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Bayreuth - centrum Wagnerovej hud,
by prlpúta k aždoroč n e v letných mesiacoch tislce záujemcov. Každý rok sa odtial ~lrla nové poznatky a nové propagačné záujmy o tomto géniovi. Sila Bayreuthu je v tom, že organizuj e wagnerovský výskum, vy chováva vedcov, vplýva na prlpravu wagnerovských Interpretov a zásadne usmerň uj e celú propagáciu Wagnerových názorov i praktických
umeleckých čl nov.
·
'
V Bayreuthe sa pravidelne stretávajíí
znalci jeh o dielo , o tak nie je nij a kou
zvláš tnosťou, ked v niektorom parku,
pripadne na niektorej terase diskutuje
sknplnka fud! o jeh o umeni, res pe kt!v e
jeden druhému vyvracia názory. Zv lá š ť
Interpre tačné kvality jedn otlivých preds toven! nebývaj íí prljlm a né j e dnoznač
ne; kritériá náročného obecenstva sa
prejavujíí l v tom, že chce čim dalej
tým viac a že nároky na Interpretov
sú z roka na rok väčšie . Tento sta v sa
nikdy neuspokoj! s dosiah nutým. Bayreut h je typický tým , že s tavia pred organizá torov nesmie rne náročné úl ohy.
Tým, že sa základná štruktúra v obe·
censtve roky ta kmer nemenl, pôsob! tu
silne "pamäť obecens tva", fud!a porovnávajú a stl zv lášť citliv!, a k niektorá
postava alebo vý kon sú s labšie a ko v
minulost!. Táto sk ut očnost robi· s tarosti
Wolfgungovl Wagnerovl, ktorý je zod povedný za umeleckú ú roveň celého fes tivalu a neraz sa mus! vyrovnávať s
"nepr!jemnou "· kritikou. Aby sa tomu vy hol roz kladá svoju pozornosť na mnohé svetové operné scény, rad i s a a využiv a l svoJich poradcov, aby pre festivalové obsadenie vybral na jvhodne jšieh
umelcov.
I ked sa spomlnaná tend enc ia nedá
' nikdy stopercentne splnlf .a vždy sa nájdu rôzne prekážky; predsa Bayreuth
prezentuje operné umeq le vysokej stability a Wolfgang Wagner rád konštatuje, že obsadzuje umelc ov, o ktorých
íírovni je presvedče ný. V tom zmysle je
Bayreuth pr!k ladom i pre Iné festi valy.
Mus! sa však brat do úvahy, že tento
festival je finanč ne mimoriad ne ná klad ný, práve tohto roku s a vša k podarilo
organizá torom zm eniť fina nčn ý systém
u zlskall viac flnanč nýc h zd rojov a "mecénov" (banky, zems ké správy, velké
závody. ministerstvá l jednotlivcov ].
Tohtäročný Bayreuth uviedol nové naštudovanie Prstei\a Nlbelungov, Tannhäusera. Tristana a Izoldy a predstavil
aj nlekolko nových sólistov. Zažil som
tam už štvrtú, čl platu koncepciu Prsteňa a nikdy sa neviem ubrániť pocitu,
že najsilnejšie bolo naštudov11nle Bouleza a Chereaua. Pod týmtQ., c)_OJfT!O~
stále znova porovná vam a zatia l ta kmer
vždy to dopadne v prospech spom!naných Francúzov. Ich výk lad bo l tlplne
nový, vychádzal z Wag nerovej korešpondencie a dejových poznámok, s kla da teiových filozofickýc h spisov, a tak vznikl a

vz
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moderná dráma, ktorá silne korešpon·
dovala s našou pr!tomnostou. Tito dvaja už natrvalo poznamenall každý nový výklad Prsteňa, hoci asi dlho sl nikto
netr(!fne na ta k pokrokový výklad. Nová
Inscenácia Prsteňa, robená podla Petra
Halia, nevyzdvlhuje tak Wagnerove progresfvne rysy. Nibelungovia sice opat-

Relisér Wolfgang Wagner
ruj(! svoje rýnske zlato, ale neuvedomujQ st ešte jeho celospoločenský význam,
Siegfried predstavuje sice nový svet,
a vša k nie je to ešte svet bez pretvárky , silných sociálnych protikladov a
triednych zložitosti. Politické detally
tohtoročného Prsteňa sú zmiernené, molno a ž otupené. Hudobné naštudovanie
Petra Schne idera je sice v celom priebehu (!činné, avšak ja osobne dávam
prednost lyrlzujúcemu pochopeniu Bouleza. kde sa dráma p'renášala do vm1tra
pos táv a dramatické vrcholy boli len
ta m, kd e sl to Wagner ozaj vyžadova!.
jednotlivé postavy s(! ako vždy prvotrJed ne obsadené ; l ked som v Bayreuthe už počul aj lepšieh spevákov. Wotan
Siegmunda Nlmsgerna je sice menej nápa dný. avšak o to viac vynika jú ženské
postavy - Fricka Hanny Schwarzovej,
Frela Lucy Peacockovej a najmä Erda
Anne Gjevangovej. Režisér si dal zvlášť
zá l eža ť na I. obraze a bohatými nápadml vyšperkoval tri dcéry Rýna (Agnes
Ha berederová, Silvia Hermanová, B-Irgitta Svendénová. Vrcholom celého Prsteňa je v tomto naš tudova nl Valkýra. Tu
sa um elecké s ily nápadne zmnožujú. a
už Hunc_ll,ng Mathiasa H1Hleho 1,, S!egmund Slegfrleda Jerusalema, ale najmä
všetky ženské postavy (osobitne Br11nnh!lda v podan! Hildegard BehrensoveJ)
predsta vujú pravý javiskový wagnerovs ký " koncert" , opretý o krásne mejú.ce
hlasy , úžasnú wagnerovsktl deklamáciu

l prejemnelý zmysel pre umeleckú. spo·
luprácu. Ked sa na scéne objavia všetky
va!kýry, dostav! sa pocit najväč šieho
umeleckého zážitku. Je to jednak pre
ich spevácku dokonalosť, jednak pre výborne štylizovanú. hereckú. kreáciu, ale
predovšetkým pre nevšedml skladatelskú. náp aditosť samotného Wagnera.
Mysl!m, že to je jeden z vrcholov, ku
ktorým dospelo skladatelské myslenie
tej doby a nehynQci odkaz Richarda
Wagnera budúcim generáciám.
Zatial čo Majstri speváci norlmberskl
neprinášajú nič nové a predstavujú vlastne opakované predstavenie z minulých
sezón, udalosťou je Tannhäuser, uvedený pod dirigentskou takltovkou Giuseppe
S!nopollho. Je to nový muž v time
W. Wagnera, osobnost, ktorej sa tu venu je nevšedná reklama, ale s(!časne umelec, ktorý napli'la azda ·aj najvyššie dl·
rlgentské predstavy. Predstavenie rež!ruje samotný Wolfgang Wagner a zvlášť
prvé dejstvo, zápas spevákov na Wartburgu, prináša zážitky, s ktorými sa len
tak lahko nestretávame. Znova sa vy užfva mierne naklonená rovina a kruhové posadenle účlnkuj(! c lch. To by nebolo nič nové, a však navyše tu pôsobia monumentálne rozmery bayreut hského javiska, akustické dimenzie pomáhajQce velkolepostl prejavu a dokonalá
svetelná technika, ktorá vyzdvihuje detaily. Amertck! speváci Richard Versalle (Tannhäuser] a Cheryl Studerová
(Alžbeta] spolu s Ném kou Gabriele
Schnautovou (Venuša] vytvárajú hlavnú vokálnu os opretú. ešte o úlohu Landgrafa v kreácii Hansa Sotina. Je to veJké divadlo pre oči, dokonale umocňo 
vané Sinopollho naš tud ovanfm a pochopen!m.

Medzinárodné stretn utl č:i marxis tických
muzl kológov sa zača li pred vy še dva dsiatimi rokmi, kedy z !niclat!vy čes ko
slovenských a soviets ky ch muzl kológov
-;u v r. '1963 uskutočnil Prvý seminár
marxistických muzikológov v Prahe. Od
tých čias sa seminá re stali významným
pódiom výmeny názorov, skúsenosti a
podnetov na sk úmanie hudobných javov
z výsostne marxistic kých pozlcll v Ich
aktuálnej podobe, retrospektlve l perspe ktívach. To htoročný, v porad! už
ôsmy ročnlk seminára sa orientova l na
široký okruh otázok týkajQclch sa sk(!senostl, problémov a perspe ktlv vývojových procesov socia lis ti ckých hudobn9ch
kultúr v Ich národ ných , Inte rnacionál nych a Interkontinentálnyc h stlvls losttach. Skutoč nost, že sa seminára zú čas tnil: reprezenta nt i soc!allstických hudobných kultíír Európy, Ázie i a merického kontinentu, doda la priebeh u zasadanl mnohodlmenzlonálny chara kter. Inklinujúc! k zachyteniu problemati ky v
jej Interných l externých reláciách .
Mnohovrstevnatost sociali stickej hudobnej kultúry a jej uchopenia v hudobnovednom báda ni sa odrazila hned
vo východz!ch prolegom enách hlavnéh o,
(!vodného referátu H. A. Broc kha usa.
Popredný muzi kológ NDR predostrel bo·
halo štrukturovaný referá t, ktorého základné intencie figurovali v priebehu
všetkých rokovani seminára. Poukázal
predovšetkým na typologic ké rozdiely
profilu buržoázne i a socialistickej hudobnej kultúry. na procesy demo kratizácie, vn(!tornej diferenciácie, na dominantnosť soclál noekonomickýc h a komu1 kačn9ch aspektov v socia list ickej hu

dobnej kult(!re, na dialektiku väzieb ná·
rodného a Inte rnacionálneho i na výc hodis ká h!storlckomaterlallstického pon!manla jej problematiky. Llalej sa sQs tredll zhruba na pät okruhov problematiky - n a funk cie a poslanie hudob-·
nej vedy v socialis tickej s poločnosti, na
vztahy hudobneJ kultúry a kult(!rnej
politiky čl vedeckotechni ckej revolGcie,
v užšom (•s klada tel
poslucháč]
a širšom (hudobná kultúra v masových
k omuni kačných procesoch] aspekte. Refer áty a diskusné prlspevky umocnili
ten to koncepčný záber o plejádu Informá cii, pos tojov l projektov bádania v
tejto obla sti.
Globálne pohfady na formovanie socialistickej hudobnej kultúry vo svojich krajinách predostreli Qč as tn!kom seminára kórejs kl, vle tnamsk! a kubánski
delegá ti. Tschong Bongsok poukázal predovšetkým na vztah k doml\c!m a európs kym trad!c!ám , na problema tiku kontaktov a splýva nia lnštrumentálny éh médii v súčas n e j kórejske j hudobnej tvorbe. Mimoriadnu pozornosť venoval Ideologickým východiskám a podobám budovania soclollstickej .hudobnej kultú. ry ,
problematike hudobnej výchovy a medzinárodnej spolupráce l špeclftckostl
žánrovej diferenciácie hudby svojho národa. Jeh o vietnamský koleg a Tu Ngoc
sústredil svo ju pozo rnos ť na späto s ť sociálnych zmien s Ich od razom v hudobnej tvorbe, na otázky profesionalizácie
hudobného diania a na š truktú.ru hudobnej kultúry v zjednotenom V~etname. V
his torickom prie reze profilovania kubáns kej hudobne j kultúry, ktorý načrtla
Victoria EU, dominoval kontext vážnej

vyčerpal.

Bayreuth na viaceré tieto otázky dá'."a odpoved l ked sl mysl!m, že vlel ičo ostáva otvorené a umelci tu majd
ešte vždy dost miesta Insce novať vrcholné W.agnerove diela novšlm spOsobOJP.
Som presvedčen9. že zv l ášť soclallstlcíy

Sopraniatka Hildegard BehrensovA
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V čom je Wagner poučný l pre dnešok? Pred ovšetk ~m obrovs kým pr!kladom, čo mOže dosiahnut umelec v daných podmienkach, ako pre ras tá dobu
a vyproflluje sl svoje umelecké vlastnosti z obrovskej šfrky vplyvov a pr!-

d inár dnej spolupráce muzikológov

Tohto roč ný 8. medzinárodný seminár marxistických muzikol6gov,
ktorý sa
·konal 19. -23. mája v Kongresovom stredisku hotela Palast v Berline, venoval
pozornosť vývojovým procesom socialistických hudobných kultdr. Zdčastnlli sa
ho delegéti deviatich krajin socialistického spoločenstva - BĽR, CSSR, K6rey,
Kuby, MĽR , NDR, PĽ R , Vietnamu a ZSSR. Ceskoslovenskd muzlkol6giu reprezentovali M. Adamč i ak, L. Burlas, O. Ferenczy, J. Jlránek, L. Kačic a I. Poledňák.
Vo vedcnf jednotlivých dni rokovania seminéra sa vystriedali Wolfgang Leseer
(NDR), Georgl j Keldyš (ZSSR), Victoria EU (Kuba), Ladislav Burlas (CSSR)
a Walther Siegmund Schulze (NDR].

kladov. Vždy mus!m obdivova ť jeho romantickú genialitu, ktorá stačila obslah·
nut a nevšednou usilovnosťou spotrebovať stovky podnetov zvonka. V tom
zmysle bol nenapodoblteiný, a v tom
zmys le nepoznám druhú hudobnú. osob·
nost, ktorá sa tak všestra nne vzdelala a
tak ú.čelne vše tko to pre svoju prácu
využila.
Toho roku sa v Bayreuthe konal! aj
prednášky o Wagnerovej literárnej zdatnosti a všetci sa zhodil v názore, !a
i v tomto zmys le bol nadprlemern9 (u!
len jeho obrovský literárny slovn!k]. Jeho dotyky s filozofiou , jeho znalosU
Feuerbacha, Hegela,
Schopenhauera,
Marxa a napokon 1 Nletzscheho bol! vo
svojej dobe pr!kladné a neviem o Inom
skladatelovl , ktorý by bol cltil vnQtornú potrebu a našiel sl č a s toto všet·
ko pochopiť a pre seba využit. Jeho politická koncepcia bola v tom čase Qpl·
ne nová, už nie roma ntizmus opret9 o
fu dovú. ldyliku alebo rozprávkové c!tenle
tém, ale pohiad na cl-t enie človeka opra·
dený ča s to desiatkami poznatkov z my·
tológle, histórie, pripadne "sociológie".
Na pokon samotná kompozlčná technl·
ka , hoci má vo svojom základe urflt6
klišé, je ta k majstrovská ako u málo·
ktorého s klada tela tej doby. Všade chcel
zvýšiť nároky, všetko chcel novfmi postrehmi prekonávať , všade predvfjal budúci vývoj hudby a hudobno-javiskového
myslenia. Zostáva, pravda, otázka, fo
všetk o sám dovtšil, naplnil, pripadne

a zábavnej hudby s domácimi a európ·
skyml trad!clam!. Ukážkaffi.!. z tvorby,
najmä' z oblasti revolučnej plesne,, pr!bl!žila účastnlkom seminára rad pozoruhodných umeleckých hodnôt, pričom
sa vynorila potreba dôkladného poznania reálnych okolnosti vzniku 1 s émantického pozadia jednotlivých tvorivých
aktov. Problematika vzájomne j Informova nosti, sledovania hudobného diania vo
vzdlalenejšlch kult(!rach , poznávania a
výmeny ume leckých a kult(!rnych h odnOt ostatne tvorila .,basovú" lfnlu seminárových rokovan! ...
Nestor sovietskej muzikológie Georgii
Keldyl predos trel vo svoj om refe ráte
š iroké spektrum v z ťahov národného a
Inte rnacionálneho v his torickom p riereze ; poukázal na varletu sQvl slostl,
vplyvov , unifikačných a · difere nčných
faktorov v profllovanl hudobn9ch kul-.
t(!r a národných š kôl v minulosti 1 sGčasnosti. Na tento okruh otázok svojim
spôsobom nadviazali diskusné pr!spevky, ktoré sa dotýkali naph1anta hudobnej' kultúry k onkrétnymi č inm! - hudobnovýchovnýml konceptami, festivalml, koncertno-dis kusnými podu jatiami a
podobne (V. Kasen!n , RSFSR; O. Grav!tis, Rtg a ; M. Nlžlurskl, PĽR ... l .
Problema tika hudobne j výchovy v socialisticke j spoločnosti tvori nesporne
náročn(! sam ostatnú kapitolu socialistickej hud obnej kulttlry, ktorej sa dis kusie
na seminári dotkli skOr pťld n etml než
rtešenlm. O to výrazne jšie vyzne li otáz·
ky hudobnej výchovy dospelých (G. Keldyš; G. Ollas, NDR], reš trukturácle výchovy hudobných ve dcov a čl nit ei o v (J.
J!ránek: K. Nlemann, NDR] , najmä v s (!vls losti so žánrov ou difere nciá cio u vážne j (E·Muslk] a zábavnej (U-Mus ik ]
hudby , problematike kt orej ve noval! široký pries tor teme r všetc! refe renti a
dis kuté-r i. Problematika v z ťah ov vážne j
a populárnej hudby v s Qvlslosti s Ich
podobami v kapitalistickej a socialisticke j spolo č n os ti figuroval a v popredi záujmu H. A. Broc kha usa, K. Nl ema nna,
G. Maye ra, J. }Iránka, l. Poledňá k a a V.

orientovan! umelci ešte len v budQc·
nosti vytvoria pr a vtl lnscenačnťi podo·
bu Wagnerovho Prsteňa Nlbelungov, ale
aj Blúdiaceho HQ>la.ndana a Trlstana a
ZDENKO NOVACEX
lzoldy:
Eli.. Napriklad GUnther Mayer poukázal
na konfllktnost kapitalistickej a socialistic ke j koncepcie v podobe polar!t konkurencia - solida rita, exkluzivita - kolektiv lta, lnd!vldualizn:IUs - Individualita
a podobne a vyslovil potrebu riešenia
úloh takých či nlt e l ov v socialisticke j
hudobnej kultQre a Jej masovokomunl·
kačný ch prostriedkoch, a ko je produ·
cent, dra maturg , hudobný funk cionár,
hudobná Inštitúcia atd. s dispoz!claml
teórie médii, teórie ln štitťicll, teórie ria·
ctenia. K podobnej proble matike kultQrn opolltických aspektov nonartlflclálnej
hudby sa vyjadril IYan Poledil6k akcentu júc nové a vo vážne j hudbe netypické podoby hudobnej komunikácie (polarlta s kladatel - - realizačn ý tlm a
pod. J. Je · prirodzené, že v týchto sQvls·
losttach vynikla l problematika vzťahov
hudby a ved eckotechnickej tevolú.cle,
otá zky ele ktronizácie h udobnej produkcie,
soctálnoekonomlc ké vztahy atd.
Invenčn e pozoruhodnými pr!spevkami
umocnili rokova nia seminára českoslo·
vens k! delegáti Ja.roslav Jlránek s problémovo bohatým konceptom hudobnej
praxeológle a Ladislav Duria• s referé·
tom k prognos tlckým funkciám hudobnej
vedy. Kartegórle a ko integrácia a dl·
fere nclácla, vedeckosť , s tran!ckost, In·
t ernaclo nál n os ť čl lnterdlscipllnarlta, ale
l potreba zac hovania muzikologickeJ kontinuity , zápas s reakciou, proporcionali ta požiadaviek a výsledkov , dynamika
vývoja , funk č n os ť médii, kritika nesocia·
listlc kých javov v socia listickeJ hudobn ej kultúre, Ideologický vplyv a hudob·
ná p ropaganda fi gurova li v priebehu seminára dodávajúc mu punc clelavedomostt a pe rspektlvnosti l v odhalovan!
r ezerv muzi kológie. A vlastne o to tu
Išlo - o poznanie te rénu , n a ktorom je
potrebné sa st rebnúť a s vysokými kritériami nie len pred.o stier a t problémy a
vnáša t podne ty, a le kole kt!vne rlešlt
konkré tne a špecifické situácie adekvét·
nvm spôsobom a s vlden!m širokého po·
l a dialektic kých väzieb. Osmy medzlné·
r od ný seminár marxistických muzlkoiO·
gov, vych ádzaj Qcl v mnohom zo záverov
XXVII. zjazdu KSSZ, uskutočnil v tomto
smere sympa tický r ázny krok.
MILAN ADAMCIAX
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ierový al<ord znie Bratisl vs_
l<ými.hudobnými slávnostam·

ko každ9 medzlnárqdn9 h uBratislavIU hudobné slávnosti neposkytujl1 len bezprostredn9 umeleck 9 zážitok z poduj a ti, a le
sú predovšet k9m nosltet om závažn9ch myšlienok kultl1rnospoločenského chara kteru, zrkadlom postoja krajiny usporladltet a k svetovému politickému dianiu, sl1 dokladom vzájomnej v9meny kultúrnych hodnOt medzi národmi v pláne historickom l geografickom. Pri
tvorbe dramaturgie Bratlslavsk9ch hudobn9 ch s lávnos ti, č l e
na Európskej asociácie hudobn9ch festivalov, boli preto pre
tento rok mocn9m Impulzom
nielen r9dzo hudobné, ale v závažnej miere aj kultúrno-spoločenské a polltlc)té v 9ročla.
Tohtoročn9 festival l 25. septembra - 9. októbra) predovšet k9m pamä tá na to, že sa
koná v Medzinárodnom roku
mieru , a ta k vo svojej koncepcii sl kla die za 11lohu v čo najširšej miere prezentovať domácich a svetov9ch tvorcov,
ktor! svojimi dielami a postojom propagujú myšlienku mieru, mierového spolunažlva nl a u
vzéjomného porozumenia , čim
zasahujú do širokého spoločen
sko-poll tlckého povedomia.
Ešte nikdy do te raz n eč n el a
otázka exis tencie tudstva podmienená zachovanlm mieru na
celom sve te ta k v9razne a h rozivo a ko v s účasno s ti. Preto je
nutné a žiadúce, aby kultúrna
politika a kultúrne Inštitúcie
priniesli svoj vklad v rámci
svojich možnosti do svetového
hnutia za odvrá tenie vojnovej
hrozby a zachova nie mieru na
celom svete.
Pri lls tova nl Programového
bulletinu Bratls la vsk9ch hudobn9ch slávnos ti nájdeme emblém
Medzinárod ného
roku
mieru pr! koncertoch, ktoré s ú
priamo zasväte né
myš lienke
mieru. Na 26. septembra usporiadatelia zaradili do dramavečerného
programu
turgie
kompozlc lu s ú č a sného nórske ho skla da tero Oddvara S. Kvama Que rela pacls pre dva zbory u orches ter na s lová Erosma Ro tte rdams kého, op. 70.
Monum entálne dielo malo premiéru v roku 1984 v Moskve
a bratlslavsk9 festiva l sl nim
prlpomlna zá roveň tohtoročné
450. v 9 roč1e úmrtia Erasma Deslderla Rotte rdamského ( 1465
až 1536 ). Renesančn9 mys l !tel
cez svoju rozpravu o mieri
Querela pacls apeluje na t udstvo: nech je v ypočut9 hlas
mieru, nech ja odsúdená tyrania a spupnos ť t9ch, k tor! rozp(ltava jú h r ozné a ničivé vojny, pretože Ich konanie nie je
nlčlm o sprave dlnltetné. V Kvamovom spracovani na plno vyznieva humánnos t te xtu , skl a-

Adobn9 fes tival aj

datet
k ompozlč n o-v9 razov9ml
prostriedka mi umo c ňuje údernosť s lovnej v9povede, k čomu
- okrem orchestra - využlva
zvukovú pln os ť dvoch zborov.
Na realizácii t oh to vetkolepého
mierového h udobného monumentu sa podiela li Slovensk9
fllharmonlck9 zbor (zborma js ter Pavol Procházka]. Spevác ky
zbor
mesta
Bratislavy
l zbormajster Ladislav Holásek)
a Vetk9 rozhlasov9 orch ester
Lipsko pod vedenlm Horsta
Neumanna.
O dva dni, teda 28. septembra , sa emblém Me dzinárodnéh o r oku mieru objavuje pri pod u jati v Slovenskom národnom
Vystl1penle Laterny
diva dle.
magi ky Praha má názov Orbis
pictus a je baletnou kom{lOZ[clou na skladby Alfreda Snltkeho (Koncert pre husle a orchester č. 3 ] a Vladlmlra Godára (Orbis sensua llum pictus ]. Ba let ako syntetlck9 umeleck9 druh sa prih ovár a jednoznač n e a ko v9sostne hudobné dielo. v tomto smere je tan eč ná kompozlcla Orbis pictus
a predovšetk9m zhudobnenle
diela Orbis sensuallum pictus
priamo pred u rčené na vyjadrenie vetk9ch a závažn9ch myšlienok,
pretože
d ramatická
skra tka t udského života je nek o n ečne bohatá a podne tná.
Integráciu dramaturgie žánrovej pestrost i s myšlienkou
mieru prezentuje koncert priamo venovan9 Medzinárodnému
roku mieru. Interpreti pQ.oulárne j hudby pripájajú svoj hlas
k všeobecnému protestu proti
vojnovej h rozbe, kulmlnujťlce 
mu v zá v ereč nej skladbe Johna
Lennona a Ľubo ša Zemana Da j
šancu mieru. A ktuálnos ť svetového mierového spolunažlvanla Inšpiruje čoraz čas t ejši e
autorov z oblasti tohto žánru,
vďaka čomu ,.mierová tematika" intenzlvne preniká medzi
najširšie posl u ch áčske pu blikum.

klarin e t a biele nás troje na
text starovletnamske j poémy
básnikov Dang-Trang· Cona a
Literárna
Doan-Thi-Diema .
predloha je plná bezv9chodlskovostl a žia tu ; je obvlnenrm
osihotenej, vysilen ej a bezbrann ej ženy, ktorá stratila svojho muža a zmieta sa v bolestnej meditácii na d nezmyseln9m
smrtonosn9m utrpenlm ply nťl
clm z vojny. La dis lav Kublk
dielo s tavia na báze kontrastu
recitátor ky a komorného sl1bor u - t radič né prechádza cez
prizmu sťičas néh o, č!m sa aktua lizuje starovle tnamsk9 text.
Skla dba vznikla v roku 1974,
v tom Istom roku sa umiestnila medzi prv9ml piatimi dielami na sú ťaži Medzinárodne j
s kladatetske j t ribúny UNESCO
v Partži a v ka tegórii mlad9ch
sklada te rov zožala vavrtny vltazstva.
V ten lst9 deň ( 2. o któbra l
večer v Koncertnej s ieni Slovanskej filharmóni e v podan!
Symfonického orchestra hlavné ho mesta Prahy FOK pod vedenlm Jl fl ho B!!lohiávka zaznie
kompozlcla Klemen ta Slavlcké ho Symfonlebta č. 4 Pax homlnibus In orbl unlverso pre strunové , klávesové a biele n.ástroje, sopránové sólo a recitátora. Dielo venované 40. v 9r o čiu
za loženia
Organizá cie s pojen9ch národov patri k Ideovo
l hudobne na jzávaž.nejš!m v9sledkom čes kej hudobne j kultOry posl edn9ch rokov. Mierová Ideu dJela Klement Slavick9 predznamenáva trojjazyč
n 9m mottom: Ješt!! nikdy v d!!jlnách Jldstva nebyla naše k r ásné, a le l n eš ťast ná pla nela bHže záhuby totá lnlho znlčenl , jako dnes. Ješt!! ni kdy v d!!jinách
tohot o sv!!ta nebylo opodstat-

Vlajková výzdoba Bratislavských hudobných slávnosti pred budo vou Cs. rozhlasu.
Svédsky vokálno-Inštrumentálny súbot· Aquarlus sa orientuj e pred ovšet k9m na Interpre táciu s dča s n eJ , a vantgard nej
tvorby . je pravdepodobné. že
práve tie to kritériá ur čo v ali
v9ber u zaradeni e skladby La
dls lava Kublka Nárek bojovnlkoveJ že n y pre s oprán, vtet
na ms ku recttár orku, violu , bas

n!!n!! jšlho a naléha v!!jšlho volán! po mi ru, jako d nes. Pozvadám prooo 1 svl11 hlas, a bych
s lovy Alberta Schwe ltzera VOLAM LIDSTVO K ETICE ÚCTY
K ZIVOTU vyjádtll živ elnou
touhu po napln!!nl tohoto pť e 
krásného s lova MIR." ~ kladba
prv9krát zaznel a 15. mája 1986
v rám ci l'ružs ke f jun. Hlavnu

Hudobná sieň Bratislavského bradu, jedaa z reprezentačnýc h koncertných sieni, kde sa konajCí Bratislavské hudobné slávnosti.
1
Snlmka: s. KOnOzsl
myšlienku _.: Mir !Idem, m!r
vši zemi - zveril a utor spoč i atku recitátorovi a obom s ólistom, aby ju mohol vygrado·
vat v bohatom zvuku orch estra. Dramaturgicky a archite kton icky konclzny tvar diela vytvára hudobné obrazy, ktoré
priam evokujú slovnú konkretizáciu. Údernou, na chromatiku
bo hatou hud bou s d rsn9mi
klastraml a dynamikou, sa ten
zv 9ra zľluje, a k9 je tvrd9 zápas
o mier.
K najzáva žn ejšlm č lnom toh toroč n 9ch
Bratlslavs k9ch hudobn9ch s lávnos ti nesporne bude patrlt premiéra d iela Iva na Hrušovského Ca ntlcum pro
pacem, ora tória na texty PavJa Horova a staré la tin ské texty pre recitáto ra, mezzosoprán,
bas , mlešan9 zbo r a ve lk9 orch estet-. Dielo uved ie na záverečno m koncer te BHS v Koncertnej sieni Slo venskej filharmónie Slovens ká filh armónia
pod ta ktovkou svojho šéfd irigenta Bys trlka Režuchu , spoluú č i nku jú
Slove ns k9 fllh a rmonick9 zbor (zbormajs ter Pavol
Procházka) a sólis ti V~ k tóri a
Stracenská, mezzosoprá n, Peter
Mikulá š, bas a Ida Ra pa i č ov á,
recitácia . D e vl:ltčastov é oratórium Ivana Hrušovs ké ho vychá dza zo s tar9ch latlns k9ch textov a z básnic ke j zbierky P.
Hot"01(U Nlobu m a t ka naša, ktc:r
rá je v cen tre uutorove j pozor
plné
nos ti . Bás nic ké slovo
hrôzy, bcznlí deiP .t sknt l , vnu

d ramati č nosti umocautor hud.obn9ml prostrle<!kaml, ktoré stupň u jťl fllozof!c k9 náboJ diela, nútia k zamysleniu sa nad zmyslom bytia
a prežitia. Ťažl v9 tón vystrieda v závere 111 č nádeje, ktor9
je symbolom viery v jasne jšiu
budúcnost.
Pri v 9 p oč te diel s mierovou
te matiko u nemožno nespornenút už čas om ove rené predstavenie baletného s l1boru Slovens ké ho národného divadla s tan ečn ou k reá ciou die l Eugena
Suc hoňa Metamorfózy a Jána
Cikk era Voja k a matka. Ideová
hodnota a protlvojnové zamerania
zar adilo
preds tavenie
m edzi závažné dramturglcké

tornej
ňuj e

čl ny .

Co d od a ť na záver. Slová z
vlail.ajšleh o otváracie ho prejavu
m lnlslra kultťlry SSR Mirosla va Válka v9stlžne cha rakterlzujl1 snahu aj nášho fe stivalu:
.. . . . umenie môže slCí!it ako
prostriedok dorozumenia medzi
národmi, má svoj zmysel vo
chvlfach, ked je svet plný zlolitých a v ýbušných problémov.
Je dobre, fe s tále hovoria mt·
zy, aJ ked, 2iar, zbrane celkom nemlčia ... !elá me sl pre- .
doviietkým to, aby sa kaldý
daliil ročnlk uskutočň oval vo
svete, v ktorom vládne mier a
livotné istoty, lebo budeicnosť
umenia je do mačnej miery,
aj budúcnosťou človeka . "
EVA SLANINKOVA

