
VIl. ZJAZD SOVIETSKYCH SKLADATHOV 
Moskva žila od l. do 5. aprí

la t. r. závažnou udalosťou -
zjazdovým stretnutím členov 
Zväzu sovietskych sklada telov. 
Ako vždy, býva to velká uda
losť , o ktorej sa denne piiie, 
ktorá sa priebežne komentuje 
v rozhlase a televízii, ktorej ko
runu dodáva stá la pozornosť 
najvyššieh predstavitelov so
vietskeho štátu. Už v úvodný 
deň sa zúčastnila zasadnutia 
v Kremelskom paláci delegácia 
strany a vlády na čele so sú
druhom M. Gorbačovom. Bolo 
to pre nás neobvyklé vzruše
nie, ked celá politická repre
zentácia počúvala hlavný refe
rát generálneho tajomnlka ZSS 
slídruha Tichona Chrennikova 
a bola pritomná i na časti dis-
kusie. ' 

slovené myšlienky sa ml zdali 
logické a pravdivé. 

cie. Kaldá národná republika 
má svoj bohatý hudobný li
vot, svojich dokonale pl'Qfesio
nálne vyi kolených skladatelov 
a vietko to, čo charakterizuje 
kultúrne bohatstvo. Nový his
torický jav spočíva v tom, le 
dobre vyškolená mladá a stred- • 
ná generácia skladaterov men
šfch zväzových republik dosa
huje pozoruhodné výsledky pri 
vyhraňovanl národného hudob-
ného myslenia, pričom sa vidy 
počfta s určitou nadväznosťou 
na vrcholné zjavy minulosti, no 
nie je to zévislolt' otrocká a 
zväzujúca. Počul som napr. 
skladbu turkmenského sklada
tela Sachidlho, alebo niektoré 
skladby azerbajdlanských, bai
k irských, gruzlnskych, kazach
stanských a Iných skladatelov, 
kde tento proces je uvedome
lý a obecenstvo to prijlma ako 
nové posolstvo do svetovej hud
b)'. 
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Zjazdu prikladajú v ZSSR 
viics& význam ako u nás. Dele
g6ti prichádzajú na zjazd s ve· 
domim, že bude dosť priestoru 
na výmenu skúsenosti a pred
iolenie návrhov na riešenie 
niektorých celospoločenských 
otázok. To sa l viac razy sta
io, keď predstavitelia i men
šlch ná r odov predložili niekto
ré návr hy, ktoré majú závalný 
celospoločenský význam (vý
stavba nových koncertných sie
nl, systém hudobnej výchovy, 
starostlivost o kultúru na SD

vietskom východe) . 

V sovietskej hudbe nie je 
dnes potrebné velmi zdôrazňo
vať boj proti západnému mo
dernizmu. Doba a vývoj pomá
hali rozrleiiť mnohé tieto otáz
ky a upevňujúca sa Unia hu
dobného myslenia reprezento
vaná Sčedrinom, Schnitkem, 
Kančelim, Petrovom, B. Cajkov
ským, Eiipajom, Skorlkom a 
mnohými inými sa ukazuje ako 
nosná a pri vietkej nadväznos
ti na tradlciu moderná. Je to 
zaujlmavý historický úkaz, keď 
sa členstvo zjednoti v názo
roch a povaluje tento spoml
naný prúd za význačný, ba 
mol no i za rozhodujúci. Korekt
nosť referátu súdruha Chrenni
kova spočlvala i v tom, le s 
úctou hov.orl o s tarilch tvor
coch, ktor! majú ul dlhill čas 
ustálený svoj akla da tefský ru
kopis, no presadili sa a hrajú 
významnú úlohu v jednotlivých 
národných kultúrach (Takta
kilvlli , Sviridov, Tamberg, Ka
ba levski j, Mačavariani, K. Ka
rajev a i.) . Je to prlkladné 
myslenie i pre nás, nakofko 
niekedy bývame v rozpakoch, 
akú mieru uznania máme pri
súdiť starliim tvorcom. 

Na otváracom koncerte pre
hliadky, konane j v rámci zjaz
du, odznelo li romanci D. Ka
balevského nazvaných Cas, 
XVI. symfónia tatárakéllo skla
datefa N. !iganova, V. sym
fónia A. Elpaja a Il. koncert 
pre violončelo a orchester T. 
Chrennikova. S6 to diela, ktoré 
sa opierajú o velk6 ruskú tra
dielu , ma j6 vlak P*'~fektn6 u
meleck6 techniku a najmä 
Elpaj zapôsobil mimoriadne sil
ne. 

Delegácia Zväzu československýc h akladaterov na VII. zjazde so
vietskych skladatelov. 

Referát súdruha T. Chrenni
kova vychádzal zo sovietskych 
podmienok a s hlbokým citom 
pre pravdu a nevšednou lás
kou k tvorivému člnu predlo
~•1 obraz hudobnej situácie v 
Z.~!>R . Bolo tom prakticky všet
ku, čo delegáti očakávali. Vy
snko hodnotil prlnos soviet
sKych umelcov pre sovietsku 
~puločnost'. Viac razy zdôraz
nil nezastupitefnú s ilu soviet
akej hudby o !leto estetické 
my•lienky doložil vldy mnol 
stvom prikladov. Referát sa 
vracal k menám najzaslúlilej
ilch skladaterov, ktorých vý
znam spoločnosť citi a uznáva 
a ktorých t reba pripomlnať pri 
rôznych prlležitostiach. Hoci 
ddruh Chrennikov nikde ne
vyzdvihol hlavné vývojové 
trendy, predsa bolo jasné, že 
sa prikláňa k názoru osobit
ne si uctiť tých skladatelov, 
klorl rozvijajú vlastným mys 
tenlm odkaz Prokofieva, Sosta
koviča, Chačaturiana , Miaskov
ského a ďalšieh. Soviets ki tvor
covia si udržujú hlboký tvori
vý vzťah k ruskej národnej 
klasike a v niektorých žánroch 
nepovažu jú tento odkaz za vy
terpaný. Hlavný referát sa 
vracal k te jto danosti a vy-

Referát súdruha Chrennikova 
sa dalej venoval jednotlivým 
iánrom a a pozoruhodnou isto
tou znova opakoval nenahradi
tefný zástoj jednotlivých ob
lasti hudby v llvote človeka 
a osobitne v sovietskej pospo
litosti národov. Osobitné mies
to tu majú sovietski koncertn! 
umelci a vedci, pričom Tichon 
Chrennlkov zdôrazňoval ne
zastupitelnú nadväznosť tých
to i pecializácii. 

Hlavný referát prijalo audi 
tórium s očakávanou pozornos
ťou o nečudo, le aj oflcl6lna 
diskusia, ba a j kuloárové de
baty vychádzali z jeho myl
lienok. Pociťovala sa tu tá no
vá a tmosféra, ktorá po XXVII. 
zjazde KSSZ nápadne ukazuje 
svoje vývojové prednosti. Tvor
cov zaujlmajú otázky eite väč
šieho dopadu hudby v spoloč
nosti, otázky leplle j práce roz
hlasu i televlzle, otázky filmo
vej hudby a jej väčiej umelec
keJ sily, otázky výstavby no
vých koncertných sieni a di
vadiel, najmä na sovietskom 
východe a vôbec vletko, čo by 
malo kvalitatlvne ovplyvniť hu
dobný !ivot Sovietskeho zväzu. 

V diskusii vystúpili predsta
vitelia viacerých národných re· 
publlk a tu ai človek uvedomil 
epochálny význam novej situá-

Keďle s6časne sa konalo 
vidy päť koncertov, nemohli 
s me vera naplánovanej hudby 
vypočuť, aviak .,burza hodno
tenia" prebieha la v kaldej vor
nej chvili; zlskall sme tak rad 
hodnotiacich správ, ktoré sme 
ale nemohli overiť vlastnou 
sk6senosťou. 

Pre hliadka novej tvorby bo
la Impozantná. Zväzové repub
liky a autonómne oblasti mali 
tu svoje reprezentatlvne zastú
penie, čo vytváralo molnosť 

počuť v znej6cej podobe .,hud
bu Sovietskeho zväzuu. Je to 
komplex obrovského rozsahu, 
zhromaldenie a vzájomné ume
lecké ovplyvňovanie stoviek 
skladatelov, nepredstavitelne 
široký prúd talentovaných Ju
dl a stoviek umeleckých pro
gramov, ktoré prelina marzis
tlcko-leninaká estetika. V tom
to sa dnes so Sovietskym zvä
zom nemôle merať ! Iadna Iná 
krajina a nebude dlho tnať, 
a by hudba jednotlivých soviet
skych zväzových republik zača 
la elite viac prenikať na sveto
vé koncertné pódiá. Bude to 
historická nevyhnutnosť rovna-

kej ally, ako nevyhnutne upev
ňuje socializmus avoje pozfcle 
vo svete. Kto má Judskú a u
meleck6 prlpravu pre túto si
tuáciu, ten sa musel potellťl 
Nič tu nie je u'nlformované, so
vietskou hudbou priebejne ide 
vera čiastkových modelov, kto 
ré ovoruj1í svoju 6nosnosť a 
hfadaj6 svoju 6čiaoosť jednalt 
vo svojej národnej kult6re, jed
nllk v ilirokom sovietskom spo
točenslve. 

T)plckou črtou vietkých kon
certov bola vysoká interpretač
ná úroven. Symfonické a zbo
rovú telesá, komorné súbory i 
161ist1 preukázali na tejto pre
hliadke nevledne vysokú 6ro
veň. S6listl Interpretovali zve
rené party (l tie najnáročnej
i ie!) spamäti, orchestre z jed
notlivých republik sa nelilill 
od moskovských, oddanosť jed
notlivým partltúram bola do
konolá. Sovietsky zväz tu m6 
ucelený potenciál, stále sa roz
vi jajúci. pritom vekovo mladý 
a predchnutý silou vlastenec
t\'a u zodpovednosti. 

Novozvolený generálny ta 
jomník ZSS Tichon Chrennikov 
prijal v dobe zjazdu českoslo
venski delegáciu a spolu sme 
podpísali predllenle platnej 
dohody o spolupráci. Je to člo
vek, z ktorého priam vylaruje 
moderné cltenie doby i ume
nia, tvorca zapálený pre roz 
voj socialistického umenia, cit
livo vnlmaj6ci svoje zväzové 
prostredie a prácu svojich ko
legov. 

Po skončeni zjazdu stretli sa 

delegácie socialistických 116-
tov, aby sa jednak informovali • 
o jesennom stretnuti v Prahe, 
jednak sl určili najbllllle cie-
le a náplň spolupráce. Na ná
vrh s6druha Chrennlkova 
stretn6 sa predstavitelia socia 
llatických skladatelských zvll
zov na bud6ci rok v Moskve, 
z6častnla sa medzinárodného 
semlnira o význame Velkej ok
tóbrovej revol6cie pre hudbu 
a budé uvalovat' o ďallfch for
mách lntenzivnejlej apoluprá
ce. 

VIl. &jazd sovietskych skla
datelov mal hlboký význam J 
pre zahraničie. Ukázal priro
dzenosť cesty umenia v soci&· 
llstlckých krajinách, velk~ 
molnostl umelcov v tejto epo
che, vefký význam ltátu pri ur
čovani rozvojových trendov, J 
to, ako sa finančné investlcle 
účelne vracaj6 vo vzdelanosti 
rudi. Vietko sa prelina lo a viet 
ko volalo k zamysleniu nad 
tým, fo si môle dovoliť socia 
lizmus " sovletskyl:h podmlen· 
kach a čo sa môle dosiahnut 

l 

u n6rodov, ktoré molno pred 
70- 80 rokmi boli pred záni
kom. Navyie celý zjazd 111 z 
vedomia, že a6druh Gorbačov 
poctil jeho konanie svojou 
osobnou prltomnosťou a chcel 
by sa niekedy v bud6cnostl 
.. hlbiie zorientovať v hodno
tách sovietskeJ hudobnej vzda. 
lanotui ". 

ZDENKO NOVACEK, 
prP.d~eda Zväzu českoslo 
vensk9ch s kladatelov 

Prehliadka slovenského· koncertného umenia v žiline 
v rámci slovenskej umeleckej tvorby má interpre

wčné umenie v9sostné posta venie. Najmä v posledn om 
desatro!':l jeho prenikavé úspechy na medzinárodn9ch 
koncertn9ch pódiách svedčia o a ktivitách, ktoré prispe
ll do celkovej kvallfikácie slovenskej kultúry. Desia tky 
sólistov , komorn9ch zoskupenl i súborov predstavujú 
všetky skupiny nást rojov v obsiahlom dosahu najrOz
nejšlch hudobn9ch druhov a žánrov. Vďaka kvall tn9m 
d lnlciatlvnym interpretom sa ,na koncertnom pódiu pre
sadlll 1 málo frekventované .,neohybné" nástro1e typu 
pozauny, kontt·abasu atd. 

Interpretačnú úroveň mlad9ch generácii každoročne 

sleduje Prehlladka mlad9ch koncertn9ch umelcov v 
Trenčianskych Tepliciach. Vyhranené osobnosti tejto 
umeleckej s féry dos tali pred Osmlmi rokmi prlležitos t 
na podobnej prehlladke v Ziiine - sldle Státneho ko
morného orchestra. Ziiinská prehliadka svojim charak
terom, postavenim a poslanlm by mala tvoriť pendant 
skladateľskej prehlladky - . Týždňa novej slovenskej 
hudobnej tvorby, a s takou vl\žnostou je po trebné k nej 
dl prlstupovnf. l keď a j tu interpreti sú vlastne prv9mi 

tlmočnlkml noviniek, je to predsa len prezentácia s 
úzkou špeciallzáclou na jeden š t91 doby , v zúženejšom 
prls tupe na dielo toho-ktorého autora. Na rozdiel oc;l 
toho prehliadka v Ziline dáva priestor každému zú
častnenému prezentova ť sa v širšom, profllovanejšom 
zábere polorecltálu. V podstate tu dostáva možnost v9-
beru .,svojej" skla dby , autora, a to zväčša v klasickej 
s tavbe progra mu. V rámci t9ždennej preHliadky -
Osmich koncertov a pätnástich polorecltálov - možno 
si vytvorjt obraz o úrovni koncertného umenia v sú
časnosti a navyše vo vzájomnej konfrontácii vyšpeci
flkovat kvall ta tlvne ukazovatele nielen v radoch umel
cov, a le 1 vo všetkých zainteresovaných inštitúciách 
(Slovkoncert , Zväz slovensk9ch sklada telov. Štá tny ko
morn9 orchester Zilina, Dom kultúry ROH Zl ll na ), kto
r9ch podiel na tejto a kcii by ma l by t samozrejm9. V pru 
xi v~ak narážame na nedotlahnutostl v organizačnej 
[plagá ty , oznamy, zapojenie š kôl ) l d rama turgic kej sfére 
kultúrnej ak tivity mesta [poslucháčsky neúnosné viac
násobné vystúpenia t9ch ist9ch Interpretov v Zillne v 
krátkom časovom obdobi). v zosC1ladenr kultúrnych po 

, 

duja tl [ Ich kolldovanie v rámci d t'a - Elán, Lipa , Stát
ny komorn9 orchester). v podnletenl záujmu pub Ilka 
(konzervatoristi, KPH. r:Su atd.). Napriek viacer9m ne
dos tatkom, najmä vo v9ch ovnom pôsobeni na mla99ch 
poslucháčov, VIII. ročnlk Preh liadky slovenského kon
certného umenia možno označlf za umelecky vyrovna
n9 a dramaturgicky obsažn9. Vystriedall sa na ňom -
od sólistov cez partnerské dvojice , malé združenia až 
k velkému zborovému, čl vokálno-inštrumentáin emu zvu
ku - umelci z celého Slovenska. Jedná sa o širšie ge
neračné zastúpenie - od mladého vltaza Interpretač
nej sútaže SSR v B. Bystrici r. 1985 až po na jzrelejšle 
umelecké osobnos t-i. Ciel všetk9ch však bol jednotn9 -
maximálna prezentácia hodnOt , ktor9ch sú spolu'tvor
cami. Preto možno globálne o tom roč niku poveda t . 
že v zóne umenia posunul latku náročnos t i k dalšlm 
tvoriv9m č lnom. V poroV"nanl s predoš l9m! ročnlkmi s11 

pohyboval s kôr v kvalitatlv nej vyrovnanos ti. 

1 Pokra!':ov tsnie n1.1 3. s tr 



• 
STACCATO 
• ZA PAVLOM SKALOM. Dňa 

Z2. mar~:a t. t'. skončila sa pl'l tra· 
slckej autonehode ll'rotn6 plíť re
daktot'a Hudebnich ro1bledii PhDr . 
t'n la SkAla, hudobnéllo kritika , 
publicis ta, orsani:IIAtora hudobn é· 
ho ll'vota a talentovaného muli· 
kol6ga. Elte tri dni pred tou ne
ilfas tnou sobotňajioa autonehodou 
eme 1 nim hovorili. Ako ddy, s 
radosťou sl6bil recen1orat' pre 
Hudobný llvot prehliadku norej 
českej hudobnej tvorby. Prbe to
to yt1namné podujatie českého 
hudobného !Ivota pre nii časo
pis v posledných rokoch pravi
delne recenzoul. !ial, n6i ddy 
ochotný, dochvllny a perfektný 
český kolega avoj ostatný prfspe
t ok pre nás ul nestihol napisat'. 
Stratili sme Y ňom jedného 1 DJlj
lllri6znejiich spolupracornikov. 
Cest jeho pamiatke! (Redakcia 
Hudobný !ivot) . 

Dr. Pavel SkAla, rod6k 1 Lito
myi le (2. 10. 1943), absolroYBl 
Stredn6 odborn6 ekonomick6 iko
lu Y Prahe a potom hudobn6 r e
du na Karlovej univerzite, kde Iii· 
kal titul promovaného historika 
a nedávno doktora filozofie. S re
dakciou Hudebnich rolhledu bol 
spätý od 15. novembra 191i7, a aj 
ked po prevedeni predch6d1ajú· 
~:eho itrnbťdennika na mesačnik 
musel ju pre jej redukciu načas 
opustiť, zostal jej najbliliiim spo
lupracovnlkom s neuveritelnou 
pracovnou výkonnosťou vlastne 
oepre trllte. Medzitým pracoval 
ako r edaktor v Supraphone, cen 
né skúsenosti v organizačnej prA· 
cl ziskal na sekretari6te Medziná
rodného hudobného festivalu 
Pralsk6 jar, kde uplatnil svoj roz· 
hlad sk6seného znalca 11 glos6to· 
ra nálho hudobného !Ivota, svoje 
organizačné s chopnos ti i jazyko
Yé vedomosti. Tu som osobne a 
zblizka spoznal jeho obrovskú po
hotovosť, mimoriadnu pracovn6 vý
konnosť, schopnosť rý~:hlej orlen· 
tá lie v zlolltých programových O· 
t6zkach, umenie jasne j a presnej 
iltyllzácie a odvahu popasovať sa 
11 akoukolvek úlohou a lebo prob
lémom, hoci sa s nim s tre tol tre · 
bá'ra po prvýkr6t. 

Najvlastne jiiim Sk6lovým posla· 
nim a 16skou vllak bola lurnalis 
tlka, redakčné prAca . Preto ·sa 1. 
febru6ra 1977 do redakcie Hudeb
nlch r ozhledu vrátil natrvalo. 
Zväz českých skladaterov a kon· 
certných umelcov taktie! rýchlo 
zistil jeho organizačné schopnos
ti a zveril mu od l . j6na 1980, 
popri redaktorských povinnos
tiach, funkciu ved6ceho koncert
ného oddelenia. Taktie! tam vy
konal mnoho z6slulncj organizač · 
nej a sčasti i dramaturgl~:kej pré· 
ce. Do Hudcbnfch rozhledil., Ll· 
dovej demokracie, Hudobného ii· 
vota a mnohých ďalšieh časopi
sov napfsal SkAla rad vecných, zé · 
sadných a poučených kritik, ana 
lýz a stati. Vyznal sa rovnako 
dobre v oblasti vAlnej i populár· 
nej hudby, vedel i komponovať a 
araniovať, hral na niekolkých ná · 
s t rojoch, čo mu umolňovalo spo
lupracovať napriklad s Ivanom 
Mlidkom, plzenskou Kozlovkou, pi· 
sal hudbu k filmom. Predovšet· 
kým vlak bol veselým, priamym 
a yt.ipným človekom, vz6cnym ko· 
logom, ktorý v redakcii dok6zal 
zastúpiť, ak bolo t reba, l grafika. 
Predčasne pretrhnutý llvot zasta
vil nečakane a náhle Sk61ov roz
let práve v čalie, kedy vedra viet
kých týchto činnosti pracoval na 
rade d aliich z6valných áloh. Me· 
dzera, k torá po ňom zostAva, je 
cltelná , jeho strata o to bolestnej · 
i ia. Bude nám chýbať. 

(VIlém Posplšll ) 

• JUBILEUM SAMUELA KOVA
lA. Dňa 8. mAja sa dolU svojich 
osemdesla tln doc. Sa muel KovAr. 
Brnenský rod6k väčiiu časť svoj· 
ho produktlvneho veku zasvätil 
tlovenskému hudobnému e tniku. 
Oo dojin slovenskej hudobnej pe
dagogik y sa zapisal ako klavirny 
učltel viacerých nallcb muzlkoló· 
gov i vysokolkolsky vzdelaných 
hudobný~:b pedagógov. V te jto ob
lasti jeho činnosti spočiva ťallsko 
jeho stile trva lých z6sluh. Pôvod
né učitafské vzdelanie (maturita 
na ilčitelskom ústave v Brne r . 
1925 ) sl doplnil iltúdiom klavfra 
na bt'nenskom konzervatóriu l ab· 
aolvoval r. 1931) . 

Jeho pedagogické prax sa vlale 
spočiatku na bývalé učltelské 
6stavy. Pôsobil na Slovensku v 
Brezne, Lučenci, Modre, neskôr " 
Moravských Bud~jovi~:iach a Br· 
ne. Od r. 1958 vyučoval na bfva · 
lej Vysokej l kole p11dagogickej, 
ktorA sa čoskoro zl6člla s Katad
rou muzikológie na FFUK v Bra-

tislave, kde 111 hnbilltonl ako du 
~:enf. 

Kodfoyo pedagogické krédo 
smero•alo - y s úlade s pokro
korýml tendenciami klavlrnej pe
dagogiky - k rozvojll hudobnos
ti llaka, k pestovaniu jeho tvo
rivých schopnosti, k r yhranenémn 
ch6paniu a tlmočeniu polladniek 
notovej predlohy. Nikdy nesáhla
sil so samoáčelným pest'"anim 
n6strojovej techniky. Staval na 
indukčnej metóde - zdôrazňoval 
a yylado'f81 ronoj ! lakových im
prowlzačných schopnosti ako pros
triedku, ktorým molno reiatlvno 
najkratiou ceatou dosiahnuť sa -

. mosta tnlí, vyspeli hudobnú pred· 
staviYost - akbi nadstavbu na 
doplnenie llakorho duievného ob· 
zoru k dominujúcej sfére hudob
no-teoretických predmeto• na vy
sokej ikole. 

)ebo k oncertné aktivita sa za
čala výraznejiie a sústavne jiie • 
platfiova( y rokoch tn . Protekto
r6tu. Bol horlivým propagátorom 
sii!asnej dom6cej tvorby českej 
( Zden~k Blate k, )!fi Sro boda l , ne
skôr i slovenskeJ (najmä klawlr
ne dielo Eugena Suchoňa ) . Kod
foy klavlriltl~:kf prejav niesol ori
ginálne črty romanticke j vitality, 
vzletu l tvorivej fant6zle. Pozna
čU n im svoje vyhranené ch6pa
nie cyklu Smetanorýcb Ceakých 
tancov, a le aj klavirnych opusov 
dall ich predstavlterov te jtu epo
chy (najmä R. Sohumanna, F. Llsz· 
ta , C. Francka a i. ). Jeho pos
ledné verejné klavlrne vyst6.penia 
sa vidu na komorné podujatia, 
kto~:é usporad6vala S tá tna filhar · 
mónla Koilce vo vý~:hodosloven
skom regióne. (-t k- ) 

• BALET .,ANGARA" od po
predného sovie tskeho skladatera 
Andreja Eipnja naitudoval ba let
ný s6hor pralského N6rodného di
vadla. Premiéra sa uskutočnila v 
historickej budove ND v dňoch 
24. a 25. aprlla t. r. Eipajovo die
lo patri do radu baletných die l 
so súčasnou tema tikou. Libr e to k 
tomuto baletu naplsall choreogra
f i J. N. Grigorovič a A. V. Soko· 
lov podla známej hry A. Arbuzova 
,.Irkutská história" (Pr ibeh na 
brehu rieky) dobre zn6mej aj v 
Ceskoslovensku ( vynikaj6ca insee· 
nácia SND v roku 1961 1). Uvedo· 
nie tohto diela (pôvodná premié· 
ra 30. aprila 197& vo Velkom di 
vadle v Moskve) patri k úspe
chom sovietskeho s6časného ba
letu a výrazne otvorilo cesty pre 
ďalšiu praktick ťl o teoretickťl čin
nosť baletnej tvorby. Na naštudo
vanl Angory v Národnom divadle 
sa podlefojťl Igor Alexandrovič 
Cerny!íev o. h. (choreografia a ré 
iia ), Josef Kuchinka ( hndobné na· 
študovanie), Josef Koláf a . h. ( scé· 
na), Josef Jelinek l kostýmy l a 
lnessa Alexe jcvna Cernyilevová· 
Rumjancevová o. h. l asis tentka 
choreografie l . 

• ZASLúZU.A UMELK Ylíi A GI 
ZELA VECLOV A. sólistka spevohry 
Novej scény v Bratislave, hosťo 
vala v čase od l . 12. 1985 do 19. 3. 
198& v západonemeckom Euro-St6· 
diu, kde v Inscenácii amerického 
muzikálu Man or La Mancha (Don 
a ul jote). uvedeného roku 191i7 
tiel v Bratislave) , vytvorila posta· 
vu gazdinej. So zájazdovým s6.bo· 
rom Euro-St6dia, zloleného z vý
znamných domácich i zahranič
ných hereckých osobnosti, a in· 
scenáciou tohto muzikálu absol
vova la velké turné po NSR, Svaj
čiarsku a Rak6sku. 

e OPRAVA. V čl6nku - nekru· 
lógu Richarda Rybariča ,.Odilla 
zakladatelsk6 osobnosť slovenske j 
muzikológie" (Hf č. 7, str. 1) vy
padol z autorovho textu jeden ria 
dok, čim prillo k jeho významné· 
mu skresleniu. Spr6vne má znief 
text v 3. novinovom stlpci (prvý 
odstavec zhora) nasledovne: .,Je· 
ho teória soci6lnej funkcie hud
by (Socl6lna funkcia hudby, Bra · 
Uslava 191i1) je exempl6rnou 
ukAikou tvor ivého rozpracovania 
metodológie historického materfa· 
lizmu v jej funkdi epistemologlc
kého úkladu hudobného de jepl
sectva. Ze profesora Kresánka tie
to ot6zky trvalo zaujali doltazujía 
aj vysokoikolské skript6 Hudob
n6 historiografia (Bratislava 
1981 )". 
Ospravedlňujeme aa týmto autu

rovi čl6nku dr. Richardovi Ryba
ričovi, CS~:., ako i čltatelom Hn
doboého t ivota. 
Stčasne sa ospravedlňujeme čl

tatelom Hudobného !ivota za ne
iplný text s chfbajicimi riadkami 
v čl6nku "Z hudobného ! Ivota 
Drál dan" (H! i!. 7, str. li ) . Stalo 
aa tak nekvalltou tlače. Autor kou 
druhého prlspevku v tomto člán· 
ku - Don Giovanni v Semperovef 
opere - je Eva Blahod. 

SYSTÉMOVÉ PREDPOKLADY RECEPCIE A INTERPRETACIE 
HUDOBNÉHO DIELA V DIDAKTICKOM PROCESE 

( Dokončenie 7. predchádza júceho č!sla.) populárnu a zároveň spoznávať aj rôzne In 
tet·pratačné predvedenia. Me taznakovosf hu 

Spornlnané tri typy ( elementárno-uktfv na, l'e · dobného prejavu nie je pr e t9chto recipient o\ 
cepUvna a špecializovaná] existujú v súčas- prekvapujúca. Hoci v tomto pristupe k hudbC' 
nom živote ved ru seba a zároveň vymedzujú sa skr9va určité nebezpečie, nakolko subjekt 
dve základné roviny pr1stupov k hudbe: rovi· velmi často s obrubou vyh ladáva predovše tk9m 
nu odborn!kov a rovinu laikov z istého hl a- také skladby, ktoré už pozná, napriek tomv 
diska vplyvn9ch a menej vp lyvných člni telov sa tu možnosti na postupné rozširovanie hu· 
a pod. Súčasn9 pohyb vša k naznačuje. že prte· dobného obzoru jedincov. 
hrada medzi s pom!nanými činitelml nemusi ln9m a spektom uvedenéh o .,zbet·a telstva" 
byt absolútna, nakofko cielom v9chovnovzde· hudby, l bez javu metahud by, je samotná mož 
lávacleho procesu 111e je masovo vyškoliť ludl nos ( byť sám sobe hudobn9m dramaturgom. 
s elementárnymi hudobnými predpokladmi no režisérom, zvukárom a pod. Tento prlstup nám 
úrove1~ odborn! kov (čo prakti cl<y nie je mo ž umo2ňujo technická manipulácia, ktorá môž~ 
né ). Skôt· ide o to, aby sa v oboch s meroch by( základnou motiváciou záujmu o h udbu. 
vhodne kombinoval! najproduktlvnejšle histo Práve nová technil<a tu otvára velké moj. 
ricky overené postupy s Inováciami . ktoré mo nosti, kde najmä kvalitné syntetizátory ponťl 
žu net radične a o to ťíčinnejšle motivovať kujú hudobnému su bjektu možnost by( 1 ,.sán1 
a aktivizovať adekvátnu recepciu hudby. sebe" autorom. V takomto procese má už je 

V 20. s toroč! sa začala clelavedome využ!vať dlnec celý komunikačný reťazec, ktor9 kvalí 
a usmerňovať v hudobnom v9VOJi od najstar tatfvne n<~pomáha rozvinúť typ hudobnej auto 
šlch čias známa a vo všetk9ch etnlck9ch po komunikácie empiricky vo svojej moci. 
spolltostiach rozvinutá prax - pohybová res- Doposia! sme uv iedli prlstupy smerujúce 
ponzia na hudbu. väčšinou od mlmohudobného k hudbe. Teraz. 

V prvom rade tu ide o to, že oproti pozo sa pokúsime priblfžtť opačnú cestu. Pôjde náu• 
rovuciernu prlstupu, aký sa vyvmul u odbor- o prežlvanle hudby pomocou synestézU, pr• 
nlkov a do Iste j miery i u subjel< tov prlpra - ktorých hudba mobilizuje fa ntáziu reclplentt. 
vovaných na receptlvnu výchovu, sa rnôžP Všeobecne sa tento prístup pokladá za manet 
zdôrazniť prežlvanie hudby vtelovan!rn a ná · hodnotný ako adekvátna recepcia, oplera)úCd 
sledn9m pohybovým prejavom. Ako priklad tu sa o autentické v9znumy hud by. Z vlastných 
môžeme uviesť Dalcrozovu a Orffovu metódu, skúsenosti však vieme, že žiadny pedagól( 
jazzgymnastlku a pod. Tento modifikovaný nikdy nikomu nezabrlln1 pt'l poCirvun! hudb) 
druh hudobnej recepcie je však velmi význam- aby si vo svo jeJ predstavlvo~ti ncpremle tot 
ný a kvalitný , napomáha mobilizova ť ďalšie obrnzne povedané, ,.svoj film". Okrem toh1• 
a ktivity, ktoré vedú subjekt zdanlivo sice od práve z týchto ,.neleg1tlmnyc.h" tendtmLII 
hudby, a le zároveň ho špecltlcky k néj pri vznikla v minulosti programová hudba, pri ktu 
vádza jú (hoci len k v9beru hudobných výtvo roj sa valné predstavy pomocou verbálnych 
rov Istého zamerania ). metaznakov .,lnšt•tucionallzovall". V 20. storo 

Ako akási užitočná opozícia k ~pornenutým čl sme svedkami 'llultimedlálnosti, ktorá s,, 
možnostiam sa jav! prlstup, ktor9 sa masovo matPrlallzovala ve filme, televízii a v poslcd 
rozvinul prllve na baze receptlvnej adaptAcle nej dobe začlna éru videa. 
hudobného subJektu. Jeho podstata spočtvu v Sumozre]me, že tu Ide znova o znaky kto 
tom, že množstvo kultúrne dobre orlentova - rých prlradovanie k hudbo má svo jP pt·uvidlll 
ných a poučených ludl prijlma hudbu ako lst9 u konvencie, nakolko i v produkcii a recev 
faktor, ktorý im pomliha dokresli ( predstavu. eli videl fungu je dnus určitý vyhranený kód 
orientáciu o jednotlivých epochéch kultúrnej Hoci sl tento technický pokrok v recepcll hud 
histórie, o vzdialených kultúrach a pod. Hud by akosi nechceme pripustiť. napriek tomu mu 
ba tu plni význačnú úlohu estetizácie kultur sírne očakávať. ~e sa tento prístup stano v!lč~1 
nych obsahov v tndiVIduaJnom vedomi. Na- nový. Aké bude mat dôsledky pre hudbu, dko 
pr1ek tom u, ie hudba t u nie je prijlmanú pre ovplyvni a prchodnotl stnršiP rocllpčné aktr 
svoju podsta tu (skOr a ko do kument) , mali by vily, je dnes ťažko možné s Istotou odha<lnút 
sa ti e to prlstupy rozvljnť vsade tam . kde sn Rozhodne by sme však nernah tento prlstup 
vyskytne Ich potreba a kde preukázate!ne pri - dopred u zutrucuvať ako menej hodnotný, 1.<' 
vád7..tjú k hudbe ~l roké s ku pínv populácie. Hkúsi slepli uličku. Lu ak práve značná čas( 

v poslHclných dvoch desaťročiach su č11stej· rud i bude vdačrC nastupujúcej vldeokulture w 
~ le hovori o tzv metahudhe. Tak to sa od 70 svoju komunika tlvnost. 
rokov nazýva jú hudobné výtvory ktor? zámer No nupnek tomu si uvedomujenw. ?.e všetk v 
ne poukazuJú pcostrednlc tvom cltácu, pttru ~pomlnuné pristupy stoju dnus ut. vedra sebn 
ft• íi z. koláži a td. na dielu, š týly a typy rôznych a vzá jomne na seba pôsobiu. jeden u ton Istý 
okruhov a epoch. Teda ide tu o jasný lll'lpad človek môíe sa ako hudobný recipient ocitnúť 
meta toxtového nudvi!zovanitt hudby na hud v rôznych pozic1ách. napr. na koncel'te bud~> 
bu. To znamená, ze tentu prls tu p prostred praktizovať klasický hudobný prljem, nu cils 
nlctvorn me ta textového nadvtizovania u pozor ko té ke lm~e reagovn ( Ili! hudbu tanečnýrni po 
ňujc na diela Iných autowv o.1 !:!porh, na Iné hybn11 " uvor noniln, pri televlzlr použije po~ 
š týly a pod. V tzv. vážne) hudbe al <J aj v lodný spomenutý pt·istup , pri manipulácii su 
populArnej, oxi:HUJe tAtu sltuacla už ve1mi dl syntotizAtorom sa prepólujc du \tlohy autor., 
ho - vezmim e do úvahy nn1H. hudobný neo Táto mnohost mOže 111at 1 negatlvne duslntll<~ 
klasicl7.mus a opakované nóv1aty populárnej ale zérovofl prekrývanlm a vzájomným prel1 
hudby k jO J a f1 uamel'lckým 1\ orei'lom [blues u na n Im v~otkych spomenut ý ch prlstupov JO pn 
pod.]. N<J póle recipienta vy.laduje špeclflc- reclplentn nktu<~llzovanli co ta k uchopeniu ~P 
kú or ientllciu v dc jlná!-h hudby , u tým spoznu lého systémového plldkladu hudby. i1k(~ bol< 
nie čo IHIJV!!č~teho počtu hudobných die l. Oro doposia! len vysudou odbornlkov. 
veil Jeho prrstupu k hudbe môže by( vďuka Záverom nášho !JríspevKu si položme otf•~· 
s účasnému podporovaniu t!l jto tendencie pri ku, či naše výchovnovzdelúvacie pôsobenie 1 
tom velmi laická. resp. fanúMkovská [súčas schopné tíílo variantu odráža(. reallzovut. ale 
né podmienky te jto tendencii velmi prajú) . bo či nozqt rvávame na prožlvani nlekolkýcil 

Mnoh! ludla v súčasnosti zbie rajú a kupuj ú nu )sturštch u najosvedčenejšlch typov d v .et 
hudobné konzervy, t. j. gramopla tne. magneto· ko pokladáme za ncžlaclúcu konkurenciu. i\ k 
fónové kazety a pod. Tr h Im ponťíka pomerne JO tomu tak. po tom sa sami pnpro vu1eme u 
široký okruh hudobných diel, čo Im umožňu je molnos! byl na urovni doby a zú 1·oveň Sil 

poznáva ť hudobnú tvorbu s taršich hudobných vzdávame !.om:e otvura ( dulšte sys t6mové okru 
epoch, ale a j hudbu sťíčesnostl, tzv. véžnu a hy pre recepciu hudby. JOZEF VERES 
~~--~~--------~----------~~----

Stretnutie mladých 
zvaz s lovens kých sklada terov v spolupráci ~ 

Ka tedr<>u este tik y a vied o umeni FFUK a Ka · 
tedrou hudo bnej teórie HF VŠMU usporiadali 
dňa 26. feb ruára 1986 v pr iestoroch Mirba · 
chovho paláca sympózium mladých muzikoló
gov. Na podujati sa svojimi prlspevkaml -
zväčša výbermi zo š tuden tských a dip lomových 
prác - predstavili poslucháči obidvoch škOl 
a a bsolventi, pôsobiaci dnes v lnštitúcléch 
OPUS, VS•skumný ústav kul tťíry , Ceskosloven 
~ký rozhlas, Slovenská akadémia vied. 

Seminár as pol'l sčasti informova l o základ · 
uej od bornej orientácii a o zllujmoch mladých 
v rámci naznačeného okruhu - obdobia vzni· 
It u a v9v1nu slovens kej národnej kultúry, sme
rujúc až do sííčasného, najnovšieh o obdobia. 
Mnohé p rá ce sa zameranlm pomerne často pre
kr ývall v bodoch . dotýka júcich sa proble
matiky národnosti v hudobne j tvorbe, osob
nosti ). L. Bellu a jeho významu pre vývin 
s lovenskej ~udby a na jmli počiatkov rozvoju 
hudobnej kritiky na Slovens ku, reprezentova
nej predovšetkým I. Ballorn a Z. Bokesovou. 
l ked spôsob pris tupu k zvolenej téme a stu
peň samosta tnos ti v spracovani boli - poch o
(litelne - r ozma ni té, sympa tická bola odva
ha zaoberať sa a j náročne jšou problematikou 
a v nlektor~ch pr!padoch sna ha o kritlckejšl 
pris tup. 

Otázkami kryštalizácie hudobne j kritiky na 
Slovensku, odvolávajťíc sa na pod robne pre 
~tudovaný materiál recenzii. kritik čl štťídll a 
jeh o interpretáciou sa zaober al ). Palkovič 
f Fokus o typológiu osobnosti hudobného kri 
ti ku na Slovens ku z hladiska historických 
predpokladov), O. Haburčáková (Slovenská hu 
dobná tvot•ba v kritic kých náh ladnch Z. Boke 

soveJ), G. Bačová (Historickú predpoklady kn 
téril hodnoteniu sloven:;kl:!j hudhy pr·ed ľ l> 
kom 1948 ) . Náčrt východisk objektlvnostl hod 
notenla hudobného diela z nadhladu krlti• 
r i! es tetiky o Ich čiastočnú aplikáciu no súčas 
né podobv hudobnokrllicke j praxe podal Vo 
svojej práci M. Blahynka (K problematike estP.· 
tlckého hodnotenia hudobnej tvorby J. ). Dóia 
lK vývoju ka tegórie národnosti v slovenske• 
hudbe) zhmul názory na hierarch iu vzťahov 
národného a nadnárodného od J. L. Bellu a? 
po súčasnost. reprezen tovanú v prtspevk u krt 
llckými ohlastnl na s klad by I. Zeljen ku a V. 
Bokesa, ktor9mi prak ticky demonš troval stálu 
aktuálnosť, no predovšetkým pohyblivosť pot 
rnu národnosť v súčasne j hudobne j tv.orbe l 
názoroch na jej podoby. L. PlencnerovA spra 
cova la dodnes platnú problema tiku programo 
vos ti v slovenske j hudbe ( Programovosf hud· 
by, jej teoretická Inte rpr etácia a odraz v s lo 
venskej hudobnej tvorbe 50. rokov). Obdobie 
od 60. rokov až po dnešok čaká s téle na de· 
tallnej~le ana l9zy, nn druhej s trane na kom·. 
plexnejšle zhrnutie vývinu slovens kej hudbv 
o je j vr.ťahov k európskemu kontextu za pos 
ladných temer tridsaf rokov. Prispevkom k 
tomuto obdobiu bola an a lyticky zamera ná prá· 
Cél O. Spankovej (Niektoré kompozlčno-tech 
nlc ké princlpy tzv. strednej s kladatelskej ge 
nerácle v 60. rokoch ). pohla d Z. Ma rtin6k.ovej 
(Niektoré aspekty vývo ja s lovens kej hudobne t 
tvorby v 70. a 80. rokoch ) a pr ll ca I. Hrunca 
( Sťíčnsné kompozičné prúdy a Ich odr az v ·tv .or 
be najmladšej s kladatelske j generácie - Go 
dára, M. Burlasa a Breine ra ). 

Okrem pravldeln9ch každoročných podu jell 
pripravovuných Zväzom s lovenských skladate 
ro\' v Dolnej Krupej, bolo februárové sympt'l 
zlum ďalšlm vhodným pries torom na prezen 
tf1clu mladých. HANA URBANCOVA 



Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline 
[Dokončenie z 1. s tr. ) 

Absentovali v9kony podpriemem e] ú 
rovne, ale aj absolútne špičky. K ume· 
leckému vyhroteniu ntekofkých ch9balu 
s kôr a tmos fé ra, ktorá potláčala uvorne
me interpre tov a t9m i hlbšie prenik 
n utle do pods ta ty znejúce j hudby. Pre
to l výkony D. Rusóovej , Ľ. Kantu , T. 
Winkle ra pos t ráduli dotyk kon taktu . u
melec kého prepojenia . poslucháčskej 
odozvy. V9nimku tvori li vari tba večer 
né koncer ty vo ve rkej sále Domu kul
t(try ROH s kvali tn9m publikom , ktoré 
s11 s ta lo s t imulom pre l. Skuhrov(t , Slo· 
YtlnSký filharmo nic ký zbor, Musicu 
lletet·nu. !ltát ny komor ný cwches ter Zili · 
fl íl 

Violunt:clista C. Kanta 

Napriek tomu. že ob jektlvne na )boha t· 
Sie zázemie v slovenskom koncertnom 
umeni tvoria klavit:is ti (čo na pokon poč· 
tom potvrdzuje každá a kcia l dramatu r 
gom sa podarilo t. r. zabezpečit do Zllt· 
ny široké nás trojové zastúpenie. Vystu
povali ta kmer všetky slííčik ové odbory 
l okt·em kon trabasu 'a kva rte ta ). dôs toj· 
ná bola prezentácia vokálneh o od boru ; 
da le j vystúpilo gitarové duo, zastúpený 
bol mene j frekventovaný organ a po· 
zauna. Ba posledné nástroje s interpre
ltlčným majs trovs tvom tch sólistov sa 
pričini li o najhodnotnejšie zážitky . Or
gttnistku Ir mu Skuhrovú počujeme na 
koncer tnom pódiu sporadicky , o to viac 
zaujal jej perfektný výkon na compute· 
rovom nás troji v Zllt ne. Hrala s voj zná· 
my repúrtoár (Bach: Prelúdium a fúga 
Es dur, BWV 552, Németh·Samorlnsky: 
Accumodatlo ad nomen BACH, Alaino· 
ve Dve fa ntázie ). Skladby vce lku um ož.' 
nili preds ta viť široký záber realiza čných 
1110žnostt a umeleckých dispozicii inter
prP.tky. Skuhrovli odvinu la celý program 
r.u základe pe rfe ktnej zna los ti teórie, 
t •1Ľh n i ky, prectzlty pr!pruvy, čim "v y· 
do lova la" z tohto nás ti'OJa prúd pôsobi · 
ve j hud by realizovanej s nadhladom zre
lého umelca. Tvorivým zaangažovan!m 
prlpravtl n vs tu pný záži tok prehliad ky. 

t i. Obaja premenili Sonátu B. Ma rtini\ 
v strhujúcu nástojčivosf ~udby, do kto· 
rej vložili vzlet i vášeň , s ilu duch u 
i nepritlmené záblesky vlastne j transpo
zície. Tento výkon možno rudi t nielen 
k vrcholom prehl iadky, a le uj inte rpre
tačného s totožnenia sa s hudbou B. Mar
tini\. V Suite pre sólové violončelo Ľ. 
Rajtera tiež necha l zažia riť tvorivému 
uvolnentu, ktorým posúva každé predve
denie tejto s kladby do nových ume
leckých obrazov. D. Rusóová popoludní 
s Kantom a večer sólovou kreáciou u
zavrela deií plný hudby. Opravdive j hud
by, pretože táto kla viristka hudbou žile 
a silou je j účinku dokáže rozv i brovať 
okolie (samozre jme vnímavé ). Zta r, v :li
line ,.výpii\ " na jej koncerte tvorila uč· 
i10vs ká mládež absolútne nepripravená 
k vnímaniu vážnej hudby. Ruch a ne· 
pokoj n evplývali priaznivo na ce lé oko· 
Ile a sčasti t výkon sólistky. Nie v kva
lite , ale predsa bolo c ltlt urč ité nap!i· 
tie , ktoré prelomila a ž v Chopinovi. So
nátu b mol, op. 35 rozihra la v neuve
ri tefný diapa zón oživuJúce j hudby vo 
všetkých peripetiách bohatej, výrazovo 
a hudobne žive j pa rtitúry. Nemožno vša k 
nespomenúť jej velkolepú koncepciu 
Beethovenovej Sonáty E11 dur, op. 81&, 
i vy nika jfico ,.prekomponovanú" Sonátu 
R. Bergera. Klav!r znel v Zlllne naplno 
[ žta r, nástroj velmi podpriemernej kva· 
li ty l J. Popri D. Rusóove j predstavU sa 
aj víťaz minuloročnej Interpretačne j sú· 
ťaže SSR v odbore klavír P. Máté. Hr.al 
Bacha, Beethovena, Cajko'\'ského a ako 
prídavok Liszta. Pokta r jeho inte rpre tá
ci i klasických pa rtitúr chýba predbežne 
na dhfad virtuózno-bravúrne kompozlcle 
Ca jkovského (2atva), Hat.rlka (Tocca· 
ta) a Liszta presne zrkadlili Mátého 
umelecký rozle t. Pt·edviedol príťažlivý 
model ohnivej životnos t!, neprttlmený 
noblesou, ale skôr podporený impulz!v· 
nosfou za ktorou sa skrýva nástrojové 
suvere~tta a oduševnený rozmach. Rok 
mi zaiste prehl bi a j výrazov(! a dyna · 
mickú rovinu, čim eš te väčšmi odokryje 
vnútornú podstatu hudby. A do tretice 
ďalš! klaviris tický protipól - Ida Cer· 
necká. Hrala so Státnym komorným or· 
chestrom 2llina Mendeluohnov Koncert 
g mol, op. 25. Predovšetkým by potre· 
bova la inšptrujúcejš! orchester, ale i jej 
koncepcia sa niesla na báze striedmej 
Mendel<;sohnovej invencie ovplyvnenej 
klasicizmom. Cernecká st ta kéhoto Men· 
de lssohna privlastnila. Nevnucovala sa 
mu, s kôr da la vyniknúť jeho hud be. 
Ctastočne na škodu , pretože jej umelec
ké dispozície a inteligencia vo vzájom· 
nom prepo jen! mohli prehlbit pôsobivú , 
pritom pros tú predlohu. Cernecká za· 
ht·ala koncert uvornene a so sviežim vy· 
jad renlm Mendelssohnovej partitúry . 
Mnoh! jej da li za pravdu, i ked predsa 
Is tá dá vka zvnútornenia a citového pre
hlbenla je v druhe! časti tohto koncer
tu žiad úca. 

Oalšlm pr!jemným prekva pen!m pre· 
hliadky bol polo recitá l [rozsahom skOr 
rec itál) Andrey Sest6koYej. Už po pr · 
vých taktoch Brahmsovej Sonáty A dlU', 

Stá tny komurny Ul'Cheslcr .2:itma s dirigentom J. Vattom pri predvedenl Dibá
.kovho Divertimenta pre tllláčikový orchester. Snímky: archlv Slovkoncertu 

Počas celého týždňa ka ždý det~ bol 
ozvláštnený pravým umen!m. Už s poml· 
naná pozauna v rukách Tibora Winklera 
·zau jala pozornosť na urehl!adke v Tep
liciach . Po ntekofk9ch mesiacoch sólls · 
ta nás utvrdil o s voje j cizelérskej tóno
vej ku ltúre, ktorou tvaroval krehké pa r 
titúry star9ch i n ovších autorov, cez vý
razovo dife rencovanú Sonátu P. -Hinde· 
mltha k sonor!cky ladenému vyznaniu 
P. C6na v skladbe Tre trombonettl pre 
pozaunu a klavlr. Winklerova h ra sa vy· 
značuje inteligenciou , muzikali tou, ale 
predovšetkým perfektnou technikou 11 

tvárnym výrazom, č o vše tko odovzdá
va poslucháčovi v dokonale j symbióze 
hudby. V rámci tohto recitálu vystúpil 
i J:udovlt Kanta. Violončelista , ktorý kaž
dým koncertom rastie nie len v reper
toári , ale pr edovšetkým v plnosti hudob· 

· ného nasýtenia. Tiež hra l v le te v Tep· 
llciach. tiež iný repertoá r, tiež vynika· 
júco, a le dnes už zasa zrelšie. S D. Ru· 
sóovou tvor ia zriedkavo vyrovnané ume
lecké pa rtners tvo. Podra toho si volia 
1 repertoár - Kanta hrá bud sólis· 
tické, alebo partne rs ké kusy. v Tepli· 
ciach Schube rta , Prokofieva, v 2tline 
Cajkovského, a le na jm!i Martin ú Pre
sved č il komplexnosťou umeleckého mys
leniu ; brllanc iou až muzika ntskou dra 
vosťou okrajových čas t! ; invenčnou du · 
chaplnosfou v kantublllte pomale j čas-

op. 100 bolo cltif ume lecké vyzre tie u 
muzikantské prehlbenie hus lis tky. Zapô
sobila nečakanou rovnová hou, vyrovna· 
nosfou , uvofnen!m, čoho výs ledkom bo· 
lo hlbšie zaangažovanie sa na koncepcii 
autora, charakteris tike čas ti diela. Po 
Brahmsovt uviedla premiéru Hatrlkovho 
cyklu 10 s kladieb ZAt.liie s husfaml. De
sa ť krá tkych skladbičiek evokovalo de
sa ť rôz-nych cha rakte rov a Ich pocho· 
pente, vysve tlenie , dopovedanie. Sestá · 
kove j sa darilo, 1 ked v budúcnosti vý
ber z tohto cyklu môže pôsobiť zomknu· 
te jš!e a kontras tnejšie. Na záve r sl zvo
lila temperamentnú Ravelovu rapsódi u 
Tzigane. Ohnivá hudba, kultivova ne za· 
hra tá, tvorila vďačné , komunikat!vne fi . 
nále. Sestákove j pre ja v bol sugest!vny 
a presvedčil o súčasnom umeleckom 
prof!lé interpre tky. 

Vokálne umenie reprezentova li tru ja 
sólisti z troch kra jov Slovens ka. Z Bra
tislavy Ida Kirilová, z Bans ke j Bys tri
ce Mikuláš Doboš, z Košic Mária Adam· 
cová ml. Rozdielne hlasové chara ktery 
navodili rozdie lne reakcie. Ida Kirilová 
sa predstavila na zenite s vojej umelec
ke j dráhy. Má krásny zama tovo plný 
mezzosoprá n, výrazovú šl rku , pekne tva· 
rovanú dynamiku . To všetko mohla ma 
ximálne zúročiť v cyklickom die le. Pred
s ta vil a sa vša k v drobných piesňach rôz
nyc h ~t~l ov. kcl e pa letll odtienkov. fa r by, 

výrazu l koncepčné myslenie sa ne ruoh· 
lo plne odzrkadliť. Barytonis ta MikuiAl 
Doboif vládne ti ež pevne posaden9m. 
pekným hlasom. Spieva l cykly Cikkera 
(ludové plesne). Urbancu (Piesne o vl
ne) , predt9m Marcella a Tomálka. 2tar , 
ch~ba mu špecifikum koncer tného pre· 
javu. Snaž! sa tlmiť v9raz, dynamiku. 
zaprieť operu, a le vtedy mu vypadávajú 
st redy a výraz je nevyvážený. Hl bš! zá
u jem o piesňovú literatúru i štý l môžu 
pomOcť ·zosúladiť vzácn e hlasové dispo
z!c le tohto spevá ka. Mária Adamcová 
ml. bola v plnom tvorivom zápa le pri· 
prav na spevác ku sfifaž Pražského jaru. 
Al preto je j vys túpenie bolo pekne pri· 
pravené, pre jav kultivovan ý, reper toár 
ade kvátny. Svo jim krehkým lyriCkÝ.m 
mezzosopránom dokáže pri vlas tnej In· 
teligenci! prehlbif dote ra jšie kvality. 
Spieva la Mozarta , Kflčku, Moyzesa. Kaž· 
dém u ponecha la .,vlastný život", ale rov
na ko neopomenula sl ho tvorivo prispô
sobiť u zaktualizova ť . 

Huslistka A. šestáková (vla vo ) spolu s 
klavlmou sprevádzačkou V. Hrdinovou 
(vpravo). 

K výkonom, ktoré boli v mnohom 
ovf2Jyvnené neadekvátnou a tmosférou v 
koncer tnej sieni, patrilo i vys túpenie po
pulárneho Komorného dua D. Zsapková 
(flauta) - J. Zsapka (gitara). Hrali r e
pertoár známy, obohraný a nao r te k to· 
mu nedokázali sa povznies ť naď rušivým 
hradiskom , ktor~ ovplyvnilo ich výkon. 
Za take jto situéci& objekUvne hodnote· 
nie nepovažujem za možné. Z tohto sta· 
novi ska čiastočne možno pristupova t aj 
k výkonu violistu Jozefa Hoieka. Nein· 
špirujúce prostr edie prázdne j stene s 
n!ekolkými kritikmi ho Iste nevzpružl· 
lo. A tak realizécli s klad ieb G. S. Frleda 
a B. MarUnú zostal dlžný názor. Hral 
ich hudbu s odosobnen!m, v ktorom vy
nikol !Im pekn9 tón a technická zdat · 
nos f sólistu. 

Slovenský fllharmonlckf zbor vystú· 
pil pod veden!m svojh o nového šéfa 
Pavla Proch6zku. Teleso v 40-ročnom vý· 
voji prešlo peripetiami hladania, kryšta · 
lizác1e, v poslednom obdob! i d ramatur
l!iCkých úspechov. V minulost! predo· 
všetkým sa Im darilo v a capella, dnes 
vo velkých vok6lno-inštrument6lnych 
formách. Prezentécia čistého zboru po
stráda )úceho ,.oporné barličky" orches
tra stráca na is tote, čistote, hla,sovej vy· 
rovnanostl a výrazovom dotvoreni. Tak· 
to vyznel a j ich polorec!tál síce zo s ta· 
rého, ale .,neoprášeného" programu zos
taveného z diel Palestrinu, šoitakovlča, 
Bart6ka i nedávno prem!érovaného Hru
lonkébo. Účasť na prehliadke s t vy
!adovala dlhši čas s ústredene jšej práce 
na oživeni dobrej tradlc!e zborového 
s pievania. 

Musica aeterna (umelecký vedfici J. 
Albrecht l dosta la pr iestor na celovečer
nom vystúpeni. Poč uli s me dalšie obsa
denie tohto novoprofes tonallzovaného sú
boru. Neustále zmeny v inštrumentálnej 
i vokálnej skupine v podstate nepr is pie· 
va jú k vyhranenlu charakteru i kva lity. 
Tentoraz utrpela najmä krehká, pr te 
zra čná renesančná hudba. V barokovom 
prog rame [kde zmohutn el výraz i dy
namika l plnokrvnosť koncertnéh o ma j
s tra Petra Zajlčka presadila nerv mu· 
zikuntského tempera mentu na báze š tý
love j adekvá tnos ti. Tento mladý muzi 
kant vie s trhnúť kolegov t pos lucháčov. 
Spevác ke -duo Zajlčková - Benačková 
zaimponovalo kultivova ným štýlovým 
prejavom, kým tenorts tovt P. Oswaldovl 
sa nedurilo. 

Pri spo!uprácl só lis tov nemožno ob!s ť 
mená našich popredn ých komorných 
spolutvorcov, medzi ktorých predovše t· 
kým pa tri 1:. Marclnger ( M. Ada mcová 
ml.), Z. Poulov6 (T. Winkler), ale 1 hod· 
notné par tne rs tvo E. Fischerovej ( 1. Ki 
rilová), V. Hrdinovej (A. Ses tá ková). I. 
Paloviča (j. Hošek) , O. Surovej-Turňovej 
(M. Doboš). 

Prehliad ku uza tvára l honosný drama · 
turg ický ti tul toht oročne j sezóny štát· 
neho komorného orchestra tilina - Mo
zartovu Rekviem v Ich naš tudovanl za 
kvalitne j spolupráce Speváckeho zboru 
mesta Bratislavy (L. Holásek). a le. žta r. 
s hlasovr;> nevyrovnaným kvarte tom V. 
Stracen11k6, H. štolfová, F. Livora , P. Mi · 
kulái él pod taktovkou ve lmi civilne po
nfmunej koncepcie Jana Valtu. 

.ETELA CARSKA 

TVORBA 
DUŠAN MARTINCEK: ANIMATION PRE 
35 SOLOV'fCH SLACIKOV (1984-85) 
Venovaná Dráldanskej filbumónii 
Premiéra 1. 10. 1985 v r6mcl BHS, Sto· 
venská filharmóniu dirigoval AleJ:andel' 
Rahbari ( Rak6sko). 

Už prvé kladné prijatie premiérované
ho diela fes tivalovým auditóriom, a ko 
ul nás ledný poz!Uvny oh las u odbornej 
kritiky naznačil! , že Dušan Martinček 
predstúpil pred hudobnú verejnost s die· 
lom ktoré závažnosťou tvorivého činu 
zau iíma významné pos tavenie nielen v 
dotera jšej sklada telovej tvorbe, ale a j v 
š iršom kontexte . Opätovné štúdium par· 
ti túry 1 jej zvukového zápisu (okrem 
výborného Ra h bariho naštudovania je k 
dispozicii aj Režuchova realizácia , obe 
sn!mky so Slovenskou filharmóniou l 
tento predpoklad pln e potvrdzujú: Anl · 
mácie pa tr ia k profilujúc!m opusom do· 
máce j o rchestrálne j tvorby , a to ako v 
zmysle origina lity riešenia celku a je · 
ho deta ilov, tak v zmysle závažnos ti a 
hlbky výpovede svo jho tvorcu. 

Nasledovné úvahy o Martinčekovom 
novom orches trálnom opuse sú mot!vo · 
vané podobným! súvislosťami, ktoTé ma 
pred niekolkými rokmi na stránkach 
tohto časopisu ( 1979, č. 17 a 18 l viedli 
k naplsanlu n!ekofkých analytických po
známok o sklada tefov9ch klav!rnych so· 
nátach . V oboch prlpadoch sme totiž 
svedka mi procesu zrodu, resp. kodlfiko· 
va nia kval!tat!vne novej etapy s kladate· 
fovho kompozičného myslenia. Inak po· 
vedané, ak 4. klav!rnou sonát<Ju ( 1977· 
78 ) otvára Martinček druhé tv pri vé ob· 
dobie, Animácie plnia tú istú funkciu 
v tretej, najsúča'snejšej etape sklada tefo· 
vej tvorby. Samozrejme , ako som už kon· 
štatova l aj v Iných súvislostiach, Mar· 
tlnčekov kompozičný vývin má skOr po· 
dobu pos tupne j, kontinuitne) llnie, než 
podobu ostro diferencovaného sledu 
kval!tatlvne odlišných subko.ncepci!, zod· 
poveda júcich predstave o odlišných tvo
rivých etapách. Preto a j pre toho, kto 
pozorne sleduje Martinčekov vývoj, Ani· 
mácie nepreds tavujú prekvapu júci zlom 
v jeho tvorbe, ale logický v~sledok pro
cesu, ktorý sa odohráva l v skladateiovel 
tvorbe posledn9ch 4- 5 rokov, a k toré 
priniesli o. 1. také zrelé diela ako Slá
čikové kvarteto ( 1983-85), Sonátu-apel 
č. 7 pre klav!r ( 1983) a L 

Animácie patria k tým dielam, ktoré 
od poslucháča vyžadu jú vytvorenie dos· 
ta točného priestoru pre proces dopove · 
dania a a tmosféru zážitkového doznieva
nia. Po Ich vypočut! chce poslucháč a k<J· 
si m!m9volne zostať sám - nie preto, 
že by sa chcel uzatvárať do seba, a le 
preto, lebo hudba h o oslovila a napi· 
nila s vefkou Intenzitou. Každá povrch· 
nosf, každé vyh9banie sa vnútornému 
dia lógu, ochudobňuje zážitkovú sféru, 
s k res fu je fudské a umelecké posolstvo 
diela. Pritom vôbec nie je dôležité, ale· 
bo aspoň nie v prvom pláne, vidiet s 
exaktnou ostrosťou všetky nuansy auto
rovho rukopisu. Tie vn!mame ako Istú 
samozrejmosť - čo vždy bolo dôkazom 
zvládnutia .,témy" a jej adekvátnej for · 
mulác!e. v~etky osobitosti technológie 
kompoz!c!e, štrukturálno-zvukové vyna
liezavosti ako 1 dalšie dôkazy vynikajú· 
co zvládnutého remesla, slúžia myšl!en· 
ke , nie sú samoúčelné. Martinček dobre 
vie , že gesto, ktoré stavia na obdiv len 
autorovu techn!ckil brllanc!u, akokolvek 
efektnú, zostáva vždy na povrchu ja · 
vu, lebo väčšinou nte je an! n!člm Iným. 

Animácie sfi dielom silne j sugescie. 
Tá však nebuduje na tak často a mnohý· 
mi zneužitej a zneužívanej sentimenta · 
lite, ale op!era jtlc sa o hlboko prežitú 
výpoveď konfrontuje nás - bez akého
kofvek predstierania a bez stopy ne
úprimnej pózy - s večnou témou bytia 
fuds kého rodu, s večnou otázkou zmys
lu života, fudského konania, jeho pri · 
pamätúvania. Je· viac než symbolické, že 
pre svoje dielo voli Martinček ideové 
označenie Animácie. Ano, chce oživovať, 
chc;e sprltomňovaf, chce pofudšťovaf 
luds ké obsah y, ale zároveň chce, aby z 
tohto procesu aj poslucháč vyšiel bo
ha tšl o dalš! fudský rozmer, lebo je to 
jeho výsada , jeho právo, jeho povinnosť 
- voč! sebe 1 voč! iným. 
Murt!nčekovt je cudzia vonka jškovosť. 

okázalosť. Táto nie je vlastná ani jeho 
fuds kému, a le ani jeho umeleckému kré · 
du. Preto aj ta kzvané velké témy ne· 
potrebuje odievať do nápadného šatu. 
nepotreBuje na ne hlučne upozorňovať. 
lebo ich naliehavos ť spočlva v nich sa
motných. 

Rovnako ako povrchnos ť Martinček 
vždy odmieta l a 1 mnohovravnosť. Jeho 
poetike je vlas tná vyjadrovacia 1 fo r 
mová konclznosf, sústredenosť tva ru a 
významu. Ma teriálové východis ká Ant 
máclí plne zodpoveda jú te jto koncepcii , 
vyúsťu júc do s kve lej dyna mic kej s tavby 
celku i teho deta ilov. 

Prepracova ná verzia Anlmáclí (odznie 
v rámci Drážďanského medzinárodného 
hudobného festiva lu '87 1, domn ievam sa. 
eš te viac ziska la na účinnos ti . na jm!l 
zásluhou tektonického vyznenia klúčo· 
vých fáz. bez toho. aby bola na rušená 
cel ková drama t urg ! ~:~ die lu. 

RUDOLF BREJKA 



SLOVENSKA 
FILHARMúNIA 

28. marca 198&. Koncert pri prllelitosti 100. výročia 6mrtia 
Franza Liszta. F . Llszt : Dante, Angelus, Jntroitus, Andante re
ligioso, Prel6dium a f6ga na 8 ACH (organové skladby} , 
Missa cboralls. S6llsti: Imrich Szab6 - organ; Daniela Kub
rická - soprán; Alena Cáková - alt; Marián Vojtko a Ľubo· 
mir Kizek - tenor; Mariá n Smolárik - baryt6n; Anton K6r
ňava - bas. Slovenský filharmonický zbor - dirigentka Mag
daléna Rovňáková. 

Oa lšlm a ktom uctenla sl Lisztovho cen tenária ( po Misse 
solennis v cykle Koncertov pre závody) bol netradičn9 pro
g ram , ktor9 d iktova la o. i. aj neúčast o rches tra . V prvej po
lovici progra mu v9razn9 reprezenta nt m ladšej generácie s lo· 
vesk9ch organistov , už medzinárodne ostr ielnn9 a spola hliv9 
Imrich Szabó, uviedol Lisz tove s kladby p re organ. Mail s me 
ta k prlležltos t byt op!ltovne svedkami jeho vo všetk9ch pa 
rametroch vyrovnaného v9konu. Szabó disponuje nezlyhávajú
ecu technikou, má vkus , dokáže viest llniu, udrža ť tempové 
napätie , rešpektovať autorove požiadavky a až prlli š skromne 
stáť v úzadl p ri citovom dotváran l die la. S v9nimkou posled
nej, uved en9 v9ber organov9ch s kla dieb neposkytoval mladé
mu interpr etovi možnost zaskv iest sa a ko virtuózovi, t9m skôr 
sme očakával! ešte zrelšl, životnou skúsenosťou opuncova nejšl 
prednes. Preto i jeho v9kon napriek všetkej úcte k zvládnutiu 
všetk9ch fines organového umenia nedokáza l svojou zdržan
livou citovosťou l nedostatkom v9razne jšlch kontrastov vyvo
lať účinnej šiu •rewnanciu . Predsa sme však museli niečo obd!· 
vova t - rozvahu s akou Szabó stvárňoval virtuózne úseky 
Prel údia a fúgy na B AC H, plynulosť a zomknutosť llnll, ktoré 
s p r ihliadnutim na mlad9 vek vyvolá va li uznanie a obdiv 
k ta kej vynikajúcej koncentrácii. Szabó je totiž rozvážnym 
hudobnlkom, ktorý d o káže premyslieť u zvážit možnos ti svo
jej techniky, rozložiť sj sily a zvolit správne tempoVé pro
porcie. To je vlastnos t, na ktorej sa môže ďalej rozvlja t jeh o 
ume lecký ras t. 

Návštevnlci koncer tov sa s tretáva jú s menom M. Rovňákovej 
pri sporadick ých spoluúčinkovaniach Chlapčenského filhal·mo
nic kéh o zboru na Hbonentn9ch koncertoch SF. Tentokrát - v 
súvis los ti so záverečným v9konom svojej ume leckej ašpiran
túry - stála M. Rovfláková pred SFZ. V d a ne j situácii nemala 
rahkú úlohu. Naše prvé vokálne teleso je poznačené v9menou 
za kladatelskej generácie a prllevom mladých členov. čo sa, 
pochopltelne, odzrkadJuje aj na kvall te jeho v9konov. je 
známe, že práve vys túpe nia bez orchestra (v tomto prlpade 
spoluúčinkoval len organ) obnažu jú vše tk y rezervy. Ani v 
tomto prlpade výkon SFZ nepre k ročil sCičasný štandard, skôr 
nás zauja l výrazný Individuálny vklad M. Rovi'lákovej 11 jej 
snaha o v las tný tvorlv9 pr lstu p k jednotlivým čas tiam. 

Na viac n ež solldnej ú rovni sa predsta vil! v (llohách sólistov 
členovia SFZ. Opätovne sme sa mohli presvedč iť . že nejed en 
náš talent z oblasti hudby nemá dosta tok prlležitostl sn p)ne 
sebarea lizov a ť. Skoda, že v suseds tve jarných sviatkov náv
št evnost podujatia bola pomerne sk romná. ale o hlas prltom
ného obecens tva o to vrťlcnejšl. 

3. a 4. aprlla 198&. Koncert pri prllelitoiti 41. vfročia oslobo· 
denla Bratislavy. L. v. Beethoven: 9. symf6nia d mol, op. 125 
so záverečným zborom na Schlllerovu Odu na radosť. Sloven· 
•ká fllharm6nla, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster 
Pavol Procházka). S6llsti: Livia Aghová - soprán, Tamara 
Takácsová - alt, Attila FUllip - tenor, Peter MikulU - ba s . 
Dirigent: Ľudovlt Rajter. 

Súčasne s prlpomenutlm sl 41. výroč ia os loboden ia Bratis lu 
vy zohlad nlla dramaturgia SF tl j bHžiace sa význa mné životné 
jubi leum Dr. h . c. r:. Rajtera tým, že mu umožn ila predviesť 
z optik y jeh o veku ve fký beethovenovský monument. Diri
gent - pomaly už osemdesia tnik, nesnažil sa vyvola ť dojem. 
že jeh o rukopis prekypuje živo tnou vitalitou, s kôr naopak: 
zámerne chápa l Beetho vena umie rnene. so značnou dávkou 
rozva h y. a kéhosi filozortcké ho nadhJadu. Tá to p revládajúca 
črta súčasného rajterovské h o p·rls tupu charakterizovala bez 
v9nlmky vše tky časti symfón ie. Azda s na ha rozloži ť sl tvo
•·lvé sily a vydržať s energiou až do konca zaprlčl nila v prvej 
časti symfón ie lst9 odstup, zdrža nlivosť. Počlnajúc vša k 2. čas
ťou sa d irlgentovo tvorivé za u jatie podstatne zme nilo. Doml
novDl v ňom typicky raj te rovs ky pevný. no nenásilný ry tmus. 
jnsné kontCi ry a osobitn9 vnútorn9 tah. ktorý jedno tlivé (lse
ky h udobného prúdu vnú torne spája l. Ak sa 2. časť Devia tej 
považuje za fantasticko -démonlcké scherzo. v terajšom rajte· 
rovs kom pretlmočenl dosta la č rty elegan tnej nalieha vos ti. bez 
d ravého podtextu a ni e v prlllš žiariv9ch dynamlck9ch polo
hách. Dirigentov vekov9 nadhfad začal už tu velmi pľesvedči · 
vo vystupova ť do popredia. Ak scheľzo vyzne lo do Istej mleľy 
ta jomne, vzrušivo, nie však vášnivo. tak v pokojnej hlad ine 
:!. čH stl a koby Rajter upln ti10vu l celú svoju životnú d ir igentsk ú 
prax, životn(! skúsenos ť a osobi t ú emocionalitu cez prizmu 
osemdesia tnika. Podarilo sa mu vyčariť z orch estra polohy s 
výrazn9m nábojom s ilného vnCitorného zaangažovania a sú· 
cél sne aj s pokorou pred v9poveďou s kladatela. inš tinktom 
so1e postrehli, že to bola zrejme tá pravá atmosféra. a kCi Bee· 
thoven svoj im Adagiom Z<Jmýš Ja ll 

Celkove vzostupnú llniu v9 razovej presvedčlvosti 11 hl bky 
jednotllv9ch časti dokázal Rajter udržať aj vo finále. Našiel 
v sebe obdivuhodnú s ilu d ucha . tvorivého elánu l temperamen· 
tu . aby svo je vystúpenie dokáza l vygradovnt až do Cispešné ho 
zá veru. Rajterova Deviata bola svia tkom hudby. nevšedným 
zážitkom, tou najkrajšou formou oslavy umelcovho životného 
ju bllea. 

K účinnej koncepcii dirigenta. pohotovému orches tru, nad
šenému a muziká lnemu v9konu zboru sa pripo jilo ve kovo min · 
dé. a le v9škou svojho umenia už obdivuhodne vyspelé vo 
ká lne kva r teto. Mladá, začlnajúca sólistka opery SND L. Ag ho· 
vá je speváčkou velmi muzikálnou, s prljemn9m zafarben lm 
hlasu a nema l9mi technickým i dispozlclaml. Basista Peter 
Mikuláš opätovne dokázal udržať vysok9 štandard svojich vy
stúpeni a odviesť reprezen tatlvn y v9kon v sólov9c h a ko a j 
v ansámblov9ch Cise koch. Zamatov9 h las maďarske j a ltistky 
T. Takács~Wej a jej vrúcny prednes tiež velmi dobre prispeli 
k vyrovnanosti harmónie vokálneho kvarteta. AJ ďa lš i maďar· 
~ k9 hos ť - tenor ista Att ila FUlôp, bo l rovnocenným part ne· 
rom. 

Ziíve r koncertu sa s tal priam manifestáciou vďaky a úcty. 
ktorO svoJim potleskom pre javilo obecens tvo voči jubilantovi. 
Dlhot•·vajúce ovácie nemali konca a Is te pôsobi l! ako vzpru
:2ujúca Injekcia na unavené ho, a le zaslúžene spokojnéh o dl· 
rlgen{a . . VLADIMIR CI!JK 

PROFILY 
Komorný 

SCi bor Flau to d olce, ktor9 vzni · 
kol 1·. 1983, sa podu ja l oživovať 
na jstaršle pamia tky našej hudob
nej kultúry . Opln9m prvolezcom 
nie je, no to, čo sa doteraz v tej 
to oblasti urobilo, ma lo via c pri · 
ležltostn9 charakter (sú to naí · 
nlll na hrávky v a nto lógiách ), kým 
súbor Flauta dolce prvý prejavil 
s nahu systema tic ky sn venovať 
ta kej zložitej s fére, a ko u je In· 
terpretácla st redovekej h udby. Ne
vydal sn na Jahkú cestu, a to z 
vlacer9Ch prlčdn, nielen preto, že 
na rozdiel od Ciech nemáme v 
tomto smere na Slovensku prak
ticky žiadnu tradlclu (v Cechách 
exis tu je dnes n lekolko súborov 
pestujúclch výlučne podobnú hud · 
bu na vysokej profesionálnej 
úrovni) . Ťažkosti prináša už sa
motná litera tCira , doteraz je ver 
mi má lo z tejto hudby vydané, Ide 
pra kticky väčšinou len o notové 
ukážky a prllohy v rôznych š tú · 
dlách a pod. No námaha zname 
najúca zaobsta ráva n ie notového 
ma teriá lu má v tomto p r!pa de a j 
pozltlvnu stránku - možnost hlb
šieh o preniknutia do p roblémov 
a teoretick9ch r iešeni spojených 
so s tredovekou hudbou, ako Ich 
prin ieso l hudobnohlstorick9 v9-
s kum. 
Kmeňov9 repertoár súboru Flau

ta dolce tvoria predovšetk9m naj-
v9zna mnejš ie pamiatky ra ného 
vlnchlasu n n Slovens ku tzv. 
Spišské zlomky a Trnavsk9 ruko
pis , a ko i " re trospek tlvny" reper
toár Vie torisovej tabulatúry. Vef . 
mi pozitlvnou črtou je, že sa ho 
snaž! naďalej rozširovať - a tak 
ožila i s ta ršia jednohlasná hud
ba ( napr. z tzv . Bratislavského 
notovaného misálu). Dramaturgie· 
k9 záber sCiboru je však podstatne 
širši a zasahuje ta k do svetovej 
hudby v podobe Mon tpellérskeho 
kódexu , Bamberskéh o kódexu , Ma 
c ha u ta, La ndiniho, u td ., no l in· 
špiratlvneho a vôbec ni e máme
ho nnčretla do byzantskej hudby 
v podobe tvorby l. Kukuze la, ako 
aj do mladšlch pamia tok zachova
n ých na územi Slove nska l r:ublc
k9 s pevnlk , tabulatú rny zbornlk 
s. Marc kfelnern a l.). 

V obsadenl sCibqru néls tall od r . 
19~83 }en malé zmeny,, a. dn~~né 
obsadenie t roch· Inš trumenta lis tov 
- Danie la Rusóová, já n Pipta, 
Vladimir Rusó, a troch spevákov 
1 h rujúc lch na nnjrôznejšlch blc!ch 
nás t•·ojoch ) - Ľudmila Plptová, 
Máriu Uhlia rová a Ivan Ožvát -
je viac-menej optimálne. SCibor u 
robil od svojho vzniku velk9 kva
litutlv ny pokrok, bolo možné sle
dova ť ho pra ktlcky na každom 
ďalšom konce r te. V poslednom ča· 
se dosiah ol úspešn9 obrat a j v sa
motne j zvukovej rea lizácii s kla-

súbor FLAUTO DOLCE 
dieb - k ptlvodn9m zobcov9m 
fla utám p r ibudli nové nástroje. 
p redovšetk9m st runové l re bec, 19 -
ra, trumša jt ). ktorý mi sa podstilt 
ne prlbllžll k "auten tickejšej" zvu 
kovej podobe tejto hudby (v9raz 
"au tentickí•" treba brat v pr lpade 
časovo takej vzdla•lene j hud by rw 
ozaj s velkou rezervou) . Kvôl i 
presnos t~ treba povedať. že kon 
krétne rP.alizácie V. Rusóa (v tom · 
to prlpade nejdP. len o zvukové 
realizácie, a le aj doplnenie zápi · 
su) boli adekvá tne aj predt9m. no 
v nove j podobe sa o krem trad lč· 
ne velkej dávky muzlknlity pre 
javu jú pl nš ie aj Iné črty. ako na 

hudbu p ravdepodobne prv9krát v 
živo te. 

Snaha súboru Fluuto dolce o 
maximálne prlblfžen le sa "dobové· 
mu duchu" je sympatická, najlep· 
~ie totiž slúži hud be Interpret, kto 
r9 Interpretuj e s klad bu, s k ladate· 
ra. u n ic seba. svoju "originalitu" 
za ka ždú cen u. Interpretácia star· 
šej hudby n e. podklade všetk9ch 
dos tup n9ch poznatkov o ne j, kto· 
ré máme, je totiž - a ko tvrdilt 
uutorlty v tejto oblasti - a j na j· 
lepšlm p!'lbllženlm tejto h ud by 
poslucháčovi. t. j. sťlčnsne je ak 
tuallzác lou . TCito skutočnost ne · 
možno považovať za záležitosť mó 

Komorný súbor Fla uto dolce 
Ľ. Plptod a M. Uh liarod) . 

(dava V. Rusó , D. Rllsóová, J. Pipta. 

prik lad znalosť konkré tnych jed
notliv9c h formov9ch d ruhov , ich 
textovej a hudobnej š truktúry, pa 
leograflcké a organo logické po
znatky , no i všeobecné vedomosti 
z oblasti teó1·1e a pod. Treba len 
veri ť , že tnk9to seriózny p rlstup 
s dos tatočnou dávkou sebakrit i
ky vydrfl l naďalej . 

Pri serióznom prlstu pe - prav
da, nie len z te jto s tránky. a le aj 
z hladiska samotnej lnt~rP,retá<;le 
- "napod iv• hud ba, časovo l du 
c hom ta ká vzdialená nielen !al ko
vl , a le aj zbehlejšlemu hudobn l
kov,i. ožila d o celkom p rlstu p nej, 
pochopltelne j a z každe j st ránky 
vnlmate lnej podoby. Niektoré 
skladby, a ko rotulus Domine ad 
a djuva ndum me festl na, viactex· 
tové moteto Ve nl Sancte-Da gau· 
dlorum, Zacheus erbo r is a Iné 
skladby sa s tali už pomaly .,hlt
ml", o čom svedči najmä ohlas u 
publika, k to ré počulo podobn(! 

Sn lmkn: R. Blha •·y 

dy, tá je prlli š vrtka vá a subjak · 
tlvna, s kôr tu Ide o súčasn9 trend 
v Interpretácii s taršej hudby 
( možn9 do dôs ledkov. samozre]· 
me, len pri špecializácii). 

C!enovla mladého súboru Flau· 
to dolce sú s l p ravdepodobne ve· 
dom! , fe "kameň mudrcov" a n i ne · 
našli, a ni ho nenájdu. Ak sú sl 
vedomi i toho, fe zďaleka nie sú 
na konci neJahkej ces ty, na k torú 
se vydali (a to napriek profesia· 
n6lnej úrovni, ktorú v k rátkom 
ease dosiahli} , môže to byť pre 
Ich ďalši rast len pr!nosom. Všet· 
ky otázky , od dra matu rglck9ch 
cez nástroje až po konkré tne In
terpretačné problémy bude trebJ 
to tiž riešiť vždy na novo. Vere j
nost Ich môže podporiť Iba v tom 
zmys le, že Ich bude - samozrej· 
me s nevyhnutnou dávkou serióz· 
nosti - korigovať. 

LADISLAV KACIC 

Recenzujeme 
priamo čerpajúce zo SNP. Zllto Marcela Mésárošová. 
ktorá venovala pozornosť zborovej tvorbe, lnšpirova · 
ne j Povs tanlm, ma la do čoho začrieť; táto oblas t je 
totiž naoza j boha tá a št9lovo pes trá. r:ubomlr Chalup
ka s i vslmu tvorbu mladšej ( lepšie by bo lo hádam 
povt!daf s trednej) gene rácie s kla da te l ov. k to rá zväč · 
ša už nebola bezprostredným sved kom vojnov9ch 
uda losti , a lebo ich zažila iba v ľane] mladost i a mu· 
setu pochopiť význam SNP iba sprostredkovane. je 
pochopitefné. že mladšl s kladatelia. ovplyvňovan i 
rozličn9mi technikami s kludatelske j p ráce. p ľlst upo
vall k sprH covaniu tejto temati ky velmi difeľenco
vune. 

Slovenské národné povs tanie v hudbe 

Zbornlk materiálo• z muzikologickej konfe rencie v 
Banskej Bystrici 13.-14. septembra 19114. 
Literárne a hudobné m6zeum • BanskeJ Bystrici. 
1985. 

Zburnlk Slove ns kého národného povs tania v hud · 
be obsahuje ma teriály. ktoré odzneli na muzikolo
g ic kej konferencii v Banskej Bystr ici. jednotliv! re 
feru júc! rozobrali dan ú tema tiku z rozličných aspek · 
tov a zhrnuli prak ti cky všetko. čo je d nes o tej to 
p roblemat ike známe. Nie ktoré referáty sa neobme 
dzill Iba na úzko vymedzenú tému, a le hfada ll l šir
~ie sCiv islosN. 

v úvodnej kapi tole sa Oto Ferenczy sústreďuje nll 
politick ý v9znam SNP. V nasledujúc ich referá toch 
Zd enko Nováček sledu je tvorivé pr!s tu py umelcov k 
tvorbe v revolučnom obdobi. Michal Pnlovčlk sa ve
nuje ideovo-politic ké mu vplyvu SNP na ďalši v9vi n 
s lovenskej hudobne j tvorby a s t ručne hodnoti zástoj 
jednotllv9ch skladatelov pri jej fo rmovani. Eva Ml· 
chatová referuje o hudobnej činnos ti Slobodného 
s lovens kého vys ielača v čase Povstania. Charakteľl · 
zuje ce lé ovzd uš ie , skladbu programov, i zapojenie 
jednotlivých osobnosti d o ich tvorby. Ladislav Sol
t9s sa zaoberá sovietskou masovou ples 11ou v SNP. 
Vyzdvihuje je j význa m p ri ud ržiavan i bojove j ná · 
lady partizánov a cituje ni e ktoré z naJv9znam nej
š lc h plesňov9ch textov. Soľl(l Burlasová u važuje o 
tvorbe originálnych partizáns kych piesní , resp. vy
tvárani nov9ch , a ktuá lnych textov na s taršie me ló 
die. Igor Berger sa sústred il na tvor bu jána Cikke
ra a pátra po Inšpiračných momentoch l v širšom 
kontex te skladate Jových prác. kto r9mi Sil ako čer
vená niť vinie myšlie nka humanizmu. Milan Adam
čiak spracoval tému Slovens k9 symfonizmus a idey 
SNP. Zach ytáva žán rov(! a š t91ov Ci pes trosť i mnoho
tv á ľnost diel, venovan9ch p roblema tike Povstania, 
a le i vývoj, ktor9 v priebehu rokov v nazeran l na 
stvárilovanie tej to témy nasta l. Téma - Opery ve
nované Slovenskému národné mu povstaniu . ktorú sl 
vza l na s ta ros ť Igor Va jda, nepos kyt lu a utorovi vera 
pr!ležltus tl . na k~fko vznikli zu tla f iha tt·l opery. 

jiJľOm lľ H11vllk informova l o v9zna me SNP pre čes· 
ký ná1·od a všlma s i jeho Inšpirujúci vplyv na po· 
četné české hudobné s kladby ( na rátal Ich o kolo 
50!) . Okrem toh o Havll k prlpomlnD. že s kladby s te· 
matl kou SNP zau jlmajú dôstoj né miesto v dramatur
g lc k9ch p lá noch symfonlck9ch orchestrov a ďalšieh 
umeleck9ch telies, Die na jma v rozhlase 11 te!evlz1 i. 
Viera Lukáčová-Donova lová sa s ústred ila na mela · 
dramatické d le l!l, vy užlvujúce ni e le n tematiku SNP. 
a le vôbec tema tiku p rotlvojnovCi u Inak a ngažova · 
nú a zhodnocu je prlnos jednotllv9ch českosloven · 
ských s klndatefov pri využlva nl ľecltác le vo vokálno
symfo nic kých dielach . V ďalšom prlspevk u sa za 
oberá Igor Vajda Očenášov9m baletom Vrchársk<~ 
p leseň , uveden9m nn scéne banskobyst ric ké ho dlvad · 
lu. ktorý sa vo svojej pôvod nej verzii ukáza l a ko 
neživot n9 a uzrel sve tlo sve ta v podstatne s krá· 
tenej a modifikovanej podobe. Igor Tvrdoň v referá · 
te Idey SNP v hud be 11 ich a plikácia v hudobno· 
výchovnom procese zhŕl'\a úvodom to, čo o vzťahu 
hud ba - SNP odznelo pľaktlcky v predchádzujúclch 
referá toch o potom kriticky hodnoti osnovy zákl ad 
ných š kôl, kde c h9bajú s lo vens ké s klad by s tematl · 
kou SNP. Podobn ú s ituá ciu .els ťuje l v osnovách 
s tredn9ch pedngoglck9ch škôl. Maľlu nnu Báľdiová . 
zos ta vovatefka zborn!ka , vo svojom prlspev ku lnfor · 
muje o dokumentácii hudobnej tvorby s tematikou 
SNP v Lite rárnom a hudobnom mC1zeu v Bans ke j Bys. 
tri c l. 

Graficky s kromne vybave ná publlkáci!l (neprešla 
jazykovou úpravou a nachádza sa v nej ve ra n ielen 
tlačov9ch , a le i knl hvlazačsk9ch ch ýb ) spl i\a svoje 
poslanie a podrohuc Informu je o za u jlmavej téme 
Povs tanie - hu rl ba. Doda jme. že Ju dopliw a j resu · 
mé v rus kom, nemeckom. un~lic:kom a maďarskom 
juzyk11. ROMAN SKlEPEII 



Clovek-tvorcu . . . jeho odveké 
túžba poznávať a pretvá 1·ut. od 
krývat a prinášať nové, jedineč
né. Tvo11vosť oko hnaciu silu. 
nikdy neuttchajúca . je tou najpri· 
rodzenejšou vlastnosťou človeka. 
jedným z tých, u ktorých sa spú· 
la predovšetkým s umenlm IB ju 
ra i Beneš, predstav!tel strednej 
generácie slovenských skladatelov. 
Umenie su stalo súčasťou jeho ži· 
vota uZ od detstva. Literatúra, 
hudba a divadlo mu odkrývali ta 
jomstvá tohto svetu. formovali je
ho názorový postoj. Neskôr sám 
poclttl nutnosť vlastného umelec
ké ho prejuvu, ktorý mu je odvte· 
ely každodennou potrebou. 

Benešova tvorbn zasahu je roz 
onanlté žánre tzv . näročnej hudby. 
Napriek velkému počtu vytvore
ných· diel (za posledných 20 rokov 
11si sedemdesia t) , autor nekom
ponuje .. lahko". Sys tematicky pre
hlbuje u zdokonaluje svoj spôsob 
kompozičnej práce, hladá nové 
riesenia pri zachovani vzťahov a 
kontinuity s predchlldzajúcim vý
votom nielen v kontexte jeho tvor
by. ale aj vývoja hudby vôbec. 
Skladatelovým Ideálom je hudba 
7.bavená ukýchkolvek mimohud~b
ných obsahov, bio· , čl au tobto· 
grafických čŕt , psychologlzmu a 
nadmernej dávky subjek tivizmu, 
ktoré odvádzajú" pozornosť od 
samotn~j hudby. Text nie je nad· 
riadený vo vzťahu k ~udbe l vo 
vokálnych a vokálno-mštrumen
tálnych dielach }, naopak, vokál
ny part je rovnoprávny s ostatný· 
mi nástrojovým! hlasmi a text sa 
prispôsobuje prim~rnemu hudob
nému výrazu. Množma tónov pred· 
stavuje základný materiál, z kto 
rého sa vymodeluje určitý tvar, 
dalej s pracováva ný rôznymi ope
ráciami, až vzniká novotvar. 
zdanlivo nesúvisiaci s pôvodným. 
Ide 0 princlp logického rozvlja
nta a postupnej premeny hudob· 
ných tvarov, na čom su podielu
jú viaceré zložky výstavby h udob· 
néh o diela . Autor vo svojej tvor 
be väčšinou uplatňuje široký po· 
tenclá l výrazových prostriedkov v 
oblastl me lodiky, akordiky, dyna
miky, nás trojovel a rtikulácie, met · 
rorytmi ky, členeniu tektoniky n 
fo rmy a pod. 

Nástrojové obsadenie limituje 
t ieto možnosti do značnej miery 
počtom a typom použitých nástro
jov 0 zároveJi otvára priesto r na 
hladunte novýc h nekonvenčných 
kombináci(. Spomeňme napr. Pré· 
rérence pre husle , gita ru, lesný 
roh flautu , har fu, violončelo , kla 
r ln~t . trúbku u kontrabas l ~974 l · 
kde sa preskupovanie nástrO JOV a 
presne vymedzený nástup napr. v 
trojiciach stáva kompoztčným 
princlpom, Musique pour Grock 
č. 2 pre klarine t, husle a trom 
bón (1975 l . Trt poc hody pre 12 
dychových nás trojov ! 1975). Waltz 
for Colonel Brumble pre ll hrá
čov (1975), Intermezzo č. l pr? 
6 fláut (1976), Intermezzo č. _2 
pre 12 vtolončiel (1979 ): Prelu· 
dium a sonáta pre hobot u harfu 
(1984 l a iné. 

Osobitné postavenie v BeneSo 
v~ j tvor hc n•a !it s klad by s vokál · 
' 1\''11 preja vom . ktorý je v zmysle 
~pomlnuuých mtencll traktovaný 
netradične. Z a utorovej početne 
zastúpene , p1esňqvej tvorby s ú 
nu 1pozoruhodnejšie Cuntumines. 
cvklu -; 5 1-iesnl pre soprán, flau 
tÍ·. u hnrlu [Ht70l na vokály, text 
j. Golda a uu:ntlli a nu, s použitim 
raa tej aleatorlky, kde dochádza k 
oohatému vyu:l:u n: spôsobov ar 
tiku!t\c tP. i nástro ju\ el hry u vo
ká lnych prejavov; Vokallsez , 3 
piesne pi'll soprán a klavlr na vo
kály a text Zbtgnlewa Herberta 
( HJ7'3; ; StS•skánl · po matce pre 
hlboký mu~ský h la:;, bubon a kla 
v{l· nu cext M. Cervenku ( 1975 l , 
opát s využ.tlm alea tortky a s 
preferenciou sóntckého paramet
ru : Trt monódte na texty P. O. 
Hvie;;c!oslava pre sopr6n, 2 hus
ll. vl-.~loni!eio a klavlr, resp. čem
balo ( 1979 l; O vlrtú mia, koncert
ná áda pr~: bas a organ na tex
ty Dante Alighieriho z druhej čas
ti Božskej komédie [ 1983 l a ll 
sogno dl Poppea, 7 plesni pre sop 
rán n klavlr (1984). Spectflčnost 
r iešenia vokálnych partov je evl· 
ctentnň aj v zborových kompozf. 
clách - Symfónia pre miešaný 
komorný zbor a husle (1974), Trt 
ženské zbory (1974) a Styri mle
~:mé zbory ( 1976), Lunovis pre 
chlapčenský zbor l caJ?pella na 
text Ch. Morgensterna ( 1978}, za 
ktorý ziska! v súťaži v Arezze v 
r. 1978 prémiu a v r. 1980 sa s ta 
ta povinnou s kladbou na slitažl 
zborov v tom Is tom meste , Hy~
na k 130. výročiu narodenia P. O. 
Hviezdoslava pre mle§a ný zbor 
( 19791 a da lšie. Akcent lež! na 
lineárnom vedeni hlasov, dôsled
ne. vypracovaných h lavne v ob
lasti melodiky a metrory tmtky. 
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Sniml<a. R. Polák 

pričom s ú vedome priprave né ver
ti ká lne súzvuk y, rezultujú<;e ;r. 
týchto postupov. 

Intenzlvny záu jem o divadlo už 
počus študijných ro kov na vSMU 
v Bra tislave viedol j . Beneša k 
opere, k torá by všal< bola odpú
taná od t radičných operných fo
rie m u h udobnýc h drám l napr. v 
spôsobe zhudobľ\ovanta libreta . 
výstavby dielu, Cllohy spevákov u 
zboru) . Podobne a ko v inštrumen 
tálnej hudbe uj v opernej mu je 
cudz! psychologizmus , t. j. zvýraz· 
11ova nie citových prežlvanr javis
kových postáv v hudbe. V snahe 
zls kať poslucháča viac pre sledo
vanie hudobného diania a herec
kého prejavu vy berá pre svoje 
opery až " notorlckyu známy ná
met. Uvolnl sa tak priestor pre 
vyniknutia os tatných zložiek (scé
nickej, hudobn o-dramaticke j a td. ). 
pričom celá operu má by( len 
nkousl š tyllzovanou "hrou na d i
vadlo" , kde herc! svoju úlohu Ibn 
hrajú o nie vnútorne prež!vajú. 
Hudba tu podla slov a utora 
.. rytmicky určuje to, čo sa odohrá
vu na javisku a udáva nj parciál 
ny rytmus artikulácii vonka jš!ch 
i vn(ttorných ges t". V tomto zmys 
le jll Benešov! bllzka Stravinské
ho s kladu te ls ká poetiku. tiež ná 
zory Bertolda Brechta nu d ivad 
lo u drámu, ako aj iných rep re 
zentantov a ntiiluzlvneho d ivadln v 
20. storoči. 

Jeho prvá operu O!sá rove nové 
šaty na német H. Ch. Andersena a 
vlas tné libreto ( 1969 l predstavo
vala us kutočnenlm týchto inten
cii výrazný d lvudelno-opemý čin na 
~ l ovensku v tomto obdobi. Volbou 
známej pred lohy Andersenovej 
rozprávky sa s kladuteJ chcel vy
hnúť vysvetrovaniu toho. čo bolo 
pred "zdvlhnutlm opony", čo mu 
umožnilo začať svoju ,.hru" hned 
od začiatku. Slovo. ktoré je v ope 
re vličšlnou nosltelom sémantic
kej funkcie možno takto použit a i 
ako fonetic ký prvok v jeho pri 
márnom sónlckom význame. Zaujl
ma vým spôsobom je vyriešená 
syntéza hudobných. divadelných 1 
tanečných výrazových ' prostried 
kov, odrážajúcich sa v účinnom 
spojen! hudby, splevaného slova , 
prednášaného textu l pantomlmy 
v moderne koncipovanom diele 
nielen po stránke obsah ovej (ne· 
tradičné využitie literárnej pred
lohy a s lova), a le aj formovej -
v prellnanl dvoch protlkladných 
s vetov - sveta reálneho so všet
kými rozpormi života a sveta poe
tického, neskutočného, predstavu
júceho fuds ké svedomie, ktoré v 
opere stvárňu1e postava ženy. Ska
menený, jednodejstvová opera pre 
6 spevákov a 7 Inštrumenta lis tov 
na vlastné libreto podla textov 
janka Krá la ( 1974) sa podobne 
vyhýba tradičným operným for
mám. Zaujlmavé je využitie nie-
ktorých melodlcko-harmonických 
špecifik s lovenského folklóru 
(vzhladom na poéziu J. Krála), 
ktoré sa v Benešove) tvorbe v ta -

l<e jto podobe nevyskytuje. Dosta t 
najnovšia opera Hostina na texty 
i'. O. Hviezdoslava vzbudila velký 
,.rozruc h" v hud obno-dtvucteiných 
kruhoch. Prellnanle námetov. zá 
me na pos táv, fu tl l<cla zboru, scé
mcké u vý tvarné r iešenie . tekto
n ická výstavbu (so skrétenou 
re ka pituláciou deja v 3. časti ope 
ry) su spája vo velmi silný záži 
tok. Opera miestamt... priam šoku
je diváka expresivnosťou námetu 
u jeho hudobno-dramatickým spr a 
covaním. 
Početne zas túpená je aj komor

ná tvorba, ktorá obsahu je s klad 
by pre rôzne sólové nástroje [5 
klavlrnych sonát, Tri s kladby pn! 
hoboj, Sest tancov pre flautu , So
ná tD pre sólové hus le. Lamento 
pre sólové husle, Clacconu pre fa
go t, SoniHa pre klarinet, Päť in 
vencii pre t rú bku, 2 suity pre klu 
vl r u i.), pre dvu alebo viac ná -· 
st r ojov [Septem canones ll 2, Man
želská hudba pre dva klav!ry, 2 
sláčikové kvartetá, Dve canzony 
pre dychové kvinte to, Muslque 
pou t· Grock č. l, č. 2 a č. 3 a 1.1 . 
pre vii č ši ln~ trumentár [ Diverti· 
mento per urchi. Tri pochody pre 
12 dychových nástrojov, In memo
riam P. Ruška per arch! a Iné. 

V oblasti orches trálnej tvorby 
autor vytvoril niekolko pozoru
hodných diel, v ktorých sa účinok 
dosahuje u stupňu je mnohotvár
nymi pros tr iedkami, o. l. Inštru 
me ntáciou , prisúc! en!m tematickeJ 
funkcie jednotlivým néstt·o jovým 
s kup inám a ic h s imultá nnym spá 
Jél lllm až do polyvrstevných plôch. 
~ t J· iedanlm plného orchestrálneho 
zvuku a komornosti s presviete
nou fa ktúrou, dife renciáciou met 
rorytmic ke j zložky a pod. Dyna 
mičnos ť a energlčnosC opro ti 
ka ntab!l ným úsekom vytvárajú sil 
ný kontras t v rámci jednotlivých 
súča s ti sklndieb - Mémolre pre 
komorný o rchester ( 1977), Hud ba 
pre trúbku, biele a sláči ky ( 1978 J, 
Hudba pre orchester ( 1982 ) a Pre
lúdium pre orches ter [19831 . 

Dôležitou súčasť-ou Benešove! 
s klada telskej poe tiky je konfron
tácia s tarého, tradičného hudob
ného výrazlva s nov ým, ktorý sa 
v podobe citácie konfrontu je s no
vým ma teriálom na spôsob ko
láže, alebo su postupne vzdaluje 
od pôvodného tvaru rozkladanfm , 
vynechávanlm tónov, rotáciou. 
permutáciou, račlmt l imitačný 
mi postupmi. rytmlzáclou a pre
puuzovanlm pôvodných modelov 
atd. Takýto spôsob rozkladu pô
vodného materiálu je bllzky vý
tvarnému umeniu 20. storočia. 
Na pr. v kubistických u surrealis 
tických obrazoch vzniká plocha 
rozkladom predmetu (M. Du 
champ ), a lebo v počltačovej gra 
fike sn pôvodný tvar štatisticky roz
kladá o transformuje na Iný, č im 
dochádza k vytvoreniu časovo
pries torového kontinua, k toré pred 
porušenlm pe1·spektlvy u optiky 
nazera nia na predmet nebolo mož
né. Určitú a nalógiu možno pozo
rova t vo vincerých Benešových 
s kladbách - napr. v Suite pre 
violončelo u kluvlr (1971). Dive r
timente pe r arch! (1970), Inter
mezze pre 12 v!Qlončlel ( 1979), v 
s kladbe In me moria m P. Raška 
: 1981] a l. Autorovi je bllzka aj 
poézia literárneho kubizmu napr. 
v diele Pierra Reverdtho, k torého 
báseň Mémoire tvori motto k Be
nešovej rovnomennej skladbe. 

Mohli by sme vymenovať da lšie 
charuk te r tstické črty kompozičnej 
dikcie juraja Beneša l napr. dô
ra z na lineárny rozmer. spôsob 
kon tra punktického vedento hla
sov. heterofónla . polyrytmlcké a 
polymetrtcké plochy, postupný 
rozklad od synchrónneho k asyn
chrónnemu zneniu hlasov, účinná 
dramaturgia tuttl op roti sólovým : 
alebo komorným úsekom, organi
zácia tónov v horizontálnom l ve t·· 
tiká lnom smere podlo lnterva lo
vých modelov , v Intenciách tonál 
nej čl modálnej hud by, spôsob ex
ponovania výseku z l Z- tónového 
totálu a je ho doplneniu atd.). Dô
ležitý je však celkový zvukovo vý
razový rezultát, t. j. konečný vý
s tu p umeleckého diela , ktoré až v 
Interakcii s kladater - Interpret 
- poslucháč nadobúda zvýznam
nente. 

Sk{adby juraja Beneša nemož
no prljlmat s onou fahostajnostou 
či fúblvosťou hedonistického Ideá
lu v umeni. Autorovi zrejme nikdy 
nešlo tba o to, aby sa zapáčll, ale 
aby postupne zlskava l posluchá· 
ča tým, že mu ponúka umenie ná 
ročné, ale vysoko hodnotné. kto
ré provokuje a núti k mysle niu. 
A čo je najpozoruhodne jš ie ? Vzbu- , 
dzuje zároveň pocit vypovedania 
o vážnych veciach, a le aj bezsta
rostnej hravosti... Možno práve 
v zmysle známeho výroku F. 
Ntetzscheho: " V pravom mužovi 
je skryté dieťa: to sa chce hrať" . 

ZUZANA MARTINAKOVA 

GRAMORECBNZIB 
CHARLES GOUNOD: FAUST. Symfonickf orchester C1. rosbla
su v Bratislave. Dirigent: Ondrej Lenúd, 1bormajater Ladislav 
Holásek. S6U1ti: Peter Dvorakf, Magdaléna Haj6uyov6, Serge j 
Kopčák, Lajos Miller a dali!. 
OPUS 1985 Stereo 91161601·4 

l'odnetom pre vznik kompletnej nahrávky OPUS-u bola zrej
me skvelá inscenácia Gounodovej opery v SND v polovic i 
sedemdesia tych rokov, v ktore j sól!stické trlo Dvorský, Ha 
jóssyová, Kopčák urobilo rozhodujúci krok od slubných n ádeji 
k v!ťazstvu novej generácie slovenských operných spevákov. 
Zvyšok realizátorov nahrávky je nový: dirigent O. Lenárd, roz
hlasový orohester a luxusné obsadenie ostatných úloh na 
Celt: s maďarským barytonlstom európskeho formátu. S tro
chu fantázie by sme mohl! nahrávku chápať a ko návrat k 
projektu nahrávky Pucciniho Bohémy s laureátmi Tribúny 
mladých Interpretov pri BHS. Ved všetci tvorcovia sú laureát
n•i aj ked nie tej to, tak ďalšieh medzinárodných súťaži a ve
kovo najstarši z nich sotva prekročlll š tyridsiatku. Je chvály 
hodué , že OPUS popri klenotoch. operne j literatúry [prebraté 
nunrávky popredných svetových firiem s prvou garnitúrou 
svetových spevákov ) sa podu jlma (podla vzoru Hungarotonu 1 
v ta k náročnej konkurencll prezentovať a j Interpretačné ume
nie domácich spevákov. Ziada st to sl1stredente najlepšieh 
~íl. ale aj zvýšenie la tky náročnosti v hodnoteni dosiahnutých 
výsledkov. 

Základn ou charakteristikou koncepcie na hrávky je dôraz 
na vrúcnu lyrlčnost Gounodovej hudby. Dirigent potvrdzuje 
svoju známu schopnosť lyrlzácle skladatelských zápisov, k to
rá sa tu prejavuje v čistote a prepracovanet dynamike orch es
trálneho partu a v potlačenl tých prvkov partitúry, ktoré 
sú zvyškom vplyvov velkej francúzskej opery (okázalosť, von
kajškovosť). Poktar !de o spevákov, je zvolená koncepcia do
sahovaná už výberom hlasov, ktoré väčšinou Inklinujú k 
sve tlejšiemu zafarbeniu, a potom dôrazom na lahkost až hra
vos ť interpretácie. Oproti možnej nadmernej sentlmentalizácll 
má však Lenárdovo poňatie istú lyrlckú vecnosť. 

Dvorského Faust je centrálnou postavou na hrávky, nesúce t 
oproti domácej tradlcll len meno nim Interpretovane j postavy. 
Oprot! obdobiu, kedy ju stvárňoval na javis ku SND, zlskala 
jeho kreácia na viacrozmernosti. Poklal Ide o timbre, je to 
ešte stále krásny lyrický tenor, no už s očividnými nábehml 
k odboru splnto. Kreácii to prlvelm! neuberá na š týlovosti. · 
no obohacuje ju o ši ršie spektrum výrazových možnosti. Jeho 
Faust v prvom obraze nie je rezignovaný, meditujúc! s tarec. 
a le vznetlivý, voči neúprosnému údelu sa búriac! muž, kto· 
réh o v nasledujúcich obrazoch spalujú vášne , no v istých 
situáciách je schopný čistéh o, prostého ettu. Najkrajšie o tom 
vypovedá jeho hlas v kavatlne. Tu je nlekolko neobyčajne 
pôsobivých lyrlckých plôch, v ktorých sa tenorlstov hlas la
hodne prepleté so zvukom s kvele diferencovaných slá~ov . 
V prevahe je však jeho Faust dramaticky vášnivý a so s kve
lou výškou. 

Hajóssyová spieva Margarétu s technickou bravúrou, bez 
problémov u charakterom hlasu i spôsobom Interpretácie v 
nej zdôraz1i uje dievčenskú nevinnosť, p lachosť , č istotu. Mene j 
anjels ká, viac pofudš tená Margaréta - k a kej sa presúvl! 
dnešný Interpretačný Ideál - by si žiadala trocha teplejšl 
tón u skôr romantickú [citovú ) než klasicistickú ( technlcis · 
ti e kú) interpretáciu. Ak v minulosti bývali korunou jej vý
konov jasavé výšky, tentoraz viacej zaujlmavých odtieňov na
chádzame v Iných polohách, kým v n \ektor ých yýškach tón 
pô so bi pr ili š rovne. 

U Kopčákovho Meflsta na jviac udivuje, akú výrazovú mno
hotvárnosť dokáže da t posto ve bez zbytočného prehrávanla a 
hlasového exhibicionizmu, ku ktorému táto postava zvádza 
na javisku. Kopčákov výkon je mimoriadne d!sclpllnova ný 11 
kultivova ný, nestavia len na populárnych člslach, ale vie 
správne vypointovať aj recltatlvy. Vyčltat mu možno len ob
časnú ostros ť tónu vo for te. 

Suverénny je Valentln Lajosa Millera. je ho hlas má "šplč· 
ku", údernl1 vysokú polohu, no trocha prltenorálnu farbu. 
V In terpretácii je viac vojakom než milujúcim bratom. Výbor
ne diferencovaný je S!ebel Idy Kirilovej. V prvej árii, poňate j 
trocha na spOsob offenbachovských kupletov, je vďaka rýchle· 
mu tempu a nad lah~enému tónu viac poblázneným, nezr elým 
chlapčiskom, v dirigentom odkrytej scéne nasledujúceho ob· 
razu má už jeho hlas sýtosť dozrtevajlicej mufnosti. Účinné 
s triedanie raz krásne plného, Inokedy zasa akoby subretného 
tónu je typické pre prlve rmt sopránovú Ma rtu v podani Marty 
Nltranovej. Na malej ploche výrazne načrtol Brandera Peter 
Mlkuléš. 

V textovej pr!lohe k platniam s efektným designom sú ten 
toraz l viacjazyčne koncipované proflly realizátorov nah ráv
ky. Na rozdiel od zasväteného pojednania o osudoch skl.ada
tera obsahujú vša k nesprávne vecné Info rmácie a nevýstlžne 
hovoria o osobnostiach jednotliv ých interpretov. S. ALTAN 

MJKULAS ZMESKAL, SLACIKOVt KVARTETA G DUR a G MOL. 
Trávnfl!kovo kvarteto 
OPUS Stereo 91111437 

Nahrávku Zmeškalových kvartet možno právom poklada( 
zu vynika júci dramaturgický čln. Ako vieme, oravský rodák 
Mikuláš Zmeškal pa tril k najbllžšlm Haydnovým a Beethove 
novým prlatelom, a ko sa o tom dočltame z knihy dr. I:uby 
Ballovej : Beethoven na Slovensku. 

Zmeškal. ktorý sa svojimi schopnosťami vypracoval k vý
znamnému postaveniu na viedenskom dvore a vo vtedajše j 
spoločenskej elite, bol zároveň l velkorysým prla tefom, mecé
nom najvýznamnejšlch ume lcov tejto doby. Na rozdiel od la ic 
kých mecénov ma l Zmeškal fundova ný znalecký pohlad na 
hodnotu hudobných diel, nakofko sám bol vynikajúcim a ktlv
nym violončelistom , ktorý dokázal ~uplova t l vtedajšieh o če
listu Schuppanzlghovho kvarteta. 

Ze Haydn ako aj Bee thoven st Zmeškala vysoko vážlll vidie ť 
z dedtkécl! Ic h diel Zmeškalovl. Beethoven pravdepodobne 
naplsal svoje chýrne Dueto pre violu a violončelo, "Mit 2 obil · 
gat en Augengläsern Es" , pre Zmeška la. Najväčšou ded ikác,ou 
zostal vša k Beetbove.nov opus 95, Sláčikové kva rte to f mol, .tzv . 
Pekelné, ktoré tvori prechod k posledným kva rte tám L. v. Bee
thovena. 

Vydaná p latňa nám dáva bližšl obraz o dobe. ako a j o 
Zmeška lových kompozičných schopnos tiach. Sú to s kladby 
Inšpirované a technic ky vyc ibrené : svojim štý lom a duchom 
stoja azda bližšie k Haydnovl a ko Beethovenovt, čo je však 
pochopitefné, pretože Zmeš ka l zažll ešte pobarokové fázy hu
dobného rokoka a raného klasicizmu, čerpal teda viac podne
tov z raných fáz rodiaceho sa klasicizmu. 

Interpretácia Trévnlčkovým kvartetom je vkusná. vyznačuje 
sa správne cltenýml tempami u diferencovanou súhrou, ušfa ch
tllým tónom a dobrým zmyslom pre správnu ba lanclu a koor
dináciu hlasov. Nahrévku možno vrele doporučtt každému 
mllovnlkovl hudl>y a záujemcovi o hudobný vývoj v druhej po
lovic! 18. storočia . JAN ALBRECHT 



22. ročník Leningradskej hudobnej • • Jar• 
Presne v ten tst9 ro k , a ko sa po prv~ 

raz ozvali otváracie fanfáry Bratis lav 
s kych hudobn9ch s lávnosti, rozbehol su 
v jednom z najkra jšlch a kultú re naj 
prajnejšlch mies t Sovietskeho zväzu fes 
tlval, ktor9 je dnes známym pod názvom 
Leningradská tlUdobná ja r . Od náš ho 
medzlnárodnét o podu jatia sa od ll šu le 
základn9m ci( rum - prezentáciou sú
časnej tvorby domácich autorov, vnu
cujúc ta k pari.Jl elu medzi n im a našim 
TS•ždňom n ovo, slovenskej hudobnej 
tvorby. Stali v!;ak za zmienku, že za
li al čo TNSHT posky tu je pries tor celo
s lovenskej sklada telske j produkcii a si 50 
..s utorov, festiva l v Leningrade je veno
va uý dielam tvorcov Leningradu a je ho 
oblasti v počte 160. Znamená to te da . 
?.a na prehliadke odznie iba časť vý 
s ledkov práce tejto hudobn ej obce. 

Crm sa Leningrads ká hudobná jar s ta 
la za u jlmavou počas svojho 22-ročného 
trva nia? Ked som sl prelis tovala podrob
nú dokumentáciu vydanú v jubilejnom 
roku 1984, zistila som, že podu jatie, kto
ré spočiatku prezentova lo výlučne hud
bu le ning radskýc h sklada telov, pos tupne 
zlska lo znaky medzinárodnej umeleckej 
pla tformy pre konfro ntáciu tvorlv9c h 
v9sledkov. Nlekolko l'Očnlkov predsta
vilo diela hudobných umelcov Pols ka , 
t:O jednom roku prijali pozvanie do Le
ning radu tvorcovia z NDR, MCR, CSSR 
u SFRJ, v jubilejnom 20. ročnlku pre
hlia dky odzneli l s kladby flnskych a u
torov. Tohtoročn9 festival, k torého mot
tom bolo heslo Za mier a spoluprácu 
medzi národmi sveta, usporiadal Zväz 
skladatelov RSFSR - leningradská po
bočka - v spolupráci s Le ningradskou 
mests ko u radou, Všezväzovou a u torskou 
agentúrou (VAAPI a Leningradskou š tát
nou filharmóniou O. O. Sostakovlča v 
dňoch 18.-26. aprlla. Ponúknutá kon
frontácia s hudbou š ka ndinávskych s kla
datelov sa vinula každ9m pra covným 
dňom festivalu. Nielen kompozlcle de
viatich Severanov su s ta li predmetom 

zá~,~jmu u diskusie, pretože sa Im dosru 
lo cti živého naš tudova n ia sovie tskymi 
koncertn9ml umelcami ; bol to stále ži
vý konta kt s vys ta venými Informačný 
101 a propagačným l ma teriálmi jednot ll
v9ch hudobn9ch I nformačných stredisk 
a rozsiahla hudobno-slovná prezentácia 
tvorby dáns kych , nórs kych, Unskych, 
Is landských a švéds kych au torov s ukáž
kami zaznamena n9ml na ma gnetofóno
vých pásoch. Pozornosť hostltela možno 
načrtn(it malou zmienkou o prltomnostl 
r la dtterov významných hudobných Inš ti
túcii Leningradu, s klada tel ov, dirigen
tov, ktor! využili možnos t dialógu s 11 
prltomnýml a utormi ška ndinávskych kra· 
jln. Ceskoslovenská delegá cia patrila 
spolu s bulha rskou s kupinou a hos ťom 
z NDR k početným pozorovatelom fes ti 
va lu. 

Pes trá paleta festivalových dni so 
sklada la zo siedmich koncertov symfo· 
nlc kej a komornej hudby, zo zborové
ho koncertu , z koncertu pre deti a mlá
dež, z dvoch koncertov plesni a l ahkej 
hudby, z folklórneho koncertu, z dvoch 
ba letov, l rockového muzikálu, l mo
dernej opere ty a z vedeckej konferen
cie na tému Hudobný žlvot a moderná 
skladba . Súčasťou bola 1 ponuka každo
denn9ch pre hrávok z tvorby leningrad
s kých skladatelov a záverečná diskusia. 
Ak na Slovensku konšta tu jeme, že sa do 
služieb súčasnej tvorby s chu ťou dá· 
vajú špičkov! koncertn! umelc i, o Lenin
grade to plati taktiež. Od Lening rad
ske j fil harmónie D. O. Sos takovlča cez 
Leningradský štátny aka demlck9 orches
ter M. l. Gllnku, Akademický s ym!onlc
k9 orches te r Leningra dskej fil harmónie 
a ž po komorné súbory vynikajúcej ume
lec kej ú rovne - vše tci sa zúčastnili 
prehliad ky . Vďaka slls tavnej s nahe dra
maturgie Bratls lavs k9c h hudobn9ch 
slávnosti prezentovať postupne die la jed · 
notllvých kompozičných okruhov v 
ZSSR, ale l prlležltos tným vys túpenia m 
soviets kych umelcov a s úborov. pozná
me nlekolko a utorov leningradske j ob-

!asti, ktorých diela od zne li 1 nu tohto · 
ročne( Le ningradskej hudobnej jar i -
V. Basner. V. Uspenaky, ). Fallk, B. Tiii
čenko, V. Sapolnikov, ). Kornakov , L. 
Korole v, V. Solovjov-Sodoj , N. Martynov, 
A. Petrov. L. Prlgolln, G. Korčmar, G. 
Banlčikov a 1. Z koncertov u scénic 
k~ch kompozlclf. ktoré som mala maž 
nosť sledova ť , bolo p re mňa na jväčšlm 
zážitkom Dychové kvinteto 41 - ročného 
Vladlmlra Sapo!nlkovo. Kompozične za 
ujlmovo riešená s kla d ba má v sebe vý
razové bohatstvo, nenudi, je svetlá. bez 
zbytočne( s na hy o prehna nú lyriku. Od 
zne la na koncerte popr i nemenej vtip
nom diele De Fynako ka tarokter I. Nor
holma. Ako celok - s vyn ikajúcou cho
reog rafiou , jednod uchou. a le výstiž· 
nou scénou a samozrejme skvel9mi ta 
nečnlkm l upúta l ba let Vladislava 
Uspenského !eriavy letia (podla pred
lohy V. Rozova). Vďačný námet mla dos
ti, lásky, a le l vo jnove j h rôzy a jej ska
zy, ktorý je známy z f llmovčho s praco 
vanla, sa oz9va l v zrozumltelnej hudbe, 
efektne napomáhajúcej deju so širokým 
dychom vel kolepe j scénickej fresky . 
Rozl1íčkov6 sonáta pre violončelo a kla · 
vlr Jevgenija l ria ja bola ukážkou tvor· 
by mladej autors kej gene rácie. Nesmier
ne s1lná v~povedou . pochope nlm u vzda· 
rom voči vojne, vy jad reným pr iam fy . 
zl c ky p r ltomnou e xp resivi tou hudobn ých 
p rostriedkov; skla d ba zau jlma, nú ti vn!· 
mat je j plač - plač, sústreďu júci pro· 
tes t a smútok. S ve lkým úspechom sa 
s tretlo d ielo nórskeho skla da tela Hvos
lefo - Antigona, variácie pre aymfonic· 
kf orchester. Na vysokej profesionálnej 
úrovni je s komponova ná trojčasťové 
symfónia A. Koroljova, kto rá odznela 
p re mié r ovo. Jef s ta vba, využi ti e kontras
tu , napätia, Is tá tr iezvosť. dostatočne 
pes trý Inštrumentár (ve lký orchester s 
čemba lom, organom. kla vlrom a ~icl ml l 
pr is peli k umeleckému zážitku z male( 
drá my na koncertnom pódiu. 

VIERA POLAKOVICOVA 

, " 
JARNY FESTIVAL V BUDAPESTI 

Medzinárodné festivaly sa rodia u za · 
nlka jú. Túžba kultúrneho ludstva po vý
mene a pozná vani ume leckých hodnOt 
prudko vzkypela po osloboden! a sta la 
sa ak~msl ba lzamom na rany druhej 
svetovej vojny. Festivalov rýchlo p r lbú· 
dalo až do sedemdesiatych rokov, až 
hospodárska k r lza a problémy kapltaHs
tlc kého podnikania zahnali kultúru do 
defenzlvy. Aj renomované a p redtým 
štedro dotova né medzinárodné festiva 
ly sa dos ta li do ta:!lve j s ituácie. To, po
c hopltelne. ovplyvnilo Ich obsah a dra · 
maturglu. úspornos ť a umelec ké prehod 
nocovanie sme ruje dnes často k po 
malému zániku n lektor9ch podujati. 

TnHnuf s l za t9chto okolnos ti za loži( 
nový medzinárodný festiva l znamená vy 
sta viť sa značnému riziku . Ma dar! ho 
podstúpili. Začiatkom osemdesia tych ro · 
kov premysleli a vys kúšali svo j odvážny 
projek t a vrhli sa do jeho rea lizácie. 
Za ložili Jarný festival , ktorému dali do 
vienka rad dobrých nápadov. Spoliehal! 
pritom hlavne na vlas tné sily, na soli 
dáme zázemie osvedčených madarských 
umelcov doma l v cudzine. Budapešť 
preds tavila tohto roku na sk lonku mar
ca medzinárodne( kultúrnej vere jnosti 
Ctctyhod nú a kciu, flgu rujúcu po prvý 
raz v kalendá r i a ko nový právopla tný 
č·len Európs kej as ociácie fes tiva lov. kto 
rá dnes združu je okolo 50 renomovu 
ných fes tivalových podujati vrátane Pra · 
hy, Bratis luvy, Viedne. Sa lzburg u, Mni 
chova, Verony. Ba yre uthu , Varšav y, Mo· 
na ku, Granady, Florencie u radu Iných 
a traktlvnych centie r. Začleniť sa ako 
bentamlnok medzi s kús ených a vyspe-
19c h borcov európskeh o kultúrneho dia 
nia znamenalo prinies ť do tohto r uchu 
kus zdrave j odvahy a fantázie v ume
leckom podnikani. Madars ki ku ltúrni 
činitelia našli k r iešeniu tejto otázky 
správny klúč. Organizačné nadšenie a 
pr ia znivé podmienky, podporené najmä 
r u.dtlvnyml výsledka mi budapeštia nske
ho Kultúrneho fóra, prispeli k tomu, že 
ja rný festival sa o ka mžite za radil me
dzi sve tové ku ltúrne udalosti, ktorým 
bude po t1·ebné v budúcnosti venovať pat 
r 1čnú pozornosť. Na ti sic rozličných a 
zuu jlma vých programov. ktoré sledovalo 
v priebehu 10 dni v Buda pešti, Kecs ke · 
tué te, Soproni a Szentendre na po l ml· 
IlOna poslucháčov a divákov, z toho vy
še 35 000 zahraničných h osti , vykazuje 
priaznivú bilanciu tohto sympa tic kého 
podujatia. 

Jarný medzinárodný fes tival v Buda
pešti prišiel s obradom na svoju flnanč· 
n li nllročnosť s racionálno u úvahou: spo· 
l lť umelecké podnikanie u kultúrno-vý· 
chovnú prác u s rozvo jom tu ris tic kého 
ruchu. Vzá jomné pre llnanle a dcjtll'to
vanle týc h to sfér mOže prospieva( obom 
s tranllm. A ukázalo sa , že pros pieva do
konca l záme rom a politike s ocialis tic
kého zri adenia. Riadite l fes tiva lu Imre 
Kiss nám k tomu povedal : "farný bu
dape~t/ansky f estival neponríka tradičnú 
festlualourí ~truktríru. Skladá sa tol/: nie· 
l en z hudobných čl d ivadelných akcii , 

al e 1 z rôznych umel eckýc/L , zábaunýciJ , 
i.portouých a turistických podujati , ktor~ 
odzrk adl ujrí náS sríčasn!J ž/vot . Pret ože 
11ždy očakávame u BudapeSt i uelký pri
leu zahraničných záujemcov, rozhodli 
sme sa čo naju!JraznejS/e upl atni( u na
S/ch programoch hudbu: koncer ty, ope 
ru, balet, folklór a pod. Ná~ programo· 
uý profil charaktertzuj(J tri okolnosti : 
l . jarný festival je festivalom cudzinec
k~ho ruchu; 2. kona sa vždy u prvých 
jar n!Jch <JI'Iocll, než prepukne európska 

dape~ t lunske d ivadlá . Maďa rská š tátnu 
opera sa p rezentovala vy n lkuiCtco pri 
p rave nou Inscenáciou Wug nerových Ma 1 
s trov spevákov no r lml>e rských pod vede· 
nim A. Mlhá lyho u A. Mlkóu. V koncert 
ných sá lach defilovali s osobitným pro
g rumom všetky v!d1 eCktJ orches tre M a 
d urs ke j rud ovej republiky u folk lórne 
s kupiny obohatili fes tiva l tromi význum · 
nýml p1 cmléwml. Medzinárod ná pan to
ml lll lcká preh liadku zu účas t t súborov 
u známych osobnosti zo ZSSR . CSSR u 

Detský zbo r Maďarského rozhlasu a telovlzie vystúpi l pod vede n Im zborma i · 
stra Jánosa Reménylho v Maty6iovom chréme, kde predviedol skvosty klasic· 
kej po lyfónie a zborové die la madarských skladaterov. 

festtual oua sezóna; 3. suofl m obsahom 
je zameran!} predov~et kým na umel cov 
a diel a maďarskef k ultríry , či už doma 
alebo v cudzine, a to u najpestrej~om 
zl oženi". Ten tre ti bod mlí však velmi 
chúlos tivú pe rspektlvu , nad k torou sa 
bud (! musie ť orga nizá tori rýchlo zamys 
lieť , ak nemajú skončlt v p rogramovom 
s tereotype. Krok k tomu sa už urobil : 
ja rný festiva l prezentoval záslužne na 
nlekofkých samosta tných koncertoch do
mllclc h l zah runlčných vitazov medzinll · 
rodných Inš trumentálnych sllfažl a zo
známil tak koncertnú verejnosť s výkve
tom novej, nas tupu jllcej generácie hu
dobn~ch vir tuózov. C>alšlm perspektlv
nym momentom bude podla slov r iadi · 
te la Imre Klssa s tále širšia účas( vy
nikajúc ich umelcov a sliborov zo soc ia
lis tických krajin . 
Tohtoročný obsah jarného fes tivalu v 

Budapeš ti bo l a kcentova ný dvo jnásob
ným výročlm národného kla s ika F. Lisz
ta, ktorého dielo zaznelo v na jrOznej
šlch žánroch a umeleckom podani vs kut · 
ku reprezentatlvne. C>alš lm jubilantom 
- G. Mahlerov l a C. M. von We berov! -
venovali v progra moch pozo r nosť pr e 
dovšetkým hosťujúc i zahra nlčni ume lc i. 
CennO boli bale tné produkc ie na jlepš lch 
madars kých s úborov z GyOru a Pécsu. 
nlekofk o premiér pon l'tkl l popredné bu 

PĽR , rovna ko a ko s tre tnutie esperan tiS · 
tov , boli kvltova né pozornos ťou. Do pro
g ra mu festiva lu prispeli tiež výtvarné 
ga lérie a výstavné s iene. Orga nizátori 
~a zavclač lll fes tiva lové mu publiku so 
100-č lennym orchestrom c lgll ns kyc h pr l
mášov. ktorý bo l zostavený p re jedin ý 
koncert v buda peštia ns kej Kong resove t 
hu le a zahra l na pospol klasic ké die lo 
včlt ane Lisz ta u Bra hmsa. Oh la s vys tll 
penla bol tak ý s lln9. že c igáns ky or 
chester dos ta l o ka mžite ponuku na J . 
mesačné turné do Aus iJ'álle a Singapú· 
ru. 

u me lecky priniesol ja rný festiva l rad 
podnetov a zamysleni. V koncertn ýc h 
sieňach neznel! vfdy Iba produkcie vr· 
cholnej úrovne (najm !l na symfonických 
koncertoch ). pozvunl sólis t i disponovali 
ta ktiež rozdie lnou kvalitou . Napriek to· 
mu vllčšlna progra mov bola vypredaná 
l pri zvýšenej h lad ine cien vst upeniek 
a obecenstvo s ledovalo fes t iva l so sús· 
trede ným záujmom. Spolu s n im hodno
tilo tento ume lec ký proje kt do 90 zahra
ničných novinárov a umeleckých kriti
kov. Buda peš t sa vyzna mena la svojim 
organizačným ta len tom 11 podala s vojim 
priaznivcom pria te fs kú ruku k d alšlm 
náv1·utom na Tavuszl festi val. 

1111.1 VITULA 

~ZAHRANIČIA 
Známy viedenskf archivár a muzik-o

lóg Alexander Welnmann sa dolll vo 
fe bruári t. r. 85 rokov. Tento znalec vi• 
do~oskej hudobnej histórie sa neraz vy· 
slovil i k hudobným dejinám Bra tislavy. 
Zvlállt' v oblasti vydavatelov hudobnlo 
vykonal vera osolne j préce. 

Tohtoročné VIedenské hudobné slh· 
nosti maj1í dominantu v bohatom tanet· 
no m fes tivale, predpokladá sa vlak, le 
znujlmavé bude l naitudovanie Smeta
novej l\Iojej vlasti Viedenskými filhar
monikmi pod vedcnlm Jamesa Levina. 
!>ukov komornf orchester z Prahy bu· 
de tiel jednou z dominánt. Moskovskl 
vi rtuózi uvedú Sčedrinov Komorný kon· 
cert. Spevák Robert Holi uved ie na svo
jom koncerte le n d iela ruskfch sklada
tefnv. Predpokladé sa, le k vrcholom 
bude patriť i Dvof6kova Stabat ma le!;._ 

Od 4. do 12. októbra 1986 bude v Lip· 
sku medzinárodné stretnutie mladých 
umulcov. Predpok ladá sa 1íčasť piatich 
orches trov, ktoré hraj6 medzinárodný 
I'Opllrtoé r. Ťal!isko bude spočlvať na Up· 
s ko m Gewandbausorchestri. Skoda, le sa 
nu te jto akcii nepredstavl liadne teleso 
z Ceskoslovenska. 

V Maďarsku prlpravuj6 na počesť 175. 
výročia narodenia a 100. vfročie 1ímr· 
tla Franza Liszta rad podujati. Na pro
g ra me s 6. vystúpenia Maďarského itát
neho symfonického orchestra a infch 
s ymlonickf ch o rchestrov, klavlrne veče· 
ry so známymi klaviristami domácimi l 
zahraničnými, odznej6. popularizačne za
mera né relácie v r ozhlase a televlzll, 
uskutočnia s a medzinárodné konferencie 
a "ymp6ziá. Dňa 31. júla , v deň 100. vý
roi;ia smrti sk lodatera , uved6. Symfo
nický or chester a zbor maďarského roz
h lasu Lege nd u o Sv. Alžbe te. Vyvrcbole · 
nim Budapeitianskych hudobných tfi· 
dňov (25. 9. - 27. 10. 1986j bude slh· 
nostnf koncert dňa 22. októbra , v deň 
175. vfročio narodenia skladatera, na 
kto1·om zaznie Klavlrny koncert Es dur 
a Foustovská symfónia. SCtčasťou oslh 
budil i medzinárodné klovlrna s1íťal 
Frúnza Liszta ( 8.-24. septembra 1 a me
d:o:inárodné stre tnuti e zborov v júli. Pu
tovna výstava pod názvom .. Dennik ces· 
tn vatera" predstavi dôleži té .. ~tácie" kla 
~lrlstu Franza Liszta, a ko napr. Weimar. 
Kim. Bayre ut h, Parlf, Londýn, Zenevu 
a "'loskvu. Na pla tniach Huogarotonu 
vyfdú nové nahrávky jeho vok6lnych 
die l. prvá nahrávka Lisztovej jedinej 
ope ry Don Sa nché, a ko aj na hrávky or· 
r. bestrálnych, klavlrnycb o organovýc h 
diel. 

I.eninovou cenou 1986 vyzna menali z 
o blasti literatúry, umenia a architektú · 
ry 1!i s ovietskych kultúrnych tvorcov. 
Sú me dzi n imi l ba lerlna Vefkého di 
\Od la v Moskve Natália Bessmertno v6 
n skladater Andre j Eipaj. 

S velkf m nadlenlm u moskovské ho 
publika sa stretlo nedhne pné vyst1í· 
penil! americ ké ho klaviristu ruské ho pô
vodu Vladimlra Horowitza, fij6ceho od 
roku 1928 v US.\. Koncert tohto dnes 
82- ročného umelca v Moskve bol vfsled· 
kom kult1írnych dohôd uzavretfch me
dzi ZSSR a USA minulf rok v t eneve. 

V koprodukcii činskej a maďarskej te 
le \·lzie nakrútla v Peking u te le vlznu ver
ziu Pucciniho o pery Turandot. V hlav. 
ných 6lob6ch vyst6pia popre dnl člnsk i 
11 maďarsk! opernl speváci. Hudobné na 
hrávky reallzuj6 v Budapelti , filmové 
v Pekingu. 

(:e rnošské sopranistka Leontyne Pri · 
«; P.ová ukončila svoju skvelú karié ru 
operne j speváčky. Umelkyňa debutovala 
v roku 1951 a čoskoro sa stala známou 
vď11ka jedinečnej Interpretácii úlohy 
ness v Gershwinovcj opere Porgy a Bess. 
Pt·icuová sa rozl6čila s divadelno u čln · 
no11t'ou na scé ne newyorskej Metropolit 
ne j opery, kde naposled y vyst1ípila v ú· 
luhe Aidy. 

Východonemecký skladater Siegfried 
Matthus pracuje na opere, ktorej 1ístred 
nfm hrdinom je fra nc1ízsky revolucionár 
lttirabeau. Premiéra sa m6 uskutočni ť 
14. júla 1989 pri prlleli tosti 200. vfro
čia franc1ízskej revol6cie v hamburs kej 
~tátnej opere. 

,.Cha in u". Dialoque pour violin et or
chestre (1984/85 1 od Witolda Lutoslaw
llké ho uviedol premiérovo v ZUrichu 
Paul Sacher so s1íborom Collegium musi
cum. Sólistkou bo la mladé busli,tka An· 
nu Sophie Mutterová. 

.,Nahé knidu", je nbov prvej mon
gollke j operety. Uviedli ju v hlavnom 
meste Mongolska Ulanbá táre. Libreto 
n&plsal mongo lskf aplsovatel Purev
dorsh , hudbu skomponoval umeleckf vil· 
dúcl Centrálneho s6boru pre fudov6 
hudbu Luvsanharav. 

5vetoznámy huslis ta Yehudi Menuhin 
organizuje v a prlll 1987 v Londfne me 
dziná rQdn1í husrov6 s6ťal. V dvoch ka 
tug6ri6cb prednes6 1íčastnlcl s1íťafe né 
l'Oč nf program, denne s a bud6 s tretá 
vať s Menuhinom a navi te vovat i je ho 
sumináre. 



Koncerty štátnej filharmónie Koš·ce 
Z Jnnult rov ých koncenov Stá tn f!j Itl 

tHHmón ie Košice prvý (9. jun ull•·u l d i ri 
govnl Ján Dl'ietomský. Vybra l s i hud · 
bu bu roka u klnslclzmu · Händlovn Hud
bu k ohňostroju, violončelové koncer ty 
Vivald iho (O dur) a K. Stamica lG dor) 
n na zliver Haydnovu Symfóniu O dur, 
Hodiny. Kým orchestrálne s kladby vy 
zne li vddku sturostlivómu na!:t udovanlu 
presvedčiv o, oba sólové kon CE: rty v po
dani Richarda Vandru nezapudll culkom 
do rllmcu večeril. Sóllstovou doménou s(l 
zjuvnu Iné oblasti, lebo so š týlovým 
Pl'edvedonlm programovaných diel mal 
wocné p roblémy. Navyše al lntonačné 
preht·e~ky doda li jeho vystúpeniu punc 
netstoty u nedopracovnnostt . 

l'ln l ~• koncerl 116. jnnuáru) dirigoval 
Oliver Oo h olinyi. Hoci výkon sóltslu Ji
ti ho Tomáika v Glazuuovovum Huslovom 
koncOJ•te u mol Javil známky dôkladnej 
prlpravy. ~Olov/l sk ladhu opllť bolu s lob
~lm ~ IEí nkon• programu vlnou drobnej
~ich intonučných kazov. Okrem Glazu· 
novu lu odznela Glinkova predohra k 
opere Rusla n a Ľudmila a zvláš( sme 
boJI povďačnf za uvedenie 3. symfónie 
Ilju Zcljonku, ktorá sa s tretla aj u poslu
r.háčov s pozoruhodným ohlasom. A prá
vom lebo Je to hudba komunlkatlvna a 
Zl'ozumltaln á i širšlm vrs tvllm publika 
a pritom tu skladater nijako neustupu· 
ie w wojtch umeleckých zásad. 

Veltnt pekný mozartovský progrHm 
pripravi l 1\o~lčanom dr. Ľudovll Raj ter. 
•\ko !'óllslil pa rticipovu l na ľ10m Milo§ 
Jurkov•~. Predohra k opere Titus, Flau
tový koncet•t D dur, KV 314 a Symfó
nia Ea dur KV 543 zuzn eli v pozoru
hodtw vyváženeJ Interpre tácii. St ried 
mos(. fllegancitJ, prll·odzený tok hudby . 
~:my~ol prr lwnt t•usty, zvuková u š loch 
tllo~ l to holi at ribúty Rajterovho po
d,tnlu Mozortn. Vý~orne som zapadla OJ 
tónovo sýto a š tý lovo vyr ib1·rná hru hos -
tuf(lcoho sólistu. ' 

Koncm·t pre Hudobnu mládež (6. ma r 
ca l p r iniesol s výnimkou uvod ne l sklad 
lJv (Boleldieu : predohra k ope re Kalif 
z Bagdadu l diela ovplyv nené džezom 
resp. tanečnou hud bou. Dirigentom ve 
l'rril bol Richnrd Zimltler, k torý po dte 
Iii rh Coplnnda l El Salón Mexico). Ger
~hwJna ( Amoričan v Pari:'U l u Addinsel
lo l Vnrllovský koncert sólis ta Pavel 
Novotný l uviedol v premiére sklndbu 
ko~ic ký<'h s klacla terov tunečnej hudby 
J. Sznbudošn a J. Olajo§a - Suita p~e 
saxofóu, klnvlr a orchester pokus o 
•nto~ráclu prvkov pop hudhľ so s ym 
IQDI<; kou. s iiUtor m t u pultov sólových 
nástrojov Celkove chyba ! večeru . Ina k 
pre mládež pr!Cažlivo zostuvonému, v or 
r·hestráln()j zložke tempurumentnej~l a 
•·ytm lrl<y dravejší prejnv. 

Vorml hodnotný koncert u<.l viedln Stát · 
lllt fllh u rmón lu pod vudenlm ttmerlck ého 
dirl~o:onttl )a mesa Brooksa ( 13. marca). 

v•edol Beethovenovu predohru Egmont. 
Bruhmsov Husfovy koncort D dur a 
Sain t Saens ovu 2. symfóniu . Srooks sa 
pn:/.PillUVdl ako en erg ický, c ieruvedomý 
tvp dlrl~eni u. klory vil! bez zvy~ku pre
s.Hiit svo te p1 edstavv u o n ;hes tra. Má 
c lldlr: lné, tedno~:nutné b velmi tvá m e 
g~:sto . Orches ter podal pod jeh o tuktov
kou 11\I IIJO ľin dnr: do hr9 výkon Wk v cel · 
l\u~et stihro. ako •il v sólových vstupoch 

jec\uolltvých n ás trojov 1 h oboj v 2. č1 1 ~1i 
Brahtnsnl). Z drama tu r,~:tck'ého hfalllslw 
ho lo ratkom :r.aujlm a vé z.oznOmente SH ~ 

2. symľ6nlou Cami ll a Salnt-Suänsa, kto 
rého tvorbo v osta tnom obdohl prežlva 
zjavne okúsi renesanciu. Iste, n ie je to 
hudba hlboká , nie dobre urobenO a pos
lucháčsky vdačná: v Košiciach zaznela 
pruvll!ipodobne po prvý krát. NOročný 
purt Br.t hu1sovho llus lovOh o koncertu 
predniHsol spofahllvo a s velkým vnú
lOIItylll nusaden lm Peter Micha lica, iba 
~ ist ými •·czervaml vo finále. Orcheste~ 
doprevádzal sólistu v e lmi pozorne. 

Koncert venovaný výt·očlu oslobod!inla 
Ko!llc (20. marca) dirigoval opä( šéfdirl 
gent Stá tnej filharmónie Richard Zim
mer, u to s programom, ktorý mu bol 
zrejme 2. Interpretačného hladiska bllz 
ky l Podprocký: Predohra , Beethoven: 3. 
klavfrny koncert a Borodin: 2. 11ymfónia 
h mol, Bohatierska) . Naš tudovanie vše t
kých skladieb bo lo v e lmi solldne; hlav
né dielo večera, Borodlnovo symfónia, 
zauja la sklben ostou výstavby u pekným 
tónom p lechových dychových nástrojov 
l celkovou kult ťírou zvuku. Stanislav 
Zámborský sa po dlhšej odmlke predsta
vil v Beethovenovom koncerte trochu 
opatrným, no muzikálne cenným výko
nom. 

Orumo tut·gtck y s ice málo vynachádza
vý, no Interpre tačne zaujlmnvý bol oper
ný večer ( 3. april a l. ktorý zver ili talian
s k emu dirigentovi Salvatorovi Sllivestri
.mu . Očlnkovnll sólisti Košického Stá tn e
ho divadla Ivica Neshybové (soprán]. 
Stcfau Margita (tenor J. sólistu Sloven
ského národn ého divadla Frantiiek Ll
vora (tenor). miešaný zbor SD (zbor
majsterka Júlia Ráczová J a orchester 
Státne j filharmónie. Umelecké ťažisko 
holo jednoznačne vo výkon och košic
kých sólis tov l Verdi - Traviata, Doni
zetll - Nápoj lásky). ktor! krásne fr á · 
zovuli, spievali uvornene a s oduševne
lým výmzom. Odch odom S. Margitu do 
pražského Národného divadlo strácajťí 
Ko~lco vynlkaj(tceho speváka, ktorý so 
Zd pomeme vefmi krátky čas vypraco
va l na vysokú umeleckťí ťírovoň . Fran
tiše k Llvora v áriách z Tosky u Aidy 
prejavil menšiu ohybnosť hlasu a podal 
trochu s ilený výkon. Úspešn ý hol vo s vo
jich vs tupoch zbor, najm tl v závereč
nom zboro Zidov z Nabucco. Prácu d i
rigenta nemožno hodnot i ť jednoznačne : 
svoju zrejme vyhran en ú predstavu ne
dokliznl vžd y adekv á tne vy jadriť gesta
mt a hoci orchester h ral velmi s n ažtvo 
a pozorne, početné kollzle v súhre tre
ba p r lpfsa ť v ý lučne n n dlrlgontovo kon
to. Koncert vzbudil mhnorludny záu jem 
publika. 

Z komornýc h koncertov spomei\me 
aspoií večer m ladéh o Kubfnovho kvarte 
ta z Ostravy ( 27. marca) . Tvoria h o L. 
Cup (l. husle). J. Nloder le (2. husle }. 
P. VIte k (viola) u j. Zednlček ( violon
čelo). Ak bude tento sťíbor pokračovať 
s rovnakým entuziazmom na dobre n a
s túpenej ceste, potom v bohateJ palete 
n ašich komorných telies zaujme Iste vý
značné mies to . Po matnejšom HaydnoYi 
(Kvarteto C dur, op. 33, 1!. 3, Vtáčie ) 
p resvedčili ostravskl hos tlo nu jm!l Bar
tókovým tre tfm a Ravelovým Kvartetom 
F dur. ROMAN SKitEPEK 

Z koncertov MDKO v Bratislave 
Da l!>f111 w série koncertov . kto ré bra

osluvsk9 MOKO prav idel n e organizuje v 
ZrÍwd l ovej s ieni Pri mu clá l ne h o pu lá en . 
bol kluvlmy recitá l dnes dvadsaťosem 
roč ného TomUa Galíla nádejného 
uu•elcu . ktOI'ého vývot ~me vzhfadom k 
mulef r re kventovélnostl Jeho doterajšieh 
vystOpe nl nemohli systematicky s ledo 
va f. Pest rý . avšak ucelený program. 
ak9m SH tentoraz prezentoval (!l. ap rlla 
lt'86 j. mul v prvej polovici spoločného 
meno vate lu predovšetkým z hladiska 
pla nl s llckého: u všet k ých t roch au to 
rov 1 Martinček . Scarla t tl, Barber) vedo
me uplutnl i približne rovnak9 prln c ip 
tvoren ia tón ov a ich sp á Jan la do frázo
vacfch celkov. 

Mysll1n . že všeobecná prefe•·ovanosf 
klnvirner tvorby Dulana Marlinčeka nie 
rc tu Jomstvom vyžadujúcim osobitn é 
zdôraznovu nle: p•·esadzuje SR suma. Uvé 
žen ým výbe• om z jeho Dvanésllch pre-
16dil ( 1-2-3-5 l naskytltt sa klaviristov• 
vynikuj(lcu možn ost. aby do časovo ml · 
nlut n r n ych (! tvaro v s kon cent roval nielen 
celO s voju nés trojovú zbehl os(. u le tie~ 
ra n ta zl jný rozlet a tvorivý vtip . Pozlclu 
Sonáty f mnl Oomenica Scorlattiho v 
voálovef drumaturgtl znelo trochu ina k . 
1dentlrtkovulu jeho Oderovo vyhranený 
~mer. kde napriek zámernému zjemňova 
nlu už zmatíwvunlu os treJ spevnosti kla 
vl ru dospel k mimoriadne nadTahčené
mu u doslova ga lun tnému prednesu. Ne · 
chcem tým vša~ zužov u ( problema ti ku 
len na uv ede n ý fa k t, p•·etože dttnostl tn
mofšleho nástroju tento fi nálny efekt 
pr iamo vyvo lávntú . čim sa niekedy 
.. dobrovorna" s n a ha interpretu s totofnf 
., nevyhnutnosťou . 

Sonáta es mol, op. 26 Samuela Barbe
ra ( nu r. 1910) patri každopádne do zo. 
7.namu tých kompozlcll . ktorých poslu 
cháčsku prljaternosť l pochopenie preli 
pokladá Istý po~et repdz. Samozrejme 

- tým sa rozhodujúca váha celého pro 
cesu presťíva no interpretova tokpove 
diac .,misijn é" poslanie o tt·eha pripus 
t iC, že mnoho krá t oko•·en ené ri zikom. 
Aj keď Burber nepriviedol v to mto die
le a morfnos l k ta ke j h~zhreh ostl ok o 
snáď jeh o kolega -krujnn Ch. ives v Pla
n o Sonate W2. v spôsobe sólis tického 
t ra k tovo n ia klavlra i v samotneJ hudbe 
zrejme nedokázal potlučlt absorpciu 
podnetov z európskej tvo r by 19. u na jmli 
20. st oročia. Ak som zámerne vyzdvihol 
pod ie l Interp reta na presvedčlvostl toh · 
to typu h udby , nevyluču jem , že Tomá š 
Gaá l s voj odvážny výbe r podopri e obja 
vova nlm ďalšieh vý•·azových po lôh tohtu 
dielo. 

Upred nost ne nie overené h o kmeňového 
repertoáru v druhom •·ecltá lovom blo
ku vnies lo relatlvne jasnejšf pohlad na 
Guá love ume leck é amblcle. Škoda . že v 
Chopinovej Sonáte b mol, op. 35, ktorá 
je trndlčným skOšobným knme11om vy 
s pelos ti kluylrlstu. mu problémy s ar
tiku láciou fráz prerás tli clo koncepčných 
ne jasnos lf 1 týkalo su to hlavn e l. čas · 
t i ) . Naproti tomu Lisztova La Compa
nella pri všet kej n ástra hami pre tkunej 
obtiažnosti zužinrila pod Jeho prstom! 
s nevlda n ou uvornenosfou u zrozum l
lefnosfou. Na hodnotenie vi rtuózne j 
zvrchova nosti podania Mefistovho valči
ka neúprosne vplýva existen cia mno
hých n ahrávok tohto dielu o . z toho vy 
plývu jú ce porovnáva n ie. Ak budeme za 
vyvolené kl'ltérlu m považovuf. povedz
me, výkon Lazara Be mt un u, nu f o kon 
fron t ačnom a kt e nemá význam dolej dl s 
kutovuť. Pokln l sa však dlvnme nn v 
podstate dobrý výkon Tomáša Gaá la z 
Iného postu. 1eho Liszt znesie pozltlvny 
oh las oprávnene a súčasne dáva u rč ité 
zadosťučinenie za to, že sa nám v BrH 
tls love prlliš nedari znbezpcčl( v kla 
vlrnel oblustl ndekvlitne uctenie joho vý · 
ročlu . JURAJ POKORNÍ 

S dirigentkou MAGDALÉNOU ROVŇÁKOVOU 
o úspešnom vystúpení 
Chlapčenského filharmonického zboru v Nantes 

Zač la tk om marca t. t' . zOčostnllll sa 
zredukovaná zostava Chlapčenského fll 
hJrmonlckého zboru z Bratislavy s dl 
ngeutkou Magda lénou Rovf\ákovou na 
nárotnej Medztnárodnej sťíťažl detských 
zborov vo troncťízskom kultúrnom stre· 
disku Ntmtes. Naše mladučké ratolestt 
n ás 11lac a ko prl]emne prekvapili ziska 
nim 4. mtesta, spoločne s udelenfm me
dali~ 1 dJplomu. 

V priebehu svojej sotva itvorročnej 
uxistoncie dosta l Chlapčenský filharmo
nický zbor možnosť reprezentova ( ui aj 
niekofkokrá t v znbraničl. O aké koncert
né zl\ jazlly išlo? 

Prvým zahraničným vys tú penJm 
ChFZ bol samostatný koncert nn Let
ných hudobných slávnostiach v Pos tupi 
me. O rok neskôr ( 1985) to boli Dni 
československeJ kultúry v ZSSR, kde 
ChFZ spoluúčlnkoval s orches trom Slo
venskej fil h armónie u SFZ na koncer
toch v Moskve, Len ingrade o Vlll1use. 
A konečne v marci t. r. s me sa zťíčast
nlll Medzinárodnej sťítažo de tských zbo
rov vo francúzskom meste Nantes a v 
konkurencii 15 e u rópskych telies sme 
obsadili tesným bodovým rozdielom 4. 
m iesto, zlska li medailu 11 diplom . 

Aké problémy 1te museli prekonbať 
Y začiatkoch pô10ben.ia Chlapčenského 
filharmonického zbol-11? 

- Všetky začiatky bývajCt spo jené s 
fažkosCarnl, a tak to bolo tiež s nami. 
Dev!!Cdesiut chla pcov .,pohromade" ešte 
n ie Je kolektlv a vonko11com nie .,ume
lecký kole ktlv" . Spevácke dispozfcle n c1 
konkurze preukázali všetci, nvšak n a 
učiť sa správne s hlasom narábať a zjed
notiť sa v hudobn om prejave nie (e jed
noduchou záležitosťou, no jmU v zmysle 
zvládnutia onoho mn~stva nových ln 
formáctl. Ved väčšina chlapcov navšte
vuje ĽŠU o zo základn9ch š kOl nemá 
ani tťí najelementárnejšiu prlpravu. Na
šou verkou skťíškou bolo Očlnkovanle v 
detskeJ kan tá te G. Ph. Telemanna -
Kantor. Bolo to v začiatkoch na~eJ prá
ce, ked chlap c i s dospelým sólistom 
a komorným orchestrom snatlli sa na 
pódiu SF dokáza(, že prvé mesiace tvt· 
del prlprnvy u ž prinies li svoje ovocie. 
A potom naša práca postupne dostáva
la náležitú formu . Povzbudila nás tiež 
prvá, nllm venovaná sklactbu - Malé 
prlbehy od 1. Zeljenlw. Dulšltt - Vtvo
llivanl jara od mu js tl·a E. Suchoňa, skom
ponova n á ~pre detský dvojzbo• u sláči
kový orchester patrilo už k náročnýlll 
prevterk am n ašich schopnosti. A nedá 
ml nespomenú( tak tiež Kančellho Svet 
lý !Iar. kde dostali prtležl t osť l dva ja 
chlapci - sólisti a náročný part s pre 
vádzaný velkým symfonickým orches 
t rom zvlád li k velkej spokojnos u samot
ného autora. 

KONKURZY 

Co znamená pre mladý začlnaj6ct ume
lecký kolektlv dčaať a 6spelné umiest
nen!o na tak významnej medzinárodnej 
sú ťali? 

- Možnost zúčastni( sn nu súťaži a 
4. mies to v lwnečnej klasifi kácii je pre 
nás vefkým povzbudenlm. Snáď eš te väč 
š lm je však pozvanie do Parfžn účinko 
va( n a letných koncertoch v tomto ro 
ku. ZáJazdu sa na pokyn p rljlmacej stra 
ny mohlo zúčastniť len 35 det! z celko 
vého počtu 90. Pochopltelne, výber do 
zos tavy prebiehal velmi prlsne. Chlap 
cl však nesk lamali nielen v povinných 
s kladbách, ale s velkým Ospechom pred
viedli l Vlvolávanl jara od národného 
umelca E. SuchOJ1u v novej transkripcii. 

Podla informácii obidve povinné 
skladby prlntiilall so sebou okrem konei!
ného efektu aj mnolstvo nepredvlda
ných Interpretačných problémov ... 

- Belgický a francúzsky skladatelia 
Gaston Nuyts a Francois Verchen sl sku
točne dali záležať n n tom, aby dokona
le preverili orientačno-lnterpretačnťí 
schopnos t detských zborov. Nyutsov 
Orlentls part lbus Jo sice skladbou vy
užlvajúcou moderné kompozičné postu
py, no vo výslednom tvo re pOsoblacou 
logicky a vtipne. Verchen, mysllm, dost 
precxponoval .,svoje nároky" v diele 
Une Ile émerge a u coeur soyeux des 
brumes o v konečnom výs ledku ani je· 
den zbor nezvládol jeho partltCtru bez 
chýb. Pre llustráclu s pomeniem prevaž
ne pomalé tempá v brumende, verke 
hlasové rozpätia, neprimerané delenie 
hlasových skupin, resp. dynamick(( čle· 
nltosť v nadmerných pianissimách. 

Ako sl pl"eWWtavujete avoj dRil! ume
leckt rast? 

- Do budQcnostl sa snažlm hladlet 
!> optimizmom. Slovenská filharmónia 
a ko zriadovatel je našim opravdivým zá 
zemlm. Len škoda, že chlapci tak za 
včnsu mutujú a so zborom sa musia po 
čase rozlúčlt. Býva to prakticky vo ve 
ku, kedy by potrebovali n a jviac dobrý 
kolektlv o ušlachttlú zálubu. A naše tťíž
by ? Predovšetkym spievať čo najlepšie 
Ved pred krátkym časom sa nám vObel 
nezdalo, že chlapci z ChFZ budťí hosťo
vať v televlznych programoch t vo fll · 
mov9ch ateliéroch na Kolibe, že budO 
mať .. svoJ • titul v SND (A. Berg: vo1-
cek). alebo !e sa ta k zavčasu do~ta,nú 
so s vojim umenlm do viacerých miest 
našej republiky, pripadne 1 za hranice 
vlasti. Boli by sme však k sebe velmi 
nekrltlckf v domnienke. že n ašu In ter 
pretllcla jo dokonalá. Momentálne sme 
Iba na začiatku , a ja verlm , že spoloč 
ne prejdeme ešte hodný kus ces ty zu 
opravdivou hudbou 11 fP j skrytými. ale 
ncv~ednýml krásami. 

MARIAN BULLA 

Ria dllef Státneh o divudl u v Košiciach vypisuje konkun: 
- na operného sólistu - tenor, · 

ktorý 1a uskutočni dňa 27. 5. 198i o 11.00 h v SD ; 
- na korepetftora , 

ktorý sa uskutočni dňa 28. 5. 198i o 13,00 h v SD : 
do orcb.-tn SD n a miesto: 
hr,čov l. hllalf, 
hréčow ll. busU, 
hráč na wlolu, 
hráč na kontraba1, 
hráč n a kla rinet, 
hráč na lesný roh, 

ktor ý sa uskutočni v dňoch 29. a 30. 5. 198ft o 11,30 h v Státnom divadle : 
- do zboru do hlasove j skupiny: tenor, 

bas, 
k torý so uskutočni d6a 28. 5. 198& o 11,3U h v SD. 

Podmienky konkurzu: ukončenie konzervatória, VSMU, JAMU, AMU. Prihlál 
ky so llvotopisom zailllle na kádrové a personálne oddelenie Státneho divadla, 
Srob6rovn 14, PoR priečlnok E-47, 04277 Koilice. Cestowné hradlme len prija
tým uchádzačom. 

Uekan Pedagogickej fakulty v Nitre vypisuje konkurz na obsadenie: 
1. odb. asistenta pre hlasov6 výchovu s nástupom od l . septembra 198fi; pred

plsané vysokoškolské vzdela nie - VSMU, 
1 odb. asistenta pre odbor teória vyučovania 1 nástupom od l . septembra 

1986; p redp lsané vysokoilkolské ndelaaie, 
1 o db. asistenta pre zborový spev s nástupom od l . septembra 198& ; pred

plsané vysokoškolské vzdelanie - VSMU. 
Prlblái!ky doložené dotaznlkom , životopisom, dokladom o vzdelani prlsluiného 

s meru o doter oj§e j praxi sa podávaj6 do 4 týldňov po uverejnen! konkurzu n a 
odd. kádrovej o personáln ej práce PedagogickeJ fakulty v Nitre, Lomonosovo· 
va l, 949 Ol Nitra. 

l!UDOBNÝ 2 JVOT - dY()jtýfdennlk. Vydávd Ostav umeleckeJ kritiky 11. d l· 
vadelnej dokumentácie vo vydavatelstvo OBZOR, n. p ., ul. Cs. armády 15, 
815 85 Brat islava. Vedúci red.aktOI': PhDt·. Zdenko Nn v~ č ek CSc., ds 
tupca vedúceho t'edak tO'l'a: PhDr. Altr6d Gab a u u r, reduktor lo.1: PhDr. 
Jana Len go v il. technická redaktor!Ql Eva Z em ll.n l( o v ll. Redtlltet\11 t•a 
dn : zasl. umelec l'11vul Bagin. Jaroslav Blaho, PhDr. Vladimir Ctil". r.adtsla\ 
Dóša , PhOJ·. <\ iO j7. Luknár, farosl.av Meter, 2a.sl. umeloc Zclt'Oko Mlhnlll , 
PhDr . Tatjan<t Ok11pcov1t, PhDr. Michal Palovč1k. CSc., l{anll f ' rhunt•uvfl , 
PhDr. Terézia Urslnyovó. Adresa red.: Gorkého 13/Vl., 815 85 Bt•utlo.,l,t'~lt •r.t.: 
338 234. Admini~u·óclu: Vydavatelstvo OBZOR, n. p., ul. Cs. .u ·~~tod\ i5 
815 85 Brati slava. Jnz1Mne oddelenie; GOJi<éhu 131VI., 815 85 Br.t.hsluvd. rtl• 
čia: Nitriansk e tlllčlllrn e, u. p. , 949 01 Nl.bra Roz..~lruje Po~tovll tJuvlnov;· 
s lužba, obtednávkv t> rilillld každá pošta a dnručovatel. Obletlnávkv d n l l! 

h raničia vybavuJe PNS t.Jstrednli exped ft•ia ll dovo., tlače . Ciollwnldovr• 
nám. 6, 813 81 . Bt•utl:,htVli. C:en.. Adného vvllll~kll 2 Kč<;, NeohjPdOitnt~ l'U· 

koplsy sa nevraca)u. 
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"' po Ina me 
Motto: 
Co je to za svet, ktorý zo seba ako 
svoj obraz vyvrháva také zvuky a pos
tavy [z listu G. M. Brunovl Walterovll 

Dňa 18. mája 1911, teda pred 75 rol<-
ml, zomrel Gustav Mahler, bezpochyby 
jeden z najväčšlch skladatelov nášho 
storočia. Ze podstatnú čas( svojho ne
prlllš dlhého flvota [narodil sa 7. 7. 
1860 v obci Kalište u Humpolca) prežil 
eš te v stor-oči minulom na veci meni 
m4ločo : Gustav Mahler sice vyrastal z 
velkej klaslcko-romantickej tradicle, ale 
naše - celkom Iné - storočie sl jeho 
umenie plne osvojilo, pochopilo a prl
hl4sllo sa k nemu. Isté je, že Maltler 
zomrel priskoro, no podla slov Alfreda 
Einsteina, ako každý velký človek· v 
pravý čas. "Co ešte" - pýta s a vo svo
jej óvahe o velkosti v hudbe - " by 
mohol po 9. symfónii a Plesni o zemi 
povedať? ". Alebo citujme radšej myš
lienku W. Goetheho - velki ludla od
ch4dzajó, aby aj Iným ostalo čosi vy
konať v tomto na dlhé trvanie vypočlta· 
nom svete ... 

Gustav Mahler patril vo svojej dobe 
ku skladatelom viac-menej problémo
vým 1 problematickým. Jeho hudba sa 
prljlmala s nadšen!m, no 1 s rozpakmi, 
odmletan!m, nepochopen!m. Pot·om sa ale 
všetko postupne men!: Mahler sa stal 
konštantou, dokonca monumentom. Je· 
ho symfónie znej(! na všetkých konti
nentoch a plesne majú v repertoári naj
poprednejšle spev4cke hviezdy. S ver
kým zaujat!m počóvaj(! Mahlerovu hud· 
bu najmä mlad! ludla . Obchody sú plné 
mahlerovských gramoplatn! od "klasiC · 
kých" s Brunom Walterom až po naj · 
novšie hyperperfekclonlstlcké, povedz· 
me, s Leonardom Bernstelnom. Mimo
chodom, ale s radosťou konštatujeme, že 
ani supraphonovský komplet deviatic h 
s ymfónii s Ces kou filharmóniou, V4cla · 
vom Neumannom a slovens kými sólis ta 
ml sa v medzinárodnej konkurencU ne · 
umiestnil najhoršie. A kto sl preč!ta 
Mahlerove dopisy v českom preklade s 
vynikajúcou úvodnou štúdiou Františka 
Ba rtoša [vyšli v bývalom Státn!m hudeb
nlm vydavatels tvl v Prahe už roku 
19621 nebude ma t pOžitok len z krás
nych , hlbokých a poučných textov, a le 
a 1 zo skutočnosti , že Gustav Mahle r nie · 
le n pôvodom, ale aj vzťahmi patri ta k 
troc hu i do nášho duchovnokultórneho 
prostredia a že Praha sa právom stala 
významným miestom mahlerovského kul
tu. Koniec-koncov nebol to nik menši. 
než Zden~k Ne jedlý, ktorý Ma hle ra už 
r. l!lll označil za najväčšieho syntetika 
našej doby " jenž dovedl svou velkou, 
ostte Individuálni osobnosti obsáhnoutl 
celý život dneška". 

Clm to te, že práve tento hudobn!k 
te 75 rokov po smrt! tak hlboko vkore
nený do nášho živého vedomia a sve 
domia, a že - na rozdiel , povedzme, od 
Beethovena, Schuma nna, Brahmsa, Wag
nera, ktorých sme takisto Integrova li 
ako večných a velkých, a le už s po
citom hlstorlčnos tl a dejinného dlšta n
Cll - práve Mahler te skladater, kto
rému tak výborne l'ozumleme? Ako je 
to možné , že umelec žljócl (podla kni
hy spomienok Ole Welt von Geste rn od 
Stefana Zweiga l v zlatom ve ku absolút · 
ne j Istoty, vo sve te, kde oddávna bolo 
všetko s tále, na svojom mieste a navždy 
u rčené [ že Zwelg. a k-okolve k m(!dr y a 
senzibilný, sa s ta l obetou vlas tnej llú · 
zle ukázali už jeho generačn! druho· 
via Ka rl Kra us, Robert Musi l, Artu r 
Schnitzle r a na jm!l Franz Kafka l je ta k 
žeravo aktu4lny v dobe absolótne j a tó· 
movet neistoty? je súčasná mahle rovski! 
renesancia iba módnou vlnou vyvolanou 
šikovnou manipuláciou manažérov, ale
bo Ide o čosi hlbšie a prenikav e jšle? 

Ak povieme, že klóčom k odpovedi je 
lma nentá kvalita diela . je to málo. A a k 
d u lej kon~t a tu jeme. že umen tP. tvori člo-

iUBILEjNl VYSTAVA V PRAZE R. 1908. 

KONCERTNf SiŇ 

X. (POSLEDNÍ) 

FILHARMONICKÝ KONCERT 

GUSTAV MAHLER : 

I.Úw..l •rn'Ai 'tu. 

Synd\tn~ f!, 1. (r',rn~o~U.l 

~M pN\'"\imm'ltft«. 

ittdtok-tol. 

ll. ltudb.\ ~Md, {AIW!'"** MtJ:r'fC tiOlWr~) 

l íl Sctl..no. 

1\', HII:bafte'd(Arld.,Wia-totO 

\', R\'I'Wo.I-Flu!ot. 

Program prabkej premiéry Mahlerovej 
VIl. aymf6nie. 

a Gusta a Mahlei·a 
vek a vždy v konkré tnej spoločensk<l · 
historickej situácii (ktorá sa nezvykne 
opakovať) nadobúda takto položená 
otázka slubnejš!ch kontúr: naozaj , aký 
človek bol Mahler, odklal - obrazne 
povedané - prišiel, čo sl so sebou pri· 
niesol, ako zužitkova l da n(! mu hriv
nu? 

Nepochybujme o tom, že Mahler bol 
človek velmi zložitý a enigmatický -
ako koniec-koncov každá čo len tr o
chu významnejšia osobnos t. Ako 19 -roč-

Gustav Mahler [New York , 1910). 

ný študent na p!sal roku 1879 priate rovi 
jozef·ovl Stelnerovi, že "Najžiarivejš! pla
meň prekypujúce j životnej s ily a na j
žera vejšia túžba po smrti , oboje tróni 
striedavo v mojom s rdci, ba často sa 
vystrieda jú v jedne j hodine" sved či tu 
možno o mlad!c kej nevyrovnanostl, cit
livosti a citovosti, nie však o psyc hic
kej , čl dokonca mravne j labilite. Mah
ler ani vo vztahu k ludom a a ni k prin· 
c!pom a zmyslom tvorby nebol nes tály , 
rozkol!sa ný. O a koms i nedostatku spo
ločenských konvencii a zmys lu pre uhra· 
denú e tiketu kolujú sice ane kdoty a •l e
gendy, Mahler bol však v sku točnosti 
č lovek družný. Ma l dlhoročných prla te
fov , ku ktorým sa správa l maximálne 
lojálne, srdečne. Listy , napr. Emilovi 
Freundovl, Antonovi Krisperovi , Frledri· 
chov! Lôhrovi, Siegfrledovl Lipinerovl, 
Anne Bahrovej-Mildenburgove j a s po
mienky Natalie Ba ue rovej-Lechnerovej u 
najmll Bruna Walte ra uka zujú Mahlero
vu láskavosť , chápavosť, solidaritu, do· 
jemné spoluc!tenle, ba zavše a j nehu . . . 
Pravda, o nejakom forma t!vnom vplyve 
týchto rudi na Ma hlera ťažko hovoriť , 
na to bol Mahle r pr!liš autonómny, vy 
hranený a a utokra tický, a to do te j mie
ry , že, zdá sa , iba v pr!pade Siegfrieda 
Liplnera a manželky Almy, rod. Schind· 
lerovej [ktorú Ma hler miloval a zbož· 
ľiova l), pr ichádza do úva hy dvojsmer
nejš ia komunikácia. Siegfried Llpiner, 
dnes už málo známy a podla všetkého 
neprávom zabúda ný a s Mahle rom kon· 
geniálny o šty ri roky starš! básnik , myli· 
liter a s plsova tef dal Mahlerovi za is te 
ve lmi vera a keď po sobáši s Almou 
došlo k cltelnému ochla deniu vz ťahov 
medzi nimi , Mahler to dlhé roky poc i
ťova l ako vefk(! ranu a mal ozajstnCt 
radosť , ked sa roku 1909 pria tels tvo me 
dzi nimi opäť obnovilo. Mahler teda von
koncom nebol nesta bilný, nevypoč!ta te r
ný, a le - a ko celý jeh o život ukazuje 
psychicky 1 fyzicky a kt!vny; činnos t . 
práca, prljfm<mle a dávanie hodnOt bo
la by tostná fo rma jeho exis tencie. "Ľu· 
dia nášho druhu nemôžu Ina k, než to 
čo r-obia, robiť dôkla dne. A to zname
ná prepracova ť sa. Som a osta ne m več 
ný začlatočnlk. To málo rutiny, ktorú 
som zis ka!, s lóžl azda le n k tomu, aby 
som stupňova l svo je nároky na seba." 
na p!sal roku 1909 Brunov l Walterovl a 
nazdávame sa, že má loktor ý výrok ta k 
pra vdivo pos tihuje typus mahlerovs kej 
tvorive j osobnosti a ko tento. Od bočme 

tu na chvllu : vysve tlovanle mahierov
s kého životného dyna mizmu ako preja 
vu tzv. ahasve rovs kéh o komplexu, t. j. 
osudu "večného žida " odsúdeného k več
nému ne pokoju a k nemožnost i kludu 
a spočinutia (a ko to o. l. evoku je sa· 
motným Mahle rom vyrozpráva ný sen o 
te jto mýtickej pos tave , snažtacej sa mu 
vnútiť symbolic kú palic u pútnlka l a vy
vodzovať uzávery o Ma hlerove j rellgio· 
zite je problema tic ké . Isteže, nábožen
s tvo hralo v jeho živote dos ( vel kú ó io· 
hu, a le predovšetkým v zmys le hladač 
stva odpovedi na exis tenciálne otázky 
živo ta, sm r ti , umenia, prlrody a pod. Ve
r iacim v a koms i ci rkevnom význame 
Ma hi er a si nebol (konvertovanie r . 1897 
by nebolo spravod livé považova ť za a kt 
opor tunizmu le n pre to. aby zfs kn l mie~ · 

to riad itefa viedens ke j Dvornej opery, 
v hlbšom zmys le tu iš lo o službu dielu). 
pevné spočinutie v lone vie ry mu - po· 
dla výpovede Bruna Walte ra - osud ne
doprial. 

Ma hle r teda neus tále pracova l na se
be samom; š tudoval nielen hudbu, ale 
a j litera tóru, poéziu, de jiny a najmä fi· 
lozofiu. Bol poe ta doc tus, prototyp u mel
ca neobyčajne vzdelané ho, sčlla ného. 
kultivova ného, myslite ls kého. jeho oblú
beným autorom bol Sha kespear e, k to· 
rého popr i Beethovenovi a Wagne rov l 
považova l za najsublimne jšieho a naj · 
unlverzálnej~ieho autora novove ku. Poé· 
zla Goethe ll rula v jeho živote pr iam 
osudovú úl v 1 udkážme len na 2. časť 
8. symfóm c l hudobne nie záverečnej 
scény 2. dt l:l u Faus ta ! l- Dôkladne po
zna l Cerva ntesa, Schillera, Rilc kerta . 
E. T. A. Hoffmanna, jeana Pa ula [l. sym
fónia! ), Elchendorffa, Hôlder lina, lite
rárne die lo Richa rda Wagn era [ jeho spis 
o Beethoven ovi hodnotil a ko jedno z 
na jprenika vejšich diel o hudbe vôbec), 
Schoppenhauera, Nle tzscheho, lbsena. 
ale a j Tols tého a Dostojevského. Stret
nutie s romá nmi Dosto jevského bolo pr e 
neho popri s tyku s hudbou a tvorbou 
Goetheh o najotrasnejš!m zážitkom a ve
ta z Bratov Karamazovcov o tom, že 
nie je možné byt šťastným kým čo Jen 
jed iná by t os ť na sve te t rp! , sa - podla 
Almy - s tala Ma h lerovým etickým mot· 
tom. Na druhe j s trane vša k klasic kou 
literatúrou a filozofiou odchovaný Ma h 
ler, vzde la nec par exce llence, ve ril v 
metempsychosls a pa lingenesls , v ne u
stá le znovuzrodenie , v učenie o ente
lechll a vážne sa zaobera l teozoľiou 
Ema nue la Sweden borga a Fech nerovou 
doktr!nou o .,živo te po smrti". To to zre j
me bolo jedným z prejavov to ho. čo sánr 
nazva l "nočnou stránkou " svoje j osob
nos ti, t. j. jednou z mnohých tvári ro
ma ntizmu. Toto všetko však st ráca na 
význa me v okamihu obcova nia s hudbou : 
.,Ked počúvam hudbu " - zveru je sa ro 
ku 1909 už viac raz s pomfna ném u Bru
novi Walterovl - .,poč ujem celkom ur
čité odpovede na svo je otázky a všet ko 
mi je jasné a určité. Cltim vlastne cel · 
ko m z t·eterne, že to už vôbec nie sú 
o tázky . .. " 

Gusta v Ma hler, k torý na rozdiel od 
Berlioza, Sc humanna, Liszta, Wagnera 
a i. nenaplsal žiadnu úva hu o hud be. 
bol a zos tal prfvržencom tzv. obsahovej 
este tiky; hudba nie je a rabeska, orna 
ment, ka leidoskop, nie je ., t1l nend be· 
wegte Formen ". ale a uten tickou osob· 
nostnou, v zúfa lom zápase vybojova nou 
výpoveďou skladatera. Mahler tvoril hud · 

Rodný dom Gustava Ma hleru v Kališ ti 

bu, na ktorej - ak nám je dovolené 
použiť s lová nM>ho Iva na Krasku - bo· 
la prischnu tá krv jeho srdca, ba čo viac, 
telia ky klopské symfónie s ú diela .. v kto· 
rých sa sku t očne zr kadli celý svet a 
č lovek je len nástro jom, na ktorom h ra 
je vesmir" ( z listu Anne Milde n burgo
ve j-Ba hrovej z roku 1896). V 3. symfónlt 
je to zasa celá prlroda, .,k to rá je z 
priepastného mlčania prebudená , aby 
zvuča la a znela" ( list R. Batkov! z 1896j 
a v 8. symfónii " .. . sa rozozvučl a ro
zoznie vesmfr" ( lis t W. Mengelbe rgovl 1. 

r. 1906 ). 2 ivot a hudba boli Mahlerovt 
po jmy a ka tegórie ta kmer identi c ké, le · 
bo ... .. len keď prežlvam, básnim v tó· 
n och' - le n ked básnim v tónoch pre
žlvam", na plsa l r. 1897 A. Seldlovi. Ked 
roku 1900 po mnlchovskej premiére 
2. symfónie s klada te ľ s búr livým .. pe
real programná hudba" Hkoby revokoval 
celú s voju predošlú es tetiku [azda aj v 
s na he zalieča ť sa vplyvným bra hmsov
com na hudobnom Olympe Viedne) v 
skutočnos ti nemyslel tým tzv. vnútorn ý. 
t. j. obsa hový, ideovo-emotlvny, a le len 
popis ný, ilustrat ivno-deskriptlvny pro· 
gram typu Symphonia cl omestlca, Ttll Eu 
lenspiegel a pod. V skutočnos ti toti ž v ~e t · 

ky Mahlerove symfónie s ú sk.ladby pro
gramové a pr ogramatické. Nielen 1., 2., 
3. a 8., ktorých program tlmočil sám 
s kladater; v pr!pade osta tných sl pro
gram ponecha l a ko svoje prlvatissimum, 
bá l sa riskova ť n epoch openie, výsmech. 
Veril , že je " ... treba , aby sl človek 
priniesol so sebou uši a s rdce a aby sa 
- v neposlednom rade - ochotne od· 
dal ra psódovl. Trochu mystéria zos tane 
vždy - a j pre tvorcu " (z neda tova ného 
listu Maxovi Ka lbeckov i l. Zdá sa, že prá· 
ve tá to tajomnosť je jednou zo zložiek. 
ktorá tak velmi fascin uje . . . 

Hudba Gus tava Ma hlera predstavuje 
vel mi svojrázny, čudesný, nie v-o všet
kom celkom organ ický výh onok na mo
hutnom kmeni roma ntickej hudby. ]et 
predkov treba hlada ť v Schubertovi, We
berov!. Wagnerovi, Brucknerovi, k nim 
sa h Iás i znovuobja v-ova ná Zalobná pie
seií z . t'. 1878- 1880 (zná ma vo verzii 
z 1898-1900 ), prvé d ie lo, kde Mahler 
a koby naš ie l seba samého. Aj jeho sym· 
fóni e - pravda , poklal tu vObec možno 
h ovoriť o symfóniách v bežnom slovo 
zmysle [ani sá m Mahle r sl nebol vždy 
načistom s terminológiou 1 - predsta· 
vujó neskoré, ba posledné ohnivko vo 
velkej tradlcll symfonlzmu minulého 
sto ročia (ozajstný plnokrvný symfonlk 
po 1'\0m bol už iba Dmitri j Sostakovlč ) . 
Só to skladby mohutnej tvorivej sily a 
muzlkan tsko-myslitelského lngénia. Kaž· 
dá z nic h je sve tom sui generis s ne
smierne boha tou hudobnou s ubstanciou, 
kde vrúcna citovosť sa sn(!bl s temer 
sa lónnou sentimentalitou , titanský vzdor 
s Iróniou a sarkazmom , rus tikálna zemi
tosť s drama tic kým pá tosom, a pollónsk..t 
čistota s d ionýzovs kou extázou. Mahle
rova hudba je "moderná ", skladatef sa 
dos tal na samotný okra j a tona ll ty a do
dekafónie. a le nie ces tou teoretickej de
a konšt rukcie, a le konzekventnosťou 
svojej muzika lity (ako to sym bolizu je 
.. 12-tónový a kord " v l. a 5. časti 10. 
symfónie. ktorú zo šklc re konštruoval 
De•·yck Cooke ). Kompozičné techniky 
Ma hler ovládol v plnom rozsah u, bol z 
rodu pá nov, pn rt itúre i o•·ch estru vedel 
vnúti ť svo ju vOlu. Hudba mu bola čosi 
a ko symbol; ver il v jej magick(! silu . 
.. Co myslite ," pýta l sa Bruna Waltera, 
ukazuj úc na začia t o k Lúčeni a v Piesni 
u zemi. .,Možno to vôbec vydrža ť ? Ne· 
spácha jú fu dia po tomto samovraždu? ". 
Ba na vyše bol presvedčený o profetic· 
kom poslanl hud by, o schopnosti na kom· 
ponovať budúce uda los ti svojh o živo ta 
- a k tov ie či len s votho? Podobne ako 
švajč iarsky psychol ó~ C. G. jung aj Mah· 
ler veril. že osud vrhá dopredu tieň. Ob· 
ruba pochodov a vo jenske j tematiky -
niektor! mahl eJ"Oló~ovia tu hfadaj ú prv
kv c hassldské ho fol klór u - tematiky 
In te rpretovanej z pošmúrno-mor bldnel 
perspektlvv teh o s oomlnane j .. nočnej" 
osobnosti [Revelge, Der Tambourgesell. 

Wo die schOnen Trompeten blasen a 
pod. ), motlvy lúčen ia [ Ich bin der Wel l 
abhanden ge kom men l , nezmyselnej smr· 
ti [Das irdisc he Le ben) a pod. a koby 
anticipovali to, čo Európa a svet skúsi 
po roku 1914 a 1939. Veci temné a tra
gické s ú tu, a le vypovedané často s do· 
jfmavu u prostotou a p resvedčivosť ou. 

Ma hle rova hudobná reč sa vyv! jalú 
pomerne p lynule. Is tý z lom na stáva me· 
dzl 8. ll 9. symfón iou. jeho hudba bude 
už disonantnejšia , prenikave jšiJ:J, drása · 
ve jšia . tragicke jšiJ:J . Akoby sa tu vzná· 
šula predt ucha vlas tnej s mrti i nastáVJ:J · 
júcich historic kých ka tastt·of. Tých. kto
ré prežili d a lšie generác ie. 

Ma hler zomrel 5 1 - t•očný ; ke by ho boli 
mohli lieči ť an tibiotika mi , možno by vy· 
zdraveJ. ve ra rados ti by však zo životu 
nemal. Dožil by sa onedlho L svetove j 
voj ny u zá niku prasla rých š tt'uktúr , po· 
tom ďa l še j krfzy a nástupu nacizmu . Do
žil by sa a ko nacisti poprúvall jeho 
hud bu a označili ju za .. e ntar tete Kunst". 
A ako BO- ročný s tarec by musel ute kttl 
pred ,.Endlôs ung" . . . 

RICHARD RYBARil: 


