klavírom pra~uje priam koncertantne, ešte i charak
ter hudobných myšlie nok je uspôsobený pre kladivkový ná
st roj so sprievodom s láči kového nástroja. Preto nebo lo možné 
ani interpretačne zabudnúť na to dominantné. A tak podiel 
violončela je tu le n sekundárny. To to obrátené poradie hie rar
chie neoslabuje samotnú hodno tu znajúcej hudby, je j plnokrv
nosť , vynaliezavosť a nápaditosť . Je zre jmé, že H ummel ako 
skladateľ tu myslel na hudbu v zaj atí predstáv klavírnej poeti
ky, čo si treba pri počúvaní diela jednoznačne uvedomiť . In
terpretácia je i tu kultivovaná, vznetliv9 vypovedaná a pocho
pená. O rnamentiku, kto rá o bopínala k lasické kantilé ny na
hrádza koncertantná hravosť , brilantnosť klavírnej sadzby, 
rozohranosť prstových pasáží, stupnicových behov a rozkla
dov. I tu si uvedomujeme , že práve hypertrofiou fiouritúr , ich 
rozkladaním , dotváraním a zmnožovaním rodil sa brilantný 
sloh ranoromantickej hudby, široké girlandy nových ozdôb, 
ktoré akoby na novo vykladali tvárnosť kant ilén. Na týchto 
dvoch sonátach vidieť záblesky štýlového prerodu v 'rámci jed
nej ume leckej osobnosti. V iných vývojových podmienkach sa 
zopakoval tvorivý osud Bachových synov, čo je vždy úloha ne
smierne krásna , no rovnako nevďačná. Vraví sa, že tí , čo veci 
objavuj ú , nachádzajú - nikdy nemajú úžitok z vecí, ktoré mali 
šancu uzrieť ako prví. Až ďalš ie generácie si pr isvojovali výdo
bytky vynálezov. I Humme l patrí k týmto vynálezcom - umel-

com , ktorí žili a tvorili na úsvite nového štýlového prelomu. 
Po i'lom už prišie l Cho pin, Liszta ďa lš í velikáni ľudského du
cha , aby žali z úrody, kto rá bola zasiata . 

IGOR BERGER 

Operné transkripcie pre husle a orchester 
(Ernst, Rimskij-Korsakov, Sarasate, Wieniaw
sld. 
Adam Han-Gorski, husle. Slovenská filharm~ 
nia, dirigenti Zdislaw Szostak, Bystn'k Režucha. 
OPUS 9310 2000. Digitálna nahrávka. 

K tomuto titulu O PUS-u som zaujal odmietavé stano visko 
hneď po vypočutí (ak nespomeniem pocit údivu , keď som ho 
prvý raz zbadal v regáloch predajne). Riadiac sa heslom, že 
kategorické výroky nevystihuj ú hfbku problému, ktoré ma 
v súvislosti s platňou napadli. Isté je , že v priebehu 19. storočia 
kompozičná metóda transkripcií po pulárnych dobových skla
d ieb stála v popred í a zaoberali sa ňou aj najväčš í majstri. Pre
' to sa môže zdať, že nový titul OPUS-u zaplňa medze ru vo vy
dávaní takýchto prejavov l'udskej tvorivosti. Domnievam sa 
však, že v dnešných časoch sme sa dopracovali k podstatne od
lišnej predstave o kvalitách hudobného zážitku , resp. o akých
si písaných, č i nepísaných normách vo sfére umeleckého zážit
ku. Sladké melódie týmto normám ani zďaleka nevyhovujú . 
Ďalšou oblasťou je o tázka hráčskej disponovanosti sólistu 
Adama Hana-Gorského. Neupieram mu v žiadnom prípade 
jeho majstrovstvo, virtuozitu , tá sa však predsa le n dala de
monštrovať aj v inom kontexte .. . A to už vôbec nevravím 
o premrhanom tvorivom potenciáli dirigentov a h ráčov Slo
venskej filharmónie. Závažným argumentom všetkých firiem 
j e popularita každé ho titulu . O recenzovanom si však dovolím 
zapochybovať a ak sa mýlim, nemôžem sa ubrániť pripomien
kc o tol'ko d iskutovanom probléme estetickej výchovy, kto rá 
by sa mala predovšetkým opierať o skutočné kvality , nie o jed
nostranne zamerané a samoúčelné výstrelky hraničiace v ne
jednom prípade s gýčom! Iné "druhové" zarade nie sa mi ne
zdá byť priliehavé napríklad v súvislosti s Fantasie bri liante na 
pochod a romancu z Rossiniho opery O ttelo pochádzajúcou 
z pera H einricha Wilhelma E rnsta ale bo v súvislosti s Fantá
ziou na témy z opery Z latý kohúti k Niko laja Rimského-Korsa
kova, ktorú vytvo ril huslista E frem Z imbalist. A propó , prečo 
sa na obale p latne o bjavilo meno Rimského-Korsakova? Po
chybujem, že by sa tento majste r podpísal pod predkladaný 
výtvo r. Titul O pe rné transkripcie môže poslúžiť študentom hu

. dobných škô l ako študijný materiál. Opäť nechcem znižovať 
alebo dehonestovať ume nie A. Hana-Gorského, no spomenutí 
poslucháči škôl vyvíj ajú dostatok aktivity na to, aby boli 
v kontakte s na hrávkami zahraničných firie m, kde sa v kataló
goch skvejú me ná najväčších majstrov. A ni to to oddôvodne
nie ·.na teda ne uspokojila napriek tomu. že som si ho doslova 
ume lo vykonštruoval, neveriac, že motivácia realizačného 
a predrealizačného tímu OPUS-u by sa uberala smerom k d i

.daktickým pomôckam . Odmietavé stanovisko teda ostáva 
a rovná sa približne stanovisku voči platniam Hooged on Cla
sics alebo Music for You. Nový spôsob hospodáre nia v O PUS-e 
akoby nebol naklonený priaznivcom tzv. "vážnej " hudby - si
tuácia v predajniach vydavateľstva ma o tom stále viac pre
sviedča. Predsa však , pre tých, k torí sa naprie k varovaniu roz
hodnú uvažovať o zakúpení platne O pe rné transkripcie, uve
diem ostávajúce informácie. Okrem dvoch spomenutých d iel 
pr ináša titul Sarasateho Koncertnú fantáziu na témy z Bizeta
vej Carmen a Wieniawského Fantáziu na té my z Gounodovej 
opery Faust a Margaréta. Zvuková kvalita nahrávky je p lne 
uspokojivá, výkon umelcov takisto. OPUS spo lupracoval pri 
realizácii s rakúskou fi rmou Ars Vienna , Ltd . 

* 
Modest Petrovič Musorgskij - Maurice Ravel: 
Obrázky z výstavy. 
Maurice Ravel: Bolero. 
Symfonický orchester Československého rozhla
su v Bratislave. Dirigent Ondrej Lenárd. 
OPUS 9110 1937. Bolero - digitálna nahrávka. 

O brázky z výstavy a Bolero predstavujú akúsi dvojicu kom
pozícií , ktorá už roky putuje ruka v ruke v katalógoch mno
hých svetových gramafónových firiem . Takáto dramaturgia 
LP platne poskytuje j edinečnú 'príležitosť vychutnať symbiózu 
dvoch skladateľských poetík , ktoré napriek odstupu v čase 
a v priestore žijú od počiatku v dvojjedinej podobe. Okre m 
nezvyčajnej popularity Kartinie k a Bolera zohrala pri zaradení 
titulu do edičného plánu OPUS-u istotne nemalú úlohu a j 
účasť dirigenta Ondreja Lenárda , umelca priam predurčcného 
na interpretáciu rozmerných symfonických proje ktov 19. a is
tého výseku 20. storočia. Známa je aj zvuková disponovanosť 
Symfonického o rchestra Čs. rozhlasu. Nahrávka Musorgského 
cyklu je prevzatá z produkcie Čs. rozhlasu v Bratislave a z hľa
diska kvality záznamu nie je práve najideálne jšia; p ri počúvaní 

ma rušil dlhý dozvuk a čiastočná zastretosť orchestrálneho zvu
ku . Napriek týmto handicapom je zretel'ná práca dirigenta , 
kto rý upriamil pozornosť už tradične na precízne diferencova
nie väčších tektonických blokov, no nepovšimnutá neostala 
ani dro bná detailizácia jedno tlivých línií hudobného pradiva. 
Z huste j faktúry O. Le nárd miestami doslova " preparuje" 
zdanlivo skryté utaj ené par ty a tým vynikajúco obohacuje fa
rebné spektrum Ravelovej kongeniálnej inštrumentácie (po
jem " inštrume ntácie" tu treba chápať v tom naj tvorivejšom vý
zname) . Práca so zvukom orchestra je v Le nárdovej koncepcii 
zapojená do príznačnej chara kterizácie jednotlivých "obráz
kov" , v ktorej nechýba agresívna · útočnosť a mysterióznosť 

Skriatka , archaická vážnosť a melanchó lia Starého zámku, 
roztopašnosť Tuilerií , ťažkopádnosť a gigantizmus o brazu 
Bydlo , p riam až neuveriteľná gracióznosť a brilancia Kuri atok 
v škrupinkách, dvoj tvárnosť portrétov ·dvoch Ž idov, vzruch 
a vzlet výjavu z trhu Limoges , veľkoleposť a príkra kontrast
nosť epochálnej kartinky Katakomb s krehkým a bizardne vy-

znievajúcim epilógom Cum mortuis in Ii ngua mortua , drama
tizmus Domčeka Baby-Jagy a lesk Vcl'ke j brány. Každá z vý
razových polôh (a všetko sa nedá vymenoval) našla v koncep
cii Ondreja Lenárda svoje uplatne nie . Ravclovo Bolero , sní
mané digitá lnou technikou , je z hl'adiska technickej realizácie 
rozhodne vydarene jšie a menej kazové . Bole ro je v podstate 
pr íležitost' p re hráčov orchestra , kto rí majú v rámci prechádz
ky symfonickým orchestrom možnosť prezentovať svoje maj 
strovstvo. Rozhlasoví symfonici sa te jto šance chopil i vcelku 
úspešne, hoci pri interpretácii typické ho ostinata sa miestami 
vytráca zvuk dychových nástrojov (najmä fagotu). Bolero za
ujme naj mä koncentrovaním gradačnej kulminácie až do po
slednej fázy kompozície, kedy zvuk narastie náhlejšie, než je 
bežné pri iných interpretáciách. 

Ku kladom platne, ktorá je na pultoch predaj n í už dlhšiu 
dobu, patrí uvede nie minutáže nielen pri celkoch , ale aj pri 
jedno tlivých "kartinkách" . Diskutabilné je riešenie prednej 
strany obalu , kde domin uje baletný námet , ktorý sa síce týka 
Ravclovho Bole ra, no n ie vel'mi vystihuje atmosféru Musorg
ského cyklu. 

IGOR JAVORSKÝ 

* 

Peter Dvorský in Concert 
Peter Dvorský 
Symfonický orchester Čs. rozhlasu, Bratislava 
Dirigent Ondrej Lenárd 
Opus, 1988 

Digitálny záznam koncertu našej o pernej "j edn ičky" Petra 
Dvorského za spoluúčinkovania Symfonického o rchestra Čs. 
rozhlasu v Bratislave s dirigentom Ondrejom Lenárdom na 
BHS '87 možno zaradiť k najle pším edičným činom vydavateľ
stva O pus. Táto g ramofónová platiía si z viacerýcH aspektov 
naivyššie hodnotenie skutočne zaslúži. 

· Sťastný bol už prvotný nápad dramaturgie BHS pripraviť pre 
početných priaznivcov Petra Dvorského jeho galakoncert 
v Sportovej hale na Pasienkoch , ktorý mnohí kritici označili za 
jedno z vrcholných festivalových podujatí. Živá nahrávka 
umožňuje zopakovať si tento j edi nečný umelecký zážitok , zá
rover"l verifikova ť s patričným odstupom frenetic.ký úspech u päť
tisícového davu nadšených divákov. 

Takmer dvojhodinový recitál zachytený na dvoch dlhotrva
júcich platniach jednoznačne potvrdzuje jedinečnosť spevác
keho majstrovstva nášho prvého teno ristu - jeho výkon má 
atribúty až Štúd iovej nahrávky, obohatenú navyše o zážitok 
bezprostredného ohlasu posl ucháčov. Záznam je svedectvom 
zvlášť priaznivých oko lností, šťastnej paralelnej kulminácie fy
zických, psychických a umeleckých dispozíci í umelca, ktoré 
podmienili perfektný výsledok. Dvorského mäkký, svietivý te
no r s kovovými výškami, dokonale ohybný, tvárny, so širokým 

. výrazovým a dynamickým diapazónom sa tu bezpochyby zara
dil k najlepším svetovým bel cantovým hlasom . Pritom nejde 
o bezduché predvádzanie krásneho h lasu , ale o dokonale tech
nicky pripravený nástroj kreujúci do na jjemnejšfch nuansov 
imanentný obsah každej sklad by. Ako všetci naozaj veľkí spe
váci stvári\uje jednotlivé árie a p iesne ako výpoveď - drama
tický útvar na malej p loche s presne vystupňovaným výrazom , 
napätím i katarziou. 

Program zostavený prevažne z talianskeho repertoáru j e 
rozdelený na dve-časti. Prvú polo vicu tvoria známe tenorové 
árie z Verdiho (Rigoletto , Aida) a Pucciniho (T osca, Turan
dot) opier, kto ré dopfňa ária Dona Josého z Bizetove j Carmen 
a Masse netov Werther. Nie vždy sa podarí v rámci živého kon
certu interpretovať všetky čísla na kvalitatívne rovnakej úrov-. 
ni. V tomto prípade je však latka dokonalosti postavená v kaž
dej árii mimoriadne vysoko a každá inte rpretácia si zaslúži epi
teton špičková. Nechýba ani povestné perfektne zaspievané 
svietivé "c" v známej Kalafovej árii Nessun do rma z Pucciniho 
ope ry Turandot. Úloha Symfonického o rchestra Čs. rozhlasu 
je v o boch častiach koncertu nie len sprevádzajúca; teleso so 
svojím šéfdirigentom O ndre jom Le nárdom podáva celkove 
veľmi kvalitný výkon , pričom sa prezentuje i v štyroch samo
statných orchestrálnych vstupoch. Prvú polovicu nahrávky veľ
mi dobre rámcuje br ilantne podaná predohra z Carmen a na 
záver Massenetova Meditácia s ma jstrovsky zahraným muzi
kálnym husľovým sólom koncertné ho majstra o rchestra Vikto
ra Simčiska. 
Slnečné , žiarivé farby talianskych a španie lskych piesní , vrá

tane populárnej Torna a Suriento , Granady , O sole mio a Du
síkovej Piesni o rodnej z~mi tvorili druhú, odľahčenejšiu polo
vicu nahrávky, opäť v dokonalej interpretácii a tiež s viacerými 
Dvorského typickými "vysokými céčkami". 

Populárne lade ným repertoárom poteší platňa široký okruh 
poslucháčov , pritom však vysokou interpretačnou úrovňou só-
listu i orchestra je prfťažl ivá i pre operných labužníkov. , yy,)i 

MA RTINA HANZELOVA fiLJ 



e VÝSTAVA EUGEN SUCHOŇ V BANSKEJ BYSTRIC I. V Literá rnom a hudobnom múzeu 
v Banskej Bystrici otvorili 27. j a nuá ra 1989 výstavu Eugen Suchoň (život a dielo) , ktorú pripra
vilo Slovenské národné múzeum v Bratislave. Slávnostný príhovor predniesol a utor scenára 
PhDr. Vladimir Čížik . V kultúrnom progra me odznela piesňová, zborová a klavírna tvorba 
Eugena Suchoňa v podan í klaviristky Da riny Turňovej, sólistky opery DJGT Oľgy Hromado
vej a Speváckeho zboru Matice slovenskej s dirigentom Branislavom Vargicom. Pracovníci 
LHM výstavu a ktuá lne doplnili o premietanie video1.áznamu z premiéry tretej inscenácie opery 
Krútňava v Opere DJGT v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutocnila 18. ll. 1988. Vernisáže sa zú
častnili ideologick í tajomníci SKV KSS Anton Podolec a OV KSS O ndrej Petro, riaditelia a zá
stupcovia kultúrnych inStitúci i a ďalši záujemcovia. 

Na snímke z oivorenia výstavy zl'ava O. Pet rov, A. Podolec, J . Borguľová, riaditeľka LHM, 
V. Čížik. Snímka V. Béreš 

e SOŇA ZEJDOVÁ a ZDENEK KÁRNÝ, sólisti ŠD v Brne pohostinsky účinkovali l. febru
ára v Čajkovského balete Labutie j azero. Umelci, ktorí v súčasnosti patr ia k j eho najlepším 
hlavným predstavitel'om, svoj ím vyn ikajúcim výkonom nadchli obecenstvo a všetkých spolu
účinkujúcich inšpirovali k mimoriadnym výkonom. 

-AP

e SHS UDELILA ČESTNÉ UZNANIA. V rámci 14. rocnika Novej slovenskej hudby udelila 
Slovenská hudobná spoločnosť zasl. !Jm. dr. l~udovítovi Rajterovi a prof. J ánovi Pragantovi 
čestné uznanie za zásluhy o hudobnú výchovu mládeže. Cenu pred koncertom Ateliér mladých 
odovzdal oceneným predseda SHS zasl. um . prof. Miloš Jurkovič. 

e SVIATOK ZBOROVÉHO SPEVU. Pr i pr lle:tltostl osláv 44. výrocla oslobodenia mesta 
a okresu Vra nov p rip ravili v Dome kultúry vo Vr anove nad Topl'ou Festival mestských spevác
kych zborov. Organizátormi podujatia boli MsNV a MsKS Vranov. Na festivale sa predstavilo 
šest' domácich a d va host'uj úce zbory. Hravým , bezprostredným prejavom zaujali deti mater
ských škôl zo súboru Slniečko, po nich sa predstavili školské a mimoškolské zborové telesá. Na 
záver vystúpil Spevácky zbor učiteľov vranovského okresu a hosťujúce súbory - komorný žen
ský spevácky zbor Družba z Banskej Bystrice a mládežn ícky spevácky zbor Bel canto z O lo
mouca. Odbo rná porota udelila cenu za najlepšiu interpretáciu diel slovenských skladateľov ve
novanú krajskou SHF dievčenskému speváckemu zboru Ozvena pri MsKS a ODPaM Vranov. 

K dobrej propagácii festivalu prispela aj čs. televízia , rozhlas Košice a iné masmédiá. Novin
kou podujatia bola vlastná znelka (od. J . Podprockého) a premieta nie videozáznamov v centre 
mesta z predchádzajúceho fes tivalu . 

-V. K. 

Spevácky zbor učiteľov vra novského okresu. Snímka : a rch ív HŽ. 

e PhDr . VLADIMiR čfžiK účinkoval 8. 2. v košickom Dome umenia na koncerte pre členov 
Klubu hudobnej mládeže pri ŠF v Košiciach. 

Odborne uvád zal výber z tvorby F. Chopina , ktorý aj sám inter pretoval. V nasledujúcej be
sede odpovedal aj na otázky príto mných poslucháčov. 

e V rámci tradičných matiné pre mlad ých poslucháčov pripravila Štátna filha rmónia Košice 
S. februára koncer t zo skladieb inšp irovaných d žezom . Zaznel Ha lf-time B. Martinu, známe 
melódie J . Kerna, J , Merciera a H. Carmichaela \(sklad be I ' ll Remember C lifford upravené 
a Interpretované mladým slovenským trúbkarom Jurajom Ba r tošom. Na záver koncertu zara-

Hž 
dil dirigent Róber t Stankovský suitu z muzikálu L. Bersteina West Side Story. · 

-ja -

Významné životné jubileum oslávil 
22 . februá ra hudobný skladateľ národný 
ume lec prof. Jifí Pauer. Jeho vzťa h k hudbe 
sa fo rmoval a rozvíjal už v detstve v blízkosti 
ľudových muzikantov. Rád spomínal. keď 
ako malý chlapec hrával na trúbke. ktorú na
šiel kdesi na povale a ktorá sa mu neskô r 
kamsi stratila . .. 

Za vojny študova l súkro mne kompozíciu 
u O takara Šína. po tom na p ražsko m konze r
vatóriu u Aloisa Hábu a svoje štúdium zavŕši l 
na Akadémi i muzických ume ní v t riede Pavla 
Bofkovea. Po absolutó riu vstupuje do hu
do bného živo ta ako zre lá osobnosi. deliaca 
svoju bo hatú a ktivitu medzi č i nnosť sklada
teľskú a o rgani záto rskú, neskôr k nim p ri
bud la a j činnosť hudobno-pedagogická. 

Zastáva l rad významných fun kcií - v Hu
dobnej a .artistickej ústredni. na Min iste rstve 
ško lstva a kult úry, v Ochrannom zväze au
to rskom , vo Zväze .českos lovenských sklada
teľov. V prvej polovici päťdesiatych rokov 
pôsobil vo funkci i šéfa o pe ry Národného di-. 
vadia v Prahe. Veľm i významné je obdobie 
rokov 1958 až 1980. kedy stál na če le Českej 
fil harmó nie ako umelecký riaditeľ a význa m: 
ne sa zaslúžil o jej umelecký rast. 

Láska k divad lu ho napoko n opäť priviedla 
do Národného divad la - tentoraz do funkcie 
riadi teľa . Toto prostredie je mu bytostne 
blízke : sám má a ko auto r na ko nte celý rad 
o perných opusov - od absolven tskej opery 
p re de ti Ž.vanivý slimejš. cez histo rickú fres
ku Z uzana Voj ífová, až po Zdravého nemoc
né ho podľa Mo liéra. Všetky me nované ope
ry má v súčasnosti naša prvá scéna na reper
toári a i ostatným venuje trva lú pozornosť , čo 
svedčí tiež o ich obľube u obecenstva. 

Paucr sa však nezameriava len na žáner 
hudobno-dramatický; neoddeliteľnou· súčas
ťou jeho tvorby sú diela symfonické (Pany
ch ída , In iciály, Canto fes tivo, Symfónia pre 
sláčiky) , ko ncertantné (konce rty pre fagot , 
trúbku, hoboj , lesný ro h) a ko mo rné (štyri 

Snímka ČSTK 

sláčikové kvartetá, dychové kvinteto, k lavír
ne trio. vi,olonče lovú sonúta . skladby s kon
certan tnýrn využi tím sólových dychových ná
strojov) . Je ho hudba sa vždy vyznačuj e svie
žou melod ikou a vý razom klad ných život
ných pocitov. 

A ko p ro feso r sk ladby na pražskej AMU 
vychoval už rad skladate ľov - príslušníko v 
stred nej i mladšej sk lada te ľskej generácie , 
kto rä sa úspešne uplatiluje v českom hudob
nom živote. Za všetkých menujme O . Kvé
cha, M. Kubičku , J . Filasa , J. Gemro ta 
a H. Bartoiia. 

Pracovné a tvorčie výsledky Jiffho Paucra 
bol i veTa razy spoločensky ocenené, v ro ku 
1979 mu bol udelený titu l národného umelca. 

VLADIM ÍR TIC HÝ 

OOD~ . Dm~ ®Lľ[]Oí]D!J D® 
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ISTIT UT O EUR O PEO v Taliansku , kto
rý o rganizuje jazykové kurzy p re cudzincov 
a kurzy a seminá re v oblasti ume nia a hudby, 
ponúko l Slovenskému hudo bnému fo ndu 
4-týždňový seminá r (40 hod in) v ľubovol'nom 
termíne p re záujemcov o taliansku operu. 
Vstupné na seminár, ktorý vedú vyučujúci na 
Ko nzervató riu ,.Luigi Che rubíni" vo Floren
cii, je 90 000 lír. 

ISCM Wo rld Music Days 1990 budú pre
biehat' 22. - 30. septembra v Oslo. Cieľom 
festivalu je získať diela sk ladateľov celého 
sveta a vytvoriť obraz stavu súčasnej hudby. 
Podmie nko u účast i na festivale sú diela ko m
po nované po roku 1984, zaslané na organi
začný výbo r do l. júna 1989 . 
Súťaže 

l . Internatio nal Vocal Competition for 
Mascagni O pera Singers sa bude konat' v Li
vorne (Taliansko) v aprfll a máji 1989. Súťaž 
je vypísaná pre spevákov všetkých národnos
tí vo veku 18- 35 ro kov , sú ťažiacich v 5. ka
tegóriách. Vstupné je 50 000 lír , uzávierka 
prihlášok 15. 4. 1989. 

5 . medziná rodn;\ sút'až pre s láčikové kvar
tl'tá Karl Klingf'r Prel~ bnde p rebiehat' 
v dňoch 27. 8 . - l. 9. 1989 v Mnfchove. Súťaž 
je určená účastníkom všetkých národnost í. 
pod mienkou je vek čle nov kvarteta - súčet 
rokov nesmie byť vyšší než 128, naj starší člen 
kvarte ta nesmie prekročiť 37 rokov. Vstupné 
je 100 OM , uzávierka prihlášok l. 7. 1989. 

XXII. International Piano Competition 
" Margucritc Long - .Jacques Thibaud", ktorá 
sa uskutočn í v závere roka 1989 v Paríži, je 
vypísaná p re klavi ristov od 16 do 30 ro kov. 
Prihlášku treba poslať na sekre tariát súťaže 
do 15. 9. 1989. 

Témou 28. International Competition for 
Symphonic Composition Premio Citta d i 
Triesle 1989 je dvoj ko ncc rt (pre dva sólové 
nástro je a symfonický o rcheste r bežného o b
sadenia). Skladate lia všetkých národností 
bez ohran ičen ia veku môžu poslať nepredve
dené , nepuhlikované skladby na sekre tariát 
súťaže do 31. 8. 1989. 

-JS-

KONKURZY 
Riaditeľstvo Konzen ató ria v ~iline ' 'YPisuje konkurz na obsadenie miesta: 
- učiteľa hry na klavíri a korepetfcie, s nástupom od l . septembra 1989. 
Uchádzači s ukončeným vysoko~kolským n delaním hláste sa na riadltel'stve ~koly. 
Žiadosti so stručným životopisom adresujte na riaditeľstvo Konzen atória, ulica Marxa 

Engelsa 12, 010 OO Žilina. Cestomé hradíme len prijatým uchádzačom • 

••• Riaditeľ ~tátneho komorného orchestra v Žiline vypisuje ko nkurz na o bsadenie týchto 
miest: 

- hničov na husliach, 
- hniča na kontrabase, 
- hničov na violončele, 
- hniča na naute. 
Podmienkou prijatia je absolvovanie konzenatória, alebo V~ - hudobný s mer. 
Konkurz sa skladá: zo sólovej hry pomalej a rýchlej časti skladby z obdobia klasicizmu 

a skladieb podfa vlastného výberu, hry z orchestrálnych pa rtov. Uzávierka prihlá~k je 
IO. marca 1989. S lobodným poskytneme ubytovanie. Cestomé hradíme len prijatým uchá
dzačom. Uchádzači budú pozvaní na konkurz- p ísomne. Prihlá~ky poslei!Yte na adresu: ~tát
ny komorný on:hester, Dolný val 47, 011 28 ŽIUna. 

• •• Riaditeľ Novej scény v Bratis lave vypisuje konkurz na o bsadenie m iest: 
- člen baletného zboru - muži lY ženy, 
- člen speváckeho zboru - bas. 
Prlhlá~ky s krátkym životo pisom, s uvedenfm n dela nia a praxe zasiei!Yte na adresu: Nová 

scéna, Žimostenská l , 812 14 Bratislava. Tennfn konkurzu bude uchádzačom oznámený pf
somne. Cestomé hradíme len prijatým uchádzačom. 

••• Ľudová ikola umenia v Novej Bani prijme pre ~kolský rok 1989/90: 
- učiteľa hry na klavíri, 
- učitefa hry na dychových nástrojoch. 
Manželská dvojica vítaná. Byt v novostavbe k dispozicii. Podmienka: absolutór ium kon

zen atória. Nutný osobný dohovor. Tel.: Nová Baňa 915588. 



Stretnutie s krajanom 
Rudolfa Firkušného som poznal ako klavi ristický pojem 

dlho predtým, než som poču l jeho umenie z nahrávok. Prvý 
raz mi o iíom ešte v detstve rozpráva l môj otec, ktorý bol istý 
čas spolužiakom Firkušného na gymnáziu v Bučoviciach pri 
Brne . 

Mal som možnosť zúčastni ť sa v novembri 1988 na koncerte 
v londýnskej Barbican Hall , kde Rudolf Firkušný hral s 
Londýnskou fi lharmóniou pod taktovkou Leona Botstcina 
Brahmsovprvý klavírny koncert d mol. Toto mohutné, symfo
nicky koncipované dielo , s rovnocennou zložkou orchestrál
nou i klav írnou a veľmi ná ročným klav írnym partom zahral 
Firkušný nesmie rne sviežo a plasticky , poslednú časť nasadil v 
neobyčajne rýchlom tempe, ktoré udržal až do konca. Jeho os
lnivá virtuozi ta však nebola samoúčel ná , ale logicky vyplynula 
zo zvolenej umeleckej koncepcie. 

Nechcem sa však venovať hudobnej kritike, ale umeleckej 
osobnosti Rudolfa Firkušného. Má veľmi široký repertoár , po
č ínajúc Scarlattim a konči ac hud bou zo zači atku nášho storo
čia . Jeho výnimočné hudobné nadanie sa prejavilo už v ranom 

Rudolf Firkušný 

detstve; v piatich rokoch prerástol schopnost i svojho prvého 
brnenského učiteľa a dostal sa k Janáčkovi , ktorý ho zasväco
val do tajov kompozície, bra l na premiéry svojich diel a ako 
hovorí Rudolf Firkušný, zah ŕňal ho sl adkosťami a otvoril preň 
brány hudby. Toto skôr tútorstvo ako vyučovan ie v ortodox
nom zmysle slova trva lo desať rokov, potom nasledovalo štú
dium na pražskej hudobnej akadémii- klavír u Viléma Kurza 
a kompozícia u Josefa Suka. Po absolvovaní odišiel Rudolf 
Firkušný do Paríža , kde mu vtedajší slávny klavirista a peda
góg Alfred Cortot povedaL že nepotrebuje učiteľa , ale publi
kum a namiesto hodín ho angažoval na koncert . ktorý sám di
rigova l. Po štúdiu u ďalšej klavírnej hviezdy 20. s toročia- Ar
thu ra Schnabela , podnikol Fi rkušný roku 1938 prvé koncertné 
turné po Spojených štátoch a o tri roky neskôr absolvoval vel'
mi úspešný newyo rský debut. V tom istom roku uviedol v Spo
jených štátoch po šesťdesiatich piatich rokoch opäť Dvofákov 
klavírny koncert za di rigovania sira Thomasa Beechama. Ten
to koncert aj nahral s Clevclandským symfonickým orche
strom pod taktovkou Georga Szclla pre spoločnosť Columbia. 
CBS a Phill ips. 

Spolupracoval s mnohými významnými dirigentmi o. i. s 
Brunom Walte rom. O ttom Klcmpcrerom. Leonardom Bern-

ste inom. Claudiom Abbadom. Karlom Bôhmom, Eugenom Or
mandym . Bernardom Haitinkom , LoriQ_om Maazclom. Zubi
nom Mchtom, André Previnom, Pierrom Boulezom, Erichom 
Leinsdorfom a ďalšími. 

Sedemdesiatsedemročný Firkušný prekvapuje nezvyčajnou 
vita litou a mladistvosťou, ako pianisticky, tak osobne. Jeho 
koncertný program je nabitý. V sezóne 1988-89 popri vystúpe
niach na severoamerickom kont inente- v Montrea le , Pittsbur
ghu. Seattle a inde úči nkoval v newyorskom Metropolitan Mu
seum ofr Art s programom zo skladieb českých skladateľov pri 
príležitosti 70. výroči a vzniku Ccskoslovenskej republiky a ab
solvoval rad koncertov v Európe. Na sezónu 1989- 90 plánuje 
turné po Japonsku , Španielsku , Taliansku , Škandinávii 
a USA. Popritom vystupuje takme r na vše tkých významných 
letných fes tivaloch - v Aspene , Edinburghu, Lucerne , Salz
burgu, Tanglcwoodc. 

Umélecký profi l Firkušného azda najlepšie. vystihuje kritika 
v Chicago Tribune zo 16. októbra 1988, uverejnená pod ná
zvom Firkušný nanáša živé obrazy. ,,Klaviristov takého inten
zívneho a hfadačského razenia ako Rudolf Firkušný bude vždy 
málo. a preto jeho výkon na ko ncerte v Bennett Hall bol viac 
ako recitál - bolo to vzdelávanie. Firkušný predstavuje klavír
nu ško lu , na ktor(! dnes natrafímc len zriedkavo. No bola 
zrejme zriedkavá aj v začiatkoch jeho kariéry. Hoci prvé de
saťročia nášho storočia oplývali skvelými klaviristami , Firkuš
ný s te lesňoval ojedinelý, východoeurópsky prístup k nástroju . 
Počujete v ňom plnokrvné farby, jagavý lyrizmus a nezastretý 
emocionálny výraz. Francúzi majú možno ľahší úder, Nemci 
sú možno punktičkárskejší, Rusi senzačnejší v techn ike , ale 
českí umelci ako Firkušný alebo l van Moravec využívajú pale
tu farieb a hudobného tkaniva tak , ako azda ani jeden z ich me
dzinárodne uznávaných súputníkov .. . Ako vždy na Firkušné
ho recitá loch , klenotmi jeho programu boli české skladby, v 
tomto prípade Leoš J anáček a jeho cyklus Po zarostlém chod
n íčku a Fantázia a toccata od Bohuslava Martinu ... " 

Rudolf Firkušný sa však n'evenuje iba sólistickej činnosti. Po 
celú umeleckú kariéru intenzívne pestoval komornú hru. Cas
to vystupuje s violončelistom G regorom Piatigorským , violis
tom Williamom Primroseom a známym Julliardovým kvarte
tom . s ktorým nahral Dvofákove Klavírne kvartetá op. 23 a 
27, Klavírne kvinteto op. 81 a Bagately op. 47. O krem toho 
pôsobí na Julliard School ako pedagóg, vedie majstrovské kur
zy a zasadá v porotách veľkých medzinárodných súťaží. 

Firkušný je veľkým propagátorom českej hudby, najmä die l 
Leoša Janáčka a Bohuslava Martinu , ktorých skladby nechý
bajú takmer ani na jednom z jeho recitálov a platí za poprednú 
svetovú autoritu v oblasti ich interpretácie. Pre firmu Deut
sche G ramophongeselschaft nahral s dirigentom Rafaelom 
Kubelfkom komple tné Janáčkovo klavírne dielo . 

S Rudolfom Firkušným som sa zhovára l počas prestávky je
ho londýnskeho koncertu . Prejavi l živý záujem o starú vlasť, 
pýtal sa na svojich generačných druhov Cikkera , Suchoňa, ve
del. že niektorí - ako Moyzes a Macudzinski. už nic sú v našich 
radoch . Hoci žije už dlhé desaťročia v Spojených štátoch, roz
práva perfektne po česky , bez najmenšieho náznaku anglické
ho prízvuku. Na moju otázku , či by prišiel hrať do Bratislavy, 
odvetiL že veľmi rád. Na Bratislavu si spomína , veď z 
Moravy do Bratislavy nikdy nebolo ďaleko. Patrí medzi veľké 
osobnosti, ktoré naše národy dali kultúrnemu svetu a vzťah k 
domovu napriek odlúčenosti a možno povedať svetoobčian
stvu nikdy nezaprel, počas svojej dlhej a veľmi úspešnej karié
ry ho vždy umelecky jednoznačne dokumentoval. Máme veľ
ké ho rodáka , ktorý nikdy nezabúda!. Zdá sa mi však , že my 
sme akosi pozabudli . Neprišiel čas tento dlh vyrovnať? 

OTAKAR KOI'UNEK 

Nová organizácia sovietskych hudobníkov 
Koncom min ulé ho roku bola v ZSSR založená nová 

inštitúcia - Asociácia hudobných ume lcov . Jej prvý 
predseda Vladim ír Nikolajevič Minin odpovedal na 
otázky časopisu Sovietskaja muzyka . 

Ako sa pozeráte na právnu stránku novej organizá
cie? 

- Asociáciu chápem ako spoločenskú organizáciu sa
mosprávy profesionálnych hudobných umelcov, akýsi 
predobraz budúceho umeleckého z väzu. Je zabudovaná 
v štruktúre V!Jezväzovej hudobnej spoločnosti . Jej vznik 
nadšene uvítal jednak široký okruh hudobníkov, ktorí 
snívali o "tvorivej streche nad hlavou" ui od čias koryfe
jov sovietskeho interpretačného umenia- Gen richa Nej
gauza a qavida Oistracha, jednak vedenie Všezväzovej 
hudobneJ spoločnosti. 
Čo považujete za hlavnú úlohu novej asociácie? 
- Našou úlohou je spoločne s Ministerstvom kultúry 

ZSSR fundovaným spôsobom ovplyvňovať !Jtátnu politi
ku v oblasti hudby . Caká nás veta práce v oblasti sociál
neho zabezpečenia a právnej ochrany hudobníkov, kto
rých postavenie je dnes takmer na úrovni stredovekých 
kaukliarov. Ďalej sú to otázky autorských prav pri tele
víznom i rozhlasovom vysie/an[ a gramafónových na
hrávkach, problémy noriem u orchestrálnyc}r hráčov a 
zboristov. Je tu otázka konkurzného systému, k torý je v 
posledných rokoch zjavnou brzdou rozvoja nášho inter
pretačného umenia, a mnoho ďalších problémov. Veď 
prevai ná väčšina noriem p latných v súčasnosti bola sta
novená bez akýchkol'vek vedeckých podkladov a bez . 
spoluúčasti ·samotných hudobníkov. Na ilustráciu tejto 
skutočnosti stač[ uviesť nasledujúci príklad: norma sta
novuje počet vystúpení pre člena symfonického orche
stra na 6 ai 8 do mesiaca, ale pre člena divadelného or
chestra na 25 ai 26 za to isté obdobie. K tomu netreba 
komentár. Osobitne vái nou úlohou asociácie bude rie
~·enie problém ov ochrany zdravia hudobníkov, profyla
xia chorôb z povolania. 

Kto sa môže stať členom asociácie? 
- Siroký okruh koncertných umelcov, členov symfo· 

nických orchestrov a speváckych zborov, pedagógovia 
všetkých stupňov hudobného školstva, lektori fi/harmó- . 
nií. 

Sovietski hudobní kritici sa doteraz len v obmedzenej 
miere zúčastňova li na spoločensko-hudobných akciách. 
Je predpoklad , že sa zapoja do práce asociácie a jej ve
dúcich orgánov? 

- Bezpochyby. Mali sme zvláštny rozhovor na túto té
mu. Kritici sa musia spoločne s výkonnými umelcami 
zúčastňovať na riešen[ všetkých problémov nášho hu
dobného iivota. Mimochodom, bude to značný stimul i 
pre roz voj samotnej hudobnej kritiky. Skrátka, budeme 
sa snaiiť o to, aby sa členmi výboru asociácie stali hu
dobníci všetkých špecializácií, všetci účastníci nášho hu
dobného "frontu". 

Je všeobecne známe , ako dávno nerobilo Minis
terstvo kultúry seriózny výber interpretov, ako sú ska
muflované zoznamy umelcov hosťujúcich po kraj ine a 
aký zhubný vplyv to má na záujem publika o koncerty. 
Má asociácia v úmysle zaoberať sa dôkladne týmito 
problémami? 

- Asociácia len nedávno vznik la. fa i ko moi no ui 
dnes, kým ešte nemá zvolený výbor, s určitosťou pove
dat', čo všetko sa stane predmetom jej pozornosti. Moja 
osobná mienka je tá, i e určité otázky zostanú tak ako aj 
doteraz l> kompetencii štátnych organizácií, predovšet
kým Ministerstva kultúry ZSSR. Druhá vec je, ie aso
ciácia bude povinná urobiť všetko pre to, aby i ivot sám, 
ak chcete, konkurenčný boj, sústavne korigoval naše 
predstavy o tom ,.kto je kto". Nemoi no i it' zo starých 
zásluh a titulov. Umenie je v podstate krutá zálei itost'. 
Od kai dého z nás vy i aduje dennodenné dôkazy talentu, 
majstrovstva a tvorivej vybavenosti. 

Prevzaté z časopisu 
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M. P. Musorgskij. Kresba O. Kondaurova 

Pri prflelitostll50. výročia narodenia M. P. Musorgského, 
ktoré UNESCO zaradilo do svetového kalendára pamätných 
výročí, reallzuje sa v celom Sovietskom näze celý rad význam· 
ných umeleckých podujatí. 

Vo Veľkom divadle v Moskve, pripravuje Ministerstvo kul
túry lSSR a RSFSR slámostné zasadnutie, na záver ktorého 
predvedú Musorgského operu Chovan§čina. Dňa 21. marca 
-1989 Moskovská a Leningradská filharmónia uskutočnia 
slámostné jubilejné koncerty. V ten istý deň Pskovská oblast· 
ná filharmónia slámostným večerom v tamojšom dramatic
kom divadle otvorí hudobný festival venovaný tomuto sláme
mu ruskému klasikovi. 
Počas slámostných dní všetky väčšie sovietske operné di

vadlá budú hrať skladateľovu n~významnejšiu operu Boris 
Godunov s n~lepšími sovietskymi spevákmi. Jaroslavská fil· 
harmónia napríklad plánuje v spolupráci so Štátnym zborom 

.zssR pod vedením V. Minina v rôznych mestách uviesť kon· 
certné predvedenie Musorpkého opier s ' n~lepšími sllami 
sovietskych divadiel. Pamiatke Musorpkého bude venovaná 
~ Všenäzová súťaž spevákov. 

Gramofónová firma Melodia vydá v tomto roku k skladate
ľomlU výročiu album Musorgského skladieb. Uskut~ní sa 
tlel veľa výstav v rôznych mestách lSSR a viacerými cyklický
ml reláciami bude skladateľovo dielo propagovať sovietska 
televízia a rozbJas. V Leningradskom divadle opery a baJetu 
S. M. Klrova uvedú novú inscenáciu opery Chovan§čina. 
V Moskovskom hudobnom divadle K. S. Stanislavského a V. 
N. Dančenka uvedú Borisa Godunova v autorskej verzii. Nový 
pohľad na Musorgského dielo iste prinesie .koncert 22. marca 
nazvaný Pamiatke Musorgského, na ktorom zaznejú vokálne 
cykly Bez slnka (v inštrumentácii J . Svetlanova); ~ek (v in
štrumentácii J . Bucka) a Obrázky z výstavy (v inštrumentácii 
S. Gorčakova). 

Z edície vydavate ľs t va MUZYKA. 

• 
Sovietske hudobné vydavateľstvo Muzyka vo svojich edičných 
'plánoch výrazne akcenhue 150. výročie narodenia M. P. Mu
sorgského. V roku 1989 vyjde prv}• diel z tridsať diel neho súbor
ného vydania Musorgského diela v redakcii G. Svlridova. V sú
časnosti vychádllijú ~ dve knižné práce: Musorgskij v spo
mienkach súčasníkov a Musorgskij a hudba 20 storočia . 

• 
V pozornosti vydavateľstva je~ nastáv~úce ISO. výročie naro
denia P. I. Č~kovského v roku 1990. Ui v tomto roku vyjde 
2-dlelny tematick~bibliograflcký katalóg skladateľových 

diel. 

Z edície vydavateľstva Sovietskij kompozytor 

• 
V edícii Novinky sovietskej hudby vydavateľstvo v roku 1989 
vydá o. i. 4. husľový koncert A . Šnitkeho , Komornú symfóniu 
E . Denisova , 7. symfóniu A. Terterj ana (partitúrt) klavírny 
výťah baletu V. Gavrilina Dom pri ceste. 

• 
K 100-mu výročiu narodenia poetky A. Achmatovovej, vyjdú 
dva zborníky vokálnych diel sovietskych skladateľov a mon~ 
grafia B. Kaca a R. Tlmenčika Anna Achmatovová a hudba. 

• 
Tvorbe Vsevoloda Mejerchoľda j e venovaná kniha Meje r
choľd a hudobné divadlo . 

• 
SOVIETSKU KOMPOZ YTOR- HA NS SIKORSKI - sa bu· 
de nazývať spol~ný podnik, do ktorého vstúpilo sovietske 
hudobné vydavateľstvo a známe západonemecké hudobné vy
davateľstvo. Od tejto kooperácie sa očakáva výraznejšie up- HŽ 
latncnie sovietskej hudby vo svete. 



Vedúci hudobného 
oddelenia BBC v Lon
dýne Graham Melville
Mason bol počas BHS 
'88 už po štvrtýkrát 
hosťom Slovenského 
hudobného fondu. Je
ho, o českú hudbu už 
vyše dvadsať rokov, o 
slovenskú viac než šty
ri roky trvajúci záujem 
vyústil do trvalého 
vzťahu k našej kultúre, 
ktorý má byť koruno
vaný výskumnou prá
cou a knihou na tému 
Hudba v teskosloven
sku v 2. polovici 19. a v 
20. storočí. Táto sku
točnosť, ako aj fakt, že 
pán Melville-Mason 
bol jedným z koordiná
torov Dní britskej hud
by v tSSR, boli podne
tom na rozhovor, týka
júci sa spomínanej prá
ce i názorov na náš hu
dobný život. Graham Melville - Mason Sn ímka A. Palacko 

Aký máte na to dôvod a v čom vidite hodnoty vých nástrojov založil môj kolega Pete r Wil-
ich hudby? liams- pozn. G . M. M.). Na univerzite v 

- Nazdávam sa . že moj a kritickú poznúm- Ed inbu rghu som p rednášal dvadsať ro ko v 
ka sa d o istej miery dotýka i ~trcdncj gc m:rá- pop ri práci muziko lóga. ko nk rétnejšie - hu-
cic. te j sa však už podar ilo h l'ada i a nach;í- dobného histo rika. Až v ro ku 1979 so m prc-
clza i . hoci p ri dostatočnej mie re ko ntaktov. šiel do t c raj~cj funkcie do BBC v Lo ndýne. 
najmli v rn ludom veku , by pnwdcpod obnc V Edi nbu rghu som bo l aj festivalovým po-
ich tvorba vyzerala ináč . Napadla ma sú- radcom p re oblast' h udby. nako l'ko ide o fcs-
vislo si s B. Brittcno m . kto rý sa v školskom ti val. spájajúci viace ré oblasti ume nia. Z áu-
vcku nadcho l pre Wozzecku. uvša k rodič ia jem o súčasnú českú a slovenskú hudbu vo 
ho nepustili d o Viedne š t udova ť k A . Bergo- mne vzbudil už J a náček a Cikker . neskô r 
vi; k tovie. akú hudbu b y bo l písal v opačnom Petr Eben . kto rého som spozna l na štud ij nej 
pr ípade! C ítim východiská v tvorbe !.tredncj ceste v roku 1976 a bývalý vedúci l-liS C l-I F 
generácie. cítim učit eľov a lín iu pri amo od Dr. Ledeč. ToJ'ko k pozadiu . V súčasnosti 
V. Nováka. ale cítim aj ich indi viduálne vý- som predsedom Dvof·ákovcj spoločnosti Vcl'-
povedc a som presvedčený. že skladby Su- kej Británie; je to spoločnost'. zaujímaj úca sa 
choňa a j eho rovesn íkov i d iela Mira Bázlika. o Dvohí ka a o všetko, čo sa týka hudby v 
Ilju Zelje nku a ďa lš ích musíme v Br it á nii po- Ceskoslovcnsku . Ved ie m i Britsko-čcskoslo--
znať . Je predsa veľmi zaujímavé, že na Slo- vc nský hudobný výbor, po radný o rgá n Brit-
vcnsku existuje osobnosť . kto rá sa doprace- skcj rady a všetkých dramaturgov, muziko ló-
va la k 12-tó novému a ko rdu vlastnou cesto u . gov. zauj ímajúcich sa o českú , č i slovenskú 
osobnosť . kto rej die la reprezentuj ú mysle- hudobnú kultúru . Vo výbore sú č lenmi vý-
nie. mentalitu i cíte nie slovenské ho národa . znamni muziko lógovia a výkonní umelci ako 
teda u me lec pevne splitý o Slove nsko m , kto- Sir Charles Mackerras. John Clapham, (p ísa l 
rý ne mal tie kontakt y. na kto ré som u pozor- o Krútíí avc a mo nografiu o A . Dvofáko vi-
r1oval. Je to všetko zaujímavé a poznania- po zn . V . P .) Joho1 Tyrell. Radoslav Kvapil a 
hodné . pr ičom to bol iba jed en p rfkl ad . Veľa inf. 
z jeho hudby má čo povedať dnešku. Aké sú možnosti ovplyvnil' prácu odborn i-

Myslim na J, S. Bacha , ktorý nikdy ne- kov, ako spolupracoval Britsko-českosloven-

opustil Nemecko. ský hudohný výbor pri koncipovan i Dni brit-
- Dlho sme sa zhovárali na túto té mu i s skej hud by a aké si môže slovenská hudba ro-

Mirom Bázliko m , kto rý ho vel'mi obdivuj e. biť nád eje d o bud(Jcnosti? 
Bach a jeho un iverzálna hod no ta a potom - V počiatočnej fáze sme boli vdmi a ktív-
ešte nap ríklad William Shakespeare s podob- ni pr i zvažovaní celého projek tu !)ní b rit-
ným o sudom a tako u isto u nadčasovou kvali- skej hudby a teši ma·. že sa usku t ·1 ili i na 

- D r. G raham Me lville-Mason: Za t ia ľ iba 
zhfňam . robím si poznámky o každo m d ie
le; za tie štyri roky to ho , veru , nebolo málo. 
Pravda , v k nihe nebudem vše tko uvádzať, a le 
aby som získal preh l'ad a vytvor il si názor , 
musím ísť k prameňu - k hudbe, a to tak k 

tou die la: rozumie im ce lý svet. Sú to ale tie Slovensku . hoci prvý výmenný prujekt vo 
čo o ni robili vo svojej d o be. bolo nevyhnut- svetlé zjavy. génio via, dod ávajúd možno i Veľkej Britá nii prebie hal iba v spo lu práci s 
né a na naj výš o podstatne né, a le mlad í auto- Vašim umelcom silu stále pracovať a za rôz- CSR . Veľký kus p ráce vykonalo Bri tské hu-
ri ne na preduj ú v hľadaní vlastnej ind i vi- nych o ko lnost í veľa do káza i . Ak by ste chce li dobné informačné stredisko , ktoré poskytlo 
d uality doko nca an i v elektro nickej hudbe. počuť môj názor na spoločnú črt u , charakte- asi 40 part itúr českos lovensk ým o rchestro m. 
Spomfnam na ko ncert z diel slovenskej rizuj úcu tvorbu slovenských skladateľov. ne- Na p roje kte bolo pek né, že sa na i\o m aktív-
elektroa kustickej hud by (5. lO . pozn . V . P.), môžem sa k to mu ešte vyj adri ť. Nerád by ne podi eľa l i českí a slovenskí výko nní umelci 
kd e ~ol o mno ho opakovania a i keď som po- so m robil výskumy typu ame rických počíta- a že je nádej . že sk ladby britských skladate-s GR 
ču l aJ pekn é zvu ky , chýba lo n iečo , čo by do- čových šttrd ií , skresľuj(rc ich pa rt itúry a . vyťa- ľov osta nú natrvalo v ich repe r:oár i. Zo stra-

AH. huj úcich z nich podo bnosti ; na podstatu to- ny Vcl'kej Británie nic je problé m pokračo-

AMO ho, čo je slovenské musím pr ísť časom : č i to val v záuj me o tvorbu Ccsko slovcnska , pre-

1]\..j' ]l,j". b . . . tožo " "' " '""i' ož ''" """' "'did ' , k<o· .{,.,f.J. +!~L '\{IL . • tú " ' b' lb' '"'""'"' - N'i'fič"m problé· 

r:~~~~,~·~o'i,'l~.~":.j~::X~"~~ SLOVENs-JL::t:,-MASO N 01\1 
ptotMkptoottodko""'"'' hodoôt ' , ,.,,. '"'""'o hodbo '"" '"" "' ' '" '"" " " """ · BE 
ným názoro m. Navštívil som pro f. Suchoňa , Nevyzývam ume lcov k odtrhnut iu sa od tra-
pro f. Cikkera, zoznámil som sa osobne s Mi - d icií , to i1ie, ale keď po ro vnávam tvorb u 
rom Bázlikom , Iljom Zeljenko m, doc. Ladi - starše j ge nerácie a niekto ré skl adby mla-
slavom B ur lasom, s Vladimíro m God áro m , dých , zisťujem , že návrat k tradíci i je u mia-
Jurajo m Benešom a ďalšími , ale to som ešte d ých vlastne trva lým faktoro m. Na koncerte 
iba na začiatku . Veď viem , ako d lho písa l na Bratislavsko m hrade (6. IO. - Ho lou bek: 
knihu o českej opere môj priateľ Jo hn Tyrell Sláčikové kvarte to č. l pozn . V . P .) som po-
- dvadsať rokov! Pr ito m sa dostal iba po J a- čul a traktívne kvarte to, .kto ré bo lo staro-
náčka ! Nazd ávam sa , že moja kniha musí módne, ale ak to počuj em v diele mladé ho 
mať všeo becný úvod , ktorý naznačí celé ku l- auto ra, je to ško da. Pre to ma - a vlastne 
túrne a sociálne pozadie Ceskoslovenska , až všetkých účast níkov Stretnut ia hudo b ných 
poto m sa budem môcť venovať jedno tlivým dramatu rgov - osviežili skladby Vladi míra 
národným kultúra m a ko nkrétnym skl ad ate- Godára. kto rý sa snaží nájsť svoju vlastnú vý-
r om. Začnem druho u polovino u 19. s toročia , poved a dúfam, že na tej to ceste mu prospej e 
nebudem však písať vera o známych osobnos- i te raj ší študi jný po byt vo V ied n i. Nazdávam 
tiach českej hudby, radšej sa rozpíšem o sú - sa, že je nesmie rne dô ležité pochopi ť a pred-
časnost i v českej a slovenskej hudbe. Koneč- ti ť národ nú trad íciu , českú i slovenskú , ale 
ná podo ba mojich dejín sa vykryštalizuj e v problémo m je aj spôsob , ako jej ostať ve rný. 
priebehu práce. A ko príklad , tzv. Mancheste r School: v hud-

Aký je vliš nlizor na slovenskú tvorbu v te- bc je j príslušn íkov Pc tc ra Maxwc lla Daviesa , 
raj~m štlidiu Vlišho výskumu a pozna nia , Ha rrisona Birthwistlea a ďalš ích , bol spočiat-
najmä porovnlivajúc j u s tvorbou iných náro- ku poču te l'ný vp lyv V aughana- W illia msa a 
dov? Elgara, po ko ntaktoch so svetovými rovcs-

- Určite sa nemýlim , ak ko nštatujem, že ník mi maj ú t íto d nešní päťdesiatnici voj in-
problémy českých , mo ravských a slo ven- divid uá lny h udob ný j azyk . Sú to b ritskí auto-
ských autorov sú pravdepo dobne podob né. ri , kto rí sa pritom nijako nc po nášajú na 
Dokonca v istom zmysle .sú Slováci v nevýho - E lgara . Spo med zi tých , kto rí si v Ceskoslo-
de v po rovnaní s Cechmi. Mám na mysli ve nsku vyn ika júco počín aj ú a sú naozaj 
možnosť konfrontácie, informovanosť , príJe- osobnosťami , j e naj lepším prík lad o m Petr 
žitosť priamych kontaktov nie iba so sklada- Eben , zo slovenských by to moho l byť G o-
teľmi lín ie Messiaen- Boulez, kto rú trochu' dár , kto rý sa ešte bud e vyvíj a t'. Takže na 
poznajú, ale napríklad aj s a nglickými auto r- výzvu vyjad riť sa kriticky k slovenskej tvorbe 
mi , ako sú Birthwistle , M axwe ll Davies, p rí- by som odpoved al takto: charakterizuje ju 
padne s Američanmi. Hoci p ráve na ko nccr- ned osta to k scho pnosti rozvinúť nový, sme-
toch tohtoročných B HS som počul , že tu i tá rom d opred u hladiaci, progresívny hlas, kto-
informovanosť je. Minimalizmus v diele rý ostane ve rný národ u , ku ktorému pat rí. 
Petra Martinčeka bo l vlastne stimulom pre Vyjad r ili ste sa teraz naj mä na ad resu mia-
moju kritickú poznámku (Meme nto , p re mié- d ých slovenských sk ladatel'ov. Vo Vašej kra-
ra 13. 10. - pozn . V . P .). Pravdepo do bne jine ste však naš im mimoriadne dobrým po-
som ro zumel iba časť drámy, kto rú sa snažil mocn lkom pri presadzovani skladieb zakla-
prezentovať a myslím , že bo l veľmi úprimný dateľskej a strednej skladatel'skej generácie. 
vo svojej výpovedi : pokiaľ ide o h udo bné 
stvárnenie , stále som si uvedo moval, že to už 
robili Car l O rff, Philip G lass, Steve Re ich , že 
tu chýba o riginálny tón. Zd á sa mi. že to je 
problém , kto rý sa netýka iba Slovenska , ale i 
Brna, Prahy , ce lých C iech . 

Nie j e v tom protirečenie: na jednej strane 
nám chýba informlicla, na strane druhej kon
itatujete vplyvy inonárodných autorov? 

- Je zjavné, že hudob ná info rmácia , pri
chádzajúca pro stredníctvom p latn í, rozhla
su , sa nevyrovná kontaktu s partitúro u , s 
autoro m. Myslím , že ten istý p ro blé m , 
aký som zistil u Petra Mart i nčeka , existu
je i v tvorbe pred chádzajúcich gene rácií. 
S výnimkou nie ktorých sklad ate l'o v , ktorí sa 
snažia nájsť individuálny štýl a uvoľniť sa z 
pút tradície, väčšina skladateľov ide v sto-

m pách zakladateľov Slovenske j h udobnej mo
DL derny - Moyzesa , Cikkera , Suchoňa . To. Král'ovská filharmónia LiverP,ool 

vô bec existuj e (som presvedčený , že ä no) nic 
so m ešte scho pný odpovedať. 
Začali sme in medias res o slovenskej hud

be~ Nie je neatra ktívne sled oval', ako d ospel 
br itský muzikológ k takej hlbokej sympatii a 
vzt'ahu k českému a slovenskému národu a j e
ho hudbe. 

- Vrátim sa do čias študentských: na Hu
dobnej fak ulte v Ed inb urghu om založi l d y
chový súbor a jednou zo skladieb , ktoré som 
vo fak ultnej knižnici našiel a kto rá ma fasci
novala (bo lo to po voj ne), bo la Dvo fáková 
Serenáda d mol. O kre m toho som bol pro fe-· 
sionálne zasiahnutý československou hudob
no u prezentácio u na medziná rodno m festiva
le v E d inb urghu v ro koch 1964 a 1970 ; bo lo 
to za či as r iaditeľa lo rda 1-la rwooda, kto rý 
pozval Národné divad lo z Prahy na uved enie 
Cikkerovej opery Vzkriesenie , na ktorú sa 
dod nes spo mína a op ier Leoša Janáčka. O d 
tých čias neutícha záujem Ve l'kej Británie o 
českú hudbu . Vtedy so m spoznal i h ráča na 
ti m pánoch Karla Cernického z o rchestra ND 
v Prahe a nadviazal som aj hlboké a na celý 
život pretrvávajúce kont akty so Smeta novým 
kvarte to m. O sud chcel, aby som získal št i
pend iu m W insto na Chu rch illa, čo mi umož
nilo podniknúť v ro ku 1976 veľkú cestu po 
Eu ró pe. Navštívil som okrem (;SSR , NDR, 
MĽR i nie kto ré zfrpadocurópskc štá ty a skú
ma l so m lite ra túru pre basetový ro h . Na mo 
je pre kvapenie so m v Bratislave. naprie k 
skutočnost i . že tu boli známi výrobcovia 
toh to nástroja . n ič ne našie l a ešte väčšmi ma 
udivilo. že Družeckého skladby sa nachád za
jú v archívoch v Budapešti . Azda iba na o k
raj - po k rátke j karié re o rchestrá lneho h ráča 

so m absolvoval postgraduá lne štúd ium a za
ložil som Odde le nie h isto rických hudobných 
nástrojov v Edin bu rghu (o ddele nie kláveso-

Sn ímka archív 

mo m u nás b ude d ostat' do po vedo mia Slo
vensko , ako róvnocennú súčasť čc koslo vc n
skej kultúry, česk á hudba to tiž má obrovskú 
výsadu , nech je to už z ak ýchko l'vck dôvo
dov, a to ve l'mi dlho . Musíme obozm\m iť l'udí 
so skutočnosiou , že na Slovensku je vitálna 
tvorivá si la . že je rozdiel v koreňoch , v trad í
ciách , v národe , v jazyku , v a kceptovan í 
vplyvov a tď. Pri šíren i slovenskej hudobnej 
tvorb y vo Ve l'kej Brit ánii ve rím v aktivitu a 
podpo ru Libora Peška pri výbere skl adieb v 
spolupráci so Slovenským hudohn~ m fon
dom , kto rý navrhol československú té mu na 
fest iva le v Edi nburghu , ako aj na festi va le sú
časnej h udby v 1-lucld crsficlde . Ide o o bdob ie 
počnúc ro ko m 1990. Z hováral som sa s riadi
teľom cdinburské ho festivalu Franko m Dun
lopo m o účast i Slove nska a viem. že plánuje 
o . i. host'ovanie Slo venského nä ro d ného d i
vadla . 

Verim, že budete môct' byt' nielen šíriteľom 
českej a slovenskej hud by vo Vel'kej Británii, 
a le že nám sí1časne pomôžete aj pr i udržiava
n l umeleckých i osobných kontaktov s brit
skou hudbou na našej pôde. 

- Po tešilo ma, že vedenie o pe ry SND pre
javilo záujem nah liadnuť do partit úr Tippet
tových opier . Bolo p re nu1a spoči a t ku ne uve
rite l'né, že tento významn ý britský skladatc l' 
je v Ccskoslovc nsku ta kmer neznámy. Me
dzitým som v Cechách p rednášal o je ho sym
fó niách a klav írnych sonátach a pa rtitúry 
so m dal k dispozícii viacerým inštitúciám i na 
Slovensku . Rád by so m zopakoval svoju 
pred nášku i v Klube sk ladatcl'ov Sl-I F, aby 
som tak u možnil prenik núť pod povrch bež
ne j info rmácie z gramoplatne, č i rozhlasu . 
A k sa pri naštudovan í d ie l súčasných brit
ských auto ro v ne rozho dnetc požiada ť o rad u 
samo tného skladateľa a ak sa ob rátite na 
mila, doporučím Vám naslovovzatých odbor
n íkov. Sledova l som Brittenov Únos Lukré
cic v Bratislave a bolo zjavné, že ide o p rvý 
ko nta kt tvo rcov inscenácie s týmto a uto ro m . 
Možno by stálo za to pozvai s i p ri tako mto 
k ro ku po radcu. V prfpad e T ippctta by to 
ro zhod ne mohla byť Meirio n Bowcn , či bra
tia Collin a David Matt hcwsoví , obaj a skla
datelia, kto rí majú živé ko n tak ty s brne nský
mi kolegami . Nemy~lím si. že Tippett je 
predst av i teľom avantgardy, a ko Birthwistle, 
alebo Jo nathan Harvey , ale je to au tor , kto rý 
- hoci 83- ročný·- je o tvorený novým myšlie n
kam a treba, aby ste ho spoznali takisto , ako 
je potrebné, a by sme my spoznali Vašich 
sk ladateľov-Suchoňa , či ešte starších - M. 
Sch neide ra- T rn avského , J . L. Bell u a ďal

ších . Pripravila : VIERA POLAKOVIČOVÁ 



Koncepcia rozvoja 
hudobnej vedy na Slovensku 

OSKÁR ELSCHEK 
V &se od l4.- 26. aprfta t.r. sa koa' vedecU balenadaotfyojl ..... aej 
yedyy ČeskosloYensku od rok111918, ktorej uporladatei'OIRje Zdz....._. 
ských sldadaterm a koneertlltda umeleol'aSvuiesk#da ......... aU. 
eertníeh umfle6. V nmel prfpl'ln'na tento-od rokul9'71pnf-spoloiafpro.. 
jekt oboeh núodnýeb zvlzov prehlella v Bratislave eyklu preda6tk Jaod.. 
notlaeleb sltu~u v r6myeb muzlkoloalek1da dlselplínadl. ~ 
problémami, načrtnutím stavu l moiností .;ehodlska sa zae•n tmMiú 
prednálka Dr. Oskúa Elsebeka, ktoni odznela 8. fehrúra t.r. 

I. PREČO PRÁ VE DNES? 

Koncepciou našej hudobnej vedy sa práve te
raz zaoberáme predovšetkým z dvoch príčin : 

l . Stoj íme pred úlohou analyzovať vývoj hu
dobnej vedy v Ceskoslovensku od roku 1918 
na konfe re ncii , kto rá sa uskutočn í v apríli 
t.r. V rámci príprav na ňu usporiadala T vorivá 
komisia p re teóriu a· krit iku Zväzu sloven
ských skladateľov a koncertných ume lcov v 
spo lupráci so Slovenským hudobným fon
dom cyklus prednášok a d iskusií; ich zverej
nením chceme prispieť k odhaleniu problé
mov a pripraviť pre konferenciu dôkladnejšie 
analytické podklady. 
2. Nie t pochybnost í o tom , že s výsledkami 
hudobnej vedy, a ni s jej perspektívami ne· 
môžeme byť spokojní. To sa rovnakou mie
rou vzťahuje na hubodnú publicisti ku, hu
dobnú kritiku , samotnú bádateľskú prácu a 
ich edičné a spoločenské uplatnenie. 

Prečo je tomu tak? Nemie nim sa odvolávať 

na obje ktívne ťažkosti , ako to býva zvykom . 
Strojcom .,objektívnych" podmie nok je člo· 
vek. Teda aj my. Clovek tvorivý , alebo ne
tvorivý, schopný, alebo nescho pný uskutoč
niť svoje predsavzatia. Pri hl'adaní príčin by 
nemalo zmysel zastierať , zahmlievať, či pri
krášl'ovať to , čo všetci vieme, alebo aspoň tuší
me . A hoci nájsť ich objektívnu , alebo spra
vodlivú mieru nie je jednoduché , môžeme 
vari všetci súh lasiť s dvoma konštatovaniami: 
l . Za posledné štyri desaťročia muzikologic
kej práce naše poznatky, týkajúce sa sloven
skej hudobnej kultúry minulosti a súčasnosti 

neobyčajne vzrástli . Po roku 1918 zdedené 
fragmentárne poznanie a hudobné povedo
mie, preniknuté pocitom sebapodccňovania , 
ustúpilo solídnej materiálne j báze fo rmujú
ceho sa histo rické ho , aj keď zatiaľ trocha za
hriaknutého slovenského hudobného sebave
domia. Rozvoj slovenskej hud by posledných 
desaťročí je nemysliteľný bez dialógu , re
flexií a a nalytickej práce muziko lógov: o be 
kráčali ruka v ruke cez všetky peripetie v do· 
brom i zlom. Muziko lógia sa podiel'ala na 
úspechoch i pre hrách slovenskej hudby a 
rovnakou mierou za ne zodpovedá. A napo· 
kon k jej pozitívnym výsledkom treba pripí
sať i to , že re latívne do bre a pod robne pozná
me našu hudobnú tradíciu . 
2. Voči te jto mie rne optimisticke j bilancii 
stoj í veľká nespokojnosť s rozsahom a kvali
tou dosiahnutých výsledkov. Bo lo to a j ob
dobie nedotiahnutých, polovičatých riešení , 
stratených a nenávratných šancí. Skutoč
ných, pravých vavrínov bolo za posledných 
70 i 40 rokov málo. 

po hro b pre nasledujúca hudba zostáva ne
percepovanou, myšlienkovo nevnímanou ku
lisou. Na to , aby ňou nezostala , chýba škol
ský, mimoško lský, estetický i mimoestetický, 
etický i prostý výchovný zámer - poskytnúť 
kľúč k pocho pe niu hudby, k odkrytiu jej 
zmyslu , obsahu , toho, čím hud ba môže du
chovný, myšlienkový i morálny svet človeka 
obohatiť, pofudštiť a zušľachtiť . 

dobnovedné štúdie a Musicologica Slovaca. 
Priestor pre hudobnú publicisti ku vytvárali 
nové časopisy - v roku 1949 Ľudová tvori
vosť, neskô r Rytmus, v roku 1957 Slovenská 
hudba, 1968 Hudobný život . V roku 1965 
vzniklo v Slovenskom národnom múzeu Hu
dobné oddelenie s aktivitami archívno-och
rannými , hudobno-muzeologickými a báda
teľskými , najmä v oblasti slovenskej hudo b
ne j histórie a o rgano lógie. Muzikologická, 
resp. hudobnopedagogická špecializácia sa 
rozvíjala okrem Filozofickej fakulty v Brati
slave postupne v Trnave, Nitre, v Banske j 
Bystrici a v Prešove. Na Vysoke j ško le mú
zických umení vznikla na sklonku 60-tych ro · 
kov Katedra hudobnej teórie , vtedy keď sa aj 
z filiálky Supraphonu vyprofilovalo samo
statné hudobné vydavatel'stvo O PUS. 
Ďalšie roky prin iesli menej radostí: redu

kovala sa časopisecká základňa; už na sklon
ku 50-tych rokov sa včleni l seminár pre hu
dobnú vedu na FFUK do estetickej katedry; 

Musíme si preto položiť o tázku: je hudob
ná veda a kousi zatúlanou , osihotenou čier

nou ovcou v sne hobielom po li veľkých úspe
chov našich spoločenských vied a umeleckej 
publicistiky? Ziaľ nic. Skô r opak je pravdou . 
Svojou bezmocnosťou riešiť závažné spoločen
ské a kultúrno po litické i vedecké problémy 
sme verným zrkadlom našej veľkej, ale i malej 
doby. 

M. Galanda: Pieseň (Pastorále) - Kresba perom tušom 

II. HUDOBNÁ VEDA, HUDBA, SPOLOČ
NOSŤ 

Aké má hudobná veda spoločenské posta
venie? Aké má cie le? O čo sa usiluje? Jej pô
sobenie súvisí s významom hudobnej kultúry 
a hudobné ho umenia v slovenskej spoločnos
ti . Ich postavenie je rozpo ruplné. Hudba pa
trí k ďaleko najrozšírenejšie mu umeleckému 
prejavu v dnešnej spoločnosti. Desiatky roz
hlasových a televíznych staníc u nás a na ce
lom svete nás v 80 % svojej produkcie zapla
vujú stovkami a tisícami hodín hudby, milió
ny komerčných systémov hudobnej repro· 
dukcie a produkcie sú súčasťou každej do
mácnosti , nehovori ac o nespočítatefných ve
rejných hudobných , hudobnodramatických a 
koncertných poduj atiach. Široké masy poslu
cháčov nie sú na jej vnímanie pripravené 
školskou hudobnou a estetickou výchovou. 
Hudbe nerozumejú. Nerozumejú jej vnútor
nému posolstvu , vnímajú ju ako biologický, 
fyzio logický, zvukovo-hedonický artefa kt. 
Z nejúca, všade nás obklopujúca a od ko lísky 

V tomto vysvetrujúcom , svet hudby pribli
žujúcom , interpretuj úcom zámere spočívali 
od antiky až po súčasnosť základné ciele úvah 
o hud be , hudobnovedne j aktivity. 

Spreneverili sme sa tomuto zmyslu hudob· 
nej vedy? Alebo sme ho v dnešnom morálne, 
spoločensky , ekonomicky a technicky ne ru
šenom svete strat ili ? Je ú tlm , stagnácia, neis
to ta a mnohovravné mlčanie také ťaživé, že 
pre ne nie sme schopní riešiť vlastné problé
my, resp. mikroproblé my? 

111. RETROSPEKTÍVA 

Bez minulosti nemôžeme pochopiť súčas
nosť . Preto sa k nej musíme vráti ť. 

Matica slovenská po desaťročia stimulova
la , o rganizovala , vydávala , vychovávala aj na 
poli hudobno!lJ a hudobná dokumentácia a 
archívna práca zostali dodnes je j nosnými 
aktivitami. V 50-tych rokoch pribudli ďalšie 
inštitúcie. V roku 1951 sa obnovila činnosť 
Ústavu hudobne j vedy SAVU: práce sa roz
prúdili v troch oblastiach, resp. oddeleniach 
-v hudobnohistorickom , v oddelení p re sú
časnú hudbu a v oddele ní hudobne j fo lkloris
tiky resp. etnomuzikológie. Vznikli edičné 
orgány: Hudobnovedný zborník, neskôr Hu-

rovnako v 70-tych rokoch sa zrušil Ústav hu
dobnej vedy SA V a v Slovenskom národnom 
múzeu ani po desaťročiach nevzniko l samo
statný hudobný ústav; v T rnave sa postup
ným odbúravaním Pedagogickej fakulty zru
šila hudobná výchova; pri redukciách odbo
rov došlo aj k obmedzeniu výchovy hudob
ných teoretikov na VŠMU. 

Tento progres a nasledujúci regres muzi· 
kologickej základne za stále stúpajúceho 
umeleckého a spoločenského významu hud
by a jej konzumu bo l nepochopiteľný, bol 
však v súlade s celkovou e konomickou a spo
ločenskou stagnáciou i s celkovým stavom 
etického a estetického povedomia. 

IV. KONCEPC IA? 

O tázku , či jestvuje o rie ntujúca koncepcia 
slovenske j hudobnej vedy, treba napriek 
mnohým "zásadným" príspevkom najmä z 
50-tych rokov zodpovedať negatívne . Toto 
tvrdenie však musíme upresn iť . Určite ne
existovala reálna koncepcia rozvoja hudo b
nej vedy ako celku. Všetky " zásadné" prí
spevky sa to tiž týka li estetického, k ritického 
" frontu", ako sa to vtedy artikulovalo; všetky 
ostatné odbory hudobnej vedy boli odsunuté 

do subalternej, komplementárnej , akejsi tie
ňovej existencie. To však za koncepciu ozna
čiť ne možno. Skô r možno hovoriť o istých 
spoločných úlohách , a to: 
l . kriticky prehodnoti ť hudobné dedičstvo 

minulosti; 
2. krit icky prehodnotiť hudobno teore tickú a 

hudobnovednú trad fei u minulosti ; 
3. hudobná veda , publicist ika, kritika a este

tika mali stáť jednoznačne v propagandis
tických službách vtedaj šej hudobnej tvor
by. 
Zatiaľ čo prvé úlohy mali menej kritický, 

ale viac selekčný, redukcionistický kultúrny a 
vedecký význam , mala tretia úloha výrazne 
ideologickú funkciu . Tento program nebol 
špecificky slovenským muziko logickým pro
gramom , ale presadzoval sa za výrazného 
podielu českej muzikológie. 

Bolo by zjednodušením redukovať aktivitu · 
slovenskej muziko lógie na horeuvedené ob
lasti a postu láty, pre tože okrem nich existo
vali bádateľské okruhy s dlhodobejšou trad í
ciou , v ktorých sa naďalej pracovalo, avšak 
le n do tej miery, do akej to bo lo v súlade s 
p roklamovanými kultúrnospoločenskými po
trebami. Tak sa rea lizovali staršie predsavza
tia: v roku 1957 vyšli Dejiny slovenskej hud
by (SAV Bra tislava); po dielach Z . Bokeso
vej , K. Hudca , E. Závarského vyšla Súčasná 
slovenská hudobná tvorba (SA V ; Bratislava 
1955) Z. Nováčka , po nej nasledovali! v ro
ku 1964 práca l. Hrušovské ho a najmä v 
80-tych rokoch d iela L. Burlasa a ď., pričom 
v 60-tych rokoch ukončená 800 stranová prá
ca o súčasnej slovenske j hudbe nebola vyda
ná. 

Jestvovali pracovné programy pre jedno tli
vé oblasti hudobnovedného bádania? Bezpo
chyby. V histo riogra fii sa realizoval generál
ny súpis hudobných pamiatok na Slovensku 
tak, ako ho načrtla J . M. Terrayová v roku 
1957 (v Hudobnovedných štúdiách), realizo
val sa súpis a vzni kla zbierka hudobných ná
strojov. Hudobnofolklo ristický výskum sa 
uskutočňova l na zákl ade dlhodobého progra
mu, ale aj vedeckého konceptu , ktorý sa do
týkal všetkých základných fáz od základného 
výskumu po analytické, klasifikačné proce
dúry, akustické merania , vnútro- i medziet
nické po rovnania a pramenno-kritické edí
cie. E tnomuziko lógia sa stala nespočetnekrát 

á periodicky predmetom analytických auto
re flexií. 

O koncepte bádania v ďalších disci plínach 
nemožno hovoriť z toho dôvodu , že ako také 
prakticky nejestvovali. Od 50-tych rokov sa 
decimovala hudobná psycho lógia , hudobná 
sociológia , fyziológia , ale aj akustika resp . 
hudobná akustika. Krátke. tcmporálne pro
jekty vznikli v 60-tych rokoch : hudobnoso
ciologický (v Ceskoslovenskom rozhlase), 
a kustické a elektroakusticKé experime nty (v 
rámci etnomuziko lógie) a ojedinelé fyz io lo-. 
gické výskumy speváckeho hlasu. Istá rene
sancia hudobnopedagogickej teórie s pre my
slenejšou koncepciou práce sa obj avovala v 
60-tych rokoch v rámci Spoločnosti pre hu
dobnú výchovu; od sklonku 70-tych rokov 
preberala iniciat ívu Katedra hudobnej vý
chovy Pedagogickej fakulty v Nitre , kde 
vyústili aktivity v rade československých hu
dobno pedagogických konferencií, kto ré sa 
stali základom obnovy hudobne j pedagogi
ky. Našli svoje vyjadrenie v učebnici) . Fuka
ča a J . Vereša Hudobná pedagogika (Nitra 
1988). Najcite lne jšia bola absencia v hudob
no teoretickom báda ní. ktoré má pre hudob
nú vedu a jej základnú metodológiu taký fun· 
dame ntálny význam. Ak odhliadne me od 
monografií M. Filipa (o klasicke j harmóni), 
P . Faltina (o zvukofarbe) , E. Suchoňa (oso
bitý harmonický systém), J . Kresánka (hu
dobné myslenie, tektonika, tona lita) a L. 
Burlasa (formy), prevládali kompilatívne 
učebnicové skriptá a iné hudobno teoretické 
náukové návody. Táto situácia je o to pre
kvapivejšia , že hudobná teória sa ako jediná 
teši la špecializovanej výchove na Vysokej 
škole múzických ume ní. 

Jedine estetika nachádzala širšiu spoločen-

skú preferenciu , hoci a ni jej výsledky nie sú 
adekvátne možnostiam . Vznikl i o jedinelé 
monogra fie P. Poláka (o hudobnej estetike 
klasicizmu) J. Albrechta (interpretačné a es
tetické štúdie a eseje) a práca N. Hrčkovej 
Hudobná kritika a hodno te nie (B ratislava 
1986). Pri širšie koncipovaných požiadav-
kách sme bo li odkázaní na preklady (naprí-
klad D . Zoltay De jiny hudobnej estetiky, 
Bratislava 1983). Prekl ady môžu byť pre roz-
voj bádania dô ležitýnt stimulujúcim fakto-
rom , pravda, za predpokladu , že nanahra
dzujú z pohodlnosti alebo neschopnosti vlast-Hž 
nú bádatel'skú a vydavate ľskú aktivitu . 



Osobitú oblasť tvorí tzv . computerová mu
zikológia , aplikácia počítačovej technológie 
pri riešení bádateľských problémov. Nechý
bali natoľko koncepty, ako realizačná počíta
čová technika . Pracovné pro jekty vznikli na 
sklonku 60-tych rokov, najmä v rámci etno
muzikológie: Ľudová pieseň a samočinné po
čítače (v spolupráci s moravskými etnomuzi
kológmi vydané zborníky), rozšírené v 
80-tych rokoch na širšiu problematiku Hudba 
a počítač. Okrem Slovenského národného 
múzea sa týchto prác ujali aj mimobratislav
ské inštitúcie - Literárne a hudobné múzeum 
v Banskej Bystrici a Matica slovenská . 
Zhrnutím aktivít sú nielen spomenuté konfe
renčné zborníky, a le aj monografia Ľ. S allo
vej Totožnosť a podobnosť melódií (Opus Bra
tislava 1982) , ako aj JJrÍSJJevky, ktoré sme
rovali k nadviazaniu medzinárodných pra
covných kontaktov. 

A k sa z hľadiska koncepčnosti alebo bez
koncepčnosti zamýšľame nad uvedenými bá
dateľskými oblasťami , konštatujeme absen
ciu koordinovanosti: jednotlivé špecializácie 
a výskumné oblasti pracovali izolovane a vzá
jomne sa ignorovali. Spoločný cieľ , komple
mentárnosť aspektov, metód, pracovných 
podujatí hral primalú úlohu. Žiaľ , nielen na 
Slovensku. 

V. KONCEPCIA MINULOSTI A SÚČAS
NOSTI 

Ak spoločnú koncepciu postrádame dnes , 
ako to bolo v minulosti? Na zodpovedanie 
tejto otázky nám chýba dôkladnejšia znalosť 
doterajšieho hudobnovedného bádania na 
Slovensku , najmä pred 19. storočím . Sloven
sko nesporne stálo v úzkom kontakte s eu
rópskym vývinom. K stému výročiu vydania 
programového článku G. Adlera z roku 1885 
vznikol zborník Entwicklungswege der Mu
sikwissenschaft (Musicologica Slovaca X I, 
1986) , v ktorom sme sa venovali európskemu 
vývinu a hlavným tendenciám na Slovensku , 
ide í štýlovokritického pojmu a konceptu slo
venskosti v súčasnej hudbe a problémom slo
venskej hudobnej historiografie . 

Európska koncepcia prešla od antiky po 
súčasnoť diferencovanými cestami. Od mate
matickej hudobnej vedy a kozmológie antic
kej vzdelanost i cez hudobnoteoretické a 
kompozičné základy stredoveku , renesančnú 
rekonštrukciu antického humanistického 
ideálu hudby ; kult.úrnohistorické idey 17. a 
18. storočia , filozoficko-estetický koncept 

19. storočia, hudobný historizm~s prelomu 
nášho veku , až konečne po rozklad historic
ko- a europocentrického pojmu dnešnej hu
dobnej vzde lanosti. Formuje sa nová hierar
chia výskumných dominánt, smerujúca k uni
verzálnejšiemu chápaniu hudby v jej polyštý
Iovom a mnohoetnickom ponímaní. 

Na Slovensku sa od 16. storočia formuje 
hudobnoteoretický koncept , ako ukazuje 
nielen práca St. Monetariusa , ale aj fragmen
ty ďalších hudobnoteoretických diel, najmä 
však v 17. a 18. storočí diela s pedagogicko
·náukovými ašpiráciami , obvyklé v Európe 
toho obdobia . 19. storočie prinieslo nové hu
dobnoteoretické úvahy, ako to dokumentujú 
reedície a zhrnutia obsiahnuté v 43-zväzkovej 
edíCii J. Potúčka D okumenty k dejinám slo
venskej hudby (hudobnoteoretické zväzky 
venované hudobnému životu na Slovensku , 
etnomuzikologickému výskumu, najmä hud
be 19. storočia , ale aj prácam významných 
publicistov, · skladateľov a teoretikov, akými 
boli M . Lichard, A . Kolísek a ď. ) . 

Formovanie konceptu súvisí s celkovou 
profesionalizáciou muzikologickej práce , a o 
tej možno hovoriť až od založenia Semi
nára pre hudobnú vedu na FFUK v Bratisla
ve , od príchodu D. Orla , zástancu hudobno
historického smerovania . 

Výrazná zmena nastala až po roku 1918, 
keď sa začal presadzovať esteticko-centrický 
pohľad a to najmä pri hodnotení a analýze 
súčasnej hudby. Hudobnohistorické práce 
ustupovali čoraz viac do úzadia , napriek to
mu , že vyšli prvé veľké hudobnohistorické 
monografie - Hudba na Slovensku v 17. sto
ročí (SA V Bratislava 1954) a Dejiny sloven
skej hudby · (1957). O be svoj ím spôsobom 
však boli realizáciou starších dejepisných 
konceptov, hoci najmä v dejinách sa rozšírila 
pramenná základňa a uplatňoval sa koncept 
tzv. prehodnotenia kultúrneho dedičstva mi
nulosti. · 

Rozpad estetického konceptu sa us ku toč-· 
nil takmer nebadane v priebehu 60-tych a 
70-tych rokov. Sčasti konvertovanlm, prevte
lením sa do semiotiky, jednak jednoduchým· 
ústupom aktuality normatívnych esteticko
-hodnotových kritérií a ich revidovaním 
resp. prenesením do teórie kultúry na rozší
renej socio-kultúrnej báze. 

Tak ako aj v iných európskych muzikolo
gických školách, aj na Slovensku jednotlivé 
koncepčné fázy neboli uzatvárané súhrnnými 
syntetickými prácami , a le došlo k substitú-

ciam, k nahradeniu jedných konceptov dru
hými bez zhodnoten ia a kritickej analýzy. 

VI. AKTUÁLNE PROBLÉMY SÚČASNOS
TI 

Chcem sa dotknúť najmä vnútorných prob
lémov súčasného hudobnovedného vývinu, v 
ktorom sa prejavujú nasledujúce tendencie: 

1. Predominancia hudobnohistorického 
výskumu . To nie je problém samotnej histo
riografie, ale predovšetkým disproporcie vo 
vzťahu k ďalším hudobnovedným disciplí
nam. najmä systematickým a k etnomuziko
lógii. R iešenie nevidím v obmedzení hudob
nohistorickej práce, ale v urýchlenom rozší
rení bádateľského a inštitucionálneho 
priestoru aj pre ďalšie výskumné oblast i. T u 
si musíme uvedomiť, že k histórii patrí aj 
značná časť výskumu tzv. súčasnej hudby, 
pretože vče raj šok sa stal už súčasťou problé
mu hudobnej minulosti. 

2. Zúženie pracovných aktivít historického 
výskumu na súpisovú, popisovú , evidenčnú, 
jednoducho historicko-administrat ívnu prá
cu , za absencie historicko-interpretačných , 

porovnávacích a kultúrno-historických synte
tizujúcich zámerov. Filológia , hudobný text 
ako predmet nahradzuje hudbu a hudobné 
dielo. Nie zápis , ale hudba · je konečným 
zmyslom našej práce. T u tiež nie je otázkou 
nahradiť jednu pracovnú aktivi tu druhou , ale 
rozšíriť j ej ·koncepčný rádius a preniknúť pi
sársku usilovnosť náročnej ším hudobnoved
ným videním historických problémov. 

3. Doteraz nie je ešte vyjasnený koncept 
slovenských hudobných dejín - aspoň v pra
xi: jej národné , polyetnické, ideové a hodno
tové kategórie , vzťah k maďarským hudob
ným dejinám , k tzv. hudbe .,Maďarska", 
vzťah k stredoeurópskym , rakúskym , nemec
kým a svetovým trendom, otázky nadregio
nálne, ale aj regionálne komplexy, predo
všetkým za pomoci štýlovej komparácie, kto
rá je stále ešte popoluškou v našom metodic
kom arzenále . Tridsaťročná absencia hudob
nej a hudobnovednej regionalistiky, výskum 
mimobratislavských hudobných centier , ale i 
samostatnej Bratislavy j e ťažko nahradi teľ
ným mankom a prejavuje sa v stále narastajú
com . výpredaj i našich hudobnohistorických 
prameňov a hudobných dejín Slovenska, ktoré 
sa neskúmajú a nespracúvajú na Slovensku . 

4. Dlhodobú izoláciu od medzinárodného 
hudopného bádania je nutné prelomiť, a to y 
širších medzinárodných kontextoch a vo 
vzťahu k našim susedom.Až na ojedine lé prí
pady (RILM , RISM) sa slovenská hudobná 
veda nepodiefa na veľkých medzinárodných 

projektoch a na práci v medzinárodných ~u
zikologických organizáciach. Ž ijeme v akejsi 
samospásnej ideológii sebestačnost i , inedzi 
mantinelmi sebaprc:ceňovania a sebapodce
ňovania. Chýba nám reáJna informácia a skú
senosť ako nevyhnutný názorový korektív .• 
Bezpochyby je potrebné nájsť formy štúdia 
na zahraničných univerzitách, čo by bolo nie
len podstatným prínosom pre mladých muzi
kológov, ale otvorilo by aj priestory pre bu
dúcu medzi národnú kooperáciu. K tomu je 
potrebné vytvoriť jazykové predpoklady. 

Bolo by pot rebné usi lovať o kritickú ana
lýzu zámerov, prostriedkov, metód , pracov
ných programov a real izačných , edičných 
možností každej hudobnovednej špecializá
cie. 

Chýba nám spoločné muzikologické pove
domie , povedomie spoločných problémov, 
kolegiálnych pracovných kontaktov, so šir
šou vzájomnou komunikáciou . Možno z nás 
skúsenosti minuloti urobil i pragmatikov a 
skeptikov. A k však máme vzťah k práci. kto
rú konáme, nemôže nám byť ľahostaj ný osud 
celej disciplíny. Po partikularizácii, izolácii a 
ľa hostaj nost i môže nasledovať len rozklad. 

Čo môže zohrať integrujúcu úlohu? Spo
ločné náročné muzikologické pracovné pro
jekty, intenzifiácia výchovy muzikológov na 
vysokých školách so širokospektrálnym vzde
laním , zosilnenie inštitucionálnej základne 
hudobnej vedy, lepšie využívanie tých orga
nizácií , ktoré má muzikológia k dispozícii 
myslím tým na Tvorivú komisiu pre teóriu a 
kritiku rovnako ako na nedávno založenú 
Slovenskú hudobnú spoločnosť , ktorá posky
tuje značný priestor aj pre muzikologickll ak
t ivitu. 

Osobitnú oblasť tvorí edičná pol itika , kto
rá je najdôležitejšou, ale aj najbolestnejšou 
kapitolou našej súčasnost i . 

Nakoniec nemôžem nespomenúť dnes roz
šírenú chorobu , ktorá netrápi len muzikoló
giu, ale nadobudla charakter celospoločen
skej epidémie: utápame sa vo veľkolepých 
plánoch , radi hovoríme o tom, čo by sme 
chceli , čo očakávame od budúcnosti, teoreti
zujeme , vznášame sa v príjemných úvahách 
o možnom, budujeme vzdušné zámky; menej 
myslíme na reálnu , každodennú prácu. Na 
druhej strane aj usilovná práca bez pochope
nia jej vnútorného zmyslu a kontextu má v 
sebe čo'i j alové . Nemali by sme sa stať obe
ťou ani jedného z týchto neduhov. A ni vtedy, 
keď uvažujeme o konceptoch našej hudobnej 
vedy. 

Podiel českej zborovej tvorby a jej interpretov 

na rOZVOJl 
•• 
zborové~o spevu na Slovensku 

Č eská zborová tvorba a jej interpreti 
- spevácke zbory a zboroví dirigenti 

podstatnou mierou prispeli (a stále prispieva
jú) k rozvoju zborového umenia na Sloven
sku. 

Už v čase vytvárania základných podmie
nok nášho kultúrneho života vznikol roku 
1919 z predvojnových robotnfckych spevoko
lov Bratství a Napred (založených českými a 
slovenskými robotníkmi ešte pred prvou sve
tovou vojnou a svojou vzájomnou spoluprá
cou utužujúcich bratstvo čechov a Slovákov) 
bratislavský spevokol Z ORA s dirigentmi J. 
Winklerom, O. Simákom, J. Soupalom, Fr. 
Procházkom, Fr. Dykom, J. Haluzickým a 
ďalšími. Okrem účinkovania na Slovensku a 
v celej ČSR vystúpil zbor niekoľkokrát vo 
Viedni a na svojich koncertoch intrepretoval 
popri slovenskej tvorbe aj množstvo skladieb 
českých hudobných skladateľov. A ž do roku 
1953 patrila ZORA medzi najlep§ie spevácke 
zbory na Slovensku. 

Impulzom k zaloteniu Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov (1921) bol koncert n 
veckého sdružení moravských učitelu v Prahe 
roku 1920, na ktorom sa zúčastnila skupina 
slovenských učfreľov. Prvou skladbou, ktorú 
SZSU začal nacvičovať, bol vlastenecký zbor 
českého rodáka Jána Kadavého (nar. 1810 v 
Jestfabí u Jilemnice) Čo čušfč, čušíš, S/ováku 
mužný na text J. Gavorina. Na svojom prvom 
koncerte roku 1923 v Nov.pm Meste nad Vá
hom spieval zbor skladby J. B. Foerstra 
(V stav si, vsiav si, vlaštovlčka, Skfivánkovi a 
Po/ní cestou), Z. Fibicha (Má dívenka) a po
stupne do repertoáru zaradil ďalšie české z bo-

Dž rové skladby (Smetanov Slávnostný zbor, Vé
no. Píseň na mo fi , Kfížkovského Utonulú, 
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Oráča od J. 8. Foerstra, slovenské /'udové 
piesne v umeleckom spracovan{ V. Kopecké
ho a B . Pokorného, od V. Nováka Kyjov, 
Dvanáct bflych sokolu, Už to žitk o na sou
vrati, L. Janáčka A ch, vojna, vojna a iné). 
Skladby českých autorov - čo bolo pri nedo
statku slovenskej pôvodnej tvorby pochopiteľ
né a samozrejmé - tvorili za prvej ČSR viac 
ak o štvrtinu celého repertoáru tohto popred
ného m užsk ého speváckeho zboru. 
· Ut po prvom koncerte SZ SU sa objavili na 
stránkach tlače hlasy, že "československá ve
rejnost by vyk onala dobrou službu jak mladé
mu sdruten f, tak československé vzájomnos
ti, kdyby pofádany byli koncerty sdružení to
ho po méstech moravských a českých " (Lido
vé noviny 1923, č. 569) a k prvému vystúpe
niu na pražskej pôde došlo 7. marca 1926 v 
Smetanovej sieni Obecného domu (na Mora
ve - v Luhačoviciach - o rok neskôr). Od 
uvedeného roku sa koncerty SZ S U v Čechách 
konali pravidelne až do rok u /937. Neraz veľ
mi ostré k ritiky o týchto koncertoch (najmä z 
pera l . Ballu) nepochybne dvíhali umeleckú 
úroveň SZ SU, k čomu hojnou mierou prispie
vali i pravidelné koncerty českých speváckych 
zborov (hlavne PSMU) na Slovensku. 

K rastu zborového umenia na Slovensku v 
období prvt:j republiky výdatne prispeli i vy
nik ajúci českí hudobní pedagógovia, ktorí 
pôsobili na rôznych typoch škôl. Už roku 
1921 založil D. Ore/ Akademické spevácke 
združenie v Bratislave, repertoárovo oriento
vané na skladby J. L. Bellu a predovšetkým 
českú zborovú tvorbu. Teleso absolvovalo 
početné zájazdy po republike, koncertovalo 
aj vo Viedni a v Poznani. A. Deršák počas 
pôsobenia v Spišskej Novej Vsi (1919-29) za-

loži/ roku 1924 Pevecké združenie sloven
ských učiteľov (po jeho odchode do Bratisla
vy sa teleso rozpadlo a mnohí jeho členovia 
prešli do SZ SU) a v Bratislave (1 929-39) vie
dol od roku 1930 robotn fcky spevokol Tatran 
a Zdrutenie robotn fckych spevokolov. V ro
k och / 922-28 vyučoval v Košiciach E. Nade
mlýnsky a so svojím spevokolom Foerster po
pri skladbách slovenských hudobných sklada
teľo v (M. Schneider- Trnavský a i.) uviedol 
takmer všetky klasické diela českej zboro
vej tvorby od Kfftkovského cez Smetanu, 
Foerstra až k Novákovi. Nemenej významné 
bolo pôsobenie F. Sýkoru v Lučenci (1927-
34), kde dirigoval vynikajúci spevácky zbor 
žiakov učiteľského ústavu a od roku / 932 tiež 
Speváskeho zboru juhoslovanských učiteľov . 
Kultúrny t i vot Banskej Bystrice značne oživil 
vystúpeniami svojho speváckeho zboru na 
učiteľskom ústave ( / 928- 35) K. Stika. J. Sou
pa/, dlhoročný vynikajúci dirigent PSMU pô
sobil na Slovensku len jeden školský rok 
(1925- 26 v Modre a Bratislave), avšak i za ten 
krátky čas stihol nacvičiť so spevokolom Zora 
Be/lovu kantátu Jánošíkova svadba. 

Medzi tých českých hudobných pedagógov, 
ktor( výdatne pomáhali rozvoju zborového 
spevu na Slovensku, patr{ i A . Dočkalová, 

ktorá ako lektorka hudby na univerzite spo
lupracovala s D. Orlom v A kademickom spe
váckom zdruten f (od r. 1930) a ako profesor
ka spevu na reálke v Bratislave, založila a diri
govala detský spevácky zbor, s ktorým vystú
pila na l . medzinárodnom kongrese hudobnej 
výchovy v Prahe roku 1936 a na masovej akcii 
v predvečer kongresu o l'udovej piesni roku 
1938 v Bratislave, organizovanom vtedajšou 

slovenskou odbočkou Spoločnosti pre hudob
nú výchovu. 

V tejto súvislosti treba uviesť tiež meno 
F. Suchého, odborného učiteľa spevu na meš
tianskej škole v Martine (1922- 24), kde zalo
žil a viedol vynikajúci detský spevácky zbor a 
po p reložení za riaditeľa do Komárna (1924-
28) tiet tamojší spevokol (zrejme miešaný) . 
Popri k lasických dielach slovenských a najmä 
českých autorov zaraďoval do repertoáru 
týchto zborov aj svoje vlastné skladby. Oso
bitnú pozornosť si zaslúži tiež profesor ob
chodnej akadémie v Banskej Bystrici O. Ŕe
činský, dirigent spevokolu Smetana v rokoc/z 
1924-38. 

Podiel českej zborovej kultúry na rozvoji 
zborového spevu na Slovensku by sa ešte viac 
zvýraznil zhodnotením zborovo-speváckej 
aktivity mnohých ďalších českých pedagógov, 
pôsobiachich na Slovensku v rokoch / 919-
/ 939 (E. Huta v Modre, F. Chodura v Prešo

. ve, J. Plavec v Rut omberku, V. Mérka v Ko
šiciach a v Nitre, A: Rohlíček a V. Hofínek v 
Turčianskych Tepliciach, J. Brabec v Prešo
ve, F. Bureš, H . Bím a mnohí ďalší). 

Hoci na roz voj zborového spevu na Slo
vensku v tomto období vplývali aj operní diri
genti (M . Zuna, O. Nedbal a K. Nedbal), 
resp . zbormajstri opery SND, treba si uvedo
miť, že v uvedenom období sme žiadne profe
sionálne zborovo-spevácke teleso nemali a te 
takmer všetka zborová tvorba (česká i sloven
ská) bola interpretovaná výlučne amatérsky
mi speváckymi zbormi - a práve preto treba 
ich činnosť, ako aj vplyv českej zborovej tvor
by a jej interpretov na umelecký rast sloven
ského zborového umenia osobitne zdôrazniť. 



OSKAR NEDBAL 
Súradnice medzivojnovej opery 
NAĎA FOLDVÁRIOVÁ . 
N epoznáme všetky ~(1radnice zrodu našej opery medzi 

dvoma vojnami. To by sme predstierali , že ju máme 
presne zameranú ; ona sa však vymyká zameraniu , správa sa 
neraz proti všeobecne platnej logike . Správa sa teda a ko živý 
organizmus. Nemala by ním byť? 

" Prežívame dobu úžasných dianí, .. píše uprostred dvadsia
tych rokov časopis Mladé Slovensko. Povojnová revol učná do
ba zrodila parížsky nadrcalizmus, cezeň pražský poetizmus. 
.. Tá doba bola p lná výkri kov ... hovorí Já n Poničan . .. Kritici p í
sali manifesty. básnici revolučné básne a výtvarníci ďa lej búra
li to , čo nezbúral fu turizmus, expresionizmu a iné izmy.'' V 
opere približne v tom čase Mila n Zuna lakonicky vyhlasuj e: 
"Naše divadlo ešte nic je pre experime nty, musí hrať len 
osvedčené veci." A dva roky predtým: "Z lepšenie môžeme ča
k ať nie o sezónu, a ni o dve.'· Z lepšenie, to vyjadril veľmi jem
ne . V Bratislave bolo treba postaviť nový súbor. Jcrábkovu 
Východoče~kú divadelnú spoločnosť ~o stálou fluktuáciou pre
meniť na Slovenské národné d ivadlo . Ako sa to stalo, súčasní
kom ostalo skryté. V čase horúčky ,zakladan ia inštitúcii. keď 
vládla vonkajškovosť , Zuna v o pere začal s učit eľskou poko
rou od abecedy. Boli to také beznádejné obrátky. no práve pre 
ne, pre t(J nepochopiteľnú sondu do hfbky, sta li sa tri jeho ro-
ky zunovské. · 

Z nich v treťom čítame v bulletine Slovenská scéna skoro
manifest. Píše ho Jozef Hurt , ktorý sa v tíme so Zunom a 
Munclingrom v tomto roku podpísal La výpravu pod tri naj lep
šie výsledky zunovskej é ry. pod Kát'u Ka banovovú a pred ňou 
pod Tannhäusera a Aidu . "Som jeden z tých," hlása, .. ktorí 
pevne veria. že je nevyhnutné odhodiť všetko navešané hara
burdie . Hľadieť, aby sa di vad lo sta lo hodným novej me ntality 
sveta." Je to nespokojnosť s divadlom prlbuzná nespokojnosti 
s hudbou , ako ju v 1922. roku vyjadrili Jifí Svoboda a Karel 
Teige: " Deje sa čosi : Revolúcia v umení ... A hudba? Hudbu 
do teraz najmenej poznači la ·táto revol(Jcia. Neprešla doteraz v 
najväčšej časti a ni nevyhnutn ými preme nami formovými , kto
ré lite ratúre (Apollinaire) a výtvarníctvu (Picasso a Braque) 
prin iesol kubizmus. V\•vinovo sa oneskorila ... " 

O vyše než desa ťročie ncs t..ô r , boli to nic dvadsiate. ale tri
dsiate roky. ozvala sa táto nespokojnosť na pôde bratislavs kej 
opery vo svojej najčistejšej podobne v hlase režiséra Šulca: 
.. Ide núm o to , zbav iť sa iluzionistických a sta tických prost ried
kov naturalistického divaula. A dospieť k prostr iedkom kon
štruktívnym a dynamickým . Ide n:ím o čistý prejav nových ma
teriálov a o nehľadaný moderný prejav dnešného cítenia .'' Jo
sef Hurt by mohol dodať: " Konzekvencia žiada stvoriť novú 
fo rmu divadla , n ielen budovy, všetkého." 

Scéna sa zrodila a akoby si podala ruku rovno s najprogrc
sívncjším obdobím v ope re medzi voj nami. l keď- nepodala 
si. Roku 1924 otvára sa intermezzo . ktoré nijako ncsplýva so 
všeobecným pohybom, má v sebe stat ickosť a odolnosť voči 
okoliu ; je to nasledujúcich sedem rokov. Ich synonymo m je 
Oskar Nedbal. Navonok sta tickosť , vnútri napätie, aké v drá
me rodí krízu a očis tenie i miesta , ktoré do jediného okamihu 
zhfňajú všetky základné o tázky . 

Gavalier s ružou. SND 1928. V titulnej úlohe Marta Krásová. 
Snímka: archlv 

Inscenácia Straussovho Gavaliera s ružou mala premiéru v 
piatej sezóne Oska ra Nedbala l . januára 1928; uvádza ju vo 
svojom bratislavskom zenite. Výhrady k ne j má ešte i rýdzi 
zjav medzi kritikmi Fralio Dostalík , ktorý ju pochopil h lbšie, 
než hocikto iný. Vystríha totiž pred presilou nemeckých titu
lov, "aby sa text operatívneho programu" , ako hovorí, " ne
pre kladal z knihy Saska". No číta z nej celkom zaujímavo: 
.. Me lodika," zisťuje, "nic je čis t o germánska . J e b ližšie k 
nám .. . Všetky zložky vyvierajú z prfznačného melosu vieden
skej ~poloéenskej kultúry a na tej my. Slaviani ," uzatvára , .,bu
deme mať vždy čosi aperccpčnc nepriameho." 

Gavalier s ružou má u Richarda Straussa zvláštne postave-

nie. Keď v Salome a E le ktre prišiel po hranice harmonického 
rozkladu doby a jej zvukových i výrazových výbojov, vracia sa 
v ňom k zj ednodušeniu . Symbolizuje vyvrcholenie a návrat. 
Vo svetovej hudbe zakľučuje no'voromantickú tradíciu "Mo
zartom , ba ešte prv Gluckom započatú". Predkladá myšlien
kové dozretie . Predstavuje , dostalíkovsky povedané, "vese
lohru s patinou tragických prvkov, je životne úpl nou." Nie pre 
ostatnú kritiku . "Strauss tu už vedome nerastie, nie ako v Sa
lome a Elektre," tvrdí Sväto pluk Štúr. A čo horšie , "rovnako 
a ko Puccini (predtým sa inscenuje Plášť a G ianni Schicchi) ne
rieši tu svoj pomer k dráme , lež vypočítavo akcentuje svoj po
mer k publiku." 

Štýlovo zasneným sopránom spievala vtedy maršálku 
Dobfe na Šimáňová , kre hkého a precíte ného Octaviána Marta 
Krásová. v charakteristických rolách vystúpi li už Jan ko Blaho 
a Helena Blaho-Bartošová, bol tu barón Ochs Zdenka R uth
Markova. Pochválil ich sám Richard Strauss, kto rý v Bratisla-

-•' ... "....,.."," ~. lf>.ZJOt ll deJ~,. 

Karikatúra O. Nedbala pred zájazdom opery SND do Spa
nielska. Lidové noviny 21. l. 1924, a utor Jareš 

ve a. h. dirigoval - senzácia v štýle Oskara Nedbala- ešte čer
stvú reprízu Gavaliera s ružou ; bez toho nevedno, ako by po
chodili . "Režisérovi Viscusimu chýbal vtip a pohľad na celok," 
p íše sa po premiére. Co sa píše o Oskaro vi Nedbalovi? "Gava
lier s ružou vyhovuje skvelo jeho naturelu." Štefan Hoza to vo 
svojom súhrne mohol myslieť ironicky (nemysle l) , ale toto bo
la pravda. Nič tak skvelo nevyhovovalo naturelu Oskara Ned
bala . Bolo v tom všetko , za čím šiel, možno čo našiel v živote 
i v tvorbe. ,.Valčík D dur!" nadchýiía sa Fraňo Dostalík , "vý
ťažok viedenského štýlu! Tofko irónie a opravdivosti! Toľko 
výsmechu i súcitu! ·' Hovorí : "Oskar Nedbal· vyzdvihoval širo
kt't , lyrickú ritardan.dovú melodiku. A rytmiku, ako by už vo 
Viedni zažitú," tou sa Nedbal opájal, " akoby improvizoval. " 
Bo l to svet O skara Nedbala. 

,.Naša scéna žije v p odivnom repe rtoá rovom ovzduší ," roz
horčuj e sa kritika . "Ci snáď stratili sme záujem načúvať otria
sajúcenm krédu trpiaceho človeka, vžívať sa do (jeho) rán a bo
lestí? ... Ci nachádzame snáď v Rosenkavalieroch stelesnenie 
nášho j asného svetonázoru? Je to, ako vidno smrteľne vážna 
kritika . Ne rozumie dramaturgickej stavbe. Na druhej strane 
treba priznať. že ani nie je ľahké jej porozumieť. Pri Gavalie
rovi s ružou nejde o nij aký otriasajúci objav. Nedávno pred
tým si Brno vyčíta , čo s takou na scéne ošúchanou dvanásťroč
nou novinkou. Cas sa aj v hudbe zrýchľuje , píše sa rok 1928, 
je to rok piateho Festivalu Medzinárodnej spoločnost i súčas
nej hudby, ôsma sezóna pražského Spolku pre medzinárodnú 
hudbu, h rá sa práve Schônbe rgova Zjasnená noc, Hindemith a 
Honegger. Inak j e to celkom rok Stravinského, tak ako pre
došlý patril Hindemithovmu Cardillacovi: pražské nemecké 
divadlo pre mié ruje j eho Príbeh vojaka a na pôde Spolku sa 
Príbeh voj aka popri Bergových Piesňach a Schônbergovcj Ko
morne j symfónii uvádza ako suita. A i Brno okrem senzačného 
Kte neka Johny hrá dokola má Stravinského Pulcinellu , Gava
liera s ružou inscenujú rok predtým v Státne j opere v Moskve , 
s ním Stravinské ho Mavru a takmer súčasne s Prahou Be rgov
ho Wozzecka. V tomto roku znie tu Honeggerov Pacific a Da
rius Milhaud prednáša o súčasnej francúzske j hudbe. Píše po
tom o svojich dojmoch : "Všetko sa tu rozoberá , skúma , rozre
záva na kúštičky. Každý akord ne jakého nového d iela je príle
žitosť k hotovému pitevnému cvičeniu. Všetka hudobná mlá
dež ide týmto smerom ... Pán Abrahamov hlása užívanie 16-
tich tónov a nehovorí o ničom menšom, než o zavrhnutí všet
kej možnej doterajšej hudby, ktorú hodlá nahradiť svojimi 
rovnicami z oboru harmonickej algebry." 

Hoffmeister knieža Montenuovo má v čase Nedbalovho 
vzostupu celkom iné starosti s jeho baletom Rozprávka o Ja
novi, ktorý pripravuje ako " thea tre parée" pre návštevu saské
ho kráľa vo Viedni. "Vyžiadal si zvláštnu skúšku prvých dvoch 
obrazov," uvádza mladý bratislavský bulletin Slovenská scéna 
a myslí to trochu na privítanie nové ho šéfa opery v divadle. "V 

druhom akte nechal s veľkým nákladom zriadiť kúzelný les . 
Dával sa napokon prvý a kt N icolaiových Veselých paní wind
sorských a dva obrazy Rozprávky o Janovi , ktoré sa potom eš
te opakovali z príležitosti návštev ruského cára a anglického 
kráľa Eduarda VII ." 

Cosi z lesku týchto korunovaných hláv prišlo do Bratislavy 
spolu s baletom Oskara Nedbala na začiatku sezóny, 1923/24. 
Aj Z rozprávky do rozprávky , kto ré očari lo prvé, aj Rozpráv
ka o Janovi sa narodili v Prahe , prišla sem aj pražská sláva. 
Pravda , bola to sláva času ich zrodu, opery a baletu nie Ostrči 
lovcj , ale ešte Kovatovicovej éry, Prahy začiatku storočia . 
Alebo jeho prelomu, keď Oskar Nedbal bol nádejou moderny 
a otvárala sa mu ako výnimočnému dirigentovi cesta na sveto
vé pódiá? 

Do Bratislavy p richádza akoby nezmenený Viedňou a ne u
navený udalosťam i po nej, plný pracovnej chuti, nápadov a 
programov . Mal veľký plá n výchovy obecenstva, chcel začať 
ľudovou operou. No klamal seba a nebo l to te n pravý plán . 
" Pravé umenie ne riadi sa heslom náš zákazník, náš pán," ako 
o niečo neskô r na o tvorení výstavy v Umeleckej besede podot
kol Mikuláš Galanda. Oskar Nedbal bol Gavalierom s ružou . 
V čase, keď vo výtvarnom umení Fulla s Galandom chytajú 
dmhý dych nad úvahami o svetovosti a ľudových prvkoch a v 
literatúre črtajú sa po vlne avantgardného príboja kontúry na
turizmu, začína sa v opere veľký experime nt. Ak Ján Bakoš 
hovorf o Slovensku ako o križovatke, kde sa prelínala viacero 
kultúrnych sfér , to to bola vertikála , výlet do času . Ktovie, 
možno nebo l ani taký pomýlený v Bratislave , kde práve v roku 
Gavaliera s ružou prebiehala veľká súťaž kaviarenských kapiel 
a pre nezáujem odvolalo sa predvedenie Mahlerovej l. symfó
nie. Dostalík vykladá ideu Gavaliera s ružou ako kritiku meš
tiaka . Je to veľká pasca pre veľkého potkana, hovorí. Bolo ve
Ta irónie a veľa opravdivosti v Straussovom Valčíku D dur, 
ktorý tak bytostne chápal Oskar Nedbal. 

No prečo ho chápal , prečo hovorí p ráve jeho jazykom? Aj 
v Bratislave bolo- slovami Ivana Ballu - kus E urópy, steles
ňoval ho Alexander Albrecht , d ir igent storočného Kirchen
musikvereinu , skladateľ s novou kompozičnou rečou; to on 
ako Zemlinsky v Prahe Bratislavu zoznámil so •Stravinským a 
H indemithom. Oskar Nedbal si s n ím dobre rozumel, no keď 
!'ripravili spoločný koncert , nebol to v 1927. roku Hindemith 
či Stravinskij, lež Beethovenova D eviata. Zázemie klasickej 
symfonickej hudby, aké predstavuje Kirchenmusikverein, a le
bo i názvy spolkov, ktoré sa zúčastn.i li na ich druhom koncerte , 
Blumentale rchor , Toldykôr, navodzuj ú predstavu starej hu
dobne j minulosti mesta Bratislavy . T1i' je te n osudný predel, tu 
niekde musel byť ohromný potenciál nového vývinu; prečo sa 
nevyužil? · 

Kde ste vzali ten zvláštny spôsob hovoru? spytuje sa dáma 
hrdinu jednej z mrazivých Laholových poviedok o apokalypse 
vyhladzovacích táborov. Niekde, kde ste vy neboli , madame, 
odpovedá človek , ktorý zažil ľudské inferno. V Oskarovi Ned
balovi naopak utkvel zážitok rozkvetu pražskej opery a baletu 
fin de sieclu , keď mu Gavalier s ružou po prvý raz zazne l v Ko
varovicovom predvedení, svetové pódiá , Paríž, Londýn , va
vríny operetného skladateľa a dir igenta Volksoper v priateľ
skom kruhu R icharda Straussa. A oka)llih , keď sa po povojno
vom návrate naraz stal zradcom, nebolo preň miesta a dotkol 
sa dna , pretože inferno nenosí v sebe iba vojna. 

Bratislavské obecenstvo vybralo si zo všetkého to spojenie 
miest. "Platiace obecenstvo ," triezvo ho vidí Oskar Nedbal, 
"ktoré vie a môže prostriedkami fi nančnými podporovať diva
delné ume nie, nie je československé, ale väčšinou maďarské 
alebo ne mecké ... Úspech majú ope ry, k to ré schválila Viedeň, 
maďarská časť obecenstva obľubuje ľahší žáner , operetu, Ver
di ho, balet. " Sú dve Viedne: jedna v tom čase inscenuje 
S<;hônbergovu Šťastnú tuku - i keď obecenstvo ju vypíska -
druhá, zapfňajúca tisíce predstavenie Domu u troch dievča
tie k. Je to tá naša Viedeň ako rezíduum mi nulosti, keď spolu s 
Budapešťou patrila do systému kultúrnych centier monarchie, 
no niele n s Budapešťou , rovnocenne náležala sem i Praha. Tá
to Praha rezonuje vo veľkej časti bratislavského obecenstva. 
Zakončime tou dobrou správou: roku 1926 Oskar Nedbal so 

sympatiami uvádza Kováča Wielanda, roku 1928 Detvana, v 
opere sa zjavujú prvé činoherné réžie Jifikovského. Práve v 
1928. roku stojí za dirigentským pultom už Karel Nedbal a s 
je ho menom sa spája nástup domácej spevácke j generácie, v 
35. a 36. roku spolu so Sulcom a Trôstrom inscenuje Fidelia a 
Lady Macbeth . 

Ale to už je iná história. I:::šte predtým Oskar Nedbal ako na 
dlani v opere zaokrúhlil a predložil koniec storočia , prehistó -
riu na scéne SND. No nie je to nijaká múmia . Vo svojej po
kročilej dobe je to poči n taký nečakaný, no- môže to byť iba HŽ 
živý o rganizmus. . 


