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Ladislav Mokrý ll. medzinárodný hudobný festival 
Zdenko Nováček v p rve j sta t! o naj

v~znamnejšej hudobnej udalost! roka, 
mos kovskom hudobnom festivale, hned 
v úvode prizvukoval fakt, že sa tu ver
mi názorne prezentoval nielen s tav hu
dobného umenia súčasného sveta, a le a i 
hlavné tendencie jeho ďa lšieho v~vt.nu. 
Pokúsme sa t eda z tohto v~vinového hra
diska dalej rozvinúť charakteristiku t~ch 
smerovani, ktoré s a už dnes javia a ko 
perspekt!vne a . p roduktlvne. Na inom 
mieste som už c itoval Witolda Lutoslaw 
skéh o, ktor~ v~vinovú Hni u, začatú 2. vie
denskou školou , charakterizoval a ko "de· 
montáž" tradičného hudobn é ho jazyka 
skôr než ako form ulovanie n ového slo
hu adekvátneho totalit e úloh a cterov 
skiadateru druhe j polovice nášho storo
č ia. Rozchod s touto Hniou je s tále zre
telne jši u dôsle dnejši, vo vyostrenej po
dobe vyvs táva problém ďalšieho v~vľnu. 
V ldi sn mi , že sa skla da te l om otvára jú 
dve ces ty: prostá obmena št ~lu č i módy, 
to, čo sa všeobecne začlna naz~vať "post
modernizmom" a zväčša znamená simpli
fikované postu py ,.minima!" či repetlt!v
nej hudby, alebo snaha o fo rm ul ovanie 
nového hudobného jazyk a cest ou kritic · 
ke j syntézy hlavn~ch s kúsen osti a ob ja · 
vov hudby náš h o st oročia . Tát o d ruhá 
cesta ni e je vecou ,.iman entne" hudob· 
nou, Inšpiruje sa s na h ou o komuniko
vanie s poslucháčom, o vyjadrenie ná 
dej( i obáv, viery v život a odpor proti 
krivde a násiliu. Vychádza z n ovéh o hu
manizmu našej doby, ktorý, ako Zdenko 
Nováček správne a kcentova l, je a musi 
byť huma nizmom socialistickým. 
Moskovsk~ f estiva l sa prLľodzene s ú 

stred il n a prezentác iu tejto druhe j li
ni e, ni e n áh odou rept·ezen tovane j n ovým 

Pohl ad do Vefkej sien e moskovskéh o 
konzervatória počas fes tivalového k on · 
certu. 

pokolenim soviets kych s kladate l ov rov 
nako, ako naprik lad Pendereckim, Vieru 
či našim Ze! jen kom. Je !o linia, ktorá 
pri všetkej s voje j novosti diulek.ticky 
nadväzuje na odkaz klasikov hudby 20. 
storočia a zaklada tels k é dielo tvoľcov 
modern ých národných škôl. Je j ve dúcou 
osobnosťou 1 v medziná rodno m kontex
te sa s tá le v iac s táva Rodion Sčedrin, n a 
fes tiva le sice oficiáln e zastúpen~ iba 
stručn~m. no myšlienk ovo hlbok~m a 
kor.~pO?. ttne virtuóznym Autoportrétom, 
no súbežn e s oficiálnym programom na 
programoch Velkéh o divad la zastúpen~m 
baletom Anna Karen in u (sté preds tave
nie! 1 a opeľ ou Mŕtve duše. 

Nová syntéza, ako by sme pľacovne 
mohli označi ť t úto lin iu, prehodnocu je 
mnohé zdanlivo vybavené č i odbav en é 
tvoľivé problé my. Na pt·vom mieste vzťah 
k párodnej tradicii, čo nezn amená len 
folklór, al e v širš ieh medzinárodn~ch 
súvislostiach t radi čnú hudbu Azie, Afri · 
ky a La tinsk e j Ameriky. T~m. že mos kov
ský f estiva l po prv~ raz poskytol pries
to!' repľezentantom prakticky celéh o 
"tretieho svetu" , prezentovalo s u tá to 
problematik a a ko g lobálna. Nn jedne j 
stran e vidno, ako pozitivne inšp iruje 
folklór, najmä jeh o staršie Vl'stvy, s ú 
časné s tredné a m ladé pokolenie v~cho
doeuróps kych s k ladatelov, na druh e j 
s!rane sa stále zretelne jšie pľejavujú u 

v Moskve 
ll. 

Nt! rudn ý umelec ZSSR Dmitrij Kabalew skij po u wcdení ouwertu ry Colas Breu g 
n on . 

skladatel ov ázijsk~ch a afrlck~ch krajin 
[v pľlpnde Afriky by bolo zatial pľes· 
n e j!He hovoriť o predstaviteloch arab
skýc h kultú!' severne j Afľl k y 1 snah y o 
sk utočne tVOI'ivú syntézu domáceho hu
dobného myslenia s foľmami a In št r u 
mentárom európs keho typu. Nepovažu 
jem za n á hodné, nie skôr za symp toma
tic ké, že Mil ko Ke lemen [ účastnlk mos· 
kovskéh o fes tiva lu) v novom vydani svo
jich skladatelsk~ch k onfesH po dvads ia
tich rokoch radikálne reviduje svoj star
š i názor o neproduktivnos tl fo lklórnej 
inš pirácie. Skúsenosti s tredne j a mlade j 
generácie rusk~ch sovietskych s kla
datelov, in špiru júcich sa a rcha i c k~m 
folklóro m rus k éh o Severu, alebo zauj!
ma vé hlada nie mlad~ch Uk ra jincov, t o 
sú nesporné argumenty pr e tých, čo po
dobne ako Kelemen citla potrebu zak o
reniť svoju hudb u . Vo vzťahu k p roble
mati k e ázijs kej a arabskej hudby Afriky 
treba zasa konštatovať, že sa opaku je 
s tará sk(t senosť, ze novú z ložitú tvorivú 
problematik u môže vyriešiť len tvoľiv ~ 
čin výnimočne j osobn osti. T9m viac, že 
v porovnani napríklad so s ituáciou ná š· 
h o Bedi'icha Smeta nu v momente, k edy 
iš lo o s ta n oven ie umeleckého o bsahu 
pojmu česká národn á hudba , je tvorivá 
problema t ika ázi jsk~ch či arabsk ~ch 
sk l alint e ľov zloži t e jšia t ~m. že musia rie
šiť konflikt či symbiózu niekoľk~ch ty
pov h udobného myslenia i samotného 
po jmu hud ba. Nie je pritom náh odné, že 
najvý razn e jš ie v~sl ed ky v súčasne j do
be prichádza jú z o bla sti, ktoré dospeli 
na jďa l ej v rozvtjani profesion á lne j hu
dobne j kultúry, z japonska a sovietskej 
s tre dnej Azie. Osobitne bv som ch cel pr i
pomenúť, že v s t rednej Ázii a Zakavkaz
s ku sa s formovala celá generácia mlad
š ic h , peľfektne vyš kolen ých, no na jmti 
v~razne origi nálnych skl adatelsk~ch 
osobnosti - d nes už nesta či sledovať po
vedzme Kančeliho či Mansuľiana , ale 
ta kis to tr eba s i všima ť Tlll·kmena Nury
mova a jeh o rovesnikov v Azerba jdžane 
č i Uzbekis tane. Pokiar ide o japonsko, 
osobnos ť formátu Toru Ta k emic ua za 
mnohých c hara kterizu je obrat či návrat 
k domácim koreňom z po7.icie všestra n
n éh o osvo jenia s i e u rópskej tradicle. 

(V tejto súvi s losti mi nedá nespome
núť uda l osť spred necelých 20 rokov: na 
newyors kom Valnom zhromaždeni japon
ský d elegá t v s práve o situácii hudby 
v svo jej kra jin e referova l v~lučne o a k · 
tivitách európs k eh o t ypu . Na otázku vte
dajšieho p t·ezidenta MHR, Inda d t'. Men o 
na, č i zll me rne alebo ná hodou n ehovorí 
aj o japonskej tradičnej h ud be, japan
s k~ delegát konšta toval. že o n e j nič 
nevie. -· V porovnani s týmto pľiznac· 

n~m konštatoyan im je dnešná situácia 
kvalitutivn e odlišná. ) 

Osobnos tné tvorivé hľadanie syntézy 
mimoeuróps kych tradlcii a európskej 
skúsen osti poskyt u je odpoved a j na 'mu
čivý problé m mnoh~ch e~nomuziko lógov, 
ktor! z o bavy o zán ik trad ičn~ch preja
vov zásadne odmietajú ic h kon takt s 
euľópskym hudobn9m myslenim. Ukazuje 
sa však že odpoved na tento p roblém 
neposk ytuje etnomuzik ológla, ale tvorivý 
l:in velk9ch osobn ost i. 
Moskovsk~ festival práve v t e jto sú

visl osti predznamen a l, že ta kéto činy m ô
žeme a m usime čaka ť z oblasti, k torá d o
nedávna sa takmer h e rmetick y izolovala 
o d o sta tného sveta. Mám n a mys li člnsku 
hudobnú kultúr u, ktorá celkom logicky 
m us i l dnes tvorif integrálnu súčasť glo· 
báJne j hudobnej kultúry. Na moskovskom 
fes tivale uvied li symfonickú fantáziu na 
pamiatku hrdinov, čo padli v boji za 
pravdu , od čínskeho skladate ľa Cžu 
Cziai\ Era. Tento skladater v roku 1960 
absolvova l a špirantúru na kompozičnej 
fa kulte moskovského konzervatória a 
pracuje v šanghajskom filharmonick om 
orch estri. jeh o s klad ba svedči o tom, že 
sa v Cine an i v rokoch ku ltúrnej revo
lúc ie nestratili k on takty so svetov~m hu
dobn~m v~vinom úplne a že Cin e zrejme 
nech~ba jú talentované osobnosti ani v 
kompozičnej oblasti. Možno preto s ur· 
čitosťou očakávať, že v roku 1989, kedy 
sa v Cinsk e j l udovej republike uskutoč
ni Svetový t9ždei\ hudby a va lné zh ro
mažd en ie Medzi národn e j hudobne j rady , 
hudobn~ sv e t spozn á n ovú zau jimavú ve
lev súč!lsnej hudobne j !voľby. 

Dr uhý mosk ovský festiva l však popri 
mnoh~ch in~ch charakteristick~ch ten
denciách súčasnej tvorby vyjavil i fakt , 
že účasť žien-sk ladatelie k n a hudobnom 
dlani nadobúda globálny chaľakter. To, 
že napriklad Argent!nu, Belgicko č i Viet
n am reprezentovali s kladatelky, ni e je 
sumu osebe prekvapujúce. Prek v·apilo 
s kôr to, že mladá Nguen Th! Nhung v 
symfonick ej poéme .. Zen y - hrdi nk y 
rodného juhu" predložila najosob!tejšie 
zo všet k~ch n a fes tivale uveden~ch viet -
nams k 9ch diel. · 

Organizátori moskovs k ého fes tivalu 
prejavili zmysel pre uplatnenie všetkého, 
čo urču j e podobu hudby našich čias i 
v tom, že do programu festivalu zakom
pon ova l! aj veľkoryso koncipovaný kon· 
cert populárnej piesn e s a kcentom na 
piesei'\ po li tic kú . Ten to viackrá t po sebe 
opakovan~ p t·ogram v o lympijs kom ku l· 
túrnom paláci prilá kal desaťtisice mia · 
dýc h Moskovčanov [na každom koncer· 
te ich bo lo okolo 15 000 ) a tým v~ raz
ne prispel k tomu, že festivalom žilo ce·-

ié velkomesto. Tomu, pravda, n a pomoh
:o aj to, že takmer všetky programy v 
priamom prenose vysielali rozhlas a te
levizta, n o najmä okolnosť , že festival 
sa teš il záujmu a podpore najvyššieh 
st.ľantckych a štátnych orgá n ov. V Ich 
mene adľesoval účastn!kom festi·valu zá
važné, obsahove h lbok é posols tvo o pas
lani hudby v súčasnom s vete Konstantin 
Ustinovič Cernen ko, gen e r áln y tajomnik 
ÚV KSSZ a predseda p rezidia Najvyššie
h o sovietu. Netreba háda m zdôrazi\ovať, 
ie bez všestrannej podpory s t rany a so
vietskeho št(ttu by nebolo b~valo možn é 
o rganizovať festival ta ke j úrovne a šir
ky a k o bol 2. moskovsk~. No takis to tre
ba dodať, že festivalu vtlačil a pečať ver 
ká, cent rá lna osobnosť súčasn ej soviet
sk e j hudo bnej kultúry - Tic hon Nikola
jevič Chľennikov. Ch rennikovovl vdači· 
me za t o, že prišiel s Ideou festivalu a 
dokázal ju realizova ť spôsobom, ak~ je 
možn~ v jedinej krajine na svete - v 
Sovietskom zväze. Lebo nikde Inde ne
má súčasn~ skladateľ k dispozicii tak~ch 
kongenillln ych par tnerov v inteľpľetoch 

- sólistoch, komorn~ch súbot·och i ver
k~ch te lesách , nikde inde sa hud bu ne
test t ake j všestrann e j moľálne j l mate
r iálnej podpore. To všetko sa nezjavilo 
automaticky alebo náhodne, za tým všet
k ým je aj neochabujúca iniciativu a c ie
ľavedomé dlhoročné úsilie Tichon a Niko
la jeviča, ktorý svoju obdivuhodnú a kti
vitu počas celého festivalu koru n oval 
tem peramentn ým, mladick y s viežim pred· 
nesom sólového par tu svojho 3. k la vir 
neho koncertu . Treba len dúfa ť , že h o 
práve s t~mto n ov9m, vitalitou kypiacim 
llielom privítame aj u nás ( plánované 
uv eden ie v rámci lansk~ch BHS Tich on 
N ikola jevič p re ná h lu zd ravotnú indispo
zlci u m usel odriecť l. 

PostsCI'Iptum: 
Bezprostredne po 2. moskovsk om fes· 

tiva le nas kytla sa mi pľiležitos ť znovu 
pobudnúť v MosRve, tentol'az v spo jitos
ti s muzikologickou konferenciou p ri pľi-

Krzysz tof Penderecki diriguje svoju 
3. symfóniu . 

leži tosti 100. v~ročia Borisu V l adim iľO· 
viča Asafieva, najväčše j osobn osti so
vietskej muzi kológie a význa mnéh o skla
di:lteľa . Pri práci na pris pevku k te jto 
Konferencii vrá tH som su l{ dodnes ak
tuáln e j Asafievovej štúdii Súčasná ru s ká 
muzikológia a jej h istorické úloh y, uv e
l'e jnene j v I. ročnik u zbornika De m usi· 
La [ Len ing t·ad 1925 ). Asafiev v n e j okrem 
inéh o ako prvý vedecky nas t olil pwblém 
,.by tove j" [úžitkove j 1 hudby, kto rá je 
jeho slovami povedané, pre jedn~ch 
.,hudba zlého vkusu" , no pľc druhých 
.,hud ba Sl'dca pre miliónové masy". V 
te jto š túdii popri čisto vecleck~ch prob
lémoch Asafiev nastoluje aj aktuálne 
problé my tvorivej praxe a t akmer pro
rocky formuluje pre s kladatelskú tvor· 
bu ú lohu vyrovnať sa s podne t mi západ
n ej hud by, Východu a r us k ého fo lk lóru, 
osobitne ruskéh o Severu [ l) . V tejto s ú · 
vis losti vyslovil myšlienku: .. sl úžiť iba 
a ko matel'iá l p re Západ je nev h odn é. je 
čas byť prikladom". Druhý moskovsk~ 
hudobný festiva l impozantným spôsobom 
IJreukáza l, že ten to čas je tu. 



itaeeat, 
• NARODNf UMELEC PETER 

OVORSKt po valkom úspechu 
svojho plesňového recitálu vo 
viacerých európskych mestách 
(Bonn, Miláno, Viedeň, Rim a In
del predstavil sa 18. júna t . r . 
s jeho reprlsou aj bratislavské
mu obecenstvu. Preplnené hla
disko opery SND s nadienlm 
prijalo jeho koncert zostavený 
ll plesňovej tvorby Leopolda Ko
leluha (Ar lette ltallane ), Bed
flcha Smetanu (cyklus Veter
né plesne), Antonlna Ovol'áka 
(cyklus Cigánske melódie), Mi
kulála Schneidra-Trnavského 
(ltyrl plesne z cyklu Slzy a ú
smevy) a Petra Ujil!a Cajkov
ského (výber ll piesni a sere
nád) . Na klavlrl sprevá dza l 
n61ho vynikajúceho speváka 
doc. Ľudovlt Marclnger. (Recen 
ziu plesňového recitálu nár. um. 
P. Dvorského v Miláne, ako 
l hlasy milánskej tlal!e, sme 
priniesli v Hudobnom živote l!. 
12/1984. ) 

• IX. ROCNIK BRATISLAV
SKEHO .,KULTÚRNEHO LETA 
'84" slávnostne otvorili 28. li. v 
Zrkadlovej sloni Primaciálneho 
paláca. Po tónoch Suchoňovej 
fanfáry a otváracom prejave 
doc. dr. Ladislava Mokrého, 
CSc., riaditela Slovenskej fil 
harmónie, vystúpili v slávnost
nom programe klaviristka O. 
Rusóová, mezzosopranistka ). 
Zerhauová, Moyzesovo kvarteto, 
recitátori zasl. umelkyňa Viera 
Strnisková a Jozef Simonovil!. 
V programe odzneli skladby L. 
)anál!ka , A. Ovofáka, B. Smeta
nu a úryvky z básnickej tvor 
by zasl. umelca M. Rúfusa a ). 
Mlhalkovil!a. 

Súl!asťou otvorenia Kultúrne
ho leta 1984 bol aj slávnostný 
koncert Slovenského Jtomorné 
ho orchestra v Dome umenia 
Rullnov, na ktorom pod vede
nim národného umelca B. War
chala zazneli diela H. C. Ro
senberga, E. H. Griega a ). Su
ka (toto poduja tie pripravilo 
Ob Ka SS Bratislava II). 

Do bohaté ho programu brati
slavského KL '84, ktoré je dra
maturgicky zamerané na oslavy 
40. výrol!ia Slovenského národ
ného povstania a Rok l!eskej 
hudby, a potrvá ai do 30. au
gusta, zaradili jeho organizá
tori aj mnolstvo hudobných, už 
tradil!ných podujati. Ani tohto 
roku nebudú v jeho programe 
chýbať ucelené cykly gitaro
vých, organových, komorných a 
zborových koncertov. 

·• .,NECH ROZKVITNE VEC 
Nf MIER Z BOJA NASHO V LO
NE SLOVENSKfCH HOR" - v 
duchu tohto motta z Cikkerov
ho Pochodu povsta lcov sa u
skutol!nil 18. mája 1984 verej
ný žiacky koncert v Rimavske j 
Sobote ktorý zorganizovala ta 
mojiia ' Ľudová ikola umenia 
spolu so Združenlm rodičov a 
prlatelov i koly pri priležitostí 
4U. výrol!la SNP. Na koncerte 
vys túpili súbory (sláčikový, 
akordeónový i spevácky), ko
morné telesá a sólisti nielen z 
J:SU v Rimavskej Sobote, ale z 
celého okresu. Početné publi
kum z radov rodil!ov a priate 
lov ikoly ocenilo pekné výkony 
malých muzikantov a ich prí
spevky k oslave významného 
výroiHa SNP. 

• VÍSTAVU .,Z CESKE) A 
SLOVENSKEJ OPERNEJ TVOR
BY NA JAVISKU SND'! inita lo
vali v Sofii a Burgase pol!as 
hosťovania opery SND na Dňoch 
československej hudby v Bul
harsku v čase od 20.-27. 4. 
1984. Scenár k nej naplsala 
dr. Alla Krista Var kondová, u
melecky ju zrealizoval Cestmlr 
Pec hr. 

• MOYZESOVO KVARTETO 
A KLAVIRISTA MARIAN PIVKA 
účinkovali v dňoch 10.-17. jú
na t. r . v talianskej Ferrare. 
Zúl!astnili sa tu na IX. ročnlku 
festivalu mladých koncertných 
umelcov Aterforum '84. Na kon
certoch vo Ferrare, Comacchiu 
a Cente predniesli diela ). 
Haydna, W. A. Mozarta, L. va n 
Beethovena, B. Smetanu a A. 
Berga. S úspechom sa predsta
vili l na záverečnom koncerte 
- "Maratónu" vietkých účast
nikov festivalu. 

• IVAN WAGNER, posluchál! 
IV. rol!nlka Konzervatória v 
Bratislave (z triedy prof. ). 
Zsapku) zlskal I . cenu (v 2. ka 
tegórii) a titul laureáta na 2. 
rol!nlku medzinárodnej gitaro-

vej súťaži .,Kutn6 Hora '84", 
ktorá sa uskutol!nlla v dňoch 
19.- 23. júna 1984. Ivan Wag
ner zlskal tlel Zvláltne uzna
nie poroty za predvedenie l!es
kej klasickej skladby (V. Ma· 
tAjka : Sonáta C dur). Po skve
lom umies tneni V. Toml!ánylho 
v Havane je to dalil tispech gi
taristu bratislavského konze rva
tória a pedagóga J. Zsapku. 
Kutnohorskej stiťale sa zúčast
nili mladi umelci z NDR, MĽR, 
PĽR, Juhos lávie, Afganistanu a 
CSSR. - da-

• VfSLEDKY XXXVI. MEDZI
NARODNE)HUDOBNE) S0TA2E 
- PRAtSKA )AR 1984 v odbore 
ORGAN a SLACIKOVf: KVARTE
TO: 

- ORGAN: l. cena, zlatá pla
keta, titul laureáta a zvlál tna 
cena Ceského hudobného fon
du za najlepilu interpretáciu 
českého súčasného diela 
ALES BARTA (CSSR) , II. cena, 
strieborná plaketa a titul lau
reáta - neudeloná, III . cena, 
bronzová plaketa a titul laureá
ta ZUZANA NtMECKOVA 
(CSSR), )AN KALAFUS (CSSR) 
a RAINER MARIA RtlCK
SCHLOSS ( NSR ). Cestné uzna
nie l. stupňa a Cena Hudobnej 
mládo~o CSR pre najmladiieho 
českého účastnlka finále súťaie 
- IVO BARTOS (CSSR). Cestné 
uznanie FRANZ HAUK (NSR), 
MATTHIAS DREISSIG (NDR) , 
ANNA ZÚRIKOVA (CSSR a IRE
NA CHitiBKOVA (CSSR). 

- SLACIKOVt KVARTETO: 
l . cena, zlatá plaketa a titul 
laureáta - neudelená, ll. cena, 
strieborná plake ta a titul lau
r eáta - HAVLAKOVO KVARTE
TO a KUBINOVO KVARTETO 
(obe CSSR ). Čestné uznanie I. 
stupňa - AULIN QUARTETT a 
PETERSEN QUARTETT (obe 
NDR). Cestné uznanie - TRAV
NICKOVO KVARTETO (CSSR). 
Cena Ceského hudobného fondu 
za najlepšiu interpretáciu l!es · 
kého súčasného diela a Cena 
Hudobne j mládeže CSR pre naj 
mladilieho českého účastnlka fi 
nále sút'ato - HAVLAKOVO 
KVARTETO. Cena Slovenské ho 
hudobného fondu za na jle pšiu 
interpretáciu slovenského sú 
časného diela - TRA VNlCKOVO 
KVARTETO. 

• QUATTRO COMPOSIZIONI 
per flauto piccolo, tuba e ar· 
chi od Júliusa Kowalského bo
li v máji t. r . premiérovo uve
dené v rakúskom meste Miirz
zuschlag. Sólové party na štu
dova li Kioshi Tsukui - Ja pon
sko (pikola l a Josef Ma ie rhofer 
- Rakúsko (tuba l . Dirigoval 
domáci Ernest Smole. 

• KOMORN~ MATINt ZUZA· 
NY ANTOSKOVE), speváčky a 
redaktorky Cs. rozhlasu v Bra
tisla ve, sa uskutočnilo 10. júna 
t . r . v Mirbachovom palá ci. V 
jej poda ni za klavlrneho sprie
vodu K. Turia nskej zazneli dve 
romance P. I. Cajkovského (Pre
čo? Ked zlaté slnce), dve pies
ne z Cigánskych me lódií A. Dvo
l'áka (Když mne stará matka, 
Struna na ladená), roma nca Bel 
plachty A. Var la mova a roman
ca Travuška P. l. Cajkovského. 
Program komorného matiné do
plnili flautis ta Milan Brunner 
a gitarista Alois Menšlk pred
nesom diel ). S. Bacha, O. Clma
rosu, F. Carulliho a F. Chopina. 

• NEZABUDNUTEĽNf: N~
DEĽNf: PREDPOLUDNIE V MIR
BACHOVOM PALÄCI pripravili 
17. júna )if! Stivln (hral na 
rôzne druhy fláut), Peter Hejný 
(viola da gamba, violončelo l a 
Jarosla v Tu ma ( čembalo l v pro
grame nazvanom Od stredove
ku k súčasnosti. Začali hudbou 
obdobia gotiky, sústredili sa na 
renesanciu a barok ()an z Lub
li na, Frescobaldi, Viva ldi ), ale 
nezabudli ani na 20. storočie 
( Debussy, Britten l vrátane po
pulárnej hudby a džezu (o. i. 
Rychllk , Ježek) . V programe 
dominova l Stlvln a,ko konfe ren
ciér i v!iestranný virtuóz, no 
ani jeho kolegovia neostali v 
ústranl - popri bro v triu mal 
každý z nich možnosť predsta
viť sa a j sólisticky. Atmosféra 
koncertu bola jedinečná vďaka 
nekonvenčnému (neraz velmi 
vtipnému) sprievodnému slovu 
i prvotriednemu muziclrovaniu, 
v ktorom nechýbali ani prvky 
improvizácie (v prvej a posled 
ne j skladbe programu), ani vy
slovený humor (v prvých dvoch 
prldavkoch) . (1. V. ) 

HUDOBNÉ SKOLSTVO ·v KOSICIACH 
Pod záštitou NV mesta Košic, 

Krajskej pobočky Zväzu s loven
sk9ch skladaterov a Konzerva
tória v Košiciach konal sa v 
dňoch 25.-26. mája 1984 v Ko
šiciach seminár na tému " K nie
ktorým otázkam rozvoja hudob
ného lkolstva" pri pr!ležitosti 
200. výrol!ia vzniku hudobnej 
ikoly v Koi iclach. Al k eď hu
dobná škola v Košiciach, ktorej 
vznik sa viaže k l. 2. 1784, ne
bola prvou š kolou t oh.to 1ypu 
na Slovensku, jednako len ako 
jediná hudobná škola na Slo
vensku a pravdepodobne aj v 
stredoeurópskych súvislostiach 
neprerušila po cel9ch 200 ro
kov svoju činnosť, čim jej v9-
voj sl zachov.al i prirodzenú 
kontinuitu. Seminár vzbudil po
zornosť svojim zameranlm na 
problematiku územne overa šir
šieh o n ež len úzko lokálneho 
vývo ja hudobného školstva v 
Košiciach . Podolm9m v9vo jom, 
zodpovedajúcim historlck9m l 
spoločensk9m potrebám, prešli 
hudobné školy nielen v niek to
rých mestách na Slovensku, ale 
aj v Péos i, Záh 1·ebe a Inde. 

Seminá r, ktor9 viedol PhDr. 
S. Merali, CSc., rladHer koš ic
kého konze1·vatól·ia, otvoril O. 
Vrtil, vedúci odboru š kolstva 
NV Košic. 

Pros~rednlctvom t·a jomnlka 
ZSS PhDr. S. Bachledu zaželal 
semináľU úspech a vyslovil po
ďakQvanie za rozvoj hudobného 
školstva v Košiciach predseda 
ZSS národný umelec prof. o. 
Ferenczy. Pri priležitosti 200-
ročného hudobného školstva v 
Košiciach zaslali organizátor,om 
seminára blahopra jné telegra
my národn9 umelec prof. E. Su
ch<Jň, Zväz skladte rov a hu
dobných vedcov v Drážďanoch, 
Akadémia múzických umeni v 
Krakove, univ. prof. dr. ). Vy
s loužil, DrSc., z FF U)EP v Br
ne, rektorát )AMU v Brne a ďal
š i. Seminár pozdr.avlla za dru
žobnú š kolu Konzervatóriu v 
Košiciach - Stredné hudobné 
učiliite B. Bartóka v Mlilkolcl 
- dr. Liehy )ózsefn é, ktorá na
črtlra novodobú histó1'1u hudob
ne j š koly založene j pred l. sve
tovou vojnou a PhDr. T. Lipták 
z PedF UP]S v P;-ešove. 

V úvodnom vystúpeni vyzdvi
hol význam esteticke j vých ovy 
a hudobného škols tva u nás 
národný umelec prof. L. Slo
vák. 

Najväčšiu pozornosť s úst r edil 
na s eba hla vn ý referát prom. 
hist. Ing. M. Potemrove j Roz
voj hudobného i kolstva v Koili-

ciach. Zdôraznila h istorick9 vý
znam h udobnej školy v Koši
ciach , k•torá ak'O jediná z hu
dobn9ch š kôl v Bratislave, B. 
Bystri{;!, Pécsi, Záhrebe, Vel
kom Varadln e s l udržala n epre
tržLtú prevádzku a je jedineč
ným prikladom na sledova,nle 
zásadn9ch otázok okolo hudiob
ne j pedagogiky, jej v9voja l za
č l enenia jej organizácie a ži· 
va ta do súvislost! mestského a 
spol očenského charakteru. Hu
dobná škola počas 200-ročného 
trvania, a ko to vyplynulo z re
ferá·tu M. Potemrovej, prešla 
mnohými, aj menej llspešnýml 
vývo jovými etapami, a le svojim 
v9znamom z hradiska výchovy 
profesionálnych, ale at a matér
skych hudobnlkov a v súvislos
tiach hudobnospoločenského ži
vota v Uhorsk u prerástla rámec 
lokálneho významu. 

V dr uhej časti svojho referá
tu poukázala M. Potemrová na 
radiká lnu zmenu, k torou pre
šlo hudobné škols tvo po r. 1945, 
resp. 1948, kedy hudobnej škole 
pr Lpadli v zásade nové úlohy, 
aké mala v minulťlsti. 

Andreja Tomalek [FII. fak"ul
ta Záhreb, juhoslávia) pouká
zal na vývo j hudobne·j školy 
a h udobného školstva v centre 
Chovátska - v Záhrebe. Tá·to 
škola, na rozdiel od košickej. 
prerušila v 19. storoči s voju 
či·nnosť. Tomašek vymedzil š ty
ri hlavné obdobia jej činnosti 
od minulosti až podnes. Ciel om 
založenia záhrebskej hudobnej 
školy bola priprava profesionál
nych h udobníkov, a le n ielen 
pre potreby c irkvi a šfachty. 
Podobne ako v Košiciach bola 
to potom v 19. storoči predo
všetkým výchova amatérskych 
hudobnlkov z radov mešťanov. 
Až po osloboden! začalo hudob
né š kolstvo v Záhrebe plniť 
funkciu hudobne j výchovy na 
báze širše j demokratizácie. To
mašek poukázal i na súčasnú 
sústavu hudobného vzdelávania 
profesioná lov [ale at amat érov ) 
v systéme chorvátskeho h udob
ného školstva. 

K problematike hudobného 
školstva v Uhorsku a v n ových 
podmienkach Maďarska zame
ral svoj referát P. Szkladányi 
z Pécsu. Zdôraznil významný 
vklad najmä českých a s loven
ských pedagógov pri výchove 
hudobných profesionálov i ama
térov v pécskej škole, založenej 
r. 1788. Prvým učLterom bol 
Gašpar Svoboda z Prahy, ktorý 
tu pôsobil do r. 1808. Niektor! 
ďa l ši učitelia boli Ceši - F. No-

Televízny .zápisník 
V koprodukcii Ceskosloven

skej televiz ie Bratislava so Ztl · 
padonemeckým r ozlllasom a te· 
l evlziou vznikol farebný tele · 
vl zny film s poetwkým ndzvom 
Amore e dest ino ( Ldska a 
osud}, ktor~ho cielom bol o pro
pagovať u nás doma, ale naJmä 
v zahranll!í, spevdck e umenie 
našej opernej hviezdy Petr a 
Dvorsk~ho, l!erstvo ovenl!en~IIO 
titulom národ ný umelec . Nešlo 
vsak o publicistický f ilm, akých 
sme už o hvi ezdach svetovej 
opery vi deli neúrekom, ani o 
stroho dokumentdme zazname
naný k oncertný reci/dl ndš/10 
tenor istu , dobýjajúceho svojim 
krásnym hlasom jec/no oper
né rlivac/ l u za c/rul1ým. Znd.my 
tvorca tel evlznych operných fll · 
mov.Peter Welgl sa pokúsil vy
tvori t akési obrazovo-hudobné 
" pojedna111e" o vzťahu medzi 
tenorovými postavami zo sied
mic/l svetových opier, z ktorých 
drie od zneli v t omto programe 
a medzi zenskýml Idolmi tych
t o hrdi nov, st várnen~ v obr azo
ve; rov111e krel1kou žensk ou 
krásou zaslúžileJ umelkyne 
Emilie VaSóryoveJ. 

Fatdlny vzťah medzi mužom 
a i enou Ilustrovaný na ukáž
kach zo svetovej opernej litera
túry , čl l en pozadie a výplň 
k speváck emu umeniu Petra 
Dvorsk~IIO ? Takút o otdzku sl 
musel položiť k aždý, kto sledo
val film v televlznom vysiel a
ní. Vizudlnej zložke programu 
(najmä pre tých, l!o vlastnia 
farebn(! t elevízory J nemožno 

• KONCERT MLADfCH SLO
VENSKfCH VOKÁLNYCH IN
TERPRETOV ( STIPENDISTOV 
SHF) sa v rámci STÚDIA MLA
DÍCH uskutočnil 18. júna t. r . 
v Koncertne j sieni Cs. rozhla · 

uprieť Ist(! estetické kvality, do
sahovan(! jednak výberom krds
nych exteri~rových scen~ril 
( zdmocké parky v Ledniciach 
a Valticlach }, jednak s vybra
ným vkusom aranžovaných in
teri(!rov. Predsa sa však nevie
me ubrdnif dojmu, že tieto for
md/no-estetické kvality obrazu, 
snímaného a strilzan~ho moder
nou filmovou rel!ou, sa do Iste; 
miery len efektnou, samoCtl!el
nou a est~tskou výpl1lou. AJ po
kus dodať filmu náznak sujetu
vos/i vyznel v konel!nom dlis
ledku dosť vyumelkovane a 
možno ho ospravedlniť azda len 
snahou zlskat preň viil!§t okruh 
divdkov, než sú tt, lJo holdu
Jú opern~mu spevu. 

Dramaturgia vlastného spe
vdckeho recltdlu Petra Dvor
ského je zaujlmavd a pre spe
vdka netradll!nd. To, že umelec 
si vybral viaceré árie z opier, 
v ktorých doteraz nevystCtpil na 
scéne (okrem Edgara, Ptnker
tona a des Grieux} by nebolo 
nil! prekvapujúce. Viac prekva
pilo, že s výnimkou spomtna
ných Ctloh jedine part z Doni
zettiho Favoritky patrt k lyr lc
k~mu odboru, ktor ý je Dvorske-
110 dom~nou. Pravda, hranice 
hlasov~ho odboru sa rahšle pre
k ral!ujú v nahrávacom štúdiu 
než na javisku, a tak Dvorský 
Idúc v šľapajdch svojho vzoru 
L. Pavarotti ho, spieva aj drie, 
ktor~ sl vyberajú sptnto tenoris-
11 (Tosca, Ma§karný ples} , ba 
a; vyslovene dramatick! spevdcl 
(obe drie z Mascagniho Sed-

su v Bratislave. V podani Ľud
mily Zubalovej, Ľudmily Brau · 
novej, Marie Nagyovej, MArie 
Elláilovej, Jozefa Kundláka, Sil
vie Virágovej a Jany Valáiko
ve j zazneli operné árie a ples-

votný, F. von Kramar, F. )usl 
a i. 

Rozvoju hudobného školstva 
vo Východoslovenskom kra ji 
venoval svoj pr!spevok ). st
del (odbor 'školst'Y'a Ss!. KNV). 
Porovnávaclml a percentuálny
ml llda jml poukázal na pOOler
ne malú, stále nte Ideálnu hu· 
dobnú zaškolenosť deti na J:SU. 
Upozornil na ešte stále n euspo· 
kojlv9 sta.v estetickej výchovy 
na zákla dných školách. 

K problémom rozvoja Kon· 
zer~atórla v Tepliciach [dru
žobná škola Konzervatória v 
Košiciach) hoYorll B. Cllek. 

Hudobná aktivita v Trnave od 
oslobodenia po sú.časnosť bola 
ná.plňou prlspevku dr. A. M611-' 
bo, CSc., z PedF. UK T.rnava, v 
kltorom sa zaoberal hlavne čln· 
nosťou Bradlanu a niektorých 
t rnavs kých zborov. 

S prlspevkom Rozvo,j hudob
n9ch odbor ov Judových škOl 
umenia v Košiciach vysh1pil 
riaditel ĽSU K<Ováčska ul. D. 
)6roil. 

V rámci seminára sa konalo 
a j niekoJko hudobných poduja
t!. Na ma·tlné ( 25. 5.) odzneli 
v podani košických interpretov 
a žia kov konzervatória diela 
košických učitelov - skladate
Jov ( F. X. Zomba, A. PUschela, 
). Kernera, ). Janiga, ). Košo
vlč·a ) v citlivých úpravách ko
šického skladatefa ). Podproc
kého 1 s jeho vlastn<Ju skladbou 
Reminlscentlo supra F. X. 
Zomb pre organ. Na koncerte 
v rámci KHJ [ 25. 5. ) vystúpili 
bývali absolventi Konzervatória 
v Košiciach: S. Zamborsk9, A. 
a Q. HOlbllngovcl, K. Petróczi, 
A. Ličková, S. Margita, K. Bach
maoová, E. Dzem)anová. Znelka 
osláv dvestoročnlce, ktorej au
torom Je ti ež l>ýval9 absolvent 
košického k onzervatória, hu
dobný sklada teJ J. Podprocký, 
čerpa la z hudobného materiálu 
J. Kernera , učltela hudobnej 
školy v Košiciach v rokoch 1882 

' až 1904. 
Zo seminára vyplynul.o nie

kafka záverov a odporúčani pre 
samotné hudobné školstvo v Je
ho ďalšom a ngažovanl sa a ak
tlvnej účasti ,,pri ,š,{renl hudob· 
nej kult(! ry , a umenia medzi 
pl'acujúcim i. Naďalej je potreb
né a nutné rozvljať výskum de
jln a sllčasnosti hudobného 
šk·olstva a hudobnej výchovy na 
východnom Slovensku, aby sa 
dosiahnuté výs ledky mohli za
radiť do celoslovenského l stre· 
doeurópskeho súvisu. 

DITA MARENCINOVA 

liackej cti} . Ostatne Dvorský od 
počiatkov svojeJ spevdcke j ces
ty Inklinoval k url!ltej drama
tlzdcii lyrlckých spevdckych 
partov, No kým na jeho prveJ 
profilovf!j platni, vydanef Opu
som v r . 1977, sa tdto tenden
cia prejavuje len vo výrazovef 
zložke feho prejavu, menej sa 
vyžtvajúceho v jemnom nand
§anl farieb a dynamických nu
ansl a viacej inkltnufCtceho k 
expreslvnemu, vitálnemu preja
vu, teraz bada( Ist~ dramatič
no už v samotnef povahe Jeho 
tónu. Ten trocha stratil na mäk
kosti a pružnosti (zostdvafCtc v 
globól e mäkkým a pružným} a 
zlskal na §lrke, nosnosti a me
talickej farbe. Napr iek tomu lo
gický prechod k spi nto odboru 
by mal byť u speváka uvdžlivý, 
pretože aj na nahrávkach, po
uZitých pre tento film { Symfo
nický orchester Ceskosloven
sk(!ho rozhlasu v Bratislave di
riguje O. Lendrd} bada( na je
lla hlase v zdvere Sicil idny i 
Rlcardovej drie mierne prtzna
ky hlasovej Ctnavy a ostr(! odsa
dzovanie vyššlch tónov nazna
l!uje, že l!erpd dost hlboko zo 
svojich rezerv. Zato skvele vy
šli v§etky ukdž!<y z Donizetti
ho l Plnkertonova dria, dobrý 
spevdkov §tandard predstavufe 
Cavaradossi ho Recondlta a r oz
lCtl!ka s matkou zo Sedliacke/ 
eli. Cost vlacef mäkkosti by sa. 
žiadalo pri tnterpretdcil Mas· 
senetovej partitúry. Celkove je 
vsak exportný výkon ndšho spe
vdk a, ktorý worl podstatnú hod
notu filmu, serv l rovaný v zby
tolJne exkluzlvnom balenl. Dob· 
r~ vec/ možno ponCtkat a/ /ed
noducho. S. ALTÁN 

ne z tvorby A. Dvofáka, M. 
Schneidra-Trnavského, E. Su· 
choňa, V. Nováka, B. Smetanu, 
W. A. Mozarta, Ch. Gounoda a 
G. Donizettiho. 



p ~ SKÁ JAR 1984 -
Jednou z prlrodzen9ch dominánt toh

toročného Roku českej hudby S'a bezpo
chyby stal 39. ročnlk medzinárodného 
hudobného festivalu Pražská jar - troj
t9ždi\ová prehliadka domáceho 1 zahra
ničného Interpretačného umenia, vzdá
vajúca tohto roku hold predovšetk9m 
česl<ej hudbe. 

Už otváracl koncert·- tradičná Sme
tanoYa Moja vlast - priniesol v tomto 
smere nevšedn9 zážitok, ked po prvy 
raz v hlstórH festivalu túto hudobnú 
apoteózu českej krajiny .a českej histó
rie predniesla Ceak6 fllharm6nla pod 
taktovkou zahraničného dirigenta. T9m
to vyvolen9m sa stal dnes už legen
dárny majs ter taktovky Lovro Matai!li!, 
ktorého niekdajšia ,dirigentská kariéra 
dosiahla svetov9ch úspechov. Už vyše 
85-ročn9 Matačlč mal k dispozicii na
ozaj perfektne prlpraven9. teda 1 do
konale znejúci orchestrálny kolektlv, kto
r9 má toto dielo poriadne zažité, takže 
dokázal živo reagovať na Matačlčovu 
osobitú, aj ked pre .nás azda miestami 
trocha netypickú koncepciu predvedenia; 
tá však svedčila o citlivom prlstupe k 
štúdiu tohto diela, o snahe nachádzať 
viastn9, vm1torný vzťah k tomuto jed
nému zo základn9ch pilierov českej hud
by. 

Ako prvé zahraničné orchestrálne te
leso sa predstavil lond9ns ky Symfonickf 
orchester BBC, t eleso v9born9ch zvuko
vých kvailt. Potvrdili to aj obe praž
ské vystúpenia. Presnosť súhry jednotil
v9ch sekci!, teda l homogénny v9sledn9 
zvuk, a zmysel pre š t9lové vyk•reslenle 
jednotliv9ch skladieb boli temer u všet
k9ch predveden9ch skladieb sprievodn9m 
znakom v9konu orchestra pod taktov
kou jeho súčasného dirigenta Dennlsa 
Russella Daviesa. Tieto hodnoty sa pre
javili l v oboch koncertan tn9ch dielach: 
jeden večer patril Barf6kovmu Koncertu 
č. 2 pre husle a orch!lster, v ktorom 
zažiarila Rumunka Mihaela Martinová, 
llalšim sólistom sa sta l jeden z našich 
popredn9ch huslistov Ceni!k Pavllk. Aj 
napriek počiatočnej určite j nervozite sa 
jeho predvedenlu dostalo zaslúženého 
ocenenia zo strany publika i samotného 
orchestra, s ktor9m mimochodom potom 
vystúpil takUež v zahranič!. Pavl!kova 
Interpretácia sólového par:tu ,Dvofákovho 
Huslového koncertu a mol zaznela kul
tivovane, vrele a na s ympatickej tech
nicke j úrovni. Znovu tu zažiaril umelec 
s muzikantsky úprimn9m prejavom, dnes 
už nesporná osobnosť nášho interpretač 
ného života. 

Skoda len, že v9ber anglickej tvorby 
v autentickom podani orchestra BBC ne
bol pre n6šho poslucháča na jreprezen
tatlvnejšl: napriklad Symf6nia č. 4, f mol, 
Ralpha Vaughana Williamsa · ( 1872-
1958), ktorá zaznela v závere druhého 
večera, svojim neskororomantick9m cha
rakterom a predovšetk9m nadbyt očnou 
lllžkou jednotllv9ch časti len ťažko mo,h
la plne upútať poslucháčovu pozornosť, 
takže angllck9 orchestet· zau jal s kOr v 
bežnom koncertnom repertoári l Haydn, 
Dvofák, Mendelssohn-Bartholdy). 

S podobn9mi dramaturgick9mi rozpak
mi bolo prijaté vystúpenie Tokijskej fil 
harm6nie. V prvej polovici večera uvied
la spolu s Ceremugovou Symfóniou i!. 3, 
zahranou vkusne a na jm!1 v okra jov9ch 
~astiach pregnantne, sk ladbu súčasného 
japonského skladatela Toru Takemitsu 
(19301 pod názvom Orion a Plejády. Tak
tiež toto dielo sa vyznačovalo časovou 
predlmenzovanosťou, ale ani svojim cha
rakterom plne nereprezent ovala súčasné 
skladatel:;ké trendy. Aj napriek jedno
značne dokonalému v9konu violončelistu 
Tsuyoshiho Tsutsumiho dielo nielenže 
nezau jalo, ale v mnohom zrejme uro
bilo vnlmanlu súčasnej hudby ,.medve
diu službu", pretože koncert v pria mom 
prenose vysielala i našu televlzia. Záve
rečná Dvoi'6kova Symf6nia i! . 8, G dur, 
však nielen zahnala rozpaky z prvej po
lovice jediného koncertu japonsk9ch fil 
harmonikov v Prahe, ale ukázala ti ež po
zltlvne stránky t elesa: jeho prednosťou 
(podobne ako orchestru NHKl je pri
kladná preclznosť, umenie vzájomnej sú
hry, zvuková vyváženosť , technická Isto
ta a predovšetk9m sna ha maximálne po
chopiť št9lové zá konitost i hraného diela. 
l keď sa nám Ich chápanie Dvoľákove.j 
hudby mOže zdať odlišné od našich pred
stáv l lnterpretačn9ch skúsenosti, bol t o 
llokonal9 hold česke j hudbe, v rámci 
tohtoročnej Pražskej jari jeden z naj 
výraznejšlch. Pripomeňme tiež, že Dvo
Mkova hudba tvorila chrbtovú kosť dra
maturgickej llnll koncertov v rámci jar
ného turné tohto orchestra po európ
skych metropolách. Dr uhá polovica praž
ského koncertu (vrátane prldavkov l te
da ukázala, že teleso má ozajstné špič
kové Interpretačné parametre. Jeho diri
gent Tadaakl otaka je schopný dobre 
pochopiť a účinne reprodukovať nielen 
japonsk9 alebo klaslck9 svetový reper
toár, ale i pre P.rahu špeciá lne pripra
vený opus súčasného českého autora 
l Ceremuga l. 

Poctu českej hudbe zložila hned svo
jim prv9m koncertom l Slovenská fllhar
m6nla vedená Bystrlkom Rehchom, ked 
na úvod predniesla Novákovu s ymfonic
kú báseň V Tatrách. Orchester sa tu 

Tadaaki Otaka, dirigent Tokyo Philhar
monie Orchestra. 

predstavil vo v9borne j kondlcii, dirigent 
predvedenie nezatažil nadby.točn9m pá
tosom či romantizu júcimi manléraml; 
úmernou t riezvosťou a jasn9m vykon
túrovanlm jednotllv9ch pasáži dosiahol 
velmi sympatického v9sledku. wm viac 
však prekvapilo predvedenie nasledujú
ceho Ravelov ho Koncertu- pre klavlr a 
orchester G dur, v ktorom sa ako v9bor
n9 partner uplatnil renomovan9 klavi
r is ta Peter Toperczer, usmerňujúc! na.po
kon v urč!t9ch momentoch l zjavnú roz
kollsanosf orchestrálneho sprievodu. V9-
sledný dojem, determlnovan9 t9mlto ko
llzlami, tým značne utrpel. Omnoho kon
centrovane jšie pôsobilo prvé pražské 
predvedenie Moyzesovej Symfónie i!. 12, 
ktorej bratislavská premiéra sa uskutoč
nila nedlho predt9m v Interpretácii to
ho is tého orchestra. 

Druh9 koncert Slovenske j filharmó
nie dirigoval Rakúšan Hans Graf - vel
k9 prlslub dirigentského neba. I napriek 
~vojmu pomerne mladému veku danú úlo
hu splnil úspešne, jeho poiiatle Im.pono
vu lo a výsledok na seba nenechal dlho 
čakuť. Už v úvodnej Kardoilovej Hrdin
skej balade pochopil zmysel diela a z 
partitúry vyťažil maximum možnosti, čo 
taktiež adekvátne ocenil orchester. Nie 
vždy sú sláčiky SF tak jednotné a v9ra
zovo presvedčivé a vrelé, a ko sa to po
darilo v priebehu tohto večera Grafov! , 
ani dychové nástroje neb9vajú tak zvuč
né a presné, a k nema jú na dirigentskom 
&lupienku osobnosť tak kriticky ná roč
n(t. Pre to i predvedenie Beethovenova! 
slávnej koncer tne j árie ,.Ah! Perfidol' 
so sopranistkou Magdalénou Hajóssyovou 
prinieslo hlboký umeleck9 zážitok, naj
mn ked su sólistka predstavila v doko
nalej s pevácke j dispozici i. l ked dlrl
gentovo poiiatle Beethovenovej Symf6nie 
i!. 7, A dur, v závere vystúpenia miesta
mi nezodpovedalo vžit9m konvenciám, 
netreba túto licenciu chápa ť negatlvne. 
V9sledný dojem totiž presvedčil , že SF 
je vskutku reprezenta tlvne teleso, a k ju 
vedie sugestlvna osoblllosf a dirdgent sa 
neuspokoj( s priemern9m výsledkom. 
Pražské vystú penie s Hansom Grafom tak 
poukázalo na nesporné hodnoty Sloven
skej filharmónie. 

Akademický symfonický orchester 
moskovskej Státnej filharm6nie na čele 
s Dmitrijom Kitajenkom v rámci svo jich 
dvoch pražsk9ch vyst(tpenl zaradil do 
programu druhého večera tiež dielo sú
tasného českého skladatelu )iflho Maty
sa Ranná hudba. Ťažiskom tohto p!1(
dtelneho cyklu je lyrická partia pred 
záverom - a práve tu sa teleso pred
&tavilo vo svojej zvukove j kva lite naj
presvedčive j š i e, čim samotnú skladbu 
velmi vf-razne obohatilo. Kitajenko sa 
tu prejavil ako umelec so zmyslom pre 
5ubtllne vy jadrenie drobnokresby a v 
tom možno, okrem iného, vidi eť š lrku 
jeho kvalit. V st rednej časti druhého 
koncertu moskovsk9ch umelcov vys túpil 
huslista Václav Hudei!ek a predniesol só
lov9 part Sibeliovho Husrového koncertu 
d mol. Tohtoročné Hudečkovo vystúpenie 
nieslo pečať dokonalej pripravenosti, ale 
predovšetk9m vyrovnanosti, presvedči 
vostl a hlbšieho pochopeniu. Pre javila sa 
l u s ympatická vyváženosť medzi spon
tánnou muzikálnostou a myšlienkovou 
sústredenosťou, takže SibeUov koncert 
zaznel vo vzácnej vyrovnanos ti, pocho
peni l vzá jomnej tolerancii medzi potia
tlm huslistov9m a dirlgentov9m. Závereč 
né ovácie Václavovi Hudečkovi boli teda 
plne zaslúžené. Nasledujúce Musorgské
ho Obrázky z výstavy sme vypočul! v 
bohato vyklenute j dynamicke j škále, 
mies tami vari až predimenzovanej, s ú
prlmg9m zau jatlm a výrazovou presved
čtvostou. 

Standurdn9 v9kon v Szymanowského 
jednočasťovom Koncerte i!. 1 pre hus
le a orchester podala poiská hus listka 
Ka ja Danczowská ( niekdu jš ia Szeryngo-

va, Oistrach ova a Rlcclho žiačka l za 
sprievodu Národnej filharm6nie Varilava. 
Tento súbor sa tohto roku predstavil v 
Prahe na dvoch koncertoch dirigovaných 
u nás už dobre známym Kazimierzom 
Kordom. Na miesto pôvodne plánovanéh o 
Dvorákovho Karneval u na program pr
vého koncertu zaradili predohru k Sme
tanovej Predanej neveste a na záver za
znela Sostakovii!ova Symf6nla i!. 10, die
lo vážneho zamyslenia nad ludsk9m ži
votom. Talttiež na dr uhom koncerte sa 
poisk9 orchester predstavil vo svoje j op
timálnej forme, aj keď do jmy z pred
chádzajúcich exk luzlvnych symfonlck9ch 
večerov Pražskej jari poznačili toto vy
stúpenie menšlm záu jmom publika, naj 
mn keď v ostatných festlvalov9ch kon-, 
certn9ch sle1iach sa konali vrcholné a 
poslucháčsky prltažlivé koncerty_ 
Tohtoročn9m lnterpretQm záverečnej 

BeethovenoveJ Sy~f6nle i!. 9, d mol, bola 
Staatskapelle Dresden, renomovan9 a pre 
tento úč el dlsponovan9 orchester. Pred 
tirážďansk9m telesom stál holandsk9 dl
ľlgen.t Hans Vonk, v ktorého premysle
nom poňatl zaznelo dielo miestami tem
pova l agoglcky s~ce trocha odlišne od 
11žlt9ch predvedenl, a le l tak presved
čivo a s účinnou gradáciou. Taktiež 
sólistické kvarteto l Eva Maria Bund
IChuh, Uta Prlew, Dieter Schwartner a 
Karl Heinz Stryczek) vcelku úspešne spl
nilo svoju náročnú úlohu v jednotllv9ch 
partoch bez v9r·aznejšlch intonačn9ch 
prehreškov. Vynika júcim partnerom bol 
perfektne znejúci Pi!veckf sbor Cs. roz
hlasu, zvukovo citlivo vymodelovan9; je · 
ho v9kon zaujal už v predchádza júcom 
diele záverečného festiva lového koncer
tu - v Smetanovej Ceskej piesni, ktorú 
dirigent naštudoval so zmyslom pre lo
gickú v9stavbu a v9razovú presvedči
vosť. 

Z hosťu júcich dirigentov prlpomet1me 
aspoi\ účasť Gaetana Delogu, ktorého do
tera jši umeleck9 profil sa vyznačuje 
skvel9ml úspechmi v najrozmanltejšom 
repertoár!. V prvej polovic! svojho praž
ského vystúpenia uviedol Prokofievov 
Klavirny koncert i!. 3, v ktorom sa bra
vúrne (miestami až efektne l predstavil 
mlad9 kubánsky klavirista Jorge Luis 
Prats, umelec technicky v9bonne pri pru
ven9 a schopn9 presvedčivo realizova ť 
l túto náročnú úlohu. Delogu podriadil 
sprievod Symfonického orchestra hl. mes
ta Prahy FOK klaviristovej predstave, 
takže celok vyznel vo vyrovnanej sú
hre. Netrad ičn9 prlstup k nasledujúcej 
Schubertovej Symfónii č. 7, C dur, vzbu
dil záujem, pretože len zriedkakedy .po
ču jeme toto dielo v r9chlejšom tempe, 
než zvolil dirigent, a s tak zv9raznen9mi 
nástup ml. Citlivé dirigentské gesto (spa
mati l s tarost livo viedlo všetky orches
trálne sekcie podleiajúce sa na v9stav
be dynamicky mnohovrstevnatej fresky. 
Predvedenie symfónie malo v sebe určitú 
Iskr u a vyznačovalo sa k tomu primera
ným tempet·amentom. 

Taktiež ostatn! zahraničn! dirigenti, 
vystupujúci s rôznymi československ9mi 
orchestrami, spravid la preukázali mimo
r iadne umelecké schopnosti a Ich účasť 

prispela k festiva lovému lesku. 

Taliansky huslista Salvatore Accardu. 

Zo sólistick9ch recitálov si zas lúžia 
mimoriadnu pozornosť najmä spevácke 
medailóny. V poradi prvý večer, na kto
rom su predstavil u nás dobre známy 
Peter Schreler, zaujal nielen samotn9m 
speváckym v9konom, a le najmä obsaho
vou nápli1ou koncertu: všetky diela boli 
od ). S. Bacha. Vo v9bere piesni bola 
Schrelerovi citlivou sprevádzačkou ešte 
stá le málo doce1iovaná čembu list k a Zu
zana Riíli i!ková, ktorej svetové renomé 
IJOtvrd ila l jej sólová interpretácia dvoch 
Francdzskych sult (i!. 2 a č. 5). Stret li 
su tu dvuja rovnocenn! umelci, ktor! 
tento dramturgicky za ujlmav9 program 
uvi edli so št91ovou noblesou., Tuktiež 
pies11ov9 večer basburytonistu Roberta 

UDBE 
Holia sa vyznačoval dokonalou a len 
málokedy počutou súhrou s klaviristom 
Konradom Richterom ( ce19 večer hral 
V9borne spamäti! l- Ťažisko programu 
tvoril Schumannov cyklus L6ska b6sni
kova, prednesen9 so zauja tlm a v9ra
zovou podmnnlvosťou na vysoke j profe
sionálnej úrovni. Vystúpenie mladej ame
r ickej černošky sopranistky Barbary 
Hendricksovej bolo právom očakávané 
so zá ujmom; nesklamala, l ked úroveň 
predvedenia jednotllv9ch Schubertových 
a Straussových piesni ma la kollsavú úro: 
veit Is tá miera indispozlcle bola zrej
má, pretože v záveroch oboch časti ve
čera speváčka pre javila mimoriadne kva
lity a javila sa a ko ty p velmi perspek
tlvny ( to najviac ukázali a j prldavky, z 
ktor9ch čemošská piese1i zaznela v In
terpretácii priamo ukážkovo l- Favorizo
vaná slávna španielska speváčka Tereza 
Berganzov6 v posledn9ch chvllach n ie
ko!kokrá t zmenila program, až nakoniec 
prvá časť jej vystúpenia bola ukážkou 
zrelého Oj)erného umenia, a le až druhá 
časť večera (Granados: Sesť piesni, Bra
ga: Ses( afro-brazllskych piesni) mala 
programovo osobitejšl charakter. Umel
kyiia je hodná svoje j pres lávenostl, a 
to i napriek tomu, že už mierne prekro
čila svoj umeleck9 zenit. O priazni pub
lika a jeho vďačnosti však svedčil fre
ne tlck9 potlesk a niekolko prldavkov -
hviezdy tohto typu sú vždy vltané . . . 
Trochu v úst ranl a mimo hlavn9 záujem 
verejnosti sa konal koncert člnskych u
melcov. Podobne ako vlani i tohtoročné 
vystúpenie sa vyznačovalo mimoriadnou 
úroviiou. Cistota v9slovnostl bola v9sost
n9m znakom sopranist ky C•ang Feng-i 
(ária o mesiačiku z Dvol'ákovej Rusalky 
boja až na v9s1ovnost obtiažneho ,.i'" 
prekvapujúco vynikajúca). u barytonistu 
Fu-Chaj-ťina sme okrem toho mohli oce
niť výrazn ú š týlovú vyváženosť i doko
nalú sonórnosť. Obaja mladí umelci spie
vali jednotlivé árie a piesne v ich pô
vodných jazykových verziách , barytonis
ta zaujal na jmä skvele zaspievanou áriou 
:.: Borodinovho Kniežaťa Igora so šala
plnovskou šlrkou zvukového reg istra a 
mozartovsky vylahčen9m pre javom pri 
árii z Figarovej svadby. Zahraničné úspe
ch y oboch 'spevákov nle sú teda určite 
ná hodné. 

Sovietske klavlrne umenie na to,h to
ročnej Pražskej jar i reprezentovali dve 
vellté osobnosti: dnes už svetovo pre
sláven9 Lazar Berma n a legendámy Svia
toslav Richter . Ich prenikavé umP.nie pat
rilo k dominantám celéh o festivalu. V 
Cajkovského Klavlrnom koncerte b mol 
j)rekvapil Berman citovosťou prednesu, v 
recitáli naopak bohatstvom výrazov9ch 
regist rov, od znejúcich planisslm v Bee
thovenovej Sonáte As dur, op. 110 až k 
h9r ivému ohtiost roju farieb vo vyzretej 
interpretácii Prokofievovej Sonáty i!. 8, 
B dur. S vefk9m pochopenlm pristúpil 
i k predvedenlu Sukove j skl adby )ar z 
rovnomennéh o cyklu a ku klavlrne j so
nú te ,.1. X. 1905' L. )anái!ka. Ako suma
statnú časť recilá lového večera možno 
chápať rad náročn9ch prldavkov, z kto
r9ch najma llsztovské parafrázy oslnili 
~daka preclznej a premyslenej interpre
tácii. 

Do poslednej chvlle, vlastne až do pri
chodu umelca na pódium, -nikto netušil, 
č l po predchádzajúcich odmietnutiach 
Sviatoslav Richter tohto roku očari svo
jim imaginatlvnym prejavom do posled
ného miesta preplnené auditór ium praž
ske j Dvorákovej s iene. jeho hra, tech
nicky bril antná a myšlienkovo hutná, 
jj rltom však nesmierne emotlvna a su
ges tlvna, nenechala nik oho na pochy
bách, že tu vys tupuje jedna zo špičiek 
klavlrneho umenia všelk9ch čias . Fan
tastická boJu jeho interpretácia Brahmsa
vej Sonáty fis mol, úchvatne vyzneli 
v~etky nuansy v etudách S. Rachmani
nova. Na neosvetlenom pódiu, len pri 
svetle jedinej lampôčky pri klavlrl, vy
čar(tval velký Majster klavlrnej hry at
Illos féru básnlvej opo jnosti a trva l9ch 
spomienok ... 

Povest úspešného paganinlovského in
terpreta predchádzala vystúpeniu hosťa 
v9znamn9ch medzinárodn9ch hudobn9ch 
festiva lov Salvatora Accarda. O to väčšie 
;:>rekvupenie však nastalo pri trocha roz
pačitom začiatku koncertu (Schubert: 
~onatlnu a mol). čiastočne i pr! inter
pretáci i Beethovenovej Sonáty c mol, 
predvedene j Intonačne čisto a preclzne, 
skor s introvert nými tendenciami. Krás
n y, ušlachtllý u farbis t9 tón doda l kom
pozlcii n11 lyr ičnosti a kan tabilnost i, k9m 
nasledujúca Prokofievova Sonáta č. l , 
f mol, zaznela s odlišovanou v9razovos
ťou u dynamic kou š lrkou prejavu. Tu 
v~él k konce1·t kulminoval, · pretože nasle
dujúce smeta novské dielo (Z domoviny) 
u'l nema io svo ju typickú tvárnosť l VI'e
lost 11 vyznel o dosť zjednodušene. O to 
~ympatickejšie však umelec predniesol 
populárne a v mnohom l efektne hus lové 
pr!duvky - vyzneli ako krelície doko
nale j techniky, krásneho tónu a osobi
tého chápania, to vše tko zvýraznené 
zvukovou kultúrou vzácneho h istorického 
nás troja . Protipólom toh to druhu lnter
j,retticie sa s tal v9kon technicky preclz
ueho Vludímlra Spivakova, v ktorého po-

( Pokt'ačovanie na 7. s t r. ) 



k ncert 
Pri pr!ležltosti Di\a slovan

ského plsomn!ctva, bulharskej 
osvety a kultúry [24. mája) , ako 
at k 40. v9ročiu socialistickej 
revolúcie v Bulharsku uskutoč
nil sa v Zrkadlovej sieni Pri· 
maciálneho paláca v Bratislave 
slávnostn9 koncert ( 22. má ja 
t,·'ľ. ). ktor9 pripravilo Bulhar
ské kultúr ne a informačné stre
disko v Bratislave a Mestsk9 
dom kultúry a osvety. Bola to 
pr!ležltosť nielen na uctenie sl 
spoločensko-kultúrnych udalos
ti v živote bratského slovan
ského nár·oda, ale aj možnosť 
na stretnutie s ukážkou súčas
ného bulharského vokálneho u
menia. Reprezentovali ho tra
ja poprednl speváci - zaslúži· 
lá umelkyi\a Evdokija Zdravko
vová, sólistka Státne ( opery v 
Starej Zagore, ako aj dvaja só
listi Národného akademického 
divadla opery a baletu zo So
fie tenorista Zdravko 
Gadžev n basista StoU Georgiev, 
obn jn odchovnnci prof. Illju Jo
slfovn nn Bulharskom Mátnom 
konzervatóriu [u toho istého 
pedagóga študovala a( naša 
mezzosopranistka Ida Kirilová) . 
Ako vieme, spomlnanl speváci 
mali ešte koncert v Piešťanoch 
a dvaja z nich ( Zdravkovová 
a Gadžev) hosťovali v Puccini
ho opere Tosca na javisku StM· 
neho divadla v Košlclnch. Sko
dn, že dramaturgia koncertu 
bola čiustočne zmenená a ne
mail sme možnosť počuť ukáž· 
ku zo súčasnej bulharskej tvor
by, ktorá - aj v opernom žán· 
rl - zaznamenala v ostatnom 
obdob! nlekolko úspešn9ch čl· 
sei , čerpa j úclch tematiku na j
mä z národnej his tórie. Reper
toár sa koncentroval na ukáž· 
ky zo svetove( operne( klasiky 
(Wagner, RossLni, Pucclni, Gou
nod, Verdi, Giordana, Borodin, 
Musorgskif) a tba v jednom pri· 
pade zaznela v poda n! sopra
nistky piese11 D. Christova -
"Dievčina". To, čo je v súčas· 
nosti dominantné a pozoruhod· 
né na bulharskej vokálnej ško
le, je o dych dobre posaden9. 
v rezonátoroch maximá lne ro
zozvučnn9 tón, čoho v9sledkom 
je jeho š!rka, nosnosť u bez
problémové tvorenie l t9ch na·j
obtiažne jšlch fráz. Istou rezer
vou je štýlové s pievanie - ok
rem talianskeho a s lovans kého 
repertoá11u, ktoré sú bulhar
sk9m spevákom najbližšie a ve
dia v nich pôsobit najautentic· 
kejšle. Napokon, t ra (a hostia 
vystavali svo( program na .,sil 
n9ch s trá.nkach" svojho Inter· 
pretačného majstrovstva. Prav
da, volumenom a zvučnosťou by 
sn ich hlas bol skOr hodil do 
priestornejše j sály, alebo na 
operné javisko! E. Zdravkovovd 
- s prekrásnym kovov9m sop
ránom, niekedy zbytočne forsl · 
rovan9m (dvojspev Tosky a Ca
varadossiho - spievuné so Z. 
Gadževom) s me nn jvlac obdivo
vali v árii Leonnory z Verdiho 
Trubadúra, ale aj v pr!davku 
z Tosky a v pôsobivo národne 
kolorovane j umelej plesni Diev
člna od D. Chrlsto·va. Tu pra
covaln umelky11a s v9razom, 
ktorému podriadila nema1é vo
kálno-technické dlspoz!cie. Po
dobne to bolo aj u tenoristu 
Z. Gadževa, k torý dominova l 
p ri ebojnosťou svo jho hlasu naj
nHl vo Faustovi z Gounodove( 
opery Faust a Margaréta, či v 
Chénierovl z Giordanovej ope
ry André CMnier, resp. v ukáž· 
ke z Bohémy od G. Pucciniho. 
Pekné stredy boli vyšperkované 
zlatým leskom, výšky zneli s 
tlačenlm tónu, trochu nám chý
bali výrazové kontrasty a deli
kátnosti, na ktoré nás - cel
kom is te - navnadil at Peter 
Dvors ký svojou vysokou kultú· 
r ou prejavu. Najpozoľllhodne j 
šle zaznel bus Stoila Georgieva, 
k torý mal nielen šťas tne zv·o· 
len ý re.per toá r (Aria Basi lia z 
opery BBJrbler zo Sevilly, ária 
Galického z opery Knieža Igor, 
rondo Mefista z opery Faus t a 
Murgaréta a pieseň Varluama 
z opery Boris Godunov l. a le v 
najlepšej forme prezentoval 
s pojenie bulharske j voká lne( 
š koly s tradlciou bel cantovet 
kultúry, ako a( vrúcnym slova n
s kým clten!m. S velk9m "od· 
plchom" mu vyšla na(mä ple
sel1 Varlaama, kde jeho fareb· 
ne krásny, velký a široký bas 
znel vyrovnane vo všetkých re· 
g is troch , nehovoriac o s·totož· 
neni sa speváku s úlo•hou, kto· 
rá mu je vnútorne bllzku. Na 
klaviri sprevá dzal s menš!m 
odhadom ak ust iky siene 
lvajlo Ivanov. STEFAN LOC 

POĽ J KULTÚRY' V ČSSR 
Tohto roku sa v naše( repub

like uskutočnili v porad! už 
druhé Dni polake j kulttry. 
Usporiadatelia predložili česko
slovenskej veré(nostl širokú pa· 
letu umeleckých podujati, za
hrňujúcich najrozličnejšie for
my a druhy umeni. PotešlteJ.ná 
je skutočnosť, že o slávnostné 
otvorenie velkoryso koncipova
nej prehliadky pols·ke( kultúry 
sa pričinili práve reprezentanti 
hudobného života. Na scéne Slo
venského nár.odného divadla 
vys túpili dňa 5. júna t. r. NA· 
rodn6 filharmónia Vartava s 
dirigentom Tadeuszom Struga
lom a sólistkou Kajou Danczow
akou. Za prltomnostl predstavl
teJov stran!ckych a štátnych 
orgánov odznel hodnotný kon· 
cl:lrt zo symfonickej a koncert
ne j produkcie troch najvýznam
ne(~lch skladatelov polskei 
hudby 20. storočia - Witolda 
Lu toalawakého, Karola Szyma
nows~ého a Krzysztofa Pende· 
reckého. 

Akými hráčmi disponu je or· 
chestrálny aparát h lavnej hu
dobnej lnštltOcie našich prlate
Jov, ako je toto teleso schop· 
né pracovať pod vedenlm dob· 
rého dirigenta, starostlivo udor· 
:!ujúceho napätie a dohlladajO
ceho na premyslenosť celk ovej 
koncepcie výstavby diel, s ús tre
deného na zvukovú vyzretosť a 
nadovšetko pútavú výrazovosť, 
to sa ukázalo už pri Lntenpre
tácll prvého zvoleného diela -
Lutos lawského Livre pour or 
chestre. Pravda, samotná pred
loha umožňuje na jednej stra
ne velkú voJnosf pri časovom 
dávkovanl aleMorlckých Osekov, 
na druhej strane, ako každá 
prlllšná ,.s loboda" skrýWl v se-

Národná filharmónia Varšava 

Národná fllharm6nia z Vadavy pod taktovkou Tadeusza Stru· 
galu predn!esla diela W. Lutoslawského, K. Szymanovského 
a K. Pendereckého. Snlmka: CSTK 

be nebez.pečle jednotvárnosti, 
hroziacej pri nadmernom využi 
ti tejto h ry. Strugala predostrel 
svotu hudobnú Inteligenciu v 
cele ( šlrke. Dielo poňal ako 
mo~nosf demonštrácie fareb
nosti a zvukovej jemnosti, a 
tak prltomnosť trojnásobného 
počtu dychov9ch nástrojov obo
hatila výraz, malbu a až na 
poslednom mieste intenzit u. 
Posluchá·čl, ktor! azda rad-

še( dávajú prednos t dramatur
gickej zostave z od·kazu klasí · 
kov, si odniesli hodnotný ume-

' lecký záž~tok z posluchu Kon· 
certu pre hus le a orchester č. 
l, op. 35 od Karola Szymanow
ského. Meno sólistky Ka te Dan 
c:z,owskej nie te vo svete nezná 
me. Umelky11a sa vynikajúco 
prezentovala na viacerých me
dzinárodných kolbištiach a svo( 
dobrý chýr potvrdila l v Brat!· 

s lave. Preukázala hráčsku po· 
hotovosf, technickú vyspelosť, 
ale čo je to najdôležitejšie, cl· 
tovú zaangažovanosť a schop· 
nos f zaujať publikum. Je t poda· 
n ie charakterizovala čistota a 
h[bka, prekrásne vymodelovant 
tón a jemnosť, takže nezostala 
zakladatefovl pols·kej nárO<lnej 
kompozične( školy nič dlžná. 

Symfónia i!. 2 Krysztofa Peu
dereckého je dielom nevldanej 
zvukove j krásy, dynamickej pes· 
trosti a rytmickej výraznosti. 
V mnohom sa odlišuje od ostat
ných kompozlcl! posledného de
sať ročia v Pofsku, ktoré, aj keď 
menej ako dovtedy, sa ešte stá
le pohybujú v rovine experi
mentu a náročnej výrazovosti. 
Podobne ak·o autorova Symfó
nia č. l je l táto skladba pri· 
stupnli, zrozumitelná, priam 
klasicky čistá, bohatá na tak· 
mer wagnerovskú melodlckl1 ll· 
nlu a napätie. Stavebné prvky 
- impulzlvne témy s.Jáčlkov, 
nosná úloha vlolončlel a kon
trabasov, unlsonové pasáže, 
spý tavé a navodzu júce závažnQ, 
ba smútočnú atmosféru, Vf· 
stražné zapojenie biclch nástro
jov, vynikajúci pregnantný, ale 
celku sa podriaďu júc! rytmus 
- to sú len prostriedky, vedQ
ce k pútav_e j, prehJadnej a na 
kontrasty bohate j koropozicll, 
presvedčivo lnterpretov.ane( a 
pravdepodobne aj preto tak pO· 
sobi vej. 

Polsk! umelci prezentovali v 
Bratislave to naj lepšie, čo do· 
ma majú - vynik!I(Oclch [$on
cer tných umelcov a výber z tvo
rivých dielni skutočných maj
strov. Nečudo, že sa stretli s 
toJkým nadšen!m a p,rlazňou. 

VIERA POLAKOVICOVÄ 

Koncert zo súčasnej pofskej komornej tvorby 
Jednou z akci! Dni poJskej 

kultúry u nás bol i komornf 
koncert zo skladieb polských 
skladatelov, kltorý sa uskutoč
n11 dňa 6. júna 1984 v Mozar
tove( sieni v Bratislave. Hlav
nými organizátormi toh to vý
znamného kultúmeho podu jatia 
boli Zväz českoalovenskfch skla· 
daterov, Zväz českfch skla da
tel ov a koncertnfch umelcov a 
Zväz slovenskfch skladatelov. 
Z Interpretačne ( stránky sa po· 
dlelall na realizáci tejto ume
lecky náročnej Olohy zväčša 
čoskl umelci, kto·rým patri vda· 
ka a uznanie za n-aštudovanie 
a skvelé predvedenie skladieb. 
Zla l, nepočuli sme tu diela na t· 
novš ie, ale možno z odstupu 
nlekolkých -rokov dokážeme 
lepšie pochopiť ti e tvorivé vý
povede, ktoré nás v minulosti 
mohli frapovať len svojim von
ka jšlm smer.ovanlm. Dnes vl · 
dlme, že tvorivé problémy sú 
hlboko ukryté za všetk.ým tým 
hladanlm nového a neopa kova
tefného. 

Ako prvá zaznela Sonáta pre 
klavlr i!. 2 Grazyn y Bacewiczo
vej z roku 1953, v ktore( bol 
demonštratlvne využitý širok ý 
arzenál technických a výrazo-

vých prostriedkov od klnt;:_tic
kých J:)rv kov počnúc cez spev
né par.tie až po záverečnú, pô
sobivo koncipova nú Toccatu. 
Výrazným spolutvorcom tohto 
vcelku presvedčivého klavirne· .. 
ho diela bola Ja na Nácovská, 
ktore( muzikálny interpretačný 
prlstup plne korešpondov.al s 
duchom tohto diela. 

Pendereckého Capriccio per 
Siegfried Pa lm pre violončelu 
s6lo je dielo, v ktorom sa a u· 
tor pokúša rozozvučať tú od· 
vrátenú, neznámejšlu stranu 
zvukových dispozicii tohto ná
stroja. Zdá sa však, že v tejto 
kompozicil množstvo zauj!ma
vých, objavne formulovaných 
zvukových l myšllenkov9ch tva
rov utonulo vo vonka jšom 
efekte. Nastolenie nepochybne 
originálnych zvukov9cn pásiem 
nema lo svoju jednotnú drama 
tick(! llnlu, l keď vio l on čelista 
Jaroslav Chovanec sa zmocnil 
tohto diela vskutku impozant
ným spôsobom. 
1 V prve j časti programu za
znelo ešte Muslque tte IV 
l Trom bone Concerto) od Hen
ryka Mikolaja G6reckého v po· 
dan! K. Zelenk u ( poza u na), F. 
BUka (klarinet ), M. PetrUa 

1 violončelo) a J. Holeňa (kl a· 
vfr ). Toto dielo by som nechá· 
pal a ko pevne zafixovanú kom
pozic iu,. ale skôr uko a leatoric· 
k(l konšteláciu pri bli~n9ch zvu
kových. .zoskupenl, ak o hru ex
pres!vnych, zvukov9m kultom 
poznačených pásiem s dominu· 
júcou pozaunou. Možno an i sám 
auto r s i nekládol v tomto diele 
vyššie ambicle, l keď neraz prá
ve takéto diela mali v minulos
ti svo jich hor livých vykladačov. 

Druhú časť programu otvori
lo klavlrne dielo Tomasza Si· 
korskébo Zerstreutes Hinaus· 
schauen v podani J. Nácovskej. 
Väzbu na Franza Kafku - a ko 
na inšpiručný zdroj, podfa mô j· 
ho názoru nebolo v tomto die· 
le cltit. Slkorského redukovanie 
tvámych prostriedkov na tri 
okruhy má charakter akýchsi 
významov9ch znakov, ktoré 
zodpoveda jú v moje j predstave 
najp rv nastoleným otázkam, po 
ktor9ch nas ledu je nejaký vy
snlvaný krásny svet a až po
tom prichádza záver v podobe 
mnohých a pe latlvnych vý~r i'Čn!· 

kov. Nazdáva m sa však, že Kaf
kovmu duchovnému svetu, pi· 
nému hlbokých a nezrnleritel-

ných protirečeni, te táto kom
pozlcia značne vzdialená. 

Zial, nie na j presvedčivejšie 
vyznela Soná ta pre , flautu s61o 
od Eugenieusza Knaplka. Možno 
niek to bude 11rgwnpntovať tým, 
že tu ide o problémové dielo: 
určite je možné pripusti ť l ta
kéto pohľady. Avšak ja osob· 
ne vldlm problémovosť tohto 
diela kdesi v rovinách úplne 
elementárne(šlch - kompozlč· 
nýchl I toto dielo však Lnter· 
pret Jan Riedlbauch stvárnil s 
maximálnym pochopenlm a mu· 
zlkantským nasadenim. 

Mimoriadne sa páčila záve
rečná, neopakovatelným vtipom 
naplnená skladba Kazlmier11 
Serockého Swinging music v 
podan~ K. Zelenku (pozauna), 
F. Bilka (klarinet) , M. Petr61a 
l violončelo) a J. Holeňa l kla· 
vlr). Nebola to len paródia na 
swingovú hudbu, ale predovšet
kým tvorivý pohlad na 11u. To
to dielo pôsobilo priam blaho
dám e svojou invenčnou vyna
liezavosťou a strhu júcou du
chovnou s il ou. K pozltlvnym 
hodnotám tohto koncertu pat
ri la vo vše tk9ch prlpadoch 
skvelá inte1·pretácia. 

IGOR BERGE!i 

Státny súbor rodových piesní a tancov SLASK 
K hlavným podujatiam uspo

r iadaných v rámci Dni polske t 
kultúry v Ceskoslovensku patri· 
ll vystúpenia Státneho sťiboru 
piesni a tancov SLASK. 

D11a 10. (úna 1984 si odniesli 
priaznivci folklóru z bratislav
ského Domu kultúry Ružinov 
len tie najlepšie dojmy z pred
vedeniu takmer tridsia tich tan 
cov v zápla ve tých najrozmani
te(šich farebn9ch kombinácii 
prekrásneho k.ro jovanla taneč

nlkov. 
Ak zá jdeme ma 19m exkurzom 

do minulosti s úboru, zistime, že 
Inaugurácia pOvodne 120-člen

ného kolektlvu na zámku Ko· 
szeclne sa udiala v ro.ku 1953. 
Pokračujúc prvým vystúpenlm v 
roku 1954 mu nadšené lrrltlky 
otvorili cestu na javiská Eur:ó
PY l zámoria. Umeleck9 vedúci 
s úiJoru Stanislaw Hadyn a cho
reografka Elwfra Kaminska ako 
vedúce ,.umelecké duo" čerpa· 

jú z fo lklórne( pes trosti ta k-

mer 100 etnografických územi 
Polska a vytvorili pre súbor do
teraz spolu 328 programových 
člsl el. 

Pri s ledovani programu sú
boru SLASK sa nám sluchovo 
l vizuálne prellnalo množstvo 
tanečných i vokálnych fori em 
územne veľmi vzdialených re
giónov. Napriek tomu sa u ai 
váka dostavila schopnosť vnl 
mať vel mi celistvé a k<mtlnult 
né sluchové a vlrz:uálne obra
zy. Ak sa pýtame prečo, mus!· 
me spomenúť historickú predls
poziciu Polska (v zmysle štát· 
nej samostatnosti ) a možnosť 

rozvo ja veľkého množs tva zá
kladn ých jednotiacich cha r-ak
teristik . folklór u. Odraz tejto 
predls pozlcle vystupuje v pro
grame súbo r u SLASK ako zá· 
kladný choreografický a kostý · 
mový dôraz na umeleckú pre
zentáciu tanečných u voká l· 
nych, melodlck9ch u rytrnico 
k9ch snáh. Pre javu je sa to nie-

len v .,zllevani" charakteru 
žánrovo rovnakých prejavov z 
1·ôznych kútov Polska, ule aj v 
ove la bližšom vztah u k tzv. vy
sokej kultúre minulých s toro
čL Podobnosť so s lovensk9m 
folklórom je zjavná v Zbojnic· 
kych tancoch (hudobná úpruva 
W. Kilar, choreografia M. )ur
czyk J. alebo v Tancoch pod· 
halunských goralov ( hudobná 
úpravJI S. Hadyn, choreogrufia 
E. K ~:~ minska] . Nemožno ale 
prehliadnu ť in9 ch ar1:1kter po
malých Jyrlckých piesni vzh la 
dom napriklad na naše trávni· 
ce. Na rozdiel od t u prezen
tovaného folk lór u t rávn ice sú 
viazané na kvarttonlilnu sústa
vu n žili v podstate izolovane 
od umelej hudby. Hudobné ú· 
pravy lyrických piesni S. Hady
nom priam otvára jú pred divá
kom a poslucháčom bohatstvo 
ludovej melodiky u nútia ho ku 
konfrontácii s Chopinovým kla 
vimym romantizmom. Ic h ch u-

J'Ukitl:lr, ako tomu bolo napr. v 
plesni Húska, sa pohybu je ako
by na hra nici Judového nápevu 
a umelého spracovania. 

Vys túpenie súboru SLASK 
znesie kr itériá nielen laických 
zá ujemcov, ale i náročných od· 
bornlkov. Bohaté etnog rafické 
v9chodisko tvorby je posil nené 
nie len preciznymi choreogra fie· 
kými a kost9movýml úpravami, 
ale at efekt om špičkov9ch ta· 
nečnikov a s pevákov, ktor! v 
rámci sólových vystúpeni do
sahovali až artistickú virtuozi
tu. Prirodzenosť postoja, mimi
ky a celkového prejavu členov 
súboru je značne vysoká a pre
kračuje latku priemerných ná
rokov. Farby jednotlivých kro
jov - voľba ich javlskov9ch 
kombinácii tvor ia druhý, ak.Jsl 
latentn9 progrum manlfestného 
spevu a tanca. 

INGRID KUSNIROVA 



• 
Po premiére muzikélu Kral bléznov 

HtADANIE ADEKVÁTNEHO VÝRAZU 
KRAĽ BLAZNOV, p6vodnf slovlnskf 

muzik61 v dvoch fastJacb, 1 prol6som 
a epilógom ua motlvy roiiUiinu Victora 
Husa Chr6m Matky bolel v Parili. Hud
ba: Tibor Andralovan. Libreto: Marsi
ta Mayerod. Soéna: Oto lujan. Kostfmy: 
Stanislava Vanli!kov6. Cboreosrafla: Bo
rb Sluvllk a. h. Dirlsent: dr. Bobul Sle
zák. Rélla: Bedfich Kramosll a . b. Oi!in
kujťi sllllstl, zbor, balet a orchester No
voj sc~ny. Celolt.itna premiéra 28. a 29. 
11prila 1984 na Novej scéne v Bratislave. 

Zaslúžll9 umelec Tibor Andrašovan ce
lou svojou doterajšou hudobno-dramatic
kou rtvo!'lbou [opereta, tri opery, pät ba
letov, množstvo tanečn9ch kompoz!cU 
pre vyspelé profesionálne l amatérske 
folklórne súbory J dokázal, že mu je tá
to oblast tvorby obzvlášt bllzka a že 
patr! k našim najskúsenejš!m javlsko
v9m tvorcom. Preto ani neprekvapuje, 
ak po niekolk9ch rokoch sústredenej 
práce prihlásil sa ' opät.avne s novým 
hudobnodram8Jtlck9m dielom, <tentoraz 
muzikálom KrAl bláznov, ktor9 v spo
lupráci s llbretlstkou Ma.rgltou Mayero
vou nap!sal· na mot!vy románu V. Huga 
Chrám Matky božej v Par!žl. Nepochyb
ne, bol to sme19 a odvážny nápad siah
nuť po svetovej literárnej predlohe, v 
tomto pr!pade navyše objemnom romá· 
ne f·rancúzskej proveniencie s bohn19m 
dejom, množst·vom postáv, dramatick9ch 
konfliktov a pokúsiť sa prerozprávat je
ho obsah špeclflck9ml prostriedkami a 
možnosťami hudobno-zábavného divadla. 
Určitá redukcia deja a postáv, ako 1 oso
bitý pohlad na predlohu zo strany •tvor
cu libreta l autora hudby 
je v t.akomto pr!pade nutnou požladav
~ou - možno povedať, že obaja autori 
sa tejto požiadavke usilovali vyhuvlet. 
Mayerovej muzikálové libreto, nap!sané 
s velkým citom pre 'dramatickosť a ja
VI·skovú účinnost, vysúva do popredia 
predovšetkým rozsiahle masové scény a 
v9 javy. Akcentuje najm!! svet par!žske· 
ho podsvetia so všetkými jeho typický
ml postavami, načrt áv.ajúc ho v kontras
te oproti svetu mocných a vládnúcich 
[ šlachta, duchovenstvo, vojsko l - Na po
zad! tohto h!stor.lcko-spoločenskéh.a roz
vrstvenia s Istou mierou soc!ologizujú
ceho pohladu vytvára potom v librete 
priestor pre vykreslenie komplikovaného 
lúbostného vztahu dvoch hlavných pos
táv románu - cigánskej krásavice Esme
raldy a básnika - rétora Gringoira, aké
hosi duchovného brata F. Villona, ale 
aj pre uplatnenie ďalšieh postáv usilujú· 
ci ch sa o lásku Esmeraldy [kapitán lu
kostrelc-ov Phoebus, arcldiakon Claude 
Frollol. Len prekvapuje, že najt!1aglckej
šia [a vlastne najznámejšia l postava ro
mánu - mrzák Quasimodo, z.voná·r u 
Matky božej - vidltelne spôsobovala 
dbom autorom najväčšie starosti, z čoh,o 
zrejme potom vyplynul l jej skromnejš! 
zástoj v muzikáli. Takáto osobitá autor
ská optika pohJ.adu na predlohu zo stra
ny libretistky s výsledným popresúvan!m 
významových ťažisk a dramatických ak· 
centov na iné dejové momenty, resp. na 
~né postavy románu je však odôvodnl
telná, pochopitelná a možno ju rešpek· 
tovať najmä vtedy, ak vychádza v ústre
ty skladat er.ovým tvorivým zámerom. 

Tibor Andrašovan aj v hudbe k muzi
kálu Krá! bláznov dokazuje, že rozumie 
špecifickým požiadavkám javiska, že vie 
nakomponovať dramaticky účinnú hud
bu. jeho hudba k muzikálu zaujme .pre
dovšetkým svojou spontánnosťou, Iahkos
ťou, plynulosťou, upútava bohat.ou a ná· 
pad!tou melodlčnosťou a vzbudzuje cel
kove do jem, akoby autor cel·ú hudbu na
p!sal jedným dychom v rozp!lt! nleko!
kých šťastných dn!. Napriek týmto Mri
bútom Andrašovanovej hudby, jej zjav
nej kompozičnej brilantnosti a zdanil
vej bezproblémovosti, nemožno sl ale tiež 
nevšimnúť, že nesie v sebe aj výrazné 
stopy hladania - hladania pravdivého 
a štýlo·VO vyváženého hudobného výra
zu adekvátneho duchu predlo hy, ako l 
dramaticky najvyhovujúcejšej a najúčln· 
nejše j formy, hladania možnost! zhudob
nenla historického námetu súčasným hu· 
dobným jazykom. Andr.ašovan pri&tupu
je k zhudobnenlu Hugovej predlohy z 
poz!cie súčasného hudobného vývoja a 
neuchy!uje sa nikde k hudolmej štylizá
cii a zámernej historizáctl a archaizác!! 
hudby, a to ani tam, kde by sa to vari 
aj žiadalo. 

Nie všetko sa Andrašovanovl v ·tvori· 
vom procese hudobného stvárnenia pred
lohy plne vyda·rllo. Vyš iel však zo správ
neho predpokladu - že bytos~ne fran
cúzska predloha si žiada výsostne fran
ct1zsku hud·obnú formu. Našiel ju vo 
francúzskom šansóne, pričom ďalej vy
chádzal z poznania, že šansón výborne 
splynul so zvukmi tohto storočia .a môže 
v ňom dnes - ako tvrdla historici popu
lárnej hudby - dobre .ožlt všetko.cto, čim 
žije súčasná populárna hudba. Zo šan
sónu urobil základ svojho muzikálu -
možno povedať, že tV'or! jeho základnú 
stavebnú jednotku. Nakomponoval celý 
rad melodicky pôsobivých, ve!koryso vy
stavaných šansónov, a to tak v duchu 
francúzskeho chápania šansónu - teda 
ako jednoduchú melodickú pleseň [s ty-

plckým valč!kovým rytmom a využlt!m 
akordeónu), ako l v jeho európskom, 

. resp. dnešnom chápani - ako osobitú 
pleseň so závažným textom, pri ktorej 
prednese sa vyžaduje aj určitá suge9t!v
na "herecká Interpretácia", ba ide ešte 
1 dalej a komponuje šansóny, ktoré sv-o-

Bolena Pol6nylov6 ako Esmeralda v in
scenácii muzik6lu Kr6l bláznov. 

Sn!mka: l. Teluch 

jou hudobnou závažnosťou majú už ope
retný, ba až operný charakter. Pri všet
kej Ich formovej ucelenosti a uza.vretos
tl (ako sólové Qlesne, čl árie, duetá, zbo
rové piesne l pracuje Andrašovan s nimi, 
resp. Ich fragmentami na spôsob nároč
nej mot!VIicko-te~atlckej práce, z Ich 
materiálu buduje l hudolmé plochy s ná
ladotvornou, llustrat!vnou alebo spájajú· 
cou funkciou, č!m dosahuje pozoruhodnú 
prekomponovanost celého diela. K urči· 
tému narúšanlu 1ejto primeranej hudob
no-štýlovej platformy však dochádza 
vkladan!m hud·obných č!sel - vla9tne 
tiež šansóoov - v rytme swingu, blues 
[história populárnej hudby pozná takéto 
šansóny!). hudobných plôch v ry·tme ha
banéry a paso doble. Nimi sa vnáša do 
hudby muzikálu cudzorodý prvok, dochá
dza tu k citelnému hudobno-významové
mu posunu, hudba dostá•va výraz, ktorý 
neve!ml k·orešponduje s duchom •predlo
hy. Ukazuje sa, že zámer siahnuť po 
týchto pestrých rytmických štruk,túrach 
a uplatnit Ich pri hudobnom stvárnen! 
t ejto Hugovej predlohy nebol prá·ve naj
štastnejš!. Tu sa otázka väčšej štýlovej 
ucelenosti hudobnej zložky muzikálu vy
nára so značnou naliehavosťou. 

úaišou otázk·OU, ktorá sa vynára v sú
vislosti s Andrašovanovým muzikálom, je 
otázka jeho hudobno-dramatickej formy. 
Andrašova·n sa priznáva k rtomu, že je
ho pôvodným úmyslom bolo na námet 
Hugovho 110mánu Chrám Matky bože.j v 
Par!ži nap!sat operu. Aj ked sa napokon 
rozhodol pre muzikál [opera na tento 
námet už exlstl.!Je), jednako len výsled· 
ný drama·tlcký tvar prezrádza, že tu bo· 
la uplatnená [či už vedome alebo pod
vedome l operná koncepcia . V prospech 
t-oh·to tvrdenia hovor! nieko!ko skutoč
nost!: delenie diela na prológ, ~rl časti 
[dnešný muzlká,l je takmer výlučne dvoj · 
častový l a epilóg [pozri klav!rny vý
ťah! 1. vysoký zástoj hudby, mnohé oper
né postupy, existencia uzavretých hudob· 
ných č!siel majúcich f.ormu opemelj árie, 
náročne vystavaného dueta, čl zborovej 
scény. Krá! bláznov sv·ojou dramatickou 
vý9t.avbou, svojou hudobno-archi.tektonlc· 
kou formou neustále osciluje medzi ope
rou, operetou a muzt.kálom, ku ktorému, 
žiar, napokon nedospleva pre ci·te!né ob· 
medzenle tanečno-pohybovej zložky -
teda práve .tej zložky, ktorá je p.re mu
zikál svojou lntegrujúcou funkciou ak 
n ie rozhodujúcou, .ta.k celkom určl~e rov
nocennou zložkou. Ťažko pochopiť, prečo 
taký skúsený tvorca baletov a uznávaný 
skladater velkých tanečných scén pre 
naše folklórne súbory, akým Pťndrašo
van nesporne je, nenap!še pre svoj .mu
zikál ani jedno výraznejšie tanečné čls· 
lo, a lebo rozmel.'nejšie dramaticky kon
cipovanú hudobnú plochu, v ktorej by 
bol priestor pre pohybové vyjadrenie de
ja. Za takéto sotva možno označlt tie 
2-3 miesta ·v muzikáli s hopsajúcim da
vom, o mlnlbaletných dekorat!vnych in· 
termezzách v druhej ča9!1 muzikálu ani 
nehovoriac. To je jeden z podstatných 
dôvodov, prečo Andrašovanov.o dielo na
šu predstavu pravého, ozajstného muzi
kálu nenaplňa uspokojivo. 

Autori zverili naštudovanie svojho mu
zikálu spevohernému súboru Novej scé
ny, Morý má bohaté skúsenosti s in
scenovan!m pôv.odnej slovenskej spevo
hernej tvorby. O výsledný javiskový tvar 
Krála bláznov sa v rozhodujúcej miere 
pričinili dvaja hosťujúci umelci - reži· 
sér zaslúžilý umelec B. KramosiJ a cho
reograf B. Slovák. Inscenácia najm!! Ich 
prlčlnen!m, ale aj zásluhou výtv.arne 
peknej a funkčnej scény a pestrými far
bami hýrlaclch kostýmov S. Van!čkovej, 
má všetky vonklajš!e znaky pútavého 
a pr!ťažlivého pred9tavenia, znaky ve!ko· 
lepej výpravnej_ historickej hry. Kramo
s!lova réžijn·á práca bola aj tentoraz sú-

.. . 

stredená predovšetkým na vynaliezavé, 
pritom výtvarne cltené aranžmán ver 
kých davových scén, ktoré fal'bjsto ro
zohráva v celej Ich životnej plnosti a 
nespútanosti, vytváranie silnej a účin
nej atmosféry, nápadité využlltle javisko
vého priestoru. Menej uspokojila jeho 
práca s hercami-sólistami, kde sa ž1a
dalo viac úsilia o výraznejšiu a bohat· 
šiu charakterovú prof1láciu Ich postáv. 
Tu sa, ako 'Íl"Udične, prive!ml s po!ahol na 
ich osvedčené herectvo a vo viacerých 
pr!padoch, nežladajúc viac, sa uspokojil 
s rutinovaným hereckým prejavom. Po 
dlhé roky oceňovaná choreograflcká In· 
venčnosť B. Slováka nenašla v .pr!pade 
Krála bláznov ·prlmeMný priestor k svoj
mu uplatneniu. Bolo ju však c!tlt v po
mocnej práci režisérovi, v ·plastickom po
hybovom dotváran! r ozsiahlych zboro
vých a komparzových scén, pri budovan! 
mlzanscén, v pohybovom rozohrá:vanl de
jových akci! a zaplňan! hracieho prľes
toru. Pravda, ani režisérovi a choreogra
fovi sa nepodarilo preklenúť určité, už 
spom!nané štýlové a formové nedostatky 
diela, aj ked viacerým zdlh·avým a únav
ným miestam [napr. próz ov ý dialóg Es· 
meraldy a Gringolra v závere prvej čas
ti kde ani Ich následné vokálne vypäté 
d~eto nerieši otázku chýbajúcej gradá· 
cle te.jto časti l mohli zabráni t. 
Najväčšou prednosťou muzikálu Král 

bláznov sú jeho vynikajúco nap!sané šan
sóny umožňujúce Ich Interpretom uplat · 
nlt ~lelen spevácke, a le i h erecké dis
poz!cle. Velká väčšina sólistov ponúknu
té prHežitosti s úspechom využila a pred
stavila sa s velmi dobrými výkonmi. Pla
t! to najmä o vokálne tvárnej B. Poló
nylovej v postave Esmeflaldy, J. Benedi· 
kov! stvárňujúceho s istotou a bohatým 
výrazom nev!údnu a rozpoltenú postavu 
arcldla kona Frolla a L. Miškovičovi v 
postave básnika, p raktick~ho filozofa pa
rižskej ulice, Pierra Gnngmra, ktorý 
komplexným uchopen!m postavy a suve
rénnym výkonom jasne prevýšil svojho 
alternanta, ešte málo skúseného a tý~ 
a j dosť stiesneného l. Simega. Vynikaju
cu charak·terovú štúdiu zvonára Quas i· 
moda - toMo fantóma telesnej oškli· 
vostl s uš!achtilýml vnútornými črtami, 
vytvoril I. Heller, majúci ;tu však pr!le· 
žltosť uplatniť via c svoje herecké a po
hybové, než spevácke schopnosti. J. Kon
stanty nenašiel zatia l primeraný vý.raz 
pre šviháckeho krá!ovského lukostrelca 
Ph.oebusa a zostal vioac pri povrchu pos
tavy. So značnou vnúto.rnou a_ citovou 
zaang·ažovanosťou stvárml1 sta1·u žobráč· 
ku Gudulu t.ak G. veclová, ako i jej a l· 
ternantka O. Gallová, obe dokumentujúc 
tu svoj zmysel pre interpretáciu šans6· 
nu. Vd·ačné spevácke pr!ležitosti so zjav
nou chuťou využili J. Kuchár v pos tave 
Clopina - krála parlžskeh·o podsvetia 
a A. Baláž v postave punčochára Jakuba 
Coppenoleho, kým E. Plesnlková •a alter
nujúca E. Machá.čková mali v postave 
Ľa,Jiany už menej pr!ležitost l k spevác
kej prezentácii. Portrét samo!úbeho, ne
dôverčivého a poverčivého Krála Ľudov!· 
ta XI. so zjavne karikujúcimi črt ami vy
tvoril osvedčenými, ale účinnými verbá l
no-hereckými prostriedkami K. Cálik. 
Trojicu žien reprezentujúcich parlžske 
podsvetie stvárnili s pochopenlm, p•rltom 
ale s určitou vonklajškovou, r éžiou zvý
raznenou preexponovanostou Z. Madar.o
vá [Margot 1, D. Markovičová [ Frou
Frou 1 a M. Schweighoferová [Annie l-

Snahu po maximálnom vyznen! nového 
muzikálu , podporil i dirigent dr. B. Sle
zák sol!dnym hudobným naštudovan!m 
diela nielen v orchestri, ale aj so s61is
taml ako l zbormajsterka N. Raková spo
Iahllvým naštudovan!m náročných a hoj
ne zastúpených zborových partii. 

Premiéra pôvodného muzikálu Krá! 
bláznov opäť naznačila, aké starosti a 
problémy nám prináša to magické s lov
ko muzikál. Nebyť neho, polovica vý
hrad voči mnohým vznikajúcim spevo
herným die.l•am by odpadla. Naši autori 
ale chcú a preukazujú dos ť otižiad·ostl 
p!sať muzi·kály. Len sa ukazuje, že jed
notliv! autori majú rozdielnu predstavu 
o rom, ako by mal muzikál vyzerať. Vý· 
sledkam sú samosta1né, izolované poku-

. sy, prezentácie vlastných preds táv , bez 
zjednocujúceho názoru na podstatu mu· 
zikálu. Pr!·činy <t-ohto stavu mo~no vidiet 
v absencii užšej tlmovej spolupráce, v 
chýbajúcej náročnej a usmeri'\ujúcej prá 
ci dramaturga, ktorý by mal byt var i 
tým d.obrým duchom, čo od samého po
čiBitku vznikania pôvodného muzilrnlu 
jemne usmerňuje a citlivo koord iJnuje 
tvorivú prácu členov autorského [skla
dater, libretista, textár piesn! l a real! · 
začného tlm u [režisér, dirigenlt, choreo
graf 1 do želatelného výsledné·ho 1varu. 
Pretože posledné výsledky dosť p·resved
člvo ukazujú, že bez t akejto užše-j a s ú
stredenej t!movej práce výraznejš! krok 
dopredu na poli muzikálu sotva urob!· 
me. Nazerajúc na nový s lovenský mu
zikál Krá! bláznov z toltto zorné·hO uhla 
možno o ňom povedať, že a j pri všet 
kých svojich kladných stránkach dosť 
verne zrkadli práve te!'ajšiu situáciu · 
okolo muzikálovej tvorby u nás. 

ALFRt:D GABAUER 

GRAM O RECENZIE 
SONATY PRE HUSLE A KLAVIR. Lud
wis van Beethoven: Sonáta D dur pre 
klavfr a husle, op. 12, č. 1; Robert Sebu
mann: Sonáta a mol pre husle a kiav!r, 
op. 105; Claude Debussy: Sonáta pre hus
le a klavfr. 
JC.ZEF KOPEĽMAN - husle, MARIAN 
LAPSANSKf - klav!r. 
© OPUS stereo 9111 0892 

Platňu Jozefa Kopel mana s tromi vý
znamnými sonátami pre husle a klavlr 
nemožno posúdlt jednoznačne. Prvá s tra
nd s Beethovenovou Sonátou D dur, 
op. 12, č. l naznačuje, že klasický štýl 
je huslistovi vzdialene jš!, než štýl baro
kový [v ktorom ho dobre poznáme zo 
sól v Slovenskom komornom orchestri 1. 
alebo romantický či Impresionistický, 
kl o r ým sa prezentu je na opačnej strane 
platne. Beethoven s!ce komponoval sv.o
je hus lové sonáty pre určitých virtuózov, 
d teda vyslovene pre pódiové použitie s 
č!m súvis! aj okáza lejšie a bravúrnejšie 
vybavenie oboch pa rtov; predsa však len 
poi'íalie J. Kopelmana pr!liš smeruje k 
zdôrazneniu tých to vonkajškových prv
kov. Tvrdé nasa dzovania sláčika , a to 
dokonca aj v pomalej časti , dáva jeho 
hre silácky charakter a nadmerné zdô· 
razi'íovanie virtuózne j zložky vedie aj k 
istému rytmickému nepokoju, čim trp! -
v rýchlych pasážach - a i súh ra s kla
vírom, ktorý sa mimochodom ovela viac 
drž! v medziach štýlovosti. Celkove vy
znieva Beethovenova soná ta pr!liš rut!-

' nérsky a chýba je j väčši a osobitosť; pri
pomlna výkon dobrého a skúseného or
cllestrálneho hráča. 

Interpret ačne je ovela cennejšia dru
h á s trana platne. Schumannova Sonáta 
a mol, op. 105 dostáva v Kopelmanovom 
podani patričnú dávku romantickej ex
presivity a vášnivosti. Agogické výkyvy 
s ú plne zdôvodnené ·vnútorným pulzom 
sonáty a umoci'íujú bohatý hudobný ob
sah diela. 

V Debussyho prakticky poslednom die
le, jedine j sonáte pre husle a klav!r, oce
ni poslucháč Kopel manove tónové kva
lity, dôsledné dyna mické prepracovanie 
oboch partov, pôsobivú výstavbu diela. 
Nazdávam sa, že tu oba ja interpreti naj 
l epšie spomedzi všetkých diel nahraných 
na recenzovane j platni vystihli sklada
terov zámer a zaujmú silnou emociona
litou svojej hry. Osobitnú zmienku si za
sluhuje vycibrený a muzikantsky plno
hodnotný výkon klaviristu M. Lapšanské
ho vo vsetkých skladbách obsiah nu tých 
na platni. 

Za zvukovú a technickú s tránku, ktorá 
je na velmi dobre j úrovni, zodpovedajú 
J. Krček ; L. Komárek a O. Nopp. Pôsobivý 
výtvarný návrh obálky je od V. 2i!in
Čdnov ej, design od A. Jakabove j. 

R. SKREPEK 

PETER IL)IC CA)KOVSKl): Symf6nia č. 4, 
f mol, op. 36. SLOVENSKA FILHARMÚ
NlA - dirigent VLADIMIR VERBICKIJ 
© OPUS Stereo 9110 1416 

Verbického bllzky vzťah k výrazovému 
s ~ etu veľkého ruského génia sa pre ja
voval a j v dramturgii podujati Sloven
ske j filharmónie zvýšeným zastúpen!m 
Ca~kovského symfonickej tvorby v pr.o
gra moch jeh o koncertov. Jednou z trva
lých pamiatok na roky Verbického pô
sobenia v SF bude táit·o ·vynikajúca na
hrávka. Doslova z nej vyžaru je nielen 
kus poc tivej remeselne j dirigentskej prá· 
ce na detailoch, ktorú postrehneme v 
plastickom modelovani jemne vybrúse
ných p!Ušok zapadajúcich clo s úvisle j hu
dobnej ll nie, ale .a i v premyslenej, dô
kladne zváženej koncepcii výstavby, pre
žia renej bohatým citovým dotváraním. 

\ierbicki j tlmoč! Cajkovského predo
všetkým v správnych proporciách. C!tl
me to najmä v ·oblasH agogiky - vo vol
bc t emp, v ich nadväznosti a vzá jomnej 
sklbenosti. V oblasti zvukovo-dynamic
kého vypracovania dokáza l Verbickij 
ná!s ť s právnu dávku intenzi ty farby, kto
rá má p resne určené miesto nielen svo
jim v}Tazovým dopadom, ale aj v rďm
C! celkove J dynamickej výstavby. Ca jkov
ského IV. symfónia je znamenitou vi
z;tkou vynikajúce j úrovne prvého s lo
venského symfonického telesa. Možno ju 
dokumentova ť bohatým dynamickým tie
ľlovan!m, krás nymi nástrojovým! s6lami 
pri prednášanl exponova ných tém, kva
l:tou harmónii i vyrovnanosťou nástro
JOVých skupin . 

Poslu cháč ot.ídivuje a súčasne sa ne· 
cháva uná šať eleganciou i živým s pá· 
clom 3. pizzicatove j čast i , jemným pô· 
vabom hobojového sóla prinášajúceho 
v 2. čast i ponášku na ruskú ľudovú pi e
scľt. Zásluhou dirigenta sú výborne vy
s tavané a j dramatické úseky, ktoré majú 
na poslucháča sugestlvny dopad; nie sú 
preexponované a predstavujú i z h!a
diska cel ku skutočné vrcholy IV. sym
fónie. 

Nahrávka te jto symf6nie a koby doku· 
r:1 entova la d lh oročné úsilie celých ge
neráci! r uských i sovietskych dirigentov 
dopracova ť sa k je j čo najideálnejšiemu 
i nterpre tačnému tvaru. A tak, hoci sa 
jedná o produkt vy robený a poskladaný 
v št údiových podmienkach, podarilo sa 
interpretom i zvukovým režisérom (P. 
ú reiner, ). Ha nák 1 vy robi t exportnú ukáž· 
J.. u ma jst rovstva te lesa i jeho dirigenta. 

-žk -



So rské hudob 
Bezprostredne po úspešnom z á jazde 

opery SND do Bulharske j ludovej repub
liky zača l sa v Sofii XV. 'ročnfk medzi
národn~ho hudobného festiva lu Sofijské 
h udobné tS'ždne (24. 5. - 4. 7. 1984]. 
Na rozdiel od BHS a v súlade s bulhar
skS'mi národnS'mi tradfclami má v rám
cl t.oh to festivalu .opernsr žáner rovno
cenný zást o j s a ktivitami koncertnými. 
Je to dané už 1 tS'm, že v druhej po
lovici festivalu sa dol\ začl eňuje Medzl
nánodná súťaž mladS'ch operných spevá
kov, vstupujúca už do svojho ôsmeho 
rocnlka. Domáci operný súbor zasa prl
pl"avil v rámci festivalu premiéru Moza r
t ovej buffy Cost fan tuHe, čo je pre 
krajinu, kde vládne operný duch talian
skeho ottocenta, po·zor uhod ný drramutur
glckS' počin. Okrem množstva predstave
nl Sofijskej ná•rodnej opery s hosťujú
cim! umelcami prlvltali tu a j opernsr 
súbor z juhoslovanského Osjeku s Egko
vým Revlzorom a operné divad lo z Ru
se s Verdiho Traviatou, ďalej PozMn
skS' ba let a CernošskS' džezový ba~et z 
USA. Domlna nt·ou koncer tne j časti stali 
sa vystúpenia Leningradskej a Drážďan
skej filha rmónie, k je j drama.turg!ckS'm 
vr ch oloiJ! patrilo Hon eggerovo draJITJat!c
ké ora tórium joha nka z Arcu na hra
n ici a Prokofievovo <oratórium Ivan Hroz
n~· . Väčšina týchto podujat! boJu sústre
dená do d r uhe j polovice júna. Nám su 
pošťast ilo v dňoch 25. 5. - 2. 6. 1984 
zhliadnuť tri operné a navštivit jedno 
koncertné podu ja-tie. 

Koncert Sofi jskej filharmón ie namies
to ohlásené ho hosťa zo ZSSR (v Brati
slave n edávno tak i1spešného j. Temirka
nova ) dirigova l domáci D. Manolov. Da
rilo sa mu predovšetkým pri interpre
tácii oboch diel S. Prokofieva ( l. sym
fónie - Klasickej a 2. klav irneho kon
certu ), ·O čosi mene j v Musorgského 
Obrázkoch z vsrstavy. Hviezdou večera 
bol však sovietsky klavirista Nikolaj Pet
rov. 

P.redstavenle Brlttenove j Žobrácke·! ope
ry sa h rá v Komornej sá le opery vo 
zv láštne j a.tmosfére sk romného a reces
ného študents kého divadla (zbor nevles
tok i zbojnikov stvári\ujú poslucháči 
konzervatória], k toré dokáže strhnúť 
svojou spontánnosťou a ná.paditostou. Aj 
ta ké ošúcha né postupy, a kS'm je st~era
nie l"Ozdielu medzi javiskom a h ladis
kom, v tomto netradičnom divadelnom 
priestore pôsob! n enás!lne a snaha ·O ge
nel'ačnú vsrpoveď je podčla·rknUitá n e
konven.čnS'm oblečenlm komorného or
chestra, hrajúceho s vervou pod taktov
kou N. Nedjalkova. Komorná sála je ne
vel ká suterénna miestnost 6 päťdesiatimi 
stoličkami po oboch d lhš!ch stranách, 
s tra ny k ratš ie sú vyhradené pre vch od 
a orchester. V ta kto ohraničenom pries
tore sa hrá s minimálnym použbtlm lľek
vlzit [povraz visiaci zo stropu] a väčši
nou chrbátom k dirigentov i, sólisti sú 
rozsadeni po kútoch, čim pri zborových 
scénach vzn iká dojem s tereofónneho zvu
ku. V prestávke sa účinkujúci ·i diváci 
prenesú ešte o nlekofk o met rov nižšie 
do pochmúrnej miestnosti (Inak zrejme 
skúšobne], kde sa odohrajú väzenské 
scény pr!behu, aby sa na záver V<ľátili 
opať do pôvodných priestorov. Predsta
venie má švih (hoci sa h rá bez škntov ], 
je pútavé hudobn e, herecky 1 spevácky. 
Na jvlac sa nám páčil s rubný lyr ic ký h las 
M. Slavkovovej pohybujúcej sa na po
medzi sopránu a mezzosopránu v úlohe 
Polly. 

Scénicky a režijne s taromódna insce
nácia Verdiho Dona Ca rlosa, ktorú sme 
v sedemdesiatych rokoch mali možn.osť 
vidi eť aj v Bratislave, mala jednoznačné 
vrcholy v speváckych v9konoch, keďže 
ani úroveň orch estrálneho naštudovania 
( di.rlgent B. Chinčev) nepreslahla prie
mer. V úlohe Filipa polský basista L. 
Mróz ( nlekolko dn i pred tým zaskočil za 
j. Nesterenka aj v Borisovi Godunovovl ) 
podal výrazovo mimoriadne prepracova-

s ovenské voká 11e l e 
Juhoslovanské kultúrne cent rá Zá hr eb, 

Nova Gorlca a Ľubrana hostili v pos
lednom aprllovom týždni naše reprezen 
tačné teleso - Slovenský filharmonický 
zbor z Bratislavy. Ponuka Jugokoncertu 
zámerne p81triJ.a ansámblu, už tr:td!čne 
známemu spofahlivS'mi interpretačnými 
výkon mi medzinárodnej úrovne. V pod
vedomi odbornikov dopostar rezo nujú je
ho výkony na festivale Muzički Blenna
le Záhreb v roku 1981. Vlastne jeho 
pričlneni Ql do mozaiky avantgardnej hud
by tu vtedy vh odným spôsobom zapadli 
a j nekonvenčné vokálne diela domácich 
s klad•atefov Rubena Radlca a Vuka Ku
l enovlča. 

Na koncertoch v Záhrebe u Ľublane 
bol zbor dôstojn9m partnerom najpo
prednejšiemu domácemu symfonickému 
telesu - Symfonickému orchest ru RTV 
z Ľubfane s dirigentom Antonom Nanu
t.om. V jeho plnokrvnej k·oncepcil ožila 
pôsobivá kantátová freska Alexander 
Nevský S. Prokofieva. Na úspešnom pre
tlmočenl diela popri Slovenskom fUhar-

monickom zbore (zborma jster d r. Stefan 
Klimo) sa istou mierou podiel ala aj na
ša sólistka, mezzosopranistka Dagmar 
Pecková, členka SFZ. 

Na samostatnom koncerte v malebnom 
pros tred! Nove j G01·ice sa SFZ prezen
toval ako sprostredkovateľ hodnôt pre
dovšetkým s lovenske j zborove j tvorby. 
Zásluhou z.bormajstrov - zaslúžilého u
melca dr. Stefana Klimu a Pavla Baxu, 
popri skvostoch minulosti (Zarevúc i us, 
Pa lestrlna, Brahms a Dvoi'ák ) rozozvuča
la sa hudobná paleta Inšpirovaná súčas
n o.s ťou. Zborové s kladby ná•rod ných umel
cov Ota Ferenczyho a jána Cikkera do
plnila dramaticky pôsobivá Slovenská 
piesei\ od národného umelca Eugena Su
choi\a. 

Is tou zhodou okolnosti po tomto úspeš
nom koncertn om turné prišla z jugo
koncertu ďal šia ponuk•a, tent oraz s po
žiadavk·ou spoluúčinkovanla pri uvede
n! Rekv iem G. Verdiho v polovici júna 
opäť v Ľubfane s orchestrom RTV. Post 
za dirigentským pultom terutokrát zaujal 

ný výkon, t akže len v d ramat ick ých vr
choloch sa ukázali Isté ll mi<ty jeho ma
teriá lu. Talian L. Saccomanl z.aujal pek
ným dramatickým fondom i solldnou 
technikou, interpretačne bol vš!!k jeho 
výkon jednostrunný a chladný. Málokde 
n atolko chýba, .a k spevAk n evládne pô
sobivým mezza voce, ako .v úloh e Posu. 
Vy.nlk.ajúco a e§te stá le 5vležo zn el čier
ny bas N. Stoilova v úlohe lnkvlzlrtol'a, 
kým don Carlos Z. Gadževa zostal v tle
n l ostatných účinku júclch . Predsrtavenlu 
dominovali obe ženské predstavitelky: A. 
Stamenovová s t rocha svetlejšlm, no gu
rat ým tónom a brilantnou vysokou !.).O
lohou v úlohe Eboli a G. Diml<~rovová, 
ktorej tón má krásny, mlestumJ až oalla
sovský zá bal a jej interpretácia Alžbety 
je postavená na ostrých dynaJITJických 
kontrastoch. 

Len v ap ril! prlemlérovaná so f i jk á in
scenácia Carmen je die lom štvorjce In
scenátorov z Francúzska, kt·ori sl Car
men vyložili ako pochmúrny, sur.ový, od 
folklorlzmov oprostený ~ takmer neustá
le v pološere hraný prlbeh v strohých 
dekoráciách i kostýmoch (s prevahou sl
vej a č i erne j farby ]- Na tma prvé de jstvo 
zaťažili množstvom nápadov, vačšin<Ju 
vyznievajúcich dosť svojvorne a psycho
logicky nezdôvodnene (napr. prestrelka 
medzi vojakmi a rudom v závere obra
zu aranžovanie detskéh o zboru a ko aký
s i 'detský sirotinec 1 s vych ovávB'tefkou 
u pod. ). Celkove priemernú út•oveň pred
s taven ia (dir igent D. Man olov l zachrá 
nila sovietska mezzosopranistka N. Te
rentievová s drobnými rezervami v he
reckom výkone, ale vládnúcu krásnym, 
vorne zne júcim a vibrujúcim hlasom, po
užlvaným funkčne, bez zbytočného hla
sového exhibicionizmu, ku ktorému ob
Oas zvádza úloh a Carmen. je j kra jan 
A. Lomonosov zaostal za i\ou v štýlo
vosti prejavu, Escamtlio A. Manolova znel 
prlllš drs ne, kým Micaela G. Barevove j 
upút·a la len v pasážach nesených v s tred-
nej dynamicke j rovine. 

V. BLAHO 

sl Vl 
Murko Munlh - dirigent, k to•rý s pl11.9 u 
dôsledn<Jsťou snažil su pretlmoči ť skla 
daterovu umeleckú závet. Z kvarteta só
listov povedla Sandry Sandruovej a Edith 
Maria Simonove j vynikli predovšetkým 
mužsk i partneri - tenorista Mihal Zum
f ir a basista julian Jurja, ktor! popl'l 
stabilne j intonác ii ( pri interpret·ovanl 
tohto náročného die la nie vždy samoZI'ej
mej) za u jali aj charakteristickým tlm
brom. Ohlas početného publika vo vy
predanej Velike j dvorane kultúrneho a 
kongresového centra pre javu jú ci sa v dl 
hotrvajúcom aplauze právom patril všet
kým účinkujúci m . 

Na záver stôjl zato pripomenúť, že 
obidva fubranské koncerty (Prokofiev a 
Verdi] prenášal slovinský rozhlasový 
okruh spoločne s televlziou. A k boha
tým do jmom radi sa tiež poznatok, že 
v nádherne akustic ky ladených koncer t
ných Interiéroch Záhrebu a Ľublane snú
bila sa pôsobivá hudba s prvkami úchva t· 
nej modernej archHektúry. 

MARIÁN BULLA 

Za Já nosom Ferencsikom 

~n imku: K. Vyskočil 

Dňa 12. júna t. r. zomrel po ťažke j 
chorobe maďarský dirige nt János Feren 
csik, umelecký i éf (hla vný hudobný ria 
ditef) Státnej oper y a Státneho symfo
nického orchestra, nositer najvyiišfch 
maďarských štátnych vyznamenanl. Ma
ďarský kultúrny !ivot je jeho odchodom 
ochudobnený o jedinečnú, ťažko nahrn 
ditefnú osobnosť, ktor e j zástoj v hudob
nom llvote národa je v oblasti interpre 
tácie zrovnaterný s významom Bar tóka a 
Kodálya vo sfére kompozicie. 

V roku 1907 narodený absolvent skla 
daterskej triedy László Lajthu a orga 
nove j triedy Viktora Sugára už v roku 
1927 zallaril pri svojom 11rvom vystú
peni za dirigentským pultom budapeš 
!lanske j Stá tne j opery. Napriek počet 

ným možnostiam prljfmal zahraničné po
nuky v obmedzenej miere: svoju hlavnú 
úlohu v!dy videl v práci na domácej 
pôde, maďarskému hudobné mu životu ve
noval rozhodujúcu časť svojej umeleckej 
po tencie. Po oslobode n! Maďarska bol 
tri desaťročia liéfdirigentom Státnej ope
ry, do svojej smrti hlavným hudobným 
riadlterom Státnej opery a Státneho sym
fonického orchestra. 

Odchovanec stare j dirigentskej ikoly 
považoval za najvyiiiu dcvizu svojej u · 
meleckej činnosti a bsolútnu oddanosť 
skladaterovmu odkazu a za prvoradý im
peratfv úprimnosť výpovede. Stredom po
zornosti jeho obsiahleho orchestrálneho 
i operného repertoáru popri iiroke j pa 
lete domácich i svetových autorov bola 
tvorba F. Liszta, B. Ba rtóka (uviedol rad 
významných premiér], Z. Kodálya, vie
denského klasické ho tJ·ojhviezdia, F. 
Schuberta, J. Brahmsa , C. Debussyho a 
R. Wagnera. Im patrila jeho najväčiia 
láska, k ich dielam sa prednostne vra
cal v posledných rokoch a to nielen 
vo verejných produkciách, ale aj v gra
monahrhkach. Hlbokt ponor do hudob · 
nej i myi lienkovej výpovede diel ttchto 
skladaterov ( nezabudnutelné zostáva hu
dobné nai tudovanie Wagnerovho Parsi 
fal&, ktorým sa aj lúčil s operou 30. de
cembra 1983) sa na poslucháčov prenie
sol vo forme neopakovateľného umelec · 
kého zážitku. 

Majstr ovské ovládanie dirigentské ho 
r emesla s a vo Ferencsikovej osobnosti 
snúbilo okrem umeleckej skromnosti so 
vzá cnym humanislickt m vzdelan fm (an
tických a utorov čltal v origináli), s ne · 
okázalosťou prejavu, s hlbokým tudským 
a vlasteneckým cllenlm, verbalizovaným 
málokedy, iba vo vzác nych chviJach u 
vornenosti. 

Slovenský hudobný život v ňom stráca 
dá vneho dobrého pria tela: János Fer en 
csik bol tým zahraničným dirigen tom, 
ktorý po najdlhšie obdobie pra videlne 
spolupracoval so Slovenskou filharmó
niou. Od svojho prvého koncertu na je
seň 1950 k nám dochádzal s väčšimi 
a menlilmi prestávkami ni! do roku 1983 
(posledný verejný koncert so SF sa u
skutočnil v roku 1981] . Na 21 konce r 
·toch s našim špičkovým orchestrom uvá 
dzal pravidelne svojich obJúbených au
t orov (o. i. Beethovena, Schuberta, 
Brahmsa, Ba rtóka, Liszta 1, a le - a to s l 
zvlUť cenlme - zara dil do svojich kon
certov u nás a j skla dby slovenských 
a utorov: Moyzesovu 7. symfóniu, Sucho
ňova Metamorfózy a Babu!lkov Klavirny 
koncert (premiéru]. Ak sn jeho kreácie 
v dávne j!llch obdobiach vyznačovali pre 
kypujúclm tempera mentom, obdivovali 
sme v posledn om desaťroči in trover: nosť, 
myšlienkovú hlbku n vnútornú harmóniu 
jeho pris tupu k interpretovaným dielam. 
V roku 1973 s a uvedenfm Beethove nove j 
9. symfónie v Tren čianskych Tepliciach 
pod taktovkou Jánosa Fer encsika začala 
dirige n tov& spolupráca aj so Slovenskt m 
filharmon ickým zborom, ktorá naiila svoj 
odraz nielen v kont:e1·toch na maďar 
skej pôde, ale najmä v spoločných gra 
monahrávkach so Slovenskou filharmó
niou, Slovenským filharmonic kým zbo 
rom a s maďarskými sólista mi pre vy
dava telstvo Hugaro ton, k toré sa s tretli 
s mimoriadnym ohlasom aj v zahrani č! 

( Graf!d Prix du Disque za Lisztovu Le 
gen du o sv. Alžbete ). Oaišie konkrétne 
(Jiány prerui ila ne milos rdne smrť Jáno 
sa Fe·rencslka, ktorý zotrvá v stále j pa 
mäti všetkých, čo mali možnost' s nim 
spolupracovať a tešiť sa z jeho priate r 
s lva. AL7.0ETA RAJTEROVA 

~ZAHRANIČIA 
Dňa l . j6la t. r. uplynulo 200 rokov 

od smrti Wilhelma Friedemanna Bacba 
prvorodeného syna J. S. Bacha. Bol lia: 
kom tomáilskej školy v Lipsku a uoJbo 
otca, ktorý pre neho napfsal KlaYiraa 
knilôčku ( 1720 ) . Pôsobil ako oraaala
ta a " musikdirektor" v Drálcfaucll 
(1733-47) a Halle (1747-17&4), pot011 
ako slobodný umelec v rôznych neaac
kých mestách. Bol jedným z najlepllcb 
organistov svoje j doby, zdediac po otco
vi vynikajúce improvlzátorské scho .. •
ti. Jeho nesporný talent a skvelé hado
né schopnosti sa primerane neronlnU 
pre povahové nedostatky, v dôsledka 
ktorých v posledných dvadsiatich ro
koch ustavične menil pôsobiská a 11-
mestnanla . Kompozične vyiiel zo sloha 
svo jho o tca, ktorý obohatil o origiúlae, 
silne expresfvne prvky, predpovedaJtee 
ul romantizmus. Ťalisko jeho tvorby 
spočlva v initrumentálnej hudbe, .. j
mä v skladbách pre klavir. Zanechalae
dokončenú operu, 21 kantát, 9 slaf6all, 
5 kla vfrnyc h koncertov, 2 koncerty pre 
dva klavlry, niekofko komor ných skla
dieb, fúgy, kánony a r hor álové predo
hry pre organ, väčille mnohtvo sólowf ch 
skladieb pre klavlr ( fantázie, fúgy, pre
l údi á , sonáty ). Väčiilna jeho skladieb ae
bola dodnes vydaná tlačou hoci hodao· 
tou sa jeho hudba pribliiuje k otcovmu 
dielu. 

Festival venovaný tvorbe významatho 
pofského skladatera Witolda Lutoslaw
ského zorganizova la v mar ci t. r . loa
dýnska Royal Academy of Music. Naj
vydarene jillm podujatfm fes tivalu bol 
koncert v podani BBC Symphony Orches
tra pod ta ktovkou sa motného skladala
ra , na k torom odzneli Sm6točú hudba, 
Priestory s na (Les espaces du somaaeU), 
pre ba rytón a orchester (Stephen lo
berts - barytón l a ll. symfónia. V pro
gra me festivalu zazne li ďalej Ml~parti 
pre or chester , Benátske hry pre ko•or
ný orchester, Kniha pre orchester (Llv
re pour orchestre ), Prelúdiá z Preli
di! a fúg pre 13 sláčikových ná strojov, 
Sláčikové kvarte to, Epitafium, Grave, 
cyklus plesni Tkané slová (Paroles tls
s ées ] , pre tenor a komorný orchester 
( An!hony .Rich-te nor l a iné skladateron 
diela. 

Okrem Lutoslaws ké ho skladieb boli do 
programu festivalu za ra dené aj diela 
iných pofských skladaterov - K. Say
ma nows kého (Stabat ma ter ], G. Bacewi
czove j ( ll. klavlrna sonáta), K. Peade
r eckého (Agnus De i ] a ďalšieh. V 6vode 
festivalu pre hovoril W. Lutoslaw skl o 
svoje j tvorbe a uskutočnila sa beseda 
sklada tera s poslucháčmi a interpretllli. 

2. kongres medzinärodnej spoločnosti 
Arnolda Schiinberga sa uskutočnil vo 
Viedni v dňoch 12.-15. júna 1984 a Jeho 
témou bola " Viedenská liko.la v hudob
ných de jiná ch 20. storočia" . Na l tvor
dt1ovom rokovani odznelo vyie 35 refe
rá tov, ktoré objasňovali z(lstoj A. Sch6n
berga, jeho ! lakov a cele j "druhej", resp. 
" novej" Viedenskej iikoly v hudobných 
dejinách náilho stpročia z n a jrozmanlteJ
šich aspektov. Ceskoslovenskú muzikoló
giu repreze ntovali na kongrese dr. Ivan 
Vojtech, CSc., z Prahy ( "Prečo Scbtln
berg nemá žiaden vplyv na českú hud
bu" ) a univ. prof. dr. Jil'f Vysloulil, DrSc. 
z Br na ( "Schiinbergova nävi teva Brna 
v r . 1926" ] . 

Ministerstvo kultúry Arménskej SSR a 
Zväz a rménskych skladaterov roahodll 
sa kal dý druhý rok uderovať Cenu /l. I. 
Chačaturiana za najvýznamnejilie nové 
hudobné diela~ a by sa tak uctila pamiat
ka tohto verké ho arménskeho skladatera. 
P1·vým la ureá tom Ce ny A. I. Chačaturia · 
na sa s ta l národný umelec Ar ménskej 
SSR skladater Edgar Oganesian za cyk
lus zborov na národné té my a 4. sl6-
čikové kvarteto. ----- ---- ---·------

Messiaenovu operu Svätý Frantilek z 
Assisi (premiéra Paril 1983) ma jú nYiesť 
na jar roku 1986 v Bostone. Na hudob
nom naiitudovani diela sa majú podlefať 
Bostonský symfonický orchester pod tak
tovkou Sei ji Ozawu a José van Dalll a 
Chris tia ne Eda-Pierreová v hlavných tlo
bách. 
'-

Prvou opernou premié l'ou bavorske j 
Stá tne j op P.ry v Mnlchove v budúceJ se
zóne bude Cajkovského Piková d6ma, 
k torú tu naiituduje kolektlv sovietskych 
umelcov v ruštine. Hudobne dielo naltu
duje dir igent Alexander Lazarev, réJlu 
bude ma t' Georgii Ansimov, úlohy start~! 
grófky a Hermana budú spievať )elena 
Obrazcovová a Vladimir Atlantov. Olohu 
Lizy zverili J6lii Varadyovej. 

Na tohtorol:nom festivale Gioacchlna 
Rossiniho v skla da terovom rodisku Pe
sare ( 18. 8. - 15. 8. 1984] uved6 tlel 
znovuobja ven6 Rossiniho operu "Cesta do 
Re meša", ktorá premiérovo zaznela v Pa· 
rlži roku 1825 pri prllel itosti korunov6· 
c ie Karola X. Hudobne dielo naiituduje 
Cla udiu Abbado, režijne Luca Ronconi, 
v hlavných úlohách vystúpia Kalia Ric· 
c ia relllovft, Le lla Cube lllová a Ruggero 
Ra imondi. 



Komorné koncerty 
MDKO 

v Bratislave 
Di\a 2. mája 1984 vystúpil v Zrkadlovej 

.Sieni Primaciálneho paláca trlnásťčlen
n~ pražsk~ Sakov komor.aý orchester na 
čele so zaslúžll~m umelcoon Josefom Vla
chom. Dramaturgia vystúpenia t.oMo te
lesa progr.amovanlm t r.och rozsLahlych 
cyk.lov popredn~ch česk~ch autorov zcr 
hladňovala Rok českej hudby. 

Večer otvorUa II. serenáda pre dvoje 
husU a violu (v zmnožeoom obsadenl 
komorného orchestra l B. Martin ll. Diri
gent zame.ral sa v nej na zv~raznenie 
zdravej viMllty, ale l lyrickej spevnos
ti, na spolahllvé stvárnenie technlcky ná
ročnejšlch úsekov. Vlachovo podanie tu 
bazlrovalo skOr na spontánnej dravosti 
a bezprostrednosti, než nn kultivovanej 
elegancii a mäkkej vláčn.osti, ktorá je 
ostatne jednou z domén nášho Sloven
ského komorného orchestra. 

Čo do interpretácie najnáročne)šou 
skladbou večera bola 7-častová Idyla pre 
sl6i!ikovf orchester od L. Jan6i!ka. Cyk
lus nepa·trl k najvydarenejšlm dielam 
sv·o)ho tvorcu. Najmä prvé 4 tasti - in
venčne nie práve najšťastnejšie - sta
vajú pred interpretov problém, ako do
siahnut čo najúčinnejšl dopad tej.to hud
by na poslucháča. Nazdá.vame sa, že sa 
dirigentovi podarilo dosiahnut v tejt·o ú
lohe iba polovlčn~ úspech. Ovela pre
svedčivejšie vyznell však v~razovo prle~ 
bojnej~le posledné 3 čast!. V každom prl
pade však patri telesu vďaka za sprlstup
nenie tohto Janáčkovho málo frekvento
vaného diela b!'atislavskej verejnosti. 

Záverečná Dvof6ková Seren6da E dur 
pre sl6i!iky, op. 22 je vď·aka jedinečnej 
Interpretácii warchalovcov u nás .<!Qbre 
známa. V porovnani s koncepciou SKO 
sl Vlach dovoloval v oblasti agogiky v 
prvej, ale i v ďalšieh častiach širšiu 
amplltúdu rozkmitu. V druhej - valčlko
vej časti akcentoval, viac ·ako Warchal, 
tanečnost. V porovnani s ostatn~ml cyk
laml bolo v Dvoi'ákovl ·tónové vy.praco
vanle partl.túry najvyspelejšie, zvuk naj
vláčnejšl, i boha-tstvo odtienkov najpes· 
trejšle. Zrejme je to dielo pevne 2lakot
vené v repertoári telesa už dlhši čas. 

ZaslúžU~ umelec J. Vlach nie je ty
pom raclunálneho interpreta. Moment 
ulledďmalého zvažovania je, pochopitel
ne, zastúpen~ v~ak velmi lntenzlvne aj 
uňho; jeho prejav je ale na mlie vzdia
lený suchému akademizmu. Diriguje živo, 
vrúcne, vzru!iene a plnokrvne. A to sú 
tie devlzy, vďaka ktorým sl dokáže pod
man!( srdcia poslucháčov. To sa mu na 
čele Sukovho komorného orchestra pr! 
jeho bratislavskom vystúpeni - ako mô
žeme s radosťou konštatovať - nanaj
výš podartlo. 

VLADIMIR CIZIK 

Dňa 12. má ja 1984 v Mozartove j sl.enl 
uskutočnil sa spomienkový večer veno
vaný pamiatke významného majstra čes
kej národnej hudby - Bed!'lcha Smeta
nu. Podla vzoru televlznej relácie Hud
ba v resplrlu program tohto llllterpretat
ne mimoriadne vydareného podujatia 
sprevádzal fundovan~m výkladom, v ré· 
torlcky pútavom a poeticky J.adenom štý
le náš popredný znalec českej hudby 
PhDr. Jozef Tvrdoň, CSc. 

Slávnostný koncert bol dramaturgicky 
orientovaný na tie diela Bedrtcha Sme
tanu, ktoré majú silné •au.toblograflcké 
črty. I keď pOv·odne plánované vystúpe
nie Idy Cerneckej pre jej náhle ocho
renie bolo odvolané, pohotovo prispela 
do programu poslucháčka bratislavského 
konzervatória z triedy prof. E. Pappovej, 
klaviristka Zuzana Hudecová. Na úvod 
prednlesl·a Salónnu polku fis mol a Pol· 
ku a mol z Cesk:fch tancov. Pri hre sl 
počlnala duchaplne, prejavila zmysel 
tak · pre bravúrnosť a virtuóznosť, ako l 
pre logicky vyváženú agogiku celku. 

Nasledujúce dielo Trlo g mol, op. 15 
v predvedenl Nového pralského tria (Ar· 
nošt Stl'lžek - klavlr, J! tl Klika - hus
le, Jan Zvolánek - violončelo l zane
chalo hlboký dojem. Dokonalá hráčska 
symbióza toMa špičkového českého ko
morného telesa sa prejavila l v hudobne 
zemiteJ, lrečlteJ Interpretácii ·tejto Sme
tanovej novoromantl'ckej skladby. Zlal 
a smútok boli podkladom pre vznik toh
to tria. Pochopenie obsahového zmyslu 
odrážalo sa v hre pražských umelcov, 
ktor! svojim erudovan~m. tvorlv~m mu
zlkantsk~m výkonom očarili poslucháčov. 
Z Ich podania vyžamvala dramatická sl
la, v~bušná expanzia, ale poprltOtlll l ly
rická nežnosť, ba až choplnovská subt!l
nost 

O ďalšom v~kone sa však nemožno 
takto jednoznačne vyjadriť. Cyklus Ve
Carol plsnii na texty V!U!zslava Hálka v 
Interpretácii brnenského barytonlstu Jl
tlbo Bara ( klavlrny sprievod Drahoml
ra Rltzová) vyzeral miestami rozpačito. 

Najmä lntonačná kollzla a neisté nástu
py speváka zaprlčlnlli celkové oslabe
nie umeleckého zážitku z vnlmanla toh
to Inak vrúcne kreov.aného d1el.a. 

Na záver večera vystúpilo Tr6vnli!ko
vo kvarteto, v ktorého podani zaZIIlela 
posledná dokonč-ená skladba B. Smeta
nu - S16i!i~ov6 kvarteto i!. 2, d mol, z 
roku 1883. Toto tragické, oslobodzujúce 
dlel'O, plod skl•adatelovej zrelosti a zá
roveň rozltH!ky, lnterpertovalo Trá·vnlčko
vo kvarteto (Vladimir Kovár l. husle, 
VIU!zslav Zavadlllk 2. husle, Jan Jul'lk -
viola, Antonin Gál - violončelo l s pl· 
ným pochopenlm zložitého myšlienkové
ho sveta l defllu)úclch spomienok skla
da.tera. Náležité, adekvátne formovarue 
myšlienkových kontúr v !mltačných ná
stupoch jednotlivých Inštrumentov, ako 
aj vynikajúce cl·tenle gradačne stava
ných, dramaticky vyhrotených čast! vlr· 
tuózneho charakteru, podnr!lo sa súboru 
Jedinečne pretlmo~t. 

'ptetný slávnostn~ koncert prispel k 
oživeniu vzácnych k'Omorných diel B. 
Smetanu, ktoré sa len sporad1cky obja
vujú v repertoár! našich koncertn~ch u-
melc.ov. · 

BOŽENA DLHA~OVA 

. . . . 
Dňa 30. má·Ja 1984 vystúpil v Mozarto

vej sieni výrazn~ predstavltel sovietskej 
klavlrnej školy, laureát Cajkovského sú
taže v roku 1977 - Boris Petrov. Sympa
tlck~ mladý umelec prezentoval na jedl· 
nečnej úrovni vynikajúci technick~ fond, 
ale aj bohatú kultúru tónu. Nie je mu 
vzdialen~ ani svet poézie, filozofickeJ 
meditácie. Velmi jednoznačne sme sa o 
tom presvedčili z podania úvodného trip
tychu - Prel4dla, Chorálu a Ftgy od Cé
sara Francka. Petrov Je typom tvorivé
ho umelca, ktorý prežlaruje každú frá
zu citovou účasťou. Jeho pr&jav nie je 
však sentimentálny, ale mužn~. hlbavý 
a svoj osobitý druh tvorivého prlstrupu 
rád stupľ\uje do polôh herolck~ch a pa
tetických. Zatial čo svoj prirodzený sklon 
k temperamentnej dravosti - podmie
nen~ aj vekom - dokázal vo Franckovl 
obdivuhodne. tlmiť a v hlbavom Choráll 
osvedčil sa ako pokorn~. kontemplat!vny 
lyrik (s Imponujúcim nadhladom budo
val 1 koncepciu záverečnej fúgy) mla
dlcku dravosť a brilantnú techniku na 
vynlka júcej úrovni uplatnil v Prokofle
vovej 7. klavlrneJ sonáte. Ak v>o Franc
kov! dominanta tvorivého úsilia smer-ova
la skôr k vychutnávaniu detailov, v Pro
koflevovl bol celkov~ prlstup zamera
n~ na vyzdvihnutie muzikantského globá· 
lu a na využitie technického arzenálu 
(okrajové rýchle časti). Znameru~~m ško
lenlm vyc!bren~ zmysel pre tleňovanle 
klavlrneho tónu, účinné modelovanie me
lodlck~ch Hnil a citovú zaangažovanosť 
uplat.nll Petrov jedinečne v lyrickej, stred
nej časti sonáty. 

Ak v Lisztovej Tarantelle v hierarchii 
Petrovovho tvorivého zretel.a dominova
la zvuková apartnosf, technická brUan
cla nad v~razom, vo Fuoerallles sme mu· 
seli obdivova·( schopnost premyslene!. 
priam strhujúcej koncepcie výstavby cel
ku. Tu sa Petrov prejavil ako účinný 

stavitel velkých dynamických plOch a su· 
verénny virtuóz pri oprladanl vedúcej 
témy náročn~ml, dynamicky velmi ex
ponovan~ml oktávov~ml girlandami. Zá
verečn~ Mefisto vali!lk stal sa opätovne 
vlzHkou nevšedného technického záze
mia, ktoré však v tomto prlpade v dOs
ledku prlllš uplatňovanóho temperamen
tu plne nepostačovala, pretože mladý u
melec pre značné tempové forslrovanle 
hudobného prúdu musel napokon nepri
merane meniť tempo. Pochopltelne, t~m 
utrpela celková koncepcia skladby. Tu 
sme výrazne pociťovali určit~ nedosta
tok umeleckej rozvahy a práve pre tieto 
chyby krásy nemôžeme Petrovovl vyslo
vi( za výkon v tomto Llsztovom diele 
slová bezv~hradného obdivu. 

Intenzlvna citová účasť, technická vir
tuozita a zvuková priebojnosť zaistili 
však Petrovovl u obecenstva zaslúžený 
obdiv. 

VLADIMIR CIZIK 

CESKA HUDOBNA SPOLOCNOST v spo
luprdcl s Ceským hudobn!L.m fondom, Cs. 
hudobnými ndstrojmi a Strednou pedago
gickou §kolou u Znojme usporiada u ZnoJ
me u dtfoch 19.-25. augusta t. r. KURZ 
MODERNIZACIE HUDOBNE! VYCHOVY. 
Výuka sa bude zaobera( t~mami, ako 
napr. Metodika improulzdcle a využitie 
detských hudobných ndstrojou u Hu, _Ak
tiuizal!n~ pruky u Hu, Speudcku prax v 
triede a uedenle detsk~ho speudckeho 
zboru, Hudobl'lf l!innostl u §kole, Hu 
dobnopohyboua uýchoua, Stíboroua hra 
zobcouých fldut, Prdca s ptestfou u MS, 
Speudcky zbor, Orchestrdlna prax. 

: 

Päťdesiatnik JURAJ TANDLER ... 
Nie je tomu tak 

dávno, čo lllll slo
vensko,&n koncert
nom pódiu po pr-
výkrát zazneJ.a 
skladba Juraja 
Tandlera, sklada
tela, ktorý sl v u
plynulých di'loch 
pripomenul svoje 
životné jubileum. 
Jeho prvé sklada
telské pokusy spa
da Jú d·o rokov p!l(

deslatych, kedy študoval hru na husle 
u VIliama Kol'lnka na bratislavskom k'on
zervatórlu, no jeho tvorivé amblcle vo 
sfére skladby sa naplno prejavili až v 
sedemdesia-tych rokoch. V r. 1972-77 štu
doval kompozlclu , dirigovanie a hudobnú 
teór1u na JAMU v Brne, kde absolvoval 
u Miloslava Ištvana skladbu Dievča a 
smrť pre velk~ orchester a recltá.tora. 
V súčasnosti pOsobl pedagogicky na Kon
zervatóriu v Br'a tislave a jeho kompozl
cle pos·tupne prenikajú do ved·omla ši r
šej hudobnej verejnosti. 

Tandlerove prvé zrelšie skladby -
Sesť štúdii pre fl!!utu, kla rinet a fagot 
( 1973). komorná kantáta Nové prebude
n ie na texty R. Thákura ( 1973 ), Sláčiko
vé kvarteto (1974), Dialógy pre biele ná
stroje a organ ( 1974). Suita pre husle 
sólo (1974 1. Hry pre orchester (19751 
a ďalšie - dokumentujú jeho úsilie o 
nachádzanie adekvá·tneho umeleckého v~
razu v dialógu stavebnej konštrukcie a 
emotlvnostl v~ pavede. Sústreďuje sa na 
nuansované tvarovanie hudobného pro
cesu, ktorý vykazuje Isté črty mo·zalko-

vitosti, kaleldoskoplckého radenia drob
n~ch tvarov, plOch či pásiem. Jeho do
ménou sa stáva dynamika na-pätia, pô
sobiaca práve v konfrontácii viac alebo 
menet kontrastujúclch momentov kom
pozlcle. Nemalú úlohu tu zohráva tekto
nlck~ a sonorlck~ akcent tvarovania hu
dobného diania, pouka zujúci na vycibre
né aut-orovo Inštrumentálne cl-tenie. 

V neskoršlch dielach - Koncertná 
hudba pre klarinet a orchester ( 1977 l, 
Suita pre sláčikov~ orchester ( 1978), El
né II, sul1a pre komorný súbor (19801, 
Per orchestra ( 1983 l - sl dramaturgie k~ 
pÍán Tandlerov~ch kompozlcll zachová
va základné črty svojho traktovanla po
lydlmenzlonality, mnohovrstevnatostl hu
dobnej v~povede. Dynamizmus tu nado
búda pevnejšie obrysy, jednotlivé pásma 
sú koncentrovanejšie, akcent zo sono
rlstlky prechádza do metrorytmlckej bá
zy a melodiky. Skl-adby suitového rázu 
demonštrujú Tandlerov zmysel pre men
šie f·ormy s citlivým výberom základ
ného tematického ťnaterlálu l ponlma
nlm kontrastu. Osobité kúzlo, ktoré do
dáva jeho kompozlclám na P.~ltažlivos
tl, vyviera z neustáleho dynamického vl
nenia a pôsobivej Inštrumentácie - oná 
mozaika, ako základná Intencia T.andle
r·ovej skladatelskej poetiky, zlskala na 
pestrosti, prlezračnosti a kompaktnosti. 
Svojim spôsobom je vzdanlm pocty ·člo
veku, od ktorého sl Tandler '!ela odnle· 
sol - jeho učt.te!ovl z brnenskej JAMU, 
Miloslavovi Ištvanovl. No zároveň ma
nifestuje Individuálnosť prlstupu, zrelé a 
triezve poznanie cesty, po ktorej sa vy
plati Isť, pretože má perspektlvy. 

MILAN ADAMCIAK 

PRAŽSKÁ JAR 1984 HOLD čESKEJ HUDBE 
( Dok ončenle z 3. str. l 

oanl sme počuli okrem Iného suverénne 
zvládnutie Taliansku suitu Igora Stra
vinského, dielo zriedkakedy uvádzané a 
ešte sporadickejšie Interpretované na tak 
presvedčivej úrovni. 

Z mnohých vystúpeni komorných sú-
. borov nemožno nespomlnaf slávny Ama

duull Quartett, súbor štyroch zanleten~ch 
Angličanov, hrajúcich spolu v rovnakom 
zloženi už 37 rokov. Ich výkon je na
toľko vyzretý a celkov~ dojem tak pre
svedčiv ý, že i drobnejšie nedOslednostl 
možno veľkoryso prehliadnu_(. I!!. to te
leso, na kt o~;ého výkon, sa hneď tak ne
zabúda - . klasická ukážka decentnej 
kvartetovej súhry majstrovskej úroV!Ile. 
Novinkou pre pražské publikum bolo 
Brittenovo 3. slái!ikové kvarteto, uvedené 
vzáp!ltl po Haydnovom kvartete, s ympa
tickým rozlúčenlm Schubertova kvarte
io d mol Smrť a dlevi!a. 

Tra j týždľl.ové pražské hudobné sviatky 
obsclhovall mnoho desiatok koncertov, z 
ktorých viaceré mali vskutku špičkovú 
úroveľ\, iné zaujali skOr svojim objav
ným programom (napr. v sv!ltovltskej 
katedrá le dvakrát predviedli Dvotákovu 
Svät6 Ľudmilu, jedno z nedelňa jšlch do
poludllaj šlch matiné patrilo výh 1·adne 
dielu B. M. Cernohorského, uskutočnil 
<.a tiež tradičný koncert na pamätnej 
Bertramke, nechýbal k·oncert pre deti 1:1 

pod.) . 
Velký podiel na mnohých úspechoch 

festivalu mali česk! a slovensk! umelci , 
k!or~ch účast nie je zanedbaterná, ba 
n 1opak. Významnou súčasťou festiva lu 
sa stalo s6borné uvedenie vietkfch Sme
lanových opier na scéne Národného 1:1 

KONKURZ 

Smetanovho divadla v naštucLova•nl Zdeň· 
ka Koilera, mimoriadne vrelo boli aplau· 
dované pohostinské vystúpenia Kirovov
llo akademického divadla a baletu z Le
ningradu ( Cajkovskij: Eugen Onegin, Pet
rov: Rodi sa Majakovskil) . Celk·om mi
moriadny význam malo naštudovanie 
českých. skladieb zahranlčn~ml sólista
mi 1 umel eck ~ml kolektlvmi, čo bola u
dalost skutočne o jedinelá. Temer dve de
s;atky významných osobnosti svetovej 
hudby zaradilo do svojl)o repertl{)áru die
la Smetanu, Dvoráka ( jeho violoni!elovf 
kuncert vy nika jú co predniesla Angelica 
Mayové), Janáčka, Martinu a ďalšieh na
šich skladatelov. Prlležitostl ku konfron
táciám rôznych poňatl bolo teda dosta
tok, ale faktom zostáva, že Pražská jar 
tui< zvýšila záujem o českú hudbu. 

v priebehu festivalových dni sa usku
t očnilo l n lekolko ďalšieh akcii, ktoré si 
zaslúžia aspoľ\ zmienku. Udal os ť ou výraz
ne kultúrno-spoločenského dosahu sa 
~lalo odhalenie prvého pražského pom
mka B. Smetanu pred Smetano'V~m mú
zeom, k propagácii naše j hudby v zahra
nič! prispela medzinárodná muzlkologic· 
ká konferencia nazvaná "Ceskl hudobnl
ci a Ich vplyv na vývoj európskeho hu· 
dobného klas icizmu". Z n lekolko mono
tematických v~stav vzbudila na )väčši zá
u tem expozlc ia vytvorená z originálnych 
autografov hudobných diel našich v·e
llkánov. 
Tohtoročný ročnlk medzinárodného hu· 

dobného festivalu Pražská jar teda ob
jäliil nové dramaturgické možnosti a stal 
sa významnou zložkou práve prebiehajú
ceh o Roku českej hudby. 

TOMAS HEJZLAR 

ONV - odbor školstva v Ziari na~ Hronom prijme na ĽSU v Ziarl nad Hro-
nom s néstupom od 1. 9. 1984 

- l učitefa hry na klavlri, 
- l korepetltora - klaviristu, 
- 1 učltefa hry na husliach, 
- 1 učitefa hry na plcchovfch dychovfch nbtrojoch. 

KONKURZ 

Riaditerstvo Konzervatória v Ziline vypisuje k on k u r z na miesto ui!ltefa hry 
na h l1 b o j s nástupom od l. septembra 1984. Požadované vzdelanie: absolvova
nie vy!<okej ikoly m6zickej. Prax vttané. 

Prlhl6ilky zasielajte na riaditefstvo Konzervatória v Zlline, Marxa-Engelsa 12, 
I'SC 010 01 do 15. augusta 1984. 

Cestovné hradlme len prijatému uchádzačovi. 
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K pôsobeniu Václava Novotného na Slovensku 

Knplt6n Véclav Novotný. 

Stredné Slovensko, najma pohronský 
región a v ňom mestá Banská Bystrica, 
Zvolen, ale i Banská Stiavnica a niekto· 
ré dalšie sa môžu pochvállť tým, že čo· 
skoro po prvej svetovej vojne sa v nich 
rozprúdil čul9 kultúrny, najma hudobný 
život. Stalo sa ·tak v dôsledku všeobec· 
ného uvolmmia, radosti zo vzniku Cesko· 
sl·ovenskej republiky, a to hlavne záslu· 
hou miestnych nadšencov - amatérov, 
ale vo velkej miere aj pričinexl!m a ak· 
tivitou niektorých českých pracovnikov, 
ktor! tu pôsobili a medzi ktorými l;loll aj 
dobr! hudobníci. 

Pred dvoma rokmi sme na strá.rikach 
Hudobného života pripomenuli čirunosC 
výborného kapelnfka, sklada tela a . reži· 
séra Bedi'lcha Holečka pri prlležltost1 
100. výročia jeho na rodenia. Holeček so 
svojim Divadelným združen!m v Banskej 
Bystrici uviedol viaceré opery a operety 
a jeho zásluhou bola v tomto mest e aj 
bohatá koncertná činnost Pred tromi 
rokmi sme zasa pripomenuli storočnicu 
Františka Procházku, ktorý zalo~il a na 
vysokú úroveií priviedol Orchest.rálne a 
spevácke združenie pohronské vo Zvole· 
ne. Teraz nám prichodl uotiť .sl_ pa
miatku tiež velkého muzikanta - Václa
va Novotného, od narodenia k•torého u
plynulo ll. decembra 1983 sto rokov. ; e
ho činnosť na Slovensku nie je dosial 
veľmi známa, zaslúži si však naš u pozor
nosť tým skôr, že sa da tu je až z rok.ov 
pred prvou s vetovou vojnou. 

Václav Novotný, rodák z úst! nad Or· 
!icl, pochádzal z robotn!cke j rodiny, kde 
sa oel jakziva spievalo a hralo. Nie dlv, 
že sa aj u neho prejavil sklon k hudbe. 
Začal sH učiť h re na husle u Júliusa 
Koc iana, znamenitého pedagóga, o·tca ne
skmšleho slávneho virtuóz'-! Jaroslava Ko
ci·ana, ktorý bol Vác!Hvovým·-vrstovnl
kom a spolužiakom. 

Pu smrti matky, vzhladom na naru
šené rodinné pomery, Václav - ktorý 
sa už ako chlapec rozhodol venovať hud
be - odišiel z domu a ako 15-ročný sa 
prihlásil k vojenskej hudbe v Užhoro· 
de ako elév. Tu sa okrem husiel učll 
hrať aj na iné nástroje, menovite vio
lončelo a dychové nástroje. Bola to t:vr
dá, ale užitočná škola, ktorou vera zl-s
kal. 

Nevedno ako dlho bol Novotný pri 
užhorodskej vojenskej hud•be, isté je 
však, že v rokoch 1902-1903 navštevoval 
súkromný hudobný ústav profesora a 
skladateľa Ernesta Lányiho v Miš kolci. 
Ako vysvedčenie z 2. októbra 1903 po
tvrdzu je, učil sa u neho harmóniu a 
kompozlciu. 

Ale už 8. augusta 1903 uzavrel zmlu
vu s riaditeiom vidieckeho dívadla Ka
rolom Mezeyom. ktorého spoločnosť pô· 
sobila v hornouhorských mestách. Bpl 
prijatý do divadelného orchestra ako č.e
lista s mesačným platom 96 korún. 

v neskorších rokoch zasa hral vo vo
jenskej hudbe v Budapešti, kde súkrom
n e navštevoval konzervatórium. Učil sa 
u profesora Henrika Gobbiho kontra
punkt. 

Pravdepodobne roku 1906 nastúpll 
miesto technického úradnlka v továrni 
Union vo Zvolene. Tento závod mal svoj 
orchester, v ktorom hneď začal účinko
vať a j Novotný a ko čelista a klartne
tista. Dirigentom bol Vojtech Florián, vý
borný hudobnlk a pedagóg, ktorý povz
niesol orchester na vysoký stupei'l. 
Vzhladom na šovinistický charakter ve
denia továrne však Florián ako národne 
uvedomelý Cech, ktorý uvádzal aj s1o
venské a české plesne, musel v roku 
1901l odlst. Tak sa orchester dostal do 
kr!zy a keďže na dirigentskú funkciu 
nebolo iného vhodného človeka - teo
reticky a prakticky bol na to priprave
ný jedine Novotný - _poverili vedenlm 
Jeho. Ale ani on ako Cech nevyh·ovoval 
a preto vykonával svoju funkciu len krá~
ko. Ze sa Novotný vo Zvolene dobre cl
tli a a j udomácnil, svedči a j tá skutoč· 
nosť, že sa tu 16. novembra roku 1907 

oženil so Zvolenčankou Júllou Le'šlro
vou. 

v týchto časoch pôsobil n8!jakú do·bu 
aj ako platený hudobnlk mestsRei hudby 
v Banskej Stlavnici pod vedenlm re
genschoriho Alexandra Czlczku, tfe! ·áob
rého hudobnlka. 

Medzitým roku 1908 zlo.žll Novotný 
štátnu skúšku pre vojenských kapeln!
kov vo Viedni. 

Podla rodinnej trad!cie a a j pamäti 
niektorých Zvolenčanov, bol Novotný po 
Istý čas činný aj ako vedúci žefeznlčlar
skej kapely vo Zvolene, ale konkrétnej
šie údaje o tom nemáme. K·ronlka sa ne
zachovala. Aj hudobný arch!v továrne 
Union sa viacerým prenášanlm a nešetr
ným zachádzanlm zväčša roztratll , tak
že bližšie údaje vzťahujúce sa na zvo
lenskú hudobnú činnosť Václava Novot
ného zatial nemáme. 

V továrni Sandrik v Dolných Hámr-och 
mali tiež závodnú hudbu. Umelecky za
loženému riadltelovl Peterkovl - bol 
akademický sochár, záležalo na· skvallt· 
nenl tejto hudby. Keď sa dozvedel o No
votnom a o jeho ťažkostiach vo Zvolene, 
ponúkol mu miesto hospodárskeho úrad
nika v továrni s tým, že povedie aj hud
bu. A tak sa Novotn9 dostal do Sandri
ku, kde pôsobll a! do roku 1914, kedy 
musel narukovať. Sand.rlk mu prirástol 
k srdcu. Tu sa plne venoval závodnej 
hudbe, ktorá pri jeho prlchode bola len 
7-členná , on sl však neúnavnou prácou 

So svo jim orchestrom vystúpl! Novo!- · 
ný aj v Banskej Bystrici a v Rimavske j 
Sobote, kde . tiež predniesol celý sxrieta
nov cyklus Moja vlasť. Refer~ty tlače 
boll nadšené ( Bratstvl, Praha 17. 4. 1924, 
Dť'Jstojnlcké listy, Praha 18. 4. 1924: "Pro
vedeni bylo dokonalé" ... atď.]. 

Potom pôsobll Václav Novotný až do 
roku 1929 v Banskej Bystrici , kam p~e
šlel s hudbou 26. pešieh o pluku. Tu na
šiel pre svoju činnosť velmi dobre pri · 
pravenú pôdu zásluhou tu v predchádza
júcich rokoch pôsobiaceho ka peln!ka 
B. Holečk a. Výdatných pomocnlkov a 
pr lateiov naš iel v domácich hudobnl
koch, najma vo Viliamovi Figušovl-Bys
trom a hneď sa zapojil do hudobného 
života mesta. Kronika Novotného života 
zaznamenáva potom celý rad vystúpen! 
vojenske j hudby pod jeh o vedenlm. Boli 
to symfonické koncer ty s podobným pro· 
gramom a·ko v Banskej Stiavnicl. J)aJerj 
uviedol v Banske j Bystrici Dvoi'áko;vu 
IX. symfóniu .. z nového sveta", Koncert 
pre klavlr a orchester e mol F. Chopi· 
na s viedens kou klaviristkou Fanny Loo
sovou, Mendelssohnov Husiový koncert 
e mol s domácou huslistkou Magdou Ty
rolerovou, symfonickú báseň Os ud a 
ideá l Já.na Levoslava Bellu, at ď. Recen
zenti v n ovinách nešet rili s!ov.ami uzna
nia n ad úroviíou tých to koncer t·ov a zdô
razňovali, že Novotný za daných pome
rov dokázal priam neuveri te!né veci. 

V banskobystrickom byte kpt. Novo!· 
ného vznikol akýsi umelecký salón. 

Vojenské hudba pri 12. slovenskom pluku čs. légii v Rusku {lrkutsk, asi 1918] . 
Uprostred V. Novotný spolu_ s F. Kafen dom. 

ziska! a vychoval ďalšieh hudobn!kov 
e podarllo sa mu nielen dychovú hudobu 
I'OZšlrlf na 14-člennú, ale vytvoriť aj 14-
členný sláčikový orchesteŕ· a spevokol. 
Takto sa hudobná kultúra v Hodrušskej 
doline velmi povznlesla. Skoda len, že 
sa nezachovala kronika, ktorá by o tej 
to jeho činnosti povedala viac. Taktiež 
škoda, že slubný vývoj bol vojnou pre
rušený. 

Počas vojny sa Novotný dostal do rus
kého zajatia. Keď sa tam utvor il sloven
ský za jatecký tábor, organizoval v ňom 
hudobnlkov a neskoršie zostavU pri slo
venskom pluku kompletnú vo(enskú hud
bu. Tu sa zoznámil a spolupracovál \i 
našim hudobným pedagógom a skladate
lom Fricom Kafendom, ktorý bol č inn~· 
pri tejto hudbe ako klavirista a stal sa 
na celý život dôverným a nerozlučným 
prlateiom Novotného. Zachovala sa foto
grafia Novotného hudby, kde Kafenda 
sed! pri Nov·otnom. 

Po návrate z vojny pôsobil Novotný 
opatovne v Sandrlku, kde pokračoval v 
prerušenej práci a plne sa v_!:!noval zlí
vodnej hudbe, ktorá sa pod jeho vede
nim úspešne r·ozvljala. 

Začiatkom roku 1922 ho znova povo
lali k armáde a stal sa kapelnlkom hud
by 26. pešieho ptuku v Banskej S1!av
nici. Túto funkciu využil na rozprúde
nie bohatého hudobného života v tomto 
meste. Počas tunajšieho pôsobenia do ro .. 
ku 1925 vera ráz vystúpil so svojim dob
r e vedeným orchestrom na verejnosti s 
velmi kvalitným programom a uskutoč · 
nl! s nfm aj nieko!ko symfonických kon
certov, na ktorých odzneli také skladby 
ak·o Mozartova Symfónia g mol. Cajkov
ského V. symfónia, Schubertova VIL sym
fónia C dur, cyklus symfonických básni 
Moja vlasť B. Smetanu, fantázia z opery 
R. Wagnera Tannhauser, ďalej v spolu
práci s miestnym spevokolom Sltnp, kto
rý viedol profesor Ing. Pite!, ako aj so 
spevokolom učltelského ústavu, ktorý vie
dol profesor Petrlk, uviedol Smetanovu 
Ceskú pleseň, Flblchovu symfonickú bá
sei'\ pre sóla, zbor a orchester Jarná r o
manca a mnoho Iných skladiéb klasi.Ské· 
ho i romantického repertQáru. Okrem 
t.oho uvádzal operné' predohry a fantá
zie, Malátovu Kyticu slovenských piesJ!l 
pre zbor a orchester a tiež svoje vlast
né s kladby. 

Recenzie uverejňované v miestnom týž
dennlku Hlasy spod Sitna vyzdvihujú No
votného svedomitosť, jeho pevnú diri
gentskú ruku. preclzne nacvlčenle, ale 1 
výborný výkon orchestra. 

Schádzali sa tu 'Who hudobní pri atelia, 
ako skladateľ Vlliam Figuš-Byst ry, vý
borný klavirista Armin Zsolnay, brat 
Fanny Loosovej, ktorá často dochádzala 
do Banskej Bys1 rice z Viedne, ich ses
t r a klaviristka Irena Schwarzová, hus
llstka Magda Tvrolerová [nesk oršie zná· 
ma pod menom Magda Hradská, člen· 
ka Slovenskej filha rmónie) i ďal š!. Za· 
vita l medzi nich a i s klada tel Mikuláš 
Schneider-Trnavský, s ktorým zosta l No 
votný v plsomnom styku. Zachovali sa 
Schneit.lrove tri lis ty, plsané Novotnému 
ohiadom harmonizáJ:;ie jeho Ružičiek. 

,V domácom triu hrávala pani Tyrole
rová husle, Novotný violončelo a Figuš· 
Byst rý klav!r. 

Závodná hudba továrne Sandrik ( 1912 l. 

Počas svo)ho banskobyst rického poby
tu dkigoval Novotný 19. júna 1927 na 
koncerte v Bratislave orcheste r vytvore
ný z piatich vojenských hud ieb. 

Hudbymilovné obecenstvo Banskej Bys
trice sa n erada lúčilo s Václavom No
votným, keď bol preložený do Užhoro
du. V Užhorode pôsobil Jen asi vyše ro· 
ka , potom však až do roku 1939 v Ht·ai:t 
ci Krá lové. Aj v t ýchto mestách bol ako 
kape ln!k vojenskej hudby významným 
činit elom , usporadúval symfonické kon-

certy a účinkoval ·na mnohých kultúrnG
umeleckých podujatiach. Menovite v 
Hradci Králové bola jeho činnosť boha· 
tá . Tu mal k dl spoz!cll velmi dobrý vo· 
jenský orchester, z ktorého úž jeho pred· 
chodca kapelnlk Mach vytvortl silné 
umelecké teleso a Novotný jeho kva1i1u 
ešte vystupiíova!. Jeho koncerty v Hradci 
a Iných východočeských mestách boU 
označované ako vynikajúce. Boli to na
priklad aj dva koncerty s Ja roslavom KG
cianom, Vachov večer kantát a velký 
koncert v Klicperovom divadle s 200· 
členným žiackym speváckym zborom uči· 
te!ského ústavu, na ktorom bola predne· 
sená Novotného Slovenská fantázia . 

Obdobie n emeckej okupácie prežil No
v.otný ako dôchodca v Hradci Králové 
venujúc sa súkromným zálubám ako hrií 
v šachy, zostr ojovaniu rôznych pomô· 
eok do domácnosti a hračiek , okrem .toho 
vera hrával n a svo je ob!úbené violon
čelo, a a j komponoval. 

Roku 1950 s radosťou prijal pozvanie 
svo jho nástupcu v sandrlckej hudbe Jána 
Eibena a tak až do roku 1956 pravidelne 
v lete prichádzal na dlhši čas do svo
jej milovane j Hodrušskej doliny a veno· 
val sa nacvičovanlu hudby v Sandriku 
spolu s E1benom. Okrem toho a j Inokedy 
prišiel sem dirigova ť koncerty. V tomio 
obdobi bola sandrická hudba na vysG
kej úrovni. Nacvičll s fíou napr!k1ad 
a i' náročnú Sukovu skladbtr - Pohádka, 
op. 16 Radúz a Mahuliena, ktorú potom 
uvádzal v širokom okol!. ,.Dychovka" za 
jeho pomoct zfskala v kra jskej súťaži 
dychových hudieb prvé miesto. 

Rozsah Novotného skladatelskej čin· 
nosti sa nedá dobre zistiť, pretože všet
ky jeho skladby zostali len v _rukopise, 
mnohé sa premlestňovanlm a požičiava
nim stratili. Napriklad len zmesi sloven
ských rudových piesni s komponoval p!lť , 
ale zachovali sa iba dve. O uveden! jed· 
n ej takej zmesi Hudllbnl zpravodaj v 
Prah e 25. októbra 1936 naplsal, že toto 
nie 1e tuc tová s kladba, ale symfónia slo
venských piesni. Zo zachovaných skla
dieb zvláštn e j obluby dosiahla predohra 
na tému slovenskej Iudovej piesne Ja 
som bača velmi starý. Spomenutie zaslu· 
huje jeho Balada - spomienka na Ja· 
nov, skomponovaná roku 1914 pod do j· 
mom pohiadu na troch mŕtvych kama
rátov padlých v bo ji pri Janove na pol· 
sko-ruských hraniciach, ktorej skicu na
plsal hneď, v za ja t i ju dokončieval, ale 
sa mu s t ratila a znova ju spracova) po 
vojne, k edy bola predvedenli ·na koncer
te v Banskej Stiavnicl. Okrem toho kom
ponoval menšie prednesové skladby a 
zostavoval si opern é fantázie. Upravo
val slovenské Iudové piesne pre brati · 
slavs ký rozhlasový orchester a zbor. 

Podla zachovalých programov a správ 
(neúplných l na cvičil a uviedol len v 
Banske j Stiavnici, v Banskej Byst rici a 
Hradci Krá lové 247 s kladieb od 121 auto
rov. 

Václav Novotný zomrel 24. decembra 
1956 v Hradci Králové vo veku 74 ro
kov. 

Václav Novotný bol nesporne pozoru
hodná osobnosť, telom i dušou muzikant. 
Jeho zásluhou sa už pred prvou s veto· 
vou vo jnou naše závodné, resp. robot
nlcke hudby dostávali n a vyššiu úro-

Snlmky: arch !v auto ra článk u 

vet1, ako vojenský kapelnfk sa snažil zo 
svo jich hudieb vytvárať solldne symfo· 
nické orchestre, čo sa mu a j darilo. Vý· 
znamne obo!}acoval kultúrny ž ivo·! na· 
šich miest, menovite Bans kej Stiavnice 
a Banskej Byst rice. Prito m bol a j hor
livým propagátorom s lovens ke j Iudove j 
plesne a čo je vzácne, že ani po od
chode na dôchodok nezabúda! na svoj 
Sandrik a milovanú Hod·rušskú dol.!Jlu, 
kde s i na neho i dnes s úctou a láskou 
spomlna jú. )AROMIR BÄZLIK 


