
Výtvarným motívom ústredného plagátu, 
programových bulletinov a ďal~ích propa
gačných materiálov BHS '89 sa stala plasti· 
ka Hudba národného umelca Arpáda Rač
l..u. 
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Galakoncert národného umelca Petra Dvorského bol nesporne jedným z vrcholov BHS a te~il sa spontánnemu záujmu prcdov~etkým mladých 
poslucháčov. Snímka M. Kordová--šimková 

tačne zaujímavé a cenné programy. Potom azda 
aj otázka, pre koho je vlastne náš festival , bude 
zbytočná . 

REDAKCIA 

A SMEROVANIE 

to málo . Namiesto kvality sa do popredia derie 
kvantita podujatí , vzájomne si konkurujllca bez 
výraznejšieho umeleckého a spoločenského dopa
du . Už tradi čne k najslabším programom patrí 
práve koncert l . októbra k Medzinárodnému dií u 
hudby, kvalitné a reprezentačné slovenské diela 
a interpre ti našli svoje umiestneni e v nočných ho
dinách, bez publika. Šta tistika zrejme "preukáže" 
dost a točn ú pozornosť festivalu slovenskej tvorbe , 
avša k dopad takéhoto poduja tia nás už akosi ne
zaujíma. Na miesto profil ácie jednotlivých typov 
programu . skva li tňovania a ich dramaturgie (pro
gramy bežnej sezóny ponúkajú rozhodne za ují
mavejšie a festivalovejšie programy) "vyprofilo-
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FESTIVALU 
Skončil sa jubilej 

hudobných slávn 
zážitky, utri eďuj 
otáznikmi , kto 
dujatia, hľad á 

nastoľujú viac 
aká bola min 
ností , pozn 
ba nezabud 
festivalom 
dým, keď 
a tvori 
orchest ov a 
časnosť a aké bude smerovani 
člena E urópskej asociácie h 
čo bude dávať nám a čo 
festival chodiť , kto o r1om 
vo svete? Pochopiteľne nie 
definovať a deši frovať pro 
ne. Jedno je však isté , že st 
vý charakter, festiva lovú atm 
a najmä mladé publikum . Iste, 
kvali tné i veľmi dobré koncertné 
festival s tradíciou, akú majú 
ktoré chceme zohrať popri 
skom festivale a predovšetkým v 

.. sa tvo navzájom si 
zapínala 
opern é

miest 
stival so 

l iť an i ho
tatok fi-

ú honoráre za
azda pla tí pre 
je aktuálna , už 
.zníženia počtu 

, zbytočn é a ne
tak na správnom 

j podujatí, a le 
me teši ť , na ktoré bu-

de festiva lová ti ca (aj profesionálov) , o kto-
e hovo riť , di skutovať , ktoré festival 

bežnú koncertnú sezónu . Hoci 
vky predstavujú rôznorodý a is
autorský názorový rozptyl, do
v zásade postihujú "všehochuť" 
Hovori ť o týchto veciach iste nie 

zdá sa nám, že 'je to potrebné, 
záujme kvality, aby to dobré , po: 
·val prináša a môže prinášať aj 

, nezaniklo v hlušine "pridruže
ale aby v centre festivalu stáli pre

dramaturgicky a umelecko-interpre-

Úprimné vyznanie hudobnému umeniu vyslovil v onáracom 
prejave k BHS '89 minister kultúry SSR, zaslúžilý umelec Pa
vel Koyš. Snímka M. Kordová-Simková 
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Zivot spojený so spevom 
K tým. ktorí sa výrazným a neopakovateľ

ným spôsobom hlboko zapísali do súčasnosti 
i histórie slovenskej hudobnej kultúry, patrí 
nesporne zbormajster dr. Štefan Klimo, do
žívajúci sa v týchto dňoch významného život
ného jubilea - sedemdesiatych narodenín . 

Jeho umelecká osobnosť sa formovala 
v priaznivom rodinnom prostredí (otec bol 
dl horočne či nný v zbo rovom hnutí) , spočiat

ku v rodnom Zvolene, kde sa dr. š. Klimo 
narodil l . novembra 19 19, neskôr v Hratisla
vc. Tu sa už počas gymnaziálnych štúdií in
tenzívne v.cnoval hudbe a I S-ročný sa stal 
asistentom spevokolu Tatran . kde od detstva 
spieval. Po ukončení štúdia na Právnickej fa
kulte UK ( 1943) sa v roku 1946 začala Klimo
va päťročn á spolupráca so spevokolom Tat
ran. kde vytvoril nielen pevné základy pre 
ďalšiu činnosť zboru , ale najmä pre vlastné 
umelecké pôsobenie. Rozhodujúcim život
ným a umeleckým medzníkom sa stal prí
chod dr . Klimu do súboru piesní a tancov 
Lúčn i ca (1951 ) , kde jeho úlohou bolo vytvo
riť zo speváckej zložky, ktorá sa podiel'ala na 
tvorbe cclosúborových programov, svojbyt
né zborové teleso. Už o rok sa spevácka zlož
ka po prvý raz predstavila a cappella 
s Trávnicami B. Urbanca. Nebol to však ešte 
zásadný obrat ; n acľa l ej sa pocl icl'a la na celo
súborových programoch a vokálne predpo
klady na interpretáciu náročnej ších zboro
vých diel neboli ešte vytvorené. Táto práca 
charakterizuje nasledujúce roky. Kl imo cize
luje jednotlivé hlasové skupiny pozorným 
a citl ivým výberom nových členov, ktorých 
od počiatku vedie k pocitu zodpovednosti za 
umeleckú prácu. stupňuje svoje nároky a aj 
hudobne nevzdelaných získava pre profesio
nálny vziah. Odjakživa sa tradovalo, že prá
ca v zbore Lúčn ice nesie pečať najvyššej ná
ročnosti napriek tomu . že šlo o teleso nepro
fesionálne . Prízn ačnou črtou zboru bola vždy 
hlasová sviežosť. neobyčajne vyspelá techni
ka a jednoznačne štýlové cítenie. čo sa odra
zilo neskôr, najmä na interpretácii diel rôz
nych štýlových období. Vďaka podnetnej 
činnosti dr. Š. Klimu prcmiérovala Lúčnica 
mnoho novej slovenskej tvo rby, ktorá tvorí 
súčasť zlatého fondu zborovej tvorby u nás. 
Pod vedením dr. Klimu sa Lúčnica začlenila 
medzi najvyspelejšie zborové telesá doma 

Snímka V. Hák 

i vo svete a takmer ani jedna jej účasť v me
dzinárodných súťažiach sa neobišla bez naj
vyšších ocenení. Popri dirigentskej práci sa 
dr. Klimo zaoberal intenzívnou pedagogic
kou prípravou spevákov, zbiera l a upravoval 
ľudové piesne. Vyše tridsať roko{! viedol 
a formoval toto teleso. Zárover) takmer 
štvrťs toročie bol riaditel'om celého súboru. 

V roku 1982 sa stáva dr. Klimo hlavným 
dirigentom Sloven'ského fi lharmonického 
zboru, s ktorým predviedol a nahral desiatky 
náročných diel domácej a svetovej tvorby. 
O tri roky neskôr vyhovel požiadavke vede
nia SĽUK-u prevzať funkciu vedúceho a diri-

. genta zboru , kde pôsobí dodnes. Zaslúžilý 
umelec dr. Štefan Klimo pôsobil aj vo viace
rých funkciách - ako vedúci tajomník 
ZSSKU. predseda Výboru SOZA. Je častým 
č(enom medzinárodných porôt. Patrí k vý
znamným osobnostiam našej hudobnej kul
túry. uznávaným aj v zahraničí. 

STANISLAV BACHLEDA 

Dňa U. IO. začala v Klube skla
datel'ov SHF prednái ka význam
ného poľského perkuslonlstu Sta
nislava SKOCzvNSKEHO (na 
snímke) na tému Perkusie v sú
časnosti z hľadiska Interpretač
nej praxe a Ich motnostl vyutltla 
v kompozícii. S. Skoczyliskl, ktorý 
pôsobí pedagogicky vo svojom od· 
bore na Akadémii Muzycznej vo 

t"':::!··l Variave, je sólistom pol'ského roz-hlasu, členom Symfonického or-
! c;hestra poľskej televízie a jedným 

l zo zakladateľov Warszawskej 
Grupy Muzycznej, sa v svojom 
rozprávaní spočiatku zameral na 
skladby poľských a svetových au
torov pre sólového hráča (M. Bla
zewlcz, l . Xenakis, K. Stockhau
sen a ďaUO, druhý deň venoval 

~ skladbám pre súbory bicích ná-
strojov. Podujatie bolo spojené 
s premietaním videozáznamov, 
púUaním zvukových ukážok 
(k dispozícii boli i partitúry jed
notlivých skladieb) a tei llo sa ver
kej pozornosti n~Umi mladej ge
nerácie skladateľov a Interpretov. 

Snímka MARIÁN .JURÍK 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

e Súčasiou výročnej konferencie Medziná
rodnej asociácie hudobných knižníc archívov 
a dokumentačných stredísk IAML. ktorá sa 
u~kutočn i la koncom augusta v Oxforde, boli 
i rokovanie Medzinárodnej asociácie hudob
ných i nformačných stredísk IAMIC. Zúčast 
nili sa na nej vedúci oboch hudobných infor
mačných stredísk Československa dr. Oleg 
Podgorný z ČHF a dr. Viera Polakovičová zo 
Sl IF. Po skončen í konferencie hostia Dvoŕá
kovej ~poločnosti v Londýne prispeli do dis
kusie o českej a slovenskej hudbe. 
e Konvergencie l . pre sólové husle Roma
na Bergera odzneli v podaní huslistu Rai-

mondasa Katiliusa ako pol'ská premiéra na 
Sandomierskorn hudobnom festiva le 29. 9. 
1989. Roman Berger vystúpil aj v rámci jed
nej z tvorivých diskusií 30. 9., ktoré spolu 
s rôznymi seminármi boli súčasťou festivalu. 
e Do zahraničnej diskotéky HIS-u pri budli 
LP platne edície Osterreichische Musik der 
Gegenwart, na ktorých sa prezentujú Cesar 
Bresgen, Thomas Christian David , Helmut 
Eder. Heinrich Gattermeyer, T homas Per
nes. Marcel Rubin , Robert Schallum, Jeno 
Takács , Alfred Uhl. Erich Urbanner , Hans 
Gál a Egon Wellesz. 
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K jubileu Dušana ;Pálku 
Aj populárna hudba sa ·mení. vyvíja a za-· 

niká, aby uvoľn ila priestor novej -modernej
šej. Iba malý zlomok prežije svoju,generáciu. 
I v nej však nájdeme hodnoty . ktoré svojsky 
a v umeleckej skratke vyja<;lrujú pocity súčas
níkov. Širokú popularitu a umeleckú kvalitu 
dosiahne iba zlomok z množstva tvorby toh
to žánru. Viac razy sa to podarilo nestorovi 
našej populárnej hudby dr. Dušanovi Pálko
vi, ktorý sa v plnej sviežosti a v tvorivom zá
pale dožil 80. narodenín . 

Dušan Pálka a narodil v Liptovskdm Mi
kuláši v rodine, kde hudba zaujímala dôleži
té miesto. Od desiatich rokov hral na klavíri . 
Už 'ako žiak mikulášskeho gymnázia často 
vystupoval i pred širokou verejnosťou (s die
lami L. v. Beethovena , F. Chopina, F. Lisz
ta, S. Rachmaninova a i.) . Ako 16-ročný na
písal na verše priateľa a spolužiaka A . Pláv
ku svoju prvú pieseň: Povedz mi dievča. 

Zdalo sa, že svoju pr9fesionálnu cestu spoj í 
s hudbou. Nestalo sa .. No popri štúdiu práva 
sa naďalej venoval hudbe. Tangom Nepo
vedz dievčatko nikomu na text Štefana Hozu 
sa zarad il medzi najúspešnejších tvorcov slo
venskej populárnej hudby. Tento jeho prvý 
.,šláger" sa za niekoľko týždňov rozpredal 
v 50 000 náklade na grama fónových plat
niach a v ďalších tisíckach v notovom vydaní. 
Jeho piesne Ešte raž ku tebe prídem , So slza
mi v očiach , Krásne je v Tatrách, Prečo sa 
máme rozísť , Nauč sa to odo mňa , Náhodou. 
Ncžiarli na moju lásku , Lavička zaľúbených , 
Nikomu nezávid ím , Pieseň našej lásky, De
satoro lúčnych kvetov, Takú lásku miluj , Vô
ňa domova , Život je teraz i ďalš ie predč i li 
v popularite aj overené zahraničné hity. Via
ceré z nich prežili generácie a zaradili sa do 
zlatého fondu našej populárnej hudby. Cel: 
kove naP.ísal viac ako 300 skladieb. z ktorých 
125 vyšlo aj na grama fónových platniach. Tri 
desiatky rokov patril k najhranejším auto
rom našej populárnej hudby. V Sovietskom 
zväze sa predalo viac ako polmilióna grama
fónových platní s jeho piesňami , poznali ich 
aj v Anglicku. Belgicku, Fínsku. Juhoslávii , 

Snímka L. Pákozdy 

MR. NDR. NSR, Rakúsku a Poľsku . Už 
pred viac ako polstoročím priniesol nový hu
dobný výraz, ktorý organicky začlenil do vte
dajšieho modelu hlavného prúdu našej for· 
mujúccj sa zábavnej hudby. jeho najlepšie 
piesne sú nielen spoločenskou , ale tiež ume· 
leckou hodnotou pre jednotli vcov. skupiny, 
ba i viacero generácií. V priebehu rokov si 
vypracoval vlastnú hudobnú reč s jednodu
cho zapamätateľnou , zväčša lyrickou, kanti
lénovou melódiou, vždy na hranici dobrého 
vkusu. 

V mene všetkých, ktorým jeho piesne boli 
a sú viac ako blízke . úprimne želáme pevné 
zdravie._ ďalš ie tvori vé nápady a úspechy. 

LACOSOLTÝS 

e Pri príležitosti Dní kultúry Rumunskej socialistickej republiky sa 25. IO. 1989 uskutočnila 
v Klube skladateľov beseda s hudobným sk ladateľom Ul pi u Vladom, riaditeľom jediného ru
munského hudobného vydavatel'stva. U. Vlad na úvod predniesol referát kolektívu skladate
ľov o Hodnotách a aspektoch rumunskej súčasnej tvo rby. kde poukáza l najmä na spätosť ru
munskej hudby s ľudovou tradíciou a jej väzbu na súčasné úspechy socialistického Rumunska. 
Niekoľko úryvkov z diel G. E nescu a súčasných rumunských tvorcov doplni lo túto pomerne 
rozsiahlu informáciu. V diskusii U. V lad zodpovedal na viaceré otázky ohľadne ku ltúrnej po
lit iky svojej kraj iny, kontaktov s európskym a svetovým hudobným dianím , ako aj profilu hu
dobného vydavateľstva. Mnohé súčasné diela rumunských auto rov zaznievajú podľa infonná
cie U. Vlada na zahraničných pódiách, viacerí skladatelia sú nositel'mi významných medziná
rodných ocenení (o. i. Herderovej ceny) . Hudobné vydavateľstvo, nakoľko je jediné. sa 
orientuje na všetky hudobné žánre, značný priestor dostávajú kompozície súčasných skladate· 
ľov , ktoré sú v rámci kultúrnej politiky cenovo veľmi prístupné, rozdiel v nákladoch sa vyrov
náva vydáv;1ním populárnych kníh o hudbe vo vysokom náklade. Na záver vyslovil rumunský 
hosť želanie, aby súčasné Dni rumunskej kul túry boli impulzom k rozšíreniu kontaktov medzi 
skladateľskými zväzmi Rumunska a Československa. 
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KONKURZY. 
Riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz do hla-

sov operného zboru: 
- soprán, 
- alt, 
- tenor, 

bas. 
Konkurz sa uskutoční dňa 30. IO. 1989 o 13.00 h v skúšobni operného zboru na 

Gorkého ul. č. 4 Bratislava. 
Podmienky: zaspievať umelú alebo ľudovú pieseň a jednu áriu. 

x x x 

Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz na miesto: 
- hráča na husliach, 
- hráča do skupiny bicích nástrojov. 
Termín konkurzu: 5. U. l989 o 14.00 h v Koncertnej sieni SF. Kvalifikačné pred

poklady: absolutórium konzenatória alebo V~MU. Prihlášky prijíma a informá
cie poskytuje KaPÚ, Fučíkova 3, tel.: 333 351. 

x x x 

Riaditeľ Novej scény v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miesta: 
- interného korepetítora sólistov, 
- sólistov všetkých hlasových skupín. 
Požadované vzdelanie: absolutórium konzenatória alebo V~MU. Prihiájky 

s krátkym iivotopisor11 zasiel~te na adresu: Nová scéna, Žimostenská l, SU 14 
Bratislava. Termín konkurzu uchádzačom oznámime písomne. 
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Metóda štati~tického triedenia a vyra túva
nia nic je podľa môjho näzoru príliš ~ympa
tickým nástrojom umeleckej publicistik y. 
V súvislosti so sé rio u symfonických koncer
tov jubilejného ročníka BHS ma napriek to
mu lVádza príle7ito~i porovnai ponuku mi
nuloročného fc~t ivalu \ tohtoročným . Práve 
z hladiska spomínanej šta t i ~t iky Ztlčastne

ných orchestrálnych telies totiž BH S 1989 ci
teľne zaostali za svoj ím predchodcom - ten 
priniesol osem účastn íkov. zatia ľ čo najče r
stvejší ročník len pM: Symfonický orchester 
Rakúskeho rozhlasu a televízie {ORF), Sym
fonický orchester mesta Barcelony, Symfonic
ký orchester hlavného mesta Prahy FOK, Slo
venskú filharmóniu a Symfonický orchester 
československého rozhlasu v Bratislave. 
Vzhľadom ku s kutočnost i . že symfonické 
koncert y patria k najvyh ľadävanejšiemu ar
tiklu festivalového ~or1 i~1e ntu . nepô~obí 
uvedený výpočet príl iš priaznivo. Istotne ne
uspokoji l posl ucháčov túžiacich po bezpro
strednej konfrontúcii československého a za
hraničného interpretačného umenia v tej to 
oblasti. ·Druhä stnínka mince má však plas
t ickej ~iu profilúci u ako tá. ktorä bazíruje na 
kvantitatívnom hl'adisku. Dramaturgickou 
náphiou zapôsobili všetky symfonické podu
jatia živšie a objavnejšie ako konvenčne la
dené koncerty minuloročných hudobných 
slávností. čo treba považovai za cennú deví
zu a za tromf jubi lejného ročníka. V progra-

FOK. Jeho č lenovia ~a dosta li ku slovu na 
dvoch podujatiach - 30.9. v rámci MTMI 
(piii sprievodov!) a o deň neskôr na samo· 
statnej produkcii v Redute. kedy stál za diri
gen tským pultom šéfdirigent telesa Jii·í Bč
lohlávck. kedy v úlohe sólistky prezentovala 
svoje chopinovské danosti japonská pia
nistka Hiroko Nakamura. Voči počutému 

a videnému treba vyslovii len slová uznania 
a hlbokého obdivu. Progam večera otvorilo 
.. glanznumero·· J i fí ho Bčloh lávka, baletná 
suita Mauricca Ravela Moja matka Hus. 
l . októbra som sedel v nevďačnom piatom 
rade vopred sa obúvajúc až príliš bezpro
st redného kontaktu so sekciou prvých huslí. 
Napodiv. husle ladili . boli dokonale vyrovna
né vo výslednom zvuku a. čo je najdôležitej
šie. organicky sa včlenil i do mohutného orga
ni7mu symfonického o rchestra. Pravdu pove
diac. naším telesom ~om ešte nepočul inter
pretovaný taký delikátny. fa rebný a elegant
ný impresionizmus. Jifí Bčlohlávck udržiava 
permanentný kontakt s každým hráčom tele
sa. pričom sa môže opierať o technicky vy
spelý kolektív . vyznačujúci sa vyrovnanosťou 
jednotlivých sekcií a skupín . V Chopinovom 
Klav írnom koncerte e mol si Pražskí \ymfo
nici príl iš vera nezahrali , za to Hiroko Naka
mura triumfovala v objavnej koncepcii jed
ného z nahranejších opusov svetovej koncer
tan tnej litera.túry. Neveril som. že z klavírne
ho partu koncertu možno ešte toľko vyiažii. 

Záver festivalu - Verdiho Requiem. Dirigent J . Conlon, orchester SF, Slovenský filharmo
nický zbor a sólisti. Snímka V. Benko 

mových bulletinoch našli svoje mie~tečko 

mená A. Berg. A . Schónberg. B. Bartók. 
P. ll indemith . M. Ravel. M. de Falla . 
G. Fauré ... a to je v našich podmienkach 
skutočný progre~. Dramaturgicky najpúta
vejší a najvyváženejší bol veče r strúvený 
v Koncertnej ~ie ni SF~ rakú~k ymi ho;iami 
orchestrom ORF, klaviristom Olegom Mai
senbergerom - vedenými skúsenou dirigent
~kou rukou Američana Pinchasa Steinberga 
(5 . IO.) . S nadšením som privítal príleži tosi 
vypočui si Bergove Tri orchestrálne !>kladhy 
op. 6 a Bartókov Koncert pre orchc\tc r pr<"t
vc v podaní te lc~a. ktoré má ~ hudbou 
20. ~toročia bohaté ~kú~eno~ti . Fa,cinujúw 
vy7nela zdrvujúca Bergova skladba. kloní 
~om na našom p(ldiu počul prvý rat . llncd· 
prvé takty vyrazili prítomným náv~tevn íkom 

dych majstrovsky koncipovaným crescendom 
vyrastajúcim zo sotva počut cl'né ho. p red~a 
ale konkrétneho pian i~sima. Ten7ia nevymil
la ani z jediného taktu. hudobný proce~ pod
liehal suverénne profilovanej gradácii ia2ia
ccj l vynikajúcich hrúč~kych výkonov členov 
orchestra bez rozdielu. Disponovanosi hu
dobníkov sršala aj z predvedenia Bartókov
ho Koncertu pre orchester (nikdy nezabud
nem na obdivuhodné mezzopiano ~ekundo

vého duel! ina trúbok v druhej ča\ti. alebo na 
perfektne ~ynchroniwvaný zvuk ' láčikov 
vo virtuóznom Finalc. alebo ... atď . ) . Prvo
triedny zážitok z vystúpenia orchestra O RF 
utvrdil a podpori l sólista Oleg Maiscnbcrg 
lirtuólnym výkono m v efektnom Ravelovom 
Koncerte. Jeho hra bola vzdušná. elegantná. 
pozbayená akejkol'vek iažkopádnosti 
alebo samoúčel nej hráčskej maniery. Ravel 
dýchal a žil v celej svojej franct'1zskej nonša
lantnosti a brilancii. Nema lti zäs luhu na defi
nitívnom dojme má Pincha~ Steinberg. diri
gent opieraj úci sa o klasickú dirigentskú 
techniku. o výrazné gesto koncentrované do 
racionálne a ekonomicky pôsobiacej techni
ky obidvoch rt'1k . Symfonický orchester Ra
kúskeho rozhlnsu a televízie teda predviedol 
optimál ny výkon a vzápätí po domení fa
mózne vypichnu tého po~ledného akordu 
Bartókovej skladby zaujal čestné mie\ tO ria 
fe ~tivalovom piedestá li . 

Udalosiou bolo vy~túpe ni e jediné ho zá
ltupcu českého orchestrúlncho umenia Sym
fonického orchestra hlavného mesta Prahy 

Na dvoch festivalových koncertoch sa pred
stavil Symfonický orchester mesta Barcelo
ny s dirigentom Luisom Antoniom Garciom 
Navarrom Snímka D. Jakubcová 

japon, ká sól istka ma o tom presvedčila bez 
akéhokol'vek zaváhania a rozpakov. Jej hra 
zaujalá majstrovsky profilovaným spodným 
regi\trom . efektným prepájaním jednot li
vých chopinovských frúz do zaujímavého 
kv;ízi polyfonizujúceho tvaru. dynamickou 
rôznorodosiou a výrazovou koncíznosiou ig
norujúcou nezdravé antichopinovsky slad
ka~té klišé. Hiroko Nakamura teda neostala 
nič dlžná svojej povesti vraviacej o jej výni
močných kvalitách vo· sfére mozartovskej 
a chopinovskej literatúry. Vystúpenie praž
ských hostí kulminova lo v Hindemithovej 
Symfóni i Mal iar Math is. J ii"í Bč lo hlávek 
v nej nasadi l nekompromisný meter .. novej 
vecnosti ·· a trojčasiový cyklus vyznel udivu
júca konkrétne. a rozdiel od zvukovo opoj
né ho Rave la vnie~ol Hindcmithov vrcholný 
opu\ do koncertnej ~ iene linearizmus. presne 
vedené kontúry fráz a neobarokový motoriz
mus. Jii·í Bčlohl úvek dokáza l s orchestrom 
do:.pici k efektnému fortissimu . no tak isto 

Symfonický orchester ť:s. rozhlasu s dirigentom dr. I.:udovítom ~teroru sprevádzali urugu
~skú klaviristku Dinorah Varslovú. Snímka D. Jakubcová 

vydarene zne li grandiózne chorálové pasáže 
alebo majestátne lyrické adagio v strednej 
časti . Orchester udivujúca lad il (zaskveli sa 
trombóny a trúbky) a zanechal ten najpriaz
nivejší dojem. Orchester ORF a Pražskí 
symfonici patria k telesám s maximálne vyvá
ženým zvukom dosahovaným rovnováhou 
všetkých nústrojových skupín . 

- Symfonický orchester mesta Barcelony de
monštroval pod vedením Luisa Antonia Car
eiu Navarra na dvoch koncertoch citeľne od
lišný zvukový ideál, ktorý ma tak troška 
pre kvapi l vzhľadom k predstavám o charak
teristikách ansámblov pochádzajúcich z juhu 
Európy. Priebeh stretnutí so španielskymi 
hosťami bol zauj ímavý. Na obidvoch koncer
toch (7 .10. a 9. 10.) totiž výkon telesa kulmi
noval jednoznačne až v druhej polovici. In
terpretácia Brahmsovej l . symfónie zatienila 
na prvom koncerte sugestívnou Symfóniou 
D dur Juana Chrisostoma Arriagu , reprezen
tuj úcou španielsky klasicizmus (čo nebolo pre 
Stredoeurópana nezauj ímavé), aj Fallovu sui
tu El Amo r Brujo. Brahmsova symfónia za
znela udivujúca drsne a celý jej priebeh bol 
prísne kontrolovaný zo strany L. A. G . Na
varni. prekvapujúco preferujúceho sekciu 
plechových dychov (ostrý zvuk lesnych rohov 
ča~to eliminoval slabšie a menej prierozné 
sláčiky) a radikálny linearizmus. Znejúci tvar 
odkryl všetky zdanlivo utajené a ~ašifrované 
nádhery brahmsovskej polyfónie a tým ma 
celková kol)cepcia presvedčila. Druhý kon
cert prebehol v nevďačnom prostredí siene 
Cs. rozhlasu. Rave lova partitúra Dafnis 
a Chloe (2. suita) nadobudla v Navarrovom 
ponímaní troška iné dimenzie než na aké 
sme zvyknutí. Dirigent opäť vsadil na kon
kretizovanie kontú r fráz. na striktné diferen
covanie nástupov a sprehľadňovanie melo
cl icko-ryt mických buniek hudobnej štruktú
ry. Výkon orchestra v Rave lovi bol podstat
ne kvali tnejší a sústredenejší ako v úvodnej 
Schumannovej 4. symfónii alebo v trošku lac
ných Danzas Fantásticas Joaquina T urinu . 
predvedených na to m istom konce rte. Barce
la nskí hostia si však získali bratislavské pub
likum a ponúkl i nickol"ko efektných prídav
kov . dokumentujúcich solídnu úroveň telesa 
a kultúru prejavu. ' 

Naše domáce orchestre zasiahli do festi va
lového diania podstatnou mierou . Slovenskej 
filharmónii pa trili tri koncerty. Vel'kým skla
maním hol pre mľ1a otvárací koncert BHS, 
na kto1u111 stäl za dirigentským pultom Zde
nek Košler - osobnosť udivujúceho formátu 
a inšpirujt1cej si ly. Vo festivalovom vypiit í 
(orchc>tcr SF mal skutočne dosi hrania) však 
akoby ncpre,koči l a iskra medzi ním a hrúč

mi a výskdný dojem bol nepríjemne vlažný 
a nepresvedčivý. Straussov Don Juan síce 
pozdvihol atmosféru smerom k efektnému 
vyvrcholeniu . bola to ale skôr zásluha hýrivej 
partitúry ako výkonu interpretačného apará
tu . Dramaturgickým objavom bolo uvedenie 
Schubertovej 2. symfónie, no jej realizácia 
pokrivkúvala nnjmä v sekcii tvrdo skúšaných 
prvých huslí . Hrdi nom večera mal byi fran
cúzsky husl'ový virtuóz Pierre Amoyal. Ani 
on nedokäza l v 3. husľovom koncerte Saint
-Sacnsa strhnúi a odviedol skôr rutinérsky 
výko n bez nasadenia. hoci technicky solídny 
(nic bezchybný). no málo inšpirujúci . Pri in
verznom uvádzaní d ramaturgie otvárac ie ho 
ko ncertu som dospel k prvému číslu . k Hr
dinskej balade Dezidera Kardoša. ktorá pro
sto odznela . 

Po počiatot'nom rozčarovaní dosta l or
chester SF príležitosť 6. IO .. opäť v Redute, 
tentoraz pod vedením fínskeho dirigenta Lei
fa Segerstama. Tento koncert mal jedno
značne priaznivejšiu atmosféru - aj vďaka 
Schónbergovej skladbe Ten . ktorý prežil 
Varšavu. predvede nej hneď na úvod. Leif 
Scgerstam je známym propagútorom hodnôt 
novej hudby a jeho prístup k Schónbergovej 
kantáte to dokumentoval najlepšie. Oalšia 
dramaturgická lahôdka strhla aj zásluhou 
prejavu Ernsta Meinckeho (NDR), deklamu
júcch<r hovorené slovo a takisto zásluhou 
mužskej časti Slovenského filharmonického 
zboru. Nadšenie zo Schónbergovej skladby 
opadlo počas Husl'ového ' koncertu Cíňana 

Du Ming-xina, ktorý vyvolal svojou vtiera
vou páčivosiou a naivitou nejeden úsmev na 
tván.1ch poslucháčov. Jediné. čo zauj alo. bol 
spoľa hl ivý výkon sólistky Takako Nishizakio
vej z Japonska. Filharmonici si s partitúrou 
ko ncertu poradili bez problémov. interpreto
vali ju z nadhl'adu . Pôsobivým vyvrcholením 
druhého festivalového vystúpenia Slovenskej 
filharmónie malo byľ Requiem Gabriela Fau
rého . V tomto prípade zdeformoval ce lkový 
dojem výkon SFZ {zbormajster Pavol Pro
cházka). V zborovom telese nevládol povest
ný pokoj a prehlad , jednotlivé skupiny zneli 
_ncvyroynane . .{preni_kali _ niektorí .. sólisti '· 
v sopránoch a tenoroch). V rámci orchestrál
neho organizmu bolo. naopak. vše tko v po
riadku; vynik li opäť violončelist i a kontraba
sisti - pýcha Slovenskej fi lharmónie. Zo só
listov jednoznačne dominovala Eva Jcnisová 
subtílnosiou prejavu. kultivovanosiou a into
načnou istotou. čo sa nedá povedai o ho~iovi 
z Maďa rska , Balászovi Pókovi ani v najmen
šom. Requiem prinieslo teda nejeden roz
por. no svet lým momentom bola prítomnosi 
Leifa Segerstama a koncentrovaný výkon fil
harmonikov. Tí sa dostali (do tretice) do paf
by pozornosti na záve rečnom koncerte BHS. 
na ktorom odznelo Requiem Giuseppe Ver
diho . Išlo o udalosi č ís lo l vďaka prítomnosti 
kvarteta sólistov - Ľubice Rybárskej, Evy 
Randovej , Petra Dvorského, Sergeja Kopčá

ka a dirigenta J amesa Conlona z USA, zná
meho špecialistu na rozsiahle vokálno-inštru
mentálne kompozfcie. Ťažko povedal , čo za
ujalo najviac na tomto vrcholnom podujatí. 
Výkon orchest ra spečat i l jeho gradujúcu fo r
mu. aj členovia SFZ odviedli v ná ročných par
toch svedomitý výkon. opierajúci sa o skúse
nosti s Verdiho smútočnou omšou. Di rigent
ská koncepcia J . Con lona úmyse lne elimino
vala preexponovaný pátos a dramatickú vy
hrotenosi kataklyzmatických obrazov a vší
mala si skôr šperky mikroštruktúry skladby. 
Miláči k bratislavského publika a vzácny hosi 
dokázalnadviazai vynikajúci kontakt s celým 
aparátom a aj pre sólistov bol spol'ahl ivou 
oporou. V sólistickom kvartete panovalu su
verenita a profesionálny nadhl'ad. Strhol vý
kon Ľubice Rybárskej (nádherné piano v Li
bera me!) . Spev Evy Randovej a Sergeja 
Kopčáka sa síce č iastočne vymykal z ideálu 
Verdiovského bel canta -cit eľné boli vplyvy 
dek lamačného štýlu - no vďaka technickt.:j 
prepracovanosti sa obidvaja vokalisti včlenili 

do celku . Peter Dvorsk)• zvlúdol tuhý boj so 
zd ravotnou indispozfciou ( lngemisco nezod
povedalo jeho optimúl nej forme). napriek 
tomu sa jeho tenor zajagal na niektorých ex
ponovanejš ích miestach. 
. Symfonický orchester čs. rozhlasu pred
stúpi l pred festivalové publikum trikrát -
v rámci MTM I 29. 9 .. v rúmci .. gala-show·· 
Petra Dvorského (X. IO.) na Pasienkoch 
a v samostatnom koncerte dňa -1 . IO. na do
mácej pôde Koncertného štúdia Č~. rozhla
su. Taktovky sa v poslednom prípade ujal 
dr. Ľudovít Rajter, dirigent schopný stäle 
budovai živý vziah k orchestru za akýchkor
vek okolností. Dok:ízal to znova v Brahmsa
vej Akademickej predohre. ktorá nalad ila 
poslucháčov na sprúvnu frekvenciu a takisto 
v Moyzesovej l . symfónii uvedenej skôr 
z hrad iska jej dokumentačného významu. 
SOCR hral v štandardnej kondícii , zaujal ob-

. jemom zvukovej výslednice. Menej suverén
ne si jeho hráči počínali v sprievode k Beet
hovenovmu 5. klavírnemu koncertu . Tu však 
excelovala uruguajská sólistka Dinorah Var
slova, ponímajúca dielo viac klasicisticky ako 
romantizujúco . technicky mimoriadne dispo
novaná hráčka . V druhej časti dosiahla vyni 
kajúcim spôsobom výraz semplice prelento
vaný s akousi až infantilnou prostotou a čis
totou. Orchester prišiel niekol'kokrát do zá
važnej kolízie so strojovou (avšak živou) 
presnosťou hry D. Varsiovej. no vďaka pruž
nosti sólistky nedošlo ku vzniku nežiadúcej 
nervozity. V porovnaní s minuloročným vý
konom SOCR-u v rámci BHS išlo napriek to
mu o zlepšený výkon a môžem konštatovai. 
že 4. IO. jeho č lenovia nezanechali za sebou 
žiaden závažnejší dlh . 

IGOR J AVORSKÝ 
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BHS nesú často prívlastok - festival mla
dých . Získali ho nielen záujmom veľkého 
počtu mladých o festivalové podujatia, ale 
predovšetkým dvo ma podujatiami: In terpó
diom a MTMI. l keď obidve podujatia vznikli 
z iných pohnúto k , ich cieľ je v podstate rov
naký: prezentovať pred odbornou kritikou , 
širokou verejnosťou, zástupcami koncert
ných agentúr interpretačné majstrovstvo, 
uviesť na medziná rodné koncertné pódium 
mladých koncertných umelcov. Tohtoročná 
MTMI sa konala v diíoch 29. 9 - IO. JO. Na 
základe zaslaných nah rávok , kto ré medziná
rodná výberová komisia hodnot ila vlani, sa 

Taliansky gitaris ta Ema nuel Segré 

predstavili 13 kandidáti z ll krajín - 4 ko
morné súbory, 1 klavirista , gitarista a huslis
ta , 4 hráči na dychových nástrojoch, 2 violon
čelisti. Teda- pomerne pestrá paleta vytvára
júca obraz (charakteristický?) súčasného me
dzinárodného mladého koncertného pódia. 

Celkovo treba konštatovať. že kandidáti 
prezentovali najmä vysokú technickú zdat
nosť nástrojovej hry. Rozdiel bol evidentný 
v oblasti umeleckej zrelosti, vyspelosti jed
notlivých súbo rov a sólistov, čo je. pravda. 
vzhľadom na ohraničený vek účastníkov kri
tériom podstatným. O to príjemnejší a h lbší 
bol umelecký zážitok , ktorý pripravili niekto
rí sólisti a komorné súbory. Týka sa to 
predovšetkým Voglerovho kvarteta z NDR 
(30. 9. v Hudobnom štúdiu Cs. rozhlasu) . 
Oproti pofskému s láčikovému kvartetu Ca
merata (29. 9.) v H udobnom štúdiu Cs. roz
hlasu, ktoré sa prezentovalo l. s láčikovým 
kvartetom D dur op. 18 L . van Beethovena 

a Sláčikovým kvarteto m F du r M. Ravela 
koncepčne aj interpretačne na veľmi prie
mernej úrovni (zjavné boli aj rytmické a in
tonačné výkyvy). Voglerovo kvarteto pre
dviedla zrelý umelecký výko n. znesúci tie 
najvyššie a najprísnejšie kritériá. Obdivu
hodná je niele n odvaha zar,adiť do repertoáru 
vrcholné Beethovenove opusy - Sláčikové 
kvarteto B d ur 130 o p. č. J 3 a naňho nadvä-

zujúcu Veľkú fúgu o p. 133, ale predovše t· 
kým zrelosť umeleckej výpovede a vzhľadom 
na mlad ý vek členov kvarteta (od 2(}-24 ro
kov) . schopnosť vyjadriť hlboký fi lozofický 
podtón. kto rý zaznieva l v oboch d ielach. Dis
ciplinovanosť. hraniči aca až s aske tizmom , 
technické majstrovstvo jedno tlivých členov 
telesa , dokonalý súlad. precíznosť . z hfbky 
prýštiaca muzikalita boli p rirodzenými pred
poklad mi ich i nterpretačného majstrovstva . 
Nie nadarmo medzinárodná od borná porota 
ocenila Voglerovo kvarteto udelením titulu 
laureáta. 

Z dvoch ďalších ko mo rných ansámblov -
Dychové kvinteto ARCIS (NSR) a Anonymus 
Brass Quintet (MĽR) zrelší výko n podal ne
mecký súbo r. Do svojho programu (29. 9. v 
štúdiu Cs. rozhlasu) zaradil diela J . C h. Ba
cha- D ychové kvinteto B d ur. A . Rejchu
Kvinteto D dur o p. 91/3 a skladbu pre dycho
vé kvinteto J . l berta T rois Pieces Breves. 

'89 
Do každého z predvedených diel , reprezen
tujúcich rôzne štýlové obdobia, dokázali 
vniesť členovia te lesa e leganciu a ľahkosť, 
ktoré sú príznačné pre ich i nterpretačný pro
fil. T echnicky a interpretačne zdatn í sú aj 
členovia súboru Anonymus Brass Quintet, 
ovenčeného už mnohými medzinárodnými 
uznaniami. Ich hra. nesúca prvky virtuozity, 
však stavia viac na vonkat'ších efektoch, ako 
na vnútornom prežití ah bke výpovede, čo
mu nasvedčova la aj dramaturgia ich koncer- 1 

tu (30. 9. v Hudobnom štúdiu Cs. rozhlasu). 
Bližšia je im hudba nášho storočia , ako štýlo
vo prísne vyh~anené diela starších období. 
Bolo to evidentné aj pri počúvaní a porovná
vaní interpretovaných skladieb Trumpet Vo
luntary H . Purcclla . Fúgy f mol J . S. Bacha. 
Paganiniány súčasného maďarského ~kladate-

ľa A . Farkasa, skladby Tuba Walking P. Dré
veta a kvázi džezovej interpretácie Just a C lo
ser Don Giglia. Ak hodnotíme ce lkovo pre
zentáciu komorných súborov. možno konšta
tovať, že ich úroveň bola vysoká, interpretač-

ne vyrovnaná. Evidentné rozdiely boli v po
n ímaní jednotlivých die l a v stupni zre losti 
umeleckej výpovede. Jednoznačne na prvom 
mieste z tohto hľadiska obstálo už spomínané 
Vogle rovo kvarteto . 

S veľkým záujmom sa stretlo vysttlpc nic 
sotva 17-ročného re prezentanta ZSSR, mla
dého klavírneho virtuóza Nikolaja Luganské· 
ho. Na koncerte (29. 9. v Koncertnom štúdiu 
Cs. rozhlasu) za sprievodu SOCR. ktorý hral 
pod taktovkou bulharského dirigenta Kame
na Gole minova. uviedol 2. koncert pre klavír 
a orchester f mol op . 21 F. C hopina. Je otáz
kou , do akej miery ovplyvnili jeho výkon dis
pozícia nástroja a výkon sprevádzajúceho or
chestra. V každom prípade N . Luganskij 
podal virtuózny výkon. Jeho prejavu. pre 
ktorý je príznačná brilantná technika. ľah
kosť a elegancia. však chýbal hlbší ponor, 
viac lyriky a viac romantizmu. Pravda, tie to 
atribúty prináša až ľudské a umelecké dozrie
vanie. Vzhľadom na vek je však N. Lugan
skij rozhodne veľkým prísľubo11,1. nevšedným 
talentom, bravúrnym hráčom . Rozhodnutie 
udeli ť mu titul laureáta je o podstarnené. 
V Koncertnej s ieni SF sa 30. 9. za spoluúčasti 

Symfonické ho o rchestra hl. mesta Prahy 
FOK. ktorý viedol dirigent Bohumil Kulín
sky . predstavili ďalší traj a účastníci . Nórsky 
trúbkár Ole Ed ward An tonsen sa prezentoval 
Ko ncerto m Es dur Hob. VIle: l J . Haydna 
a Koncertom pre p iccolu trúbku D dur G. 
Tartiniho. Bol to vynikajúci , zrelý a profesio
nálny výkon. prežiarený mladíckym elánom 
sólistu , jeho virtuozitou. čistou intonáciou, 
výbornou dychovou techniko u, zmyslo m pre 
výstavbu , frázovanie a štýlovosť. Ole Edward 
Antonscn. ktoré ho odborná kritika v zahra
ničí označuje za nasledovníka M. Andrého 

sa i na základe to hto koncertu stal ďalším 
laureátom tohtoročnej MTMI. 

Podobne je možno hodnotiť i ďa lších 
dvoch laureátov. ktorí sa predstavili v rámci 
tohto koncertu. Svédsky klarinetista Hiika 
Rosenkren uviedol Koncert pre klarinet f mol 
op. 5 svojho krajana Bcrnharda Crusclla 
a jediný reprezentan t CSSR. český huslista 
Ivan ženatý Fantáziu pre husle a orchester 
g mo l o p. 24 J . Suka. Pokiaľ u švédskeho só
listu zaujala jeho zrelá technika. krása tónu . 
u I. Ženatého to bola detailná prepracova· 
nosť smerujúca skôr k introvcnnosti ako 
k vonkajšiemu efek tu , vyvicrajúca zo stotož
nenia sa so sk ladaterovým umeleckým odka
zom. Z ďalších pro tagonjstov je treba spo· 
menúť výkon rakúskej nautistky Gisely Bee-

• "' 
• •• . , 

Sv~člarska violončelistka Martina Schuca
nová Sn frnky archív HŽ 

rovej v Mozartovom Ko ncerte č. l G dur KV 
313 a hajčiarskej violončelistky Martiny 
Schucanovej v Haydnovom koncerte C dur 
Hob. VIl: b, tak isto ako výkon talianskeho 
gitaristu Emanuela Segrého, ktorý uviedol 
u ná~ málo známy Koncert pre gitaru a sláči· 
kový orchester J . Franryaixa ~o sprievodom 
SKO s B. Warchalom ( l. 10. 89 v Koncertnej 
sieni Cs. rozhlasu). Boli to výkony nanajvýš 
podnetné. nic však výnimočné. i keď šlo vo 
všetkých troch prípadoch o zjavné talenty . 
Z radu týchto skladieb vari najmenej pre
svedčivo vyzneli Variácie na rokokovú tému 
op. 33 P. l. Cajkovského, ktorú uviedol poľ
ský violončeli~ta Andrzej Bauer (30. 9. 
v Koncertnej sieni SF). Dielo bolo odohraté 
bez výraznej koncepcie, sólistovi chýbal es
prit jeho kolegov. originalita prístupu. tech
nická zrelosť . 

Rozhodnutie medzinárodnej poroty pri 
udelení tohtoročných titulov laureátov 
MTMI bolo leda nanajvýš adekvátne . 

MARTA FÚLDESOV Á 

Galakoncert 
Petra DvorskéhO 

oncert 
Aktom úcty voči národnén'tu umelcovi Ladislavovi Slovákovi 
bol pred festivalový symfonický koncert venovaný sedemdesia
tinám významného predstaviteľa slovenského dirige~t s.kého 
umenia. Na dirigentský stupienok o rchestra Slovenskej filhar
mó nie vystúpil žiak profesora L. Slováka, šéfdi rigent S~átncj 
filharmónie Košice Richard Zimmer. Zivotné jubileum ďalšie
ho čelného zástupcu slovenského hudobného umenia Dczidc
ra Kardoša si aktéri podujatia 14. 9. pripomenuli uvedením 
auto rovej Východoslovenskej predohry. Ladislav Slovák pat
ril k najagilnejším propagátorom tvorby predstaviteľov staršej 
kompozičnej generácie u nás, preto Kardošova pr íležitostmí 
skladba vyznela dvojnásobne symbolicky. R ichard Zimmer 
predstúpil pred orchester pripravený. čo sa odrážalo v jeho vý
raznom geste, aktivizujúcom hráčov SF k solídnemu výkonu. 
Hrdinom druhého čísla programu bol klavi rista Mar iá n Lap
šanský, sólista SF, ktorý sa popasoval s extrémne náročným · 
2 . klavírnym koncertom Sergeja Prokofieva. Nuž a z tohto zá
pasu zvádzanom na novom Bôscndorferi vyšiel klavirista ví
ťazne , zasluhujúc si slová uznania a ocenenia jeho vyrovna né
ho výkonu. M . Lapšanský bol technicky vynikaj úco dispono

,vaný, výrazovo elastický a štý lový . čo nie j~ napoko n. v súvis
losti s jeho menom žiadne nóvum , naopak, 1de o akési .. status 
quo" jeho hudobníckeho profilu . D ramaturgickým vyvrcho le
ním predfestiva lového Stretnutia s hudbou bola Franckova 
Symfó nia d mol , obľúbené číslo mnohých našich a svetových 
dirigentov, o to ťažší o riešok z hľadiska objavnosti pr ístupu a 
koncepčnej práce. Richard Z immer pokračoval v dobro m vý
kone a dokázal udržať kontakt s orchestro m v permanentno m 
dynamizme, dosahujúc tak efekt spätnej väzby. Franckova 
skladba odznela v kvalitnej interpretácii a výsledný tvar obsa
hoval niekoľko zaujímavých momentov v oblasti agogických 
zmien. dynamiky a orchestrálnej faktú ry. Dojem z p redvcde: 
nia Symfónie d mol bol priaznivý a odchovanec dirigentskej 
tr iedy Ladislava Slováka si svojho pedagóga nemo ho l uct i ť 
lepším a vhodnejším spôsobom ako zúročen ím dote raz nado
budnutých schopností a skúsenost í. 

IGOR JAVORSKÝ 

O perné i piesňové recitály sú neodmysliteľnou súčasťou , žia
daným drahým korením každého významnejšieho hudobné ho 
fest iva lu a nap riek výhradám puri tánov voči .. áriovým konccr· 
tom" ich popularita je stá le rovnaká . Aj Bratislavské hudobné 
slávnosti sk ladajú povinnú daň tomuto obľúbenému žánru 
a každoročne sprostredkujú operným fanúškom aspoň jedno 
či dve takéto podujatia. l keď to n ie sú hviezdy typu Ricciarcl
liovej a R aimo ndiho. za kto rými'si asi ešte dlho budeme mu
sieť vycestovať prinajlepšom do Prahy. mnohí hosťujúci umelci 
'patrili k popredným predstaviteľom svojho odboru a čo je po
tešitdné. čoraz častejšie sa k nim rovnocenne priraďujú i naši 
interpreti. 

Peter Dvorský má v sľubne sa rozrasta júcej rodine sloven
ských operných sólistov s medzinárodným ohlasom osobité po
stavenie: nie len tým, že bol prvý te norista , ktorý sa presadil na 
svetových operných scénach. ale aj na naše pomery neobyčaj
ne širo ko u popularitou, úspešne ko nkurujúcou do ko nca zná
mym hviezdam rockovej a populá rnej hudby. A to nic je nija
ko zanedbateľný fe nomén. ak si uvedomíme, že pritiahol 
k vážnej hudbe doslova masy k tomuto žánru predtým indife
rentných poslucháčov. 

Najmä týmto bol venovaný už d ruhý (po prvý raz sa kona l 
pred dvoma ro kmi ) galakoncert v Sportovej hale na Pasien
koch. kde 5000 divákov pripravilo svojmu spevákovi nádhernú 
atmosféru. Možno nic každý jednoznačne prijal dramaturgic
kú koncepciu koncertu. ktorá inklinovala viac k pópulárncj
ším skladbám; o kre m á rií zo známych opier (až na úvodného 
Fausta všetko ta liansky repertoár. predovšetkým Puccini) ob
sahovala aj operetné čísla a populárne talia nske piesňové 
evergreeny. A k však vezmeme do úvahy miesto a najmä zlože
nie početného pub li ka. možno takto zvolený repertoár akcep
tovať, najmä ak bol interpretovaný štýlovo vkusne a kva litne. 
U Dvorského fascinuje jeho dokonalá profesionalita, kto rá 
i pri hlasovej indispozícii zaručuje vždy mimoriadny umelecký 
zážitok. Každé číslo mal dokonale pripravené, každý dynamic
ký oblúk výrazové stvárnenie . frázovanie malo svoje opodstat
nenie. prirodzene vyplynulo z logiky hudo bného obsahu 
a p ríbe hu. Jeho osobitý . žiarivý taliansky tenor sa čoraz zrete ľ
nejšie usadzuje v dramatickom odbore. farebné, kovovoznejú
ce tó ny najviac vynikli v expresívnych. dynamicky vypätých 
pasážach. Menej nosné, zrejme i vzhľadom na hlasovú indi
spozíciu boli tentoraz pianové roviny. Jeho výkon vygradoval 

Záber z galakoncertu Snímka M. Konlol'á-SIIIlllori 

najmä v Pucciniho áriách. kde exceloval v ári i CavaradO<;siho 
Recondita armo nia z opery Tosca. ale i v Madame Butterfly 
(Addio fi o r ito asil ) a v sugest ívnej árii Kalafa Nessun dorma z 
opery Turandot. Uznanie si za~lúži i kvantum prednesených 
sklad1eb. výrazne prevyšujúce obvyklý počet na podobných re· 
citálových koncertoch svetových spevákov. 

Viac než len sprevádzajúcim bol Symfonický orchester Cs. 
rozhlasu v Bratislave. ktorý dostal do~ť veľký priestor i na sa· 
mosta tnú prezentáciu. Jeho výkon pod vedením svojho ~fdi· 
ri genta O ndreja Lenárda znásobil mimoriadny zážitok z tohto 
podujatia . ' MARTINA HANZELO\'Á 



Stará hudba v popredÍ 
Konfrontácia rôznych pohľadov na jednu 

vec je vždy vzácnym katalyzátorom pohybu 
ľudského poznania aj v prípade, že cieľom 
nie je odkrytie defin itívneho riešenia či pri
blíženie sa k absolútnej pravde. Tohtoročné 

koncerty tzv. starej hudby v rámci Bratislav
ských hudobných slávností poskytovali širo
ké fórum prezentácie pre odlišné ná~o
ry a interpretačné spôsoby. Koncerty vy
tvorili príležitosť pre pozorovanie diferenco
vaných prístupov jednotlivých súborov, pri
slúchajúcich rôznym .. proti sebe" stojacim 
koncepčným východiskám ale i reprezentan
tom zdanlivo homogénnych smerov. 

uard Melkus - Sleafrlecl Pank 
'tarleaDobWovd 

Skvostom spfňajúcim najvyššie kritériá do
bovosti . štýlovej ve rnosti a poslucháčskej 
príťažlivosti sa mal stať koncert jedného z ne
storov historizujúceho interpretačného hnu-

Capella Savaria. 

tia . rakúskeho huslistu E. Melkusa , najmä ak 
mal pod chou také continuo ako gambistu 
S. Panka a čembalistku M. Dobiá~ovú (2. ok
tóbra). Ze sa tak nestalo, je obrovsko u ško
dou nielen pre interpretov. ale najmä pre pu
blikum, ktoré bolo núte né prijať skreslenú 
podobu :.autentickej" interpretácie starej 
hudby. Melk us je bezpochyby vynikajúci hus
lista , ovládajúci všetky techn ické pravidlá 
barokovej hráčskej praxe. agogické a artiku
lačné zvláštnosti i dobovú o rnamentiku. De
monštroval to v Corelliho Sonáte pre husle 
a b.c. (E dur op. 5 č. ll ) zabalenej do voľné
ho, ničím neobmedzeného, niekedy priam 
šokujúceho rúcha improvizačn ých diminúcií. 
Virtuozita však ostávala na úrovni bezpečne 
osvojeného remesla. Melkus čerpal zo svo
jich spoľahl i vo uložených zásob. nevyužil ich 
však k tvorbe nových hodnôt. Trio postráda
lo prirodzenú homogeni tu a spontánnu ·ú hru 
vyvierajúcu z pocitu spolupatričnosti h ráčov. 
Táto ad hoc-zostava bola zrejme napriek spo
ľah livému rytmickému fundamentu S. Pan
ka príčinou tempovej nevyrovnanosti najmä 
úvodnej Bachovej sonáty G dur a záverečné
ho Händelovho opusu (Sonáta F dur op. l 
č . 12). sprevádzaná popri tom značnými into
načnými výkyvmi huslistu. Rapsodická uvoľ
nenosť a veľkorysosť Melku ovej hry. ktorá 
zväčša nan'lžala na prísne hranice pravidelne 
pulzuj(tcej rytmickej kostry . našla vhodné 
uplatne nie v Biberovej Passacaglii g mol 
(z cyklu Rosenkranzsonaten) a v Tartiniho 
Sonáte g mol (Diabolský trilok). Melkus 
v nich ukázal kus svojej .. pravej tvá re" - spo
za virtuózneho remeseln íka prebleskova l ge
niálny umelec. pružne a cithvo narábajúci 
s rétorickými figúrami. jemne diferencujúci 
afcktové plochy. 

itapeUa Savaria 

Z podobného zomé ho uhla pristupuje k 
barokovej hudbe P. Németh, vedúci dnes už 
svetoznámeho maďarského ansámblu Capel
la Savaria. Koncert súboru (2. októbra) nú
kal okrem tradične .. lákavých" diel (Vivaldi : 
Sinfoniu in C. Koncert pre 2 nauty C dur, 
Tclemann : Tafelmusik - Suita in E) aj kurió
zum domácej proveniencie: Missu solcmnis 
J . P. Roškovského. Neobyčajne kultivovaný, 
absolútne čis tý a jednotný zvuk ansáblu od
kryl nové dime nzie starej hudby. Pomocou 
dobového inštrumentára a rešpektovaním 
všetkých dnes prístupných a dešifrovatcľných 
pravidiel barokovej inte rpretačnej praxe sa 
približuje Capalla Savaria k akémusi zvuko
vému archetypu. ktorý však nepredstavuje 

HŽ 
oprášenú muzeálnu matériu . ale logické 
a prirodzené vyústenie východiskovej kon-

ccpcie . Mohutný a homogénny zvukový prúd 
tradičného interpretačného idcál4 nahradzu
je súbor tlmeným komorným znením schop
ným znovuobjaviť a diferencovať všetky dy
namické a agogické nuansy. Jasnými, pric
zračnými kontúrami ohraničuje tutti a con
certino. zohfadt,uj(tc pritom dialogickú pova
hu jednotlivých nástrojových skupin . Miesto 
ve ľkých gt adačných oblúkov sa koncentruje 
na malé dynamické plochy, čím dosahuje 
plynulé striedanie afektívneho napätia 
a uvoľnenia . Pracuje virtuózne s fa rbou. nie
len vo Vivaldiho Dvoj koncerte s neopakova
teľným zvukom dobových náut , ale i v záve
rečnom Tclcmannovi. kde sa minuciózne fa
rebné odtiene spájali s duchaplne vypointo
vanými rytmickými kontrastmi. ' 
Najväčší rozruch a mnohé protichodné ná

zory vyvolala Missa solemnis pre soprán .. or
gan a orchester domáceho, ranoklasicistické
ho autora J . P. Roškovského. Oživenie tejto 
zaujímavej skladby je nepochybne vzácnym 
činom a ve rime. že sa stane impulzom k ob
javovaniu a sprístupt,ovaniu zatiaľ skrytých 

hodnôt aj pre domáce súbory. Tí , ktorí od 
diela - celkom oprávnene. súdiac podľa jeho 
názvu - očakávali slávnostný haydnovský 
lesk, boli zrejme sklamaní. Roškdvského 
hudba je čistá , skromná, zdržanlivá, zbflvená 
vonkajškových atribútov luxuriózneho štýlu . 
Vonkoncom však neupadá do šedej nezaují
mavosti a bezvýznamnosti . Celková dispozí
cia, spôsob narábania s hmotou a prostried
kami by sa možno lepšie osvedčili v omšiach 
.. per annum" . pater Roškovský sa však ani 
v dňoch sviatku nedokázal , .vyman iť z kože", 
a svoje sk ladateľské ambície prirodzene pod
riadil funkciám, ktoré považoval za prvotné. 
T(tto determináciu však nemožno považovať 
za umelé vytváranie prekážok: je zárodoč

nou blanou , v ktorej sa tento druh hudby vy
v(jal. To, že dnes, stra tou pôvodných funk
čných väzieb počúvame Roškovského opus 
s inými nárokmi , s inou skúsenosťou a v inej 
vzťažnej sústave. nic je spôsobené samotnou 
hudbou a nemôže viesť k jej odvrhnutiu ako 
bezkrvnej stereotypie. Roškovské ho Missa 
solemnis je v istom zmysle autentickejším 
prostriedkom preniknutia do každode nnej 
hudobnej praxe stredoeurópskych kláštorov 
ako reprezentatívne. ale predsa len výnimoč
né a nadpriemerné diela jeho ta lianskych 
a nemeckých rovesníkov. Je nielen zrkadlom 
snahy františkánskeho mnícha vyskúšať si si
ly v náročnom tvorivom akte. ale i širšieho 
duchovného horizontu. v ktorom sa tento akt 
realizoval. 

Zaujhnavé. že prvky .. solernnitatis" neboli 
zastúpené sólovým spevom. (sólistka Mária 
Zádoriová nemohla tak rozvinúť svoje jedi
nečné koloratúry). ale organom . Kým sa sop
ránový part uspokojil s asketickou deklamá
ciou slova a podnecoval skôr k meditácii . bo
hatá mclizmatika organa narú~a l a. doplňova

la a rozširovala introve rciu smerom ku kon
certantnej otvorenosti a napätiu. (Škoda. že 
organový part sa musel - inak výborným 
T . Szekendim - predniesť na spinete, ktoré
ho ostrý a .. svetský" tón vyčnieval z pôvodnej 
konrepcie die la.) 

lcapella Fldielnla 

b tom. že historizujúca in terpretácia starej 
hudby nie je suchou dogmou a muzeálnou 
uniformou. ale súhrnom mnohotvárnych 
sn{th a prí~tupov , presvedči l východonemec
ký súbor Capella Fidicinia (umelecký vedúci 
H. Griiss) . Na programe (3. októbrn) stálo 
koncertné uvedenie opery Orfeo Cl. Monte
verdiho . Ko ncert usilujúci o au te ntické pred
staven ie s uvítacími fanfárami úvodnej Tocca
ty, pripomínajúcimi barokové intermédiá. 
a s rozpr:ívačom-testom nepriniesol nijaké 
výrazné in t e rpretačné nóvum. Grussova kon-

cepcia sa nesnažila o jedinečnosť a originali
tu, vinula sa v intenciách dôstojnej harmónie 
a vyváženosti klasických gréckych proporcií. 
V porovnani s harnoncourtovskou ext rém
nou .. šokantériou" je táto interpretácia 
umiernenejšia , menej dráždivá, agresfvna : 
a výbušná. ale i menej zaujímavá a provoku
júca. Gruss volil pomalšie tempá, snaži l sa 
o väčšiu vyrovnan9sť dynamickej hladiny, 
obe toval teatrálny dramatizmus v záujme ly
rickej expresie . Skvelá Capella Fidicinia citli
vo a inteligen tne reagovala na prudké situač
né zmeny. a to nie vyzdvihovaníTM pote nciál
nych. v diele zakotvených extrémnych vášní. 
a le t lmen tm základného .. soundu" a rafino
vanejším prepracovaním drobných agogic
kých nuansov. Griissovu koncepciu rešpek
toval aj Spevácky zbor mesta Bratislavy 
v úlohe komentátora pružne sa prispôsobiac 
radostnej, bezstarostnej nálade prvého dej
stva, ako aj tajomným a pochmúrnym far
bám podsvetia, či katarznému záveru. Naj la
bilnejším prvkom pred&tavenia bol spevácky 
aparát sólistov. ktorý pozostával z kval itatív
ne odlišných. ncsúrodých hlasov. Spomedzi 
priemerných pastierov a nýnif vyni kla výbor
ná Messagiera (E. Wilkcová) , plasticky až vi
zuálne lfčiaca Euridikinu smrť . a predstaviteľ 
titulnej postavy M. Tucker disponuj4,ci priez
račným a pohyblivým hlasom schopným 
stvárniť najhlbší žiaľ , lyrickú meditáciu i vir
tuózne koloratúry. 

Sympbonla Peruslna 

. Koncert tal ianskeho súboru Symphonia 
Perusina (4. októbra) nás zaviedol na opačný 
pól súčasných interpretačných trendov baro
kovej resp. raf\Pklasicistickej hudby. Snaha 
o autenticitu a štýlov(t vernosť so zachovaním 
pôvodných nástrojov a znalosťou dobového 
estetického pozadia sa v Taliansku presadzu
je ťažšie ako v iných európskych krajinách. 
Jednou z pre kážok je azda silná autoritat ívna 
pozícia vynikajúceho telesa l Musici. ktorý 
sa stäva vzorom pre mnohé mladšie ansám
bly. Zdá sa však, že niekedy tento vzor pôso
bí skôr obmedzujúca, než by podnecova l ku 
kreatívnemu hľadaniu vlastnej ars poetiky. 
Výborne zohratý a technicky dobre vybavený 
súbor Symphonia Perusina (umelecký vedúci 
P. Francesctiinl) hral G. F. Händela (CoÍlcer
to grosso D dur op. 6 č. 5). C. Ph. E. Bacha 
(Sinfonia C du r Wq 182.3 č. 3) a J. S. Bacha 
(Husľový trojkoncert D dur BWV 1064, 
Brandenburský koncert č. 5 BWV L050) tra
dičným .. orchestrálnym" spôsobom s akcen
tom na exponované vibrato s l áčikov , stavbou 
veľkolepých architektonických celkov a širo
kých melodických línií, v ktorých niet miesta 
pre prácu s detailom. Dynamická hladina ne
ustále oscilovala medzi extrémnymi hodnota
mi pp a ff bez logickej koncepcie a opodstat
nenia . I keď ansámbel nepodal vrcholný vý
kon. treba jeho východiská rešpektovať ako 
jednu z možných interpretačných ciest , ktorá 
je stále schopná zaujať publikum a priblížiť 
sa k starej hudbe zo zmyslovej. ,.hedo nistic
kej" strany. 

ZUZANA CZAGÁNYOV Á 

Wiener Akademle 

Súbor Wiener Akadcmie (S. ok tóbra) tvo
ria veľmi kvalitn í inštrumentalisti, najmä slá
čik ú ri. na koľko u starých dychových nástro
jov už samotné ladenie je pro~lematické -
v podstate v každej skladbe nczneli najčis tej 
~ ic . S tým sa však pri realizáciách historickej 
hudby počíta . Martin Haselbôck, umelecký 
vedúci úboru si počínal ako znalec proble
matiky. ktorú prezentoval so suverenitou 

Capella Fidiclnia 

progresívne mysliaceho interpreta (vychá
dzajúc z vlastných organových skúseností) 
i dramaturga. zvoliac klasicistické kompolÍ
cic kompo nované pre .. mladšie" - technicky 
vybavenejšie dychové i s läčikové nástroje . Je 
odvážne i n terpretovať vi rtuózny Ditt e r~ov 
Koncert pre husle a orchester D dur na baro
kových husliach a Haydnovu Symfoniu G dur 
Hob. 117 so starou dychovou sekciou. Rané 
opusove čís lo HaydRa to však ešte dovoľuje 

a súbor svoj u úlohu zvládol čest ne i keď na 
hranici možností nástrojov i sólistu . Huslista 
István Ke rtész by sa bol iste lepšie prezento
val na súčasnom majstrovskom nástroj i. Je 
muzikálny. technicky zdatný. avšak celkovú 
koncepciu značne narúšala nástrojová nedo
konalosť (výšky). Martin Haselbôck sa pred
stavil v Bratislaye viackrát ako organista . Pa
trí k experimentujúcim. originálnym inter
pretom . V minulosti prekvapil najmä v Ba
chovi. Svoje exaltované. excentrické dirigent
ské gestá podriaďuje hudbe . Jeho koncepcia 
stavia s íce na príliš exponovaných tempách. 
ale umelecky je akceptovateľná. 

Ako sólista sa prezentoval v Brixiho Kon
certe pre organ č. l . Zahral ho vo svižnom 
tempe. so striedmym výrazom (najmä poma
lé .Adagio) a s efektnou technickou brilan
ciou. Ako organista i umelecký vcd(lci Wie
ner Akademie zaujal sviežosťou . dynamic
kosťou a štýlovou interpretáciou. 

Wiener Akademie po Bachovej Suite č. l . 
Dittersovom Koncerte pre husle a orchester 
D dur, Brixiho Koncerte pre organ a láčik y 

na záver predn iesla Haydnovu Symfóniu 
G dur. l lob. 117. 

ETELA ČÁRSKA 

Fllhannonick.í virtuózi Berlín 

l keď od juhilejného festivalu :.a čakalo vmc 
hviezd svetového pódia. záverečné d111 priniesli čo
-lo aj pre najnárm'nej~ích . Medzi najlcp~ie počíta
mc vy:.túpenic Filharmonických virtuózov Ocrlín 
( IO. októhra) - trinástich sólisl<lv. ktor i ~VOJe tvori
vé amhície zu~viitili komornému muzicírovaniu 
v lom najči s tej šom slova zmysle. Tónová či~lOla , 
priezračná zvukovli vyrovnanosť a homogénno~i, 

svietivosť slúčikov, koncepčné my~lenic . difercneiá· 
cia povahy každej hranej skladhy ... a úal~ic .. naj" 
hy mohl i pokračova( pri analyt ic~om pohľade na 
charakter ich interpretačného tukop1,u. Ortodoxn í 
znalci môžu namiewi voči sláč ikovým úpravám. na 
ktoré upozon\uje už propagačný materiál ako na 
dramaturgické špecifikum sí1horu. Komu je Verdi
ho Sláčikové kva rteto c mol hlízke v originúl i. iste 
hudc ma ť výhrady voč i uvádzanej podobe - aj keď 
vynikajúco interpretovanej. no pred;a len čias toč· 
ne strácaj úcej preh ľadnos( vo vedení hlasov a výra· 
zovú jednoznačnosť . V rámci vystúpenia Fii harmo
nických virtuózov tvorilo najslahšie ohnivko práve 
spomínané kvartelO i keď z hľadi;ka dramaturgic
kého zaujalo a pre poslucháčov holo objavom. Na
pokon každo'1 skladba - až na Mozartovo Diverti
mento D dur KZ 136 - hola aspoň čiastočným pri
spôsohením zloženiu .súhoru. l sláčikov{! uprava 
Sexteta z opery Capriccio op. !!5 od Richarda 
Straussa hola z l<lhoto rodu. Názor jedinečného 
tvorivého kolektívu fo rmuje sa každým dielom , vy
chádzajúc z jeho podstaty, koriguj í1c ho do homo
génneho tvaru . Vzťah vi rtu<iznej zložky je v prípa
de tohto súboru vo vzácnej zhode. Ncfrekventuje 
jeden z komponentov. ale všetky harmonicky vy· 
rovmíva. Vn virtuóznom Mozartovom Divertimen
te D dur KZ 136 nepodporoval brilantný les. zakó· 
dovaný v partitúre. skôr .. akadcmiznval", no s mie· 
rou muzikantskéhn vkusu a umeleckej presvcdči 

vosti. V Schiinhergovej Zjasnenej noci , hohatcj na 
myšlienkovu obsažnosi, prezentoval vlastný intcr
pretačno· tvorivý rukopis. Vychádzajúc z povahy 
jednotlivých čas t í súbor dôsledne diferencoval vý
razovú ;féru ' virt uozitou inštrumentálneho cítenia 
- zdôraznil ušľach t ilý pátos romantizu júccj kanta
hility- ~ nadh ľadom a zmyslom pre vk u~ . Filharmo-. 
nickí virtullt i nahrajú na efekt - tvorivým angažo
vaním dnknmponúvajú partitúry v 7myslc vla~lné

ho rukopi,u. 
ETELA CÁRSKA 

Pokračovanie na str. 6 
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S LOVENSKÉ 
PR 1( 1\t:II í:RY 

Slovenská tvorba má v dramatu(gickej 
skladbe festivalových koncertov svoje miesto 
a logické opodstatnenie. Ci ide o reprízové 
alebo premiérové uvedenia skladieb, vytvá
rajú vzorku našej domácej hudby a v kontex
te medzinárodného festivalu môžu - naprí
klad zahraničnému hosťovi slúžiť ako vodít
ko. kľúč k dešifrovaniu hodnôt národnej hu
dobnej kultúry . 

Ak zaostríme na premiéry - uplatnenie na
šli hneď v úvode festi valu . Na predféstivalo
Vtl premiéru Iris Szeghyovcj (HŽ č . 21) ply
nule 'nadviaza l Zborový koncert (28. septem
bra) , v ktorom účinkovalo naše osvedčené 
profesionálne teleso, spevácky zbor SĽUKu 
so Štefanom Kl imom , jubilujúcim dirigen
tom, ktorému bola otváracia zborová pro
dukcia venovaná. Priebeh programu bol um- . 
ne navigovaný k dvom záverečným premié
ram. Po klasickej hodnote- ktorá nesklame 
a ktorá leskom živej stálice poteší - Trávni
ciach Alexandra Moyzesa , zneli Tri piesne 
z Gemera od Ivana Hrušovského, kompozí
cia vytvorená zdatne, s dôvernou znalosťou 
zborovej sadzby a vokálnych ansámblových 
špeciálností. Bartókové Štyri slovenské ľudo
vé sa zaskveli v plnej kráse svojej bizarnej 
jednoduchosti . Cieľom programu boli naj
skôr Spievanky Tadeáša Salvu , materiálovo 
nasýtené a odvodené z chronicky známej ľu
dovej piesne. Nie je ľahkou úlohou byť au to
rom prconívajúcim veľakrát prcoraný terén , 
akým je napríklad táto pieseň , o ktorú opre
lo svoju (viac i menej) tvorivú pozornosť 
množstvo autorov ... Salva je v Spievankách 
skrz-naskrz vo svojom teritóriu - uvoľnený. 
spontánny. Ľudský hlas je pre jeho hudobné 
vyjadrenie azda tou najúrodnejšou a naj
in~pi ratívncj~ou pôdou , folkló r zas bazálnou 
rovinou, z ktorej vyklíčilo jeho kompozičné 
ego. Spievanky sú salvovsky vykresané 
z poddajného materiá lu , ozvučené množ
stvom nápadov. Prostý základ ľudovej piesne 
je prvotným východiskom , jej citáty sú pilie
rom k ďalším autorským pojcdnaniam, mo
difikáciám a tvarovaniam. Salvovc Spievan
ky sú jedny z jeho vydarených spievaniek, 
nic su v~ak zanedbateľným popcvkom (,.spie
vankami ") v rade vytvá raných. Sú kryštá
ľom, nepredvídateľne prostým a originál
nym. 

V zvláštnej (aj keď z iného brehu) duchov
nej príbuznosti pokračoval premiérový prí
spevok Ilju Zeljenku. Vokálna poéma na 
fragment Bottovej smrti Jánošíkovej pre mie
šaný zbor, t rúbku (K. Roško) a tympany 
(F. Rek). Predstavovala vygradovanú kótu 
sfukárskeho programu, kompozičnú hodno
tu , ktorá jednoznačne nadchne a vtiahne po
zornosť ako interpreta . tak posl ucháča. Bot-

Slovenský 
. : . . 
: . . \. ·. . . 

' . 
•' . komorný orchester 

E~lc '>kôr ako zaznie hudba . publikum nadšene 
aplauduje warchalovcom. akoby sa ďalej ncsnažilo 
ani hodnoliť. iha odovzdane prijunať. Toto konšla
lovanic sa tyka aj V)'-lupenia Slovenského komorné
ho orchestra ll. októbra. Obecenstvo rovnakou 
m1erou preJavovalo uriazcň SÚbOrU pri každom ČÍS
le, aj keď nešlo o rovnakú kvalil u odvede ného vý
konu. Je prirodzené. že jedno dielo viac, iné menej 
inšpiruje in1erpre1ov. , 

Richterova Sinfonia in B č. 3 pall'f k warcha lov
ským .. lrvalkám". Táco ča!>IO hrami (i nahrávaná) 
~kladha je wojim charak1crom hlf7ka ich inlerprc
cačnému nacurclu : ;,trhne ;,úhor a za rezonuje i v pub
liku . l lrali ju ~ku1očnc dohre: s chuťou . leskom. su
vcrc nicou. To už nemožno ;, cakou istocou 1vrdiť 
o Vaňhalovom Koncerte pre husle, čembalo a sláči
ky. ll udha nic je natoľko strhu júca. najmä nalurelu 
A. š estákovej nic práve vyhovuj Lita . Plnokrvná hu
dobníčka. ?vyknutú hrať a preze ntovať sa, dosiala 
tu popri zvonivom. frckvcn10vanom čembale Elí
biety Stefanskcj skromnejšiu príležilosť : naznačiť. 
či v lepšom prípade dopovedať kantabilné oblúky. 
Teda nic hrať . ale skôr >i spoločne zamuzicírovať. 
Svojho vinu<izncho pan u !>a suverénne držala čcm
hali,lka. Po1vrdila svoju zručnosť. šlýlovú o rie nlo
vano'>ť a panncrskú interpretačnú prispôsobivosť. 

Še\láková takúlo príležitosť ncdo;,cala. 
Symfónia pre s láčiky Jitfho Pauera nevyniká 

my~lienkovou iskrou. je skôr zručne nakompono· 
vamlll neoklasicislickou skladbou. Warchalovmu 
orchestru vyhovuje . Spevné línie ľudových inšpir{l
cií. dynamické gradácie 1voria 7ákladný výrazový 
maccriál. Pre interprclov je napí;,aná vďačne. 

Dvofákovu Serenádu pre :. l (lčiky E dur op. 22 
hn1l orchesler s 1ypickou warchalovskou vervou 
a rado'>l nou 1vorivou iskrou. l keď sk romným in
~trumencálnvm obsadcrfim nemôžu dosiahnuť žia
danú lvuko~ú plnosť a výrazovú zomknu1osť , ich 
predvedenie bolo imponujúcc. 

Bohdan Warchal výlučne če;,kou dramalurgiou 

tova epická poéma, čoby predobraz, tvorí 
len akúsi vonkajšiu myšlienkovú kontúru , 
v hudobnom tvare naplnenú novými zmysla
mi , súvis losťami. Je to hudbou prerozpráva
ný príbeh, už ani nie tak fixovaný na jedinú 
ko nkré tnu heroickú bytosť , ale príbeh zovše
obecnený, odvíjajúci reč symbolov. nových 
zmysluplných tvarov. Mimoriadna je v súhr
ne kompozičných charakteristík dramaturgia 
Skladby (tu možno bez ostychu hovoriť o psy
chologickej velič ine), s koncentrevanou for
mou, dynamickou krivkou par exelle nce . Je 
to vlastne ukážkový hudobnodramatický 
útvar v kocke. (V súvislosti s prcmiérovanou 
Poémou napadla mi - ani nie tak mimocho
dom . myšlienka na mimoriadne živý a úspeš
ný opus, pred rokmi autoro m vytvorenú Mu
sicu slovacu - je to však le n .. vzdušná" para
lela ... ) 

Obaja autori Salva aj Ze ljenka svoju rolu 
premiérového hostiteľa zopakovali - s va
vrínmi opustiac vokálne pódium -obaja ex
ponoval i komornú inštrumentálnu novinku. 

Zeljenkova Sonáta - balada pre violu a kla
vír (30. septembra) je zvláštnou skladbou , 
v kontexte súčasného skladateľovho mysle
nia predstavuje akýsi synte tizujúci bod (č i 
skôr kontinuálnu krivku) dvoch uzlových 
e táp. Účtovanie z rokov sedemdesiatych je 
tu reprezentované ohliadnutím sa za prcg
nantnou štrukturálnou jcqnotkou , tzv. bun
kovým základom, ktoré je umocnené veľko
rysým bohatstvom výrazovej škály (roky 
osemdesiate) , klasickou rozvahou a zároveň 
osobitou architektonickou uvoľnenosťou. Po 
sólových Troch kusoch je Sonáta - balada 
ďalším zásadným autorovým príspevkom do 
pome rne ~ t riedmeho počt u violových skla
dieb. A vychádzajúc z predpo kladu . že inšpi
ráciml k ich vzniku je interpret ačné maj
strovstvo - s abolútnym prienikom k myšlien
kovej podstate kompozície (Mi lan Telecký 
a Helena Gáfforová), iste nebude táto pre
mié rovaná skladba poslednou violovou ... 

Tadeáš Salva bol zas oslovený i n terpretač

ným umen ím Petra Toperczcrá. preňho 
skomponoval Var iácie pre klavír (29. sep
tembra). O klavírne skladby zas naopak- nie 
je rltldza - preto aj formulovanie v tejto in
štrumentálnej zóne auto rov často provokuje 
ku klono m vybrať sa na expedície za hranice 
poznaného . V Salvových Variáciách c ítiť ten
ziu zrejme tohto pôvodu . Skladba vyrastá z 
po merne asketického tematického materiá
lu , ktorý v priebehu variačného procesu mé
ní významové ťažiská: prvotná askéza 
a ť1 sporno~i a premení na rozohratý až hek
ticky vypätý tvar, iažiaci z maximálnych tech
nických a dynamických nást rojových požia
daviek. Z vuková predimenzovanosť tvorí 

Akadém.ia sta~ej hudby - T. Grindenkovová 

chce l zrej me dcmonšlrovai myšlienku čcskoslovcn· 

skcj vzájomnosti . Myslím . že mohol zvoli ť aj adek· 
vítlnejší výber- i keď by nebol iba z 1vorby českej . 
Na fcstivalovom pódiu Warchalovi išlo vždy o in
lerpretačnu a umel~ckú prczcncáciu svojho súboru. 
A vzhľadom k ďalšej pre>lavbc: (či dopfnaniu čle
nov hm.fovcj >ekcie) cíl iť dh:' i ;,~ é rezervy v Iónovej 
homogénno>ti a zvukovom le;ku . 

Publikum buráca. škoda. 'c: .,a c:'tc nenauči lo di
ferencovať . Najväčší po1le'k v 1011110 prípade si 
za>lúžili prídavky (Ai r z 111. Sui1y J . S. Bacha) 
a l . časť zo Sukovej Slúčikovej 'crcnúdy)- pomalé 
ča,l i. v kcorvch zasvieli li warcha lov;,ké s l ilčiky. 
• . ETELA ČÁRSKA 

Moskovský súbor Akadémia starej hudby pod ve
den fm Tatiany Grindenkovovcj ( 12. oklóbra) bol pre 

• Zasl. um. 1. Zeljenka ďakuje interpretom jeho premiéry Sonáty-balady pre violu a klavfr 
M. Teleckému a H. GáfTorovej Snímka M. Kordov~lmkoví 

akési iri tujúce pozadie. ktoré zabraňuje bez
výhradnému akceptovaniu Variácií. Salvova 
fantazijnosť tu prerastá hranicu spontánnosti 
vyj adre nia. príznačnú najmä pre jeho vokál
ne myslenie. 

Ak by sme chceli poráta ť len slovenské 
skladby, ktoré súvisia s tematikou druhej 
svetovej voj ny, výsledkom by bolo úctyhod
né číslo. Keby sme však chceli a dokázal i dô
sledne dešifrovať hÍbku a ozajstnú pravdivosť 
tvorivého postoja- čís lo by sa iste prekvapi
vo zredukovalo ... Aj dnes, š t yridsaťpäť ro
kov po vojne je myšlienka na vojnové utrpe
nie a hrôzy dostatočne si lným a burcujúcim 
stimulom - presvedčil a o tom ďalš ia premiéra 
(6. októbra), nová skladba Mira Bázlika 
Canticum Jeremiae pre soprán, basbarytón, 
mie~aný zbor , husle a s láčikový orchester. 
Prostredníkom na verbálne sémantické vyja
drenie myšlienky sú fragmenty (úprava Ivan 
Valenta ) biblického textu . Jercmiášov nárek 
nadobúda v priebehu š t vorčasovej Bázliko
vcj skladby ústrednú symbolickú hodnotu ; 
nejde tu už vskutku o liiment starozákonnej' 
proveniencie, ale o jeho transformáciu do fi
lozofickej nadčasovosti. Je nárekom nad bez
útešným kynožcním hodnôt, poti craním ľud
skosti, krutost'ou, nemilosrČiným .. zákonom 
silného" ... Presvedčivosť, s akou Bázl ik v tej
to skladbe prehovorí je neomylným svedec
tvom autentickej motivácie. koreniacej vo 
vlastnej skúsenosti a znovuprcžívaní otriasa
júcicli vojnových obrazov. V prcmiérovancj 
skladbe autor nadviazal na spoľahl ivé .. spoje
nic" jeho Cantica z roku L972 (nevedno pre
čo z času na čas prerušované). Toto nové 
Canticum (Jercmiae) evokuje jeho príbuz
nosť nielen duchovnou atmosférou (azda ešte 
na vyššom, dokonalejšom stupni). rodom 
(približne v obsadení). ale aj použitým hu
dobným arzenálom. prostredníctvom ktoré
ho sa súčasný autor originálne vyznáva z po
korného obdivu k hodnotám (sadzba . citáty
komentáre k nim , formové čle nen ie. pôdo-

S nímky M. Kordm·á-Šim"ová 

mnohých po>luch;íčov i>IC príjemným prekvape
ním. hoci - už sme si mohli zvykn[n' na to. že aj 
v lcjto i nlerprecačncj oblasli k nám zo ZSSR pri
eh{ldzajú mimoriadne kvalily (~pomeňme le n >Úhor 
l lonu' rnu,icu>). Akadémia predviedla exkluzív
ny. ba až exlravaga nlný program. kcorý by na prvý 
pohľad mohol zaujal len .. fajn~mekrov", ale pred· 
viedla ho lak. že presvedčila v~e lkych. Len úvodná 
Sui la G dur Fech1schulc J . l l. Schmclzcra a prvä 
~k ladba po prc>távke - balclnú hudba z Lullyho 
opery Arm ide sa čiasločnc vymykali z celkového 
rámca humorného až parod icky lade ného koncer
tu . ĎalSie sk ladby - Te lc mannova Sui la G dur La 
Bizzarc. fašiangová paródia Banalia l l. l. Biben1, 
Capriccio >l ravagan le C. Farinu a Divcnim<.:nlo 
S:1nkovačka Leopolda Mozana - poskytovali do· 
'> lalok prie>~nru interprc10m i posluch;1čom na vyži
tie .,a, pobm cnie. ;,prílomnili žáne r paródie. aunos
féru dobovej zábavy. Súbor v prevažnej viič\ine pa
rametrov vytnáva .. harnoncounov;,ký" model prb· 
lupu k 'larej hudbe (ladenie. lvorenic 16nu. aniku
lácia, oztlobovanic, široký register výrazu - afck-

rys ... ). ad celým naštudovaním sa zaskveli 
sk ve lf sólisti - opäť M. Hajóssyová a S. Kop
čák , s výdatnou spoluprácou V. Simčisku. 
Slovenských madrigal istov vedených L. Ho· 
láskom a orchestrom Camerata slovaca s di ri· 
gcntom V. Málkom. 

Od premiér vrátim sa ešte k jednému pro· 
gramu. Pod názvom Koncert Zväzu sloven
ských sk ladateľov a koncertných umelcov. 
stre tl i sa v Moyzesovej sieni SF (29. septem
bra). v pokročilej večernej hodine (22.00) 
štyria interpretovaní slovenskí (nie všetci 
osobne) a jeden moravský autor. Nás- zišt
ných aj nezištných - poslucháčov bola ozaj 
len h ŕstka (presilovka .. postihnutých" na 
pódiu). Možno sme si všetci kládli v duchu 
podobnú otázku o tomto čude ... Zneli hod
notné skladby - Benešova výborná Sonáta 
pre violončelo, Fcrcnczyho klasická Hudba 
pre štyri sl áčikové nástroje, bola tu aj pre· 
miéra - Salvove klavírne Variácie a opäť ne
sklamal ani Milan Novák svojimi dychovými 
Akvarelami - o interpre t ačných vkladoch ani 
nehovoriac, s tačí menovať - J . Podhoranský. 
Moyzesovo kva rteto, P. Toperczer. Sloven
ské dychové kvinte to. Ale - ktovie prečo 
práve táto konštelácia?.Azda zo sentimentál
neho vzťahu k zákonitostiam veľkej aleatori
ky? A ako zjavenie sa v tomto náhodilom 
stretnut í ocitla 3. kl avírna sonáta Miloslava 
lštvana (jej kvality týmto nechcem spochyb· 
niť - naopak je to zrozumitel ná, spoľahlivá 
hudba , navyše zaznela v peknom stvárnení 
J . Kolmanovej). Všetko to akosi pripomína
lo bleskový alarm , aj keď treba priznať, ko
nečný rezul tát nedopadol zle. Ale. Aký je to 
pre nás úspech , či prínos? Musí sa naša tvor· 
ba priž i vovať na (našom) fcs tivalovom pódiu 
v póze zasunutej . málo povšimnutcj (i ked 
spanilej) Popolušky? Nic je táto .. čiarka" na 
kon to splne nej podÍžnost i mcdveďou službou 
našej národnej hudobnej kult úre ... ? 

LÝDIA DOHNALOVÁ 

10v). nepoužíva napríklad črevové slruny. niek10ri 
členovia hn1jú dokonca modernými s lá čikmi . Ví· 
:.lcdok však vôbec nczostava na polccs1e. naopak· 
-ukazuje. že :.pojcnic historizujúccho prí;cupu :. ne· 
fal\ovaným muzika ntslvom, profcsiomílnej poučc· 
llCJ>Ii (v lom naj lepšom zmysle \l ov;~) > rados10u 
7 hry môže priniesť. le n jednoznačne: poziiiVIl) l)· 
>ledok. bez akýchkofvck pokusov o vykop:Íianic či 
oživovanie reliktov . Radosť z hry a vc>ch>'l (čia,. 
ločnc zakódovanú už v dramalurgi i) sa podarilo 
hráčom pren iesť i na posluch(lčov . 

Dušou :.úhoru je T. G rinde nkovová. vynikajúca 
hu>listka. už dávno nic .. ex-partnerka" '>l <hncho 
G. Krcmera. ale výrazná. plnokrvmí umelecká 
osohno>ť. k co rá dáva zúkladnú pečať 1cfmi kuh110· 
vanému. kuhúrnemu zvuku rovnako poc1i1 o Zm)\· 
ľajúcich a 1voriacich hr:íčov. Vý>lcdný dojem hol 
cel ;,1 v ý a prc>vcdč ivý . Rcgi>ler .,úhoru 11ahal od 
.. harnoncourcov>kcj" lvrdmti, dN1o>1i (na jej zdú· 
raznenic použil i i ncprcdp ísm>ý hu hon) po graciôz· 
nm.ť mc nuccov v Tc lcmannovi. či evidcnlnc inak. 
.. na francúzsky spôsoh" zahraného Lullyho. Dr" 
no\i, v tomiO prípad~ parodická. len podponla 
pravdivý dojem z takých cx1 ravagantnos1f ako 1m1· 
covaný .. krčmový zmälok" v Bihcrovej Baualu -
v 1cjto donovej .. veľkej alcalorikc" 1dc o suča~nc 
znenie nickofkých fudových melódií v rôzn)Ch u~ 
ninach. mclrc atď.) proven ienčnc z rôtn) ch kul<» 
monarchie. a 1011110 mics1c vôhec nc1adí, 1nol•• 
spoznáme pi,cseň známu z ViciGri.,ovcj 1ahula1úry 
Ne cakcs my mluwe l, č i >l rcdocuníp>ky rozlircnú 
l'udovú Bcrgamasku . Podobné vyhr01cné "v:írnc· 
nic na~lo aj .. mňaučanic" vo Farinov,Hn capricciu. 
ale na opačnom výrazovom pcíle au1cn1ické naJl<~ 
dobenic organového 1rcmulan1u. či 'panic"kcj g1· 
ta ry. S úhor predviedol maximálny vywzo1) roz:.ah 
aj na cakomlo homogénnom 1ypc programu ... \'lá· 
>Ok" prcsvcdčivosti chýbal a7da len pn) m d1om 
ári:ím zo Schmclzcra. kde by sa ži;~d;~ lo lrochu 11ac 
ozdobovania pri rcpc1íciách. 

Konce rl ukázal. že priestor Moyzesovej >icnc je 
podscatnc pri lichavcjší pre 1cnco 1yp ;úboru a pri· 
stu pu k starej hudbe ako napríklad Koncerlná ~icil 
SF. Vlastní toliž akustiku. k1orá dokáže pod:n l~l· 
ky jemné nuamy zvuku, dovofuje čo najhli111 kon· 
1ak1 poslucháča s inlcrpretom. V cnmw pnpadc 
1cnco kontakt určite vznikol - nielen na zakladc 
programu. Dokladom toho ;,te nebol len pnda11ll.. 
ncsúci sa v duchu a charaklcre celého kouccrtu • 
Vivaldiho Conccrco B dur. 

LADISLAV 



Ko 
Putuj(ac ,.od prístavu k prístavu" festivalo

vých podujatí, napadla určite nielen mňa 
mySlienka na starý. osvedčený slogan. Menej 
niekedy býva viac ... Je chvályhodné (n ieke
dy až dojemné) ako sa rady priaznivcov festi
valu rozrastajú. Každý sa snaží byť uži točný , 
pri~pie ť svojou mincou. Myslím si, že kacír
ska myšlienka o nadbytočnosti jedného 
.. koncertného" priestoru je nielen mojim vy
nálezom, ale každého počujúceho posluchá
ča (aj 30. 9.) v Sieni Ústredného výboru Slo
' enského zväzu žien. Zapožičanie tohto 
priestoru na koncertné, navyše festivalové 
účely je počinom dosť neuváženým. Keby ne
bolo napríklad produkcie ta~ých interp~etač
ných osobností akými sú violista Milan Telec
ký a klaviristka Helena Gáfforová, tak by 
v tomto antiakustickom, hluchom priestore 
asi sotva pub likum dokázalo ocen i ť sonátovú 
exhibíciu rozličných skladateľských indivi
dualft. Prvou bola Sonáta Es dur J . K. Var)
hala, s príznačne klasickým prehfadným hu
dobným pradivom. Rcbecca Cla(ke (l 886 -
1979)·jc skladate ľkou dostatočne neznámou, 
preto jej Sonáta znamenala okrem úspechu 
aj prekvapenie - z odhalenia ani netušených 
kompozičných hodnôt. imaginatívneho obsa• 
hu. profesionálneho rukopisu. Po spomína
nej Zcljcnkovcj premiére Sonáty - balady 
(str. 6) program vygradoval v Hindemithovej 
Sonáte pre violu a klavír op. 25 č. 4. 

A znovu sa- bez zbytočného plytvania su
perlatívmi žiada vyjadri ť obdiv na· adresu 
oboch umelcov. Dokážu.aj pri prckážkových 
podmienkach pripraviť umelecky nasýtený 
zážitok. 

LÝDIA DOHNALOV Á 

Daniel Roth Snímka M. Ko~dová-Šimková 

Umelecký výkon francúzskeho organistu 
Daniela Rotha ( 1. IO. o 10.30 hod.) pat ril 
k vrcholným zážitkom jubilejných BHS. Je 
chválou dramaturgie. že organ získal svoje 
mie~ to na festiva le a v ostatných rokoch sa na 
jeho pódiu predstavili sólisti svetovej úrov: 
ne. Po Gastonovi Litaizovi toho roku opäi 
vynikaj(aci Francúz! Organista. ktarého in
terpretáciu charakterizuje jedinečnosť hu
dobníka . Je osobnosť nasýtcná talentom. in
teligenciou. techn ickým pcrfekcionalizmom. 
Rothova vcľkosi nic je v exponovaní seba. 
svojich osobitých názorov (i keď nic v jed
nom prípade prekračuje rámec klasického 
spôsobu interpretácie). Zostáva akoby v úza
dí. no v hudbe cítiť jeho jednoznačnú muzi
kalitu , vkus, tvor ivosť. Ncosl ňujc excentric
kou cxa ltovanosiou. jeho umelecký fenomén 
dokáže tvo riť rôzne bohaté podoby interpre
tovaných diel. Roth vníma predovšetkým 
hudbu a cez ňu autora. Hľadá s ním s tyčné 
body. ktoré prem ieňa na výpovede o podsta
te bytia . na fi lozofiu poznania. Jeho prvot
nou fi lozofiou je pokora. úcta. Žiarivým vzo
rom pre Rotha je Albert Schweitzc r. humán
ny. pokorný človek - umelec. Táto asociácia 
vzniká hneď pri prvých taktoch jeho vyst(apc
nia (upozornil na to i bulletin) . Hrá najradšej • 
Francúzov. v úcte má- ako každý organista
Johanna Sebastiana Bacha .' S pokorou sa za
hfbil do textu jeho chorálovcj prcdohry 
O Mcnsch bcwcin dein Si.inde gross ... BWV 
622. s rozvážnou vyrovnanosťou . bez pátosu, 
nadsadéného tempa (skôr pomalšieho za 
14'35) zahral originálne narcgistrované Ba
chovo Prelúdium a fúgu c mol BWV 548. 
v ktorom zvyčajne používané mixtúry by je-

, 
or .. e 
ho koncepcii prekážali . Zvukovo vypointo
vané Fina le z vlastného autorského Te Deum 
zdôrazňovalo hudbu príležitostnú, brilantne 
gradujúcu slávnostný bohoslužobný obrad 
(je titulárnym organistom v St. Sulpicc v Pa
ríži) . Je inšpi rované gregoriánskym chorä
lom. postavené na improvizačných ukazova
teľoch . Svoje kvality obhájil i na fcstiva lo
vom pódiu, keď si z prcdlo~cných tém z pub
lika vybral dve. Krátku rytmickú Ooskulu 
a k nej inšpirat ívnu slovcnsk(a ľudovú pi eseň 
Ej, padá, padá rosička ... V takejto priamej 
improvizácii potvrdil nielen manuálnu znač

nosi . ale i kompozičnú invenčnosť . improvi
začnú pohotovosť. registračnú nápaditosť. 
okamžitú nástrojovú orientáciu. Vznikla tri 
násťminútová kompozícia, poznačená fra n
cúzskym rukopisom, opierajúcim sa o veľké 
vzory- Widora, Vierneho. Messiaena, Fran
cúzi tvorili dominantu jeho bratislavského 
recitálu. Widor - Saint-Sačns - Franck -
Roth v ·kompozíciách odokryli svel farebné
ho myslenia, zá konitostí nástroja v súlade 
s jeho maximálnymi dispozíciami . To, čo pla
tí o interpretačnom majstrovstve Rotha vše
obecne, zúročuje v každej skladbe osobite. 
Zachovávajúc zákoni tosti rukopisu každého 

·autora zostáva verný svojmu presvedčeniu 
o hudbe, skladateľovi . tvorivej interpretáci i. 
Preto hrá Bacha predovšetkým s pokojom 
a pokorou. Francka oslovuje striedmosťou 
vkusnej farebnej registrácie. Widorovi !;lC

upiera ohr'ostroj nápaditostí a bri lantnej 
zvukovej plnosti. Rozumie im . poznajúc fi lo
zofi u ducha ich hudby, pretože sám je osob
nosťou . 

Je náročné (a v tomto prípade sa mi zdá i 
zbytočné) kumulova ť chvály. V podstate ide 
o radosť zo s)).utočncj hudby. ktorú poskytol 
francúzsky organista Daniel Roth. (Záznam 
koncertu možno počúvať l . l l . 89 na Devíne 
o 20.45 hod.). 

ETELA CÁRSKA 

Festiva lové stretnut ia s SKO Žilina (3. LO.) 
malo svoje atraktívne i n te rpretačné i drama
turgické zázemie. Predovšetkým v osobe ja
ponského dirigenta Hideaki Mutóa, sopra
nistky Keiko Mutóovej a kompozície Jutaka 
Makinoa nesúcej názov Joruri. Išlo tu v pod
sta te o fantáziu pre klavír, sl áčikový orches
ter a bicie nástroje (klavírny part stvárnila 
Jaéko Jamanéová). 

Makino vo svojom klav írnom koncerte, 
o ktorom sa dozvedáme, že je preštylizova
ným typom japonskej balady, frckvcntuje 
predovšetkým sonorickú ·a expres ívnu pole
mi ku medzi klavírnym partom, s l äčikovým i 
a bicími nástrojmi . Uprostred tohto vzruše
ného a rozbúreného hudobného diania stála 
malá meditatívna vízia. ktorá nastolila ~vet 
zvn(uornených predstáv a zážitkov. Toto roz
j ímanie preťa la ako blesk nová motorická 

* pulzácia. Dramatická struna sa opäi napla, 
no do hudby sa dostalo zrazu i ve ra známeho 
balastu. Až záverečné rozjímanie nastolila 
opäi výsostne svojský typ hudby s neočaká
vaným akcentom na tematickú zložku. Inter
pretácia tejto hudby. ktorá vznikla v roku 
1986 bola pútavá a presvedčivá. 

Nemalým rozčarovan ím však bolo predve
denie Mysl ivečkovej Árie in Dis pre soprán, 
lesný roh a orchester - najmä čo sa týka 
stvá rnenia sopránového partu. Vokálny pre
jav K. Mutóovcj postráda! potrebný sviet ivý 
lesk. Jej frázovaniu chýbala kontinuita. jed
notiaci tok. takže očakávaný zážitok zo skve
lej Mysl ivcčkovcj hudby tak trochu vybledol. 

V období istej umeleckej stagnácie SKO 
boli sme právom zvedaví na int e rpretačný 
výkon tohto orchestra v Schubertovej Symfó
nii č. 5 B dur O. 485. Japonský dirigent 
H. Mutó pripravil na tú to úlohu vel' mi dobre 
orchester SKO. Najmä po stránke technic
kej ; no jeho koncepcia pôsobila stati cky. 
Tempá boli pochopené s metronom ickou 
strohosiou. bez rubát, bez neopakovateľné
ho momentu vzrušenia a uvažovania nad 
hudbou. Mutó nevyužil veľké príležitosti po
h ra ť sa so Schubertovou hudbou. kto rá núka 
interpretom toľko tvorivých príležitostí a du
chovnej slobody. 

IGOR BERGER 

Milovníkov komornej hudby zauja l v rám
ci BHS istotne i komorný súbor z fínske ho 
mesta Turku s umeleck)•m vedúcim· Tim om 
Hanhinenom (5. IO.) Fínsk i hostia sa núm 
v úvodnej čas~i programu predstavil i die lom 
zakladatcl'a dánskej hudobnej moderny. Dy
chovým kvintetom Carla Niclscna ( 1865 -
193 1). Toto komorné dielo jednoznačne ~toj í 

k o .. cer-ty 
na rozhraní dvoch svetov. Duch hudby vy
znieva jednoznačne poeticky, neraz sa dotý
ka sveta roman tickej hravosti . šantivosti . 
Nielsen akcentuje vo svojej hudbe nepretrži
tú spevnosť , ktorá v počet ných premenách 
tvorí reťazec variáci í. Spontánne a presvedči

vé striedanie náladových kontrastov dokáže 
poslucháča upútať a v maximálnej miere 
i presvedči ť . naviac v tak prcpracovanej in
terpretácii, akú sme práve v tento deň počuli. 

V susedstve a bezprostrednej blízkosti De
bussyho Sláčikového kvarteta g mol op. IO, 

·nejedno, hoci i vydarené dielo stratí svoj 
'lesk, jednoducho preto. že Debussy nám vo 
svojej hudbe ukázal nové, dovtedy netušcné 
hudobné svety. Jeho nové hudobné plátna 
v podstate u rčova li hudbe nové cesty a mož
nosti . Nebolo to len zahml ievanie romantic
kých harmonických väzieb, ale hlavne novým 
funkčným využitím modali ty a pentatoniky, 
ako elementov. ktoré stál i pri kolíske hudby. 
V spomínanom sláči kovom kva rtete sa ešte 
Dcbussy opája novou zvukovosťou . akoby 
bol ešte v zajat í úžasu a prekvapenia zo svo
jej novej hudby. Preto ten zvukový kult stojí 
v tomto diele jednoznačne v popredí a to bo
la neraz i zbraň pre tých. ktorí nevedeli po
chopi ť nové cesty na prelome storočia. T reba 
povedať, že i tu interpreti vyniesli na povrch 
krásu a príťaž livosť hudby. 
Záverečná časť koncertu bola návratom do 

sveta neskororomantického - opäť francúz
skeho. Teda práve toho sveta, s ktorým sa 
Dcbussy ako skladateľ revolučne rozišiel. 
Bola to hudba. G. Faurého- jeho Kvarteto 
c mol pre husle. violu. violončelo a klavír 
op. 15. Faurého neskororomantický hudob
ný jazyk sa nám i dnes prihovára s veľkou 
sviežosťou. plný jemnej senzibility a prostej 
priczračnosti . Tak nám ju sprostredkoval 
znamenitý komorný súbor Turku, zväčša 
mladí umelci, ktorí šíria po celom svete do
bré meno svojej hudobnej kultú ry. 

IGOR BERGER 
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Japonská huslistka Juriko Kuronuma sa 
predstavi la so sonátovým recitálom v Sieni 
Ústredného výboru Slovenského zväzu žien 
(6. IO. podveče r) s umeleckým partnerom, 
komorným hráčom par excellence. českým 
klaviristom zasl. umelcom Janom Panenkom. 
Každé stre tnutie s touto umelkyňou , ktorá 
na prelome päťdesiatych a šesťdes i a tych ro
kov študovala na pražskej AM U a odvtedy je 
častým ho~ťom československých pódií, nás 
presviedča o nemalých parametroch jej hus
listického majstrovstva. Výborne a spoľahli
vo intonuje. pevne dokáže uchopiť te tivu 
tempa; tón jej nástroja je svie tivý, bohato di
ferencovaný. v porovnaní s jej žensky subtíl
nou postavou vo vrcholoch až imponujúci. 
Vlastný fan tazijný vklad podriaďuje Kuronu
ma jednoznačne svoj mu mimoriadnemu inte
lektu. Má všetko logicky premyslené. správ
ne postavené. jedinečne vypracované, vyvá
žené. ale ~llčasnc opuncované výrazným tvo
rivým temperamentom. Pri fo rmovaní lyric
kých núladových polôh akoby zámerne potlá
čala žt.:nskll krchkosi; nic je lacno sentimen
tálna. ale vždy vysoko kultivovaná. ušľachti 
lä. nikdy n~prcháňa vrúcnosť . Zmysel pre 
spnívne dávkovanie temperamentu, emócií, 
LVUk(~vo-fa rebného tvaru je vždy výrazné . 
S takýmito parametrami svojho umenia sa ja
pon,ká hu~listka veľmi úči nne vyrovnala 
s výrazovým svetom nic veľmi problematic
kého oddychového. elegantného opusu Bo
hu~lava Martinu -Sonatíny pre husle a kla
vír. 

Zamatovo tlmený, muzikantsky zaangažo
vaný. vždy výrazne kultivovaný vklad jej 
umeleckého partnera J . Panenku dopfňal vý
kon huslistky o zvláštny rozmer: Panenkov 
prejav charakterizuje osobitá farebnosť pa
stelovejších odt ienkov, za tiaľ čo lesk tónu 
Kuronumovcj huslí by v i1iektorých polohách 

• Lnic~ol i pri rovnanie k lesklému brokátu. 
A táto konštelácia umeleckých typov, obi
dvoch znamenite disponovaných pre virtuóz
ne polohy sa veľm i vhodne uplatnila pri in
terpretácii Sonáty pre husle a klav ír č. l 
A dur op. l3 Gabrie la Faurého na záver 
prvej polovice programu. Prevaha rýchlych 
temp tohto opusu da la príleži tosť zaskvieť sa 
znaméni tému technickému arzenálu inter
pretov. l lfbavé Andante preverilo ich mož
nosti fo rmovania medi tatívnych úsekov. Na 
imponuj(accj úrovni zdolali umelci úskalia 
súhry ža rtovne prskavkovitého Scherza (Al
legro vivo) i pri veľmi rýchlom spáde dialógu 
oboch zúčastnených inštrumentov. 

To. v čom umelci najmenej presvedčili. 
bol výrazový svet hÍbavcj filozofie záverečnej 
Sostakovičovej Sonáty pre husle a klavír č. 2 

A du r op. 134. Rozvážny prístup. asket ickosť 
a inteligencia nestač i l i však vyčerpať obsaho
vú problematiku tohto opusu. V mnohých 
parametroch profesionálne tlmočenie požia
daviek partitúry akoby pozabudlo na životný 
nadhľad , ktorý je príznačný pre skladatefovu 
záverečnú fázu života. Pri kl áňame sa preto 
k názoru , že pre 'celkové vyznenie by bol bý
val opus, ktorý kladie veľké nároky práve pre 
závažnosť humanistickej výpovede na inter
pretov a hádam ešte väčšie na poslucháčov, 
lepšie vyznel na záver prvej polovice. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

Koncert 6. októbra v Koncertnom štúdiu 
Cs. rozhlasu už v prvom pláne musel zaujať 
dramaturgickou skladbou. Bolo vopred jas
né, že nepôjde o .. promenádny konce rt". ale 
o podujatie, ktoré si vyžiada o. i. poslucháč
sku koncentráciu . Georgi Minčev - Augus
tyn Bloch - Miro Bázlik. to je trojica (možno 
náhodne. nic však márne) strctnuvších sa au
torov, pre ktorých platí jedna spoločná cha
rakteristika- v rámci svojej profesie nič ne-
predstierajú. . . 
Minčevove Tri poémy pre soprán, s l áč iko

vý orchester a bicie nástroje sú inšpirované 
parížskou expozíciou jeho krajana. výtvarn í
ka P. Skorčeva , renexfvnou a nosnou poé
ziou P. Slavianského . Táto inšpiračná súhra 
vyústila do skvelej kompozície, celku. ktorý 
je preniknutý apartnou atmosférou .. trojjcdi
nej" umeleckej hodnoty. skoncipovaný s mi
moriadnou schopnosťou dramaturgického 
dávkovania . naplnený vrúcnou a sugestívnou 
hudbou. Úlohou interpretačnej protagonist
ky presvedčil a (ti ež) bulharská sopranistka 
Tiha Guenovova. 

Oratóriom pre organ, s láčiky a bicie podal 
síce poľský skladateľ Augustyn Bloch sve
dectvo o svojom mieste na mape súčasnej poľ
skej (i európskej) hudby, skladba ma vš:1k 
popri zdatných zvratoch (v pásmových nápa
ditých a presvedčivých,cpizódach a dejových 
líniách) miestami vystavovala bezradným 
úči n kom hudobnej redundancie. Vďaka ~ó
lujúccmu organu (J . V. Michalko) .. svorník" 
kompozície bol obhájený a obraz vyznel 
v prospech celku skladby. 

Zúčastnený súbor Camerata slovaca s diri
gentom Viktorom Málkom sa v prípade všet
kých troch kompozíci í zdarne snažil a prispel 
k úspešnému vyzneniu každej osobitne. 

L Ý DIA DOHNAI,:OV Á 

Skôr , ako zhodnotím vystúpenie vynikajú
ceho Kvarteta Melos z NSR (Moyzcsova sieň 
SF v rámci predpoludiíajšicho matiné 7. IO.). 
musíme si uvedomiť , že krásny záŽitok, ktorý 
súbor pripravil, bol o. i. aj výsledkom niekoľ
kých šťastn ých zhôd: Jeho čle novia sú výbor
nf muzikanti, technicky zdatní h ráči. za tak
mer štvrťstoročia spolupráce (od roku 1965) 
si vybudova li ši roký repertoár a načerpal i ve
ľa skúseností (kompletné naštudovanie kvar
tetovcj literatúry popredných európskych au
torov, spolupráca so špičkami koncertných 
pódií. početné gramonahrávky, za ne rad 
najvyšších ocenení) a navyše majú k dispoLí
cii vzácne túlianskc nástroje. Kvarteto Melos 
tvo ria hráči Wilhelm Melchior- l. husle (od 
majstra Carla Bergonziho z roku 173 1), Her
mann Voss (brat predchádzajúceho) - viola 
(od Gaspa ra de Salo z konca 16. storočia) 
a Peter Buck - vio lonče lo (od Francesca 
Ruggicriho z roku 1682). 

Pokračovan ie na ll. str . 



Ko 

K'·arteto Melos 

Dokonče ni e so 7. str . 
Každé komorné teleso sa po u rči tom čase 

dopracuje k istému spôsobu interpre tácie. 
ktorým viac-menej opuncov{tva tlmočené 

opusy. Kvarte to je v prvom rade s(tbor muzi
kálny. V hierarchii jeho záujmu je na prvom 
mieste snaha o sugestívny muzikantský do
pad hry na poslucháča. Tomuto hlavnému 
zámeru podriaďuje zložky ost<llné. ktorými 
sú súhra. intonácia. rytmické pulzovanic. To
to konštatova nie možno vziai aj z opačnej 
strany a začai od drobných te hličiek. ktoré 
hráči už d:ívno sformoval i. pretavili. a z kto
rých potom súbor do káže postavi i ve ľkol epú 
katedrálu svojich koncepcií. Muzikantská" is
kra - vrúcnosi i dravý temperament im po
máha plne zaujai. uchvátii a potom samo-
zrej me i prcsvcdčii divúkov. S takýmto arze
nálom kvarteto vtlačilo úvodnému Haydnovi 
(Sláči kové kva rteto F du r č. 2 op. 77) pcčai 
zemitosti. Cítili sme ju v dávkovaní tónu . 
v plasti ke fráz. v načrtávaní oblúkov. vo 
vlnení agogiky. v kantilénach lyrických úse
kov. Ak Haydn azda pre túto zemit osť ponú
kal diskusiu. Hindcmi th - v S l áčikovom 

kvarte te č. 2 C dur op. 16 príkladným vnú
torným zauja tím . typickým pre jeho sve t 
hudby. plnokrvnou dravosiou. úči nnými 
kont rastmi . priam objavným fo rmovaním 
pale ty nálad - prcsvcclčil o vysokej tri ede 
hosiujúceho ~úboru. 

Aj cclkov:í dramaturgia podujatia bola vy
riešená vdmi šiastnc. Po náročnom. obsaho
vo závažnom. a le vďaka skvelej intc rprctúcii 
doslova sugestívnom Hindemithovi (pok la
dáme ho za vrchol tohto programu) - nas le
doval v druhej polovici matiné romanti..:ký 
Dvohík (S l:íéikové kvarte to d mol op. 34). 
v ktorom :- mc sa v plnej miere nechali unúšat 
majst rov~tvom ~tyroch zapálených muzikan
tov. Prav:í. -.lovan,ky vrúcna 'pevno~i. zemi
tý temperament. prie hľadná či"ota kontúr. 
skvelé tlnw écnic tematickej práce medzi jed
notli vými n :í~trojmi a nadhľad nad množ
stvom kr:í-.nych detai lov. stuptiovali dojem 
a nútil i nad<.cné publikum k ováciám. preja
vom vďaky La krá~ny. skutočne fe,tivalový 
zúži tok . 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

rJuftu Bream 

Na fcsti valovom pódiu sme po roko~h zaži
li opiii gitaristu . Moy7e:-ova ' ie ti bola pre
plnená mladými. ktorých vie gi tara v každej 
podobe zaujai a získ a ť si ich priaze ti . Anglic
ký gitarista Julian llream (7. IO.) je pojmom 
klasickej gita rovej iiko ly. Vyhľadávaný pre 
pódiá. gramo fónové spoločnost i. U71lávaný 
managcrmi . posluchúčmi . Je osobnosiou spá
jajúcou prínosy slávnych nestorov a učite ľov 
(Scgoviu) s vlastný tvorivým príspevkom. Je
ho gitara znie s pri roclzcnosiou vokúlncho 
prejavu . kto rý frázuje nadľa hčcne a plynulo. 
Je to v podstate základ. technická i umelecká 
istota. z ktorej odvíjn charakteristiku každej 
hranej skladby. Podľa ich povahy diferencuje 
i nástrojové myslenie (Tippet. Giuliani ). 
kompozičné postupy (Bach. Buxtchudc). či 
konštrukciu (Lu to lawski) . Je osobnosiou. 
ktorá i rôznorodé sklada t eľské ru kopisy vie 
dotvá rať. nájsi k nim vlastný názor a zásadný 
interpre tačn ý postoj. Dramaturgia vystúpe
nia bola uvážená : od starých partit (tr. cez ro-

"""""' orn.e 

mantiku . po súčasnosť . V zvukovej podobe 
neláka ekvilibristickou bravúrou. za fixova
nou u nás hlavne panie l~k ymi rytmami . Išlo 
mu skôr o dve polohy č i~ tcj. striedmej inter
pretácie hudby starých majstrov. kde pokoj
nú melodika plynie a rozvíja sa v pri rodzenej 
spevnej kantiléne (Buxtchuclc. Bach) a dru
hú podobu gitary zachytil hudbou súčasnou 
jemu dcdikovaným die lo m Mich<tcla Tipctta 
The bcnc guitn r a vlast nou úpravou inštruk
tívnych klavfrnych skladieb Witolda Luto
slawského Ľudové melódie pre gitaru. Jeho 
tvorivé ambície vidieť i na tej to, v podstate 
kompozi čne ncn <í ročncj partitúre. lete mu 
o vlastnú prczcn t;íciu . prostredníctvom inter
pretačného majst rov~tva. A krehké prosté 
Lutoslawského zápisy ľudových nápcvov za
odieva a obdarúva· nevšedným tvorivým na
plnením. Na pódiu - ako sa zd{t - budí obdiv 
a uznanie naj mii hutibou krehkou, pos lu
chúčsky novou. vďaka vlastnému originálne
mu interpre tačnému prí~tupu . Vie zmagnct i
zovai publikum svojou osobnosiou. prc
wicdčai n:-obnostným prístupom . Ak pre
svedč í o svojej zvolenej koncepcii, s gestom 
darcu potom hrá zn;ímc me lodické .. hity"" 
7 Čie rne ho Dekamerona L. Brouwcra ... 
A publikum mu ďakuje obrovskými ovácia
mi. 
Hovoriť o tom. aké sú predstavy o inter

pretácii urči tých diel. ; týlov. č i transkripcií. 
pýtai !>a prečo pr<ívc tran~kripcia. keď ocl čias 
Bacha cxi'>tujú aj origin:í ly (pre lutnu) - to 
všetko u IN>hnosti typu Juliana Brcama je 
zbytočné. Jeho hviezda svie ti príliš vysoko 
a majstro,·-.tvom zodpovcdú jej lc~ku . Preto 
treba ~kôr pokorne prijímai umenie. ku kto
rému on dn:-pcl. 

ETELA CÁRSKA 

Miloš Jurkm•ič a Kazuko Okada 

kon_ cer-ty 

Snímka M. Kordová-~imková 

Konce rtné matiné, konané 8. IO. v Moyze
sovej sieni . prinieslo dramaturgicky zaujíma
vý program zostavený zo sonátovej tvorby 
pre nau tu a čembalo, z Ltzko vymedzeného 
časového úse ku druhej polovice 18. s toročia. 

Je to obdobie prechodu baroka k raným fá
zam klasicizmu, teda galant ného štýlu. obdo
bie veľkých premien. h ľadania nových výra
zových charakterov. Synovia Johanna Scbas
ti ana Bacha, ktorí boli významnými pionier
mi pri formovaní zák ladov európskeho klasi
cizmu. vyi arovali pochopiteľne i na tvo rbu 
mladých sk ladateľov tej to éry klasicizmu , na
prík lad na mladého Mozarta, uctievajúceho 
popri Haydnovi .,veľkébo Bacha". ktorým bol 
vtedy Carl Philipp Emanuel. Mozartove rané 
sonáty. ktoré odzneli na tomto . koncerte 
svedčia o tej to nadviiznosti. Možno ich hod
not ii ako vzácne dokumenty vývoja hudby. 

Okrem sonát Johanna Christopha Friedri 
cha Bacha. Johanna Chri liana Bacha, Carla 
Phi lippa Emanuela Bacha na záver koncertu 
boli za radené tri sonáty Wolfganga Amadea 
Mozarta. ktorých stavba sa ešte podstatne lí
ši od sonátových cyklov neskoršej doby 
(KV 13. 14 a 15) . 

Interpretmi boli flautista zasl. um. Miloš 
Jurkovič a japonská čembalistka Kazuko 
Okada, krorá študovala v Bratislave v čase 
pôsobenia Zuzany Ružičkovej na VŠMU -
od tých č ias je obľúbeným a milým hosiom 
našej hudobnej obce. Umelci sa zhostili pro
gramu úspešne. Týka sa to koncepcie diel. 
sú hry a umcl~ckcj rea lizácie. Dokázali pre-

k lenú ť rozdielny zvukový objem náwojov. 
čo je častým mankom pri hre novodobého 
nástroja s čembalom . kde sa občas ~t rácajú 
obrysy čembalového partu za tematickými lí· 
niami melodických nástrojov. Súhra vyznela 
plasticky vkusne, na základe požiadaviek štý
lu. Interpreti vystihli atmosféru galantného 
štýlu, stojaceho medzi barokom a klasiciz· 
mom, vyhn(tc sa pritom nesprávnej identifi
kácii diel a ich charak terov so spomínanými 
hraničnými štýlovými pozíciami. dotvárajúc 
špecifický charakter diela. 

Koncert sa st retol s veľkým záujmom obe
censtva. ktoré iste odchádzalo obohatené 
z impresie hudby znejúcej v rámci našich 
bežných koncertov len zriedkavo. 

JÁN ALBRECHT 

l • .." .. "'(" • 

' '' J ~ l 1 1 • 1 , l • .. 

Príjemným prekvapením tohtoročného 

hudobníckcho maratónu bola produkcia an
sámblu Cappella Istropolitana. 8. ok tóbra >i 
jej členovia zamuzicírovali v Hudobnom štú
diu és. rozhlasu pod vedením silnej O\Obnos
ti Jaroslava Krčka, umeleckého vedúceho 
známeho súboru Musica bohemica, horlivé
ho interpre ta hudby dávnejších dôb. sklada
tcra a teoretika v jednej osobe. Fluidum. 
ktoré o kolo seba šíri sa okamžite prcnie>lo aj 
na členov Cappe lly Istropolitana a hned 
úvodné číslo programu , suita Florilcgium 
primum Georga Muffata vytvori la tli naj
vhodnejšiu a najpríjcmncjšiu komunikačnú 
platformu, ktorá pretrvávala poča\ celého 
matiné. V Mozartovom Klavírnom koncerte 
A du r KV 414 zasadol za nástroj port ugalský 
klavirista Adriano Jordao. Jeho hru považu· 
jem za excelentný príklad štýlovej či >toty 
a hráčskej bravúry. Mozartova >kladba od
znela v celej svojej subtílnej nádhere mode
lovaná dokonalou prstovou technikou, ' ra
cionálnou pcda lizáciou. perfektnou artikulá
ciou (di ferencovanie staccata a non legata 
pat rí k tomu najobt iažnejšiemu v motartov
skom štýle!) a nádherným tónom. Adrianovi 
Jo rdaovi boli hráči ansámblu rovnocennými 
partne rmi a ce lý koncert bol vlastne pozna
menaný radosťou z hry a muzikatmk)m en
tuziazmom. Dramaturgickým oživením ' Y
stúpenia Jaroslava Krčka pred Cappcllou 
lstropol itanou bolo za radenie Divertimenta 
Corsica Henriho Tomasiho do druhej poiOI•i
ce koncertu . V sóli sticky ponínamom .. con
certe grosse" sa zaskveli výkony tria Gabriela 
Krčková, hoboj. Štčpán Koutník. klarinet 
a Ladislav Lcjčko, fagot. Ich hre nechýbal 
ša rm. technická istota. pekný tón. Pritom 
Tomasiho skladba je pravou zaia2kávájúcou 
kúškou zdatnosti č lenov tria aj v Lmyslc súh

ry a citu pre komornú hru . Troj ica hudobní· 
kov obstá la na výbornú a konce rt ~mcroval 

k svojmu vrcholu. k Bachovej Suite D dur. 
ktorá nevybočil a z vysoko postaveného ~tan
dardu predchádzajúcich výkonov. 

IGOR JAVORSKÝ 

Paletu festivalových an\ámblov tohtoroč· 
ných BHS rozšíril český Dvorákov komorn5 
orchester, ktorý dovršuje 20. rok od "ojho 
založen ia (Moyzesova sici\ SF9. IO. v podvc· 

Snímka V. BtnkoHŽ 



za dokonalý ume lecký úspech tohto interpre
tačného telesa. Ansámbel sa p rezentoval 
prakticky vo všetk ých predvedených d ielach 
,vynikajúcim , štýlovo primeraným, tech nicky 
majstrovským, výrazovo bohatým , istým 
a presvedčivým prejavom . Už samotnou pro
gramovou skladbou obsiahol široký žánrový 
a slohový diapazon a typicky festivalovou 
dramaturgiou - poslucháčsky prístupnou 
s virtuóznosťou prvkov v zvolenom repertoá
ri - náležite reprezentoval vlastné inte rp re
tačné spektrum. 

V pozícii p redohry zazne lo Pastorale pre 
komorný orchester Joritsu ne Matsodairu -
jedného z predstaviteľov súčasnej japonskej 
hudby. Skladba je pomerne obvyklou fúziou 
výrazových a kompozičných prostriedkov eu
rópskej hudobnej d ielne počiatku 20. storo
čia s intonáciami a inštrumentačnými prvka
mi o rientálnej tradičnej hudby. Kompozične 
priezračný, tekton icky a formovo jasne 
štrukturovaný opus získal p riliehavý tvar vo 
fa rebne kontrastnom stvárnen í a v jasnej di
fe renciácii dvojsubjektovej kompozície. 

Dvorákov komorný orchester s dirigentom Ewaldom Korncrom a huslistom Jurajom Čižmarovičom S nfmka M. Kordová-Š imková 

V Telemannovej suite in a pre zobcovú 
flautu a s láč ikový orchester sa v úlohe sólistu 
predstavil Jii'í Stivín. Muzikalita , dravosť 
a emfatickosť prejavu s akou sa zhostil diela 
je vsku tku obdivuhodná, i keď treba priznať, 
že .,živelnosť" podania tak Telemanna ako 
i prídavkov mala v niektorých momentoch 
nádych excentricity, vlastne excesívnosti 
a tým menila optimálnu vzdialenosť medzi in
te rpretom a zápisom na vzťah smerujúci 
k tvorbe iné ho zobrazovacieho umenia. Ten
to typus interpreta (spájajúci sa mnohokrát 
s exhibičnou komickosťou , resp . komicko u 
exhibičnosťou) nie je neznámy. Akoby si ho 
poslucháčska obec stále viac žiadala. Pe riodi
cita dionýzovského, zdá sa, je predsa len ab
straktnou schémou. V Stivfnovi sa prebudil 
n iekoľkokrát i džezový inštrumentalista nielen 
v kadencii, ale i vo frázovanf v druhej a záve
rečnej čast i Telemannovej su ity. 

čer). Za pultom telesa sa predstavi l šv'a]čiar
sky dirigent Ewald Ktirner (pôsobí v Berne) , 
vo svojej vlasti nadšený interpret Cikkcrovej 
opernej a symfonickej hudby, držiteľ Smeta
novej medaily za zásluhy o československú 
kultúru . · 

Vizitkou každého tvorivého umelca je vý
sledok jeho pracovného úsilia. Ak z tohoto 
zorného uhla posudzujeme Kórnerov výkon, 
nemôžeme dospieť k veľmi kladnému hodno
teniu . Ťažko n:í m posúdiť, do akej mie ry sa 
na tomto dojme podieľala úroveň hosťujú
cich telies a nakoľko dirigentov tvorivý 
vklad. Ak chceme totiž hodnotiť toto poduja
tie festivalovými kritériami skonštatujeme , 
že ich neveľmi spfí1alo po stránke interpre
tačnej kvality. To. čo malo ozajstné festiva
lové parametre , bola dramaturgia. 

Program o tvorilo pastorálne intermezzo 
Letná noc. opus popredné ho švajčiarskeho 
autora Othmara Schoecka. Co clo výberu 
kompozičných prostriedkov je to skladba · 
možno konzcrvat [vn a (post romantické har
mónie s prvkami modality) no v invencii. vý
stavbe a výrazom dopadu di elo zaujímavé 
a účinné. Už pri tejto skladbe sa začali na
črtávať typické znaky Kórnerovho prístupu 
oricntujúccho sa nic na vychutnáva nie detai
lov. ale slcdujúceho účasť muzikan,iské ho 
vkladu a celkovú lfniu diela. Släčiková skupi
na vykazova la však už aj tu isté reze rvy v ho· 
mogén nosti zvuku . v precíznosti súhry 
i v rozsahu dynamického arze ná lu . 

V ďalšom čís le programu v Mozartovom 
Koncerte pre husle a orchester č. 5 A dur KV 
219 sme privíta li ako sólistu dom;íccho talen
tovaného huslistu J u raja Čižmaroviča. 
S úrovŕ\ou a celkovým stvárnením orchestrál
neho pozadia by sme nemohli byť spokojní 
ani na bežnom koncerte sezóny. Kô rncr vtla
čil Mozartovi veľkú dávku svojho nesporné
ho tvorivé ho temperame ntu. no o krem bež
nej rutiny sa teleso nezameralo na kultivova
nej šie rešpektovanie mozartovskcj partitúry. 

Čižmarovičov výko n bol s prihliadnutím 
na jeho vek impo nujúci. Vďaka sympat ické
mu zjavu. mlad istvému pôvabu a nespornej 
muzika li te zaujal obecenstvo . K jeho výzbro
ji patrí spoľahlivá in tonácia. iskrivý tempera
ment , ktorý úspešne krot il a v súlade s rcpro -· 
dukovaným štýlom šetril vo zvuku. v dávke 
citovej účasti. Solídnu mie ru vrúcnosti doká
zal núj sť aj pre h(bj!vé, spevné Adagio. 
V podobných intenciách kráčala aj dirigento
va spotupráca. no vo zvukovom vypracovaní 
a s prihliadnutím na aku~tické dispozície Moy
zesovej siene sme počuli jednak rad ncdo
tiahnutoMí. ale najmä (čo do decibelov) 
prehnané dynamické vrcholy . 

Druhým hosťujúcim súborom, ktorý sa 
v rámci tohto podujatia predstavil , bol Ky
jevský komorný zbor (zbormajster Viktor 
lkonnik) zo ZSSR. Bez započít ania sólistov, 
ktorí síce v bulletine menovaní nebo li , no só
listicky účinkovali. tvorí te leso 20 žien. 
14 mužov a po d vaja sólisti z každej tejto 
skupiny. 

Aparát týchto dvoch komorných ansám-

HŽ 
blov sa stretol pri interpre táci skladby Jose
pha ll aydna Missa in tempore belli in C 

(Hob. X II. č. 7)- Pauke nmesse. Kompozič

ne vydarený opus zaujal skôr svojou hudob
no u výpoveďou ako interpretačným ucho pe
ním. Toto konštatovanie sa netýka tak voľby 
tempa , č i nálady , ale zvukovej podoby. Or
chester i zbor veľmi málo rešpektovali výbor
né akustické po dmienky Moyzc ovej siene -
dielo i napriek menšiemu obsadeniu vyznie
valo príliš hlučne, s po me rne skromnou dáv
ko u kultúry pre javu . Naj mä d ynamicky hut
nejšie tí seky vyznievali preexponovane. T áto 
charakte ristika sa rovnako vzťahuje na český 
orchester . ako na sovie tsky vokálny súbor, 
vrátane jeho štyroch sólistov. l violončelové 
sólo z orchestra bolo pomerne vzdiale né od 
profesionálnych parametrov. 
Záverečný pot lesk obecenstva patril tak 

skôr skladateľovi, ako tlmoči teľom jeho 
kompozičného majstrovstva. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

IO. o któ bra ( 17. ho d .) sa v Hudobnej sie ni 
Bratislavského hradu prezentovali v rámci 
o rganové ho vokálneho polorecitálu Ján Vla
dimír Michalko, národný umelec Ondrej Ma
lachovský a národná umelkyňa Vl!ra Souku
pová. 

Micha lkov prog ram bol zostave ný chro no
logicky. Na úvod zaradil Prelúdium á fúgu 
C dur Nicolausa Bruhn'sa, voči jej interpre tá
cii ne treba z hľadiska štýlu , arti kulácie a frá
zovania namietať. Pozitívne hodnotenia však 
ťažko možno aplikovať na stavebné hľadisko 
interpretácie. Samotná skladba nepredstavu
je vysokú mieru kompozičnej integrovanosti. 
úlohou interpre ta je preto tento skladateľský 
nedostatok kompenzovať vlastnou logikou 
a interpretačným vkladom. Sonáta a mol Jo
sepha Gabriela Rheinbcrgera mala z tohto 
hľad iska tendenciu priblížiť sa skôr k opačné
mu pó lu , sme rovaniu k vyššej miere jedno t· 
nosti na úkor rozma nitosti. Rheinberger 
predstavuje priemern ý skladateľský typ 
(orie nt ácie brahmsovskej - v o blasti tektoni
ky a wagnerovskej - v harmónii). kto ré ho 
prednosti spočívali zrejme viac v pedagogic
kej ako v skladate ľskej činnosti. Presadzova
nic skladieb menej známych autorov do dra
maturgie treba kvitovať a oceniť , napriek to
mu . že často nejde o kvalitatívne špičkové 
hodnoty. To kladie pred interpreta väčšie ná
roky, vyššiu mie ru zodpovednosti a záväz
kov. Interpretácia cyklickej skladby Il ju Zel
jenku Listy priateľom korešpondovala s au
torovou sk l adate ľskou poetiko u: charak te· 
ro m invenčnost i. spontánnosti, vyzdvihnutím 
fragmentu a detailu . Na Michalkovej inter
pretácii moožno ce lkovo zdôrazniť bezpečné 
technické, štýlové a primerané agogické 
zvládnut ie. 

O vofákove Biblické piesne predniesli V~
ra Soukupová a Ondrej Malachovský. s o rga
novým sprievodom J. V. Michalka . Toto die-

lo je z výrazového hľadiska prevažne medita
tívne a z kompozičného h ľadiska predstavuje 
pomerne statický cyklus desiatich piesní. Ne
poskytuj e preto dostatok priestoru na vše
strannejšiu in terpretačnú profiláciu umelcov. 
Okrem uspokoj ivého technického a výrazo
vého zvládnutia možno oceniť predovšetkým 
zrozumiteľnosť spievaného textu - najmä 
u Malachovského- čo je p ri vokálnych pred
ncsoch často jav veľmi vzácny. Miestami 
upozorňoval na seba zvukový nepomer me
dzi organom a spevnými hlasmi, ktorý by sa 
snáď d al upraviť určitými zmenami v registrá
c ii organu . Hudobná sieri Bratislavského hra
du poskytovala vhodné akustické parametre 
nielen organu , a le aj spevu. Problémom bola 
skôr malá účasť obecenstva ( prieme rne obsa
dené asi každé 15. miesto) , ktorá by sa dala 
vysvetliť napríklad organizačnými presunmi 
miesta konania koncertu , aj jeho programu . 

PETER SIDLÍK 

Vystúpenie Pražského komorného orche
stra bez dirigenta ( l l. 10.) možno považovať 

Sentencie - tri epizódy pre sláč ikový or
chester od J ifího Gemrota poukázali na to , • 
že t radícia českej a moravskej hudby počiat
ku storočia nie je iba esteticky valentnou his
tóriou, ale zároveň i živým prameňom pre sú
časnú mladú skladateľskú ge neráciu. Cerpali 
totiž z folk lórnej mod álnej intervaliky, resp. 

. z jej janáčkovskej originálnej transpozície. 
V celku však bola formová konvenčnosť 
(trojčasťovosť s bežnými tematickými väzba
mi) dokonale eliminovaná spontaneitou 
Gemrotovho melodického myslenia, sviežos
ťou intonácií a inštrumentálnou b rilantnos
ťou. Orchestračná fa rebná predstavivosť 
a vzácna ľahkosť rukopisu boli v najväčšej 
miere tými prvkami , ktoré sa podieľal i na po
zoru hodnom katarzno m náboj i d iela. 

V Mozartovej Symfónii č. 40 g mol KV 550 
boli v súvislosti s intenciou moderného poňa
tia právom zvýraznené tóny expresivity 
a dramatickosti - teda momenty, ktorými to
to dielo dokonale predznamenáva osudy 
symfoniz[\1u ďalších decé nií , vlastne dáva mu 
trvalú a charakteristickú pečať ako žánru. 
Jednotnosť a precíznosť frázovania, dokona

· losť súhry. farebná hutnosť zvuku a takmer 
koncertantný charakter tematickej dialogizá-

. ci<:- boli a tribútmi interpretácie jedinečného 
spádu a petmanentného napätia. 

IGOR V ALENTOVIC 

K naplneniu my~llenky festivalu BHS - §frenie krásy hudby medzi n~~hiie vrstvy - sa kon· 
krétnym činom pripojili Závodný klub ROH CHZJD a dňa 29. septembra v Zrkadlovej sále 
ZK ROH Dimitrovec usporiadal komorný koncert účastnikov MTMJ, na ktorom sa predsta· 
vill flautistka Gisela Beerová a klavirista Stefan Mendl z Rakúska a taliansky gitarista 
Emanuele Segre. 

Sn ímka J. R endek 



Moja 
rodná 

T ak ako v minulosti i te nto raz oslavuje 
SĽUK svoje jubileum premi~rovými progra· 
mami. Prvý z nich . cc losúbo rový program 
Moja rodná odznel po prvý raz v auguste vo 
Zvolene. V bratislavkej premiére a s menší
mi úpravami bol uvedený l l . o któbra v Do
me R O H v rámci Bratislavských hudo bných 
slávností. Nový program priniesol celý rad 
podnetov na zamyslenie. kto ré ústi a do oveľa 
širšieh súvislost í. týkajúcich sa napríklad prá
ce s fo lk lórom v p rofesioná lnom súbore , hľa
dania nových auto rov a fo riem spolupráce, ge
neračnej výmeny a le p redovšetkým nadväz
nosti v tvorbe pre súbor atď . Tanec, choreo
grafickú zložku a ich vzťah k pôvodnej pred
lohe radšej prenechám odborn fkov, preto 
skôr niekoľko slov ku koncepcii celého pro
gramu , k jeho jednotlivým blokom a k hu
dobnej zložke. 
Ťažko nájsi spoločné ho menovateľa v tak 

rôznorodom auto rskom ko lcktfvc, ktorý sa 
v programe zišiel a náj si kľúč k jeho výberu . 
Spoločným mo mento m by mohlo byť hľada
nic a zaangažovanie nového autorského zá
zemia. Platí to však najmä pre oblasť cho
reografickej tvorby. na ktorej sa zúčastnili 
autori. pracujúci doteraz s amaté rskymi fol
klórnymi súbormi a vo väčšine s pozoruhod
nými tvorivými výsledkami (J . Blaho, J . Jam
riška , E . Varga, Y. Kraváčková) . Me nej už 
pre hudbu. v kto rej dominoval dlhoročný 
spolu pracovník SĽUK-u S. Stračina . Pri ňom 
sa vystriedali autori s bohatými skúsenosťami 
v žánri úprav hudobného folkló ru (l. Dubec· 
ký. J . Pavlica) i bez nich. zato však so skúse
nostným zázemím z iných hudobných žánrov 
(P. Breiner). Dramaturgicky, scenárist icky 
a režijne program s externými auto rmi príp· 
ravil Martin rapák , kto rý sa do SĽUK-u vrá
til po tridsiatich rokoch. 

V posledných obdobiach sa v sľukárskych 
programoch začali presadzovať náznaky už
šicho . mo no tematického zamerania ako pro
tivá ha k staršiemu. mozaikovému typu . Ob
rázky ~pod Poľany. Na priedomí , S batôž· 
kom a kroš1iou. Pie~cň živo ta a naj mä Poď
mc , zaspievajme naznačovali túto o rientáciu, 
kto rá záko nite prináša la i väčšie nároky na 
prípravu programu . výbe r materiálu . spolu
präcu s odborn íkmi . Skúsenosti z takto za· 
me raných. prevažne komorných programov 
mohli logicky vyústiť do nové ho. ce losúboro
vého programu. Moja rodná však p r,evzala zo 
sta ršej tvorby naj mä .. rozhýbaný" spevácky 
zbor začlenený medzi tanečný súbor a azda 
blokovú stavbu. len vzdialene pripo mínajúcu 
Slovensko či Tanečné premeny. Prináša štyri 
samostatné hudobno-tanečné bloky (Orav
ským chodn fčkom. Stretn utia. Nävraty, 
C hlieb náš každoden ný) s rozdielno u vnúto r
no u stavbou. d lžkou a štyl izačnou rovinou, 
doplnen~ dvoma úvodnými kompozíciami 
(Trombity Večar na vala le. hudba- S. Stračí
na) . Podľa slov tvorcu cel~ ho programu 
M. Ťapáka v bulletine ..... program prezen
tu je scénické spracovanie vybraných charak
teristických čŕt . javov. nálad, vzťahov ľudí 
a ľudového ume nia výrazných regiónov Slo
ve nska a moravsko-slovenského pome· 
dzia ... ... Odhl iadnuc od toho. kto ré regió ny 
na Slovensku sú výrazné a ktor~ me nej vý
razn~ (každý región je predsa niečím výraz
ný). pod uvedenú fo rmuláciu sa môže zmestiť 
vlastne všetko. Presnejšie to, čo prinesú sa
mo tn í auto ri jednotlivých b lo kov podľa vlast· 
ného uváženia a zamerania , ak nie sú zjedno· 
tenr jasnou . cen trálnou myšlie nko u, od kto· 
rej by sa odvíjal celý progra m. Je škoda , že 
auto r scená ra nedotiahol a nerozpracoval je· 
den z cenných nápadov , kto rý sa v podtexte 
zjavil - konfrontáciu roľn fckej a past ie rskej . 
nfži nnej a horskej kultúry. kto rá mo hla byť 
dostatočne nosným myšlienkovým základom 
pre program . K ďalším patrf náznak spraco
vania hran ičných oblastí či kon taktových zón 
slovensko-poľských , slovensko-mo ravských , 
atď .. ktorý by si tak isto zaslúžil samostatný 
priestor a pod. 

V prípade nových spo lupracovníkov bolo 
iste správne, že vo voľbe regió nov M . Ťapák 
bral do úvahy osobné inklinovanie, vyhrane
nie jedno tlivých cho reografov. V práci pre 
SĽUK sa však dostali do novej si tuácie, od · 
lišnej od práce v amatéskych súboroch. Boli 
postavení napr íklad pred problé m rozľahlej 
šej časovej plochy. spoluprácesoskladateľom , 
vyriešenia istej štylizačnej roviny atď. Spo
lupráca SĽUK-u s novými auto rmi - sklada
teľmi i choreografmi - prinášala i v minulosti 
riziká (Piescií života, Tanečné premeny. 
Poďme . zaspievajme). osvedčila sa p reto sta· 
rostlivá príprava programu za pr ítomnosti 
tých. kto r í sú dlhodobo a v každodenno m 
kontakte s tvorbou pre SĽUK i za prítom
nosti odborníkov - muziko lógov, fo lkloris
tov. V posledno m programe sa zdá, akoby 

Program Moja rodná 

boli autori azda väčšmi ponechaní sami na 
seba, naj mä v prvých štád iách prípravy pro
gramu . 

Autori jednotlivých blokov Mojej rodnej 
·vychádza li buď zo svojej doteraj šej tvorby. 
a lebo sa pokúsi li ju podstatnejšie prekročiť 
smero m k náročnejšiemu výsledn~mu tvaru . 
Oravským chodničkom (J . Blaho - l . Dubec
ký). rozsiahla mozaika hudobnotancčných 

a vokáln ych miniatúr , če rpá z lúčnych , pas
tierskych a tanečných piesni oravských gora
lov. Tematicky sa usiluje obsiahnuť prácu 
a zábavu . Žarto vné, hravé mo me nty, pri· 
značné pre choreografie J . Blahu určujú zá
kladné výrazové zameranie ce lé ho bloku, 
v ktorom ako pôsobivý kontrast účinkuje 
krátky Plač za ovečkou. Hudba väčšinou pri
pomína štandardnú tvorbu pre OĽUN, cen· 
né je zvukové spestre nie zvoncami, píšťalka
mi . gajdami atď. Priraďovanie obrazov bez 
väčšej gradácie azda spôsobilo , že blok je 
trochu zdfhavý. Stretnutia (Y. Kraváčková -
J . Pavlica) z moravsko-s lovensk~ ho pome
dzia auto ri ce lkom vtipne rieši li v podobe na
znače nia pre pôvodné prostredie prirodze· 
ných príležitostí stretania sa - na jarmokoch 
a pri muzike . Upúta pomerne široké výrazo
vé rozpätie, ktoré podmieňuje už samo tná 
té ma jarmo ku. Z hľadiska celku pomerne ne
nápadná miniatúra. balada, v pôsobivom 
stvárnen í s j anáčkovsky ncpo kojnou a vnú
to rne dramatickou hudbo u patri k hodno t
ným miestam celého programu. Ak mali 
predchádzajúce dva blo ky prevažne komor
nejší charakter a p rinášali jednoduchšie fo r
my. ďalš ie dva smerujú k mo numentál nejšie
mu a náročnejšiemu spracovaniu . Jednoliata 
časť Návraty (E . Varga - P. Breiner) vn iesla 
do programu skutočne symfonickú hudobnú 
skladbu , ktorá prezrádza profesio nálnu prá
cu s orche~trálnym apa ráto m (Moyzcsov žiak 
sa v nej nezaprie). V námetc odräža pokus 
p rostredníctvom ľudového tanca vyjadriť ab
straktnejšiu myšlienku o hľadaní a návratoch 
k sebe, k partnerovi ... Z kompozície však vy
stupuje istá disproporcia medzi hudbou 
a tancom, azda spôsobená odlišnými mierami 
štylizácie. Svoju úlohu tu mohla zohrať 
i menšia skúsenosť skladateľa s žän ro m hud
by pre ľudový tanec, akbo me nšia skúsenosť 
cho reografa s typom hudby , kto rú predložil 
skladateľ. Sympatická je odvaha k decentné
mu, ncefcktnému , no zmyslup lné mu riešeniu 
záveru kompozície . Posledný blok Chlieb náš 
každodenný (J . J amriška - S . Stračina) je 
v porovnaní s predošlými prácami posunutý 
do vyšších štylizačných po lôh. Inšpiračne 
čerpá z roľníckej kult úry, zakotvenosť v is-

Snímky V. Benko 

to m regióne nic je veľmi zrct eľnä. Základná 
myšlienkovä ko ncepcia celého bloku je me
nej č i tateľná- je nadčasovou oslavou roľníka 
a jeho práce , symbolickým odkrývaním via· 
cerých vrstiev v zachovanej tradfcii , č i evo
kovaním archaického. pohanského základu. 
Najsugcstívnejšie pôsobí Modlitba. prosba 
k predko m o ochranu. prosba za úrodu. Je 
však sporné, či v hudobnom spracovan í prá
ve inšpirácia K. O rffom bola najvhodnejšia. 
V hudobníkovi totiž tento štýl hudby vyvolá
va predstavu sveta stredovekej svetskej poé
zie z cyklu Carmina burana. Cennejšia je 
druhá časť bloku, Žatva . v ktorej skladateľ 
pracuje s konkrétnymi ža tevnými piesňami 
podobne ako v Poďakovaní s dožinko vými. 
tu však prináša vzhľadom na časovú plochu 
i vzhľadom na spôsob kompozičnej práce 
menej pestrý melodický materiál. 

Z bulletinu programu nic je jasné. kto 
a z akých prameňov vybe ral fo lklórny mate
riäl na spracovanie. Uvedenie regiónu . loka
lity. v prípade staršieho programu i konkrét· 
neho informátora (S batôžkom a kroši\ou, 
Piese1i života) je príklado m vysoko korek
tné ho vzťahu k pôvodnej fo lklórnej predlohe 
a prezrádza istú úroveň profesionálnej práce 
s folk lórom v profesionálnom súbore. Divák 
a poslucháč má p rávo dozvedieť sa o zdro
joch a prameňoch , z ktorých sa čerpalo . 
SĽUK napokon ne predstavuje autorskú 
tvorbu samu o sebe, a le autorskú transformá
ciu svojbytných prejavov ľudovej kultúry. 

Na nahrávke Mojej rodnej sa zúčastnil 
spevácky zbor a orchester SĽUK-u . OĽUN, 
spevácky zbor MDKO. folkló rna skupina 
Dvo rianky , M. Cajkovä. J . Harmata, 
S . Kopčák, P. Mikuláš, J . Peško pod strieda
vým vedením M. Vacha , J . Mat usa a L. Ho· 
läska. Na adresu play-backu bez zdfhavého 
argumentovania len toľko: pre tento žáner je 
málo vhodný. (To čo je možné v rozh lasovej 
nahrávke pre Prix Bratislava. alebo 
v programe Lúčnice. nemusí byi celkom 
vhodné pre SĽUK.) 

K už tradične vyrovnaným a kvalitným 
zložkám sľukárskych programov patria kos
týmy (Š. Kišková . Z. Stefániková, P. Dosou
dil. H . Cigánová). 

Ako celo k program Moja rodná prináša 
nilmetovú . autorskú, štylizačnú rôznorodosť 
a rozmanitosť. ktorá je na hranici únosnosti . 
O tvá ra opäť stále aktuálny program špecific
kosti tvorby pre SĽUK. ale i o tázku miesta 
a fu nkcii telesa a jeho programov v kontexte 
súčasnej kultúry a ume nia ... 

HANA URBANCOV Á 

Koncert 
·z diel 
elektro-
akustickej 
hudby 

6. októbra t. r. sa bmtislavské publikum molrlo ut 
po Jtvrtý raz stretnút' s elektroakustickou lrudhou 
v rámci Bratislavských lwdolmýclr slávnosti. Ko· 
m om1í ai intlmnu atmosfém Estrádne/ro a 1/udoh· 
ného Jtúdia vystriedala priestrmmost' Koncerm~ho 
Jtúdia Cs. rozhlasu v Bratislave. Obavy z neadek· 
vát neho ••ýbem štúdia pre remo žáner hudby •·ystrie· 
dalo ''·''ak po odpočlllí prvého diela príjemné prek· 
vapenie z novej dimenzie. ktorá obohacol'llla pml· 
••ádumé diela - z dimenzie akustick~ho efeklll hu· 
dobného priesrom . A myslím si. te prtl••e tento mo· 
m elil i mot no.st' priestoro••ej hudobnej projekcie 
v budúmmti spoluorganizátor koncert/l elfktro· 
akustickej hudby Elektroakustické .{túdio Čl . roz· 
hlasu v Bratis lave plne vy utije. 

Ako prvá za we/a na koncerte kompozlcia fínske· 
ho skladateľa Jukka Tiensuu Tokko pre mužské hla· 
sy a mg. t>ásku, realizovaná v Experimemálnom !tli· 
eliu fínskej rozhlaso••ej spoločnosti. Celý luulohný 

1 tok sklad{Jy hol postavený na z••uko••ej. deklamot· 
nej a spektrálnej kvalite slo••a .. to!.ko" ••yslo•·o•·on(· 
!ro i spievané/ro mužským i hlasmi, pnčom elektro/l· 
kmtické hudobné prostriedky slúfili muorori len na 
dotvorenie a :výra znenie tl'límosri hlaso •·~ho preJa· 
vu. Striedanie homogénnej a pol>f6nnej faklllf\', 
z vukomalebné tendencie i sprie••odný charakter syn· 
teticky generovaných zvukových objektm• e•·okol'!di 
náz1•uk I/ll Zl'llkomalebný c/1111/S0/1 . 

Georg Katzer , jeden z priekopnfkov elek~roakus· 
tickej hudby v NDR. sa na koncerte predsun•i/ s•·o· 
jou .\tar{ou kompozíciou Rondo, ktor/l •• roku 1976' 
:ískala 1111 m edzinárodnej SIÍrtl f i elektroa/..ulllckeJ 
hudby v BourglreJ 2. cenu. Proportlw I'JIIi!enosr 
neobyčajne bohatej l'llriny :l'llko•·.i'ch obje/..tm• dis· 
krétnej i k ontinuitnej po•·ahy, princíp /..olt!fl' ako 
dyllamiwjúci faktor lwdolmého proce.\11, dokonalť 
••y tlfitie hudobného priestoru. no predm•Jetkým 
hulltý viacvýznamový myšlienkový náboj diela - 10 
boli základné atribríty. ktoré 11ielm dt•fino••ali 111'1'· 

dené dielo . ale ktoré i po rokoch upútali pozornost 
pos/uclráča . 

Slovenskú tvorbu repreze/IIOI'ali na koncerte pri'· 
miéro••é uvedenia troch nasledujúciclr kompozícii. 

lnJpiračným momentom skladby Lamento ptr 
25 000 J ána Backstubera bolo 11e.\1111eme wrpmie 
11 lrrdimké ••ypiitie arménskeho ľudu flO nit n•ej pri· 
rodnej kma.strofe. Poetiku die/tt tohto : •·ukm·tlto 
majstra, ktorý stál pri zrode mnoh)'clt l'leklroaktt\· 
tickýclt kompozlcií 11 ktorý Sil ltudolmej verej111Wi 
po prvý raz predslill'il i ako tvorca. cltam/..rerizol'lil 
jamý programový zátiter derermillujúci strietlmy rľ· 
her z••ukového materiálu. fJI!''"Ý a pneuaénj· for· 
m o••ý ;tík/ad s ••yhranmými luulolmľmi fl •armi 
11 fl •ámym využitím e/ektroaku.stickýclt tmmforma· 
ci l. 

Ne.spom e zaujímavým dramaturgir/...Í'm potmom 
a kulminačným bodom ko11certu holo koncerm/ 

· tllw lenie kompozície Martina Burlasn Krfž a kruh 
s podtitulom Hudba pre 2 trúbky a mg. pásku. l' flO· 
predf tvorivého záujmu to/110 mladé/to skladmefa 
stoji t lo vek a je/to sociál11e vii z by .1· okolit)'m n•ewm. 
ko11Jtmktlv11e i de.fmtktlvne faktory pó.whitrce 1111 

formovanie jedinca a iclt spiimý odra:,. >f!Oiotno\11, 
v pr/rode. Jeho indi••iduálny rukopis i l ' tť]IO 1/../tul· 
be clwmkrerizova/a 1111 jednej ;trtme luuno1ť lltl\ tlll· 
mika ob wh u. 1111 strane dmhej at alllkujiÍCII poetmi· 
cia výpovede s filozoficko-mediwrlvnym d(lla/tom. 
Myšlienkovo i formovo uzat••oren.Í' cyklur .fit\1/clt 
časti s 11ázvami: Prológ a plať vtákov; l'n•t mmra· 
nie; 11/avná idyla; Zlé veci 11 dm/té varowmie (1 f>O· 
zvá11kouna t11nečný parket); Pozostatky a Epilóg 110 

k oncertnom pódiu majstrovsky dotvárali róliwi An· 
ton Popoviť 11 Daniel 0/ált, pos/ucltáťi Vy.10keJ fk o· 
ly muiickýclt ume11í v Bratislm•e. 

Koncert u:at••orila skladba Víťazoslava Kubitku 
Planéta Zem inJpirOI'OIIá, ako e•·okuje mmollnná· 
zov, miestom zrodu ti••o flt detemiiiiiiJIÍl'/111 nm· 
močné posti/Vl!llie našej pla11éty ,. slnečneJ 1/ÍS/Oit. 
Dielo nieslo ••.lletky znaky muorovej dikcie- ltomo· 
gémwst' pout itýclt zvukových o/Jjektol' 11 lu1doh· 
nýclt prostriedkov 11 iclt striedme JIOSIIIJ!IIt tmlllfor· 
mácie, 11ko i kompaktllý luulolmý tvar komf>Ozície. 

Posledné l tyrr kompozlcie vznikl(,. Ele/..troaÁIII· 
rick om J11ídiu Cs. rozltlasu v Bratirltn•l' ' ' umrlecÁťf 
realizácii lngt. Petra Janíka . Já11a fJackltuhera. Ing 
Juraja Óuri.fa a Ing. Emesw Walzelt1. 

Na :á••er hy som chcela ešte dodať. ~r ele/..tro· 
akustická hudba s i v priebe/tu nieko fki'clt llfJl\1111· 
lýclt roko•• : novu našla svoj/to poslucltáéa. ako nas 
o tom pre.n•edčil i spomflllln); koncert eleklrottÁII\· 
tickej hudby . Na túto skwot1101ť hr orgam:ti/Ofl 
koncer/11 nemali zabudnúť a s••ojmu J!OI'IIIcluiton 
bv 11111/i včas podat' potrebné údaje o konkrltni'J 
.IÍdadiJe a jej ť'astiaclt. prlpad11e formou bullellnll 
strubte clwmktet tZO I'IIt' nielen dielo. alt• i Jťlw II'OT· 

Cl/ . 

ALF. ACIER'iA 

Ďal§ie materiály z BHS uverejníme v ... 
sledujúeom čísle. 
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xvm, muzikologi~ká konferencia 
RICHARD RYBARIČ 

Po osemnástykrét u pHas tohtoro~ných Bratislavských hudobných sláv
ností uskutočnila muzikologická konferencia, ktorá sa vzhl'adom na blížiace 
.. jubileum mesta Bratislavy zamerala na jej nie bezvýznamnú hudobnú minu
lost'. Témou prvej ~asti celkom troj~asťového, chronologicky koncipovaného 
historického cyklu konferencii (do roku 1891) bol HUDOBNÝ ŽIVOT BRATI
SLA VY OD STREDOVEKU PO BAROK. K významu i kvalite podujatia nesporne 
prispela ú~asť referentov zo zahranl~ia, ~im usporiadatelia dokumentovali 
nielen historickú spitosť Bratislavy s regiónmi, z ktorých hosťujúci referenti 
prichádzali (Maďarsko, Rakúsko), ale l nevyhnutnost' spoločného, resp. nad
väzujúceho historického bádania. Ciel'om časovo obmedzenej konferencie 
(1 deň) nemôže byt' pracovné zasadnutie a tob6ž nie súhrnné prezentovanie 
poznatkov takého i irokého obdobia (13.- za~. 18. storo~la), ako skôr prezen
tovanie vybraných kapitol hudobného života Bratislavy v danom časovom vý
seku. Cenným prínosom bolo vystúpenia maďarských hudobných madievalis
tov (L. Dobszay, J. Szendrei, l. Ferenczi), ktori z výsledkov svojho dlhoročné
ho bádania v oblasti stredovekeJ hudobnej kultúry Uhorska prezentovali po
znatky, týkajúce sa Bratislavy (stredoveké bratislavské kódexy, skriptória 
ap.). K nim sa ako jediná domáca medievalistka prlradila Zuzana Cagányová 
avojou správou o doteraz nespracovaných neumových fragmentoch z 13. resp. 
14. storočia. Oaliie príspevky (okrem J. L. Mayera z Rakúska, s referátom 
o P. Esterházym), ktoré predniesli domáci bádatelia (E. Pikorová, l. Korbač
ková, M. Hulková, R. Rybarlč, L. Kačlc, J. Kalinayová, J. Albrecht), sa dotkli 
rôznych sfér hudobného !ivota 18. - 18. storo~ia a sú~asne poukázali na 
množstvo bielych miest náiho hudobnohistorlckého výskumu. 

Materiály konferencie, ktorej hlavným usporiadatel'om bol MDKO (vedecký 
tajomník doc. dr. L. Burlas, OSe.; vynikajúca organizácia K. Horváthová) za 
spolupráce BHS, UÚ SAV a ZSSKU, budú uverejnené v zvláštnom zborníku. 

úvodný referát RICHARDA RYBARICA načrtáva i írku i zložitosť problematiky 
výakumu dejín hudby Bratislavy v danom obdobi. -r-

Ko nferencia na tému Hudobn ý život 
Bratislavy od stredoveku po baro k je 

prvým dielom triptychu vedeckých podujatí 
k 700. výročiu udelen ia mestských privilégií 
Bratislave, terajšiemu hlavnému mestu Slo
venskej socialistickej republiky. Je to záro
vcr1 hold muzikológov- nielen slovenských 
mestu nad Dunajom a jeho hudobnej k ultúre 
za to. že hudba tu už pred mnohými stáročia
mi našla svoj domov a - iste nc prc hMam -
zavše aj vcl'mi dobré podmienky rozvoja . 
a že sa Bratislava stala na dlhú dobu hudob
ným strediskom stredoeuró pskeho významu . 
Tohtoročnou té mou je najsta ršia hudobná 

minulost' nášho mesta : stredovek. renesancia 
a barok. Spoločne sa po kúsime osvet lit' s na
ši mi priatcl'mi z Maďarska a Rak(rska osudy 
hudby od čias. kedy sa pomocou konkrét
nych pramer1ov d aj ú v to mto meste sledovať. 
naša konfere ncia iste prinesie mnoho nových 
poznatkov a podnety, na kto ré bude možné 
nadviazal. no rovnako isté je aj to. že nebu
dujeme bez základov. že nezačíname z ničo
ho. Keďže Bratislava bola odjakživa mesto m 
kultúrnym . hudobná histor iografia tu má 
svoju za ujímavú a bohatú . aj keď zatiaľ na
šou generáciou plne nepoznanú a nevyužitú 
tradíciu . Naše mesto má aj svoju histo riogra
fiu , kto rej začiatky siahajú vari do stredove
ku. no ktorá prežívala obdobie rozvoja už za 
Mateja Bela ( 1648- 1749) a v minulom storo
čí vo vedecko-výsku mných ak tivitách . sme
rujúcich k sústavné mu a hl bokému poznaniu 
hospodárskeho a duchovno kultúrncho vývo
ja Bratislavy. Učenci ako Knauz Nándor 
(1831-1898). Joscphus D an ko (1829- 1895). 
ale najmä O rt vay Tivadar ( 1843-1916) autor 
monume ntálnych . a aj keď nedokonče ných . 
ale vo faktografii dote raz neprckonaných se
dcmzväzkových dejín mesta Bratislavy do 
roku 1526. položili piliere historiografi i Bra
tb lavy: presk úmali historické knižnice a ar
chívy a vyniesli na svetlo sve ta aj mno ho za
ujímavých údajov o hudobno m živote Brati
slavy naj mä v období stredoveku . V informa
tívnom prehľade o minulosti hudo bnokultúr
ncj historiografie Bratislavy nesmú absento
vať mená Jo ha nna Schrocd la . A lexandra 
Markussovszké ho. St. R akovszkého. J . Por
tischa. K. Bcnyovszké ho a ďalších . kto rých 
práce -jednak zhrňujúce , jednak mo nogra
fické (uve rej ňované o. i. v d nes už ťažko d o
stupnej odbo rn ej tl ač i pc riodikálneho typu) 
-veľm i výrazne prispeli aj k načrtnutiu ko n
túr dejín hudby. Hoci nebo li slovenskej ná
rodnosti a neboli .. ex profcsso·• hudobní his
torici. ich dielo môže byt' čo do rozsahu a ak
ríbie na~lcdova niahodným vzorom . aj keď sa 
na mno hé fakty a hodnotenia dnes samozrej
me poze ráme už ináč. 

S ncmcnšou vďačnosťou spo míname na 
profesora Do broslava Orla ( 187(}-1 942) . kto
rý budoval základy muziko logickej kated ry na 
Filozo fickej fa kulte v Bratislave. začal skúmať 
dejiny hudby nášho mesta z h l'adiska muziko
lógie a o rie ntoval takto aj svoj ich posluchá
čov- napríkl ad Jindficha Kveta (1890-1948) 
a i. V tej to súvislosti samozrejme nemôžeme 
nevyjad ril našu vďaku pracovníko m knižníc 
a archívov v našom meste. ktorí sa nielen lás
kyplne starali aj o fo ndy hudobn ín . ale po
skytli veľa cenných informácií zo zdrojov. ku 
ktorým mali prístup a ktoré spracova li . Rád by 
som tu spomenul aspoň d ve osobnosti vzájom
ne vzdialené síce na desa ťročia. ale na druhej 

Hž st rane spojené úprimnou lásko u k hudbe. Je 
to Ján Nepomuk Batka (1 845-1917), ktorého 

pozost a losť v Archíve hl. mesta SSR Brati
slavy je bohato u studnicou poznatkov a Zol
tá n Hrabussay ( 1904-1976). ktorý sa venova l 
predovšetkým problemat ike vzťahu vcl'kých 
osobností sve tovej hudby k nášmu mestu 
a problematike b ratislavského hudobné ho 
nástrojá rstva. Prednedávnom zosnu lý Z den
ko Nováček ( 1923-1987) sa pok(rsil o. i. aj 
o synte tické spracovanie d ejín hudby Brati
slavy. V súčasnej dobe sa s problémami súvi
siacimi s hudobnou minulosťou Bratislavy za
o berajú ce lé skupin y muziko lógov. pracujú
cich v rozl ičných inštitúciách . Pozorujeme 
a vítame aj záuj em zo strany hudobnej hi~to
riografie našich su cdov. Veda d nes nemôže 
žiť v izolácii; konfron tácia názorov - mó d
nym termíno m povedané - .. di alóg" je ne
vyhnutný; iba kritickým myslením. disku
sio u , porovnávaním možno dospieť ku sku
točnej ved eckej pravde. A len o ňu nám ide! 

Hoci by nebolo správne anticipoval nové 
poznatky príspevkov tejto konfe rencie. a ho
ci si ne možno robil ilúzie, že po jej skončen í 

sa bude dať pristúpil k nap ísaniu ko mplet
ných dej ín hudobnej kult(ary Brat islavy- ob
razne povedané- do konca baroka. p redsa sa 
nazdáva m. že ex istuje určité východisko, sú
radnicová sústava. ktorá umožňuje aspoň 

e leme ntárnu o rientáciu na .. mape'' hudby 
v dávnej Bratislave. Je to poznanie cent ier 
socio-a morfológie štruktú r. na pôde ktorých 
sa hudobná kultúra v stredovekej. renesan
čnej a barokovej Bratislave rozvíja la (o pra
veku nevieme nič, možno prebiehajúci ar
cheologický výskum princ ic čosi konkrét
ne) a kto ré d ete rminovali jej habitus. 

Na prvom mieste treba pri rodzene ~pomc
núť dóm sv. Martina (pôvodne kostol sv. Sal
váto ra v areáli H radu ) s ko legiálno u kapitu
lou a fa ro u . kde od stredoveku neustá le znela 
umelecká hudba: cantus planus. cantus mc n
sural is a koncertantná baroková po lyfónia. 
Kapitulná knižnica - dnes. žial', neúplná -
bola trezorom mno hých cenných ruko pisov. 
notovaných liturgických k níh . mc nzurál nych 
kódexov a pod. , kto ré sa sčast i zachovali, 
časti ú archivované inde. aj mimo CSSR 

(ale sú, našťastie. bádatcl'om prístupné). 
sčasti boli zničené č i odcudzené. K dómu 
sv. Ma rtina sa viaže o. i. aj známy Notovaný 
misál kano nika Petra z roku .1341 a vel'ký ru
kopis polyfónnych sklad ieb Anny Schuman
novcj-H anscnovcj z roku 157 1. a v dóme 
sv. Martina prebie hali s vcl'ko u hudobnou 
po mpou aj korunovácie uho rských krMov. 

Druhým zaujímavým a dôležitým ~t rcclis
kom hudobnej kultúry Bratislavy bol bezpo
chyby františká nsky klášto r , založený nieke
d y v 13. s toročí. kde hudobná tradícia je 
ko ntinuit ne do kume ntovaná až do konca 
18. s toroči a, do čias pôsobenia Jozefa Panta
lcóna Roškovského. Aj tu je podstatný p rob
lém heuristický. t. j. znovunájdcnie p namc
ňov a rekonštrukcia pôvodných p ramcnných 
fo ndov (sčast i evidovaných svojho času prof. 
Orlom). kto ré naj mU po 2. svetovej vojne sti
ho l zlý osud. 

Úplnou záhadou ostáva kosto l sv. Laure n
tia . ktorý až do dvadsiatych rokov 16. sto ro
čia stál približne na mieste dnešné ho obchod
ného do mu Prior. Aj tu- a ko sa z a rchívnych 
do kumen tov jednoznačne dozvedáme- spie
vali cho rál i štvorhlasné motetá. po užíva li no
tované liturgické knihy; ko ncom 15. storočia 
tu pôsobil až 24-členný spevácky zbo r. Žiaľ 
nič z to ho sa nezachovalo. Veľmi neurčit ú 
predstavu si možno utvoriť o hudobno m živo-

te na stredovekom hrade, ktorého význam 
bol bezpochyby medziná rodný , a kde nielen
že vystupoval i jo kulátori, fi stuláto ri a histrió
ni .. Castri Posoniensis'· (1244, 1358). a le kde 
bola vybudovaná aj knižnica s notovanými 
rukopismi (1450). 

Vcelku sa d á povedať, že dejiny stredove
ke j umeleckej hudby, ale aj hudby .. usualis" 
v Bratislave sú v štádiu heur istického výsku
mu. v štádiu fo rmovania pra mennej základne 
a východ iska . Sme vcl'mi vďační vedeckému 
pracovníkovi Histo rického ústavu SA V Jú
liusovi Sopkovi. že vo svoj ich vysokoproťe
sionálnych súpisoch stredovekých kódexov 
a zlo mkov slovenského pôvodu , dochova
ných v domácich a zahran ičných knižniciach , 
pri spracovan í status quo upozornil nielen na 
depcrdita, a le aj na notopisné vybavenie kó
d exov a iné hudobné súvislosti. 

Hudobného rcnesancológa bud e prirodze
ne zaujímal' napr íklad problematika výučby 
hudby a hudobnej teó rie na A cademii lstro
politanc resp . na kapitulncj ško le a vôbec 
p roblcamtika tzv. lineárnej polyfó nie fran
koflámskcho č i taliansko-nemeckého typu . 
Toto je. okrem upozornení prof. Orla , týka
jtrcich sa un ikátnych zahraničných tlačí 

v spomínano m fonde bra tislavských františ
,kánov a štúdií ko legyne Ilo ny Fcrencziovej 
'z Budapešt i o mc nzu rálnom ru kopise Anny 
Schuma nnovej-Hanscnovcj. viac-menej terra 
incogn ita. Rovnako málo vie me o hudob
ných ak ti vitách plebcjského živlu v tredove
ku. o krem údajov, ktoré už poznal spomína
ný Ort..vay Tivadar a kto ré sa- inte rpretova
ne - ci tujú i v súčasnej odbornej litera t(rre 
(v rá tane mojich vlastných prác). Aj tu čaka
jú archívy a knižnice na bádateľov a histo rici 
hudby- predovšetkým mladí- na svoju veľ
k(! príležitosť. 

17. a 18. s toroči e je tiež plné záhad a rébu
sov. Najväčším z nich je nevysvetlitel'né 
..zmiznutie" prakticky všetkých hudobnín . 
kedysi uložených na chórc p rvého evanjel ic
ké ho kostola. ktorý bol inaugurovaný roku 
1638 a ktorý mali b ratislavskí evanjelici 
v d ržbe až do le ta 1672. Na chórc tohto ch rá
mu pôsobi li o. i. také výnimočné osobnosti 
ako Samuel Capr icornus a Ján Kusscr st. . 
ktor í úrovcrí hudobných podujatí v rámci bo
hoslužieb i mimo nich pozdvih li na nebývalú 
vyso kú úrovcr) a vybudovali fond muzikálií 
v rozsa hu viace rých tisícov skladieb, medzi 
kto rými bol i zastúpení všetci najvýznam nejš í' 
skladatelia 17. s toročia od Michaela Praeto
ria počnúc až po C laudia Mo ntevcrdiho 
a G iacoma Carissimiho. nehovoriac o vie
de nských majstroch vrcholného baroka. Tá
to za iste výnimočná zbierk a sa doslovne roz
plynul·a a zachovali sa z nej len dobové súpi
sy. To isté platí aj o notách v d óme sv. Marti
na. ktoré boli zi nvcntarizované v rokoch 
1616-17 a 1700. Sú to nenah rad i teľné straty, 
lebo okrem d ie l svetoznámych au torov sa 
medzi ni mi nachádzali aj skladby v Bratislave 
pôsobiacich komponistov . A le aj smutné tro
sky sú výrečným svedectvom historických 
udalostí h udobného života v meste výnimoč

nom už aj polohou. kde boli ko runovaní králi 
.a kde pravidelne zasa~ al kraji nský sne m . kde 
sa - krátko povediac - schádza la (nic zried-

. ka) nie len stavovská. ale aj duchovná aris
tokracia vtedajšej strednej Euró py. Dôka
zom neustáleho hľadania dotykov so svetom 
je o. i. už spomínaný Samuel Cap rico rnus, 
ktorý'si z Bratislavy dopisoval s He inrichom 
Schťitzom . G iacomo m Carissimim, Athana
siom Kirchncrom, Giovannim Valentinim. 
stýkal sa s Johannom Jacobom Frobergerom 
a ktorého d iela (aj tie. ktoré zložil v Bratisla
ve) sa hrali a zachovali vo vel'kých metro po 
lách hudby (napríklad v Štokholme a U psa
lc). Tu v Brat islave si vybudoval pozíciu, 
z ktorej prešiel na skvelé miesto wťi rtcmber
ského d vorného kape ln íka d o Štutga rtu. 
Spiitost' hudobnej kultúry Bratislavy s Eu ró 
pou. dosvedčená mnohými faktami a na 
mnohých rovinách . predstavuje pravda iba 
jednu, i keď nesmierne zaujímavú a signifi
kan tnú zložku našej pro blematiky. Druhú 
bezpochyby reprezentuje proble matika ta k
povediac .. ná rodná". K nej je prístup ove fa 
t'ažší. a to tým viac, čím ďalej sa .. ponárame" 
do dávnoveku. Isteže v stredoveku domino 
vala latinčina univerzál nej ci rkvi a neskôr do 
vcfkcj miery profilova lo hudobnú kultúru 
ná~ho. mesta nemecké meštianstvo, no pred 
sa len sa slovenská národnosť z Bratislavy 
a jej hudobnej minu losti nedá celko m a prio
ri eliminovať. V akých po lo hách ju histo rici 
hudby objavia. z ktorých vrstiev ju vyd olujú. 
ukáže budúcnosť . Každopádne je to prob lém 
nielen heuristický, ale aj metodologicky ver
mi zauj ímavý. Iste n ie je náhoda. že Anto n 
Bernolák p ráve tu v Bratislave pracova l na 
svojej kodifikácii spisovnej slovenči ny p ri
bližne v čase. kedy sa v ruko p ise J ána Šant ro
cha. dómskcho o rganistu , po p rvýkrát obja
vuj ú aj - nepresne poved ané - slovenské 

Fragment graduálu (detail) z 13. storočia, 
· o ktorom referovala Z. Cagányová 

piesne a tance. Výskumy popredného histori
ka nášho mesta Antona Spicsza (Bratislava 
v 18. storočí, Bratislava 1987) ukazujú. že aj 
tu sa môžeme dožiť prekvapení. 

·Problematika hudobnej histo riografie Bra-
, tislavy mä aj veľmi výrazný aspek t interdis

ciplinárny. Nejde tu však len o to, že muziko
lóg - čo je na p ro fesionál nej úrovni celkom 
bežné- konzultuje napríklad archeológa , li 
turg istu, cirkevného a literárneho histo rika. 
ale o skutočn(! a trvalú spoluprácu s odbor
níkmi príbuzných ved ných disciplín. Aktuá l
na je najmä kooperácia s teat rológmi: však 
divadlo má v Bratislave nickol'kost oročnú 
tradíciu. Začína sa - a ko tomu nasvcdčuj(r 
zlo mky v archíve mestH- v stredoveku (prvá 
zmienka o vcl'konočncj liturgickej hre je z 
roku 1439), pokračuje na evanjel icko m lýceu 
v 17. storočí a vrcholí v šl'achtických palá
coch o sto ro kov neskôr (Erdôdyovská opera 
a pripadne hra J . Patzc lta a pod.). Ani tá to 
problematika by sa nemala skúmať ad hoc, 
ale systematicky a koncepčne. 

Hudobný historik Bratislavy má vcl'ké pole 
pôsob no sti. D iapazón problémov a (rl o h , 
s ktorými bude konfron tovaný je veľmi širo
ký a mnoho tvá rny. Zasahuje časové obdobie 
vlastne o d p raveku a slovanského stredove
ku. ako aj rozličné roviny vedeckého sk(rma
nia. V nijakom prípade nic je pozbavený (až
kej a namáhavej práce s originá lnymi pra
meňmi , prác spojených s ich vyhl'adávaním. 
d okumentovaním a zd á sa. že ani elementár
nej záchrany. Caká ho časovo náročné .. vyse
d áva nie'· v archívoch a kn ižniciach . pod l'a 
všetkého nielen v Bratislave, ale napríklad aj 
v Budapešti . Vied ni a v iných mestách . Caka
jú ho - ce lkom iste - aj skl amania; aj to je 
sprievodný znak každej ved eckej č i nnm,ti. 

Potom bude nasledovať fáza monografickčho 
spracovania a napo ko n - net rúfa m si povedať 
ani približne, že kedy- aj syntet ického spra
covania dej[n hudobnej kultúry nášho mesta. 
ktoré s íce má hlboké vrásky. a predsa ~a nám 
javf a ko krásne. Musíme si zvykať .. hovoril" 
pravdu aj keď je o na akokol'vek nepríjemná 
a akokol'vek t'ažko sa poč(rva: napriek (rsiliu 
niekoľkých generácií historikov a muzikoló
gov je výskum dejín hudobnej kultú ry Brati
slavy - naj mä ak máme na mysli hudobnú 
kultúru stredoveku. renesancie a baroka -
a to výskum ozaj systemat ický. ešte len v za
čiatkoch . Sú vyt ýčené orientačné body a tra
sy a u robil i sa možno aj prvé kro ky na veľkej 
ceste . avša k to podstatné nás ešte len čaká . 

Nech je táto ko nfere ncia symbol ickym štar
to m spoločného die la všetkých . ktorých spá
j;~ láska k umeniu. kultúre. hudbe a ktorí 
zachovajúc svoju národnú a duchovnú identi
tu - sú schopní premýšľať v dimenziách vzde
laného č loveka z konca 20. storočia. v dimen
ziách európske j kultúrnosti. Som presvedče
ný o tom . že jedno s druhým sa nevylučuje. 



Zasl. um. Ondrej Lenárd a nár. um. [udol'ft R~ter Snímka ČSTK SOČR l' roku 1950 so Sl'ojím ~éfom, dirigentom Franti~kom Babuškom 
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• 60 rokov~®© 
ĽUDOVÍT M. V AJDIČKA 

Po Prahe a Brne sa vedenie českoslo
venskej rozhlasovej spoločnosti 

Rádiojournál rozhodlo za ložiť rozhlasový or
chester aj v Bratislave. 31. mája sa uskutoč· 

nil konkurz. Nový Orchester Rádiojournálu 
v Bratislave mal osemnásť členov a začal skú
šať 15. júna 1929 vo veľkej ~ icn i vtedajšej 
vládnej budovy na Vajanského nábreží (dnes 
Moyzcsova s ieň SF). l. júla 1929 dirigoval 
prvý koncert nového orchestra hosťujúci diri
gt:nt pražského rozhlasového orchestra Ota
kar Pafík . Koncert po linkách si multánne 
preberali Praha, Brno a Ostrava . Umelec
kým šéfom orchestra bol Oskar edbal. čo 
vyplývalo z jeho vedúcej fun kcie v bratislav
skom rozhlase. O niekoľko týždilov ústredie 
angažovalo ako stáleho dirigenta Františka 
Dyka. ktorý predtým pôsobil v plzenskom di
vadle a v divadle na Vinohradoch v Prahe. 
Dirigent bol v tom ča~e v rozhl;l\e ~amostat· 
ným programovým pracovníkom. ' úm si zos
tavoval programy koncertov. Prvým koncert
ným majstrom orchestra bol Jaroslav Stčpá· 
nek. Vyst riedal ho Jan Polák a neskôr Karel 
J . Zoubck. V rokoch 1932-1939 bol koncert· 

Nár. um. Ladislal' Slol'ák pôsobil ako ~éfdi
rigent SOČR-u l' rokoch 195~1 

Snímka archíl' autora 

ným majstrom Rudolf Ibi. Roku 1932 rozšíri
li bratislavský rozhlasový orchester na 
25 č le nov. Roku 1938 mal 31 č le nov. Až do 
roku 1939 v bratislavskom rozhlase nebola 
záznamová technika. preto sa celý hudobný 
program vysielal priamym prenosom. 
Zači a tkom tridsiatych rokov nebolo na 

Slovensku dostatočné umelecké zázemie. 
VzhJ'adom na počet hráčov. obsadenie hu
dobných nástrojov i na zá mery programu vy
medzilo pražské ústredie orchestru úlohu re
alizovať prevažne operetu a populárnu hud
bu. V programoch orche,tra prevažovali 
skladby z obla"i tábavncj hudby. len výni
močne zaznievali populárne operné prcdohry 
a operné árie zväčša v podan í českých sólis
tov pôsobiacich v SND. ako boli Vlasta 

Posltová. Marie Rezníčková . Milada Forma
nová-J irásková, Dobfcna Simáňová-Rutho
vá, Žofie Napravilová, Karel Zavrel, Mirko 
Ho rský, Zdenčk Ruth-Markov, Roman 

_Hubner a i. Zo slovenských spevákov s or
chestrom účinkovali Janko Blaho. Helena 
Bartošová, Stefan Hoza. Margita Česányio
vá. z klaviristov Rudolf a Silvia Macudzinski. 
Elena Knechtsbcrgcrová-Smidžárová. Sym
fonické diela slovenských sklada teľov zaznie
vali v hudobnom vysielaní iba sviatočne , 

z nich išlo najmä o skladby populárneho cha
rakteru. Od roku 1932 pripravoval dirigent 
František Dyk s Orchestrom brmislavskej 
rozhlasovej stan ice a so speváckym zborom 
Zora a sólistami priame prenosy operie l. Slo
venská opereta bola vtedy len že laním, ak 
ncpočilamc dielo M. Francisciho. František 
Dyk teda pochopiteľne uvádza l zväčša diela 
českých skladateľov, ktoré mali premiéry 
v českých divadlách koncom dvadsiatych ro
kov. Naprík lad v roku 1933 uviedol operetu 
K. Weisa Revízor. J. Vojáčcka Korzár, 
O. Blechu Jej kapitán, R. Ku bína Traja muš
ketieri . A. Provazníka Dolly a Predaná lás
ka. A. Kincla Cárovnin pobočník , P. Dčdeč
ka Pani Marienka matka pluku. O. edbala 
Vinobranie. Jed iným dielom slovenského au
tora bola La Valicre Jána Móryho. Až kon
com tridsiatych rokov pribudli aj diela 
G. Dusíka . Ivan Ballo v časopise Tempo 
( roč. 12, s. 186) kritizoval toto podujatie: 
.. Operety z atelieru sa vysielajú i do Prahy 
a ostatných čs. staníc. kdežto významným 
udalostiam hudobného života bratislavského 
sa tej cti nedostáva ... " Centrála Rad iojour
núlu si nerobila príliš ve ľké starosti so sku
točnosťou . že sa Bratislava stáva la stredis
kom slovenskej národnej kultúry. 

Po príchode Kornela Schimpla za druhého 
dirigenta Orchestra bratislavskej rozhlasovej 
stanice v roku 1934 nachádzame v progra
moch orchest ra častej š ie diela autorov slo
venskej moderny: A. Moyzesa. E. Suchoňa. 
J . Cikkera. V roku 1937 sa stal vedúcim hu
dobného oddelenia bratislavského rozhlasu 
Alexander Moyzes. Jeho zámer presadiť viac 
symfonickej hudby a rozšíriť orchester sa 
však nestretol s veľkým porozumením 
v ústredí Rádiojournálu. Napriek tomu sa 
A . Moyzesovi podarilo vo vysielaní postupne 
uplatniť viac diel slovenských autorov. 
K spolupráci s rozhlasom prizval aj svojich 
žiakov - L. Holoubka. D. Kardoša. T . Frešu 
a neskôr i A . Očcnáša. 

Po Mníchove a okupácii českých zemí sa 
oddelili české rozhlasové stanice od sloven
ských. Z orchestra odišli českí hudobníci, os
talo teda len osem členov a nie ko ľko ~tá lych 
výpomocí. Nový šéf orchestra Kornel 
Schimpl musel s dirigentom Františkom Ba
buškom budovať orchester znova. Po kríze 
v orchestri a onemocnení K. Schi mpla v roku 
194 I menovali novým šéfom orchestra Fran
tiška Babuška . Koncertným majstrom v tom 
čase bol Ján Pragant a neskôr od augusta 
1942 Tibor Gašparek. František Babušek sa 
významne podieľal na organizácii verejných 
koncertov rozhlasového orchestra vo Vlád
nej budove (dnes Moyzesova s ieň SF) . ktoré 

vlastne v Bratislave vytvorih trad íciu piatko
vých symfonických koncertov. S prestávkou 
v sezóne 1945/46 sa konali nepretržite v ro
koch 1.942- 1951. Okrem klasického a roman
tického repertoáru zaznievali na nich častej

šic i diela slovenských autorov. Diela Jána 
L. Bellu a svoje diela na nich uvádzal Franti
šek Babušek. Veľmi úspešné boli najmä kon
certy nového šéfa. chorvátskeho dirigenta 
Krcšimíra Baranoviča. ktorý v sezóne 1943/44 
di rigoval skladby E. Sucho•'a , J . Cikkera, 
A . Moyzesa , A. Očcnáša a S. Jurovského. 
Po osloboden! povolala juhoslovanská vláda 
K. Baranoviča do Juhoslávie . Vedenie roz
hlasu poverilo v novembri 1946 funkciou šéfa 
orchestra Ľudovíta Raj tera. Koncerty brati· 
slavského rozhlasového orchestra pokračo
vali v sezóne 1946/47, až clo roku 195 1. Di
rigentmi boli F. Babušek, L. Holoubck, 
Ľ. Rajter. T . Frešo. R. Týnský, ale i ho tia 
K. Nedbal , A . Klíma, K. Ančerl. J. Vincou
rek. l . l O. l 948 uviedol rozh lasový orchester 
koncert na počesť E. Suchoňa so sólistom Ti
borom Gašparckorn, dirigoval Ľudovít Raj 
ter . Od začiat ku štyridsiatych rokov sa výko
ny orchestra zaznamenávali, najprv na tzv. 
mäkké vosky. neskôr na film i na mg pás. 
V rozhlasovej dennej praxi prevažoval sym
fonický populár, pribudla slovenská opereta 
najmä dielami G . Dusíka a funkciu symfg. 
nického populáru plnili i orchestrálne spraco
vania J'udových piesní. 

Z podnetu povereníctva v roku 1949 prešlo 
dvadsať najlepších hráčov rozhlasového or
chestra i s dirigentom Ľ. Rajterom clo novo
založenej Slovenskej filharmónie. Za nového 
dirigenta prijali RichardaTýnskeho. Koncert
ným majstrom orchestra sa stal Aladár Mó
ži. Rozhlasový orchester muse l načas upustiť 

od verejných koncertov a znova plnil najmä 
funkciu rozhlasového prevádzkového orche
stra . Z roku 1954 pochádza významná na
hrávka Beethovenovho Fidclia v podaní 
M. Cesányiovcj . M. Kišoňovej-Hubovej , 
J. Blahu s dirigentom Milanom Zunom. Mo
zartov Únos zo serailu nahral Juraj 
V. Schôffer, ktorý v tom období so sólistami 
SND a rozhlasovým orchestrom realizoval 
poče tné operné nahrávky. . 

V rokoch 1955-61 pôsobil ako šéfdirigent 
Ladislav Slovák, ktorý úspešne presadzoval 
koncepciu rozhlasového symfonického or
chestra. Zoznámil orcheste r s tvorbou soviet· 
skych autorov šost akoviča, Prokofieva, Cha
čaturiana a i. Rovnako sústredene sa venoval 
i tvorbe A. Moyzesa, O. Kardoša a E. Su
cho•'ía. Po krátkom pôsobení V. Jiráčka v ro
koch 1961-62 ako šéfdirigent SOČRu nast(J
pi l Dr. Otakar Trhlík. Zasadil sa o pravidel
né verejné koncerty orchestra a naj mä o jeho 
účinkovanie na zahraničných yódiách. 
(Prvým zahraničným zájazdom SOCRu bol~ 
Taliansko v roku 1965. Neskôr pokračovalr 
početné ďalšie zájazdy i so šéfmi Ľ. Rajte
rom a O. Lenárdom: Rakúsko. NSR. NDR, 
Dánsko, Bulharsko, ZSS~. Anglicko. Špa
nielsko, Francúzsko.) I:k Trhlík sprostred
koval orchestru i publiku tvorbu klasikov 
20. storočia: B. Bartóka, A. Honeggera , 
B. Martinu a i. Úspešne znovu verejne uvic-

dol pies iíové cykly S. Jurovského. D. Kardo
ša. A . Moyzesa a na záznam real izoval operu 
O. Fercnczyho Nevšedná humoreska. V ro
ku 1964 nahral s rozh lasovým orchestrom 
Cikkerovu operu Mister Scrooge dirigent 
L. I lolou bc k. Spolu s Trhlíkom pôsobil ako 
dirigent Bystrík Režucha. jeho doménou bo
la hlavne slovenská tvorba. najmä mladšej 
generácie autorov- R. Bergera. l. ll ru~ov

ského , M. Bá7likn. l. Paríka a l. Zeljenku 
a i. Ako hostia usk utočnili s orchc~trom po
čet né operné nahrávky G. Auer aT. Frešo. 
G. Auer so SOČRom v koprodukcii s Čs. tc· 
lcvíziou realizoval operu J . L. Bellu Kováč 
Wieland v roku 1971. Tibor Frešo dirigoval 
v roku 1972 Sucho•íovu Krútňavu a v roku 
1973 Cikkerovho Jánošíka. 

Roky 1969-77, k cel' bol šéfdirigentom Ľu
dovít Raj ter. znamenajú vo vývoji orchest'fa 
významnú etapu. Z tohoto obdobia pochá
dza celý rad nahrávok klasicistického a roman
tického repertoáru, najmä diel Haydna. Mo
zarta, Beethovena. Liszta , Brahmsa. Veľké 
zásluhy na umeleckom raste telesa má nepo
chybne aj šéfdi rigent Ondrej Lenárd, ktorý 
pôsobí v orchestri od r-oku 1970 a šéfdirigen
tom je od roku 1977. S jeho menom sa spája
jú aj početné zah raničné úspechy orchestra. 
Nahrávky operných ce lkov, ktoré zasi(Jžilý 
umelec Ondrej Lenárd s orchestrom realizo
val. prevzali mnohé európske rozhlasové sta
nice a vyšli i na LP a CD platniach. Sú to tie
to operné celky: Pucciniho Bohéma ( 1978) . 
Gounodov Faust a Margaréta ( 1983), Sucho
ňov Svätopluk ( 1983), Belliniho Námesačná 
( 1987), v koprodukci i s Opusom sa realizova· 
l<~ v roku 1988 Suchoi\ova Krútr,ava a Mas
cagniho Sedliacka česť. posledná nahrávka 
s P. Dvorským aJ . Obrazcovou . 

V rokoch 1979-85 bol druhým dirigentom 
Oliver Dohnányi a od roku 1987 je angažova
ný Róbert Stankovský. S orchestrom trvale 
spolupracujú národní umelci L. Slovák 
a Ľ. Rajter. Medzinárodná kritika nedávno 
vysoko ohodnotila nahrávky štyroch symfó
nií bratislavského rodáka Franza Schmidta. 
ktoré dirigoval Ľudovít Rajter. Významní· 
projekt , komplet Sostakovičových symfónií, 
uskutočňuj e s orchestrom Ladislav Slovák. 

·v štúdiu i na verej ných pódiách so SOČRorn 
spolupracovali významn í zahraničn í dirigen-
ti : T . Asahina, P. Bcrglund, A. Bramall. 
F. Cc ll is, K. Clark , P. Colombo. J. llopkin~. 
S. Hubad, A. Jansons. R. Kleincrt , Gy. Le-
heJ. Ch . Mackerras. A. Markowski. A. Pe
drott i, W. Rowicki . R. Vartanan a i. Zvlá~t· 

nou kapitolou by bolo pojednanie o ~palu
práci troch generácií slovenských inštrumen
tálnych sólistov a spevákov so Symfonickým 
orchestrom čs. rozhlasu v Brati~lavc. Or
chester nahráva celú šírku repe rtoáru s dôra
zom na pôvodnú slovenskú tvorbu a sloven
ských interpretov. Takmer niet slovenského 
diela , ktoré by orchester nerealizoval. Pravi
delne spolupracuje s Čs. televíziou. s vydava
teľstvom Opus, ale aj so zahraničnými vyda
vateľstvam i . Dokladom sú početné nahrávky 
LP a CD platní. V roku 1957 vyznamenali or
chester Radom práce a v roku 19HO mu udeli·JIŽ 
li Národnú cenu SSR. 


