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Už po dvanástykrát sa rozozvučali ,. Žiline fanfá11· ohlasujúce Žilinský 
festival komorn}·ch orchestrov, ktor}• sa uskutočňuje každoročne ,. druhej 
polovici mlija. Počas svojej existencie sa festh·al stal vyvrcholením kon
eertnej sezóny a teší sa veľkému záujmu hudobnej verejnosti. Dosiaľ sa 
u ňom predstavila väčšina orchestrov z tSSR a 22 orchestrm• zo zahrani
ila. Hlamým zámerom festivalu je obohatiť koncertný život Žiliny, ktorá 
má dnes už vyspelé koncertné publikum a vysokú návštevnost'; poskytnúť 
poslucháčom čo najplastickejší obraz o komornej tvorbe i interpretácii. 
festh·al je nesporne prínosom i pre samotného poriadatel'a - Štátny ko
mom5· orchester Žilina, ktorý má možnosť oboh1ttiť si ,·lastnú dramatur
giu a nad,·iazat' užitočnú umeleckú spoluprácu so zahraničn)·mi súbormi. 

Slávnostnú atmosféru festivalu v tomto roku umocnilo i umelecky in
lpirujúce prostredie zrekonštruovaného Domu umenia Fatra, ktorý po 
piatich rokoch znm'U slúži koncertným účelom a je v súčasnosti jednou 
z akusticky n~lepších koncertných sál v tSSR. 

12. ročník Zilinského festivalu komorných orchestro'' prebiehal od 
IS. mlija do 2. júna 1989 a pozostá,·al z IO koncertm·, v rámci ktorých ' 'Y
stúpilo spolu 8 orchestrov - 3 slo,·enské, 2 české a 3 zo zahraničia. 
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Vel'ký podiel na úspeinom 't'YZilení záverečného festivalového koncertu mali sólisti- JIH Sti
vín (zobcová flauta) a Ján Figura (priečna flauta). Snímka V. Gabčo 

m. ŽILINSKÝ FESTIVAL 
KOMO 

Úvod festivalu 15. mája už tradične patril 
Stálnemu komorného orchestru Žilina , ktorý 
tentokrát účinkoval spolu s rakúskym zbo
rom Consortium Musicum Alte Universität 
Wien doplneným o časť Speváckeho zboru 
mesta Bratislavy. Na programe koncertu bo
lo jedno z vrcho lných Haydnových diel - ora
tórium Stvorenie (odzne lo v tom isto m obsa
dení 14. januára t. r . v ra kúsko m Hainburgu 
a 14. mája v predvečer festivalu v cykle K 
Slovenskej filharmónie). Pod taktovkou ra
kúskeho dirigenta Martina Siegharta odznelo 
toto geniálne dielo. vytvo rené v rokoch 
1795-98 v celej hudobnej i filozoficke j š írke. 
Už od prvých taktov bolo jasné, že za d iri
gentským pultom stojí skúsený hudobník 
s ucelenou umeleckou koncepciou, zaanga
žovaným prístupom k dielu a schopnosťou 
\'Y(ažiť z interpretov maximum. Vynikaj úco 
sa prezentovali vokálni sólisti Peter Oswald 
a Peter Mikuláš, publikum však doslova oča
rila sopranistka Eva Jenisová-Antoličová, 
ktorá v Žiline účinkova la po prvýkrát. l keď 
ešte u nej cít iť málo skúseností pri práci na 
vokálno-symfonických dielach , prirodzený 
prejav, hlasové dispozície a technická vyspe
losť mladej umelkyne poskytujú už teraz zá
ruku pre jej veľké umelecké perspektívy. 

Na druhom festivalovom ko ncerte 17. má
ja sa po prvýkrát v Ž iline predstavi li o rches
ter a sólisti Komornej opery Slovenskej fil
harmónie. Toto mladé teleso, ktoré už doká
zalo svojimi výkonmi a hlavne zaujímavou 
dramaturgiou opodstatn iť svoju existenciu , 
sa v Ziline prezentovalo zauj ímavým ko n
certným programom. Úvodo m od znela tak
mer neznáma predohra k o pere Mitridatc , 
Re di Ponto od W. A. Mozarta . Dielo 14-
ročného skladatcťa bolo interpretované s po
trebnou ľahkosťou , podobne ako mo te to Ex
sultate ju bila te toho istého autora . Tu sa veľmi 
dobre uviedla sólistka Ko mornej opery -
sopranistka Ivica Neshybová, kto rá zvlád la 
úvratné kQ)oratúry a melodické skoky (písa
né pôvódne pre svetozná meho kastráta Ve
naoza Rauzziniho) obdivuhodne ľahko , bez 
intonačných a technických problémov. Dru
bú časť programu tvo rilo oratóri um G. F. 
Hindela Herkulova voľba l roku 1750, ktoré 
poskytlo spevácke príležitosti štyrom só lis
tom - Ivici Neshybovej, Miroslave Marček o-

CH ORCIIESTROV 
vej (mezzosoprán) , Hanc Stolfovej-Bando
vej (mezzosoprán) a Jurajovi Ďurdiakovi (te
nor). Z nich vynikla hl avne skúsená ko nce rt
ná speváčka H . Sto lfová-Bandová a opäť 
l. Neshybová. U ďalšieh dvoch inte rpretov sa 
prejavil i ešte technické ťažkosti a nedostatky 
pri narábaní s hlasovým materiálom , avšak 
v intonáci i a celkovom prejave j ednoznačne 
ukázali na možnosti ume leckého rastu . Hod
no tný výkon na tomto ko ncerte predviedli 
o rchester Ko mornej o pery s dirigento m Ste
fano m Roblo m a reduko va ný Spevácky zbor 
mesta Bratislavy so zbormajstro m Ladisla
vom Ho lásko m . (Koncert odznel aj 16. mája 
v Liptovsko m Mikuláši.) 

19. mája vystúpil na festivale Českosloven· 
ský komorný orchester, ktorý do Ž iliny pri
cestoval z Med zinárodného o rganového fes
tivalu v Košiciach i s jeho účastníkom - švaj
čiarskym o rganistom Felixom G ubserom. 
Tento, na Slovensku takmer neznámy sláči
kový s6bor (existuje už od ro ku 1957) tvo ria 
väčši nou bývalí žiaci vedúceho súboru - pro
fesora pražského ko nzervatória Otokara 
Stejskala. Súbor disponuje vyni kajúci mi 
hráčmi . kto rí sú zároveň všetci aj sólistami 
súboru. 

Dramaturgia ko ncertu obsiahla die la všet
kých štýlových období. Už v úvodnej Ouver
túre-Suite ncskorobarokového némecké ho 
autora Jo hanna Fische ra bolo zrejmé. že sú
bor spÍňa najvyššie ume lecké kritériá. Roz
hodujúcu zásluhu na tom má jeho dirigent 
Otokar Stejskal, ktorý je očividne d ušou 
všetké ho d iania v súbo re a na svoj ve k preja
vil nesmierne množstvo energie a tempera
me ntu . Výborné sólistické d ispozície preuká
zali huslistka Eva Lustigová a violončel istka 
Manuela Fleisigová , kto ré účinkovali spolu 
s organistom Felixom Gubsero m v diele lich
tc nštejnského rodáka Josepha Gabriela 
Rheinbergera Suita pre o rgan. husle, violo n
čelo a s láčiky. Niet pochýb. že Felix Gubscr 
je výborný o rganista, avšak Rheinbe rgerova 
ko mpozícia mu poskytla málo priestoru na 
prezentova nie sólistických kvalít. V pro
grame československého komorného o rche
stra odzneli ďalej Divertimento C dur KV 
157 od W . A . Mozarta, Serenáda č. 2 od B . 
Martinu a 12. s láčiková symfónia od F. Men
delssohna Bartho ldyho. Technická virtuozi-

ta. noblcsnosť a kult ivovanosť zvuku , nieke
dy až rafinovanosť vo výrazovom odlíšení 
jedno tlivých štýlových obdob! charakterizujú 
výko n súboru , kto rý bol nesporne jedným z 
vrcholov festiva lu. 

Musica aeterna (koncert 23. mája) je dnes 
už súbo ro m, ktorý má v Slovenskej hudobnej 
kultúre nezastupiteľné miesto. V jeho preja
ve cítiť pôsobenie pozoruhodnej umeleckej 
osobnosti - dlhoročného vedúceho, v súčas
nosti dramaturga J ána Albrechta, ktorý ve
nuje sústavnú pozornosť výberu programu so 
zameraním na uvádzanie a rekonštrukciu sta
rých slovenských diel. Súbor uviedol pro
gram zostavený výlučne z die l autorov hu
dobného baro ka (J. Z . Kusser : Ouvertura, 
G. Ph. Telcmann : Kantáta Ah, He rr, strafe 
mich nicht , A . Vivaldi : Ko ncert a· mo l pre 
zobcovú nautu , sláčiky a continuo a Sinfonia 
C dur pre s láči ky a basso continuo a G . F. 
Händel: C rudclo tirano pre soprán a ko mo r· 
ný o rchester). 
Nadčasové posolstvo, kto ré sú schopn! čle

novia súboru vdýchnu ť d ielam starých maj
strov. vzbudzuje v poslucháčovi úctu , neho
voriac o ich zodpovednom pr ístupe ku kaž
dému interp retované mu dielu. Chcem vy
zdvihnú ť i kva litné výko ny vokálnych sólis
tie k - hlavne Marty Beňačkovej , ktorá v po
slednom období zazname nala obrovský in
terpretačný vzostup. Obc s Kamilou Zaj íč
kovou sú speváčky s veľkým citom pre inte r
pretáciu komornej hudby so schopnosťou ko
rigovať svoj hlas i prejav v jej dimenziách. 

25. mája sa predstavil na pódiu Domu 
umenia Fatra Juhočeský §tátny orchester 
z Českých Budčjovíc so šéfdirigentom Jaro
slavom Vodňanským. Dramaturgia ko ncertu 
JSO bola ve rmi príťažlivá (Mozart : Predohra 
k opere Don Giovanni a Pražská symfónia, • 
Ho ncggcr: Letné pasto rá le a Dvorák: Ro
manca a Mazurka pre husle a o rchester), no 
as1 preto. 2:e sa v programe neObJaVIlO meno 
reno movaného sólistu , bola návštevnosť na 
koncerte pomerne nízka. Orchester podal 
vyrovnaný výkon, poznačený však trochu 
únavou z nedávneho náročného zahraničné
ho zájazdu . Stýlovo i interpretačne vyznelo 
najpresvedčivejšie Ho neggerovo Letné pa
sto rále. venované Roku francúzskej hudby. 
Veľmi sympa ticky sa uviedo l i koncertný 

majste r Juhočeského štátneho orchestra Jifí 
Volek v interpretácii spomínaných Dvofáko
vých husľových d iel. (Tento program odznel 
aj 24. mája v Kysuckom Novom Meste a bol 
plánovaný aj v Čadci, kde ho však v deň ko
nania odvolali - čo sa v Čadci nestalo po 
prvýkrát!). 

Piatkový koncert 26. mája sa dramaturgic
ky vymykal z rá mca fes tivalu, preto bol aj 
uvádzaný v bullet ine ako koncert mimo riad
ny. Predstavi l sa na ''om Mestský dychový or
chester z B!clovaru (SFRJ)- mesta , s ktorým 
má mesto Zi lina viacročnú d ružbu a dohodu 
o vzájo mnej spolupráci. Te nto 50-členný o r
chester je zložený prevažne z mladých ľudí -
študentov a absolventov tamojšej strednej 
hudobnej ško ly , ktorej riaditeľ Boris Beketié 
je d irigentom o rchestra. Program koncertu 
bol rozdelený na dve časti . V prvej odzneli 
úpravy populárnych diel slávnych majstrov
Mozarta, Beethovena, Brahmsa, a i .. druhá 
bola zostavená z úprav džezovej a populárnej 
hudby (T. Hugens, J . Lennon) . Výko n telesa 
nemožno porovnávať s výkonmi profesionál
nych telies. účinkuj úcich na festivale, avšak 
nesmierne si cením e ntuziazmus a radosť 
z muzicírovania, ktoré boli zrejmé z každého 
taktu a strhli publikum k búrl ivému potlesku 
a o pakovaným prídavkom . Myslím , že takú
to aktivitu , ktorá rozvíja hudobnosť a estetic
ké cítenie J'udí rôzneho povolania, možno 
hodnotiť jednozačne kladne a zamyslieť sa 
nad tým, či by sa aj u nás v to mto smere ne
dalo urobi ť viac. Koncerty o rchestra z Bjelo
varu si mohli vypočut' aj poslucháči v Piešťa
noch (25. 5.) a Bytči (27. 5.). 

V nederu 28. mája zavítal do Žiliny s láči
kový súbor Maďarskí virtuózi. Jeho dirigen
to m je vynikajúci klar i11ctista. víťaz mcdziná
rodn~j sú ťaže v J anove r. 1972 Kálmán Ber
kes, ktorý vedie orchester istou rukou, pone
chávajúc však súčasne jeho č lenom moznosť 
na prejavenie sólistických a mbícií. Súbor 
značne ovplyvňuje aj osobnosť jeho umelec
k<:ho vedúceho a sólistu Miklósa Szcnthe
lyiho, ktorý na vynikajúcej úrovni predniesol 
Bachov Koncert E dur BWV 1042 pre husle 
a o rchester. S výnimkou Čajkovského Sláči
kovej serenády op. 48 súbor ďalej zaradi l do 
programu u nás pomerne málo známe diela-

Pokračovanie na 4. str . 



Z Predsedníctva 
ZSS KU 

Súťaž žiakov slovenských konzervatórií '89 

Predsedníctvo ÚV a Ústredný výbor Zl'lizU 
slol'enských skladateľo" a koncertných 
umelcol' sa zl§lo 12. jún11 1989 " Klube skla
dateľol' SHF na Sl'ojom júnol'om zasadnutf. 
Na programe rokol'aní, ktoré l'iedól pred~ 
da ZSSKU zasl. um. Ladlslal' Burlas sa oba 
weholné zväzol'é orgány zaoberali proble
matikou výchol'IU)o\'Zdelávacleho procesu 
a lnlciavft ZSSKl.J , , tejto oblasti, cfalej pro
blematikou rychory mladej umeleckej gene
rácie a prijímaním nových členo" nlizu. 
Podrobnejšie sa k pnej téme ryjadrll prof. 
Milo§ Jurkovič, zasl. um., rektor Vysokej 
školy múzických umení " Bralislal'e, ktorý 
Ul'iedol l'iaccro konkrétnych príkladol' liu· 
strojúcich podiel zväzu na ridení akútnych 
problémov súvisiacich s uplatňovaním este
tickej a hudobnej výchm'Y. Prof. han Hru
§m·ský, zasl. um. sa zaoberal problematikou 
výchory mladých umelcol' a upozornil, le 
bude nutné zamerať pozornosť na jednotll
l'é tvorivé oblasti, kde pocíťujeme nedostal· 
ky vo výchol'e osobností. 

Za členov Zväzu slovenstQ·ch skladatefol' 
a koncertn}·ch umelcov bolo prijatých 
13 uchádzačov: dv~a skladatelia do Tl'Orll'ej 
komisie sklada tel'ol', dv~a koncertní umelci 
do Tl'orivej komisie koncertn}·ch umelcol', 
plati muzikológol'ia do Tvorivej komisie pre 
teóriu a krltikú a štyria do Tl'orll'ej komisie 
pre zábamú hudbu. Ďalej sa predsednfctvo 
a Ústredný výbor zaobera li prípral'ou Festl· 
\'alu českoslm·enskej súčasnej hudby 
a 15. ročníkom prehliadky Nová slol'enská 
hudba, ktorý sa uskutoční 2.-7. júna 1990. 
Na programe rokovania boli l niektoré aktu
álne otázky näzového života. (l'a) 

Po štrnástykrát sa stretli žiaci a pedagógo
via slovenských konzervatórií na svojom pra
videlnom súťažení , kto ré je už roky zaužíva
né , má dobrú úroveň i kvalitnú organizáciu. 
Tým viac by dobrej veci uškodilo , keby sa 
chystaná reorganizácia , spojená so zrušením 
niektorých školských súťaží (priprav.ovaná 
Ministerstvom školstva , mládeže a telesnej 
výchovy) , týkala aj konzervatoriálnych zápo
lení. Nemožno to tiž postavi ť analógiu medzi 
umeleckými súťažami a rôznymi stredoškol
skými olympiádami . Konzervatóriá pripravu
jú kádre pre profesionálne hudobné umenie , 
kde súťaženie má dlhoročnú tradfciu a naň 
treba budúcich adeptov cieľavedome a zá-

. merne pripravovať . Nedosiahneme v budúc
nosti výrazný úspech na medzinárodných sú
ťažných kolbištiach, ak podobnú atmosféru , 
i keď v menšom rozsahu , nepripraví me už na 
našich školách. V tomto prípade by mal zví
ťaziť zdravý rozum a profesionálne hudobné 
myslenie nad niektorými argumentmi - mož
no platnými pre iné druhy súťaží (strata vyu
čovacieho času , zaťaženosť žiakov a pod.). 

V tomto ročníku sa súťažilo na Konzerva
tóriu v Žiline (violončelo , plechové dychové 
nástroje a komorná hra) a na košickom kon
zervatóriu (akordeón, akordeónové duá 
a spev). Súťaže však značne utrpeli neúčas
ťou žiakov bratislavského konzervatória 
v štyroch disciplínach (akordeón, akordeó
nové duá, s láčikové kvartetá a dychové kvin
tetá) , takže v nich súťažili medzi sebou iba 
žiaci dvoch škôl. V odbore akordeónových 
duet sa dokonca prihlásilo iba jedno - z Ko-
šíc! V budúcnosti by sa nemalo stať, aby jed
notlivé školy nevyslali plný počet súťažiacich 

žiakov, veď súťažné odbory a termíny súťaží 

SprávySHS 
Slovenská hudobná spoločnosť , Hudobná fakulta VŠMU, konzervatóriá v SSR a Slovenský 
hudobný fond vypisujú 
2. ročník sklada tel'skej sút'aže Alexandra Moyzesa 
Základným poslaní rp súťaže j e v nadväznosti na skladateľský a pedagogický odkaz národné.ho 
umelca Alexandra M.oyzesa vytvoriť priestor, na uplatnenie práce mladých skladateľov a tch 

pedagógov. . :· \ . . , . . , 
Prostredníctvom novovytvorených drel su ťaž 1=hce pn spre t k obohate nru hudobneJ vychovy na 
zák ladných školách , ĽŠU a posi ln iť sféru zú C. 
Podmienky súťaže: 

1. Súťaž je neanonymná. Zúčastniť sa na nej môžu žiaci slovenských konzervatórií , poslu
cháči VŠMU a absolventi VŠMU, JA MU !~.AMU do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí 
sú občanmi SSR . ' 

2. Súťaž sa vypisuje pre tri kategórie: 
a) skladby pre detské a mládežnícke zbory a cappella alebo so sprievodom nástroja -

hlavne pre začínajúce školské zbory ale voká lne skupiny na školách l. a 2. stupňa 
a pre materské školy 

b) skladby sóli stické alebo komo 
súbory na školách l. a 2. stupň a 

zneho obsadenia pre amatérske 

c) skladby vokálne , inštrumentálne, ntálne komorného alebo koncer-
tantného charakteru pre profesio.llfl~~trlllilllldl~v (sólistov alebo súbory v počte do 
16 hráčov) 

3. Súťažiaci môžu oboslať všetky kategó•.,.. ... t1.._~ ... 
Ž iakom konzervatórií môže porota udelit nú prémiu vo všetkých kategóriách. 

4. Súťažné skladby musia byť pôvodné; vytvorené v odbobí od 30. júna 1988, doteraz verej-
ne nepredvedené. . 

5. Odborná porota , menovaná Predsedníctvom SHS, posúdi súťažné skladby a rozhodne 
o udelení cien. 

6. Ocenené skladby budú odmenené týmito cenami: 
l. cena - Kčs 3.000.-
2. cena- Kčs 2.500.-

a kategória l. cena - Kčs 2.000.- c kategória 
2. cena - Kčs 1.500.-
3. cena - Kčs 1.000.- 3. cena - Kčs 2.000.-

b kategóri a 1. cena - Kčs 2.500.-
2. cena- Kčs 2.000.-
3. cena - Kčs 1.500.-

7. Porota má právo niektorú z cien neudeliť, rozdeliť a lebo udeliť čestné uznanie. 
8. Ocenené skladby rozmnoží Slovenský hudobný fond, odznejú na koncerte , alebu budú 

nahraté čs. rozhlasom Bratislava . 
9. Uzávierka súťaže je 30. júna 1990. K súťažným skladbám je potrebné uviesť presnú adresu 

autora. 
10. Súťažné skladby treba zaslať na adresu : Slovenská hudobná spoločnosť 

Zochova l 
811 03 Bratislava 
č. t. 313 702 

Celoslovenská súťaž v komornej hre 
Koncom mlija sa z poverenia MŠ SSR ko

nala ,, Košiciach Celoslovenská súťaž " ko
mornej hre žiakov L:ŠU. Zúčastnilo sa na nej 
104 súťažiacich z celého S lovenska. Odbor
né poroty boli zosta,·ené z profesorO\' slol'en· 
sk~·ch konzen·atórií a učlteľm• L:ŠU. 

S út'až prebieha la v 5 disciplínach: sláčl· 
ková komorná hra, akordeónová komorná 
hra, gitarová komorná hra, komorná hra d:t·· 
chových nástrojo\· a komorná hra rôznych 
nástrojov. 

Na pn'Ých miestach sa umiestnili: 
V sláčikol'ej komornej hre v 2. kategórii 

shíčikové trio z ĽŠU ŠtLírovo. l' 3. kategórii 
klavírne trio 7 ĽŠU Prdov a v 4. kategórii 
klav írne trio z CŠU z Ko~íc na Zbrojníckcj 
ul. 

. V akonleónol'ej' komornej hre " 2. kateaó
rll <rkon.lcónové trio z ĽŠU Vranov nad Top
rou. "3. katexórll kvarteto ĽšU Humenné 
a v 4. kategórii kvinteto ĽŠU . Bansk;í Bywi-
~a . 

V gltarol'ej komornej hre,. 2. kategórii gi
tarové trio z CŠU Trna\'a . " 3. katexóril 
kva rte to z Bo jníc a" 4. kategórii trio brati -
slavskej ĽŠU ~ra H:ílkovcj ul. · 

Komorná hra dychových nástrojov ,, 2. ka
tegórii flautové trio ĽŠU Bratislava. HiÍlko
va ul. . \' 3. kategórii klari nctové trio z Parti
zánskeho a\' 4. kategórii flautové trio z ĽŠU 
Prešov. 

Komorná hra rôznych nástrojm· " 2. kate
górii tr io z ĽŠU Bratislava . Vasikv,kéhn ul. . 
"3. kateaórli ĽŠMU Stupava. 

sú zavčasu zverej nené, takže existuje mož
nosť dlhoročnej prípravy. 

Predsedom violončelovej poroty bol profe
sor ostravského konzervatória Dr. Ivan Mčr

ka, ktorý vysoko vyzdvihol veľmi dobrú úro
veň súťažiacich , ale predovšetkým nositcl'ov 
prvých a druhých cien v oboch kategóriách, 
kde výkony sa výrazne líšili od ostatných. 
Palmu víťazstva v oboch kategóriách získali 
žiaci bratislavského konzervatória: Eva 
šo c hm a n o vá v nižšej a Ladislav Sza th 
m á r y vo vyššej kategórii . 

Košická súťaž v hre na akordeóne a v akor
deónových duách utrpe la u ž spomínanou 
malou účasťou prihlásených žiakov, zato 
však úrovňou výkonov niektorých súťažia
cich plne uspokoj ila. Nositeľmi prvých cien 
sa stali v ni žšej kategórii Miroslav J a n kec h 
zo Žiliny, vo vyššej kategórii Ľubomír Ki a 
n i č k a zo Ž iliny a Jozef D e mja n z Košíc. 
Porote predsedal prof. Ivan Koval, český 
akordeonista, pôsobiaci na Hochschule fi.ir 
Musik vo Weimare. Súťaž v hre na plecho
vých dychových nástrojoch bola silne obsa
dená a prvýkrát sa súťažilo i v odbore tuba, 
hoci v tomto ročníku sa predstavil iba jediný 
žiak zo Žiliny. Predseda poroty, riaditeľ 
Konzervatória v Brne Emil Or á p e l a klad
ne hodnotil ce lkovú pripravenosť súťažiacich , 
i keď dosť rozdie lny bol spôsob prístupu sú
ťažiacich k povinným skladbám - po výrazo
vej , technickej, rytmickej i intonačnej strán
ke. Najlepšie výkony v oboch kategóriách 
dosiahli pozaunisti : Vladimír B e s u c h , Žili
na v I. kategórii , Martin ž id e k , Ž ilina 
v ll. kategórii . Súťažiaci v lesnom rohu nezís
kali ani v jednej kategórii dostatočný počet 
bodov potrebný na získanie prvého miesta. 
Výbornú úrover) mali trúbkári v nižšej kate-

górii , kde boli udelené dve prvé miesta: Ri· 
chard Pav lí k - Bratislava a Vladimír Ď a· 
t c l in k a- Žilina zato vo vyššej kategórii iba 
jednu tretiu cenu. Jediný súťaž iac i tubista 
Milan B a r t a zo Ž iliny hral v oboch kolách 
výborne. dokázal oprávnenosť zaradenia toh· 
to nástroja do súťaže a na zák lade bodového 
zisku zaslúžene získal prvé miesto. 

Na spevácku súťaž sa prihlásil maximálny 
počet súťažiacich - po osem z každej školy. 
l tento rok bolo mužov podstatne menej, iba 
päť . Sedemčlen nej porote [>redsedsala doc. 
Viktória Str ace n s k á z VšMU, ktorá túto 

. súťaž hodnotila pozitívne predovšetkým pre
to, že na súťaži sa prezentovali veľmi sľubné 
mladé talenty, mená ktorých časom iste zavá· 
žia v slovenskej vokálnej kultúre. Výrazne 
lepšia bola na súťaži kategória mladších žia
kov, kde v ženskej i mužskej čast i podali ví
ťazi D enisa Š l e pk ovs k áaSimon Šo mor
j a i , obaja z Košíc vynikajúce výkony. 

V sú ťaž i klavírnych duet sa ich predstavilo 
šesť (po dve z každej školy), v sláčikových 
kvartetách a dychových kvintetách súťažili 
iba telesá zo Žiliny a Košíc. Predseda poroty, 
pri márius českého kvarteta Bretislav No
v o t n ý, hodnotil vyššiu úroveň klavírnych 
duet , kým v kvartetách a kvintetách bola ba· 
date ľná menšia skúsenosť v komornej súhre. 
V klavírnych duách malo výbornú úroveň 
duo P až ic k ý- So l á r ik zo Ž iliny, ktoré 
výrazne prevýšilo ostatných súťažiacich . Sta
lo sa v íťazom nie len tej to, ale i súťaže klavír· 
nych duet v J eseníkoch. Oveľa vyrovnanejšia 
bola sút'až v sláčikových kvartetách. l . mies
to získalo košické kvarteto a v dychových 

· kvintetách zvíťazili Žilinčania. 

MA TEJ LENGYEL 

Kolektfl' pedagógol', zástupkyňa odboru školstva NVB a členol'ia ~po slávnostnom aw. 
certe Snfmka archfl' autorky 

Ľudová škola umenia na Obra ncov mieru 
6 v Bratislave si pripomenula v tomto škol
skom roku 35. výročie svoj ho založenia. Za 
tie roky tu pôsobili desiatky pedagógov, vy
študovali už tisícky žiakov, lz ktorých nejeden 
sa dnes venuje hudbe ako svoje j profesii. 
V jubilejnom roku navštevovalo školu 
750 žiakov v troch odboroch: hudobnom, ta
nečnom a literárno-dramatickom. Pedago
gický kolekt ív pracuje pod vedením riadite ľ

ky Márie Horovej . O krem množstva menších 
akcií, ktoré škola pripravila počas ro ka, 
účasti na významných súťažiach , družobných 
stretnutiach atď., usporiadali v závere škol
ského roka dva slávnostné koncerty . 

Prvý sa uskutočnil 18. mája v Mirbacho
vom paláci ako spoločné vystúpenie žiakov 

Odborné poroty kon§tatol'all, že jednotil· 
l'é komorné telesá boli na rysokej interpre
tačnej l technickej úrovni, čo poll'rdzuje, že 
na ESU pracujú zanletenf pedagógol'ia, kto
rí sa s radosťou l'enujú tejto krásnej umelec
kej práci. Celoslol'enská súťaž zaznamenala 
istý kl'alltatfvny vzostup, podmienený kádro
vým zabezpečenfm učiteľo\' lij v men§fch 
mestách, odborným \"YUČOl'aním na §kolách 
a taktici nol'okonclpol'aným obsahom l'Zde
lávanla, neustálou modernizáciou výučby 

a uplatňovaním čo n~kl'alltnej§fch metód 
a praktík. Komornú hru j e potrebné nad' alej 
preferol'ať, aby sa stala čoraz l'i8 fm moti
l'aC!ným pn-kom pri roll'(Janf kolektfvnej h ry 
na ľudových školách umenia. 

EVA MISLJVCOV Á 

ĽŠU a hostí z družobnej hudobnej školy Ber
lín - Friedrichshain, ktorá' patrí medzi naj
lepšie v NDR. Na koncerte· účinkovali vio
lončel istky Uta Lindemann a Natália R6tho
vá, huslistka Anja Herbstová, klaviristky Sas
kia Tanfa l a Zuzana Zamborská , gitaristka 
Katrin Friedrich a kontrabasistka Konstanzt 
Schramm. Riaditeľ školy Dietr ich Peter a pe· 
dagogičky Brigitte Wätzig a Simone Metze si 
so svojimi žiakmi prezre li aj pamätihodnosti 
Bratislavy, navštívili predstavenie opery Ju
lietta od B. Martinu v SND a samozrejme ne
chýbali ani vzájomné roz.hovory s bratislav
skými kolegami o výchove mladej generácie 
hudobníkov. 

A ktérmi druhého koncertu pripraveného 
k jubileu ĽŠU boli žiaci všetkých troch odbo
rov. V pestrom a náročnom programe zaujali 
výkony klaviristiek J. Palovitovej , Z. laJn. 
borskef i K. Granecovej, huslistky D. Vizv6· 
ryovej , violončelistky C. Cattarino a ďa lších , 
potleskom odmenila preplnená sála Domu 
kultúry v Dúbravke dňa 26. mája i najmen· 
šfch úči nkujúcich - žiakov prípravného 
a l. ročníka ĽŠU . V druhej časti koncertu sa 
prezentovali žiaci tanečného odboru v pro
grame nazvanom Krok za krokom. V ukáž
kach klasického tanca (H . Žitňanová) , die· 
zového tréningu (0. Puobišová) a ľudového 
tanca (Z. Vaňová) účinkoval i žiačky 4. at 
7. ročn íka i bývalí' absolvent i školy. 

Na oslavách jubilea sa zúčastnil i aj peda
gógovia družobných škôl z Prahy, Brna, 
Ostravy a Zvolena a Čs. televízia pripravila 
pri tej to príležitosti hudobný program Hud
ba a ja ( l J . mája), v ktororv účinkovali žiaci 
a pedagógovia ĽŠU . .IJel. 

HUDOBNÝ ž iVOT - dvojtýideruúk. Vyd'Vll Zvllz sloveDSII.ých skbclatelov a koncertnýc:h umelcov vo Vydavatefstve OBZOR, o. p., ul. ts. ano' dy 35, 815 85 Bratislava. Vedúci redaktor: PaedDr. Muiú J tuf ll, llllt. 
ved. redaktora: PhDr. Altbeta Rajte rov, , redakcia: Lýdia Dohnalov,, PhDr. Ju~ Dóla, Martina Hanzelov, , technlc"' redaktorka: Eva Ze m, n kov,, Redakl!aá rada: zasl. um. Pavol Bql.a, I'IIDr.W. 
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[I] 12. a 13. mája. 
Ludwig van Beet· 
hoven: Missa sole· 
mn is O dur; Sloven· 

ská filharmónia. Dirigent Helmuth 
Rilling, Slovenský filharmonický 
zbor, zbormajster Pavol Procház· 
ka. Sólisti: Magdaléna Hajóssyová 
- soprán, Hana štolfová·Bandová 
-alt, Aldo Haldin (Taliansko) -te· 
nor, Peter Mikuláš- bas. 
Mohutný interpret ačný súbo r sa 
zišiel na pódiu Koncertnej sie ne 
Slovenskej filharmó nie (teda nic 
v Dóme svätého Martina , ako bo· 
lo pôvodne plánované) , aby pod 
vedením skúseného majstra ta k· 
tovky Helmutha R illinga z NSR 
spojili svoj tvorivý pote nciá l 
v rámci jedného z naj impo zantnej · 
škh opusov svetovej voká lno·in
štrumentálnej tvo rby. Missa so
lemnis nepatrí u nás k príliš často 
hrávaným dielam , uprednostňujú 
sa vo väčšine prípadov produkty ro
mantickej orato riálnej aleboomšo
vcj literatúry. Jej uvede nie v pod
mienkach blížiaceho sa finiša jubi· 
lcjnc j koncertnej sezóny Slove n· 
skcj filharmó nie má svoje plné 
opodstatnenie- či už ako o bo hate
nie dramaturgickej ko ncepcie Slo
venskej filharmónie alebo ako sym
bolicky mie nená apoteóza Hudby. 
Pretože Beethove nova oslavná o m
ša skutočne funguje v povedo mí 
hudbymilovného publika a j a ko 
veľkolepý symbo l nczničite l'nej 
a neutíchajúccj 9i ly ľudskej tvori
vosti. Možno konštatovať , že v Bra
tislave sa pri pred vedení Missy so
lemnis zišiel ideálne vyvážený in
terpretačný aparát , pričom dirigen
ta Helmutha Rillinga treba považo
vať za "modus vivendi" úspešnej 
produkcie. Tento ume lec nic je 
bratislavském u publiku neznámy a 

\ predovšetkým vzťah k vo kálno-in
štrumentálnej tvorbe staršfch štý
lových období do kumento val 
v kontexte ko losálnych baro ko
vých orato riálnych cyklo v. Beet
hovenova Missa sole mnis takisto 
poskytla dirigento vi dostato k 
priestoru pre prezentáciu je ho 
majstrovstva . - Rillingova ko ncep
cia vychádzala z kontro lované ho 
monumcntalizmu a celo k vynika
júco vystihova l pozfciu Ludwiga 
van Beethovena v časostroji hu
dobných dejín , teda to, čo zvykne
me označovať za " nesko rého Beet
hovena<; , č iže rozhranie dvoch štý
lových etáp. Hudbe nechýba l do
statok dramatických ko nniktov, 
dynamických pro tik ladov, no vý
raz bol neustále pod kontro lou 
striktného a presného gesta hosťa. 
Pozitívnou črtou dirigentského 
profilu H. Rillinga bola poho to
vosť v spolupráci s voká lnym a n
sámblom sólistov. kedy napr. citl i
vo diferencoval možnosti ko vové
ho tónu sopranistky Magda lé ny 
Hajóssyovcj a komorný mäkký 
tón altistky Hany Što lfovej-Ba n
dovej . Hclmuth Rilling dokázal 
preniesť tvo rivú iskru aj na orches
ter SF a na Filharmo nický zbo r, 
ktorý sa s náročnou a miestami až 
antivokálnou sadzbo u Beethove
novho vokálneho štýlu vyspo riadal 
s povestnou cťou . čo bolo naj sym
patickejšie, ko ncepcia H. Rillinga 
sa neopierala o povrchné efekty, 
o dynamicky preexpo nované pasá
že, o von kajškovosť zážitku. Na
opak , v jeho prístupe zauja l prie
nik do substancie hudobnej štruk
túry, do odhaľovania rýd zo hu
dobných záko nitostí tejto gcniál-

Americký klavíris ta David Llvely 

nej skladby. Spoľahlivými spo lu
tvo rcami pekného zážitku boli só
listi . Magdalé na Hajóssyová je už 
overeno u hodnotou a jej výko n 
v ná ročnom parte v Misse solcm
nis le n po tvrdil obrovské d ispozí
cie v o rato riáln ych ko mpozíciách. 
V ničom nezaostáva) a ni spoľahli 
vý a štýlovo čis tý prejav Hany 
Sto lfovcj- Bandovcj. kto rej hlas 
pôsobí tak trošku ako balzam 
v ko nfro ntácii s ostrosťou hlasu 
M . Hajóssyovej . T ali ansky hosť 
A ldo B ald in sa prezentova l s lyric
kým te norom . s íce úzko menzúro
vaným , no pohyblivým . Na margo 
výko nu Pe tra Mikuláša vari len 
to l'ko, že ópäť vniesol na pódium 
pocit ab o lú tnej isto ty, svedo mi· 
tosti a o bdivuhodné ho tvorivého 
nasadenia, čo je v jeho prípade 
ko nšta ntn ý jav. Orchester SF hral 
v dobrej po hode, ncviazla súhra, 
zmobilizovali sa hráči s láčikovej 
sekcie (pekné husľové sólo v Bc
ned ictus), zvukový rezultát bol vy
vážený a harmo nizoval so spo l'ah
livým výko no m Slovenského fil
ha rmo nického zboru. 

-li-

18. a 19. mája Giuseppe Verdi: Si
d iske ne~pory, predohra; Jan 
Kftitel Vaňhal : Koncert pre oq;an 
a orchester C dur; Peter 11jič Caj
kovskij: 6. symfónia. Slovenská fil . 
harmónia. Dirigent Zdenek Koš
lcr . Sólista : dr . Ferdinand Klinda. 
Osemmesačný mara tó n jubilej nej 
sezóny Slovenskej filha rmó nie do
spe l do svojej záverečnej fázy. 
Jedno tl ivé koncertné podujatia 
vytvoril i v jeho priebehu viac č i 

menej pevné články dlhého reťaz
ca umeleckých výko nov a poslu
ch<'r<·, kych zážitkov. Predposledná 
dvoj ica koncertov sa zaradila me
dzi tie naj pevnejšie články a mož-

Snímka J. Uhllarik 

no povedať, že koncertná sezóna 
1988/1989 v ne j dosiah la svoj kul
minačný bod. Zde ne k Košle r 
v spo lupráci s mimoriad ne dispo
novaným o rchestrom Slovenskej 
fil harmó nie fasci nova l naplne nú 
Redutu v Čajkovského ,.Patetic
ke j" spôsobom u nás tak často ne
vídaným . Na "dobré časy" sa však 
blýskalo už vo vstupno m čísle pro
gramu . vo Ve rdiho bravú rnej pre
dohre k Sicílskym nešporom . Tu 
sa Zde nek Košle r prejavil ako dra
ma ticky cítiaci d irigent par exel
lancc. Je ho sugest ívne gesto sved
či lo o to m. že je so sveto m ver
diovskej o uvert úry dokonale zžitý 
a že je mu blízky svet príslovečné
ho ko ntrastu "alla Verdi". V prie
be hu jedinej sk ladby dokázal 
z. Košlc r vyčarovať nesmierne bo
hatstvo nálad a obrazov plne reš
pektujúc postupnú gradáciu hu
dobného p rocesu. V mozai kovi tej 
štruktúre predo hry našli svoje 
miesto balad ické tóny pomalé ho 
vstupu , kde sa zaskvela najmä sck
cia drevených dychových nástro 
jov. V rámci drama ticky vyhrote
ného jadra ouvertúry zasvieti li za
sa vio lončelá - si lná stránka Slo
venskej filharmó nie. Bclcantová 
kantilé na znela s nesmie rno u te n
ziou a vznášala sa nad hudobným 
to ko m ako klenba majestátne j ka
tedrály. K ve l'kému výkonu sa 
vzchopili členovia skupiny p rvých 
a druhých huslí , kto rí mali v ná
ročných rytmických figuráciách 
úvodu alebo v secco pasážach gra
dačných úsekov neľahkú prácu. 
Tvorivé nuidum Zdc r)k a Košle ra 
teda opäť zaúčin kovalo tým naj
vhodnejším spôsobom a Verd iho 
hudba zne la so všetkou svojou 
podmanivosťou . Nuž a to , čo Ve r
diho predo hra v skratke naznačila, 
Čajkovského labutia pieseň dotvo
rila na úctyhodnej ploche. Zdcnčk 
Košlcr patrí k ume lcom . ktorí aj 

v rámci takej populárnej a často 
hráva nej skl adby ako u je Patetic
ká p rovokuj ú svojím h ľadač
stvom, odkrývan ím nových po lôh 
v zložite j hudobne j štruktú re. Ma
gické gesto akt ivizova lo nielen 
hráčov za pultami , ale takisto di
vá kov a väzbu, kto rá vznikla me
dzi pód iom a publiko m, považujem 
takme r za ideálny stav hudobnej 
ko mun ikácie . I nterpretačná ko n
cepcia Zdeňka Košle ra sa vyspo
riada la s najnebczpečnejšou črtou 
Čajkovského symfonické ho štýlu 
široko koncipova nými te ktonický
mi celkami , fázami a úsekmi. Po 
pri obrovských p lochách neuni ko l 
dirigentovi detail. Hudba prúdi la 
v početn ých dynamických , fareb
ných a tempových krivkách do
plňujúcich sa vzácne harmonicky. 
Prvá časť tak nadobudla charakte r 
skutočného nepo koja srdca ; nc rv
nosť a výrazová vyh rotenosť nedali 
prflcžitosť stereotypu. Je zbytočné 
vynášať kvality ko ncepcie Zder)ka 
Košlera - tie sa u nás stali už 
akýmsi status quo. čo ma udivuje 
neustále, je ideálna spo lupráca toh
to d irigenta s o rchestrom SF, 
v k torom sedia vynikajúci hudob
n íci túžiaci po ci tlivom , ume lecky 
e rudovanom a e ntuziasticko m d i
rigentskom prístupe . Čajkovského 
6. symfó nia zazne la bez jediného 
výraznejšieho zaváhania, bez kazu 
aj napriek tomu, že ide o ťažké 
hranic. Predvedenie tejto ko mpo
zície môžeme zapísať do kro niky 
j ub ilejnej sezóny SF zlatým pfs
mom. 
Dramaturgiu dvoj ice ko ncertov 
doplnil Vaňhalov Ko ncert pre o r
gan a o rcheste r C dur. D r. Klinda 
sa prezentoval opäť ako vcl'ký ini
ciátor v uvádzanf po lozabudnu
tých alebo zabudnutých diel. Vaň

ha lov Ko ncert odznel ako hold 
250. výročiu skl adate l'ovho naro
denia a do mnievam sa, že by sa 
pokojne mo ho l stať trvalou súčas
ťou repertoáru našich o rganistov. 
Napr. udivujúco hÍbavá stredná 
časť cyklu stavia J . K. Vaňhala do 
troška iného svetla , než aké naň 
vrhaj ú kusé info rmácie z učebníc 
dcj fn hudby. Hoci dr. Kli nda a ko
by nebo l ideálne disponovaný a je
ho výko n v mno ho m zaostal za 
očakávaním a za zvučným reno mé 
umelca, je treba ocen iť prieko p
nícku čin nosť v obohacova ní o b
medzeného d ramaturgického · jad
ra o rganových koncertantných 
skladieb v našich podmie nkach. 
25. a 26. mája . Carl Maria von 
Weber: Oberon , predohra; Frede
ryk Chopin: Krakowiak , Andanta 
spianato a G rande polonaise bril
Iante; Modest Petrovič Musorg
skij: Obrázky z výstavy. Slovenská 
filharmónia. Dirigent Bystrik Re
žucha. Sólista: David Lively 
(USA). 
A ni sa mi veriť nechcelo, že na 
záverečnom ko ncerte sezóny J 988/ 
/1989 účin kuje ten istý o rchester 
ako pred týždňom v Čajkovského 
6. symfó nii alebo Ve rdiho Sicíl
skych nešporoch. Ko ncert , ktorý 
sa dramaturgicko u ko ncepciou aj 
in terpretačnou konšteláciou mal 
stať efektnou bodko u za abonent
ným cy)>lo m A - B , bol skôr skla
maním, než inšpi ruj úcou udalos
ťou. Tvorivá exhibícia Z. Košle ra 
a hráčov SF spred t ýždňa nasadila 
latku kvality ve l'mi vysoko a úro
veň záverečného koncertu sa k nej 
sotva pribl ížila. Šéfdi rigent orches
tra SF Bystrík R ežucha stál v te jto 

sezóne za svojfm ,.mate rským" 
pulto m až pr íl iš sporadicky, čo na
šlo pochopiteľný odraz na vzájom
no m dialógu s o rchestrom , a to ne
vyznieva p ríliš licho tivo. Wcbero 
va p redohra k Obcro novi síce od 
znela bez väčších kazov, chýbal jej 
však rozprávkový esprit, odľahče

nosť. Gesto Bystríka Rcžuchu bo
lo, ako napoko n vždy, neomyl né , 
presné, no chýbala mu iskra , ktorá 
by vznietila late ntne prfto mnú 
,. nálož" muzikantského nadšenia 
v hráčoch o rchestra. Vzruch vnie
sol do Reduty americký klavirista 
David Live ly, ktorý si tento raz za
muzicíroval v rámci C hopinových 
menej významných diel. Krako
wia k aj Andan te spianato s ve ľkou 
po lo nézou sú vhodno u príležitos
ťou pre interpreta, no kompozične 
zaostávajú za chopinovskými mi
niatúrami, resp. sólovými klavfr
nymi p roje ktami. David Lively 
pristúpil k hre s priam de tinskou 
hravosťou a capriccióznosťou , čo 
bolo veľmi sympatické a čo, pod ľa 
môj ho názoru , plne vyhovovalo 
charakteru interpretovaných skla
dieb. Te n , kto silou mocou h l'adal 
v hre Livelyho technické' kazy , 
údery vedľa, ,.septi mové ok távy", 
atď. si občas moho l prísť na svoje. 
No podobný lov na chyby by bol 
voči koncepcii k laviristu a voči cel
kovému dojmu z jeho hry zlo my
sel'nosťou . Aj na starom a p ravi
delne rozlade nom Steinwayi doká
zal Livcly vykúzl i ť perlivý tó n plný 
vzduchu a sviežosti , dokázal ma j
strovsky oddiferencovať non lega
to a staccato, či perfe ktne vybudo
vať frázu . O krem chopinovskej 
jemnost i obsahovala je ho hra ne
jeden dramat ický akcent , nejed no 
pasionátnc rozčerenie v podstate 
tojatých vôd Krakowiaka alebo 

Grande po lorlllise briliante . Napo
kon pr ídavok - Etuda a mo l op. 25 
bola mohu tným návalo m agitata 
a affetuosa. David Live ly na mňa 

zapôsobil priaznivým doj mom 
a neostal nič d lžný svojej hudob
nícke j povest i. Dobre mic ncnou 
lahôdkou na záver ko nce rtu mal 
byť cyklus Modcsta Musorgského 
Obrázky z výstavy. Mal byť , no, 
žiaľ, nebo l, nakol'ko záverečná 
sk lad ba sezóny nenašla o rcheste r 
SF v naj lepšej pohode. To, čo som 
v Obero novi vycíti l, v Karti nkách 
sa stalo jadro m problému. Vycítil 
som nesúlad med zi d irigentom 
a o rchestrálnym apa rátom, preja
vuj úci sa v a kejsi J'ahostajnosti a 
nckoncentrovanosti. Ravclova in
štrumentácia cyklu zaručuje muzi
kantom ozaj dostatok práce, ide 
o virtuózne hranie . Udivi lo ma 
však , keď skúsení h ráč i tápali 
v úse koch, k toré im dote raz nero
bili problé my - vstupná Promená
da bola zachrípnu tá , G no mus zasa 
roztrieštený, Byd lo uponáhl'ané, 
Tanec ku riatok a Tuillerie rytmic
ky ne úrodé a ani technicky nie 
najčistejšie. Kartinkám chýbala 
" miazga" a záverečný dojem bol 
viac-mene j ane mický. Jedným slo
vom - nemohol som nájsť miesto , 
k toré by bolo inšpirujúce, k toré by 
svedčilo o nasaden í a záujme zmo
bil izovať sily k výn imočnému vý
konu. Skutočným zlatým klincom 
sezóny teda ostal predposledný 
koncert a záve rečná produkcia vy
zne la skô r ako povinný dovetok, 
čo ako "skalný" konštatujem s veľ
ko u nel'úbosťou a príchuťou skla-
mania. 

IGOR JAVORSKÝ 
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KOŠICKÁ • 
KOMORNÉ KONCER1Y 

OBNÁJAR 
v posledných rokoch sme si zvykli, že na 

festivale Košická hudobná j ar z viacerých dô
vodov vedú kvalitatívny prím komorné kon
certy. XXXIV. ročn ík KHJ bol v tomto zmy
sle výnimkou . Napriek niekoľkým hodnot
ným koncertom vrcholné podujatie tohtoroč
ného fes tivalu sa uskutočnilo v rámci symfo
nického žánru . 

Z deviatich komorných koncertov boli tri 
venované vystúpeniam komorných o rches
trov, medzi ktorými ani tento rok nechýbal 
Slovenský komorný orchester . Warchalovci 
siahajú i k tvorbe málo hraného holandského 
skladateľa Pie tra Hellendaala, z diela kto ré
ho nám predstavili Conce rto grosso Es dur 
č. 4. Skutočnosť, že im je jeho hudba blízka , 
sa prejavila koncentrovaným umeleckým 
prejavom, nesúcim všetky prívlastky kvalit
nej interpretácie. V ďalších skladbách - Kon
certe pre klavír a orchester A dur KV 414 
W. A. Mozarta, Zeljenkovej Hudbe pre 
Warchala a Serenáde E dur op. 22 A. D vofá
ka - sa však do istej miery prejavil dôsledok 
personálnych zmien, ktorými orcheste r pre
šiel v poslednej dobe a čiastočne narušil po
vestnú interpretačnú suverénnosť a isto tu 
warchalovcov. Veríme, že Bohdan Warchal 
dokáže stmel iť obnovený a rozšíre ný kolek
tív a pozdvihnúť ho opäť na povestnú vynika
júcu úroveň . 

Sólistkou večera bola mladá slovenská kla
viristka Dana Saturyová-Sašloová. Jej pocho
penie a interpretácia Moza rtovho koncertu 
zaujala komornosťou zvuku, jemným cizelo
vaním detailov, mäkkým ukončením fráz 
a krehkosťou celkového dojmu . Táto kon
cepcia bola v danej emocionálnej rovine pre
svedčivá , no celkove to bol predsa len jedno
stranný pohľad na Mozarta, ochudobnený 
o ď~lšie výrazové polohy. V dôsledku toho sa 
utvorila u rčitá hranica medzi sólistkou a or
chestrálnym sprievodom, v k to rom výrazové 
možnosti Mozartovej' hudby využívali war
chalovci v širšfch dimenziách. 

Po prvý raz sme na festivalovej pôde priví
tali Komorný orchester Zakarpatskej filhar
mónie s dirigentom Tiborom Verešom a so 
sólistami - huslistom MichaiJom Medvid'om 
a sopranistkou Elvírou Gotvonl. Ich vystúpe
nie bolo poznačené snahou o čo najširšiu pre
zentáciu svojej umeleckej aktivity . Odrazilo 
sa to v neúme rnej dfžke prvej časti koncertu , 
ktorú po prestávke kompenzovali nie práve 
naj šťastnejším riešením, redukciou štyroch 
ohlásených diel na jedno- Scherzo súčasné
ho ukrajinského autora Istvána Mártona. 
Z Troch skladieb pre komorný orchester je
ho mladšieho kolegu I. V . Teličku , Mozarto
vej Malej nočnej hudby KV 525 a Serenády 
C dur op. 48 P. I. Čajkovského sme počuli 
len torzá. Z ce lého programu.najviac zaujala 
už spomínaná E. Gotvoni , kto rá dokázala 

Camerata Vlstula z PĽR 

s isto tou modelovať svoj veľký, vo všetkých 
polohách vyrovnaný hlas od nežného mezza 
voce po dramaticky vypäté miesta (G . B . 
Pergolcsi: Arietta Cecchiny z opery ll Flami
nio) , ale i so šarmom a ľahkosťou interpreto
vať Schubertovu pieseň Pstruh . 

Posledný z komorných o rchestrov - Ma· 
ďarskí vir tuózi, kto rého členm i sú poprední 
maďarskí inte rpreti- debutoval pod taktov
kou Kálmána Berkesa len v minu lom roku. 
Ide nesporne o perspektívny o rchester so ši
rokým výrazovým arzenálom, v kto rého si
lách je dosiahnuť v budúcnosti úroveň zodpo
vedajúcu názvu. Je pochopiteľné, že po tak 
krátkej cxis.tc ncii ešte nenadobudol potrebné 
skúsenosti, čo sa logicky prejavilo v súhre 
a v ncdotiahnutosti detailov. No celková 
~oncepcia skladieb , či už šlo o 4. symfóniu 
cl mol op. 12 L. Bocche ri niho , ale bo Chrisan
them G. Pucciniho (v úprave pre komorný 
orcheste r), ale predovšetkým v Serenáde pré 
sláči ky C dur op. 48 P. I. Cajkovské ho, bola 
jasná , v hlavných črtách dobre zvládnutá. 
Predvede nie Koncertu pre husle a sláčikový 
orchesterE dur BWV 1042 J . S. Bacha však 
vyvolalo rozpaky. Dochádzalo v ňom k vý
razným kolíziám v súhre sólistu s orche
strom. Miklós Szenthelyi, ktorý je zároveň 
umeleckým vedúcim Maďarských virtuózov, 
nedokázal udržať metrum a zápasil aj s ďa lší
mi technickými problémami. V snahe o emo
cionálnu pútavosť prevádza! pri tvarovaní 
kantilén crescendá a decrescendá na každom 
jednotl ivom tóne, čo spolu s výraznými rubá
tami iste neprospelo štýlovému prednesu Ba
chovho koncertu. Túto výrazovú "maniéru" 
žiaľ prenášal i do hry orchestra , kto rý ju po-

Snímka archív HŽ 

užíval rovna ko v pomalých častiach Bocche
riniho, Čajkovského i Bacha . 

D ra maturgické oživenie fes tivalu sľubova
lo pozvanie poľského súboru komornej hud
by Camerata Vistula. Vznikol vr. 1986 spoje
ním s láčikového kvarteta a dychového kvin
teta a svoj ím atypickým zložením avízoval 
neštandardný repertoá r . To to očakávanie 
Camerata Vistula splnila . Odvážne zameranie 
sa na d iela výlučne z obdobia klasicizmu -
Klavírne kvarteto g mol KV 478 W. A . Mo
zarta, Kva rte to pre fago t , husle, vio lu a vio
lončelo G dur op . 73 Fra ncoisa Denie nna 
a napokon Beethovenova Septeto Es dur 
op. 20 pre husle, vio lu , violončelo, kontra
bas, klarinet , fago t a lesný roh - obháj ili vý
razovo vkusnou a štýlovo č istou hrou. 
Súbor d isponuje dobrou dychovou sekciou , 
rovnako i violončelista a umelecký vedúci 
Came raty Andrzej Wróbel je výborný inštru
menta lista. Škoda len, že časté disto nácic 
vio listu a málo prierazný tón husH oslabovali 
celkový dojem a zvukovú vyváženosť súboru . 

Klasické komorné zoskupe nia na tohtoroč

nej KHJ reprezentova lo Trio Syrinx z RSR 
v zložení Dorel Baicu- flauta, Dorin Gliga
hoboj a Pavel Ionescu - fagot. V dielach 
G . F. Tele manna (Sonáta d mol) , W. A . Mo
zarta (Sere náda č. 4 KV 439b) a J . H aydna 
(Londýnske trio č. 3) sa predstavilo a ko vý
borne zohratý, zvukovo vyrovnaný ansámbl 
so zmyslom pre štýlovú interpretáciu , so 
schopnosťou odhadnúť výrazovú únosnosť 
skladby. Snáď jediná "chybička krásy" sa 
prejavila v oblasti dynamiky - pri všetkých 
skladbách sa pohybovali v rozmcdzf stredne j 
a hornej hladi ny intenzity a v dôsledku toho 

zne la flauta občas až fo rsírovanc . Piano ab
sentovalo nielen v tutti-úsekoch, ale i sólo
vých pasážach. 
V druhej časti programu nám T rio Syrinx 
pripravilo vítl!né prekvapenie - naštudovalo 
neoklasicky ladené Trio I. Zeljenku a priblí
žilo nám i súčasnú domácu kompozičnú tvor
bu, a to Concertinom Viorela Muntcana, 
predstaviteľa strednej skladateľskej generá
cie . Je to zaujímavá 4-časťová sk ladba s vý
razne cxpresfvnym charakte rom, o riginálne 
využívaj úca technické možnosti nástrojov 
s cieľom zauj ímavých fa rebných efektov, 
kto ré majú tiež funkciu formotvorných čin i 

tefov. fntcrprctom slúži ku cti , že tieto súčas
né skl adby naštudovali s rovnakou pozornos
ťou a precíznosťou , ako klasický repertoár. 

Z rccitálových programov n ajväčší ohlas 
právom vzbudilo vystúpe nie vio lončel istky 

Michaely Fukačovej, ktorá svoje i nterpretač

né umenie prezentovala hodnotnými dielami 
raného i pozdné ho romantizmu a klasikov 
20. storočia. 

Technická bravúra a i ntonačná čistota, rov
nako ako krás ny, nosný tón sú výborným zá
kladom pre rozvíjanie muzikality, ktorú 
M . Fukačová prejavuje spontánne , s veľkou 
dávkou voľnosti . A práve preto nic je ľahké 
sprevádzať ju . O to viac nadchla obdivuhod
ná prispôsobivosť klaviristky Daniely Rusó, 
ktorá svojou živou , no zároveň prcmyslenou 
a vkusnou hrou dokázala podporiť a snáď aj 
trochu vyvážiť mladícky ent uziazmus vio lon-
čclistk y. · 

Vo výbere z Pia tich kusov v ľudovom tó ne 
op. 102 R . Schumanna expres ívny prejav 
M . Fukačovej s veľkými agogickými i tcmpo
vými zme nami bol na súhru n ajnáročnejším . 
Trochu nevyrovnane pôsobila i Sonáta A dur 
C. Fŕancka, to však bolo spôsobené už sa
motnou transkripciou pôvodne husľovej so
náty, kto rá v iejto podobe stráca na lesku 
a v nie ktorých úsekoch kulminácie napätia, 
kde violončelo hrá v nízkej polohe, nutne 
prevažuje klavírny part. Dramaturgickým 
aj interpretačným vrcholom koncertu bolo 
predvedenie Sonáty pre violončelo a klavír 
d mol op. 40 D . Šostakoviča, kde sa inter
pretkám podari lo dosiahnuť vyrovnaný d ia
lóg a súlad nielen tempový, ale aj e mocionál
ny. Obc v nej preukázali zmysel pre fareb
nosť svojho nástroja . Brilantné Variácie na 
Rossin iho té mu B. Martinu tvorili vhodnú 
" kódu" recitálu. 

Na ďalš ích sólových koncertoch sme mali 
možnosť konfrontácie in terpretačných štýlov 
dvoch typom úplne odlišných klaviristic k. 

J ane Coopová z Kanady predniesla typický 
recitálový program, v kto rom boli zastú pené 
všetky štýlové obdobia od baroka až po a uto
rov nášho storočia. Ak nás v Prelúdiu a fúge 
J . S. Bacha prekvapila nie celkom jasná dife
re nciácia polyfónnej faktúry, v Mozartovej 

XD. ŽILINSKÝ FESTIVAL KOMORNÝCH ORCHESTROV 
Dokončenie z l. str. 
Boccheriniho Symfóniu d mol La casa del 
diavolo, Pucciniho Chrisanthe m z ope ry Ma
non Lescaut , (pôvodne plánované Barbera
vo Adagio pre s láčiky bez oznáme nia dôvodu 
neuviedol). Vo výkone súboru dominoval 
dravý te mperament a vnútorná zaangažova
nosť každého hráča (resp . hráčky, pretože 
ženy tvorili väčšiu časť orchestra) , niekedy 
však na úkor intonačnej istoty a dôslednosti 
vo frázovanf. Najpresvedčivejšie vyzneli die
la romantikov - Čajkovského a Pucciniho, 
kto rých naštudovanie dokázalo, že ide o ver
mi perspekt ívny súbor. Vopred dlho vypre
daný bol koncert Symfonického orchestra 
Helsingborg zo Švédska , kto rý na svojom 
turné po Poľsku a Slovensku účinkoval v ZHi
ne (31. mája), Košiciach a Bratislave . My
slím, že publikum, kto ré prilákala do kon
certnej siene hlavne zvedavosť , bolo výsostne 
spokojné - z hľadiska dramaturgie i umelec
kých výkonov orchestra s mladým talianskym 
dirigentom Antoniom Pappanom a rakúskej 
sólistky Manuely Wieslerovej . 

O rchester d isponuje kvalitnými hráčmi 

s kultitovaným tónom, istou in tonáciou (ne
pochybne i vďaka kvalitným nástrojom, hlav
ne dychovým) a technickou vyspelosťou , te
da predpokladmi , z ktorých môže talentova
ný a skúsený dirigent vyťažiť ·maximum . To . 
sa podarilo temperamentné mu Talianovi , 
ktorý zvolil individuálny prístup ku každému 
dielu. V Mende lssohnovej predohre Ruy 
blas vsadil na noblesnosť a e leganciu , 
v 4. symfónii La Naive švédskeho romantika 
F. Berwalda dať priesto r na vyjadrenie sever
ské ho kolo ritu a nostalgie, ale i tónom rusti
kálnej veselosti a sviežosti, v Koncerte pre 

flautu J . Francaixa (opäť príspevok k Roku 
francúzskej hudby) umožnil naplno vyniknúť 
só listke , jej rnuzika lite a mimoriadnym tech
nickým dispozíciám (s ľahkosťou zvládla 
i naj ťažšie pasáže) , aby na záve r všetky svoje 
skúsenosti i schopnosti o rchestra využil v in-

Symfollkký orchester Helslnabora 

terpre tácii predposlednej Mozartovej symfó
nie g mol KV 550, v kto rej sa mu podarilo 
jednak prezentovať všetky hudobné nápady 
a kompozičné finesy geniá lneho auto ra, ale 
tiež vyj adriť filozofickú hfbku tejto hudby 
a vybudovať jeden plynulý dramatický oblúk. 

Snímka V. Gabčo 

Po tomto nezabudnuteľnom hudobnom zá
žitku mal na d ruhý deň veľm i ťažkú úlohu 
Štátny komorný orchester Ž ilina, kto rý fes ti
va l uzatváral s d irigentom Róbertom Stan· 
kovským L. júna (pre veľký záujem publika 
i reprízou toho isté ho programu dňa 2. júna). 
Mladý slovenský d irigent Róbert Stankovský 
sa dokázal promptne vyrovnať s objektívny
mi ťažkosťami (neúplný stav o rchestra na 
väčšine skúšok) a zodpovedným prístupom 
i jasnou koncepciou docielil veľmi dobrý vý
sledok. Pochopiteľne, že veľký podie l na cel
kovom úspechu posledné ho festiva lového 
programu mali sólisti : predovšetkým popu· 
lárny Jii'í Stivín, kto rý sa venuje s rovnakým 
zanietením hudbe vážnej i džezovej , ale i ve
dúci dychovej sekcie SKO Ján Figura ml. Sti
vín sa predstavil naskôr v Sammartiniho 
Koncerte F dur pre sopránovú zobcovú flau
tu , s láčiky a continuo, v poda ní obidvoch só
listov odznel Te lemannov Koncert e mol pre 
zobcovú flautu , priečnu flautu , s láčiky a con
tinuo. l keď Stivínova, niekedy až nespútaná 
muzika lita a i mprovizačné schopnosti tvorili 
pro tiklad k hre J . Figu ru , kto rý je skôr ty
pom introvertného interpreta, celkový do
jem bol viac než dobrý, pretože obaja sólisti 
kládli na prvé miesto kvalitu tónu a dôsled
nosť v súhre i frázovaní baro kovej hudby. 
Z ďalších dvoch d iel (Predohra k opere Ca
rovná flauta od W. A . Mozarta a Symfónia 
č. 104 od J . Haydna) vybudoval R. Stankov
ský veľmi pôsobivé celky a st rhol hráčov 
ŠKO k veľmi sústrede nému a hodnotnému 
výkonu , kto rý bol dôstoj ným zakončením 
festivalu. HŽ 

ELENA BO ĎOV Á 



KOŠICKÁ OBNÁJAR 
Sonáte a mol KV 310 interpretovala A llegro 
maestoso skôr ako Presto, čím sa dostala 
technická erud ícia klaviristky nad kompozič
nú zrozumiteľnosť. Premysle né a b ravúrne 
predvedenie C ho pinových skladieb a Proko
fievovej Toccaty bolo poznamenané tou is
to u interpretačnou črtou , ako predchádzajú
ce diela - všetky grad ácie bo li grad áciami 
v zmysle dynamicko m , nie kulmináciou na
pätia . Z tohto dôvodu J . Coopovej viac "se
de lo" Sedem krátkych kusov A . Ho neggera 
a Ravelov Gašpar noci , kde vytvorila pekné 
p lynulé fareb né plochy. 

Mladú juhoslovanskú klaviristku Idu Ga 
mulinovú charakterizovala agogicky uvoľne
ná hra a vytváranie veľkých melodických ob
lúkov v spojení s častým i gradáciami i na ma
lých plochách . Cajkovského Ročné obdobia 
tým získali romantický vzle t, i keď b y kvô li 

Manuela Wleslerová 

ko ntrastu bolo vho dné uviesť n iekto ré 
z 12 skladbičiek s vyrovnanejším výrazom 
a nižšou d ynamickou hladinou . Sonátu pre 
klavfr fis mol o p . 2 č. 2 J . Brahmsa však pre 
a to mizovanie a intenzfvne , no má lo diferen
cované gradovanie hudobného p rocesu ko n
cepčne nezvládla. 
O krem uvedených ro mantickým skladieb za
rad ila l. Gamulinová do programu dielo 
svojho kraj ana Davorina Ke mpfa Zvuko lik , 
ktoré silou jedno ty nápaditého využitia kla
vírneho zvuku a obsahového bohatstva mo h
lo osloviť i bežného návštevníka ko ncertov 
vážnej hudby. 

Posledný recitá l pat ril talianskemu gitaris
tovi Enricovi Tagliavinimu. Prirodzený , mu-

. zikálny výraz a a pevná fo rmová výstavba ta
kých interpretačne náročných skladieb , aký
mi sú Veľká so náta pre gita ru N . Paganiniho 
alebo Brilantná fantázia o p . 19 L. Legnani
ho , poukazovali na to , že E . Tagliavin i bol 
skutočne do brým interp reto m, no značné 
technické nedostatky, a ko aj pričasté pamä
ťové výpady svedčili o tom , že je už za zeni
to m svojej umeleckej dráhy a v súčasnosti sa 
zrejme venuje viac 'ped agogickej činnosti , 
než koncertnej praxi. 

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu , po nu
ka ko mo rných ko nce rtov v rámci XXXIV . 
Košickej hudobnej jari bola bohatá čo do 
počtu i pestrosti, no med zi nimi odznelo má
lo tak inšp irujúcich interpretačných činov, 
akými boli niekto ré z ko morných podujatí 
v minulých ro koch a bez akých sa v budúc
nosti tento festival nezao bíde , ak má byť 
i naďalej "medzinárodným" nielen účasťou 
zahraničných interpretov, ale aj úrovňou . 

J ANA BOCEKOV Á 

SYMFONICKÉ KONCER1Y 
Sesť symfonických večerov v rámci jarného 

hudo bného festivalu v Košiciach o d 4 . mája 
do S. júna bolo vhodno u platformo u pre kon
fro ntáciu u meleckej e rudície do máceho sym
fo n ické ho te lesa s hosťuj úcimi o rchestrami 
a zá roveň - hostia bo li inšp irujúcim stimulo m 
výko nov Štá tnej filharmónie . Záuje m ve re j
nosti o symfonické (najmä symfonicko -vo
kálny) ko ncerty bol neporovnateľne vyšší 

HŽ 
než o ko morné programy, vrá tane o rgano 
vých recitálov v D ome umenia . 

J edn ým z tradičných prvkov v dramaturgii 
otváracích koncertov festivalu je programo
vanie nového d ie la slovenského skladateľa , 
jeho naštudovanie domácim symfonick ým te
lesom . Tohtoročný o tvárací ko ncert 34. KHJ 
bo l v porad í dvadsiatym , na kto ro m úči nko
val orchester košických filha rmonikov. Pod 
taktovko u šéfd irigenta Richa rda Zimmera 
uviedli pre mié ru Mierovej predohry Jo zefa 
Po dprockého , s hosťujúcim violončelistom 

Venceslavom Nlkolovom z BĽR predn iesli 
skladbu Ko l Nidrei-A dagio pre violončelo 

a orchester o p . 47 odM . Brucha a Ko nce rtnú 
fantáziu pre vio lončelo a o rcheste r op . 35 Pa
nča Vlad igerova. Vyvrcholen ím večera bo la 
3. symfó nia C . Saint-Sae nsa s Vladimírom 
Rusóm pri organe. 

Podprocký vytvoril svoju Mierovú pred o
hru pôvodne ako ka ntátovť1 pieseň pre mie-

Snímka V. Gabro 

šaný zbor a orcheste r na slová J . Zbo rov jana 
v roku 1947 na počesť 50 . výročia prvé ho Me
d zinárodného maratónu mie ru v Ko šiciach 
s názvo m Marató nci mie ru . Mierová predo
hra sa v myšlien kovej po dsta te nelíši od pô
vod iny. O rchestrálna verzia je postavená na 
ko ntraste dvoch myšlienkových po lô h sym
bolizujúcich vojnový a mierový život, s ná
znakmi ľudových into nácií v stredno m úseku 
d iela . Nová sklad ba bola poslucháčm i priaz
nivo prija tá , na čom má zásluhu aj dirigent 
Richard Z imme r. 

Só lista koncer tu Venceslav Niko lov z Bul
harska o bo hatil dramatu rgiu o dve zaujíma
vé a zriedka h rávané d iela . Najmä skladba 
Maxa Brucha umožnila violončel is tovi up lat
niť plnosť a krásu tó nu už v .p rvom só lovom 
vstupe. 

Orchester pod taktovkou R . Z immera do
tvára l a tmo sfé ru , bol rovnoce nným partne
rom výrazovo expo novaného só lo vého partu . 
Nikolov naj mä vyso ké , technicky náročné 
po lo hy intonačne nezvládol, čo však nerušilo 
jeho výrazovú vznešenosť . 

Koncertantná fantázia pre violončelo 
a orchester o p . 35 Panča Vladigerova pred 
kladá p red sólistu ale aj orchester vysoké 
technické náro ky . 

V druhe j časti koncertu zaznela 3. symfó 
nia c mo l op. 78 Camilla Saint-Saensa , v kto
rej najmä tempové výkyvy a d ynamická šed i
vosť v úvodno m adagiu rušili do brý d ojem ; 
o rgan bo l často vystried aný nepresnými ná
stupmi o rchestra . A ni rýchla časť (Allegro 
moderato) nesplňala nároky na precíznu hru . 
V budúcnosti bude treba venovať o tváracie
mu konce rtu väčš iu p rípravu. Dramaturgický 
zámer by mal zohľadňovať určitú este tickú 
znakovosť , mal by byť predzvesťou slávnost
ne j a tmosfé ry ďalších festivalových dn í. A ni 
ďalší symfonický koncert 18. mája nemožno 
hodnotiť celkom bez výhrad , te nto krát však 
nie vino u o rchestra , a le hosťujúceho grécke
ho dir igenta Georga Hadjinikosa. V oboch 
skladbách ko ncertu sa snažil zdôrazniť viac 
výraz sklad ieb než precíznu spo luprácu s o r
chestro m. U trpe l tým aj výko n význa mných 
hostí J osefa Suka a Michae ly Fukačovej , kto
rí naprie k to mu podali strhujúci výko n 
v Koncer te p re husle . violončelo a orchester 
a mol op . 102 Jo hannesa B rahmsa . Početné 
publiku m ocenilo súlad oboch ume lcov , 
plnokrvnosť tónu , muzikalitu , pregnantnosť 
vo vyjadren í hudobných myšlieno k , kantilén 

i ce lku . V Schuber tovej 7. symfón ii C d ur 
sme napriek povrchnostiam vo výko ne najmä 
d revených nástrojov (hoboj ' klarinet) ocenili 
súdržnosť orchestra a citlivú reakciu na ro
man ticky vyznievajúcu koncepciu d irigenta. 

Z hľadiska d ramatu rgie dokazuje i ďalší 

symfo nický ko ncert 25. máj a istú d ramatur
gickú jednotvárnosť . Stredobo do m progra
mu bola opäť skladba J . B rah msa; te nto krát 
Koncert pre husle a orchester D dur op . 77, 
v ktorej sa ako sólistka predstavila Ingrid 
O na Armonaiteová z Litovskej SSR. Státnu 
filharmóniu Košice d irigoval Nurham Arman 
z Kanad y. K re hká subt íl na umelkyňa podala 
mi mor iadny výkon , zaujala mužným energic
kým výrazom bez akýchkoľvek technických 
kazov. Naj mä v kadencii, ktorá oplýva mno
hými náročnými finesami vynikla brilantnosť , 

ľahkosť a plnosť jej tó nu. Brahmsov ko ncert 
poskytol priesto r pre uplatnenie o rchestrál
nych vstupov. Dirigent staval vzájomnú sú
hru na tvorbe d ialógu . Pri štúdiu programu 
sa sústredil viac na úvodnú predo hru k opere 
W. A . Mozarta Figarova svadba a p redovšet
kým (v Košiciach po p rvý raz hranú) skladbu 
Edwarda Elgara E nigma - variácie na origi
nálnu té mu op. 36, kto ré sú mozaikou farbis
tých inštrumentačne a o bsahovo rozličných 

miniatúr. Skladba bola naštudovaná s veT
kým entuziazmom a presvedčivo . Dirigent 
dokázal koncipovať na malej p loche zreteľné 
nálady, využíval účinne stavbu hudobných 
celkov , napät ie tace tov, dramatickú účin nosť 

gradácie i o rchestrálneho p lé na . Spolupráca 
orchestra s dirigento m v E lga rove j skladbe 
patrila k najlepším výkono m orches tra ŠFK 
na KHJ. 

Jedin ým profesionálnym zahraničným 
symfo nickým o rchestrom na KHJ bol Symfo
nický orchester Helsingborg zo Svédska s di
r igentom Antoniom Pappanom z Talianska 
a sólistkou Oautistkou Manuelou W ieslerovou 
z Rakúska. Pre Košice pripravili predohru 
Ruy Blas o p . 95 Felixa Me ndelsso h na Bart
holdyho , 4 . symfóniu Es dur La Naive švéd · 
skcho skl adateľa F ranza A do lfa Berwalda 
( 1796-1868) , Ko nce rt pre flautu a o rchester 
Jeana Fra ncaixa (prídavok só listky takisto od 

Huslistka Ingrid Ona Armonaiteová zo ZSSR 

to hto skladateľa . A lle mande pre sólo vú flau
tu} závero m zaznela 40 . symfó nia g mol KV 
550 W . A . Mozarta . P rídavo k orchestra bola 
Ro manca od E rika La rssona z He lsingbo rgu . 

Hostia si získali sympatie publika už po 
prvých taktoch Me nde lssohnovej p redohry 
neobyčajnou virtuozitou a jasnosťou všet
kých nástro jov. V die le Berwalda d o minova
la vrúcna lyrika , d ramatické gradácie , pres
nosť violončiel , lesných ro hov, či fago tov vo 
vysokom tempe i plný tó n a kultivovaný 
prednes. Bohatosťou nálad , koncíznou vý
stavbou a nápadito u inštru me ntáciou s novo
ro mantickým výrazom je skladba vhodným a 
vďačným die lo m pre akýkoľvek o rchester. 
Vrcho lo m večera bolo vystúpenie flautistky, 
kto rá sa svo j ím výko no m zaradila k nezabud 
nuteľným hosťom festivalu . Nesmie rne ná
ročný part jednočasťového koncertu J . Fran 
caixa h rala so samozrejmou ľahkosťou , s do
ko nalým súladom s orchestrálnym partne
ro m . Dirigent A. Pappano napriek mladé mu 
veku patrí k špičkám dirige ntského umenia . 
Do kázal to každým gesto m, doko nalým frá
zovan ím , koncepciou diel. Mo zarto vej sym
fó nii by sme mohli azd a vyčítať prílišný dra
matizmus· až patetické vyznenie , o bdivovali 
sme však no vý poh ľad i interpretačne b ravúr-

Dirigent AntonJo Pappano 
Snúna archív Hž 

ne pod anie. Hosťuj(Ici symfo nický orchester 
(pozostávajúci zo 48 členov) podal výko n , 
ktorý možno označiť ako najhodno tnej ší 
z ce lé ho hudobného festivalu - ba celej ko n
certnej sezó ny. 

3. j úna účin koval Symfonický orchester 
C hristophorus zo Stuttgartu v NSR. J e to 
však amaté rsky mládežnícky orchester . aký 
na KHJ nepatrí. t 

Na programe bo li skladby C. M . We bera , 
W . A . Mozarta a A. D voráka , dirigoval ta
len tovaný Patrick Strub. Ne bazíroval na 
presnosti no tového zápisu , išlo tu viac o · 
spo ntánne muzicírovan ie, radosť zo spoloč
ne j hry. Naj význa mnejš ím p r íno o m večera 
bol Mozartov Ko ncert pre klarine t a o rches
ter A dur KV 622, v ktorom sólový part pred 
niesol klarinetista Dirk Altmann na špecific
ky upraveno m nástroji, aký používal vo svo
jich sklad bách Mozart. Ško d a , že mnohé ko 
lízie v súhre s orchestrom kazili celkový do
jem. 

Snímka V. Gabčo 

Záver symfonických ko ncertov (5 . júna) 
patril opäť Štátnej filharmónii Košice s diri
gentom Ewaldom Kôrnerom zo Švajčiarska 
v Beethovenovej 9 . symfónii d mol op . . 125. 
Spoluúčinkoval Spevácky zbor mesta Brati
slavy so zbormaj strom Ladislavom Holás
kom, só lové party spievali Lívia Ághová, Ha
na š tolfová-Bandová, Miroslav Švejda a Lu
dl!k Vele. Slávnostnú a tmosféru koncertu 
zdô raznili fa nfá ry K HJ od J . Podprockého 
(na té mu z Pestrého zbo rníka levočského) 
pod ved en ím Karola Petrócziho v úvode ve
čera. Dielo Beethovena vytvorilo ideovú gra
dáciu a vyvrcho len ie v hu ma nisticky všep la t
ne j Ú de na radosť . Dirige nt E . Kô rne r , kto rý 
patrí k zrelým ma jstro m dirigentského ume
nia , ud ržal o rcheste r a ce lý apará t vo vzácnej 
jednote , zdôraznil mo nu mentalitu celku a 
krásu detailov , s pe knými pianissimami i 
spevn ými kantilénami. Nedal sa rušiť in to 
načnými chyba mi dychov, hoci v časti Molto 
vivace práve zd vojené kvarte to driev treba 
pochváli ť . Vadilo aj "p rekrývanie" spevu só
listo v (najmä teno rové vstupy) a nie vždy 
pekná farba jed no tlivých nástrojov. V závere 
sa celý aparát inšpirovaný vynikajúcim zbo
rom vypäl k nadšenému výko nu. 

L Ý DIA URBANČÍKOV Á 
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Ope~a bez hudby? 
~osledny operny_ t1tul V teJtOV~~zone s_a na " rozhovor" Rusalky s krásnym o ranžovým mesiačikom vo veT· 

scene Štatneho d1vadla v Kos1c1ach mesol kosti protagonistky, zostúpivším z výšin teme r do jej lona , 
v znamení tradičného dramaturgického výbe- "čarovná palica" Ježibaby so svetie lkujúcim koncom či sovy so 
ru a tradičných inscenačných postupov. Ve- silne svietiaci mi očami . Nadbytočný (najmä v 2. dejstve!) sa 
čer 16. júna sa akusticky hluché priestory di- javí i scénický objekt , zobrazujúci lekná, slúžiaci pred?všet
vadelnej sály košického odborového Domu kým ako východzí a hrací pnestor pre Vodníka. Splynut!e tela 
kultúry rozzvučali pred nezaplneným hl'adis- Rusal~y s tylom v zá~c~~ o~e ry vš<~k dokázalo. že vyst~P.Y 
k t' · O v•k · R Jk .v d Vodmkabolo možné n cšll aJmým sposobom. Touž všaksuvt-

'?m o'!ml vora oveJ u~a. y, prlcom po sf s režisé rskym vedením he rcov. Vôbec sa zdá, že dominujúci 
vysledny tvar sa okre_m sohstov, orchestr~ tyl bol v inscenácii málo využitý. 
a zboru ŠD pod vedemm 8 . Velata (zbormaJ- o kontrast medzi neskutočným a reálnym sa pokúsila i ná
starka J. Ráczová) podpísal hosťujúci režisér vrhárka kostýmov, v porovnaní so scénickým riešením však ne-
8 . Kriška a scénograf L. Vychodil, návrhárka bola zďaleka tak dôsledná. Temer všetky kostýmy riešila tra
kostýmov O . Hanáková a choreograf J . Goga. dične, o aktualizáciu išlo iba v prípade tancčníčok v plesovej 
Ťažiskový moment rozprávok - boj dobra so zlom - v prípa- scéne: obliekla ich do šiat , podobných pricsvitným nočným 

de Rusa lky vystupuje v podobe kontrastu medzi prísnym, ale úborom, čo malo pravdepodobne korešpondovať s režisérom 
spravod livým a čistým svetom neskutočných bytostí a morálne naznačeným i "orgiami", scéna však vyzne la skôr ako defilé 
vratkým svetom Tudí. To , že kladný pól p ríbehu je viazaný s ženských nôh a spodného prádla. Navyše, to to násilné (kostý-
neskutočnom , je pria m symbolické: dobro a spravodlivosť mové i režijné) riešenie stálo proti duchu hudby. Ak je reč 
existujú tak nanajvýš v rozprávke , reálny beh života napreduje o kostýmoch, neodpustím si poznámku o neveľmi pôsobivých 
pod vlastnou zástavou, vlastnými zákonmi . Táto myšlie nka sa šatách Rusalky : z hľadiska výtvarného návrhu možno pro ti 
stala napokon i nosným momentom inscenácie - výsledný tvar nim ťažko vzn iesť námietk u, autorka vša k zjavne nedomysle la 
je kombináciou neskutočna , fantázie (tvar rozprávkového prí- praktickú stránku - proporcie protagonistky. A to by sa stať 
behu, vystupujúceho v úlohe nedosiahnuteľného ideálu , nevy- nemalo. 
žaduje inováciu) a reality (jej tvar sa mení od do by k dobe , od Rusa lka nepatrí práve medzi tie opery. kto ré by bolo možné 
spoločnosti ku spoločnosti) . "zčinoherniť", kto ré by umožnili či už režisérovi alebo hercom 

Uvedený mome nt je vtlačený predovšetkým do riešenia scé- ,.odviazať sa". Predovšetkým postava Vodn íka, Rusa lky, Prin-
ny: l. a 3. dejstvo pôsobí rozprávkovo, teme r impresionistic- ca a v menšej mie re i C udzej kňažnej nedáva možnosť narábať 
ky. Dominantu priestoru tvorí tyl, pokrývajúci väčšiu časť po- so širokým štetcom a transparentnými farbami . Naprie k tomu 
zadia. s jemnými kontúra mi ležiacej ženskej tváre: jej bohaté som mal v niektorých situáciách doje m . že protagonisti nespo-
padajúce vlasy plynule prechádzajú do línií trblietajúcich sa lupracovali s režisérom, ale choreografom (ne prirodzená chô-
vln . Reálny svet je reprezentovaný najmä v 2. dejstve: pro ti tylu · dza , gestá, plazivé pohyby rúk a nôh, chcejúce zrejme umocniť 
stoja súčasne na javisku štylizova né prvky zámku (tvary svict- vyspievané city, č i dokonca plazenie sa po javisku v pravom 
nika , stfpov i konzol) v spojení so schodiskom , pričom kon· zmysle slova). Osobitné postavenie z hľadiska hereckých mož-
štrukčn ým motívom jednotlivých prvkov sa stala silueta ľud- ností má už od autora libreta a hudby J ežibaba : kostýmom 
skcj tváre. Tvár je tak jediný moment , ktorý spája dva tak dia- však evokuje skô r postavu z ázij ských divadelných kultúr 
mctrálnc odlišné tvary, ako už spomenutý rozprávkovo-impre- a gestom pripomína pyšnú , ncohrozenú vládkyňu . Dostatočne 
sio nisticky pôsobiaci tyl a mode rný dizajn. herne neboli využité a ni možnosti , spojené s výstupmi dvojice 

Výtvarný prvok má v inscenácii vôbec dominantné postave- Hájnik-Kuchárik , napriek tomu , že ich predstavitelia odviedli 
nic . Obzvlášť ilným dojmom pôsobí Ježibabin príbytok - najväčší kus práce na vyjad re ní charakte ru postavy. Navyše, 
spleť niekoľkých stromov, na ktorých sed ia štyri sovy. "Súst ro- v niektorých prípadoch neboli zohľadnené akustické podmien· 
mie" je riešené tak dômyselne (predpokladám , že nejde o ná- ky divadla - poľovník i zbor spievajúci za scénou zjavne nema-
hodu !), že pri vhodnom osvetlení pôsobí ako známy námet li kontakt nielen s divákom , ale ani s o rchestrom a hlavne diri-
Piety: v centre obrazu d rží Matka nevládne te lo mftveho Syna , gentom. 
po stranách stoja ďalšie dve postavy. Skupinka pôsobí nielen Pri sledovaní inscenácii našich operných telies sme svedka-
ako ne mý svedok tragédie, odohrávajúcej sa na javisku , ale mi , že medzi po radím postáv ope ry (tak ako sú podľa zástoJa 
predovšetkým ako výkričník , meme nto , večný symbol ľudskej a dôležitosti uvedené v bulletine) a ich výkonmi na javisku je 
obety. To možno súčasne chápať a ko tre tiu rovinu príbehu : sú- často nepriama úme ra. Ta k to bolo, žiaľbohu , i pri ostatnej 
časný skazený svet možno premeni ť na rozprávkový ede n iba košickej pre mié re. Preto mi nedá nespomenút' v prvom rade 
skrze obetu ... nanajvýš sympatické výkony troch Lesných žienok (S. Tomová, 

Škoda, že niektoré scénické prvky pôsobili gýčovo, čo síce M. Černoková a O. Šlcpkovská a. h.) , Kuchárika (J. Ačaiová) 
neznižuje úroveň celkového poňatia (i keď boli prot i j eho du· a Hájnika (K. Mareček). Spievali prirodzene , nebojovali 
chu) , v spoje ní s me nom tak re nomovaného scénografa však s technickými nedostatkami. jasná bo la ich zrozumiteľnosť . 
vyvolávajú údiv . Ide predovšetkým o len ťažko popísate ľný Z protagonistov si najlepšie počínala E. Pappová, kto rá svojím 

SĽUBNÁ VITAMÍNOV Á ZÁKLADŇA 
Donedávna le n vdmi úzky okruh produ kovatdov a vyzna

vačov bale tného umenia vedel, že neodškriepiteľný "danceur 
premier'· slovenského baletného regiónu - Libor Vaculík má 
aj cho reografické ambície. Ich opodstatnenosť , nezanedbatef
nosť a profesijná spôsobilosť je obje ktívne zmerateľná na kon
krétnych faktoch. Opakované Vaculíkove držiteľstvo Hlav
ných cie n z l. ( 1985) a Il. ( 1988) ročníka Celoštátnej cho reo
grafickcj súťaže , s dostatočne vysokým stupňom pravde podob
nosti a garancie verifikuje talentovanosť ich nositeľa. Naprie k 
týmto preukázateľným a výrečným argumentom " pre" Vaculf· 
ka, navyše pri tak žalostnom a deficitnom stave našej cho reo
grafickcj základne, nechali "kompetentní" te nto sľubný po
tenciál pokojne bez angažujúceho povšimnutia . 
Začal sa teda sám hlásiť o svoje choreografické "slovo" , za 

interpretačnej asiste ncie skupiny mladých tale ntovaných ta
nečníkov. Mal však smolu . Pohodlnícke obdobie zabehaných 
prevádzkových štandardov bolo alergické na expe rimentálne 
generačné iniciat ívy , ašpirujúce na "dielňový" charakter. 
A tak tento unikátny fenomén v našom bale tnom ume ní - am
biciózny "súborik v súbore" s p rio ficióznym názvom Skupina 
pohybovej syntézy pri ZO SZM SND , n ielenže nema l na ru
žiach ustl ané , ale vytrvalo d01' pichali stále nové a nové t ŕne, 
v snahe spara l yzovať túto "zbytočnú" iniciatívu. Uzulinký, 
takpovediac formálny priestor pre ve rej nú prezentáciu si ten
to , v tom čase dvanásťčlenný kolektív, vybojoval po prvý raz 
na scéne SND v roku 1986, kedy za výtvarnej spoluúčasti aka
demické ho maliara Jozefa Bubáka uviedo l umelecky ambi
ciózny, originálny javiskový proje kt s názvom čo mi rozpráva 
človek - čo ti hovorí láska, ktorý slávil jednoznačný a pozoru
hodný úspech. Nieme ncj " pozoruhodný" a bezkomc ntárny 
bo l aj počet repríz - dve! Te nto nebotyčný nonsens nezlomil 
iniciatívu "vaculíkovcov". Prežila. Vďaka principiálnosti , hú
ževnatosti , e ntuziazmu a súhre zúčastnených . 

V tejto divade lnej sezóne začal prúdi ť vietor "iným" sme
rom , ako sa zdá, frontá lne správnym. Po generačne prvolezec
kých pokusoch Róberta Balogha a O ndre ja Šotha (Lux et Re
quie m) , dostal na pôde Slovenské ho národného divadla o fi 
ciálny celovečerný priesto r aj Libor Vacullk. Prostredníctvom 
inovovaného tímu tanečn íkov v zložení: Dália Gáliková, Eva 
Horáková, Zuzana Stará, Zuzana Bartková, Kvetoslava Klen
ková, Petra Slováková, Igor Holováč, Juraj Šiška, Mário Ra· 
dačovský, Michal Mikeš, Pavol Plšek, Jozef Soltés a Jurij l. Va
silenko uviedol tri svoje choreografické miniatú ry pod súhrn
ným názvom V ako Vivaldi , kto rý je identický s názvom prvej 
z nich. 

Z námy Vivaldiho cyklus Štyri ročné obdobia inšpiroval Va
culíka k vytvore niu čistej , perlivej , frapan tnej , e mocionálne 
nasýtenej , logicky plynúcej a výtvarne kultivovane zaodetej 
(autor kos týmov - Jozef Bubák) choreogra fie, kto re j pohybová 
matéria neuveriteľne kohézne ko rešponduje s hudo bnou . To 
sú kvality , ktoré vyslúžili tejto kompozícii Hlavnú cenu na l. 

Záber z baletného v~era V ako Vivaldi Snfmka J. Vavro 

ročníku CCHS. Libre to supluje sled podmanivých, lahodne 
nokturnových ta nečn ých o brazov, ktorých dominantným a ko
difikujúcim poe tologickým princípom je princíp h ry , spontán
neho hrania sa, optimistickej divade lnej hravosti . Morfologic
ky je balet vytvarovaný na funduse klasickej tanečnej techni
ky, široko pre modifikovanej ne káno nizovaným modernistic
kým pohybovým spektrom . 

V obdobnom výrazovom oblúku, tvaroslovných a poeto lo
gických súradniciach je uvedená aj záverečná časť večera , cho
reografická minipe rsifláž s názvom Stmievaničko (Hlavná cena 
z II. ročník a CCH S) , ktorá sa vša k nesmeje uštipačne, ale sa
mopašne a potmehúdsky " popod fúz". Je komponovaná na 
mo tte veršov Jii'ího Žáčka s rovnomenným názvom a na hu
dobnú koláž z diel G . F. Händela , G. Rossiniho, W. A. Mozar
ta, P. Mascagniho a F. Mendelssohna Bartholdyho. Strhujúca 
forma, vystužená pôvabne nezmyselným sujetom , pre kypuje 
me tamorfózami tvarov, pulzuje ortuťovou pohyblivosťou , is
krí zábleskami múdreho situačného komična , vydarenými po
hybovými gagmi, udivuje obratnou kombinato rikou a režij nou 
invenčnosťou . Osobnostné aktíva tohto dielka umocňujú ta
nečníci , ktorí na čele s Igorom Holováčom rozpútali na scéne 
cnsemblovo zohraté interpretačné fortissimo, zrkadliace vý
bornú techni ku , tale ntovanú vitalitu , zai nte resovanosť , inten
zívny prežitok z tancovania. 

Kontrastne k týmto dvom hravým a hrajúcim sa dielkam vy
znieva stredná sekve ncia Vaculíkovej trojačky s názvom In 
memoriam, v kto rej sa autor usiluje pretaviť do scénické ho ' 
tvaru Sonátu pre klavír a violončelo Vladimíra Godára, skom
ponovanú na pamiatku prie kopníka modernej literárnej ana
lýzy Viktora Sklovského. Choreografov podtitul Na pamiatku 

Ell§ka Pappová a Juný ~morjai v roli Rusalky a Vodníka v ko§lckcj 
inscenácii Rusalka Snfmka O. Bere~ 

výkonom splnila všetky kritériá, kladené na profesionálne 
stvárnenie postavy Rusalky. To, žia ľ , nemožno tvrdiť o spe
váckom výkone J. Kondera. Jeho zástoj v úlohe Princa je s íce 
o bdivuhodný, nie však viac obd ivuhodný než te levízne gym
nastické exte mpore Lj uby 1-le rmanovej. Jeho obsadenie do ro· 
le Princa považujem za principiálny dramaturgický omyl. 
I predstaviteľky úlohy Cudzej kt,ažncj '(S. Váradiová) a J ežiba
by (M. Adamcová) zápasia s mnohými technickými probléma
mi. Najšťastnejš ie nebol obsadený ani hosťujúci R. Uhlár do 
úlohy Vodníka. Myslím , že te nto in áč sympatický ume lec nic 
j e charakte rom svojho voká lneho prejavu - aspoň zatiaľ - pre 
túto ú lohu vhodný typ. 

A čo povedať záverom na margo hudobného naštudova nia? 
Ak som pri ostatnom hodnotení výkonu o rchestra košického 
ŠD vo Figarovej svadbe (HŽ 13/89) použil adjektívum ne pro
fesionálny, dúfal som , že išlo snáď o momentálnu ko lektívnu 
indispozíciu . Ich premiérový výkon však nemôžem hodnotiť 
o nič miernejšie. Skôr naopak. Okrem nedostatkov, ktoré pri
pisuje m na vrub dirigenta ("tónomaľba", pomer a vede nie hla
sov či nástrojových skupín , pregnantnosť, dynamika) pome
nic m najmä chronicky techn icky nepresné nástupy členov dy
chovej sekcie. 

Na celkovom výslednom tvare sa spolupodieľali i členovia 
baletu ŠD: okrem spomenut ých tanečníkov v plesovej scéne to 
boli lesné žienky a mnou ncdefinovateľní pomocníci (partne
ri?) Ježibaby. .. J URAJ DÓŠA 

všetkým mojim priatel'om má teda tiež charakte r .. venovania". 
ibaže na rozdie l od skl adateľovho s diskutabilnejšou mierou 
úprimnosti . V čo do poetiky a štýlu vyhranenej pohybovej 
štruktúre , významovo ozvláštnc nej zaujímavým výtvarným 
riešením Tibora Saboa, cho reograf rozpitváva napospol vážne 
a znepokojujúce motívy takmer sa rtrovského ladenia . Mieri 
k a kej si morálne filozofickej dišputácii na té mu izolácie, odcu
dzenia , samoty, dezil úzie , strát a nálezov ľudského hodno to
vé ho sveta. Táto platforma funguje a ko zadný plán pre podo
benstvo vzťahu medzi jedným a druhým, jedným a mnohým; 
vzťahu človeka zoči-voči fo rmujúcim a defo rmujúcim silá m 
spoločenstva, v ktorom žije ; vzťahu , ktorý sa natoľko narušil , 
že človek hľadá sám, na vlastnú päsť, transcendentné konštan
ty svojho osobnostného a sociálneho sebauskutočncn ia. Úsilie 
cho reografa pohybovo zviditeľn i ť tieto sente ncie sa tentokrát 
nezaobišlo bez komunikačných prasklín . Hoci sa scéna vyzna
čovala aktívnym a zmysluplným dianím , nie kto ré mo tivácie 
jednotl ivostí a ich významovosť , predovšetk ým v konaní troj i
ce profilujúcich akté rov, ostali pre diváka rébusom. T ieto par
ciálne polemické detaily však komplexne prekryla sugest ívna , 
výrazne po intovaná auto rská výpoveď. Rozhodne však ne
prekryla p re Vaculíka dosť atypické potkýňanie sa za hudob
nou predlohou , s kto rou nedokázal nájsť vnútorne kohézncjšf 
kontakt , ignorujúc jej nesmierne sugestívne obsahy, lákavé 
fo rmové usporiadanie , techn iku rozv íjania hudobné ho mate
ri álu . 

Krátko po Bratislave mal Libor Vacu lík pre mié ru v Štátnom 
di vad le v Brne, kde sa podujal s o bdivuhodnou gurážou tran
sponovať do súčasnost i balet Petruška autorského trustu Igor 
Stravinskij - Alexander Benois - Michail Fokin. Choreograf 
správne pochopil , že táto jed inečn á re likvia klasickej baletnej 
literatúry 20. storočia núka dnes už predsa len me nej možnost í 
na aktuálne zhodnocovanie a širšiu scénickú rezona nciu a ko 
v dobe svojho vzniku. V jeho dramaturgickej koncepcii z Pet
rušku zostalo iba meno ústredné ho hrd inu , je ho rýdzo de tský 
motív a symbol "nadľudského" ničiaccho násilia. Ide o myš
lienkovo bohatú , formálne i plasticky pricbojnú, dramaticky 
účinnú , nadčasovo vymodclovanú konfron táciu jednotlivca 
s ,.vládnucou" mocou, o konflikt medzi vernosťou pravde 
a zbabelým konformizmom. C horeograf konfrontujúc niekoľ

ko principiálnych postojov, vzťahov k životu - humanistický, 
revoltuj úci , o trocký, despot icko manipulátorský - dokázal vy· 
sloviť pálčivé morál ne, sociálne a onto logické pravdy o exis
tencii človeka v súčasnom svete. 

Variácie Libo ra Vaculíka na motív "večného a nešťastného 
hrdinu všetkých jarmokov" je umelecky i noeticky silný pro
tiargument tým, ktorí podcci\ujú vyjadrovacie schopnosti mo
de rné ho bale tné ho umenia vi esť angažovaný d ialóg s prítom
nosťou . 

Ťažko anticipovať ďalš í Vaculíkov vývin. Jedno je však isté: 
Ak j eho veľký talent ne uviazne v plytčinách obratne j mimézy 
iných i seba samého, signal izuje sľubnú vitamínovú základňu 
pre chudorľavý organizmus nášho baletné ho umenia. HZv 
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Ako d'alej v hudobnej výc ove? 
V di'loch 3 1. mája a l. júna IYH9 sa na pôde 

Pedagogickej fakulty v Nitre konal Celoštát
ny seminár o hudobnej výchove nadväzujúci 
na III. nitriansku konferenciu z novembra 
1988. zameraný na vytvorenie reálnych pred
pokladov a návrhov na zlepšenie stavu hu
dobnej výchovy na základných školách. 
O krem toho sa účastníci zaoberali aj obsa
hom predmetu estetickej výchovy na gymná
ziách a všetkých typoch st redných škôl. 

Pracovné st retnutie pripravil i ná rodné 
Zväzy skladateľov a koncertných umelcov 
a Hudobné spoločnost i , v spolupráci s Kated
rou hudobnej výchovy Pedagogickej fakult y 
v Nitre. ,Plénum tvorili pedagogickí a ume
leckí pracovníci z rôznych oblastí, ako aj 
prizvaní učit el ia hudobnej výchovy zo zá
kladných škôl. 

Predložené boli štyri návrhy, v.ypracované 
našimi poprednými pedagogickými a umelec- . 
kými pracovníkmi. Dr. Lud~k Zenkl , CSc. 
z Pedagogickej fakulty v Ostrave, navrhuje 
zamerat' sa na l . stupni základných škô na 
hlasovú a spevácku výchovu žiakov a nadväzne 
na ostatné hudobné činnosti , pre ktorých 
rozvoj je vlastný spevácky prejav jednou 
z dôležitých zložiek (rytmus, intonácia, po
hyb , hra na nástroji , improvizácia a pod.). 

Pohfad na pracovné predsednictl'o nitrianskeho seminára Snimka archfv autorky 

Doc. dr. Ladislav Daniel, CSc., pôvodca, 
realizátor a š íriteľ známeho olomouckého ex
perimentu. v hudobnej výchove na základ
ných školách vychádzal vo svojom príspevku 
z týchto rokmi overených pedagogických 
skúsenost í: dôraz kladie na uUachtilý spev, 
rozvíjanie hudobných schopností , hru na det
ských hudobných núst rojoch a počúva nie hud
by. Dr. Jifí Fukač (FF JEP Brno) v spolupráci 
s Doc. Jozefom Verešom, vedúcim kaledry 
hudobnej výchovy PF v Nitre charakterizujú 
hudobné aktivity (hlasová výchova, intonač
ný a rytmici<ý výcvik, spev piesní a zborový 
spev, hudobná náuka, rozvíjanie hudobnej 
kreativi ty, improvizácia) nielen v kontexte . 
hudobno-vzdelávac"om, ale na základe celého 
komplexu sociálnych , estetických, múzic
kých, etických, pedagogických , ekologických 
a polytcchnických aspektov, čím rozš írili pô
sobnosť , opodstatnenosť i spätosť hudobnej 
výchovy s celkovou výchovou a vzde lávaním 

mládeže. (Podotýkam, že tento návrh bol j e
diný, na ktorom so podiel'al pracovník sloven
skej hudobnej inštitúcie!) 

Optimálne zohľadnenie všetkých činnost
ných i tvorivých zložiek hudobnej výchovy, 
ich interpredisciplinárne vzt'ahy k iným vy
učovacím predmetom, ako aj konkrétne 
predpoklady pre ich časovú realizáciu v jed
notlivých ročníkoch základných škôl priniesol 
kolektfvny návrh českého Zväzu skladatel'ov 
a koncertných umelcov spolu s Českou hu
dobnou spoločnosťou (J . Fukač, J . Herden, 
M. Jtizl , l . Poledňák, .J, Ríha, S. Tesai') , v re
dakčnej úprave dr. Tesaŕa . Stal sa východis
kom ku konkrétnym návrhom na vytvorenie 
pracovných komis ií, ktorých úlohou v naj
bližšej budúcnosti bude vytvoriť ko nk rétnu 
obsahovú náplň hudobnej výchovy v rámci 
komplexnej múzickcj výchovy. 

Dvojdi'lové ro kovanie v Nitre poukázalo 
na rôznosť názorov na rea lizáciu optimúlnej 
podoby hudobnej výchovy na základných 
školách ; postrádali sme väčší zástoj sloven
ských ,odbornfkov v diskusii, ako aj pri vo
pred vypracovaných a predložených ná
vrhoch. Táto absencia sa prejavila aj v dru-

In memoriam Anton Dermota 
22. júna nás zastihla správa viedenského 

rozhlasu, ie nás navždy opustil významný 
spevák, tenorista, dlhoročný člen Vieden· 
skej §tátnej opery a profesor Viedenskej vy· 
sokej hudobnej §koly, Kammersänger Anton 
Dermota. 

Patril k vynl~úclm Interpretom predo
v§etkým Mozartových opier, ako aj Sehuber
tových, Sehumannových a Straussových 
piesni. 

Stretnutie s jeho umenim patrilo k mojim 
najsllnej§ím zážitkom. Dennotu poznalo 
i bratislavské obecenstl'o: ešte v predvojno
vom obdobi vystupoval v tunajšej opere (Bo
héma), v roku 1942, pod vedenim môjho ot
ca, interpretoval Evenjelistu v Matúšových 
pa§iách v Dóme sv. Martina, po vojne sa 
predstavil, taktiež pod otcovou taktovkou, 
v 9. symfónii L. v. Beethovena a v terajšej sá
le Slovenskej filharmónie mal recitál piesni 
slovinských skladateľov. Pred ·niekoľkými 
rokmi účinkoval na abonentnom koncerte 
SF v Mozartovej Korunovačnej omši a pred· 
niesol sólový recitál v hlohoveckom kaštieli, 
na ktorom ho sprevádzala jeho manželka 
Hilda - výborná klaviristka a celoiivotná 
umelecká partnerka. 

Umenie Antona Dermotu sa vyznačovalo 
delikálnym citom pre pulzáclu a výrazovosť 
hudby. Modulovanfm hlasového timbru po
mocou impulzivnych akcentov dokázal oil
vlť svoj prejav a dať melodickým oblúkom 
patričný dramatický náboj, umocňujúc! ob
sahový význam skladby. S tým súvisi i preg
nantná deklamácia textu, adekvátna obsahu 
literárnej predlohy a zladená s hudobným 
prejavom do harmonickej súhry. 

Anton Dermota patril k viedenskému mo
zartovskému opernému ansámblu, v ktorom 
pôsobila napriklad aj Elisabeth Schwarz· 
kopfová a tni známi umelci. Dermotu sl vá
žil aj Richard Strauss, o čom svedčí o. i. aj 
nahrávka piesní, v ktorej skladatel' speváka 

Anton Dermota na koncerte v Slovenskej Dl· 
harmónii (december 1979) 

Snímka J. Llnzboth 

osobne sprevádzal. Dermota inal široký re
pertoár, no v záujme čo najpreh(benejšieho 
prejavu sa zámerne sústredil vždy len na 
momentálne študované dielo. Jeho hlas si 
tj'm do vysokého veku uchoval svidosť 
a výraz. 

Dermota patri k priekopnikom nových 
smerov v interpretácii piesňového repertoá
ru a v istom zmysle mofno za jeho bezpros
tredných následnikov pokladať aj F. Wun
derlicha, D. Fischera-Diskaua, P. Sehreiera. 

J ÁN ALBRECHT 

horn rokovacom dni, ktorý bol venovaný es
tetickej výchove na stredných školách a gym
náziách. Nic je zat iaľ známa a ustálená po
doba lohto návrhu . najmii pre indiferentný 
postoj zodpovedných pracovníkov školstva . 
Najviac vyhovuj úce súčasným trendom boli 
návrhy M. Jtizla, l. Polediíáka a .J, Fukača 
(v l . a 2. roč. strednej školy týždenne 2 ho
diny výtvarnej alebo hudobnej výchovy -
podľa výberu študentov - v 3. a 4. roč. po 
jednej hodine, obsahujúcej technické, audio
vizuálne a múzické prvky). 

Nic je znúme, kedy sa uskutočnia návrhy, 
ktoré v Nitre dostali zelenú . pretože limitujú
cou je nielen časová dotúcia vyučovacích ho
dín na jednot li vých stupňoch škôl, a le nezná
me sú aj podmienky na ich realizáciu (množ
stvo žiakov v triede, vybavenie škôl. časov:í 
a odborn:í príprava učiteľov a podobne). Je 
tu však predpoklad a verme, že pozit ívny -
aby sa rokovanie o kvalite hudobnej a este
tickej výchovy našej mlúdcžc stalo východis
kom pre zodpovedné štá tne a stranícke orgá
ny na vypracovanie a následnú urýchlenú re
alizáciu podaného návrhu . 

EVA MICHALOV Á 

Blaholeláme 
Jozef Peško (7. 7. 1929) patrí k umelcom. 

ktori sa dokázali dokonale zžiť s duchom ru
dovej hudby a to vlastne napriek svojmu pro· 
fesionálncmu školeniu. Do kontaktu s ""''Ľ"• ··"' 
tickým slovenským folklórom sa po prvý 
do.o;tal v SĽUKu , kde vystúpil ako čerstvý 
solvent Oautovej hry . Po~tupne ovládol 
na vyše desiatke l'udových fúkacích 
jov, od rozličných píšťal , cez past 
trúbku , trombitu až po fujaru . Je sólistom 
Orchestra rudových nástrojov Čs. rozhlasu, 
jeho umenie obdivovali poslucháči na mno· 
hých festivaloch a súťažiach ľudovej 
a je zachytené i na početných 
Cs. rozhlasu. televízie a vydavateľstva vJJ•u:t • ..", ... 

Stefan ť:urllla, muzikológ, hudobný 
ciita a pedagóg košického korl:zclrv&ift\riill'll 
oslávi 24. júla 55 narodeniny. 
Vysokej Akoly pedagogickej v Bn1tisl1aVt1.._ 
stal utitefom hudobnej teórie na K"'"7'' ""A· 
tóriu. v Košiciach , kde pôsobi 

·Okrem pedagogickej práce sa 
tfvnemu muzicírovaniu - ako ''"h"''""'ú 
v(rny sprevádzač, svoje 
schopnosti zúročil na D04~ctlllÝc:h kitJII~IC!t11 
a výchovných p<XIUja1tia<:h 
moderoval; nými textami 
i do bulletinov košickej filharmónie . Za 
roky recenzentskej činnmti t mapoval 
certný život nielen v Košiciach, ale i v 
výcbodoslovenskom kraji. 

Vladtmfr Slujka (31. 7 . 1924), v~r1am11lý ·1 
predstavitef slovenského zborového umenia'~ 
a ru~vej hudby $8 ako dlhoročný diriilleíll"'' 
popredného zborového telesa - mi•~Aiil1d~~ 
$pCVIicke'"'~ru Technik -
zborovej iniílfPretácic i tvorby. 
borom ziska! aj rad domácich i ""' 'b;,", ,;N!Ii.:& 
ných ocenení a laureátstva na výlmamnff{:l~ 
zahraničných zborových festivaloch. P6d 1&11 
ako vedúci redaktor redakcie Ľudovej 
v Cs. rozhlase, angažuje sa i v ultúrriO·IOOit•. 
tiekej oblasti , je nositeľom viacerých vv<!;!Hl" >'J 

menanf, r. 19!!5 sa stalluurcátom Ceny A . 
potockého. 

OZNAM 
SLOVKONCERT, čs. umelecká agentúra 

\}'JJlsuje: 
ll. ročnik Celo~tátnej spe,•áckej súťale 

Mikuláb Schneidra-Trnavského. 
Termín konania: 21. V. - 27. V. 1990. Pri· 

hláAky prijima Sekretariát sút'aže do 15. l . 
1998 na adrese: Slovkoncert, Michalská IO, 
815 J6 Bratislava. Podrobné Informácie po
sk)1ne záujemcom Mestské kultúrne stre
disko v Trnave, Vajanského ll, tel.:26536. 
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VI. medzinárodná dirigentská súťaž 
In ntentoriant János Ferencsik ncj šia. Hudbu baroka môže do brý komorný 

súbor zahrai bez dirige nta - teda na tejto 
pôde sa nemôžu prejaviť kvalit y, schopnosti 
di rigen ta . • 

V trojročných intervaloch usporiadaná Medzinárodná dirigentská súťaž Ma-
ďarskej televízie má tradíciu a vo svete dobrý zvuk: ako inak vysvetliť skutočnosť 
veľkého záujmu súťažiacich z takmer všetkých kontinentov, v dôsledku ktorého 
sa plný počet prihlásených ani nemôže na nej zúčastniť, pretože dfžka vysielacie
ho času televízie je limitovaná. Ojedinelosť celého podujatia spočíva práve v cha
raktere tohto média: veď vysielané materiály sú sčasti priamymi prenosmi (pred
posledné kolo a finále), sčasti súhrnnými dokumentačnými materiálmi (prvé dve 
kolá), vždy pamätajúce aj na "zákulisie", osvetľujúc, približujúc tú-ktorú osob
nosť mladého umelca, ale aj atmosféru napätia, priatel'stva, nadšenia, kolegiál
nosti, radosti i sklamania. Televízia však nielen sníma, ale bola sama aj iniciáto
rom súťaže, sama ju organizuje, pripravuje aj po umeleckej stránke, realizuje i fi
nancuje. 

Bezchybný priebeh a vel'korysost' organizá
cie vzbudí v ná hodnom pozorovatel'ovi zveda
vos!', týkajúcu sa prípravy, zmyslu a flnanco
vatel'nosti takejto- po všetkých stránkach ná
ročnej - akcie. Zástupkyiía šéfredaktora Re
dakcie pre vážnu hudbu Maďarskej felevízie 
JUDIT VÁRBiRó: 

- J e to na svete jediná te levízna d irigent
ská sú t'až . Má však aj iné aspekty, kto ré jej 
dávajú punc jedinečnost i. Okrem fak tu šty
roch kô l (na rozd iel od obvyk lých troch) to je 
skutočnosť , že vo všetkých ko lách pracujú 
kandidáti s o rchestrom (pozn. red .: na súťaži 
sa to hto roku vystri edal i štyri vedúce maďar
ské symfonické o rchestre - Symfo nický o r
chester Szombathely; Orchester budapeš
tianskej Filharmo nicke j spoločnosti , Štátny 
symfo nický o rchester a Symfo nický o rchester 
Maďarského rozhlasu a telev ízie, ktoré sa 
neľahkej úlo hy zhostili s majstrovstvom , ko
lcgiálnosťou a p rajnost'o u ) -čo je iste ve l'mi 
príťažlivé rovnako pre kand idátov ako pre 
po rotcov i te levízneho d ivá ka . Je to však aj 
vcl'ký luxus , kto rý sme sa to hto ro ku po 
p rvýkrát pokúsili - vzhl'ado m na eno rmné 
zvýše nie všetkých cien od poslednej súťaže -
vyriešiť d vo ma domácimi zahraničnoobchod
nými sponzormi. Ale ina k otázka . čo je dra
hé alebo lacné , je vcl'mi re lat ívna. Môžem to 
vyjadriť v čís lach : celá súťaž ~ tojí asi toľko. 
ako jede n 60 až 90-minútový televízny film . 
My vysielame z tejto medziná rodnej dirigent
skej sť1ťaže asi 740 minút ! 

Ako prebieha umelecká príprava sút'aže -
kto rozhoduje o výbere programu? 

- Zvo lávame ume leckú po ro tu zostave nú 
z domácich odborníkov. Pokiaľ ide o dielo ži
júceho madarského skladatc la , kto ré je pra
videl nou súčasťou progra mu , vyberá ho tiež 
uvedená ko misia z existujúcej produkcie. Pre 
te nto postup sme sa rozhod li napriek lákavej 
myšlienke vypísať súťaž pre tento úče l , a to 
preto, lebo takto ne riskujemc p rípadné 
pre kvapenia , č i nevhodnosť skladby p re kon
krétne potre by našej súťaže. 

Na záverečnom galakoncerte sa priam "sy
pali" rôzne ceny - kto ich udeľuje'! 

- Televízia udeľuje 3 hlavné (finančné) 
ceny. a ko aj cenu o bece nstva (to hto roku sa 
na nej podieľa aj jeden zo spo nzorov) , ktorá 
spoč íva v pozvaní na konce rt v Kongreso vom 
stred isku v nasledujúcej sezóne . Ďalšia dô le
žitá cena je cena auto rské ho zväzu za naj lep
šiu interpre táciu skl adby súčasn ého maďar
ského auto ra ; cenu za najle pšiu interpretáciu 

Barró kovho Co nce rta (v druhom kole) , ude
J'uje Riadite ľstvo pre medzinárodné súťaže 
vo forme štipe ndia na Bartókovský seminár 
v Szombathelyi. Pre mladých dirige ntov sú 
však azda najvzácnejšie počet né pozvania 
rôznych usporiadate l'ov a o rchestrov v Ma
ďarsku na ko ncerty v nasleduj úcej sezóne. 

* 
Tohto roku prebiehala sút'až v čase od 

6.-23. mája ako obvykle v Szombathelyi (vy
lučovacie kolo) a v Budapešti. .Jej úroveň pod
l'a zhod ných názorov všetkých členov medzi
národ nej poroty bola vysoká a pomerne vy
rovnaná , čo - pravda - komplikuje rozhodo
vanie pri výbere postupujúcich kandidátov. 

Na prácu poroty sme sa spýtali jej predse
du , popredného maďarského skladate1'a a r ia
ditel'a Maďarskej štátnej opery EMilA PE
TROVICSA. Predovšetkým: prečo sa sklada
tel' rozhodne prevziat' ta kúto funkciu? 

- Bol so m už viackrát č le nom alebo pred 
sedom rôznych (skladatcl'ských. zborových , 
i nte rpretačných) súťaží. Túto prí ležitosť som 
privítal. lebo je neobyčajne lákavou možnos
ťou konfrontovať svoje názory o hudbe s vy
nikajúcimi odborníkmi-dirige ntmi, názory 
na princípy interpre tácie toho-kto ré ho skla
dateľa , č i ko nkrétne ho diela . Považujem to 
okre m toho za krásnu hru v zmysle pojmu 
ho mo lude ns, hru pln ú napiitia, tvorivosti 
a vzrušenia v záujme krásy. A pô vodne neča
kaným prfnosom pre mňa osobne bo l vzni k 
niekoľkých hlbokých priateľstiev s ko legami
-č lenmi poroty. 

- Aký je váš názor na koncepciu progra-
mu , ktorý je veľmi náročný, bohatý, založený 
do určitej miery na náhode - veď konkrétnu 
skladbu (flguruj úcu s ice v celkovom progra
me sút'aže) si každý kandidát vytiahne pred 
jednotlivými kolami? 

- Myslím si . že ko ncepcia je dobrá : začína 
sa predohrou. pokračuj e o pero u alebo ( to hto 
roku) orató riom . cez klasický o rchestrá lny 
repertoár až po náročn ú hudbu 20. storočia , 
takže ka ndidát sa predstaví v rôznych žán
roch a štýloch. Pravda. aj tú sú veľké rozdie
ly: je nepo ro vnatcl'nc iag ic diri govať pre
doh ru k Mozartovej o pe re Caro vná nauta 
ako napríklad k Chcrubinihó opere Medea 
ale to patrí k súiaži, jej hravosti - veď aj vo 
fut bale sa hovorí , že do brý brankár má šťas
tie. Aj víťaz tohtoročnej sú ťaže mal šťastie . 

Festivallužickosrbskej kultúry 
Lužickí Srbi . najme nší slovanský národ . ži

júci na juhu Nemeckej de mo kraticke j repu
bliky, i dodnes zachovali ~voje slovanské 
tradície. zvyky. lite ratúru i umenie . Každých 
pät' ro ko v sa v Budyš íne organizuje festival 
luž ickosrb~kcj kultúry. Tohtoročn ý. už sied
my ( 1.-4. j úna 1989) bol sť1časťou osláv 
40. výroč i a vzniku NDR. 

Na tej to vel'kolepej prehliadke účinkovalo 
podl'a o ficiálneho programu 683 kolektívov 
a 13027 úči nkujúcich . O tvo ril ju pre miérový 
progra m Lužickosrbského l'udového súboru 
- profe~ionálneho telesa. kto ré ho zamera
ním je zachovávať a rozširovať ľudové hu
do bné. spevácke a tanečné umenie ná roda. 
Cho reografo m programu Naša družka Luži
ca je .Juraj Kubánka , ktorý so súborom už 
dl hé ro ky spo lupracuje. 

V rámci festivalového symfo nické ho kon
ce rtu prednieso l orchester Nemecko-lužicko
srbského divadla v Budyšíne pod vede ním d i
r igenta Wolfganga Rognera die la súčasných 
lužicko-srbských skladatc fov. Premiéro vo 
uviedli Toccatu pre klavír a orchester J ana 
Thicmanna (nar. 1943, sólo Dieter Brauer). 
3. symfóniu As dur op. 24 Heinza Roya (1927) 
a kompozične zaujímavé , obecenstvom nad
šene pri ja té Tranquillo pre sláčikové kvarteto 
(hralo Kocorove kvarteto) a orchester od Det
lefa Kobjelu ( 1944). Okre m premiér zaznelo 

Scherzo J a na Rawpa ( 1928) a Dve Balady pre 
barytón a orchester Jana P . Nagela ( 1934) . 
v ktorých sólový pa rt kult ivovane pred niesol 
ľawol Sotta . 

Lužickosrbská ducho vná hudba znela v bu
dyšínsko m Pctersko m dó me v podaní ko
mo rného zboru s Gerha rdom Noblom -
(K. A. Kocor, B. Krawec, R. Jenč) a súčasné 

die lo L. Graapa: lntroitus-fantázia-flnále na 
tému Iužickej J'udovej piesne). 

Na nede ľnom matiné v Michalskom kosto
le úči nkoval i sólisti, zbo r a inštrumentá lna 
skupina Collegium musicum novum z Budyší
na, ktorí inte rpretOvali o. i. diela lužicko
-srbských skladatel'ov . 

Zaujímavý komorný ko ncert z d ie l súčas
ných skl aclate l'o v Bena Njekclu ( 1934) . .Jura 
Mčtška (1954) , .Jana Rawpa, Alfonsa .Janca 
( 1933) , J a na Bu lanka ( 193 1) . Dietera Braue
ra (l 935). Detlefa Kobjelu , Hinca Roja 
( 1927) a .Jana P. Nagela), sa v nasledujúcich 
dňoch re prízoval aj v ďa lš ích mestách Luži
ce. 

Vrcholným podujatím celé ho festivalu bo
lo premié rové predvedenie oratória K. A. 
Kocora (1822-1904) Podlčéo - Začiatok le ta 
na verše klasika Iužicke j literatúry H. Zelje
ra. Dielo nap ísané pred vyše sto ro kmi zin
štrumentoval z pôvodnej klavírnej verzie j a n 

že si v závere vytiahol práve Bartókovu suitu 
z baletu Zázračný ma ndarín; bo li sme totiž 
vopred presvedčení , že kandidá t. kto rý do 
stane túto skl adbu, bude mat' šťastie- ak ju 
ovláda. l keď jeho Bartó k nebol celkom pod
fa našich predstáv , povtrdi l na záverečnom 
galakonce rte. kde dirigova l Brahmsovu 
2. symfóniu . že je mimo riadnou osobnosťou 
a vcl'kým umelcom. Nebolo by pre to správne 
určovať príliš rovnocenné pod mienky - vylú
čil by sa tým princíp h ry , náhod y, šťas t ia , za
uj ímavosti . Keď - napriklad vo vylučovacom 
kolp - by 60 adeptov malo dirigovať rovnakú 
skladbu , bolo by to po desiatom vypočut í už 
únavné pre po ro tu i orchester. 

Vari nie je handicapovaný ten kandidát, 
ktorý si vytiahne orchestru neznáme dielo? 

- Áno , iste. Ale aj to hádam patrf k veci . 
Pozrite sa , ka ndidát ktorý vo finále dirigoval 
Brittcnovc Štyri morské medzih ry. ktoré or
chester nepoznal (pred finále v 35 minú tovej 
skúške iba krátko prehral), mal do vtedy šťas
tie a vynikajúco sa držal (je to posluch áč 
2. ročníka vysoke j ško ly) a tu v záve rečnom 
ko le , hoci sa svojej úlohy zhostil vynikajúco, 
zasiahla Fo rtuna, hovo riac: tu sa treba zasta
viť. ešte je p risko ro. 

Program sút'aže sa začína až dielami z ob
dobia klasicizmu: .Je to zámer '? 

- Áno . Veď di rigovať Bacha . alebo Hän
dela. to nic je di rigentská produkcia v dneš
nom zmysle- vred y ani di rigent ešte neexis
toval. Dirigent je vynálezom 19. s to ročia, je 
výsledkom potreby ri adiť - teda je produk
tom tvo rby. kto rej súhra bola čoraz nároč-

Ovplyvňuje televízia porotu, resp. musí po
rota brat' ohl'ady na fakt , že ide o televíznu 
sút'až? 

- Nic . každý boduje a hodnotí p<>dTa 
vlastného svedo mia a presvedčenia. Keď je 
po trebný spoločný postup poroty. môže sa to 
st ať len na základe napríklad požiadania 
predsedu po ro ty. Na ilustníciu : toh to roku 
bo la pôvodne porota toho názoru, aby sa ne
udel ila prvá cena . Na moj u prosbu však prvú 
cenu predsa udelila, pretože kandidáti i divá
ci by bo li sklamaní , ubralo by to veľa z rados
ti sú ťaže . Ostatne : galakonce rt ukázal . že 
prvť1 cenu sme udelili viac ako o právnene. 

* * 
Medzinárodná porota sa tohto roku roz· 

hodia udelil' prvú cenu čínskemu kandidátovi 
EN SHAO-ovi (nar . 1954, študoval v Pekin· 
gu , vo Vel'kej Británii , získal štipendium Ho
landského rozhlasu , dirigoval už v Austrálii, 
Japonsku, Holandsku; realizoval viacero na· 
hrávok; 2. cenu Kanaďanovi JACQUF.SOVI 
LACOMBOVI (nar. 1963), študoval v Mon
treali a vo Viedni dirigovanie orchestra 
a zboru a hru na klavíri , koncertuje ako sólis
ta i dirigent, j e činný aj pedagogicky); 3 cenu 
kandidátovi z MĽR BALÁZSOVI KOCSÁ· 
ROVI (nar. 1963, poslucháč Vysokej hudob
nej školy v Bupadešti, zúčastnil sa na viace
rých zahraničných majstrovských dirigent
ských kurzoch). 

PriJ>ravila ALŽBETA KA.JTEROVÁ 

Bol naoli\1 mimoriadny: víťaz Vl. medzinárodnej dirigenlskej súťaže Maďarskej televfzJe 
na záverečnom galakoncerte víťazov presvedčil sugeslímou intepretáciou Brahmsovej 
2. symfónie. Jeho komentár po vyhlásení víťazstva: " Potrebujem dte S. až IO rokov intenzíf
nej práce, aby som sa stal dobrým dirigentom." . Snímka A. FeiYéll 

Bulank, laureát Ná rodne j ceny NDR. Pod 
jeho taktovkou. v podaní urážďanských só
listov. spo jených štyroch spevác kych zborov 
a posilncné ho orchestra Lužickosrbského ľu

dového súboru die lo aj zaznelo . 

' Festi va lové hudobné podujatia uk;ízali. že 
hudba Iužických skl adatcl'ov má nesporné 
kvality. oddaných interpretov a vďačných po
slucháčov. 

PETER ČAČKO 

Snímka z vrcholného podujatia festivalu - premiérY oratória Podleco K. A. Kocora. 
Snímka M. Balu~ 
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Cherles E. Brewer, profesor na School of Music Alabamskej 
univerzity (USA) je i pecialistom na stredovekú polyfónlu stre
doeurópskeho regiónu. Je výborným znalcom hudobných pra
meňov zachovaných v Poľsku, v Maďarsku, na Slovensku a 
v Rekúsku; jeho hodnotenie troch slovenských pamiatok je 
vzácne nadhl'adom erudovaného pozorovateľa . 

Polyfónna hudba sa svojou 
povahou výrazne odlišuje 

od väčšiny ostatnej hudby. Na roz
diel od priamej expresie v ľudovej 
piesni alebo zložitých - ale nespre· 
vádzaných - nápevov latinského 
chorálu vyžadovala polyfónia od 
skladateľov i od interpretov vždy 
viac zručnosti a vedomostí na to, 
aby z mnohých individuálnych h la
sov vznikol harmo nický celok. Vo 
svojej najexponovanejšej podobe , 
v umeleckej hudbe 14. a 15. storo
čia (napríklad v skladbách G uil
lauma de Machaut alebo Johan ne· 
sa Ockeghema) vyžadovala poly· 
fón ia znalosť zložitého systému 
harmónie a notácie , systému hra
ničiaceho s vyššou matemat ikou 
a bola interpretovaná len malou 
skupinou školených profesionál· 
nych hudobníkov. 

I keď sa uvedenému typu hudby 
často venujú podrobné št(tdie 
v knihách o dejinách hudby a často 

sa predvádza koncertne , existoval 
v období neskorého stredoveku aj 
významný repertoár po lyfónnej 
hudby, ktorá sa vyhýbala väčšinou 
zložitosti a problémom tej to vyso
kej profesionálnej umeleckej hud
by. Práve tento štýl polyfónie na
chádzame v troch slovenských pra
meňoch z 15. stordčia - v Trnav
skom rukopise , Spišských zlom
koch a košických zborníkoch. Na
nešťastie. v priebehu storočí sa 
stratilo alebo zničilo toľko rukopi-

nej aktivite východnej časti stred
nej E urópy. V tomto období 
vzrástol význam Slovenska vďaka 
prírodnému bohatstvu a jeho úze
mie križovali zo západu na východ 
a zo severu na juh dô ležité ob
chodné cesty , ktoré prechádzali 
rastúcimi mestami a mestečkami 

ako boli Bratislava a lebo Košice 
a spájali tieto nové strediská ob
chodu so staršími kráľovskými 
mestami - Prahou , Krakovom 
a Budínom. 

Hudba obsiahnutá v troch slo
venských rukopisoch j e tiež úzko 
spätá s mestskou kultúrou, ktorá 
sa rozvinula pozdfž obchodných 
ciest a odráža rozmani té medziná
rodné kontakty. Zatial čo zložitá 
ume lecká hudba stredoveku po
trebovala záštitu veľkého cirkev
ného alebo svetského dvora, táto 
jednoduchšia hudba sa pohotovo 
prispôsobovala menej extrava
gantným podmienkam v mestách 
a mestečkách . Rukopisy sa často 
spájajú s činnosťou žobravých rá
dov, františkánov a dominikánov, 
alebo s výučbou v mestských far
ských a klášto rných ško lách. Vďa· 
ka svojmu bezprostredné mu pôso- · 
beniu na ľudí mimo uzavretých 
aristokratických kruhov ako i pri
spôsobivosti meniacim sa pod
mienkam , dostal te nto repertoár 
prívlastok .,populárny" v tom 
zmysle, že bol ,.v obehu", teda 
všeobecne známy, a nie obmedze-

lárneho repertoáru, tzv. Trnavský 
r ukopis (okolo 1400) je po trebné 
pochopiť v kontexte politických 
podmienok prelomu 14. a 15. sto
ročia. V súčasnost i sa nachádza 
v Budapešti a je rôznorodou zbier
kou latinského chorá lu a polyfónie 
v odpisoch viacerých pisárov. Spô
sob hudobné ho zápisu, české a ne
mecké cirkevné piesne, Exultet na 
Bielu sobotu - to všetko naznaču
je, že aspoň časť rukopisu vznik la 
na Morave. Medzi západným Slo· 
venskom a Moravou boli koncom 
14. a začiatkom 15. storočia inten
zívne vzťahy. V tomto o bdobí, 
keď uhorský kráľ Žigmund bol za
pletený do mocenských bojov so 
svojím bratom, českým kráľom 
Václavom , muselo Slovensko čas

to zaplatiť v hotovosti výkupné ich 
bratrancom, moravským markgró
fom Prokopovi a Joštovi. Začiat
kom 15. s toročia a naj mä počas 
husitskej revolúcie ( 1419 - 1434) 
boli kontakty obzvlášť tesné a du
chovný, ktorý cestoval z Moravy, 
pravdepodobne priniesol rukopis 
so sebou na Slovensko. Tu našiel 
rukopis nový domov a bol pravde
podobne rozšírený o ďalšie sklad
by, i keď nevie me povedať s u rči
tosťou , kde presne .,zakotvil". 

Po lyfónia T rnavské ho rukopisu 
je písaná v dvoch štýloch. Prvý 
z nich vychádza priamo z latinské
ho chorálu a používa chorálovú 
no táciu. Nachádzame ho v dvoch 
dielach : Procedente m sponsum 
a Zacheus arboris. Obe sú trópmi 
alebo prfdavkami chorálu Benedi
camus Domino, ktorý uzatváral li
turgiu omše a o fícií, a to Proce
dentem sponsum v čase Vianoc 

Splh ké zlomky 

známej veľkonočnej piesne, ktorá 
tu je v nemčine (Christ ist erstan
den). poľštine (Christus z mar
twych), s taročeštine (Buóh wsse
mohuci) a maďarčine (Krisztus fel
támada), reflektujúc rôznorodé 

(priamymi predchodcami moder
nej notácie) ako staršiu čiernu 
stredovekú formu používanú ešte 
vždy pre zápis chorálu. Polyfóniu 
tu zastupujú štyri trojhlasné sklad
by. V Kyrie eleison a v Surrexit 

Polyfónna hudba a slovenská kultúra 
neskorého stredoveku 
CHARLES E. BREWER 
sov stredovekej hudby, že akákoľ
vek teória o existujúcich prame
ňoch je nevyhnutne predbežná, či 

neúplná. Aby sme plne pochopili 
význam spomenutých troch ruko· 
pisov a hudby, ktorú obsahujú , je 
potrebné skúmať ich v kultú rnom 
kontexte obdobia ich vzniku . Bez 
tohto uhla pohľadu boli uvede né 
pramene často označované za 
.,primitívne" alebo .,periférne". 

V 14. a 15. storočí sa oblasť Slo
venska (vtedy súčasť uhorského 
kráľovstva) podieľala na zvýšenej 
poli tickej , hospodárskej a kultúr-

ne prístupný iba niekoľkým znal
com. I keď hudba toho to reperto· 
áru v kato líckych oblastiach stred
nej Európy vyšla z módy už začiat
kom 16. storočia, naďalej zostala 
živá vo sfére reformačnej tradfcie , 
najmä v línii od husitov ku kališní
kom a českým bratom a neskôr 
k luteránom. Dokonca na sklonku 
16. storoči a sa hudba z tohoto po
pulárneho re pertoáru ešte stále 
spievala a opisovala vo svoj ej tra
dičnej stredovekej č iernej me nzu
rálnej no tácii. 

Najstarší rukopis toho to popu-

a Zacheus arboris pri príležitosti 
vysväte nia chrámu. Proccdentem 
sponsum je staršieho dáta. Nachá
dza sa v 23 rukopisoch z obdobia 
od 12. do raného 16. s toročia , kto
ré pochádzajú z Ciech a Moravy, 
Rakúska , Nemecka, Švajčiarska, 
Talianska a ďalšfch oblastí stredo
vekého Uhorska, čo je výrazným 
svedectvom obľúbenosti skladby. 
Zacheus arboris sa nachádza len 
v piatich ruko pisoch. 

Druhý štýl má tiež d lhú tradíciu, 
používa však notáciu menzurálnu 
a j e priamym potomkom stredove
kého viactextového mote ta. Prvé 
z dvoch motel Trnavské ho rukopi
su , štvo rhlasné Ave lumen dei ve
rum - Tu sine principia - Ave Jes u 
Christe- O premium má históriu , 
ktorá siaha až k dvojhlasné mu ori
ginálu z 13. storočia. Druhé mate
to Ve ni Sancte Spiritus- Da gau
diorum - Veni Sancte Spiritus sa 
po prvýkrát nachádza v prameni , 
ktorý bol odpísaný pravdepodob
ne v Budíne , potom v Trnavskom 
rukopise a neskôr v prameňoch 
z konca 15. až 16. storočia. Obe 
diela boli určené pre turfčne sviat
ky a obe sú zároveň príkladom 
zvláštneho druhu moteta s opaku
júcim sa te norom a vrchnými hlas
mi, kto rých úlohou bolo pojať 
dlhé texty. Tento štýl má svoje ko
rene v ranej polyfónnej' p raxi, ale . 
koncom 15. storočia bol p rispôso
be ný po trebám kališníkov a týkal 
sa aj skrátených verzi í Veni Sancte 
Spi ritus reple. 

' Hoci Trnavský rukopis nebol 
kompilovaný pre Slovensko, prav
depodobne sa tu používal a je hu
dobným dôkazom čulých kultúr
nych kontaktov medzi Moravou 
a Slovenskom v období neskorého 
stredoveku . 
Ďalším významným prameňom 

slovenskej polyfónie je súbor frag
mentov zo Spiša, ktorý sa nachá
dza v jednej z kníh košickej domi
nikánskej knižnice. Táto oblasť le
žala na hlavnej o bchodnej ceste 
medzi Poľskom a stredovekým 
Uhorskom a rukopis je ďalším dô
kazom o kontaktoch oboch krá
ľovstiev , ktorých dokladom sú 
i niektoré dvoj loďové cluá
my tejto oblasti. Príkladom kon
taktu v uvedených fragmentoch je 
textová para fráza (bez hudby) 

jazykové pozadie tohto regiónu. 
Hudba fragme ntov je podobná 
hudbe dvoch motel Trnavského 
rukopisu. Zhodné verzie niekto
rých skladieb tiež dokumentujú 
!pOmínané vzájomné kontakty. 
Stvorhlasné moteto Exordium
Nate nate Dei- Concrepet infan
ti- Verbum caro sa nachádza po 
prvýkrát v rukopise z roku 1420, 
ktorý bol napísaný v Krakove 
a neskô r sa vyskytuje v českých 
kancionáloch. Dvojhlasná kantilé
na Compangant omnes sa nachá
dza aj v dvoch iných prameňoch, 
a to vo fragme ntoch z C:eského 
Krumlova a vo fra~mentárnom ru
kopise z okolia Ustí nad Orlicí. 
C redo zo Spišských zlomkov po
známe z ďalších 34 rukopisov, 
zväčša nesko rších českých prame
ňov . Spomedzi ostatných skladieb 
Spišských zlomkov možno spome
núť moteto O pastor/O confessor 
s opakujúcim sa vrchným hlasom 
a tenorom (na počesť sv. Mikulá
ša) a kánony Domine ad adiuvan
dum a Presulem effebeatum, 
z kto rých druhý sa p ri pisuje poľ
skému sk ladateľovi Petrusovi Wi l
helmimu de Grudencz. Pisárom 
týchto fragme ntov nebol p rofesio 
nálny odpisovač, čo prispieva k j e
ho úskalia m. Zlomky s(t však ne
smierne cenným hudobným 
a kultúrnym dokladom zo Spiša zo 
začiatku 15. storočia. Samozrej
me, všetky skl adby tohoto rukopi
su patria k populárne mu repertoá
ru, i keď niektoré z nich, a ko na
príklad zložité Presulem effebea
tum , poukazujú na rastúce schop
nosti tých , ktorí ich spievali , či už 
to boli laici alebo klerici. 

Posledným prameňom je opäť 
skupina fragmentov , ktoré sa na
chádzajú v ďalších dvoch knihách 
košickej dominikánskej knižnice 
(umiestnenej dnes v Bratislave). 
Pochádzaj ú pravdepodobne z o b
dobia okolo roku 1460-1470. Hud
ba týchto fragme ntov je ozdobnej
šia ako hudba Trnavského rukopi
su a lebo Spišských zlomkov, ale 
nevyžaduje si zručnosť , potrebnú 
na interpretáciu zložitej súdobej 
Dufayovej a lebo Brumelovej cir
kevnej hudby. Z me na hudobné ho 
štýlu sa prejavila aj v no tácii, kto
rá má skôr renesančnú fo rmu 
s prázdnymi (" bielymi") notami 

' 

Christus hodie tvqrí h lavnú meló
diu stredný tenorový hlas, ktorý je 
rámcovaný dvoma hlasmi , spria
dajúcimi ornamentálne melódie 
oko lo centra. V Kyrie je stredný 
hlas založený na chorále zapísaný 
skutočne v cho rálovej notácii. 
S podobným kompozičným štýlom 
sa stretávame aj v mnohých sklad
bách tzv. Spevníka z Glogau (Glo
gauer Licderbuch) , zbie rky , ktorá 
vznikla pravdepodobne pod vede-

ním Petrusa Wilhemiho počas je
ho pobytu v Sliezsku v 60-tych 
a 70-tych rokoch 15. storočia. 
V dvoch dalších skladbách je vý
razný vrchn ý hlas podporovaný 
dvoma ni žšími sprevádzajúcimi 
hlasmi : Nicolai solle mnia a Ave, 
Regina celorum sú štýlovo príbuz
né dobovým svetským kompozí
ciám . Ave Regina celo rum vlastne 
vznikla a ko svetská balada, ktorú 
'Zložil mimo hraníc svojej vlasti ži
júci a nglický skladatcf Walter 
Frye ( tvoril okolo 1450-1475). Po
čínajúc 15. storočím bolo bežnou 
praxou prepracovanie svetskej 
skladby na cirkevnú tak , že sa ľu
dový jazyk nahradil latinským tex
tom. l keď tu boli sprostredkova
tel ia, poukazuje aj tento príklad 
na to, že stredoveké Slovensko ne
bolo mimo konta ktov s najnovšími 
e urópskymi kultúrnymi trendmi. 

Uvedené tri, žiaľ, príliš skromné 
pramene dokumentuj ú skutoč
nosť, že stredoveká hudobná kul
túra na Slovensku sa prispôsobo
vala charakteru vzrastaj úce ho vý
znamu miest. Nedávno nájdené 
fragmenty z Dolného Uhorska po
ukazujú na pestovanie zložitej. ná
ročnej hudby na budínskom dvo
re, ktorá sa výrazne odlišovala od 
hudby z prameňov priamo súvisia
cich so Slovenskom. J e pravdepo
dobné, že pri odpisovaní chorálu 
koncom 14. a začiatkom 15. storo
č ia na Slovensku v odlišnej notácii 
sa ne kládol dôraz na aristokratic
ký repertoár, a le na hudbu, ktorá 
bola prfstupnejšia , ľahš ie prispô
sobiteľná, .. populárna" , najmä 
v rýchlo rastúcich slovenských 
mestách. Nanešťastie, osud dejín 
nám v dósledku vojen a bezohľad
ného ničenia zachoval len týchto 
niekoľko pramenných dokladov 
kedysi zrejme prekypuj úceho hu
dobného života. 

.. 
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BAVO 
K 200. VÝROČIU SVETODEJINNEJ UDALOSTI 

Miroslav K. Černý 

"Inter arm a silent musae" - vo vojne mlčia 
múzy- hovorieva sa oddávna a právom. Ne
platí to však o vojnách a zápasoch revoluč
ných. Naopak! Revolúcie spievajú. Po
tvrdzuje to historická skúsenosť hádam už od 
čias revolučného zničenia Starej ríše egypt
skej. Potvrdzuje to naše husitské revolučné 
hnutie nemecké sedliacke vojny i Veľká fran
cúzska' revolúcia , od vypuknutia ktorej 
uplynulo práve 200 rokov. Aký teda bol spev 
tejto revolúcie? - a nie len spev, veď táto re
volúcia mala i svoju "veľkú hudbu" . Ako do
vtedy žiadnej revolúcii , podarilo sa jej pod
riadiť si a svojou intonáciou naplniť i tie .,naj 
vyššie", najprestížnejšie hudobné žánry. Ne
dosiahla to , pravda, naraz . Trvalo to niekoľ
ko rokov, väčšiu časť doby jej vzostupu, ba 
dosiahla to takmer vo chvíli , keď už prekro
či la svoj kulminačný bod. 
čo spieval vzbúrený parížsky ľud , keď úto-

Deum už zreteľne nové črty, rozchádzajúce 
sa s liturgickou cirkevnou tradíciou. Bolo 
komponované pre jednohlas so sprievodom 
veľkého orchestra so silným dychovým obsa
dením, zodpovedajúcim predvedeniu pod ší
rym nebom a s predpokladaným masovým 
spevom. Okrem toho obsahovalo dve celkom 
svetské vložky, jednu jednoznačne tanečnú 
passepied- a tanečnej melodike blízke Alle
gretto . 

Tieto nové črty narastali , presadzovali sa 
a zosÚňovali priam zo dňa na deň. Už pri 
smútočnej slávnosti na Marsovom poli na je
seň toho istého roku zaznela ouvertúra 
k opere Démophonte od skladateľa J . Ch. 
Vogela , ktorý zomrel ešte pred revolúciou, 
v aranžmán pre 1200 členný dychový orches
ter, pričom parížsky dennník sa dožadoval 
lepšieho prispôsobenia hudby okolnostiam. 
A tak skladatelia pristupujú k činom a kom
ponujú zbory, piesne a hlavne veľké kantáty , 
hymny a pod., ale i pochody- typické sú naj
mä smútočné pochody - i ďalšie skladby pre 
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bol významný hornista Jan Václav Stich-Pun
to {1742 - 1803). Po neblahých skúse nostiach 
so svojou pôvodnou vrchnosťou sa sta l uve
domelým demokratom a republikánom a za
pojil sa plne do revolučného diania . V roku 
1794 zložil pre Robespie5rom zriadené sláv
nosti Najvyššej Bytosti , ktoré ma li nahradiť 
kato lícky kult , Hymne a I'Etre suprcme 
a o rok neskôr Hymne a la Li berté , ktorej 
úspech pri predvedení v rámci slávnosti Ro
zumu v Rouen mu zaistil miesto na čele or
chestra divadla Variétés amusantes. 

Vznika li desiatky takýchto kantáta zborov 
na najrôznejšie témy a k naj rôznejším príle
žitostiam - spontánne i na objednávku pre 
najrozmanitejšie revolučné slávnosti. najmä 
po vyhlásení Republiky, v období jakobín
ske j diktat(try. ale i po Thcrmidorskom pre
vrate , ba vtedy dokonca ešte vo zvýšenej 
miere . Nielen revolučná , ale i thermidorská 
buržoázia si uvedomovala silu hudby a využí
vala ju. Dôkazom toho je o. i. aj Gaveauxo
va pieseň Réveuil du Peuple s protijakobín
skou tendenciou , ktorú šírila najmä Z latá 
mládež začiatkom roku 1795 a ktorú propa
govala tlač ako .,vhodnú pre výročia popravy 
posledného z našich kráľov a osudnú pre pi-

útok na Bastlllu - 14. júll789 - bol ~tartom k vypuknutiu rel'olúcle. Táto l'izenská pemost -hoci l' čase útoku na ňu boli cely prázdne - sa 
stala symbolom boja za slobodu. Po 200 rokoch po pnýkrát na jej mieste l')'l'ástla nol'á budol'a: 13. júla t. r. slámostne otl'orlll noru operu -
Opéra Bastille- postal'enú podfa plánol' kanadského architekta Carlosa Otta, ktorý Sl'oje dielo nllZl'al "operou 21. storočia". 

Zotrvajme však pri revolučnej hudbe. Ne
menej než tieto piesne a kantáty , ktorých ob
sah sa menil od osláv 14. júla cez hymny na 
Slobodu , Bratstvo , Republiku, Najvyššiu 
Bytosť , Rozum, Prírodu až po Poľnohospo
dárstvo , Vlasť , Zákon, na hrdinov revolúcie 
i obra nné vojny a vojenské oddiely do nej 
odchádzajúce (Méhulov Chanson du Départ 
súťaži l v popularite s Marseillaisou, vzniklou 
z podobné ho podnetu) , aj divadlo odzrka
dľovalo a spoluvytváralo atmosféru jednotli
vých fáz revolučného diania . Ešte kráľ bol 
donútený zrušiť všetky obmedzenia a privilé
giá a komukoľvek povoliť založiť divadlo. 
A s vznikom nových divadiel, ktoré nenecha
li na seba d lho čakať, vznikali i nové opery, 
väčšinou na aktuálne námety, či už otvorene 
súčasné , alebo zahalené do viac-menej prie· 
hľadnej alegórie. Príkladom prvého typu 
môže byť v aguste 1790 s veľkým úspechom 
uvedená Bertonova opera Les Rigueurs de 
Cloitre (Krutosť v kláštore), opierajúca sa 
azda o skutočnú udalosť - oslobodenie mla
dej mníšky, kto rú kvôli nájdenému ľúbostné
mu listu odsúdila abatiša na pochovanie za ži
va Národnou gardou . Inými príkladmi ta· 
kýchto opier je Gossecova L'Offrande a la 
Liberté (1792) - skôr iba a kýsi .,živý obraz" 
s dramatizáciou a využitím Marseillaisy, ale
bo od toho istého autora Le Triomphe de la 
Républiquc ou Le Camp de Grand Pré (Ví
ťazstvo Republiky alebo poľný táb.or veľkého 
súboja, 1793) a dokonca ešte v roku 1799 La 
nouvelle au camp de ľassasinat des ministres 
fran<_;ais a Rastadt ou Le Cri de vengeance 
(Novinka z poľného tábora o zabití francúz
skeho vyslanca u Rastadtu , alebo Krik pom
sty) , alebo komická opera Grétryho La Ro
sihe Républicaine ou la Fete de la vertue 
(Panna re publiky alebo Slávnosť cnosti) , kto
rá sa odohrávala na vidieckej jakobínskej 
slávnosti a pobúrila všetkých konzervatívcov 
paródiou omše s vtipnou hudbou. 

čil na Bastilu , nevieme . Anglický historik 
Thomas Carlylc , ktorý mal k dispozícii ešte 
dosť informácií i dosť fantázie na vykreslenie 
farebného obrazu, hovorí len o vírcní bub
nov a zvuku zvonov. Iní historikovia však 
i spev samozrejme predpokladajú . Vtedy, 
pravda, ešte neexistovali typické revoluč

né piesne. Mohli sa však ozývať útočné sati
rické popevky proti starému režimu a najmä 
proti nenávidcnej kráľovnej - Rakúšanke , 
ktoré vznikali už pred výbuchom revolúcie 
pretextovaním obľúbených kupletov a spe
vov z vaudcvi lleov a komických opier. 

Táto prax podkladania známych melódií 
novým textom bola bežná i počas revoluč
ných rokov. i keď vznikali aj nové melódie. 
A nebolo ich málo. Ale potreba bola oveľa 
väčšia . Veď z revolučného obdobia sa zacho
valo asi 3000 piesňových textov, k tomu asi 
150 pôvodných nových melódií. Nový aktuál
ny text k známej melódii mal i výhodu mož
nosti rýchlejšieho šírenia , a to ihneď, bez po
treby osvojovať si nové nápevy. Samozrej 
me, takto prevzaté sta ršie nápevy prechádza
li variačným procesom , ktorý ich spevňoval , 

dodával im na údernosti. Takýmto procesom 
prešla dokonca i najznámejšia piesc1i fran
cúzskej revolúcie - Marseillaisa Rougeta de 
ľlsle , v ktorej na začiatku došlo i k rytmické
mu a melodické mu zjednodušeniu predlaktia 
a aj kulminácia s výzvou "aux armes citoy
ens" "stvrd la" v púhom zostupnom trojzvu
ku. Neprekvapí preto, že takto vznikli i naj
staršie a vedľa Marseillaisy najznámejšie re
volučné piesne <;a ira a Carmagnola , ktoré sa 
spievali pri de monštráciách už začiatkom ro
ku 1790. A snáď zaznievali spolu i s inými ve
dľa Gossecovho slávnostného Te Deum ako 
aj pri oslave prvého výročia dobytia Basti ly 
14. júla 1790. 

Ono Gossccovo Te Deum je prvou sklad
bou komponovanou renomovaným profesio
nálnym skladateľom priamo pre potreby re
volúcie. Cirkevný lati nský text síce odráža 
ešte dobovú situáciu, keď v počiatočných fá
zach revolúcie , v období Národného zhro
maždenia - konštitučnej monarchie - šla bur
žoázia, časť šľachty a duchovenstva ešte spo
lu na jednej strane a ľudové masy na strane 
druhej a keď sa revolúcia ešte ani nerozišla 
s monarchiou. A predsa malo Gossecovo Te 

potreby revolúcie. Na prvom mieste opäť sto
jí Fram;ois Joseph Gossec {1734 - 1829) , kto
rého Le Chant du 14 juillet (Spev 14. júla) 
zaznel v roku 1791 , ale pripájajú sa i ďalší , 

najmä Étienne He nri Nicolas Méhul {1763-
1817), Luigi Che rubíni (1760 - 1842), Nicolas 
Dalayrac (1753 - 1809), Charles Simon Ca tel 
(1773 - 1830) , J ean Fram,;ois Lesueur (1760 
- 1837) a i. Možno povedať, že sa so tva našiel 
významný a ambiciózny francúzsky sklada
teľ , ktorý sa nezúčastnil na tomto dianí a po
kiaľ nenapísal priamo revolučné zbory a kan
táty , komponoval - ako He nri Montan Ber
ton (1767 - 1844) , či André E rnest G rétry 
(1741 - 1813) opery s aktuá lnou tematikou. 
Hudba prenikala do živo ta francúzskej spo
ločnosti obdobia revolúcie a takmer na kaž
dom kroku , prispôsobovala sa revolučným si
tuáciám a odrážala ich premeny. 

V tejto situácii si čitateľ musí položiť otáz
ku , čo robili českí hudobníci (o slovenských 
nevieme), ktorí v tom čase ži li v Paríži. Ne
bolo ich málo , ale vera o nich nepočujeme . 
Zo starších to boli brat ri Kohoutoví - Josef, 
v 60-tych rokoch známy skladateľ komických 
opie r , kto rý zomrel v roku 1793 a o ktorého 
posledných rokoch nemáme žiadne správy. 
Rovnako zmizol i jeho brat Karel - lutnista . 
Skladateľ a harfista Jan Kľtitel Krumpholz 
neprežil prvý rok. revolúcie a zlomený neve
rou svojej ženy spáchal v roku 1790 samo
vraždu. čas Antonína Rejchu, v roku vypuk
nutia revolúcie len 1 9-ročného , ešte le n mal 
nadísť ; zatiaľ sa priateli) s L. v. Beethovenom 
v Bonne . O desať rokov starší klavírny virtu
óz Jan Ladislav Dusík sa dosta l do Paríža po 
rozsiahlych koncertných cestách po E urópe 
krátko pred začiatkom revolučných údalostí , 
ale stihol si veľmi rýchlo získať sympatie a vý
znamné postavenie u parížske j šľachty a do
konca i v salónoch krárovny, takže ho revo
lučná strana podozrievala z kontrarevoluč
ných sympatií a stykov - asi nie celkom neo
dôvodnene , pretože neskôr napísal klavírnu 
sonátu na smrť Marie Antoinetty - a utiekol 
preto pomocou speváčky a klavírnej a ha rfo
vej virtuózky Sofie Córriovej do A nglicka. 
Do Francúzska sa vrátil až po ďalších dobro
družstvách za vlády Napoleona v službách 
Talleyrandových. A tak jed iným, kto obháj il 
česť českých hudobníkov v očiach revolúcie , 

janov krve , Capetových spoločníkov a Ro
bespierrových paholkov" . Ostatne, v počia
točných fázach revolúcie poslúžila hudba 
i royalistom ako podnet na početné provoká
cie , ktoré však zväčša končili ich porážkou. 
Azda najznámejšia je tá , keď ., lojálnou" 
áriou vznietení dôstojníci pošliapali vo Ver
sai lles trojfarebné kokardy, čo bol posledný 
podnet na búrku , pri ktore j si parížsky ľud 
priviedol kráľovskú rodinu späť do Paríža , 
aby bola pod jeho kontrolou. A dali by sa 
pripomenúť ďalš ie podobné udalosti. 

Pokiaľ ide o alegóriu , bola úroda nových 
a vôbec nic bezvýzna mných opier ešte hoj
nejšia . Vôbec možno konštatovať, že medzi 
14. júlom 1789 a koncom júna 1794 (Thermi
dor - pád jakobínov) vznik lo a bolo uvede
ných viac ako 165 operných diel , a to , samo
zrejme, thermidorom sa produkcia nezasta
vi la a revolučný operný typ sa rozvíjal a do· 
zrieval až do začiatku 19. storočia. Je to typ 
tzv. opery-spase nia (te rmín prevzatý z rušti-

Francózl oslal'Ol'alll'ft'azstl'o rel'olúcle cannapolou. Bola to francúzska rel'olu~ná tu«ú 
pleseň s refrénom: Dansons la cannapole, Vil'e le son du canon! (fancaqme c:armqao1a, 
nech fije Zl'1lk kanónu!), l' rýchlom 6/8 pohybe. Názol' plesne pochádza z názru mesta C.... 
mqnola l' Piemonte, odkla.f l' 18. storočí prl~lo do Paríža l'efa poull~ných hudobnfkOl'. C.. 
mapolu často splel'ál'all (»rl popral'ách. Bola to popri c;a ira! (1'790) a Marseillaise (1791) 
n~známej~la rel'olu~ná pleseň. Obe spomínané plesne neskôr tiež nllZl'all cannqnolou d 
nakoniec týmto nmom označonll rel'olučnú pleseň l'Ôbec. 



BURŽOÁZ~RF~OLÚCD 

P6vodné vydanie Marselllaisy, ktorú v roku 1795 a neskôr 
1879 vyhlásili za štátnu hymnu Francúzskej republiky (svoj 
dlltŠDý tvar dostala v roku 1887 po prepracovaní a lnštrumen· 
IKII skladateľom A. Thomasom). Marselllaisa je (podobne 
ako Internacionála, ktorá tiež vznikla v Paríži, v roku 1871) 
deobecne považovaná za hymnu revolúcie a ako taká bohato 
dtovaná v hudobnej literatúre (R. Schumann: Zwel Grena· 
diere - Faschingsschwank aus Wien op. 23; R. Wagner: Les 
cleux grenadlers; P. l.l:ajkovskij: Predohra 1812 a i.). 

Claude-Joseph Rouget de l'lsle (1760 - 1836) bol autorom Vojenskej piesne 
rýnskej armády (Chant de guerre de l'armée du RhJn - 1792), neskôr nazvanej 
Marseillaise. Francúzsky dôstojník a skladateľ pôsobil od roku 1791 v strass
burskej posádke, po páde Robesplerra bol v roku 1794 vyslobodený z ročného 
väzenia a usadil sa v Paríži. Vytvoril ešte rad Iných revolučných piesní, ale aj 
niekoľko operných libriet. Na obraze lsidora Pllsa Rouget de l'lsle po prvý· 
krát prednáša svoju pieseň - Marselllalsu. 

Ak tieto zákony určovali kontrolu štátnej 
moci nad hudbou, zároveň u rčoval i jej pred
vádzanie a sprístupňovanie najširším masám. 
Toto "vynášanie" hudby zo salónov na široké 
priestranstvá , a to v prenesenom 
i v doslovnom zmysle, umožni la sk ladateľom 

prehovori ť k širokým masám a vyjad rovať 
hudbou závažné idey, čo sa stalo potom pro
gramom a túžbou všetkých ďalších generácií, 
nevynímajúc ani exkluzívnych predstaviteľov 

avantgardy nášho s toročia - Arnolda Schôn
berga, či René Lcibowi tza. A v onom doslov
nom vynesení hudby po<' šíre nebo prinieslo 
i nové výrazové prostrieJ ky a možnosti- no
vú intonáciu. Správne to vystihol a ocenil 
B. V. Asafiev, i keď kon;ratoval, že z h ľadis
ka čisto technického nie je badateľné oboha
tenie, čo je tiež príčinou toho, že muzikoló
govia, zameraní na 1-.ompozično-technické 

inovácie, túto hudbu poJccňujú. V skutoč
nosti to bola hudba melodicky i harmonicky 
prostá, až priehľadná. A predsa priniesla no
vý silný výraz, obohatenie výraznými úderný
mi rytmami - najmä bodkovanými a jambic
ko-trochejskými - ale aj nový timbre, 
najmä vďaka široko uplatňovaným, masovo 
dosadzovaným a z h ľadi,ka druh< hate· 
ným dychovým nástrojo. Bez týc: '1to velkých. 
často len dychOV) Ch revolučných orr'lc~trov, 

nic je mysl i te ľný ani orchester L.\. E:k~o.thove
na (na inšpirácie tohto skladateľa a jeho mno
hostranné kontakty s ideami a hudbou fran
cúzskej revolúcie sa od čias R. Rollanda opa
kovane poukazovalo), ale ani Berl iozov, Lisz
tov, Wagnerov, Straussov a Mahlerov orches
ter. Z inšpirácie hudbou francúzskej revolúcie 
sa koniec koncov zrodila i významová tematic
ká práca a z nej vyrastajúci ideál príznačného 
motívu. Vedľa paralelne prebiehajúceho vý
voja v diele zrelého Mozarta a Beethovena , 
už revolúciou ovpylvnené ho, nachádzame je
ho zá rodk) \ operách Cherubíni ho a Méhula 
a teoreticky pripravuje ideu príznačného mo
tívu vo svojich úvahách Henri Lesueur . 
A v priamych i nepriamych súvislostiach mô
žeme v tejto hudbe nájsť aj korene progra
movej hudby 19. storočia. 

ny, v nemčine je zaužívaný názov Rettungso
per). Ide o taký typ námetu a dramaturgie , 
ktoré v rôznych variantoch prenikajú prevaž
nú väčšinu dobovej tvorby. Schemat icky 
možno povedať, že ide o prekonávanie zlej 
moci- tyranie-, s ktorou hrdina alebo hrdin
ka zápasí, dostáva sa do nebezpečia, ale na
koniec zvíťazí, je oslobodený (oslobodená) 
a často oslobodí i svojho partnera, milenca 
alebo manžela. ktorý je tiež v moci tyranie. 
V období revolúcie sa tak stane spravidla po
mocou ľudu , ktorý sa stavia tiež prot i onej 
zlej moci , alebo aspoň pomocou ľudového 
hrdinu. Zárodky tohto typu sa objavili už 
pred revolúciou - menovať možno napríklad 
opery Démophonte od J. C. Vogela a najmä 
Luigiho Cherubiniho -. ale až v období revo
lúcie dozrel tento typ k opravdivému pátosu 
a pojal do seba ľud ako aktívneho činitel'a, čo 
našlo svoju paralelu v hudobnom stvárnení 
akceptovaním zborových ľudových a taneč
ných scén. Ak sme už pri tanci, treba dodať, 
že tanec hral v revolučných rokoch význam-

nú úlohu práve na masových ľudových sláv
nostiach, ale aj demonštráciách. Nebol to , 
pravda, prekultivovaný tanec šľachtickej 
spoločnosti , ale spontánny kolový tanec, pre
jav živelnej sily a radosti . čo sa pochopiteľne 
prejavilo i v jeho hudobnej zložke, tempera
mentnej a údernej, ako ju poznáme naprí
klad z Carmagnoly a iných tancov s ost ro ak· 
ccntovaným, často bodkovaným rytmom 
i inak zdôrazňovanými ťažkými dobami. Ten
to ľudový živel sa po prvýkrát upl atňuje 
v Méhulovcj Euphrosine. Po nej by sme 
mohli menovať takmer neprehľadný rad ďal
ších opier, tak napríklad o. i. Grét ryho Ra
ou! Barbe Blcu (Modrofúz), Dalayracovu 
Camille, Orétryho Vilhelma Tella. Le sueu
rovu La Caverne (Jaskyňa) ap. Na úroveň 
tzv. veľkej opery podzdvihol tento typ - nie 
s jednohlasným súhlasom dobovej kritiky -
Luigi Cherubíni svojou Lodoiskou a revoluč
ný vývoj tohto žánru uzavrel svojím Vodná
rom (Les deux journécs, 1800)- ak, pravda , 
nerátame sem i Beethovenovho Fidelia , kto-

Maxilllllen Robespierre, predseda Výboru pre verejné blaho, presvedčil Konvent o nevy
••tuostl vyhlásenia existencie Najvyššej Bytosti, ktorá mala nahradiť kresťanského Boha 
1 alotlf, resp. zabezpečiť kult cnosti. Na 8. júna 1794 vyhlásili slámosf Najvyššej Bytosti, 
bri s vel'kou pompou realizovali v jednej zo záhrad Tulleries. Jaques L. David bol režlsé
.. toltto rituálu pod l' a predstáv zakladateľa novej viery M. Robesplerra, ktorý na vyvrcho
lellle ~vnostl zapálil tri papierové sochy symbolizujúce zvadu, ateizmus a sebectvo. Celé 
,...tie bohato sprevádzala hudba. Text slámostnej hymny vytvoril Marie Joseph Ché
lller, brat André Chéniera, tohto nepriatefa revolúcie, ktorého v tom Istom roku popravili. 
Prllesorl bývalej kráľovskej Akadémie (medzi nimi Méhul, Cherublnl, Gossee, Dalayrac) 
.....,nllltexty a nacvičili nlekol'kotlsíečleooý zbor, ktorý spieval hymny, l'ud refrény, pri
._ fufáry a delostreľba prehlu~lll orchester. 

rého textová predloha bola zhudobnená tiež 
už v období revolúcie. 

Pokúsme sa teda zhrnúť a zodpovedať zá
roveií otázku. čo da la Veľká francúzska 
revolúcia celkovému vývinu hudby a aké 
miesto v ňom zaberá. Musíme priznať, že do
posiaľ táto otázka nie je muzikológiou uspo
kojivo zodpovedaná. Väčšinu buržoáznych 
muzikológov odrádza to, čo je na tej to revo
lúcii podstatné, totiž podriadenie všetkého 
hudobného diania jej potrebám. v čom vidia 
- pokiaľ sa ňou vôbec zaoberajú - obmedze
nie tvorivej slobody a rozvoja. Zabúdlljú 
však, že táto závislosť a kontrola štátnej mo
ci, o ktorú sa revolúcia usilovala a ktorú i vy
konávala (postupne naozaj prijala niekoľko 
zákonov, ustanovuj úcich slávnosti a nariaďu
júcich výber a schvaľovan ie vhodných skla
dieb pre ne) nah radila závislosť ešte užšiu na 
cirkvi a svojvôl i dvorov a feudálnych pánov. 

Nielen teda sociologicky - svojou radikál
nou demokratizáciou, ale i rýdzo hudobno
·tcchnicky otvára francúzska revolúcia hudbe 
nové cesty a možnosti, na ktoré nadväzuje 
vývoj 19. · nášho storočia . Veľká francúzska 
revolúcia nic je teda iba významným 
epochálnym medzníkom v spoločenskom vý
vine, ale má právo byť zaň považovaná i vo 
vývine hudby. 

Stromy slobod~· sa sadili ,. rámci slámo~lného ceremoniálu, na ktorom necb$·bala hudba, 
člcntwia Národnej gard,· 11 Iné honorácie. 

Johunn l'rll·drlch Relchardl (1752 - IRI~: nemeck~ ~kludutcr, politick~ a hudobn)· publici~la., oraunlzálor 
hudobného :ŕhuta) : Z l>í\\erných liMm vl'rancÚl\ku, pi~anich na cc~tc ,. roku 1792. 
" ... llluk. ktor)· \/Riklí tlie~lwnim, pí~lwním alebo \)"krlkmanim pri ,·~ctki·ch pru.ážach (na dh·adeln5·ch 
pred~lan~niach - pozn. red.). wfahujúclch \ li 1111 aktu Mine okolnoMI. a ko uj neu~tále \Oianle po ná rodnej 
pie\ni (a ir11 n1cdzi jcdnollhi mi dcj\t,·ami. \Ú nenu. IIÍba,ncj~le ako \amotná hra. l"úto ple~eň ~ul' \O 
\ŠCiki·ch uliciach, čl už od ~árodncj gard~. ti11hnúccj 1111 ' )menu strál4.', alebo od pcolulnich muzlkanlo,, 
čl dokonca m11l\ch uličníkm. Na \Šelk)ch oá loch sa čaMo na ňu tancujl' 11 11konlihle ju Intonujú, akob)· 
elektrina udn'l~ do kruhu ... " Str11s~burg, 29. l. 1792 

., ... Konrčne 'me \ll ruLhodli prlnútif sa k lnmn. ub~· ~me obetm11li za.~adnulia l'iárudnéhn 1hrnmaždenla 
11lebn klubm a\pc,ň občll' niÍ,~ I e\4.' dh11dla alebo spcllotnostl ... \ " dôsll>dku \Cl kého prílim du \ Šelk)ch 
dobr)ch dh·adl4.'1 je fi!Žké do~lat' pohodlné miesto, preto 111m treba i~f 11\poň hodinu pred začiatkom ... 
Kcďt.c hancútskc dh·11dlo ohiiiSO\ IIIo ma n~era \ "ollalronl Smrt' Cé1.ara 11 uf. nil'kol"ko dni s11 l"udla o lom 
\l.ru\ene ro1pr1hali, 1arladlll \me Sil od rMnll podfa toho 11 mali sme potom znásobeni 1ližilok. 
N11prlck tomu, te sme prl~li ,_,~ hodinu pred začl11tkom, boli ut \Šl.'lk) mie~ta' lólach a n11 aalérlách 
úplne obsad4.'né: nepo1o\IIÍ\aln nič iné. ako \ll pobraf dn pn•plneného prízemia ... Dne\ po pn) král \ll,. či· 
nohre l,ja,ila čcnená él11pka \lobudy a t11k 1111 \ \et kých mie<.! ach ... !>l'dcli muži, ktorí ju mali n11 hla\e, 
lloc:l sme očakávali, ie mnohé ml~ta sline zapôsobili na obecensn·o, pr4.'dsa prekon11la hlučná, ne,·laza. 
ná, takmer ňeobeená úéasl' \"letky na§e predstavy. Bolo prirodzené, 11k sl mnohé V4.'ric 1111 oslavu slobody 
z úst Bruta vyaútlll potlesk - a m) sme 511 pridali ... - Ale bolo pre nás celkom nečakané (napriek tomu, 
te sme IU celý W ui poHvaJI ml o t.qn)ch konlrare\oiUčnýeh plánoc:h d\Ora), ked" U bez pre~lanla 
a prtldko aplaudo\alo pri oslannaaf kriľonkrj múd)." Keď hra skončila. V}"\"Oiá\all Larl,·ena. ktorý 
Bntta ~úco \nárnll; lea '"lak ul bol odlilel, preto ho ospra,edlnlll. Nato sa kričalo "autor!" dotiaľ, 
ll$m nedolllesll Voltairo"111 bustu na javisko. Akonáhle 511 to stalo, \yslúpll jeden z divákov z prízemia na 
lavteu, s poh)tlom aaznllétqúcim, aby autora ozdobili čiapkou slobod)· a &úéasne hodil noju čiapku na 
javisko. Nasadili ju na Jem• .. stani tvár, ktorej nft'edllla lepile ako národaá kokarda .uchám tudcmla 
Xl\'. Basta tam takto zostala na javisku .q počas celej dobi')· ..... 

Parít.. 21. J. 1792 
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K 100. VÝROČIU 
NARODENIA 
SKLADATEĽA 

DITA MARENČINOV Á 

Július Ivan Hemerka v Ko§lclach v aprfll 1938 Hemerkov Salon-Jazz Septet v Ko~lclach r. 1930 

. v 

Snímky archív Hí 

Július Ivan Hemerka: Zenské rozmary 
MARGINÁLIE K PRVÉMU UVEDENIU OPERETY V KOŠICIACH 

O pereta :Lenské rozmary od Júliusa 
Ivana Hemerku, sk ladateľa , dirigen

ta a organizátora hudobného a koncertného 
života v Košiciach a v Prešove bola prvou slo
venskou operetou, ktorá zaznela z javiska 
Východoslovenského národného divadla 
v Košiciach v jeho prvej samostatnej sezóne 
1924/1925, keď sa začala činnosť pod vede
ním riaditeľa Jozefa Hurta. I real izáciou tej
to operety sa snaži lo napfňat' cie ľ, ktorý si 
kládlo Družstvo VSND - uvádzať hlavne die
la slovenské. Veď len do februára 1925 uvied
la činohra tri slovenské hry a spevohra jednu 
slovenskú operetu - spomínané :Lenské r9Z· 
mary. 

Premiéra operety sa uskutočnila IO. janu
ára 1925. Sprcsiíujeme de 11 premiéry, ktorý 
sa niekedy nepresne uvádza ako 25. január 
1925. Premiéru operety vtedy dirigoval šéf 
spevohry VSND J. V. Schôffer, jej prvú 
reprfzu autor - J. l . Hcmerka. Réžiu mal 
V. Poláček, ktorý v operete stvárnil aj ko
mickú úlohu obchodného cestujúceho Móri
ca. Choreografiu pripravila známa Ela Fuch
sová. Opere ta mala len niekoľko repríz -
možno len dve- LL a 13. januára . Nehrala sa 
pravdepodobne ani na zájazde VSND do 
Podkarpatskej Rusi (Užhorod, Mukačevo), 
na ktorý odišiel súbor v druhej polovici janu
ára, napriek tomu, že dobové recenzie 
a správy sa vyjad rova li veľm i priaznivo naj
mä o hudbe operety a zachytili aj jej vre lé 
prijatie obecenstvom. 

Opere tu :Lenské rozmary poto m v roku 
1927 uviedla v Košiciach i maďarská divadel· 
ná spoločnosť s názvom Szcretsz-c rózsám? 
Správa v tlači zdôrazni la najmä to , že sloven
ská opereta bola preložená a predvedená 
i v cudzom jazyku. Ako vyze ral maďarský 

preklad literárne a umelecky nevybrúseného 
naivného slovenského originálu , som zatiaľ 
pre absenciu prameňa - nevedela posúdi ť . 

O !?ät' rokov neskôr. v roku 1930 bola ope
re ta Zcnské rozmary opäť na repertoári spe
vohry VSND. Jej premiéru 2. februára pri
pravil, hudobne naštudoval a dirigoval 
J . l. Hemcrka . O premiére vtedy v Sloven
skom východe referoval aj V. Mčrka. Jednu 
z postáv operety - Chyžnú - stvárn ila Ružena 
Kustrová , ktorá neskôr, od roku 1945 obe ta
vo stá la pri zrode a budovaní stálci opernej 
scény v Košiciach. Sólistkou opery SD v Ko
šiciach bola až do roku 198 1 - do svojho od
chodu do dôchodku. 

Kto bol Július Ivan Hemc rka a aká je jeho 
opereta :Lenské rozmary? 

Narodi l sa 26. júna 1889 v Bardejove. Bol 
synom skladate ľa , regcnschoriho , zberateľa 
východoslovenských ľudových piesní Oldri
cha Hemerku ( 1862-1946), absolventa praž· 
skej organovej školy, na ktorého zástoj v hu
dobnom živote východného Slovenska (Bar
dejov, Prešov, Košice) nie raz významne 
upozornila M. Potemrová. Au tor hesla 
O. Hemerku v Pazdírkovom hudobnom slov
níku nesprávne prisúdil autorstvo operety 
práve jemu - Oldrichovi. Aj sestra J . I. Hc
merku Mária Hcmcrková-Mašiková 
(1900), absolventka hudobných akadémií 
v Budapešti a vo Viedni , patrila k význam
ným umeleckým a pedagogickým osobnos
tiam predvojnového i povojnového hudob- ' 
ného života v Košiciach a na Slovensku. Hu
dobne nadaného Júliusa Ivana čakala dráha 
učiteľa. IO. júna 19 10 ukončil štúdium na 
Učiteľskom ústave v Košiciach. Popri diplo
me. ktorý ho oprávňova l vykonávať uči teľské 
povolanie. získal ešte aj diplom kantora . Vý-

sledkom Hemerkovej kantorskej aktivity bo
la Praktická kantorská knižka vydaná v Koši
ciach v počte 1.000 kusov. Po ročnej učite ľ
skej praxi (1910-1911) v maďarskej obci Jász
berény sa J . l. Hemerka uchádzal o štúdium 
na Hudobnej akadémii v Budapešti , kde bol 
prijatý na základe bohatých praktických ve
domostí hneď do 3. ročníka . Po absolvovaní 
Hudobnej akadémie v odboroch skladby 
a dirigovania v roku 19 12 nastúpil ako zbor
majster do dnešného Petôfi ho divadla v Sop
roni v Maďarsku. V tom ča e do jeho života 
zasiahla l. svetová vojna. V roku 1914 naru
koval na front, odkiaľ sa po zranení v roku 
19J.S vrátil domov. Keďže v Košiciach nena
šiel vhodné zamestnanie. prijal v roku 1916 
miesto regenschoriho v Prešove v chráme sv. 
Mikuláša a vyučoval aj v prešovskej hudob
nej škole. Spočiatku žil medzi Prešovom 
a Košicami , kam často odchádzal vypomáhať 

svojmu otcovi. No po svadbe s Arankou Kir
sztovou sa venoval už len organizovaniu hu
dobného a ko ncertného života v Prešove spo
lu s dr. Samuelom Wallentinim a najmä s Mi· 
kulášom Moyzesom. s ktorého rod inou udr
žiaval živý osobný kontakt. V rámci koncer
tov usporiadaných zväčša na pôde Széche
nyiho krúžku vystupoval Hemcrka ako inter
pret (klavirista a spevák) a uvádza l aj svoje 
vlastné skladby. Častými interpretmi tu boli 
aj otec Oldrich a sestra Mária. J . l. 1-lcmcrka 
sa aktívne zapoj il do hudobne organizátor
skej činnosti v Prešove aj po roku 1918. Za
čal spolupracovať s če rstvo založenou Česko
slovenskou besedou. Na jej večierkoch vy
stupoval opäť ako interpre t (väčšinou ako 
klavírny sprevádzač), ale uvádza l na nich aj 
vlastné skladby. Túžba stať sa dirigentom ho 
však hnala do Košíc, kam aj napokon odišiel. 
No jeho sen - stat' sa dirigentom v košickom 
divad le - ostal nesplnený. Preto sa v Koši
ciach živil ako kapelník sedemčlenného sú
boru v kaviarni Slávia. Vtedy nadviazal osob
né aj umelecké priateľ tvo so sk ladateľom 

J . Mórym, ktorého často navštevoval vo Vy
sokých Tatrách. V roku 1936 prijal miesto 
zbormajstra v maďarskom divad le v Bratisla
ve. Prechodne, v sezóne 1938/39 sa stal zbor
majstrom maďarského divadla v Košiciach . 
J. l. Hemerka sa vyznačoval inštrumcntač
nou a aranžérskou pohotovosťou . Preto svoj 
nie príliš veľký zdroj príjmu ako kaviarenský 
hudobník , resp. zbormajster dopliíoval aran
žovaním a inštrumentovanfm diel iných skla
dateľov populárnej a zábavnej hudby. V ro
ku 1939 odišiCt s rodinou do Budapešti. Tu sa 
zamestnal ako zbormajster v divadle Royal 
(do roku 194 1) , potom pôsobil v Jókaiho di
vadle . Popri zamestnaní písal tanečnú . aj fi l
movú hudbu. V roku 1942 pre zhoršujúci sa 
zdravotný stav zanechal stále zamestnanie 
zbormajstra. Vo veku 53 rokov zomrel v Bu
dapešti 23. decembra 1942. kde je aj pocho
vaný. 

J . l. Hemerka napísal štyri operety. Písal 
aj piesne. príležitostné skladby. tanečnú , 
scénickú. ale aj chrámovú hudbu . Je auto
rom spevohry Pa'dajúce hviezdy z roku 1939. 
Prvú svoju opere tu - neprcdvedenú - napísal 
ešte v roku 1908 s názvom Priateľská šuba. 
V roku 1932 mala premiéru opere ta :Lena 
(Az asszony) v maďarskom divadle v Koši
ciach. Li bretistom bol J . Jene i. IO. novembra 
1942 uviedli v budapešti anskom Jókaiho di
vadle operetu Dnešné dievčat á (Mai leá
nyok) na libreto Perényiho a Sziicsa. Ešte 
počas pôsobenia v Prešove bol Hemcrka čin
ný aj ako reccuLcnt. Spomeňme jeho recen-

zie na vystúpenie Jar. Kociána, Sevčíkovho 
kvarteta, spevokolu Foerste r a iné. 

Svoju druhú operetu :Lcnské rozmary na
písal J . l. Hemerka ešte v roku 1920. Podfa 
vlastnoručného záznamu v klavírnom výťahu 
bola dokončená IO. novembra 1920 v Prešo
ve. 

Hudba trojdejstvovej operety je melodic
ky Túbivá. harmonicky nckomplikovaná, po
slucháčsky vďačná. Jej melodika niekde aso
ciuje idiomy východoslovenskej. ale aj rus
kej resp. ukraj inskej ľudovej piesne . čo mož
no vysvetliť lokalizáciou deja. V pôvodnej 
verzii s názvom Hajdamáci si tuoval autor lib
reta E. Bohúň dej do ukrajinskej (ruskej?) 
dediny. Ing. Ján Slávik pôvodné Bohúňovo 
libreto prepracoval a dej lokalizoval na vý
chodoslovenský statok (l. dejstvo) a na Hre
bienok vo Vysokých Tatrách (2. a 3. dej
stvo) . ldiomy východoslovcn kého folklóru 
nájdeme vo viacerých piesňach - napr. 
v kuple te Mórica v l. dejstve, idiomy ukra
j inskej ľudovej piesne postrchncme o. i. 
v duete Oľgy a Miloša v l. dejstve. Ústred
nou formou dvadsiatich uzavretých čís ie l 

operety (sóla, duetá, ansámbly, zbory. tan
ce) je va lčík . Mnohé uzavreté čís la sú schop
né samostatného života. Predohra je melo
dickou invokáciou ťažiskových piesní opere
ty. 

Recenzie všetkých troch premiér operety 
nemajú charakter odborného posudku č i 
analytického a estetického rozboru die la, 
zhodujú sa však v kladnom hodnotení jeho 
hudby. s ktorým možno vo všeobecnej rovine 
súhlasi ť . 

Dielo vzbudzovalo záujem verejnosti ešte 
pred svojím uvedením. Svedčia o tom mate
riály publikované v dennej tlači v rokoch 
1920 a 192 1. Spomeňme článok O pripravo
vanej slovenskej operete. uverej nený v Prá
ve ľudu , č i článok, ktorý uverejnili noviny 
Slovenská politika Čo sa stalo s prvou sloven
skou operetou'! O operetu prejavilo záujem 
i vedenie Slovenského národného divadla 
v Bratislave, ako o tom svedčí aj list M. Zu
nu. po tom. čo juJ. Hcmcrka ešte v roku jej 
dokončenia zaslal na posúdenie do spomína
ného divadla. No už vtedy, ako aj po premié
rach v rokoch 1925 a 1930 boli vznesené ná
mie tky proti libretu operety. Proti nedostat
kom libreta vystúpil vtedy dramaturg SND 
dr. Hála, ako o tom svedčí spomínaný list šé
fa opery M. Zunu, ktorý adresoval J. l. Hc
mcrkovi z Brati slavy 3. decembra 1920. Lib
reto operety ,,. naozaj lite rárne i obsahovo 
plytké, no je ;aujfmavé. že práve o no bolo 
jablkom sváru i medzi autorom pôvodného 
libreta - Emom Bohúňom. upravovateľom 
libreta J . Slávikom a skladate ľom Hemcr
ko m pri príležitosti premiéry v roku 1925. 

Emo Bohúň ( 1899- 1959) písal libreto v ča
se. keď žil a pracoval v Prešove (možno ho 
napísa l na žiadosť J . l. Hcmcrku?) ako kul
túrny referent. bankový úradník , popritom i 
redaktor novín Šarišské hlasy. V ro ku 1922 
tu vydával i humoristický časopis Dereš. Po 
uvedení operety :Lenské rozmary v Košiciach 
v roku 1925 sa cítil dotknutý, ako o tom sved
čí list. ktorý zverejnil Slovenský denník 
(VIli , 1925. č. 17a. s. 5). že za autora libreta 
je považovaný ing. J . Slávik . E. Bohúň pri 
púšťa l. že v librete sú oproti pôvodnej verzii 
zmeny, ktoré sa však podľa neho týkaj ú len 
miesta deja (l. dejstvo sa v novej ve rzii odo
hráva na slovenskej dedine), ďalej implanto
vaného východoslovenského nárečia (v pos
tavách Jožka a l-Janči - pozn. autorky člán-

ku) a zmien v menách jednotlivých postáv. 
No kostra, aj epizódy, tvrdí v otvorenom lis
te Boh ú rL . .. zauzlenie i rozuzlenie ostali ne
dotknuté." Bohúň ďalej vytýkal aj to. že ing. 
J .Slávik ho nepožiadal o povolenie urobit' 
zmeny v librete. ktoré mohol. píše Bohúň, 
urobiť napokon aj on sám. Toľko spisovateľ 
E. Bohúň . 

:Liaf, za tiaľ som sa nedopátrala originálu 
li breta z pera E. 8 <,lhúr1a. Obc naše encyklo
pédie - Encyklopédia slovenských spisovate
ľov l. z roku 1984, aj Slovenský biografický 
slovník I. z roku 1986 uvádzajú zhodne 
E. Bohúr1a ako au tora libreta operety Žen
ské rozmary, no s dátumom jeho vzniku až 
v roku 1922. Hemcrka mal však svoju opere
tu hotovú už v roku 1920, čo znamená, že je 
potrebné poopraviť i rok vzniku libreta. Pri 
príležitosti prvého predvedenia operety uro
bil J . Slávik zásahy do libreta, ktoré však ne
prispel i k jeho kvalite; okolnosi. že vedenie 
SN D zamietlo operetu už v roku l920 dáva 
tušiť , že ani pôvodná verzia libreta. ktorej 
autorom (pravdepodobne jediným) bol Bo
húň , nedosahovala požadovanú umeleckú 
hodnotu. (Autorom prekladu do maďarčiny 
bol pravdepodobne istý Fodor.) 

Na malej rcprfzovosti operety :Lenské roz
mary vo VSND v Košiciach malo svoj podiel 
aj libreto. Okrem toho boli do slovenského 
jazyka a východoslovenského nárečia zo stra· 
ny hercov silne implantované čechizmy i čes
ká výslovnosť slovenských slov, ako to vyplý· 
va z pera dobových, spravodajcov. 

Napriek všetkým nedostatkom, ktoré oko
lo operety :Lenské rozmary zaúradovali, je 
pot rebné upozorniť na snahu skladateľa o 
slovenskú tematiku i snahu vedenia VSND 
uviesť a uvádzat' na svojej scéne slovenské 
dramat ické resp. hudobnodramatické diela. 
V prípade Hemcrkovho diela ide o prvú ope
retu so slovenským libretom, teda o prvú slo
venskú operetu . ktorá sa v Košiciach po 
utvorení VSND uviedla a bola pokusom lo
kal izovať operetu n á reč ím. Tento dra rnatur· 
gický čin VSND považujem v mnohonárod· 
nostných Košiciach toho obdobia za priekop
nícky. 

Operetou Ženské rozmary osci luje He
merka medzi maďarsko-viedenskou módnou 
operetnou vlnou a snahou uzemniť dielo lo
kálne prostredníctvom melodiky. Pri hodno· 
ten! zrodu a vývoja slovenskej operety preto 
nemožno celkom obísť an i meno J . l. He mer· 
ku . Je priekopníko m slovenskej operety po 
roku 1 918~ patrí mu aj primát situuvania de· 
ja na východné Slovensko a použitia výcho
doslovenského nárečia. 

POZNÁMKA: 
V článku boli spracované úd~e podľa skladltd"' 
ho syna Júliusa Hemerku ml., ktorý iije v JIIW. 
ských 6armotách v Macfarsku, cfalej rtCftllt 
a správy z novfn tudová pollllka, Právo l'udu, It. 
botnícke noviny, Slovák, Slovenský dennlk, Sl. 
venská politika, Slovenský východ. 
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