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HovorU o lnšptratfvnej s1le Ide!, udalost! ·a odkazu 
Slovenského náood•ného povstanl·a, o stimuloch, ktoré sa 
naplno odraz111 v slovenskej hudobnej tvorbe ostatných 
desa(r.očl a trvele poznamenali jej tválľ, predpokladá 
hovori( o genéze tohto odrazu, o jeho podobách a pre· 
menách podOb vo vtre dejinných udalost! ! v kontexte 
hudobnej kul1ary, jej Ideovej 1 materiálnej bázy, kon· 
ceptov 1 realizáci!, kvalit 1 problémových článkov. Sla· 
dujac metamorfózy hudobného stvárňovMia odkazu SNP 
v tvorbe ostatných desa(roč!, vyná'ra sa pred nami de· 
filé najrozllčnejštch pr!stupov k samotnému výberu a 
formulácii záberu výpovede, k !ánrovej palete sačasnej 
hudby, k podobám tvarovania hudobnej matérie a vý· 
baru kompozič-ných metód k sémantickému a obsaho· 
vému potenciálu hudobného výrazu. V rámci tejto varia· 
ty a jej vývoja v kontexte cel•kového vývinu a roz'{oja 
sačasnej hudobnej kultary na Slovensku, mO!eme v 
hudobných výpovediach, ktoré sa 'reailzované v šlro· 
kom fronte skladieb stvárňujactch a na·plňajaclch od· 
kaz SNP, nájs( zhruba tri základné Intencie smerujace 
k objektlvldcll, lndlvldualllácll a aynUi1e základného 
aspektu výpovede. Vyskytuja sa vo viacerých vzájom· 
ných vzťahoch, paralelne 1 v sukces!vlte, prellnajOc sa 
1 tvoriac vzá jomné opozlc!e na arovn! !ánrov 1 poetfk 
jednotlivých a utorov, -9Člčl sujetu 1 v koncepcii jednot· 
l!vých diel. Reprezentuj\1 dialektiku vývoja 1 dynamiku 
formovunla hudobných procesov a Ich Interných 1 exter
ných relácii. Vyrast&jO uprostred samotných trendov 
profllovanla naše j hudobnej tvorby v priebehu desaťročl, 
zo zápasu o tvár soc!allst!ckej hudobnej kult11ry. (Na· 
sledovné slová chcO byť demonštráciou charakteristik 
týchto troch základných Intencii, !ch výskytu a pro. 
f!lovanf v dielach venovaných odkazu SNP.) Pamlltnlk SNP v Bystrej nad Toprou. Snlmka: L. Deneš 

NAPÍŇANIE ODKAZU SNP 
V SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBE 

OD KODEXU KU KONCEPTU 

Prámene výpovedi k nl\rodnooslobodzovac!emu zápasu 
slovenského ludu s!ahajO do minulých storoči, k po· 
krokovým a revolučným tradlc!ám štOrovskej generá· 
cle, k odbojovým jánošlkovským témam. Ich funkciu 
zohrávala ludová pleseň, ná•rodné 1 vlastenecké spevy, 
revoluOné a robot>nlcke plesne domácej 1 nadnárodnej 
proveniencie. Ich pádnosť, reprezentat!vnosť a séma.nt!c· 
ká nosnosť slova, s ktorým bol! spojené, dm poskytla 
mo!nosť figurovať v tejto funkcii l naďalej, stlmulujl1c 
zároveň vz.nlk a rozvoj ďalšieho, podobne traktovaného 
repertoáru ( hymnlcká pleseň, partizánska pleseň u 
pod.). Figuroval! v akci! a ako také s! ponechal! práve 
mo!nosť reprezentovať akciu; geneticky, lokálne 1 
funkčne sa determinované a man!festujO lokal!tu 1 funk· 
clu, ktorá viedla k Ich prezentácii. Stali sa Indexom, 
symbolom 1 signálom a ako také domlnuja 1 v umelec· 
ky tvarov.aných autentických hudobných dielach (v po· 
dobe citátu alebo štyLizácie). Kodifikoval! svoj séman
tický 1 obsahový náboj v bur!oáznej 1 soc!aHstlckej ·re· 
volOcll, stál! pr! výzve, v boj!, 1 pr! oslave v!tazs tva. 
Figuroval! 1 v Slovenskom národnom pov·staatl a zaznie· 
vajO medz! tónmi skladieb, ktoré sa hlásia k jeho od· 
.kazu, reprezentujOc lud, národ, vlastenectvo; protest, 
akcieschopnosť, odboj 1 vieru vo v!tazstv·o . . . Stal! sa 
kódom, ktorý orientuje a poskytuje Istotu. 

V slovenskej hudbe nášho stor~!a antlc!puja !ch 
echo reprezentatfvne diela kl.as!kov modernej národnej 
hudby - A. Moyzesa ( Já:nolllkov! chlapci). E. Suchoňa 
(Zalm zeme podkarpatskel), J, Cikkera (CaMus .fillo
rum). Sociálne a národné vedomie, !ntemac!onal!zmus, 
revolučnosť, odbojnosť a protest charakter!zuja tOto sfé· 
ru a prva fázu .objektlvlzač·nej lnteno!e v hudobnom 
stvárnenl národnooslobodzovace!ho zápasu a jeho trad!· 
eli. POsobla ako výzv.a k akcieschopnosti, zdOrazňuja 
národné a revolučné povedomie práve tak, ·ako to po· 
znávame u prvých diel, reagujactch na vypuknutie Sl.o· 
venského ná.rodného povstania ( J. Cl.kker: Znelka a Pov· 
stelecký pochod; J. Kresánek: Pochod 1944). Man!fes· 
tác!ou hudobného zobecnen1a témy atiaku a odboja sa 
vo vojnových ·a bezprostredne nasledujaclch rokoch sta· 
11 symfonický triptych J. Cikkera "0 !Ivota" a 4. sym· 
fónla A. Moyzesa, ak·o aj monumental!zujace výpovede 
A. Očenáša ( symf.on!cká tr1lóg!a Vzkriesenie). Momenty 
!nd!v!du·al!začnej Intencie nachádzame v tomro obdob! 
len sporadicky v kontexte skladby, a skOr v ojedinelých 
prlpadoch (A, Očenáš: klavl11na f.antázla Pluš() . 

Po osloboden! Ceskoslovenska a najmä po februá· 
rovom v!tazstve pracujOceho ludu v nových spolačen· 
ských podmienkach vyrastá plejáda skladieb, ktorá 
priam demonlltraUvne sleduje ( 1 v reakcii na Idey SNP) 
p.rojektfvnu os objektivizačnej tendencie v znamen! slo
body, v!ťazstva a budovania soc!·al!zmu. Oprot! retrospek· 
tlvne opozičnému stvárneniu tém' atlaku a odboja, na· 
dob1ldaj0 a:nga!ované výpovede charakter projekcie per· 
spektfv; nového, radostného, dynamického diania. Ret· 

rospektfva k nedávnej minulosti nadobud-la charakter 
apoteózy vtfazstva, oslavy nAroda a jeho oslobodltelov. 
Hold hrdinom, vďaka oslobod!telom, nadšenie zo slobody 
a budovaillla novej spoločnej vlast! Cechov a Slovákov 
vnlesl! do výrazového potenciálu výpovedi skladatelov 
!stO dávku tematickej, materiálovej, !án.rovej l takto· 
n!ckej Inovácie. V kontexte demokratizácie kultOrneho 
diania v znamen! tézy po sprlstupnenl umeleckých vý· 
poved! širokým masám sa opr.osťuje tekt onika skladieb. 
sprlehladňujl1 formy, akcen1uje melodtckoharmon!cká a 
metrorytm!cká lln1a hud·obného procesu. Medzi !ánra· 
ml, na báze ktorých dochádza k vý.poved!·a·m Ide! SNP 
čl jeho :temat!zmu, f!guruja vokálno·lnštrumentálne 
Otvary - pleseň, kantát·a, zborové kompoz!c!e. Vzniká 
a rýchle sa š!rl masová ll budovatelská pleseň, ktorá 
onedlho zau}me podobné ·poz!cle ako v nadá·vnej minu· 
lost! Iudové, vlastan~cké a revolučné plesne - repre· 
zentujac lokal!tu, dobu a jej atmosféru sa stáva jed· 
ným z charak·ter!st!ckých znakov v skladbách, kde SNP 
figuruje ako sOčas( dejinných premien v širšom te
matickom zábere (skladby hlásiace sa k temat!zmu bo· 
ja za národnO slobodu, budovatelskému Os!ltu, projekc!! 
šťastnej budOcnostl a pod., apoteózy národa a vlast! l. 
Vedia slovenských národných Intonácii sa objavuja ·väz· 
by, na .Iné národné kultrllry, na)mä na sovietsku hudbu, 
na českO a Ich revolučné a p.okrokové trad!cle, akce.n· 
tujac Internacionálny charakter soclal1st!ckého sna!enla 
1 boja za mier. Prfznaky tohto záberu, spolu s pocho· 
dom ( kráčantm vpred, budovanlm) a tanečnými scé· 
nami (radosť, optimizmus, mier, oslav·a dos!·ahnutých 
vlťazst!ev a Os pechov l za.sahuj1l kodifikáciu výpovede 
k sOčas.ntm, aktuálnym témam. Na jednej stra.ne sa 
r.ozšlruje Ich sémantický a obsahový potenciál, podn!e· 
tený spätosť·ou hudby s básnickým textom, čl vo väzbe 
hudby s filmovým ·Obrazom (fll.mová ·hudobná tvorpa 
T. ft>ndrašovana. J. Cikkera, S. Jurovského, D. Kardoša, 
E. Suchoňa a !.), v dialógu s tanečnými a scénickými 
obrazmi v tvorbe p.re sObory ĽUT (T. Andrašovan, Z. Ml· 
kula, A. Moyzes, M. NoYák, B. Urbanec ) a v sí>ojen! 
s llterálrnym programom v oblast! symfonickej básne, ~l 
symfonického obrazu ( F. Babu šek: Buď sláva ná·rodu, 
S. Jurovský: S um! hora rodná a mnohé ďalšie ) . Na stra· 
ne druhej sa tento vý.razový ·arzenál k•odlflkuje natol· 
ko, l!e nadob1lda charakter ·dogmy, ťa!ko prekonávatel· 
nej uniformity, s preferovan~m programovým zamera· 
ntm, ktoré viedlo k určitej jed.nostrannost1, č! obmedze· 
n!u záberu skladatelských výpovedi k bohatstvu lnšp!· 
rujaceho faktu. Napriek tomu ·obdobie päťdesiatych ro· 
kov vnieslo do naplňanla odkazu SNP v hudobnej >tv·Or· 
be nemálo kval!tatlvny.ch 1 kvantltatlvnych sUmulov, 
ktoré spolu s predchádzalj•acou sférou objektivizačnej In· 
tenete v anga!ovaných výpovedi-ach viedli k jej rýchle· 
mu, !ntenzlvnemu a pádnemu rozvoju 10atolko, !e sa 
stala kódexom, normou. Jej tvorivé zvládnutie a pre· 
konáva.n!e k lntersubjelctlvnym, !ndlv!dual!začným kon· 
ceptom sa naplno prejaVIlo pr! vyplsanl saťa!e k 15. vý· 

( Pok.račovalll!e na 5. str. l 
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živý odk z 
54 altu6cie a námety, i!lny a vfaledky, ku kto

rým aa umenie bude neustále vracať. 54 to zvy. 
i!aJne allné lmpulxy, ktoré navyi!erp6 ani jedna 
senar6cla, ani Jedna hiatorlcká epocha. Takfto 
komplex podnetov, allnfch lnlpirai!nfch impul1ov 
predatavuje Slovanaké národné povstanie, Na1d6· 
vam aa, la kaldého umelca tu mual oxaJ nlei!o 
xaujat, atotolnf 1a 1 Jeho Ideou a dok61e 11 vy
brat pre aeba podnety, ktoré al lladajd umelec
ké stvárnenie. Talko povedať, i!l naia doteraJIIa 
hudobné tvorba ul vyi!erpala hlavné podnety 10 
SNP, i!l ul neochabli priame podnety 1 tejto nA
rodnej udalu.tl, i!l bude alte vidy dostatok an 1 

prtnleat nové hodnotné akladby. Osobne aom pre· 
svedi!enf, le kald6 vark6 historické udalost dlho 
prellva v národnom vedomi, dlho apolupGsobl v 
nalej morálke, a ad tu teda vletky predpoklady, 
aby aJ sener6cle, ktoré Povstanie priamo ne1allll, 
vytvorili xávalné diala o tfchto revolui!nfch i!l· 
noeh n61hol človeka, 

Elte vidy 1a ml 1d6, le xost6vajd mnohé lnlpl· 
rdné podnety umelecky ne1dlltkované. Ziada aa 
rolalahlaJIIa dielo o vtedajlej noveJ situácii, o 
bratskej drulbe nallch rudl so sovlatakyml oslobo· 
ditalml. Vlellčo aa k tejto tdme naplsalo, viaceré 
skladby ad vydarené a predaa aa llada novf mo
nument, ktorý by ukázal ako SNP cfaleJ 1blllllo 
bratov a ako lda.1il boja proti fallxmu sa naod· 
lkrtapltelne podleral na novom modele hrdinstva, 
novom vlastenectve a novom lnternaclonalllme. 
Vyxerá to prllll Jednoducho, ale m6m tu na mya. 
ll ronetven4 kompoxli!n4 techniku a vfrazné ta· 
lenty, ktoré al vedia poradiť ao llolitfml lnlplrač
nfml podnetmi a rlella umelecko-apoločenské 
tlohy a dokonalfm rudakfm nadhtadom. Sd tu l 
podnety pre javiskové diela, vecf práve v SNP 
aa utvárali zaujlmavé osudy viacerých hrdinov 
a molno by 1a podarilo vyatlhndt l pocity tdlby 
po novej vlaatl, pocity, ktoré aa lntenzlvne rodlll 
koncom vojnového utrpenia. 

Zoat4vajd alte vidy podnety pre komorné die· 
la, majstrovské vfpovede rudi roztdlenfch po no· 
VOm llvote, tuliacich buddce perapektlvy, ludl i!BI· 
to senerai!ne aklbenfch a veriacich ul v lepliu 
buddcnoat. 

Potreba novfch ple1nl je tu elte ďaleko vlli!lla. 
MAme aJ takéto dtvary o SNP, ale i!o vletko by 
mohli navyle znamenať vydaren6 1borové kre6cle, 
ktoré by boli poavllten6 1llntm talentom a ozaJ•t· 
nfm obdivom k prltomno1t1. Ned4 1a tu rozmtt· 
rat len 1 hradiska technlk; táto obla1t 11 vyladuJe 
predovletkfm hlboké osobné presvedi!enle, le Pov
stanie bolo loslckf vfkrlk n6roda, hla• k bu
d4cnoatl, povflenle národa pred svetovou verej
noatou, poku1 vidieť apravodllv6 1ajtrajlky. Je tu 
doat i!laatkovfch n6metov, ktoré hudba vyjadri 
svoJsky, v r6mcl avojlch molnoatl l v rámci svoJ- 1 

ho obranli!enla. 
Ideme' teda do 40. vfroi!la SNP a vedomlm uri!l· 

tfch re1erv, ale ldi!aane 1 predstavou, le tu alte 
vidy IDatliva du.tatok 'priestoru pre novd tvor
bu. Nemolno vlak pri tejto prllaJltoatl labudn4ť, 
le viaceré jeatvujdce akladby lnlplrované tfmlto 
udalo.ťaml, aa alte nie vidy dostali do ra.1ilneho 
koncertného obehu, mualme pomerne dlho i!akať 
na ich uvedenie a hrlivajd aa len prllelitoatne, 

. hoci ich molnoat uplatnenia je llrtla. 
Vltame kaldf novf i!ln, ktort chce oal4vlt tdto 

hlatorlckd aktivitu n.61ho n6roda a chce prlaplet 
do oblasti, o ktoreJ aa hov~rl 1 hrbtou, ao 
nl61tnym unletenlm a 16akou. Oaobltne oceliuJe· 
me prfatup niektorých i!lenov mladlej sener6cle, 
ktor( nev6haj4 akoncentrovat v aebe dostatok an 
a presvedi!enla vyjadriť 1polupatrii!noat k nArod· 
n6mu hrdinatvu a celkovfm vfaledkom, ktoré pri· 
nála naia doba. 

Nikto nepochybuje, le vyjadriť dokonale ume· 
lacky Ideu SNP Je 1lolité a nikto 10 zodpoved
nfch umelcov nechce rlakovat nevydaren6 dielo. 
Kaldf vla, le al t4to tematika vyladuJe predo
vletkfm obi!lanaky roxhrad, apr6vne videnie SNP 
v historickom kontexte oboch nallch n.6rodov a 
doeenenle dominantného hrdinstva. 
· Zo.táva tu rad neaplnenfch 4loh aj pred na· 
lou mu1lkol6slou; okrem i!l6nkov a menl!ch ltt· 
dU al naia prltomnu.t vyladuje ul 16valnejlle 
ayntetlckejlle dielo. Treba ukbať podiel Jednotllv
aov v teJto historickej etape, treba povedať otvo
rend pravdu, kto 1 hudobnfch umelcov bol tak 
cfaleko, le lllel rudaky l umelecky a Povstanfm 
a kto u tejto molnoatl vyhol. 

40. vfroi!ie SNP je vhodnou prllelltoatou k bi· 
lancll, ale elte potrebneJIIm podnetom k opätov
nému konltatovanlu, le tento lnlplrei!nf okruh na· 
ch6va v nb elte vidy uri!lté reservy. 

ZDENKO NOVACEK 



Kým nedávna Fischerove Inscenácia Dona Giovanniho 
v opere SND bola podla všeobecnej mienky kritiky prl
llš "rozhýbané", )6llua Gyermek sa v na·jnovšej Insce
nácii Wagnerovho Bltdiaceho Holancfaaa dostal takmer 
do opačného extrému. Jej najzjavnejšou č-rtou je t otiž 
výrazná statlčnost Pravda, r~allzovať na javisku wagne
rovský Ideál syntetického umenia je ťažké nielen v tej
to, ale aj vo vrcholných dielach skladatela majúcich 
bll::!šie k symbióze hudby a filozofie, než hudby a dl
vadia. V bl,lliet!ne sice režiV 'prezentuje teoretické 
vedomosti o možných Inscenačných prlstupoch, na ja
visku sa mu vša k nepod•ari\o predostrieť jasný vlastný 
názor. Proklamovaný akcent na baladlčnost prlbehu je 
čltatelný len vďaka niektorým prvkom scény V. Suchán
ka. To dôslednejšie a jasnejšie sú realizované zámery 
hudobného naštudovanl·a G. Auera, chápajúceho však die
lo skôr vo w eberovs ko-marschnerovskom než wagne
rovskom duchu. Dôsledkom toh o je aj lyrlcke jšle po
ňatie speváckych partov a tomu adekvátne a j dynamic
ky nepredimenzované orchestrálne naštudovanie. Skoda 
len, že vo výkone orchestra boli na oboch premiérach 
výkyvy v kvalite a presnosti zvládnu tia partitúry. Ak 
ešte pred nlekofkýml desaťročiami spievali vo svete 
Wagne rove ope ry naslovovzatl špecialisti, väčšinou škan
dinávskeho pôvodu, dnes sa v nich zjavu jú aj univer
zálni s peváci , ktorých dev!zou n ie je len superdrama
tický tón a hlasová výdrž, ba pomaly sa stáva prest!žou 
bel cantových spevákov v určitom štádiu hlasového vý
voja vyskúšať sl svoje sily v niektorej z Wagnerových 
postáv. Okrem tejto všeobecnej tendencie je lyrickej šie 
poňa tie bratis lavského Holanďana da né aj situiiclou v 
s ólistickom ansámbli súboru a aj ked dospieva napokon 
k relatlvne dobrému výsledku, pt•edsa sa nám jav! tak 
troch a ako "z núdze cnosť". Na jmä v partoch korml
deln!ka a čia stočne a j Senty sa nám zdá lyrické ucho
penie partitúry až preexponované, čo má dôsledky nie
len rýdzo voká lno-štýlové, .ale a j charakterotvorné. Z 
kormldeln!ka, hoci ro jčivého, a le predsa len drs ného 
muža mora, sa ta kto stáva akýsi hlasovo elegantný don 
Otta vl o (v pr!pade J. Kundláka ). či donizettiovsky slad
kas tý Ernesto (v prlpade V. Schrenkl!la 1. Obe predsta
vi t elky Senty interpretu jú part a budujú charakter pos
tavy sice na ostrých dynamických kontrastoch , zástoj 
preplanizovaných pa~ážl sa nám však vid! privefký. 
V dôsledku toho potom po~tava pôsobi až or!liš chorob
ne 1 div nie ako ná mesačná ]. čomu sa poda rilo vyhnúť 
dramatickejšej, hoci nie jednostrunnei a dodnes vzo
r ove j Sen te M. Cesá nyiovej v predchádza júcej bratislav
skej Inscenácii. 

Urč ujúcimi pre voká lny e fekt každe j inscenácie Ho
lanďana s ú výkony lntet:pe rtov titulne j postavy a Senty, 
venujme preto pozornosť s pevákom, ktor! ich zosob
nili v novom naštudovan! opery SND. Pavol Mauréry 
nie je sice hlasovým fondom čl vokálnym založenrm mi
moriad ne blizky wagnerovs kému štýlu, s nárokmi titul 
nej postavy sa však vyrovnal Imponu júcim spôsobom. je
h o hla s znie vyrovnane vo všetkých polohách, je vý
razovo neobyčajne tvl\ rny a uvážlivým "dl\vk ovan!m" 
vlastn ých prednosti, robiacich z neho vzorového s pevá 
ka bel cantového razenia (dôsledná kantiléna, krásn e 
a; precltené mezza voce], dodáva záhadnej pos tave rud
sky ušfacht!l é rysy a s peváckemu výkonu efekt. Alter 
o u jú cl Frantiiek Caban je vokálnou orientáciou bližšl 
k deklamačnému štýlu w agnerovského ideálu, v duchu 
ktorého kla die dôraz na jasnú artikuláciu a dramatickú 
údernosť tónu. Ak mu paradoxne pôsobivejšle vychá
dzaJ.ú lyrlcké pasáže, je to dané tým, že jeho Holan
ďan je viac epický - re ferujúc! o svojom tragickom 
údele než dramatický, prežlva jú cl tento údel a demon
štrujúc! ho vokálno-výrazovými prostriedkami. Aj ked 
sme označili poi\atie úloh y Senty za prelyrizované, Ele
ne Kittnarovej takáto kmtcepcla padne velmi dobre. jej 
plano je tvorené varne a je farebne .pr!tažllvé, kým 
v expres!vnom forte jej tón pôsob! ostrejš ie, je užšl 
s ťažko postlhnuternou In tonáciou. S nárokmi partu sa 
však speváčk a vyrovnáva značne suverénne. Aj a ltemu-· 
júca Anna StarostovA stavia svo ju Sentu na ost rých 
dynamických kontrastoch, pričom v extrémne vysokých 

PL 7 SNP V S 
(Dok-ončenie z l. str. 1 

račiu SNP, kde sa vedra konvenčných skladieb ob javili 
diela s vyhraneným rlešen!m formálnej I -obsahove j 
stránky (L. Burlas: Epitaf; J- Grešá k: kantáta Povstanie; 
D. Kardoš: Hrdinská ba lada ; J. Zimmer: Strečno ... J. 

OD KONCEPTU KU KONTEXTU 

Uvedomenie sl účasti s ubjektu v h istorickom dlani. 
hrdinstva prostého človeka, obet! l bolesti, smútku l ná
deji, výrazne zasiahlo emotlvnu stránku výpovedi k 15. 
výročiu SNP. Panychlda, balada, elég·ia, memento a epi
taf sa stali jedným z charakteristických a dominujú
cich prlznakov hudobného s tvárnenia, Inklinujúc ku 
komplementarlzácll odkazu SNP. Raz v anonymite kon
ceptu pars p11o toto, inokedy v reprezentatlvnejšej po
dobe s konkrettzovanlm hrdinu (kpt. J. Ná lepka ... ]. 
Zánrové scény, hlstorlclzmus v opisov.anl obrazov z SNP 
vystriedal portrét (do Istej miery anticlpovaný v J. Clk
kerovej symfonickej básni Vojak a matka], portrét _člo
veka, lokality, aktu - v snahe vniknúť do jeho hlbky, 
manifestovať ho ako vzor člnu, premeny vo vedomi, 
lntrospekt!vnej analýzy. útok na pamäf, evidencia obet! 
a varovanie pred nerozumom vládne 1 v monumenta
llzujúclch kompozlciách (A. Očenáš: Pamätn!ky slávy, 
L. Burlas: Epitaf ) a vnáša do n ich atakujúca momenty, 
nekonvenčný pr!stup, netradičný materiá l, novšie kom
pozičné metódy l n ové vzf.ahy slova a hudby (1. Zeljen
ka: Oswi{!nczym; I. Hrušovský: Hirošima), demonštrujúc 
zároveň presun od národného k i nternacionálnemu , 
k všeobeonému. Na jednej st-rane Individualizácia fo
riem a výrazlva, na s trane druhej objektivácia sujetu, 
Ide!, konceptov viedla v priebehu šesťdesla~ych rokov 
k diferenciácii nielen hudobného jazyka, ale 1 chBirakte
ru angažovanosti v hudobných výpovediach. Ak v tvor 
be mladš lch autor.ov dominova lo sústredenie na oživenie 
výpovedi o nové výrazové, sémantické, tek~onlcké, so
norlcké etc. prostriedky v úsil! po i_ndividualizácll hu
dobného prejavu vôbe~. v tvorbe sta.ršlch sklada telov 
dochádza ku kryštalizácii osobnostného hudobného zá
beru. k akcentu na dialóg medzi zdôraznenou emot!v-

r s 
tónoch záverečnej scény - šir okých a farebných -
dokazuje, že speje k dramatickému sopránu. Predsa však 
jej tvrdošijné obsadzovanie do dramatických ťíloh ne
meckej repertoárovej oblasti je prinajmenšom jedno
stranné a hoci Sentu, podobne ako predchádzajúce dra
matické party ( Chrysostemls, Leonora z Fi delia), zvládla 
k všeobecnej spokojnosti, jej hlasovou doménou zostáva
jú mladodramatické úlohy talianskeho repertoáru, v 
ktorých môže uplatniť svoj zmysel pre f rázu a štýl·ové 
vyspievania všetkých pasáž! a ozdôb. V úlohe Senty 
ukázala, že k niekdajšiemu d•ramatickému výrazu do
káže prldaf l dramatickú nosnosť tónu. 

A. Starostové ako Senta v bratislavskej inscenácii Blú
diaceho Holanďana. Snlmka: j. Vavro 

A ďa lši? V úlohe Dalanda pok raču jú J. Spaček a P. Mi
kulál vo vyrovnanom vokálnom súbo ji, ktorý zvádzajú 
už aspoľí v poltucte operných inscenáci i. Aj tentoraz 
te výsledok ne jednoznačný a dať prednosť jednej kreá
c ii pred druhou by bol s kôr pre jav individuá lneho vku.su 
než rozdielov v kvalite. Spačkov Daland dôs ledne jsio 
dbá o wagnerovský sýty tón a v charaktere postavy 
akcentu je viac otcovské rysy, Mikulášov Daland je za
se výrazovo-vokálne dlferencovanejšl, v h erectve s ná
behom do kecalovských polôh. Medz i oboma pr ecls ta
vitefmi Et'ika - F. Livorom a J. Abelom nie t roz:dielu 
v spofa hllilosti vyspievania vokálneho pa rtu. Lyricke j
š lemu hlas u· Abela však verime pods ta tn e mene j v je
ho snah e byf os trou výčitkou lavlru j(tcemu citu Sen
ty, než dramaticke jšiemu F. Livorovl. ktorého vys oko 
úderné forte v tomto p r!pa de väčšm i podčiarku j e na 
liehavos t Erlkových prosieb ako jeho herecký prejav. 
V najmenšej úlohe Mary sa O. Hanáková vyn lmala su
verénne po všetkých stránkach, kým pre A. MichálkoY1i 
sú n iektoré pasáže položené prinlzko, čo kompem:o
vala vyrážanlm tónov vo vyšše j polohe, dodá va júc tý m 
postave neprimeran ú pečaf velke j wagne rovs kej hero!
ny. Možno očakáva ť, že bližšie k wagnerovskétm: Ideá lu 
interpretácie posunú inscenačný výsledok ďa l š! alte r
nan ti : O. Malachovský ako Datand a dr. G. Papp ako 
Erik, čim by sa spevácka zložka mohla dostat do po
predia ako vydarenejšia, než orch estrálne naš tudovanie, 
režl jno-scénlck.ý .tvar, či výkon zboru [zbo.rmajs ter K. 
Kovács) s dramaticky presvedč ivým , no n ie vždy dosta 
lačne kultivovaným zvukovým do jmom. 

VLADIMIR BLAHO 

l T fOR 
nos Cou posolstiev a vyhranenosfou hudobných prostri ed
kov. Vynárajú sa pohfady na "biele miesta" národno
os lobodzovacieho zápasu [O. Ferenczy: Hviezda severu, 
venované B. Bjllrns onovi], nevyužité žánre ( komorná 
tvorba, hudobnodramatické a ope rné diela], dehlerar
chlzácla tektoniky [oproti mel osu a kcent na vat·iantn osf 
faktúry], In ovácia hudobného procesu ['oproti ltnearlte 
.,llterámeho, epického, na ra tl vneho" polyfónia básnic
kého, nuansovanie lyriky - L. Burlas, I. Hrušovský, 
O. Ferenczy, J. Zimmer]. Proces diferenciácie pokračuj e 
v sedemdesia tych rokoch v už širokom žánr ovom, vý
razovom spektr e, v ktorom vedra rozvljania Individuá l
nych prístupov vyrastá stále siln ejúce videnie kontextu. 
Nemalú úlohu tu zohráva priama, bezprost r edná kon
frontácia skladatefských výpovedi, stimulovaná pravi
delnými prehliadkami novej tvorby a významnými vý
ročiami medznlkov naše j novodobej histórie. K 30. vý
roč:lu SNP sa hlásia skladby, ktoré jedna k ešte čerpa
jú z jeho tematiky, jednak ju presahu jú skrz hlbkový 
ponor do etiky jeho odkazu, k sebareflexil, k prehodno· 
covaniu záberov a ciefov tvorby [J. Cikker : Epita f, 
A. Očenáš: kla vlrna soná ta Zvony, J. Zimmer: 6. klav!rny 
koncert, T. Sa lva: Zalospevy, D. Martinček: Poéma-so
náta]. Koncentrovaný prístup k riešeniu povahy a pod
staty umeleckých výpovedi ·orientovaných súčasnému 
poslucháčovi , vytvára v priebehu nasleduj(tceh o desa ť

ročia dialektiku napätia medzi individuallzovaným pre
javom a zobecnenlm jeho výpovede. Na pre tras dňa sa 
dosta la komunlkablllta, schopnost vypoveda ť a zasiah
nut, byt pri jatá akt!vne. Zatial kým v tvorbe klasikov 
slovenskej národnej hudby vyúsťuje k reprezentatlvnym , 
do značne j miery aut.oblograflcky motivovaným diela m 
l J. Cikker, D. Kardoš, A. Očená·š, E. Suchoň , Z. Miku 
la, L. Holoubek J v tvor be mladšlch za člna f igurovať 
Istá dávka odosobnenla, h oci l tu sa prejavuj ú sil né 
autobiografické · momenty (I. Zeljenka: III. symfónia. 
V. Bokes: Klav!ma sonáta, R. Berger: Dies lrae . .. ]. 
Objavu jú sa nekonvenčné prlstupy s mimo ria dne silným 
emotlvnym ná bojom (T. Salva: Rozhlasová ope ra Pl ač, 

j. Beneš: Tri monódie k SNP], obohacuje ·sa vzfah k ru-

GRAMOREC z 
JAN CIKKER: ODA NA RADOSŤ, oratórium na báseň Mi
lana R6fusa pre sóla, recitátora, zbor a orchester 
Slovenská filharmónia, Slovenskf fllharmonickf zbor 
Dirigent - Libor Petek, zbormajster - Pavol Baxa 
Sólisti - Elena Holičková (soprán l, Viktória Stracen
ská (mezzosoprán) , Frantiiiek Livora (tenor], Peter Mi
kulái (bas) 
© OPUS Stereo 9112 1512 

Stvrtok 18. marca 1983 sa konala v rámci abonentné
ho cyklu Slovenskej filh a rmónie československá pre
miéra n ového voká lno-orchest rál neho diela národnéh o 
umelca jána Cikk era Úda na rndosť, s ktorou pred
stúpli pred verejnosť h or e uvedený tlm Interpretov. Tre
ba oceniť pohotovosť čs. h udobného vydava terstva Opus, 
že už začiatkom t ohto roku sa nahrávka die la dosta la 
aj na gramofónový t rh. 

Humanista a etik - dva epitetá, charak terizu júce 
Clkkerov filozofický poh fad na svet l jeho fudsko-ob
člansky posto j, sú s ilným motlv lz.očným činltelom aj 
u básnika Mila na Rúfusa. Pr eto nečudo, že Cikker na
šie l literárnu predlohu k svoje j novinke práve u auto
ra slovenskej Údy na radost. Umelecké krédo oboch 
vyvier a totiž zo spoločnej stud nice: je nim výsostne 
e t ický lmperat lv, mravné pos olstvo k rud om súčasnost i. 
Ak Cikke r označil Rúfusovu poéziu za "denn lk autora , 
krásny, hlboký, plný myšlienok", ta k aj skladatefova 
hud ba je umeleckým vyznanlm l fudskou spoveďou. 
Nehfada jme v ne j preto bujarú rados ť, k akej je č lovek 
náchylný v mladosti, a le pokús me sa cl t lť tú ra d osť 
múdrosti, sl<úsenosti a šedín, čo korunuje metamor fó
zy života završuj úc krlžovú cestu, po ktorej mus i pre jsť 
každý človek. Kým RCtfuso~a poézia je vtlčšmi l yric k ý_~ 
koncentrá tom, Cikke rova h udba jej dodá va výrozne1si 
expresivny a do is tej miery a j dt·ama tický nábo j. Ci k
ke r voli l vefký orchest rii lny a voká lny upa rltt s kvar
te tom sólis tov a podobn e ako v hudobnodra ma tických 
prácach aj tu možno zrete ľn e vypozot·ovať jeho vyprofi 
lované inštrumen tál ne c!tené hudobné myslenie. V bo
ha tom ' pletive hlasov niekedy zaniká zreternosf slova -
to vtedy, ked h ud ba nepotrebuje slovnú konkretizáciu. 
ale .sa prihovát·a čisto svo jou imanen tnou rečou. Úder
nos ť s lova zaznie vždy v pravú chv!lu - spomei\me 
aspoľ\ dve miesta: stlšenú Invoká ciu .,a čo je rados~? " 
a záverečnú mohutn ú výzvu .,pohosti , radosť , svojho 
syna". 

Na margo inter pre tácte: ln t et·pretačný tlm sa s ne: 
všedn ým zaangažova n!m a muzikan ts kým zápalom usi 
loval t l moč iť hlboké vyznanie diela. V porovnani s kon
ce rtným predvedenim sa však a kosi vy t ra tila tii sugestlv
na sila, ktorá bola prltomnii v "osobnom" kon takte účin
kujúcich a publika. - NA-

FRYDERYK CHOPIN: 24 PRELúDJI, op. 28 
Maurizio Pollini - klavlr 
© OPUS Stereo 91111499 (Deutsche Grahmophon 

2530 5550] 

Meno talia ns keho klaviristu Maurlzia Pollinih o 
la ureáta Chopinovej súťaže vo Varšave (1960 ] - nie 
je u nás neznáme. Najmä na zač iatku svojej ka riéry 
niekofkokrát hosťova l v Slovenskej filharmónii. jeho 
nahrávka Chopinovho cyklu prelúdil ziskala na jvyššie 

l medzinárodné ocenenie - Grand Prix de Disque v Pa
r!ži. je vyni ka jú ca po viacerých stránkach. Predovšetkým 
v tom, ako s a sólista vyrovnáva nielen s technickou, 
ale predovšetkým výrazovou problematikou; je však vy
nika jú ca i po st ránke zvukovej r éžie. 

Ak by sme po viacnásobnom vypočut! te jto na h rávky 
sa usilova li postihnúť charakteris tické č rty Poll in iho 
choplnovskej inter pretácie, dospeli by sme k uzltvet·u, 
že nie je zlt s tancom dnešného triezve jši eho, modernejšie
h o pohfadu: s kôr naopak, jeho Chopin vďaka výborné
mu legatu a intenzlvne mu emocionlt lnemu ná boju je 
spevný, poetický, osobitý, vrúcny. Polli nl dokltže tva
rova ť a vych u t nať k rás u jemne j choplnovs ke j kantilény 
a v rámci ne j kratšie ry tmické h odnoty (napr . osminy l 
zá merne zdržiava a tým Ich vyzdv ihu je (Prel úd iá a mol, 
e mol, c mol, F dur] . Tá to tendencia do is tej miery na
rušuje iba rytmickú kresbu Pt·etúdla E dur, k toré zby
točne za ťažu je. Od rov nomenne j rytmickej osi sa Poll i
nl na jviac vzďafu je v agogických výkyvoch reclta tiv no-· 
dramat ického Prelúdia f mol. 

Vefký dôraz venu je klavirista výs tavbe dynamicke j 
formy, ktorej priebeh z hradiska ce lku i detai lných 
nuansov velmi sta rostlivo zvážil a zrealizova l. V tomto 
smere t reba vyzdvihnúť najmä koncepci u techniky ná
ročného Prel údia fis mol, a le aj Es dur o i. Polliniho 
prístu p k dl'a matlckým úsekom nie je vášn ivo vy pätý, 
ani tu niet s klonu k prehá ľ\a niu tempu. Naopa k, táto 
výrazová s féra ho inšpiruje skôr k zadržiavaniu pohybu, 
k vačšej zretefnos ti a výrazove j nosnosti ( Prelúdlá 
E dur, f mol, a le n a jmU g mol, ktoré v!lčšlna klaviristov 
hráva v rýchle jšlch tempách ]. 

Vyspelé technické zázemie umožľ\u te kl avi1·istovi bri 
la ntne stvárľ1ovať techn icky exponované prelúdiá ( G dur, 
Es dur, ci s mol , b mol ]. ale a 1 pusážové úseky v Prelú
diu d mol. 

Tá to nahrávka za is te poteš i každého milovn!ka Chopí
novej hudby a nemala by preto chýba ť v jeho disko
téke. VLADIMIR CIZIK 

dovej plesni (nové programy SĽUK-u l a k novš lm ty pom 
folklórneho revolučného pre jav u (spracovávanie parti
zánskych piesn! u L. Burlnsa, M. Nováka ... ]. nové syn
tentizujúce reflexie badáme vo vztahu k ruskej a soviet
skej hudobnej kult úre [diela venované pamia tke D. So~
tokoviča] i skladby avizu júce ponor do dávnych tradicti 
slovenskej hudobnej kultúry ( j. Kresánek, D. Kardoš. 
A. Moyzes, J. Pod procký, P. Cón]. Z konceptov sa pro
filu te kontext - nielen k mot!vu a téme, ale k cel
kovému pl'ofilovan!u, novému, syntetizu júcemu videni u 
prame11ov, podôb a ich metamorfóz v s lovens l orn h udob
nom dlani, nielen vo vzťahu k mater ifilu u •ho spra 
covaniu a le v celom komuni k a čnom procese, s ' rlom!m 
prltomn~sti jeho st imulátorov, účastn i kov , prostredia 
a k onečného efektu: Isť od výzvy k permanentne j evi 
dencii odkazu, ktorý inšpi ru je R vedie k činu. 

MILAN ADAMCIAK 

'• 


