
BRANISLAV SLYŠKO 

Marika Gombitová vo svojom prtplt· 
ku počas prehlladkového vystúpenia na 
druhom festivalovom koncerte 20. ročni
ka Bratislavskej lýry povedala: "Pria
telia, dovolte, aby som zaťukala na ten
to mikrofón, nech tu odznie ešte velmi 
velu pekných plesni, nech sa dalej dart 
našej krásnej Bratislavskej lýre u. Vy
slovila tak za všetkých naše spoločné 
prlanlt~. Ved uplynulo 20 rokov od júna 
roku 1966, kedy národný umelec Eugen 
Sucho1' odovzdal prvú zlatú lýru vUaznej 
plesni Vieroslava Matušfka a Elišky Je
linkovej Mám rozprávkový dom do rúk 
dnes už národného umelca Karla Gotta. 
Odvtedy odznelo v rámci českosloven
skej plesňovej súťaže na Bratislavskej 
lfre do štyristo nových plesnt. Náš fes
tival prešiel za ten čas viacerými zme
nami a vystriedal viacero koncertných 
priestorov (Park kultúry a oddychu, Slo
venská filharmónia, Sportová hala Pa
sienky, Zimný štadión. a od roku 1981 
Dom ROH). Snád najvýraznejšlm špeci
fikom Bratislavskej lýry pri porovnani 
s ostatnými európskymi festivalmi po
pulárnej plesne je to, že k hlavnému 
festivalovému dianiu sú prlradené dal
šie podujatia: Poetická lýra a Koncert 
mladých, kde dostali priestor l tzv. men
šinové žánre modernej populárnej hud
by. Poetická lýra vznikla v roku 1979 
a od roku 1982 sa uskutočňuje v brati
slavskom Stúdiu S. V tomto roku sa ko
nala v dňoch 28. a 29. (repriza} mája 
a priniesla pásmo zhudobnenej poézie, 
šansón 1 plesne s džezovou orientáciou. 
Od roku 1980 je súčasťou Bratislavskej 
lýry aj Koncert mladých. Po prvý raz sa 
v tomto roku prenieslo jeho dejisko do 
Amfiteátra SNP (dňa 30. mája), no plá· 
nované vys túpenia skupin Tango, Banket, 
Olympic, Petra Nagya a polskej skupiny 
Kombi narušil dážd. Počasie sa um11drllo 
až o deň neskOr na koncerte anglického 
bluesového veterána Johna Mayalla so 
skupinou Bluesbreakers, ktorému pred
chádzalo vystúpenie bratislavskej sku
piny Midi. 

K plejáde zahraničných umelcov, kto
rých sme prlvftali počas uplynulých 19. 
ročn! kov Bratislavskej lýry ( pripomeň
me si aspoň niektorých: GUbert Bécaud 
- Francťlzsko, Toto Cutugno - Talian
sko, The Shadows, Donovan, Smokle -
Velká Británia, José Feliclano, Billy 
Prestan, The Beach Boys - USA, Alla 
Pugačevová, Zanna Blčevská - ZSSR a 
mnoh! ďalši} prl)>udli teraz dalšie me
ná. Na prvom festlvalovom koncerte 28. 
mája sa publiku predstavll1 plesňami zo 
svojho známeho repertoáru vUazl 34. roč
nika najstaršieho európskeho festivalu 
populárnej plesne San Remo '84 - ume
lecká 1 manželská dvojica z Talianska -
Al Bano a Romlna Powerová. Predovšet
kým Al Bano presvedčil o svojich výraz
ných hlasových a speváckych schopnos
tiach v piesňach s typickou talianskou 
kantilénou, ktorá je najväčšou devlzou 
tohto speváckeho dua. John Mayall z 
Velkej Británie patri k legendám mo
dernej populárnej hudby. Tento anglický 
bluesový veterán a multllnštrumentallsta 
sa spolu so skupinou Bluesbreakers 
predstavil festivalovému obecenstvu v 
Dome ROH dňa 29. mája. Brilantná In
štrumentálna technika (hlavne hra na 
ústnej harmonike), autentické bluesové 
frézovanie l celková atmosféra vystúpe
nia pripravili zážitok, ktorý poukázal 
na to, že blues je jedným zo stálych 
zdrojov Inšpirácie modernej populárnej 
hudby. Najväčši úspech však malo vy
stllpenle Mlrellle Mathleu dňa 30. má
Ja. Sansón znamená po francúzsky ple
seň, v oblasti modernej populárnej hud
by je ale označenim náročnejšieho ples
ňového (ítvaru s pôsobivou textovou at
mosférou. Vynikajúca Interpretácia, z 
ktorej bolo cltlť detailnú a zodpovednfi 
prfpravu celého oblfibeného repertoáru 
známej pokračovatelky francúzskej šan
sonlerskej tradlcle, doslova zdvihla pub
likum zo sedadiel a potvrdila, že Ide o 
jeden z vrcholných momentov Bratislav
skej lýry 1985. Z našich umelcov sa pre· 
hlladkových časti festivalu zúčastnili 
zaslllžllá umelkyňa Helena Vondráčko
vá s novým koncertným programom a 
so skupinou Bacily, Marika Gombltová 
~o ~voj ou novou skupinou l l!xčlenovla 
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Pohlad na festivalovú scénu. V popredi formácia Respiro pri svojom stitalnom 
vystúpeni. 

Skladater a spevák Václav Patejdl , no
sitel striebornej Bratislavskej lfry '85. 

populárnej s lovenskej rockovej skupiny 
Fermáta) a národný umelec Karel Gott 
s Orchestrom Ladislava Staldla. l ked 
prehliadkové vystúpenia našich a zahra
ničných umelcov sú nepochybne každo
ročne atrakt!vnou súčasťou Bratislavskej 
lýry, jej hlavným poslanlm je prezento
va nie nových skladieb domácich autorov 
a interpretov v československej plesňo

vej súťaži. 
V tomto roku sme v domácej súťaži 

počuli 21 plesni, z ktorých však viaceré 
na lýrové pódium nepatrili a tak možno 
poveda t, že kvantita prevažovala nad 
kvalitou. Niektor! autori a interpreti ako 
keby sl mýlili Bratislavskú lýru s det
ským televfznym programom Zlatá brána 
a mysllm, že výberová komisia by mala 
byt v tomto smere podstatne dôslednej
šla. V posledných rokoch dostávajú na 
Bratislavskej lýre prlležitosf mladé roc
kové súbory, prezentujúce sa pôvodnou 
tvorbou nezohladňujúcou "festivalové" 
kritériá . Neposielajú do sútaže "typic
ké festivalovky", aké mávajú úspech a 
zlskavajú ocenenia u mnohých porO~ 
na podobných podujatiach, ale skladby 
bllzke Ich zameraniu a Im vlastnému 
repertoáru. To je velmi sympatická črta 
Bratislavskej lýry. No viaceré nové tvá
re nedokážu ponúknutú prlležitosf využit 
a takpovediac sa na lýrovom pódiu s trá· 
cajú. A ešte očividnejšie to tentoraz vy· 
znelo zásluhou velmi peknej festivalovej 
scény archite kta Martina Kravca, hýria
ce) svetlami a farbami l netyplckého 
umies tnenia Festivalového orchestra. Ne
účast viacerých špičkových Interpretov 
(Peter Nagy, J(llia Hečková, Miroslav 
Zblrka - zdčastnll sa medzinárodnej 
plesľ\ovej s6fa!!e a ďalš!) spôsobilA Istú 

S velkfm úspechom sa stretlo vystúpe
nie francíaukej lansonlerky Mireille Mat
hieu. Snlmky: CSTK 

nevyváženosť a zanecha la biele miesta 
na mape reprezentatlvnej celoročnej pre
hliadky plesť\ovej tvorby u nás. V danej 
situácii možno preto sympatizovať a sú
hlasU s rozhodnutlm festivalovej poroty 
(predseda doc. dr. Ladislav Burlas, 
DrSc.}, ktoré nakoniec prisúdil o viťaz
s tvo skupine Olympic a piesni Co je vu
bec v nás autorskej dvojice Petr Janda 
a Pavel Vrba. Olympic prichádzal na 
Bratislavskú lýru s piesňami, ktoré sl 
vždy zlskall publikum a stávali sa hlt· 
ml (Slzy tvý mámy, Jasná správa a pod.) 
znejúcimi dlho po skončeni toho-ktoré
ho ročnlka BratislavskeJ lýry. Aj tento
raz prišiel Olympic s rockovou plesňou 
majúcou výrazný melodický ná boj l pô
sobivý text, ktorá sl podla môjho názo
ru najvyššie ocenenie zaslúžila. Podobne 
možno súhlasiť s udelením striebornej 
lýry Chlapčenskému úsmevu Václava Pa
tejdla a Ľuboša Zemana. Melodická roc
ková pleseň v modernom aranžmá a v 
interpretácii Václava Patejdla - spev a 
tri klávesové nástroje, patrila k tomu 
najlepšiemu, čo v súťaži zaznelo. Uva
žovať možno o bronzovej lýre Mirky 
Brezovskej a skupiny Mona Lisa. V kaž
dom prlpade však pa tri pleseň Od ples
ne k plesni autorov Allho Brezovského 
a Daniela Mlkletlča k tomu najlepšiemu 
v tvorbe tejto skupiny. Na rozdiel od 
Mirky Brezovskej nevyužila svoju prlleži
tosť mladá bratislavská skupina Midi s 
piesňou Róberta Grigorova a s dobrým 
textom Ľuboša Zemana Velký sm11 tok 
malých miest. Róberta Grigorova pozná
me už zo skupiny Ventil RG, kde sa pre
javil ako lnvenčnejšl autor, pretavuj11cl 
do vlastného jazyka výsledky sdčasného 
diania . No m~lo n6pad! té rengge, s kto-

rým sa skupina Midi v súťaži uviedla, 
patri len k jeho priemerným skladbám. 
Býval! členovia Esprit bandu, vedeného 
hráčom na biele nástroje Pavlom Koz
mom, sa osamostatnili a vytvorili for
máciu s názvom Resplro. Pleseň Pavla 
Kassaya a Antona Popoviča Kúzelnikov 
odchod s prvkami funky a džez rocku 
výraznejšie nezaujala a nebola ani Inter
pretačne adekvátne zvládnutá. Textu Da
niela Heviera s nosta lglckým charakte
rom ("Kúzelnik odchádza, skončila 
show. Ces tou ho sprevádza len brechot 
psov ... u), by viac zodpovedalo Iné hu
dobné spracovanie. Podobne nijako vý
raznejšie nezaujala Plseň o nadi!JI auto
rov Martina Kukučku a Pavla Koptu v 
podani dalšleho lýrového debutanta -
skupiny Barra, čl Kométa Norberta Bod
nára a Petra Samuelyho, ktorfi spieva
la Drahoslava Chejnovská a ktorá sku
točne ostane len kométou na nebi našej 
populárnej hudby. Skupina Banket -
slovenský predstavltel technopopu - je 
silným podnetom a prlsiubom do buddc
nostl. Má všetky predpoklady uspieť svo
jou nápaditou tvorbou, v ktorej stí zosú
ladené viaceré dOležité parametre: hud
ba, text, Interpretácia. Kým na minu
loročnej Bratislavskej lýre bol Richard 
MUller ešte "Nespoznaný" (vlastná MUl
lerova pleseň), teraz sa spolu so skup!· 
nou Banket prezentoval už ako známy 
autor a interpret s plesňou Basketbal, 
alebo ja (hudba Richard MUller a Mar
tin Karvaš, text Daniel Ml kle tlč}, ktorá 
však podla môjho názoru nemala také 
šance na ocenenie a ko Ich minuloročný 
súťažný prlspevok. Ján Lehotský a Kamil 
Peteraj patria k najúspešnejšfm auto.
rom Bratislavskej lýry. V tohtoročnej 
súťaži bol Modus zastúpený dvoma ples
ňami a utorov Jána Lehotského a Kami
la Peteraja: Domov kráča trieda a Má 
iba 16 +l deň, v ktorej sa predstavlll 
nové akvlzlcle Modusu - Ivona Novot
ná a Milan Vyskočányl. Obe plesne pat
ria sice do štandardného repertoáru Mo
dusu, neašpiruj fi však na vrcholné mies
ta v Lehotského Inak výbornej plesňo
vej tvorbe. 

Naša plesl\ová s6ťaž by sa pokojne 
zaobišla bez plesni, ktoré nenesd pečat 
originality, neprlnášaj11 nič nové a bez
problémovo sa pohybujú v pokojných 
vodách "stredného prfiduu populárnej 
hudby. Snažia sa fažlt z nevyhraneného 
vkusu najmladšieho publika a patria k 
priemeru, ktorý by nemal zaberať na 
takom reprezentatlvnom podujati miesto 
lnvenčnejšlm piesňam, ktoré u nás ne
sporne vznlkaj11. A tak sme sl museli 
vypočuť Sliby chyby Vladlmlra Záhrad
nlčka a Jaroslava Macheka v podani Ar
noš ta Pátka, Mám ti! málo Zdeňka Ned
vl!da a Jtrlho Mejstl'fka v Interpretácii 
dua BW Plus (Alena Baumanová a Lu
dl!k Walter), Tvuj ostrov nadi!Ji Ltdy 
Noppovej a Václava Babulu v podani 
Lldy NoppoveJ, čl pleseň Modrá láska 
v pohlednlcl Da niela Dobláša a Pavla 
Záka, ktorfi spievali Jiflna Urbanová a 
Pavel Noha. Karel Forner prišiel s vlast
nou plesňou Hej, haló (text Michal Bu
kovlč}, ktorá nezanechala ta ký osvležu
j11cl dojem ako pleseň YX, nebo Já, s 
ktorou súťažil pred dvoma rokmi. Eva 
Hurychová sl v minulom roku vyspie
vala s plesňou To chce mit svi\j systém 
bronzovú lýru. V tohtoročnej súťažnej 
plesni Hifi Alexandra Cihal'a a Eduarda 
Krečmara však napriek snahe po moder
nom zvukovom výraze recept na dobrd 
a prltažllvfi pleseň nenašla. Z priemeru 
sa nevymykala ani pieseň Bohuslava On
dráčka a Eduarda Krečmara Bom, bom, 
bom, v Interpretácii Petra Rezka a sku
piny Centrum. Zaujlmavejšle vyzneli 
Os trovy Dalibora Jandu a Ja na Kri\tu 
(spieva l Dalibor Janda so skupinou Pro
totyp) vd aka textu a vydarenému spe
váckemu podaniu. Vl!ra Wajsarová za
miešala s11tažný plesňový koktail ples
ľíou šansónového charakteru Tak už se 
vrať od Oldl'icha Wajsara a J!Hho Záčka. 

Medzinárodná plesi\ová sdťaž mala vy
rovnanejšiu firoveň a priniesla kvalit
nejšie interpretačné výkony. Podobne 
ako v prlpade Olympicu l tu porota 

( Pokračova!lle na 7. str. l 



itaccat~ 
8 PIONIERSKA PIESEŇ. V snalie obo

hacovať literattíru pionierskej piesne a 
tvorbu pre detské spevlicke zbory vypi
sal v roku 1984 Slovenský ústredný vf· 
bor SocialistickéhO zväzu mládele a je· 
ho Slovenská ústredná rada Iiionierskej 
organizácie ul po treti raz autorsktí stí
ťal. Motivoval ju ideovo 35. výročfm pio
nierskej organizácie, 40. výročlm Sloven
ského národného povstania a 40. výro
čfm oslobodenia Ceskoslovenska Soviet
skou armádou. 

Stfal mala dve kategórie: 1. skladby 
a cappella, 2. skladby pre pionierske 
spevácke zbory s iniitrumentálnym sprie
vodom. 

Zväz slovenských skladatelov ako spo
luvyhlasovater siťale menoval odbornd 
porotu zo svojich členov - dr. S. Kli
mu, H. Domanského, l. Bázlika, L. Hollis
ka, spisovatela V. Kondróta, ktorej pred
sedal doc. dr. L. Burlas, CSc. Z cel
kového počtu 3& zaslaných skladieb od 
111 autorov porota navrhla na ocenenie 
tieto skladby: 

l. kategória -
·1. cena: M. NovAk - Rozkvitnutá vlast 

(text E. Cepčekov6) 
2. cena: D. Francisci - Máj (text D. 

Hevier) 
3. cena: P. Cón - Piasne roka (text 

E. Feldek) 
II. kategória -
1. cena: M. Novák - De6 Ctetf, Výlet

ný vlak (text J. Strasser) _ 
2. cena: J. Valouch - Pocfme deli von 

(te:r.t G. Mlyn6rová) 
3. cena: A. Brezovský - Partizánska 

harmonika (te:r.t B. Droppa) 
Ocenené skladby zazneli premiérovo 

na koncerte "Pionierska pieseň" v Lu
čenci dňa 17. mája ako súi!asf vyhlése· 
nej st\ťale, ktorý tak prispel k lfreniu 
novej tvorby medzi deťmi. Novt\ tvorbu 
uviedli Bratislavský detský zbor MDKO 
(dir. E. Sarayová-Kovličová), Popradský 
detský zbor ODPM a t:SU (dir. J. Dd
da), . Detský spevácky zbor Odborárik 
DK ROH v Ziline (dir. Zl. Babfk) a Det
ský spevácky zbor Rozlet ZS na Gorkého 
ul. v Martine (dir. I. Piliii ). 

Toto podujatie spolu s autorskou sdťa· 
lou, na ktorého vzniku majd velkd zá
sluhu stranfcke a ltátne orgány okresu 
a IJ!,esta Lučenca, je jedinečným svojho 
druhu na Slovensku. Doteraz vlak pri 
viietkých troch ročnlkoch sa koniitatova
lo, le by jej mal venovať pozornosť väč
lf okruh skladatelov, aby sa eilte viac 
naplňal vytýi!ený ciel - rozvfjaf citovCí 
a estetickt\ výchovu mladého socialistic
kého človeka prostrednfctvom detskl!ho 
zborovl!ho spevu, a to pionierskymi pies
ňami l náročnými skladbami a cappella. 

8 DRAMATICKt SúBOR TARASA SEV
CENKA Klubu priatelov drulobnl!ho mes
ta Kyjev pri Dome CSSP Darnica v Bra· 
tislave uviedol 11. mája t. r. v budove 
Domu CSSP Darnica komick6 operu Se
mena Huláka-Artemovskl!ho a Stanisla
va Ľudkevli!a Záporolec za Dunajom. 
Predstavenie venované 40. výročiu oslo
bodenia Ceskoslovenska Sovietskou ar
mádou relijne pripravil J. A. Seregij, 
M. Lopatová a Z. Jakubeková, hudobne 
naltudoval M. Ivan, choreograficky spo
lupracovala A. Fabiánová, scénu navrh· 
la z. Brnatorisová. S6.bor sa 1 touto 
inscenáciou 16častnil aj na XXIV. lesti· 
vale ukrajinskej drámy v Medzilabor
ciach, kde zfskal cenu MK SSR. 

8 OKRESNt UCITEĽSKt SPEVOKOL 
"ZVON" V SEREDI oslavuje v týchto 
dňoch &8 rokov od svojho zalolenia. Len 
málo spevokolov na Slovensku sa mllle 
pochváliť s takou dlhoročnou, nepretrli· 
tou a bohatou osvetovou činnosťou ako 
práve tento jubilujtíci zbor, ktorého re
pertoár sa zameriaval predovletkým na 
piesne rudov6ho a národného charakte
ru. Zakladatelom a pnfm dirigentom 
zboru bol dr. Ján Fischer-Kvetoň, ktorý 
zbor viedol al do roku 1941. V r. 1942-49 
viedol zbor učitel Jozef Blttner, popri 
ktorom sa začal postupne dirigentsky 
uplatňovať dnelný dirigent a umelecký 
vedtícl zboru VIliam Karmalin. Pod jeho 
vylo 48-ročným vedenfm dopracoval sa 
zbor významného postavenia medzi na
liml vokálnymi telesami a stal sa po
predným Interpretom slovenskej l zahra
ničnej zborovej tvorby. Pol!as &O-ročnej 
ezistencie absolvoval zbor stovky kon
certných vystCípenf v Seredi, slovenských 
mestách, mestečkách i dedinách, vyat6.· 
.pil na mnohých miestach v Cechách l 
v zahranič( (Polsko, Madarsko, Rumun· 
sko), ztl!astnil sa na početných spevác
kych pretekoch a sCífaliach, kde dosia
hol rad významných Cispechov a oceneni. 
Za pozoruhodn6. umelecké 1i.rove6, za 
prfkladné plnenie pracovných 61oh, za 
angalovanosť pri budovani vyspelej so· 
cialistickej spoločnosti udelll prezident 
Ceskoslovenskej republiky v roku 19115 
kolekUvu vysoké ltátne vyznamenanie 
Za vynlkaj6.cu prácu. Pri prflelitosti 110· 
roi!ného jubilea vydal Okresný výbor Od· 
barového zväzu zamestnancov lkolstva 
a vedy v Galante vyle IO·stranl!vú bro14-
ru, zostavent z archfvnych materl6lov 
stboru a diplomovej pr6ce dirigenta Vi-
~iama !(armalina. _ _ _ ___ _ ___ . _ 

Mladí hudobnlci bratislavského konzervatória 
na Európskom hudobnom festivale mládeže v Mníchove 

úSPEŠNÁ ZAHRANIČNÁ REPREZENTÁCIA 
V dňoch 24.-26. mája 1985 konal sa v 

Mnichove Európsky hudobn~ festival 
mládeže. Festivalu sa zúčastn!li mladi 
hudobnicl z dvadsiatich troch štátov sve
ta, ktorl sa prezentovali v rámci sym
fonických orchestrov, komorných orches
trov, speváckych zborov a orchestrál· 
nych telies netradlčn~ch zloženi. Osem
tisic sedemsto účastnikov festivalu hra
lo najprv na koncertoch v exteriér! -
na námestiach a v parkoch Mnichova, 
vybrané orchestre potom koncertoval! v 
Olympijskej hale. Kultúrna verejnost Ne
meckej spolkovej republiky a 11častnic! 
festivalu mali možnost v priebehu troch 
dni vypočuť sl sedem s11borov z Belgie· 
ka, pl:!f s11borov z Fínska, dvadsať s11-
borov z Franc11zska, dva s11bory z Gréc-

Komorn~ orchester Konzervatória v 
Bratislave sa predstavil účastnikom fes
tivalu v sobotu 25. mája 1985. Velkú 
pozornosť vzbudila svojim v~konom flau
tistka Martina Lesná, žiačka ll. ročnika, 
ktorá zahrala sólov~ part Suity h mol 
pre flautu a komo"rný orchester od J. S. 
Bacha. Prltomni odbornic! obd·ivovali zre· 
lost umeleckéh o prejavu lB-ročnej flau
tistky, techniku tvorenia tónu a vyni
kajúcu prácu pedagóga flautovej hry 
prof. Dagmar Sebestovej-Zsapkovej. 
Symfonick~ orchester Konzervatória v 

Bratislave vystúpil po koncerte komor
ného orchestra a koncert dirigoval žiak 
VI. ročnika Róbert Stankovský. Všetci 
účastnicl festivalu boli velmi prekvapení 
dokonalosťou zvukovej sC1hry orchestra, 

hraničn~ml divákmi, ako aj prezidentom 
NSR dr. Richardom von Weizs!1ckerom 
našu československú mládež a naše so
cialistické umenie. Studenti Konzervató
ria v Bratislave zauja li tiež zahraničných 
zastupitelov Francúzska, NSR a USA. 
Záverečný koncert sa konal v duchu 

internacionalizmu a túžby po udržani 
mieru vo svete. Prezident NSR vyzdvi
hol vo svojom prejave hudbu ako naj· . 
ušlachtilejši jazyk, ktorý prehlbuje In· 
ternaclonallzmus, výrazne prispieva k 
udržaniu mieru vo svete a préhlbuje pr!a
telstvo medzi národmi. Na galakoncerte 
boli tieto myšlienky demonštrované spo· , 
jenim desiatich symfonických orches
trov a šestnástich speváckych zborov k 
spoločnému uvedeniu kantáty J. S. Ba· 

Záber z koncertu Symfonického orchestra Konzervatória v 
Bratislave na Michalovom námesU v Mnfchove. 

Pohlad do Olympijskej haly v Mnfcliove počas vystipenia 
Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave. 

ka, dva súbory z Velkej Británie, pät 
súborov z Talianska, osem súborov z Ju· 
h osláv!e, dva súbory z L!chtenstelnska, 
jeden s11bor z Luxemburska, trinásť sú
borov z Holandska, jeden súbor z Nór
ska, štrnásť s11borov z Rak11ska, dva sú
bory z Polska, dvanásť súborov zo Svéd
ska, dva súbory zo Svajč!arska, tr! s11-
bory zo Spanlelska, jeden súbor z Tu
recka, tri s11bory z Maďarska, osem sú
borov zo Spojen~Ch štátov americk~ch 
a jeden cyperský slíbor. Ceskoslovensk11 
socialistickú republiku reprezentoval Ko· 
morn~ orchester Konzervatória v Brati
slave pod vedením prof. Jána Praganta 
a Symfon!ck~ orchester Konzervatória 
v Bratislave pod vedením prof. Zdenka 
Bllka. 

výrazovým prepracovanim skladby, vý· 
bornou prácou všetk~ch nástrojov~ch 
skupin a osobitne v~konom mladé,ho di
rigenta Róberta Stankovského, žiaka 
prof. Zdenka Bllka. 

Po velmi úspešnom koncerte, na kto
rom nemeck! diváci, vedenie festivalu, 
ako aj členovia dalšlch orchestrov s nad
šením prijali S!nfoniettu rusticu národ· 
n ého umelca Eugena Suchoňa a 8. Slo
vansk~ tanec g mol Antonína Dvol'áka, 
bol Symfonick~ o~hester Konzervatória 
v Bratislave predsednictvom vedenia fes
tivalu vybrat~ na záverečn~ galakon
cert. Tak mal Symfonický orchester maž· 
nost reprezentovať v nedelu 26. mája 
v Olympijskej hale pred všetkým! účast
ntkm! festivalu, pred nemeck~ml a za-

cha TOnet !hr Pauken, deväť nemec
kých symfon!ck~Ch a dychov~ch orches
trov zahralo Entratu C. Orffa a na zá· 
ver všetci prltomni spoločne zaspievali 
kánon M. Praetoria Viva la musica, škót· 
sku pleseň Should auld acqualntance be 
forgot a finálnu zbor ovú časf z IX. sym· 
fónie L. van Beethovena. 

Komorný orchester a Symfon!ck~ or
chester Konzervatória v Bratislave za
ujali všetkých prltomných na Európskom 
hudobnom festivale mládeže svojou vy
spelou interpretačnou úrovňou a vyn!ka· 
júco reprezentovali slovenské hudobné 
školstvo, pričom súčasne podali dôkaz 
o významnom zástoji českej a slovenskej 
hudby v európskom hudobnom umeni. 

-ds-

Zhovórame sa s profesorom Jánom Pragantom, dirigentom 
Sláčikového orchestra detr a mládeže hlavného mesta SSR Bratislavtr' 

PRVA CENA PRE ORCHESTER Z BRATISLAVY 
História Slá~kového orchestra detf a 

mládele hl. mesta SSR Bratislavy 
(SODAM) sa začala len v nedávnej mi· 
nulosti - v roku 1981. Skt\sent pedagóg 
a erudov11-ný odbornfk prof. Ján Pragant 
vedie toto komorné teleso zamerané na 
pestovanie umeleckého vkusu u brati
slavskej hudobnej ml6dele sice len dra
hý rok, je vlak prvým dirigentom, kto· 
rý zolal s týmto mladým sláčikovým sd· 
borom záujmovej umeleckej činnosti me· 
dzinárodný áspech. Pri tejto mimoriadnej 
prllelltosti polollll sme prof. Jánovi Pra· 
gaatovi nlekolko otázok: 

So Sláčikovým orchestrom deti a miA
dele hl. mesta SSR Bratislava ste sa zei· 
častnili po prvýkrát zahranii!a6ho tur
né - vystt\penia na Europees Mnsikfes· 
tival voor de Jeugd -~ Neerpelte (Bel· 
glcko), odklal ste sl priniesli významné 
ocenenie - 1. miesto v kategórii ko
morných orchestrov, pričom ste zfskall 
1. cenu s pochvalou poroty. Mohli by 
ste nám povedať niei!o o organizácii a 
iltruktt\re tohto festivalu? 

- Európsky hudobný festival mládeže, 
porladan~ UNESCO-om v 14-tisfcovom 
belgickom mestečku Neerpelte, konal sa 
už po 33-krát. Má svoju dlhoročnú tra
dielu a dômyselnú organJzáclu. Prijat a 
hostiť 4700 rudi z rôznych krajin vyža
duje velkú starostlivosť, ochotu a nad· 
šenle, s čim sme s a počas nášho pobytu 
stretali na každom kroku. Festival sa 
konal v dňoch 1.-5. mája 1985 a nie
sol sa v znamen( humánne precltenej 
myšlienky vyslovenej v Sch!llerovej úde 
na radost, pretlmočenej impozantným! 
tónmi L. v. Beethovena "Budte objaté 
mUióny, lud!a, staňte sa bratmi!" Tak· 
to mládež zo z11častnených početných 
krajin mala možnost hudbou manifes
tovať za mier, súčasne medzi sebou ko· 
munlkovaf a zároveň sa spoznávaf. Sa· 
matná sútaf bola rozdelená do :t- kate· 
górii :- dychové nástroje a fanfáry, rOz· 
ne Inštrumentálne nástroje, komorné or
chestre, symfonické orchestre. 

S1i.ťalný charakter tohto reprezental!· 
n6ho festivalu predpoklad4 d6kladn4 
umelecké priprava a starostlivo 1dle11ý 

wtbar .ftoncertného repertoáru. Vami vy
nalolené Cisilie ·a namáhavá práca s mla· 
dýml hadobnfkmi, v pod~tate amatérmi, 
boli korunované 6.spechom. Co tomu 
predchádzalo a akt\ ste mali v st\fall 
konkurenciu? 

- V decembri r. 1984 sme dostali po
zvanie na tento známy- festival spevác
kych zborov a Inštrumentálnych súborov 
venovaný prezentácii mládeže. Vzhladom 
na 300. výročie naro!len!a geniálnych 
majstrov hudobného baroka ( J. S. Bach, 
G. F. Hl:!ndel) zaradil! sme do súťažnej 
prehliadky Hl:!ndlovo dielo Concerto 
grossa op. 6, č. 9. Z ďalšieh skladieb to 
bola Sui ta pre sláčikov~ orchester od 
anglického s kladatela G. Holsta a zo 
slovenskej tvorby predohra Stastná mlá
dež od J. Kowalského. Nakolko súťažné 
vyst11penle bolo llmltqvané v trvaní 20' 
porota urob!la nasledovn~ vý-ber: hrali 
sme 2. a 3. časf z Händla, l. čast - Gi
gue a 2. čast - Ost!nato z Holsta a 
Kowalského predohru. V našej kategóri! 
sme mali slln11 konkurenciu. Okrem náš
ho orchestra s11fažlll komorné telesá z 
Bulharska, Belgicka, Holandska, MĽR, 
PĽR, Rumunska, Svédska a Talianska . 
Porota v medzinárodnom zloženi hodno
ma štý-lovosť Interpretácie, technickú 
stránku predvedenia, umeleck~ prednes 
a dalšie parametre týkajúce sa sl1hry 

komorného orchestra. Súfažn~ reper
toár bol nahráva.n~. neskôr sme dostali 
mg nahrávku nášho vystúpenia, ktor\1 
máme k dispozicii. 
Viťazstvo v kategórii komorných or

chestrov vám prinieslo molnosť vystei· 
pif na niekolkých podujatiach. O aká 
6.1!inkovanie illo? 

- Dňa 4. mája 1985 sme účinkovali 
na gala koncerte v Dommelhof Theater v 
Neerpelte. Na tomto koncerte bola pri· 
tomná i belgická královná, ktor-'lj sme 
po vystúpeni boli predstaveni. Zaujfma
la sa o našu prácu v orches tri a vy
slovila uznanie i obdiv nad vý-konom 
našich mladých ludf. Z dalšfch vystú· 
peni to bol koncert pre vyznamenaný-ch 
žiakov belgick~ch škôl a rozlúčkov~ kon
cert dňa 5. mája 1985 v Achell, uspo· 
riadan~ pre našich mll~ch hostltelov, u 
ktorých sme boli ubytovanf. Na záver 
festivalu odznela záverečná časf Bee
thovenovej IX. symfónie so spomfnanou 
Schlllerovou Odou na radost. · 

Aké plány máte s orchestrom v naj
blillej budácnosti? 

- Po Slávnostnom koncer te v Zrkad· 
!ovej sieni OD PaMKG, ktor~ sa uskutoč· 
nll 31. má ja t. r., to bude intenz!vna 
prfprnva na vystúpenie v rámc! BHS v 
októbri t. r. 

Pripravila: BO!ENA OLHÄI'JOVA 

Slái!lkovt orchester deti a mládele pri -~DPaMKG v Bratislave s dirigentom 
prof. J. Praaantom. 



Na margo 40. ročnfka festivalu Praisk' jar 

BOHATÉ TRADÍCIE - ZÁVÄZOK PRE BUDÚCNOSŤ 
Neodmyslltelnou súčasťou pražského 

kultúrneho života sa stal medzinárodný 
hudobný festival Pražská jar, festival 
so zaväzujl1cou štyridsaťročnou tradfclou, 
s boha tou históriou i dramaturgicky stá
le hladajúcou súčasnosťou. 

Tohto roku sa na takmer šesťdesia
tich koncertoch predstavilo jedenást 
symfonických orchestrov s koncepčnými 
zámermi 23 dirigentov, viac než osem
desiat sólistov a takmer tridsať komor
ných a vokálnych sl1borov - teda sku
točne bohatá plejáda s možnosťou po
rovnávania (škoda len, že niektoré vý
kony neboli vždy úmerné významu fes
tivalu) . 

Rytlfsky sál Valdiitejnského paláca -
miesto mnohých komorných koncertov 
festivalu Pralská jar. 

Zo zahraničných orchestrálnych telies 
sa najväčšej pozornosti tešili dva kon
certy Royal Philharmonie Orchestra. 
Obaja dirigenti - Yehudi Menuhin a Ju
rij Temirkanov - predstavili orchester 
ako Interpretačné teleso vysokej profe
sionálnej úrovne, perfektnej súhry, zalo
ženej predovšetkým na prirodzenej mu
zlkálnostl všetkých hráčov. Menuhina 
si pamätá staršie publikum ako umel
ca patriaceho k sveto'vej huslistlckej 
špičke, preto boli jeho terajšie vystúpe
nia vo funkcii rladltela a šéfdirigenta 
tohto orchestra očakávané s určitými 
rozpakmi. Na rozdiel od mnohých Iných 
.,dlrlguj1lclch huslistov" sa však vyrov
nal s novou úlohou nadmieru uspoko
jivo. 

Z výkonu všetkých sekcii orchestra 
bolo zrejmé, že hráči' majú pred sebou 
nielen výbornéh·o dirigenta, do,konale po
znajúceho realizované partitúry, ale l 
bývalého aktfvneho .huslistu, "ktorý doká
zal vtlačiť, najm!!. v~etkým sláčikom, ·pe
čat. neobyčajnej tónovej kultl1ry. · Mar- · 

· kan.tne . sa to prejavilo vo farblste · vy
kont11rovaných symfonických variáciách 
Enigma E. Elgara, v ktorých sa brilant· 
ný výkon sláčikov spolu s výkonmi dal
šfch nástrojových skupin stal prostried
kom k dosiahnutiu .nečakanej zvukovej 

. kompakt!lostl celku, ale l v Beéthoveno-. 
vej $iestej symfónii F .dur, Pastorálliej, 
ktorú Menuhin načrtol · ako b'eethove'nov-· 
sky citovo l lntelektuálile vyváženú ·(vari · 
tak. troch. u archaizujúcu) fresku s pre
krás.ny~l zvuko~ýml ·plochami, premys
lene a llčlnne poskla,danýml do . suges-. 

· tlvneho celku. · Menuhin · tu len . skromne, hez· vonkajšieho pátosu:. dotváral ~0-
~alku. ktor~ bola" vlastne už . pred om . vy-

. . tvoren~ dokonalosťou hty všetkých čle: 
no'/ orchestra. Hned na prvom koncerte 
sa· ako ,.silná hfstka" prejavU! dobre ·zne· 
jtlce ple.chové dychové qástrcije (menej · 
skdseného poslucháča mobil prekV"aplt . 

· nielen svojou prleraznosfou, ale l farbi
tosťou), velké uznanie sl však zasluhu
J ťi všetky sláčiky, ktoré svojou zvukovou 
opalizáclou a mimoriadnou kultlvovanos
fou prejavu splňali najvyššie kritériá. 

Obe programovo ohlásené skladby do
plnil prfdavok, ktorý Menuhin netradič
ne uviedol hned v úvode koncertu, kedy 
za sprievodu redukovanej sekcie sláči
kov predniesol sólový part Bachovho 
Hualového koncertu a mol. Toto velké 
a nikým nečakané gesto malo však i 
svoju tlenlstll stránku: Menuhin už zre· 
terne prekročil prah svojho huslistlc
kého umenia, čo napr. dokazovali cl· 
tel né lntonačné nepresnosti; sympatické 
gesto, ktoré odmenilo auditórium zdvori
lým potleskom, zostalo teda pre umel
ca len vel kým prlslubom - ako dirigent 
sa Menuhin prejavil na neporovnatelne 
vyššej ťirovnl. 

V 1lvode druhého koncertu predviedol 
juriJ Temirkanov Prokofievovu Klasickú 
aymlóniu, skutočné hodnoty orchestra 
sa však prejavili až v Brlttenovom Sprie
Yodcovi mladého človeka orchestrom. To
to dielo . poskytlo možnost ešte hlbšieho 
poznania prednosti jednotlivých nástFo
jových skupin telesa: znovu sa tu pre
javili jeho vlastnosti z prv~o koncer
tu, navyše sl najvyššie ocenenie zaslu
hujd l výkony hráčov na biele nástroje 
(velkťi ·11lohu tu Iste zohrala 1 kvalita 
inštrumentára). Vrcholom koncertu sa 

však stala Seherezáda N. Rimského-Kor
sakova, vyklenutá od jemných lyrlckých 
pasáž! až k monumentálnym } Vukovým 
plochám. Možno povedaf, že to bolo ozaj 
hlboko podmanivé predvedenie. Hoci di
rigent názorne a bohato demonštroval 
svoje kvality, jednako len bolo zrejmé, 
že orchester má dielo dokonale prežité 
a predchnuté sriahou o čo najdokonaiej
šf výsledok. A tak - podobne ako na 
koncerte s Menuhlnom - neutfchajúcl 
potlesk vyprovokoval teleso k dvom pr!
davkom, z ktorých potešil Dvofákov Slo
vanský' tanec. Iskrivosť predvedenia a 
zaujatie pre slovanskll melodiku znovu 
dokazovali všestrannosť tohto vskutku 
špičkového telesa. 

V tieni anglických hudobnfkov zosta
lo jediné vystúpenie Viedenských sym
fonikov, ktorých dirigoval Georges Pret
re. Tento skúsený majster taktovky so 
zrete!ne vysokými nárokmi na detailnú 
prácu s orchestrom však nedokázal vie
denský kolektlv v prvej časti koncertu 
vyprovokovať k presvedčlvejšlemu výko
nu, čo možno v mnohom zavlnilo l pro
gramové zaradenie Debussyho symfonic
kého obrazu Iberia, skladby náročnej 
práve na pochopenie podstaty Impresio
nistických nálad. Omnoho vyrovnanejš! 
a typlckejšl výkon podali Vledensk! sym
fonlkovia až v druhej časti svojho praž
ského koncertu, kedy prekvapili svojráz
nym a pre nás poučným poňatlm Mahle
rovej I. symfónie. Zbavili ju prfdychu 
ťažkopádnosti, ktorý sa u nás zbytočne 
traduje, a naopak, celé dielo traktovali 
do polohy zdOrazňujúcej výrazovú pre
svedčivos ť, pričom stále sa zv!lčšujllce 
dramatické napätie však neprekročila 
únosné dimenzie v rámci celkovej štruk
túry výs tavby diela. Ak prehliadneme 
niektoré drobnejšie, l ked dosf rušivé 
kazy, možno toto poňatie pokladať za 
pr! kladné - za ukážku .,poludštenla" 
diela, našimi orchestrami tak odfažlto 
vykladaného. Po takomto vystllpenl sme 
už tradične očakávali vylahčené, rýdzo 
viedensky poňaté predvedenie prfdavku 
z proveniencie Johanna Straussa. Zosta
lo však skOr u želan! a nostalglckého 
vedomia, že vekovo omladený orchester 
už chápe tento zvyčajný viedenský hu
dobný ,.bonbónik" omnoho modernejšie, 
než a ko ho poznáme z minulých rokov 
s Karajanom a dalšfml. 

Vystllpenla sovietskych orchestrálnych 
telies sú každoročne očakávané s ver
kým záujmom a nie inak tomu bolo l 
tohto roku, kedy sme sa mohli zazná
mif so Symfonick~ orcbeatrom Mlu.is
terstva kultO.ry ZSSR na čele s jeho ume
leckým vedllclm a šéfdirigentom Ganna
dijom Roldastvenskfm. Sovietsky orches
ter sa v Prahe predstavU na dvoch kon
certoch s dra ma turgicky pozoruhodne 
zostavenými programami. Pôsobivý bol 
naj!Jl!l prvý koncert so Sostakovičovou 
málo hrávanou 4. symf6niou. Rozmerná 
sKladba vyrástla pod dlrlgentovou skú
senou taktovkou do velkolepo styárne
.nej ·v! ziEl o človeku a jeho svete. Diri
gent zvýraznil jednotlivé nálady diela, 
pritom 'ale celok zopol do monumentál
neho toku, v ktorého gradačných vrcho
loch vytvoril neopakovatelné dramatické 
momenty. Len málokedy počujeme taký 
strhujúci hudobný apel, ktorý vo svoJeí 
až naturalisticky drsnej prleraznostl ob
sahuje .1 hlboký medltatlvny podtext. 
Rožďestvenského umenie tu v rámci 

· dvoch večerov kulminovalo. Na druhom 
.kom;erte predviedli sovietski hostia Gla
zunovovu 4 . . symfóniu Es dur, Snitkeho 
Klilvfrny .koncert a . Prokollevovu suitu 

. · Ocerový skok (s týmto programom sa 
· Symfonický· orchester Ministerstva kul
tllry ZS$R . predstav.il aj · v Bratislave, 
Piešťanoch, Košiciach a Humennom; re
cenziu jeho bratislavského koncertu pri
nášame v tomto člsle na str . 4. - pozn. 
red. ). 

Oalšlm zahraničným hosťom festivalu 
sa stala Slovinská filharmónia s diri
gentom Uralom Lajovll!om a violonče
listom Mllolom Mlejnikom (v Boccherl
nlho vlolončelovom koncerte ). Ťažisko 
večera tvorilo predvedenie Mahlerovej 
4. symfónie G dur, kde sa zaskvela v 
sólovom parte dobre disponovaná Mag
daléna Hajóssyová, dnes nesporne umel
kyňa vynlkajllcej úrovne. 

Z hosfujllclch dirigentov vystupujúcich 
s našimi orchestrami najviac zaujal 
Christoph von Dohnányi, ktorý svojmu 
renomé nezostal nič dlžný. Detailné roz
vrstvenie Bartókovho Divertimenta pre 
sláčiky prezrádzalo premyslenl1 koncep
clu, 1lspešné bolo 1 predvedenie Mozar
tovho Klavfrneho koncertu d mol (KV 
466 l so sólistom Petrom Toperczerom, 
ktorý zfskal pod dlrlgentovým presným 
gestom dostatok prlležltostl pre presved
člvú Interpretáciu. Dohnányl svoje pred
nosti preukázal aj v záverečnej Beetho
venovej 3. symfónii Es dur, Erolce. Doh
nányl sa tu spolu s orchestrom Ceskej 
filharmónie, ktorý pružne reagoval na 
jeho funkčné gesto, prejavil ako osob
nost velkého formátu s neopakovatel 
ným čarom dokona losti a prirodzenosti. 

To Isté, žlal, nemožno celkom konšta
tovať o výkone Alda CeCC!It(ll. Napriek 

tomu, že výrazovo presvedčivo s tvárnil 
Pendereckého 8-mlnťitové dielo De natu
ra sonoris (konečne po dlhej odmlke 
zasa prlznačná ukážka z modernej sve
tovej produkcie, ktorá v posledných roč
nlkoch Pražskej jari cltelne chýbal), aj 
ked citlivo reagoval na požiadavky tech
nicky l výrazovo skvelého klaviristu Zol
tána Kocsisa v Bartókovom Klavfrnom 
koncerte č. 3, jednako len jeho koncep· 
cla Beethovenovej 5. symfónie c mol, 
Osudovej, nás neuspokojila, pretože sa 
až prlllš vzdialila od bežnej reproduk
cie. Vzniklo tak sice zaujlmavé, a le štý
lovo nie prHiš presvedčivé poňatie s 
mnohými rytmickými odchýlkami, s nad
mieru osobitým spôsobom výstavby jed
notlivých časti l celku. Ide azda o nový 
trend modernej beethovenovskej Inter
pretácie? Za vrchol večera možno takto 
označiť vystúpenie Z. Kocsisa ako sku
točnej klavlrlstlckej hviezdy, pri ktorom 
dirigent prejavil voči klavlrlstovmu po
ňatiu velkll mieru pocJlopenla, taktu 1 
zmyslu pre spoluprácu. 

Juhoslovanský dirigent Oscar Danon 
v Prahe kedysi š tudoval dirigovanie l 
hudobnll vedu, takže neprekvapuje ak 
úvodnou skladbou jeho koncertu so Sym
fonickým orchestrom FOK sa stala Hli· 
nuiiova Koncertantná hudba. V nasledu
jllcom Llsztovom 2. klavfrnom koncerte 
A dur sa sice nedosiahla presvedčivé 
súhra medzi orchestrom a mladým so
vietskym klaviristom Vladimfrom Viar
dom, no efektný, technicky pôsobivý vý
kon sólistu zakryl drobnejšie nedostat
ky súhry. Danon potom svoj prevažne In
telektuálne zameraný výkon prezentova l 
na zodpovedajúcej úrovni v Honeggera
vej 3. symfónii, Liturgickej. 

Spomedzi zahraničných sólistov or
chestrálnych koncertov uplltala svojim 
výkonom v Snitkeho nezvyčajne konci
povanom Koncerte pre klavfr a slál!lkovf 

C!nska spevál!ka Chu Siao-Pching. 

orchester klaviristka Viktória Postniko· 
vové, ktorej výkony v Pra he už pravidel
ne patria k najhodnotnejšfm. S brilant
nou technikou predniesol Rachmanino
vov Koncert pre klavfr a orchester č. 3 
tiež portugalský umelec Sequeira Costa, 
avšak hladačské úsilie programovej 
štruktúry tohtoročnej Pražskej jari našlo 
svoje hlbšie jadro skôr v recltálových 
vystťipenlach. . 

Tri spevácke recitály zahraničných 
hviezd uspokojili aj najnáročnej šfch 
poslucháčov. Svoje výsostne komorné 
umenie demonštroval západonemecký ba
sista Kurt Moll v programe zostavenom 
z diel F. Schuberta, ). Brahmsa, R. Sebu· 
manna a C. Loeweho, v ktorom prezento
val široký register svojich kval!t. Na
priek výbornému prednesu plesňovej 
tvorby sa zdá, že jeho skutočné Inter
pretačné kvality by sme skôr našli v 
opernom repertoári, na čo v náznakoch 
poukázalo jeho majstrovstvo uplatnené 
v dramatlckejšlch piesňach Loeweho 
cyklu Liederkranz. Dobre znejťicl sonór
ny hlas, ktorý bez fažkostf a s lntonač-

. nou Istotou obsiahne 1 spodné hlboké 
tóny, je plne ovládaný spevákovou zre
telnou hudobnou In teligenciou, ta kže 
každá z plesni bola oboha tená osobitým 
náladovým koloritom. Na Mailovom ver
ml vkusnom podan! piesn! sa spolupo
dielal klavlrlsťa C. Garben, ktorý sa však 
nedokázal v požadovanej miere podrla
dlf spevákovmu komornému pre javu. 

Omnoho cltllvejš!m klav!rnym sprevá
dzačom je V. Cal!ava, partner )eleny Ob
razcovovej. Potom, čo sa neuskutočnilo 
jej avizované vystllpenie v Blzetovej ope
re Carmen, obohatila speváčka festival 
samostatným recitálom, ktorý znovu pod
čiarkol jej výnimočnosť v sťičasnom spe
váckom umeni. je to umelkyňa rýdzeho 
na turelu, plne sa oddávajťica Interpreto
va nému dielu. Jej citlivé pochopenie 
plesňovej tvorby P. I. Cajkovského a S. 
Rachmaninova odhal11o nové, vlastne do
teraz netušené spevácke možnost1, o kto
rých možno ~ovorif Jen v superlatlvoch. 

Americkf klavirista Eugen Indjic. 

Ovácie nemali konca a pr!davky vy tvo
rili dalš!u, temer samostatn(! časf jej 
nezabudnutelného koncertu. Návraty tej
to speváčky na Pražskú jar sl1 mimoriad
nym obohaten!m festivalu. 

1'akt1ež č!nska sopranistka Chu Siao
Pching, ktorej recitál v roku 1983 bol 
velkým prekvapenlm, sa opätovne pred
stavila reprezenta tlvnym výkonom. Spolu 
s českými (Dvofák: Cigáoske melódie) 
a ruskými plesňami zazneli l plesne jej 
rodnej zeme; navyše uviedla operné árie 
z Mozartov-ho odkazu, opernú tvorbu ta
liansku, atd. Nebol to teda monolitný 
blok, ako tomu bolo v prlpade Obraz
covovej a čiastočne 1 Molla, ale skôr 
náznak speváčklnho širokého uplatnenia 
a dôkaz, že jej kvality sll porovnatel
né so špičkovými výkonmi európskych 
umelcov. 

Z klavfrnych recitálov nemožno nespo
menúť vystúpenie Američana Eugena 
Indjica, ktorý sa najlnšplrntlvnejšle 
predstavU vo výbet·e z Chopinovho die
la a v osobite poňatom Ravelovom cykle 
Gaipar noci, kde svojou brila ntnou tech
nikou presvletll celé dielo. Zaujlmavé 
bolo zaradenie piatich sonát D. Scar
lattiho, akýchsi majstrovských mlnlatúr, 
aj ked možno polemizovat s umelcovým 
poňatlm. Indjlc prekvapil bravúrnou 
technikou, jeho š týlové za meranie (prob
lém · tak často diskutovaný) však bolo 
niekedy poznamenané prevažne romantl
zujllcim výkladom skladieb autorov rôz
nych epoc·h. 

Iný prfstup zvolil sovietsky klaviris
ta Vladimir Krajnev, ktorý celé svoje 
vystllpenle venoval trom sonátam (č. 2, 
6 a 7) S. Prokofieva, teda poslucháč
sky značne náročnému repertoáru. Vy
faž11 však z neho maximum, ta kže l tá
to programová jednostrannosť bola vy
kompenzovaná gejz!rom farebných zvu
kových efektov a dynamického rozpä
tia - to všetko založené na dokonalej 
technickej pripravenosti. 

Z podnetných programových špecifik 
zaujal koncert nazvaný Pocta Prahe 
(Suk: Praga, Foerster: Kant4ta 1945, No
dk: Májová symfónia), dalej matiné z 
tvorby cltollbsktch skladaterov 18. sto
ročia, tradičný koncert pre detské pub· 
llkum a predovšetkým Bachova Omia 
h mol, ktorej predvedenlu v sviHov!t· 
skej katedrále nechýbalo štýlové zauja
tie 1 dobré sólistické obsadenie (vynikla 
najm!! sopranistka Carola Noasel(ov6, 
čiastočne 1 altistka Rosemarie Langovi ). 
Taktiež pražská premiéra Symfónie č. 7 
od gréckeho súčasného skladatela Miki
sa Teodorakisa bola závažným kultllr
no-spoločenským počinom. 

Z oblasti operných predstavenf zauja
lo predovšetkým pohostinské vys túpenie 
operného t6boru z Halle. Jeho naštudo
vanie komornej lyrickej opery Floridan
te G. F. Händla presviedča o dokona
lom pochopeni a citlivom pr!s tupe, kde 
jednotlivé zložky - réžiou zač!najllc a 
výkonmi sólis tov končiac - priniesli 
mnoho podnetného k výkladu dnešnej 
Interpretácie barokovej opery. 

Tradične sa na festivale uplatnili tiež 
česk! a slovensk! Interpreti - velké ová
cie poslucháčov patr1li napr. Slounské· 
mu komornému orchestru na čele s B. 
Warchalom, vyvrcholenfm prvého kon
certu Slovenskej filharmónie dirigovanej 
L. Palkom sa stala pražská premiéra 
Cikkerovej Ody na radosť, na nasledu· 
jllcom koncerte Slovenská filharmónia 
pod taktovkou B. Reluchu uviedla po 
Flosmanovej orchestrálnej predohra Ces
ta ttež Griegov Klavlrny koncert a mol. 
s domlnujllclm výkonom M. Laplanského 
a koncert uzavrel Bachov Magnificat, v 
ktorom sa popri presvedčivom prejave 
M. Hajóssyovej uplatnili l dalšf sloven
sk! speváci. 

Viac než trojtýždňové hudobné sviat
ky Prahy, rámcované už tradične Sme· 
tanovou ,.Mou vlasU" a Beethovenovou 
9. symfóniou (obe diela tohto rok Ci v 
predvedenf Ceskej filharmónia a V. Neu
manna) , sll už tradične velkou udalos
tou pre domáce 1 zahraničné publikum. 

Styrldslaty ročnfk medzinárodného hu
dobného festivalu Pražská jar zanechal 
priaznivý dojem svojou mnohotvárnos
ťou, výberom špičkových sólistov a sú
borov 1 predvedenými výkonmi. Bohatá 
tradlcla festivalu však :zároveň zaväzuje 
i do budúcnosti. tOMA~ PlilJZLAI. 



'-'SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

3. Vl. 1985. Záverečný abonentný kon
cert cyklu B. AleJ:ander Glaaunov: 
4. symf6nia Es dur, op. 48; Alfred 
Snitke: Koncert pre klavlr a orches
ter; Sergej Prokofiev: O cerový skok, 
suita z baletu op. 41 bis. Symfonic
ký orchester Ministerstva kultiry 
ZSSR. Dirigent: Gennadij Roldestven
skij. S6listka: Vikt6ria Poatnlkovov6, 
klavir. 

V rámci svojho turné po CSSR za
vital do Bratislavy jeden z najmlad
šlch symfonických orchestrov ZSSR. 
l ked sme poznall tdto skutočnosť, 
jednako nás prekvapila umelecko
technická vyspelosť telesa. V spolah
ltvej Intonácii l v obdivuhodne vy
rovnanej sOhre - čo je výsledok 
mravčej a clelavedomej práce ume
leckého vedOceho a dirigenta telesa 
národného umelca ZSSR G. Rož
destvenského - dosahuje teleso u! 
dnes výsledky, aké charakterizujú 
popredné európske orchestre. Po jeho 
vystOpenl v Bratislave sme sa zamys
leli, či výsledný, prU!š priebojnt zvuk 
telesa určuje už samotné obsadenie 
(v úvodnom Glazunovovl napr. hralo 
66 sláčikov a 17 dychov). alebo (a 
do akej miery) nezorlentovanosf v 
novom a kustickom prostredi Kon
certnej siene SF, a čl azda odllšnt 
zvukovt Ideál umeleckého vedtlceho. 

Genna dij Ro!destvensklj je slinou 
umeleckou osobnosťou. Jeho autorlta
tlvne gesto vyvoláva rešpekt, mob!· 
lizuje koncentráciu orchestra. Každťi 
výrazovťi polohu pre!laruje lntenzlv
nym emocionálnym vkladom. Nim for
mované hudobné frázy vyznačujtl sa 
pomerne širokou dynamickou ampli
túdou a aj v zvukovej palete orches
tra uprednostňuje sýte, lntenzlvne od
tiene pred pastelovejšlml. 

Samotná dramaturgia podujatia sa 
zamerala výlučne na domácu tvorbu 
u nás známu skOr zo stránok histórie 
hudby, než z počutia. Pre bežného 
poslucháča jediné komunikaUvne die
lo z celého programu predstavoval 
úvodnt Glazunov. Svie!a Invencia ako 
l netradične formovo riešená sym
fónia stali sa pre sovietskych hosU 
pries torom, v ktorom demonštrovali 
rad prekrásnych nástrojovtch sOl, 
burcujúce klenutie veikoleptch dyna
mických oblúkov, ktoré dirigent bu
doval z tehličiek cizelérsky vypraco
vaných menšlch dsekov. 

Klavfrny koncert A. Snitkeho pre
zrádzal autorovu zorientovanosť v 
štýlovtch prvkoch avantgardntch vt
bojov hudby nášho storočia. Snitke 
v svojom opuse kládol takisto velkt 
dOraz na celkovt vtrazový účinok šir
šieh HniL AJ ked sólový nástroj v 
rámci hudobného toku má kiúčové 
postavenie, zapája sa koncertantne do 
celkového symfonického prl1du. Ruka 
v ruke s dynamlcktm parametrom 
rozvlja sa evoluclonlzmus formy. 
Uzavretosť formového pôdorysu pod
čiarkuje reprlzovanle dvodného tema
tického materiálu v závere. Nároč
nosť sólového partu nevypltva z 
množstva technlcktc.h exhlblcll, kto
rých pou!ltle je skOr vtnlmkou, ale 
predovšetktm z po!ladavlek na fy
zickú výdrž sólistu. Dynamická hla
dina začlna sa čerlt v medltaUvnej 
polohe sólového nástroja a v rámci 
dynamickej gradácie vyhrocuje ju 
autor do dramaticky exponovantch 
zvukových uzlov, takže sOlovt ná
stroj v úsekoch znejtlclch con tutta 
la forza (a netrva jú práve krátko) 
preberá na seba funkciu vyložene bi· 
cleho nás troja. 

Na celkovej rezonancu tohto ori
ginálneho opusu sa rovnakou mierou 
podielali tak dirigent ako 1 sólistka. 
Poslucháč nutne vycltll, ~e Postnlko
vová (hrala za podpory notovej pred
lohy) si dokázala nájsť k svojráznej 
autorovej vtpovedl vzfah a markant
ntm emocionálnym spájanlm tónov v 
rámci fráz 1 celých dynamických ob-
111kov dopomohla k úspešnému vy
zneniu diela. 

Ak Snltkeho opus vyžadoval od 
konzumenta zvtšeno dávku koncen
trácie na postihnutie jednotllvtch 
zlo!lek diela, na porozumenie jeho 
nespornej vndtornej logiky, závereč
ný Prokofiev návalmi zvuku 1 udi
vujdcou Istotou nástrojovej virtuozi
ty nútll poslucháča pred naliehavos
ťou a agresivitou vtpovede zapojlt aj 
Isté ochranné mechanizmy. Ro!
destvenskij zameral svoju koncepciu 
na podčiarknutie ostinátneho mQto
rizmu, na vyzdvihnutie naturallstic
kých zvukomalebntch postupov, kto
ré ball vystupňované do nelútostného 
náporu decibelov. Ako oáza kludu 
zapOsobll potom Gsek, v ktorom do
minovala lyrika a jej obsahu adek
vá tne zvukové pozadie. 
~ . :VLADIHI~ ~~IK 

_ _____;:p R O F l L V-=----~------~ 
Klaviristka IDA ČERNECKA 

V prvej polovici sedemdesiatych ro
kov objavilo sa v slovenskom koncert
nom !!vate niekolko vtrazntch klaviris
tov. Možno hovorU priamo o generác11, 
ktorá posunula naše klavlrne Interpre
tačné umenie na kvalltaUvne novtl, do
vtedy nebtvaltl úroveil. Popri Petrovi To
perczerovl a Mariánovi Lapšanskom v 
nej velmi čestné miesto zaujlma Ida Cer
necká. 

za sprievodu orchestra Slovenskej fll
harmOnle, Státnej fllharmOnle Košice a 
Symfonického orchestra Cs. rozhlasu. Po 
návrate z Moskvy, no najmä po dspeš
nej dčastl na InterpOdlu v roku 1976, 
sa lntenzlvne zapojila do koncertnej čln
nosu doma 1 v zahranič!. Od samtch 
začiatkov však v!dy uprednostňovala 
kvalltu pred kvantitou. Na ka!dom kon
certe hrá s plntm nasadenlm, bez ohla
du na to, čl vystupuje vo vtznamnom . 
kulttlrnom centre, alebo v malom mes
tečku. 

Umelkyňa pochádza z hudobnfckej ro
diny (je j matka dodnes vyučuje spev na 
bratislavskom konzervatóriu l na VSMU). 
Klavlrnej hre sa spočiatku venovala Iba 
zo záluby. Až po tlspechoch na stlfa
žlach ĽSU - vyhrala celoslovensktl 1 
celoštátnu súťaž v Pra he - rozhodla sa 
venovať hudbe profesionálne. )ej cesta 
potom vedie celkom logicky na Konzer
vatórium v Bratislave (trieda Pavly Po
kojnej) , ktoré roku 1969 konči s vyzna
menanlm a titulom .,Najlepši absolvent 
roka v klávesovom oddeleni". V šh1dlách 
pokračuje na VSMU u zasltlžllého umel
ca Rudolfa Macudzlnského. V tom čase 
však už dychtivo sleduje - rovnako ako 
jej generačn! vrstovnici - dianie v kla
vlrlstlckom svete. Ttl!ba po dalšlch ve
domostiach a rozhlade ju vedie na Me
dzinárodné interpretačné semináre do 
Welmaru. Tu sa zoznámila so svojim dal
šlm pedagógom - profesorkou VIerou 
Gornostajevovou z Konzervatória P. l. 
Cajkovského v Moskve. Po skončeni 
VSMU odchádza k nej na dvojročné štO
dlum. 

fa!lsko repertoáru Idy Cerneckej je 
v oblasti klaslclstlcko-romantlckej tvor
by. Najnovšie sa vo zvtšenej miere ve
nuje aj Impresionizmu. Rada obmieňa 

svoj repertoár a rozširuje ho o nové die
la. Pre jej Interpretáciu je charakterls
Ucká vysoká tOnová kulttlra, vyhranent 
hudobnt vkus a neobyčajne mlnuc!Ozna 
a! flllgránska technika. Najmä v pos
lednom obdobi sa v jej hre vo zvtšenej 
miere prejavuje osobnostnt vklad, kto
rtm obohacuje Interpretované diela. V 
tejto spojitosti by sa dalo uviesť viacero 
prikla dov z jej pozoruhodntch kreácll, 
ale spomenieme aspoň cyklus 24 preld
dll F. Chopina, Debussyho cyklus Pour 
le plano, Beethovenov 1. koncert pre kla
vlr a orchester C dur, Mozartov Koncert 
pre klavlr a orchester Es dur, KV 271 
a Mendelssohnov Koncert pre klavlr a 
orchester g mol. (Práve v Mendelssohna
vl ukázala, !e 1 kompozične menej vy
darent koncert sa dá zaujlmavo ucho
pif a strhujtlco predniesť). 

Snlmka: K. Dlugollnskf 

vyhýbala nahrávaniu, ktoré fixuje u.r· 
člttl podobu Interpretácie bez možnost! 
dalšlch korekcU. No napokon predsa 
vznikol rad nahrávok pre Cs. rozhlas 
a pre vydavatelstvo Opus (F. Chopin: 
Koncert pre klavlr a orchester e mol, 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pre 
klavlr a orchester g mol). 

Profil Idy Cerneckej by nebol dplnf, 
keby sme nespomenull jej pedagoglckd 
činnost Nielen preto, !e vyučuje na bra
tislavskom konzervatóriu (od r. 1978) a 
na VSMU (od r. 1964). ale a j pre jej 
presvedčenie, !e koncertná a pedago
gická aktivita sa navzájom doplňajO, pri· 
čom zlskavajú obaja ...... učltei 1 ! Lak. 
Dalo by sa uvlesf viac prikladov k po· 
dopretiu tohto názoru. 

Viera Gornostajevová má kltlčovt vt
znam pre dalšl umeleckt vtvoj Idy Cer
neckej. Táto bývalá žiačka a zároveň 
l pokračovatelka umeleckých a estetlc
ktch Ideálov Genŕlcha . Nejgauza patri 
medzi popredných pedagógov moskovsk~
ho konzervatória. Venuje sa rovnako pe
dagogickej 1 koncertnej činnosti. )eJ zá
ujmy sa neobmedzujO Iba na hudbu, ale 
pozorne sleduje aj Uterattlru a vttvarné 
umenie. K ta kejto všestrannej rozhiade
nostl vedie 1 svojich !lakov. Gornostaje
vová uči, !e kvallta zvuku a vysoká pro
feslonallta sG prostriedkom k dosiah
nutiu obsahovo závažnej a zmysluplnej 
Interpretácie. Jej etlcktm krédom je, že 
talent má sldžlf umeniu podla svojich 
najlepšieh mo!nosU a schopnosti. 

Zo slovenskej klavlrnej tvorby uvied
la premiérovo Bagately Hanuša Doman
ského (ball zaradené aj na prof1Jovt1 
platňu sklada tela) a 6 preltldll Miro
slava Bázllka. Okrem toho má v reper
toári 1,tlaceré diela Eugena Suchoňa, Já
na Cikkera a dalšlch slovensktch skla
datelov. 

Počas doterajšej umeleckej činnosti 
zlskala Ida Cernecká viacero oceneni na 
stlta!lach doma l v zahranič(. Prvf 
dspech dosiahla na Smetanovej klavfr· 
nej súfa!l v Hradci Královom, odklal sl 
odniesla titul laureátky. Okrem toho jej 
udellll diplomy na Medzinárodnej stlťafl 
). S. Bacha v Lipsku a na sú.fa!l Ferucla 
Busonlho v Bolzane. S úspechom repre
zentovala naše Interpretačné umenie na 
zahranlčntch pódiách v NDR, Maďar
sku, Rumunsku, Bulharsku, Sovietskom 
zväze, Francúzsku a na Kube. 

Do koncertného diania vstupuje Ida 
Cernecká u! v priebehu šťddU na VSMU. 
Dostala vtedy prlle!itosf predstavU sa 
ako s011stka v klavlrnych koncertoch 

Ida Cernecká je toho názoru, !e Inter
pretácia je Jen vtedy presvedčivé, ak je 
tvorivá. )e presvedčená o tom, !e aj 
ten najpodrobnejš( notovt zápis posky
tuje Interpretovi viac mo!nosU reallzá
cle. Podmienkou je, aby vedel zapojlf 
do hry svoj vlastnt zá!itkovt, emocio
nálno-Intelektuálny svet a fantáziu, k čo
mu sa pridružuje l momentálny dušev
nt stav. Ak sl do dOsle'dkov uvedomlme 
ttlto skutočnosť, tak $ je mo!né_úplne 
rovnako Interpretovať lo Isté dielo viac
krát. Práve preto sa Ida Cernecká dlho 

Ida Cernecká patri nesporne medzi 
ttch Interpretov, ktorých vystúpenia sd 
očakávané so zvtšentm záujmom. Medzi 
našimi Lnštrumentallstaml predstavuje 
vyhranent a osobltt tvorlvt typ, prlpra· 
vent podať v!dy závažnťi umelecktl vf· 
poved. A v tom treba vidief 1 jej prlnos 
pre slovenské Interpretačné umenie. 

KORNEL DUFFII 

K nedožitým 90. narodeninám profesorky ANNY KAFENDOVEJ 

Prof. Anna Kafendov6 pri kla
virl (animka ao aai!latkn 40. ro
kov). 

V týchto dňoch sl naša širo
ká hudobná verejnosť prlpoml
na nedo~lté 90. na rodeniny jed
nej zo zakladateliek slovenskej 
modernej ·klavlrnej pedagogiky 

zasldžllej učltelky profesor
ky Anny Kafendovej. 

Bola láskavou i prfsnou vy
chovávatelkou, húževnatou !a
nou, nadšenou organizátorkou 
hudobného školstva L !ivota, 
hudobnlčkou l vynlkajú.cou učl
telkou klavlrnej hry. Jej meno 
sa stalo pojmom v dejinách slo
venského lnterpretačnéllo L pe
dagogického klavlrneho ume
nia. Práca v jej triede sa vy
značovala nekompromlsnosfou, 
.náročnosťou a vysokou zodpo
vednosťou voči hudobnému u
meniu na jednej strane a vo
čl rozvfjajťl.cej sa slovenskej 
národnej kultúre na strane dru
hej. Práca s hu"dobntm talen
tom ju zaväzovala. Avšak ve ra 
svojej energie rozdala 1 pri vt
chove menej talentovantch, čl 
prlemerntch !lakov. Pozoru
hodné však bolo, !e l s menej 
ta lentovantmL !lakmi dosaho
vala často vynikajúce umelec
ko-pedagogické vtsledky. In
terné, čl verejné koncerty jej 
zverencov na Konzervatóriu v 
Bratislave a neskOr ~ na VSMI.! 

boU v~dy neoby!!ajntml uda· 
losfaml, z ktortch sa mohol 
každt poučlf, odnlesf sl v srdci 
kus dobrého umenia. 

Jej povahové črty sa formo
vali u! od dtleho veku. Na
priek mimoriadnemu hudobné
mu talentu musela prekonávať 
v !lvote vera prekážok. strata 
otca priviedla rodinu dp bled
nej finančnej situácie a tak ako 
mladé dievča odcháqza ·do 
Innsbrucku k sesternici Dohná· 
nyovej, kde rozvljala svoj hu
dobnt talent pod vederum vy
nlkajťl.ceho pedagóga klavlrnej 
hry J. Pembauera. S Innsbruc
kej hudobnej školy odchádza 
r. 1912 s cenou Jacoba Steina
ra, ktorá bola udelovaná Iba 
najlepšlm žiakom dstavu. Hu
dobné vzdelanie sl prehlblla 
štúdiom na pražskom konzerva
tóriu a majstrovskej škole toh
to konzervatória v triede prof. 
K. Hoffmelstra, kde dosiahla 
vynika jdce študijné vtsledky. 
Mala možnost dostat štipen
dium na dalšie . .štddlum · v·o 
Francdzsku. Pre jej obetavú po
va hu však bolo typické, že sa 
zriekla tejto možnosti l per
spektlv pôsobenia v koncert
nom umeni, nakolko cltlla, že 
jej mladé a čerstvé sUy sú po
trebné v oblasti rodiaceho sa 
domáceho hudobného školstva 
na rodnom Slovensku. 

S vtnlmkou jednoročného pe
dagogického pôsobenia na Hu
dobnej škole v Tábore venuje 
celt svoj dalšl !ivot, celtl ener
giu l vytrvalosť prevažne pe
dagogickému pôsobeniu na no
vom hudobnom dstave, z ktoré
ho sa neskOr vyvinulo prvé slo
venské konzervatórium - Kon
zervatórium v Bratislave. Hu
dobná škola pre Slovensko mu
sela zápasU o existenciu i u
znanie vyspelejšieho školstva 
doma 1 v zahranič!. Prof. Ka
fendová venovala vera svojich 
najlepšieh rokov 1 sil tejto ne
Jahkej a prlekopnlckej práci, 
v ktorej sa tvor111 základy 
dnešného rozvinutého profesio
nálneho hudobného !ivota u 
nás. Práco to !!ola tvr~á !.l ~e-

kedy málo efekHvna, čl utápa
jdca sa v priam neuverttelntch 
ekonomlcktch problémoch ško
ly rozvljajtlcej sa v fa!ktch 
podmienkach kapitalistickej 
spoločnosti. Tvrdt !Ivot formo
val 1 jej Judskt a umelecký 
profil. Sama bola l vyn1kaJ1l· 
cou koncertnou umelkyňou, 
nadšenou propagátorkou novej 
slovenskej klavlrnej a komc;~r
nej tvorby, Pc;~čas svojej vyše 
päťdesiatročnej pedagogickej • 
činnosti · vychovala nlekolko 
generácU klaviristov. Iba na 
bratislavskom · konzer.vatOrlu · 
bezmála 140 a k nim pribudli 
ešte absolventi VSMU. 

Mnohl z nich sd popredné 
osobnosti n4šho kulttlrneho ~I
vota, koncertn( umelci, pedagó
govia ako napr. J. Haluzlckt, 
T. Frešo, T. Andrašovan, J. 
Zimmer, D. Martinček, M. Sta
rosta, K. Havllková, I. Palovič, 
T. Fraňová, S. Cápavá, B. Sta-

. rastová, E. Pappová a dalšl. 
Pre metodiku prof. Kaferido· 

vej bola prlznačná tvorivosť pri 
formova ni umeleckého dorastu. 
Tá sa prejavovala napriklad v 
obohacovanl sa o nové vynl
kajťice vplyvy a podnety z ob
lasti koncertného umenia l pe
dagogiky. Prof. Kafendová po 
celt !Ivot študovala a na ob
last vtuky klavlrnej hry tvo
rivo aplikovala najlepšie vtdo
bytky dos tupnej eurOpskej me
todológie. Zaujlmala sa o mo
derna sovietsku klavlrnu me
todiku a jej prlnclpy sl akUv
ne osvojovala. Nijako--sa neta
jlla tým, !e počas svojho dl
horočného pedagogického pôso
benia nlekoikokrát zmenlla 
svoj vlastnt prlstup k meto
dike vyučovania klavlrnej hry. 
Jej hlavntm kritériom bola od
daná slu!ba hudobnému ume
niu a povznese111e hudobnej 
kulttlry svojho národa. Pre do
siahnutie týchto 1 dalšlch vel
kých clelov nikdy nelutovala 
času ani energie, sna!lac sa 
vypndf všetky sily každého !La
ka k maximálnemu vtltJnu. 
Technika bola v!dy Iba pros
!rle!)kom ldeov~!:lo s tvárnenia 

skladieb. Pri šttldlu sa kl6dol 
dOraz na ušlachtllt a spevnt 
klavlrny tOn, zdravt hudobnt 
vtraz pri celkovom podani hu· 
dobntch diel v súlade s pat· 
rlčne vyvlnuttml technickými 
prostriedkami. Ku koncu pe
dagogického pôsobenia sa ·vy· 
ui!ovacla metodika prof. Kafen· 
dovej V mnohtch bodoch prln· 
clplálne stotožňovala napr. s· 
veiJ.(tmi · IPetodlkami sovietskeJ, 
ale 1 madarskej, nemeckej 1!1 
francťizs.kej školy. · 

Zo svojich !lakov vychováva· 
la samostatné mysllaclch a cl· 
tlaclch, ·dobre prlpraventch od· 
bornlkov, slovenskt klav1r1SSLC· 
kt dorast, ktort dnes u! ·roky 
pôsobi dspešne v koncertnolll 
umeni l ·pedagogike, na VSMU, 
Konzervatóriu v Bratislave, ~ 
mnohých ĽSU na Slov·ensku.l ' 
Cechách, ako aj v dalšlch um&-
lecktch lnštltdclách. . 

Za svoje . celo!lvotné zásluhy 
bola prof, Kafendová neraz vy· 
znamenaná, bol jej udelený .ll· 
tul zasldžllého učltela . . Bola 
vymenovaná prvou .vyso.Iu)škol· 
skou profesorkou klavlrnej hry 
na Slovensku - na VSMU. v 
Bratislave. Tu pôsobila ako ve
dťica katedry klávesovtch n~
strojov 1 ako prorektorka. 

NaplnUa sa jej !Ivotná ťilo
ha - zo vše tktch sn pomáha( 
rastu s lovenského hudobného 
života z amatérskej drevne na 
vysokú profesionálnu drave!!, 
schopnú porovnania 1 na naj· 
závažnejšlch zahranlčntch fO· 
rach. Naplnlla sa vrchovatou 
mierou. 

Jej žlacl a ich odchovanci 
ponesťi dalej l jej ~Lvt umelec· 
ký- odkaz v ústrety budúcim 
generáciám. 

Dnes pri prlle!itostl nedo!l· 
tých 90. narodenln venujme jej 
vdačnú spomienku. Postojme v 
ti chej úcte pred výsledkaml jej 
práce a !ltla pre umenie. Pred 
pomnfkom umeleckých sk'Qse· 
nosU najvyššieh kvalit, z kto
rtch hojnou mierou zlskavajtl 
poučenia l stlčasné generácie 
rtašlch· mladtch umelcov. 

MIJ,OS!-AV STARO~A 



JOSEF SUK 
(K 50. , v• 

vyrOCIU úmrtia skladatela) 

V. posledných desaťročiach nášho sto· 
roi!la sa rozhodujťícim krttér!om pre z.a· 
triedenie skladate!a do tej či onej štý· 
lavej oľientácie stalo prevažne to, a·ký· 
mi technickými prostriedkami pracuje. 
Vyzerá to skoro tak, ako keby priečinky 
pre §katu!kovanie boli dôležitejšie než 
umelecké hodnoty. Je to asi tým, že U, 
ktor! rozhodujťí o tom, koho vyniesť do 
popredia a koho zatratiť, majťí skOr iné 
ne! umelecké záujmy. Sukovo dielo sa z 
lfchto aspektov ocUá kd!;!si, kde podob
né škatulkovant-e sa dá len ťažko uplat· 
rut: Suk· nebol ani impresionistom, ani 
eipresio!llstom, ale ani neskorým ro
mantikom v pravom zmysle slova, ani 
neofolkloristom a pod. Nájdeme u neho 

)asef Sak vo svojej pracovni 

mo!no prvky zo všetkého, čo prinášala 
jeho doba, ale v rámci tejto spleti orien
tácii !šiel vždy svojou cestou poučený 
19m, čo vývoj nastoloval. Teda nie slepé 
napodobňovanie jedného syst~mu, ale ani 
ekletická zmes všetkého dobového, pre
tože jeho diela sú vždy sukovsky osobité, 
v!dy sa koncentrujú na osobnú výpo
veď, aj ked v službách nadosobných. Ide 
v!dy o výtvory jedinečnej koncentrácie; 
nte v zmysle naznačených technik či 
orientácii, ale v zmysle umeleckej vý
povede. 

Suk bol poslušným služobn!kom ume
nia spojeného s čistým ludským posto
jom. Nebťíril sa, ne bol revolucionárom- . 
rozbljačom [tieto črty nájdeme skOr u 
V. Nováka), ale evolučnou cestou dotvá· 
ra! a dorilýšlal do detailov odkaz stá· 
~oči, . predovšetkým muzikantský odkaz 
Dvofákov'. Práve v tom spoč!va obťaž
nosi · Sukoyej za'radite!nosti do systé
mov súčasnej hudby, pretože· súčasné 
systémy ·prevažne h!adajťí nové technic
ké . prostriedky, pričom zväčša odm!e
tajO: a zavrhujú tradlcle, kým Suk v du· 
chu tradlc!l rozvljal čisto hudobnú in· 
venci u a tak aj romantické ·tematické bu
dovanie: Pravda, z· nóvého tematizmu vy
cb'ádzajťíceho z bohatej muzikantskej ' 
skllsenosti, z dôverného. poznania - ako 
dlhoročného sekund!stu Ceského · kvar
teta .;_. aj najnovši ch .vfdobytkov v hud- . 
be,'. o bohatej tradlc!!. ·an! · nehovoriac. 
Vy~e.rá to možno na svoju .dobu už neča
sovo .("ved S uk bol · rovesnlkom SchOn· 
~rga). a. tým · viac v súčasnost!, kedy 
hladanie nových systémov jasne prevlá
da; no napriek tomu sa mienime obracať 
k Sukovmu odkazu ako k majáku, ktorý 
nám mOže pomOcť ako východisko z 
dne§ného Babylonu prá.ve dom!nantnos
lou ·už spomenutej spontánnej invencie. 
Lebo nikto nevie, čl budúcnost nedá za 
pravdu práve tomuto postoju. Ide totiž 
o rezultát, o výsledky, o silu umelec
kej výpovede, ktorú ťažko nahradia ho
nosné novátorské manifesty. 

Sukovým východiskom - ešte pred 
stretnutlm s Dvotákom - bola česká 
kantorská tradfcia. Netreba ~ozvádzaf, 
eo znamenala táto tradlc!a pre rozvoj 
ntelen českej, ale aj európskej hudby, 
kolka európskych prejavov živelnej mu
zlkality koreni práve v tejto živnej pO· 
de. K tomuto sa u Suka pridružuje lu
dová tradfcia, a to nielen česká, ale aj 
slovanská vôbec, v rámci ktorej je silne 
zastúpené aj to slovenské. V jeho diele 
možno priam demonštrovať ako dobre 
pozn_al napr. prvý diel Slovenských spe
vov (ked potreboval dosiahnut slovenský 
kolorit v Radťízovl a Mahulena študova l 
práve túto zbierku). Stoj! za povš!mnu
Ue, !e záujem o slovenskú pieseň pre: 
javil už v r. 1897, teda v tom istom 
roku ako aj V. Novák. Ibaže u Nováka 
to bolo manifestačnejšie, kým u Suka iba 
2ivelnejšie [bolo to u neho niečo po
dobného a ko slovanská orientácia u Ovo-

!'á ka - bez folklorist!ckého záujmu!). 
K dvol'ákovskému postoju ho mohli viest 
aj osobné a rodľnné momenty, no čoraz 
viac sa ukazuje, že !šlo o obdobné bez
prostredné muz!kantstvo. Pokia! to bolo 
iné, neslobodno zabúdať, že išlo už o inú 
generáciu. Dvol'ák si do smrt! zacho
val kus ludového optimizmu priam až 
rozprávkového [napr. v Rusalke), kým 
Suk z neho iba vyšiel, ako napr. v Ra· 
dúzov! a Mahulena, no zachoval si ho 
na Dvotákovu radu v Se~enáde Es dur 
pre sláčikový orchester a ešte v nie
ko!kých klavlrnych · skladbách. · Ale od 
čias pražských štúdii ani on nezostal 
imúnny voči dobovým vplyvom fin de 
siécle a prenikaniu pesimizmu do celko
vej kultťírnej atmosféry. Dvoľák to bol, 
čo podnietil jas, optimizmus, srdečnosť 
a roztomilťí nehu Sukovej Serenády 
["Suku, ted je léto - tak udl!lejte nl!
co radostného, aby to nebyly stále ty 
velikoleposti do moll" l, ked vytýkal Su
kovým skladbám v tom čase naplsaným 
pr!ve!a pochmťírnosti, melanchólie a pe
simizmu (Suk pred Serenádou pre slá· 
čikový orchester naplsal Sláčikové kvar
teto d mol, Klavfrne kvarteto a mol, 
op. l, Klav!rne trio c mol, op. 2, Dra
matickú ouvertúru, op. 4 a iné v tomto 
duchu ladené skladby). Kantorská trad!· 
cia a styk s ludovqsfou a ešte väčšmi 
zrastenosť s vidiekom a prlrodou do
kázali však zachovať Sukovu bezpro
strednosť nielen pred mlad!ckym sklo
nom k pesimizmu, ale aj v dielach, ktoré 
si neskOr žiadali celkom iné tóny. 

Zivotný optimizmus skoro až dvoi'á
kovský sl Suk zachoval od Serenády cez 
Klavlrne skladby; op. 7, scénické hudby 
k Radúzovi a Mahulena a Pod jabloni 
až k Symfónii E dur, op. 14. Pri kompo
novanl Radúza a Mahuleny prispela k 
lyrickej presvietenosti diela tiež láska 
k Otilke, Dvorákovej dcére, ktorá sa po
tom stala jeho manželkou. Podla tohto 
životného jasu a lyričnosti sa Suk zavše 
začleňuje medzi lyrikov. Ale Suk ani v 
týchto rokoch nebol Iba lyrikoln. Od
hliadnuc od dramatického pátosu z ro
kov štťídia nájdeme aj v Radúzovi a Ma
hulena smútok spojený so smrťou, ra
dost, fantast!čnosf a pod. S rastom mu
zikality sa rozširoval u neho aj obzor 
výrazových schopno!ltl hudby. Táto črta 
jeho osobnost! sa stávala pre jeho osobu 
slgn!fikantnejš!a, než len lyrizmus. Su
kova bohatá invencia vo vynachádzanl 
osobitých tvárnych prostriedkov vyply
nula z bohatej citovej a výrazovej škály 
dynamického charakteru. Dynamický mo
ment rozvljan!a v tomto zmysle je opro
ti velkým dielam ešte lepšie sledovate!
ný v bohatej klavlrnej a komornej tvor
be, kde sa s!ce navonok držal klasic
kých, uzavretých foriem, vo vnťítrl však 
bohato gradačne vystupňovaných s· vy-

. vrcholeniami . v · jedinečných dospevoch. 
Možno to napr, sledovať v Stiite pre kla
v!r, op. i 2, v klavlrnych cykloch Jaro, 
op. 22a, Letn! dojmy, op. 22b a neskOr 
tiež O mat!nce, op. 28 s vyvrc.holenlm 
v obzvlášt pozoruhodnom cykle Ztvotem 
a snem, op.. 30. 

Su.kova osobnost obohacovaná čltan!m 
.krásnej l!teratťíry a celkovým kÍlltťír
nym mUíeú nie.len českým, ale aj · eu
rópskym, viedla ho 'k široko ' rozkoša te
nému ludskému dozrievaniu. Zaiste prá· 
ve toto uchránilo Suka· od jednostra n
ného zameriavania . sa Iba na hrôzu a 
;zúfalstvo pre.dľerajťíce sa začiatkom náš· 
ho storočia aj do hudby. Naopak, v tom 
vše!udskom sa mu odobroval jeho ·klad
ný vzťah k prlrode, rodine, národu ba 
aj k naznačenej už slovanskej orientá· 
ci!. Suk nebol len subjektivistom, ved 
nap!sal napr .. symfonickú báseň Praga, 
v ktorej sa ozývajťí náznaky ·na chorál 
"Kto js te bož! bojovnlci". Z mladšlch ro
kov nasvedčuje tomu mužský zbor na 
s lová Jána Kollára "Nechte clz!ch, mluv
te vlastni reči". Vlastenectvo sa u neho 
prejavilo najmä v dielach inšpirovaných 
prvou svetovou vojnou a povojnovými 
perspektlvami - v Meditáciách na sta
ročeský chorál Svatý Václave, op. 35a, 
v Legende o mrtvých vlt~z!ch, op. 35b, 
a po vojne v slávnostnom pochode V no
vý život, op. 35c. Bohatstvom rozmani
tého výrazu - od žartovania, štebotanie 
cez vrúcnu lyriku, elégiu až po búrlivé 
nálady - priam prekypuje Fantázia 
g mol pre husle a orchester kompono
vané v r. 1902, teda ešte tri roky pred 
Asraelom. 

Symfónia Asrael, op. 27, znamená u 
Suka zlom práve v tom !udskom. Suka
va citlivá duša bola ako hladina jazera, 
ktorťí dokáže rozčeriť aj vánok, najmä 
ked sa osud postaral o dve bolestné ra· 
ny - smrt Dvoi'áka v r. 1904 a ešte tra
gickejšia smrt milovanej Ot!lky v r . 1905, 
ktoré hlboko zasiahli jeho srdce. Roz
čer!ll sice vlny na hladine, ktoré ale u 
Suka neboli v znamen! zúf_alstva : bo-

lesť sa stala impulzom ·k h!adaniu ži
votnej múdrosti v odovzdaní Si! do rúk 
osudu. Asrael - anjeL smrti, ako päf· 
častová symfónia, predstavuje oproti roz
šafnej rozmanitosti Fantázie koncentrá
ciu na bolesť a smútok, na začiatku pia
tej čas ti hraničiacimi až so zúfalstvom, 
čo ale na konci vyúsťuje do zmierenia 
v majestátnom C dur. 

Po Asraelovi - v rámci symboliky vý
stižného pomenovania Ovocie lásky -
hladal Suk vyslobodenie z bolesti v pri· 
rode. Odrazom týchto nálad je hudobná 
báseň Pohádka léta; op. 29 opäť bohatá 
na rozmanité nálady - od elegických 
Slepých hudctl [ 3. časf l, cez fantastic
ké vidiny v Moci prelud ti ( 4. časf) až 
po hlbokťí meditáciu v poslednej piatej 
časti Noc. 

Ako 38-ročný prehlbil si ťívahy o živo
te a smrt! optimistickou oslavou svojej 
dovtedajšej životnej pťíte. Pri h!adanl 
pril!ehavého sujetu a adekvátneho vy
jadrenia dostala sa mu v r. 1912 do rťík 
báseň Antonfna Sovu Zrán!, symbolicky 
vykreslujúca dozrievanie zlatých klasov 
obilia v porovnani s dozrlevanlm a plo
donosným !udským posla nim - ako nut· 
nosfou, bez ktorej by .život nemal zmy· 
sei. 

Na jej podklade vznikla hudba s ne
obyčajne zložitými peripetiami hudobno
myšlienkových pochodov. Opravdivý kvas 
tematicko-architektonických prepletanf 
sa jednej tematiky cez druhťl - tema· 
tického. kontrapunktu v bohatej harmo
nicko-tonálnej evolťícil - vyťísfuje v zá
vere do .ženského zboru na spomenuté 
slová Sovovej básne, ktoré pôsobia ako 
pravé vykťípen!e. 

Ovocie lásky uzatvára štvrtá symfo
nická báseň Epilog, op. 37, rovnako spä
tá s vokálnou zložkou. To, čo bolo v 
Zránl zahalené v symbolike, v Epilogu 
podáva Suk temer in expressis verbis: 
zmieril sa s osudom a smrt očakáva s 
pokorou pťítnika - ako voiakedy Jo
hann Sebastian Bach. To, čo už v roz
právkovom Radťízovl a Mahulena doká
zala čis tá láska a čo s takou bezpro-

Radfiz a Mahulena. Faksimile rukopisu. 

strednostou odovzdával synáčikovi v cyk· 
le O ma t!nce, to, čo sa v tak hudobne 
pozoruhodnom rúchu vynáralo v cykle 
Ztvotem a snem a v klavlrnej skladbe 
O ptátelstv!, to teraz temer s otvore
ným náručlm prináša všetkým, ktor! me· 
ditujťí a účtujťí so .ž!vot.om. Suk žil tak· 
to ·a táto jeho oprav.d!vosf je ozaj in~ 
než mnohé pok~ytectvá dneška: a]e aj 
o tom treba. uvažovať. 

Sukov odkaz? Zit plným životom, pri· 
čom ako hudobnlkovi so širokou paletou 
citov a výrazov mu k jeho vyjadreniu 
slúžila melodická invencia. V jej zákla· 
de je až !udová bezprostrednosť, ale 
vo vysokej nadstavbe nad ňou ide o me
lódie poväčšine chromat!cky bohaté a 
štruktúrou osobite zvrásnené. Bohatá 
chromatická melodika je u Suka aj zá
kladom ha rmónie, resp. a kordiky (a nie 
teda že by farebnosť akordlky bola 
uňho v popredi ako u impresionistov, 
hoci výsledný zvuk mOže byť podobný). 
v pomere k expresionis tom, ktor! sa za
merali na zúfalstvo, hrôzu, beznádej a 
pod. s toji Suk ako výrazovo rozkošatený, 
rozmanitý a hlavne zo všetkej stiesne
nosti východisko h!adajťícl umelec. Tým 
sa možno mOže niekomu jav!f ako za
staralý, ale práve touto črtou mOže uka· 
zovat aj cestu dopredu - hfadanle lep
šej budúcnosti . 

JQ~t;F ICRESANEK 

GRAMORECENZIB 
)OSF;PH HAYDN: Symf6aia č. 82 C dar, 
"Medveď"; Symf6nia č. 83 g mol, ,.Sliep
ka"; - Symf6nia i!. 84 Es "dar; Symf6· 
nia i!. 85 B dur, ,.Kr6lovn6 ; - Symf6· 
nia č. 81 D dur; Symf6nia č. 87 A dur. 
SLOVENSKA FILHARMONIA, dirigent Ll· 
BOR PESEK. 
© OPUS Stereo 9110 1284, 9110 1291, 

91101383 
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troch rokov. obohatilo náš trh o Haydna
ve tzv. Par!žske symfónie. V r. 1786 ob
jednala si ich u sklada tela parlžska kon
certná spoločnost, ktorá mala k dlspo- · 
zlcil orchester velkého obsadenia. Ok· 
rem dvoch práve dokončených symfón!! 
(č. 83 a 87) skomponoval Haydn v prie· 
behu roka dalšie štyri a tým sa rad tzv. 
parlžskych symfón!! uzavrel. 

V · kontexte Haydnovej tvorby pred
stavujú tieto symfónie ďalš! stupeň osob
ného dozrievania. Poznáme to z cha
rakteru motivickej práce, vo väčšej dl· 
ferenciácil inštrumentácie. Symfónie sťí 
aj výsledkom plodnej a podnetnej vzá· 
jemnej Inšpirácie nezištného prlate!stva 
medzi Haydnom a ove!a mladšlm W. A. 
Mozartom. 

Požiadavky klasického štýlu určujtl a 
limitujťí intenz!vnu tvorlvťí hudobnosť 
Peškovho talentu. Vďaka pr!značnej tvo
rivej Inteligencii dirigenta nie je jeho 
Interpretácia akademicky jednotvárna, ale 
naopak, živá a pulzujťíca. Pešek má to· 
tiž vzácnu schopnost - dokáže muzi
c!rovaf aJ na štýlovo vymedzenom pries
tore. Práve isté mierne vybočenia z pra
videlnosti zamedzujťí strnulosti podania 
a dodávaj(! Haydnovým symfóniám znač· 
nťí mieru životnosti a presvedčivostl. 

V snahe postihnťíf črty Peškovej hayd· 
novskej Interpretácie zaostrlli sme po
hlad na jednotllvé Interpretačné zložky. 

Tťí najhlavnejšlu z nich - výrazo
vosť - môžeme charakterizovať ako 
Ideálnu syntézu tvorivého osobnostného 
vkladu s umeleckou disciplinou, čo sa 
odráža aj v priebehu tempa. Výrazovosť 
v Haydnovi nie je ani plochá, ani na
tolko vrťícna, aby navodzovala dojém 
romanticky citovej hypertrofie. V tejto 
sťívislost! povšimn!me si spevné ťíseky 
pomalých l rýchlejš!ch čast!. Paškovi 
nie je problémom spoj!f bodrťí haydnov
skťí zemitosť s iskrivým spádom. Napil
tie rýchlejšlch časti buduje miernym za
držlavan!m (napr. v I. času Symfónie 
č. 86), inde - napr. v rozveden!ach -
zasa uvolnenejšlm tempom (markantné 
je to však aj vo finále Symfónie Es dur, 
č. 841. Najmä v pohyblivých ťísekoch žlv
šlch časti postrehneme zámernťí tenden
ciu k ťísečnostl, ktorá sa spája so zvý· 
šeným dOrazom na artikuláciu. Akcent 
na zretelnťí kontťírovosf slúži ako pros
triedok na Iahšle dosiahnutie presnej 
súhry, ale sťlčasne l osobitej lahkosti 
a v mlernejšfch dynamických hladinách 
aj vzdušnosti. Tento zámer kráča ruka 
v ruke s dOrazom na pružnťí plastickosť 
aj rýchlych ťísekov. 

V súvislosti s vofbou temp jednotli
vých časti všimnime sl v prvom rade 
pomalých úvodov, ktoré Haydn vynechal 
v Symfóniách č. 82, 83. 1 87. Poklai v 
pai'Utťíre sťí, Pešek ich tak koncipuje 
(zdOraznené sostenut<il, aby · poslu~;:háč 
jednoznačné vycltlľ autorov zámer pri
praviť nástup sonátového allegra (v 
Symfóniách č. 84, 85 a 86). Menuetom 
vtláča Pešek zasa miernejšie tempo. 
Menšie tempové zmeny sd zreteiné v 
triách týchto tancov, ktoré u durových 
menuetov sú. v mol. Tieto sotva postreh
nute!né spomalenia diktoval dirigentovi 
odlišný charakter !ch hudobnej výpove
de. Funkciu pomalých časti zastupuje v 
dvoch pr!padoch tempové označenie an
dante (č. 83 a 84) a v dvoch pr!padoch 
allegretto (č. 82 a č. 85). Ich prfsnu 
pulzác!u narušuje Pešek citllvýml cézu
raml. Tieto minlprerušen!a zabezpečujd 
Isté nepatrné vychýlenia a sťíčasne za· 
braňujťí hudobnému prúdu upadndf do 
jednotvárneho stereotypu. 

Ako posledný povš!mnime s l parameter 
dynamlcké~o vypracovania. Hay9,nov slQh 
nie je taký vzdušný ako Mozartov. Po· 
pri dramatlzme nachádzame v ňom aj 
energlckťí ťítočnosf až ťídernosť beetho
venovského typu. V tomto smere nielen 
z týchto šiestich nahratých symfón!!, ale 
v kontexte celej haydnovskej symfonic
kej tvorby vyniká Symfónia č. 82 C dur, 
"Medveď". 

Staccato sláčikov, no aj ostatných ná
s trojov vyznieva vo všetkých symfóniách 
decentne, vláčne a elegantne. Pešek, po
klal to partltťíra vyžaduje, kladie vel
ký dOraz aj na striedanie svetla a tie
ňa - na princlp náhlych dynamických 
kontrastov piana a forte, ale venuje po
zornosť 1 sforzatam. Zámerne Ich vyzdvl· 
huje, a tým dodáva hudobnému prťídu 
značnú. dávku naliehavosti a 11točnostl. 

Parlžske symfónie J. Haydna sú jedl· 
nečným dokladom plodnej a navzájom 
podnecujúcej spolupráce dirigenta L. 
Peška so Slovenskou filharmóniou. Vy
žaruje z nich technická vyclzelovanosf 
partitúry, a čo je podstatné - nahráv· 
ky sprostredkťívajťí ttl osobitťí tvorlvtl 
atmosféru, ktorou Pešek v!tazl v kon
certnej sieni. Nemali by preto chýbať 
v dis~totéke milovnlkov krásnej hudby. 

VLADIMIR Cl!IK 



Autorský koncert LADISLAVA BURLASA v Sofii 
Dňa 6. mája t. r . sa v sieni Zväzu bulha rských sklada terov 

v Sofii uskutočni l autorský koncert s lovenského skla da te!a 
loSlúžilého umelcu Ladislava Bur lasa. V predvečer významné
ho svia tku 40. výročia víťazstva nad hitlerovským fašizmom 
a 40. výroč ia oslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou a rmádou 
sa v Sofii usku točnil celý rad rozmanitých kultúrnych podu· 
Jél t!. Koncert L. Burlasa vyznel ako tvorivá výpoveď jedného 
zo súčasnl kov dobových udalosti, ako i prejav hľadajúcej in
dividuality rozvl jajúcej sa práve v priebehu štyridsia tich mie
rových rokov. 

ských, ale i zahraničných skla datelov. Speclá lne preň skom
ponova lo skla dby niekolko československých autorov ( E. Hlo
bil , J. Dvoi'áček, I. .Zeljenka ) ako i viacer! nemeck! skla da
telia. Zaujímavé zvukové zloženie - klqrinet, bicie a klav!r -
nám dnes pripomína hladanie v smere novej zvukovosti. Nie 
náhodou dostal tento súbor pozva nie a j na r ozhlasové nahrá
vanie v Kolíne nad Rýnom. 

Co môže byť presvedčivejšie ako zrelé plody tvorive j žatvy? 
Ta ké boli a utorove diela zaradené na tento koncert. A práve 
vďaka zvolenému programu sme sa oboznámili s tvorbou 
L. Burlasa za obdobie posledných pia tich rokov. Všetky tri 
jeho hra né diela nám pribl!žili e tapy jeho hudobného vývoja. 
Dychové kvinteto . Sonatfna pre klavfr, a ko i Sonéta pre troch 
poskytli intenz!vny hudobný zážitok a zanechali u publika 
mimoria dne priaznivý dojem. 

Burlasova sonáta bez toho, že by sa snažila o vonkajš! efekt 
s veľkým citom pre mieru a vkus dosiahla u poslucháča 
želaný a utorský zá mer. Sonáta pre troch je skladbou, v kto- · 
re j sa každý nástro j rovnocenne podlela na faktúre skladby. 

'Tu sa prejavilo aj velké majstr ovstvo T. Karparovovej (bicie), 
R. Rajkove j (klavir) a I. Glavanova (klarinet ), ktor! dokáza li 
dynamicky nuansovať jednotlivé nálady. 

l táto tvorba sa sta la dôkazom toho, aké užitočné, ba po
trebné sú podobné tvorivé kontakty , ktoré plodia nové diela 
a inšpirujú interpretov. 

Casovo najstaršia - Sona tlna pre klavfr - skomponova ná 
s dida ktickým cieľom, nás vracia pät rokov späť, kedy autor 
h ľad á svoje nové skladatelské dimenzie. Už prvé takty dešlf· 
rujú Burl asove zámery , a to rozlúčku s vyjadrovac!mi pros
triedka mi šesťdesia ty ch a sedemdesiatych rokov. Je to svoj
rázna konfrontácia "novej" zvukovos ti, rozloženej vo vyso
kom i n!zkom regis tri kla vlra, na druhej s trane lyrlckejšle 
úseky h !nda jú novú, jednodu chšiu výrazovosť. Skladater ro
h! toto porovnanie sám pre seba, možno i pre nás, akoby 
dúva l "zbohom" ostrým disonanciám a zlo~itejším štruktúram 
d •. vi tdl" neoroma ntickú ci tovosť. Klavir is tov! Ivanovi Eftimovi 
sa podar ilo výborne interpretovať zámery au tora. 

Koncert zaslúžilého umelca Ladisla va Burlasa pra kticky po
tvrdil a ko úspešne sa realizuje vzájomná spolupráca medzi 
dvoma bra tskými kultúr ami, v našom prlpade medzi bulha r
skou a československou hudobn ou kultúrou. 

Sklndater pokračuje v hľadan! i Poetickou hudbou pre dy
chové kvinteto i keď je mladšieho dáta (1983 ). Táto skladba 
o dvoch čas t ia c h vyzne la už ako "neoromantlcké" vyznanie. 
Druhá čas ť bola ozajs tným lyr jckým centr om disciplinovane j 
citovos ti. chv!la mi blízkej Impresionizmu. Ide o rozhovor me
dZI pia timi dychovým! nás trojmi. Mies tami by si bola dyna
mická grndácia žiada la diferencova nejšie ttmbrové odtiene 
zo s tra ny in terpre tov - poslucháčov Bulharského iltátneho 
konzerva tória v Sofii. 

MAGDAttNA MANOLOVOVA 

Osobitné miesto v progra me koncertu mala Soná ta pre 
troch, ski acl ba na plsaná pre bulharský komorný súbor - Trio 
pre súčasnú hudbu. Prvá interpre tácia bola úspešným štar
tom skla dby. ktorá sa môže smelo stat repertoárovou. Tr io 
pre súčasnú hudbu je komorným súborom, ktorý za svoju. .. 
ani me päťročnú exis tenciu up(ltal pozornosť nielen bulhar-

Ladislav Burlas ďakuje Interpretom za predvedenie Sonáty 
pre troch. 

Súčasná hudba na festivale v Aarhuse 
V dňoch 24.- 29. aprlla 1985 sa konal 

v dlí ns l<arn mes te Aarhus (druhé najv !lč· 

~ 1e mesto krajiny ) Nurnus festiva l (No
vá hudba ). ktorý tohto roku prebiehal 
už po des ia ty raz. Je to azda jediný fes
tival svojho druhu v škandinávskych 
š tátoch, ktorý sa venuje výlučne súčas
nej hudbe. Na programe tohtoročného 

fes tivalu boli popri dánskych skladate· 
roch. ktori tvorili prevažnú väč šinu pro
gramu. za raden! i niektor! jubi lujúci au
tori neškandiná vskeho pôvodu ako Japo
nec Toru Ta kemitsu (55 r .). Pierre Bou
lez (60 r. J, Alba n Berg (100 r. ). K nim 
pristúpili niektor! súčasn! amerlckl au
tori ako j . Cage a M. Feldmann. Z ver
kého poč tu komorných , sóllstických a 
orches trálnych skladieb, ktoré tu odzne
li. možno spomenúť len tie, ktoré vy
nik li nad priemer svojou osobitos ť ou, 
ná puditosťou, hudobnou obsažnosťou. Sú
Vi S I to s tým, že práve na medzinárod
nom fes tiva le treba uplatňovať náročné 
k r- itérlá pr l hodnoteni vzhladom na vel 
ké množs tvo diel, ktoré odzneli a z kto
r}·ch mnohé tu ma li svetovú premiéru. 
Z tohto hľadiska posudzujúc treba pove· 
dJ t. že z dánskych au torov upútal po
zornos ť vo svete dobre známy Per Nl:lr · 
gaard svojou skladbou Lila, komponova
nou spôsobom timbrovej hudby (pre ko
momý orchester ], ďa lej Sorensen zvuko
vo priesvitnou a krehkou hudbou na
zvanou Lacrimne, dobre inštrumentálne 
posadené a obsa hove závažné VII. sláčl· 
kové kva rteto Gudmunsen-Holmgrena a 
Fra ndsenovo Dy chové kvinteto. Z osta t
ných komorných diel zaslúži sl pozor
nosť 6 skladieb pre husle. lesný roh a 
klav!J' od Abraha msena rovnako ako Ru-

dersovo Trlo a Fantazijné skladby od 
Hôjsgarda. 

Z uvedených autorov okrem toho, že 
ma jú čo povedať , a že nie sú otrokmi 
módnych smerov, vidiet dobrú umelecko
technickú pr!pravu, zmysel pre novú zvu
kovosť a formové cltenie, pričom sa dá
jú dobre zaradiť do štandardnej európ
skej hudby. Ukazuje sa , že súčasn! dán
ski skladatelia, p11tdeslatročn! 1 mlad
š!, inklinujú. prevažne k estetike t!mbro
vej hudby, no nie výlučne. U viacerých 
a utorov pôsobi stá le zotrvačne punktua
l!s tický štýl ( aspoň a ko čiastková me tó
da). Inde sú vy jadrovacie prostriedky 
skôr syn teti zujúca, ba l polyš týlové, ako 
je to v inštrumen tálnom cykle M. V. Hol
ma, ktorý nesie zvláštny názov "Ako 
môžeme okrášliť spev ná šho lesného 
vtác tva ". 

Zivotnému jubileu T. Takemltsu bolo ve
novaných nlekolko orchestrálnych a 
komorných skla die b, z ktorých na jvia c 
za pôsobilo dielo "Vločka zastupujúca na 
záhradu", ktoré svedčí o autorove j bo
hatej zvukovej fantázll a zmysle pre de
likátny výraz (boha té zastúpenie blclch 
nástrojov, hlavne ma rlmba fónu, vibrafó
nu a zvonkohry l. Zato večer jeho ko
morných skladieb nebol ani zďaleka tak 
umelecky presvedčivý a ko sa čakalo. Ta· 
kemltsu je tu menej japonský, nehladiac 
i na to, že je tu aj menej vynaliezavý. 
Pierre Boulez upútal svojimi "Sklcamj" 
pre súbor čiel. V rá mci festivalu vystú· 
pilo kvarteto Kronos z USA, známe a j u 
nás z vystúpenia na brnenskom festiva
le. Ide o mimoriadne schopný mladý sú
bor, ktorý uviedol okrem iného l diela 
amerických sklada telov Cagea, Feldman-

na a Rileya. Zaklal čo profil Cagea sa 
za 30 rokov takmer nezmenil (jeho Trld· 
sat skladieb pre sláčikové kvarteto pô
sobilo málo výrazne l a kvar teto Fald
manna (ktoré trvá 4 hodiny! l vyžaduje 
trpezlivého poslucháča pre posluch au
torových schválnos ti , Rlleyho kvarteto bo
lo pr!kladom nielen minimalizmu, ale 
predstavova lo v kontext\ fes tivalu l vyš
šiu formu skladate lského amaterizmu. ·· 

Do programu festivalu bol zaradený aj 
koncert organovej, zborovej a komor
nej hudby s meniacim sa n ástrojovým 
obsaden!m, v ktor om dominovala pre
va žne . skupina blclch ·nástr9 jov. V tejto 
súvislosti · st.álo by zato spomenúť. sklad
by Chris tensena, Nílsena- a d'alšlch . . Ziar, 
do programu tohtoročného . Numus fes-

. tivalu nebola zara dená ani jedna sklad
ba au-torov socla!istických krajlq. 

. Koncerty prebieha l1 preva žne v archi
tektonicky l a k·ustlcky kva l1tnej a Im
pozantnej budove Domu hudby (Musik· 
huset ). Pre nás, ktori sme trad!clou na
vyknutl pokladať koncert za slávnosť , 
pôsobili podujatia tohto festivalu (až na 
jediný orchestr álny koncer t ) prekva pu
júco tým, že l1činkujlici vystupovali na 
koncer toch v denných pracovných ša
tách , takl!e svojou nonšalantnosťou pri
pomínali skOr vystúpenie na skliške. Tre
ba vyzdvihnúť, že celý festival ma l ver
ml dobrú interpretačnú úroveň a prezen
toval niekolko mimoriadnych talentov -
hlavne pre bicie nástroje, i mladých po
hotových dirigen tov. Na moje· prekva pe-. 
nie. koncerty festivalu boli hojne nav
š tevova né, čo svedč! o tom, ~e pre aby- · 
va telov mesta Aarhus je festival blízkou 
záležitosťou. . OTO FERENCZY 

Zahraničné cesty Slovenského filharmonického zboru 
Niekoľko d ni po ndurate z Talianska 

odcest oval SFZ u plnom počte do 
Innsbrucku, kde v koncertnet stl ie Kon
gresshausu s l nnsbruckým symfonick{/m 
orc lzestrom predviedol Alexandrouu sláv
nosť G. F. Händla. Dirigoval Edgar Sel
penbusch . Kongresslzaus, podobne ako 
Brucknerlzaus u Unzl , ;e moderná viac
ťt~elová budova, s 10 sálami r ôzne; ka
pacHy , IJybavená na;modernejSou techni
kou a zariadentm pre na;rôznejSie po
r reby mesta a Tirol ska . Pred dvoma r ok
mi tu SFZ predvi edol Stabat mater od 
A. Dvui'áka a ak o vtedy i tentoraz v za 
pl nenet najväčSeJ sóle s 1436 miestami 
t u 18. a 19. apr íla 1985 opätovne ume
lecky exceloval. Povedané slovami krt
tiky " . .. nielen s nadSentm spievajúc i, 
ale at zreteľne ar tikulujúc i zbor dosl o
va nadcllol ohnivou chvál ou na Bacchusa 
v závere prve; časti a predovSetkým v 
záverečnom zbore, metr i cky ťažkeJ Stvor
h l asnet fúge . . . " V sló.vnost net atmosfé
re , mohutný a živý potlesk ho jedno
značne ohodnotil ako domi nuJúceho 
ú~astntka hudobne; osl avy 300. výrol! ia 
narodenia G. F . Händl a v Roku európsk ej 
hudby v I n nsbruck u. Sóla spieval i Edith 
Wiensovó., kanadskú so pranistka, začína
Jlir a svoju koncertn/i kari~ru . Zeger Van-

dersteene, tenorista z H olu.ndsk a, znd
my "barok ový spevdk " európsk eho for 
mó.tu a Olaf Btlr, sólista DrťJ:~ďanskej 
opery a nositel l . ceny z medztnarod· 
neJ sútaže A. Dvol'ó.ka v r. 1982. Bo l to 
7. k oncert t ohtoročnej Innsbruck ej k on
certnej sezóny, ko nan{/. v r amci " domó.
cich" osldu 90. výročia zal oženia Sym
fonick~ho orchestra v Innsbruck u, kto
rý, mimochodom, vo svo jeJ hre d ispo
nuje obdivuhodne plastickou muzik a/l· 
t ou, diferencovanou dynamikou a neme
nej pozoruhodným decentným accompag- . 
natom. 

Dostoj ným vyvrcholentm jarných za
hraničných zdJazdou SFZ bolo vystúpe
nie 26. apr íla 1985 vo Viedni. V zosta
ve viedeňského koncertu odzneli Cho
rdlov~ predohry J. S. Bacha od A. SchlJn
berga z .r . 1922 a 1928 a Gl agolsk d omSa 
L. Janó.l!ka. Zbor a Symfonický orches
t er ORF diri goval Mi chael Giel en. Só
la spievali Magdaléna Ha jóssyovd, Czes
lawa Slania , členka Stó.tne j opery vo 
Viedni , Josef Protschk a, sólista opery 
v Koltne nad Rýnom a Pet er Mikuló.S. 
Prt or gane bo l Thomas Daniel Schlee. 
Koncert prebra l rakúsky r ozhlas. 

Program k oncertu a zostava inter pre
tou boli k oncertnou atrakc iou pre vi e-

densk~ publ i k um, ktor~ zapl nilo veľkú 
sd/u Konzerthausu do poslednllho mies
ta, Michael Glelen sa ak o dirigent kon
centroval na podanie hudby L. Jandčka, 
pol!ita júc neomy lne s tíspechom, ktorý 
napok on preu{/Sil očakttvante. SFZ bo l 
suverilnny m par tnerom vySe 100-členn~
ho r ozhlasového orchestra , k tor{/ je vel
kým inSpiračn{/m zdrojom pre interpre
tdciu hudby modernl st ov a v dynamic
kom pre;ave md vela posobivých regis
t rov . Tak odznel a j Janó.l!ek: pl astick y 
vo forme a r obustný vo zvuk u. Organo
v/l IJasti boli Sokujt1cim zvukovým k on
t rapunktom, hlavne grandiózne plllno v 
ln.tr ade otr iaslo sdlou t posluchó.l!ml. N ie 
uMy je silný zvuk k ritériom umelec
kost i, t entoraz vSak jeho ume/eckd for 
muló.cia bol a adek vó.tna " jandiJkovské
mu" dramatick ému efektu. Ztvý, burdca
j/1ci aplauz v zdvere k oncer tu t o do
svedčil. Slovenský filhar monic-ký zbor 
zožal v Konzer thause doteraz svof na j 
väčSí /1spech vo V i ed ni. Ziada sa doda(, 
!le v st11Jasnostt prezentute slovensk~ vo
kó.lne umenie v zahraničt na exportnej 
arovnl. A takó.to propagó.ci a IJesk osloven
sk~ho hudobno-Interpretačného umenia 
je prospeSnó. i pot rebnd. 

JOZEF DANJSOVSK9 

Americký skladater Roger Sessions 
zomrel 11i. marca 1985 vo veku 88 rokot 
v Princetone, New Jersey. Sessions i ta-

i doval ·na Harvardskej univerzite, neskôr 
vo Florencii, Rlme a Berline. Povaluje 
sa za jedného z najoriginálnejlich skla
datelov stariej generácie klasikov 28. 
storoi!ia. Pl1al symf6nle, koncertné die
la, komorná hudbu, ale aj opery (The 
Trial of Lucullus, Montezuma) . 

Známy kanadskf barytonista George 
London zomrel ako liS-ročný v Armonk 
(itát New York). Po i hidlách v Los An· 
geles a New Yorku debutoval v roka 
1941 v Hollywoode. O desať rokov ne· 
skllr dostal ponuku od Wielanda Wag
nera spievať 6lohu Amfortasa a Holan
ďana a odvtedy sa stal i!astt m hosťom 
nielen v Bayreuthe, ale aj na ďalilch 
velkých eur6pakych operných scénach. 
Očaril ako Don Giovanni, Scarpia (1 Ma
riou Callasovou ako Floria Tosca) , i!i 
Plzarro. Ako prvý zahraničný hosť spie
val na jnlaku Velkého divadla v Moskve 
postavu Borisa Godunova (v r . 191i0). Vy
nikol a j ako koncer tný spevák. Po tom, 
i!o sa pre chorobu musel vzdať spevác
kej kariéry, atal sa umeleckfm r iadite
rom Kennedy Center vo Washingtone a 
od roku 1972 pllsobil ako generálny ria· 
dltel Opera Theater of Southern Call
foro.ia. 

V zreltaurovaoom dome, v ktorom ke
dysi bfval v Budapel tl hudobný skla
dater F. Llszt, zriadia jeho mtzeum. St
stredla v ňom vietky zachované doka
monty o jeho llvote, skladatelskom l in· 
terpretai!nom diele. V zbierkach mt zea 
bud6. vystavené a j doteraz neznáme do· 
kumenty o Llsztovl. 

V marci t r . s l pripomenul skladatar 
a hudobnf vedec Jacques Challley 75. 
narodeniny. Skladbu ltudoval u N. Boa
langerovej a C. Delvlncourta, hudobnt 
vedu o. 1. n A. P.irra a Y. Roksethovaj. 
Ako profesor na parillkej Sorbonne 
prednálal dejiny hudby. Medzi početat· 
ml skladbami, i!o oapisal, je viacero ja· 
vlakových diel, komorná l filmová bud· 
ba. V eeskom preklade vyila jeho kni
ha 40 000 let hudby. 

Vo veku 91 rokov zomrel v Západnom 
Berline významný hudobný pedag6g -
ui!ltel kompozicie Josef Rufer, Schlin
bergov liak a asistent. Jeho kniha Die 
Komposltlan mit zwlUf Tiinen (Berlin 
1952) je pov alovaná za základné teore
tické dielo o dodekaf6nii. Vydal tlel .a
piiov6. prácu Das Werk Arnold SchUn· 

. berg (Kassel 1952). 

Medzinárodná klavirna stťal "Bach -
. Hllndel - Sca~;lattl" sa uskutoi!ni v ja· 
~oslovanskom meste Varaldin v dňocb 

· 15._;25. septembra t. r . S6.ťal organ!· 
·zuj" Hudobno-lnformai!né · centrum Kon
ceJ;tnej ~ancelári~ v· Záhrebe. Predsa· 
dom . medzinárodnej por oty ·má byt' vf· 
znamný klavirny virtuóz a6.časnoatl Ar· 
thuro Benedettl MichelangeU. Stťal ba
de mať tradii!nl1 tri kolá. V prvých dvoch 
kolách je potrebnl1, predniesť uri!itý po
i!et sonát Scarlattlho a sólových skladieb 
Händla a Bacha , v treťom finálnom kole 
jeden z troch Bachových klavirnych kon· 
certov. Viťazl s6.t'ale ziskajá odmenu vo 
výlke 200, 150, 100 a 70 tisic dlnárot. 

Velkoryso koncipovaný Medzinárodný 
fes tival Dmitrija Sosta kovii!a sa usku
točnil v Duisburgu a okolitých mestách 
NSR v i!aae od 111. augusta 1984 do 15. 
marca 1!185. Vysti pili na ňom mnohé re
nomo~ané sibory l a6llstl: · balet a . or
chester Velktiho divadla z Moskvy, Le· 
ningradská filharmónia pod taktovkoa · 
J. Mravinského, Chicago Symphony Or
chestra pod vedenim G. Soltiho, komor
ný a6.bor Moskovskl vlrtu6zi na i!ele a 
V. Spivakovom, komorný orchester T. 
Vargu, Borodlnovo kvarteto. Mies tne or· 
chestre dir igovali okrem lnf ch K. Pen· 
derecki (Sostakovii!ova VI. symfónia ), 
A. Vit (IX. symfónia ), S. Skrowaczewskl 
(V. symf6nla) , d'alej ). Temirkanov, ). 
Simonov a A. Kor6di. Ako s61is tl sa pred· 
stavili O. Kogan, J. Balmat , N. Gutma· 
nová, T. Nikolajevová, S. Richter , E. Nes
terenko a ďalill . V r6.mci festivalu uska· 
točnili sa aj predstavenia oper y Hr4i!l 
( Sostakovii! - Meyer) v naltudovanl 
operného s t boru z Wuppertalu. Okrem 
diel O. Soatakovii!a na programe koncer· 
tov boli tlel skladby iných skladaterov 
i týlovo i chronologicky n ie práve bill· 
kych Sostakovlčovl (okrem iných Mo· 
zart, Beethoven, Rossini ). Popri koncer
toch uskutoi!nili sa aj poi!etné semln" 
re, kolokviá a interpretačné kurzy, na 
ktorých vyst6pill a sa podiel ali hostia 
zo Sovietskelio zväzu. Spoluorganiz6.to· 
rom fes tivalu bolo Ministerstvo kultiry 
ZSSR. 

Vlťazom VII. medzin6rodnej klavirnej 
siťale Ludviga van Beethovena vo Vied· 
ni sa atal 19-roi!ný rak6sky klavlriata 
Stefan Vla dar. Na druhom mieste skon· 
čil sovietsky klavirista Pavel Neraseasjan 
a J!P treťom západonemecký klaviriata 
Stelfhan MIUler. Na 16.ťall sa z6i!astldlo 
celkom 140 k laviristov z 28 krajin: 



XIV. slávnosti zbor vé ho spevu 
a súťaž o Zlatý veniec mesta Bratislavy 

Po troch rokoch opliť sa konali v Bra
tislave ul XIV. slávnosti zboroviiho spevu 
a s6ťat o Zlatf veniec mesta Bratislavy. 
Stfalili vletky zbory, ktoré sd v A ka
teg6rii od poslednfch slávnosti roku 1982 
a k nim sa pridrullll spevácke zbory, 
ktoré na sdťali speváckych zborov do
spelfch B ka teg6rie v Banske j Bystrici 
lanského roku dosiahli l. pásmo s po
chvalou poroty. Spolu tak sdfalllo 12 
speváckych zborov, ktoré splnili pod
mienky sdťale a do sdťalného programu 
1aradili určené povinnii skladby. Mest
skt dom kultdry a osvety, ktort je spo
luorganizátorom podujatia a navyle má 
na starosti slíťal o Zlatf veniec mesta 
Bratislavy, vypfsal autorskd sdťat k tej
to prflelltosti, z ktorej porota vybrala 
skladby a niektoré z nich sa stali povin
nfmi skladbami pre sdťal o Zlatf veniec. 
Pre mielané zbory bola to skladba Pet
ra C6na Hora a pre mulské zbory Mos
kovské večery z cyklu ]ar pud Tatrami 
od Alfréda Zemanovského. Pre lanské 
zbory - pretole do sdťale ned olli sklad
by pre tento druh zboru - bola vybra
tá skladba Hovor mi tfilko od Stefana 
Ni!metha-Samorfnskeho. 

Pred sedemčlennou porotou, ktorej 
predsedal Miroslav Smfd, dirigent DJGT 
Banská Bystrica a orchestra Ldčnice, 
sa striedali spevácke zbory podfa pora
dia, aké im určil 16s. Porota im za vf
kon prisddila počet bodov, podfa kto
zfcb sa zaradili do jednotlivfch pásiem. 
Hned na začiatku treba povedať, le vlet
kfch dvanásť zborov ostáva v kateg6· 
rli A - teda ani jeden neklesol do 
B kateg6rie. 

V treťom pásme sa ocitli dva zbory. 
z ktorých jeden bol nováčikom - Mie
šaný zbor učitelov okresu Senica s di
rigentom dr. Jozefom ·Potočárom, a dru
hý do kategórie A bol zaradený pred 
tromi rokmi - Akademické spevácke 
združenie PKO Bratislava s dirigentom 
Petrom Cónom (pôvodne ho dirigoval 
J. Potočár). K obidvom zborom boli vý
hrady k hlasovej kultúre, k zjednoteniu 
hlasových skupfn a u niektorých skla
dieb aj k Ich interpretačnej čistote. Sú
ťažiace zbory mali však pozoruhodnú 
dramaturgiu (v niektorých pr!padoch ale 
nestačlll na jej interpretáciu) . 

Druhé pásmo sl udržal Košický spe
vácky zbor učitelov s dirigentom Karo
lom Petróczlm. Aj tento zbor mal isté 
nedostatky v hlasovej kultúre, najmä v 
ženskej časti zboru. Oalšle dva spevác
ke zbory - ústredný spevácky zbor ma
darských učltelov v CSSR s dirigentom 
Lajosom Vassom (z Budapešti) klesol 
o jedno pásmo a Komorný spevácky zbor 
učiteliek ĽSU z Koš!c s dirigentkou Jú
liou Ráczovou dokonca o dve pásma. 
Ako sa mohlo sta t, že sl neudržali do
siahnutú priečku? U prv menovaného 
zboru, hoci mu nemožno uprieť svedo
mitO pr!pravu na súťažné vystúpenie, bo
In vari chybou absencia mužských hla
sov, ktoré nestačili na počet ženských 
hlasov a Ich hlasová priprava a potom 
aj dramaturgia súťažného programu vý
berom diel nepodporila dobrú povest 
tohto zboru. Košičankám zas chýbala 
väčšia dramatičnosť a s trhujúci tempe· 
rament. AJ v hlasovej kultúre ostali dlž
né svojim doterajš!m úspechom, a to 
možno preto, že na súťaž nastúpili ako 
prvé v poobedňajšom programe. Ale to 
by nemalo mat vplyv na lesk hlasov, 
Ich priebojnosť. 

Prvé pásmo sl udržali dva zbory, kto
ré tým vlastne potvrdili, že Im právom 
patr! [vybojovali si ho pred tromi rok
mi). Zlllnský miešaný zbor s dirigentom 
Antonom Kállayom - ako vôbec prvý 
súťažiaci zbor - bol poznamenaný akou
sl únavou. V niektorých skladbách sa 
prejavila v lntonačnej neistote, Inde za
sa vyvolala dojem, že skladby nie sú In
terpretačne dotiahnuté, ale len nahode
né. To asi preto, že posledné tri týž
dne pred súťažou Anton Kállay pripra
voval na súťaž Prešovský ženský zbor 
za predčasne zomrelého dirigenta Miro
slava Burgra. Za to mu patr! uznanie 
a chvála. Spevácky zbor slovenských 
učitelov s dirigentom Petrom Hradllom 
sl tiež udržal I. pásmo. Mal dobre zosta
venú dramaturgiu, v ktorej ako jediný 
zbor spieval Zeljenkovu Castušku Popo
vovej brigády, ktorá bola zaradená do 
Zborn!ka partizánskych piesni a vydal 
ju Slovenský hudobný fond. V hlasovej 
kultúre sa zbor oproti predchádzajúcej 
sCífažl zlepšil, bolo počuť viac mladých 
hlasov; s nimi treba. však ešte pracovať, 
aby výsledný zvuk bol ešte lepš!. 

Prvé pásmo dosiahli dva ženské zbory. 
Spevácky zbor slovenských učiteliek 
Ozvena s d irigentkou Elenou Sarayovou
Kováčovou pripravil zaujlmavú drama
turgiu, ktorú aj velmi dobre . prednie
sol. úspech moll najmä Ebenov Grécky 
slovnfk u Hurnfkove Variácie na myšiÚ 
tému. Tento zbor - po dotera jšieh u
mies tneniach v nlžš!ch pásmach - si 
uvedomil, v· čom treba pritiahnuť a v 
čom sa zlepšlf, aby ako celoslovenské 
zborové teleso 2 radov učiteliek bolo 
vzorom pre osta tné · žens~é zbory. · Pre-

šovský ženský zbor - a ko sme už spo
menuli - nastúpil s novým dirigentom. 
Ak aj v zbore boli zmiešané pocity z 
tohto faktu, ako celok to nedal na javo. 
Nebolo to cltlt ani vo výbere skladieb, 
ani v ich prednese. Zbor má pekné, 
svieže hlasy a vie s nimi dobre nará
bať. Pôsobil dojmom Istoty. 

Do najvyššieho pásma - l . pásma s 
pochvalou poroty - sa dostali tri zbo
ry, v skutočnosti naše najlepšie spevác
ke miešané zbory: dva bratislavské -
Spevácky zbor mesta Bratislavy s diri
gentom Ladislavom Holáskom a zbor 
Technik s dirigentom Pavlom Procház
kom, ku ktorým sa pridal Spevácky zbor 
Kysuca z Cadce s dirigentom Petrom 
Fialom. O všetkých troch zboroch mož
no hovoriť Iba v superlaUvoch, pretože 
pripravili vynikajúci hudobný zážitok s 
prec!zne naštudovaným programom, vý
bornou dramaturgiou a jej Interpretá
ciou. Právom dostali aj ocenenia: Cad
čanla Zlatý veniec mesta Bratislavy, 
Technik cenu Osvetového ústavu za naj
lepš! výkon na súťaži a Spevácky zbor 
mesta Bratislavy dve ceny: cenu SHF 
za prednes skladby súčasného slovenské
ho skladatera - Malej Improvizácie Iva
na Hrušovského a cenu Osvetového 1ista
vu za najlepšiu hlasovú kultúru. O tých
to výsledkoch sa spevácke zbory dozve
deli na s lávnostnom koncerte v nedelu. 

Bohatstvo tohtoročných slávnos!! zbo
rového spevu pozostávalo ešte z dvoch 
koncertov, ktoré treba zapfsaf jednak 
do histórie slávnosti a jednak predurčlt 
Im miesto aj v nasledujúcich ročn!koch. 
Prvým bol sobotný večerný koncert, na 
ktorom sa predstavili Popradský detský 
zbor s dirigentom Jozefom Búdam, s vel
ml dobrou dramaturgiou a s ešte lep
š!m výkonom a Dievčenský spevácky 
zbor Harmónia z Modry s dirigentom 
Jánom Ozábalom, ktorý sa predstavil vo 
velmi dobrom svetle. Koncert zavtšlll 
dva zahraničné a jeden náš zbor. Zo za
hraničia to bol Komorný zbor Hallenser 
Madrigalisten s dirigentom Andreasom 
Gllpfertom a Partizanskl pevskt zbor Slo
venlja z Juhoslávie s dirigentom Mlll
vojom Surbekom. Charakterizovala Ich 
rozdielna dramaturgia - jedna sklada
júca sa zo s tarých skladieb majstrov po
lyfónia a druhá zo skladieb bojových 
a partizánskych. Bolo velmi zauj!mavé 
sledovať oba zbory a Ich skladbu pro
gramu. Na záver vyst\1pllo Brnl!nské pt'!
vecké sdružen! z Brna, ktoré dirigoval 
Petr Fiala a zaskvruo sa v skladbách 
počnúc Palestrtnom cez Schumanna a 
našich súčasných skladatelov - Zema
novského, Fialu, ale l Janáčka, Suka, 
Smetanu. Bol to večer toho najlepšieho, 
čo v našom amatérskom zborovom spe
ve máme. 

V nedelu 28. aprfla 1985 sa na matiné 
v preplnenej sále Reduty v Bratislave 
predstavili najprv dva detské spevácke 
zbory: Bratislavský detský zbor MDKO 
(dlr. E. Sarayová-Kováčová) a Chlap
čenský filharmonický zbor ( dir. Magda
léna Rovňáková) spolu s Dámskym ko
morným orchestrom ( dlr. E. Sarayová
Kováčová). Predniesli po prvý raz Selan
ku XV. Vivolávanf jara na báseň Jána 
Hollého, ktorá z prfležitosti 200. výro
čia narodenia básnika skomponoval Eu
gen Suchoň. Za pr!tomnostl autora na
stala velmi slávnostná chvlla, ked zneli 
zhudobnené verše v starom slohu Pr!d, 
jaro, prld a nové oblékej pr!rode rtl
cho . . . Ováclám nebolo konca! 

V ďalšej časti matiné sa predstavilo 
pät zborov so skladbami, ktoré z Ich 
súťažného repertoáru vybrala odborná 
porota: Spevácky zbor mesta Bratislavy 
sa predstavil v skladbách Z. Lukáša 
- Dragouni, Sostakovlča - Kak menja 
mladu, mladušenku a Hrušovského -
Malá improvizácia; Spevácky zbor slo
venských učiteliek Ozvena s dielami S. 
Németha-Samorlnskeho - Hovor ml Uš
ko a I. Hurnlka - Variácie na myšlu 
tému ; zbor Kysuca z Cadce zaspieval 
skladby J. Gallus~ a-- Heroes pugnate 
vlvi, P. Cóna - Hora a I. Hrušovské
ho - O, láska, láska; Spevácky zbor slo
venských učltelov predniesol Hymnus ča
su L. Burlasa a Sunt lacrlmae rerum C. Orf
fa a napokon zbor Technik uzavrel kon
cert Verdiho skladbou Pater noster a 
Tormisovým Triptychom. 

Po vyhlásen! výs ledkov a odovzdan! 
cien záver celých slávnosti bol naozaj 
lmpoznantný: spojené zbory zaspievali 
Hoj, vlast moja M. Schneidra-Trnavské
ho, Zem moja rodná D. Kardoša a Aká sl 
ml krásna E. Suchoňa. 

Záverom možno povedať, že to boli 
do teraz najlepšie Slávnosti zborového 
spevu. Mali vysokú úroveň v programe 
l v zúčastnených zboroch, takže kaž
dý z nich odchádzal s pocitmi povzne
senými a jednoznačne naklimenýml k 
pes tovaniu zborového spevu 1 v amatér
skych podmienkach. Rados tné bolo kon· 
š tatovanle, že nie sú ďaromné námahy 
a venovaný čas, ktoré dávajú členo.vla 
zborov do t!3jto ušlachtllej a povznášajo-· 
Cl!j činnosti. 

ĽUBA. llOllNOVESJ(! 

• 
Nedeľné dopoludnia v Galérii 

Cyklus májových koncertov, ktorých 
garantom každoročne býva Zväz sloven
ských skladaterov, Mestský dom kultúry 
a osvety a Galéria hl. mesta SSR Brati
s lavy, niesol sa v tomto roku v zname
n! osláv 40. výročia oslobodenia. 

Všestranný rózvoj na poll hudobného 
umenia dokumentovala zauj!mavá pre
hliadka novej hudobnej tvorby sloven
ských skladatelov, pr!slušnfkov najmlad
šej vekovej kategórie ( 5. mája) . Sklad
by mladých autorov na komornom kon
certe úspešne a zanietene lnterpretovall 
Ich generačn! vrstovnici. Na podujati v 
premiérovom uv~den! zazneli pozoru
hodné kompoz!cie V. Godára, V. Kubič
ku, P. Breinera a I. Szeghyovej. Z tech
nlckýcnprfčln odpadla plánovaná sklad
ba P. Martlnčeka (Dychové kvintento). 
V úvode Interpretova né klav!rne diel
ko Martina Burian, už overený cyklus 
troch Uspávaniek, vypočuli sme sl v de
centnom podan! Mariána Varfnskeho. Tá
to krehká, pastelovo ladená "oáza vy
snlvaného pokoja" charakterizovaná zvu
kovou subtnnosfou a mozaikovou trblle
tavosťou prlezračných motivických š truk
ttlr poukazuje na autorovu introvertnosť, 
kultivované, vedomé narábanie s jedno
duchým melodlcko-rytmlckým jadrom a 
jeho ·stupňovanlm v mlnlaturlzovanom 
procese plesňovej formy berceuse. Ide 
o skladby technicky nenáročné, obsa
hom výpovede vhodné ako prednesová 
literatúra napr. pre konzervatorlálny stu
peň umeleckého štúdia. Preduchovnelú 
meditaUvnost, hymnlčnost a _pochmúrny 
tón priniesli premiérované Styri válne 
spevy pre pfzky hlas a klavfr ( mezzo
soprán - Hana Stolfové-Bandod, kla
v!r - Marián Varfnsky) od Vladimfra 
Godára. Filozofická náučnosť reflexU za
hrnutých v obródeneckej tvorbe V. Gav· 
loviča a D. Slnaptusa poslúžila skla
datelovl ako inšptračný zdroj k vytvo
reniu kompaktného vokálneho diela 
zdanllvej statlčnostl. Deklai)lačný štýl 
prameniaci z oscilujúcich, varlačne prl
buzných melodických tvarov vychádzajt1-
clch z úzkeho intervalového ambitu pri
značného pre vedenie vokálneho partu 
jednotlivých piesn!, ako aj archaický, 
sylabicky s tavaný text, umocnený a kor
dlckým sprievodom klavlra, prezrádza 
autorov prfklon k Ideálu antickej hud
by. Atypické dielo V. Godára nesie zna
ky spontaneity a úprimnosti skladatelo
vej výpovede v súlade so zvoleným ob
sahom llterárneho sujetu. Interpretka 
spevov Hana Stolfová-Bandová naštudo
vala dielo s jej prlznačnou dôkladnos
ťou a nemalou mierou sa zaslQžlla o sil
ný emoctonlálny zážitok. Umelecky naj
presvedčivejšie 'vyznelo premiérované 
dielo Jesenná sonéta pre violu a klawfr 
od Vlfazoslava Kubil!ku v podani Fran
tilka Magyara (viola) a Mariéna Varfn· 
skeho ( klawfr). Osve tlujúca atmosféra 
čistej, expres!vne stavanej a myšllen
kovo logicky zviazanej formy dokázala 
upútať pozornosť poslucháča. Z diela vy
žaruje radost z komorného muzlc!rova
nta. Prostrednfctvom vkusne rozvljanej 
bezprostrednej lnvenčnostl, vytvoril V. 
Kubička dynamickú jednočasfovQ sonátu 
rámcovanú lntrodukčným sólom violy, 
ako ~t záverečnou kód ou. Oalšle premié
rované diela - Klavfrne trlo od Petra 
Breinera (lnterpretovaíť: Pavel Bogacz
llusle, Cudovft Kanta - violončelo, Nor
bert Heller - klavfr ) prezrádza vplyvy 
populárnej hudby. Dielo sa vyznačuje 
komunikaUvnosfou, optimistickým lade
nim široko klenutých melodických cel
kov s romantickým nádychom. Pritom 
je to s tále hudba temperamentná, hravá, 
s pestrým kaleidoskopom nálad. Pod 
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(predsedom medzinárodnej poroty bol 
zaslúžilý umelec Zden!lk Marat) po zá
sluhe odmenila zlatou lýrou polskú spe
váčku Edytu Geppertovll a pleseň Wlo
dlmierza Korcza a Jacka Cygana Aká 
ruža, taký tt-ň. Edyta Geppertová je ab· 
solventkou Chopinove] hudobnej akadé
mie vo Varšave a svoje výrazné spevác
ke schopnos ti naplno využila v plesni 
s dramatickým výrazom a silným melo
dickým nábojom. Aj frska reprezentantka 
Maria Chrlstianová zasRievala presved
čivo pieseň autora Michaela Carwooda 
Naša láska, čo jej po 5. mieste na ver-

posledné premiérované dielo s názvom 
"Tebe" - Styri ldbostni! piesne pre sop
r6n, tenor, flautu, violončelo, gitaru a 
triangel (Interpreti: Eudmila Braunové 
- soprán, Jozef Kundlák - tenor, Ive
ta Jni'fkoYá - violončelo, Vladimir Tom
čányi - gitara) sa podp!sala autorka 
Iris Szeghyová. Výrazným epickým de
jom so scénlcky ladenou hudbou podari
lo sa Szeghyovej vygradovaf pointu do 
kulminačne expreslvnych partU, pričom 
sa autorka nebála využit kontrastné prv
ky hovoreného slova a šepotu ako efek
tov adekvátne umocňujúclch a podčiar
kujúcich kompaktné vyznenie tejto ma
lej "melodrámy". 

Umeleckú dráhu nastupujúca sopra
nistka, štipendistka SHF Lfvia Aghov6, 
začala slubne koncertom v rámci toh
to cyklu (19. mája). Sympaticky sa na 
tomto podujati tiež uviedol v koncertnej 
praxi o niečo skúsenejšl barytonista Pe
ter Subert Mladučká 21-ročná L!vta 
Aghová je typom senzibllnej speváčky 
so zmyslom pre vrúcnu kantilénu. Jej 
prirodzene a nefors!rovane znejúce výš
ky a tóny sQ farebne sý te, lesklé a vy
rovnané. V tomto zmysle najviac sme 
ocenili Aghovej prekrásnu interpretáciu 
troch piesni J. Brahmsa. Menej sa jej 
darilo v dalš!ch dvoch cykloch - krea
Uvne obsiahlom diele A. Dvoféka Plani 
milostné, op. 83 a troch piesňach z cyklu 
Mulkét od S. Jurovskiiho. Tvorivý vklad 
a citová zaangažovanosť, ktoré Aghová 
do s vojej interpretácie v týchto dielach 
vložila, sú nesporné a pre pravého kon
certného umelca nepostrádatelné. Agha
vá svojou muzlkalltou dokázala odsu
nt1ť do úzadia niektoré problémy tech
l\tckélj.o tázu, ktoré sa miestami vyno
rili. Peter Subert zaradil do svojho re
pertoáru známy cyklus piesn! B. Smeta
nu Vel!ernf pfsni. Subertovo podanie sa 
vyznačovalo vrúcnosťou a úprimnosťou 
citu, čo priam vyža rovalo i z gestiku
lácie a mimiky. Rozsahom obsiahle hla
sové dlspoz!cle dovolujú tomuto spevá
kovi zmocniť sa hudobného obsahu v pl
nej emocionálnej š!rke a lntenz!vnej dy
namickej škále. Spevák zaujal kultivo
vanosťou prejavu l pr!jemne znejúcou 
farbou h lasu. Triezvy pohlad a prirodze
nosť vniesol do slovenskou ludovou me
lodikou Inšpirovaných Regrdtskych ples
nl T. Andralovana a Bačovskfch piesn( 
E. Suchoňa. Spolahllvýml partnermi do
tvárajúciml výsledný dojem boli klavi
risti K. Dlbáková a D. Stankovský. 

Na poslednom . májovom koncerte (26. 
mája) dostala prfležitosť vystúplt klavi
ristka pôsobiaca vo Východoslovenskom 
kraji Adrienne Balázsová. Repertoár, kto
rý predniesla, bol dramaturgicky zame
raný na malé hudobné formy, zorlento
vaným poslucháčom dobre známy z roz
hlasových nahrávok (Klenotnica maj
strov) l koncertného pódia. Balázsovej 
klav!rny recitál poukázal na pomerne 
jednostranný výber hudobných skladieb 
s prevahou virtuózneho a zvukomalebné· 
ho prvku ako domlnujllcej zložky v trl
štvrtehodlnovom bloku (F. Chopin, F. 
Liazt, A. Skriabin, D. Sostakovič, E. Su· 
cboft) . I ked Balázsovej klav!rna tech
nika je obdivuhodná (hrala s minimál
nym počtom preklepov, brilantne a čis
to), predsa len sme odchádzali z kon
certu s pocitom prázdnoty a myšlien
kou, že brilancla a vonkajškový efek t 
nemOžu nahradiť vnútornú plnosť a ob
sahovosf toho ozajstne umeleckého a 
tvorivéh o, čo od Interpretácie sdčasný 
poslucháč očakáva, 1 ked sa jedná o die· 
la uznávaných hudobných géniov. 

BO.!ENA DLH~OVA 

kej cene Eurov!zle v Gtlteborgu prinieslo 
1 striebornú Bratislavsktl lýru. Bronz zrs
kala rumunská speváčka Mtrabela Daue
rová s plesňou Vitaj, láska (Temlstocle 
Papa - hudba, Mircea Block - text), 
no ašpirantov na tretie miesto bolo roz
hodne viac. Základnou črtou medziná
rodnej plesňovej sllfaže bola prevaha 
piesn! festivalového typu. 

V medzinárodnej plesňovej s11faž1 sme 
sa v tomto roku dočkali niektorých pri
jemných prekvapen!. Našim spoločným 
prlanim je, aby sme v budúcnos ti na 
Bratislavskej lýre zažili čo najviac po
dobných prekvapen! a počuli omnoho 
viac vydarených plesni od našich au
torov a Interpretov. 
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Trenčln sa zaraduje k tým· mestám Po
važia, ktoré v druhej polovici 18. storo
čia a na začiatku 19. storočia rozho
dujúcim spôsobom ovplyvňoyali charak
ter hudobného diania tejto časti Sloven
s\(a, obzvlášť charakter hudobného re
pertoáru jednotlivých považských miest, 
mestečiek a dedin. 

Okrem farského kostola sa hudobné 
dejiny Trenčlna spájali v zmienenom ob
dobi predovšetkým s kostolom a klášto
rom jezuitov, pôsobiacich v meste už 
od roku 1646; po zrušeni tezultskej re
hole v roku 1773 s účlnkovanlm piaris
tov, ktoré sa datuje po roku 1776. Pre 
mesto to bolo obdobie vlády posledných 
IIJésházyovcov - Jána ( 1766-1799) a 
Stefana (1800-1835), obdobU! stabll1zá
cle mesta. 

V rámci doslaJ realizovanej rekon
štrukcie hudobných dejln Slovenska ob
dobia klasicizmu treba konštatovať, že 
Trenčln má prvenstvo v poznanom roz
sahu hudobnlkov, ktor! sa podielali na 
profllovanl hudobného života mesta. Tre
ba ale tiež dodať, že to, čo o týchto hu
dobnlkoch zatial vieme, nie je uspoko
jivé. S vedomlm tejto skutočnosti sa po
kúsim načrtnúť profll ďalšieho hudob
nlka Slovenska, a to profil A u g u s t I
n a Sme h ll k a, vedúcej osobnosti hu
dobného života Trenčlna obdobia klasi
cizmu. 

<Údaje o A. Smehlikovl tradované v hu
dobnej literatúre sú nepresné. D~teraz 
uvádzaný rok 1764, ako rok Smehllkov
ho narodenia, sa opieral o záznam mat
riky zomrelých. Novšie výskumy E. Cer
vaňovej - na základe Katalógu členov 
piaristického rádu v Uhorsku - prinies
ll zmenu v rodných, resp. krstných dá
tach Smehllka: 30. november 1765. 

POvod Augustrna Smehlika - rodným 
menom F r a n ti š k a - siaha na Mo
ravu, do okolia Olomouca. Presné mies
to narodenia zatial nie je známe; prá
ve tak nevieme nič ani o detstve a ro
koch mladosti tohto hudobnlka. 

Ako 23-ročný vstúpil F. Smehlik dňa 
3. septembra 1788 do rehole piaristov 
a prijal rádové meno Augustrn. Pod tým
to menom sa stal aj známy v literatúre. 
Meno František Smehllk, ako meno ďal
šieho hudobnlka, sa doposlaJ - v súvis
losti s hudobným dlanlm Trenčlna -
uvádzalo teda mylne. 

Miestom prvého pobytu A. Smehlika 
bol kláštor piaristov v Podollncl. Sem 

(Pokračovanie z predchádzajt1ceho člsla) 

Pre dobrého huslistu je kvalita vlast
ného tónu najdiUelitejlla, hoci sa nedá 
naučiť. Tón je vrodenou zálelitosťou, 
molno ho len zlepliť správnym itddioa. 
Huslista sa musi naučiť počúvať sám se
ba. Kvalita tónu závisl v prvom rade 
od pôvabu a krásy zvuku. Tiež od schop· 
nosti hrať vydržiavané, dlhé tóny a Ich 
nepočutelného vzájomného spájania. A 
napokon od predlžovania šlrky každej 
noty, od predlžovania jej exaktných zvu
kových hodnOt. Reputáciu huslistu ne
určuje jeho zručnosť v čo najkratšom 
čase zahrať čim viac nôt - čo by bola 
samoúčelná virtuozita - skôr jeho tep
lý, široký spevný tón ( kant1léna), samo· 
zrejme, prispôsobený muzlkantskému ob
sa hu Interpretácie. Najťažšie problémy 

Nlcol6 Paganini na vrchole svojej slávy 

· bývajú zdanlivo lahké: nepočutelná vý
mena sláčika medzi jednotlivými s truna
mi, a lebo nepočutelné nasadenie sláči
ka v pianissime. 

Slávn i hus lis ti pri skúšanl hus lef naj
prv zisťujú ich zvukov~ vol\1men, čiže 

Prínos AUGUSTINA SMEHLIKA . . . . 

siahajú tiež doložlteJné začiatky Smehll
kovej angažovanosti v prospech hudby. 
Druhým miestom jeho účinkovania bola 
Nitra, kde v rokoch 1797-1800 vyučo
val na plarlstickom gymnáziu. Trenčian
sky kláštor piaristov sa stal po roku 
1800 tretlm a posledným pôsobiskom toh
to rádového hudobnlka. Literatúra uvá
dza, že bol 19 rokov magistrom na tren
čianskom piaristlckom gymnáziu, z toho 
15 rokov vyučoval hudbu a rétoriku. 
Trenčln sa stal napokon - dňa 24. má
ja 1844 - aj miestom smrti Augustina 
Smehlika. 

Z mnohostrannej hudobnej činnosti A. 
Smehlika najprebádanejšle je jeho účin
kovanie ako vedúceho chóru trenčian
skeho piaristického kostola. Z pozlcie 
funkcie r eg e ns c h o r i h o profilov al 
Smehlik nielen hudobný repertoár svoj
ho rádového ohrámu a mesta Trenčl
na, ale prostrednlctvom značného do
bového hudobného vplyvu tohto mesta, 
formoval hudobne pomerne široké teri
tórium. 

Pôsobenie A. Smehlika vo funkcll re
genschoriho malo svoje kladné 1 zápor
né stránky. Pozltlvnym prlspevkom 
Smehlika bola ·- v celoslovenských do
bových reláciách vzácna - repertoárová 
syntéza hudobnej tvorby európskych 
skladatelov s tvorbou domácich kompo
nistov. Súbor hudobnln, ktorým A. Smeh
lik počas viac ako 40-ročného pôsobenia 
v Trenčlne disponoval, tvorilo vyše 700 
skladieb. Materiál zahrňoval tvorbu tak
mer 120 skladatelov. Okrem čelných re
prezentantov dobového hudobného vý
voja a skladatelov druhej a trete j vý
znamovej kategórie, sa hrali v Trenčlne 
- práve Smehllkovou zásluhou - v po
merne velkom rozsahu diela na Sloven
sku pôsobiacich auťorov : Jána Fučlka, 
Tobiaša Františka Fučlka, Františka· Hr
dinu, Jozefa Kossovitsa, Jána Liningera, 
Alojza Schliesztera, Norberta Schrelera 
a ešte ďalšieh. 

Ako negatlvum treba hodnotiť počia
točnú, pomerne lntenzlvnu Smehlikovu 
orientáciu - na v tej dobe už štýlovo 
neaktuálnu - tvorbu skladatelov Mora
vy a Ciech, obzvlášť na diela D. Bross-

manna. Smehlika a Brossmanna spá
jala nielen rovnaká národnost, ale i 
prlslušnost k rovnakému rádu. Zatial čo 
sa hudobný vývoj Trenčlna v 70. až 90. 
rokoch 18. storočia velmi pružne napájal 
na stále silnejt1.ci vplyv viedenského hu· 
dobného klasicizmu, zmienený počiatoč
ný repertoárový konzervativizmus A. 
Smehlika pôsobil retardujt1co v procese 
progreslvneho napredovania hudobnej 
repertoárovej orientácie chóru kostola 
trenčianskych piaristov. 

Závažným - opäť v celoslovenskom 
meradle - bol Smehlikov prlnos k se
kularizácll dobového hudobného života 
Slovenska. Napriek prlslušnostl k rádu 
a p e d a g o g l c k é m u pôsobeniu na 
rádovom gymnáziu sa A. Smehlik vel
kou mierou zaslúžil o uvádzanie dobovej 
svetskej . najm!\ inštrumentálnej hudob-

Autograf Augustina Smehllka 

nej produkcie. Dokladom toho je, okrem 
Iného aj fakt, že profánne diela tvoria 
bezmála polovicu všetkých Smehllkom 
signovaných alebo odpisovaných diel dnes 
známeho notového fondu trenčianskych 
piaristov. Prlležitost, aby zaznievali mno
hé sinfónle, symfónie, concerto, diver
timentá, komorná hudba a ešte mno
hé Iné svetské diela, nachádzal Augus
tin Smehllk v chrámových, najmä však 
v mlmochrámových vystt1penlach chóru 
a orchestra študentov piaristického uči· 
lišta. 2ial, činnosť tohto hudobného 
združenia, ktorého vznik sa datuje ro
kom 1777, nie je dosial náležite preskt1· 
maná. Málo vieme aj o charaktere vy· 
učovaclch metód a dosahovaných výsled· 

Taiomstvá zvuku hUsieľ 
nukov6 nosnosť. Vedia, že husle nesmú 
preforslrovat, preto skt1šajt1 najmä krá· 
au zvuku. Pritom tvoria tón tak, aby 
struny vibrovali aj po sňatl sláčika. Ked 
sa hrá na strunách prlliš silno, Ich kmi
točet sa tlm!, niekedy dokonca celkom 
prerušuje. Na dobrých husliach spravidla 
slabifm ťahom sláčika dosahujeme väi!
liu intenzitu zvuku, lebo zvukov6 nos· 
nosť určuje kvalita nástroja. ( Emll Herr
mann hovorieval "kvalita nes ie" (Quali
ty carrles). Treba hladat najlepšiu stred- ' 
nú cestu, pravda, dobré husle vyžadujt1 
aj pevnt1 ruku. Mnoh! známi umelci pri
znáva jú (najčastej šie len v lntlmnom 
kruhu l , že Im velmi dlho trvalo, kým zo 
svojho nás troja vyťažili maximum. 

Slávni huslisti neradi hovoria o hus
lovom umeni - výnimky potvrdzuj(! 
pravidlo - a skoro nikdy o zvukových 
vlastnos tiach slávnych husie!, na kto
rých sami hrajú. Zrejme vedia, aký je 
pre nich dôležitý nástroj, ktorý vychádza 
v ťístrety Ich umelec kému temperamentu, 
Ich tónu a technike. Preto nechct1 svoje 
nástroje rozpitvávať. Tak to bolo vždy. 
Leopold Mozart, Dittersdorf, Spohr, Szi
geti a Flesch nespomlnajú a ni slovlč
kom vo svojich knihách tajomstvo hus
lového zvuku. Spohr podrobne opisuje 
ako mu ukradli guarner ky, no nespoml
na, ako zneli. Samozrejme, velkl sólis
ti potrebujú značné umelecké sebave
domie, a by mohli byt vždy úspešn! a 
preto hovorievajú, že ako znejt1 ich ná
stroje, vie a j ta k celý svet. No nehovo
ri sa o tom aj preto, pretože slovami 
nemožno opfsať zvuk tónu, práve tak, 
a ko nemožno exaktne oplsat chuť vlna. 
Velkf sólisti neradi vidia, ked sa po
.zornost z ich hry prenáša na vlastnosti 
Ich nástrojov, ktoré !m pomáhajt1 pri 
zvukovej kráse reprodukcie. Pri ro:tJlovo
roch so slávnymi hus lis tami je pravid
lom, že neradi hovoria o svojich nás tro
joch. Dajťí nám Ich do ruky, niekedy 
vám dokonca dovolia na nich hrať (čo 
sa neodporúča, pretože potom husle 
nikdy neznejú tak dobre ako znel! v ru
kách sólis tu), no lntlmnu a nalýzu hu
s leJ odmietajú. Takmer každý z nich h rá 
na s tarých talianskych hus liach. 

Dr. Frederlck A. Saunders, profesor 
fyzi ky na Harvardskej univerzite, skt1mal 
sláčikové nás troje, pričom zaznamenáva l 
Ich kmitočet. Raz s l da l zahrať za opa· 
nou na s tradivárkach "Slávik" z r. 1717 
a na dvoch nových husliach. Prišiel k 
nasledovnému uzáveru: "Nové hus le sú 
pri hranf ,.tvrdšie" ... " Tento mechanic
ký rozdiel má na huslistu sllný psychlc
k~ vplyv. Ked prfd e ku h ro tu sléčlk ll . 

pri výmene ťahu prltlačl sláčik velkou 
silou. Staré husle "spievajd" o lllomok 
sekundy skôr ako nové. V rýchlych pa
sážach, ked sa jednotlivé noty ozývajú 
len zlomok sekundy, rozhoduje už se
bamenšia tvrdosť o tom, čl sa huslisto
vi podari vysloviť každú notu. Pre hus
listu je preto ozva nbtroja najdôlelltej· 
iia, dokonca dôlelitejiia ako kvalita 
zvuku. Pre neho majt1 drahé husle svoju 
adekvátnu hodnotu. Pre poslucháča, kto· 
rý nepozná tieto ťažkosti, by takťíto hod· 
notu zaiste nemali. Skúsený huslista po· 
čuje ako poslucháč, čl sa každá nota 
Jahko ozýva. Tiež si je vedomý, ako vel
ml s tarý nástroj pomáha umelcovi pri 
hranl. Takémuto poslucháčovi sa zdá vy· 
soká cena nástroja pr)meraná. Naproti 
tomu priemerný poslucháč, bez chladu 
na svoju muzikalitu, nerozozná majstrov
ské husle z Cremony od dobrých nových 
husi el. 

Amatér! a zberatelia, ktorl netH!Inku· 
jt1 verejne, majt1 Iné dôvody pre kt1pu 
vzácneho nástroja ; t1lžbu mať umelecké 
dielo, ktoré vzniklo pred stáročiami v 
rukách velkého majstra. Nástroj s vlast
nou históriou a rodokmeňom. Predovšet· 
kým im však zálež! na onom zvláštnom 
čare, ktoré umelecké dielo zlskava ve
kom. Nepochybne aj nuk starfch husle! 
má uri!it6 aknstlck6 patinu. 

úsudok na tón huslel sa meni 1 s ve
kom. Mladi husllsti obdlvuj1l najm!l svie
tivý, strhujúci zvuk vyššlch strt1n, vz ru· 
šujúce tOny v najvyššieh polohách na 
e strune. Starš! hudobnlcl pri sk1lšanl 
husteJ hrajú lnštinktlvne na spodných 
s trunách, hlavne na d strune vo vyš· 
šlch polohách. Pre nich st1 najdOležlteJ· 
šlm fa ktorom tónových kvalit. Tieto tó
ny nes m\1 znieť slabo. Musia mat tmavý, 
obsažný zvuk. Aj g struna je velmi dô
ležitá, je základom celej tónovej štruk
tt1ry. V Ideálnom prfpade by mal byť 
prechod zo struny na strunu celkom ne· 
rozoznatelut, podobne ako pri hlasových 
registroch dobrého speváka. SUa zvuku 
a vyrovnanosť musia siahať od prálldnej 
g struny al po najvyiile tóny na e stru
ne. Isteže nie všetky staré nás troje ma jt1 
takéto vlastnosti. 

(Zo zahraničného prameňa) 

P. S. Tolko z celoživotných s kt1senostl 
známeho amerického odbornlka a hus
lis tu, ktorý mal šťastie osobne poznať 
dve generácie svet oznámyc.h sólis tov 1 
huslových znalcov z viacerých kontinen
tov. Kvôli svojej velkej celoživotnej lás
ke - husliam - precestoval všetky sve
tové metropoly, a by sa mohol s tretnút s 

koch A. Smehllka vo funkcii učlteta hud
by trenčianskeho piaristického gymnázia, 
ktort1 zastával po roku 1800. 

S pedagogickou činnosťou, ale aj s 
funkciou regenschorlho, st1vlsela Smeh
likova skladatelsko-a ran ž ér s k a prá· 
ca. Viaceré - z obdivuhodného množ
stva Smehlikom vyhotovených odpisov 
hudob~ýc.h diel, ktoré ho zaujall 
upravoval miestnym potrebám a nové
mu účelu použitia. Podla zisteni E. Cer
vaňovej, postupoval takto napriklad v 
dielach tanečného a variačného typu, ale 
aj v drobných komorných skladbách. 
Smehlikove zásahy do štruktúry diela sa 
tu týkali hlavne sprievodných hlasov, 
pri odplsovanl partov ktorých uplat
nil aj svoju hudobnt1 predstavu. 

Hudobnou literatúrou uvádzané údaje 
o Smehlikovej vlastnej s k l a d a te I
s k ej činnosti, nie st1 doslaJ spoJahll
vo doložené. Problematickým prvkom je 
spOsob akým Smehllk označoval na ti
tulných listoch možné vlastnlctvo hu
dobniny, ale aj možné Smehllkovo autor· 

stv o skladby, uvedenej na prlslušnej ti
tulnej fólii. Protiargumentom doterajšlclr 
nepresvedčlvých úvah a jedinou spoJahll· 
vou cestou riešenia problému môže byt 
iba dôsledná Identifikácia diel predpo
kladaného Smehllkovho autorstva {s vy
lt1čenlm autorstva iného skladatela) a 
na ňu nadvl1zujt1ca štýlová analýza. 

Napriek mnohým zatial nedoriešeným 
otázkam, ktoré súvisia s biografiou a 
vykonaným dielom Augustina Smehllka, 
je Isté, že patrU k tým osobnostiam, na 
ktoré je nutné v procese odkrývania 
hudobnej histórie Slovenska opätovna 
upozorniť. 

DARINA MCDIA 

najuznávanejšlml expertmi, alebo aby 
mohol vidieť a počuť niektorý zo sláv· 
nych nástrojov v rukách nemenej sláv· 
neho umelca. Jeho názory st1 preto za· 
merané v prvom rade na nich 1 keď ma· 
jt1 v podstate všeobecnú platnost 

Aj u nás každý hudobnlk (l amatér) 
hrajúci na sláčikovom nástroji, sa usl· 
luje zfskať pre seba čim najlepšie zna· 
jt1cl nástroj a pri každej prlležitostl ho 
rád porovnáva s Inými. Jeho situácia je 
komplikovaná tým, že na Slovensku 
krásne znejúcich, súčasne vzácnych sta
rých majstrovských nástrojov je velmi 
málo. Väčšina z nich preto hrá na no· 
vých husliach, alebo na továrenskom né· 
s troji s falošnou nálepkou niektorého 
z husliarskych koryfe jov. Mnohé z tých· 
to sláčikových nástrojov ma jú v prvom 
rade "velký" tón. Nemožno sa preto ču· 
dovať , že Intenzita zvuku sa s tala hlav· 

Antonio Stradivari: posledné husle "La
butia pleseň" ll roku 1737. 

Snfmky: archlv autora 

ným, žial, nesprávnym kritériom pre 
mnohých našich hudobnlkov. KvOII nej 
neraz obetujt1 všetky dôležitejšie akus· 
tlc ké vlas tnos ti nástroja , spomfnané v 
tomto článku. Kto s l h o pozorne preč!· 

ta a bude sa držať jeho obsahu aj V• 

praxi , čoskoro zisti vše tky svoje doteraJ· 
šie omyly a bude sa mOct v budúcnosti 
le~le orientovať. A to chcel zaiste aj 
autor. 

MJKULAI KRIIil.lX 


