
Komorné koncerty 
MDKO 

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

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

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

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

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

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

VLADIMIR CIZIK 

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

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

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

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

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

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

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

BOŽENA DLHA~OVA 

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

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

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

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

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

VLADIMIR CIZIK 

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

: 

Päťdesiatnik JURAJ TANDLER ... 
Nie je tomu tak 

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

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

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

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

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

MILAN ADAMCIAK 

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

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

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

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

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

pod.) . 
Velký podiel na mnohých úspechoch 

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

KONKURZ 

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

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

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

TOMAS HEJZLAR 

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

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

KONKURZ 

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

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

Cestovné hradlme len prijatému uchádzačovi. 
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Ladislav Mokrý ll. medzinárodný hudobný festival 
Zdenko Nováček v p rve j sta t! o naj

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

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

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

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

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

v Moskve 
ll. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krzysz tof Penderecki diriguje svoju 
3. symfóniu . 

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


