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O jednom skladaterskom seminári a o inom 
Málokto z účastnikov l . skln

datelského seminára priprave
ného Slovenským hudobným 
fondom a Zväzom slovenských 
skladatelov a koncertných u
melcov, mal pred jeho odš tar
tovanlm v Domove s lovenských 
skladatelov v Dolne j Krupej 
predstavu o jeho konkrétnom 
priebehu. Usporladntelom sa 
zabezpečenlm vedenia seminára 
v osobe popredného gruzlnske· 

miesto sebaprezentácle odpove
dal prvou prehrávkou: ukážka· 
ml a ufentického gruzlnskeho 
folklóru. Nie azda preto, a by 
sme v jeho tvorbe objavovali 
prlznačné Intonácie - bolo by 
to ťažko možné, pretože Kan
čaU neadaptuje, neprenáša a 
tobôž necituje (podla neho "cl· 
tovať Judovú hudbu v dielach 
umeleckej hudby - to je ako 
rozobera ť kostol") ludové me· 

l. lkladatelský seminár v Domove slovenských skladatelov v Dol· 
11j Krupej slávnostne otvoril riaditel SHF dr. Milan }elko. 

ho skladatela Glju Kančellho 
podarilo postavU latku na naj· 
vyšši stupeň a vytvorit tým sO.
časne precedens najvyššej kva
lily a úrovne pre jeho nasledu· 
jtlce ročnlky. Kančell sa stal 
flarlvým stredobodom celého 
podujatia, ktorého hlavným 
cielom bolo zoznámit sklada· 
telov a muzikológov s jeho 
tvorbou a sú.čnsne umožniť 
konzultácie záujemcov z radov 
slovenských skladate lov o Ich 
vlastnej tvorbe. 

A tak sn v čase od 5. do 7. 
jtlla t. r. hfstka záujemcov od
dala dobrodružstvu premiéry, 
ktorá čoskoro prerás tla vo ve r
k9 výstup osobnosll takého for
métu, s akou sa s tretnút je 
zriedkavým štastlm. Nebola to 
len Kančel!ho hudba, ktorá do 
m(irov dolnokruplanskeho zám
ku vniesla atmosféru nezvyčaj· 
nosti, jedinečnosti a krásy: ča
ro osobnosti v plnom rozsahu 
potvrdilo a v mnohom doplnilo 
to, čo je zakódované v jeho 
tvorbe. 

Ovod seminára po pozdrav· 
n9ch slovách rladltela SHF dr. 
Milana Ješku tvorila prednáš· 
ka Vlndlmlra Godára, svedčia 
ca o dôvernej znalosti gruzln
skej his tórie, s ňou O.zko pre
pojenej problematiky gruzln· 
skej národnej svojbytnosti a z 
nej rezultuj11cej charakteris tiky 
kulttlry a jedného z jej sťičas
n9ch špičkových reprezentan· 
tov - Glju Kančellho. Bol to 
dôstojný vs tup, ktorý neslťižll 

len na dOkladnťi Informáciu n 
na správne ,.naladenie" , ale 
svojim výrazne osobným tónom 
prezradil aj vela o hlboke j vnú
tornej spriaznenos ti oboch uu
torov. Kanče\1 na ilus tráciu nu 

!Odie a lebo Iné prvky gruzln
ske.j ludovej hudby vo svo jich 
skladbách. Jeho národnost , 
ktorú mu domáca kritika v 
šesťdesiatych rokoch vehement· 
ne chcela odoprieť, vyhlasujúc 
ho za kozmopolltu, je celkom 
Iného rodu, napájaná z hlb· 
šlch prameňov . . . Až po tomto 
krste s prekrásnou, starobylou 
gruzlnskou vokálnou polyfó· 
nlou sme však mohll byt pri
praven[ na počúvanie Kančell
ho · vlastnej symfonickej a kan· 
tá tovej tvorby. Za dva dni od
znell štyri z autorových sied
mich symfónii ( 3., 4., 5. a 6.) a 
kantáta Svetlý žlal. Posledné 
dopoludnie sme počuli ukážky 
z pripravovanej scénickej hud
by k Brechtovej hre Matka Gu· 
ráž a jej deti v Inscenácii Ro
herta Sturuu, Kančellho dlho
ročného pracovného partnera v 
Buenos Aires, ktoré odhalll1 
sklndatelovu druhú tvár, avšak 
nijako nepoprell naslovovzaté· 
ho, _ vyhraneného majs tra. Nepo
darllo sa, žlal, zabezpečit pO
vodne plánované premietnutie 
niektorého z početných gruzln
skych filmov, ku ktorŕ.om Kan· 
čeli vytvoril hudbu ako jeden 
z dnes najuznávajnejšlch sveto
vých autorov filmovej hudby 
vôbec. Podobne sme sa muse
ll zrlect videozáznamu 2. de t· 
stva Kančellho opery Hudba 
pre živých, ktorá sl postupne 
úspešne razl cestu na soviet
skych a zahraničných európ· 
skych operných javiskách. 

Napriek tomu bol program 
hus tý až po hranice 11nosnostl 
- nie minutáž počutých skla
dieb, ale Ich nasýtenost zvu
kom, naplltlm a dramatizmom 
spôsobila pocit maximálne j no-

plnenosti v skutočnosti krátke
ho seminára. Kančellho kompo
zičný ru·kopls je výsostne oso
bitý, znemožňujdcl zámenu s 
ktorýmkolvek Iným skladate
lom dneška. Už tento fakt nd· 
U poslucháča k snahe hlbšie 
prenlk.n11t do podstaty jeho 
tvorby: vari táto svojráznosť 
nie je samodčelnou fasádou 
skrývaj11cou vákuum? Kontakt 
obecenstva s ňou však už pred 
analýzou vyvracia všetky po
chybnosti. Prehrávky na našom 
seminári to zretelne potvrdili: 
po doznenl tej-ktorej skladby 
sa každý najradšej skryl do u
lity svojich dojmov, neschopný 
akýchkolvek slov. Náš nešťast
ný a predsa taký obldbený s te
reotyp: počťivat - diskutovať 
- poč~vat - diskutovať ... sa 
tentoraz oprávnene neuskutoč
nil .. . 

Crm však prispel prrtomný 
autor k lepšiemu pochopeniu 
svojej hudby? Hudby, v ktore j 
sa akoby zastavil čas, súčasne 
oboplnajúc jeho nekonečné dl'l· 
ravy, hudby, ktore j korene, zdá 
sa, siaha jú. po dno Judského 
bytia; hudby, kt ot· á neobvyk
lou nebojácnosťou bez okrás 
kruto obnažuje ludské tragédie 
(,.človek dneška bez pocitu tra· 
glckostl je nemožný" l s11časne 
Ich konfr ontu júc v neraz priam 
neznes ltelne prudkýc!} zráž· 
kach s ne bývalou nehou, vrdc
nos tou a hlbokou ludskosťou ; 
hudby . . litord počO.vame so za
ta jeným dychom, obdlvuj11c ne
obvyklosť volených prostried
kov, osobitosť štruktilry l vý
s tavby, jedinečnost Inštrumen
tácie, farebnosť l mohutnosť 
zvuku a sdčasne zázračn\1 pes
trost harmónie. Hudby, ktorá 
pod povrchom zdanlivej jedno
duchosti skrýva nevšedné bo· 
hatstvo fantázie, zavrhujúc už 
pri prvom pozornom poč11vanl 
výčitku pr1mltlvnos tl, z ktorej 
Kančellho tvorbu dodnes mno
hl obvlňujd. Co teda autor ku 
svojej hudbe povedal? 

Kvantum jeho výpovede bolo 
minimálne a práve touto ťispor· 
nos tou prlznačné. Slová vyjad
r ili to, čo je dost zrozumltelne 
skryté v samotne j Kančellho 
hudbe: hfadanle pravdy za kaž· 
d\1 cenu, bez okluky, priamo, ie 
hlavným cielom všetkých umel
cových snaženi. Na teHo ceste 
nie je potrebný pá tos, ani or· 
namenty. Bolesť a krása ako 
všadeprltomnl sprievodcovia 
Judského bytia sú jedine hod
né umeleckého s tvárnenia, ony 
sťi prostriedkom k objaveniu 
pravdy . .. 

V priebehu seminára sa prl· 
llš pomaly toplll lady tvoriace 
bariéru medzi účastnlkml se
minára a jeho protagonis tom. 
Nie vlnou Kančellho. JE1ho pre
svedčivé ludskost, vlťidnost , 
chápavosť, absencia akéhokol
vek egocentrizmu č l snahy po
stulovať vlas tné názory ako je
diné a záväzné (nebolo výpo
vede, ktorťi by nezačal alebo 
neukončil poznámkou, že sa 
možno mýli, že možno všetko 
je Inak ). výruzný zmysel pre 
humor, . široké vzdelanie, r oz
hladenos t, politické myslenie a 
angažovanosť v najvlastnejšom 

, ~mysle slova si podmanili ce· 
lú malú rodinu dychtivo po
čúvajúcich účastnikov seminá
ra. Stali sme sn svedkami javu. 
ktorý z našej každodennos ti 
a koby unikal : ako s túpa ho:.J · 

nota výpovede, ked slovám vrá
time pôvodný význam a váhu 
postoja a umožnlme tým Ich ú· 
sporné použlvanle. V spojeni s 
prenikavou Inteligenciou, so 
schopnosťou vystlhndt podstatu 
problému a zreterne ho formu
lovať tak vzniká prejav očaru
jdcl svojou presvedčlvqstou. V 
Integrovanej osobnosti Glju 
Kančellho sme sa stretli s u
melcom, poznajO.clm seba, svoje 
postavenie a 111ohu v spoloč
nosti, s umelcom, v ktorého 
postoji sa nevylučuje hrdosť s 
vleryhodnou skromnosťou a se
bairóniou, presvedčivosť názo
rov s toleranciou. Stretnutie s 
nim a s teho tvorbou bolo ne
všednou udalosťou. 
Skutočnosť minimálneho záuj

mu zo strany členov Zväzu zos
táva preto nepochopltelná. Ako 
je možné, že zo 46 členov skla· 
datelskej sekcie sa na celom 
podujati zúčastnili len štyria, 
dalšl traja sl od svojich povln· 
nosti stihli odskočlt Iba na .nie
kolka hodin? Kde bola naša 
hudobná kritika? Ako je mož· 
né, že nenastúpili všetci poslu· 
cháčl kompozlcle (s výnimkou 
troch?). Prečo sa sťažujeme na 
Izolovanosť, ked potom nechce
me využit prlležltost, ktorá by 
nás z nej vyslobodila? Alebo 
máme obavy stretnút sa s · na
slovovzatou osobnosťou? Ci sme 
natolko dokonaU, že nám už 
nikto nemá čo povedať? Alebo 
niekto z nás už tak dobre po· 
zná Kančellho, že osobné stret
nutie s nlm mu nemohlo pri· 

našej strany by som rada odó
vodnila nezvykom konfrontácie 
s mimoriadnou osobnosťou a 
r ešpektom pred ňou, hoci Kan
čellho bezprostrednosť všetky 
obavy vylučovala (možno by tu 
pomohlo. keby sme konečne u
pustili od škrobenos ti zasada
cieho poriadku - h lavný ťi· 
častnlk oproti obecenstvu 
nevyhnutne evokujúceho prls
nosť , sputnanosť a v každom 
prlpade sťažujúceho komuniká
ciu ). Nezdá sa ml preto - od
hliadnuc od samotného faktu 
seminára a volby jeho hla vnej 
osobnosti, za čo patri .mimo· 
riadna vďaka Slovenskému hu
dobného fondu l ZSSKU - že 
môžeme byt s jeho výl'ledkom 
spokojnf. Možno by nezaškodilo 
precltnO.t zo sladkého spán
ku . . . 

Záverom nemôžem nespome· 
núť malú udalost z predposled
ného dňa sklada telského sem!· 
nára. Dvaja mlad! skladatelia 
(jeden z nich terajšl poslucháč 
VSMU l využili prlležltost pre
hrať GI jovi Kančellmu jednu zo 
svojich skladieb a vypočuť sl 
jeho názor, r esp. konzultovať 
s nim (da Išl, poslucháč konzer
va tória , ne ma júc nahrávku sa s 
Kančel!m stretol nad svojou 
par titúrou). Náš host s poteše
nlm pristúpil k tomuto bodu 
programu a po vypočuli oboch 
skladieb v kruhu všetkých pri· 
temných účastnikov vys lovil 
svoj názor: stručný, presný, vý
stižný a predovšetkým Judský. 
ale j ednoznačný a zrozumltel· 

PohJad na predaednlcky stôl. zruva: Vladimir Godár. dr . Milan 
}el ko, Glja Kanl!ell, tlmol!nll!ka. Snlmk y: Marián jurf k 

nlest nové poznat ky, skúsenos
ti? Alebo sme, naopa k, vôbec 
nevedeli o koho Ide, skôr pred 
pokladajlíc nezaujlmavého autú
ra? Alebo sl môžeme dovoliť 
luxus Ignorova ť tu , s č!m sa 
nedokážeme, nevieme, či ne
chceme stotožnlt? Ale bo je do· 
konca to, čo mne nevyhovuje. 
súčasne bezvýzna mné? S otáz· 
kaml by bolo možné fubovofne 
pokračovať . .. Z!al, bez otázni
kov nemožno obls t ani samot· 
ný pr iebeh seminára, pokia! Ide 
o a ktlvne zapá ja nie sa jeho ú· 
častnlkov . Nemám pocit. že sme 
sa rozhladenosťou pt•lllš vyznu 
menall u skromnosr diskusie 'l. 

ny v krit ike. súčasne akcent u· 
júc bezpodmienečnú nevyhnu t 
nosť Individuality tvorcu 'nn 
priek všetkým vonkujšlm vply
vom, výč itk ám či požiadavkám. 
Večer. v rá mci prlate lského, 
.. stlkromného" posecjenla s tak· 
mer všetkými .,skalnými" ú· 
čus t nfkmi sa ktosi spýta l Kan 
čellho: .,Povedzte, čo s i mys
Ili e o oboch vypočutých sklad
bách?" Kančeli : .,Prečo s l mys
lfte , že teraz poviem niečo InO, 
aku pred nlekofk ýml hodina
ml?" .. . Symptomatická otázka. 
At odpoveď. 

AL! BETA RAJTER OV A. 



Z činnosti SHS 
• SKLADATEI:SKA 

S01'AZ A. MOYZESA. 
Začiatkom tohto roku 
vyplsala Slovenské 
hudobné spoločnost 
skladatelskd sd(až 
Alexandra Moyzesa 
pre žiakov sloven-
ských konzervatórll, 
posluchäčov VSMU a 

a iJsolventcv hudobných škOl do 5 rokov od 
u končenia štúdia. Uzévlerka sútaže bola 
30. júna. S potešenlm sme zaznamenall 
32 ;>rlspcvkov mladých adeptov skladby. 
Porota, ktorej predsedom je zasl. um. Ivan 
Hrušovský, vyhlási výsledky sútaže v sep· 
tem br·i tohto roku. 

• ZDRUZENIE PRE D!EZ. Výbor Zdru
ženia pre džez pri SHS na svojom zasadnutt 
koncom júna prehodnocoval svoju činnost 
Po predbežnej konzultácii s Predsednlctvom 
SHS zvolil za svojho predsedu hudobného 
teoretika Igora Wasserbergera. Prevažnú 
čast rokovania venoval výbor otázkam za· 
bezpečovanla členskej základne prostred
nlctvom kultúrnych Inštitúcii. Dalej hodno· 
tU výsledky ll. celoslovenského džezového 
festivalu v ZUine, ktorého - popri mest
ských a okresných orgánoch a lnštltúcléch, 
Osvetovom ústave a SOV SZM - bol hlav
ným garantom. (Združenie pre džez pripra
vovalo hlavné dram aturgické zá-mery.) Sil
častou festivalu - popri llčastl 13 amatér
s kych súborov z celého Slovenska - ball 
1 Inštruktáže a seminár pre všetky zúčast
nené súbory, ktoré viedli odbornlcl z oblasti 
džezu - členovia odbornej poroty, a ko 
napr . I. Wasserberger, B. Trnečka, D. Hllš
čava, S. Pohánka a ďalši. 

Z podnetu SHS sa nadviazal llzky kon· 
takt s KrÚhom priatelov českej kultť\ry. V 
spolupráci so Združenlm pre džez bude od 
jesene tohto roku organizovať vo svojich 
priestoroch na Stelnerovej ullcl pravidelné 
džezové večery. Účinkovať budil popredné 
české a slovenské džezové skupiny. Vedia 
Iných pravidelných vystllpenl sa Klub Kru
hu prla telov českej kultllry mOže staf mies
tom s tretávania mladých mllovnlkov džezu 
a výtvarného umenia. 

• l . CELOSLOVENSK2 STRETNUTIE CLE· 
NOV DETSKtCH SPEVACKYCH ZBOROV NA 
SLOVENSKU. Slovenská hudobná spoločnosť 
sa podletala na usporiadani!. celoslovenské
ho stretnutia členov dets kých speváckych 
zborov na Slovensku v priestoroch nového 
ústredného domu pionierov a mládeže Kl. 
Gottwalda v Bratislave (1.-10. jllla 1988). 

Na stretnuti sa zllčastnlll vybrat! členovia 
piatich detských s peváckych zborov spolu 
s dirigentmi. Program podujatia tvorila pra· 
covná čast - nácvlky skladieb, diskusie 
dirigentov a kultúrno-rekreačná činnost 
Očastnlcl naštudovali 9 skladieb, ktoré 
predniesli na záverečnom slávnostnom kon· 
certe. zaujlmavým bodom podujatia bola 
beseda s hudobným skladatelom Jurajom 
Hatrlkom. Vo valnom čase sa deti obozná· 
mill s kultúrnymi pamiatkami Bratislavy 
a bllzkeho okolla. Skúsenosti prvého podu
ja-tia sa stal! podkladom pre prlpravu a 
organizovanie ďalšieh ročnikov a podnetom 
pre vytvorenie celoslovenského te lesa det
ského speváckeho zboru. -IM-

,. STRETNUTIE PEDAGOGOV I:SU. V 
dňoch 4. a 5. Júla sa na ĽSU v Modre usku
točnil I. kla rinetový seminár učltelov ĽSU 
na Slovensku. Náplňou seminára, ktorý vie· 
dol P. Drllčka, bolo riešiť niektoré klúčové 
praktické -a teoretické problémy, vyplýva· 
júce z práce učltelov ĽSU, ako je napr. 
problematika výuky hry na Es-klarinete, k o· 
mornej hry a jej významu, výuka hry na 
saxofóne. Cast dis kusie bola zameraná na 
s tále prltomné špecifické otázky: malý né· 
tisk, dýchanie, tvorenie tónu, metodické po· 
s tupy pri výuke hry na klarinete. Prlnosom 
seminára bolo zmapovanie sltuécle vo vy
užlvani slovenskej klarlnetovej llteratllry 
pre začiatočnikov. Skonštatovali srne, že in
štruktlvnej tvorby je velmi málo ( šesť 
skladbičiek pre klarinet a klavir), z čohp 
dos tupné sú Jen štyri. Rovnako nepriaz
nivá je aj situácia v duéch a triách pre 
kla rine t. 

úlohou prvého klarlnetového seminára 
pedagógov ĽSU bolo prediskutovať otézky 
všeobecného charakteru, preto sa konal bez 
účasti žiakov (hudbu s me počúvali len z 
nahrávok najlepšieh žiakov na Celosloven· 
skej súťaži dychových nés trojov, konanej v 
dňoch 27.- 29. mája t. r. v Trenčine a 
s konšta tovali sme, že úroveň hry na klari
nete bola dobrá, vysoká najmä na prvom 
stupni. 

Druhý klarinetový seminár sa uskutočni 
budúci rok na východnom Slovensku za 
účasti žiakov a jeho programom bude štú
dium a rozbor konkré tnych s kladieb, ako l 
nácvik komornej literatúry. - PD-

Celoštátne kolo šVOč v Nitre 
Každé vydarené hudobné poduja tie zna

mené pre obec mllovnikov hudby i pre 
rozvoj a upevňovanie spoločenskej pozi
cle samotného hudobného umenia vý
znamný krok vpred, čl už v 9mere vše
obecného rozvoja hudobného povedomia, 
s kvalitnenia procesu recepcie a teore
tickej reflexie umeleckého a rtefaktu, je
ho Interpretácie a v neposlednom rade 
aj hudobnej tvorby. 

Tak tomu bolo aj na celolt6tnom kole 
Studentskej vedeckej odbornej a umelec· 
kej i!lnnostl v dňoch od 27.-29. 8. 1988 
na Pedagogickej fakulte v Nitre, v rám
cl ktorého boli z 22 sdťažných sekcii 4 
zamerané na oblast teórie a praxe hu
dobnej výchovy: Te6ria vyni!oyanla hu· 
dobnej vfchovy, Klavfrna interpret6cia, 
Hullov6 lnterpret6cla a Vok6lna Inter
pretácia. 

Obsahové zameranie prác teoretickej 
sekcie bolo popri tradičných témach o
bohatené o problémy využitia počltačov 
v oblasti hudobnej výchovy. V~počtová 
technika, ako vyplynulo z predložených 
préc, disponuje širokým diapazónom 
možnosti v lnovácll a etektlvlzácll pro
cesu výchovy a vzdelávania. Je však dO
ležité vollf také postupy, ktoré nepo
výšla technický element do dominantnej 
pozicle a nezamenla prostriedok za cle!. 

V Interpretačnej st\fažl, ktorej prvý 
ročnlk sa po 9-ročnej pauze uskutočnll 

minulý rok na Pedagogickej fakulte UJEP 
v Brne, stlťažlact velmi solldne zvládlt 
pomerne náročný repertoár, a to predo
všetkým v sekcll klavirnej Interpretácie. 
Viaceré výkony nadchll zmyslom pre tó
novú kultllru, prácu s detallom, ale aj 
pre výrazovú hlbku a pestrost niUado
vých rovin. 

Tohto roku sl odniesla celkové prven
s tvo zo stlfaže Katedra hudobnej výcho
vy Pedagogickej fakulty v Nitre. 

V sekcll Te6rla vyui!ovanla hudobneJ 
Yýchovy udel1la odborná porota ocene
nia suomedzl trlnlistlch stlfažlaclch 
nasledovným: 1. miesto - Hearfch Chl6-
dek (PF Nl tra) za pré eu Vyulltie osob· 
n6ho mlkropoi!ftai!a (PMD 85-1,2) v pred
•ete Dejiny hudby, ako netradlčn6ho 
didaktického prostriedku pri zefektlv
ňovanf vyui!ovacleho procesu, 2. miesto 
- Viera Gordlakov6 1 PF UPJS Prešov) 
- Vplyv progreslvnych vyučovacfch me-
t6d a foriem na nflenle efekUvnostl 
•yui!ovania hudobnej vfchovy na II. stup
nl zikladnej lkoly, 3. miesto - Blanka 
Kubli!kov6 (PF UJEP Brno) - Vyulltie 
poi!ltai!a " hndobno-vfchovnom procese 
na II. stupni z6kladnej lkoly, 4. IDlesto 
- Pavla Tvrznlkov6 (PF OsU nad La
bem) - Potencl6lnl molnostl vfchovnf
ho p6sobenf teleriznfch pofad6 na lAky 
z6kladnfch a stfednfch lkol a na yyso
kolkol6ky z hledlska z6ujmu o 16nrov6 

druhy pofadu, !i. miesto - Vladimir Je. 
fto (PF Nitra) - Pestrt zbornlk a jeho 
vyulltie •o vyui!ovanf hudobnej •fcho
vy. 

Sekcia Klavlrnej lnterpret6cle (16 1111· 
fažlaclch J: l. miesto - Mlchať Nedilb 
(PF UK Praha), 2. miesto - JAn UrNI 
(PF UPJS Prešov), 3. IDlesto - Katarfla 
Mart&IU!ekov6 (PF Nitra), 4. mleato -
Alena Mldi!kov6 (PF Plzer1), 5. ml .... 
- Iva N6bilko•6 (FF UK Bratislava). 

V sekcll Husrovej int.rpret6cle obsa· 
dlll prvých päf miest z deviatich stlfa· 
žlaclch nasledujúci študenti: 1. miesto -
S81Duel Smetana (PF Nitra), 2. mlllll 
- Karel Jakoubek (PF UK Praha), 3. 
miesto - Zdenka Fridrichov6 (PF UlEP 
Brno), 4. miesto - Jlf( Markl (PF UK 
Praha), 5. miesto - VIt Coufal (PP 
UJEP Brno). 

Sek cla S6lov6ho apeyu ( 18 stUažia· 
clch): l. miesto - Alnander VlrAg (PF 
Nitra) , 2. miesto - I:ublca Doji!anori 
(PF Nitra), 3. miesto - Jaromlr Seba~ 
bal (PF Hradec Králové), 4. miesto -
Ilona Llnkov6 (PF Olomouc), 5. mlelll 
- Miroslava Glntnerov6 (PF Bansk6 
Bystrica ). CJenovla odborných porOt jed· 
notllvých sekcll s konšta tovall, že úroved 
súťaže bola oproti minulým ročnikom 
vcelku vyššia. 

ALENA JANIClKOVl 

Joseph Haydn v Bratislave 
Informovanl zdu/emcovta o kultúrne 

dianie v Bratislave st Iste nenechalt 
ujst prtle!lttost navStlvtt ·V dfloch 8. 6. -
11. 7. vfístavu, ktora pod nazvom "Z DO
MU JOSEPHA HAYDNA V EISENSTAD
TE• pripravilo Burgenlandsk~ krajtnsk~ 
múzeum v spoluprdct s bratislavskOm 
MestskOm múzeom. VOstava bola tnštalo
varu1 vo vfístavnfích priestoroch rodn~ho 
damu - múzea f. N. Hummela a Jet 
umiestnenie prdve do tOchto priestorov 
akoby symbolizovalo osobn~ a umeleck~ 
prtatelstvo, ktor~ spdjalo oboch sklada
terOIJ. 

Vystavovaterom Išlo natmä o to, aby 
prostrednlctvom vybranfích expondtOIJ 
prlbll!lllt navstevnlkovt osobnost f. 
Haydna, zvldšt v rokoch Jeho pôsobenia 
v Eisenstadte na dvore grófa Esterhdzy
ho. Vystaven~ predmety boli zapožičan~ 
z Múzea f. Haydna v Etsenstadte - do
mu, kde skladater prežil 12 rokov svat
ho !ltvota. Hoct tch počet nebol verkfí, 
vitčStna z nich patrila k skutočnOm unl· 
kdtom. Takými boli napr. viacer~ ortgl· 
n:dlne vydania HaydnovOch diel, z kto
rOch niektor~ časom vzniku spadajú do 
rokov teho etsenstadtsk~ho pôsobenia, 
alebo predmety, prtpomlnatúce Haydna· 
vo účinkovanie v esterhdzyovsket kape
le: 2 ortgtndlne lesn~ rohy čt mtmorlad· 
ne vzdcny vykldpacl stlJl pre komornú 
hru lJsmtch hrdl!ov. Ndvštevnlk k týmto 
predmetom nevdotak prtstupO!Jal nielen 
s vedomlm tch historickeJ hodnoty, ale 
aJ s pocitom aketst piety - ved to bolt 
predmety, priamo spllt~ s osobnosťou 

f. Haydna. 
Expondty boli prezentovan~ ako ob

tekty, ktor~ stl schopn~ vypovedal sami 
o sebe - t preto sa mohol slovnfí ko
mentdr obmedzil na mtntmum. Predsa te 
len škoda, !le chfíbal katalóg, resp. InO 
propagal!nfí matertdl k výstave, kde by 
sa prlpadnl zdutemcovta mohli do~edtet 
l niečo navyše o Múzeu f. Haydna a 
teho expondtoch. Verntsd!l vfístavy, ktord 
sa konala 8. túna, bola však skutočnou 
sldvnostnou udalosťou. K tomu prispela 
nielen prltomnost vOznamných kulttlr· 

ZAber z vernisUe vfstavy. Pnf rad sprava: dr. T. Lampertov6, ved. odboru kulti· 
ry NV mesta Bratislavy, dr. Ch. Crammerov6, zemsk6 radkyňa BurgenlandskiJ 
zemskej vl6dy, pnf rad zrua: dr. S. Borovskf, zistupca rladlte)a Mestského ••· 
zea, Ing. J. Sustr, kult6my ata16 vel-vyslanectva CSSR vo Vlednl. dr. H. Schmid, 
riaditel Burgenlandského zemského múzea. 

nych predstavtterov raktlskeho Burgen
landu a ndSho mesta, ale i sldvnostný 
koncert, na ktorom v podanl Hummelov
ho tria a žiačok bratislavsk~ho konzer
vatória odzneli diela z komornet tvorby 
f. Haydna. Po koncerte nasledovala pre
hliadka vfístavy, ku ktoret si tll!astnlc/ 
verntsd!le mohli vypočut sprtevodn~ slo
vo z tlst tet autora, dr. Wtnklera z Eiserv 
stadtsk~ho múzea. 

Vfístava nepochybne patrila k ndv~tev
nlcky zauttmavým akcidm, dodajme ale, 
!le bola určite podnetnou a prospeSnou 
l pre te/ samotnOch usporiadatelov. Ako 

dalšia, v poradl už Stvrtd vfímennd oO
stava medzi Burgenlandským kratinskgm 
mtlzeom a bratislavským Mestským mii· 
zeom dala opä( prlležitos( tak k vzd· 
tomne; prezentácii zbierok, ako 1 k u(J· 
mene sktlsenostt a k nadväzovantu dal· 
Steh kontaktov a napokon Je l prlkladom 
vzorne/ spoluprdce medzi dvoma tnštitti· 
ciami vôbec. Je preto len potlffittelné -
ako sa na verntsél!lt uytadrill zdstupco· 
vta obidvoch zúl!astnených strdn - , !e 
podobn~ spoločn~ akcie budú organizo· 
vat aj v budtlcnostt. 

JANA KALINAYOVA 

Musica aeterna v Dá sk u 
Severn~ slnko sa ukdzalo byt naklo

nen~ stlboru Musica aeterna, ked ho prt
vltalo - prtchádzattlceho zo zamral!enet 
stredneJ Európy - v neuverltelnet žiare 
a nezvyk lom teple. 

Po namdhavet ttlre autobusom a krds
net plavbe lodamt sme sa dostali do Ar
husu, kde sa konal v katedrále mesta 
nd§ prvý koncert. Dobrd akustika, srdel!
n~ pritatte a pohostenie boli tlčtnnfími 
pomocnlkmi tlspesn~ho vysttlpenia. Od
zneli na flom diela f . S. Kussera, S. Cap
rtcorna, D. G. Speera, J. P. Vetvanovsk~
ho, tance zo zbierky Anny Szlrmay-Ke
czerovet v Goddrovef osvedl!enej kompo
ztl!net realizácii l skladba l!esko-raktls
keho skladatera H. I. F. Blbera, pred
chodcu P. V. Vetvanovského. 

Druhý koncert odznel v Odense. An· 
dersenovo rodn~ mest o ndm bolo stce na
klonen~, lenže ravnobežný koncert z diel 
významn~ho dánskeho skladatera Carla 
Nielsena trochu prertedll rady ná§ich 
poslucháčov; te však pravda, že zdutem 
zo strany menšieho pol!tu poslucl!dčov 
bol o to hlbšl, l!o sa odrazilo na samot 
nom koncerte, ako i na ohlase nafl. 

Posledný koncert sa uskutol!nil v hlav
nom meste Ddnska, v Kodani. Zdujem 
tu bol azda natvllčSl, l napriek obavdm 
prlvetiv~ho uspor iada/ela P. Hansena, 
ktorý sa prlkladne postaral o v~etky 

naše "potreby" . 

Program koncertov bol vždy rovnaký 
a každý koncert sa uskutol!nil u chrdme 

- at v Kodani, kde bola akustika roz
hodne natlepSia. Vo valnom l!ase sme 
mali možnost vidiet pozoruhodnosti kra
ttny l miest. Navmvili sme napr. An
dersenov r odnfí dom v Odense, ktur(J 
svo;ou solldnou a starobylou títulnostou 
prtptltal našu pozornos( a sympatiu. Pred 
odchodom ndm pdn Blrger Hansen po· 
sk ytol at možnost nav§tlvtf svetozndmy 
lunapark Tivoli, hem!liaci sa ndv~tev· 
nlkmt a plný velkorysých l technických 
zar iaden!, radost! a zdbav. 

Neradi sme opustili t tlto milú krajinu, 
ale odchádzali sme s radostným pocitom 
úspe§net prezentácie na§et hudobnet kul
túry uo vzdialenej kra;ine. 

JAN ALBRECHT 
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Medzinárodné stret 
roz lasových de s ých zbor v l 

úvodné tóny tohtoročného bratislav
ského kulttlrneho leta znell zásluhou 
jubUanta - Detského speváckeho zbo
ru Cs. rozhlasu v Bratis lave netradič
ne. ale sympa ticky a priliehavo, det
ským spevom. Cs. rozhlas na Slovensku 
usporiadal v spolupráci s MDKO pri 
prfležltos tl 35. výročia založenia svojho 
detského zboru v prvom jtllovom týždni 
Medzinárodné stretnutie rozhlasových 
detských zborov OIRT. A ta k sme mali 
jedlnečnt1 prfležltosf vypočuť 11 v prie· 
liehu piatich dni vynlkaftice vfkony iplč· 
kovfch detskfch vok61nych lllborov s 
Maďarska, Rumunska, Bulharska, Soviet· 
ekeho svlsu, n6iho a Pralekého telen, 
ako af hosťuftice zbory 1 Raktiska a 
Bratlslavakf detlkf zbor. 

V priebehu dvadsaťročnej tradlcle 
stretnuti detských zborov sa Bratl· 
stava len druhý raz s tala usporiada te
rom tohto významného medzinárodného 
podu jatia. Prvé sa uskutočnllo v Buda
peš ti a v nasledujtlcich r okoch sa ko· 
nato s triedavo v Berline, Moskve, Pra
he, Sofii a v Bra tislave. Podujati sa však 
pravidelne zllčastňovall aj zbory z osta t· 
n~ch európskych kra jin. Každé z tých· 
to s tretnuti prekročilo r6mec čisto ume· 
leckef prezeat6cle lllborov a stalo sa 
platformou pre vfmenu aktiaenosU, nad
vllovanle lnternacloa6lnych priateleUev 
a apoznhaale kulttir lnfch krafl.n. 

Zo s tretnuti však protllujtl nielen za
angažova né detské zbory, a le a j hudob· 
ný život porladajtlceho mesta . Aj det· 
ský zborový spev totiž mOže, vzhla · 
dom na vysokt1 l:tlterpretačnťí tlrovei\ 
rozhlasových sllbor ov, sprostredkovať pl
nohodnotný ume lecký zážitok. 
-v Bratislave sa v čase od 4. do 8. jll

la realizovalo šesť koncertných poduja t( 
(v Koncertne j sieni Cs. r ozhlasu, v Kla· 
rlskách a pri fontáne na Gottwaldo
vom námes tl), odborný seminár a vla· 
cere kultllrnych akcii pre členov det
ských zborov. 

Na otváracom slávnostnom koncerte 
v Cs. rozhlase vládla prekrásna atmo
sléra. Folklórne la dený podvečer patril 
vok61ao-tanečaému lllboru Vienok, Det
lkéau folk16raemu zboru s raktiskeho 
Pamhasaaa a fo&kl6raef skupina Velké· 
bo detského zboru Ostredaaf televlzle a 
Vinvlsového rozhlasu ZSSR v P~olkva. 

Bra tislavské deti, citlivo veden,! cho· 
reografkou a um. vedllcou stlboru H. )u· 
rasovou, očarili svojou bezpros trednos
ťou ; predviedli náročný program, podaný 
detsky hravo a pr irodzene. Obyča je, tan
ce a plesne zo západného Slovenska deti 
z Vienka nepredvádzajll, onl Ich skutoč· 
ne prežlvajtl, sami sa z nich tešla a ra · 
dostne sa zabávajt1. 

Vfkoa folkl6rnef skupiny Velkého det
lkého sdboru s Moskvy bol vysoko pro· 
fellOúlay. Dokonalý prejav, tanečný l 
spevný, prepracovaný každý detaU, vý· 
raz a celkové s tvárnenie ťažko zaradlf 
medzi amatérsku, dokonca detsktl záuj· 
movll činnost. Tieto deti však ma jtl vy
nlka jllce pra covné podmienky: zo širokej 
základne 500·členného kolektlvu Velkého 
zboru tvori folklórnu skupinu vyše 100 
spevákov. Všetci navštevujtl špeciálnu 
desafročnll základntl školu, kde súčas· 
tou je hlasová l tanečná priprava. 

Popr i výber ových stlboroch z Bra tisla
vy a Moskvy mal školský spevácky zbor 
z obvyklej vidieckej raktlskej školy vlast· 
ne neregulárne podmienky. Pochváliť tre· 
ba vša k maximálnu snahu a zaujatie 
s akou nám pr lbllžili Iudové plesne svo
jej kra jiny. 

Oalšle koncerty sa konali v koncer t
nej sieni MDKO, v Klar iskách, kde sa 
každý deň v polorecltáloch _preds tav111 
dva stlbor y. V utorok 5. 7. vyatdplll ao 
noflm programom deti 1 bratislavského 
rozhlasového zboru a Detakf apev6cky 
abor Rumunského rozhlasu a televlzle z 
Bakureitl. Hosťujúci zbor brat·ls lavského 
rozhlasu viedli počas jeho trldsafpäfroč
nej existencie výrazné dirigentské osob
nosti. Jeho zakladatel a dlhoročný dlrl· 
gent a sklada tel OndreJ Francisci, kto· 
rý da l telesu jeho zá kladný dramatur· 
glcký a Interpretačný pr ofil a Mari6n 
.Vach - na jmä jeho zásluhou sa br a· 
tlslavský zbor vypracoval k najvyššlm 
umeleckým métam. V stlčasnostt teleso 
vedte mladá dirigentka Jana Rychl6 ; po 
nevyhnutne j generačnej výmene člen
stva· dosahu je zbor opät sta b111zovaný a 
perspektlvny výkon, čo potvrdU aj ten
to polorecitál. Prirodzené, jasné a Into
načne čisté hlá sky, s dobrým rytmtc· 
k~m cltenlm, zapôsobili na jviac v efekt· 
nej Stračtnovej skla dbe Ubavky pri pa 
NDI a v !arte I. Zeljenku. Chýbal mt 
trošku viac uvolnený pre jav, väčš! výra
zový diapazón, hoci práve spomenuté 
skladby naznačujú, l!e dirigentka k to· 
mu postupne smeruje. 

Vysttpenle Detäého spev6ckeho zbo· 
na 1 Bakureiti bolo ari!lte Jednfm z vr~ 

cholov celého festivalu. Zbormajsterk.a 
Eugenta Va carescu Neculn je silná osob· 
nosf, s dlhoročnou praxou s detským 
z borovým spevom. Obdivuhodne dokáza
la kreovat prednes, v priemere háda m 
najmladšfch zo zúčastnených deti. Oča
rili muzikálne pianové r oviny až po tak
mer nečutelné pianissimo, ale a j oblé. 
fa rebné forte, výborná techntka a uvol · 
nený, detský preja v. Bolo zážitkom po· 
čut 1 vidief tieto deti. Oni nielen spie
vali, ale aj tancovali, t lieskali, dupkali 
a butlnovall, a to všetko s velkým ci
tom pre mieru a vkus. Rumunskt zbor 
zau ja l a j drama turgiou svojho prfspev
ku. Stýlovo a priezračne znejťíc! Mo· 
zar t čl Schubert doplňall sťíčasné zbory 
P. Ebena a detsky ladené skladby ru
munských autorov, kombinované s úpr a
vami rumunských Iudových plesni. Sčasti 
to Isté stlvtselo s vekovou kategóriou 
malých spevákov, ale zdá sa, že odklon 
od prllli n6ročnfch atičaanfch kompo· 
sfcll k fednodachiilm spevntat skladbám 

Je vyjadrenfm ai aúl!asnfcb teadeacU 
Rumunského roz~asového zboru. 

Stredajšie popoludnie patrilo Brati
slavskému detské mu speváckemu zbor11 
pri MDKO (dlr.: E. Sarayová·Kovál!ová) 
a Detskému speváckemu zboru Maďar
akého rozhlasu a televlzle (dir.: ). Re· 
ményi ). 

Bra tlslavakf detský zbor sa v porov· 
na ni s os tatnými telesami javU ako pred
stavttel tých tendenc!f, ktorých zás tan
cami st1, s prlhlladnu tfm na nár-odné špe
cltlká, Rumuni l Bulhari. Kým však tfto 
ma jú výborne technicky pripravený hla· 
sový mater iál, takže prfklon k detské
mu - jednoduchš iemu typu zborových 
kompozfclí nie je východisko z núdze, 
ale zámerný, Ideovo-drama turgický pro· 
gram, u bra tislavských deti je to skOr 
prispôsobenie sa momentálnym hlasovým 
možnostiam spevákov. Ale lnterpret!cla 
Suchoňových Lastovičiek ukázala, že ad· 
bor nUdne technicky l výrazovo nA· 
ročné skladby a zaradenie ta kýchto 

Z6ber zo záveru slá vnostného galakoncd rt u, na ktorom vystúpili v!í11t ky zí1častnené 
zbory. 

Z vystúpenia Folklórnej skupiny Velkého det11kého zbor u Ú!fCreduej htlevfzie a Vile: 
:nl•ovfiho roshlaau ZSSR v Moskve. Snfmky: z. Baš tová 

kom pozícU vo väčšom počte Iste podpo . 
rf rast výrazovo-technického potenciálu 
nášho dlhoročného a známeho detského 
speváckeho telesa. 
Maďarské deti, vychova né na KodA· 

lyovej metóde h udobne j výchovy, m.uzl · 
kálne, Intonačne perfektné a s dobrým 
technickým školenfm, pr lpra vlll postu· 
cháčom nevšedný hudobný zážitok. ta
filko programu tvorili zbory Kod61ya, 
podané 1 velkým vfrazovfm a dtnamJc
kým rozpätlm, ale rovnako kvalitne la· 
terpretovali af náročnú polyf6niu G. d& 
Paleatrinu a ). Galia. Stýlová a detailne 
vypra cova ná Interpretácia vyvrcholUa v 
citlivom prednese Vianočné kantáty [6 
časti l B. Brlt tena. 

Na poslednom koncerte v Kla riskách. 
vo š tvr tok 7. jtlla, vysttlpll v prvej polo
vlci Detský apev6cky zbor Cs. rozhlasu. 
v Prahe. Star š! brat bratislavského roz· 
h lasového zbor u sa preds ta vu v pr ogra
me, zostavenom takmer výlučne zo skla
dieb českých a utorov. Boli sme zvedavl 
na výkon tohto telesa, ktoré ovplyvnllo 
uj fo!'lmovante nášho zboru a je repre
zentantom vrcholného detského zbor ové· 
ho umenia v Ceskoslovensku. Al v tet· 
to sezóne absolvova l ntekolko zahranič· 
ných turné, spoluúčlnkoval na viacerých 
pražských vokálno-symfonlck~ch koncer· 
toch, pr ipravil nahrávku Machautove t 
omše pre vydavatelstvo Panton. 

Pražský zbor má možnost širokého vý· 
beru spevákov zo základne ta kmer dve· 
s to detí, z ktorých len asi tretina tvori 
koncertný zbor. Sa mozrejme je po tom a j 
väčšia kvalita hlasového ma teriálu. S6.· 
bor zaujal n'rol!nfm repertoárom, vel· 
mi pevnfm, vyrovnantm s6nukom a po· 
merne i lrokou dynamickou i kálou. Ur· 
čtté rezervy vša k cltlt v hlasove j tech
nike: na jmä vysoké registre neboli vždy 
dostatočne farebné a plastické. To sú 
však len nepatrné chybičky krásy v cel· 
kove výborne zvládnutom r epertoári. Pá· 
člla sa široká kantiléna v Mysllvečkovom 
Nokturne, prirodzený prejav v Ebeno· 
vých zboroch a vtipná, rýchla rytmická 
Lašská halekačka od O. Máchu. Skoda, 
že v tejto skladbe nevyužU dirigent C. 
Stašek možnost aj priestorového s tvár-
nenia. 
Záverečné Posels tv! Z. Lukáša , ná roč· 

ná kompozfcla so závažným filozofickým 
podtextom bola svojim obsahom vhodná 
skOr pre dospelých In terpretov. Pod cit· 
llvým vedenlm dirigenta však pražsk~ 
detský zbor dokázal vystupňova ť svoj vý· 
raz od ponurého pianissima až po mo
hutntl, burácajtlcu katarziu. 

V tento večer sa predsta vU a j. ďalš! 
vynika júci detský vokálny stlbor - Det· 
akt zbor Bulharského rozhlasu a tele· 
vlzie v Sofii. Zaklada tefom, umeleckým 
vedúcim a hlavným dirigentom telesa 
je Christo Nedfalkov, ktorý doviedol 
zbor k na jvyššfm umeleckým métam. Po
dobne ako u r uského stlboru, je hlavnou 
doménou Bulharov vf bornf hlasový fond, 
prleraznf, technicky vyi kolent hlaaovf 
materiá l, ktorý bez problémov zvl6dol 
vietky technické problémy. 

Zbor pod vedenlm dirigen tky Venet
zle Karamanovef predniesol skladby v~
Juône bulharských skladatelov s detskou. 
prfp. pionierskou tematikou, čo je, ako 
som už spomlnala, drama turgickým zá· 
merom te lesa. Bulharský r ozhlasový zbol' 
sl úži ako vzorový detský st1bor pre 
ostatné, väčšinou školské vokálne tele · 
sá a svoj repertoár zámerne prispôsobu· 
je technickým schopnostiam radových 
zborov. Samozrejme Interpre tova ný v 
Ideálnom zvukovom s tvá m enf. Skladby 
G. Kostova, P. Llondeva, M, Gavrtllna, A 
Tekelleva a Iných boli tematicky spä té 
so životom det!, ma li jednoduchú spev · 
ntl me lodicktl lfnlu a väčšinou r ýchle . 
pochodové tempo, pre náš lnterpretačn~ 
štýl snáď miestami prf llš jadrný, pred! · 
menzovaný pre jav. Deti však skladby In· 
terpretoval! s očividným zau jatfm a r a· 
dostou .a tak akoby podporlll názor. 
presud{#vaf v de tske j zbor ove j tvorbe 
kompozfcle vyššie uvedeného typu. 

O te jto otázke, ale aj o vývoji a dal
šom upla tneni detských rozhlasových 
zborov, Ich vzájomnom ovplyvňovani so 
skladatelml zbor ove j tvorby pre deti, sa 
hovor1lo na seminári, ktorý pripravil Cs. 
rozhlas pre dirigentov a dramaturgov 
zborov. ú vodný refer át z tohto poduja
tHI pl'f~dntesol Ma rián Vach, (uverejnlme 
ho v nasledujtlcom čfs le HZ 1. 

Stretnutie rozhlasových zborov ukon
čil záverečný galakoncert, na ktorom vy
s ttlp111 všetky ztlčastnené telesá. Skoda , 
že a spoň tento program nezaznamenala 
aj Cs. televfzla , ved málokedy máme 
možnost počuť tol ko reprezentačných 
detských zborových telies a na tak vy
nlka jtlcej ťírovnl. Bol by to Is te pre 
mnohých umelecký zážitok, a le na jmä 
pre mimobratislavské zbory aj lnšplrá· 
c:la do ďalšej práce. 

MARTINA HANZELOVA 



IX. Medzinárodná sútaž mladých operných spevákov v Sofii 
Profesorku Idu Cerneck6, lall61116 učttelku spevu na Kon1ervat6rlu v Bratl

alan vletel po1n6ma ako yynlkaj6cu pedagogičku, ktor6 Yychovala pre alo
venaké operné umenie plej6du opernfch apev6kov na čele 1 n6roclnfm umelca• 
Petrom Dvorlkfm, a ako ved6ca apeY6ckeho odboru prispela k dollahnutlu. le
ho Yynlkaj6cej pedasoslckel 6roYne. Preto ani neprekvapila sprba, le prof. Cer
nack6 posnll 1a !!lanku medllnirodnel poroty IX. MedllnArodnel a6(ale •I•· 
dfoh opemfoh apeYilrov v So(U, ., dňoch 17. J6na - l. J6la 1988, preto ••e 
tu polladall o roshovor. 

Med&ia6rodnel apadckej a6(ala v So
Ili ate 18 16čaatniU ul po druhf ra1; 
aajprY ako po1orontelka, tera1 ako 
i!lenka poroty. Zau.Jf•alo by a6a, aké m 
pravldl6 a6(ale? 

- SCifaž mladých operných spevákov 
vznikla v roku 1961, je medzinárodná, 
s vekovou hranicou do 35 rokov. Po
zostáva z troch verejných kOl, skladby 
musia byt Interpretované v pôvodnom 
jazyku. V prvom kole sa vyžaduje pred
nes lubovolnej opernej árie, umelej ples
ne a jednej skladby bulharského auto
ra; dčastnfc! druhého kola Interpretuj ll 
áriu z opery alebo oratória 17. pripadne 
18. storočia, z obdobia romantizmu a zo 
sdčasnej tvorby. Každý finalis ta má mož
nost zvoli( s! dve operné diela z reper
toáru Sofijskej národnej opery a v jed
nom z nich, podla výberu poroty, stvár
nlt hlavntl postavu. Ceny sdtaže sd vel
ml vysoké, laureáti dostávaj(\ ponuky na 
angažmán v Bulharsku a v Iných kraji
nách. 

Predsedom organizačného výboru je 
minister kultdry BĽR Georg! Jordanov, 
členm! stl významné osobnosti bulhar
ského umeleckého !Ivota. Predsedom 
medzinárodnej poroty je skladatel D!
mltr Tupkov, porotcami významn! oper
nl s peváci, pedagógovia, dirigent!, reži-

sér!, skladatella a kritici z celého sve· 
ta. V tomto roku to boll Arta Florescu, 
sólistka opery a profesorka Konzervató
ria z Bukurešti, B!serka Zvejlč, sólistka 
opery a pedagogička Národnej opery v 
Belehrade, V!sente Emlllo Montez Velas
quez, sóllsta opery v Caracase, mexic
ký dirigent Enr!co Bat!s, Mleko Taklza· 
wa, profesorka spevu v Tokiu, Pavel 
L!slts!an, profesor Konzervatória P. l. 
Cajkovského v Moskve, operná speváčka 
Ralna Kabaivanská, Robert Joachim Lang, 
riaditel štátnej opery v Berline, hudob
ný krlt!lt Sel'g!o Segalln!, editor a šéf 
rrancdzskeho časopisu Opera Internatio
nale, Antonio A•man, riaditel opery v Bil
bau, Djan Ll Tzuen, profesorka spevu v 
Pekingu, Ilja Jos!fov, profesor spevu v 
Sotu, Svetoza r Donev, riaditel Sofijskej 
národnej opery a ja. 

V i!om ridlte oaobltoa( a •t•nam tejto 
a6roi!nej ad(ale? 

- Na tohtoročnej sdtažl sa ztlčastnllo 
46 Interpretov z Bulharska, Velkej Bri
tánie, Venezuely, Vietnamu, NDR, Clny, 
Mongolska, Polska, Rumunska, USA, 
ZSSR, MĽR, Uruguaya, Francdzska , CssR, 
švajčlat'ska, Juhoslávie a Japonska. U! 
samotná prfprava a tlčast na sdtažl pri
spieva k umeleckému rastu, a to nielen 
šlrkou naštudovaného repertoáru a zdo-

Ida Cernecki 

konalovanlm svojich schopnosti , ale a j 
stretnutfm s významnými umeleckými 
osobnosťami, ich hodnotením a radami, 
poznanfm iných národných s peváckych 
§kOI. Velký význam pre mladých spe
vákov má aj prrtomnost manažérov sve
tových operných scén a festivalov. 

Napriek viacerým významným výko
nom Hlavná cena mesta Sofie nebola u-

delená. Prvé mies to v stltažl žien zlskala 
Ľjubov šarnlna zo ZSSR, druhá cena ne 
bola udelená, o tretiu sa rozdelili Bul· 
hurky Tatjana Šlvarová a Ofélia Ivano
va. U mužov prvtl cenu neudelili, dve 
druhé miesta obsadlll Thomas Wlttlng 
z NDR a Zhang-Ya-Lun z Crny, na 3. mies
te Sil umlestnll Bojko Cvetanov z Bul· 
harska. Osobitné ceny zlskall: Le Zhung 
{VIetnam) a Hans Peter Graf (Švajčiar
sko l za najlepšiu Interpretáciu bulhar
ského diela, Constanta Adriana Mestes 
(Rumunsko l za najlepšiu Interpretáciu 
diela stlčasného skladatela, ako najmlad· 
§l 11častnlc! S'lltaže boli oceneni GyOngyl 
Lukácsová (MĽR) a Orfej Petrov (SI:R)1 
ktorý sa ako najmladšl prebojoval do 
3. kola. • 

Muslm povedať, že .organizátori i čle
novia medzinárodnej poroty lutoval!, ft 
sa z Bratislavy nezdčastnll ani jeden sQ· 
taž!ac!. Je naozaj škoda, že táto sQ(at 
je u nás tak málo propagované, ved v 
sCičasnostl máme vera dobrých mladýcb 
operných spevákov, ktor! by mohli v me
d:z.lnárodnej konkurencii ziska( vysoké 
ocenenia. Velmi ma potešil záujem čle
nov poroty o hosťovanie v Bratislave ; 
Enrlco Batls prejavil velký záujem o di
rigovanie v opere SND, Vlsente Em!llo 
Montez Velas11uez, tenorista z Venezuely 
a člen poroty Cajkovského sl1taže v Mos
kve, by rád spieval v SND a juhoslovan
ská speváčka Blserka Zvej!č by rada 
konzultovala o pedagogických problé
moch. Tento záujem potvrdzuje, že Bra
tislava sa stala v opernom svete poj
mom a v!zttkou umeleckej kvality. 

-Ul-

Mozartova Praha • súčasnost a perspektívy nove i vokálne i sútaže 1 

Od mlnnl6ho roku m6 Praha lfallf leatlYal. Zatial Je lea batcafa, oproti l'fol
mu 1relému kolegoYl - Prallkel jari, ale vef•l llvotaachcapat a YynaUelav6. 

Bol to l(aatnf n6ped a vfbornt dramaturglckf ťah FOK da( Prahe cykUcké 
podujatie vea:onné Mo1artoYl. V16jomnt obdiv a 16aku genlilneho akledatera a 
,.Jeho PralanoYu nemohU aprftomnlť lepila, Del proatredafctvo• jeho vlaltnel 
hudby. A tak ul po druhf ra1 dominuJe 1ačlatku pralakébo Kult6meho leta• cyk
lu• koncertoY a prlllehavfm n6:nom Mo1arto•a Praha. Jel a6čaafou Je celo
lt6tna apedcka a6ťal, ktorej umeleckfm, orsaaiaačnf- l fliUUH!nfm garantoa 
le Symlonlckf orchaater hl. m. Prahy FOK. 

Do poroty tohtoročneJ a6ťale ponall uaporiadatella alovanlk6 koacertn6 apa
vAčku a yokilnu pedagogičku Evu BlahoY6. Polladall ... e Ju, aby nalfm !!ita
telom prlblfllla toto zaujlmavé podujatie. 

- Mozartova spevácka stltaž prebieha
la od 30. 6. do 3. 7. ako tlvodné podu
jatie Mozartovej Prahy '88. Tento hudob
ný festival tvorilo štrnást koncertov, 
dramaturgicky postavených na dielach 
W. A. Mozarta a jeho stlčasnfkov. Až 
na výnimky v nich t1č!nkovall česk! só
listi, komorné a orchestrálne ensembly. 
Spevácka sd(af bola minulý rok kon
cipovaná ako národná, v tomto roku 
mala už celoštátny charakter. 

Je to jediná monotematická spevácka 
sdtaž u nás, nodmienkou 11čast1 je na
študovanie 4- 5 Mozartových skladieb 
rôzneho žánru. Stltažf sa v troch ko
lách: prvé dve stl nevere jné, tre tie -
verejné kolo, sa koná v rá-mel jedného 
z festiva lových koncertov. V tomto ro
ku fina lis tov s prevádzal orchester praž
ske j Komornej opery s dir igentom Pav
lom Pokorným. 

Mosartoye Yok6lae akladby YyladuJ6 
lpeclllckf, ltflovo Yyhranenf apftaob In· 
terpret6cle. Je u n6a doatatok mozartoY
akfch lnterpretoY? Kto vletko aa mohol 
na a6(all 16čaatnlt7 

- Súťaž nie je určená len profeslo· 
nálnym spevákom. Zúčastni( sa m Ožu a j 
~tudentl konzervatór!! a vysokých hu-

V auguste si celd na~a kultlírna vereJ
nost pripomina 125. výročie založenia 
Matice slovensk eJ, PT'VeJ celarúlrod-net 
kultúrneJ ln~tltúcle {časopis Hudobný ži
vot pri teJto prlležitosti uver eJnil v pr 
vom polroku prispevky V. SedltlkoveJ a 
E. Muntdga o činnosti hudobn~ho odde
lenia). Pri tef vzniku stella v popredt pre
dov~etkým mymenka podporova( v ne
lahkých podmi enkach sl ovenskú kultú
ru, umenie, vedu, aktlvne sl edova( ich 
formovanie a rowiJanie. V súčasnosti sa 
zamer/tUJa už ako vedeck~ pracovisko na 
zdanlivo pasivneJ~iu, no pre udržiavanie 
ndrodnej k ontinuity dôležitú činnost do
kumentačnú, bibliografickú, atc!., s roz
~1-renim zdberu aJ na Sl ovdk ov, žiJP!cich 
v zahranič!. S tým súvisi at JeJ zdkladnd 
orl entelcla, ktorel zdkonite pre~la od oži · 
vovanla zeluJmu o zbieranie preJavov ru
doveJ kultlíry ako tedneJ z prametlov a 
slíčastt kult líry nelrodneJ, od starostli
vost i o slovensk~ umenie, rozvitaJúce sa 
spočiatku na amat~rsket bdze, až k dne~
ným úloMm, ku kt orým patri naprtkl ad 
uchovdvanle a spracovani e bohat~ho fon
du lnfor melc it o slovensk eJ kultúre, pra
metlou a i . Konečný zmysel a dosah jet 
pôsobenia nastelva až v konkr~tnych kon-
taktoch s vereJnosťou. Oživovanie 
mftvych faktov ukrytých v archivoch, 
sprlstuptlovanle odborných poznatkov ;e 
dnes napokon velmi aktudl ne l v ~lr~tch 

Eva Blahovi 
dobných škOl ; jediným ohranlčenlm je 
veková hranica 32 rokov. POvodne sa 

Príspevok 
súvislostiach. Pl ati aJ na populartzdciu 
najnov~ich poznatkov spoločenských 

v ied, týk aJlíctch sa na~et minulosti. 
To v~etko u ndznakoch, symbolicky, 

pripomenul program s rovnako symbolic
kým nelzvom Rodostrom ndroda { scendr 
a r~žia Viliam Grusk a, pr ipravilo Minis· 
terstvo kultúr y SSR, Matica slovensk d, 
tJ spoluprdci so Slovk oncertom), uvede
ný 5. jlína v opere SND. Ako Jeden z 
prispevkov k tohoročn~mu výročiu Ma
t ice sloven.<~ket odznel pôvodne v rdmci 
Júnových Turčianskych sldunostl v Mar
tine. 

Monumentdlna sc~nickel f reska bola 
výpoveďou o koretloch a uy tvdrani slo· 
vensk~ho nelrodn~ho vedomia v feho roz
manitých podobdch a preJavoch, ako sa 
f ormovalo na pozad! zložitých a často 
protirečivých vplyvov, premien v priesto
re stredoeurópsk eho teritória, v napätl 
medzi regionellnym i a nadnelrodnými cha
ralcter lst ikami. Z hlbky času vystupoval i 
jednotliv~ historick~ udal osti, sprduy o 
nich, reakcie na ne; suedectvd o zloži
t osti kultlírno-spoločenských pohybov n(( 
na§om územ!, poznačenom častými mig 
rdciami, kolonlUlciami, presunmi a ná-

prihlás!lo as! tridsa( sútaž!ac!ch, no via
cerých napokon odradlla výlučná orien
tá cia na Mozartovu tvorbu. Spieva( Mo
zarta mOže totiž len spevák s vyntkajtl
cou technikou a kvalitou tónu·; priezrač
né Mozartova hudba vyžaduje muzikálny, 
Inteligentný a štýlovo čistý prednes. Mož
no a j z toho dôvodu bol! takmer všetc! 
t1častnfcl sd(aže profesionáln! umelci -
sólisti operných č! operetných divadiel. 
Výnimkou boli Jen trt žiačky - poslu
cháčky VŠMU. 

Zaujfmalo by a61, kto okrem da, bol 
členom poroty a ak6 bolo poradie a6ťa
llacicb. 

- Predsedom poroty bol dr. Ladislav 
Slp, členmi nár. um. Jana Jonášová, zas!. 
um. Jlndi'lch J!ndrák, dirigent ND Pi'e
mysl Charvát a hudobný kritik dr. Vla
dimir Bór. 

Osobitne sa hodnot!li výkony mužov 
1 !len. Vltazom v ka tegór!l mužov sa 
sta l sóllsta opery SND Ján Ourčo, dru
há cena nebola udelená, ako tret! sa 
umlestn!l sólis ta Janáčkovej opery v Br
ne, Vladimir Chmelo. V ženskej kategó
ri! sa prvá cena neudelila , druht1 cenu 
rozdelila porota medz! Máriu Koblelsku. 
poslucháčku 2. roč. VŠMU a Martu Fllo
vtl z Prahy, čestné uznanie zlskala poslu
cháčka 3. ročnlka VŠMU Božena Ber
kyová. 

Obe ocenené apedčky 1 VSMU 16 nie 
ilačky. Speclal11ul6 18 al ., lbidlu na 
mo1artonk6 interpreticlu? 

- Základom každej vynikajúce j vokál 
nej interpretá cie je kvalitná hlasová 
technika, správne tvorenie tónu, práca 
s dychom. V Mozartových skladbách sa 
každý technický nedostatok !hneď pre 
javi. No dobr9 technický základ a cit 

výročiu 
vratmi. Program staval na využiti po 
znatkov z viacerých spoločenských vletí. 
s úsll1m pretlmoči( ich do sc~nlcky po
soblv~ho, pestr~ho a dl vdcky prttaW 
u~ho tvaru. [Na Jeho prtpraue sa zúčast 
nll rad odborných poradcov - f. Klím
k o, f . Sirack ý, f . T ibenský, f . Zudel, 
V. Kopčan - a ~lroký ok ruh ctaWch 
spolupracovnik ov.) Ich zoraďovanie v!l 
chddzal o z dôslednej chronologlcket pu 
stupnosti od prvých zmienok o Sl ovu 
noch, cez nelzory na formovanie sl oven · 
sk~ho etnika, až po r ok 1918. V progra
me bol o vyuú tých viacero zdroJov : pre
dov~etkým pramene, archivne dokumen
ty, prelce z histórie, doplnen~ navy~e 
cltdtmi z literelrnych di el s nelrodno-his
torlck ou temat i kou, výpoveďami význam· 
ných osobnosti - umelcov, historikov. 
Ak o celok program uychddzal z pozo
ruhodne/ my~llenky dopl tlouat reč 
faktov, dokumentov, živým pre;avom 
autentick~ho hudobn~ho fo lk l6ru, a na;
mä voľným rozprelvanim teho pôvodných 
nositeľov z Jednotlivých regi ónov Sl oven 
ska a Sl ovdkov zo zahraničia, predstu 
uitelov na;star~et generdcie. A naopak, 
zasadiť ľudovú kultúru du ~irslch spo/o 

pre štýl vyžaduje stvárnenie 1 ostatn9ch 
diel vokálnej l!teratdry. Moje žiačky sa 
dobre umlestnill aJ v sdtažlach, kde 
spievali celkom odlišný typ repertoáru. 
B. Berkyová je vrtazkou [v l. ka t.) tob· 
toročnej Celoštátnej stltaže M. Schne!· 
drs-Trnavského a v medzinárodnej Dvo
i'ákovej stltažl zlskala tretiu cenu v 
l. ka t. (druhá nebola udelená). M. Ko
blelska bola v ll. kategóri! na sdtati 
M. Schneidra-Trnavského tretia, pri ne· 
udelen! druhej ceny. V sdčasnostl učlm 
na VŠMU piatich žiakov a všetc! sa už 
v speváckej konkurenci! dokázal! výraz
ne prejavU. 
Vr6ťme 18 Ylak aa 1har k prallk•f 

a6fall. Myalfte li, le m6 perapektiYu pn
aadiť aa popri ul exiatujdclch Yokilaycll 
aáťa!lach u n6a, pripadne aj ., 1ahra· 
nlčf? 

- Usporiadanie Mozartovej SQeváckel 
stl(aže považujem za mimoriadne význam
nd lnlc!atrvu v domácom, ale perspektlv
ne aj medzinárodnom hudobnom živote. 
Praha, ako Mozartova mesto, má Ideálne 
predpoklady rozvlja t pestovanie jeho die· 
la najmä pre svoju autoritu jednej z 
na jvýznamnejš!ch hudobných metropol, s 
dos tatkom kvalltných hudobných tel!es, 
nevyhnutných pre náležlttl prezentáciu 
mladých spevá kov. St1taž kladne ovplyv
ni a j tlroveň koncertného spevu predo
všetkým klasického repertoáru, no 
hlavne mOže ož! vit š t9lový . prednes kla
s ic kých opier, ktoré by čas tejšie mali 
profilovať v dramaturgii našich oper
ných divadiel. Mozartova sCI(až má reál
nu šancu stat sa dominantným podujatlm 
.nášho vokálneho umenia, s per spektlvou 
medziná rodnej tlčast!. Dvesté výročie Mo· 
za rtovho dmrtla r. 1991 je na to najlep
šou prfležltOS(OU. 

Pripravila: MARTINA HANZELOVA 

čenských a historick ých väzieb. Azda až 
prim pestrel mozatka sl edovala jeden 
c iel; v programe celkom zreteľný -
konfrontoval a dapltlat pamät archivov s 
tudskou pamät ou a "pamäťou" folklóru. 
St rohú reč faktov, histor ických doku· 
mentov tak vhodne striedala ž/vd, Indlvi
dudl na výpoveď [ osobnd hlst~riaJ /!lo
veka, hovoriaca prostrednictvom zdan· 
llvých detailov o zelk ladných životných 
hodnotdch, bez sklznutla do sentimentu. 
Program, monumentellny skôr rozsahom, 
r ~mou , l!i počtom líčlnkuJlíclch, v pod· 
·ore vychd_d zal z komorneJ~le l adených 
. fJOUedt. Piesetl a hudba v pomerne 

•estreJ skladbe v r1om nadoblída stU!as· 
ne funkciu Ilustračnú, atmosf~rotuorn~. 
est etickú - od obradovet morenove/ 
piesne z Liptovských Sliačov, cez zvuk 
handrdrsk eJ ptUalky, až po slávnu Svlh· 
rovsklí, čl osobitý repert odr sl ovenských 
vystahovaicov v zahraniči. 

Možno sl predstaviť aJ in~ spôsoby, 
prtstupy k spracovaniu t~my, či k výbe· 
ru materiellu. Uvedený program te Iste 
len Jednou z viacerých možnosti u hla
dani vhodných sptJsobov popularlzovania, 
sprlstuptfovanla poznatkov o na~et ddv 
neJ l neddvnej minul osti . UkazuJe sa 
u~ak-f.ko velmi potrebný, už i preto, ~e 
dnes sa začina čoraz čast e/~ie pripoml· 
nať absenci a vrstvy tzv. hist orlck~ho ve
domia u ~lr~eJ veretnostl . - URB-
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ZAMOCKÉ HRY 
ZVOLENSKÉ 

Tohtoročná operná časť jubUejného 
XV. ročnika Zámock9ch hier zvolensk9ch 
priniesla náročnú, ale premyslenú dra
maturgiu, množstvo h odnotných umelec
kých výkonov, vzrušujúcich zážitkov, ale 
aj možnosti porovnáv&nla, uvedomenia 
sl pozltivnych v9sledkov práce hosťujú· 
clch súbor ov a sólistov t nlektor9ch ne
dostatkov. Konala sa v dí\och 27. júna -
3. jtlla 1988 v priťažUvom prostredi zvo
lenského zámku. 

Olivla Stapp (Ablgall) a Paolo Gavaoellt 
(Nabucco) . Snimka: P. Danko 

Dramaturgia bola zameraná na tri ope
ry G. Pucciniho - Edgar, Bohéma, Tosca 
- a operu Nabucco od G. Verdiho. Náv
števn!kom poskytla možnosť zozniUnlť 
sa s málo známou operou Edgar (ce io
štátna premiéra v DJGT 22. 4. 1988 ), po
zrie( sl tri z hodnotn9ch a ťažlskov9ch 
diel sve tovej opernej literatťíry a nároč
nejšim aj možnosť s ledovania v9voja 
Pucciniho hudobno-dramatickej výpove
de a porovnanie hudobnej reči oboch 
prezentovaných skladatelov. Predstave
nia mali pr lmer nml obsahovťí a umelec
kl1 gradáciu s ťíčlnným vyvrcholen!m v 
posledných dvoch večeroch. Inscenáciu 
opery Tosca Interpretovala Opera SD Ko
šice s dirigentom Borisom Velatom, 
ostatné die la uviedla Opera DJGT Ban· 
ská Bystrica s dirigentom zas!. um. Ml· 

roslnvom Sm!dom, oba súbory s domáci
ml a hosťujúcim! sólis tami. 

Predstavenie opery Edgnr (27. 6.) mn
lo vyrovnanú, solldnu llroveň, a to nielen 
pre dobré lnterpr:_etnčné výkony celého 
ensemblu, ale aj vďaka adekvátnemu re
žijnému, hudobnému a scénograC!ckému 
tvaru Inscenácie, ktorý pôsobi stmelujú· 
co, vyhýba s a slabým miestam diela, vy
zdvihuje jeho hudobné pozlt!va a Inter
pretom poskytuje dobré možnosti upla t · 
nenln. V hlavných postavách účlnkova)l 
Ján Zemko (Edgar). Tamara Brummero· 
vá (Tirana ). zasl. um. Dagmar Rohová 
(Fidélia ). Martin Babjak (Fr ank) a Ml· 
kuláš Doboš (Gualtierol. Zvlášť ma za
ujali výkony predstavlteltek ženských 
postáv - D. Rohová pr!značnou sebaisto
tou, leskom tónu a kulttlrou prejavu, 
T. Brummerová plnokrvným hereckým, 
speváckym a výrazovým stvárnen!m. 

Dalšie dva večery tvorll1 predstavenia 
Pucciniho Bohémy - 29. 6. so štýrml 
hosťami: v postave Mimi sn predstavi
Ja mladá tallnnska speváčka Alessal}dra 
Mnestrello s dobrým, pr!jemne znejúcim 
sopránom, širokým volumenom, výbornou 
technikou, a le s malým hereckým zásto
jom. Partnerom v ťílohe Rudolfa jej bol 
rumunský tenorista Mlhaly Zamflr s me
nej výrazným, ale vďaka dobrému nará· 
banlu s dychom, nosným hlasom, tnter
pretujúclm svoj part v štýle taUanskeho 
bel canta . Musettu ~várnlla Elena Holič
ková a Colllnn Rastislav Uhlár, sóUstl 
Opery SND, oba ja spievali v talianskom 
origináli. Rovnocennými partnel'lml Im 
boli domáci sólisti - M. Babjak v ťílohe 
Marcela a M. Doboš v postave Schau
na rda, ktorl s vojimi výkonmi úspešne 
obohat111 predstavenie. Zahraničn[ hos
tla, zrejme v snahe využit svoje hlasové 
možnosti, upla tn111 .lrázovanle a tempá 
podla vlastného cltenla, svoje árie, naj
ma v prvom dejstve, spieva li pomalŠie, 
než sa zvyknú Interpretovať, čo bolo na 
ťíkor Ich ucelenosti a ťíčlnnostl. Patri 
ku ctl dirigenta a orchestra, že sa Im 
citlivo prispôsobovali. Nemožno ob!sť 
r ytmický nesúlad v druhom dejstve 
(zbor!). ktoré v dOsledku toho ako ce· 
lok utrpelo. Posledné dve dejstvá však 
vyzneli hudobne l dramaticky pôsobivo, 
s ťíčlnnou výrazovou gradáciou. 

Z hladiska s ledu jednot ltvých opier sa 
dalo očakávať, že predstavenia Tosky v 
podani košické ho sťíboru ( 30. 6. a l . 7. l 
vytvoria dramatický vrchol trojice Puc
ciniho diel. Nestalo sa tak, hoci hos(ujťí· 
cl sólis ti v druhom preds tavenl vytvori· 
U pre to predpoklady. V Interpretácii 
dirigenta a orchestra chýbali dramatické 
napätia , dynamické, farebné a výrazové 

kontrasty, prtmerane)Sie rrázovante a 
niekde aj tempá, ako aj vyjadrenie od
Ušnostl rOznych charakterov postáv a 
situáci!. V skupine sláčikových nástrojov 
sme postrehli miestami nečistú lntoná· 
clu a u plechových dychových nástro
jov až prlvelml drsnú zvukovosť. 

V mimoriadne náročných 'tl.lohách Tos
ky, Cavaradoss\ho a Scar-p\u sa vzacne 
zišli sólisti, ktorých zovňaj~ok vynikajú
co korešpondoval so stvát'i\ovantml pos· 
tavaml. Z hosU zažlarU mladý taliansky 
tenorista Mario Malagnlnl ako .cavaŕa-· 
dosst, obdarený talentom, pekným zja
vom, krásnym hlasom, navyše disponu
júc! výbornými techntckfml p_redpoklad
ml. Pre.dstavltelkou Tosky bola Sólistka 
Opery SND Anna Starostové, speváčka 
s kultivovaným dramatickým sopránom, 
hlavne vo vysokých a stredných polo· 
hách, s mankom v hlbkach l v registri 
(spieva la v tallančlne) , ktorá z charak
teru tejto postavy zv9raznlla, trocha jed
nostranne, najmä lásku, bôr a utrpenie. 
Scarplu s ugestlvne s tvárnU Talian Gab
rlelle Florest~ so sonórnym barytónom 
a s adekvátnymi možnosťami dramatic
kého prejavu, ktorý v hereckom s tvárne
n! nena~lel vždy prlmera,nú odozvu u 
Tosky. 

Posledné dve predstavenia (2. a 3. 7.) 
patriU opäť banskobys trickej opere a Ich 
ťíspešnej lnscenácU Verdiho Nabucca. 
Znova potvrd111, že dielo naštudovali a 
uvledll vynlka jllco ~o všetkých zložkách. 
Sobotňajšie predstavenie bolo kompakt
né, m alo správnu gradáciu, aj vďaka or
chestru, ktorý sl a j nal)rlek velkému 
chladu a vlhkosti udržal člstťí Intoná
ciu a potrebný výraz. V hlavn~ch 1ílo
hách dominovali velmi dobré výkony 
stáleho hosťa Inscenácie Pavla Mauréry
ho (Nabucco). Márie Murgašove] (Abt· 
gall, obaja splevaU v taliančine) a Ml· 
kuláša Doboša (Zacharláš ). Na úspechu 
večera sa vš ak podle lall at ostatn! sóUs
tl - J. Zemko (lzmall), B. Lenha rdová 
( Fenena ), A. Bys tran (Velkňaz). P. 
Schneider ( Abdallo) a J. Vaš lcová (An
na ). 

Záverečné nedelné predstavenie .napl
nllo bez zvyšku všetky očakávania a 
mysl!m, že celkový- výslednf tvar a ťíro
veň možno smelo hodnotlf európskymi 
kritériami. 

Ak som dosia l pr! každom zahranič· 
nom sólistovi konštatovala obdivuhodnú 
technickú pripravenosť, pla t[ to aj o 
hosťujúcich umelcoch tohto večera. Ten
to predpoklad tm dával možnosť ako· 
kofvek uplatniť a tvarovať sv.oj hlas 
podla charakteru, výrazu a kona!lla 
stvárňovanej postavy. Zvlášť výrazne sme 
sl to uvedomili pri podmanlv~ch spe· 
váckych a hereckých kreáciách .americ
kej sopranistky Ollvle Stappovej v lllo· 
he Ablgall, ktorá presvedčlla, že je jej 
jedinečnou lnterpretkou. Nabucca vo 
svojej javiskovej premiére famózne 
s tvárnll tallans ky barytonis ta Paolo Ga
va nelll s krásnou farbou hlasu a vy
rovnanosťou registrov vo všetk~cb po
lohách, perfektnými výškami 1 hlbkaml 

ofily 
adých BLAŽENA HONČARIVO .. Á 

Po absolven tskom predstavenl Blaženy 
Honi:.lrlvovej, ktoré bolo v má ji 1987, 
som o tejto nádejne j režisérke nap!sala: 

,.Honi!arivod je typom re!isérky, kto· 
li má premysleof plán iosceoácle -
a neponecháva Yietky zlo!ky leo na 
•laatné sily čl rleieoie. V tomto zmysle 
11 tli!lone oprela o choreografiu sk11aeaet 
Eleny Záhorákovej a. h. a o pohybová 
spoluprácu Heleny Jurasovovej, ktoré 
mail tla! noj podiel na tom, le sme 
•IdeU inscenáciu priam s profeslooálny
ml parametra mi. AJ výtvarná zlo!ka sa 
•ymykala be!ným mo!nostiäm i!i amb(· 
ci6m l tudentského predstavenia. Prosté, 
ale Invenčné rleilenle scény s dokonale 
'}'pracovanýml rekvizitami i kostýmami 
(Jan Hočarlv a. h. ) oaruilllo predstavy, 
le podobné predstavenie sa nutne skladá 
1 pozbieraných .,fundusových" kompo
aentov . . . Hončarlvová nič neponechá 
úhode - a tak je to i v práci so spe
•6kmi, kde vidieť amblclu mladej reli
lérky, vlasť ich aj po stránke vfrazovo
hereckej. Zmysel pre komično, niekedy 
l netypické obsadenie zvyi ujú kootra
pnkt a dojem v diváckom vedomi." 

Blaženu Hončartvovú, absolventku Ka
tedry koncertného a operného spevu a 
opernej réžie VSMU r . 1987 (v triede 
Branislava Kriš ku l som však nesledo
vala Iba počas jej absolventského nn
!tudovnnla MUlôckerovej komickej ope
ry .,Diana" v Divadelnom štúdiu VSMú. 
Už predtým mala v rámc! Fragmentov '83 
podiel na úspechu krátkej opery Ger · 
barda Auern ,.Spovetf Dona Jua na", kde 
robila libreto a réžiu, nasledovali dalš ie 
Fragmenty '85, zos tavené zo scén opier 
a operiet pod názvom .,Celý sveí je Iba 
divadlo ... " - a lebo Shakespeare trochu 
Inak. Tu využila citá ty zo známych hier. 

ktoré pospá ja la prózou a celé ,.dielko" 
zrež!rova la. Hovorilo sa o nej ako o ver
kej .nádeji - navyše je j osoba bola oko· 
renená zvláštnosťou, že po Drahomfre 
Bargárovej je to druhá žena - · operná 
režisérka na Slovensku. Ešte pr ed a b· 
solvents kou .,Dianou" mala neobyčajný 
ťíspech opera ,.Skriňa", kde (podla po
viedky G. Gorina .,Skrytou kamerou" ) 
spravlla libreto a Rudolf 1Ger1 naň skom
ponoval hudbu. Opera-burleska, dj tak 
by sa dala nazvať táto bláznivá, no v hlb
ke vlastne velmi kritická výpoveď o 
., jednom ťírade", ktorý mOže by( kde
kolvek u .nás, ba možno ho dakedy za
meniť aj za Iné pracovis ko, kde sa "ma 
ká" vtedy, keď hrozi .,revfzla" s krytej 
kamery. Je to vlastne takmer gogofovsk9 
pr!beh ... Recesia, nadsádzka, rahký tón 
tu vypovedá o vážnych veciach naše j stl· 
časnosti. O jednodejstvovťí Skriňu sa ča 
som začala zauj!mať aj Komorná oper a 
SF, a tak sa v sezóne 1988-89 má dostat 
do repertoáru tohto experimentá lneho 
divadla - spolu s Dlbákovým Svletnl· 
kom. 

Vrátim sa však k mladej režisérke. 
Jel záujem o operné divad lo sa for
moval už nn košickom konzervatóriu , 
kde štJldovala v rokoch 1975-81 klav!r s 
gitarou. Tu začala lntenzfv.nejšle chodU 
na s kúšky do divadla, až sa napokon 
stala asis tentkou zas!. um. Ladislavovi 
Holoubkovl pri šttldlu jeho opery Bačov
ské žarty (v sezóne 1980-81 l . Rada na tú 
dobu spom!nn a teš i ju, že v sezóne 
1988-89 bude režisérkou večera, zosta
veného košickým SD práve k 75-ročné· 
mu životnému jublleu L. Holoubka. Bu· 
de to prierez jeho komornou, koncert· 
nou a baletnou tvorbou. Blažena Honča 
rlvová má na ,.s tarosti" Inscenovanie 
l. polovice - čo bude pre ňu nielen 
pocta, ale l vs tup na svo je nové pôs o· 

blsko. Od nove j sezóny sa totiž stáva 
režisérkou opery SD v Košiciach. 

Je j štúdiá na VSMU (v rokoch 1982-
87) boli ťíspešné. Ukončlla Ich nielen 
Mlllôckerovou Dianou, a le 1 diplomovou 
prácou .,Humor v opere". Okrem teore
tických sond od tejto témy mala Hon
čarlvová velký tr omf: okrem š tyroch ka
pitol teoreticko-ana lytlckého charakteru 
mohla v prHohe zverejniť svoje dve llb· 
retá k čapkovskému s tvárneniu Juana 
l pri Auerovej opere totiž čerpala t. 
Apokryfov K. Capka l a ku Geri ho Skrini. 

St<,oda, že je j vlohy nevedela využit 
spevohra Nove j scény, kde už počas pos· 
Jedného ročnlka VSMU pracovala ako 
dramaturg (titulom). no v praxi ako 
lektor. Blažena Hončarlvová v sezóne 
1988-89 odchádza do .Košic - v nádeji, 
že sa tu dostane k práci, ktorťí by chce
la robiť s e lánom a pln~m nasaden!m: 
t. 1- k réžll 1 llbreUs Uckej práci. Nová 
scéna - l pri niektorých trpkých po· 
znanlach - jej dala možnos( s kontakto
vať sa s mnohými zaujfmavými luďml 
zvlášť spevoherného žánru. Rada by v 
budúcnos ti roblla nielen operu, ale 1 ope- . 
retu, muzikál . . . Zvlášť sl cenl t!mov'tl. · 
prácu skúseného Borisa Slováka , Petra 
Oravca a celého kolektivu spevohercov 
pri pr!pruve hudobnej balady Cigáni !dt1 
do neba. Pr e Blaženu Hončarlvovll nasta l 
čas samotnej práce, výhier l prehier na 
profesionálnom javisku, čl v štťídlu. Spo
lupracuje totiž a j s r.ozhlnsom a te levi
zlou v Bratis lave a televlziou v Koši
ciach, kde sa črtajťí perspektfvy tvorby 
zauj imavých relácii. 

V minulom roku v Prešove režfrova la 
operu českého autora )!Nho Smolku 
,.Hra o zuby" . Dnes 28-ročnťí režisérku 
čaká v tejto sezóne previerka talentu -

Aleuaadro Verduccl (Zacharl6i). 
Snimka: P. Danko 

a Istou Intonáciou. Tento mimoriadne 
talentovaný spevák a j napriek mladému 
veku ( 33 rokov) upúta l aj zrelým herec
kým prejavom, zvláš ( v scénach Nabuc· 
covej pomätenosti. V postave Zachariáša 
sa predstavu dvadsaťsedemročný Talian 
Alessandra Verduccl s objemným, per· 
spekt!vnym basom, zatial s Istými rezer
vami v hlbokých a vysokých polohách, 
ako a j v hereckej akcii. Fenenu spieva
la v orlglnáll Ida Klrllová, sóllstka SND 
s pekným, vyrovnaným, hutn9m mezzo· 
sopránom, avšak bez hereckého vkladu, 
ktorý st a j táto postava vyžaduje. Posta
vu Izmalla Interpretoval s fubný brnen
ský tenoris ta Mllan Voldrtch. z domá
cich sólistov llčlnkovall S. Turňa (Vel
kňaz ), A. Stopková (Anna ) a P. Schnei
der ( Abdallo). 

Osobitne treba ocenlt orchester Opery 
DJGT, ktorý počas tohto, ale a j pred
chádzajúcich predstaven! hra l kulti vova
ne, disciplinovane a výrazovo 11člnne, 
ako aj výkony zasl. um. Miroslava Smi 
da, ktorý s voju nela hkú lllohu (5 pred· 
staven!, hos fu j1íc1 sólis ti l zvládol na vy
sokej umelecke j a profesionálnej ťírovnl. 

Možno poveda (, že XV. Zámocké hry 
zvolenské boli nie len úspešné, ale zna
menali a j kva llta t!vny vzostup v drama
turgickej a Interpretačnej ťírovnl 1 v 
ťíčastt hosťujúcich umelcov. K dobrému 
priebehu prispela a j skutočnost , že vďn· 

. ka pomerne priaznivému počasiu mohli 
odohrať všetky predstavenia, ale aj bo
hatá 11časť a velký záujem nielen do
mácich, a le a j zahraničných návštevn!
kov, ktor! živo reagovali na dobré vý
kony a vytvorili výbornťí atmosféru pre 
ťíčlnkujťíclch. Možno sl len želať, aby 
sa vzostupný trend tohto ojedinelého s lo· 
venského festivalu aj naďalej udržal. 

MARIANNA BÄRDIOVA. 

Inscenácia Mozartovej Figarove j svadby 
na pôde Státneho divadla v Košiciach. 
A v Komornej opere SF má pripravi( 
vo februári 1989 dve krátke opery - už 
s pom!naného Gerlho Skriňu a Dlbákov 
Svie tnik. Je to pekný š tart - hoci naň 
bolo treba chvllu čaka( a overovať sl 
talent hoci s Chlapčenským fllharmonlc · 
kým zborom pri štylizovanej lnscenác!l 
Loosovej Opery o kaminku (v april! 
1988). a lebo televiznymt Spievankami , 
čl prierezom Nedbalový'ml operetami pre 
košické telev!zne štťídlo. 

Ak vltame vstup novej mladej osob
nosU nn naše operné javisko, mail by 
sme sa tešiť, fandlf jej, pretože vo s fére 
opernej a spevohern e j réžie nám mladú 
krv treba. TER.:ZIA URSINYOVA 
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RE CEN 
Variácie na tému. Verdiho Falstaffa 

Rytier Sir John Falstaff - nesmrtelná postava Sha
kespeara a niekdajšieho Wlndsoru, zavltal k nám skoro 
sťičasne v obidvoch svojich hudobn9ch podobách. Najprv 
sa zjavil na scéne SND s hudobnou charakterizáciou 
Otta Nlcolala v jeho komickej opere Veselé paničky 
z Wlndsoru a vzápät! na pultoch predajni gramoplatnl, 
ale už s hudobnou tvárou, ktorej obrysy načrtol Arrigo 
Bolto a zvečnil Giuseppe Verdi, vo svojej lyrickej ko
médll Falstaff. 

K9m ale na prchavé Impresie nenáročného divadelné· 
ho večera lahko a bezbolestne zabudneme, gramofónová 
nahrávka znamená .,večnosť", ktorej krásu môžeme opä
tovne a lubovolne často vychutnávať. Treba pochváliť 
Supraphan, že v rámci svojej licenčnej politiky siahol 
práve po tej to vrcholnej korune skladatelov9ch diel a 
umožnil, aby sa aj zbierky našich dlsko!llov obohatiU 
o Verdiho geniálnu rozldčku s javiskom a so životom. 
Tento nov9 pr!rastok v mojej diskotéke ma Inšpiroval 
k tomu, aby som sl postupne vypočul a porovnal tri 
komplety tohto jedinečného diela. Jedná sa konkrétne 
o nahrávky s Arturom Toscan~nlm (1950) , Herbertom 
von Karajanom (1956) a o najn:ovšlu, už digitálnou tech
nikou nahratťi ponuku Supraphonu s Carlom Maria Glu
llnlm ( 1982). 

Medzi osobnosťou a lnterpretačn9m pol'íat!m jednotli
v9ch dirigentov a reallzač.n9m t!mom spevákov panuje 
vyrovnaná názorová jednota. Je to prekvapujťice ziste
nie, ved napr. v pr!pade Artura Toscaniniho predsta
vuje táto nahrávka vzácnu v9nlmku - nie vždy stí 
Interpreti speváckych partov v Ideálnej rovnováhe s 
jeho genialitou. 

Charakteristickou v9slednou črtou Toscaniniho stvár
nenia Falstaffovho portrétu je akoby tvrdou ocelovou 
Ihlou vytvorená medirytina. Konttlry celého hudobného 
diania so železn9ml rytmami stl markantné a j t9m, že 
najvyššie napätie, ktoré s priam anatomickou presnos
ťou obnažuje najdramatickejšie žily Verdiho partltdry, 
je v hudobn9ch akciách - čo je typlck9 jav jeho 
Interpretačného št9lu. Najlepš!m pr!kladom na to je For-

dov monológ .,E sogno? O realta .. ", ale aj samotný 
monológ Falstaffa v treťom dejstve .,Mondo ladro -
Mondo rubaldo ... ". Konečné vyznenie diela v slávnej 
záverečnej ftlge .,Tutto nel mondo e burla", je skOr 
trpk9m tlšklabkom, ako uvolnen9m smiechom. Po tom
to v podstate tmavo kolorovanom obraze, zapOsobl svet
lo, jas a transparentnosť Karajanovej koncepcie ako 
vzácna jemná belgická čipka na obrazoch Fransa Hal
sa. To nekonečné množstvo náladov9ch ·odtieňov -
ktoré je vlastne charakteristickou črtou aj samo!Jnej 
parttttlry a textu Arrlga BoHa, je v jeho poňat! Ideálne 
stvárnené. 

Medzi t9mlto diametrálne odllšn9mt krajn9ml pólmi .• 
stoji volakde na polceste Glullntho koncepcia. Glullnl, 
po skoro pätnásťročnej absencu v opere, sa práve t9m
to predstaven!m vrátli do divadla. Amplltdda jeho v9-
razov9ch prostriedkov je oproti Karajanovmu poňatiu 
značne užšia, má však aj menej v9razné, zaoblenejšie 
konttlry ako u Toscaniniho, pritom ale z celého poňatia 
sršf bezproblematlcké, labužnlcke vychutnávanie všet
k9ch k1·ás a radost! života. Je to plnokrvné a nesmier
ne šťavnaté, javlskovtl atmosféru potvrdzujdce tlmoče
nie tejto jedinečnej partltdry. 

Ako som už vyššie naznačil, každá z t9chto r0mo
rod9ch, ale rovnako krásnych koncepcH, má svojho 
adekvátneho Falstaffa. Giuseppe Valdengo - v roku 
1964 sme mail možnosť a j na scéne SND počuť jeho 
stvárnenie Rigoletta - svojim objemn9m, tmav9m, no 
trochu .,such9m" barytónom, plne vyhovuje markantné
mu a tvrdšiemu Ideálu Artura Toscaniniho. Tito Gobl -
dodnes neprekonan9 Interpret tejto postavy, s neuve
rltelne širokou a nevyčerpatelnou škálou v9razov9ch 
prostriedkov, jemn9ch odtieňov, právom považovan9 za 
prvého speváka-herca, je najtdeálnejš!m partnerom Her
berta von Karajana. No a Renato Bruson, slávny bel
cantový··barytón našich dn!, krásnym, farbistým a vláč
nym hlasov·9m materiálom mOže tlmočiť part Falstaffa 
tba v spomenutej koncepcU Carla Marta Glullnlho. 

V podstate podobná cbarakterlstlka sa vzťahuje aj 
na troch Interpretov Forda. Je totiž priam nemysUtelné, 

RECENZUJE 
aby .,mäkk9" Leo Nucct (z GluUnlho nahrávky), obdart· 
n9 takisto nádhern9m hlasov9m materiálom, mohol na· 
hradlf dramatického, markantného, u nás menej zn6· 
meho amerického Franka Guerreru z Toscaniniho, alebo 
aj samotného Rolanda Panerala z Karajanovho stvárne· 
n1a. 

Kvarteto ženských postáv v tlmočenl Elisabeth 
Schwarzkopfovej (Allee Fordová), Anny Moffovej (Na· 
netta), Fedory Barblerovej (Mrs. Quicklyová) a Nan 
Marrlmanovej (Mrs. Mag-Pageová} - td tstd dlohu spi• 
va aj u Toscaniniho, je na nahrávke s Karajanom po 
farebnej stránke Ideálne zladené. Pritom ale per mia· 
dostl a pOvab nevinnosti Nanetty lntenzlvnejšle a viero
hodnejšie vyžaruje z Interpretácie Barbary Handrlckso· 
vej u G!ullnlho, ako z hoci perfektného, ale predsa len 
chladnejšieho podania Anny Moffovej. Ideálnym partne· 
rom Handrlcksovej by bol Lulgl Alva (Fenton), z na· 
hrávky Karajana. Tri slávne altistky - Cloe Elmoov6. 
Fedora Barblertová a Lucia yalenttni-Terrantová v dio
he Mrs. Qulcklyovej sd rovnako presvedčivé vo v~et· 

k9ch troch platňov9ch kompletoch. Rozdiel v poilatl 
Mrs. Fordovej však cHU medzi Schwarzkopfovou, ktor6 
s radpsťou a pôžitkom vychutnáva tdto komédiu, a rea· 
llstlckou a vitálnejšou Katie Rtcctarelllovou, zdOrazňujd· 

cou, že jej naopak Imponuje Falstaffovo počfnanle. 

Najprofllovanejšlm Dr. Cajusom je Gábor Carellt u Tos· 
canlnlho, ako dobrodruhovia Bardolt a P!stol vynlkaj6 
Rena to Ercolanl a Nicola Zaccarta u Karajana. 

Na záver muslm prlpomendt opernd Inscenáciu bu· 
dapešttanskej televlzle asi spred troch rokov, ktor6 
sa reprfzovala koncom jdna. Na čele hudobného tlmo· 
čenla tejto produkcie stoj( Giuseppe Patane a tltuln6 
postavu vytvára nestarndct Gy15rgy Mel!s. Vdaka t91Dto 
dvom osobnostiam sa zrodila v9stt!ná Interpretácia, kto· 
rá akoby sumarizovala všetky kladné komponenty uve· 
daných troch lnterpretácH, vytvoriac t9m Ideálnu bo
mogenltu diela. 

J01.EF V AIGA 

• 
Príspevok aj do dejín slovenskej národnej hudby 

Popredn9 mada1·sk9 hudobn9 historik Kornél Bár<kls 
prezentoval výsledky svojho rozvetveného pramenné
ho, archlvneho a knižného v9skumu v monografiách o 
hudbe mies t Pécs, Gyór, Tata, Sopron a naposledy o 
hudobnom !lvote v Jégri (Eger zenéje 1687-1887, Bu
dapest, Akadémia! lliadó 1987, 546 str.). Hudobn9 ťistav 
Madarskej akadémie vted sa aj touto sériou monogra
m dôsledne pripravuje na vydanie päťzväzkovej pub
likácie .,Uhorsko v hudobn9ch dejinách" ( Magyaror 
szág zenetórténelemben). Práca sa opiera o doterajšie 
metódy Bárdosovho v9skumu: arch!vy arcibiskupstva, 
kapituly a dalšlch ctrkevn9ch lnš tlttlcU, župy, o kra
jlnsk9 archlv, o 1ístredné 1 regionálne knižnice a o bo
haté bibliografické spracovanie dobovej periodickej tla
če. Vychádza pri prHežltostl 100. v9ročia tlmrtla hu
dobného skladatela a jágerského regenschorlho Fran
tiška Zažkovského. 

K. Bárdos aj v monografii venovanej hudbe v Jágri 
načrtol obraz hudobného života mesta, podla jeho 
jednotllv9ch oblasU [hudba chrámová, hudba v ško· 
!ách, hudba mešťanov, mestské hudobné produkcie, 
koncerty). 

Publikácia poskytuje vera cenn9ch tnformácU, ale 
aj konfrontácU s našou historiografiou, najmä v stlvls
losU s ťičlnkovanlm bratov Františka a Andreja Zažkov
sk9ch v tomto meste. Podstatné ddaje o Ich činnosti 
v Jágri nie s1í slovenskej historiografii neznáme (De
jiny s lovenskej hudby, Bratislava 1957 - Kresánek 
s. 237-238; St. Hoza: Tvorcovia hudby, Trnava 1943; 
Cs!. hudebnl slovnlk osob a tns tttucl II, s. 1016; ERCE:: 
Slovenská krv, Bratislava, 1942, s . 557-8 a pod.) . Pre 
slovenského čltatela je zauj!mavé sledovať nielen osu· 
dy oboch bratov v hudobnom živote Jágra, ale celej 
rozvetvenej oravskej m uzikantskej rodiny: František 
Zažkovsk9 (1819 Dol. Kubln - 1887 Jáger), zborma j
ster v Dolnom Kublne, obsadil r oku 1846 upráznené 
miesto regenschorlho v jágerskej katedrále. Jeho brat 
Andrej (1824, Dol. Kub!n - 1882 Jáger). poslucháč fllo
zorte a práva v Jágri, už predt9m tu vypomáhal v or
chestri. Obaja bratia stl absolventmi Organovej školy 
v Prahe (predt9m š tudova l! na Hudobnej škole v Koši-

Opät Trpaslúšikovia 
20. storočie plaU v mnoh9ch smeroch za symbol roz· 

voja ludsk9ch schopnost! a · umu, podmanenia sl svetu 
a čoraz neodbytnejšleho prenikania do jeho tajomstiev 
a znova - Ich prevtelenla do podoby najnovšlch .~do
bytkov vedy a techniky. 20. storočie - paradoxne 
plati v mnoh9ch smeroch zárovel'í za symbol neschop
nosti využitia ludsk9ch schopnosti u umu, prevtelen9ch 
do akejs i dehumnnlzácle, straty toho najvlastnejšleho, 
čo robi človeka človekom - schopnos ti vnlmať, chápať, 
tvoriť, milovať . .. Dieťa, vo svojich ôsmich rokoch sl 
podmal'íuje kompjuter čl suverénne ovládajtlce video
rekordér, dokáže na tvári jedného vyvolať nadšenie, 
hrdosť, ba dokonca p9chu, naopak, na tvári druhého 
obavy, nostalgiu, ba dokonca strach .. . Dva svety, dva 
tábory, dvoje požiadaviek, nárokov... A kdesi medzi 
t9m plyntlce 110ky, nenávratne odnášajtl so sebou stá
ročia sa tvoriace nánosy, humus, ktor9 doposlal úspešne 
živil rovnováhu medzi t9m1to dvoma svetmi .. . 

Aké budtl naše det!? - To je otázka dňa, otázka tts!'· 
cov tvári, podôb, va.rlácl!, odtienkov. Otázka, ktorl'í by 
sme najradšej doživotne zatlačili pod hladinu naše j 
zaslepenosti, nechute, neschopnosti čl nezáujmu. Ona su 
však - netlmerne našej námahe - čoraz viac vynára 
nad ontl hladinu, čoraz neodbytnejšle bojuje u záchra· 
nu holého žiV!Ota. Zahanbenl, hladáme alternaUvne rie
šenia, chabo sa pasujeme s d0sle4kaml, na prlčlny ~-

ciach). Sestry Jultanna a Mária zlskall hudobné vzdela
nie taktiež v Prahe, na speváckej akadémll; sestra Ka
roUna, budtlca •mnlška, š tudovala spev v Grazi, syn 
Františka Zažkovského - Karol ( 1856 Jáger - 1918 
Praha) študoval v Prahe u Jozefa Prokscha, brat Jozef 
(1830-1905), s teologlck9m vzdelanrm, vypomáhal v ka
tedrálnom zbore a uplatnil sa najmä ako hudobn9 spl
sovater (zostavil gregoriánsky spevnlk). Otec Andrej 
Zažkovsk9 (1794 Zažkov - 1866 Jáger) sa presťahoval 
do Jágru až ako dôchodca ( predt9m organista v Dol. 
Kublne, Námestove) roku 1852 a pôsobil tu ako hus· 
Usla v katedrálnom orchestri až do svojej smrti. 

Takmer celá rodina Zažkovsk9ch bola akUvne činná 
v hudobnom živote mesta. Aj manželka Františka Zaž
kovského - Natálta, Ich dcéra Irma, obe sestry JuUan· 
na a Mária bol! speváčkami v katedrálnom zbore, Ka
roUna sa stala profesorkou organu a spevu, syn Karol, 
podobne ako jeho otec František, str9ko Andrej a teta 
Mária, vyučoval hudbu na učltelskej preparandll v Jág
ri. J:udovH Zažkovsk9 (1865 Jáger - 1905 Jáger) pO
sobU v zbor e ako d!skantlsta. 

K. Bárdos zhrnul množstvo poznatkov na jmä o čln
nos ti Františka a Andreja Zažkovsk9ch, ktor( bol! Ini
ciátormi a usmerňovatelm! všetk9ch ohlasU hudobného 
života v Jágri, okrem vojenskej hudby. Odhaluje tiež 
rôzne zákulisné vplyvy ctrkevno-polttlck9ch kruhov na 
hudobn9 život mesta. K. Bárdos vyzdvihuje zásluhy 
oboch bfatov pri formovani hudobného života mes ta 
v druhej polovici 19. storočia a uznáva Ich prlnos naj
mil na poll zjednotenia cirkevného spevu v celom Uhor
sku. Nedot9ka sa však slovensk9ch stlvls losU: napr. Ma
nua le musico-llturglcum (Jáger 1853}, ktor9 spracovali 
bra tia za liturgicke j pomoci dr. A. Radlinského, obsa
huje spevy latinské aj slovenské. Latinské s1í ponaj
viac v 4-hlasnej tlprave, alebo s organom. Slovenské 
(Slowenskle prostonárodnle Plesne ) - je Ich spolu 
tridsať - stl uvedené skoro v9lučne jedinohlasne. Táto 
prlručka liturgického spevu vyšla aj v latinsko-ma
ďarskom variante. Na Slovensko sa viažu a j jednohlasné 
spevy Fr. Zažkovského k vianočnej a trojkrálovet hre 
Viktora Saslnka Betlehem (Dejiny slovensk84 hudby 

s. 238). K. Bárdos to (s. 111) ospravedlňuje t9m, že 
monografia sl nenárokuje dplnosť zachytenia Ich kom· 
pozičného odkazu, pretol!e .,na naplsanle životopisu 
oboch bratov sa ešte čaká". Ciel, ktor9 sl vyt9čll -
.,v rá-mel tejto práce vyznačiť Ich miesto v hudobnom 
živote Jágra", však splnil svedomite. 

Takmer polovicu rozsahu publikácie tvoria kapitoly 
siedma a Osma. V kapitole Hudobnlcl a skladatelia 
v Jágri 1687-1887 (VII. kap., s. 251-263 ), česky a slo· 
vensky znejdce mená - dokazujťi, že v skdmanom 
obdob( v Jágri pOsobllt vllčšlnou česk! a slovensk( hu· 
dobnlcl. Osma kapitola (s. 263- 524) obsahuje tematlc· 
k9 zoznam skladieb, ktoré sa v sdčasnostl v Jágri na· 
chádzajd, alebo sa o nich predpokladá, že sa tu uv6· 
dzall. Je to v podstate v9sledok usilovnej zberatelskej 
a optsovacej práce bratov Zažkovsk9ch. Z približne 700 
zachovan9ch skladieb (s notov9mt ukážkami) autorstvo 
oboch bratov figuruje v 44 prlpadoch (František je au· 
torom 5, Andrej 27, obaja 12 skladieb) . Ide zvllčša 
o rukopisné (aj tlačou vydané) cirkevné skladby (gra· 
ruále, otfertorlá, hymny, omše, antlfóny, nešpory a 
pod.) . Stddla však neuvádza da lšie ICh skladby, ktoré 
už zaznamenáva slovenská hudobná historiografia (ru· 
koplsné a vydané tlačou) . Napriek namáhavej a pre
clznej práci Veroniky Vavrlineczovej, a utorky tematlc· 
kého katalógu, došlo pri preplsovanl zo slovenského 
originálu k nepresnostlam, vyp\9vajdclm pravdepodob· 
ne z neznalosti slovenského 1az;yka. Publikácia je obo· 
hatená dokumentárnou fotografickou prllohou (obsa· 
hu je aj portréty Fra ntiška a Andreja Zažkovsk9ch ). 

Recenzované dielo však treba hodnotU nielen v sú· 
vlslostl s pOsobenfm slovenskej muzikantskej rodiny 
Zažkovsk9ch v Jágri; obsahuje aj dlferencovan9 obraz 
hudobného života mes ta, ktoré zohralo v9znamnt1 tllo· 
hu v kultdrnej hls tórU maďarského 1 slovenského náro· 
da. Ved do jágerského biskups tva a arcibiskupstva pat· 
rlla značná časť s lovenského tlzemla a s Jágrom stlvlsl 
aj história košickej univerzity a jej hudobného života. 
Kladne tiež treba hodnotiť aplikované metodologické 
postupy, ktor9ch v9sledky s1í základom vedeckého hod· 
notenla zlska n9ch faktov. MARIA POTEMROVA 

tlal nemáme . . . V mikrosvete nášho hudobného sveta 
to predstavuje nlekolko desiatok nadšencov, pri každej 
prlležltostl sa fanaticky sportaclch o koncepciu rudo· 
v9ch škOl umenia a rojčlactch o rozvoji estetickej vý· 
chovy na školách a na druhej strane - s tovky narlade· 

. nf, predpisov, vyhlášok a nadut9ch čl lahosta)n9ch tvári. 
A kdesi, medzi 19m, ticho a nenápadne akoby siroty 
vyrastajťi náhodné, no o to vzácnejšie plody: s lubne sa 
vyvljajtlcl talent, vydarená sdťaž, prehliadka, nová kniha 
čl tlspešná hudobná relácia v rozhlase alebo v televlzll. 
Skutočne toho nie je vera, dspechy však hrejtl o to viac. 

Ked som pred tromi rokmi na stránkach t9chto novln 
plsal s nadšenlm o Trpasldšlkoch, dspešnom, vtedy ešte 
11-časťovom rozhlasovom cykle hudobn9ch rozprávok 
Juraja Hatrfka (autora scenára l .hudby) , ani vo sne 
som netušil, že budem tento Ha tr!kov rozhlasov9 .,opus 
magnum" recenzovať ešte raz - tentokrát z platni 
OPUS-u. Preto som vtedy nešetril chválou a uznanfm -
za dramaturgiu cyklu, nenásllntl dtdaktlčnosť, umné vy· 
užitie známeho (v tomto prlpade motrvov ludov9ch roz· 
právok) na vysvetlenie nového a v neposlednom rade 
za .,preduchovnenle" jednot11v9ch ll prfbehov. A M· 
dam to je najväčši dôvod, prečo sa ml nedostáva slov na 
opätovnd anal9zu a opis Trpasltlšlkov, prečo sa stala 
z recenzie tlvaha, nevdojak hladajtlca cestu za prame· 
ňom Ztvej ·vody. Tej vody, vda ka ktorej Trpasltlšlkovla 
počujtl viac než my . . Slovami autora cyklu - .,Pre nich 
je všetko, čo vydává' nejak9 zvuk alebo tón, hud~ou. 
A ked aj celkom nie, vedia z toho hudbu urobiť. 

JURAJ DOSA 
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• SPOMIENKA NA LADISLAVA STANCEXA. V tomtG 
roku al prlpomfname nedol lt6 90. narodeniny hudobné· 
bo akladatela a pedagóga L. Stančeka. Jeho pné kom· 
posfcle (Xlnfrae varl6cle na vlastnCí tému, Melanchó· 
Ua, Dumka a Iné) unikU ul počas jeho brnenského 
lttdla v hre na organe. NeskGr, v sCíYlalostl 1 pedago
glcktm pGsobenfm v Lučenci a Spllskej Kapitole, sa 
' nojaj tvorbe ľameral na lnltrllkUvnu a sborov6 Ute· 
ratCíru, ale aj diela pre organ. Vala skladieb - najmi 
' 50. rokoch - uniklo aj na spoločensk6 obfednbku 
(Pionierska pleseft, Nad mojou samou holubica lieta, 
Ach, ty zem, Zatfchol dom, Hovor ml Ul ko, atc!.), L. StaJl'o 
i!ek je spolutvorcom (1 J. Vrončom) učebnice hudobnej 
vfcbovy Mladf spev6k a Prfručky hudobnej vfcbovy pre 
ui!ltelov, samostatne napfsal teoretlck6 précu o orga
ne a Kapitoly o hudobnom umenf. Zomrel 15. 4. 1979 
vo veku 81 rokov v Prievidzi. -AM-

• IFAS '88. V dňoch 8.-11. septembra t. r. sa v Par· 
dubiclach uskutočni X. roi!nlk Medzinárodného festivalu 
akademických zborov IFAS '88, k torého porladaterom je 
Vysoká škola chemlcko·technologlcká v Pardubiciach. 
v •rámct festivalu prebehne súťaž v kategórl1 mieša· 
ných' li' ženských speváckych zborov. Dosial záväzne 
potvrdilo svoju 11čas{ 6 ženských a 8 miešaných domá· 
clch zborov a štyri zbory zo zahraničia (2x ZSSR, Pol· 
sko a Spanlelsko) . -l-

• ,.AKA Sl Ml KRASNA" S OCENENIM. Po minulo
roi!nfch dobrfch sklisenostlacb s uvedenlm programu 
0 L. van Beethovenovl pripravil Klub hudobnej mléctele 
pri MsKS vo Vranove nad Toplou v réiU Vilmy Xraus
peovej a za technickej spolupréce Michala Hud6ka dňa 
10. marca v dlskoúle Domu kultcíry clalif audlovlluélny 
program - Aké sl ml krásna. 

Prftomnf i!lenovla Klubu hudobnej mlédeže a KPH sl 
1a sprievodného slova troch recitétorov 1 Gymnésla vo 
Vranove nad Toplou vypočuli hudobné ukUky 1 diela 
Eugena suchofta, podfarbené dlapozltfvml z jeho života 
a tvorby a vystlipenfm spev6ckej skupiny sboru OZVE
NA. 

Tvorcovia uviedli tento vydarent klubovf program aj 
ua okresnej prehliadke Cela.lovenskej sCíťale v tvorbe 
a reallzécll vfchovnovzdelévacfch programov (dňa 
111. marca t. r.), kde zfakal cenu sa najlepif program 
, oblasti estetickej vfcbovy mladej generácie a 15. aprf
la , okresnej súťaži Klubfórum '1111 cenu za najleplf 
acenér. · 

Priprava a verejné uvedenie programu o lhote a 
diele nélho popredného sCíčasného hudobného sklada
tela prispelo nielen k obohateniu hudobného llvota vo 
Vranove, ale bolo séroveň peknfm darčekom k Sucho
iiovmu llvotnému jubileu. - VK-

• POĽSK"2" KONCERT. Pri prtležltostl polského š tátne· 
ho sviatku sa konal 21. júla t. r. v Mozartovej sieni Do
mu politickej výchovy v Bratislave slávnostný koncert, 
na ktorom odzneli skladby od F. Chopina až po sú
časnú. sklada tel ku Gr . Bacewlczovú. (S. Monluszko, l. Pa
derewskl, K. Szy,manowski, H. Wieniawski). Na podujati 
(!člnkovali: Ewa Gawroňská, sólistka Velkého divadl !l 
Vo Varšave, Jerzy Knetlg, sólista varšavskej Komornej 
opery, hus lista Tomasz Radzlwonowlcz a klaviristka 
Ewa Plei~kowska-Jun. Presvedčivý a profesionálny vý· 
kon všetkých ú.člnkujú.clch mal u nadšeného obecen
stva zaslúžený ohlas. - JK-

• JUBILEUM HUDOBN.:HO PEDAGOGA. Dňa 19. jtila 
L r. oalávil svoje 75. narodeniny profesor akordeónovej 
hry na Konzervatóriu v Koiiclach Imrich Skrlpko, s 
11enom ktorého sa spéja počiatok existencie akordeó· 
aového oddelenia na tejto l kole. Jeho vyie 35-ročné pe· 
dagogické pôsobenie malo podstatnt vplyv na slovenské 
iaterpretačné umenie v oblasti akorde6novej hry, akor· 
de6novej pedagogiky a metodiky. 

l. Srlpko zlskal zékladné hudobné vzdelanie na Stét· 
aom slepeckom Cístave v Levoči. NeskGr sa stal členom 
"Hudobnej ko111ory", založ_!!IUII v roku 1939 v Bratislav~ 
kde úspeine absolvoval litátnou zéverečnou sktilkou. 
Jubilant p6aobll ako korepetltor l ako učltel hudby v 
Spli skej Novej Val a v Krélovskom Chlmci. Od roku 
1934 ronfjal mnohostrannú hudobnú činnosť v Micha
lovciach. Po presťahovanf sa do Kolfc v r . 1952 prijal 
lllnto profesora akorde6novej hry na Mestskej hudob· 
aej ikole a neskGr na konzenatóriu. Počas svojho pe
.. gogického pôsobenia v Xollclach vychoval vyla 70 ab· 
eolventov. - VC-

Z koncertného pódia 
Bardejovských Kúpeľov 

Koncertn!í život v Bardejovsk{jch Kiípeloch pokračoval 
lntenztvne aj v druhej polovici koncertnej sezóny 
1987-88. Na~l a zahranillnt umelci a telesd sa predsta
vili TUl 25 koncertoch, z lctorých bolo 5 zborov{jch, 5 re
cltdlov, 1 večer piesnf a dril, 1 llterdrno-hudobn!í veller 
a 13 komorngch koncertov. Podujatia sa realizovali naj
mtl v spoločenskej miestnosti liečebného domu Astó
rla, ale aj v Ozóne a v priestoroch kolonddy. 

Hlasovou kultlvovanosfou, presnou lntond.clou a vrac
nou kantilénou zaufall mužskfí spevd.cky zbor Matice 
slovenskej s dirigentom B. Varglcom a aetsk~ spev~ke 
zbory z Nytregyhdzy z MĽR (dlr. V. GyľJrgyné} a Radost 
prt ZK ROH n. p. fas a ĽSU Bardejov {dtr. M. DurMko· 
vdj . O prlazelf posluchdllov sa dte uchddzali vysoko
~kolské spevtkke zbory z Ostt nad Labem a Vysokej 
~koly vetertndrnej v Ko~lclach. F. Baliín, Ľ. Kovdč, 
V. Hronskd za klavtrneho sprievodu K. HolleJ sa pred· 
stavili na večere plesnt a drlt, ktor!í sa stretol u pa· 
clentov so zasliížen{jm ohlasom. Reallzdtorml llterdr
no-hudobného večera boli M. Skuta {klavtr} a D. funds 
{recttdcla}. 

Do Bardejovsk{jch Kiípelov zavftal ako lllen Slovenské· 
ho klavtrneho t.rla aj M. Lap~anskfí { E. Danel - hus· 
le a Ľ. Kanta - violončelo). Hoci umeleckd spoluprd· 
ca tohto komorného telesa netrvd dlho, jeho členovia 
pripravili pozoruhodn!í zcUitok uvedentm diel W. A. Mf!· 
zarta, R. Schumanna a D. Sostakovllla. Strhujiíclm pred
nesom zaujal komorn!í siíbor Musica aeterna s umel. 
vediícim Pavlom Baxom. Pacienti zhliadli aj vystiípenle 
bratislavského komorného siíboru Pro arte musica. 

Na troch koncertoch. sa predstavili umelci z Ko~tc 
s r6znorodou Interpretačnou iírovlfou. Organistka 
E. Dzemjanovd na digit'c:tlnom organe zanechala do jem 
nesiírodej v{jstavby lnter pretovanfích diel, nedotlahnu
tostl fednotliv{jch tónov. Na koncerte vystiípil aj po
zaunista f. HrubovMk, ktorého tón zažiaril u~lachttlos
fou, farebn{jm a dynamick{jm bohatstvom. Po dielach 
f. f . Quantza, G. Ph. TelemanTUl, G. F. Htlndela a A. Dvo
Fdka siahli K. Petróczi {husle} , P. Pukl {flauta} a A. Llll
kovd (klavtr J a podali ich v obsahovom hutnom a ra~lo
ndlnom zoplttt z·vukooef, interpretačnej a tektonicket 
zložky. Na samostatnom koncerte sa e§te predstavili 
M. Cervendk {violončelo}, A. Cervendkovd a klavtrne 
duo M . a O. Reiprichovci. Posluchdllsky bonbónik pripra
vili P. Hanzel {fagot}, M. Betiallkovd {alt} a V. Kel
lyovd; T. Gurvat {flauta} a M. Vlldner {harfa}. Husl ooé 
duo Anna a Quido Hlilbllngovct a D. Rusó {klavtr, spi· 
net} uviedlo skladby f. Lelclalra, f. S. Bacha, A. Corellt
ho a f. Cárta s osoblt{jm muztkantsk{jm ndbojom a cl· 
tovou vracnosfou. S{jtou vokdlnou Intenzitou sa pred
stavil basista F. Durtall vo vfíbere z opernej tvorby N. R. 
Korsakova, G. Rossiniho a piestfovej tvorby M. Schnel· 
dra-Trnavského. Na koncerte spolualltnkovalt B. Sembo
vd {soprdn} a S. Cdpovd {klavtr}. Obohatentm dramatur. 
gte kapeln{jcf1 koncertov bolo vystapente poslu~Mllov 
Konzervatória v Ko!Uciach z triedy K. Petróczzho 
J. Kulanovej a J. Tlmlléika {klavtr Anna Llčkovd}, ktort 
uviedli diela N. Paganlniho, f. S. Bacha, f. Hatrtka, 
A. Moyzesa a M. Brucha. Ukdzall, že maja dobra tech
ntcka prtpravu, na ktorej spolahllvo m6žu budoval da· 
lej. z tch hry sdlala zdravd muzikantskd svtežosf, aj 
preto st vyslt1WI nad~en!í potlesk do posledného miesta 
zaplnenej sdly. 

z 5 recltdlov boli 3 klavtrne a 2 huslové. M. Pivka 
disponuje technickfím nadanim a potrebnou Istotou v 
ovlddant klavlatiíry, čo mu umožtiuje zachovdvaf sl nad
hlad na hranfíml dlelamt. V jeho podant sme obdivovali 
diela J. Ph. Rameaua, W. A. Mozarta, F. Chopina, 
F. Liszta a R. Schumanna. S Pivkom sme sa stretli at 

na Inom koncerte, kde spoluiíčlnkovala Z. Maflrskd, 
Po dlMeJ časoveJ prestdvke sme prlvltalt klaviristu 
S. Zamborského, ktorý zostavil svoj koncert z tvorlJy 
f . B. Lullyho, L. v . Beethovena, F. Schuberta a F. Cho
pina v naprosteJ vykry~tallzovane{ podobe, znamenite 
vypdženeJ zvukoveJ a v!}razoveJ strdnke každe{ z uvtf
dzan{jch skladieb. D. Scarlatl, R. Schumann, F. Chopin, 
P. l. Cajkovsklj, F. Llszt a C. Debussy - to bol pro
gram, ktor{jm sa predstavila klaviristka S. Cdpood s 
osoblt{jm potfattm jednotliv{jch skladieb, prentknut{jch. 
zvltt~tnym espritom. 

Alezander JablGkov (husle) a Daniela Ruaó (klavlr). 
Snlmka: a utorka č lánku 

Z huslistov sme na kapelnom koncertnom pddlu uvt
tali zas. um. A. Moravca a A. Jablokova, z ktor{jch pred· 
nesu vyžarovala rozospievanos( huslt, zažttosf diel, krds
ne zvlddnuté prechody. Pod t ieto koncerty sa podpt~ali 
spolahliv!íml sprievodmi V. Kellyovd a D. Rusó {klavtr, 
spinet}. D. Rusó nás e~te pote~tla Choplnouou Sondtou 
b mol pre klavtr . Rusó už neraz dokdzala, že svet Cho
plnavho klavtra je jej naturelu velmi bltzky, a preto u 
Jet podant dostdvaja tieto diela osobtta prlrodzena cho· 
plnovska poéziu. Aby pghlad na druh!í polrok koncert· 
net sezóny bol apln{j, treba uvlesf d te koncert J. Paz
deru {husle}, M. Ivana a I. GaJana {klavtr}. 

Kultarne oddelenie Cs. ~tdtnych kiípelov Bardejovské 
Kiípele mlJže te~lf vedomie, že vtlll~tna al!lnkutactch pri
pravila pacientom hodnotnl! stretnutia s hudbou. Barde
jovské Kapele sa tak stdvajií významn{jm centrom na~et 
hudobne/ kultiíry. SILVIA FE CS KOV A 

XII. VRANOVSKÁ HUDOBNÁ JAR 
Tohtoročná Vranovská hudobná jar (17. 4. - 211. 1. ) 

sa niesla v znamen! 40. výročia Vitazného februára a za
padala do rámca osláv 1. a 9. mája. XII. vranovskej hu· 
dobnej jari predchádzala široká propagácia pú.tačml, 
plagátmi, pozvánkami, riástenkaml, festivalovým bulle
tinom, koncerty boU propagované v Spravodaji mesta, vo 
Vranovských a Východoslovenských novinách, cez Mes t· 
s ký rozhlas, Cs. rozhlas Košice a pod. (Priemerná náv
števnost na koncertoch bola 230 poslucháčov, čo je opro· 
ti vlai'lajšku o 60 poslucháčov viac.) 

V rámci XII . vranovskej hudobnej jari mllovnlcl hud· 
by navštlv111 5 hodnotných hudobných podujati. Kon
certný cyklus bol otvorený 17. aprfla vysttlpenlm s11boru 
MUSICA AETERNA, na ktorom sl prltomnl vypočuli die· 
la D. G. Speera, S. SchUtz-a, G. Legrenciho a dalšlch skla
datefov. 
Dňa 12. méja sme u nás uvltall operu SD Xollce s lu· 

dovou spevohrou T. Andral ovana NA ZEMPLINE, o kto
rtl bol zo stra ny Vranovských občanov zvýšený záujem. 
Pod dirigentskou ta ktovkou S. Gajdoša zaznela v našom 
meste jedna z !'.ldových opier, ktorá vznikla v zemplln· 
skom regióne. i'odla hodnotenia občanov mesta to bolo 
jedno z najvydarenejšlch hudobných podujati tohtoroč· 
nej hudobnej jari. 

JUBILANTI 
• 13. 8. sa dožlva 75 rokov skladatef a dirigent, sasl. 

um. Ladislav Holoubek (nar. 1913 v Pral:le). ·po štťidlách 
kompozlcle na Hudobnej a dramatickej a kadémii u 
A. Moyzesa a na Ma jstrovskej škole v Prahe u V. Nová
ka vstúpil v r. 1933 do hudobného diania . Najprv a ko 
korepetltor v SND a neskOr ako dirigent striedavo v 
SND (do roku 1952 a 1959·66) a v Státnom divadle v 
Košlcl·ach (1955·58 a 1966-81 ) a tiež ako libretista a 
operný režisér. S jeho činnosťou v uvedených diva dlách 
sa spájaj11 premiéry pOvodnýc·h slovenských opier -
Krútňava ( Suchoň), Beg Bajazld, Vzkriesenie, Mister 
Scroo,ge (Cikker ), Nevšedná humoreska (Ferenczy l a 
Peter a Lucia (M. Bázllk). Ťažisko Holoubkovej tvorby 
tkvie v hudobno-dramatickom diele - operách Stella. 

Na želanie našich spoluobčanov sa 23. méja 1988 usku· 
točnll večer dvoch jednoaktových operiet J. orrenbacha 
v podani ltCídla SMER SD Koilce, pod názvom ). OFFEN· 
B_,.CH vAs POZ'fVA. Zartovné a trochu frivolné operety 
zazneli v 11prave a réžii M. Chudovského, pod dirigent· 
skou taktovkou M. Vacha. 

Na štvrtom koncerte sme prlvltall zahraničného hos· 
ta - Viedensktí komornti filharmóniu z Rak11ska pod 
dirigentskou taktovkou C. Traunfellera. Vynlkajťlce vf
kony mladých viedenských muzikantov ocenlU posluchá· 
čl dlhým potleskom, po ktorom nasledova li prlda vky. 
Po koncerte sa konala beseda umelcov s niekolkýml 
členmi výboru Kruhu priatefov hudby z Vranova. 

Záverečným koncertom XII. vranovske j hudobnej jari 
bol koncert v Okresnom vlastivednom mú.zeu , Hanu
šovciach, na ktorom sa zúčastnlU najmä členuvla Kruhu 
priatelov hudby. Na koncerte namiesto Moyzesovho kvar· 
teta vystú.pll klavirista Pavol Vlrég s vynlkajťlclm ju· 
hoslovanským kiarlnetiatom Nikolom Srdlčom, ktor ý 
doslova prekvapil prltomných poslucháčov svojou bri · 
lantnou hrou a výbornou technikou. 

Koncertný cyklus XII. vranovskej hudobnej jari splnil 
svoje poslanie a prispel k ďalšiemu šlrenlu hodnOt arti
ficiálnej hudby do radov našich spoluobčanov. 

VILMA KRAUSPEOVA 

Svitanie, Túžba, Rodina, Prof. Mamlock, okrem toho 
je tvorcom komornej a vokálno-Inštrumentálnej tvo·rby 
[napr. Kantáta Genezis). V r . 1960 dostal vyznamenanie 
Za vynlkajťicu prácu, v r. 1963 Za zásluhy o výstav· 
bu, v r. 1968 mu bol udelený titul Zaslúžilý ume lec 
a v r. 1984 bol ocenený Radom práce. (Profil jubilanta 
sme priniesli v minulom čl s le HZ. ) e 15. 8. 1928 sa narodil v Brne dirigent, zasl. ua. 
Zdenik Macháček. Po a bsolvovanl š túdia dirigovania a 
hry na husliach na bratislavskom konzervatóriu pokra
čova l v š t11dlu dirigovania na VSMU. Nlekolko rokov 
pOsobll ako dirigent VUS-u v Bratislave a od r. 1957 sa 
s tal ~éfdlrlgentom spevoherného sťiboru Novej scén y, 
kde naštudoval viacero pôvodných s lovenských operiet 
(M. Novák, T. Andrašovnn, G. Duslk, l. Bázllk) ako 
i klasické operety a americké muzikály. Svojou činnos· 
ťou sa zaradil k najlepšlm dirigentom hudobno-zábav
ného diania v celoštátnom meradle. V r. 1979 bol oce
nený titu lom Zaslúžilý ume lec. - JD-
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Stretnutie Hudobnei mládeže 
v Piešťanoch 

Piešťany boli v dňoch 3.-11. jťíla t.r. 
už po deviaty raz dejiskom Stretnutia 
Hudobnej mládeže. Podujatie, ktorého 
vznik sa datuje do roku 1974 a koná 
sa každoročne (s v~nimkou roku 1979 l 
- po prv~ch štyroch ročnfkoch v Hu
mennom a jednom v Zlllne - si zfskalo 
značnú popularitu medzi mlad~mi fud· 
ml, a to ako budúcimi profesionálmi, 
tak 1 medzi členmi klubov Hudobnej 
mládeže vo všetk~ch klltoch Slovenska. 
Kto zažil neopakovatelnú priatelsko-tvo
rlvú. atmosféru netradičného začiatku 
prázdnin, plného aktívneho muziclrova. 
nia l sú.stredenia v ú.lohe poslucháčov 
na koncertoch Piešťanského hudobného 
leta čl organlzovans;ch besedách a pre· 
hrávkach, určenSich frekventantom kur· 
zu, urobí všetko pre to, aby sa o rok 
mohol vrátiť. - Program, starostllvo pre· 
myslens; a reallzovans;, je skutočne pes
trs; a pútavs;. 

Hlavnou náplňou stretnutia je štú.· 
dlum skladieb - v orchestri, zbore, 
dychovom kvintete čl inSich komornSich 
zoskupeniach. V tomto roku dostall pri· 
ležltosf dirigovať popri poprednSich osob
nostiach nášho interpretačného umenia 
i mlad!. S orchestrom pracovali zas!. 
umelec dr. Ľudovft Rajter (Mozart, Sch u· 
bert). ján Pragant (Suchoň). Pavol Tu
žinsks; (Novák, Mysllveček, Par! k 1 ; spe
vácky zbor viedli Adrián Rajter (LotU, 

Suchoň, Dvol'ák) a Kristián Se id mann 
(Palestrlna, Schubert, DvoMkl pod ve
den!m Mariána Vacha. Prácu dychového 
kvinteta usmernil František Machats. 
TSiždeň usilovne.! prácE! zú.ročUl účast· 
nfci stretnutia na dvoch koncertoch -
v nedelu v kongresovej sále Kťípelného 
ostrova, v pondelok v Dome ROH. 

l ked a ktlvne muzicfrovanie je ne
sporne najdôležitejšou zložkou progra· 
mu podujatia, organizátori venujú po· 
zornosť 1 rozširovaniu vedomostného zá· 
zemia mlad9ch fudf a podnecovaniu zá· 
ujmu o sú.časné hudobné dianie formou 
priameho kontaktu s umelcami. Velmi 
aktuálnym a !nšplratlvnym člnom ·bol 
kurz moderovania klubových podujati 
(animátorského kurzu). ktoré viedol Ju· 
raj Hatrfk. Na troch posedeniach za· 
svätil účastnikov do tajomstiev verbál· 
neho prlbl!žovan!a hudobn9ch diel. Prvé 
venoval všeobecnej problematike "roz· 
hovorov o hudbe", druhé hfadanlu fl. 
lozoflckej podstaty a spoločn9ch tém v 
tvorbe skladatefov rôznych štSilovs;ch 
okruhov a tretie možnostiam aktlvnej 
percepcie u deti. Nemenej zauj!mavé bo· 
11 stretnutia s Petrom Breinerom (viedol 
Juraj Hatrlk), národn9m umelcom La
dislavom Slovákom za spoluú.čast! zas!. 
umelca Ľudovfta Rajtera a Jána Pragan
ta (viedol Ivan Par.! k l ako l návšteva 

gruz!nskeho skladatela G. Kančellho a 
koncert mladého súboru Veni. 

Je pote!lltefné, že svoje miesto si tu 

Uber zo akCílky mladfch hudobolkow. 

nutrvalo zfskala sťíčasné slovenská hud 
ba. Nielen v !ltudljnom programe, kde 
bola zastťípená !ltyrml dielami; s novln· 
kam! slovenskej tvorby sa mohU dčast· 
nic! stretnutia zoznámiť i individuálnym 
odposluchom skladieb z s-ramoplatnl a 
mg-pásov v hudobnom klltiku, ktor~. ako 
1 v9stavku k jubUeu národného umelca 
Eugena Suchoňa, pripravUl pracovnlcl 
strediska Hudba a mláde1 Slovenského 
hudobného fondu už po druh9kr4t. Mo2· 
nosť odposluchu ocenUl najmä m!mobra' 
uslavskl ťíčastnfcl, ktor! majťí k tomu 
pomerne málo prlležltostf. 

EVA CUNDEUIKOVA: 

Ako sme si v Piešťanoch zamuzicírovali 
Boli ste už niekedy v PleUanoch? 

Pekn~ mesto, vSak?! Ale nafkraj~ie Je 
u lete. Jedna z možných odpovedí by 
znela: "Lebo ;e mimoriadne teplo a prt1-
ue vtedy kvitntí lekntl." Ja dodtlvam: 
"Pekne [no hlavne veselo} ;e začiatkom 
itíla v Pie§tanoch a; preto, lebo sme 
tam my - · Slovenskd hudobntl mitl'de~." 

Takže, pozor/l! Opona utkanl1 z husľo
vých krtíČov a polových nôt sa dvíha 
a my začíname: 

l nt rod u k ci a: Hortíce Júlov~ popo
ludnie. Skoro 80 hudbymilovných včeli
čiek sa pomaly začína zlieta( do staruč: 
k~ho hotela Lipa. Chvíľočku strpenia 
[len čo si otvoria svo;e vzdcne ptízdra} 
a: z prv~ho poschodia zaspievajú husle, 
z tretieho "kontru;e" fagot. Kondícia ;e 
kondlcia a aj ;eden deň necvičenia by 
zanechal čmulzy na výkone. Ale, ale, čo 
stí to za zvuky?! Nie je to krdsne: mu
zikantom začali muzikanti vyhrtlvat v 
žalúdkoch. Tak teda prv6 spoločnt1 ve
čera. S tmavnťlcim súmrakom a; hotel 
s teho novými obyvateľmi pomaly utle!ha. 
H l a v n o u t ~ m o u nasleduftícich de
viatich dnt je cvičiť, skú~ať, opakovať 
a znovu cvičiť koncertný repert otlr. Tak 
to by bolo trafiku {a nie trafiku, ale dosť J 
nudn~, nemyslite? Prvým spestrenlm 
ná~ho neúprosn~ho kolobehu bola bese
da so skladateľom, k l aviristom, vynika· 
jtíclm improviztltorom Petrom Breinerom. 
Svofe nadmieru pozorn~ auditórium si 
zlskal hneď prvou odpoveďou na už tra
dičnú, no o to v~etečnejfiiu ottlzku, čo 
stídi o rozdelení hudby na tzv. vtlžnu a 
tzv. popultlrnu. "Hudba ;e l en fedna -
ttl dobrtl ". A čo povedal o svofich impro· 
viztltorslcých začiatkoch? "Nafprv som 
hudbu ohmatával ufiami, až neskôr ru
kami." Oplným vrcholom a ztlroveň a; 
vyvrcholením st.retnutia bol odposluch 
nahrtlvlcy Breinerových Concerti gross !, 
ktor~ vznikli origintllnym spo;enlm diel 
barokových ma; strov [Bach a Vivaldi} 
so znďmym i pies1~ami efite zntlme;~e; 
skupiny Beatles. 

Na obede sa rozhodlo o na~ich osu
doch. Skoro som zhltla lyžičku. Quasi 
una Fantasta - zbor má voľno ! To n6m 
orchestr11ci nedarufú. 
Večer nasledovalo "odhalenie" tohto

ročne; "módne; novinky" - animačn~ho 
kurzu. Jura; Hatrtk ho uviedol zau;tma
vou myšlienkou Alberta Einsteina; tí lu
dia, lctorl už nie sú schopní diviť sa, 
nemôžu obfavovat veľk~ veci. Co tým 
chcel vedec-btlsnilc povedať? Netrvalo dl· 
ho a pochopili sme: na to, MY sme mohli 
odhaľovať veľk~ záhady a ta;omstvtl hud· 
by, musíme byť pozornými posluchtlčmi. 
A keď počúvame naoza;, ale naozaJ, po
zorne, odhalíme v nej veľk~ divy . .. 

5. júl bol v programe stretnutia hu
dobnej ml tldeže rezervovaný výlučne pre 
uychtldza;úcu muzilcantsktí hviezdu -
pre súbor VENI. Toto, sotva ročn~ tele
so zavítalo do ntl~ho hlavn~ho stanu 
{v budove miestne; ĽSU J s avantgard
ným programom. Pre mnohých z ntls to 
bol úplne pr.vý dotyk s hudbou tohto 
druhu. 

Pre s t i s s im o - tempo, ktor~ ako· 
tak pomc'iha vykresliť stredu s ;e; pro-

gramom. Okrem ka~doročne; ,~lchty" 
sme v ten detl stihli mimoriadne zaufl· 
mavý výlet do histórie SlovenskeJ fil· 
harmónie so sprievodcom ndrodným 
umelcom Ladislavom Slovtlkom, prostred
nlctvom ktor~ho sme spoznali hudbu 
star~e; Bratislavy f Alexander Albrecht J, 
profesora Václava Talicha, ale i Jevgeni
;a Mravinsk~ho. Posedeli sme sl s Hatrí· 
kovými Trpasltí§ikml, dokonca sme na
kukli do čínskeho divadla [ ovenčen~ho 
čerstvými vavrlnmi z Divadeln~ho fes
tivalu VSMU }, ktor~ nds prekvapilo sldv
nym Shakespearovým "Byt, či nebyť . .. " 
v Nn~tlne. Ndm v~ak nafviac ztlle~alo 
na tom, ako "vyptlli" prvd spoločrítl sktí~
ka orchestra a zboru. "Zboru sa zatial 
poďakufeme, veď ;e ešte čas si to pre-

ktlch." Načo veľa slov. Majster Kančeli 
si stlm e~te uviedol skladbu pre due 
chlapčensk~ sóla, chlapčenský zbor, or
chester a klavír. Je akýmsi oratóriom 
venovaným deťom, ktor~ zahynuli po"čas 
druhej svetovej vojny. Krdtko spomenul, 
ako vyberal texty z ver~ov Shakespeara, 
Pu~kina, Goetheho a Rustaveliho. Pos
ledný takt a - ticho. Dlh~ie ako ob
vykle. Potom - potlesk. Tiež dlh~! než 
te zvykom.· Neviem, možno sa mýlim, 
ale mtlm pocit, že zatial neexisfujtí také 
slovtl, čo by vystihli dofmy z tejto hud· 
by. Mo~no mal trochu pravdy môf otec, 
keď povedal: "Ak bude~ niekedy počuť 
Kančeliho hudbu, bude sa ti zdať, že sa 
na teba rúti celý Kaukaz." 

Hoci sme hrali a spievali najkraJšie 

Jednou z promlnQntných umeleckých osobností, ktoré odovzdávajú svoje celoživotné 
sk6senostl mlad fm nadšencom pre hudbu, je i zasl6žilý umelec Ľudovlt Rajter. 

cvičiť a orchester ~up, otvorte si na 
čísle 21 a ideme," ako vždy s taktovkou 
a taktný Ľudovít Rajter. Milo, ale ;asne 
naznačil, že je e~te čo doťahovať. A my 
sme v tomto okamihu tufiili, že zbor 
tak skoro voľno mat nebude. Vy už ur
čite viete aj bez nasleduftícich riadkov, 
čo nasledovalo potom: orchester v jed· 
nej miestnosti, zbor v opačnom krídle 
budovy a . . . do úmoru. 

A prWel ttížobne očakávaný 8. fúl a 
s ním veľktl osobnost stíčasneJ gruzínskeJ 
hudby Gifa Kančeli. Dlho pred jeho pri· 
chodom sme stťlli vo dvore a vykúkali 
sme ako babky na priedomí. Príde, ne
príde? Aký bude? Vysoký, tmavý { typic
ky žensktl starost}? Prinesi e so sebou 
aj nahrtlvky? Konečne! Začal stlm - o 
t om, ako zistu;e, či ttl -ktor6 skladba te 
zlt1 alebo dobrťl. "Jedným z lcritl!rll pri 
posudzovaní suofich skladieb te, ako 
reagufe obecenstvo, nafmä jeho mlad~ia 
čast. Nemyslím tým na potlesk, skôr je 
zaufímavé pozorovať, ako posluchtlči se
dia a počúvajú i ako sa vrtia na stolU' · 

Snfmka: Z. Mináčova 

ako sme vedeli, ani ntlm sa nepodarilo 
odmälcčiť netíprosný dilctdt v~emohtíce
ho ptlna Casu. A tak, ani sme sa nena
zdali, vhupli sme do posledn~ho .,pra
covného" d11a. Dňa, kedy sa e!ite dali 
dotiahnuť, vylepfiiť, zakryť, zmazat maM 
hriešlcy a nedostatky. Ale beda tomu, 
kto by sa o to poktí~al na zaJtrajfiom 
koncerte. Koncert, každoročne poriadaný 
pre rekreantov Zotavovne Frantgka Zup
ku je verejnou generálkou pred úplným 
ztlverom. Ale str~movanl sme rovnako 
a "kvalit ne". Hlboký ntldych, zatvorlf oči 
a ideme na vec . A l::o hodnotenie pred· 
stavenstva? "Zajtra by to mohlo byť e~te 
l ep!iie." 

F l n ci l e - nadWel deň D, pomaly 
sa chýli k hodine H a nechcite vidiet 
tie "nervy" , keď velktl ručička "od Js lep
ne" a; minútu M. Po doobedňaj~ef sktí~ke 
te vyhlc'isenl! v~eobecn~ voľno. Každý na
berťl sily a energiu po svo jom: jedni 
okupufú susedný snack bar, druhí vy
jedajú neďalekú cukráreň, ostatní rela
xu/tí na i zbóclz. Spraulme a; nemožné, 

l en aby to vy~lo," unisono znie odhodla· 
nie ka~d~ho z nds. 

Ľudia, keď sa ,,seknem", nesmette 
sa . .. Preboha, len sa držte môJho tem· 
pa a v~etko bude O. K. . . • Dlevčatd, a 
usmievajte sa, potom hneď vyfdete o pól 
tónu vyfi~ie .. . " Stlla sa naplnila, dvere 
sa zatvorili, čo In~ nLlm ostéfvat Ideme 
sa popasovať s "malými čiernymi ca· 
partlkmi", čo ich učení notami nazývaftl: 
"Babky, ak odsptevame Palestrlnu, tak 
potom odspievame aj nemožn~. Pozrite, 
ako sa Adrian { Ratter J na nds usmle· 
va, nesmieme ho predsa podraztt." O 
niekolko skladieb neskôr: Kristian ( Seld· 
mann} ntlm vtedy u svofho Mfa, lndč 

sktísen~ho radcu dirigenta Marltlna Va· 
cha vybavil volno, to by bola zrada, ke· 
by sme mu s Palestrlnom "nebodli". ~re· 
fi lo to. A čuduJ sa svete, tlieskali ntlm?. 
Skoro by sme sa priamo na p6dtu necha· 
li učičtlcat lahodlacim potleskom, no na
sleduJe orchester, takže z pódia dolu/ 
Ntl~ orchester, okrem Iných, nafitudoval 
skladby {Suchoň - suita Preletel sokol, 
Novdlc - Rondtno J tohtoročných osld· 
vencov . Cerstv~mu ntlrodn~mu umelcovi 
Milanovi Novtlkovi a jubilantovi ntlrod· 
n~mu umelcovi Eugenovi Suchoilovi 
chcel takto papria(, aby ich efite dlho 
nav~tevovali panie Mtízy. Gratultlcia Eu
genovi Suchoňovi, ztlsluhou Jtlna Pragan
ta, bola na výborntí . O tom, ako sl bd· 
ser1 dobre rozumie s hudbou, nds pre· 
svedčili: nt1~ milý host Ida Rapaičovd 

a Palo Tužinský v Haľamovej btlsni a 
Paríkovef hudbe Viden~ zblízka nad Ja· 
zerom. Nasleduje to, na čo sa role l!o 
role tak velmi te~lme. Spoločn~ čtslo 

orchestra a zboru a k tomu v!ietk~mu -
pod taktovkou zasltí~iMho umelca dr. Ľu
dovíta Rajtera. Dnes sa na~e obecenswo 
chystťlme prekvapiť dvoma ženskfíml 
zbormi a pochodom z MozartoveJ Figa· 
rove; svadby. A dtífame, že príjemne. 
Dtífali sme sprtlvne, pretože pdn Rajter. 
rozhodol pridať e~te Schubertovu Rosa· 
mundu. Co na ntl!i výkon hovort zdku· 
liste? .,Kočky, vypli ste sa ... Za talcfíto 
výkon by ste sa nemuseli hanbi( ani vo 
Viedni ... Neverili sme, že to bud~ až 
tak~ dobr~ . .. " No, najkraj~ie sa vyjad
ril pdn Pragant . Bolo už dtlvno po Večer· 

nlčku, na nebi sa zažínali hviezdy, tera
sou sa niesli tóny Vivaldiho Styroch rol!
ných období, keď sa zrazu otvorili dve
re a v nich sa obfavil n~ ptln profesor 
Pragant: "Dne~ný koncert bol dobrý, no 
nebol dokonal ý, l ebo by mohol byť é~te 
lep~t. Umeni e ie ako drahokam: môžete 
ho d~ nekonečna br tísit, v~dy bude na 
ňom vera prtlce." 

NORA PAR!KOVÁ ~ 



S V. K4..Komarovom hovorime o niektorých súiasných problémoch sovietskei hudby 

PRESTAVBA POKOJNOU CESTOU 
V jtill t. r. bol na tvorivej dovolenke v Domove alovenakfch akladatelov v DolneJ Krupej soviet

aky lkladatel Vladimir Konataatinovlč Komarov, blavnt hudobnt redaktor Hudobnej redakcie Moafllmu 
a tajomnlk stranlckej organizácie Zvlilu aovletakych lkJadatelov. Jeho .pobyt u nb ame vyu!IU na to, 
aby sme mu poloflll nlekolko otázok alelea o dojmoch, ktoré tu zlakal, ale aj o alektorfch 14čaa
afch problémoch aovletakeJ hudobneJ kultáry. 

preč o ate si vybrali za mleato avofej tvorivej dovo
lenky prhe Domov aloveaaktch akladatelov v Dol

Daj Krupej? 
- O SJ.ovensk•u a o Dolnej Kru,pej ml lllllnoho ro.z

práiVa,lt ,p.rl•atella, kitorýoh mám medzi slovenskými hu
dobn!kml a ·t! ma .!Jnšpirovall ·k bohtoroČIIlej :náiV·§teve 
Slovenska. Choe.I som spoznať kra.)tlllU, tll.11Jil-jš! su>Osiob 
U'lota, tvorbu. Keby som bol bý<Vll!l už predltým :na Slo
vensku, asi by som vla.ce.j sedel tu v Dol:nej Krupej 
a p!sal, no• kedže som fJU !Yl'VÝ raz, využil som každ.li 
prlležlioosf !sť sa niekam po7!1'1et Vl.del som, alko r.udla 
žliJll, ako olddychujl1, pracujú, niekedy som pOOúJvlaJJ ich 
plesne, bol som na ·poll, v panku. Sličasne som praco
val na mojom koncerte pre vto!.ončelo, .k!tOtrý som začal 
plsať tejto zimy v Moskve. Takže táto skla,d·ba je vlast
ne "medztnárodná", kedže v d~ruhej pol·oV11c1 sa do !.stej 
miery odráža mOJ pobyt na Sliove;nsku. 

Ako ho teda hodaoUte po pracovneJ stránke? - Vy
daril aa? 

- Už som čiastočne ~ovedal - do·konč!l SOtiil lron-
081\t. Praoovalo sa ml tu velmi lialtiko a pr~jemne. Ako 
sa ddeto vydar.!Jl·o, budli hodnotiť samozrejme pocsluc.há· 
1!1. Okrem toho som st obst&'al zbomlk slovenskýtch l.u
dovýc<h ple.snr. vera plesni som s~ .prezrel a vybNI.J sl 
,.P.olamu, Pora.rliu" - táoto sa stala -podlkloadom p.re moju 
Sonátu pre ·kla.rlrnet, kitOtrú chcem venov:61ť . SJ.avenstku. 
Kedže S'Om nema l vera času, najpl.sal som Je;n je'd.nu 
tretinu, a.Ie už mám predstavu, alko má vy2eret. Takže 
toto bude dalšia "tn.ternaclonáLna" s;k!llld·ba, lenže v Ojpllč
nom :zmysle ako u violončelového k·oncel'ltu - začia
tok v1Z111111kol tu na Slovensku, dokončená bude v Moskve. 

111 dal - to ale Je dlhf čaa na to, aby aa človek 
lakllmatizoval v novom kultdraom proatredf. Naprie!( 
tallu by ma zaujfmalo, aké dojmy ai odnesiete zo Slo
tloaka. 

- OdiPoved nie je ťažká. Moje dojmy 2lO SLove.n.s.ka 
stl prekrásne. V p.twom rade chcem spomenúť neobyča.j
ntl pohocstlllnnosť sLovenských l ·udl. Sú velmi dobl'OSll"deč
nf, IASkaovl, a to nehovorf.m Jen o mojich prliaJteloch, 
s ~torým.l som sa tu stýtka l , ale i o oud.zloh luďoch, 
s ~torými som prišiel do sty·ku v dediJnáoh, mestách. 
Na ka~ťí mq!u otázk·u odpoved1111lt ochoOtllle a liatiNo, 
čo ma vel mi tešilo. Oa!ej ma velmi OOar.lla rpr!roda Slo
venska - rozmamlitos( krajLny, vera zelene, f&'leb. A ešte 
ma ;prekva,pllo v polnoh~podffi'stve dokonalé obrá·banle 
poll. Zber 1lrody som vlastne <1111i nevidel, jeden deň 
som IIllle.kaJII cest·QVa.J - n.a polL bolo oblite. Na d'l"uhý 
deň cestujem nazad - obllle zo.žaté, lud[ som ruJk:de 
nevMel. Tot,o všetko a e§te vera liných vecr ma velmi 
nadch~o. 

Okrem oiM!laaakeho zamestnania ate člant aJ IWko fun
kcionár Zvlzu aov·letakych akladatelov. V sdvlaloatl a 
YlacertmJ zmenami v sovietskej apolooaostl dollo ur
ette k mnohtm zmenám aj v livote zvbu. Co Je vlaatae 
aotli a čo J~C»talo po atarom? 

- Ja n•ie som funkclonárOIIIl Zoväzu saV'ietskych Skla
datelav. Som hlavn~ hudobn~ reclialkJtoor fllmavé.ho št11dta 
MosfJ.Im - tOJto ;e moja fwllkcl.a, no sl1časne som už 
ll ro.irov (d'tlofam, že tento r.ak bude posledný, s ra
dos(oo odowdám t11·to čestml1 funkciou niekomu inému l , 
t&jomnikom stra.nloke·J organ<lrzáoie Zvä2u sovietskych 
skladate.rov. Tá-to organizácia zd~wje komu.ndstav z ra
dov Skl<lldattel·OV, hudobných vedcov, pN!IOOWl[llrov a;pa
fflt\1 Zväzu sklad'altelov ZSSR, RSFSR, MOISik•vy, Centra 
hudobných lnfOtrmáclf a propagandy, Domu sovietskych 
*ladorutelov. Už aj pred pres.ta:vbou sme sa Sltll!lžtld, aby 
bolo u ná·s zaujlmav.o, aby sa problémy rieš111 nefor
málne. Som velmi rád, že zásl•u.h.a.u presool\'·by sa rnl!liOihé 
vect, ltltoré sme dotera.z ťažko· prebojmá·val1, staJil samo
zre)mýlm záJkLrudom našej p.ráoe. Aik sme sa .predtým 
snao!lli dos!J111hnuť, aby ludl.a .vol·ne vyjadrovall SIVoje 
nAzory, aby nečttaLI prlspevky z pajpiera, aby bola v ko
lek·t!ve ta•ká atmosféra, že Iud!Ja by ohoeH samá vystú
piť, niečo povedlať, tak teraz je to samO'Me}most Ve.lml 
vera je aj krnltbky, prevaž-ne kJ()(lštruok·th'IIlej, niekedy bý
va 1 neko:nšmUJk.tlvna, no v každom PTipade je zaujlma
vé, ked ludl.a vyslO'Vujťí svoje nálzory. Co ostalo po 
orom? To je zložl.tá otá.zka, pretože aby sme mahJI 
povedať, oo oStalo po starom, t.reba vedJI.eť, čo sa zme
nl.lo čo je mwé v ž!Jvote zväzu. Jeho §1Jruiktt1ra sa ešte 
ne-lia, o&ta la taká, 8!ká bola predtým. V rámel nej 
sd Isté vecl nO'Vé, kltoré sa v~k tiež ne:z.rodlld. ZJa me
s!Bc-<d,va. Ešte pred prestavbou, pred r. 1985, sme rie
IW ~ázku skladaltelov. PresaJdil1 sme založenúe festl
velu MookOIVSká je.seň" - k torý tdho rOlku QIS!áiVi 10. 
JUblile~ - t·o bolo velké v!ťazstvo 7Näzu a vše.t!kých 
muzikantov. Teraz moaj·ú mosk.avskl skladJa:teJ!Ja - a nle 
je !oh málo, okolo 600 - momosť predstléiiVU s-voje die
la verej.nooU prostred:nlct'Vom f estwalu. SamOtZrej.me, a.nl 
~to nie je možné, a:by sa hrali všetlky d!Jela. O.ochád.za 
občas k ~porom, k :nespoko)nootl - jeclno dJI.elo sa hiM
lo, da-UJhé nie, a mOže sa sliať 1 .to, že dielo, k,toré 
bolo hrané, je horšie a·ko to, kitore nebolo vybrané. 
Na,pr. pri symfOOJtc.ký;ch dle!llllch aj d.trl.genit spolu:rozho
dUJje kltar:ťí skla:dbu za:rod! do prog~N~~IDu a k.tOtrll nie. 
Mafuo e§te nie oe!J.kom objektlvne .pracuje 1Výlbeoová ko
mlslia, no toro sil v§etko veci, čo sa d.aj·ú ods'trá.nU a 
vylepšiť - súviSI to s vý-vojom. FestLVI!I! v.ša!k ex.lst-u.je, 
llr~ti sa tu ver.ké symfon·lcké skLadby, usklutocňu.je sa 
!l'lemenne 5-6 vertkých symfO!llllicl<ýoh koocertov, kde 
brávatl1 výbonné telesá - z Rigy, z Lenlingradu, z Mos· 
tvy, napr. SvetJ.ain()IVOV orchester, Roždes!Jvenského, Fe
do9e jeVOIV. 

Co sa týka n'OIII~c.h Zdlll1en v Z!V!I.ze, teraz sú v štádiu 
nntku nové št.rU!kltlúrne fonmy. Už sme rnald nilelkolko 
schôdz[, kde .napr. Chre.III!I.ikov vysttťíJpll s tým, aby sa 
lejomnmrom, k.tmr p.rlc.há·dza·jú raz doO týždňa, ne:pl16itllo, 
eby to boLa spoločenská fu.nkclla, a•by sa pl~lll.lo len 
!fm, k·dtr! majťí v zväze tnvoalé zamestnan~. Medzi otáz
kami, Morých sa Ohre.nnm<()JV dotkol, boi·O pom.eme doof 
t~jtlcl·ch sa ,práve štr.uk,!Jdmyoh zmien. 

Mlllochodom, ot61ka po.aaveala predsedu .zväzu d·nea 
nj•e ,patri k aajpáUUvejlfm •• • 
~ Ohrenn~ko·v ro ter.&Z nemá lahtké, lebo k·rdltdlka do

padá na jeho hl&VIU s veikou silou, prtrOIW.lávat.f.ú ho 
lakmer k StallinoVl v hudbe. On sAm naw.rohol, že sa 
ndá funkcie pre,dsedu zväzu. No a'k sa na vec poZTie
• objektlvne, illlnOihl hU<Idbnlcl·, vyllli'IM)úci nu·dobnicl, 

nesch~lUJ}ti tli kr~ttku, ktorá teraz tl.točl .n:u Ohrenn1ko
va. Motno krLtl:zovať, ale nloe nič!(, :zmlčL( človeka a je
ho obr·O'VSiký pxlnos, ktorý u.robH pre roovo!J savletiSkej 
.hudby. K.rditlrzu,j.t\ no nlllpr. za to, že v roku 1938, ked 
sa stal .taJomnlkOtm, ,prediOJJeso l na zjazde re·ferát, ktorý 
mu prijpTa!VIl Ov stMIIly. A prdltom nie je ta·jom.stvOtm, že 
v§et!ky verejné vystú:penl.a sa k1onzul,tQVaJI. Ta.ká bola 
·polttLka, na.d ~1\kýlm a nl(ld všetkými stál S•taUn, kto-

• réllo všetc! l áb111 a v ážiU si ho a domnleva•Li sa, že keď 
rez inlečo povedal Stalin, tlllk to l'aik mus[ byť. Ntkto 
neveru!, že Sto8Jllin sa môže mýlH. Mo!ho l te'da Ch.rennl
kov vere}ne z tribúny, pred StaMnom, vysloVlif sv.oju ne
spakojnocsť a výlhrady voči nemu a voči dalšlm, ktor! 
VyJSbupOiYIIlli proti SootakO'Vičo.vi? Bola ~o ožehavá situá
cia a mOOilé je l to, že Chren:nlkov sám ešte Sostako
vJ.oo neC!h&pal a súhlasu s týlm, čo o ňom hQVIOl'JU. No 
o rdk neslkOr UTObll všetko pre to, aby Sostaikavlč 1 Pro
kofle,v dosta l! Státnu cenu ( Stallinov.u cenu nedostaJ!I J. 
A pra.vdou je a,J to, oo u nás v Zväze sk lad.atelov nLk,to 
nebol netjako .zvlášť J))l'8nas.ledovaný. 

Co sa. týlka rOznyc.h extstenčn~.ch problémov sk!l(Jrda. 
telov, ChrennVkov V·ždy pomá'hal, bol objek!U·vny, a ta · 
kéh.o čJov.efka, kit·orý by nehrabal len k sebe a pomáha.! 
by ltuďom, je dos( (a.žké ná.js(. A spOsob, a'kým sú kri
tiky olll6 neho n<ljpl:sainé? P-o p!Wé - medzi tými, ktor! 
plšu takéto člá.nky, :nenájdeme ani jedn ého vyn~ka.jú
ceho hudobnDka. C-há,patl by som, keby o t·om p!sal .lll!liPr. 
SV!rld.ov, SnLt,ke, Guba•jdull!no.vá, ale oni o tDm nep!šu, 
plšu o t0tm ludta, tk,rorf ako hudOibnlc.l vera nez.nl(Jme
Mj.ťí, nru}vliac e§te prof. Gonnll!Sta•jevová. MedZi J.lsNiml, 
letmé uverejňuje časopis So.vletska kulttlra, mená vynl· 
k.ajllclldh osobnosti neboli. Vš&tcl renom'OVIBI!11 sklad.ate
li.a 9t1 ,proti takýmto metódam znev.áfenlia ~Joveka v no
vllnác h. N1ekOtmu •mOže byt Ch.reninllkov n:esym,p:atlcký, 
nemusl ho mat rád, nemusi sa mu .Páčiť jeho hud!ba, 
ale to neznamená, že ho treba zLikvtdovať a použiť 
všetky tnf<XNná"Cie .na to, aby sa mu ublfžllo. 
Vráťme aa vlak k zmenám v zvlze. Keby ate mali 

porovnať situáciu u vb a filmármi, aplaovatef.ml, vt· 
tvaralkmi. .. 

- Porovná!YI<lljú nás teraz zo Zväzom f.Umav~ch umel
cw, oni Ull'Oblll revol,učné 7)ll}eny, to je vrll!j výbom.é, 
a Zvll.z skladruteloo sl žLje po starom. N.o ked pol'OIVná · 
me bleto dva d:r.u:hy umenLa, VJ!dfme, že follm sa nachá
dm vo vellkej lk.rlze, ktOil'á sa prejaMuje rue.len v poten
clálinyoh tvortv~ch m.a.žnoot!Ja•ah, no na.jmä vo vel,ml 
zaoiSiťalej teclhinlckej z álkladn1 klinemartogrMie. Ciže kr l oo 
f.tlm.u .pl·us krlza w:ájomných vzťla•hov vo vntl.td Z!Väzu 
spÔSO/b~ld ·1'6'Vo111ctu. Došlo tam k ta·kej menšej vzbure, 
vederue prevzali novr lu.dta. 

·A terarz vez,m~e hudbu - sovietska hudba pa·tr[ k vr. 
cholom l z celosvetového hladiSka. Vytnilka'jtúct. s'klooa
teHa sú .llJie.len v Moskve, Le.n.lng.rade, ale t v bra.tských 
republl.kách a celý komplex hudobného umenia je u nás 
na vy.so.kej ťírovnl. Pxeto nemc>'ino ta'k.to jednoducho, bez 
hlb§ej zna.IO&M prlčm a kOil'e·ňov veci porovnáwf. Ta:kže 
SIOilll toho náZOtru, že i v čase prestoaNiby naoo otáz-ky 
momo r~šl( pO!kojnou cestou. Nie sú ceLkom tPra.v{!lvé 
am tie tnformácle, .k.t101ľé hovorlia, že v hudbe Sill potlá
čajťí nejalké pi'Ogreslvne prody, a'Wmt'gaorda. Ked aj kri
tika n~prloiWl:l.vo hodnotila taiké diela, ž!Jadne zálka.zy, 
k .toré by mem.ožňavaU tieto diela hrať, n1·kde neexis
tovali_: Sn~tke, Gu.ba,jdwllinová, De.n11S0iv sa u nás hooU 
i rtédy, ked sa o nich zle hO!VOil'Uo. Zéllujlma!L sa o ruch 
aj v zah.ran1.čl, chodili do cudziny noe premiéry svojich 
~laidieb. Ked sa pozrdeme na !oh tvorbu a na tvorbu 
tch mlad.šlch koleg.av, natpr. Dm~trlja Sm!mova, JeJe.ny 
Ch·~jerso:ve•j, Ceslllllka Su(a a liných, v!dlme, že U to skloa
da,telda sa hrali a hra.jli. Dl'uhá vec je, že ~cth bVOil'ba 
nebola v~y prl.aaJnlivo p.nl.jié!Jtá, reSjp. kwpovaná ml.n1ster
S·t'Vom, ltltOtré sa v tom čase dollllllievalo, že ich hudba 
je reéllk~:ná a pre lud n~potrebná. v náikl\lipnej k.oml.sll 
ministerstva sedia lud:La, ktor~ch OS>Oibný vkus OV!Piyv
ňu.je 'lýber skladieb. No u nás sťí tieto dve -veol. nezá
vislé na seba na rozdiel od Zápa-du, kde mter,pretOtVa.nie 
je závislé na nMwa;>e. U nás mOže n\alstať siltluác.la, že 
dielo sa. ne.kúpl, no prlltom sa mOže hraf. 

MedU svbom, ako ldeovfm garantom umeleckej tvor
by a Jeho ~leaskou zlkladňou prichádza k r6zaym. 'tla
pltiam. Ak Ide o rozpory v zmyale dialektických, vzi
jomae aa obohacujúclch a vývoj poadvajdclc·h aapliti, 
je vietko v poriadku. Tieto rozpory vlíak mOlu byť v 
určitej miere aj brzdou vývoJa, aovej tvorby. Aká je 
z tohto hladiska dllelíaá situácia u vás? 

- Domnievam sa, že nie je ani možmé, aby medzi ve
den!m zvll.z,u a čiiJI!lSkou bárou nedocháJd:z,a,J.o ·k žiadnym 
ná.zorovým netz.hodám. Vždy je určité n~pll:tle medzi tým, 
k1to je pri moci a tým, kto n1e je. Ide o to, aby f.u.d•lu 
vo vede;nl - tajomnlcl a:td. nez[•Ski!IVI()J1 P'l'e sobu vä•čšle 
vý.hody alko iN!Id-ovl členov·ta , k.tml i clh voLioa za dele
gátov na zjl!lZdy nie preto, aby sa tam tLro od ni.c.h cL!š
tancovall, ale aby poaná.lbaH celému kolek,tfVIU. My·sHm, 
že tieto ·Otáz.ky možno rleš~ť 7)!1}6'110u štrwkttúry zväzu. 
No p.rbtom nemO.žem polvedoa.f , že by u nás vo zväze 
vznlJ.kaH podska:pillly na!Vzá.jom neprLatelskýah ludL Iste, 
jednému je sy.tn,paJtiOkejš[ ten, druhému Iný, ale že by 
sa snažLU zvil'tllllúť tých, oo sú vo vedeni, flo rule. ľ.udl, 
ktm[ sú proti dlllešne,j poli'ltke 7Nä2lu, ,proti Ch·relllll:l.k<J
Y·OV!, združl.ljje už lij>Oillle.nutý časopd·s Sovietska kiulrtúra 
a déva 1m mOOilosť n.a svojich strá:nkach verejale vyst•u 
povať. Dá'V'a sice možmosť l d:ruhej stoone, tým, k>torl 
sa kladne vy,jadrujú o z,vl!.ze, ale hned ro. komentuje, 
vyW'ollcla a zosmlešň.uje. Toto podla mňa ser!Ó7Jlly čll!SO
p~ ne.robl. P!'Oitl taJkýmt.o metódam vyst'Úlpllia t stra.ntclre 
konferenclia, na:jmä GO!'Iba:čov, ked zd0ra7JilH, že kr~l!ilka 
je p.otrebná, ale mus[ mať motnosť vyja!drlť sa i kl'ltl-
zovaný. • 

Aká je podla da• dnelí.aá spoločeaaká tiloha umelcov, 
akladatelov a Ich vtzaam v porovnani • predol lfm ob
doblm?' ZmeaiU BB v6bec? Co očakávate od avojlch čle. 
nov doea? 

- V posl edných rokoch je u nás výlra:má tendenc!.ll 
tk tomu, aby koodý člen ZIV!!.Zu •!llJOibO! slobodne vyslovlf 
svoj názor. Aik predtým bOli sn~~ejarký :nártl.aG< adm.lms
tra tr.vne.ho charaikiter.u, alebo ~ "'Tudta jed.noduc.ho báll 
poveda·ť, čo s1 myslta; tak teraz, v posledných dv-och 
rokoch nasta l výrazne klloatdný posun vo vzájomných 
vzťahoch na.šlc:h členov, a najmä v č-lrnnost1 hli!wtých 

organlzátmOIV zväzu. Výrazne o tom svedčloa naše s.tra
nlc.ke schôdze, k.toré sú. :Drkadlom zmýšlanla rud i, do
kooca l nekomun.Lstov, pretože 99 % schôdzi máme ve. 
rejných. Chceme, aby sa k problémom vyjad•rtlo čo naj · 
viac ludl, aby povedali svoj názor, Toto sa odráža 1 v 
tv.orbe, pretože predtým slll'ana dávala tnštru•kcie že 
treba plsať o robotnlckej tr iede <.~~lebo tej čl one·j 'výz· 
namnej udalosti. Teraz je väč~l.a slobodl(J pre samostat · 
nt1 tvorl•vosť, ,pre hlbšl poh lad do života stl"any a spo
l očnosti, častejšie sa apracovávaJjú témy, k1toré neboli 
naplánované a ul.ožené vedenlm, a.le také, ktoré vyc·há
dzajú zo svetonázotr,u a žlrvotnéohoO pocl.tu toho-ktor éh o 
UJmelca, a tým pádom sú orLg1málne. D.otet·aa: to boli 
stále té-my o robotnlckej triede, o vl<l:Stl, o bud.OIVal!lf 
socl:a-I·IzmiU a mnoh[ umelci nep!sal't takéotQ diela z pre· 
svedčenia, a.le preto, aby Ich dlel•o· bot.o kťíjpené. Dom· 
nolevam sa, že v tom.t10 smere nastal·o texaz výrazné 
zletpše;nde. Už netmlllJjú na ministerstvách smernice ž.e 
moono k·llpovať lem diela s presne vymed2enou uima
t.lkou, je značne väčšia sloboda tvOil'by. Predilým. sa vy· 
SJkytli slt.uácle, na,pr. s Dentsovom, so Stnt-rkem, Guba,J
dul1novou, ktor[ pisaU sonáty, symfónloe a déwill 1m ešte 
aj latinské ná.zvy, čo bolo v rozpore s tým, oo sa žila 
dalo. Teraz sa to všetlro odst•ráno1lo a mys!~, že talen
tovaná hudoba bude n.achádzalť Sltále väčšilu pod.po'ľlt 
štáotny.ch a•J ná'ku,pnýoh org&llzácU. 

V aúvialosti a preatavbou v oblaatl ekonomiky apo
ločaoatl aa analogicky hovori l o prestavbe ekonomiky 
ume~la. Dnea Je velmi popu14me ltealo "zarobiť al aa 
aeba , - alekedy, bohulial, aj aa 6kor atraty umelec
kosti - aaprfklad v uvádzanf ~l vydhaal titulov, v or. 
gaaizácll umeleckeJ preddzky, atď. Ako aa riell tento 
problém v Sovietskom svlze? 

- Toto je atárnka., .kJtorá ma ve.r.mt Zlnepoikojlll•je. Napr. 
f•iMUl Melod.lja praou.je éllkoby vo vlaiSitlllej réžlrl - čo 
sa luď·om páči, to bude vy.dáva ť, čo nie, t.o nebude. 
Ct sa bucLI1 robi( Mhráv·ky skladieb mlard{llh() balenro
vaného autora nBi'OtZhodu,jrú odlbiOimiOI z olblll!SI11 hudby 
ale p.re.dstav~telda DbohOidu. Oni, pravda, nevedta, !tt~: 
je napr. SnHke, oni nepatrebujťí Snl'l'keho. Tento ko
merčný p.r1s.t.up k umen~u ma hlboko znetpdkOijJU.je a roz. 
horčuje, prei'Oiže kOIIIlerť!.ne memo pr~I'WpOIV'a.( ku ko· 
merčnému umemu - ked sa ro páči, ~reba :pont1Jkaf, 
ked nie, treba to st.lr!!Jh!llu(. Myslfm, že zo ziSkov v te'jto 
oblastt by sa mo:hla datONať dobrá huc'd!bla, koloOil"Ú WaJc 
lu'CIIa nekupu,Jťí. A to je druhá sllrán:Joo veci - ll\ldla 
musia dos;pieť na urči·td tll'Oveň, a.by ~umeli hudbe 
Denlsava, Sntllkeho, Guba1jdull:novej a Iných vyilllilka}lidc.h, 
s'kla:OOtei.ov. Tato u.men~e je v značnej mieTe elttlllé prlJ
mú ho len ludioa V'Zidelanl, ro'llhladenl - ne.mbin na 
mysli len hudobnl&rov, ale a·j fyzliklov, techln~lrow. študen. 
tov, k•torl vďaka svojmu vzdeLaniu a k•uL'túJnnootl C·hárpu 
toto umenie. No hl8Mná masa ludl, na ktorej by bolo 
možné Zlall'Obl·ť, toto .k~avať neibude. Musrme tedla sú
časne riešiť otázJk111 hu-dobného vzdela,nla už od prvej 
triedy zá:kladlnej školy, VZidelávať l u.dl v .teo~t.o oblaJStl , 
zvýšlt úroveň kuilt'ÚIMOIStl , a pr&tG sa d0l11/llle:Vll!ffi, že je 
nutné vydáva ť l taJki\ito h'llld:bu. Ľudom netreba preďkla
dať vždy Jen to, čo sl ~116ílaj11. Som presvedčený, ž.e 
na pomografíckej Hterattlre by sme zarobllt dalek o. 
viac, než oo najJVynlkajťíc&jš!ch dieLach n.MI.ch splisova
telov. O.bdobné je to i v hudbe - smelo mô~eme vy
dávať brak a Uli!'álbať na ňiOim. To sl1 V'šaik le:n moje 
osobné názGry, nehoivorfm to ruko oflciáliny predsta!V•~ter 
Zväzu skbadatelov. Domn~vam sa, že kým je ešte tiro
veň taká, že ludt.a masovo nekU:tm}ťí bodin!atmé diela, 
neslobodn<J prestať t·leto dllela vydáovat - ·to je to Isté, 
ako za'kázať skladateiom pfsa.ť a hrať toh !oo preto, 
že sl ich ná.r.od než!Ja!da. Som za to, aby gla štáma· 
dotácia týc.bto sklad.ieb na ťl.kor pqpulánne.j hiudby. 

Nlekol·ko aalich akladatelov a muzikoi6gov BB ztičaat
allo na tolltoročaom 3. medzinárodnom festivale a61Saa
oej hudby ZSSR, ktort aa konal v Leaiagrade a vyJad· 
rovaU aa o tomto podujati neraz v auperlatfvoch. Ako 
hodllotlte teato festival vy? 

- Zl1častnH som sa na ňom a d,ojem z neho mám 
mlmo1'iLaldlne dobrý. P.rečo ? Za .ptwé: bolo tam ve.ra dO!b
rej omuztky - tak~·ch 30 %. Bo·lo by mOO!lé festlival 
skirJ'ttzovať, prečo len 30 % hudby boLo dobre,J, prečo 
ostatná bola priemerná a lebo zlá, a bolo by možmé z 
tohto hladlska skxttl:7Jovať or.g>élllllzá.tor.ov, a'ko. mohl1 do. 
putH, aby na festl'vale vôbec od'ZI!lela zlá htudba. No pri! 
takom ·množstve sk.Jadartelov a sk la•díeb - odzlnelo asi 
200 dleJ - and. rue je mooné, aby všetlky boU geniálne. 
To by b()lo smiešne a a.j nudné, ved by SIOO už aJll! 
neposllre.hli skutOČIIlý kle.nat medzi d.telami. Okrem toho, 
že som te'da počul vera dobrej hudby, bolo pre UJňa 
zaujlmaiVé aj to, že som počul prlemer.n:ťí a zlťí hudbu 
aullOroV na;pr . tných nárOidln>OStl. Vi del som, alko myslia, 
atký mao}ťí prlstu,p k tvorbe, Ich nAZ'Oiry na súčasn.l1 hllld· 
bu, či l{) má byt avantgarda a·lebo nejoalk é OOllll!ll!l·Mck é 
smery, a le'bo niečo iné. Sk·oda, že sa ne·c.IJatJ·o zalbez
pečU, aby všetc i bý!Vald v jedinom hoteli. SpoLočná ko
murn~ká·cta bola možná vla.stllle len počas koru:e.ritov, po 
'oh skončeni, alebo na tlačovej konfe.renolt v Dome skla
datelov v Lentngtrade. Našťastie bolo v.te.dy velmi. pek
né, tepl é počasie, dvere na kOtncentnýcíh sleňa·ch boli 
ot!Vorené a ked práve brald nejalkú ve lmi ZILťí skla-d,bu, 
Išli sme sa pqprechádrza ť do f·oyeru .a. zhiovátrall sme sa. 
Tatk•to sa vla.stme aj zlá omu2lika stala u~OJČIIlJOu, lebo 
vda:ka nej sme sa vzáj>omne mohLi blirž~le stJX)'mlať. 

Aké je dnelíali poatavanie mladfch aovietskych lllda
datelov? 

- U nás sa veliká pozornosť venuje t'Vorbe mladýcll, 
napr. v Moskve je ,,Tvorlová spoločiiJOISť mlrudý·ch sklada
tel o.v", združujl1ca. tých, k lOtri ešte nie stl členmi zoväzu. 
Spardlllj11 tam rôzne žá.nre, 1 estrádne i vá.me - sym
fonické, komon:né a naplino sa I'U PTacu;e. No podla 
môjho náw.ru sťí ti'Qšl{a izolo.vanl U mladi sk!.llodate!La, 
ktor[ už sú členmi !ZVäzu - vstťíJpla sLoe oo zväzu, ale 
Sl'dcom k nemu nep.ru11pnú . P.re.d.tým bola "Spoločnost 
mlad~ch skladailelov" v rámoi ~väzu. Terajš!Ja: "Tvortvá 
spoločnosť m ladých skladaterov• a U mlaď! sklada:teUJél , 
ktml sl1 členJIIII zovl!.zu, sl1 ako by oddal!l[ prlltš Je;n sebe 
- robia sl čo oboťí. Mysl!m, že to nie je správne. Keď 
som ja bGI čie.n()tiil SpolOIČIIlostl mladý,ah Slkladoa~elOIV, 
velmi vera sme cest.oVI!Ill, ruwšte·vava bl sme vel•ké stavby, 
chodU! sme na stretnutia s mládežou !iných r~pubUk, 
aj do zahraničia. Oni clnes tiež oestujtl, <.~le tn:dtliVbcLuáL!w, 
n~ so "Spoločnosťou ... " Mysllm, že v tomro smere 
by bo.JJO tr eba venovať mlá.de.ži väčš~u pozomost C.o sa 
týka Ich sk·la.d~b, tJu je všeUk·o v porl.adku, hrajd 98.. 
Stredná a stlllľš.la generácia 1m často až zálvltdl, ako sa 
ma jli dobre. Aj mlad! omJ6ijú SN()je pl'oblém y a m-ej.me slJ 
ani nemysLia, že sa ma j•ú až tak do bre, no my vi idfme, 
že mnoho z toho. čo ol1il dmes ma.jl1, sme my nemali. 

Pripravil : JURAJ DOS.ť 
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REVUE H! 

z leningradského zápisníka 
H ooi už uplynul urč~t9 čas 

OOvltedy, čo som sa wátl·
Ja z devätdňového pobytu na 
3. medsln6rOdDOm festlnle a6-
l!aaneJ hadby Y ZSSR, tentoraz 
v Lentng:rede, stá1e sa ml zdá, 
že o ňom nemôžem referovať 
dosť objekrtlvne. Naotpalk, tento 
fes.t!Jval otu'!)ll môj kd-llt!JC'k9· skal
pel, sproblemlllltlzoval m oje k•l\1-
~ériá - aillmoooférou obrovskej 
prajnostl a zá:utmu, a to nolelen 
organl.zátooov, ale 1 celej od
bomej a šlJrokeJ. doslova po-
5po1Hej verejnosti o súčasné 
di3Jlllle, ~Oiľé.ho. - neodmysU
telnou S11čaJSťou bolo '~My -
1 dnes umen1e a predOIV'Šeitk9m 
nová ·Worba. 

Na medzinárodnom festllvale 
v ZSSR sa v.šet.k·o podáva ná
ra~OIV·O, kli1191•ka, a'Van.~g>a:rda, sú
časnosť, etablované Jwiezdy, 
rozvotjovl autori. A predsa, ked 
ste tam, je vám jasné, že táto 
obrovská lekcia myslenia o stí. 
časnom svete, k•t·orá sa l na
·p.rJek neodimy.sW.tefnej "vatew 
!každého fest1Jva!Ju v sťlčasnej 
h.ud.be naC'hádza; že tá<to kon
t.ron.tácla, do oldtorej sa d.de s or
ganizačn9mi p.roblémami, s r es
otam•l vo v9robe d'lel, - že to 
všet1ko má svo j 7lmyst!l. Tu ako
sl netre·ba vysvetl<JI\I\a.ť, l'll do
lko.nca obiNII~ova·ť stíl00sn11 bud
·bu. Stíča!snosf t u Jednoducho 
,pulzwje mladosťou, žiiVOt()Ol, ot
vorenosťou, neočaa<M'anosťou. A 
zraz,u st oJI 7J8 to SlpOI'iU sa o 
smer, o h'Odndty, čo niečo ho
.vorl a čo me, oomru a k01mu o 
:niečo tde a komu nej<le o nič. 
A ta.k heslo festLvalu - "Hud
ba za hum!lllll.zmu.s a mier a 
<lrtutbu medzJ národmi" nl!l>ô
sobl ako mttva Uoslkula. 

T9m bol med.zol,národn9 festt
;yaJ v Len~n~de jedl1nečn9 aj 
VZ'hfa·dom k J.n9m, ktoré poz
nám. K už tradične .. ~rotNor
nej" v a r šavskej jeseni 1 k Mu
stk.blen.ale Berlin, prlsne strá
flacem.u ,;hla'VII19 prtíd" hudby 
20. sroročta . Je v najlepšom 
~mysle ohvorený - .oo svet a 
na súčas.nťl hudbu vôbec. Sú
ča.sť·ou f.est~valu stí aj ·koocer
ty džezovej, dychovej a 7Jboro
vej lludby. Napočrt.am 156 au
torov, k•t0íľ9m tu h.rajtí skladbu, 
zo všebk9c h časti sveta, od Ame
roLky, cez celťl El.llľópu, S1k.andJ
.ná'Vlu, JwpOtl'Siko až po Austrá
Liu, TUIIliS, E•tlópt:u. 
Väčšina koncerttov má svoj 

chara·kter. Pok1ílsl.m sa ho vy
stlhntíť na .t()llll, čo prelwaplllo 
v pozltlvn()llll a1ebo ne8'U~IV!Ilom 
~mysle. P1wé pre:kva,penle -
.takmer všetci au.tor.t stí prfotom
nl, predstav.ujtí sa počas tívod
ného slOIVa, pl'llamo v sále a ak 
sa na .to za,buooe, f.udliJ!I kričia: 
,.eŠ>te autOIM, <mtora ste ne
:p:redstaNtl~l " Hned na Pl'Vom 
ko.ncerM - azn.ačme ho 111ko 
"vfpovednf' - klania sa stále 
j,lllij)oOOll.IlJtn9 LU'Iigl N01no. Sklad
ba s <Lpelatlovnym názvom "Nlet 
cesty, no treba Isť V!pred" (A. 
T.a.r.kovskLj] pre 7 Skupin Inter
rpretQV v šalk v yznieva bez na
pMla, bez .al{>elu, lriJJte!'lpre~t. po
rozS&d~OIVaJn! po baLkónoc.h sa 
len-Jen nájdu, ch9·ba sttl&k r.Ol<, 
neyres.ktotčl ol'S!kra. Alkademlc.ké
mu sym!onl·ckému or-chest.ru Le. 
.nLng.radskej ftLLha.rmónte očLv.tod 
ne Je,pšle sedl Ironvenč.né roz
sadenie l f<11hšl a prtt·om . ove le 
efekotne.jšl Kančeloi. Sovetlarja pe
čaJ, hud·ba pre chlapčensk9 
zbor a orohesoter s di\'Oma c'hl8iP
če.nsk9mJ sólami sa pohybuje 
medzi smlltkom (n'lčotou], ex
•táwu (pátosom] a - memen
tom. Efeiktná ·linŠ>t.rume.n;tácla, 
vef.ké dy.namlctké kon.tNLSty, a.l.tí
z.te na známe mot~vtocké postu
py, .náwr.ná sym:bol:Lka. kltorá 
V.l'Choll po v9rečn9ch fort1ssl
mách n~9m, bezbl'l!llnn9m s,pe. 
vom chl<~~poov. Kančel·l má za
ujlmavú d!Nlma!burgiu, ktorá 
!hned upúta, .najmä na plWé po
čut.Le, p.retože ju v rpod'SI!II·te ne
meni. 

Za " najsAbavneJil" mOO!lo o
značiť koncert synq>atlakéh'Oan
sámblu sól lstOIV arches~ra Aka
dem.lockého vellkého dlovacLla SSR 
v t.rtčkáoh s ná_,pllsom bol-sho -1 
a s ve lmi prlťa~H!Vou soqJranLst-
4tou Neilll Ll. Na)pl'V J. Cage a 
jeho ce'klom krobká a dosť di
há a ooa:vm.ú Muzy:koa dlra ... ln
ter.pretl rozsa.denl v malej sále 
sa st,rácajtí medzi publLkam; 
natl'čame sa, odikiaf sa čo oz9-
va (v televrznej pubHcLstlke, 
kitarO s obl•u:J>ou sledujem noc 

čo noc, lebo cel9m svoj{.m po· 
hy:bom vystbhuje v.zrošen9. tón 
festti!VaLu, sa dozvedám, že tón 
.,e", olkolo ktoré.!l'O sa Cage 
lk.r.Q•tiJ, č !.že ,.mi>" moamená Ml 
- oha ll ] . Sedemdesloa:tšesť·roč.n 9 
Cage ,je atrakci ou, l keď tento
'1'8.Z :preiw81P11 •predovšet<k9m 
svojou prLtJamnosťou. Ak.o ko.n. 
1trast nasleidUije Jy.rlck9 V. Sil
vestrov. Oda slávEkovl (zrejme 
NelL! Ll?] IVOOk sliaha k roman
tlck9m p.tesňov9·m k ldšé a nič 
·VIia.c. P.o~om Qpäť ,lprestrth" na 
Ka,gelov9c'h 10 poohod:ov, ,1po 
ck.torxch Z'éiiDUčene n~bude viťaz
stvo ako .to s pát(l1SI()IIll 1 l.ró
ruou 017Jllamuje sýlty aH zahla
sov.atefky. lnte}lpreU s Chuťou 
!lla.behlt na ideu aurora, Vlast· 
ného huťlob!Ilého h.umoro je tu 
však pomenej. O to vta.c poteši 
G. Crumb a jeho Lux eter.na 
pre 5 hooolmlilrov v maskách 

Z ,.koncertu aesa6mych au · 
toroy" ma lliPiltoa A. Sa.jgun, 
osem<lesbaitjedenročn9 au:tor tu
redkého pôvodu, 3. symifónlou 
z rotk.u 1961. V d.uochu st ho po
rovnávam s .noii!Šim1 "za.klo!lldatel 
ml", jeho rovesnlrkml. Zrre jlme 
tllež za,kl.a.dalte1Sk9 z}IW N.llrec
ke.j m odernej ná:rod.nej hudby. 
St~y ne7lllámeJ <tre-diClle, r.ra;n
ctízsm k1Ulh1Nl, v9borrná sym
fónlia . 

" Netypickt" je koncert so 
skla<dbam1 pre artyoploké komor
né roskupeni!U, kltor9ch je na 
fesUOV'aile málo. T·u ioh repre
ze.nt.uje hla vne Amsámbel bl
clch nástrojov veden9 M. Pe
kiiiDSk-ým. Zo skJadleb zaujme 
nekonvenčnou dramaJt.ur.glou .a 
smelos ťou ( Severn9 V!letor l E. 
Bergm81!l z Flrooka, V. Ar.temov 
v duohu "nového IPl"Lm>ltdlvtzmu" 
mrzýva sroju dl·h>ú skla-dbu ~· 

N. Mellaena, kltorú z n~poc.ho
p1.tefn9ch dOvoidóv nazval" 
... No, to n:le je kra:jina, mon· 
sleur Dlllil", pretože mu to kra 
jLnoroofbu ,pr~pomlna a nevld{m. 
na t·om n1~ zlé, práve naopak. 
Kr.zys.tof Meyer prezeotruje Oh
.ntvé poohod y pre orohester 
vt~.nej~te než KageJ. Na&Jeduje 
ako ozvena z 50. rokov kórej
sk9 autor (resp. dva;a au:t:o:r·l, 
.ktor9oh mená nevjem vylťlšt.lt 
z a.zbUiky]. ,.Cas d•uše" s ver
šami M. Ovetill!jevovej v-závere 
od S. 'Guba1j!dul1ny je 1 eJtklu
zlvny l ajpelillit!Mny. A Lonltano 
G. LLgetdoho sa v tejto atmosfé
re a in.tilll1p.i'etácl1 stáva tiež 
.aXoust rečou duše a nie t9m, 
čim bolo pôvodne - Š>tl\l.dtou o 
t·om, ako momo z k last.ra vy
k·úzUt ha!MlonLck9 proces. Je to 
jeden z .n&j.zauj[.mavejšloh po
sunov v9Mam01V, .kitor9 st\vLsl 

Anúmbl a61iatoY orchestr• Verk6ho dlndla Y Moakn pri predndenf KageloYtch 10 pochodoY • di
rigentom Lasarevom. 

(vrátane @eYáčky, k·tol'á ~u oo
šla svoju prll~Ltosť] . Exotltka, 
rafU!avanosť, atmosféra, svoj
rázny svet, č11ootel1Il9 l'IU'kopls, 
skrAtka - hudba. Kooce.I'!t kon
t.ra.stov kiončl g.rotesklll9m Nov. 
gor·odsk9m rll/lnoom (na.oza'j. Vitijl
n9m, pre a:ty.pi'C'ké kOímOľlllé zo
sk.u.pen1e] ad S. Slon.lmského, 
k .tor9 bý.va Iba kúsOk od Malej 
sály a na konce!'lty chodi s .,da
dom" 94~1'0Čilýlm Nblrolom Sil>
n1msk9m, a<Uitorom a muzl!koló
gom. Jeho humor po.známe z 
Ledkónu hudobn9ch :nadávok 
- ta kt-e je to v rodlalel 

Symf·ooloc.k9 koncert Stá<tne.ho 
akardemiC!kého symf01Il1okéhoor
chest.ra SSR je "koncertom pro
tichOdnfch pocltOy". Na-!pll'lv sa 
h.rá Jen pr.vá časť symfónie mla
dého EtJópoa z Addis Abeby, 
.k·tor9 študoval v Sotil. S·ko.Jská 
,práca. P-otom nasleduje bravúr
ny a teatrálny Fr<lllloo Marml
n o, Stcnča!ll, dk.rem Iného aj 
autor huldlby z Rod•tllliilé·ho. oort
orétu L. VIISCOilltlho. Spod Moan
nLnov9ch l'IÚik a;koby vyliezali 
rôzne zvu1<ové plochy, killaré ne. 
za:prtí nielen svoj fllmOIV9, ale 
a·J taLiansky ,pôvod - natura
!Lz.mu.s s prfmesou verlsUokých 
vý,krtllk,OIV. Hloda.v9 nepo:koj in
lt.rover·tnllh o F. Hummela (NSR ] 
v h·u.slOVIOm konoerte s chlap
čensk9m zoborom je po tejto lu
x·usnej Ia:hô.dlke ,pra.v9m m8.ľlt9-
IC'iom. Zdá sa ~. že p u.bl11koum 
má poch~pente pre čim rômo
tvár.ne.jšle skJa:datel ské fyziog
nómie. 

" Na)Ylrtu6snejil" je koncert 
Moskov.sk9oh vll'tuóz.OIV. V. Spi
va:kOIV, roz.hor.Q~en9 primerane 
k ned9ohoare·rnej arbmosfére úpl
ne P'replnenej M alej s ály, k.riltl
zuje festlivalov9 v9•bor m ne
vh{)l(!n9 čas (popolnHinile]. sál.u, 
nepáči sa mu anl tívod.né slo
vo, autorov sl uvádZiél sám, tak
že počujeme v·La-c•menej to !.sté 
dva ra,zy. Konečne hud·bal S 
v9,nlmkou slrabé·ho Španiela. (so 
sliLn9m Š>panlel·skym kol•orbtom l 
stí to na,pOISpol ex'k l uzl.vn.t a'U
·tarL. Pendereokt a jeho vďoačné 
Ca~·io pre hoboj a ll slá
čikov (zroku 19651] , menej zná
my O. Lombard! z Tall>lllllska, 
rk.tor9 má však v svotom kon· 
certe za kollllPOO<OIV.aJn 9 laJserov9 
lúč ( čoslt sa mjhá v h·u•stej 
tme]. S.nb~ke, Sčed·rLn. 

klln.<lllllia - koncetl't .pre soprán 
a ansámbl b11Cioh nástra)Qv v 
štyroch časHadh. Zhodou okol· 
nosU ďalšia skla.d·ba sa volá 
Extázy od R. Klemečlča (·prvá, 
ktootí som nespomenoula, ma,!<J 
nAzov D.labo•l v h1ud·be - L. 
Sic.k~] a ll/l,k jedLn9m ,;konven
čn9m" a'urooom na t01mto kon
certe po ctrwhej prestávke je 
Ed.!son Dent.sov a jeho šta;vrua,té 
Concer.to pi()colo p.re 4 saxo
fóny a blole so sk'Vel9ml saxo
fónmi a saxofonoiJStOím z F\ran
ctízska (C. Delamgle]. 

z.a ,,najelegantneJil" možno 
orz.načU pr1V9 w šiestich koo
certov SymfOIIliC'kéh.o ON:hest.ra 
štá·tnej fU<harmónle L!otovskej 
SSR s J. Domarka.soom. Eleg<rill · 
eta, Šl<lrm, §t91, vyžarwje tu z 
každej skladby. Je ·to a1Pa!1tn9 
husrov9 koncern L&d15l.a;va Ku
b~ka, známy už z v.Lacer9ch 
rpredvedenl, tak,že je čo porov
nli.va,ť , ~ba ja som osmtné ne
počula . K.u_bl·k VJl e, alkiO u,pút<J (. 
Bezpms~dne orLgtnállny a vl•r 
tuózny Je k.lav{Jrny koncert l. 
Jev,tlča z Juhoslávie s vynl'ka 
jOcou Ml:rou jeVItič za ·klavf:rOOJ. 
Po prestáv·ke proohádza "sklad
ba fesbiiVallll", o kitoreJ MO naj. 
roopor,nejMe mlelllky. Jed.nl ju 
pooažujO Zlé! genl·ál~u. druhi za 
hocMtoa,pl-érsku a vel!<kášs.ku -
·ka~ému je jasné, že sa jedná 
o mimoriadne zručného a vy
.nallezavébo arutora, .kltor9 Je 
dnes považovan9 v Amerl'ke za 
.p'ľota.gonlsbu ameriC'ko-európ
s'kej syntézy. Na rozdiel od t!Vr
dého minima Hstru Ste eva Rel . 
cha, ktor9 vera VYlPavedá o tom 
a proti tomu, ako sa dnešn9 
svet a človek :z;mechantzov.a l , 
Adams chce v~tko spoJU, zmle
rlt, uc.h:Jáohollt. Hovori o tom 
·P'l'1amo ná.Z'OV skladby - .,Ná· 
uka o harmónii" pre orcheSiter 
- a keď sl k tomu pDIJpočUam 
ešte fantarztjn9 prtebe'h, prlpo
mrna'jtícl miestami sve.t Dtsney
la:ndu, zdá sa ml, že tu narze
rlime na t ra.dtčmí európstku har . 
mónlu mund•l amel'll·ck91Ill da le
kohJadom. 

"Najheterogénneji l " koncert 
za.žlljeme v prekrásnej, akustlc
iky skvelej "ak•ademltesko.l ka 
pelle tmenl G l~n.kl" na pobrežl 
rieky M.o)ky. Svieže pOIVe•trle, 
prl·estor a vnút.onn9 jas 7..a va · 
nie zo Slklad.by rrnskeho aut(}ra 

so V•šet.k9m .mož.n9m - a!olno
sférou, dramatur-giou, inte!'lpre
táclou, nába<lou, ,počaJSim, skrát
ka s t9m, čo m omJo zažU prá
ve .na festtvale a nLkde 1n'de. 

Nra.polkon 51pomenlem ešte~~ y . 
!'ll .Jronce!'lty, kotoré boli umelec
kou .udalOSťQ\1. Opäť LtitOIVcl s 
Doma.rkasom ,aa:da najťa-žšl kon· 
cert a ~)menej ,,41a efe'klt". o. 
Ballaka.usk.aos plše s tvrdošlj.nos
fou se·be v.Jast!llou tenroraz .,ope
ru" pre OI".C\hester "Ope.l'lu stJro
ment~ale", pretože, ako hoVJorl 
autor vstupného slova, s lnŠ>tru. 
mentallstami môže OIVefa lepšie 
pracovať alko so Stpevá'k•lllll. Je 
to virtuózn.a a v9Mzové sklad
ba, a le part1túra je hustá a ta.ž
ká a hudba ostrá arko b!"Lt.va, 
ge.sto tvrdé, d·rsné, v por-ovn<1 · 
nl s mnoh9ml páOiiV9ml sklad
bami na festivale raž ne'kom· 
promlsné. P. Ruztcka (!NSR ) 
prichádza s konfrollitáclou Sohu. 
manna so šumami, pOSitweber
ni()VSikej fakit,tíry s kiQ iážou. A 
.n<~~pokO!Il a•utor.l, kitorr stí m l 
zvlášť blfzkl a INorr ml spôso
hLa pôž.Uo'k. G. MLnčev z Bul
harsk-a a jebo známy (ale ja ho 
počujem po piW9 raz], k•lavlr
n y Jroncel'lt. Plnok.twná, súčas
n á, člta refnli, v tom najlepšom 
zmysle odasob!Ilená houdba. hoci 
zvukovo až org~lastlcká, ale V!llú
tor.ne poikojná. lJut·oslilllVského 
3. sy.mfónl:a, kttOírej pa'l'tJtúru 
zatlaJ neťlosl!llť, sa LltOIVcom 
trooha r ozpadáva pod ru.lroml. 

v.zru~nle a nervozbtu spre
vá-d~ ohjatvente sa L. Berla. 
•ktor9 dLrJg;u,je polovl·cu konoer
tu. P.o dlová'C'kej Jahôdke, Folg 
SOIIlgJS, típoove fudov9c'h plesni 
(medzi krorýml. je aoj armén
ska] za1Ntdll svoju Symfónl·u 
p:re 8 hlasov a m-.ohester z ro
.k.u 1968. Sveťlčf ~o o Berd•ovej 
ambtclóznoot4 l o .pocte vočl 
restliValu, od:hodlat sa tu k 
predvedenLu <tefto nesmierne 
náročnej skla<lby, na krtore j 
tpie "joar.mo doby": nepokoje 
·t9c.hto rolko·v v Zá'Padnej E·uró. 
•pe; poUttrkum sa mte·Š>a s Impo
zantnou kompozičnou préoou. 
A predsa dnes, v Len!IIlgrede, 
v kontexte tohto fest>Lvalu (a 
snáď a.j nielen .v ňom] je pre 
mňa táto skladba vba-c doku-
mentom než zážitkom. .11 

Za " dokonalf' mož.no o~načiť 
k omcrný koncert G. Kremera, 

T. Grim:lenko a J. SmlrnoYa. 
Dram~~~tnJI"gdda v Hn11 fe9t1val'l 
s\lčasnej hudby, h oci modli 
prt.am1vcl Kremere by určltt 
radi pOO\JU niečo llné [zre• 
to dOIStaotl llill nOČUliOID Jtoocer. 
te o Jeden~tej, ktor9 už nestl. 
ham] : Stookhii.IJusEm Berto, ROll· 
be.rg, PrcikOOjev a Šltltke - pre 
mňa ,.s'kLa'Cl'ba festwalu", Sooj. 

ta pre nu!sle a lcloa.Nir č. 2. KOD. 
C61Pč.ne 1 V9l'IM:OVO, S nOYOU, 118. 
vldaoou olitovosťou, da'kooalt, 

- bez afe'ktov 6 ex.cesov 7J8illr4tf 
program. Do peNi sa tlač! slo· 
vo umelecká etika. 

,.Typickt" pre S<JIYI!etsku m· 
terpretáciou sťičas!Ill!'j hudby Ili 
festl vale v ôbec je koncert mie. 
d6ho ansAmbLu sóLIJstov Mos· 
kovskej §tált!Ile'J fH•ha.run6nie M 
čele s J. Ba§metom, tentom 
ako dl.rigentom. Nadšená, ob· 
nlová, mtestaml až teatrálna In, 
ale vôbec to neprekáža, prbe 
.n.ao;pa·k, ap.rott mdlému ll'Nllllo 
mnohej sQčasnej budby je tt n· 
to dNW9 tón P'I'iam pôžl~kom. 
Prekva·puj:úce "zall!Zlenlilly" ' 
Roz.hovoroch pre wolončelo a 
sláčL1rov9 orohester I. Zeljenku 
(sólista B. Saraod~jalll], s pocho. 
penlm urobená Q.praova Snitke· 
ho Sláčllkového t.r ta., oo sice ne. 
mám rada, ale v tOíiD·to prlpa· 
de sa neVII.em Vylhlll\í ť sympatii. 

Atd., aotd. AJ mo)a kToolka 
má obmed2enle (lp.r.lestorové], 
lloleiktoré katcertty a diela, zhlu. 
ba v strede festltval,u, poMtlla 
chvlla ťí!lla!Vy , kvôli ll.plnostJ; za . 
znameDa~jme, že ~peru SVIetnik 
l. Dlbá.ka VY1!lll·kat~ predNta· 
doJ AnSámbel sóii'S~ MaskOY· 
ského alk&demlClk~hlo hu-dobné· 
ho divadla SMIIlllslavskéllo a 
N emirov !!ča "DIIfiiČetl!ka . 

Co dnes, as.poň z ,poihfadu te. 
n.ln.gradského fest.t·valu, noa}vMc: 
dominuje a rezonu;je? Po prvé 
to, čo m á št91, čo v.zbudZUJI 
altízle na št91y. Storočie št91ov 
a ,.lzmov" vrC'holl v h.re soštfl. 
m l, okrem tdho v spleti s11eas· 
n9c.h sn~enl preráža}ťi do po· 
vedomia vý.raooé l!ndlvLduallty, 
autorské Š>t9·ly. Po dru'hé, je to 
hudba, k!tará porukazuje mimo 
seba, :na žlivoot, kultúry, svojr6z, 
stále e§re dosť ne.využlt9, t 
mnohot.vár.nu autorskú psyctJo. 
lóg:Lu a sebav9raz. Je to zvl6št. 
na lltera.t-tíra, k1tor6 sl vyžadu· 
je nielen er.udlclu, (1tá umol· 
ňuje spoznať, na ll!kej úrovn! 
autor podAva svoje posol9tvo]. 
ale aj lnturctu a oohotu mpo· 
čQvať sa do h la·su neraz dosf 
vzd!Ja.Jen9ch kultúrnych a Jud· 
sk9ch svetov, člže byť schQpnf 
počúvať ntelen .,ako", ale Aj 
"čo" aut•ar .ho.vorl a neohc:lef 
ad neho, aby hovoru Inak, net 
mu je vloastné. Ta1k9eh skladieb, 
kde by sa tá·to ,.fot'lma" s "OO· 
sahom" spo'j1lH, nie je vera. Po 
~retle, v súča~nostl je slina ex. 
pozfcla teolliilllky, remesla. Dn~ 
je vera šl'kovn9ch autorov, k{o. 
rl dokážu na,plsa ť niečo pôso· 
blvé, n1ooo, čo zaberie, oo ,.sa 
žt.ada". overa menej je tej bud. 
by, k torá je prežitá a pretrpe· 
ná (lebo s t9m je vždy spojené 
hfada.nle]. ktorá je nielen tech· 
nlc.k9m, ale skutočne ludsk9m, 
ume leclk9·m vý.tvorom, }azydrom, 
~ror9 oslovuje. Snltoke oopr. m6 
l št9J l ,.fa bul•u" l lronCEiJClu 
- a 'Preto, že .je tak onmaho
otvát'lny, je a.j .mk "diiVécky'. 
K9m ntliPr. u Lutos loavského je 
to k.Qncepcla a reflexia celej 
hudobnej mtnuloSlt\t a .pr!<tom· 
nosti, a le hlbo'lro u:k•ry.tá, bez 
ake tk01fvelk ~}§k.avostl. Prt· 
to sa skôr otl a ovážl, než ml· 
!uje. 

Sl!roké publlikum v ZSSR je 
publtkum velkej k Mjlny, a to 
sa prejav.uje v šll'lke jeho záu)· 
mov a v tolel'811lc!L k tný.m. Niet 
t u stnnuJ9,ch oorJem, niet z6· 
broan, čo neznamená, že niet 
žtad1nyC'h .k\rl-térll. Táranie, bez. 
koncepčnosť, očrvMIIl9 anacllro 
nLzmus a gNI>fomáinLa stí prija· 
té s pat-ričnou vlažnosťou a na. 
opaik. I ked mnoh9m sa poda· 
rl pod la kontextu, do ktorého 
zapadli, .podl a mOímeilltáll:neJ sl· 
tuácle, nálady a všeUk9ch tých 
zvlá.š~nyoh okoLnosti, k.toré roz. 
hod•ujtí o hudbe v danom mo· 
mente, preMzlt, ale.bo naopak 
.,naraa;lť~ vtac. než by sl to 
zosltí'tlll Ale ako hov01rla Fran. 
cúzl c'e~1te la vie - a to plati 
aj n o h Jidbu. 

NAOA HRCKOVl 



REVUE HZ 

O HUDBE GIJU KANČELIHO 
N. ZEJFASOVA 

nravdepodobne .niet v ZSSR čt.oveka, k•tor9 by aspoň 
r rez v ~lvote nepočul pleseň ,.C41o-gwllt:o" z fllmu 

Mlmlno. Myslfm však, že už pOidstatne menej je tS'ch, 
ktor! pozm.aj11 aj meno jeJ li!Utora. A z ttcth, ktor! ho 
pozno.}l1, pravdepodobne ani poloVI!ca nevie, že Gl1:a Kan
čel! na,p!sal ešte aj niečo ~né okrem plesne .. C~ro-gv·rJJto" 
a hud,by k deswrbka.m fLJrmov a dwadel'llS'oh ,predstavenr. 
Toto ,.niečo" je sedem symf6nlf (1967-1986), opera 
Hudba pre Jivfch na J.!.breto režiséra Rabertoa Sturuu 
(1984). skladba p.ľe drviOoh sólistov, chlapčenský zbor 
a ve fk S' symfonlc){S' orobester Svetlf lial ( 1985) a M
dAvno doko.nčen9 koncern pre allt a symfonta'k9 orches
ter Oplakané vetrom. . 

Po St·v.rte.j symf~bl, ktorej bola v r. Hl76 udelená 
St&m cena ZSSR, 1 všellky veltké d1ela G. KančelLh-o (ok
rem ~pery) boU ~p!sané na orbjecLnávlru zah.ralllli!nS'oh 
hudobnS'c•h -te~Les a vyda.va.telstlev. 

Pl'OCo? Na,jlep§!e st odjpov.leme na t11to otá~u :recen
ziami o Siesttej syrotônil1 (1980; objednat ju u sklada
tela KuT·t Ma=, umeleck9 vedtlol l!pSikého orchestra 
"Gew.and,haus". l 

.. . . . Hudba, nLIOOy precLtS'm nepočutá, ttcm uch'Vá· 
IlJa porslucbáča Old pxwé'bo okamihu a c:lňala h() v na
pät!, pokým neumlkorJ porsledn9 tón. Prerože dokázala 
ohy.tlf za srdce (aJiro sa nebáH vyjadrova( v mt.nulostl) 
ZIW!mená to, že ·l vyohád.z.ala zo srldca. Humaruzmus 
tohto diela nie je Jen v jehio myšHertk·oveiJ koncfli(>Cil, 
ale aj v spÔ9Qbe Je•J stlVá.menl.a - kormun!lkaJt!'VIIlom, ot· 
vorene a ťi.prlmne vyjaJdrujúcom city". ( Emdh BrU U, Ber-
lin, 1983 ). . 

,.Ciovekiu sa žiada: poveda( s,polu s básnfk?Dl, že toto 
dlelo je ,,prekrásne ako pr;v9 deň !it~Voren!>a . V hudbe, 
spá1a·t.Oce:j v sebe cel·\1 nácLher.u sveta s Jebo hlbDkS'm 
trag1.7Jmom, clblf žW.tí spoluóča.s( sk.ladatela s pr!rod·ou 
a s ka~ým pory:vom JudSkej cLuše. Sve1, kitor9 vy't'VorU, 
j& len umelecká U!t\z.La, no je 110 svet, v kWrom žtjeme". 
1 Boles IaN Bain.aš, Varša.va, 1986). 

.,DraihS' páin Kančelll V oovem:brl mmulébo rork·u 9001 
p00\11 Va~u Siestu symflln1u vo vy.stelan! BBC ... Bol 9001 
natoTiko uolwátant a 1Midšen9 mOihublllorstou a dramat~
nosfou jeJ Zlvullru, ~ swn sa rozhodol niamalovať obraz, 
\Odýahinu( emoc1anáJl!ly ná·bo.J Vaooj kiráisnej ·hudby do 
mojej malby.. . Srdečne Vá~ Peter Jdhilllslcm." (·Su.rrey, 
Vel·ká Rrl!tálllLa, 1987) . 

Po akoal!enl tbillakého kouervat6ria .v r . 1913 G. ICao
feli v priebehu dvoch dnafrol!l plaal ay.mf6nle, • prle· ••re jednu sa d;va-tri roky. Keclle sa vlak pram6lo po
dobali klasickfm uorom tohto 16nru, atall ea vcla~oou 
16mou mnohfch sporov, 1!1 lch molno vlbec nasfvať 
aymf6ulaml, a ak 6no, prel!o. Po ·uvedaDl Huiby pre ll· 
•fch na scéne tbiliského divadla Z. Pallahillho • r. 
1!114 sa dlakuaia obr6tlla aovfm 1111erom: je toto Ylbec 
opera? A lDGie sa tfmto 1111erom uberať sdl!aso6 oper· 
116 tvorba? Ked podobllé otúky klad4 autorovi, iba kr· 
et plecami. 

- Ak hu,d,ba, ~tarft pdOúvame, Z8JU:jme, nezálež! na 
tom ako ju na:zoveme. Forma sa meni preto, lebo sa me
ni ~bsa.h, mema sa J,u{}da. I ked mne Je z nejakého 
dOvodu b!Lžš! ná~ "symfónia". Neviem, čt mOO!lo Hud
·bu pre ~>vS',Oh pOIV.až.cN.a.f za apenu. Okrem NJIIlo ma ~o 
von.korncom nezaujlma. Viem len tol1ko, Ile. hra( }u mož
no jed·line v h:u'doooQ!IIl diva•dle, P'.retože potrebuje velký 
symfOillickS'dh orohester, vel>k9 zbor, sóUst.ov a ballet. 
(Xaal!eli) 

Neprekvapuje nis, le prl Svetlom liali a Oplakanfch 
litrom sa autor radlej vyhol 16nrovému url!anlu tfch· 
IO uladieb. 

Na s6.klade akfch krltérlf treba posudzovať táto bud-
ba, ako jej rosumleť? 

- Mož.no·, že bud•be vôbec netreba oozumlef, že st>a.čl 
jednodu·chlo počťi.vaf a 111lečo pri tom c~blf. (Kanl!ell) 

Ale vecl JednOducho počtlvame" plesne alebo s6.bav
ad hudbu, ktoro sme si nykll d6.vat do protikladu k dl. 

uJ. · · " ''"k " žá _ Poved&! by soon, že "vyoo'ké a ,.'llw e nre ne-
exlsi'Ujú. Ved čl banáLnorsf, šedtvost, bezcenn~t. je úde
llllll ~ba l .ruhlkej hudby? Ak sa S!POIIled:m. t ts!-cky piesn! 
nájde Jen desa( vydall'enS'ch, !llllž ved allll na tisic soná-t 
Ich n~pr~padme V'Lac. Ho<Lnot.a hudobnéh'O d'!el>a nie je 
určovalllá žánrom ani Jed.no.druchorstou čl zJOO!Jtosfou for. 
my ale hlbikou a zá~osf.ou myšU&rrky, schOIP11eJ nald. 
c~d( za,uj.at posluclháča. (Kanl!ell) 
xan'čellho hudba nikdy nesab4da na posluch6.ča. Ob· 

racia sa k nemu s madmálnou áprLmnosť<Ou a dlverou, 
~~~:háva mu ~s osvoJiť si ju, poroshlladnuf sa v Jej 
HObyl!ajnom svete. Skla'daJtel sl nevytvélra ~ia.dny š,pe· 
clálny j.élizyk" k.tor9 sl treba dl•h<l a dôkladne osvoj-O
va( ned1štanc~·Je sa od zvukové'ho chaosu, od rána do 
večera nem1Josrone G.tociaJOeho na ná~ sll\lah. Nao,pak, 
z mútm~ho p.ro~Mu, nazs-vaného hudo~S'm prostred!m, 
vymýva k•ry~tá·IY tv.roej hor:n~ny, na , ~tmej je vylrudo
vané nekonečné mnoi3t·vo nozman•Ltýoh 1)1s~or!Jdk9·ch, ná
rodný·ch Lndllv.Lduálnych štS'lov. A v PTemenlrliV'om, rozo
chven~ a koby dS'chajftco.m priestore jeho orohesl'ra 
tieto kryštály o.ž!Vléltjú, dostáW.tjú nové v97Jnamy. Akoby 
po prv9 raa t u objavujeme nevyčenpaltelmos( jednoiLate· 

00 n~prerušovanéh{) ZiV'u.k·u, hojl•llit\ snu mä1tl'kého a te.p
lého durového t.rojZIVuklu, rne'lli\SUnS' sm1ltdk klesa}úooho 
poltbnu čl plach9 úsmev ná.deje, skryt9 v CrryVIk'll na:j
obyčajnejše,J stupnice. Vše>t.ko toto je dé'V'no :z.náme, v~et
ko tu už bol.o t1slelkrát - v stal!'ddäWlyoh žalmoch l v 
černo§sk·om bluese, v baahovske1 f·tlge l v mes't>Skej ro· 
mtmcl vo viedenskej klas.tokej symfónU a v~el!kde i'llde . 
V§etk,~ to~o natolko ZIO'Všedne1o, že sluch obvykle roz· 
trflto skbme ,po pov•rohu podobnS'·Oh Ja>vov, tak alk-o po· 
lllad p.o rohu susedného domu, okolo k-torého člove.k 
prechádza rul.e.koJtkak.rá~ denne. No čo &k zastane a pri
zrie sa pozornejšie? v.tedy objav! vo vyštrbenom mwr.trVe 
mubné pôso'benle času a v trá·VI!ôke, v.y.rastajtlcej z. tlrh
lmy tajomnú sl•lu večného znovU'1JOOden1a žl'V·ota, V() 
nd~Jen·om ťi.tr~<U bla.nkyt.nej dblahy nad hlavou -
oekonečnosf·ou vesmku a v k<tJ.užl, v k·~orej sa od1rá~a 
~eč.ný kolobeh prlr·odY. Práve takáto detsky naivná a 
llidru radosť z opalrovanébo pochopenia sveta n6.m da
rtfa hudba Kanl!ellho. Alwby n6.m pripomlnala, le kdesi 
, blbke dule kaldého s nb Je st6.1e eite !lv6. odrobln· 
u detstva a nedaJbole, aby sme Ju stratili. 

Koncepcia? 
- Nuž, k-ancepcl.a - tú né jdeme u Sostakovlča , snáď 
~e u Alfré'da Snt~.keho. N o ja jednoducho plšem po· 

maltl, poik.ojntl hud>bu a snoa.ž!m sa pritom, aby postu-
chát nezaspal. (Kanl!eli) · 

Mimochodom, toto je tlel koncepcie, alte k tomu ao 
starodbnyml koreiiml. Tiché., pomalé. hudba sl llada 
jeJDDé, s4stredené, tiché prostredie koncertDej úly, dl
vadia, chr6.mu. 

Glja Kanl!ell p~as svojhó pobytu v Domove sloven
skfch akladatelov v Dolnej Krupej. Sn!mka: M. Jur!k 

Sk.Ladatellla od~áNna bojoVali s posluoháčm!, náchyJ
n9ml ,.zadrlem:at , ponorU sa do euf6T,te· be2iproblémo
vos.tt. Bo.JovaJI, praiV'da, prostrJ.edlkami čisto wneleckS'ml. 
Nar.ft.šal1 lahosta1ru>sf vn!manLa, p:rebo}aváwl! sa cez 
povrchn9 pô~ltolk k duš!, sna.žUi sa otr.La&f ňou, V}'lbur
oovaf, prebudlf ju k spol~lvanlu, to jeSt ·k spolu
tvorbe. Ndk-to Im pritom nebrm111 pou!f>vaf vysdko tlčin· 
né prastrledky. Napr. Haydn ,.b\idtiw svoj:loh poslluchá· 
čov neočaká.vanS'mt ú.denn1 ty~án. Na§l 96časl!ot vol· 
ky-nevolky musia !sf rite daii!IJ. Do poma·lej, tlohej, 
chvUami smutnej hudby Kančel>llho .podchvllou v,trhnú 
zvukové Jav!ny, n1člvé vldln!lce a apoklaJIYiPtl.c.ké výbu
chy, zj~BNne .p.revyšujtlce Zidnwlu prospe§né mnol!stvo de. 
clbelov. A varl na:jpre4<vapuJ1ke}šlou z6h.aidoo tobto ume. 
nta je, akS'm spôsobom doká~u pre!~( v jeho dh:romnom 
prázdnom prJest·ore, vystawen-om v§etlkým 1>6ritam a tl
Sikallam, detsky kre-hké zvuky, kltoré sa žLa4a poč(ívat 
bez prestania. Galaktlon Tabldze, básnlk, ku k.t.orému 
sa Kančeli obracia vo ~S'ch svojich posledlnf.ch dtle
lach, nap!sal ta:kéto ver.še: 

Vetv.!čka broskyne, vetiVlčka u-st<lltá, 
mier, pokoj, , v~tko Je mlnu1orst. 
Terarz: bt\rka zt\·rl nesiS'chaná, 
lupienky v!rw vzduclh.om s(a metel:ioa. 
Cak.a·f Je márne a čakáš na:danno 
slnečn9 J.(lč v pr!•boj! ura:génu. 
Si ustatá, sJa.bá a ne.šmstlllá, 
vietor d.u.je, vietor duje, d.uje. 
S treskom sa m-tl>tll strom oo prnepastl - boj sa! 
Všade je btlrJta v te}to dobe k·l'VI8Nej. 
Ak vydržlš ... Mofno, že vydr!!š . . . 
Vewlč.ka bl'OISik}'llle, vetlVII;Oka ustatá. 

NJekedy sl mysl!m, že prAva v tomto .,molno, le vy
dr!li •.. " je ukryté. koncepcia hudby G. Kanl!eliho. 

- Zdá sa, že :mnysel exl.sten.cle umeniJa je v tom, že 
bojuje' proH nespl'>lliVodJ.!v>Ostl, 1~1. tmubostl, nev&domos
tl, a stawla ~ do pr.Oilllikladu doiiJro, .klrásu, svetJo. 'A bud
ba, k't'Orá 'lllle je spojená s kon.kré1'llym! pojmami a Zll"a
.kovS'mi ,predst'<IIV.aml., má schqpn.osf stelesn~ť tllero tdeály 
v na.j'všeobecnejšlch a sťi.ča~e malO!málme reállnyCih oo
razoch. Krása v hu>dbe Je a!kés1 osoblllne krellká, nevbn
ná, l<llhilro zra.nLtelná. No je ~é. že práve preto je 
tla.ká ne'Oibmedzená jej emoclonálllla sila. (Kanl!ell) 

Emocion6.lna •iia. Tv.orcovia Hudby pre llvfch, tejto 
ducha pounáiaft\cej a ,srdce doj(maj4cej mystéria, osla. 
vuj6caj krásu a pr6.cu, sami dobre vedia a uposorňuJ4 
posluch6.čov: ,.Bolo by naivné tvrdiť, le umenie dok6.Je 
obrátiť Zlo na Dob.ro, smeniť osud sveta, zastaviť voj
nu a nbllie." Dnes s novou nádejou vyslovované. myl
lienka Dostojevského - ,.Krása spas( net" - je pre 
nich len krbnou utópiou. A predsa krása ale nadarmo 
existuje na svete, odovzdlf.va sa s pokolenia na poko
lenie, vytvára sa .Yldy nanovo. 

- Aby kcása mohla zaohrá11111.( svet, mu:sl nie·kto naj
pnv za.c•hránlt samotn6 k~ásu .. .. (Kanl!ell) 

V Hudibe pre žllvS'<:.b ju slruročne zaohraňUJ)lí: spoč!.at
ku jednontvci, potom už vl6Jstne cel9 svet. Slep,S' st>a
rec, Jen čo v:z.al do rtllk hrusle, :Jctoré a•kýmsl zázrakom 
ostal! celé, QPäf sa p.(l.šfa do obvyklej práce - u~! det! 
hud·be. Na poo.·hu neb}'ltta, pod hlavňami pušle'k, upoo
st.red vybuch.ujddch striel, ponáM>a sa zasla-ť do tdl 
d•ušl zrnko krásy - zám.11ku Zá{)hrany. Hhl:py Pler.rot 
twdo.hJavo pdkrač.uje v pud!fovan! twére a ruwllekan! 
s.vojho kaltaaJiu, hoci zám.l!kou pre~tll!l v svete zla je 
naopak un!.forma, kTyjtlc:a aké.kolveik rozcLlely. CJenorV!a 
orches.t.ra, rualillll.am! na vojenskú prehlo!adk•u, aj pOid h:roz. 
1bou t-restu smrt! odmletajtl oslavovať kľ'VawM!o d!.k.té
torra. Nlek>d.al}šle hviezdy Qpery, dá'WlO už n!llromu ne· 
potrebnej, kočujftc pod oobraž~tým dozorom z jedl!le·J ne
moonLce do d.ru·hej, vySIIDiewa:jd sa nezmysehn.osH svoje) 
mtsle s dobrod.u§nS'm cynbZmom pro!eslanállnych korne· 
dl.a:ntov. Av§alk - opä( v dOsle~u prof~onállnehu ná· 
VY'ku - nemôžu sa. nena:dcllS'ntaf h.rou , neoddávaf sa jej 
plne. Doslova nlekof,ko dkam~hov pred záhubou sve.ta 
darujtl svo jim d•llvákom zázrak rodLaooJ sa Jcrásy. Kaž· 
dá z tS'ohJto lskiler vzpl<m.ie a z.mime v tme, no tch spo
jená žiara sa rozbori v závere svetlom obroderula. 

.,POkým znie h,udba, ostá.va miesto pre nádej . .. " 
na,p!sa·l G. KančeU v člá•lllku o t'Vorbe SV'Oijlho pr.!Jatera 
Sulcbana Naslidzeh{). Präve t&k l je'ho vlastná hudba, 
hoci nič neuhladZ'Uje, neprJ~rášfuje, neslulbu.je urS'ch!oe· 
né vyrJešenie ,.preklllatydl otáwkw by.tl.a, 81111 žiadny ,,raj 
na zem!", je kW!ipkou čistého sve.tla, tenkým Jtlč<ml ná· 
deje, 7Jľillikom viery. T9.m, čo sa v mlnulootl zi'OIŽI·to na· 
zs-valo ,.kat-arziou" . 

Je naooa.J krásna tAto hudba. NLe von.ka.JOOI.I nápadnou 
dekor.a.t!y.nosfou, ani trp.k'olu ro:zJko:§ou vS'ohodrnej exatiky 
(ved aktJe Je Gru.z!nsko Východ, ked J11'11.1j.alo kresťan · 
soo pä( stOI"oč! pred R.uskom a svoju umelec'k41 rene· 
SOOlclu prež!'Valo sl<Or nM 019tatné .lwa.Jilny Európy?). TI
chý, stlstredený svit Jaásy je ~OOn.tm menavate·lom 
vS'r.ame kontrastného štýlu G. Kan.čel!ho, §týlw mnoho· 
vntevného a zďaJ.eka nle jed.naJJnalčn~ svojim pôvo
dom. V romto 1.111neieolrom svete všetlko kiráme je spo. 
jené s hud>bau a všetko m.ejtlce je krásne, dob<ré, prav
divé. Nie nábodou oo v ,.HucLbe pre !livS'ch" ~ella 
sn, o~p~el!Sikýoh pNWde, dobru a ·kirése, stlVámen! v ab. 
ra.zoch čisto plastdlokS'ch - sd nem!. Pr<I'VId>a, Ze.na s hl· 
čom l Dôstojn!.k Si mMu ch'VU.am6. prlsvQjlf oudz.tu huťl.
bu, pa~lt a oklama( j u, čl dokonca prnmtlf ju zm1k
nuf. No ťí,pLne 9ft zba.V61ll tvartvej sily, v kltorej je zá· 
ruka poik.raČOVI!ll!lliJa života. 

,.Zlo je dočasné na tomto svete, dobro V'§alk večné." 
.,Ta.k9 ,Je teruto pomilnruteloý svet: den'llé svetlo Z&háňa 

noc, čo je zničené nená.vlsfau, to librá:ni láSka." 
Dve d6!111l!ate viery - jedna sformulavarná gé.niom 

S-obu R·ustavel!ho., d!rn.llhá po stáToôl!a opak0V1811lá n.ezna
mymt luidavS'mJ. tvorcami (a to é11J v dobách ki."V.a.vých 
a beznádeJnS'ch) - stl v padsbalre totomé. Ich jadro. 
Važa Pša.vela defdnoval ako .. s,pojenle maxlmá.Jneho iďea . 
1izmu s maJt>lmálnym :realrrmom , a náš sba~l wlSa.snLk, 
Ute.rár.ny kr~Lk G\U'IliiD Asattanl - a!lro ,f!lozofJill zá:zra
k·u". A..k sa chceme pok4slť n6.jať n6rodn'é koreue tyorby. 
G. Kani!llllho, muslme Ich hladať predovietkfm tu, v du. 
chov.nej a etickej tracUcli n6.roda, a Yon:koncom ole 
V kOAkrétGych .,n6.peVOCh Jrus(nskych ludOYfch pleso(". 
Mlmoohodom, Ue.to nájpevy t•u vl>astne cm~ nenájdeme: 
v§ellko konkrétne národ.né je u Kaočeltho 'zov:šeobeone· 
né, chápané vo všeludovS'ch rorz,meroch. Gruslnsky folk-
16r povaluje sa hudbu auorsk6, sa dedli!stvo ,.senl61-
nych anonymov". Cel'pe( s tejto pokladnice, premrhať 
jeJ obsah pre vlastaé potreby, je to isté, ako roskrad· 
n4ť starobylf chr6m na s6.klady novfch budov. Dnes 
sa s taJkS'mto postoj'OIIl môžeme srotožňlavat, môžeme oo 
oolwa fav.af a môžeme, poc.bopttellne, s nim i polemlzo
va(. No v obdob!, ked debutoval Kančel1 a jeh-o v.rstJov· 
nlci, to bola ~bura, nesiS'oh.aná <Lrzorsť, znevéženle zá· 
kladov .národnej §!roly. Mlad! aultori boU okamž!lte abvl
nen! z eldek.tli>ZJDu, korl.inqpoU·bf::z.mu, z n<llpO(Iiabňlavama 
najmOide.mejš!ch zaltrranlč.nS'ch a'Uit-orov, s h<udtbau k.to· 
r9'oh oo.sto e§te &nl neboril obozná-men!. V d.lelaoh G. 
Ka:nčell.h.o horllvl záStanoovf.a falloršne oMPéllllS'oh trad!· 
eli d~ho a d,pome Oldmletali vilodief to, oo doslova tJrčalo 
z každého ta.kltu - v9re<z.ný prejav inlcLiv:ldJua;JDty. Od. 
m1eta11 to tS'm vJa.c, že z pr!sne hudobno..akademi>Okéhtl! 
Mad!.ska autorova mt.n,ulosť pred za~a.trm š:tád•l.a na kon· 
zerY~~~~tóriu nebola l>e:ztl.hionná: n.a.cLchS'•ňal sa jalz'rom ešte 
pred jeho ,.legal!.zácllau", nm;Jo!U 9ktl§ky na hudobné 
učll~'§te a ako porsluoháč geol-ogliOkeJ fakul~y tbiliiSikej 
untv9l"'Z:Lty p[5all estrádne piesne. PravcLa, počas celého 
§ttl·cHa. na Jwnze.rv&tórlu poberal Le'nlins.ké št~ncUum 
a už vo štw.rtom ro'OO~Iru ziSka! cellJu na Všezväzovej 
safažl sk.ladatelSkej mládeže - no Jen o niečo neSkôr 
seriózny hudobn9 6asopl.s znosil jeho K0111C6l't pre orr· 
chester s rovnakou dôkladnosťou, a.ko rol rdky pred~S'm 
,prv11 pieseň za~!inta.jftceho autora ... Veru, alkakolvek, Je 
to podowl.vá osolmOisf. 

AUitor bez.poohy!by musel dl~ponovaf velmi stbnS'm a pJ . 
ne roz.vlnu.tS'm tvor1v9m sebaivedam!m, . aby sa dokázal 
vzopn!et všeobecne u.znáv>éllll9ffi ná'ZiOI'om a bez okolik.ov 
povedal čo ohoe a ako ohoe - l ked !INll§ku zadiMá· 
va·jt\clm sa lll.asom. A mU<Sel by( v~ Vy!trvalý, 
aby neskôr; ne'bla>dla.c na vyst>u,pňovaJné tl.tdky protloV· 
nlkov an1 na dobre m1enené Nlldy prllaiteTov, zdtl"val na 
zvolenej ceste, no zároveň aby sa neuspdkOIJ~l s doslah· 
llil.l.tS'mt vS'sled.kaml. Aby s.!, Jen čo vyjde po po&loecLnej 
premiére z dJLvadJ:a či kon:cootne.j sály, bolesrne uvedo
moval, čo a .prečo sa ool.kom ne-vydarHo, oo t'I'e!ba hined, 
beZOidJkl.aidne vyllepšlf. Aby na ortázlru, čOho bolo viac pri 
práci oa Hud·be pre žlvS'ch, raldostl a•le'bo zármut'ku, 
ocl(porVedal: ,.Samosrejme, le úrmutku. Kecl bude viac 
radosti,. mameu6 to koniec." 

Je to pova.hová vola.st.nost? Ano, zaiste. No je to za . 
l'OIVeň charalcterostioká Orta umelcov tej generáote, kto· 
ra dnes naz9.va:me ,še5(desl.aitnbkmi" a k·torá je v ~l· 
tej vS'>hOide pred ,..sé.demdesll!litlll~kml" a ,.osemdesla·tn~k· 
ml". Vst.t\p.LI1 d.o sveta veN<.élho umerula v Olbdob! duchov . 
nej Qlbrody, bolt vysta.ven! nebý'Valému romnJa~c•hu u•me· 
JeokS'ch t.nformácl!, d>lhonooným Oltdlrom lm1Uk·OIV (a nie. 
len nich) a z!skal-1 v p.rocese nemilosrdnélho ,.•pr.! rod ze. 
ného VS'·beru" závl.de.n.!!ahodaW tvarilvú sLlu. Am! dnes ne . 
,prestAv.ajfi rá·st a menU sa, ucthovéva.júc sl pr.ttom SV'Oju 
mddvldual1tu. OQdnes sfi st.lal! nevyOOnpa•telnou potrelbou 
sebazddkonalovanla , seba.k.rLtlčnosfou, ltran•lt1acou, po· 
veda.né slovami f·~lmového režiséra Geargl(Ja DruneJ>l.ju. 
so ,.sebamillčentm". 

G. Ka:nčel1 mal bezpodhyby šfastJ!e: oou.d mu zavčasu 
pr1Miedol d'<> cest y f.ud!, l'lllllkazernS'oh tým Istým .~vorLVS'illl 
n~poikojom, poocwj:tlclch s takS'm !stým zálpa.l·om, v last · 
n9«n sku~očnS'm mBJjstJrom. BoLI t•O: dLr·~gent ~sug Ka
chtdze a muzi!Jrológ Gtv,! O!'<Mxm•kil<dze (/pai!Dta;t•ke k·toré
ho je V8'1lované dielo Opla.loalllé vetJr:om l, d1.vooellll9 reži . 
sér Robelr.t Sturua a filmovr Nl!liSér! Etdo111r Sengela.}o 
a Georg.tj Danellj.a. Mlmoobodom, s.po.J•u.práoca na ,"pri· 
buzn.S'ch dr>whooh umenia" neboLa pre K>61n&liho Je.n 
vedlaJj~lm dQPióllklom hl.a.v.ne.j práoo, ao! a~S'm.Sl ta bara 
tóriom, kde sa mtravall, syntet.twvaJ.t a slrošaill pred · 
obraJZy jeho vellkS':Oh diel. DliV\adlo t mm mu poslkY'tiovali 
a pos.kytuj>tl radost zo s,poloônej tvol'lby, z l>eziproo~red · 
nej .komun.!,kácle, zo živej vs-meny názorov a myšlienok. 
vzá.jamne dqplňovanS'ch a orbohacavanS'cb. Okll'em toho 
- na všetkS'ch P'r1pa.dá rorvnad<ý dllel trá,penw, pochy.b· 
nosti a neťíSpechov, proste toho, čo v hotovom diele 
ostáva sk•r}'lt é pod zd.aoliNau la likosrou a dokona.J'Os· 
(ou fo!'lmy. 

Vo vlastnej, ,.autonómnej" tvor-be .pracwje Ka·nčelt .po. 
dobnou bntu.Lt!Wioru metódou postupného odst~uňovani.a 
ohS'Ib BJk-o je1ho p1'll;élltella režiséri. Je to metóda pre au
t-ora ma'Čne trS'r.m~vá a .narvbac velmi ne.produlk.t!IWia. 
V epoche ·k.Oil\P'U.terov a v'9r1>00tov9oh systémov pracuje 
ta.k9".to skl.a,datel velmi ,,staromódne": prJikL!Ildá notu 
k note, n~ekrát Ich kontl'ol'U'je vn>tlJtornS'm sl·u· 
chom a preveruje S!Pl'ávtnorst doslova každého lntenv:aJ.u. 
Jeho symfónie-,freslky, symfónle-:romány, pr:! počtlvanf 
kltorS'c-h podla slov Alf•rédia SnLtke'ho ,.stLhneme prežlt 
ce19 ž..lrVot alebo celé dejiny", sú namalované §te1oom 

Pokra6ovanle na 12. str. 



REVUE H2 

HUDBA ZACHYT 
T ohto roku som bo l pozvaný 

do Eisenstadtu nav~tlvlf 
koncert v rdmcl Haydnovsk~ho 
f estivalu. Zúčastnil som sa tak 
na nezvyčatnom podutatt. Bolo 
t o 17. túna, keď sa v rdmci 
koncertu (hudba z Haydnových 
kvartet tu tvorila len pozadie) 
čltalo z knih, z Haydnovet bib· 
liot~ky, a to v podani význam
ných hercov Burgtheatru. Pred
nesen~ texty neobyčatnou silou 
obohatili posluchdčov o myli
lienkový obzor doby Haydrw, 
skladatela, ktor~ho pozndme na 
zdklade feho profllovan~ho výz
namu ako tvorcu v dezorlentu
fúcef absolútnosti, ale takmer 
bez konkr~tnych predstdv o hu
muse, z ktor~ho vyrdstol a kto
rý tn~plroval teho myslenie a 
teho drdhu. Co konkr~tne poz
nal Haydn z my~lienkových 
prúdov teho doby, sotva zisti
me presnef~le. Ist~ v~ak te, že 
i on, ako ka'f.dý citlivý umelec, 
stdl v Istom dialogickom vzfa· 
hu so svotlm časom. 

!lom s krdlom Hunov, Attilom, 
aby sa mohla pomst1f vrahom 
svojho man'f.ela.} 

Svotrdznosf Oskara Kokosch. 
ku tkvie v teho untverzdl· 
nosti a v !I/rokom umeleckom 
zdbere - okrem výtvarn~ho 
umenia mal t otl'f. bllzky vzfah 
at k Iným druhom umenia. Sdm 
bol i sp/sovatelom - lflnde
mlth si vybral teho drdmu MiJr. 
der Hoffnungen der Frauen za 
libreto vlastnet opernet kredcte. 
Kokoschkov vzfah k hudbe sa 
odzrkadloval vo viacerých jeho 
dielach, napriklad v obraze Ba
chova kantdta. Okrem Hlnde
mltha bol Kokoschka v kontak
te l s ďal!llmi významnými hu· 
dobnlkml, ako napr. so SchiJn· 
bergom, ktor~ho at portr~toval. 
Stdl v bltzkom prtatelskom i 
umelecko-tvorivom vztahu aj so 
sldvnym architektom Adolfom 
Lootom. 

Oskar Kokoschka okolo r . 1912 

A ŠTETCOM 
ry portr~tovaneJ osoby, opťí!(a. 
Júce toto len ak~st "prv~ pa· 
schodte" tvorlv~ho prlstupu. 
Výsledkom bola podobnosf na 
vyUeJ rovi ne. NdJdený tvar uy. 
st ihol charakter, psychológiu, 
momentdlnu naladenosf v ne· 
predstav/telnet zdväznostl, kto
rú nedokd'f.e '!.ladne napodobl(o. 
vanie tvarov. 

Výstava pozostdva zo s~rle 
vy!le dvadsiatich portr~tov fed· 
nej a tej lstef '!.eny, Kamllly 
Swobodovej, pochddzaftlcef z 
Jlndrtchovho Hradca a žlfťícej 
vo Viedni t v Prahe. Portréty 
zachytdvaJú Kamlllu pri počQ
vanl komornef hudby v domdc
nostl a odzrkadluft1 premeny 
na tvdri a v posto/l počtíuafQ· 
ep}. Sú to var/dele na t~.mu fed· 
net osoby. 

To v~ak nebol fedlný zd'f.ltok 
z hudby, ktorý sa ml v priebe· 
hu mofef ndv~tevy v Rakúsku 
vry l do pamäti. Delf. pred spJ
menutým koncertom, 16. fúna, 
bola v PiJchlarne, v rodnom do
me Oskara Kokoschku, otvore· 
nd svojrdzna výstava pod n,dz: 
vom "Koncert " . Tvori fu cyk
lus vy~e dvadsiatich obrazov 
(kresieb a lltograftl} vychddza. 
fúclch z fednef fed/net porMto
vanet osoby pri počúvanl hudby 
v rdmct domdceho koncertu. 
( PiJchlarn, mal~ mestečko pri 
Duna/l v bllzkost l Melku, zo. 
hralo v stredoveku historicko· 
mytologickú úlohu: je totl'f. spo. 
mlnan~ v Nibelungovef epopeti 
ako Bechelarea - sldlo !llach· 
tlca RUdlgera, ktorý uvltal vo 
svojom dome Kriemhlldu, Sleg
frtedovu vdovu pred tet soM-

Ako tvorca modern~ho ume· 
nia bol O. Kokoschka na čele 
radikdlnych vývotových tenden. 
eli, čo súvisi s teho p6sobenlm 
v rdmcl sltuptny Der Sturm, or
ganizovanej Herwarthom Wal
denom (p6soblacej popri iných 
zndmych skuplndch, akými bo
li Die BrUcke a Modrý jazdec}; 
prispieval do rovnomenn~ho ča . 
soplsu, člm rozhodufúclm sp6· 
sobom vplýval na formulovanie 
zdkladn~ho kr~da umenia ex
presionizmu. 

te púhym prekladom ldeov~ho 
postoja do reči umenia, sk6r 
naopak, Jeho umelecký postt;~/ 
sdm o sebe stdl na postoch no
vodobých humanistických !ded
lov. 

dieli Portr~t fe pre neho ume· 
leckým cielom a nie ciel om 
umenia. 

l keď Idea, stava( výstavu na 
portr~tovom cykle tednef osoby, 
bola odvd'f.na, tdto monotema
t lckd dramaturgia predstauufe 
pre zasvätených mllovnlkoD 
umenta o to lntenzlvnet!l zdfl· 
tok zo sledovania obmien, uy· 
pozorovaných z rozdielov a zo· 
sllnených stdlym východiskom 
- te to zd'f.ltok zo zvlditeln~
ho zd'f.ltku z hudby. Výstauo 
bola zdroverl akousi homage K. 
Swobodovet, k tord, odmteta/Qc 
emtgrdctu, bola v rokoch 1941 
- 42 odvlečend do Terezlna a 
zahynula na transporte smrti. 

Nebolo by v~ak sprdvne .. JJt
dlef v Kokoschkovl l en jedn~- · 
ho z propagdtorov modern.fích 
tendencii určite/ skupiny; bol 
a te ďaleko viac k lasikom mo
derny, ktor~ho umenie je na
plnen~ mo'f.no poveda( humanis
tickými ctelml, kv6ll ktorým 
musel často zanechaf miesta 
svojho p6sobenta - teho '!.Ivot 
prebiehal v znamen[ emlgrdcte. 
Kokoschkovo umenie v!lak nie 

Výstava v PiJchlarne, ako som 
u'f. uviedol, Je cyklom portr~tov. 
K tomu chcem len osobne pri· 
pomenúf, 'te na jedne/ strane 
mo'f.no Kokoschku poklada( za 
najvýznamnef!lieho portr~tlstu 
storočia; dokonca by som si 
trúfal tvrdlf, 'te portr~t te naj· 
sllnej~ou strdnkou teho umenia. 
Tu v!lak treba zd6raznlf, 'te Ko 
koschka nebol "portr~tlstom" , 
ale umelcom, ktorý sa . v t omto 
odbore vedel vo významneJ mte
re vyslovi(, a to te velký roz-

1eho portr~t sa vyznačufe mi
moriadnymi črtami, ku ktorým 
patrl predov!letkým hlbokd psy. 
chologlckd znalost človeka, zts
kand schopnosťou v'f.l f sa do 
psychiky portr~tovanef osoby. 
Umenie sa v!lak začlna až 
schopnosfou vystihnú( určul(tee 
znaky prostriedkami umeleck~
ho m~dia, čo dokdzal vo výz· 
namneJ miere, ale ani tu teho 
umenie elite nekončl. Tvarovd 
zhoda s obJektom nebola nlkd!J 
Kokoschkovým cielom, ale len 
východiskom. Vynachddzal to
ti'!. tvary a tvarov~ súvi slosti, 
ktor~ prekračovali vtzudlne tva . 

Zasvätenými slovami o tvor· 
be a o umelcovi zahdJil vgsta· 
vu Johann Winkler, vedt1cl do· 
kumentdcle diela O. Kokoschku 
výstižným analytickým pohla. 
dom na diela autora a !pecldl· 
ne na cyklus portr~tov ho do· 
plnil Edwin Lachnlt. 

Vernlsd'f. spofenú s kultúrnym 
programom ukončilo pohostenie 
velk~ho počtu účastnikov hos 
titelmi preoblečenýmt do Ntbe. 
lungových krotov. 

JÁN ALBRECHT 

-. . 

ľortrét Ka111illy Swobodovej. 1920. Variácie na jednu tému. Zrava: %. (L. van Beethoven: Klavfrna aonAta op. 110). ll. (slovenská ludová pieseňJ. 1. (A. Strédella _ Piel~ 
Signore). IV. klavlrne skladby C. Debussyho). 

O HUDBE G 
Dokončenie z ll. str. 
m~rrlatur1stu. Mah.lo by sa zda t, načo t.aiká prll!~ná úz
k ostll lvost, red ani odbonnlk nesb~h.ne zadhY'tit sluchom 
všetlky tiet-o jemné deta ily. No možno, že h!Nlllllc.a me
dzi tzv. masovou kultúrou a QPI.'Iéi!Vd1~vým umenfm ved ie 
práve c.ez dielňu ma:js~oo. Jeden vykonáva zau t.oma tl!zo· 
v.anťl remesellruú čl!nnos t, druhý wmo11nú a vysHu}úcu 
ruč nťl prácu, k'~m·á sa l v podml•enlloooh š~okej SlpOitre· 
by cen! nejporovnrute l:ne vyššie. NedáJV<no som čl1.al.a , že 
F. Fell lnl je schopný st.ra,t!t celý deň vyl)6Nllllfm naj 
vhodnejše j far.by a fazóny kilobúka pre účastnlčkiu ma
sovej scény. No a.J z ta•k ýottto drobnosti sa v kooeônom 
dôsledku .rodi film Fell Lnlih-o. 

Sedem symfónii G. KančelJho j e ako sedem kapitol 
jedného r ománu, sedem nanovo prežitých ži!V·orov. Kto ' 
čo 4 le:n r arz .po:čul Prvú, t.až1ko uvbud'lle na toot>o zúfalé, 
ochromujúce na,hlladnutle do neznáma, cez hory zúfal· 
atva a výkriky bôru. A na prahu katastrofy - neča
kaný obrat do celkom inej obrazovej sf éry: v tfiilne, 
ktor6 zrazu zavládla, sa zmätený sluch pokúia začať 
vietko odzno-va (tak ako o pár rok4JV neskôr budú pla· 
cho vyťahovať melodickú lfniu z hudobnej pramatérle 
detské hlasy v Hudbe pre llvých). A prá!Ve tu, po p.rvý
k.rá.t v Ka.nčeliJlo hud be, vz.nLká obraz duoh()IY'ného S!Pe
vu - za-tla! eš-te a51ketroky uttaohmiuítý, zMlaidalý, sťa ro-z
va!Lny bazllLky v l esnej húštLne. Dych večnooM atkolby 
zastavil čas, lyrl·cká medLtácil8, OO:ká ()Čarujúca v pr.vých 
s-klaid.aJte!ovýclh d.lelaoh, sa tu p.reh:libu•je, dostá'Va duohov. 
m1 o,po.ru. Spočiatku akoby nadze111skä lyr ickä téma po. 
stupne mohut·nle rozrastá sa na stovky hlasov a stlpo
radlm akordov ~ dvlha pred naiimi očami do žiarivej 
vfi ky. No hviezdn y okamih tvorenia, hymna 11.1trpenlm 
v yikúpene.J ha11ID6nie vyčenpáv.a všetJ<y sily. A ťažký ka-0\k 
plynúcich m bnút unáša do neby.ua .. . 

Druhá (Duchovné plesne) a Tretia symfónia stí ako dva 
hudobné pamätnlky ,.geniálnym anonymom". V Duchov· 
ných piesňach, zdá sa, je zachytený samotný zrod bar· 
mónie sveta; v T.retej symfónii jej pradávna podoba. 
Hlas ná•rodlného pevoa oo vinie oelým dielom, pod•obn ý 

sl nečnému lúču, po k torom je pod!.a sta.r.odálvnej legen
dy do volené čistým a nevooným v ystúp.tf d,o nebies. 

Stvrt6 symfónia je zasvätená pamiatke Mlchelangela. 
Vedra obrazu dokonalej tvorby vzniká obl'az tvorcu. Sl. 
nečného titana, ktorý vyniesol umenie na vrchol al6vy 
a poézie, no l človeka z mäse a kosU, trpiaceho a smr. 
telného. Mnoh! pov.ažov.al1 tfito hud'bu za spoveď. No 
k-éliŽdá s:poved pred,pak:ladá jedlnOZillačný autorský post·o j, 
pred.pokladá, že auto r sa pred~taJVf čttate!avt, divá-kovi , 
poslucháčoVI! <JJk'o bezpochyby V}l'nllka.júca a zauijfmavá 
osobnost No v Swrtej symfónU, v ktorej sa ~pá)'a.jú 
bez(ll-.osttrediJlé vnemy faTleb, zvukov, vzdušných prddov 
okolitého sve ta s vycibrenosťou veršov bá.sn!dkýe'h ,,Pa
mät·n!.kov" od Horátla po Pu§killnia, ,.j.a." Je zamenené 
na ,,onu. 

V Piatej symfónii skladatera, zasvätenej pamlat·ke ro· 
dičov, je prerušená koniblinu~ta času. Ucelený svet sa roz. 
padá·v.a na úlomKy, ktoré sa nLjl(l)ko neda}d Zl!lovu z.J.o· 
žl,f. V~etMy o•brazy symfónie - detsk y a1a1Mné, hnevli!JVO· 
pro testuj-ú-ce, súsllrede:no•rOZiho.drné, - <rozptyl•uJe nezná
ma sila. No l tu je posvätný osbr.ovček k·r Qsy, pleseň 
vyplalkané.h.o ž!.a lu, z oboc:h str án oili'la.ničená mäkkým 
zvukom večenného zviJillou. A prw než tJ.udba cellkom 
zmlkne, ešte raiZ sa naň ob7Jl'le. 

Siesta symfónia sa začlna vzdialeným näpevom dvoch 
altov. Starodávna povesť, ktorti k nám privlal vietor 
storoči. Tento vietor postupne na.plňa mechy svetového 
organu, ntitl jeho pfšťaly znieť st6le ,plnile. a hlaanejile. 
Ak ýím spôsobom sa zmeiSit! nek·onečnost pries toru a ne· 
náv<!'atmosť času do vedomia čiOIVeka? Ne.v~em. Čl! sl 
s.kla'daJtel k l ádol podobné otá~ky pri práci na t,omto 
die le. Jedna k o z hudby samotmej ci'tilt, že Je výsleďkom 
mimor•Ladne vysblu júcej duševnej práce. Plalľa sa podo· 
bala k rehkému m ostlku nad cha·osom. Siesta doslova 
prekročila svoje osudové hranice. A v súlade a trpkou 
pravdou o nemožnosti absolútneho a večného iťastla, 
potvrdzuJe jediné sväté pr6vo človeka: ostať človekom, 
bez ohradu na všetko. 

ELIU 
Po da.konče:nf Ši estej symfónie zákonite prichádza lstj 

.,sym~onloká pauza" a tesne za sebou sa objaovujl1 dve 
v.okátne chlela, dbe veno voéllllé defuan. Pochopitelne, Die 
Je to h.udba pre deti, hOCi detské hlasy J€j dávajú a-k1!sl 
na<lzemskú prlezMônost Dett sa obj<liVu·jú na scéne, aby 
pripomenul~ d051Pelým leb zodpovednost pred mlinulos· 
t ou l budúcnosťou, medzi ktorými stojfme dnes my ako 
nevyhnutné olml.<V.ko retaze. V n.ašLc.h Nťkáoh spoč!va 
dnes ten.ká nH fudskýOh dejf.n, ludskej kultil1>ry. A det· 
ské ()Čl hladia na n ás zo scény zvedavo a s dôverou, 
oči, ktoré ešte .neporlJOOJú zlo a klam . Atké plsmená sa 
abjav.ta .na .,čistej tabul!" !ah duši, závis! od nás. 

Mám ~P<>CH, že Hudba pre tlvfch a Svetlý žiar by bill 
velmi potrebnf interpretovať v stíl!aanej dobe čo Dl~ 
častejiie, a to najmä Y zahranič(. Tieto diela upeviiaJ( 
vedomie apolupatdčnostl Judského pokolenia, jedaoll 
jeho myillenky a clerov, rúcaj6 stereotypy a predndky 
preavedl!lvejiie než 111noho slov. Konlec-lkoncov, slová 
mo'f..no vyvrát.lf opať sl·OIVaml. Ale č!m mOO.no oponoval 
-pravde hudby, 1ply.l11Úcej zo srdca? 

Svoja Siedmu symfóniu sám skladater nana! EpiJ6. 
gom a dal jej ako motto eplgraf 1 Galaktlona Tabi4JI. 
ho .,Bolo to dávno ... ". Je to symfónla-rDZJ6l!ka, IJII· 
rónla-spomlenka, na(piS!llllá v d<lbe pre Slk l:aKia.te!a velmt 
nela hkej : No nesie v sebe l ,predz-vesť zmle:n, predtuchu 
novýoh ciest. Zatial Epilóg hral• len Ceaká fllharm6ala 
v Prahe ( ktor6 skladbu obJednala) pod taktovkou VH
lava Neumanna. Nebudem sa pokúšať predčasne háda!, 
ruk é dojmy vyv·olá mos.kovSiká premi éra toMo diela, a to. 
bOž premiére QplaJk181Il.ýoh vetrom. Ved Kl!ln.čelilho hudba 
má e~te jednu zvJá~tnosť : č lovek ju za.kaž<lým vn!ma 
po n-ovoo:n. Alebo posl11.1:cháč sám postupne doordeva k 
ne j , alebo ona r asMe SiPOiu s nim. Nech je to akokol· 
vek no mne osolme sa n~podarllo za dlhé rOky, ktoli 
uplYnuli od prvä~ stretnutia s ňou . vyčerpa ť do dll8 
túto neprostú prosťotu. 

Cl6nok prevzatý z časopisu Muzykalnaja llzň 11/H 
Preložila: Mária Kvet6kové 


