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Zdenko

Nováček·

n. medzinárodný hudobný festival
v Moskve

skladatelia najrozmanltejšlch národnosti a z rôznych
sveredlelov.
Jednu z drama·turglckých Hnil festiva lu tvor!la tvorba
n iektorých žijúcich ,.klasikov" hudby 20. storočia. Mys11m na klasikov jednotlivých národov, napr. D. Kabalevskébo, J. Cikkera, L. Pipkova, A. Balandlivadzeho,
8 . Brittena, H. Villu-Lobon, L. BeriLiteina, A. Raji!eva,
r. Chrennikova a ďalšieh. Sú to osobnosti, ktoré v domácich podmienkach vykonali zakladatelskó. prácu, čas
to pozLtlvne vplýVali na hudobný vkus, pomáhali vyrleš lf estetlcko-ldeové otázky v rámct svojej generácie,
zasLahll do rôznych žánrov a vytvorili predpoklad pre
ďalši rozvoj svojej národnej hudby. To všetko už naznačuje, že majú patrlčnó. dôveru, že dosiahli primerané
uznanie ... a festival to len potvrdili Só.časne však toto
poduja tie ukázalo, ako sa táto tvorba postupne rozširuje l prekonáva a v osobách nasledovnlkov dal ej obohacuje.
Nebolo chybou, že na festl\'ale boli . zastl1penl aj tvorcovia, ktor! Idú v šla:pajách týchto spomlnaných klasi kov; sú tradič n !, v mnohom ešte účinn!, l ked zre jme nezasiahnu do boja o pozltlvny vývoj. Do tohto prl1du
pat ria i viacer! skladatelia z r ozvo jových krajin , alebo
tých obLast!, kde dochádza k prudkým sociálnym zmenám (Juali Moreno - Nikarague, Jakovos Halllasns Grécko, Allcla Tenlan - Argentina). Impozantne pôsobia. l ,prvé pokusy skladatelov z kr.ajln, kde sa len konšti·tuuje profesioná'lna národná hudba a kde sa zvádza
základný zápas s materiálom, technikou a skOr sa klad ú
základy hudobnej budúcnosti (Enrlque Santos - Medko, Gamal Abdel Rablm - ~gypt, Salah el Mahdi Tunis, Salim Sarmast - Afganistan). U týchto skladatelov s a skOr obdivuje snaha a hl1ževilatost.
Najsl1stredenejšla poZOI'!Ilooť sa venovala v Moskve
skla dbám, ktoré sa pokúšajú o kritlckl1 syntézu rôznych
tendencii hudby 20. st oročia. Nlkde predtým som nepociťoval tak a k·tuálne vyslovenú požiadavk u roztr!edit
všetko to, čo zaUal vzniklo v hudbe ná šho storočia a
zhodnotlf to so zodpovednosťou č loveka našej . éry. Preto sa celkom prirodzene dostal! do popredia tie skladby,
kd e sa preja·v ila neza·plM.I.telná schopnosť talentu, zámerná s na ha pretrl e dlť rôzne tendencie z mlnul ostl a použit z toho niečo, čo mOže znás obiť v9poved č loveka
Velká sieň konzervat6ria - hlavná koncertná sieň mDIIdneška. Inými slovami, najcennejšie bol! tie skladby,
kovského Medzinárodného hudobného festivalu.
ktoré prekročili h ranicu súčasných národných klasikov
(v · zmysle a ko o nich plšem vyššie), pričom talent a
luds ká zodpovednost tvo&cu Ich priviedli na takó este:linie to priam neuverltelne, že v dňoch JS:_:_24. mája
tlckó bázu, ktorá sa predbežne nie l ahko definuje. Jedsa stretlo v Moskve takmer 260 hudobn1ch od bornik.ov
no je však Isté: moderný a rozmýšla júcl skladatel sa
zo 60 štátov sveta. Organizá tori a gestori tejto obrovskej
dnes už neprtklonl k dôslednému serlal4zmu, pun.k tual!zkultúrnej akcie sa postarali o to, aby na 25 koncertoch
mu, a lebo k dôslednej aJeatorlke č l Iným konštrukčným
defilova l prierez hudbou 20. storočia a tak sa mohlo
systémom. Svetová hudba prešla t ýmit o smermi a tenuvažova f l di s kutova ť o rozmanitých trendoch hudby
nášho storoč ia a neváham povedaf, uvažovať i o tom, denolam!, všellčo s l vyskúšala, overila, ba l odložila,
ale •h lavne zlskala mnohé skl1senosti - v zmysle pozlkam bude a si hudba smerovaf v najbližš!ch 30.- 50.
tlvnom l neg.a•t lvnom. Do serióznejšlch zá merov sa čast o
rokoch.
mieša l! ch vlf.kové módy, na Západe aj rôzne fil ozofické
Festival má nlekolko a spektov, ktoré sú sympatické na
Idealistické koncepcie, k talentom pristupova li mnoh!
prvý pohlad. Uvádza dnes už klasické diela žijúcich
a ntH alentl. Veci sa vyskó.šali, ta kmer osem d esa ť ročl
reprezentantov viacerých národných kul·túr, poukazuj e
sa to všetko sledoV'I!l o, no nikdy dDt eraz nebola taká
na rôzne t endencie a s mery, ktoré postupovali Európou
túžba vybrat s l z toho všetkéh o dačo pozHivne a pokó.a čast o celým svetom, zdôrazi'luje niektoré skladby, v
slf sa o n ovú slohovO syntézu. Toto ·r iešenie bude doktorých a koby sa rysovali prvky budúceho vyhranenejstupné len najväč šlm duchom, určHe však všelič o staré
š! eh o hudobného št ýlu. Osobitne sa kla die dôraz na
bude ešte dlho pretrváwť a viacer! sa naďal ej upriamia
tvorbu soclallsUc kých štátov; nie že by početne prevyna módne smery a tendencie, ktoré vlastlte už dohrali
šovala, ale vyberajú sa skladby, v ktorých sa môže odsvoju historickú dlahu.
razit s pektrum názorov a koncepcii jednotlivých sociaJe to možno smelé kon§ta.tovanle, ale mos kovský fes listických hudobných kultúr. Je to obrovský znejúc!
tival naliehavejšie a ko hocičo Iné naznačil , že sa vymateriál, ktorý provoku je k úvahám a zdá sa ml, že sa
tvárajú predpoklady pre št tlovú syntézu. Ťažko predv tomto množstve hudby dobre zorlellituje len ten, kto
pokla d a ť , kde sa usk utočn i skOr, ale s. !stotou ju už avimá dos tatoč ný sys tém estetdckých názorov a presvedče
nia. Pod pojmom orlentáde rozumiem triedenie hodnôt, zu jú !lapr. Tormisove a Gavrillnove zborové kompozlcle,
Scultborpovo VI. sláčikové kvarteto, Sl!edrlnov Autoporpevné stanoviská a prlklon k ·t omu na jpozltlvnejšiemu.
trét pre symfonlckf orchester, Koncert pre husle, vioFestival pre biehal pod heslom ,.Za humanizmus, mier
loJM!elo a orchester Anatola Vieru, Trio n61ho Ladislava
a družbu medzi národmlu. Heslo nebolo myslené ·formá l- K'liblka, Mini!évov Symfonlckf prol6g, Svlrldovova Pulne, len ako vonkajšia nálepk·a . Dramaturgovia fesHvalu
klnská poéma (menujem len s kladby z prvej čast1 festlneakceptovali v podstate ,.dielaM , ktoré absolutne ·atomivaiu). Ich spoločným menovatelom je 11zka väzba na trazu jú hudobnú reč, ba lancujú na pokraji pseudoumeri.la,
dielu a predsa moderné 'myslenie, alebo netradičn é vystavajú experimenty do protikladu s umenlm, povyšujú
užitie výrazných národných prvkov, pripadne použitie
subjekt bez ohladu na objek·t!vne možnost! a funkciu
jedného elemen<tu ako nápadného nosltera obsahu, čl
hudby. Tu sa totiž čast o nemôže o humanizme h ovorlt. · nová v ~rtuozifta hlbokého zmyslu.
Sú to pr!llš Izolova né a extravagantné pokusy, miera
Nevymenúvam sk•l adby, ktoré boli vcelku dobre uroosamelosti a bezvýchodiskovosti je tak velká, že sa vy b!fné, ale prlopomln.ali des1illtky podobných, a lebo skladby
myká z logiky a skúsenosti aj n a jvyspelejšleho poslupa tria ce k tzv. svetove j ,.koofekc~l", kotorým sa nedá z
cháča . Na festi vale tieto ,.skladby", a ko l na jrôzne jšie
technického hladiska vera vyčltať a predsa svojou všerachoty, buchoty, antls ymfónle a antlopery nezazneobecnosťou prlpomlnajú vera Inej hudby a čo je podstatl! a mysllm, že ani nikomu nechýba.JI. Heslo festivalu
né, vytráca sa z nich stopa ooobnostl.
sa naplnllo z viacerých zdrojov a podielali sa na tom
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Viac účastnikov fest ivalu sl položilo otázku, č o podIniei'luje túto historick ú kraovatku, kedy sa predchádza júce tendencie a smery nášho sto ročia zda jú byt
uzavreté a vehementne sa volá po sloh ove j syntéze.· Pričlny môžeme hladat všelikde, napr. v únave z nekomli'I llkatlvnej hud by, slabom záujme posluchá čst va, ohr an i če 
nom a k čnom rádiuse nlek,torých tend encii, slabom estetickom pozad! časti tejto hudby a pod. Zdá sa ml však
že hlavná prlčina je Inde. Znova sa - na jmä zásluh o~
socialistického spoloče n stva - ukazuj e docen ený význam č l oveka a jeho nárok na ozajstný umelecký zá žitok. Neumenle , pseudohodnorty, n evykryš tallzované čl
ny a netalerutované práce sa dostávajú do lntenzlvn ejšej kriti ky ako hocikedy pred.t ým. Navyše doba volá po
novom humanizme. Ľudstvo, znepoko jené súčasn ý m zbrojenlm, sl priberá na pomoc všetk o, čo mu dáva Istoty.
A tu nesmie absentova ť ani hudba. Hoci nikto sa s ntkým nedohovorJ!, predsa len viacer! skla datelia z rôznych k ončl n sveta tu volal! po návrate k č loveku, jeho
prirodzen osti, c~rom, k~áse .
Bolo to tak lntenzlvne, že to n emohla byt náhoda.
Vola nie po návra te k človeku znamená v hudobnej terminológii kritický výber z toho, čo pri ni esla hudba
20. st oročia, vhodné uplatnenie toho na jlepšieho a to
všetko postavlt do služieb výpovede o člove ku dneška.
Nie je v tom nič vyk onštruova né, nie je to len po!Ltllcké prianie. CUI sa to všeobecne a záv.a žné kroky sa v
tomto smere už urobili. Mo~no, že to f·a žko prlj mó. ti,
ktor! v rozmarnom zahladenl sa do seba budú chc ie f da lej at om izova ť hudobné J;llyslenle, bez ohla du Ill8 dobu
a spol očenskú naliehavoot. Práca s hudobným materiálom sa Im bude ešte vždy vidi ef l en a ko nekonečná
možnost poh.rávania sa s časo m l tal·e ntom. Ztal, mnohl sa tak môžu utopit v bezvýznam nosU a premrhaf
svoj talent. Koncepcia syntézy nevyhovu je a ni epigónom.
Moskovský festival nikoho k ni čomu nevyzýval, a
predsa sa poclfovalo, že najrozhodne jšl krok môžu ul'oblf tl, ktor! ná jdu adekvátny výraz pre č loveka vedeckotechnickej epochy.

Emblém festivalu
Je to už čl o vek Iný ako ho vyjadril R. Wag ner, R. Sebumann, B. Smetana čl A. DvoMk, v dekadentnej pe rióde
R. Strauss, vo frivolnom francúzskom esprit e D. Mil haud, v asketickej zdržanl•l vostl P. Hlndemlth, v osamelej rozpomosti A. Schllnberg. Doba prináša zá konite nové požiadavk y, nové bubnovanie na svedomie tale nt ovaných umelcov, ,pové vidiny života budúcnosti. TI z
na jlepšieh sa pravdepodobne dos tanú až na platfom1u
socia lizmu, kde p111stupu jú silnej šie optimistic kejšie ak·
centy a svetonázor ová Istota. Moskovský festival tu pre
vnlmavého posluchá ča všeltčo naznačil ; pre toho, čo le n
počúval a nerozmýšlal, mohlo 7lostaf v šeličo ut.a jené.
Cesta k hlbšiemu humanizmu hudby nachádzala tu
rýchl ejšiu odozvu aj vďaka vynikajúcim in te rpr et ačn ý m
výkonom. Pozornosť, ktoró. venovaLI sovj etske o rch estre ,
zbory, komorné súbory l jediiiotlivcl hrane j tvorbe bola prlkladillá vo všetkých smeroch. Dokonalosť Inter pretácie lšl·a v ·niekt-or ých prlpadoch až ta k da leko, že autorl hovo111li o novej podobe S\'Ojej s kladby a nenachádzali
slov pre ocenenie jej lnte!1pretov.
(Pokračovanie v budúcom čls l e. 1
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DOHOVOR medzi Zväzom československých skladatelov a Zväzom švédskych skladatelov podplsali 30. mája
t. r. v Bratislave predseda ZCSS Zdenko Nováček a člen
predsednlctva Zväzu švédskych skladatelov Arne Mellnäs. Oba zväzy si budú vymieňať informácie o svojej
činnosti. Na snlmke P. Mikuláilka predstavitelia oboch
zväzov po podpise dohovoru.
• PAMÄTNO PLAKETU ZOLTANA KODALYA odovzdal
22. mája t. r. generálny konzul MĽR v Bratislave S. Szapora predsedovi Zväzu teskoslovenských skladatelov
. Z. Novéčkovi. Náilmu hudobnému vedcovi, pedag6govi
a organizátorovi hudobného !ivota ju udelil Vládny výbor MĽR pre oslavy Kodályovej storočnice ako ocenenie
jeho záslulnej práce v oblasti čs. -madarských hudobných vzťahov. Na slávnostnom akte odovzdania plakety
boli prltomnl predseda Výboru pre ilkolstvo a kultúru
SSR .zasl. umelec )án Solovič, riaditel Odboru umenia
MK SSR zasl. umelec )ozef Kot a národný umelec
prof. Eugen Suchoň.
• CENU MINISTRA KULTÚRY SSR za rok 1983 zlskal
skladatel Juraj Beneil za operu Hostina.
• SKLADATEĽ JOZEF GAH~R z Bratislavy, zlskal l. cenu na XII. ročnlku súťale kompozlcll pre zbory (Concurso de Composicion para Masas Corales), ktoré sa
koná od roku 1972 v lpanielskom meste Tolosa, a to
za kantátu pre mielaný zbor MEMENTO PACEM.
e STRETNUTIE. Predseda zCss Zdenko Nováček sa
v priebehu festivalu Prabká jar stretol v Prahe s jeho
zahraničnými účastnlkmi - hosťami ZCSS. Na stre tnuti
sa zúčastnili skla datelia G. Minčev, V. Kazandjev, (BĽR),
E. Ferrer, I. Nikola (Kuba l , koncertný umelec A. Wierzbinski, (PĽR), muzikologička A. Brumaru a sklada telka
C. Basacopolová (RSR), skladater ). Sicillianos a dirigent
-------r-_:....r:o~ni;n;"l•·T.;
•s;-[lri'eCKo}, skladatelia A. Petrov, A. Agadjikov, S. Nasidze, P. Dambis, l. Gabiilvadze (ZSSR), skladater A. Mellnäs ( Svédsko), skladatelia Tranhuupl_!ap
a Cambic (Vietnam) a hosť MK CSR, hudobný publicista
dr. A. Fibeirisi (Nigéria).
• 29. PIESŤANSKÝ HUDOBNÍ FESTIVAL slávnostne
otvorili 4. júna t. r . v pielťanskom Dome umenia koncertom Akademického symfonického orchestra Moskovskej štátnej filharm6nle s dirigentom D. Kitajenkom
a huslistom V. .Zukom. Tohtoročný ročnlk festivalu patri
k najdlhillm v jeho doterajilej hist6rii - potrvá od 4. júna do 27. júla a jeho program ponúkli" celkom 28 podujati, na ktorých sa predstavia umelci z ~5 krajin Európy a Ameriky. Pieil ťanský hudobný festival sa nesie
tohto roku v znameni 40. výročia SNP a Roku českej
hudby. Ako kaldý rok aj tohto roku bude ťalisko fest_iva lu spočivať na koncertoch Slovenskej fllharm6me
(celkom 7 vystúpeni), s ktorou sa predstavia dirigenti
). Katlewicz (Pofsko) , B. Relucha, B. Aprea (Taliansko),
U. Nissen (NDR), z. Koiler, L. Peilek a F. Lozano (Mexiko) a s6listi D. Rus6ové (klavlr) , V. Hudeček (husle),
M. Hinterhäuser (Rakúsko - klavir}, P. Michalica (husle ), M. Ericsson ( Svédsko - violončelo), B. Monoszon
(ZSSR - husle), ). Podhoranský (violončelo) a B. Farmer (Svajčiarsko - klavlr) . Okrem SF vystúpia tiel
Sté tny komorný orchester .Zilina s dirigentom D. )akš ičom (Juhos lávia) a Slovenský komorný orchester na če
le s umeleckým vedúcim B. Warchalom. Samostatnými
recitálmi sa predstavia klaviristka D. Biligová (Taliansko), gitarista P. Pieters (B~lg~cko), organista O. Cintiňl (ZSSR), barytonista F. Kiimg (Luxembursko) a Kyjevské klavlrne trio. Zbo rové umenie . budú v Pie4fanoch reprezentovať Capella BydgostiensJs (Polsko) a CoraJ Sant )ordi (španielsko), hudobnodramatické umenie
spevohra Nove j scény v Bratisla ve (E. Kálmán: Cardáilové princezná), opera SND (G. Donizetti: Nápoj lásky),
opera Státneho divadla v Koiliciach ( G. Donize ttl: ~n
Pasquale, P. Burkhard: Ohňostroj), operný sdbor bratislavského konzervat6ria (V. Novák: Zvlkovský raráilok) a tanečné umenie Armádny umelecky sd bor VIta
Nejedlého z Prahy, balet SND (S. Prokofiev: Márnot ratný syn, I. Stravinskij: Svätenie jari ) a. Prabký komorný balet.
• OPERNÍ SÚBOR STATNEHO DIVADLA V OSTRAVE
je vedra opery národného divadla v Prahe dalšlm sdbor om u nás, ktorý· v roku 100. výročia úmrtia Bedficha
Smetanu uviedol súborne celé Smotanovo operné dielo.
Súčasťou smetanovského operného cyklu ro:d oleného do
dvoch mesiacov (21. 4. - 26. 5. 1984) bola slávnostná
premiéra Libuile, koncertné predvedenie operného fragmentú Viola ako i vernisU výstavy "Operná tvorba
B. Smetanu 'na scéne Státneho divadla v Ostrave" vo
foyeri Divadla Zdenka Nejedlého.
• z CINNOSTI SLOVENSK2HO HUDOBN~HO FONDU.
v 2. polovici aprlla t. r. sa uskutočnili v Klube skladaterov v rámci pravidelných podujati porladaných. HIS
SHF v Bratislave:
·
- 12. aprlla prehrávka novej rozhlasovej satirickej
opery KR 2M ( premiéra 31. 12. 1983 na stanici Devin)
spojená s hodnotiacou besedou · za dčastl autorov skladatera Igora Bázlika, libretistov Tomáša Janovica
a Petra Petiilku, účinkujúcich umelcov a realizátorov
nahrávky,
- 25. a pr lla prehrávka ukálok z novej tvorby madarských a utorov.

Organizovanie celoslovenských
stretávanl zástupcov klubov hudobnej mládeže sa stalo dôležitou
súčasťou práce sekre.tariátu
Slovenskej hudobne j mládeže (da lej
SHM ). Svoj im trvanl m sú najstarš ie letné pracovné sústredenia, zamerané na praktické š túdium hudobnej literatúry, ·či už v krúž koc-h
komornej hudby, speváckom zbore
alebo komornom orch estr i. Uskuto č nili sa už desa ť krát a stali sa
obľúbenou a dnes už neodmysliteľnou zložkou aktivit na šej h udobnej mládeže a jej priaznivcov.
Nie je však cie lom týchto riadkov
zao bera ť sa podrobne jšie koncep ciou a realizáciou t ýchto podujat!,
zameriame sa n a dve novšie akcie sekretariátu - celoslovens ké
porady.
Po oživeni hnutia hudobnej mlá deže u nás a jej cief·a vedomom
organizovan! v kluboch sa uk ázala !pOtreba pracovných s tret nut!.
Pre to od roku 1981 zvoláva sekretariát SHM v.ždy na j eseň porady
vedúcich klubov so zjavným cierom: ref e r o va ť o doterajšej práci,
pričo m v spoloč ných diskusiách
ide a j o výmenu skúsenost!. Užito čná je pre obe st rany : sekretariát SHM dostáva úplnejši e in f.ormácie o práci jednotlivých klubov,
než sú pravidelné hi áseni a o akciách (tie sú totiž často st rohé,
resp. prichádzajú so znač ným ča
sovým odstupom ) - a naopa k,
zást upcovia klubov si môžu plnšie uvedomiť svoje možnosti, a ko
aj priamo osvetliť okolnosti programových ponúk, ktoré pravidelne a neúnavne pripravuj e sekretariát.
Významnými a vzájomne inšpiratl-vnymi sa ukázali práve výmeny skúsenost!: rozvljajúca sa klubová činnosť môže byť totiž centrálne usmerňovaná v zásadných
- organizačných a k oncepčn ých
otázkach, no vlastná realizácia
(miesto, čas , spôsob - ale aj obsah , č i ch arakter programu J je už
vlastn e k ompetenčno u záležitosťou klubov v spoluprác! s ich z·riad ovaterom. Ta kéto "rozdelenie"
pôsobnosti je zá merné: nie je t otiž cielom vy tvár ať klubmi SHM
unifikované združenia so schematickou "aktivitou", ale, naopak, vyu ž lva ť rôzne a oso bit é formy práce, dať zelenú podpo re lnvenčn os
ti i fa ntázii nielen pri výbere námetov, a le a j pr! ich realizácii. Do
takejto a tmosféry dobre za pada jú
i odborné čast! podujat! - č l už
prednášky n a témy súvisiace s
hudbou a vzbudZiovanlm záujmu o
ňu, resp. prak,tické ukážky možnost! k-o ncertov vážnej hudby v
kluboch.

Z takýchto dôvodov sa ukázalo
ako vel mi už i toč né a j podujatie
ďalšieho typu, ktoré pripr-a vil sekretariát SHM v •dň oc h 16.- 18. marca 1984 v Piešťanoch. Určené bolo predovšetk ým zástupcom spomedzi členov klubov, no pr ll ežitos ť
využili a j vedúci - n ajmä novoZial ožených klubov. Prirodzene, ani
tentor az nechýbal priestor pre diskusie a výmeny skúsenost!, refe -

Skladater Hanuii Domanský
Snlmka: R. Polák

r.ovBJnie o prá c! a podmienkach
práce klu boy (otvorenou ostala
napr. otázka ď a l šej práce, resp.
i existencie doposia l ak tlvnych
klubov, a k v mieste ich pôsobnosti odišiel do dôch odku n iekto :z.o
zainteresova ných v zri·a dovatelskej
In štitúcii alebo dotera jš! vedúci
spomedzi pedagógov a vedenie
š kol y nemá záujem na ďa lšej práci klubu ... ).
Ťa žiskom marcovéh o stretnuti a
však bola prehliadka t roch rôznych typov programov, prip raven ých v spolupráci so sekreta-riátom, či samotn ými klubmi. Kon cert
s vlastným uvádzanlm skladieb (o
tento t yp programu je v kluboch
velký zá uj em) pri-p ravili tentoraz
huslisti A. Plaskurová (program a j
uvádzala) a V. Stmčisko , tenorista
M. Dvorský a klaviristka H. Gáforová. Hoci programu, venovanému
Roku čes k ej hudby, nechýba la inv enč n os ť v drama turg!! a variabilita v spôsoboch "predstavovania"
s kladieb (nápadité bolo napr. zvýraznenie odlišnosti dvoch hlasov a
ich prakt ická ukážka v Dvoi'ákovej
Cavatl'ne pre dvoje husH J. niektoré z pripomienok sa týka jú dodr-

Televízny zápisník
Sú hudobM diela, ktoré v poslu"vnútorn om zraku" evokujú rozličné predstavy, nechdvajú
pri estor na vlastné konkrétnej!iie
vizudlne dotvorenie,
So skladbou Denník Tdne Savičevove t furaja Hatríka od delta jej
premiéry f október 1976} sm e mali
príležitost stretnúť sa nie zriedka.
Kedykoľv ek sa započúvame do tel
zneldho tvaru, vždy znova nds vracia k jej premiérovému uvedeniu,
keď v prítmí bratisl avskgch Kla risiek sme ju vnímali a precitovali azda intenzívneJ!iie a úplne;!iie než bgva pri prvom stretnutí
so skladbou zvykom . Bola v tom
komplexnCJst diela, s hudbou, vnútornOm obsahovo my!ilienkovgm
svetom, i interpre tdcla s ndznakom
vizudlneho a priestorového ri e!ienia.
Tdto Hatríkova skladba nepatrí
k tgm, ktoré vykreslujú f abul u,
epizódy, def. re; (ažisko ;e skôr
v symbolike lakonickgch motívov.
H udba nerozvddza v ob!iírnych ndslednostiach autentickg, skratkovitO text zdpiskov mal ej, tr placet Telne. Len· zdôrazní a prehlbi Jeho
bezúte!;nú pravdu, dopovie fu vlastngm komentdrom, pôsobivOm hudobnOm textom, ku ktorému sa už
nie velmi žiada ďal!ii a legenda ...
Hatríkova kompozícia je "napl nend po okra j". Te po pri tom
skromnd, asketickd, hovorí to, čo
chce, to, čo md. S naliehavou presnosťou , pddnosfou a prienikom. Te
nesporne fednou z najvydarenet!iích autor ovgch skladieb a zdro v et! v k ontexte na!iej súčasne/ hudchdčovom

by J edinečn ou kvalitou. [ednou z
tgch, ktoré mysliacu a cítiacu byt osť nezanechajú bez trpkého echa,
vnútorného doznievania.
V stredu 9. mdja t. r. sme mali
možnost opäť sa stretnút s Hatrík ovou skladbou, tentoraz v rúchu
televízneho filmového spracovania.
Skupinu tvorcov, vedengch autorom scendra a zdrovel'! i režisérom
Samuelom Iva!ikom, hudobnO tvar
Hatríkovej kompozície očiv idne o·
slovll, uchvdtil, až k hranici aktív neho tvorivého príspevku. lva!ika
·po Hatríkovej skladbe siahol ako
ku zdrofu - "pr epísal" ju zo svojho videnia do svotet vizudlnet r eči. Nechal sa in!ipirovat tu!iengm
ro zmerom · v organizme skladby,
aby teJ dal konkretizovanú podobu akcie, obrazu.
Vlastnd čast adaptdcie, ordmcovand pôsobivOm úvodom a zdver om vo forme dokumentutúceho
komentdra, prebieha v niekolkgch
rovindch. lva!ika sa neuspokojuje
so symbolikou, ktorú poskytuje
{myslím, že v dost atočnej miere}
skladba. Doplt!a a roz!ilruje jej arzendl o ďalšie tvary, podoby , nd·
slednosti. A tak asketickd tvdr hudobnej skladby sa premení na
o obrazové a nové
11 Zhutnenú",
prvky symbolov roz!iírenú podobu.
Sú v net o. i. reminiscenčné ,,dejové" vsuvky , orientujúce sa na
charakter istiku fedn otltvgch v texte
zúčastnengch osôb, predmety, symbolizujúce privdtny život ludí, vízie i zhmotnend podoba atmosféry . . . Do akc ie pristupu je i strih
na účinkujúcich interpretov

oc
žania nahlásenéh o pr ogramu, ale
a j istých slovných vstupov.
Práve a ktivizujúce sa kluby hudobnej mládež e nadviazali vo svojich programoch na niekda jšie .PO·
merne rozšl rené besedy s hudob·
nými skladatel mi. Ak sa však ešte
pred desiatkou rokov obmedzovali takéto podu jatia zväčša na odbonné hudobné školy, resp. KPH,
v súčasnosti sa zdá, že i dalšia
mládež zaujlmajúca sa o hudbu sa
pustila s vervou do spoznávania
tak hudobnej poetiky, ako aj myšlienkového zázemia hudobných
tvorc-ov - svojich súčasn lko v . V
P ieš ť anoc h prišiel na rad Hanuš
Domansk ý. Beseda s nfm po odznenl na hrá.vky jeho l. symfónie mala nielen výbornú atmosfé r u, vyP.lýva júcu z bezp rostrednosti posl uchá-čov v kladen(
otázok všeobecne hudobných, ale aj úzko odborných (treba zdôrazniť , že Domanský bol výborným partnerom
- odbome fundovan ým, rozhľade·
ným, ludsky bezprost redným). ale
a j kognitlvnu ho dnotu pre vedenie SHM: odhalila, resp. potvrdila
vel ký záu jem mladých lud! o li.udbu 20. storočia, jej korene, východiská a smer ovania. Celkové vyznenie a dopad besedy umocnil
aj násled ný dialóg H. Domanské·
h o a l. Parlka prá ve nad nastole·
nými t émam i z oblasti súčasne j
hud by.
Clenovia klubu hudobnej mládeže v Dubnici nad Váhom prisp~li
do programu stretnut ia literárno·
hudobným blokom vychádzajúcim z
poézie zas!. umelca Milana Rúfusa.
Bol t o pekný program a v zanietene j interpretáci-i mladých pôso·
bivý, n o n avodil otázku, či práve
dielo tohto básnika nemohlo byť
východiskom a j pre hladané literárno-hudobných súvislost!: zvý·
raznenlm hudobných diel, ktoré z
prekrásnych myšlienok tohto náš·
ho popredn éh o poetu čerp ajú ale·
bo v zhudobnene j poézii na ne
priamo nadväzujú. Pô sobil inšpirat lvn e - nielen ako prvý klubový
program predvedený na ústrednom podujat! SH M, ale aj z hladiska perspektlv prehlbenia kontaktov medz! k lubmi: ponúkal k vzájomným návš tevám a k výmenám
takýchto pl'ogramov sch opných vere jne j produkcie.
Marcové podujatie malo už, teda prvky odbornéh o semináŕa a
stálo ~Y za úvahu domyslieť takúto jeho koncepciu pre b u dúcnosť ,
p rič om by sa práve uvádzané pro·
gramy stali východisk·om, resp. aplikáciou diskusi! o metodike, dramaturgii , obsahovom zámere, či
spôsoboch verbalizá cie hudby.
VIERA REZUCHOVA

Bratislavské dychové kvinteto a
sólistku Brigitu Sulcovú.
Z celej filmove; adaptácie sa dd
vycítiť nad!ienie tvorcov pre vec.
fe v nej v plnej miere sila impulzu, očarenie, ktoré vedie k tva·
rentu a dotvdr aniu .. .
Núka sa v!iak otázka, l!i defi ni·
tívny tvar - obrazovd film ovd podoba nemohla e!ite chvílu vo vedomí r ealizátorov dozrievať, k gm
by nadobudla striedmej!iiu formu,
ktord by e!ite viac synehronizovala
s denníkovgm príbehom Hatr íkovet
pozoruhodnej k ompozície.

LÝDIA DOHNALOVÁSUSTYKEVICOVA

A. ·Antalová
pre dstavlteflta postavy Táne Savlčevove j.
Snlmka: G. Gajdošová
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Vedecké konferencie poriadané v rámci festivalu Pražská
jar sa zatial nemôžu chvállf ani
dlhoroč n ou trad!clou, a ni vydanými protokolml doterajšieh rokovan!, napriek tomu sl však
v Európe l zámorl zlskall už
povest významného muzlkologick ého podujatia. Po roč nl
koch zameraných na dielo B.
MartinO, B. Smetanu a A. Dvol'á ka nebolo, pravda, v Roku
českej hud by fa hk é zvoliť vedecky rovnako nos nú a voči
česke j hudobnej tradlcll podobne reprezentat!vnu tému. Organizátorom podujatia
Spoločnosti pre starú hudbu (ide
o novú form áciu Ceskej hudo bnej spo l oč n osti ). Ceskému hudobnému fondu, ZCSKU a, pochopltefn e, i fes tivalovému výboru Pražskej jari, Iš lo prHom
práve o to, aby sa otázka domácich trad lcll stala ·objektom
širok ého internacionáln eho záujmu. K participácii na plánovanej konferencii bola preto
prizvaná Medzinárodná spo loč
nost pre hudobnú vedu a jej vedeniu bolo navrhnutých nlekor.ko tém. Volba zahraničných
partnerov padla potom jednoznačne na tému české ho pr!nosu hud obné ho klasicizmu. Kone č n á for mulácia názvu poduja·tia (Česk! hudobnlcl a leb
vplyv na vývoj európskeho hudobného klasicizmu) nebola s lce práve na jš ťa stnej s ia, pretože nepoukazovala na všeobecné aspekty da nej otázky, na
nutn·osť s kúm ať druhú stránku
sledovanej Interakcie, na multinacionálnu a regioná lnu dimenzi u vývozu kultúrnych podnetov z českých kra jin, a tď ., jed,.
nako len aj tie to všfl.tky, a ko
1 mnohé dalšie problémy sa celkom prirodzene stali predmet-om rokovania.
Funkc ionári spom!nane j medzinárodnej s poločn osti zav!ta li
do Prahy v reprezentat1v11om
zložen!: bývalý predseda organizácie L. Finscher a terajši
č l e n jej výboru Ch.-H. Mahling
predsedali úvodnému l záverečnému
zasadaniu, dôležitá
bola pr!tomnost sekretára spol očnosti R. Häuslera z Bazileja.
Ak s poč !t a me všetkých tých,
ktor! v di\och 15.- 18. mája
navštevovali k onf eren čnú sieň
pražs kého Paláca kultúry, aby
sa akt!vne č i "oficiá lne pozorovatefsky" zúčast nili na rokovan!, pr!deme k počtu asi 40
domácich odborn!kov, pričom
ďa lšie krajiny boli zastúpené
ta kto: NDR 4, ZSSR l , Polska l,
Bulharsko l, Rakúsko 3, NSR 4,
Anglicko l, USA 5, Svajčiars k o
2 Taliansko l, Holandsko 2.
Aus trá lia 1. Pochopite rne, prišli
i ďalš! záujemcovia z radov
pražskej kultúrne j verejnosti,
poč e tn! c udz! hostia Pražskej
jari, študenti muzikológie v Brne (kde zostali naše ostatné
vysoké školy?) a pod. Za č!sel 
nýml údajmi sa neraz skrývajú ur č ité kvalitat!vne t endencie. Zastúpenie USA signalizuje, že česká hudba sa stala
magn etom pre mnohých amer ických hud obn!kov i muzikológov. Vedeckú výkonnosť mnohých týchto mladých obh"a jcov
veci našej hudby však dokázala plne vyvá ž iť jediná sovietska
účastn!čka, mladuč ká M. Melnlkovová z Novosibirska, pôsobiaca v súčasnosti ako stážfstka v Brne. Namiesto obligátnej
chvá ly česke j hudobn osti prišla
totiž s triezvou r ečo u fakt ov
a presve dčivo uk ázala, že čes
ké sily spolu s ďa l š lmi migru-

JUC!ml 1 domácimi ruskými hu dobn!kmi formovali na báze
klasic kého kánonu ďal e ko siah
lu interetnickú syntézu, z ktorej vzišla ruská národná hudba a ktorú možno c hápať l a ko
predohru z n eskoršie rea lizovan ých syntéz, ako ich poznáme
z Iných kontinentov. Z amerických referentov zaujala vedra
prec!zneho s tamlcovského bádatera E. K. Wolfa u nás dobre známa B. Hampton Rentonovä svojim pokusom o sys tematickú, etnológi•OU a sociá lnou
ps ychológLou inšpirovanou, intepretáciu hudobne j kultúry
českých krajin. Nemenej vďač
n i môžeme byť l rakúskym bá date rom W. Passovl a O. Blbovi za podnetné sociologlzu jú ce
porovnávajúce sondy do české 
ho a rakúskeh o hu dobného života da ného obdobia, I. Alllhnovej z ND R za brilantné osvetl enie hudobnosti čes k ých komunit v berl!nskom okol!, D. ldaszakovej za celostnú Int erpretáciu čes k o-pofských hudobných interakcii a D. M6drej z
Bratislavy, ktorá zabezpečila
podol>ný servis pre s féru čes
ko -slovenských v zťa h o v. Počet
ni domáci bádatelia exponovali potom najma rad čias tk o v ých
tém: zvä čša išlo buď o nové
objavy, alebo o akty prezentácie u nás známych a zobecnených výsledkov smerom k zah raničnej vere jnosti. S informáciami toh to typu prichádzali
prirodzene i monograficky orientovan! zahraničm muzlkológovja. Komplelný výpočet tu
podať n emôžeme: s me roda tn ým
je t u vša k Mahlingov vý rok, že
po pražskej konfere ncii sa javl obraz hudobnej kultúr y ni elen našich kra jin 18. storočia,
ale Európy vôbec omnoho plasticke jš!m než predtým. A a k
sl početn! hostia z Prahy odvážali na še práce, noty, pla tne i signatúry hudobných archiválil s rozhodnut!m, že ich
okamžite využijú vo s voje j báda tefskej l pedagogickej čl n
nosti, môžeme predpokladať, že
štvordi\ová konferencia urobila
pre propagáciu českej hudby,
muzikológie, kultúry vôbec a
celého Ceskoslovenska nemal ý
kus práce.
Aby však tento dojem vznikol, bolo potrebné vyk onať pri
predbežne j pr!prave, a ko l v
priebehu samotného podujatia
mnoho .,nadpráce", týkaj úcej
sa najmä kon cepč ný ch otázok.
Dokumentácia mno hých pr!spevkov hudobnými ukážkami l
špeciálne hudobné programy
( prednáška Z. Sestáka o cltolibských majstroch, prezentácia
skladieb F. X. Richte ra, j . V. H.
Voi'!ška a J. L. Duslka vo vzorov e j in terpretácii súboru Ars
rediviva, a pod.) prapožlčala
mnohým vys loveným hodn.o tiacim súdom závažnos t a vi eryhodnosť.
Hudobno-h euristický
panel nazn ačil stav rozpracovanosti a možnosti internacionálnej spolupráce (z cudzincov
tu w. Rehm a D. ~erke dok umentovali, že bez našich prameňov nemožno
dori e šiť
ani
nie ktoré mi nuciózne otázky mozartovských edlei!) . Nemenšl
význam mali l metodologicky
poňaté zákla dné referáty domácich muzikológov: ). Fukal!
a M. Havlovä
zdôv odň ova li
zmyslupln osť rozdielov v terminologickej praxi čes k e j a nemeckej, prl·čom polemizovali s
axiologickou zaťaženos ť o u .n emeckého chápania .,klasiky",
M. K. Cerný a ). Vyslou!il pri -

iel n
pomen uli originalitu Helfertovh o pr!st upu k p~o b lematlke, M.
Poitolka sa pokúsil o syn tézu
našich s účas ných stanovisk, P.
Polák preukázal metodologickú vyspe l osť našej refl exie dobových estetických kategóri!, z.
Pilková novo osvetlila š p eci fi č
n os ť javu migrá cie hudobn!k ov
pochádzajúcich z našich kraj in
a pod. Vytvorila sa tak potrebná ofenz!vna platforma, bol podaný dôkaz o tom, že naše bádanie nijako nezaostáva za štádiom klasicizmu v najvyspelej š!ch e urópskych muzikologlckých školách, a vz nikli podmienky pre adekvátne pochopenie prezentovaných
č i astko 
vých otázok. Ze l čiastkové témy mOžu pri n iesť všeobecný
prospech a otriasť h ociktorou
vžitou Inter pretáCIOU, č i dezinterpretáciou, potvrdili okrem
Iných L. Pfibylová svojim vynikajúcim výkladom sinfoni! moravske j proveniencie, ). Smolka svojim expozé o naše j organovej tvorbe, V. Noväk presvedči v ou
dokumentáciou individuálneho š týlovéh o vývoja F. X.
Brixiho, ). Mark! expertizou o
vztahu umele j a fudov e j hudby,
). Berkovec celostným pohladom na pražskú hudobnú publicistiku 18. s t oročia, K. Bo!enek
citlivým výkladom in te retni ckých v zťahov v sli ezskom t erén e, E. Mikanová poukazom nn
š pec ifi č nos ť našich literárnych
a hudobných bratstiev, atď. K
úspechu konferencie prispela i
bohatá disku sia, venovaná takmer
všetkým
prlspevk om:
cha irmani L. Finscher, Z. Pilkovä, T. Volek, ). Fukač, ). Vyslou!il, E. Thom a Ch.-H. Mahling (generálne disk usie l n edali vyhas núť diskusnému zápalu a ni na chvHu, takže a ni
preplnený program a minúty
navyše nevyvolávali pocit nervozity a nespokojnosti.
Posledný deň k onferencie bol
v znamen! zása dnej polemiky
T. Volka s oným lgnorovan!m
hudby 1 muzikológie menš!ch
kultúr, s ktorým sa s t r~t áva
me u niektorých muzikológov
NSR. Vol ek tu domys le l svo je
a rgum entácie z minulých rokov, vy stúpil však vo chvili. kedy pri ebeh konferencie viaceré tr adované dezinterpretácle
fa kticky dezaktualizoval. Právom podotkol ). Bajer, že Internacionálne kontakty pražskej a
brnenskej muzikológie v posledných 10-20 rokoch fakticky nastolili novú kvalitu spolupráce. Ale i tak sa ešte v závere podarilo p ripomenúť rad
ďalšie h kfúčový c h otázok , napr.
problém, či ni ektoré sociál ne
danosti, pokladané za čes ké
špecif,lká, nema jú svoj pendant
i v nemeckom terén e 18. stpročla , ďalej otázku s timulujúce j
inštitucionálne j sféry,
úlohy
a t ď. Bohaté polemiky preto nevniesli do rokovania disharmonický tón. Vytvorili naopak
nutný ideologický presah vedeckého podujatia, ktoré l na
domácej té me demonštrovalo
vysokú úrovei'1 našej hudobnej
historiografie',
nevyhnutnosť
permanentnej
medzinárodnej
komuniká cie a v n eposlednom
rade 1 sk utoč nost, že hudobné
dejiny epochy klasicizmu s kutočne nemožno p!sať bez plného poznania a docenenia čes k.e j
hudby, pre ktorej propagáCIU
vykonala konfere ncia vel mi
mnoho a ktorá tu vyst upovala
ako vZOI'OVý prototyp mnohýc~
ďal š ie h e urópskych kultúr 18.
sto roči a.
)JIU FUKAC

Dokladom clelavedom ej kult6rnej politiky ltátu je tlel výstavba novfch slänkov kult6ry. )ednfm
z nich je aj nový Dom kult1íry v Bratislave-Ru!lnove, čim sa zvýll molnosť kult6rneho. vylitla sa obyratelov najmä bratislavských ltvrtl Strkovec, Trávniky, Ostredky a Poieň. Rulinovskf Dom kult1íry disponujtci o. i._ malou divadelnou sálou 1 kapacitou 156 miest a viactčeiovou sálou s 330 sedadlami
Sn!mka: CSTK
bude vhodnfm miestom al pre usporiadanie najro1manitejilch· hudobných podujati.

TVORBA
)AN CIKKER: OBLIEHANIE BYSTRICE (Dok on!! enie z predchádzaj6ceho člsla.)

V Obliehani BystMce badať však nesporn e imponujúcu r edukciu tvárnych prostriedkov, novo nastolené prvky sarkazmu,
grotesk y, pa rafrázy a pod. Clkkerovu hudbu to nesporne obohacuje o n ové výrazové polohy, a•le do rovin komickej opery
sa - podla mô jho názoru - autor nedostá>Va. To by vlastne
nekorešpondovalo s ~vorivým duch om sk l.ada.tefa, u ktorého
bolo vždy to komické, groteskné a úsmevné len fr.a gmentárne.
Tieto polohy nikdy nevstupova li u J. Cikkera do celostn e j
k om pozičnej sféry, a.Je fungovali vždy len ako duchovný kontra punkt, či opoz!cia voči vážnosti. Povedzme, a ko prlnc!p
kontrastu k •čom u si. I keby sme inak nasmeroval'l pohyb figúrok na javisku, bola by to vždy j edn ~ a tá Istá tragikomická
freska. V Cikk erovej ·opere totiž niet postavy, ktorá by vykrikla to, čo v.is! vo vzduchu: že - obrazne povedané král je nahý. Niet postavy, čo by vrhla grófovi do oči pravdu
a nastavila mu zrkadlo, v ktorom by uvidel svo ju vlastnú
ubiedenosť. Je tu však Apo.Jk.a, a ko posol čistej lás ky, krásy
a mladosti; jediná svetlá postava tejto tragikomickej fr esky.
A zdá sa, že práve cez ňu a pre ňu gróf Pongrácz nachádza
seba. Tým všetkým, čo som tu n aznačil, chcem povedať len
tof·ko, že už dnes existuje množstvo výkladov na celú dejovú
osn ovu. Zdá sa, že spoloč ným me novaterom a kýchkofvek možných výkladov je trag i.komičnos ť deja s prvkami paródie a sark azmu. A taká je l hudba. Nasýtené mlešan!m ha rmonických
s úvislost!, poprerývaná boh ato prepracova nými horizontálnym i
l!n1aml v n eustálom plynut! rôznohlas u, pričom vokálna zložka tvor! neoddelitefnú súčasť tejto hete rogénnej kompa ktnosti.
)ej nadradenosť spoč!va azda Jen v tom, že je n oslterom slova.
Verlstlcky ori entovaný divák by sn áď mohol takto koncipovaný voká1ny prejav n azvať l antJspevom. U Cikkera má však
rudský hla s úplne Iné poslanie. Je to lntonovaná ex pres!vna
deklamácia, objavovanie a odkrývanie latentn ej hudobnos ti
slova, n eraz bez nárokov na rešpektovanie s lovného prednesu.
Slovo teda treba c h ápať vo vonkoncom rovnocennom komplexe s inštrumentálnou zložkou.
Pri štúdiu part it úry som sl čoraz ville uvect.o moval, že vokálne pal'ty v Cik kerovej opere Oblieha nie Bystrice nie sú vždy
esenciou toho, čo sa odohráva v Inšt rumentálnej sfére. Lebo
princ!p heterofóni e a polyrytmic kýc h premien postupu je v súvislých pásmach a vo,kálny part sa bytostne viaže na túto
št ruktúru. Nie je teda 'v t radičnom zmysle slova tou nadradenou ka ntabilnou v e lič inou , ktorá domi nuj e a j e dnoznačne vládne. Jediné, čo vytrhuje vokálnu zložku z komplexu celého
hudobného organizmu je expreslvna úd e rn os ť a väzba na slovo;
pravd!!, ti ež ni e vždy v zmysle dek l amač n ých fenomé nov, ale
skôr z výrazového predurčenla. Kedže však Cikker predsa
len chcel p!sa ť hudbu ku komick ejšie laden ej li terárnej predlohe, musel hfadat nové tvárne prostriedky, aby adekvá tne
dotvoril celú de jovú fabulu. Už som konštatoval, že autor sa
nevzdal ani svoj ej p r !sl oveč nej heterofónnej sadzby, ani zahustených bitonálnych, čl polytonálnych pásiem. Cikker teda jedn oz n ač ne nadväzuje na v ~ etko to, čo v minulosti priniesol
a dal slovens kej hudbe svojou . hudobnodra matic kou tvorbou.
Nebudem poukazovať na evld ellltné s úvis loSJti, bolo by Ich vera.
Skôr by som sa l n aď.alej venoval tomu, čo je pre toto dielo
špecific ké. Je zrejm é, že skladater bol postavený nielen pred
nové li breto, a le pred celkom novú úlohu - popa sovať sa
s pr!behom úsmevnejšie ladeným. Treba vša k pove d a ť , že
na pr!behu grófa Pongrácza nedráždila Cikkera len k omlč n os r .
č i t ragikomičnosf deja, ale l jeho v eč n á aktuál n osť. Na tomto zdanlivo banálnom a bláznivom prlbehu je predsa vera
vec! v eč ne ak t uá lnych. Rôzne výklady ponechajme naše j fantázi i. Isté je jedno, že Cikk er potreboval vytvor iť hudbu,
ktorá neprislúch ala ani jedn ej z jeho predchádzajúcich opier.
Mysl!m sl, že túto úlohu splnil. V polypersona l'ilte svojej tvorivej osobnosti rozozv u čal nové struny, v ohr amčenýc h pásma ch rozohral nlekofko nových typol ogických pásiem hudby
a tak tu zarezonova lo čos i, čo doposiar - obrazne povedan é - len dr·l emalo. Všimn ime si len, uko skladoteY t raktuje
vlas tnú hu dobnú reč, a ko doslova p11rodu je vl astnú k om p oz i č
nú sadzbu. Sú to momen.ty, keď po doznen! u rči t ej figúry vo
vokálnom part e zaznie t en Istý my šli enkový prv ok v inštrumentál nej podobe - akoby do ticha. Tu sa prel!na výraz
s afektom - trans formuj e sa pôvodný zmysel. Nie ke dy v dialógu dochádza i k zámernej hypertrofii expresivity, k .zámer·
né-mu patetizovaniu situácie. U dvoranov k a kcentova mu prehnanej úslužnosti, k pok lonkovaniu , k zá merným štylizáciá m
do polôh neprirodzeného pózovania. Ciže - paroduje sa expres!vna škála a na jej kl avillltúre sa hypertrofu je, zos mi eš ňuj e
a kariku je. Tým, že sa s kiadate r nevzdáva svojej vertikálnej
i horizontálne j hutnosti , k omitn osť sa odoh ráva a vyb! ja len
na h rote - to znamená v práci s motivlcko-tematickýml a metro-rytm ickými figuráciaml. Ale o tom som už hovoril, k e ď
som opisova l sýtu farebno s ť, do ktorej n emôž~ vs túpiť ~ plne j
mi ere humor, či fahká komičnos ť. 0 špecificky komiCkých
polohách možno h ovoriť i na v äčš ieh plochách. Nezabudnuterný je napriklad pr!chod grófa Pongrá cza a jeh o družiny do
Zillny. To je po stránk e k om pozi čne j s kut oč n e jeden z najgroteskn ejšlch obrazov - pr iam nasýtený komičnosfo u.. Ako
som spomenul - i prieniky k prvkom slovenskej rudove] melodik y sú vtipné, hravé a pôsobivé.
Na záver m ~n o povedať azda tatko, že kom ické prvky vyst upu jú v nov ej Cikkerovej opere výlu č n e v súvis lostiach a súv z ť až n osti-ac h s inými javmi. Komi č no tak v hudbe, ako i n a
javisku vystupu je z kontextov tra g ikomi•čn a a ko antinómia Istéh o typu, ako produkt Is tého špecific kéh o rozporu, spoč! v a 
júceh o v neudržaternosti starého, falošného , maskovaného,
klamlivého. Nie je to komlfnost gogolovs kého katarzického
šoku · id e tu s kôr o pro tikl~d medzi tým, čim daný jav naozaj
je 11 tým, čim sa snaž! by ť, resp. čim sa nám ch ce zdať. .s miech
tu teda trestá zaostalé javy života a na strane druheJ obnažuje rudskú osamote n osť. No Clkkerovi n e jde o výs mech z prežitku1 ale s kôr o spä t os ť pro.tlrečen!, z ktorých vyviera ono
tragikomické ako fenomé n s pá ja jú ci prvok komický s dramatic kým. v Obliehan! Bystrice však plat! jedna zásada, že nie
každá veselá hra je komická, že teda n e fde o hu dobn odramatické dielo, krt oré by j ednoznač n e vyv oláva lo smiech , ale
skOr o dramatické zobrazenie sociálneho a psychologickéh o
konfliktu. Keby sme išli dôsledn e jšie po tejto s tope, mohli by
sme dokonca povedať, že s miech nemôže byť jediným ukazova terom komedlálneho charakteru diela. U Chaplina vid!me, že
každá sk utočná komédia je podla najhlbšieho a najvlastnejšleho zmyslu smutná a tr.pká. )e to vlastne paradox komédie,
a to je 1 moment, kedy sa kom édia vo svoj1ch tragikomických
polohách bl!žl k tragédii. Všimnime si eMe raz, že h r dinom
tejto t>ragik omlcke j fresky ni e je záporná postava. Gróf Pon grácz je družný vo svojej os amotenosti. V tejto súvislosti plat!
známy a forizmus, že .,komédia je paródiou tragédie". Tragikomédia - a v tomto pr!pade mysl! m na Obliehanie Bystrice je akýsi medzltva r, skoro ako osobbtný žán er, povedzme, ako
vážna komédia. Lebo paradox tejto tragikoméd ie spoč l va v tom,
že práve to je na povrchu veselé. čo je pod pokrývkou s mutné a trpké.
IGOR BERGER

SLOVENSKÁ
FILHARMONIA
12. a 13. IV. 1984. A. Dvofák: Svatebn(

košile, oratórium pre sóla, mieiianf zbor
a orchester podla balady Karola )_aromf·
ra Erbena, op. 69. Slovenská filharmónia,
dirigent Wolfgang Gi.innenwein (NSR) .
Slovenskf filharmonickf zbor, zbormajster Pavol Procházka a. h. Sólisti: Magdaléna Hajóssyová (soprán), Vladimir Dolcilal (tenor), Jozef Spaček (bas) .
Rok českej hudby sa stal priležit os ťou
k uvádzaniu aj viacerých takých opusov. ktoré nezazn eli z pódia SF už po
nieko!ko rokov. Toto konštatovanie ~a
týka aj prekrásneho Dvofá kovho oratória - diela vďačného tak in t e rpr e tač
n e, ako i pos l ucháčsky.
Ako dirigenta pre toto oratórium pozvalo vedenie SF profesora Vysokej hudobnej ~ koly v Stuttga rte Wolfganga
Gônnenweina. jeho výkon v 'DvoMkovi
vyznačova l sa výraznou tvorivou Is krou,
prirodzenou uvo!nenou muzikalitou, ktorá ho spo!ahlivo viedla k vystlhnutJu
rozličných typov nálad od poch múrnej
cez vrúcnu, meditat!vnu až po dramatické vyhrotenia. Gtlnnenwein nie je typom, ktorý sa us ilu je za každú cenu o
nový, originálny poh!ad na hudbu zašifrovan(l v partitúre. Vychádzal z partitCiry, ale nechal Dvoi'ákovu hudbu zaznieť v je j prirodzenej kráse, ilustrativnos ti a dramatickom napat i. Vďaka dlhoročnej s kúsenosti s vokálnymi telesami
(j e profesorom zborového dirigovania a
spolupracoval o. i. aj so Stuttgartským
madrigalovým zborom l dokázal v test
zbor i sólistov s porozumenim, v správnom zvukovom pomere s orchestrálnym
pozadim. Azda len únava Clči n kujúcich (v
posledn ej tretine) za.pričinila sotva pozna tefné menšie zakolisanie v č. 13
(štvrtok], č. 15 a č. 17.
Pokia! hodnotime to podstatné - muzika ntsk(l strá nk u Gtlnnenweinovh o dirigen ts kého výkonu, nemáme výraznejšie
pripomienky. Dokázal správne rozvijat
melodické linie a na základe vnútorne j
hudobnej Jogrky jlrlmerane metamorrovať ich priebeh, vychu tnať krásu farieb
nástrojov a zapo j iť Ich do podma rováva nla baladického dejového obsahu.
Počuli sme rad krásnych sól, naj m!Í v
sk upine drevených dychových nástrojov,
ale aj z výkonu os tatných účinkujúcic h
vyžar·ova la pohodu a radost z tvorivého
m uzicirovania.
Popri orchestri su významnou mierou
podte!al na priaznivom vyzneni di ela
Slovenský filharmonický zbor, ktorý te'ntokrát výnimočne pripravil hos ťujúci
zbormajster, jeden z najvý raznej šich
predstaviterov svojho odboru v radoch
mladšej generácie, Pavol Procházka, dirigent speváckeho zboru SĽUK- u , ale známy aj z vel mi Ctspešnej spolupráce so
súboro m Technik . Svojim pristupom dok(tzal zbor inšpi r ova ť a vydolovať z jeho
prejavu
tie najkrajšie Interpretačné
stránky. Využil jeho hudobno-tvol'lvý potenciál drobnokresbou modeloval frá zy ve!mt plasllcky, kultivovane, kládol
dô raz na zrozumlte!nosť textu, na čo najbohatšie dynamické vypracovani e. SFZ
zažiaril pri interpretác ii Dvorákovho
ora tória opätovne v celej š!rke svojich
nemalých možnosti.
Zaslúžilá ume l kyľ\a Magdaléna Ha jóssyová v sopránovom parte dokumentova la svoje n evšedné voká lno-technické
kvality, vďaka ktorým z!skava čoraz v äč 
!:ie medzinárodné úspechy. Zvlášť poteš ila vrúcnosť jej prejavu, ale i pochopenie s akým s t várňovala rôzne náladové
momenty svojho part u. je j krásny svietivý soprán domi noval a i nad intenzivne jš!ml dynamickým i polohami orchestra. Nesporne inteligentný ho sť ujú c i ·čes 
ký tenorista Vladimir Doležal (spieval
part mftveho milenca l zaujal ani nie tak
prleboj nosfou hlasu, čl kvalitou všetk ých
registrov, a le skôr schopnos ťou formova ť výrazové odtienky svojho partu podra rozvi jajúcej sa dejovej s ituá cie. V
ctramattc ky vyhrotených polohách bolo
citit, že priliš forsiruje tón a to mu čias
točne uberalo na kv·alite prejavu. Spieval však z hladiska svojich hlasových
možnosti na pl nej vý§ke a najmä zúčast
nene a s maximá lnym pochopen!m.
Komentátor deja - basista jozef Spače k, sólista opery SND, sa osvedčil ako
muziká lny, spo!ahlivý, aj k eď Intonač 
ne - najmä na konci fráz - nie vždy
celkom stopercentný spevák.
Dvorákovo oratórium v kontexte cele j sezóny môžeme poklada·( nielen za
dramaturgický , ale a j za umelecký
úspech v rámci podujat! SF.
VLADIMIR CIZIK

Onegin v predvedení
Cajkovského Eugena Onegina som doposla! videl len na scéne opery SND.
Pravda, štyri bratis lavské inscenácie v
r ozpätt tridsiatich rokov pr edsvavujú n apriek Istej zákonitej pribuznostl predsa
aj určité modely možného pristupu ku
geniálne zhudobnenému Pušktnovmu romantickému eposu o zbytočnom človeku
Eugenovi Oneglnovl. j e to diapazón od
klasicky realisticke j Dombrovského Inscenácie z päťd esia ty c h rokov cez nádychom Impresionizmu poznačenú Hájkovu

Leningradčanov

J. Temirkanov rež!ruje Onegina a ko Jyrickú komornú drá mu, vychádza júc z
toho, že aj sk ladateJ tejto opery bol
predovšetkým ve! kým lyrikom a symfonl·
kom. V podan! Leningra dčanov je reži jná zložka dôsledne podriadená Cajkovského partitúre, a to do tej miery, že
aranžovanie prvých obrazov navonok pôsob! trocha strohým dojmom a viacej
režijných ná,p adov sa objavuje až poč
núc štvrtým obrazom. Toto je však len
povrchný, vizuálny dojem, pretože o pr!-

T. V. Novikovová (Taťjana) a S. Lejferkua (Eugen Onegin). Záber z predstavenia 18. mája 1984 v SND.
Sn!mka: I. Grossmann
réžiu z nasleduj(tceho desaťročia až po
programovo neokázalú, provlnclro nallzrnus pr!behu podčl·ar kujúcu, ale scénograficky neve!mt vydarenú inscenáciu
Fischerovu i jej mierne poopravenú verzi u z rokov sedemdesiatych.
Ak k týmto podobám Eugena Onegina
prlrovnáme predstavenie, s ktorým sa
- v našom hlavnom meste prezentoval súbor Státneho akademického divadla opery a baletu S. M. Kirova, azda najviac
s tyčných bodov ná jdeme medzi n!m a prvou zo spominaných bratislavských podôb, diele to hosťujúceho ruského režiséra, prlrčom ide naj m!! o podobn osť v
scénickej zložke (obzv l ášť v scén ografii
prvého a šiesteho obrazu). A predsa je
vyznenie Leningradča nov podstatne Iné.
Kým Dombrovské.ho Inscenáciu sme viacej chápali ako velké h istorické plátno
z r uského života s dôrazom na eplč nost
a verkoopernost, leningradský dirigent

behu, citoch a duševných stavoch jeho
a k·térov dostávame od samého začiatk u
predstavenia doko nalú výpoveď. Má me
na mysli výpoveď Inštrumentá lno-vokálnu, prľčom chv!Iamt sa zdá, ani čo by
dirigent jednotlivé nástroje orchestra, ba
celé nástro jové s kupiny povýšil na úraveľ\ vokálnych partov a
vzápät! zasa
týmto pl"lsúdll rýdzo Inštrumentálnu
funkciu. Ta k dokonale sa vše1ko zlieva
do jedného uceleného akustického dojmu. Dlrlgen t.QV pr!stup nie je jednomač
ne prejavom lntult!v:no-citového romantika, n aopak, mnohé postupy vyvoláva jú
predstavu dômyseLnej, do detailov prepracovane j racionálnej konštruk cie. Výsledok je potom vyváženou ukážk·o u emot!vnosti a preciznostl, úcty k tradicll a
objavnosti, jednoduchosti a h lbokého ponoru do podstaty diela. Osobitú pozornos ť vzbudili niektoré detaily, napriklad
spOsob, akým dirigent "zasekne" spoveď

ČERT NA DEDINE
Atmosféra premié ry juhoslov anského
ná rcdného baletu Cert na dedine v Slovenskom národnom divadle (ll. má ja
1984 J bola od samého začiat k u poznačen& rozpakmi, ktoré v priebehu večera
narastali. Bratislavské baletné obecens tvo vždy v!talo novinky v repertoá ri
nášho baletného súboru, r ovnako ako
h osťujúc ic h
zahraničných
umelcov. S
každým predstavenim a pohostinským vystúpenim sa rozširoval jeho obzor a zvyšovala ná ročnosť na kv:alltu baletných
inscenácii. jeho vkus vychovávall nielen
vystúpenia vynika júclch sovietskych, kubánskych, angllckých, maďars.kých a
Iných ba letných sú borov, ale aj baletné relácie v televi:zmych progremoch,
usmeri'lujúce jeho požiadavky na umeleckú úroveň baletných predstaveni.
Uvedený titul už vopred vzbudzoval
pochybn osti, ale aj zvedavé očakávan i e.
Meno skladatera Frana Lhotku, ako aj
jeh o hudobné di elo, je u nás prakticky
neznáme. jeho balety - medzi nimi aj
Cert na dedine, ktorý jediný bol uvedený aj mimo juhoslávie - vznikali v
tridsiatych rokoch a majú zväčša len
loká lny význam. Zato predst-a va temperamentných juhoslovanských tancov lákala, tiež meno hos ťujúceho choreogra fa
dr. Henrika Neubauera, šéfa lub!anského baletu, je v baletnom · svete známe.
Prvý do jem bol dobrý. Carovné, žiarivé fa rby scény Pavla Máriu Gábora, ako
1 pôvabné, hravé l k eď technicky nenáročné dueto hlavnýoh postáv Jelky (Viera Zlochová) a Mirka (Peter Dubravfk)
vytvorlll Idylic kú náladu. P oči najú c druhým obrazom sa pochybnosti obnovili.
Nie na,jšťasmejšle pozmenené ltbreto, neujasnená reži jná koncepcia a naivné ná znaky vzťahov hlavných postáv zaprič l·ntll nezrozumitetnost deja tejto Ina k
prostej rozprávky. Zbytočné a zastaralé
technické efek,ty len zdôrazňovali naivi tu Inscenácie. Prostota režijnej ·koncep-

_,

Onegina v tretom obraze, čo nie je len
pokus o estetické ozvláštnenie, ale tiež
snaha o psychologické dokreslenie situácie. Zvlášť Ol'iginálne je z hladiska tempa
1 vý razu vystavaný Trlquetov kuplet. No
podstatnejš!m než tieto výrazné detaily, ktoré ostatne nemusia vzbud iť jednoh lasný súh las, je celok. V práci s orchestrom Temirkanov dokáže pretlmočH
všetko lyrlcké boha ts tvo partitúry, zvýrazn iť pri tom zástoj jednotlivých hudobných myšlienok , mot!vov, fráz a Ich akcentovanim v nadväznosti na psycholó·
glu situácie doda( h udobnej výpovedi
novú dramatickú dimenziu.
Pre celé, vzácne vyrovnané spevácke
obsadenie je typická vokálna dlsclpl!na,
preciznosf, muzikalita a zmysel pre frázu. Opä( sme mohll ocenlf, ako krásne
znie vokálna fráza pri splevan! v jazyku originálu. Ani u jedného zo spevákov sme sa nestretli s tým, že by sa opájal krásou vlastného materiálu, naopak,
v s lužbe vokálnemu výrazu zavše obe·
t av all a j p ln osť a farebnosť tónu. Evidentným prikladom takéhoto pristupu
bol Onegin S. Lejferkusa, ktorý až v závere šiesteho a siedmeho obrazu dokázal, že má bezpečné, široké a sýto ~ne
júce výšky, kým dovtedy stvárňoval uJohu vokálne st riedmo, vyslovene lyrl.cky,
väčšm i s dôrazom na artikuláciu a na
výrazové ozvláštnenle prejavu. Aj h erecky bol jeho Onegln koncipovaný skôr
a ko neš ťastný človek, než ako antlhrdlna. Lenskij bol zasa v interpretácii J. Marusina v por·o vnani s I nterp reta č nou tradiclou vykreslený trocha tvrdš!ml ťah
mt, miestami (a j v herecke j charakteristike ) ta k t r ocha na spôsob Hermana z
Pik ovej dámy. Nebolo to však tým, že
by spevá k (IJohu nežiadúco predramatlzovával, výsledný dojem trocha menšej
mä kkosti vyplynul z charakteru hlasu
speváka (s pinta tenor a ni e tenor lyrický) a z jeh o voká l·neh o ideálu s dôsledne krytým i vysoký mi tónmi podmanive j krásy. V úloh e Taťjany si L. Sevčen
kovová poč! nala suverénne a jasným,
miestami trocha ostrým, typickým ruským sopránom dokázala vyj adriť podstatne viac výrazových ,odtieňov, než by
sme vzhladom na charakter jej tónu ča
kali. Bola to Tatjana zárov eň plachá l
vznet llvá, lyrická l dra ma tická. Na priklade medzinárodn e Clplne neznámej L.
Djadkovov" j sme sa presvedčili, že v
sovietskom zväze na rozdiel od s1redne j Európy sa r odi stá le dosť talentovaných altistiek. Mladá spe v áčka upútala
v úlohe Olgy ta k fa rbou hlasu, ako aj
hravosťou interpretácie.
Intef1)retá c\ou
jedinej árie zažiaril aj vysoký bas N:
Ochotnikova ( Gremin) a charakterový tenor K. Plulnikova, rafinovane sa pohrávajúc! s kupletom Triqueta. Preds tavtterky Lariny a Filipievny - E. Perlasovová a L. FUatovová ilustrovali, že v leningradskej inscenácii niet velkých a
malých úloh. Málokedy sa stretávame
na javisku s takým v pravom slova zmysle kolekt!vnym operný m predstavenim,
a ké nám ponúkol súbor Kirovovho dlvadia.
VLADIMIR BLAHO

ano,

cle mohla byt pre Interpretáciu !udov,ej
rozprávky zvolená aj úmyselne, lenže
mnohé scény hovorili o opaku ( jelklno
zúfalstvo, peklo), a tak sme videli pil lemilie na spôsob Valpurglnej noel v ovzduš i Drdovej rozprávkove j hry Na pusiedke s ·čerto m . Navyše siedmy obrnz
- n a hová račk y - sa nevyhol zauž!vané mu kllšé na spOsob Predanej n evesty. Choreografický text bol tiež vel mi
prostý, technicky n enár oč ný a dokonca
ani zá v ereč ná zborová scéna sa ni jako
neponášala na temperamentné juhoslovanské "kolo". Tanečné schopnosti nášho baletného súboru poskytovali choreografo vi ove!!! väčši e možnosti, než v uvedenej Inscenácii využil. Dojem z premiéry zachra ňov ali len brilantné umelecké výkony Libora Vaculfka v titulnej
postave Certa a zvodnej Certice v podani zaslúžile j umelkyne Gabriely Zahradnlkovej. Kostýmy Ľudmily Purkyňovej
pôsob111 dosť nesúrodo. Stylizované kroje boli vkusn é a primerané, z!lltla l čo
obleče ni e če rta a
jeho suity nemalo
vôbec !udový charakter, b'olo v danom
pros tred! nevhodné a pripominalo skôr
antické podsvetie. Kostým čertice by pri·
stal skôr krá!ovnej Mechmene Banu z
Legendy o láske.
Morá lne po n aučenie, ktoré z pôvodného libreta vyplýva, sa úplne rozplynulo. jelklna láska je bezmocná, Mirko
zv!taz! nad pokušeniam! pekla tým, že
čentovi uk radne a kýsi pláš( a jelklnl rodič ia, ktor!l ju prinútili k sobášu s Iným,
zrazu spokojne oslavuj (l · jej spojenie s
Mirkom.
Uvedenie Ce11ta na dedine a ko ·rozprávkového žánru v repertoári je navyše
problematické aj z toho dôvodu, že baletný súbor SND vzápät! uvedie Spal!č
ka od Bohuslava MartinO. Bolo teda
vhodnejšie pouvažova ť o uveden! niektorého ve!kého kl'a slckého ·baletu, ktorý by naplno ukázal kvality nášho ba-
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letného ansámblu a umožnil mu ď alši
technický a umelecký rast. Najväčš!m
kladom Inscenácie baletu Cert na dedine zostávajú výkony hlavných predsl'avtte!ov a poznanie, že oni a celý náš
baletný súbor dokážu overa viac.
OĽGA MARKOVICOVÄ

V. Zlochov6 (Jelka) a P. Dubravlk l Mirko) v iuaceu6cll baletu Cert na dedina.
Sn imka: j. Vavro

skladateľov

Podujatie Zväzu slovenských

Komorný koncert k Roku
Skoda, že slávn ostn 9 koncert k Roku
hudby, ktor9 sa konal 25. aprila
1984 v Zr ka dlove j s ieni Primaciálneho
paláca, bol poznamenan9 tak9m nezá u j·
mom zo stran y bratislavs k9ch posluchá·
čov. Ved program tohto komorného koncertu bol ta k pr iť až liv9 a hodnotný, že
nemohol nikoho n ec h a ť na pochybá ch ,
na jml:i čo sa t9ka vysoke j dramaturgickej
a inte r p re ta č n ej ú 1·ovne. T9ch n:iekolko
p osl uc há čo v , č o pr iš lo na tento koncert,
ma lo možn os t vy poč ut si v skvelej in·
terpretác ii vskut ku re prezentat!vny v9·
ber diel z tvor by čes k 9c h skladaterov.
v úvod ne j ča sti komorného koncertu
zaznela od V. Nováka Sonáta eroica,
op. 24 (výber) v podan! zaslúžilej umelkyne K. Havllkovej. ]e zre jmé, že jed·
nou z in te r pr e t a č n 9ch domén tejto s loven·
skej klavirist ky je l skladatels ká tvorb'a V. Nováka - da lo sa to dobre ,.vyč!tat " z te jto Inte rpretác ie. Skoda len,
že v a ud itóriu Zrkadlove j siene Primaciálneho pa láca vyzneli v Havl! kove j podani niektoré ús eky pomern e ne jasne ;
t9m sa do určit e j miery ot upilo l ono
eroico. Lyrlcko-ra ps odick9 duch dom!·
nova! potom v tomto diele cel kom je dnočesk ej

znač n e.

K na js!Ine jšiemu zážitku v eče ra patrilo azda vyst(Ipeni e P. Michallcu (husle ) a E. Mlchallcovej (kla vlr) ; v ich
podani sme si v ypoč uli výber z Aforiz·
mov pre husle a klavlr V. Kučeru, Dvofákove Tri romantické kusy pre husle a
klavlr a od B. Smetanu Z domoviny II
pre husle a klavlr. Nebude m sa na tomto mieste podrobnejšie za o b e rať In te rpretáciou týcht o diel, ved patria do ich
kmei\ovéh o re pe r toá ru ; navyše o K u če -

českej

rových Aforizmoch som už podrobnejšie plsal v recenziách Michallcových
husrov9ch recitálov. I dnes vš ak mus lm
znova kon š t a t o vať , že ide o dielo mimo·
riadne pôsobivé, nást ro jove vďa č né a
presv e d či v é. V súvislosti s celkovým vyznen!m toht o Int e rpreta č n ého bloku treba p ov edať, že P. Mich a lica stále umelecky ras tie, jeho pre ja v dozrieva, stáva
sa introve11tnejšlm, komornejš!m a duchovn e boha tš!m.
Druhú čas t koncertu otvoril Ebenov
cyklus plesni PlsnA neláskavé pre alt a
violu v poda ni H. Stolfovej·Bandovej
(spev) a M. Bandu (viola ). I v tomto pri·
pa de Ebenova h u dba plne presv e dčila,
pretože má čar o n eopa kova tel_nosti a str·
h u júce j atmosféry. Navyše ku ltlvovan9
a v ~sostn e muzik álny prejav sólistky v
plnej miere korešpondoval so s ugest!v·
nymi náladovým! poloha mi jednotl1v9ch
piesni. Oba ja partneri výdatne prispeli
k oživeniu bohatou fantázljnostou nabi·
t éh o Ebenovho duchovné ho sveta.
Na záver zazn elo Sláčikové kvarteto
č. 3 B. Martlnú v po dan! Slovenského
kvarteta. je to utešená hudba, plná vý·
bušnej spontá nn osti a hra vos ti, odosob·
n en ej klasickej la hkosti, pritom hýriaca ve lkou myš lienkovou silou. Slovenské
kvarte.to zvlá dlo svo ju úlohu znamenite.
Všetko bolo v te jto interpretácii samozr ejmé a z·a žit é. Nad cel9m di elom sa
vzn áša la la hk os t a muzik ants ké zani eten os ť. Slovom, skve lá interpret ácia l drama turgia tohto večera uspoko jila i toho n a j náročne j š ieho p os l u c há ča. I t u sa
potvrdila vysoká úrovei\ slovenského in·
t e r p r eta č néh o umeni a a več n e prltažlivá
krása hudby č es k 9 c h maj strov.

hudby

P. Michalica (husle l a E. Michalicová
( klavfr l ·predniesli diela V. Kučeru, A.
Dvofáka a B. Smetanu.

Sn!mka: P. Procházka

MLÁDEž SPIEVA '84

Mieiianý zbor bratislavského konzervatória.
Sn!mka: arch lv Osvetovéh o ústavu Bra tisla va

Už po 15. raz sa zišla naša spieva júca
mládež v Zilin e n a festivale zborové ho
spevu, ktor ý bol v tomto roku venova ný
40. v ý ro č i u SNP a Roku čes k e j hudby.
v diíoch 11.- 13. má ja 1984 sa v Ziline
súťaž ll o v oblas U mládežnlckych spevác kych zborov, p ri čo m samostatnú kategó-.
riu tvorila i mládež zo s tredoškols k9ch
odborn ých u č il !šť , č o je konšta to·va nie
nanajvýš potešitelné. Ved za touto stroho formulo va nou sk ut oč no s ťou treba vi·
diet frontá lny prielom s me rom k estetickej a hudobnej v9chove tých na jšir·
šfch más. To n ie je Jen s ú ťažné vystú·
penie d i ev če n s kýc h s peváckych zborov
z Humenného, Trebišova , Vr~ov é h o , č i
Prešova, a le je to predov~ et k ý m dlh oroč 
ná k oncepč ná práca všet k9ch zai ntere·
sovaných zložiek smerom k burcovaniu
kultúrneho povedomia na šej učňo v sk e j
mládeže. Na priek tomu, že odborná porota (L. Holásek, O. Stmová , M. Vach,
P. Hradil, B. Va rgic, B. Vela t, I. Berger l
prisúd lla v tejto kategórii I. pásmo Diev-.
čen s k é mu speváckemu zboru SOV odevné - Vrbové s dirigentom I. Kleinom,
v!tazom boli všetk y zúčast n en é zbory
a všetci ti pracovn lci, ktor! pre tvorivý
rozkv et u či'l ov s k e j mládeže niečo dobré a hodnotné vykonali.
V podsta te to isté možno pov eda ť aj
o ď a l š ie h jedenástich mlá dežnlckych sú·
tažiacich zboroch, ktoré vystúpili na
pódiu Domu odborov v Ziline. Ani tu

ne boli n a konte pr ehry l ked I. pásmo
s pochva lou poroty zls kali len dva konzerva tor iálne zbory, a to Dievč ens k ý
spevácky zbor Konzervatória v Ziline s
dirigentom A. Ká ll ayom, ktorý navyše
ziska! l hlavnú cenu za na jlepši výkon
na s úťaž i a Mi ešaný spevácky zbor Kon·
zervatória v Bratis la ve s di rigentom D.
Billom. Prirodzene, že a ni u t9ch to zbor ov nevyš lo po technickej s tránke všet·
ko na jlepšie, ale strhu júca muz·i kalita
a spontá nny um eleck9 prejav j e dnozn a.č
ne vyniesli tieto dva zbory n a najvyššiu
prieč ku .

V I. pásme s a umiestnili Di e v čens k ý
spevácky zbor Harmónia SPgS Modra s
dirigentom ]. Ozá ba lom •. ktorý ziska! Ce·
n u Osve tového ústavu za najlepšiu hla·
sovú kultúru. V tom istom pás me sa umiestnil 1 Dievčensk ý s pevácky ,?:bor Mla d os ť SPgS Lev oča s dirigentom M . Pttoňá k om, ktor9 ziska ! Cenu SHF za lnterpretác·l u Urbancovho diela Oslavná a
Bretnerovho vtipom s ršlaceh o diela A muj ocec. Odborná porot a prlsúdila
I. pás mo Di e v čen sk é mu s peváckemu zboru Konzerva tória Košice s dirigentom R.
Skl'epkom, p ri čo m t ent-o zbor zis ka! i Cenu sOv SZM za na jlepš i predn es povln·
ne j skladby, a to L e t ňa n ovho zborového
diela Sokollku vitaj. U miešaných s peváckych zborov bola v tomto roku ta k·
tiež povinná skla lba ]. Le tl\ana, kt-orá
mala názov - Dolinou. je zrejmé, .že or-

ganizát orl · tohto podu ja>t1a na čel e s
Osvetov9m ús tavom v Bra tisla ve pamäta li takýmto spôso bom na nedožité sedemdesiatiny skladatera. Navyše s pomenuté Leti'lanove zbor.o vé diela s ú nielen
Int e rpr e tačn e nároč né, ale l kompozične
pôs obivé ·a plne pr esvedčivé. V I. pásme
sa umies tnil a j Miešan ý spevácky zbor
Konzerva tória v Zlline s di rigent om A.
Ká llayom, ktt or9 upútal peknými hlas ml a náročn9m s lltažným progra mom, na
ktorom by sa vša k da lo u rčit e ešte vera
veci v ylep ši ť.
Už len pre informá ciu uvediem, že
v II. pásme sa umiestnila Canti ca nova
- mi ešaný spevácky zbor Gymnázia v
Tr nave s mladým a ta lentovaným d!ri·
gentom G. Kala pošom, d a lej Komorný
dievčensk9 spevácky zbor Domu CSSP
Komá rno s dirigentkou K. Mil ecovou, ]u·
ventus pedagoglca, d l evče n s k 9 spevácky zbor SPgS Levoča s dirigentmi M. Sa fárom a I. Gregom a Svita nok - dievčen s k ý s pevácky zbor SPgS K. Gottwalda
Prešov s di rigentom P. Vasilom. V III. pásme sa umiestnil D levčen s k9 spevácky
zbor Ms DKO Dunajs ká Stre da s dlrigen·
tom T. Aghom.
Osobitnú zmienku sl zasluhuj e dra mat urgická koncepcia jednotlivých súť aži a·
cich zborov s výrazným a kcentom na
s lovenskú a č es kú tvorbu (T. Andrašova n : Domovina moja; P. Eben: Tancova la
a neznala ; z. Mikula : P l es eň o hr<llnovi ;
A. Dvoi'á k: Za jatá ; E. S u ch oň : Ešte sa
n evydám, Boda j by vás ; ]. B. Foerster:
Lesn! st udánka ; D. Kar doš: Tri zápa do·
s lovens ké; Z. L uk áč : Zp!!v zp!!vil ; I. Hr ušovs ký: Rytmus; A. Zeman ovský: Lú č n e
spevy z C ič mian, atd. ).
v tomto duchu s a nieslo l vyst úpenie
dvoch h os ť u júc i c h zborov, a to Miešaného s pevá ckeh o zboru u čňov SOV z VIt·
kov!c a Di ev ~ en s k ého speváckeho zboru
SPS Praha 6.
Vyvrch olenlm t ohto r oč né h o zborového
festiva lu Mládež s pieva bol v ečerný koncert, na ktorom odznela · Smetanovu Ces ká plsei'l a Cikkerov Pochod po-.:stalcov
v podani Symfonického orchest ra a Mie·
šaného spevác keh o zboru Konzervatór ia
v Žiline s dirigentom A. Ká llayom. Tradič n ý zá vereč n ý koncert da l prlležitos t
každému zo zú čas tn en ýc h zborov prezen tova ť sa na pódiu Domu odborov v Zlline. Zdá sa ml vša k, že pr ltažlivost ce·
lého festi va lu bola v na dš enl a v odu·
ševnenl mlá deže, v s pontánnosti, v cltli·
vom a povzbudivom reagova nl n a v9kony
súť až iac i ch l ho s ťujúci c h z bor ov. jednoducho, mlá dež žila spevom, unášala sa
ni m, l ked nervozita n a pódiu neraz vy·
k ona la svoje. To už však patr! k atmosfére s útaže, ktorá rok čo rok doka.z uje svoju životaschopnos t a vzrastajúcu
úro v eň. Verlm, že prekrásne tri dni v Zl·
line zapustia hlboké kore ne do kultúrne·
ho povedomia naše j mládeže, že spo·
mienk y na toto s tret n uti e sa z úr oč i a v
práci každého, kto bol prltomný na
tých to prekrásnych sviatkoch zborového
s pevu.
IGOR BERGER

GRAMORECENZIE
ANTONIN DVORAK: SYMPHONIC POEMS
- SYMPHONIC VARIATIONS
Slovenská filharmónia, dirigent Zdeni!k
Koiiler
© OPUS Stereo 9110 143Í· 33

Tri velké gramoplatne tvoria album
vydavaters tva OPUS, kt or9 záu jemcovi
predkladá 5 symfonických básni A. Dvol'ák a ( Vodnlk, op. 107 ; Poludnica, op.
108; Zlatý kolovra.t, op. 109 ; Holúbok
op. 110; Bohatierska plese ň, op. 1111 a
Symfonické variá c ie, op. 78. Na jmä symfoni cké básne tvoria na tomto projekte ucelený dramaturgick9 celok - variácie dopli\a jú po s lucháčs ky dojem z
dvorá kovs ky lahodnej, dobre sa počúva
júcej, romanticky vzrušive j hudby. O genéze skladieb podá va velmi podrobný
výklad pr iložený sl ovensko-nemecko-anglický text z pera doc. dr. jaroslava
Smolku, CSc. Skoda, že výpravnú textovú prllohu n e doplň u jú a j básne K. j. Er·
bena, ktoré boli A. Dvol'ákovl podkladom k napls anlu symfonických básni. Aj
ked sa v ä čšin a pr iemerne vzdelan9ch
p os luchá čov Iste stre tla v škols kých la·
vicia ch so zbierkou Kytica, nezaškodilo
by oživit pa ma t, pr i p om enúť detaily
pria m hudobne znej úc ich veršov, ktoré
možno v dvoi'ákovs kom symfoni ckom toku s led o v a ť takmer obrazne. Ak by už
vydavat elia nepovažova li tento dôvod za
dostačujúci , Iste by mohla zavážit okolnosť, že zahra nt č n9 po sluch'áč nič nevie
o Erbenove j Kytici, n e u č ll sa Vodn!ka
a ni Poludnl cu, a teda zaslúži si, aby pretlmoč e n ie veršov, a lebo ich obsahu vypi·
nllo velk 9 p očet strá n t extového s prle·
vodcu. P rečo zd ô razňuj e m e zda nlivo vedlajšie komponenty tohto e dičného či·
nu? Práve preto, že je to umelecký čln,
ktorý má šancu, a by za uja l l z ahranič·
ného zá uj emcu, aby sa stal vhodným
da rčekom (na priek svojej nie nlzkej cen e ]. peknému grafi ckému vybl!veniu a lbumu, ale najmä hudobne j interpretácii
orchestra a koncepcii di r igenta. Autenti ck os ť, ktorú hudobnému zážitku dáva
Slovens ká filharmónia, je velkou mierou
spôsobená Košlerovým veden lm a naštudovanlm.
Vynik ajúce poda nie, st rhujúca obsahovost, z ktore j sa vynára jú obrazy drámy l poetické zastavenia - presne v
zmys le Dvoi'ákove j hudobnej re č i, ako
a 1 prostota, ná•rodná rytmická pulzácia,
to všetko robi z tohto titulu vs kutku
krásne, es t e tič nom nas9tené zasta venie.
Málokedy po č u je m e symfonické básn e
tohto typu za sebou, ba presta li sme . l
dôv er ovať ich aktuá ln osti. A tu sa uká·
zato že ich ž ivos ť je s tále prltomná
cez hudobné h odnoty, ja sn os ť a priamoči a ros t videnia témy, čo s ú v dnešnom
zložitom sve te hodnoty aj v hudbe čoraz
vyhladá va ne jšie. Košler t úto pr ostotu hudobnej r eč i po d č i ark uje, ale nezotlera
a ni per básnl vostt. ktorým je poznač e
ná každá melodická fráza Dvol'ákovej
hudobnej reč i , všetky dynamické vzopnu·
tia a roma nti cké vzruchy. j e to prljemné p oč úvan ie a j v dia ka vynik ajúcemu a
vo všet k9ch s kupinách vyrovnanému zvuku orch estra Slovenskej filharmónie,
ktorý tu za nechal jednu z výrazných peča ti svo jho umenia. ]e pravdou, že um~ 
lecky najvyššie stoj a s ymfonické básne,
tr ochu šedive jšie (aj zásluhou samotne j
skl·a dby) pôsobia Symfonické variácie.
op. 78. Rozhodne g ra m opl a t ň ov9 a lbum
negra duj ú. Umelec ký dopa d nahrávok je
p od č i a r k nu tý vy nika júco u prá cou zvuk o·
vo-technic kou (Leoš Ko márek a Gustá v
Soral). Mimochodom, ne ma lo byt v9tvarné s tvá rn enie v opač n o m poradi, n ež
nám h o ponúka vydava tel? Teda na
vrchnom obale a lbumu by mal byt ten
diza jn, ktor 9 je teraz na v.rchnom oba·
le textovej prllohy. Is te by to bolo nie·
len men e j pošmúrne, ale a j lá kave jšie
pre kupujúceho a na jm!! čosi a j hovor ia·
ce o erbenovsk9ch inšpirá ciách A. Dvoi'á ka v zbierke Kytica . ..
TEdZIA URSINYOVA

'

Bohuslav.Martinú r .Šj;alftrk•.

Za vfrazný edli!nf i!ln vydavatelstva
PANTON molno označiť gramonahr6vku
baletu Spalfček oil Bohuslav:a Martinll .
Nahr6vka tohto skvostu českej baletnej
tvorby je cennfm prfspevkom vydavatel ·
stva k pr6ve preblehajflcemu Roku čes kej hudby.
·

Piesňový ·

Národný umelec Peter Dvorský.
Snlmka: archlv SND
Operná sezóna milánskej Scaly zahr·
okrem operných a baletných predstavenl i zaujlmavý c yklus s amostatných
piesňový c h recitá lov. Piesňová· .tvorba nie.
je však doménou talianskeho hudobného
publika navyknutého na večery operných á rii, a to predovšetkým tradičného
ta lianskeho repert·oáru. V rámci sporn!·
ňuje

l. PÄN Z LETISKA
Mal som š tastie hned prvý deň . Vo
chvili najvyššej cestovatel skej úzkosti ,
ked úradnlk n a štokholmskom le tis ku
pre domáce le ty č os i povedal po švé d·
s ky a cestu júci do Umey sa od výcho·
du k li etadlu zrazu rozpŕchli, s om oslo·
vil po nemecky práve onoho drobného,
usmievavé ho muža a on mt výbornou
n e m čino u všetko potrebné preložil. Meškanie. Zmena nástupišta. Tento llstok
vás oprávt1u je na bezplatné obč erstv e
nie. v mase ludl som ho stále evidoval,
pre istotu. Tesn e pred definitlvnym od·
letom si predo mnou a ko pred sta rým
známym povzdych ol, že to už nestihne.
A držal v rukách akési noviny. Bola v
nich okrem Iných aj moja fotografia.
Ukázal na i\u, us mial sa a povedal: "To
ste vyl Id eme teda oba ja na Svédsku
hudobnú jar .. . " Bol to pán Sandberg
zo Svéds keho hudobné ho i nform ač néh o
centra. Zmeškal sice tlač ovku popoludnl.
ale v ečer n ý koncert sme stihli. O Brat1stave vedel málo, no s Prahou-má je·
h o inštitúcia pravidelné kontakty. vera
ml povedal o festivale, na ktorý som pr i·
cestoval, nastra šll ma, že veru nevie,
kto mi teraz tú organovú s kladbu bude
h ra ť ked Torsten Nilsson dosta l Lnfarkt,
zapá,lene hovoril o tom, ako publicistic·
kými prostriedkami bojuje o vyššie do·
tácie pre švé ds ku súčasn ú hudbu, jej propagáciu, o jej dôstojne jšie miesto v k on ·
certnom živote, v hudobnej výchove na
š kolách, upozornil ma na významné mená interpretov, ktor! sa podujali v Uníei
hr a ť švédsku hudbu, po prllete ma pre d·
stavil d alšlm ludom, na záver pobytu
ma vy bavil r ep r eze nt ač nou kolekciou
gramopla tnl so s účasnými švédskymi
skladbam i. Na neustále čin n ého pána
Sandberga sl odnášam milú a vďač nú
spomienku. Možno boli jeho v ečný úsmev
a och ota čas ťo u jeh o profesioná lneh o
vybavenia, ale aj tak som sa vď a ka nim
nie raz za t ýždeň v troch a studen e j kllme
festiva lu zohrial a pookrial . ..
2. MIESTNY ORGANISTA
Mal som vlastne š ťa s ti e i naďalej . Torsten Nilsson sice naoza j ochorel, ale
moju s kl adbu pohotovo našt udoval miestny organ ista z "Tegs kyrka" Stlg
Lindgren. S trochou se bairónie som s a
sklát1 al nad s voju partitúru; poctivo po·
čarba nú p rst·o kladmi
a registrač nými
znakmi, položenú na pult pek·n ého, dob·
re zne júceho, hoci svojou pneuma tikou
azda trocha zastaralého nás troja v mo·
dern om, betónovom chrám e so suchým
dozvukom - na tom som ta, ty potvor·
ské Prelúdium s dedikáciou v sedell)de·
siatomdruhom naplsal, a by s l ma o dva·
n ást r okov staršieho vyvliek lo z Bratislavy, až sem, na d alt;lký Sever a dalo
sa mi prvý raz pozn a ť v situá cii, kedy
som s hudbcu už kdesi celk·o m inde? l
A v take j priemernej interpretácii? Nepreháňa m z tých letmých úryvkov,
ktoré pán Lindgren plach o a dos ť neisto
nadhadzova l aby som mohol posúdiť regist ráciu (dolu navyše hrmela~ skúška
n a Katharzis Ruth Zechlinove)), som mal
skfučujúci dojem a nepoznával som sa
na tej s tarej fotografii. Precenil som tro·
cha rýchlost sv·o jho vývoja: za dvanás t
rokov som sa až tak zásadne nezmenil.
Podcenil som, a dosť, pána Lindgrena -:;
na koncer te mi tot.a "n emilované dieťa
n aservlroval pekne, dra maticky, dostalo
sa do Iného kontextu, ma l s nim úspech.
Celý ten čas, čo som mu po koncert e
vď ač n e triasol rukou a kokta l v rozru·
šenl, že sa ešte za jtra a poza jtra zdr·
žlm a mohli by s me hádam . . . sa milo
a dievčensky placho us mieval. No nereagova l - tret! raz sme sa už nevideli ...
3. ,.MLADf MARX"
S kolegami ·zo socialistických kra jin,

orského v milánskej
te po prvý raz zazn ela z javis ka sláv·
neho divadla slov enč (n a. Velmi pozi tlv·
ne t reba hodnotiť úsilie divadla priblfžiť
po s lu c h áčovi aj obsa hovú strá nku uvádzaných diel formou talianskeho prekla·
du textov piesni v zau jlmavom a vkus·
nom bulletine vy tlačen om pri pr lležitosti koncertu.
Peter Dvorský za klavlrneho doprovodu Ľudovlta Marcingera dok ázal presvedč lt náro č n é hudobné publiku_m, že je vynikajúci m interpretom nielen oblúbených operných hrdinov, ale i piesn!. V
jeho podan! clivá slovans ká melodik a vy znela velmi pôsobivo. Spieva júc vo velmi dobre j forme zauja l najmä interpre·
táciou Dv-ol'á kových piesni a Ca jkovské·
ho ro manci a hlboko zapôsobil na poslu cháčov i hu dobnú kritiku, ktor! nešetr111
v pre javoch uzna nia. Nadšenie vrcholil o
vo v9krik och bravo a bis. Tentoraz Peter Dvorský vyh ove l aj oblúbenej for me operných ári!. Zaspieval áriu Janlka
zo Smetanovej Predanej nevesty a v Ta·
liansku ta km er zlud ovenú áriu vojvodu
"La donna é mobile" z Verdiho Rigoletta. Ospešný koncert našiel odozvu 1 v
mn ohých významných talianskych den·
nfkoch. Hádam sto j! za zmienku citova(
aspo11 z niektorých.
UNITA - dennlk komunisticke j strany Talianska: "Cechoslovák, ale ul dô·
verne známy v La Scale, predniesol svoj
program so striedmosťou a velmi iitýlo·
vo - i keď jeho hlas, ako to potvrdili

naného cyklu vystúpi vždy jeden zo s úoo&ných, v opernom svete uznávaných
spevákov ako lntepret piesňovej ·tvorby.
Návštevnlci Scaly mali možnosť doteraz
v tomto smere obdi'Vovať také umelecRé osobnosti a ko Luciano Pavar otti, Carlo Bergonzl, José Car~era s, Montserrat
Caballéová, Jevgenij Nesterenk o, Jelena
Obrazcovová, Renato Bruson,
Peter
Schreier, Theo Adam, Marylin Horneová,
ak spomlnam iba niekofkých.
V tejto sezóne jeden z koncertných
večerov patril sólistovi opery Slovenské·
ho národnéh o divadla Petrovi Dvorské·
mu. Je to zaiste významný moment v
umeleckej dráhe nášho prvého tenoristu,
ktorého slávne divadlo chcelo predsta vU
svojmu publiku tentoraz nie ako vyni·
kajúceho predstavitela Rudolfa z Puccl·
niho Bohémy a Edgarda z Donizettiho
Lucie z Lammer mooru, ale aj ako pozoruhodného Interpreta piesňovej tvor·
by.
Recitál Petra Dvorského bol zostav ený
výlučne z •t vorby slovanských sklada.tefov, ktorých diela odzneli v pôvodnom
jazyku. Ovadom si náv!itevnlci vypočuli
ltyri talianske arletty Leopolda Kolelu·
ha, dale j Vel!ernl plsnii Bedflcha Smeta·
nu ( 5 piesn! ), Cigánske melodie Anton lna
Dvofáka ( 7 piesn!), ltyrl plesne Mikulá·
la Schneidra-Trnavského z cyklu Slzy a
Císmevy a pät romanci P. l. Cajkovského.
Mnohé z tý chto diel odzneli pred ta lian·
skym posluc há čom po prvý raz a ur č i ·
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čo na festivale, rovnako a ko ja, čakali
na "svoju chvtlku" uprostred mora švéd·
sk e j hudby (či hudobnej švédštiny l sme
sa denne stretávali v hotelovej ha le, pedantne striehli na termlny koncertov,
diskusi!, vzáj omne si ozrejmovali trasy
k miestam ich kona nia inak velmi pre·
hladným a úhladným mestečkom, preverovali k úpnu silu svo jich diét vo svetle miestnych cien, odporú ča li jeden druhé mu čo najlacnejšie prlležitos ti na stravovanie, do úmoru debatova li o po č ut om .
Pri všetkých týchto družných, dakedy
celkom oby·čaj ný c h, no v n eosobnej a t·
mosfére festivalu dvojnásobne milých
" dotykoch", s me sl o ňom n eraz sp lkl ~
necky šepl~, že vyzerá a ko " mladý Marx .
Sten Hanson je predsedom Zväzu švéd·
s kych skladatelov. Bol po celý čas naš im vzorn9m hostitelom a s pol oč ntkom .
Zaujlmavé, že svo jou robustnou fi gú rou
· á ~emoUb rlv.ou vóbec nezodpovedal bež·
nej predstave o "štfhlom Svédovi
blondákovi". Aj spOsob jeho diskutovania presahoval mieru zdvorile-j, ale rezervovanej slušnosti väč šiny ostatných.
Vedel byť tv rdý, hoci sa pritom stál e
usmieval do hustej brady. Vy z Výcho·
du nám prlpadáte pr lliš tradičn!. Ste
zrejme málo Infor movan! o vývoji vo
svete. Skoda, že som mu nemohol ok·
rem habkavého argumentovania o potrebe syntézy, hfadant národného cha·
rakteru, akad eml č nosti puritánsky p0!1atého s erializmu či statického sonorizmu
bez dynamik y har monic ke j konvergen cie (ako tažko sa takéto veci mys lia
už len v materskej reči , ešte ich potom
prekla daj·te do n emec ko-anglickej zmie·
šanlnyl 1 preds tavlt ~>Ve l a lepš! argument:
!ivú hudbu. Uká za ť, a ko Ben eš v Monódlách dotiahol ideu Jana Sandstr1lma
z jeho "Formant Mirrors". Aké "pokrvné
bratstv.o" s pá ja Cenou Královs ke j hud obne j a kadémie ovenčenú s kla dbu "O m·
bra" Ande rs a Eliassona s Tr iom Jozefa
Sixtu. O čo jemnejšia, poeticke jšia a osobitejšia je cesta Iva na Parlka od postwebernizmu k sebe samé mu, n ež u maž·
stva švédskych skla dieb, ktoré sa pohybujú v týchto štýlových súradniciach.
Ako bl!zko má hudba našej mladšej a
najmladšej generácie k tomu, čo robia
Olov Fra nzén , Mikael Edlund, či Andreas
Nilsson. A propos - týchto najmladšlch
be rú a j vo Svédsku trochu a ko "zblú·
dilé ovečky", ktoré opus tUJ avan tga rda~
šes ťd es i atych rokov vyš fa chtenú "pašu
a obhrýzajú čosi celkom iné .. . Svédska
" klasika" (šes ťd es i atnic i a sedemdesiat-

mesta Umea

nic!]. pokia l som s t ačil z is tiť, nevyvtja
n ormotvorný tlak na súčas n ý vývoj, h o·
ct je uznáva ná. Akokolvek nonša la ntne
vša k Sten Hanson rozdával n ázorové
" úd ery", predsa len bol gavalier a diplomat. Bez na pätia , taktizovania ,
vel mi
spon tánne vedel z hroziacich názoro·
vých "skratov " p rejs ť v pravý čas na
pôdu, k torá nám vše bkým [ mysl!m, hos·
tom zo za hra ni čia 1 sedela. A tak srne
hov orili o Str indbergových drámac h,
Bergmannových filmoch, o Sos t akov ičov i
(tu sa zaskv el And rej Eš pa j]. o Lutoslawskom a Henzem [R uth Zechlin má s
nimi rozsiahlu dlhoročnú korešpondenciu] , o sile ludové ho a intuittvneho v
R a di č kovov i [k olega Plronkov a koby č o ·
s i z toho z Bulharska priniesol a vyriešil s i problém umejskej "izolácie" po
svojom - p ožiča l si bicy ke l a po celé
dni brúsil po okolitej nádhern ej, trochu
ešte zimou ospalej, no po jari už siaha ·
júcej prlrod e ]. Loj ze Le bič z Ľ ub fany
bol vä čšinou tichý a s~p utn ý jeho
skla dba pre chorobu kl aviristu odpadla. Ale v posledný v ečer s me si sa mi
dva ja krásne pohovorili o tom, a ko sa
umenie musi v aro vať konzumnosti, opar·
tunlzmu, ako mus! bo j ovať o pravdu a
vychovávať č l ov eka mravnou perspek11·
vou ...
4. VEĽKf DRAMATIK
Bol by som sa rád s nf m zoznámil,
č os i v jeho dikcii sa prih ovárala mojim,
vlastným zá merom - al e nemal som
to š tas ti e. Jeho Monológ Júlie na Sha·
kespearov text pre soprán a klavtr ma
strhol dra ma tickým spádom a prekvapil
tým, ako n eosobné prvky, a kési "h udobné pil1ny" - pasáže, tr ilky, údery, sen·
zualistiické záchvevy s komprimova l do
úctyh od nej, dynamickej arch itektoniky.
Ve lký drama tik Sven-David Sandstrtlm.
Azda sa mi zasmejet e, a le a ko au-t or
Dennlka Táne Sa vlčevov ej viem svoje:
nielen Sandstr1lmovo di elo, a le a j dalšie
komorné di ela a produk cie ( Forsellov
" H1lnskit" - monológ politického väz•"a
pre bas a klavlr, ce l ov eče rná improvi zácia "Transsiblrsky expres" , ktorú so
skvel ým džezovým triom soprá nsaxofón·
klavtr-gitara k veršom Blaise Cendrarsa zrežtrova l opll ť S.· D. Sandstr_!:lm ,
mnohé da lš ie, naprikl ad gita rové s kl ad ·
by ] ve ra ztskali cit livou dramaturgiou
ce lkového pr'og ramu a jeho " diva delným
poňattm" svietentm, reostatovýml efektam i, zvláštnym prlzv u čo v antm , ktoré
menilo a kustický priestor, priam h erec-
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dva prldavky operných árii, sa viac za·
skvie v opere".
LA NOTTE - milá nsky veče rn ! k : "Pe·
ter Dvorský sa znovu predstavil milán·
skemu publiku v priebehu velmi pekného recitálu zostaveného z hudby krajiny
odkial pochádza a ktorú skutočne dob·
re interpretuje. Predviedol náročný pro·
gram bez lahiilch oddychových člslel,
ktorý vyžadoval až do konca preclznost,
s niekolkými vzletnými miestami tak vel·
mi ocenenými publikom".
CORRIERE DELLA SERA: " Dvorského
recitál sa končil áriou La donna é mo·
bile. Mnoh( tvrdia, že už dávno nepočuli
túto áriu tak dobre zaspievanú z koncertného p6dia. Celý recitál sa niesol v
duchu preclznosti a umiernenosti. Dvor·
ský dal vyniknúť elegancii frázovania,
peknej farbe hlasu a výrazovej intenzite. Publikum bolo nadšené ako máloke·
dy".
IL GIORNALE: "Keď sa Dvors~ý pred
piatimi rokmi po prvý raz predstavil na
scéne La Scaly v úlohe Rudolfa po boku zbožňovanej Mirelly Freniovej, pre
obecenstvo to bol vzrušÚjúci objav. Tenorista ,pavarottiovského' charakteru 1
tou mimoriadne krásnou farbou hlasu,
ktorú múza spevu uštedri iba niekolkým.
Tentoraz mal 32 - ročný tenorista z -Bratislavy javisko iba pre seba. Jeho koncertné vystdpenie zostane pre nás výni·
močné a nezabudnutelné ".
ANNA PODOLSKA, Miláno
kou discipllnou, ale a j invenciou úč inku 
júcich inštrum entalistov. Azda jedna z
ciest ako v y k ročlt zo šedi, a ka dem irzmu
a p os luch áč s k ej vlažnosti , ktoré u nás
nezri edka prenasled u jú komorné produk·
cie [ všimol som si, že podobnú skúsenos ť a podnet• prin iesol z Varšavskej
jesene 1983 recenzent Hudebnlch rozhle·
dti ].

5. ZAVERECNA DISKUSIA
Po rieke, čo sa šii'Oká, ale seversky
poko jná val! Umeou do n e ďal e k é h o mora, plá va li ešte kusy snehu a ladu. Semtam, _pa dal 1 sneh. No Ume j ča ni a sú zrejme zvykn utl na iné veci. Ch odi li v te j
zime fahko oblečen l, výkl ady prekypova11 letným, dovo lenkovým ara nžmán. Na
ná brežl i v krásnom lesopa rku uprostred
mesta sa ,venovalo joggingu u rč it e viac
Iudt, než ich chodilo na koncerty. Nebolo ich vera a ni na rozkošne inscenovan ej detske j ope1·e " Pojke n a vtá č iky"
Bo Hiilph ersa ; jediné masové podu jatie
sa konalo vo Východ nom gy mnázi u, kde
amatérsky orchester zložený zo študentov pod ta ktov kou mla dého mi estneh o
dirigenta uvádza l švédsku " klasiku". Ked
sa v zá v er eč n ej diskusii švédski kolegovia [poväč šin e skladatelia , interpreti,
muzikológovia a publicisti zo Stokh olmu ]
pozastavova li n ad nezá uj mom, slabými
návštevami, absenc iou mladých v publi·
ku [v meste Umed je predsa huma nitne
orientovaná ve lká un iverzita l ]. nie bez
h rdosti som s i zaspomlnal na dobré a
mla dé ná vštevy na vllč š in e našic h Týž·
dľ\o v novej tvorby.
Zasmušilo hfadali
zodpovedných ga rantov propagácie a ja
som si uvedomil, že náš sys tém často ta k
s nedôverou bran"ých patronátov je ni e·
kedy lepši, prlrodzenejšl, ako platenie
súkr omne j agen túry za vylepenie plagá tov a vyvesenie púta čov. Zauj!mavé,
že v diskusii sa a ni raz neprehovorilo
na margo uvedených skladieb a n ik n enastolil problé m, čo vlastne s účasná
(nielen švédska ] hud ba ponúk a milovnlkovl hudby, čo, všeobecne jší!! povedané,
ponúk a s účasn ý vývoj tým, ktor! by ch ce·
11 a mohli porozumieť, re zon ov ať. Lenže
to je sa krament ská otázka a máme z net
ť až k ú hlavu aj u nás. M11a, úprimne po·
vedané, predsa len trocha utešilo, k e ď
som sa v tejto " kaši" ocitol tak da leko
od domova. H n eď mi boli ti rezervovant
Svédi bližšll Kto by si koniec-koncov
trúfol predpovedať a ko by sme s pub·
li citou našej s účasnej hudby dopadli, keby s me sa podu jali zorga nizova ť TNSHT
celý a iba, povedzme - v Zilln e . . .
JURAJ HATRIK

NSR patri ku krajinAm so lirokou sieťou hudobných ikôl najrôznejiiieho stupňa. Nedávno k nim pribudla Státna vysoká hudob·
né lkola vo Frelburgu. Reprodukujeme snlmku 1 pohladom na priel!elie novej l koly.

orné k certv
MDKO
v is lav
V rámci komorných podujat! MDKO
predstavila sa 17. aprfla t. r. v Mozartove j sieni výrazná reprezentantka slovenských klaviristov Silvia Cápová-Vináriová.
Stádium umeleckého vývoja každého
interpreta môžeme posudzovať z niekoľ
kých zorných uhlov. Optika kritltkovho
pohľadu sa zvyčajne zameriava na ten
parameter, ktorý je najpro.blemattckejš!,
alebo v ktorom vývoj umelca najviac
pokročil. U Cápavej takýmto kľúčovým
momentom bola v minulosti otázka umelecke j disclpllny, sebakontroly
zosú-
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ladenie vztahu prekypujúcej hudobnosti
s umeleckou rozvahou.
Najväčšou prfležttosfou na demonštráciu toho, ako v tomto smere postúpila
dopredu bola v jej recitáli Sonáta D dur,
KZ 311, W. A. Mozarta. S potešen!m sme
mohli konštatovať, že klaviristka ju zahrala disciplinovane, dokázala pevne uchopiť a držať llniu, modelovaf kuLtivovane frázy a najmä v prvých dvoch čas
tiach l čistotu faktúry a rytmické kontúry. Popri zohľadňovan! týchto parametrov dokázala všal< Cápavá zostať sama
sebou a velmi sa prlbllžlf tomu, čo zVykneme označovať ako stotožnenie sa s
autorom.
Ostatná časf programu bol·a bližšia psychofyztckým danostiam umelkyne. V ·o ebuaayho cykle Pour le plano výdatne
ťažila zo svojho vyspelého technického
zázemia, ako aj z výraznej tvorivej- muzikantskej iskry. Suverenita s akou zda·
lávala výrazovo-technickú problematiku
diela bola ozaj o!Jdlvuhodná. Zdravá hu·
dobnosf ako by jej bola pomáhala pre-
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13. a 14. 111. 1984. L. v. Beethoven: Pro·
meteus, predohra, op. 43; A. Dvofák:
Koncert pre husle a orchester a mol,
op. 53; K. Szymanowski: 3. aymf6nia
(Pieseň o noel) pre tenor, mlelant zbor
a orchester. Slovenská filharm6nia a SlD·
venskt fllharmonickt zbor, dirigent Tomasz Bugaj (Polska). S61iatl: )indflch
Pazdera, husle; Andrej Kucharskt, tenor.

Koncert priniesol jeden pútavý mo·
ment hneď na začiatku, kedy po odzne·
nl Prometea bolo jasné, že na pódiu Sla·
venskej filharmónie stoj! zrelá (hoci ešte
mladá l dirigentská osobnost, disponujú·
ca ráznymi a citeľnými gestami, navido·
moči meniacimi zvukový obraz podľa svo~
jich jasných predstáv. Beethovenova predohra z!skala velmi vera tým, že Bugaj je nielen dôkladný a poriadkumilovný dirigent, ale že ·pozdvihol jej pomern e vyrovnanú klasicKú polohu do energickejš!ch súvislost!, kde vynikla ako
čistá a kompaktná zvuková plocha. Zauj!mavé bolo sledovať poľského dirigenta
pri veden! Dvol'ákovho koncertu, v ktorom bola Bugajova pr esnosť taktiež typická, ale ak v Beethovenovl a Szymanovskom naplno ne.chal vyniknúť svojej energickejšej predstave, jeho Dvol'ák
sa vyznačoval miernosťou a prostým
zovi\a jškom. Pazdera dal Dvoi'ákovi nále·
žltú jemnosť a sústredenosť, hral s po·
ko jom najmä v strednej časti, na veci
ni č nemen! ani skutočnos ť, že trochu
ochabol vo finále. Bugajova s polupráca
·s Pazderom sa prejavovala v dôslednom
vypracovan! orchestrálnej faktúry, čim
vytvortl sólistovi skutočne velmi pekne
znejúce, Inšpirujúce hudobné prostredie,
plné pôsobivých melodických a rytmic·
kých detailov. Po odznen! Szymanovského jedinečného vokálno-inštrumentálne-

Generácia, ktorá dos pievala v krut9ch
rokoch druhe j svetovej vojny a od nej
staršie, pamätajú v še ličo . Vedia, ako pod
tlakom vlfazstiev hrdinskej Sovietskej armády menila sa nielen medzinárodná sl·
tuácia, ale tiež rýchlo zhaslnala európska popularita nemeckej LIU Marlen a
rapidne sa šlrtla s láva sovietskych frontových pesničiek. Z nich dlhoročnťi svetovú popularitu mala Blanterova a Isakovského Kaťuša . U nás už pred oslo·
bodenlm, a le najmä v mimoriadne optimis tick ej atmosfére prvých mierových
mesiacov, bola sovietska pesnička ako
doma.
Od druhe j polovice 1945 roku sa u nás
často a masov·o spievaJ.o velmi mnoho.
Medzi na jpopulárnejšie sa zaradili aj dve
slovenské tangá: Co srdce nečušlš a Cesta domov. Obidve v dejinách našej po·
pulárnej hudby sú v Istom zmysle prvé

z

ho diela prlchod! nám dvojnásobne si
blahoželať k jeho uvedeniu Szymanovského nemáme možnost počuť tak ča~to
na koncer.toch, ako by si to zaslťižll a
ur.člte nie v takej pôsobivej podobe, akú
mu vtisol mladý poľský dirigent. Mimochodom Pleseň noci sa objavila u nás na
gramofónovom trhu v nahrávke s dlrl·
geJlltom Witoldom Rowlcklm - no treba
pripomenúť, že patr! k tým s kladbám,
ktorým živé predvedenie nezastup11elne
dodá na napät! a ohromujúcom dojme.
Bugajovo vedenie obklopilo Szymanovského hudbu výraznými prottkladml,
znamenite sa doplňujťicimi navzájom, no
najväčšmi sl dal záležať na neustále kon·
!rolovanej a clterne premyslene] diferencovanej zvukovej mohutnosti, ktorá hudbe 3. symfónie patri 1 so všetkou exaltovanosťou vokálnej zložky. D·o konca l
Kucharského prejav niesol Y sebe patrlč·
nú dávku akejsi zvukovej vyhrotenosti
ako logický odraz evidentnej, pritom pri·
fažllve j
romantickej
fantastlčnosti,
poeovského desu a rozpoltenosti. Dôslednosť v .intonačnej sfére a rytmická pedantnosť v te}to sťivlslostl nie je najdOležltejšou vecou. O tom napokon svedčil aj Kucharského výstup uplatnil
v 1'1om silu gesta a hlasovej extrémnosti
do tej miery, aby čo najväčšmi vystihol
mysterióznu, ale 1 nanajvýš vzrušujúcu
myšlienkovú podstatu, naplňajťicu hudobný proces. Buga}ovo predvedenie Szymanovského 3. symfónie sa tak stalo
výrazovo 1 myšlienkovo jednotné, oča ru·
jllce a pritom otriasajťice. Patr! zaručene k najlepšlm interpretáciám vokálnoInštrumentálnych skladieb, aké v tejto
sezóne na pôde Slovenskej filharmónie
zazneli.

a predstavujú nástup novej epochy. Co
srdce n eč ušlš, ako prvá v našej papulárnej hudbe navodzuje náš vzťah k "zeml ďalekej, kde je tichý Don", ted.a v
tomto smere Je . to naša: prvá, po novom
angažovaná populárna .PB;Slllčka - v.z.nlk·
Ia 10. marca 1945. Druhá pesnička; Ces:
ta domov, je zo s eptembra 1945 a s realistickým optimizmom ospevuje cestu domov, lásku k domovu. Obidve pesničky
dlhé roky po osloboden! patrili medzi
najhranej šle hlty našej populárnej hudby v takom rozsahu, že zatláčali do ťiza
dla najhranejšie šlágre západnej proveniencie. Obidve sa natrvalo zaplsall do
dejln slovenskej populárnej plesne, lebo ·
verne vyjadrili čas f pocitov svojej generácie v Istom konkrétnom ča se. Obidve
nap!sal dr. Robert Hrebenár.
Hudobný skladateľ dr. Robert Hrebe·
nár sa narodil 25. mája 1919 v Novom
Meste nad Váhom. Lás ku k hudbe mu
vštepovala matka a výborný "!lčitel na
husle ho zasvätil do jej základov. Až
natoľko, že keď po maturite odišiel študovať do Prahy, popri práve študoval
na konzervatóriu 1 hru na husle. Zlvot
v Prahe mu otvoril dvere aj k zábavnej
hudbe, pretože sa dostal do kontak·!U s
Jaroslavom Ježkom a s vedťiclm vtedy
najpopulárnejšieho tanečného orchestra
R. A. Dvorským. Najmä Uto dvaja vzbu·
dlll v ň·om vážnejš! záujem Q pesničkovú
tvorbu. Až taký, že po uzavret! česl\ých
vysokých škOl a po pokr~čovanl v štťi ·
diu v Bratislave začal hrať na saxofóne
a klarinet, v Novom Meste nad Váhom
založil tanečný orchester, pre k•t orý najprv upravoval populárne šlágre rôznych
autorov a v roku 1943 (predtým v roku
1939 urobil prvý kompozičný pokus Dolu Váhom) preň nap!sal 1 svoju prvťi tane č nú ples eň Blťidl moja lod.
Oslobodenie našej vlasti Sovietskou armádou aj v hudobnej oblasti ukončilo
éru národnej uzavretosti, otvorilo cestu
rOznym svetovým vplyvom, ale tiež nastolila problémy vlastnej novej ·tvorby

konávať určité retardujťice momenty v
oblasti tvorenia tónu, vynášan.ta farebných nuansov. Hrala uvoľnene, správne
držala llnlu, pr!llš ju nerozdrobovala,
ale sa an.t neuchylovala k strojovej presnosti, ktorá by bola mohla poslucháča
prf.padne unavovať.
Podobne možno charakterizovať aj jej
interpretáciu Troch '·s kladieb pre klavfr
od · Klementa Slavickéllo. Klavlr sa stal
Cápov\)j prostriedkom na vyjadrenie
ohňostroja bravQry, záplavy zvuku, technil<y, rytmického prlvalu, v Intermezze
aj vrťicheho modelovania medltatlvnych
polOh a v Toccate. priam fa·sctnuj~ceho
demonštrovania mimoriadnych schopnos·
ti ·tak tvorivých, ·ako ~ virtuóznych.
Ko11tepcia Liaztovej Son4ty h mol bý·
va vždy yhodným· priestorom na dl~ku
slu o tom, do a1,!:ej miery je Interpret
op.rávnený nechať sa unášať tvorivým
rozletom, aby sa mu hudobná llnla nerozdro.btla v mozaikovité prlraďovante
zaujlmavých detailov a neunlkla mu koncepcia cei.kovej výstavby. V tejto sťivls-

losti mus!me však priznať, že Cá,pová
zdolala viaceré technické nároky diela
na imponujúcej úrovni, pravda, pre pri·
Ušné zrýchľovanie závery nlek.t orých ťi·
sekov jej už nevychádzali bez kazov a
nasledujúci úsek čo do tempa nenadväzoval vždy logicky na predchádzajúci.
Skoda tiež, že niekedy zásluhou zakoll·
santa pamlltt, alebo nedott.ahnutého naštudovania počuli sme najmä v lavej ruke tóny, ktoré v notovej predlohe evi·
dentne nie sú! Ale pri tom všetkom sme
c!tlll, že toho spontánneho je v Cápavej výkone už menej a toho uvedomelého - vo voľbe tempa, v intenzite tónu,
v rozloženi sn ·- je čoraz viacej. A to
je práve to podstatné, k čomu Cápavá
vo svojom umeleckom vývoji dospeta a
na čo má aj v budťicn~ti nadväzovať.
Právom zožala ťispech obecenstva a od·
menila sa niu pr!davkom v podobe velmi
poeticky, kultivovane a hlboko emoclo·
nálne stvá rnenej Llaztovej skladby Conaolatlon Dea dur.
VLADIMIR ClžiK

17. a 18. IV. A. Dvofák: Rekviem b mol
pre s6la, .zbor, orchester a organ, op. 89.
Slovenská fllharm6nla, dirigent Ladislav
Slovák. Slovenakt fllharmonlckt zbor,
zbormajster Pavol Bua. S6listl: Magdaléna Blahullaková (soprán), Vira Souku·
povA (alt, 18. aprfla miesto nej Dagmar
Peckovi), Frantilek Llvora (tenor) a Peter Mlkulál (bas).
Bezprostredne po Dvofáko\110m oratóriu Svadebni košile (zaznelo v cykle
abonentných koncertov A a B, o jeho
predveden! plšeme v tomto člsle na inom
mieste), uviedol národný umelec Ladislav Slovák Dvoi'ákovo Rekviem. Možno
povedať, že tomuto obdivuhodnému dielu
sa v podani orchestra a zboru SF pod
vedenlm majstra Slováka dostalo vyni-k ajúceho predvedenia. Slovákova koncep·
cla dýchala prostotou a vyrovnanosťou,
presnosťou a perfektnou technickou hrou
najmä hráočov na dychové nástroje. Pomerne členitý a pestrý sled časti je svedectvom ťipi-lmného a ľudsky prostého
obdivu Anton!na Dvoi'áka k rimskemu
misálu omše za zomrelých, ktorý je vystavaný z nádherných a vzájomne súvisiacich modlitieb. Dvoi'ák vlastne ako
máloktorý skladateľ zhudobnil takmer
celťi textovťi predlohu misálu,
okrem
tzv. Traktu, k.t orý nebýva komponovaný.
Tým vznikol pomerne z!ožltý celok, ktorému dal Dvoi'ák prlllehavé a nie Zl'OV·
na jednoduché hudobné tvary. A práve
ich Interpretačná podoba, jemné odtiene kontrastov, strtedajťiclch sa sólových
árU 1 Inštrumentálnych pasáž! vydávalo
svedectvo o sústredenej práci (hoci bolo na ňu m4lo času}; technicky petf.ektnej hre orchestra, výborne pripravenom
zbore 1 s plnou vážnos ťou spieva júcich
sólistoch. Jednotlivé hudobné obrazy bo·
ll natolko výrazné a sólistické výstupy
v nlch do takej miery adekvátne, že absencia Véry Soukupovej na koncerte druhého večera nezasiahla zvlá~f úroveň

celku. V tomto ohľade sl členka zboru
Dagmar Pecková ( pOsobtaca taktiež poh·osttnsky v sú. bore Musica aeterna J
zaslťižl hlboké uznanie za splnenie ťilo
hy, kladťicej vysoké nároky psychické,
fyzické l špecificky umelecké. Inak bo·
lo kvarteto sólistov dosta.točne vyrovnané, rozhodne však viac vynikli tndlvlduálne v jednotllvých pasážach omše
disponujúclch sólovými arlózamt. Slovákovo podanie Dvoťákovej velkej omšovej
skladby sa nevyznačovalo pochmťirnos
fou a tiesnivou atmosférou, tak bežnou
a vlastne typickou pre Rekviem. Slovák
ako dirigent sa usiloval o maximálnu
presnosť, jednoduchosť, vyváženosť kontrastov a výrazovú prostotu, čim dostahol skOr akúsi pokojnú vážnos ť. Ani kvázl najdramattcke jš! llsek diela "Dies
trae" (vyznievajúc! u Brlttena skOr ako
kráľov ská polovačka, u Mozarta ako ob·
sahu zodpovedajúca živelná pohroma l
nevyznel ako hrozba, čl Iamento, ale nanajvýš ako vzrušené konšta.tovanle strastiplnej skutočnosti - tak klasickou vyrovnano s ťou naplntl dirigent najvyplltejšle úseky! C!m ďalej tým viac vystupovala do popredia slá-vnostnosť a ob~;ad
nosf - polyfonlcké úseky ball >Stvárnené s logickou dôslednosťou a vypočlta 
nou gradáciou. Nič nebolo dielom náhody a predsa nebolo možné vopred s
takou dô~Iadnosfou vypracovať všetky
ús kalia skladby. Dovtštla to sťistrede 
nos(, ktorťi Slovák preniesol nielen na
orchester a zbor, ale l na publlkum.
úspech Rekviem svedčil o tom, že zďa
leka nie je všetko vecou rutiny, l!ie.J>re·
dovšetkým skutočne hlbokého vžitia sa
do podstaty umeleckej praxe, vážnosti
a ťiprlmnostl, ktoré sú hybnou silou poctivo vykonáwnej muzikantskej práce
každého člena orchestra.
EGON KRAK

vo všetkých žánroc.h. V tomto zmysle v
našej zábavnej hudbe medzi prvých prlekť>pnlkov sa zaradil RObert Hrebenár. A
to nielen svojimi dvoma mimoriadne
ťispešnýml tangami z roku 1945. Z toh·
to roku širok.Q popularitu zlskala tiež
jel).o pesnička Svet veri vidinám, z roku
1946 tango· Najkrajšie prianie, čl slowfox Kroky vo vetre, alebo valč!k Lipa
košatá, ale tiež swing Nepokojné srdce,
čl Mlnllty sekundy. Týmito a viacerýml ďalšlml sa stal typickým predstavlte·
lom éry swingu a sweetu u nás. Lenže
svat akt!vny postoj. k život~; tťižbu P\J·
máhať pri premene sveta vyjadroval nie·
len v tvorbe tanečných, ale tiež v jednoznačn e a ťiprlmne angažovaných pesničkách . Medzi ne patr! pochod Mierom
a prácou z roku 1946, Pozdl'av pracujú·
clm z roku 1952, alebo pochodová pesnička z toho istého roku Kráčaj s nami
a mnohé ďal š ie.
S nástupom beatovej vlny sa kompozlč ·

ný záujem dr. Róberta Hrebenára sústredil na pódiové piesne. Naplsal množstvo
šansónov, ale tiež skladby pre dychové súbory. V ich repertoári trvalo zakotvili také Hrebenárove skladby ako
Poštárik, Keď ma sla9ko pobozkáš, Margaréty pre mamu, Mama, Mám rád rudl, Má jová polka, . Vial vetr!k májový a
mnohé ďalšie. Svedectvom aM!vneho postoja s klad a teľa Hrebenára k svetpvému
dianiu s ú jeho prlspevky do súťaže o
pollotlckú pleseň v MarUne; lebo jeho žt.
v~tnýro krédom st~Ie zostáva, že "hudba
je dôležl.tou s·účasfou jeho života, ale Iba
s"ťiča sfoll a nie jedinou", pretože }eho
hlavná profesionálna životná cesta "l~la
iným smerom, ale o to viac sa vždy ust·
laval komponovať "ni ečo také, čo by
posluchá čom nielen dačo povedalo, ale
na nich l pozitlvne zapôsobilo". A to s a
mu vo viacerých pesničkách skutočne
podartlo.
LACO SOLTtS
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EDUARD HANSLICK a je o-styky s Bratislavou
Di1a 7. novembra roku 1885 priniesli
bratislavské noviny oznam, že "dnes do·
poludnia prichódza do Bratislavy vzócny
aby čo najochotne;!;ie a nezi!;tne
predn ó!;al v prospech zókladiny Hummel ovllo pomnlka. Te nlm c. k. vlódny radca dr. Eduard H anslick, profesor vieden ske; univerzit y a hudobný spisovatel svet o v ~lzo chýru".

hosť,

l

1..

Ako . došl o k tejto prednáške, záoperajúCeJ sn vývojom opery a aké boll.vztahy tejto zaujímavej osobnosti hudobného života 19. storočia k Bratislave? Hod:
no ten ie Hans llckovej osobnosti v muzikológii nie je doteraz ustálené a často
je dosť jednos trnnné. Hanslick sa narodil r oku 1825 v Prahe. Svojich prvých
21 rokov života prežil v rodičovskom dome na dnešnom Václavskom námestl. Jeho otca, knihovníka prnžskej univerzity,
č usto navštevovali F. Palacký, J, E. Purkyni! a iné osobnosti českého národného obrodenia. Edunrd Hansllck však po
če-s ky už len málo vedel. Styri roky sa
uči l u vteda jšieho .,hudobného pápeža"
Prahy, Ján a Václa va Tomáška, učitela
Sme tanu, hre na klavíri, študoval teóriu
a kom.pozíciu. Z Hans lickovej pútavej,
dnes uz polozabudnutej autobiografie sa
dozvedáme ako roku 1846 zav·iedol Hectoru Berlioza cez Karlov most do Tomáškovho starobyl ého bytu oproti Valdštejnskému puliicu. Hansllck študoval v Prahe
právo. Svoj e š túdiá ukončtl doktorátom
práv .vo Viedn i. Už na začiatku svojho
ce ložtvotného pôsoben ia vo Viedni roku
1846 sa za ču l venovať hudobnej kritike u to vo významnom denníku Presse
premenovnnom neskorš ie na Neue frei~
Presse. Po čas svojho života a početných
cies t sa zoznámil skoro so všetkými vý znamnými hudobníkmi Európy. Už ako
dv ad s aťro č ný sa s poznnl s R. Wagnerom
v Mariáns kych Lázil.ach. Na jeho pozvanie prišiel ·o rok na predstavenie Tann h11usera do Dráždan , v spoločn osti Robe rta a Kláry Schumanovcov (ktor! o
Wagne rovom diele urputne mlčali).
Hansliok bol vtedy ešte Wagnerovou
hudbou na dchnutý a viedenské hudobné obecens tvo informoval o tejto opere
celou sériou článkov. Hnnsllckove vztahy
k Wagnerovi s a však postupne menili
a vyústili až do úpln ého odmietania. Negatívn e hodnotil aj skladby F. Liszta, neskoršie a j A. Bruckn era a R. Straussa.
S Lisztom, s ktorým sn !hned po príchode do Vi edne zoznám il, udržiaval však
dobré osobné kontakty , ba raz s ním v
s po l oč nos ti aj štvorručn e hra l na klavíri. V roku 1854 vyš iel jeho polemtcký
dodnes dis kutovaný estetický spis Varn
Mus iknlisch SchUnen, z ktorého teoreticky vych ádzal pri odmietaní tzv. progra-

(k 80. výročiu jeho smrti)
movej hudby. Od roku 1856 do roku
1894 prednášal ako prvý na viedenskej
univerzite estetiku a dejiny hudby. Senzáciu vzbudili jeho prednášky ilustrované hrou· na ·klav!rl. V.ážil sl, že mohol
ešte zovrieť · vrásčltú' ruku starého skladatela :Vojte(:ha . Jtro~cll, prlatela J. Haydna a W; A. Mozarta. Cenil sl spoločne
strávený večer v spoločnosti mladého
P. Mascagniho pri prlležitosti stého predstavenia Sedliackej cti vo Viedni na ktorom sa zllčastnll dokonca aj R.' Leoncavallo. Poznal osobne G. Rossiniho, Ch.
Gounoda, H. Berlioza, G. Meyerbeera, G.
Verdiho, J. Offenbacha, D. F. E. Aubern
a mnoho Iných, bol prítomný na svetových premiérach Wagnerových Majstrov
spevákov norlmberských, tetralógle Prsteň
Nibelungov a Parslfala, Verdiho
Othella a Falstaffa a Iných významných
hudobných diel. Najvýznamnejšie však
bolo jeho celoživotné prlatelstvo s J.
Brahmsom. Stal sa zápalistým propagátorom jeho tvorby, ktorll považoval za
vrchol hudby 19. storočia. Velké sympatie prechovával aj k A. Dvol'ákovl, ktorého mu ako zač!najllceho skladatela
predstavil v Karlových Varoch flakladntel F. A. Simrock. Dvol'ák potom venoval Hansllckovl s·voju štvorručnú verziu
Legend op. 59. Hanslick spolu s Brahmsom kliesnili Dvol'ákovl cestu k európ·
skej sláve. Ešte v roku 1900 písal R.
Strauss v dennej tlači, že vo Viedni platla stále ,,tajn~ a neznóme zdkony hudobnej krósy, ktor~ driema;ú len v prsiach póna Hansllcka a teho spoloi!ntkov" na čo mu Hanslick odpovedal že
tieto zákony "každý hudobntk sl niôže
prečltať v partltúrach Haydna, Mozarta,
Beethovena, Schuberta, Schumanna Mendelssohna a Dvol'óka". V tom Isto~ roku

však pri recenzii Mahlerových orchestrálnych plesni prejavuje už 75-ročný
Hnnsllck velkú predv!davosť, ked píše,
že ,,na začiatku nov~ho storočia sa odporúča hovorU o každef novinke hudobnef ,secesie', (G. Mahler, R. Strauss, H.
Wolf a 1.), že im azda patrl budúcnosť".

Už v nekrológu pri pr!ležltosti Wagnerovej smrti, popri výhradách voči Wagnerovl ako človekovi a umelcovi napisal, že "pred smelosťou a konzekvenciami tohto nov~ho umenia kladieme klobúk dolu, bez toho, aby sme sa hoci len
na jeden okamžik spreneverili umeniu
Mozarta, Beethove na a Webera". Vo svo-

jej autobiografii sa ..Hansllck vyznáva aj
zo svojich .,hriechov mladosti" v krltl·
kách voči dielam mladšieho Verdiho.

Hansllck zomrel 6. augusta 1904 v Badene pri VIedni.
Hlavnú zásluhu na kontaktoch Hansllcka s Bratislavou mala velká osobnost
hudobného a kultúrneho života Bratislavy 19. storočia, mestský archivár Ján N.
Batka. V Batkovej pozostalosti,, uložime'j
v archive mesta Bratislavy, sa näc'h'iídz'n
aj 16 listov a korešpondenčných l!stkov,
z ktorých 15 napísal Hansllck Batkov!
a Jeden Llsztovmu žiakovi a prlaterovl
klaviristov! Gézovl Zlchymu. Hanslick sa
16. októbra 1880 obrátil na Batku po
tom, čo sn z francúzskych hudobných
novín dozvedel, že vyjde tlačou korunovačná
omša francúzskeho skladatela
F.:tlenne Méhula ( 1763-1617), ktorej partitúra sa nachádzala u Batku v Bratislave. Hnnsllck sa pýtal na autentičnosť rukopisu a na dalšie podrobnosti. o· niekolka mesiacov oznámil Batkov!, že pride do Bratislavy na predstavenie Gounodovej opery Faust a Margaréta so svojou mladou manželkou. Na tomto predstaven! 7. februára 1881 spievali totiž
titulné t1lohy slávny tenorista viedenskej
opery Gustav Walter a jeho dcéra Mlnna,
pri a telka Hanslickovej manželky, rodenej Wohlmuthovej, absolventky viedenského konzervatória. Batka obstaral
Hanslickovcom ubytovanie v hoteli U zeleného stromu, nachádzajúcom sa pn
mieste dnešného Cnrltonu. Po predstavenf pozvali Hansllckovct a hosťujúci só·
list! Batku s manželkou na večeru. Písomný styk Bntku s Hanslickom pokračoval. Z neho sa dozvedáme, že m!!J vefkll snahu p_resvedčlf Hanslicka, aby pri·
šiel prednášať do Bratislavy, čo tento
najprv odmietol s tým, že "dôvody mu
povie osobne". Azda to súviselo so sympatiami pre Wagnerovu hudbu v Bratislave. Konečne však súhlasil a 7. novembra 1885 prišiel. Večer v preplnenej
sále Mestských reprezentantov (stála na
dnešnom nadvor! Starej rl!dnlce, v roku
1911 bola zbúraná). prednášal o počiat
koch opery v Taliansku ( J. Peri, C. Monteverdi, A. Scarlntti) a v Hamburgu, pričom vyzdvihol bratislavský pOvod Jána
S. Kussera (1660-1727) a priniesol vtedy p.:;e Bratislavu "nov~ a velmi zauttmav~
~daje o tomto barokovom opernom skladate lovl. Kedže sn táto prednáška usporiadala v prospech postavenia
Hummelovho pomn!ka, vo svojej prednáške spomenul a j druhého slávneho rodáka z Bratislavy - Jána N. Hummela.
Hanslick hovoril aj o bratislavskom pO vode rodiny J. S. Bacha: Už predtým v

roku 1878 pri stom výroč! Hummelových
narodeniu sa sťažoval vo viedenskej tla·
čl, že VIedeň, na rozdiel od Bratislavy
a Welmaru, nevzala na vedomie výročie
tohto "Mozartovho žiaka" a nezaradila
na program koncertov nijakú Hummelovu s'kladbu. Pritom vyzdvihuje Hummelove koncerty pre klav.fr, Jeho Velké septeto a -scinMu pre kla.v!r Us mol.
..H.ans.uck prednášal', ako to mal vo zvyku,, posedlačky za malým stolčekom na
pódiu. Pred prednáškou sl vždy dOklad·
ne prezrel miestnost a skt1šal jej al<Us·
tické podmienky. Jeho manželka 'pre
prechladnutie nemohla predniesť plánované vokálne ukážky s Hanslickovým
klav!rnym sprievodom. Po prednáške výbor pre postavenie Hummelovho pomníka na čele s mestským lekárom Jurajom
Kovátsom usporiadal na Hanslickovu počesť slávnostnt1 večeru v hoteli U zeleného sh·omu.
Po návrate do Viedne sa Hanslick písomne poďakoval manželom Batkovcom
za milé prijatie a za spoločnost mestského lekára Kovátsa a jeho mimželky
Fanny, známej koncertnej speváčky . ,;roto miM kvarteto nós určite zvdbi za kraf!;leho ročn~ho obdobia na výlet do 'Bratislavy, bez toho, aby som Vds potrdpll
prednd!;kou". Inokedy sa Hanslick poda·

koval Batkov! za zásielku dvoch fliaš
,,vzócneho ..octu" a žiadal súčasne "tro chu papriky z tohto dobr~ho bratislav·
sk~ho prametla•. Ked Batka zasa poslal

Hanslickovcom med, žartovne sa podpisa!
ako ,,doddvatel octu vo vgslužbe•.
Hansllck sa roku 1889 v liste Batkov!
pýta, čl sa Informácia od skladatela
R. Heubergera, že sa Batka zúčastnil na
scénickom predvedenl Llsztovho oratória
Svätá Alžbeta vo Weimare a že Llszt vyJadril svoj absoh1tny nesúhlas s touto
dramatizáciou, zakladá na pravde. Balkove odpovede Hansllckovi sú nám, žlaf,
neznáme a azda ležia v rakúskych archlvoch. Llszt však viackrát nesúhlasil so
scénickým uvedením oratória ani vo Weimare ani v Pešti.
Hanslickove kontakty s Bratislavou a
Bntkom sú zaujlmavým príkladom nestrannosti bratislavského hudobného života z konca 19. storočia, nepostlhnuté·
ho vtedal~lm delením na tábory - Wagnera, Liszta a Brucknera na jednej strane a Brahmsa a Hansllcka na strane
druhej. Bratislava prljlmala návštevy
Brahmsa, Hanslicka l Brucknera s rovnakou srdečnosťou, nehovoriac o pevných
putách s Llsztom a o stálom záujme
Wagnerovo dielo.
GABRIEL DUSINSKt
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RECEN.ZUJEM·E
LADISLAV BURLAS:
DOBNÁ MODERNA.

SLOVENSKA HUObzor Bratislava,

1963.

Pre dôkla dné poznanie naše j súč asn e j
h udobne j kultúry je užitoč né a nalyzov ať n ielen jej prít omnos ť , ale vrac ať sa
l k historicky závažným obdobia m, ktor é ju zásadným spôsobom de terminovali ,
u r čo v a li jej prvotnú š peclfitu a vytvár a li základy povedomia vývinovej kontin uity a tradlcle. Na ša muzikológia už
viac ra zy poukiiza la na epochálny význa m medzivojnové ho obdobia, kedy s a
v podmienk ach nového štátoprávneho
usporia da nia vytvá rali priaznivé predpoklady pre nástup generácie rozhodnute j nekompromisne bojovať .za kodifikovanie nového štýlovo-estetického koncept u ná rodnej hudby. Interpretácie tejto
iniciatívy v rámci doteraj šieh publikác ii sa s ú s t reď ov a li bud na tvorbu je dnotlivých osobnosti viac-menej partikulárnymi prlentkml, al ebo zužujúc vývojovú, estetickú p o lyfónnosť a dlvergentnos f daného obdobia sledovali len jednu
llniu a orientáciu. Ladislav Burlas vo
svojej najnovšej práci mohol nadviazať
na mnohé pozna tky a podnety uložené v
Kresá nkových r efl exiách Suchoňovej os obnosti, Hr ušovského clkkerovských štúdiá ch a využit l stá,le platné postrehy
z vla stne j monografie o A. Moyzesovl.
Koncepcia knihy Slovens ká hudobná mo derna však n evyras tá z púheho súhrnu
tých faktov, kto ré už boli o danom obdobi a jeho s tvárľl. ovat elo c h napísané z ačlen eni e tit ulu do e di č ného radu Malej modernej encyklopédi e vydavatelstva
Obzor by k tomu u rčitým spôsobom at
o prá vň ova l o ale c!tit z nej potrebu
vedca nanovo sa vyrovnávať nielen s
faktogra fi ckým ob jemom spadajllclm do
okruhu da nej probl e matiky, ale najmä
tvorivo r ei nt e r p re t ovať postoj súč asníka
k vlastnej histórii a o dmi et a ť rekvizity
zda nlivo uzavretých vedomostných pohladov.
Cleneni e knihy do troch kapitol vyplýva z a ut orovho chá pa nia nových tendencii, ktoré sa ob javili v prve j polovici
nášh o s tor očiu v slovenskej hudbe v za-

radení do vývojového komplexu, nepostlhujúceho len pár rokov a osobnost!,
ale vyžadujúceho potrebu hlad a ť genézu no vého, zi s ťovať prí činy a inš pira č né
žriedla vofby osobitých prvkov schopných nielen stabilizovať doslahnutll llroveň, ale l podnec ovať k jej obohacovaniu. úvodná kapitola - Vznik profesionálnej hudobn~j kul~llry - sa sllstreduje na prvé tri decéniá 20. s toročia sledujúc vývinové podnety a kultllrn~-spo
loč e n s ké podmienky, ktoré pozit1vnym
spôs obom ovplyvil.ova ll prvé prejavy hlásenia sa k novej orientácii slovenskej
hudby. Rozpätie rokov 1928- 1939 je t1stredn9m priestorom druhej kapitoly Zrod novej s lovenske j hudby - kde autor us kutočľ\u fe pr ieskum dynamiky upla t ňovania Ideových východisk v konkrétneJ tvorbe Alexandra Moyzesa, Eugena S uchoňa a Jána Cikk era. Závereč 
ná kapitola - Kvalitatívne a kvantita.t!vne upevňovanie nového sme ru - potvrdzuje konzekventnosť a pevnos ť nastúpenej orientácie.
Te rmín ',moderna" preberá Burlas z
oblasti literárne j vedy, kde sa nim označovala lnlclat!va bás nikov už pred rokom 1918 hladajúca mož.nos tl prepojenia
typicky slovenskýc h obzorov s európskym literárnym myslením, ktorá nes kOr v diferenciácii do umeleckých likU·
pln kládla do svojho programu akcent
na sociálnu problematiku so subjektlvne zaangažovaným pos tojom. Analógie s
týmito tendenc iami v oblasti hudobne j
tVOJbY oprávňujll zbaviť pojem .,moderna , čJ z neho odvodený prívlas tok .,moderný pejorat!vnej pr!chuU· a používať
ho v kontexte knihy ako synonymum nového a novátorského, o značujtíc tak vš etky progresívne nosltele vývoja. Autor
zdôrazňuje, že novozaclelená orientácia
nerástla zo snahy jedného čl nlekolkých jednot'llvcov, a le opierala sa o zákonitý vývojový proces kultúrneho rozvoja, zrodu a vzrastu celej umeleckej
generácie, ktorá dokáza la reagova ť na
vývojový dynamizmus európskej l č eskej
hudby a mala pr itom vnútorné schopnosti trans plant ovať všetky podnety do
slovenského prost redia a tak sl vytvára ť ldeovt1 os svojej programovej platfor-

my - na báze profesionality uskutočniť
svojráznu syntézu domácich Inšpiračných
zdrojov s výdobytkami európskej hudby
20. storočia. Z hladiska tejto orientácie
pris tupuje Burlas aj k prehodnocovanhi
postavenia trojice skladatefov Vlllam Flguš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský
a Mikuláš Moyzes, ktorým sice neupiera
význam a postav enie v kontexte formovania sa modernej podoby slovenskej
hudby, ale poukazuj e aj na obme dzenia
tkvejúce nielen v dislokácii od centrál:
nej a lnšplrujllcej atmosféry, ale l v
nedostatočne j mie re koncepčnej rozhladenosti a vnlltorne j schopnosti participovať na prebojovávanl tých požiadavi ek,
ktoré sa neskôr s tali rozhodujúcimi pre
d a lšf vývoj . Pri cha rakteristike v~znam
ného stimulačného priestoru daného roz~
vojom poprevratového hudobného ž.'lvota Bra tislavy autor opúšťa tie výklady,
ktoré sa opierali o nacionálnu diferenciáciu, n edialektlcky vyzdvihujúc, alebo
naopak, prehlladajllc niektoré osobnosti ,
pričom nebrali do úva hy triednu analýzu
pť5m e rov a m ožnos ť Integrity progresívnych umel eckých snAh. Cas ta sa tak od·
defovali dejiny s lovenske j hudby od dejln hudby n'a Slovens ku. Preto Burlas
oprávnene začleňuje do kontext.u umeleckej orientá cie slovenskej hudobnej
mode rny l osobnost a tvorbu Alexandra
Albrechta. Ovela skromnejšia pozorn os ť
sa venuj e v te jto sfivlslosti postave Frica Kafendu, ktorého vplyv na formovanie a rozv!janie amb!cl! slovens kej hudobnej moderny je nesporný a mnohostranný.
Za jeden z rozhodujllcich momentov
pre volbu konceptu mode rnej orientácie
s lovenskej hudby považuje autor vplyv
pražského hudobného života a najmä pedagogicko-umelecký vzor V!ti!zslava Nováka (nezabúda prHom upozorniť na
manká v s kúman! s ukovských podnetov), ktorý vo svoje j tvorbe ant~clpoval
pods tatné vrstvy syntézy národných p'rvkov s európskym hudobným myslením,
ur·čujúc e j vývoj s lovenske.j hudby v 30.
rokoch .
Povedomie · dialektick e j povahy skt1maného procesu vedie Burlasa od zdôrazňovania individuálnych čt t formovania sa
jednotlivých osobnost! k definova niu
pods taty kompozičnej orientácie sloven ske J hudobnej moderny, ktorá vykazuj e
vykryštalizovaný komplex, rastúci s ice
na umeleckých požiadavkách a štýlových

problémoch, ale v konečnom dOsledku
predstavujúci závažný kultúrno-vývojový
a spoločenský fenomén. Rozčlenenie
tvorby A. Moyzesa a E. Suchoňa
do
dvoch vývojových etáp a v rámci druheJ
z nich diferenciácia na tvorbu úžl.tkovt1 a koncertnll je napriek zdanlivému
štýlovému a žánrovému rozptylu odrazom pochopenia charakteru spomenutého komplexu v šťádlách dozrievania 1 v
jednote národne a sociálne motivovaných námetových okruhov. Syntetizač
né tendencie presvedčivo potvrdzuje 1
vývo j hudobno-výrazových prostriedkov
s merom k vyt.v orenlu spoločného harmonicko-tonálneho jazyka · na báze modálne chápanej dlatonlky. Stabilizácia
tohto s ystému bola dynamizované nástupml ďalšieh skladatelských osobnost!
z ~.t<:i'rých ·naJmä· tvor)Vý vývoj .J ána. Cll(:
keŕa sa ' .s táva zá\fatným dokumenimtť Jednoty c!tenla a myslenia slovenskej hudobnej moderny.
Prác.a Ladislava Burlasa prináša prostredníctvom sledovania zrodu umeleck ej lniclatlvy príslušníkov slovenskej hudobnej moderny zasvätený pohfad na vývoj hudby na Slovensku v prvej polovici
nášho storočia. Podnety, ktoré táto lnicta,t fva priniesla, viedli k utvorendu koncepcie národnej hudby s chopnej sa organicky začleniť do kontextu výohodoeur6pskych kultúr významne prispievajú·
clch do štýlovej plurality európskej hudby. Bola to koncepcia, nevznlkajúca náhodne, ako výsledok lndlvidualisUckých
hladi!.Jlf, ale organicky zúžitkujllca prlaznlvo s ť podmienok, ktoré sa pre slovenskll hudbu vytvorili. Neznamenala len
naplnenie skladatefských amb!cH, ale
rástla priam z programovo postulovaných Ideových požiadaviek, ktoré teoreticky spresňoval a korigoval kritik a
muzikológ Ivan Balia (jeho činnost Burlas vysoko hodnot! a začleňuje fU rovnocenne so skladatefskýml aktivitami k
slovenskej hudobnej moderne), kladúc
sl za t1lohu splňať dOle.žU:!i sp..Qiočensktl
funclu umenia - saturovať potreby svojho poslucháča a kultlvova'i' Jeho ťiroveň.
Aktuálnosť, životaschopnost a lnšpirat!Ynosť takto vytýč enej koncepcie sa stala určujúcou pre vývoj slovenskej hudobnej kult t1ry aj v podmienkach soclalist.ic kej spoločnosti . Kniha Slovenská hudobná moderna poskytuje k tomu výstižné svedectvo.
IlUBOMIR CHALCPKA

