ných dra maturgických akce ntov.
no Pražská jar stavia viac na interp retač n ýc h výkonoch. ta kže výsledo k nutne musí byť kompromis
medzi pôvodnou dra mat urgickou
ideou a ponukou intepreta. Uvažuj úc o charak te ristických rysoch.
dominantách 44. fes tivalu. zdôraznila by som predovšetkým vynik ajúcu preze nt áci u voká lneho umeni a. Bolo obsiahnuté v ce lej šírke :
od vcl'kých sym ťo ni cko- vo k á l nyc h
kompoz ícií , cez ope rné insce nácie
zborové konce rt y. až po sólové
operné a piestiové rccitúly.
U rč i t e
k n ajočakáva11 cj~ím
podujati am patrilo p redswve nic
l'endereckého opery Čierna maska
v podaní Vel'kého divadla v Poznani. Pozna n čan i a ju spievajú v nemeckom o riginú li (na rozdie l od
varšav~ke j opery) , v Poľs ku ju naštudova li prví. krátko po premié re
v Sa lzburgu. Pražské predvede nie
~a strl!tlo s rôznorodými o h la~ m i 
od La tracuj úcich až po vc l ehia~.:c .
Naproti tomu celkom j ed n ozn ač
ným úspechom holo každoročn é
kme tiové čís l o Pražskej jari - Mozurlov Don Giovunni s plejádou
~ rás n yc h hlasov - a nielen zn za-

dramat ickým prvkom. ale oh~a h u 
jc množstvo jemných výrazových
nua nsí. vyžadujúcich dd iká tn u
a maj ~ trov~ k ú intcrprctúciu. Araiza má takisto vynikajúcu spcvť1cku
techniku . ktorú mu umožtíuje pr<tcovai ~ hla~o m ako ~ hutlohným
nástroj om a ~ ú s t rcdii sa na vykreslenie tých najjemnejších detailov.
Jeho in tel ige ntn ý. kultivova ný
prejav, zn{lsobený južným .. talianskym" hlasovým ti mbrom. zvýraznil krúsu Schuhe rtovho opusu
a dodal tomuto intímnemu citovému de nník u tragickej lá~ky ndlývalú hÍbku a pro~totu .
Na~leduj úci tie ň exceloval bravú rn ym výko nom v ári;ích Mozartovho Figara, Rossiniho Dona Ha silia, ale najmii vo verdiovskom
repertoári (Fili(>, Banquo, Silva )
Ruggero Raimondi - talianska basová j ed n ička. Jeho zvučný. fa rebný a nosný basba rytón. spolu ~o
~uvcré n nou he reckou krcäciou mu
získal i ~ n áú n ajv ii čš iu pri azeň publika . Napriek obrovským ováciám
bol jeho in t erprccač n ý vklad v porovnaní s predchádzajúcimi výkonmi akoby viac na povrchu.
Rai mondi s nadh l'adom a pcrfc k-

gia zrejme narýchlo znnprovizovaný konc.:..:rt. využijúc: tak prítomnost' č asti pôvodného i n t ..: rpre ta č
ného tímu . Vý~ledok hol v\ak
z n ačne roz pa čitý: nelogick{t. dwotick{l progra mov:í tostava. ne-,ústrcdený výkon ordl..:\tra i dirigl!nta. nevyrovnané ~ pev;kkc výkony.
Predohru . árie a Lhor 1 Beethovenovho Fidelia a Mozartovej Cosi
fan tutle strietlala slatlk ú N<.:morinova romanca z Donizzetiho Ná 1>0·
j a lásky, vz{lpiití G. Verdi - predoh ra k Nahuccovi a populúrna
La donna e mobile 1 Rigoldta
a vše tko korunova né ukáíJ..ami
z Wagnerových OJ>ier . Nad ceiJ..ovou p ricmern o~ t'ou \<1 t.a'>kl eli
nosné. wagnerov-,ké hl asy -,oprani~ t ky Sabíne Hassovej a tenori-,tu
Wolfganga Schmidta. Oproti mcnej tvárnemu . vii čšinou vo for te
traktova nému hl a~ové mu ma teriú- lu tenoristu pôsobil trelý. farebne
bohatý h la~ 11<1\sovej kultivovanej ší..: a p re wcdč i vcj\ic.
Neobyčajným. ce lkom nečaka
ným a náhodným hol pre mňa
koncert Moskovského komorného
zboru s dirige ntom Vladimírom
Mininom v chráme sv. M i kul<í~a .
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St,1lo 'a pravidlom. ie ka íd ý 1..:'uval. čl prehliadku po ,J..onč..: ní
rozanalytujeme.
rozpli vá me.
thotlnoc.:ujeme - hlad;ím..: chlllhákm . aby \lllC upiit mohli varo1 ne
!tlnhnúi prst. Akoby n..:stal'i lo
kon~t a t ov<~l. 7c bol. ic umo7nil
\lrctnúi ''' s umením - i keď n iič
pno.:merným. veú 1ýn imot-né
!Jaly 1 I.Jždej ohla,ti \ Ú triedkavé
a ~tall'>ttcl.) priemer neobíde ani
k,u, alv. V ~nahe Lahezpečit ~a
a'>pmí kvantitou. vcd kvalita u nás
JC to tn;ímych pr íčin tak t'aiko pl ánovatdnú. honosia sa usporiadatelia mnozstvom podujatí. interptetm . uvádtanýc.:h sk ladieb. 7á nro,ou pc'>trm.iou. alebo Lávún)•m
dramaturgickým
za mera ním.
Z tohto hfadtska ani Praí'>ká Jar
JHC JC 1ýnimJ..ou.
K stálemu mottu fe.,tivalu lludbou za mier. priat..:l\tvo a tloIO/umenie medzi nú rod mi - sa
kaidoro čnc pripojí nie kol'ko d a l''ch. konkrétnejších dramaturgicklc.:h momentov. Tohtoro č n ý.
+1 medtinúmdný hudobný festilal mal. č1 chcel dokumen Hl\ at.
'fli'JCilll hutlby 20. \ totoč t a 'hudI>~JU minul)·ch obtlobí. Do tohto
rámca bv sa vlastne dali t.thrntlt
1 mtatnc. pricbc7nc dek larované
motidcie: okrem iných 200. výroroľic Vcl'kcj francúzskej revolúCie (zc.Jémlllll.:né mcn~.;j vc rh(t lnc
.1ko 'kúr 1·iič\ou úča,tou francút'k"h u11erpn:to1 -o. i 1-.lavi ri'ta
P. Fntrcmonl . husli\ta A. Dumay ,
t CJl<lľl\ta R. Ou mé - a Č<!\ te j.;ou
frchcn ciou '>kladieh ftancútsk~c h

'a

autorov: popri C. Saini-Saensovi,
C. Debussym a M. Ra velovi najmii
H. Berlioz, ktoré ho monument;ílne Rekviem patrilo k vrcholom
festivalu) ale aj bohabtvo česke j
kla s ici~ t ieke j trad fc ie demon~ t rova né p r e dov ~e tk ý m na konce rte
z tvorby cito l ih~k ýc h Jllajstrov
l !l.
sw roči:.t.
moti vovanom
200. výroč ím úmrtia V. J. Kopfiv u
(mimochodom nic vcfmi fc~ t ivalo
vcj úrovne). či 15. vý roč i e narodenia M. P. Mu\orgského. Samozrej me nechýba li ani jubilujúci
česk í skladatelia. ktorým bo lo venova ných niekol'ko komorných
konce rtov .
Čo do ~ um y koncertov a účinku
júcich do\iahol tl!nto náš najvýznamnej~í. najdrah<;í a ~ náď i naj rozsiahle jší fc\tival i te nto raz úctyhod né č í slo : predstavilo sa na riom
12 orchc~trov. okolo dvad~iat ky
komorných ~úborov a a\i tol'ko
dirigentov. 6 zborových te lies a
t akm~.; r o~emdc s i at sôlistov. Jeho
~ú ča~ iou bola. ako k a.ld oroč n e. interpre ta č ná ~ út'a7 (v odbore organ
a vio l o n če l o - ?v íťa zi li orga nista
Martin Sandcr 1 SR a Čechos lo
vák Jií'í H a n o u ~ek. druhý vo violon čc l ovej ~ú t aži pri neudelení
prvej ~:e n y) a m~.;dLimírodmí mu~i
kologická konfere ncia ve novan á
~tarej hudbe . ktorú napriek svojej
kvalite ~ tál a v tie ni ostat nýdl podujatí a bola príli~slabo propagovaná.
Da lo by sa možno polemizm a i.
či finálna programová ponuka bola ideálnym vyjadrením základ-

hmni čia! (T. Hampson, F. Araiza,
G. Gahchemaille, M. llajóssyov,á ,
L. Ághová).
•
Z rejme náhoda. či ~kôr kal..:ndá r spevá kov ~pôsob i l. že ú č in ko 
vanie troch najväč š íc h spevúckych
hviezd sa sústredilo do nieko l'kých
dní prve j tretin y festiva lu a prítom nost' momen túl ncj svetovej
š pič k y pritiahla v tom čase od Prahy množstvo operných fan úškov.
Príležitost' vypoč u t' si v priebe hu
tý ždňa
Ricciarcll iovú. A raizu.
Rai mondiho nic je ~amoz rcjmá
a ni na c uróp~kyc h festivaloch
zv učn ýc h mien (a hlavne za ta kú
ce nu!) a urči t e to pa tri č n e zvyšuje
at raktív n osť i prestíž festivalu.
Fascinujúci bol h neď prvý r~.;ci
túlový veče r jednej z prvých dúm
svetových ope rných ~cé n . ~opra 
ni\tky Katie Ricciarelliovej. Mú
prek r;hny zamatový soprá n jedineč nej farby . ktorý ovláda dokonalou technikou. J ej domé nou je
belca ntovú tal ianska opera. kde
najviac vy niknú jej n eobyčajné
hlasové a technické dispozkie
a predovšetkým výrazové boha t~ t vo a v rúcnos ť prejavu . Pražskému publi ku ponú kla popu lárny talian ~ k y
repe rtoúr (V. Bellini,
G . Rossini, G. Puccini, A. Calalani, G. Verdi) , ktorý ~a v~ak zá-,luhou ncopakovatcfnej intcrprct;ície
zrazu zaskvel v ce lkom inej. nepozna nej pod ob~.;.
Francisco Araiza, ďa l š í v ratlc
vynikajúcich bc lcantových hviezd.
\a v po~l ed n ýc h rokoch čo raz viac
ve nuje in terpretúcii pie~ní. naj mä
Schubcrtových. Aj v Prahe- popri
ú č inkova ní v roli Dona Ollavia
" Mozartovej opere Don Giovanni
-vy~túpil s p i esňovým recitá lo m.
Vyhra l si monotematický progra m
- bez pa uzy. obdivuhodne štýlovo
a zanietene predn iesol cykl us
tlvatlsiatich p i c~n í . Franza Schuberta Spanilá mlynát.ka op. 25 na
~ l ová Wilhelma Miillera. Te nto
Schube rtov prvý rozsia hly p i e~ňo
vý ce lok ~a ~íce vedome vyhýba

Sir C harl e~ Mackc ra~ dirigo••al mr ot v:í rucom k oncerte Smetan ovu Moju \'la•ť z l>artitúry ~vojho u člt cl'a Václava Talicha
Sn frn ka llrt·hh liZ

ciou ovláda svoj ~pcvác k y a herecký prejav a práve týmto dokonalým remesel ným zvládnutím. bez
mimoriad nej o\ob no ~tn ej zaangažovanosti. do,ah uj e ~ topercc ntn ~' ·
vy~o k o profesionálny výsledok.
Samozrejme to nijako nespO<.:hybňujc dokona lm i je ho umcni il. ide
skôr o odlišný prhtup k inte rpretač n ému stv:í rnc niu.
amie\to plánova ných a neu~
kutoč n en ýc h
Piesní z Gu rrc
A. Sc.:hónb<.: rga ponúkla dramatur-

l!

l

'j)

l·

l

l

Až ne~kutoén~.;. v dokonalom s(ttvuku a I;Hhe. tnúsohen\ \\ niJ..ajúcou a ku~ti kou Mik Ú iá~\kc ho
chrámu. zne la n(ldherná ~ta rú ru~
ká duchovnú hudba . Lviič\a ná m
ce lkom nctnúma. ' l tal-to možno
chú pa i symbiózu dneška'> historickým odkazom minu lých období.
ktoré sa tohtoročná - v celkovom
rc\umé mozno J.:n priemerná Praž'>ká jar snažil<t zdôraznil.
MARTI NA II ANZELOÁ
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Hudobné
kalendáriurn
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
2. 8. 1889 na rodil sa Ignác H i ndi, český
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sklada tel' a organista (zomrel
17. 3. 1954)- 100. výročie
l. 8. 1899 narodil sa Bence Szabolcsi, maďarský muzJkológ, hudobný historik- 90. výročie
4. 8. 1794 narodil sa JosefProkosch, český
skladateľ a pedagóg (zomrel
lO. U . 1864) - 195. výročie
S. 8. 1889 narodil sa Nikolaj Nikitič Bjelkln, ruský skladateľ- 100. výr.
7. 8.1919 na rodil sa Kim Borg, popredný
fínsky operný spevák (bas) 70. výroči e
9. 8.1959 zomrel Emil Frantl ~k Burian,
český skladateľ, reiisér, teoretik
a organizátor, národný umelec
(na r. sa ll. 6. 1904) - JO. výročie
9. 8.1914 narodil sa Ferenc Fricsay, maďarský d irigent známy najmii vynikajúcou interpretáciou diel
G. Verdiho, M . P. Musorgského
a B. Bartóka- 7S. výročie
9. 8. 1919 zomrel Ruggiero Leoncavallo, taliansky s klad ateľ, predstaviteľ
operného verizmu (nar. sa 8. 3.
18S8) - 70. výročie
IO. 8. 1914 na rodil sa Witold Malcudzyóskl,
poľský klavirista, známy interpret
d iel F. Chopina - 7S. výročie
ll. 8. 1909 narodil sa J lfí Fiedler, český
operný rdisér, v r. 19S0-19Sl pôsobiaci v SND ako režisér, neskôr
ako ~ér opery - 80. výročie
U . 8. 1684 zomrel Nicolo Amatl, svetoznámy
taliansky husliar (nar. sa 3. 9.
IS96) - JOS. výročie
IS. 8. 1839 narodil sa Antonín Petrof, český
staviteľ klavírov (zomrel 7. 9.
191S) - 150. výročie
16. 8. 1959 zomrel Ján Ma tu§ka, slovenský
sklad ateľ a zberateľ J'ud. piesní
(nar. sa 15. 10. 1897) -30. výročie
16. 8. 1914 zomrel J osef Boldka, český hudobný spisovatel' a organizátor
hudobného života, jeden z iniciátorov založenia Českej filharmónie a d'al§ích komorných súborov
(nar. sa l. 6. 1868)- 75. výroč ie
18. 8. 1909 zomrel Karol Ruppeldt, slovensk)·
skladatel', teoretik a folklorista,
l'Ydavatef l. a časti 3. zviizku Slovensk)·c h spevov (nar. sa ll. ll.
1840) - 80. výročie
19. 8. 1929 zomrel Sergej Pavlovič Ďagilev,
ruský choreograf, pôsobiaci v cudzine, propagátor ruského umenia, umelecký vedúci Ruského baletu (nar. sa.19. 3. 1885) - 60. výročie

l4. 8. 1904zomrel Michal Laciak, slovenský
sklad ateľ a spisovateľ (nar. sa
16. 4. 1826)- 85. výročie
24. 8.1839 narodil sa Eduard Nápramík,
český skladatel' a dirigent, (zomrel lJ. 9. 1916) - 150. výročie
l4. 8. 1919 narodil sa Niels Vigo Bentzon,
dá nsky skladateľ - 70. výročie
17. 8. 1919 zomrel Frantl~k Janeček,
český skl adat eľ a pedagóg, pôsobiaci v Kremnici (na r. sa ll. l.
1837) - 70. výr.
27. 8. 1909 narod il sa Young Lester, americký d žezový hudobník, nazývaný
.,Pres" ( = president tenorsaxofonlstov); zomrel 15. 3. 1959) 80. výročie
28. 8. 19S9 zomrel Bohus lav Ma rtinu, český
sklad ateľ (nar. sa 8. U . 1890) 30. výročie
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Ktosi nedá vno napísal v Literámom týi·
denn fku, ie esejistika je u nás ako dinosau·
rus. Vymrela. Tie zriedkavé exempláre st fJra
ešte nepochopenie. Skoda, ie práve na skla·
dateľskom kolokviu, zviMmom to skanzene
sk ladateľskej reflexie o stíčamej slovenskej
hudbe. Síce aj sympatiwjtícej alebo popiera·
júcej, ale ti je azda na tom niečo zlé a dok01r·
ca neetické? Vái im si sk ladateľa. ktorý dokáie na úrovni hovoriť aj o tvorbe svojich kolegov. Zopár naJich aworov to naozaj vie.
Ivan Hrušovský sa pribral v svojom úvodnom referáte na kolokviu radšej vyberať niektoré výroky z mojej malej eseje o prehliadke
Nová slovenská hudba v Literám om týidenníku. A vykladať ich po svojom . Naprfklad,
i e hlásam absenciu ohľadupln osti a ntbodaj
bezohľadn osť voči prehliadke a 1raJej s účasnej
hudbe, ktorej osud mi očividn e a nie odv čera
leží /ta srdci. To az da Ivan Hm .í:ovský nemys{( váilre? Kto však z takéhoto .. dialógu" poclropf, o čo v m ojej malej eseji ide?
Nui o tom , hľadať "kame1l mudrcov" vo
chvíli, ktorá je daná i prUeiitosťou, i priestorom v literám om časop ise. Pf.mť o udalosti
súčasnej slovenskej hudby s vedomím stívis·
/ostí a bez mantinelizmu. Bez bez brehej
ohľaduplnosti ku v.šetkému a vlastne ničomu .
Bez nikam nevedúce/Jo obramírstva. Ale aj
bez nihilizo vania o .,kríze a útlme", ktoré ešte
nedávno prekvitala v dostupn)'•ch publikač
nýc/r médiách. (Tak " do tknuteľne" , i e ani ne·
bolo moi né u verejniť iný názor.) Pouiívajúc
i literárnu skratku, i metaforu. i aforizmus
a inotaj. O to totii v eseji práve ide. O literárnu inšpiráciu a formu vyjadrenia a predovšetkým o celkové vywenie. Preto aj ..nepoviem
a nepoviem", neukážem prstom , nehovorím
polopatisticky, ale aj medzi riadkami. Chcem
z nepo kojiť, 1raru.šiť zakon zervovanú optiku
i "normu" našej hudobnej publicistiky, zasu·
gerovať obraz, vidinu, h ľadať cesltl .
Ivan Hru.šovský trhá esejistiku 1111 kúsky .
Cít a ju wk doslovne, i e paradox a mewfora je
pre1!ho ..lrádu mie do jedného vreca". Tak vykladá moju vá i nu i uíbaVII!Í ..hru" so slovami
a významami ..olrľaduplnost' a ..n edotkmlleľ·
nost". Najmä !ro hnevá, i e sa mi pod perom
spojili do ,.nezlučiteľnej jednoty". Len i e práve v tom je zrnko , ktoré má podrá ždiť obrazo tvornosť. Vl?,ď ktorá n edotkn welirosť je u i
olrl'aduplná a )ktorá ozajstná olrl'aduplnosť
k umeniu je u i len spojená s čo usi nedotknuteliros ťou ? Dá 511 v tom vidieť iba ..intakt!lost" , ktorá vrtli vymizla, alebo prii murova·
nie oka, z a čo by som sa ai tak neprihovára· '
la, ale, čert /r o ber, ked to inak nejde. Ale či tá
wrtuffovština, čo doká že byť napohl'ad taká
bez brwmtí a stra.fne (ach!) ohľaduplná a m e·
d zitý m šikovne (a či nie bezolrl'adne?) prevracia hodnoty sem a tam v záujme vlasm ej ne·
dotknwelirosti, je ozaj iba preiitok piiťdesia·
tych rokov, ktorý sa uchy til v mojej hlave?
K iei by to bolo wk. Kiei by panovalo v 1raJej
hudobnej obci iba radostné, otvorené, dotý-

ČI NEDOTKNUTEĽNOSŤ
s najlepším. Co to má opiiť spolotné či s piif·

kajúce sa a dotknuteľné snaienie. l v našej hudobm:j esejistike a kritik e.
Potom by sme sotva museli zápasi( s nezáujmom hudobnej verejnosti, ktorej ľahos 
tajn osť dnes páli aj Ivana HruJo vskélro. Hoci
na druhej strane tvrdí, ie izolácia a u z avretosť
nie je pre skladateľa problém tt trauma. Toto
presvedčenie mu moi no iba závidieť. Ja si
mysUm , ie tvorba potrebuje i iť v prirodzenej
symbióze a konfrontácii. O 1íu m usí zápasiť.
Už Beethoven sa m val nielen s nepriaulou
osudu, ale aj kon zervatfvnymi kritikmi a za·
dubeným publikom . A nie v dobe ..netitanskej". Dnes awor na Slovensku tvrdE, ie ..my
vieme svoje" a chytá z a slovíčk a myšlienky
kritickej a sympatiz ujúcej kritiky, ktorá chce
dostať tvorbu do šir.fieho kulttímelro poveda·
m ia. Ci to azda svedčí o prirod zenom aworskom sebavetlomí?
Aj Ivan Hm Jovský by chcel mai' ideálnu
prehliadku. Aj on vidí, i e treba dačo robiť
pre wké uplatnenie našej hudby v umeleckom
snažení súčasn osti, aké si zastrii i. No kým u i
pred dvadsiatimi rokmi napísal, ie sa nezaobídeme bez medzinárodných podujatí a Jes·
ti valov, dnes tvrdí, ie sa z ..detskej choroby"
nedostatku medzinárodnej konfrontácie sotva
vyliečime v najbliiš fclr desat'ročiach . Owj,
pekná perspektíva! Nie, ie by som chcela
u mís ai tak počuť práve len .. zahrwriémí"
hudbu. Aj tam je, pochopiteľn e, dosť .J wrru ".
Ivan
ŕlmšovský
zbytočne
presvedčuje
i o tom , i o hodnotách slovenskej hudby .
Viem o nich , vieme o nich . L ente k čomu je
toto sebapotvrdzo vanie dob,ré'! K ničomu.
L ebo tie sa nedoswntí do sveta a ani do vedo·
mia našej verejnosti, ak svet stíc'a.m ej hudby
nedotiahneme nejako k nám, aby ľudia videli
a p očuli, i e to ,,čudo" je nejak)'m .~ir.fie platný m posolstvom o dn d nom svete. To je pri·
rodzená u normálna výmena kul11ímyclr hod·
nôt. túi ba po powá vtmí a dnes najmii po
spoznávan í kultúr, predpoklad tvorby kritérií, spôsob existencie stíčtwréh o umenia. Predovšetkým wk internacionálne/ro i tak národného, ako je sú časná slovenskú hudba. Nijako si s tým neviem dať dohromady bezútešnú
vidinu najbliiHdr desat'roť!í. ..
Ivanovi HruJovsk ému sa n epáči ,.galimatitíJ" s diváckou a avantgardnou hudbou a tu·
JEm ma aj potajomky upodozrieva z nadŕža ·
1ria tej druhej alebo voľajakJ'm "izmom"
a technikám, ktoré vraj nezaručujú apriori vy/I'Orenie dobrej hudby. Nu ž ale. kto to tltrdí?
Uviedla sm11 ..divácku" hudbu. ktorá čerpá z
prosniedd'v tl žezu a modem ej populárnej
hutlby a je dnes extaticky sladkú a hudbu s
príchuťo u drmosti a protes/ll o.Hi, .1· ktorou
šwrtovala avantgarda ako dva krajné póly,
ktoré práve 1111 tejto prehliadke oslovili
a zdravo podrtíi dili odbom fkov i publikum.
Pretoie ono inJtinktfvne ide práve za tým , čo
nejako vybočuje. Co má tendenciu "nebyt·
a nie .,byt"' v .,norme", či ui s lepHm , či horHm výsledkom. A najradšej. prirod zene,

desiatymi či inými rokmi? Velľ to je stály
a dnes viac nei aktuálny svár a potreba ume·
nia. .. PoruJo vat" , zápasiť, v kaidej cJrv({;
a kaidom diele, so zabehanými kánonmi
a stereotypmi. Od technických a dobových
smerových kli.šé ai po v/asmrí pohodlnosť
a zabeh a nosť. Kto vlastne vyvoláva due/ra
dávnych noriem a načo?
"Nebyť v norme" je ui od renesancie výra·
zom sebavedomia a osobnosti. ,. Byť v normt"
(čiže stotoi n iť sa a opakovať a l l'bapotvrdzovať atd. ) m ôie mať rôzne, naprfkh1d sebazác!rovné dôvody. Ale rozvoju umeleckej individuality a aworskélro sebavýraw lleprospitvalo a neprospieva. To by bolo práve nfzke
povedomie o hudbe, o ktorom v článk u lrovo ·
rím. Takisto nem ôžem stí/riasiť, ie zvládmt·
teľnosť a profesionalita je vJeliek proti mono·
t6nii. To je ove/'a zloiitejJie. Aj vo všelijakej
..norme" sa moi 11o zabývať na slušnej profesionálnej úrovni. Len či to bude velini ume·
lecké a nemonotómre, to je otázka.
Ivanovi ŕlru.šovskému sa v skl/lačnosti ne·
páči moja optika. Mám ideály, upieram Sll lut
optimá, preto som aj nespokojná, aj sa proti
všeličo mu vzpieram. A le nie som skeptická.
Kým Ivan 1/ru.( ovský sfce vidE ..zreteľný pokles" a je ai krajne skeptický. No zárovetl je
ai nepoclropiteli1e spokojný. Vraj neexistuje
nedostatok príleiitostf pre tvorbu. Izolova·
nosť nie je problém. Nehrozí skostnaten osť
a a11aclrroniz mu.\· 11 ani prastará faktúra 11 zrej·
me m ri i iadne iné neduhy. Nietmonotónie tmi
staronovej programovosti. Nekonečn é zd6rau!ovanie tradfcie nie je problém 11 naopak,
ako sa ukaz uje, ešte ju treba obrwíovať 11 do·
n ekon ečna opakovať, že bez tradície ... alt(.,
ako by to nebola u ž tá 11ajsamozrejmejJia samozrejnosť. A akoby bez vízie, bez predhielrania a ,.nebytia v norme" nebola aj tá naJa
tradícia len ničneh ovoriaco u frázou. A napok on niet ani zalrl'adenosti tlo seba, opticky
zlrora dolu , pohľadu pod no/ry alebo ponad
lita vy, vedom é/ro ale aj nevedomého, ktorý
zväzuje 11 oclmdob1iuje autorské gesto. Nam iesto neskt1le11ého pohľadu otvorených očí
11 Slístredený clr myslí. ktorý oi ivuje, ozvltíst·
1luje, jáscinuje 11 oslovuje. No a niet .1·a zrejme
tmi o čo usilovať, ved je všetko v najlep.~om
poriadku.
Úvodný referát Ivana llrtt.~ov.1·kélro na
skladatefskom kolokviu ma o tomto 1•.ferkom,
i ial: n epresvedčil. A keďi e sa jedná o wk tí re·
nom ovwrtí osobnosť našej hudobnej kultúry,
veru mri troclw nepotešil a nepredclrol optimizmom. Skôr ~·i m ys{(m, ie tí vodné refutíry
mt kolokviách by mali byť naozajslllým otvorením dialógu . Tvorba to u lltÍS nemáva ľah·
ké. Ani sk ladateľ.vktí a ani esejistická - uj ttí hy
totii d rce/a byť tvorbou. Ale ako byť t ivým
..na pitc•vnom stole, pod skalpelom oclbomí·
kov, zachvtítenýclr ohľuduplnosťo u a nedot·
kn utelirosťou? "

NAĎA HRČKOV Á

3. interpretačno-pedagogický
seminár husľovej hry
V de\ och 23. od 30. jún» 1'189 prebiehal na br»lisl»nkom
konzen ·acórlu pod l'tdenfm pror. Jlndtlcha Pu dtru 3. roč
nik lnterpret»~noJW<iaKO&I<k~ho sen•ln, ra husfo••J hry·.
Seml"'r oreanlzmala Slu•·enská hudubn' >J~Uiutnmf
,. spolupr' cl s Konzen ·atórlom ,. Brali>la•e a s odburom
t kolst•·a :\V hl. mesta Brat
!'\m lnkou semln' r
porto•· skladb)' P. JantoUiaka Concert da
lbCJ•·anej podľa A. ľor• lllho ,. pripra• •
bstnfcl tok muhll
s•ojlch i lako•· mp
mblml muzldrou·
ľonj hry· a skú~k konie. Okrem lndlrld
murného orchestra
semldr» d•• praklickl odburn~ stretnu~~!Y)!!I[I~i>ed
Semln' r mol sl, • nosi
cum Komorn~ho orchest
Uslo•·ského konzen·atórla a
ukon~ll sa kuncertom zúčutnení·eh i loko•·· Kl»dum bulu.
t o na koltkthnom muzlcfro•·anf >»mohli zút a.cnlf •ktci od 6-rutn<J ú~astnftk,· z Pra h~ at po nllj st ar~fch t l»ko•··
Colku•o mot no kon ~tato•af. teJ. lnt<rp,...tcotnoptda11011k ·
k5· s<mln' r mal •Jdarení· priobcoh a z doterlljl feh bol najÚ \~n•Jll.

Zomrel Herbert von Karajan
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OJX·r~ \l11\k11rn~ h11l ' raim.:i 'lllt·
fe,th·alu raku ~k.• diril(elll Bcrlwrt '"" .....rujan. :-.lickdu.i' r llh'ltlh<·nl , ..Jthur,kého re, lhulu
ru J..ú ,J..~ di ri~tent llcrhert • on k:ar:tjan. Nlclo.daj \1 ;~h,uh ent ~abhUI·,kcho :\lo/.artl'll a 'll'den,kcj \'~ ...,.
hj hudohm·j ;,kol.• t:tťa l " "j u dil'i ~:<· nhkú ku riľ ru • l 'lc. Jlokracmal uku hudohn~· riudltcr , . .\11chcne.
od roJ..u 1937 pr:l'idclne hu,fo•al na <·tle Unlrn\J..~ch Jilharmonikm u ~tatnej o~r~ • Berline. 19~1"'
\ lul ~éfdir i!(l'lltmn h<·r hn,kt·j Státn<·j kaJ~Iy. l'u 2. " ctoH•j HJjnc "' n11tu~ IJMIIItid.~t·h dil\udm muwl
odml(·:tf. znm u dehutmal 1 9~7 • Lc md~ nc. Od roku 19~9 ri11ditd' •ll-dt-n,kt-j SJM1lo(·m,.,ti prilllt-l'm
hudh~·. d iri ~t•· nt i rdi' á ' milan• k•·j L:• St·ale. • rukcll·h 195~ - 19119 wfdlri~tcnt 6t-rJin,l.~t·h nlharmCJni" " ' , ' roJ..CJch 1 9~7-<•~ riaditl'l' • ieden•J..cj ~h1tncj UJX' r~ . ud roku 1957 unwlet· J..~ rhtditcľ Sabhu..-k~•·h
•l a \lw,t n~dt hier t.:•loiil • r11ku 1967' Salt. bur~tu \ 'efkonCJ('nt· ,Ja\lu,.,tnľ hr~ . nt-, lo.iJr lltmlid Turicnt~la • n"''" " hr~ , J..dc n.:1d1lllll' upc r~ •ám diri!(tl\ 111 i rci.irm 11l. S mim11riadn~m /.llllictcnim \ll H'IICJ\Id
tdukonul'cl\ un iu na hra• m:c.i " uko• ej - a 'idt-olt-chnik~ . l. toni aj h11,jnc • ~ u ih od l'~,.._ 9tMJ n11hra• 11k 1.
1969 1:1luí il • llcl'l íne h.arujano• , kú nadál'iu na p11dJlllru mlad5t·h cliri~:•·nhl\' . T•·•·hnickol11 z•·ukmá dCJkCJnalcN' 'táli ' t't•ntrc umele<:k5ch amh1ci1 t11hto mim11riudneho 1ja• u •·uroJI'kcj hudohnointcrprt-lltt ·
II<'.Í kul t u r~ 20. ~lll roc ia.
Jeho úmrtie j e hudk11u nitlt•n '" mimoriadne IHJhat5m. rciiJHirUpln5m ll tinCJrod~m i hCJIIIIIlJil'llioílnc·
h11 hudCJluu l.a, ale ne~ I>OJ'IIe i zu <'d uu ucntln kCJu ércm .

lf1. j ula t. r. zomrd UJ>ru>tred 11r1pra• 1111 premieru \ 't-rdihu
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ra.žská ja.r
Ťažisko orchestrálnych koncertov to htoročnej

Pražskej jari bolo až v d ruhej polovici
trojtýždr)ového hudobné ho dia nia. Po salzbu rsko m Moza rteu a po vyst(rpení BBC
Philharmo nie O rchestra Manchester dominoval Cleveland Orchestra s vychýreným dirigentom Christophom von Dohányim. Jeho
rodové korene siahajú na územie dnešné ho
Slove nska : dirigent je vnukom skladatcl'a Ernô Dohnányiho.
Prvý pražskoj arný koncert svetoznámeho
telesa z Clevelandu a za čal trocha rozpač i to.
dra maturgicky málo hodnotným Trojkoncertom pre husle, violu a vio lončelo so sprievo-

~s9

o krem predohry k Mozartovej Figarovej
svadbe aj predohru k Smetano vej Predanej
neveste. S takýmto prídavkom sa obvykle
nestretávame (tým menej u zahrani č n ýc h o rchestrov). Bola to vša k pou č n á ukážka nového por)atia: to. čo poč u je m e v divadlách je
v porovnaní s verziou clevelandského orchest ra čas t o iba snaživým po kusom . Amer i ča
nia tej to technicky núročnej miniatúre poskytli všetok svoj um. Nad sa mozrej mú techni ku
priložili aj krásne vyklen utú kanti lénu , akúsi
..slovanskú hrejivosi'·. ic je to pre nás pohnútka na za myslenie?
Vci'k(r le kciu ná m pos kytol a j americký
Clevelandský o rc he~tcr

Americký

v iolonče list a

Yo-YO-Ma

do m o rchestra od Mi chaela Tippett a a zvukovo málo vykontúrovanou Schu be rtovou
Symfónio u C dur (Vcl'ko u). Druh)• veče r
však už ovcra j as nej ~ic podč iark o l vše tk y
prednosti to hto telesa . Napríklad Ba rtókovo
Divertimento per s l áč ik y zažia rilo nob lesou .
farbitos ťou a hráčs kou precfznosiou celej
se kcie. Prvá symfó nia Jo han nesa Brahmsa
bola dôstojným záve rom pražského hosťova 
nia orchestra. Technicky perfektne stmelený
ume lecký kolektív pod taktovko u dirigenta
priniesol nové poznatky o možnostiach interpretácie Brahmsovcj hudby.
Clevc landskí hostia ako pozornos ť za ov{rcie ( naj mä v d ruhom vystú pení) prida li

violončelista Yo-Yo-Ma Vio l ončclovým konce rtom h mol Antonína Dvofáka. Yv-Yo-Ma
na b{:zc pe rfe ktne;. pri to n; vša k n:- ,,rosto samozrejmej techn icke j di\pozícic vytvoril pôsobivý celo k. ktorý o hromil vcl'koplošno u
koncepciou výsmvby. vyváženos ťou dyna mických aj agogických vrstiev. ncokáza lo u
v rúcnosťou a nevšedne prirodze ným citom.
Vio lonče li s ta podal vrcholný výkon. Dosial'
sme ani v podaní našich umelcov nikdy nepoč ul i tol'ko typicky dvol·ákovskej odušcvnclej
lyrickosti. krehkosti . aj láskavej a až vcl'koryscj robu~tnos ti . ktorú tento umelec importoval. Skoda. že česká filh armónia, vedená
svoj ím šé fom národným umelcom Václavom

Pod lupou: stará hudba
V I'<ÍIIll'i nu.:d t.imírodné hu hudobného f.:,tí\'alu l' r:ti.~J...ú jar IIJI-!9 'a U\J...uto(·níla 1 diHl.:h
16. ~ 11\. m<'1ja l ' J...ongrc~ovcj ~;Hc intrrhott· la
FORUM mcd7ill(\rodrl<i mutiknlo~id, ;í J..nnkrrnría na té mu Uudnhná kulhira ~trednej
Eurcíp~· dn roku 1700. Tradíciu tejto jarnej
J..nnkr ,•nl'ie venova neJ probl(·mom -.ll l'dol e1-:.~;j . a rctH-''''n ~n ..:j hndhy ;a l<liikl čl'~kú Spoločn osť pn: ~ t arír hudbu . naj,kúr ilko ~ tkciu
tlorrnkich mu;ikolt'lj!m '-Jll'l'iilli~ tm pre ohiao,ť ~t;u·cj hudh~ . nunul~ roJ... po prv)·J..r<it
s pokuMHll o med;i n;írod nt"r u č;1't. Tohtorol'n~. podujatie s;~ ui plne včle nilo do ak.:ií 1110:d,r,in;írodn._lh(l vý/ namu . nj vd'aka pow rno,ti
nsporiadat.: l\k)·ch nq.tan iLún i - l\linisterstv:t
kulhín· CSR. ( 'eJ>kehu hudohného fondu.
Z\·a:r.u' českých skladateľov a koru:ertni·ch
omneh.:ov :l Medziu:ínidného hudohného festivalu l'ru7$ká jar. Na pntl uiat! '" ;(lča~tnil<l
27 rderl'ntov. z tohn U ;ahrani.:·n).:h IHhll.
l'rk·heh J.. o nfcrt' lll'ie. J.. w ni na ;aťiatk u po;,drnvil predseda l'rípra,·néhn 'i·huru .laru~lav .Jir:ínck a pt·edseda ľc~;tlvulu' éhtl ,·)•boru
)•ražskej j ari Váda\' Kuéera. hni rn;l:k:ncn)
do viacn\•ch tcmatit.:J..ích \J... uprn . Natin!J 'a
prt.:d,tiliiÍi ~pccial i-. tr 'pn: ohl:l'l ,t,edo\ .; J..cj
IHtdhy. V .:ent rc pn;orno,ti ; a lu ani.:'n)l'll
· mu:t.í kolúcov st<ili ot:í/J..v \'l <ií,lmn vch v/talnw :1 kor{taktov hudP!llliJ..m v \ir\ <1;11 -.tn.:do·
,•u rÚJhl-.<llll t.:ri to1 ~:dnom ~;íhcll' . El:íhil·la
Wilktm~ka - Zan• rnha (\ arš;l\al pnuJ..:Lt.ala n;~
2ivé 'tv kv hmh1hní•d1 leorctí J.. ov a w·k.: J..on takt\ rit,:d ti univc;·t.i t <~mÍ (Pnrlr:1. l nc,•btadt.
Lip; J..o. Kr;~J..OI') dnk :ii'atdnc 1 ;uraf)t\ tcnrctkJ.. ~d r t rakt;Íto\ ' p1'ohlcmat íJ..on 1\ Itl' It'a
' Jwndat r\·;r. Waltl·r Pa~~ ( \ 'il'dl'IH blii\ic nhja;,nil 1 tt:1h y 1\K'd;i hudPhn)·111i t'<.'lll l'allli Pr .r·
ha a Vic-d..:1i a Jct'1.Y l'ikulik ( \'ar~ulal ' "ve" no1·al ,t,·('n\·m bodDnr pohJ....:IH• a .:-..:,h· hu
hudohrK:hn ·ll\ ota . '/. <·<·'J.. ~ch llltllil-.<li<IJ,:Il\

3 HZ

\'}'tÚJ>Il .laromrr ('ern~ ' hlhJ...<IIOll .rn .rl~ t <HI
'-peci lk J.. ~ ,·h .:·rt ' ll .:do1 eJ...: j pol~ ľd nie
,. ~ tl'<.:d ll l') L.:urop~· .r ' d:d\im1 pn,pe\'k:uni
\':ícl:l\' l'lorck t \ \ tlíi ti.: dHmilll\ d r dia lck t<l\
pr·c a na!~ tu ťl'sk~·clr pranK'IÍll\' ľa Luk:i~ !\latoušek (Bo h~· m ika nH:dti \ l r~·dovc· l-.~1111 hu dnhn\ mi na,trojmi).
Pn;,b<.:lhín j\ic 1<lJ..ovanic pt\ dw d1ia '"
prcsU illllo dn ohdnhia b:mlk!l. K vi..:llb<.·rn\m prnhl.:mon1 taC·IdHl\'ania 'a l uk :íln~d•
hudnbny.:h kultt'rr dn cuníp,J.. dw J..on lt' \ltl
-.a 1 ~jad r ih .li ŕí Sdmul tHrnol ana ly ttljtk '-Í ·
tu;ki u ,. .::c~k\•dt kraji nadi a ~ina Gerasinwra-t•er~idskaj'n <Kyj<•l ) ,. prispc\·J...u Uknrjin·
'k.v huduhn~· harnJ... . Spú,ohmi .:.ír,•nia hudby
1 17. 'toro(·r mcdti 1dH1lníJ..mi '" ;anlw1al
Stunbla\· Bnhadlo t llradcc Knilti\'Č). Karl-l.l cint Yil'r'tel (l.i(>Sko) prcdnk,nl/atiJÍIIla\'~'
r..:h:l'<i t o tradíri;\l: h ~,· h hrpc.:n-,k~·cl l thoľlll'
,. 17. qornd na t:'IJ..Iadt• ana l\/\ dPhm \ r h te'·
o~t· t kJ...Ich tlaJ..túHII 1 Dr,í/ d a;r a d:ddd1 n..:lllt't'l-.\ ~h IIIÍL'q ,
K í~·dnutJi,·~m rdc r;itnm '" rn/\ íjali Jl•ldb
; :h ·alllo-,ti prohlénw1' ak li\'n<.' di,ku'- il' . .kd IH>u 1 n:qplodnc·j\1\'h ':1 uJ.. :il:t l <~ di,J..ll'.,ía pn
\' ~'lÚJll' lll uJ..ra juhh't llllltil..<•in)!,i<·J..\ . J...hu a
1y pn l\'OJ..n1 ala po.,lu.:h;ít'ol J.. 111 ll/ll\ ;uriu
nad ' n 1jnmn ~' n1i \·pJy, mi Ili..: len \ ramci
o,tredrl<.'i l ~ un1p~ ak 1 \ir.:;,_.]l 'lh j,Joo,Ji:tch
nwd11 t ap.rdn~nu a \ ~ehndn~111i lnrdohn ~ llli
J..ulllll .lllll .
Spnln(·n~ m ri,·.;~· nim j)l'llhh:nHI\ J'<'J..nr(·ov:d;r konkrenr i:• 11<1 druh\ dcr'1. l~uu ml rahk
na t-: mu Sll·,·dn:'t l· un1pa·- t~·rí t<1rium . JWir·
tkJ..~ a J..ultu111~ \\loj 11\Í.:dh (·._·,J..r hi•anr11.:i
U . \'alka. 1'. ('urnej • .1. Fuk:1č . Z. ľhllí· .
.1 . (\·rn~ ). \ '~m<·dtit Jhl)<:lll ' trc·dnt'Í Lu rôp~
1 'Jn: do\\; J.. u '" uUt aln pon1ernc n:Írllén~•ll
JH\ lhkmonl. Jd ro 1i~":.c· n k íe ;;Í\ j,Jé 1>d mči
l\l'li J..ornl'ncir a ll.lthdr n·de<'J..clw po; nani:r

Neumannom, nepochopila ojedinc losi tohto
vystúpenia a podala neadc kviítn y výkon (vrátane neschopnosti do ko nalej súh ry a intona č
ných kazov). To by sa pri ta kýchto hvicLdnych večeroch stáva i nemalo ...
Pozornosť si zasl(rži aj veče r . na k torom
nemecký sk ladatcl' Udo Zimmermann dirigoval svoju skladbu Gib licht meinen Augen; so
Symfonickým orchestrom Čs. rozhlasu v Prahe ako sólisti s poluú činkovali technicky perfektne disponovaní speváci Gabriele Fontana
a Lutz-Michael Harder.
Rea lizáto r zá vere č n ej
Bee thovenovej
Y. symfó nie viedenský No. Tonkiinstlerorchester pod taktovkou Isaaca Karabtchevského interpretova l skl adbu ni elen v príliš
uvol'neno m tempe a bez akýchkol'vck dramatick ých vypiití, ale aj s dos i zre t e ľn ý mi nejasn osťami. ktoré ne s ved č i a o vyš~íc h kvali tách
telesa .
Vďaka fra ncí•zskernu dirigentovi Yanovi
Pascalovi Tortelicrovi a Festivalovému orchest ru (zlotcnému 7 pražských telies. a č lenov
dvoch popredných pra ž~k ýc h speváckych
zborov) sa pod klenba mi gotického sviitovítskcho chrámu niesli tóny Berliozovho Rekviem. Zat nc lo v príkladnej zvukovej kompakt n o~ti. ~ rešpektova ním tektonickej šírky
i so zmyslom pre tvarovanie detailu (napríkl ad Sanctus so zne lým teno rom Robe rt a
Dumé) a s urč it ou dävkou e mocional it y. Di•igcnt r rc druh ú č:l~ i (Die~ :r:rc) i ·dnotlivé
dychové 'e kcic rozlo7il pozdÍ7 ce lé ho interiéru , takže v optimúlno m akw.tickom strede
vznikol ncopakovatcl'ný dojem. Ok rem spome nutého v iolo n če l i s tu Yo-Yo-Ma vcl'kým
magne tom t ohtoroč nej Pražskej jari boli tiež
recitály viol o n čeli stky Angeliky Mayovej (aj
teraz si podržala svoj t radič n ý šta ndard)
a klaviristu Maurizia Polliniho, ktorého hra
mala vcl'ký oh las. Počet n é prídavk y iste potešili. ale pravdu povediac. nic všetko. čo Pollini p ra ž~k é mu publiku ponúkol. malo tie
najvyššie para metre.

a zúve r fc ~ t iva l u ~a predstavila kedysi superhvi ezda sve tové ho speviíckcho umenia
Gwyneth J onesová. Umelkyiía hiíj il a woj u
n i ekdaj~ iu bri lanciu s o bdivuhodnou no blesou a umelecko u svcdo mitosiou . bez zakolísania č i akcj ko l'vck man ie ry. Ocenili sme to
vo výbe re pi at ich pi esní Richarda Wagnera.
zaujala i v cykle Sibeliových p ie~ní a kulminovala ako inte rpretk a Brittenových úprav
ľudových pic~n í z brit-.kých ostrovov . Skoda.
že na Pražskú jar príliš ča s to prichádzajú veli č in y sve tovej povesti až v dobe prechodu
cez zenit. ..

Jt:dnotll1~d1 11<Írndn~ch .:cl~"' ,, :q \ -,u<·a,ll<>'-IÍ \ Id lill e prelllL'Iliilll'ol \ je· ho dr:'lpillll.
r\J...n podnc•tll<; 'a uJ..M :Ii <l hl;td:tllÍI.' II I'Č Ít \ l'h
rypkJ..1<:h i:t\\1\ \ hudbe ~tr,·d•,,·i l: ur~íp1
l<lhto obdnhia. o J..ton: '" pPJ..u,il .laromn
Cern~ :1 /<1 jL·den 1 nu:h ot lra(·rl J...,ildll\ ne
'kupiu111é nnrLidnnani~' ur(·itiL·h J..,Hlllln ir:kh (drkl'\'ll~·ch). J..1nr.: pri nú~a ~p.:cifi ,·I-.0
h•rmy ,1 druh~ hudh~ .
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l;lll\l>ntu dnrlll ,. ,J...J.rd hadl (i . Dul a\ a. Da)!mar \ ';miiiol'li t Praha l "' ;:i< >he J.da ; lilehl a, n~nli pie..,frami,v Sp<.'t'liilníJ..u Knli<>lohrad.:t·J..mn . .luna Fojtíkod (l'rahlll ohr:itil;l pot.<ll'·
IHhl J.. (l',J...! mu onr.;<ll c'lllll o1dina li u 16. ''""
rn.:·ia . i\ a ;:11 ..:1 \:,wplla lluna Ft·n·nl'J.i t Budapešt'l' ll.'l.:r;ítnm d<~t~ J..a j(r,·illl 'a hudohn ~ j
J..uhtiry l' r..:'-•l\ <l' 17. '-llll'<ld.
\ ' I'<ÍIIIl'i poObl.'di\;IJ.;k-(l\1 Jll'<l).!l ,tli Hl príp ra ·
'Ii i "'Jl<>llildatl.'ha pil' u.:·a,tlnJ.. o \ J.. o nkr~·n 
d e d1 e t aujrm;l\ e .rh·,,·. \ Zrt..ad lm t j kaJI·
Ink<· Klement ina " • Jlrttl., t <l\ ilna kum·ertc knmur n ~ Hlk<ilny srihor Dumlen;r Canlitans
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,J..,· i 1-.:lll'dl'\ hlldnbn c·j \·edy pnd \'t•dc'llllll
pr:tcm ní l. a UTD l ' (S r\ \' dr . l'tl ra Han(· ka
; n ia lta,JuA·n~ t'I'-JK'l'h :1oce ne nie Jlrl'dO\ .;L' l·
J.. 1 111 I n 't ram n lin :uuu11·l'h uť·:"trn J.. n1. l' o
~-,;llll.:ellt' na,J~dm ala J'l c.-hlí.tdl-.:1 hudohm r h
pallli<~WJ... \ l l utklbnmll ndd~h:nr St:\tn~·i
J..nii nic.: C~ l {. 1-.tk hnl i J.. n;l hli adnui Íll 111. i.
\ I<Íl'lle ti.ll'l' / Oli> ,t J"' .._IOI'<ICiol . ak <l( :llll<>·
i!l'lll\ 'lnwt anu . Jh,uo~J.. :L ~falllllll . h't \ln~:m ;nlw oll:a a tl':rl.:.re /<I II JÍill.l \ C r u J.. opi'~ ·
('l:! J)l'<lj!l .llll p<hlcdn..:hn dn a "' d<ht ,rla l<'·
ma L' lnhd ll ab,hm,l-,,·1 d> IIH'Ii<.·' lllld ob n<~m
I ÍI'tllL' lit. 'llll <ll:ia 1 'lll'dii<:J l UIUJW. T(•nr :l

na\l.r 1111 nhl," m<.·d;r rl'Jt•rc nt mr. '> t.rtl'•i-.<l·
\;>JII rek 1.1l <llll "'tupila Elihiet a Z\\ulin~ka
t \' ar~a n r l . J..t<lf<i nhja,nil;~ na d! J.. IadL' p<lliiÍI.'·
1-.l'h<l p<lt:idla 1; ta l~<n m~·d1 1 1 J.,dn ut:imí dyn:"ri:uni J..unt.IJ..t: m,·d; i th<ll,J..~n H J..apd a·
nn .1 hudohn1km i lhl\ la íom. :o\a, Jcduttk t'
p1 ,.,p.; \ J..: po,J.. yt m.lii 'l rnk u p<liL'lll ,lll\IÍil<"· ~
tí udlOJll'lli<~ t.:íto p rnh k rl ta t i J..~· <ld hi;.tori<:·
J..: rh \nnd dn hudnhn,'ho tÍ\ nt a 11a -.._-mml<ll·
n~ t.:h p:ul\1\ nll·J..yl'h d1 nnKh ai po thndlll>teni a ('i,"'tJ..m 1d1 J:l\ 11\ hudohn,·j kult tt l'\
\' tomto o hd, ;hi : Petr l>:určt.. (l'raha í- 1T:n::i?
IOid ln-:j pnl\·ll\nit· \ Ce..:h.kh \' 111, 'J o111N .
('armclo ( 'mnhcriati ('\,·" "' 01J.. ) K<lJll l'lll :l·
llll' a rot ,iln\ alli.: .: hmo~ lm dr J.. nrh 11.1 thnrc
Rudoll;1 ll .. ll artrmrl Kro;1e~ (\ icdl'irJ- l hr·
ntanÍI Illll' :r hudha 11<1 th·o rc R udnll a ll. \ 'O
'\ ''tk nwll: t .1 . (i all:r. l{ll(lnll' l'<·(·man t Brnul
K pnll <l llll 111. m:uut' l I/ Illu 1 hudlw 17. \lo1\lL'I:I. l<olwrt Lindl'll t \ icdl'lll
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lh. '1 <11\lll il. .Jana :\o' ulna 1Praha l l' PI\ lt•nÍl' t hudnhne nw rn l:ll llldi 'P'-'''" . <icrl;ard
Str·uthll·r 1\ icdl'f1J lunJ.. t' l;l 'nhba,m é ho in·
\ trlllllCillll oJ..ulo lúiiO
l'uh l<>ll l''ll,l p r :v, J..:~ J.. unk1enua '' 'l:t•
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tl·J,J.. ..: il nd nrn wlnt' J..ulnún>\t' ,t,etnutra
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TOMÁŠ HE.JZLAR

Gwyneth .Jonesová

Snímky nrchív liZ

K záveru abonentných koncertov SF pre zá~ody...
Ide o aprílové (25. a 26. IV.)
a máj ové ( 15. a 16. V.) dvojice
koncertov, ktoré v zmysle zámerov dramaturgie toh to cyklu pok račovali v uvádzaní hudby nielen
so zre t e ľom na rôzne storoč i a. ale
orientovali sa i na monotematický
typ programov. Myslím teraz najmä na aprílové koncerty, na ktorých SF Ko~ice s dirigentom Róbertom Stankovským uviedla štyri
diela autorov 20. sto ročia , ktoré
spája stretnutie " na hranici" hudby vážnej a džezovej (resp. populárnej}. Teda išlo o ďa l šiu podobu
tvorby nášho storoči a , ktorá klasické formy napfi\ala hudobným
obsahom iných druhov hudby. Aj
keď nejde vyslovene vo všetkých
dielach o .,tretí prúd'' predsa najmä v tvorbe B. Martinu so záujm;>m zaznamenávame zvukovú
pohodu výsledkov jeho parížskeho pobytu v dvadsiatych rokoch.
Half-time je svieže dielo, vyrovnávajúce sa s podnetm i európskej
medzivoj novej avanlgardy. Poč u 
jeme v ňom vera prvkov, ktoré
sme našli aj v Stravinského dielach
tých č ia s. Klavirny koncert J, Ježka (žiar, u nás m{tlo známy a hrávaný - na koncert e dobre stvárnený pred stavi t eľo m strednej ge nerácie čes kýc h klaviristov Janom
Novotným} nám p re d ~tav il autora
v období záveru jeho štúdi! kompozície a kl avíra na pražskom
konzervatóriu. Je to dielo , v ktorom Ježek volil .,tretiu cestu.''
akýsi komprom is medzi akade mickou študi jnou orientáciou a prípr:wkou profesionálneho zvládnutia techni cko-ko mpozičn ýc h požiadaviek a princípov vážnej hudby, s jasnými náznakmi jeho inklinovania k džezu. Z iných pozícií
vychádza tvorba L. Bernsteina
u B. Trnečk u (ide aj o iné. neskoršic ča~ové zasadenie). ktorí boli
p red~tave ní dielami. zachytávajúdmi obraz ich , možno pove d ať. ty-

Uratia Ja~kovci- interpreti Balady B.

Trncč ku

pickej ko mpoz i č n ej orient ácie.
Ide o pre línanie hud by populárnej, resp. džezovej
formami
klasickej hudby: naj mä L. Bernstein sa práve muikálom West Side
Story zapísal do povedomia posluch áčov ako autor osobi tej poetiky,
príťažli vej pre všetky generácie
posl uc h áčov. Pri príležitosti jeho
v l a ň aj šej sede mdesiatky preleteli
mnohé jeho diela sve tom
a boli sme radi, že vďaka SF Ko~i
ce zaznela časť jeho tvo rby aj u nás
na koncertnom pódiu . Suita z muzikálu West Side Story je sn úď naj-

vhodnejšou ukážkou i pri pomenutia s k l adate ľov h o významu a jeho
výr~zncj ~ to py. v hud.be nášho storočm. SF Koš1ce pn spela k opiitovnému oce neniu tohto (aj ďal 
šfch uvedených) d iela vynik ajúco.
bezchybným technickým zvládn utím . pri ktorom mohol dirige nt
Róbe rt Stank ovský už len tva rovať
výsled nLI podobu. Jeho za uj atie
bo lo ljavné práve tak. ako za uj atie celého kolektívu orchestra. Ze
by tu zohral svoj u úlohu aj .. princíp zmeny" (v repertoári orchcwa)?

STRETNUTIE
PRI KLAVÍRI
1\Jr.:okcdy '" prilwd1 . že hudobncho krit1l-.a. či tl'On:t ika poi iadaJ ll o n;qw.;nlic n.:ccn1.ic ,, konc..: rt..:. 11.1 t..wrom 'a pn.:;cntujc in)
hudob n)· J.. ritik v ulohc intcrpn:ta
i teoretika' j c dn ~..:j o'obc. lt al-.úto
príkii t\ht " ' tcda na'k) tla .
Na 11.1th orí r,>dn0ho domu J. N.
llummcla .,,1 n.ím pnlwvPi il ~ l o 
vom i int el pr..:t;kiou th . Vladimír
Cw r.. . T0mou \ tretn utw hola t..lavírna t\·orba F. Chopina. l-.tm .5 ho
,..-... 1-W. \\ľOČ I C Úlllrl ia ' i \ tomto IO·
1-. u p11Í1nm i11<1 mc. Na ma~'!!" nHI7i·
ko loguv ..,a nera l ho' on . ic 1ch t..omcnt<'trl' (·1 ll\ ah v o hudhc ak ho
llliCIJlll'taCII \ ll .t.l-.adcnlll:l-.15. Íl' j..:
10 U\ .!im ann.: 1>hudbe ..:..:1 la bora·
t1ínw ''- lu. l'ra\lla. ~;i lcíi na tom .
k to i..:h Jw, mi a n:t ad rc' u koho .
\' p11p:tdc \ . ( li ii.. a 'Í.:llll'. ic
1-.nnt.tkt \P Í I\IHI hudhnu a t..lal'irlhlll intc1pil't:ÍI:Í<>u Jlll'tkhadt al j..:ho .~:;iut nHHll n .;tuthum nHI/ 11-. nlngk. \ (lr;Í\C til'IO kon t .tl-.t~ (10/i11\ ne pr..:d;namcn.tl i 1 jdw pohlady na inll' l prctadu ,. nc,poč~..: tn ~c h
ICCén/l.tdl. '\n !C (lllllld/é llé \'C lk~ rotdicl h11\uri1. či pí, at ' ' ' ' ""
jtch ll ll Cl pn.: taC:n)ch nÚ/onH.:h .1 jé
nt...:é,, cellwm in..: 'a dnuť ' i ;ra n:í' troj ,1 t.tl:at ich reali;m at. (Na' IUé na n..:k' aliiiHllll p1anine.
' Jlllht rt·dí tk> l.torého \\tllpu j(l
ru .;i, 0 moment y 1. oi-.Íl.: n n ;íj1111111 Č·
ho dnmu . n.tviac i ' 1-.' apl-.ami dai·
LLi .) 0.i..: . to ,.;ctku nn·ht'l' b\1
lh (ll a\ cdlncnic. či ' nah.t ;;tlm:,,
d11 pu,tan.:nia mimo hry mcktllll'
kbl\ 11 i' tk ké pi obl.5 my. ktore t<Í h>
int...: qH ctac•a ')pla\'lla na p<l\ rch.
\ 'cd 'am \'. (ií it.. v (1vndm>1n pr íllll\<>1•' o l'hop1110'i upoLornil Jli>, Jm:ha(·o\ na tn. LC 111..: jc l. la ' it i'tnm. ( 11.1n\ t...:\1 11 Chopilll>\1.
,, j,·h•l ma t url.ach a pu h > n 0~<11: h

( z ktorých nict..tor.5 i od711di) hni

ako prcdn;í.:;k<t. \ ';,tpii tí ~ m c ~i vypoču l i ~ t y 1i Chopino\ l! mazurk) a d\l· poloné1~ •• lantúziu As dur op . (,l Nocturno D e~
dur. lmpromtu Gť' dur. Baladu
A ~ dur a SchL'I'i'O d mol. I)a l::.i.t
éa'ť prcdn;í\ t..a o Chopi1Hl\ i mlpadla . prctuil• p~> éa,i c ;acalo
ohro;m·at' intcrpreta i po,(ucha(·m. All! kl!hy i odtne! i d a l ::.i~..: , Jo"'í pl;ínnvané pmll'a \Ct:n;íra toht o
pn>Jel.tu. i iadalo h) ~a mi n.1 ma•·
l!O tohtn ' trctnutia ' hud huu 1'.
C'hnpina po\'l'dat' nil·kort..o pilln<i·
mol-. . Prl·dov::.c tt..~m ' i m~ , (un . ll'
' tat.. ~c hto 't rctnutiach .., hudbou a
, Jnvom treba pnt..ra.:mat d ak t. l
ta ú :nu nedot..o nal..: 1 ( tht.um l h.
Manna poveda ne 1\ r..:ttd lln.u 1l\'·
'kl' l mt ...: rprť t :íc i L· ) L...:nil· ul-.r.: m
' ' tupnej prc dmi ., k~· b) hol \.:lnll
;a ujima\~ i po p u h u n~ •• púta\ ~
ro;bur t..a/.dého intcrprt:hl\ a né ho
Jkl.t. Samn;rcjm...: nic ' yC:c rpaYa·
júci . nll' ' iahod lh ~·- ale \ 1 1'11 0: 11 ~.
' ti pn~ a púta\~ . Pr.•,·...: tat..dm ii\ l!
J.. om..:ntúre od l. lavíra h) dali
konc 1 povan~

OJWd,t.lln ť llil!

t at..~· mtn

'tr~..:tnu 

tiam. Tutli teoretik a t.. laviri,ta
,. j..:dn~..:j IN Ibi.! m<Í ' pra' om ' Im a ·
1111\,Jc dvojjedinú úlohu . l'ovcdat l
n k11nkrétnom diťk nicO:.:n , 10\nlll
i intc rprct:h.:iou . Zi\~ núwr ,·y~lo· 1
' en\· (>d kla \'ira - naviac i kom...: nt\1\ :Ul\ zncjticnu uk;íi kou h\ hol
nL·,m(...:rne t.au jímav~ . Tu inúl. u
h~ ť ' ''-ct k) intcrp1ct:u:·nc ncdo,t o~ t 
t..y 11\pravcdlnitdn...:. pret<1:a..: ..:i.:ľn m .1 po,laním l.oncc1tu je nicC:o .
(·o po, llva int l' l prct:íciu do novydt
rovín . Z tak~·chto a'pe kt<w bude
priam O\oin0 v na(·atL' i cc'tl' Jlll·
l-.i .IČ\1\ at a " ''im ii jL'Í pln Ll j)l)dpo-

l

ru .
I<;OR Ut:RGI-:R

Snunka archí\ IIŽ

Bohuslav T rnečka dal SV<lJCJ
premiérovej Balade podtitul rapsodická sui ta J>re klurinct, trú bku,
trombón a orchester, no pr:íve tak
by v <l'al šom pok ra čova ní podtitulu mohla figurovai in~pirácia vzniku - prítomno~ť vynik ajúcich hn\čov na tieto n:htrojc -súrodencov
Jaškovcov. Saša (klarinet), Vladimír (tní bka) , i Michal (t rombón)
~ll č l e nmi orche~tra Slovcn~kcj filharmónie a len ncd;ívno uk ončili
štúdia na VŠMU. Teda \naha o
podporeni e ambícií v d'al<:ích int erp re tačných obla,twch (in)ch

než je len hra v orchestri). viedla
aj 8. Trnečku k tomu, aby ~ kom
ponoval dielo \o sólistickými príleži t osťam i pre všetkých troch.
Práve tak ako aprílovú. mo7no
nanajvýS pozitívne hodnotiť i májovLI dvojicu tohto cyklu . na ktorej
(tal-. at..o vlani) sezónu uzavrel
SKO s nár. umelcom Bohdanom
Warchalom. Tento raz uviedol orche~tcr ~ammtatnc dicl<J J. Suka
(Meditácia na staročeský chorál
Svatý Václave) a U. St ostakoviča
(Komorná symfónia na pamiatku
obetí fa~izmu n vojny op. ltO bis) a pre ~<Í list ov pripravil \pricvod
pre Mozartov klavirny koncert
A dur K\' 415 (Dana Šašinová-Saturyová) a Haydnov 'iolončelový
koncert C dur (Jozef Pod hor:mský). Konštatovamc vynika jí1cej
formy i interpre t ačných dispo7ícií
~a vztahuje tal.. na orche,tcr, at..o
na oboch ~6 li\tov . V podaní warchalovcm sme Sukovo 1 Šo\takovičovo dielo prijímali v majstrovst..cj 'ymbi6Lc tvo1co\ i interpretov , vnímali sme t..rchl..o\ť i apelatÍ\ no\ť my~licnkovcho po\ol\1\a ale aj skutoč nosť, l.c obc d1ela , reagujúce na konkrétne udalosti. ani
po rokoch nc\ tratili nič zo woJej
veľko\tÍ a ú či nku na po., l uc hť1 ó1.
(Zhodou okolno\tÍ obc boli najskô r zverené ~ubtílnejšiemu zvul. u
slúč1 ko vcho 1-. varte ta ) Opiit' v)•bOIIH: di.,IXlnovaného sme po č u l i
i Jotcfa Podhoran\l-.ého. Tentora;
(oproti vl;uíaj\iemu 'pomínaném u
koncertu) môicmc honm t o \/:ijomncj inšpirúcii orchestra i soli\ti ~tu. o vý\lcdnom l\ are. v !..torom
ma hlavné \(ovo výrat hudb\ a n ajm~i rado'ť z nej. Podohne
mladú Da na Ša~111ov:í-Satu ryová
prcd.,tavi la na kom:..:rtoch dohr.:
~tr;í nk y
wojho int erpretač n ého
profilu - v M01artovi perlivú techniku . ale aj vclt..ý ;my'cl pre i,týl
a naj mii rado'i 1 muticírovania.
VJL.RA JU- ZUCIIOVÁ

Na Bratislavských hudobných
slávnostiach v minulom roku vystúpil anglický súbor pre starú
hudbu Hilliard Ensemble. S jeho
umeleckým vedúcim sme sa stretli
po koncerte.
- Vzťah k starej hudbe som mal
už od čias štúdia a už vtedy som
mal na mysli tento typ súboru. Sa·
motná realizácia mojej myllienky
však nechala na seba trochu čak ať.
Ani jeden z nás nemA ~pecWnc
školenie , či vzdelanie v oblasti sta·
rej hudby a hoci sa zdá. že práve
v Anglicku je zázemie na jej pestovanie mimoriadne žičlivé, najviac publika máme mimo Anglicka.
Kde ziskavate materiály a kto
Ich pripravuje na lnterpretK lu?
- Spievame iba z materiálov.
ktoré boli vydané. Je veľmi vda
publikovanej hudby z obdo bia renesancie. takže práca prcdpisovatcfov, realizútorov mím ne pribudla. sústredlmc sa vý luč ne na interpretáciu.
vať a pcmukať. Rád by som prip<lpričom sa nedá tiudna vema oznamcnul. že sme sa nikdv ncsústlctličiť 1a jedinú možnu , či pruvu JeAké boli Vaie zatlatky a preto
ste sa rozhodli orlentuvat' na voUIli iba n:1 ~ta rú hudtlu , i, Je rudi a madin\ štýl. jediná intcrp11:11icia neno pozostalost' renesančných skla·
jú radi nálepky. taJ., ~e i mím ost.tla
existuje a hOlo by ~ h) bou. keby
daterov?
\' záhlav( stará hudh:t. V každom
~mc 'la o ňu sn.tžrli. lJ\cdomuJcmc
- V Anglicku to zu~a lo vefmi
prlpade ju pova:lujcme za na~u
si historické suvi,Jo~ti. kontext.
dávno, bol tu predsa Dolmetsch
špecializáciu. ak spievame i novv ktorom I-lola rntcrprctovaná. nena začiatku nášho storoči a. ktorý
~i u hudbu.
chceme robiť archeológiu. chceme
vynaložil vera úsilia na rekon- •
Čim c~te vy ako vecHtd vOkál·
nazcrat na ~k ladb) . ako keby tlnli
~trukciu starej hudby a dobových
neho súboru ~tart'j hudby 1 celkom
präcc vznikli, n:í( št)l je ' istom
j11111ým ln terpretačnjm názorem
zásad , ale paralelne vznikali pozmvslc sú~:asn v \lllmanrm tctto
prllpleť do staronovej diskusie
dobné iniciatlvy v NSR. Nizozemhudby ako \IHle ži\'cj.
o pravdiVOtlti tej, ti onej lnterpresku. Bolo to väčšinou na akadeNic vždy mím pom:lh:t kritkk.1 rL'·
mickom základe a až po druhej
táde, o objavovan' dobového zvuvízia pri vydani toho-k torého (111.'kového ideálu?
svctovej vojne išlo o aktivitu inl:t . ' kôr s11 'na1ímc dnvidrcr ":ta"
tegrovanú. V šesťdesiatych rokoch
- Je viacero intcrprcta~n~ch
noty. ~ naiíml' 'a pn7nat tep hudsa objavili najdôležitejšie snaženia
štýlov. ale nemyslím. si. že bojuj(r
by. čo-to pom.ilta i ' kU\L' Ilo't ~ jej
proti sebe. Vo \'Okálncj hudbe JC
a vznikali rôzne vokálno-inl truuvadzanlm . <Jk natd.tvam ~~~. ze
mentálne zoskupenia. Rok vzniku
napríklad tofko štýlov. kofko jazynic ~om jedin~. kt~> ~i myslí. že nonášho súboru bol 1975, vtedy ~oa
kov. pretože tteto majú sHný vpi) V
ty obsahuj u v~etk} potr~..:hné inlorukázalo, že najmenej súborov sa
na hudbu a potom treba vzrat do
nulcic. Aj v C:a~c. ked· vznikli. nevenuje čisto vokálnemu repcrtoáúvahy sakrálnu hudbu s latin~kymi
boli potrcl'lnl' nipké kume nt.trc
ru . ktorého ale bolo· veľmi ve ra .
textami a uvedonlrť si. že táto je
k nim.
Prakticky väčšina repertoáru je
v každej krajine interprctovuná
inak. To i~oté plati o motetách Jusvokálna, nástroje boli iba pridané.
prcto má ná~ súbor naozaj~č:o~sp~ie:·:__!!q~u!!in~u~d~e_!I_.!P~r~~;!s_;a!!,_!:!!I~..!!!!!~~----.....ll.lE~LI!OLAJ(l!UW:::Al~.U..II"'I

Romantické klavírne miniatúry
Klavír - Silvia Čápová
Opus Stereo 9311 2101
Ká ravo na seba vystrkuje m ukazov<í k : čo to za návn adu ,. Ro m a ntické kl avírne minia túry" ! Akurá t na to sa c h y t i ť , ..
Veď to nebezpeč n e pripo mína všetky tie .. Svetozná me d robnosti " , ,.Malé skladby ve ľk ýc h m ajstrov" a bohvie , a ké ešte
o dstrašuj(•cc tituly za ruče n ých trhá ko v! Do úsmevu vycere ný
fl uorový chrup ( najideá lnejší umelý) , bie ly smo king. v pozadí
..ča rovn é s l áč ik y", v popredí n a če rv e n o naia kovaný Pe trof!
No- a kurát ta k na hudobné doplne nie prikrá tkc j rozhl asove j,
č i televíz nej re lácie. A lebo - na cestu k zaslúžilost i? Kt ovie .. .
Le nže ta ký estrádn y .. zaslúžilcc" sa k svoj mu čest n é mu titulu
dopracuje každopád ne ove ľ a ľa h š i e tými svojimi ~ ladk o bô ľny
mi krcáci<l mi , než poctivý ume lec poctivou ro boto u k uznaniu ... Použ i ť , vy u ž iť , č i z n e u ž i ť k to mu , sa mozrej me . môže populá rne skl ad by Franza Sc hube rta, Ro be rta Schuma nna. Fryde ryka C ho pina. r ra nza LiSZia, Pe tra lfjiča Čaj kovského , Se rgeja Rachm a ninova i Me nde lssohna B<lrtho ldyho. Ťažšie je
ich int erprc tovai neskreslc né , podľa s kut očné h o zápisu a ešte
k to mu o rigi ná lne. Preto mala Si lvia Čápová neľa hkú úlohu , aj
k eď ~i .~:vol i l a s kladby, kto ré u rč it e aspoň p re lúskala už n a ko nze rva tó riu . Veď ~vojráz n e n ač rtn úť obrysy d robnokresby je
možno a j n á roč n e j š i e, a ko vy bud ova ť vel'kop lošný pro jekt
konce rt u č i soná ty. E ste tický názor . podľa kto ré ho v priame j
úme re so stup1'lom mini a turizácie skladby treba min i a lllrizova ť
aj škálu výrazových p rostriedkov. je- a po•'i podl'a mô jho názo ru - d nes neúno\ný , ne vedie k n ičom u iné mu . a ko k c hlad né mu . odosobne né mu a kade mi zmu . A hr a ť o ne n no to ric ky
zn á my repe rtoá r a kade micky by ne bo lo veľký m prínosom .
Možno aj pod vplyvom to hto n:ízoru hl'ad ala ~om na nahrávke
Si lvie Čápovej práve ti e ozvlášllíuj úce mome nty , ktoré s takou
samozrcjmosiou zo seba p ria m chrlf na príkl ad Ho rowitz: gradáci u v no tovom zápise, spej úcu d o ľort i ss ima postaví na hlavu a zdôraz ní j u p ianissimo m , troj násobné zop a ko va nie frá zy
ncchúpe a ko skladat eľov u zajak a vo!>ť . ale zvýše n(• n aliehavosť.
v sprie vode ľav ej ru ky sa mu ešte vždy pod arí n äj !>ť čo' i nové ,
čo nik p red ním neobjavil a t ď .• a t ď. A p ráve podobné mom e nty sú m i naj sympa tickcjšic aj na novej gra mofó novej pla tn i Silvie C'ápovej . Vystupu je tu ako kla viristka navý~o sť spo l'a hl ivá .
je j inte rp retácia .,ro ma ntic kých mi nia túr" n ic je a n i akadem icky stroh á. a ni c wäd ne gýčov i llí. pô ~ob í uvo ľn e n e a n ie kedy
naoza j zau j me vlastným , vy hra ne ným názoro m a h l'ad ačstvo m
sk ryté ho. Prirodze ne a výra zovo slobod ne pô~ob í v j ej poda ní
Schube rtova sk ladba Mo m e nt m usica l o p . 94 č . 3 f mo l. V c hopino vsko m h ite- Val č íku cis mo l, najmä v závere. sa ne boj í
na malom pri c~ tore o bjavne modelovat' wojbytn ú líniu vnú to rných hla\ov . Rovnako n e konve nč n e p1acuj e aj s ľa vo u ru ko u v C'aj ~ov~k ého 13a rkaro lc . hoci mies ta mi a koby podcen ila
hfbku a utorskej vý poved e pr<íve v opakova nýc h fr;ízach . Pe kný a p rc m y~ l c n ý je jej Sc huma nn (Fantazijn é ku sy op . 12) ,
možno s výn imko u priko nkré tnc ho a málo zasne né ho Sne nia.
Con ~o l a tion č . 3 De~ du r Fra nza Liszta by si možno liCZ žiad alo vi ac snivosti , vzdušnosti . nadh l'adu či elegan tnej mclnnchólii .
T akže- gramo fó nový titul síce p rc ké rny: alc int erpre tka si
s ním poradi la so ct'ou. O vláda poe tiku minia tí•ry a do káže na
malo m pri c~ torc vyjadrii m\zor. Práve pre to si Opus môže tento v ydavat cf~k ý po č in zap í~ ai ni e le n ako umcleké, ale vari aj
(čas u ká že) k o m e rč n é pozit ívum . A to aj bez " bie lych smo kingov", .. čarovn ýc h s l áč ikov " a .. červe n é h o krídl a" .
DAGMAR KOV ÁROV Á

•

*

*

Christoph Willibald Gluck: Triové sonáty
pre dvoje huslí a basso continuo
Viktor Šimčisko, Alžbeta Plaskurová-husle,
JurŇ Alexander-violončelo, Marica Dobiášová-čembalo.

OPUS, Stereo 9311 2034
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T ri ov<Í son<Í ta patrila k najpopulárn ejšiemu d ruh u
ko morne j hudby baro ka. Ohsa huje spravidla d va hlasy
v sopránovej polo he nad hasom, pričom sa voľn ý priesto r medzi hlasmi vo vysokých polo hách a basom vyplňuj e akordiko u eo ntinua , kt orého realizácia bola (okrem po kynov č ís lova n i a ) prencchaná h ní čov i na klúvesovom. drnkacom alebo ino m akordicko m ná troj i. Populari tu tri ovej so nMy možno po rov n áva ť iba s frekve nt ova n os ťo u s l úč ikov é h o kva rteta , za vŕše n í m periódy
hudobného ha ro ka sa triová so náta takmer úpl ne vytrati la. Súvisí to azda s postupným odk lo no m od praxe
conti nua . bez h.torého uvedené oh~ade nie str:ícalo svoje
o podstatnenie .
Triová so náta patrila ešte k druh ovému repert oáru
galantné ho štýlu , to mu vša k klasicizmus pripravil rúzny
ko niec. V čase , keď Gluck napísal svoje tri ové sonáty,
už zača l a nara s t a ť o bľúb e n os ť s l áč ik ovýc h kva rte!.
Gluck hol profilovaným tvorcom o pie r a za nechal ve ľ
mi málo skl ad ieb pre iné o bsadenia. O kre m piesní s gene rálnym basom je aj auto rom ôsmich tri ových sonút.
Ako autor textu k platni uvádza , posledné d ve sonáty
sa našli d od a t oč n e a boli publikova né Hugo m R iemanno m, kto rý vy pracoval aj continuo. Priznávam sa , že
jeho spôsob po nímania continua som čast o uvádzal ako
príklad toho , ako sa to nemá ro b i ť . Ne môžeme mu to
však za z li ev ať , vzhl'adom na to , že spôsob intcrpretúcie
barokovej hudby sa vyjasnil až oveľa skô r. T reba kvitova ť , že inte rpre ti sa ri ad ili podl'a vlastn ých estetických
ide<Ílov, č í m ve rn e vys tihli štýl hud by, i celkový spôsob
i nt e rpre t a č n é h o st vá rnc nia.
G luckove so n<Í ty maj ú takmer výhradn e charak ter
ušl'achtilej kantabili ty, vzdiale nej od bohatšej ko ntrastnosti ba rokových diel. Z hudby a jej inte rpretác ie c íti ť
zretcl'ne závan novej hud by galantného štýlu , z ktorého

sa formoval klasicizmus. Pôvab a ušl'achtilé skromné línie nástrojov re fl ektujú charakter Gluckovho zrelého
operného štýlu . Platiía vypÍň a medzeru v dramaturgii
nahrávo k hudobných die l minulosti. Prijímatel'a iste
poteší táto ušľachti l á a dobre interpretovaná hudba ve rmajstra opery seria - tentokrát z pohľad u iného uhla jeho tvorby.
JÁN ALBRECHl

*

*

Franz Schreker: EKKEHARD (Symfonická
predohra)
Fantastická predohra
Slovenská filharmónia, dirigent Edgar Seipenbusch
OPUS, Digital recorging, + Stereo 9310
2102
Vyrobené v kopro d u kcii~ fi rmo u Pacific Mu\ic Co. Ltd . Ho ng
Kong, 1989
csmic nc zab u d n ú ť . že hu dba, ktorú re p rezen tuj e tvorba
Frann Schrekcra je n a~ou bcl'prostrcd no u hudobno u a kultúrno u minul o sťo u . Zauj íma štýlovú pozíciu , z kto rej vyrástli
p redstavitelia h udobnej mod e rn y. Je to štýl. proti ktoré mu sa
sta va la avantga rda. J e tu však o tázka : bol štýl hudobného novoro m a ntizmu naozaj taký odpudzujúci ale bo iné príčin y zohra li svoj u úlohu pri sna he od vrát ii ~a od jeho zna kov. od jeho
d uc ha ? Isté je, že vyvo lal odpor vše tk ých tých . ktorí hľadal i
novú bu dúc n os ť hudby. O~ táva vša k fakt. že ~ t ýl novoro ma ntizmu bo l d o mé nou takých s k lada t eľov ako Ma hle r , Regcr ,
Pfitznc r , Strauss. Sibc lius. m ladý Sc hô nbcrg, Fra nz Schm idt
a napoko n i Franz Sc hrc kcr. Ko rene tohto pro blé mu ne treba
hl'ada ť v sa motnej hodnote h udby ncoromantizmu . Stýl natoľ
ko ~ pu t n ával. že každ ý , k to sa ' ním sto tožnil a kto z ne ho vychád zal. niesol je ho pečat'. Ka2dý. kto ho ovlád o l, mu aj pod lie hal a mal čo robii. aby p resad il svoju oso bn ú vôľu . Slabšie
osobnosti sa nutne !>tratili v a no nym ite : ich idey sa strácal i v
p1 c vahc štýlovej ~ús ta vy. ~ il n cj ~ic O!>Ob no~ t i za~ vyp rovokoval.
aby p relo mili jeho h ran ice.
Vydare né a kva litné na hrávky p redo h ic r a intc rmez pre o rchc~ t c r sved č i a o to m . že me no Franza Sehrekera je ne p rävo m
takme r zabudn uté. hl avne vša k v zmysle ic h ve rej ného pred vedenia v rámci t rad ič n ých ko nce1 tných cyklo v. Nápadit o sť, ktorá ~a o dz r kadľuje v je ho temat il:ko-ha rnwn ic kej pa le te. farebn osť a zd ravý dra ma tick ý pu lz je ho sk lad ieb , vyb udovan ých nH
bá7C ú č i nn ej tek to niky, i ~ t c o~ l ovi a milovn íkov hudby .
Fundova né úvodné ~ J ovo z p..: ra Egona Kr{•ka pomá ha p rij fmatcl'ovi orie ntovai sa v tejto boha tej hudbe i v jej hudobnýc h
kontextoc h.
J ÁN A LBREC I IT

*

zvä čš a v ú lo he sprievodu só listov. V to m pr ípade c ít i ť vždy pr io ritu sólistu , ná zor kt o ré ho sa Warc hal snaží rešpektova i a prispôsovai sa mu . K Haydnovi o baja pa rtneri pristupoval i
s predsavza tím dobre a ve rne za hr a ť čis tú partitú ru sk l ada t eľa .
S v i ežosť, mladícka radost' a brilantnosi. kto rú za kódoval do
partitúr o rganovýc h konce rtov mladý l la ydn . si žiada bo.:zproblémový. n adľah če n ý prístu p inte rpre tov. nic fo rsírova nie
bravúrnej dravosti s nad sadc nou ze m i tosťo u . čo pr íliš pren iklo
präve do zá ve rečnýc h allegrovýc h ča s t í. Oproti ním stredné
di ely vyznievajú rozvl á č ne , vytráca sa spo m ína ná n ad l' a h čc
nost'. Klasické pa rt itúry J . H aydna od ľa h čujú mno hé skryté
výra zové i technické ko mponenty. Int e rp re ti majú pred jeho ·
ko ncertmi bázc1'1, kto rá sa pri na hráv ke ešte zväčšuje, p re tože
p rie h ľad n os ť parti llh y o d halí každú i naj me nšiu n e pres n os ť.
každý výrazový o dt iCI'í , kto rý v d a n(• c h víľu sa možno zd á
správny , no pri pozorno m poč ú va ní môže na rušii celkovú koncepci u diela.
A k sa spä tne za m ýš ľ mn nad d á tumo m realizácie nahrávky júl 1987 - nezdá sa mi präve naj pri azni vcj ší vzh l'adom k p rcstavujúccmu sa SKO. A kosi p r íl iš. veTa nie priamivých situ:ícií
zac hytila i tá to na hrávka .
Na druhej stra ne je chvälou interpre tov . že sa po dujali na
rozlúsk nu tie toh to ná roč n é h o umelecké ho orie~ka. Posluc háčo m sa mu v pod state po prvý raz predk ladá ucele nejš í o braz
na Haydnovu. u nás má lo zná mu ob l a\ ť ko m pozícií pre o rga n .
D nes. k eď pos l uc h áči pria m p rahnú po tomto n ástroj i. cloža
duj ú sa ho z ko ncertných pódií i zachovaných h istorickýc h orga nov. môže tá to gra mo pl a tría v istom zmysle obo hatii rozh ľad a zapln ii dram atu rgiu opu,ových po nú k z ob l a ~t i organo r cj lite ra túry. Po pri ko mplc tizúcii diela J . S. Bacha Ivano m
So ko lo m. C. Fra nc ka J . V. Mic halko m je ďal š ím uce l c n ej~ ím
n{tzororn na - i k e ď ok raj ovú , ale osobnostn ú tvo rivú o blast'
Josep ha H ayd na.
ETELA C ÁRSKA

*

*

Carl Philipp Emanuel Bach: Koncert
d
mol pre flautu, sláčiky a
čembalo

Johann Christian Bach: Koncert D dur pre
flautu a orchester.
Hrá Miloš Jurkovič, Slovenský komorný orchester diriguje B. Warchal.
OPUS Stereo 9310 1926

*

Joseph Haydn: Koncert C dur pre organ,
dva hoboje a sláčikový orchester Hob. XVIWI.
Koncert C dur pre organ, dve
trúbky, tympany a sláčikový
orchester Hob. XVIII/8.
Koncert C dur pre organ
a sláčikový orchester Hob.
XVIII/IO.
Na organe hrá Ferdinand Klinda, Slovenský
komorný orchester, diriguje Bohdan Warchal
OPUS Stereo 9310 2044

-

( )fr,rllitr' ;tr/:'l(ltitrtt
<~·fr~t'rt( f f;;onÓt r f )rthf'SIi'(l
(!flôlufr,n Ofmrrlul(
O rga nové ko nce rty J ose pha l la ydn a sú a ko usi v~tu p n o u .
po u č n o u ško lo u , re flckujú co u form uj tk i sa štýl r ukopisu skladateľa . Pre inte rpre tov SLI ~ k úšo bn ý m kame 1'1o m sebadisciplíny . presnosti . rytm ickej p regna nt nost i. Ak s(• v m noho m c ~ t c

ovpl yvne né vlastno u do bo u v1nik u , z re t e ľn e už sme ruj ú ku
k l a ~ ic k ý m fo rmá m s k l adatcľo výc h budúcic h symfon ických
pa rtitúr. Konce rt y pre o rgan , p ísa né v m ladíck yc h ro koch. sú
~v i de , lahod né. p rí ťa 7 1 ivé, oddycho vé. umelec ky n ená roč n é .
Tak ich vn ímali a pocho pili inte rp reti na p redloženej gra mo na hrávkc, s ta ko u ko ncepcio u sa stotožnili i režisé ri F . Po ul
(1.- 111. ), L. Ko rnäre k ( l!. ).
V 1-. o ncert no m re pcrtoítr i F. Kl indu sa Haydno ve ko ncert y
p ra vid elne vyskytujú. d ru hý je Lafi xovan ý už v opusovcj mt hrá vke z ro ku 1975 na h i ~to rick om organe v Tre n čian s k ych
Bo huslaviciach (O PUS Sto.: reo \l l l l 04 13) . Slovemký ko mo rný
o rcheste r sa d ie lo m J o~cp h a Ha ydna zao be rá iba spo rad icky,

Tvorba synov J. S. Bacha je v dramaturgii nášho hudobného života všeobecne striedmo zastúpená. Ich tituly sú viac známe z literatúry č i zo vetových edícií . Pozit ívmi a sympatick<Í je po nuka sólistu M. J u rkoviča
preze ntovať svoj s účas ný umelecký názo r na dielach
menej známych, int e rpre tač n e n<Íroč nýc h , melodických
a p r íťaž l ivýc h .
Jurk o v i čo v názor na inte rpretác iu oboch koncertov
sa kryštalizoval rokmi , viacnásobnými pódiovými kreáciami. až dozrel do premyslenej koncepcie a prepracova ného vlastného postoja k tvorbe autorov minulých
~to ročí. Opro ti rokom predošlým možno k ontštat ovať
striedme jší, vyrovnanejší prejav, bez prísne vyko nt rastovaných d ynamík či agogických nadsádzok. Zvuk fla uty je jasný, prirodzene tvarovaný. s ľahkosťo u frázovaný. Sólový nástroj necháva M. Ju rkov ič vyzn ieť a vyniknúť v prirodze nej kráse . Nenadsadzuje , chce byť
predovšetkým hudo bníkom. blíz kym podstate a cluiraktcru diela. kto ré interpre tuje . To je nielen sympatické, ale i p resvedč iv é . Ulo hu virtuóznosti pre nechal
sólista v to mto prípade skô r o rchestru, ktorý je tu sk utočn e bri lantný, žiarivý, s bohatším dynamickým rozpiitím a lesko m warchalovskej zvukovosti. Warchalova
int e rpretačn á koncepcia oboch ko ncert ov je vcl'mi starostl ivo prepracovaná. Po kia!' u Carla Phi li ppa Emanuela mu ide o virtuóznejší temperame nt, pri Johannovi
Christianovi využíva kultivovanosť zv uku a spolu so sólistom sa sústreduj e na kantabilnú stránku skla dby.
Mäkk ý zvuk , premys le né fr;ízova nic podporilo i sólistavu istotu a tó novú p e rl ivosť.
Oba ko ncert y inšpiroval i úči n kujúcich a pre posl uch áčov iste prines ú hodno tn ý zážitok spojený i s cl'alším
poznaním z o blasti starej hud by.
Nahrá vka re alizovaná v ro ku 1988 hovorí už aj v prospech zo hranosti a zvukovej ho mogé nnosti SKO. Názo r
je jedno tn ý, koncepcia jasná.
ETELA ČÁRSKA

Hoci mesiac pred mojím príchodom do ra kúskej metropoly
sa operní fanúšikovia nadchýnali pre mié rou Verdiho Sily osudu a vynikajúcim výkonom nášho Pet ra Dvorské ho v úlohe
Dona Alvara (9. apríla t.r.) , ja som si na návštevu Viedne vybrala te rmín ncskoršf. Zač i atkom mája po ča s štyroch veče rov
sa mi podarilo vidieť dve predstave ni a vo Wie ner Staa tsopc r
a dve predstaveni a v skromnejšej. ľudovejšej (veď to napovedá sám názov), ale i útul nejšej Volksoper.
Osobne ma lákala m ož n osť vi di eť viedenskú insce náciu
Schonbergovho Mojžiša a Árona (13. mája) a Tosky ( 12. mája). Dva protikl ady- dielo plné fil ozofickej hÍbky, kompozič
ného novátorstva a ope ra. ktorá je už dávno rep r eze nta čn o u
platformou na hlasovú (menej psychologickú , č i režij ne -vý kladovú) prezentáciu. Vo Volksopcr som vide la vydare nú (v nemčine naštudovanú ) Smetanovu Prcda nú nevestu (l l . máj a) ,
ktorú vraj samot ní Viedenčania považujú za živšiu , režijne invcnč n cjšiu a českému duchu bližšiu inscenáciu , než sme mali
možnos ť na obrazovkách sledova i zo Staatsoper my. •Ako bonbónik- pretože som dlhoroč n á opcrc tná k r itič ka -so m si dožiči
la parádneho klasického Net opiera J. Straussa ( 14. mája) v podobe , v akej sa mi a~ i dlho - ak vôbec ešte nie kedy - nepodarí
vidieť a počuť.
Zhodou okolností (a le i pre to, lebo som voľbo u týmto šťa s t
ným náhodám prispela) som vide la v Mojžišovi a Á ronovi nášho popredného basistu , sólistu opery SN D Se rgeja K op čáka
(ako Kň aza). vo Volksopcr dvakrát tenoristu - sólistu pražského ND a viedenskej Volksope r-Stcfana Margi tu. Spieval Alfréda (Netopier) i Vaška (Preda ná nevesta). Obc postavy sú
v jeho repertoári vlastne už od košickej é ry, i k eď v inej jazykovej verzii- tu hrá a spieva po ne mec ky, čo j e zvláši n á ročn é
v St raussovej operete, nahustenej dialógmi. Ze sa týchto úloh
Margita zmocnil výborne. dosvedčujú i ohlasy a reakcie publika. nehovoriac o kritikách. ktoré vyšl i po premiérach. Muzikalita a tvárnosť tohto -.peváka sú napokon známe i u nás doma.

*

Svoje kritické poznámky zač n em Pucci niho Toskou. Bolo to
_ ako precízne uvádza program _ 339. predstave nie tejto insee-

~. Margita (Alfred) a C.. Fontana (Ro,:tlind:t) v inscen:1cii St rau s~uvho
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Viedenská operná scéna i s našou účasťou
nácic. Za dirigentský pu lt sa postavil Eugene Kohn , mladý
americký dirigent. ktorý debutoval v roku 1980 v Metropolit a n
Opera (La Gioconda) a odvtedy jeho mcdzinúrod ná kariéra
dostáva čoraz viič~ ic obrátky ( Rio de Janeiro. Sydney, Pa ríž.
Kolín, Mníchov, Berlín). Nevedno. ako bude pokračovať viedenské pôsobenie Kohna - faktom totiž je . že jeho debut te mperamentní návštevníci ga lé rie niele n vypíska li, ale i ., vysyča
li" . Zdá sa však. že dirige ntovi to nevadilo - chodil sa s protagoni;tami klaňai i naďalej. l n5' kraj. iný mrav .. . Fak tom je. že
od vysokoprofcsionálncho zboru a orchestra Staatsopcr som
n ečaka l a taký ľahostajný a studený výkon. a ký podali (priam
programovo) pod taktovkou spomínaného dirigenta. Istá .. nco1iytin osť" te mpa zo strany mladéi10 dirigenta (v druhej polovici večera ~a vid i tc.:ľ n c adaptova l. 7lcpšil. ba mu zi kantsky
uvoľnil) zapMobila spočia tku strnu lo aj na výkony skúse nej
Mary Zampicriovej (To~ca) a debu tujúceho tenoristu Gcgama

povedať, že jeho koncepciu obecenstvo prija l o~ nad~c n ím.
Citlivé. vzdelané. pozorné a vnímavé publikum Státnej opery
presne spoznalo kvality dirigenta. ktorý nesmierne iažkú partitúru naštudoval s orc h e~ tro m s ľahko~lou génia. Je pravda. že
Viede nskí filh;mnon ici už part itúru ovládali - ale i ta k. výklad
diela. zdôrazneni e jeho vrcholov. dra matický nerv Steinovcj
ko ncepcie. prcsnosi a p rc hľadn os i. s akou viedol sól istov, zbor
(má v diele prevahu čbic l) ... sprechgesangového" Thea Adama v ti tulnej postave Mojžiša. ale i bale t v orchc;trálnc (i choreograficky) n á ročných čas ti ach 2. dejstva. zasluhujú obdiv.
Druhým výrazným č in o m bola výtvarná stránka opery (Rudolf Hei nrich). V pod~ t atc kon~truktivi!>tická scéna a ~edé ko;týmy poskytova li n c~ miern c nn tož!>tvo je nlllych valér ov na odlíšenie nálad, vytvore nie symbolov. predpísaných z;ízrakov.
kt o ré v rukách Mojžiša i Árona dostávajú symbolickú platn o~ i . Zla té t eľa. okolo ktorého ; a odohníva známa o rgiastická

pricbo jným a scbaiMým K1íazom (stvárnil tút o postavu už
v ~a l 7burskcj insccnäcii). Mladého muža ~picval ll einz Zednik . Chorú- Anna Gonda a Efraimita- Manfred llcmm: všet ko ~peváci výbornej úrovne. ktorí pový~il i vc d J'aj~ic role na
kval itatívne prvoradé.

•

*

*

Smetanovu Prcdan<Í nevesta v nem cckom prek lade pôsobí
.. šokujúco" iba prvých púr mint'l! . Potom si naši nec uvedomí
p07ornmi . ., akou je toto dielo prijímané rakúskym publikom
a s;í m ;ačnc vnímai n;írodnli českú operu akosi in áč. než je
zvyknu tý. bez sentime nta lity n{trod ného prežívania. Jedna k je
tu ;vicíe. perfek tné hudobné na~tudovanic DietfricJ:1 13crneta
a Rennqtova réžia . využitá aj v novom naštudovaní diela (je
to vla;tnc rckon~trukc i a modelovej insccnäcic G. Rcnnerta pod ľa je ho režijnej knihy). Rcal izúci u režijných pokynov
(Rennen 7omrcl v roku 197H. novú podoba Predanej nevesty
mal a premiéru vo Volksopcr v roku llJH4) prevza l do ;voj ich
rúk Robert Herzl. Rozsvictcná jasn;í 'cé na n ič nezak rýva. Je
tu vcl'a šty lizácie. a le zostúva priestor aj na poeti ku. hoci pri
zdô razne ní detskosti Vaška (nadm e rn ý hojdací kôt) v cen tre
javi~ka). či v k omcdiant ~kcj scéne 3. detstva (dokonalý vokálno-herecký prejav každej malej postavič k y) . Pravda. polka
i furia nt ~ú trochu inte rnacionálne cho rcografované, ba fu riant
má priam odzcmkový cha rakter ... Je tiež pravda, že ved ľa výbo rnej Maricnk y El ia ny Coc lhovcj je tu i trochu nevýrazný Janík Kurt a Sch rcib m<~ ycra (fyzicky pekný zjav. ale jeho hlas nijako nepripomína idcúlnych predstaviteľov tohto hrdinu) . Ak je
tu Vašek pria m ro7tomilo pôsobince ho Stefana Margitu. ktorý
tejto komickej postave dodáva muzi kantsk ú difcrc ncovanosi.
Rozhýbané. živé predstave nie je vždy kvelé v cnsc mbloch
a zborových častiach. Vysoká profesionali ta kolek tívu Vol ksope r nahrúdza i tú s k u t oč n osť. že nespicvajú v dvoch titulných
po~tav::ích a v Kecalovi (Georg Sch napka) také individual ity.
na aké sme zvyk nutí z onoho televízne ho domúccho film u ...

x xx
Zo rrú1ických návrhov R. Heinricha k Schiinhergovmu

Moj~išovi

a Ar·onovi: Zlaté tcl'a (vl'avo) u lzr:rclský l'ud v zujatí

G ligoriana (Mario Cava radossi). Grigorian vlast nf lyrický tenor. typovo nic je milovníkom. ale jeho hlas patril k svetlým
chvíľam večera- aj keď v menej ítdernom výraze. než tejto rolc dodávajú dramatické hlasy. Baróna Scarpiu spieval v imponujúccj vok;í lno-výrazovcj si le J ames Morris. najsi lnejšia
osobnosť večera. Sklamali m e n ~ic postavy clomäccho obsadenia a už spome nu tý pomerne neprcsný zbor. In sce nácia je monumentálna a scén icky impozantnú (naj mä v chrá movej scé ne
l. dejstva). s výpravnými ko;týmami ( icola Be nois) . režij ne
je poňa t á tradične (Margarcthc Wallmann). ovšcm s dôrazom
na detail né herecké dotvore nie úloh Tosky a Sca rpiu .
l ked' ma výsledn ý tvar- veľa ka dirigentovi - trochu sklamal,
myslím , že nezabudne m na atmosféru predstaveni a, ktorá aj
v takéto .,všedné veče ry" Staatsopc r má v sebe vedľa seba
.. 7lato i prach". A to nielen vo výkonoch -aj v obece nstve .

••

Mojžiš a Áron-nedokonče ná dvojdcjstvová opera Arnolda
Schii nbcrga (tretie dejstvo je iba v tex tovej podobe- ako fragment) patrí k mojim na j väčším zážitkom z ope rnej Vied ne .
Nové naštudovanie (premiéra 30. apríla) je pripome nut ím
liS_. v5• ročia naroden ia sk ladatcfa . Operný fragment Moj žiša
a Arona je vclkolcpou hudobnou drámou o si le myšl ie nk y
a slova. je podobenstvom o tých. čo sú nos it e ľmi idc{Jiov-a na
dru hej stra ne o ~ikovnýc h manipu látoroch s ideami . Samozrej me. každý režisé r podčiarkuje v die le to , čo v da nej dobe vidí
ako najaktuálnej šie. najsi lnejšie. Z náma sa l zbur~ k á insce nácia
Jeana-Pierra Ponnc llca v Skalnej jazdiarni programovo sprítomňovala hrôzy poníženia Židov v dobách nacistickej vlády.
V tomto na~tuclovaní pod taktovkou Jamesa Lcvinca spoluúčinkova l zbor viede nskej Státnej opery a Viedensk í filh armonici. Tcntok r{Jt vza l taktovku do rúk Horst Stein - a tre ba
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scéna. visí nad hl ava mi t'tči n k uj t'tcic h ako čudný znak. č i symbol. Réžia Gotza Friedricha- na rozdiel od Ponncllcovcj- sa
nat oľko neza mcrala na konkré tne ~úvi-. l os t i osudu židov~ké h o
národa v časoc h 2. ~vc t ovcj vojny. A predsa tu bol dav. obleče n ý clo takmer viize nských šia t. ktorý búši na obrovské že lezné vráta, prelieza ich. hladajúc slobodu. Čierno-h n edé. ba
i šedé variácie výtvarn íka sú zj asnenŕ vn chvíl'ach prorockých
vyznaní Mojžiša. Ľud . ktorý spieva. deklamuje i tancuje (v~et
ko v ~tý l e siln ého výrazu- nikde však nic na Li kor ~ t yli.wva nos
ti a vk usu) je symbolo m všetkých putujt'tcich. trpiacich a viiznených. Mojžiš je tu teda nielen reprctc ntant om židovstva. je
to ti ež m ys lit e ľ dndka. kto rému sa nedostáva dostatok slov. č i
priesto ru na jasnú fo rmuláciu svojich myšlienok. l !l boké zúfalstvo z nepochope nia veľ k ýc h ideälov je tragick ým fin[dc po~cdné ho výk riku Mojži~a. Áron vedľa takto vy;tavancj koncepcie je skvelým ma nipul átorom s J'udom. unaven ým nesmie rne dlhou cestou k zas J'úbcncj krajine ~lahody. hojnosti.
pokoja .. . Je to vy kl a da č. kt orý nielen hovorí o zázrakoch- ale
se m-tam ich aj ukazuje . aby získa l v'ii čš i u dôve ru. Veľkos t' ducha. jeho ponor do scbn na jednej stwnc. nutnos ť komunikácie s masami bez to ho. aby boli kl amané: to je (vedra vzbury
voči ncľud skost i ) hla vný režijný z;í mcr Gotza Friedricha.
Gcni älnc Schonbergovo operné dielo našlo vo vicd cn~kej
inscenácii aj siln ých inte rpretov. Okrem orche;tra je to predovše tkým zbor St;ítnej ope ry. vyni kajúci vo všetkých preko mpo novaných čís l ac h (zborm ajste r I le lrnuth Fro~chaucr) .
Mojžiša v im ponuj úccj podobe p rcd~tavoval Theo Adam- dokonale prcdná~ajúci nevokälnu .. hudbu" slov. c lektrizujlicu
navyše ... božsk 5•mi " myšlie nkami. Árona spieval Wolfgn ng
Neu mann (taktiež z ND R). ktorý vo voká lnom výkone '>Ícc
ncvládoluvoJ'ncnými výškam i -o to strhujúcejší bol v úči nn os
ti a sile výrazu. Náš Se rgej K o pč(tk bol dôstoj ným. hl asovo

Vidiet' etopic ra Johanna Strau!..!..a v prostredí živenom
slávnou tradíciou. je zrejme túžba každé ho p r iateľa klasickej
opere ty. Je to vskutku krMovské die lo - ak sa ta k i predvádza .
Poslednú premi éra c topie ra vo Vol ksopc r bo la 12. októbra
J9H7- a tak som na viedenské pomery videla pomerne čers t vú
podobu toh to diela. 13olo to predstavenie so všetkým. čo mu
patrí: veľkolepou výpravou (ko~tý m y: Evclyn Franková. scéna : Mathias Kralj). ;vižnou. charakt ery idcúlnc na značuj úco u
réžiou hosiuj úecho Pet ra Grubera. hudobnou dokonalosiou
naštudovania (di rige nt: Konrad Lei tner) a v efektnej choreografii Susannc Kirnbauerovcj. Dl h očiLllé predstave nie prešlo
takmer v rých li kovom tempe. lebo stä lc bolo na čo pozcrai
a čo počiival: v tomto p red~tavcní tot ii ncspicva dobre iba jeden - dvaja speváci. ale všetci! Hudobn;í ľahkosi a elegancia
dominovala najmii vo výkonoch Adolfa Dallapozzu (von Eiscnstei n), Gabriely Fon ta na ( Rosa linda), núšho Stefana Margitu (Alfred). ktorý hrá a spieva wojlw tenoristu s očaruj ú cou
i~k r i vosťou i tam. kde jeho part vôbec nic je ľa h k ý. Tlieskali
-.mc kní\nym a ~arma ntn ým pre;tavitelom Nct opiera nielen vo
vy\ ~ ic !..pomínan ých po~taväch. ale i v role dr. Fal kcho (Josef
Luftc nst cincr) a Adely (Edith Lienbachc rová). czabudnut cľný /(hl t' :t starý Frosch. kt orého interpretuje Herbert Prikt>pa. Te nt'• charak te rový he rec v po~ t avc viize nského dozorcu rozoh ral brilantné komcdia ntstvo ; množstvom aktuúl nych
!..poločcnsko-pnlit i ckýc h narúžok. na ktorých sa viede nské
publikum ,kvcle tabúvalo. Tu kdc'>i o,a ;prítom ííovali tradície
a kore ne toho. čo charakterizuje niele n straussovské operet yale s n áď i mentalitu Viede n čana. Jeho bohémoskosi. sk lon
k vese losti, žoviúlno,t i, trochu i hedon izmu - ale tiež nesm iernu vybrúsc nost' ducha. ktorý sa ncdä len tak ni cčf m sladký m
oklamai a nasýtii.
et opier vo Volk\opcr. kto rú hní rovnako Ča rovn ú na utu
a Dona Giovanniho. ako Mignon od A. Thomasa (ved ľa .. Čardášky" E. Kú! mana a My Fair Lady od F. Locwcho), je prosto
uk (tžkou. ako robii ľudové divad lo. aby sa sta lo klasickým ded ičstvom cc lC.: ho n{iroda.
TERÉZIA URSINYOVÁ

v

HZ 6

Československé husliarske súťaže
•

PETER FALTIN

v Hradci Králové

(1939-1981)

fláll k tt-, ktorf SYoju pravdu dokázali

-.r 1m1t0, aekompromisne, nandory re-

- - autoritám a bez ohľadu na ne~ úsledky. Popularita mu impono• • au riak o viac: chcel mať právo
zodpovednosť pnolezca, vstúpiť
a IIIUatllú p6du pred ostatnými, junácky
..._. aestom ukázať smer, dať n~avo

l_.•

.....

r.wGal z tatranského ~a, kde prežil

.W a u

ú!ltky bohaté detstvo; k Tatrám
lj lleiUr hrdo hlásil, znalecky o nich
• • u &s pfsaval, odtiaľ čerpal silu i ra_ . mljlcll budúcich polemických vystú·
Hldba predznamenala jeho l'udský
l .-.nt 'ÝfOj ul v mladosti. Pôvodne sa
......, pre §túdium kompozfcie na
M, Yäs si riak uvedomil svoj omyl
1 .,.._..... aa hudobnovedné §túdium na
ti1JI. Ta sa hned' v začiatkoch prejavil ako
~. iavenčný a predovktkým kon·
.,._ ll)'Siiacl poslucháč so zmyslom pre
11111feaie jadra problematiky a jeho samo..... rleieale. Ako dvadsaťdvaročný §tu·
· ... nllldU pozornosť §túdiom Experiment
•tltetleký jav (1963), ktorá zfskala oceneeelottátnej súťali o n~lep§iu §tuden·
IIW Meekú prácu. AJ v d'al§fch rokoch sa
.... ..boraý záujem sústreďoval na oblasť
~estetiky a psychológie,· n~mä v sú.._. s výskumom hudobnej avantgardy.
Pt ......_, §túdia nastúpil ako odborný
....,... do Ústam hudobnej vedy SAV,
._..., 10 nojou alma mater vbk nepreru& Hod u katedre nikdy neprednábl, cho._. aedzl §tudentov na neformálne dis.._stretnutia, vidy ochotný pomôcť, po1111, uaemlt. Ul \1edy prejavil vzácne pe~ danosti, ktoré sa uňho naplno
...alli al počas pôsobenia v cudzine.
111e11ta dndným adeptom muzikológie by
ajello odborná pomoc zi§la ako sof - málolia...wat fst tak dôsledne na podstatu proMIIIa, tak dôkladne pracovať so slovom, cl·
liMit text do n~emnej§fch nuansov, vedleť
f.ánrovo rozlf§iť charakter glosy,
eseje, vedeckej §túdie. Priestor
~edného bádania, ba i fudf s nfm
~ mu bol ljame pritesný; v roz·
~ snahe obsiahnuť a vyuiiť pre svo)uWe io aajllriie spektrum odborných poIIIIIUY, uC!Ieral hójne do iných umenoved.,.. alllutí, hfadal invariantné body, väz.,, IIMslostl. V tvorbe vrcholných osobnostf
....aJ Ute"rnej esejistlky nachádzal tnaWIIIIplračný zdroj svojej teoretickej spis"n uJal §tylistická bravúra a lex1kálne
~o Alexandra Matu§ku sa stali
,.. ..,rekonatefným vzorom ideálneho
........ s textom. Silnému vplyyg niekedy
...... utofko, le sa ich technické poltáqll vari al priveľmi transparent·
• JJolkou vlastného VY,jadrovania.
S ••pom rokov sa jeho tvorivá aktivita
_....a - nepretrilte pubUkoval, konci..... JII'OiriiiiY, riadil a organizoval. Stál
Id nde dnes ul historických Smolenic• -lnárov pre Novú hudbu, ktoré roz·
....,.._spôsobom stimulovali smer výyo111 tr rllziäaej avantgardy na Slovensku.
Y....... kritkeho obdobia vydal mono. . ..". Stravinského (1965), o rok neIMr leefttlekú prácu Funkcia zvuku v hu·
~ ltruktúre (1966), uverejnil celý rad
lllarltecktcb §túdlf (z nich n~mä doslov
l . . . operného libreta Cikkerovho
'*lelnia je ukálkou dodnes aktuálnej
... o opernom diele). Stal sa kritikom
alllndllom nojej skladateľskej generácie,

a

*'

......we
,...,.lka,

Peter Faltin ( l 980)
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spoluutl'ánýúcim jej umelecké povedomie
a názorovú orientáciu .
V roku 1969 odi§lel na dvojročný §tudijný
pobyt Ústav pre experimentálnu hudobnú
vedu v Západnom Berlfne, z ktorého sa ul
domov nevrátil. Al tam, v prfsnych podmienkach tvrdej odbornej konkurencie a nel'ú·
tostného zápasu o ex1stenciu, sa naplno prejavili jeho potenciálne dlspózície vedca medzinárodného formátu. V oblasti hudobnej
semiotiky, ktorou sa zaoberal ul doma, nad·
viazal na tradície západonemeckého ' 'Ýskumu a odborný svet začal jeho meno vyslovovať s uznaním. Po krátkom pôsobení na univerzite v Giessene presídlil do Frankfurtu,
kde v roku 1978 zfskal hodnosť profesora
hudobnoteoretických predmetov na Vysokej
hudobnej §kole. Pracoval neúname, v zahraničí mu popri odborných, frekventovane citovaných §túdiách vy§li i tri závalné vedecké
publikácie: zbornfk Hudba a chápanie
(1973, redigované v spolupráci s H . P. Relneckem), Fcnomenológia hudobnej formy
(1979) a napokcm Význam estetických zna·
kov. Hudba a reč (1984). Do odborného kim·
textu uf vstupoval povedl'a osobnostf typu
T. Knelfa, H. H. [ggebrechta čl C. Dahlhausa ako výsostný predstaviteľ nemeckej muzikológie. Zem, z ktorej pochádzal, sa k nemu
nehlásila, ba zdalo sa, le pri domácom "úč
tovanf" s jeho názormi (napr. J. Jiránek:
T~emstl'f hudebnfho významu) nepravdivú
tézu o vedcovom nemeckom pôvode mlčky
akceptovala. On sám sa v§ak Nemcom nikdy
necítil, nedokázal s cudzím prostredfm sply·
núf. V jeho príbytku neďaleko Frankfurtu
prevláda li slovaciká - ľudové vý§ivky, keramika, obrazy milovaných Tatier. Nikdy neprestal smúti ť za svojou domovinou, dúfal,
le sa ta vráti. Al by sa chcelo veriť, le ~ zá.
kerná choroba, ktorá ho znezrady schvátila
a n~pn oddialila, al nakoniec prekazila
dámo plánovaný 'a vytúlený návrat do vlasti,
vyklíčila z narast~úcej traumy osamelosti.
Peter Faltln, slovenský muzikológ európskeho významu, môj o poltucta rokov starií
druh, bol .by sa 12. júla tohto roku dofil päť
desiatky. Zomrel 4. aprflá 1981 v Bad Homburgu.
IVAN MARTON

Ke ď sa v šes ťd es i a t ych a sedemdesiatych
rokoch písalo o husliarstve ako o vymie rajúcom anachro nickom umeleckom remesle.
málokto tuši l, že už v nasleduj úcom desaťro
č í dôjde k jeho novej expanzii. Príči n u treba
hľadať v konjunktúre i renesancii jeho atraktívnosti, za príčine n ej stále sa zvyšujúcimi požiadavkami na kvalitné majstrovské sláč iko
vé nástroje, no i v ich rýchlo rastúcich cenách. Tento stav v nemalej mi ere odzrkad ľu 
jú aj stále sa množiace husliarske sú ťa že a to
nielen v Euró pe . ale a j na iných kontinentoch.
Po maly neprejde rok bez jednej i viacerých takýchto akcií.. ~o sa opäť prejavuje
v nerovnomernej účasti súťažiacic h . ktorí si
vyberú tie najlákavejšie, zaručujúce v prípade úspechu medzi národnú reputáciu. Príkladom sú aj nedávne 2. čs. huslia rske súťaže
v Hradci Králové (2.-9. júna) , v svetovom
kontexte predsa len me nej známe .
P ok i aľ na posledné Triená le d o taliunskej
C remony (v septembri m. r.) bolo zaslaných
734 nástrojov z 29 štátov troch kontinentov ,
a v ba rovskom Mittenwalde sú ťaži l o (6.- 12 . marca t.r .) 253 hu sieľ. viol, čie l. kontrabasov a 7 1 sláč ikov z 24 krajín, v Hradci Králové bolo repreze ntatívne zastúpenie oveľa
menšie. Na 2. medzinárodnú vio lovtl s úťaž
o cenu Oskara Nedbala poslali husliari
z l l štátov iba 34 viol a na Národnej husliarskej sú ťaži sa zúčastn i lo 18 husicl' (med zi nimi dvoje amatérske z Čiech a jedny zo Slovenska). 5 čie l a 5 kontrabasov.
Bo la to už šiesta med zi národná súiaž. na
ktorej som bol prítomný v posled ných štyroch rokoch a preto môžem niel en h odnoti ť .
ale aj po rovnávať .
Už v posledne j recenzi i z Mittenwaldu som
spomenul. že huslia rske sú ťaže v Hradci Králové. k to rých gesto rom sú Československé
hudobné nástroje (v tomto roku už štátny
podnik). už vo svojom prvom roč n íku po o rga n izač n ej i odbornej stránke znač n e pre.výšili svoj ich slávnej ších konkurentov. Hoc1 za
menšej účasti súťažiacich a za nových umeleckých i eko no mických podmie nok si túto
úrovei\ udrža li dodnes.
Dô raz sa predovšetkým kládol na kvali tu

súťažiaci ch

lončelo

l. miesto so zlatou medailou s laureátskym tiPo kračova n ie

e

V l. polroku 1989 pribudli do zahradiskotéky HIS SHF LP platne
s nahrávkami autorov Juhoslávie,
MI.:R, NDR, Poľska, ~védska a ZSSR.
Z najnovších titulov je to napríklad súbor skladieb z Varšavskej jesene 1988
v produkcii Polskie nagrania, ZwlfZek
kompozytorov polskich, Warszawa. P~
čet platní v zahraničnej diskotéke HIS
SHF dosiahol číslo 1104.
ničnej

Slovace~t

Ilju Zeljenku od• koncerte r<a zámku Rosenllkúsko (15. d. ~989), Radio Nie-.
ktoré r~alizovalo toto
vspolupráci s l:-miV Čs. roz' Bntislave, vysielalo z koncertu
fi'HOS a zárove'ň uskutočnilo
lllhnivky už spomínaného
.Ul diela Hudlra pre Warchala
autora.

e European Conference of Promoters
of New Music usporiada v Brescii (Taliansko) 27. IO. - 28. IO. 1989 výročné
sympózium na tému New Music between Comporers, Performers and Prom~
ters - interrelations and responsibill·
ties. Podrobnejšie informácie možno
získať na adrese: Lasserstrasse 6 A 5020 Salzburg.
JS

čo mu

zodpovedala a j
medzinárodná hodnotiaca porota , pozostávajúca z trinástich
prominentných husliarov z desiatich štátov
a šiestich popredných českos l ovenskýc h inštrumenta listov. Porote predsedal zasl. um.
Vladimír Pila r (za chorého zas!. um. Premysla Spidle na). Slovensko zastupoval iba zasl.
um . Peter Michalica (z čes kých zemí štyria
husliari a šesť inštrumentalistov).
Všetky prvé vecné ceny (fina n č n é sa neudeľova l i). zlaté medai ly i diplomy s titulom
Laureát husliarskej s ú ťaže Hradec Králové
1989 získali opUť čes k í husliari , te ntoraz výlučne absolventi lubskej husliarskej školy.
Naj väčším prekvapením bol dosiaľ neznámy 22-ročný Ivan Svýcarský (žiak Josefa Vávru a stážista u V. Pilara), t. č. samostatný
husliar v Mladej Boleslavi, ktorý získal najviac ocenení: l. miesto za violu so zlatou medailou a Jaureátskym diplomom, čestné uznania za vynikajúcu husliarsku prácu a vynikajúcu zvukovú k valitu nástroja, cenu Oskara Ned·
bala za l. miesto vo viole, cenu Talianskeho
zväzu husliarov za najlepši lak u violy , cenu
husliara A . Kaloferova (BI.:R) za najlepšiu
prácu v stavbe violy a cenu britského husliara
R. Hargrava za najlepši tón vo viole. Podobne l. miesto a zlatú medailu s laureátskym titulom za husle, čestné uznania za vynikajúcu
husliarsku prácu a zvukovú kvalitu nástroja
i cenu riaditeľa štátneho podniku Ceskoslovenské hudobné nástroje za l . miesto v sú t'aži
husH. Navyše diplom za ú čast' vo fin ále za
ďa lšie husle.
Bol navrhnutý na prijatie do Kruhu umelcov husliarov pri ZČSKU a jeho víťazné nástroje má odkúpiť Státna zbierka hudobných
nástrojov ČS R pre vyn ikajúcich mlad ých inštrumen tal istov.
Ďalším absolútnym víťazom bol 4R-roč
ným František Zakopčaník (rodák zo Zi liny) .
ktorý znovu potvrdil svoje výnimoč n é kvality. hoci v početne menšej ko nkurencii (na
prvej hradeckej súťaži bolo ll čiel a 6 kontrabasov). Získal za mimoriadne kvalitné vio-

l l l l l l l l l l l l l l l l l

1989.

nástrojov,
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Clenovia poroty a obecenstvo pri odvozdávani cien
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nositelia ,nfdlelea salllfllll ~--· •
komaa ll•lt• (rok ......_.. 196t). Zato
l'r,·d n,·d,t\ 1111111 '·' \ ,\Jo, k 1..: kona la 6. m..:d!HI;Hndn.l b.tk tna 'útai. St;da ~a platlorlll•J na IIPIÍI< m..: rdlll..: "1. akadlnm ,t.l('a'11<'1 lllt..:rpr<'l.tCII..: 1 " P<'dagogkkc: i Úl"ll\'110.:
1 .. hra;om l•,,d i!Lil\l'ti l>aktnťho unH:ni:1.
111;,, 11.1 ú'n;t n<·hn la l!dt:ll:n<'t. 11\l\itc lmi
p11 1d1 l'lt'n 'a ' 1:1li Kri,tina :\lad)cl!noth
(\l,qci.ll·,kol. <•:ilina "it<' P•tn..:nknd (ZSSR)
" \ l:1dl1ntr \Ltlac.: htll (/'>S R). l'rína\amc:
'"'hm11t. kt<•11 lll <'d l.th.íj..:ním 'liia.i...: pn'kl ti.•, '-"nt,n, \ l'' prc:d, .:drll<kc: o rganítal:ll<'illl 1 ~ hon• <>ll! <~ l .c:pc\í n~kú. n ;ir•ldnťt
lllll<'lk\ 11<1 í''> '>l~
( 1111·,,, <•dlt lll' tlllllotO(' Il:Í 'lll.ai <ld Jll'l'd ·
1 h 1d1 l tlie ich
'l cntokr:ít llriÚI' do l\losk\) naj,·iac ú~astn(·
km 1 Uulh ar\l.a a ttumunska. Siroká zá·
l.l:ulňa umelcm 10 ~ociali'ltick5·ch k~(n je
j l·dnou 1 na~ h dobf5ch trudíclí. Na~u krajinu bude • ' tlrclcnto\·ať de,·äť mladých
u • t'll'cll. '•>~n radi, l:c po pnj·krát na scéne
\'c: l'l .~lt o din tdht \)\liÍJiht tanečníci 1. Aliír·
ska. \le,ika a Španielska. Spanielsk~· balet
je mladi . no uí. 'tÍ \)'dob~·! u1.nanie. Mimochodom, ball•tmí 'kuplnu 'l Madridu \'edlc

Sviatok tanca v Moskve
M~a

Plisecká. Celko,·e sa na sút'ažl zú~ast·
ní 126 lanečníkO\' z 26 kr~(n. Nemôžem nespomenúc· e~te jednu na~u trad(clu - žlčll
, ·ost', zalnteresmanost' a odbornú fundO\'&nost' ná~o publika.
Aké \Ú podmienk~ ,(!lai..:'!
- Súťaž sa uskut~iluje každé ~t)Ti roky,
na rozdiel od napríklad sút':de '\'0 Vame,
ktorá prebieha kaldé ch1l roky. Vek účastní
ko\' je od 17 do 25 rokov. V pn·om kole je na
programe jedno pas de dcull pre duá a dve
\'ariácle pre sóllsto\', Interpreti mu~ia preukázať znalosť leJdky akademického lanca,
schopnosť tlm~lf tt)·l a ldeo,o-obraznú
itruktúru lnterpreto\'Bného diela. Súťaila
cl, klorf sa dostanú do druhého kola. Interpretujú fragment z klasického baletu a jedno dielo súčasnej ehoreoaraOe. Pre upresnenie - za súčasné sa 110\'dujli diela, ktoré
nie sú staňle ako tt:l roky. Sú \'Idy predmetom veľkého záujmu odbomfkO\' l dl\'áko•.
Možno tu \'ldleť rozmanitosť smero'· sú~a~

ného ba.letu, zoznámiť u s choreoaraOeký•
ml ~týlml rôzn)·e h kr~J(n. Tretie kolo 1\'orf
už trad~ne ruská klasika.
V porote minulej \ll ťaž.: holo deviiť č l e no v
m Sm íchkc ho :~väzu. V tl ači 'a ohjavi li oh\'incnia 1.o l.aujato,tí. pom;ímky o .. tlaku
Mo,hy". Kto hu de roz h odovať o o~ud1Kh
\tÍt.aíi••o:ieh rc:nhl ra;•''
- Presta,1ta, ak cllcete, sa dotldta l ulej
súťaže. Pn·ej súťaži predsedala Galiu ur..
nO\'o\'á, nasledujúcou poinúc d doteraz je
stálym predsedom poroty hlamý baletný
m~ster Vel'kého dltadla Jurij Grlaonnit.
Do poroty sú d'alej pozqnf Petr Lukano\'
z Bulharska, Márta Metzaer z Mad'arska,
bale tný m~ster z NDR Dletmar Selrert, pol'•
ská baletka Marija Krzyszo\'ská, baletný
m~ster z Rumunska Stefan Georae, JIH N._
m~k z (SSR a tlel predsta\'ltella Auslr6o
Ile, Kuby, Francúzska, USA. Juhosl,\'le, JJP
ponska. ~tyria členo\'la poroty butfú zo
/~'SSR: Jurij Grlgoro•lč, Galina UQ. .".,á,

Československé husliarske sút'aže v Hradci Králové

Kvalita prevýšila kvantitu
DnJ..onl'enic: zo 7. ' tr .
tulom, čestné uznanie za vynikajúcu zvukovú
kvalitu ná,troja i cenu Okresnej miero•ej rady v Hradci Králové za l . miesto v súfaži violončicl. Za d\'a kontrabasy hol tiež odme ne ný
dmma prv)•mi cenami so 'liatou a striebornou
medailou a lau reátskymi diplomami , čestným
Ulllaním za Y) nikajileu husliarsku prácu a cenou redakcie é:lsopisu ll udcbnl nástroje za
l. miesto v slrť:1ž i kontrabasu.
K tejto dvojic i sa dôstoj ne priradi l aj
10-rol'ný Jan ll urslk (ab~ol vc nt brnianskeho
konzcr~atóría. p re dtým člen Orchestra ľu
dmých ná,trojov v Brno.: ). tiež lubský odchovanec a st;íii,ta u V. Pilah1. Za violu získal
2. miesto so \triebornou medailou a laureátsky titul, čest né uznanie za vynikajúcu zvuko\'Ú kvalitu n:btroja , za husle 3. miesto s bronzovou medailou a (·estné uznania za vynikajúcu husliarsku prácu i zvukovú kvalitu nástroja.
Zo ;ahranil' n\•ch úé a~tn ík ov získal v sút'aži
viol 3. miesto s l;ronZO\'OU medailou a Ja ureátskym titulom Zeng Chuan, p ŕofcso r huslia r,J..c:J triedy na pc king\ kom konzervatóriu ,
'polu \ čestný mi uznaniami za vynikajúcu
husliarsku prácu i zvukovú kvalitu nástroj a.
-'· mic~to uhsudil Edrio Edrev z BĽR spo lu
' čestným uznanim za vynikajúcu zvukovú
kvalitu nástroja a cenou husliarskej školy
v Tokiu za ~tH té miesto vo viole. 5. miesto boJo prisildené Klausovi Schlegelovi z NDR,
' čestným uznaním z:1 vynikajúcu husliarsku
prácu a cenou Kruhu umelcov husliarov pri
Z(SKU pre najsta ršieho linalistu. Cenu
VšeJVäZO\ej h udobnej spoločnost i ZSSR pre
najmladšieho účastníka vo viole získal Ra lf

Esche z NDR. Diplom za il časf vo fin á le ob·
držali J a romír J oo z Náchoda (r . 19H5 drží te !'
strie bornej a bronzovej medaily) , Tadeusz
Slodyczka a Wladyslaw Stopka z PĽR.
2. miesto so strieborno u m edailou a la ureátskym titulom získal v ná rod nej huslia rskej
súťaži za husle Jan Spidlen (syn zasl. um.
P . Spid lc na) spolu s čestným uznaním za ''Y·
nikajilcu husliarsku prácu. Ďalšie diplomy za
účast' vo finá le rozdelili Vilémovi KuŽelovi
ml. z B rna za dvoje hus le a Jozefovi Dvoŕáko
vi z Lubov.
2. miesto a striebornú meda ilu s laureátskym titulom za violončelo po ro ta priznala

Vll'a zi 2. medzinárodnej hu~ li~tickej ~úfa7.c- zľava
Zcng <.:huan, Ivan Svýcar>ký, Jan Bursík

Liborovi Šellovi z Lul;ov a 3. miesto s bronzovou medailou a la urc:Uskym titulom Miroslavovi J>ikartovi z Lubov. Z ískal aj čest né uznanic za vynikajúcu zvukovú kvalitu nástroja.
3. miesto s bronzovou medailou a la ureátskym titulom za kontrabas dostal M. J>ikart
ako aj čestné uznanie za vynikajúcu zvukovú
kvalitu nástroja.
Zvlášť sa treba z m ie niť o medzinárodnom
husliarskom seminári (ó. júna). Roger Hargrave prednáša l o detai lných stavebných
princípoch A. Stradivar iho. Wolfgang BOnnagel (predsed a Z•äzu husliarov v NSR )
o vlastných skúsenostiach pri r ešta urovaní
a lako•)•ch retušiach vzácnych starých ta lianskych nástrojov a Ing. Štefcová s Ing. Friesom
o c hemických podmienkach la kovania husieľ
a rezonančných predpokladoch husľového
dreva. Všetky referáty b udú uverejnené v ča 
sopise Hudební nástroje .
Co povedať na z{tver '! 2. és. husl ía rske s(lťaže o pafovnc potvrdi li vysokú a stá lu stúpaj úc u fubs kú úrovcr' českos l ovenské h o - le pšic povedané- české ho husliarskcho umeni a.
Na dôkaz možno uvie sť viacerých za hra ni č
nýc h i domádch laureátov a i finalistov
l . hn1deckých súťaží. ktorí sa tento raz už nedostali na popredné m iesta. Je zaujímavé. že
podohne. ako pred niekoľkým i mesiacmi
v Mitte nwalde. víťaz n é vio lon čelo i vio la sa
zda li byť akusticky kva litnejšie . a ko husle. Istež..: treba vz i ať do úva hy aj reprodukčné danost i to ho-ktorého inštrumen ta listu. Nedostatkom ~úťaze bol výber úryvkov skladieb
u ré..:ných na de mon~tráci u ná~trojov , ktoré
neu možni li predv i esť ce lý tónový rozsah nástrojov. na čo pou kázali i zah ra ni ční porotco-

via . Naviac niektoré úryvky holi
znač n e oslabovalo objektívne
možností a prejavilo ~a napokon
rozd ielnom bodovanr (extrémne
lu čoval počíta č).

Medzi prítomnými ho>úuni a
mi boli aj viacerí Z:Í\tupcovia
skýeh umeleckých i II<=UiliN~ ''"
a žia!', iba štyria husi"'' r•'·''"'"ll'' n
di né ho súťažiaceho 73·ročné ho
zo Svitu. Zdá sa. že h u~liar'ltvo
sa v tomto ti s íc ročí už ~otva
d lh oroč n é ho ~pánku, ktorý mu
ignoranti tohoto vážneho ncdO\tatku
vcnskcj hudobnej kultúre.

MIKULAS

SVET HUDBY SOFIE GUBAJDULINOVEJ
....

VALENTINA CHOLOPOV Á
ajtajomnej~ím
zo svetov , ktoré
nás obklo pujú , ostáva svet ume nia .
Je to na jednej strane svet obrovského množstva myšlienok, poci tov, intu ícií , na strane
druhej -o blasť maximálnej precíznosti , dô kladnosti , tých ,.podstatných malič ko stí",
o ktorých hovoril významný ruský maliar
Brjullov a ktoré tak rád opakoval Lev Tolstoj. No tieto krajnosti sa niekde stretávajú ,
pretože na to , aby časovo a priestorovo o hraničené umelecké dielo prerástlo do n ičím neobmedzeného ideového posolstva , je nevyhnutná majstrovská koordinácia každ ého,
i zdanlivo bezvýznamného detailu s ne kon eč
nými možnosťami jeho poetické ho potenciálu.
Ako komponuje Sofia A sgatovna Gubajdulinová? Pri s ú časných veľkých nárokoch na
rýchlosť vykonávanej práce (napríklad pri písaní hudby pre filmy) často i 24 hodín denne
trávi za písacím stolo m. Predpo klado m
zvládnutia takejto záťaže je výborná fyzická
kondícia , železný režim dňa , športovanie,
ochota vyk on ávať a kúkoľvek prácu. Vari toto nie je ,.kozmonautika" v hudbe ? No podobné fakty sú len vonkajšie.
K svojej práci potre buje So fia Asgatovna
dlhé , ucelené časové úseky - n ie hodiny
a dni , ale mesiace a roky, počas ktorých sa
formuje a dozrieva množstvo hudobn ých
myšlienok a nápadov, premiet)ajúcich sa na
,.čiark y, krivky a bodky" (n ázov jednej z G ubajdulinových inštrume ntálnych skladieb)
v partitúre. Skuto čne tu platí Puškinova m yšlienka , že umelecká tvorba sa neznáša s chvatom, zhono m. a že čo je krásne, musí byť
i majestátne.
Pokúsme sa na zri e ť do to hto poetického
sveta našej súčasn íčky.
Na jeden z koncertov festivalu Moskovská
jeseň , ktorý sa ko nal v Čajkovského sále, sa
schádzali pos lu ch áči. No nie o 19.30 h , kedy
·sa koncert zača l , ale o hodinu neskôr. Uvádzačky a šatniarky sa svorne č udova li : prečo
publikum prišlo - akoby sa všetci boli dohovorili- až na druhú časť koncertu? Odpoveď
bola jednoduchá. Vtedy to tiž bolo na programe nové Gubajdulinovej dielo- H odina d uše na verše Mariny Cvetajevovej.
Sofia Gubajdulinová si už získala vrelé
sympatie ko ncertného publika celým radom
skladieb, ktc~ré ťažko n azvať ina k než úžasnými: kantátou Rubá ij át v str hujúcom podaní
speváka Sergeja Jakovenka a pod "ča rod ej
nou" taktovkou Gennadij a Roždestvenského, Koncertom pre fagot v závratnej interpretácii Valerija Popova , Desiatimi etudami
(Prelúdiami) pre sólové violonče l o , " magicky" interpretovanými Vladimírom Tonchom, organovými skladbami vo vynikajúcom podaní Tatiany Sergejevovej atď .
A teraz prichádza Hodina duše. Sila poetického videnia sve ta Ma rin y Cvetaj evovej ,
umocnená predu chovnenosťou hudby Sofi e
Gubajdulinovej- už toto spoje nie vyvoláva
v posluch áčoch oča k áva ni e výn i m očné h o zážitku. Významovým vyvrcho len ím diela je
vokálne finá le , kde v širo ko m nápeve gubajdulinovskej into nácie znej ú Cvetajevovej heroické obrazy:

N

Vhluboký čas duše.
v hlubokýčas noci
hodiny jsou chvíle ,
dulc -scdrnimflc.
Vhluboký čas noci
duše svčty tvofí
vzdušné zámky staví
za ~>Cdrn ýrni moti.
Na tasách prach s nčhu ,
ticha .
(Dcchcm Atlantiku
volná duše dýchá...)
ny s mčdč n kou

Vten čas noci zatmi
oči , v ktcrých planc
tvoje jasná Vega ...
Plody ať jsou plané ,
trpké, zčc rvivélé .
Jen du~c ať roste
v zadušeném té lc.
Prel. Hana Vrbová 1969
(zb. Pražské vigilic)

Hodina duše, napísaná p re sólové bicie nástroje, mezzosoprán a ve ľký symfo nický o rchester (1976) je symfónia-ko nce rt , v kto rej
je rozvinutý motív, typický pre osud a tvorbu
Cvetajevovej (v ~i ršo m význame pre život
veľkého umelca) . Je to motív ko nfliktu osobnosti , odhodlanej u ro b iť ,.he ro ický kro k
duše" a plytkého , n e priat e ľsk y nalade ného
malomeštiackeho p rostredia, schopné ho zniči( akúkoľve k hodnotu . V súlade s bohatou
tradíciou európskeho umenia , pod ľa ktorej
odhalenie zmyslu diela sa uskut očňuj e po·
mocou antagonizmu drámy, G ubajdulinová
hudobnými prostriedkami jasne n az n a čuj e
dva protipóly kolfzie. V prvom rade je to pó l

Sofiu Gulmjdulina

poZJt lvny. Reprezentuj e ho ľuds k ý hl as
(mezzo so prán) , skupina strunových nástrojov, ku kto rej je pri člen e ný pre európsky
o rchester celkom n eobvyklý orientálny nástroj - čang a tiež n e tradičn e , lyrick y chápané bicie. V pro tiklade k celému tomuto ko mplexu pozitívnych elementov stojí - v tradíciách So sta kovičov ých symfó nií - ko mplex
negatívny , hudobne stvá rne ný grotesknou
hro u dychových n ástrojov, kto ré hrajú rôzne
banálnosti , napr. melódiu , nápadne pripo mí·
najúcu známu odeskú pesničku Kuriatko peče n é. Každé závažné ume lecké dielo akoby
vyžarovalo o ko lo seba lúče. Obsahové elementy, blízke Ho dine duše, nachádzame
i v ďal š ích dielach. T ak napríklad téma kon fliktu tvorivej o sobnosti s nepri ateľsk ý m pro- '
stredím je hlavno u myšlienko u Ko ncertu pre
fagot a nízke strunové nástro je (1975).
Ústredná myšlienka je tu realizovaná pomocou sviežich , farebne nezvyklých zvukov. Po
prvé, nie j e to koncert so sprievodom symfonického orchestra v tradi čnej zostave , ale iba
s nízkymi strunovými nástrojmi - violon čela
mi a ko ntrabasmi , ktorých zvukové zafarbenie je matné , temné a vyludzuje či s t ý. svetlý
tón. Po druhé , auto rka využíva také nové
technické možnosti fagotu (ktorý sa týmto
nástrojom ve ľmi podo bá farbo u tó nu i rozsaho m) , že sa z ne ho stáva úplne iný, nepoznaný nástro j . Gubajdulinová po užila i vibrato ,
i frullato , i n eobyčajn é efekt y flažoletových
ako rdov, i svoj ráznu hru cez zuby, i fago tový
,. krik" a fagotový "smiech" (oboh acovanie
výrazových možností nástro ja o hlasové into-nácie) . Výsledko m je, že nástroju , ktorý Gri·
bojedov nazval ,.priškrte ným chrip fošom:',
sa stala dostupná celá fa rebne-emocio nálna
škála ľuds k é h o hlasu. A klasick ý dychový nástroj sa stal a kýmsi hlavným hercom na hudobnej scéne. Aj celý hudo bný jazyk ko ncertu je blízky intonáciám ľu ds k ýc h hlasov . Napríklad v prvej časti skladby (celkove je ich
päť) dialóg fagotu a strunových nástrojov
a ko by znázorň ova l patetickú reč ,.hrdinu" ,
kto rú ,.dav" (vio lonče l á a ko ntrabasy) posmešne napodobňuj e. V procese rozvíjania
vzájo mného dialógu si .. dav" vytvára vlastnú
,.tému" na rozhovor, ktorú pred stavujú ľa h 
ké d žezové a operetné motívy. Po trýznivom
mo no lógu , kto rým skl adba vrcho lí , sa hrdina-fagot rozho dne vyj adrovať sa ,.d emo k rat icke jšie" (obyčaj n ý m i trojzvukmi), no viol on če l á a kontrabasy s použit ím džezových
replík reagujú ešte agresívnejšie.
U S.A .G ubajdulinovej je ne roz luč n e
spätá závaž nosť m yšlie nky s kontrastn osťo u
je j rozvinutia. O protikladnej podstate jej
ve ľkýc h skladieb sved čia i mnohé názvy Vivente - non vivente (:Živé- neživé) pre syntetizáto r ( 1970) , Svetlé a tmavé pre o rgan
( 1976) , In croce (Nakríž) pre vio lo nče l o a organ ( 1979) a iné. Rozm ýšľa l a so m v spojitosti
s týmto o všeobecných základoch ant itézy
v umení , o tom , že po dstatou každej logickej
m yšlienky, úvahy, je párna opozícia (zákon
lingvistiky, kto rý nepozná výnimky: matka· Otec , pravé - ľavé , ve ľké- m a l é a tď.). Uvažovala som o tom , že euró pske pro fesio nálne
umenie vychád za z drámy, ktorá sa pre niesla do symfó ni í, kvartet , klavírnych skladie b a
obrátila som sa na So fiu Asgatovnu s o tázko u , kde sú prame ne protiklad ov v je j hud be . Sk ladate ľkin a odpoveď b ola celkom neča ka n á a hlboká. ,. Ko ntrast , rozko l do dvoch
podôb mi bol daný do vie nka . Môj o tec je
Tatár , matka Ruska , patrím teda s účasne
dvom kultúrnym sve to m , Výcho du i Záp a·
du" .
Využívajúc ko ntrast týchto dvoch svetov,
G ubajdulinová súčasn e us kut oč ňuje aj ich
o rganickú syntézu. Hoci bola vychovaná

v duchu západnej hudo bnej tradície a stala sa
jej nasledovateľkou , nepociťuje východnú
kultúru ako exotiku , ako vonkajší dekoratívny element , ale chápe ju filozoficky a psychologicky.
Jednu z na jdôležitejších etáp jej sk ladateľ
ského vývoja tvoria kantáty Noc v Memfise
( 1968) a Rubáiját (1969), obe na orientálne
n ámety: prvá spracováva staroegyptskú lyriku v preklade Anny Achmatovovej a Viery
Popovovej , druhá básne Háfiza a C hajjáma.
Gubajdulinová nesiaha po týchto textoch ,
vzdialených od nás na mnohé st á ročia , aby sa
utápala v hlbinách dávnej histórie , ale aby
qsvetlila v úvahách géniov minulosti to, čo
pomáha pochopiť zmysel našej s účas nosti .
Veď i vlastný hudobný jazyk týchto skladieb
je výrazne s účasný , moderný . Autorka často
po užíva najmä skladateľskú metódu dodekafónie , takú charakteristickú pre predstaviteľov Druhej vjedenskej ~koly (Schônberg,
Berg, Webern , a tiež Eisler) a používanú
i tzv . skladateľmi-avantgardistami (L. No no,
P. Boulez, K. Stockhausen) a vlastne všetký·
mi generáciami sk l adateľov povojnovej Euró py , vrátane sovietskych (E . D enisov,
A . Schnittke, R . Sčedrin, S . Slonimskij ,
N. Karetnikov a iní) .
V kantáte Noc v Memfise (bohužiaľ , uvedenej len jediný raz; v ČSSR) je vyjadrená
ko ncepcia celej symfó nie , ko nkretizovaná
v básňach na témy lásky a ne návisti . smrti
ako vyslobodenia, akce ptovania živo ta bez
ohľadu na neriešiteľn osť utrpenia. Výbe rovo
citujeme niekoľko veršov na ilustráciu:

Ó noc, daruj mi pokoj i ja ti darujem pokoj !
Ó noc, daruj mi oddych i ja ti darujem oddych!
Naše bubny víria na tvoju
oslavujeme tvoj majestát,
do ne beských výšin
vzdávame chválu tebe .

počesť,

Nebo sa sklonilo na zem.
Po zemi sa plazia tiene.
Moje srdce je ranené zlou rozlúčkou .
Komu sa vyžalujem?
Bratia sú neče-lní ,
priatelia fahostajnf.
... potcš svoje srdce,
nech srdce tvoje zabudne
že krivda stala sa.
Konaj svoje pozemské veci
pod fa príkazov svojho srdca.

Dynamika a expresívnosť euró pskej symfó nie sa tu zvláštnym spôsobom spája s orien' tálno u melizmatikou me lódie , s predstavami
·· staroegyptských rituálnych slávností, s psychologicky nasýte ným koloritom noci v nezn áme j krajine a neznámom čase .
Podľa Sofie Asgatovnej sa v spojení čŕt západne j a východnej ku ltúry skrývajú neb ývalé perspektívy. O sobitne ju láka fenom én improvizácie , neoddelite fn ý od pred stavy
v o rientá lne j hudbe a jej stároč ných tradícií.
Tu spočíva aj mo žnosť plnšieho využitia G ubajdulinovou vysoko cenené ho spontánneintuitívneho pô vodu hudby. Cím sa vlastne
líši improvizácia od hry z nô t? V prvom rade
tým , že hra podľa no tového zázna mu je oživením hudby, sprostredkovanej mŕtvymi literami , kým improvizácia je znenie hudby
v celej prvobytnosti je j vzniku. Sofia A sgatovna je profesion álna klaviristka a spoločne so
svojimi priateľmi-sk l ad a te ľmi ne raz improvizuje i nie koľko hod ínpre vlastné po tešenie
a ,.rozohriatie" vnútorných tvorivých síl. Pri
tom je, podľa nej , potrebné odpútať sa od
a k ej koľve k profesionálnej " predstavivo sti"
a začať t voriť akoby o d zači atku , od nuly.
O krem to ho je nevyhnutné uh ád nuť partnerove úmysly, vžiť sa do procesu je ho spontánnej tvorby . Pri dlho trvajúcich (i nieko fk o ho dinových) improvizáciách vzniká neobyčaj 
ný, extáze podobný pocit - zvuk sa stáva pre
hudobníkov zhmotnením ich vlastnej duše
a muzicírovanie .. zvukovou láskou" . Všetko
to to je vo nkoncom ne možné v obvyklých
koncertných podmienkach .
Z novu zdôraz ňuj e m e , že pre G ubajdulino vú improvizácia nie je zaujímavá v samo te,
kto rú tak miluje, ale vždy s partnermi , t.j .
s prvopočiat oč ným rozdielo m , kontrastom
ľud s kých pováh. Tu sa prejavuje prirodzená
vnútorná tendencia hudby k ,.rozmnoženiu
duší" , kto rú postre hli už n aj st a r~ie civilizácie. Uvedieme úryvok z knihy čínskeh o filozofa Meng-c', nasledova teľa Konfucia
(4. sto r. pred . n. 1. ). Je zaujímavé , že má
podobu dialógu :
- Me ng-c' povedal: "Co je príjemnej~ie 
osamote sa oddáva ť p ôžitku z poč úva ni a hudby, alebo s po l oč ne s inými ?" .. Lepšie je spoločne s inými" , - odpo vedalo knieža ... čo je

príjemne jšie - počúvať spolo čne s niek o ľk ý·
mi alebo s mnohými ?" ,. Lepšie je s mnohý·
mi ", - o dvetilo knieža . (Citované z knihy:
Hudobná estetika kraj ín Východu) .
" Rozmnoženie duší", spoluprá,c u s partnerom Gubajdulinová vkladá i do samotnej genézy diela . Jednou z jej najvýznamnejších
prác posledného obd obia sa stala skladba
s názvom Perception (Vnímame) pre soprán ,
barytón, sedem strunových nástrojov a magneto fónovú pásku ( 1983). Die lo vzniklo ako
výsledok tvorivého ko rešpo ndovania s básnikom Francisom Tanzerom. T anzer posielal
Gubajdulinovej svoje verše a o na mu odpoveda la , slovom i hudbou. J e to dialóg Muža
a Zeny n a tém y Tvorca , Tvorba , T vorenie ,
Tvor , ktorý sa postupne menil n a hudobné
dielo . Princíp dialógu je prítomný v Pe rception v každej rovine tejto trin ásťčasťovej
skladby. Napríklad v č. l (Po rozume nie) sa
zvažujú východiskové hľadiská: mužov názor
je založen ý na úvahe, rozhodujúce je preňh o
slovo " rozuQ1ie ť" , pre ženu je to slovo ,.poč uť" . V č. 2 ( My) ide o porovnanie dialógu
strunových nástro jov s n a jro zlič n e j š ími od ti e ňmi ich s účas ných inte rpre t ačn ýc h možností a obyčaj né č íta ni e Tanzerovej básne
(barytón). V č. 4 (December) muž hovorí
o žene a o kráse ako o "sfo rmovaní kryštálu"
a žena mu odpovedá: ,.Oživenie kryštá lu!"
V č . 8 a ll sa celý hudo bný text opakuj e na
magnéto fón ove j páske , s dvoj- až tro jnásobným vrstvením nad základným zvukovým
tvarom . Posledné slová v záve reč n ej čas ti
skladby ( Hlasy) majú tiež dialogický charakStimmelJ . . Verstummen.
( Hlasy.
te r:
Zmfknuť) . To to ukončenie sa p o istom čase
stalo úvodo m jedného z ďal š ích významných
diel Gubajdulinovej , d va n ásťčasťovej Symfónie, kto rú pomenovala práve uvedenou frázo u z Tanzerovej básne.
V každej sfére umenia , hudbu nevyn ímajúc, sa poe.tický zm ysel ~ í ri od osobného ..ja"
k ,.rozmnoženiu duší" a v k on ečnom dôsledku k obsiahnutiu celého ľud s tva. Už sme na
túto tému uviedli sentenciu st a roč ín s k e ho fi lozofa zo 4. st. pr. n. l. Tou istou m yšlie nko u
sa zaoberá i Shakespeare v jednom zo svojich
soneto v:
Či

radšej prijímaš trápenie , a nic šťastie?
Ak pravý súzvuk strún, výborným zladením
spojených dovedna, predsa ti trápi uši,
nežne ťa kárajú , že súlad mätieš im
samotou , keďže spev s nimi ti velmi sluší.
A každá struna z nich sťa žena s mužom, h laď ,
drží sa pri druhej v spol očnom podriadení,
akoby s dieťaťom a s otcom šťas tn á mať ,
keď vedno zanôtia v jasavom, zhodno m znení.
(prel. Stanislav Blaho, 1958)

A čo počuj e sa mo tný umelec, s klad a te ľ ,
kto r ý je tvorcom mnoh ých desiato k veľk ých ,
závažných skladieb? Oč iv idn e to , čo je vypovedané v Perceptio n o podstate Tvorby a Výtvoru, - ., Hlasy! hlasy!" "Stále znovu a všade
hlasy!"
(Prevzaté z časo pi su Muzy ka ľn aja žizň
14/ 1988

Mikuláš Schneider-Trnavský
o hudObnej výchove
.

'

EDITA BUGALOV Á
á reky nad stavom našej hudobnej výchovy ale i konkré tne návrhy na jeho
zlepše nie, rovnako ako prvé opat reni a prijaté do praxe. sa v sú ča s n osti viac ako inokedy
dostávaj ú na pretras i na strá nkach t l ače. Hudobná pedagogika , ktorá ešte stále v popoluškinom odeve čak á na rozlúsknutie orieška , aby sa zaskvela v oslnivom šate, v našich
sede md es i a troč n ých dej inách už viac razy
chcela nájst' svoj ho princa - záchra ncu. Za
jedného z takýchto záchrancov môžeme považovai i národného ume lca Mi kuláša Schneidera-Trnavského - hudobného pedagóga .
Uvedomoval si dôležitost' hudobnej výchovy
ako stavebné ho kam e ň a pre kult úrnu ú roveň
celého národa. Bezprostredne po vzn iku
Československa ako odborn ý inšpe kto r spevu a hudby na Slovensku napísal Uče bni cu
spevu pre školy obecné 1. , II. Dve útle knižoč k y , obsažné , metodicky je di n ečn é. boli
adresova né clct'om, ktoré po zvládnu tí u či va
boli schopné troj- až štvorhlasne i n to n ov a ť .
V úvode sa im prihovoril takto: " Moji ckahí! lsCoCne see už spievali a snáď až mnoho
spievali. Každý z vás pozná pravdepodobne
veľa piesní a spieva li ste ich tak ako sa vám
Co podľa ľubovôle páčilo. Je vás snáď len
málo takých, ktorých sp ievať učili a Cakých,
ktorí by sa boli do spevu a jeho sústavy
vhfbili. Nuž, .,OdajCe mi ruku a zavediem vás
do čarokrásneho a utešeného raja fónov
a hlasov: do ríše spevu, odhalím vám tie všelijaké záhady a tajnosti, ktoré keď zbadáte,
spoznáte jedno z najpovznášajúcejšíeh umení, v ktorom keď sa zdokonalíte, prospejete
nielen sami sebe, ale ako šíritelia kultúry
i našej drahej slovenskej vlasti. V Trnave,
l. septembra 1919. Pôvodca."
O sud tejto malej u če bn i ce bol zrejme pohnutý. Z li stu Mi kul áša Scheidera-Trnavského Dr. Dušanovi Pálkov i z 30. júla 1953 sa
dozvedáme. že o tex.ty piesní. ktoré plánoval
clo nej zarad i ť , požiadal Ferka Urbúnka. Te n
mu poslal pätnást' t.:xtov, vhodných pre mládež a s kl ad a t e ľ - ako si ve ršík y č ít a l. ta k si
ich ex improviso spieva l a už aj písal. Hoci
pôvodne priprave né pre u če b n ic u , vydal ich
napokon ako zbie rku piesní pod názvom Zo
srdca (vlastným nákladom v roku 1920). pretože u če b n ic u v Pra he nechce li sc h vá liť .
Schneider-Trn avský v liste píše ďa l ej : "To
bol toeiž dobrý obchod, ktorý si vyárendovali
iní páni Cam hore! Vyšla potom česká učeb
nica spevu (myslím od Vosyky) "V duchu
Smetanovom". Bola pekne ilustrovaná, ale
zo stanoviska peda gogického absolútne pomýlená, až neupotrebitel'ná."
V roku 1922 však Schneicle rova učeb ni ca
vyšla . Vydal ju Comenius - literárny ústav
ú č . spol. v Bratislave. V prvom diele je uverejne ných päť piesní zo zbierky Zo srdca
v jeclnohlase. Práca obsahuje základy hudobnej abecedy podáva né dciom primeranou
formou. je husto pretk aná notovými príkladmi . cv i če n i a mi . p i es ň a mi . U če bni c u neskôr
prepracoval a v rozšírenej podobe vyšla opä ť
v dvoch zväzkoch pod názvom Énektan
v bratislavskom vyd av a teľs t ve Academia
v rokoch 1925, 1926. V jednom vý tl ač k u . pôvodne ulože nom v Schneiderove j osobnej
knižnici. je vložený lístok s týmto rukopisným textom: "Svoju učebnicu spevu pre naše školy reči maďarskej opatril som mnohými slovenskými piesňami , s textom preloženým do maďarčiny, a by som takto slovenskú
pieseň spopularizoval a aby si ju obl'úbili aj
žiaci maďarskej národnosti. Takto som chá·
pal svoje poslanie a ko učitel' spevu a hudby
nášho učit el'ského dorastu a mal som z tejto
práce mnoho radosti. To sa mi dalo však docieliť iba opatrným " dozírova ním" dávok teoretických. Netrpezlivé fo rsírovanie tu nevedie k ciel'u, iba odstrašuje od toho, čo by
sme chceli dos ia hnuť. Utila cum dulci! Potrebné spoji ť s prijcmným."
V tejto rozšírenej verzii sa vo väčše j mie re
nachádzaj ú pi esne v úprave pre štvorhlasný
zbor. notové príklady a cvi če ni a vyžad ujúce
od u č it e ľa hudobnú erudíciu v hre na klavíri.
príp. harmóniu. V dvadsiatych ro koch - v ča 
se vyj de nia týchto u če b níc . nedostatok u či t e
ľo v- h ud ob n ýc h prakti kov zrejme nebol ešte
c it eľn ý . Neskôr. pravdepodobne v rokoch
štyridsiatych. Mikuláš· Schneider-Trnavský
o tej to téme uvažoval. Sá m u č i te ľ sa počas
pedagogickej praxe (20 rokov na u č it e ľs k o m
ústave v Trnave. kratší čas i na trn avskom
gymn áziu) stretával s viace rými problémami .
získaval skúsenosti a svoj u predstavu o koncepci i hudobnej výchovy položil na papier.
Ceruzkou písaný koncept (neúplný- za č ín a
stra nou 3) je uložen ý v jeho pozostalosti
v Západoslovenskom múze u v Trnave pod
sign. M 1534/2140 l :

N

Mikuláš Schneider-Trnavský

"V Trnave máme vyše sCo učitel'ov a učite
liek. Každý z týchto učil sa spevu a hudbe
štyri roky; nežičil bych si ale počuť tú hudbu
a spev, ktorý by zbor týchto sto ľudí produkoval! Toto ale netvrdím len o trnavských
učitel'och, ale o všetkých! Ako je možné docieliť na tomto poli nápravu? Doba starých
dobrých kantorov, organistov bohužial' už
dávno prešla! Potrebujeme v teórii hudby
a v náuke o harmónii dobre cviče ných učite
ľov. Hra na klavíri, na organe- teda na nástroji harmonickom, polyfonickom - dáva
žiakovi najvhodnejším spôsobom možnosť
spoznať harmonické javy a ich spoje. Žiak
ich útvar v hmate vidí, v znení počuje. Toto
je na nástroji monodlckom (napr. na husliach) možné v miere len vel'mi obmedzenej.
Chyba je aj v nedostatku hodín v 111.
a lV. ročníku učlte l'ských ústavov. Môžem
smelo tvrdiť, že naši učitelia vychádzajú
z učitel'ských ústavov hudobne vel'mi slabo
\'Y'Lbrojenf. Náprava tu uvedených nedostatkov bude vecou odborných rezortov ministerstva školstva.
·
Akej hudobnej výchOl'Y sa dostáva nášmu
žiactvu na školách stredných (meštianskych)? Niekedy je na stredných školách
spev ako povinný predmet nariadený, znamená to na tomto poli rozhodné plus. Nemal som síce ešte príležitosť presvedčiť sa
o speváckych schopnostiach nášho žiactva
na stredných školách, viem len o vel'ml slabých výsledkoch na tunajšom gymnáziu ešte
v časoch Čs. reá lneho gymnázia. Učili tu
" profesori" spevu bez náležitej kvalifikácie.
Ak chceme na týchto školách docieliť kýženého úspechu, nemožno pove riť vyučovaním
spevu l'udí s nejakou "kurzovou" kvalifikáciou (ako sa hovorí "Sehnellsieder"-kurzom). Na tieto miesta sa obyčajne hlásili l'udia s vel'mi inferiórnou kvalifikáciou a Ich
plat bola aj k tomu primeraná hladová
mzda.·Pri takýchto kondíciách nemožno nič
očakávať. Sem patrí pedagóg zbehlý v speve
a v hudobnej skladbe. Tu treba vedieť aranžovať, komponovať, pre písať skladbu na
hlasy, zbory (detské, mužské, miešané ap.).
Musí byť dostatočne inteligentný, súci prednášať hudobné dejiny, aby dal žiactvu o hudobnom umení to najpotrebnejšie, čo treba
vedieť. čo možno len žiadať od človeka, ktorý sa na takéto u čitel'stvo dá z dešperácle,
ktorému bolo toto " ultima ratio" žltla! Treba teda učiteľov slušne honorovať! lnáš si
povie každý, ako som to už často počul: ,;za
ten plat je aj to dosť!"
V občianskom živote . pociťujem e potom
následky týchto nedostatkov krok za krokom. Zlými uč itel'mi znechutení žiaci v živote odoprú vstúpiť do spevokolu, v notáeh
" negramotní" zase čoskoro zunujú skúškyspevokol stagnuje, rozpadne sa.
Bolo by veľmi žiadúce použiť spôsoby, aké.
sa praktizujú v športe! V mestách zvoliť len
učitel'ov, ktorí okrem dobrej kvalifikácie vynikajú aj hudobným a iným umeleckým talentom. Úrady, podniky by mali pri umiestňovan í dať prednosť takým uch ádzačom,
ktorí by sa pri dobrej odbornej kvalifikácii
preukázali aj umeleckou činnosťou veškerého druhu. K tomu by zasa bolo treba, aby ti,

čo stoja na čele na§leh úradov, neboli len suchí byrokrati, ale aby ~ sami mali porozumenie pre kultúru! To viem, že žiadam momentálne mnoho, ale moje skúsenosti na
tomto poli sú vefml smutné! Naše širšie obecenstvo nie je pre umenie vychované z dôvodov tu obšírne uvedených a kto čo nepozná za tým netúži: ignoti nulla eupido!
Ďalej nemáme miestnosti pre umenie. Nemáme zodpovedajúce koncertné siene. Bolo
by Creba postaviť aj v tej najposlednejšej dedine kultúrny dom.
Preto je aj naše hudobné školstvo vo vel'·
mi biednom stave. Každé mesto, mestečko
by mal~ mať na starosti vybudovať hudobnú
školu. To nie je v moci jednotlivca! Nemyslím tu hneď na nejakú monumentálnu stav·
bu; mám na ~ysli len budovu s potrebným
počtom tried pre individuálne i hromadné
vyučovanie, zariadenú inštrumentálnymi
potrebami. To vyžaduje vel'ké finančné náklady, ktoré jednotlivec nemá. Mesto by potom poverilo vyučovaním učitel'ský zbor čo
možno n~lepší, svojich učltel'ov by sl samo
volilo ako ~ dowrom ministerstva školstva
disciplinovalo.
Pri dnešnom stave nášho hudobného
školstva musíme nejeden nedostatok prepáčiť, pretože za daných okolností od tohto finančne slabého podniku viacej žiadať nemožno.
Ak chceme mať kultúru, prekvitajúce
umenie, chrámy na potrebné zušľachťova
nie a zotavenie duše, a tým povýšiť náš kultúrny životný štandard, nesmieme byť úzkoprsí, škrupulózni, malicherní, musíme
mať srdce a odvahu trochu hlbšie siahnuť
do kapsy a vedieť priniesť obetu na oltár
kultúry. Mali by sme sa učiť od malého fínskeho národa, ktorý má takmer v každom
mestečku pekne zariadenú obecnú hudobnú
školu.
Teda, ked' chceme spev a hudbu na Slovensku povzniesť, treba:
l) intenzívnejšie a úspešnejšie vyučovať
spev v školách
2) mať lepšie kvalifikovaných (~ platených)
učltel'ov spevu a hudby
3) stavať kuleúrne domy s nácvlčnou a koncertnou sieňou
4) zakladať mestské hudobné školy
5) zaistiť náležitú finančnú podporu od šCá·
tu (kr~ov, okresov), mecenášov
6) prijímať na lepšie učltel'ské miesta ambicióznych, dobrých a hudobne vzdelaných
učltel'ov

7) brať zretel' na kultúrne a hudobne vzde-

laných uchádzačov pri prijímaní na miesCa do všetkých štátnych i súkromných
úradov.
Charakterných, triezvych, roduverných,
spol'ahlivých vlastencov a dobrých l'udí si vychová len ten národ, ktorý žije v svojom
umení. Tento národ bude na svoje umenie
hrdý, z tejto hrdosei bude vyvierať jeho šl'achetné sebavedomie a bude šťastne žiť v blahom povedomí, že je obdarený bohatstvom,
ktoré mu nevyváži a nenahradí žiadne bohatstvo sveta!"

Mnohé z týchto myšlie no k sú akt uáln e dodnes. Nestálo hy za to. pozriei sa bližšie na
dielo našich starých pedagógov (č i už Mi kuláša Schneidera-Trnavského , Mikuláša Moyzesa. Vili;.una Figuša-Bystré ho)'' Ne mali by
i s účas n ej hudobnej pedagogike čos i poved ať? Ve ď práve oni si už v poč i a tkoch naše j
republi ky uvedomova li dôležitost' hudobnej
výchovy. potre bu jej zavedenia do škôl. ľa k
ako M. Schneider-Trnavský vo svojom príhovore pri za kladaní Zväzu slovenských speváckych zborov v roku 1\128 v Martine (uverejne ný v Ná rodn ých novinách, 1\128. č . 127)
medzi iným poveda l: "Zväz je potrebný na
záchranu slovenskej piesne, ktorá mizne
práve tak ako slovenský kroj. Je preto záujmom národným, aby sme začali vyučovanie
spevu na školách. Prvých apoštolov nášho
· spevu máme v slovenských učltefoch združených v Speváckom zbore slovenských učite
ľov. J e potrebné stále prízrukovať, že k ochrane našej vlasti nepotrebujeme len kanóny, zbrane a náboje, ale l spev, ktorý je nábojom srdca. Heslom našim má byť: - Menej
polltizovať a viacej sp ievať - . Nech štyri "S"
v názve Sväzu slovenských speváckych sborov (poznt. aut.: starý pravopis)!) znamenajú: Svojráz, Súlad, Svornosť a Slávu, do služ. by ktorej sa postaví naša vznešená pleseň,
aby ňou ovenčila ako n~kr~ším vencom našu milú vlasť..."

Osobnosti
hudby
na Slovensku
aše poznani e minulosti nic je nikdy
N
úplné a
na jednej
strane je obmedzené našimi vlastnými schopvyče rpávajú ce :

n o sťa mi

a možnost'ami , na strane druhej
resp. to rzov i t osťo u zachovaných
dokl adov, údajov, pra m e ň ov a pod. Týka sa
to rovnako n eve ľmi dávnej minulosti , ako
napríklad aj hudby 18. sto roči a. Doteraz málo vieme napríkl ad o činn osti rádov. u ktorých hudba čas t o zastávala významné miesto.
V našich podmie nkach to boli popri franti!kánoch , o ktorých máme už pomerne dobré
informácie , na prvom mieste piaristi. Podobne a ko u františká nov totiž aj medzi nimi pôsobilo množstvo aktívnych hudobníkov-skla·
d a te ľov . teda reprezentantov azda najzaujímavej šej zložky dobovej hudobnej kultúrydomácej tvorby . S po m e ňm e len Benedikta
Slavkovské ho. Norberta Schreiera či Alojza
Schlisztera . Bolo tu vša k množstvo ďalších .
dnes celkom nezná mych s kl a dateľov . Jed·
ným z nich je aj páte r Peter Peťk o , zaujíma·
vá postava našej hudby 18. st oroč ia . Hoci
Pe ťk ove rukopisy č i as toč n e evidoval už hu·
dobnohistorický výskum v p ä ťdesi atych rokoch. jeho meno sa neobjavilo nikde. Po
prvýkrá t ho medzi spišskými skladatefmi lokálneho významu spomína až Darina Múdra
v pri pravovanom 2. zväzku Dej ín hudobnej
kultúry na Slove nsku .
O hudbe piaristov sme doteraz informovaní z väčša len zo sekundúrnych prameňov.
Zachované inve ntáre, napríklad z Prievidze
( 16\I!J.- 16\13) sve d čia o tom, že piaristi už
v 17. st o roč í (rád vznikol v roku 15\17) pcsto·
vali kvali tn ú dobovú hudbu a na našom území patrili spolu s jezuitmi k hlavným propagútorom barokového štýlu . Známe je i to. že
súc školským rúdom čas to predvádzali hry.
pravdepodobne i s hudbou;· aj v tejto súvislosti sa spomína napríklad B. Slavkovský.
Pri múrne prame ne. t. j. noty sa však z prostredia pia ristov zachova li v pocJstatnc menšom rozsahu , predovšetk ým zo 17. st oročia.
Jednou z výnimiek sú zlomky fondu v Podolínci.
Piaristický kláštor v Podolínci je najstarií
na Slovensku , založil hor. 1642 hudbymilovný spišský starosta Stanislav Lubomirski.
ktorý mal na Spiši i vlastnú kapelu. Až do ro·
ku 1782 však patril k po ľs k ej provincii . lebo
podolínecké panstvo bolo tiež súčas ťo u poF·
ské ho zúlohu . V roku 1782 bol začle n e ný do
uhorskej provincie piaristov. Zo zachovaných sprúv sa dozvedáme, že už pri slilvnost·
nom otvorení školy v roku 1643 účinkovali
mestskí hudobníci a kláštor mal iste kontakty
aj s vynikajúcou -kapelou Lubomirskovcov,
v ktorej pôsobili mnohí talianski hudobnfci.
Z lomky kedysi u rč it e bohatého fondu, ako
aj inventár zo 17. sto roč i a z Podolíne<~ sved·
čia o tom, že hudobn ýTepertoúr bol podobný
a ko na iných chóroch na Slovensku: základ
tvorili skl adby talianskych autorov ako aj
príslušníkov cisúrskej dvornej kapely vo
Viedni . G . A . Rigattiho . A. Bcrtaliho,
G . Valcnt iniho . V prostredí piaristov boli už
od 17. s toroč i a rozšírené skladby po ľs kých
autorov, najmä pátra Da miana. za ktorým sa
skrýva jeden z najvýznamnejších po ľských
ba rokových skl ad a teľov vôbec - piarista
P. Dam ian Stachowicz ( 1658- 1699). Tento
tre nd sa udržal v Podolínci. v Pet'kovom neskoršom hlavnom pôsobisku aj v 18. storočí,
keď tu pôsobili viacerí významn í hudobnlci,
v äčš in o u už odchovanci tamojšieho piaristické ho gymnázia : Hilarius Saag. Pavol Peter
Londiger (Londygier). neskôr aj Benedik!
We ber a i. Ich repertoár bol síce ešte stále
orientovaný na V i e de ň . no najmä Londiger
ho podstatne inovoval a doplnil o skladby populárneho a vtedy módneho V. Rathgcbera,
G. J acoba OS B. no i kapelníka Lubomir·
skovcov v prvej polovici IX. storočia Szymona Ferdin anda Lechleitnera , piaristu českého
pôvodu Justa Kašpara pôsobiaceho vo Var·
šave. ale aj mnohých ďa lš í c h rádových sklad a t e ľov provincie - H. Saaga, F. Pankicwicza , C . Kaliszewského a i. P rís lušnosť podolínec kého kl áštora k po ľs kej provi ncii sa prejavoval a v silnom zastúpení poľs kej hudby,
veď tu hrali aj G. G. Gorczyckého, J. Kobierkowicza . J. Szczurowského, SJ. P. Maara
SJ a iných. Väčš in a týchto autorov už neza.
stupuje barok v je ho čistej podobe, ale galantný štýl. čo raz intenzívnejšie sa hlásiaci
o slovo v prve j polovici 18. st oroč ia.
úplnos ťo u ,

V takomto prostredí vyrastal aj mladý
ter Pcťk o (di a kritické znamienko väčSinou
chýba , doplnil i sme ho preto. lebo v niektorých dokumentoch sa uvádza ako

PETERPEŤKO

SKlADATEĽ NA ROZHRANÍ DVOCH EPOCH
LADISLAV KAČIC
Pochádzal pravdepodobne zo Spiša, priezvis_ko Peťko nachádzame aj medzi spišskými fa rskými organistami 18. storočia . Narodil sa
v roku 1713 a pri krste dostal meno Martin .
Predpoklad pôvodu zo Spiša podporuje skutočnosť, že v roku 1730 ho nachádzame medzi študentmi podolíneckého piaristického
gymnázia, je však možné, že tu študoval už
prv, a teda navštevoval aj nižšie triedy . V roku 1730 bol "auditor syntaxis", od ro ku 1732
sa spomína ako "auditor e loquentiae", teda
št~dent rétoriky. Zaujímavé je, že u piaristov študenti vyšších ročníkov zastávali už aj
menšie úrady- tak sa v roku 1732 Peťko spomína ako druhý " procancella rius". Stúdium
rétoriky ukončil v roku 1733 a na rozdiel od
staršieho spolužiaka Londigera sa rozhodol
vstúpiť do piaristického rádu . Prijal rehoľné
meno Petrus a Sancto Martino , medzi rokmi
1733 a 1739 absolvoval noviciát, popritom
pokračoval v štúdiu filozofie a neskô r teológie, ktoré ukončil pravdepod obne v Podolínci , kde bolo vtedy generálne štúdium provincie. V roku 1739 bol vysvätený na kňaza .
Hlavným poslaním Petra Peťka však nebola hudba . U piaristov vôbec zriedkavo nachádzame samostatné hudobnícke fu nkcie; overa dôležitejšie boli iné, zväčša učiteľs k é povolania. Dokonca už kl~rici často vyko návali
funkcie magistrov nižších ročníkov piaristických škôl (principistov, gramatistov a pod.).
Aj mladý P. Peter Pe ťko bol najprv u čite ľom
gramatiky. Ako 'to bolo vtedy zvyko m , istý
čas pôsobil aj mimo svojej materske j provincie - bol misio nárom v Prusku a krátky čas
i vicerektorom menšie ho kolégia . Okrem
materinskej reči mu cl teda vedieť i ve ľm i
dobre po nemecky. Z porovnania s inými kolegami-učite ľmi vyplýva, že už v mladosti bol
počas svojho 13-ročn é ho pôsobenia väčš inou
v poľs kýc h kláštoroch ako profesor rétoriky,
resp. poesis vo Vieluňi (1747- 1750), či v Podolínci (175 1- 1752), podobne ako pro fe sor
rétoriky vo Ware:ti ( 1752-1753) predstavenstvom hodnotený ve ľmi pozitívne. Z do kumentov vidno , že tu nešlo o vzletné formulácie , či formáln e hodno tenie, ale o sk u toč né
vyjadrenie -kvalít a výsledkov to ho-ktorého
učite ľa.

Pedagogické pôsobenie Peťka je zaujímavé aj z iného hľadiska : Ci bol na podo líneckolT\ gymnáziu prípadne i uči teľom mladého
Roškovského, kto rý tu mohol š tudovať
v 40-tych a na prelome 50-tych ro kov 18. storočia , však ukáže až budúcnosť.
Od druhej polovice päťdes ia t ych ro kov pôsobil Peťko- zdá sa , že už natrvalo - v Podolínci. Popritom bol i správcom fary v Spišskej
Belej. Vzhľadom na príkladné povahové
vlastnosti mu v rokoch 1780- 1783 zverili fu nkciu magistra novicov. Mal mie rnu povahu
a jeho múdre rady si vážili predstavení provincie i kolégia. V poslednom roku živo ta sa
"po opakovaných prosbách" sta l vicercktorom podolíneckeho kolégia . Zomrel pokojnou smrťou zodpovedajúcou prie behu celého
života -13. 7. 1793 ako 80- ročný v Podolínci
na starobu. V nekrológu sa spo mínajú mnohé vynikajúce vlastnosti pátra Petra- skro mnosť , rozvaha , mie rnosť , š ľach etnosť (,.vir
modestus, bonus, praeclarique exempli") ;
bol určite jednou z významných postáv piaristov v 18. storočí.

rozdiel od P . P. Londigera , ktorý v 40-tych
ro koch 18. storočia zastával v Podolínci aj
hudobnícke funkci e, sme zatiaľ od neho nenašli napríklad odpisy skladieb iných autorov. No nie je zasa vylúčené , že Peťkove
skladby sa .zachovali aj inde, predovšetkým
v Poľsk u , alebo tam aspoň kedysi zazneli. Je
zauj ímavé , že väčšin a tých , kto ré sa zachovali a ktoré poznáme , je z obdobia , keď pôsobil
ako magister novicov v Podolínci.
Peťko je , podobne ako F. X . Budinský,
františkáni P . R oškovský aG . De ttelbach , či
jurský piarista P. He nrik Thumar a mno hí
ďalší , j ednou z typických postáv na Slovensku na rozhraní dvoch e poch - baroka a klasicizmu. Na rozdiel od Roškovského a Dette lbacha však neprekonal zďaleka taký veľký
vývoj, v štýlovej rovine jeho tvorby nedošlo
k väčši emu zlomu. Roškovský a Dettelbach
vytvorili od 60-tych rokov 18. s toročia na rozdiel od neho aj množstvo skladieb vo vyspelom klasicistickom štýle , čo je vzhľad o m na
s kutočnosť, že boli podstatne bližšie k Viedni , teda k centru , z kto rého prichádzala väč
šina po dnetov, pochopiteľn é. U Peťka nielenže nemožno n ájsť ne jaký výrazný predel
v tvorbe , a le ešte aj nie ktoré skladby z neskoršieho obdobia celko m zodpovedajú galantnému štýlu (Completorium a duobus
Can tis, ba dokonca aj Lita niac d e Corde lesu
z roku 1781).
Najmenej zaujímavé sú zhudobnenia textov mariánskych antifó n - majú vyslovene
úžitkový charakter. Naopak, á rie. duetá, ako
aj skladby väčšie ho rozsahu (litánie. omša
atď. ) nemajú síce pečať ..vedúcej osobnosti",
ide však o skladby dobre zvládnuté, a invenč ne zaujímavé, výrazné, bohaté. Pe ťko j e
jedným z tých menších zjavov, ktoré ma li dar
spontá nnej , spevnej melodiky, veľm i príbuznej ľud o vej hudbe , ba možno z nej i vychádzajúcej . A to nielen v pastorálnych skladbách, kde by sa to dalo oča kávať. resp. kde je
to typické .
Staršie skladby, najmä Hymnus de Divo
Stanislao (Gaudc Mater Polonia) a Litaniae
de S. Joseph sú ešte ce lko m v intenciách barokového štýlu . Slávnost né obsadcníc. exponované party klarín pohybujúce sa v .. barokovej výške" (po eJ), typické barokové o pakované, šestnástinové figúry, ko lo ratúry
v hymne, ba i n á roč n é kadencie (origi nálna
vypísaná je napr. v litániách) - to sú ešte typické znaky barok a. Tieto skladby nic sú int e rpretačne vôbec ľahké a je obdivuhodné,
aké n á ročn é party museli spievať i menší
chlapci-chova nci školy , ktorí samozre jme
úči nkovali i na chóre , kde spievali soprán
a alt . Už v týchto sk ladbách je , podobne ako
neskôr, väčš in a sól zvere ných soprán u a basu.
V skladbách z neskoršieho obdobia dochád za k ve ľké mu zjedno dušeniu všetkých prostriedkov - v obsaden í Peťko n a j čas tej šie používa le n dva hlasy (soprány. alebo soprán
a bas), dvojo huslí a organ . l melodika je
jednoduchšia , ešte spevnejšia a ko predtým .
Niekto ré skladby sa však z re t eľn e prik l á ň ajú
ku k lasicizmu - najmä ária Omni d ie die Mariac, kde nachádzame i typické sprievodné figúry, homo foni ckú melodiku klasicistického
typu , ba i periódu . V každo m prípade však ide
o veľmi jednoduché prostriedky - i z inter-
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Snimky archiv autora

pre t ačn é ho hľa di ska.

Tak ako v mnohých iných prípadoch aj
z hudobnej tvorby Petra Peťka poznáme iba
zlomok , ktorého rozsah však dovoľuje aspoň
čiastočné zovšeobecne nie. Jeho skladby sa
zachovali väčšinou v autografoch: H ymnus
de Divo Stanislao (1739), Litaniae de S. Joseph (1753), Pastorella de Nativitate D . N. J .
C. a 7 ("Nos pas to res, curatores", 1757),
Vian oč ná omša (1759), Salve Regina (1758),
Completorium a duobus Cantis (1771), Alma
Redemptoris Mater, ária Jesu, decus Angelicum (obe okolo 1781), Litan iae de Corde Jesu (1781) , Domine ad adj uvandum , ( 1781) ,
Pastorella Alma Rede mptoris (1781) , ária
Omni die die Mariac (ca. 1781), Ave Regina
(1783), Benedictus Pastoralc, Aria Pasto rc lla
("Huc omnes gentes", 1783). Ďalšie dve duetá - "Panis divinae desideratc" a "Ave J esu
Centies" v odpise vtedy považskobystrického
kantora a organistu F. X . Hlbočs ké ho treba
považovať za sporné skladby; autorom prvej
z nich, inak veľm i rozšírenej na Slovensku, je
pravdepodobne pražský premonštrát Jan Lohelius-Oehlschlägel.
Celkový rozsah tvorby P. Peťka nie j e
možné ešte dnes presne s t an oviť. Vzhľadom
na jeho primárne pedagogickú č innos ť však
nemusel byť ani ve ľmi veľký. Rozho dne však
Peťko nekomponova l le n pre konkrétne príležitosti - veď takto vznika la v to m čase prakticky všetka hudba-, ale väčšmi ,.príležitostne", keď mu to čas a iné povinnosti dovoľo
DL vali , a to najmä "pro cho ro po doliniensi". Na

m

Osobi tne zauj ímavé sú Pcťkove skladby
pastorálneho charakte ru, predovšetkým tie
staršie, aj na rozdiel od vlastných skladieb
to hto žánru z 80-tych ro kov majú nie kto ré
osobitné črty . Zatiaľ nepoznáme skladbu zaujímavú už obsadením a použitím zvonko hry
- Ariettu de Nativitate Christi ad cunas ej us
(Do rm i, Puppe). Išlo o uspávanku , čo je zdôrazne né už na titulnom liste: Virgo - Canto
solo, Pastorculli - Violinis duobus et Campanellis tribus, e t Cunas imitatur Violo ncello
(t. j. v i o l o n čel o napodobi\ujúce kolísku).
Podobnú barokovo idylickú , vznešené štylizáciu s menami bukolických pastie rov (z Vergi liových e klóg) po užil Peťko aj pri Vianocnej omši G dur: Pas.to res ad C unas Nati l esuli , Alexis- Canto, Thyrsis- Alto, Me nalcas
- Te no rc, Tytirus- Basso, Damctas- Violino primo , Jobás- Vio lino sccundo, Amphion - O rgano, Missam Concinentes, in festo
Zá roveň
sa
Nativitatis
C hristi.
z nej dozvedáme, že skladbu interpretovalo
sedem účinkujúcich . Do tej to o mše z roku
1759 prevzal a prepracoval niektoré časti
Pastorelly de Nativitate D . N. J . C. (vlastne
vianočn é ho moleta Nos pasto res, curatores)
z roku 1757. Treba pripomenúť, že toto preberanie starších skladieb alebo ich čas tí patrilo k bežným dobovým praktikám tzv . techniky paródie alebo ko ntrafaktúry, a ne možno ich s totož ň ovať s nedostatkom invencie alebo ni ečím podobným. Omša patrí
v 18. sto roč í k obľúbe n é mu typu tzv. Credo· Mcssc, pre kto rý existuje len nemecký ter-

mín ( ide o opakovanie zvolaní credo. v podstate odporuj úce liturgickým pravidlám.)
Peťko však vofne narába s liturgickým tex·tom. V čas ti Domine Deus- je' to uspávan ka.
dueto sopránu a basu , prevzatá z via n oč n é h o
motcta s pôvodným textom Do rmi , fili- text
skrát il a vybral le n tie úseky. kto ré sa hodili
na zvukomalebné o pakovanie koncových slabík. (Už samotný začiatok textu tejto časti
znie- namiesto Domine Deus- Domine fili ).
V tej to inak typickej sici lianc je n e t radičný
záver: v p rekomponovano m decrescende ,
resp. morendc sa postupne odpájajú jednotlivé hlasy, až naKoniec zostane w pianissime
len uspávankový motív jedného nástroja.
Podobný postup. resp. motív použil Pe ťk o
asi aj v ariettc Dormi. Puppe.
Takéto a podobné. viičš in o ú .. neovere né"
postupy prinášali často nie veľk í majstri , ale
takí , ktorí stáli v ústraní- z dnešného poh ľa
du skladate lia menšieho význa mu . Nic je to
však jediný atypický postup u Peťka . Melodiku ľudového pôvodu, časté unisoná , úseky
v galantnom štýle. tvo riace zvláštnu symbiózu práve s týmto ,.ľud ovým" . ba aj ľudovo
.. drsné" recitatívy (basový recitatív yam e vigila mi pusio vo vianočnom motete) nachádzame aj inde, napr. v tvorbe františkánskych skl ada teľov P . Bajana a E . Paschu .
V inštrumentálnych hlasov však používa Pe ť
ko n a podobňovani e ci frovania ľudovýc h muzikantov čas t o nielen v tradič n o m napodobňova n f pastierskeho rohu s jeho obmcdze-

ným tónovým materiálo m, ale v oveľa pestrejšej podobe. Pr.e dovšetkým ide o pod statne zaujímavejšiu štylizáciu husľovej hry.
Podobný postup ako napodoben ic .,náreku"
sólovými h us ľami v C rucifixuse nie je častý
a sve dčí o fant ázii, inšpirácii, ale aj o odvahe
(Crucifixus sa vo v i anočn ých o mšiach často
vynechával. ) Vzápät í ilustruje výbuch radosti úvod ným .. ľudovým" cifrovaním sólových
huslí v Et rcsurrcxit.
Za štylizáciu inštrumen tá lnych prakt ík ľu
dových muzikantov možno považova ť aj zaujímavý Benedictus. Ide tu o akúsi "heterofóniu ", súčasn é a zároveň nezávislé hranie
dvoch huslistov, pri čo m Peťko použil pre
vrchný hlas tzv . vio lino picoolo. Casť doslova
hýri me lodickými zvratmi, ozdobami ľud ové
ho pôvodu. treba ich však považovať za štylizáciu na základ e dôvernej znalosti praktík
z ľudovej hudby. Napriek to mu , že na rozd iel
od fran tiškánskych s kl ada teľov Peťko nezhudobňujc slovenské texty, ale len latinské, má
jeho hudba dostatok čŕt na to, aby sme ju
mo hli za rad i ť do p rúdu , ktorý če rp a l z národných idió mov; preto - ale nielen preto- patrí
jeho odkaz d o národného kultúrneho dedič
stva. P . Pete r Peťko nebol vedúcou hudobno u osobnos ťou na Slovensku v 18. sto roč í ,
koniec-ko ncov, kompo noval len "popri
inom". Zanechal však hudbu technicky dobre zvládnutú , často inve n čne bo hatú, svedčiacu o poctivom p rístupe ku všetkému , čo
robil ...

pojenie hudba a počftač
má mnoho dimenzii a v jednej z nich sa skrímajrí m ožnosti vyu žitia počítačov vo výskume hudby
a jej zákonitosti. Ide v nich o problematiku štýlovej analýzy hudby,
resp. o možnosti počftačového hľa
dania štýlových prfznakov a rozlišovania jednotlivých štýlov.
Zdá sa, že hlavné problémy tu
treba hl'adať nie v rámci m ožnosti
počítačo v , ale v rámci muzikológie. Počftač totiž, zjednodušene
povedané, urobi presne to, to naprogramujeme. Riešenie možno
naprogramo vať, ak sme schopn!
tieto príz naky formali zovať a vytvoriť algoritmus určovania štýlových príznakov. Na to potrebujeme, aby prvky hudob ného štýlu
a ich vzťahy boli presne a jednoznačn e charakterizované ti definované. A tu sme u ž pri probléme
muzikologickom, ktorý, ako sa
ukaz uje, je trochu zložitejši.
Keď sa pristavíme pri samomej
defin fcii pojmu hudobný štýl, zistíme, že ich exisw je veľa a ich obsah
nie je zhodný. Väčšinou ide však
o uvažovanie štý lu ako prejavu
spoloôt)ích , jednotiacich prvkov,
ich vzťahov a ich k ombináci(, niektorej množiny hudobných diel.
Nejde však o všetky spoločn é
prvky ti vzťahy, ale len o tie, ktoré
srí pre danrí množinu typické, teda
v skladbách z iných množín (iných
štýlov) sa nevyskytujú. alebo sa vyskywjrí len ojedinele, ale len
v iných k ombináciách s ďalšfnli
prvkami a ich vzťahmi.

S

Aby nám potftat "nevypotftal"
absurdity, je pri danom stave poznania psychologických zákonitostí existencie hudby nutné vybrať
pre potftatové spracovanie len tie
štýlové príznaky, ktoré možno nazvať hudobný mi faktmi, a ktoré sú
na rozdiel od hudobných hodnôt
nemenné a zárove1í formalizovate/né. Sú to fakty, ustálené v notovom zápise a vypovedajúce
o štruktúre hudobnej skladby.
Z takéhoto hl'adiska môžme rozozn ávať štýlové prfznaky melodické, rytmické, harmonické, faktúrové, stavebno-proport né. Patria
sem i kombinované prfznaky, naprílad metodicko-faktúrové, m etodicko-harmonické, postupy zatialkov a zakon čení atď.
Ako jednoduché konkrétne prilady možno uviesť naprfklad ryt-

l J. 'J

mický m odel, J.
ktorý je
pri t as/Om opakovan ' alebo nahrádzaní
modelu
J príznakom galanmého štýlu (L. Katie, 1988, prednáška na UVO).
Casté opakovanie a striedanie
základných harmonických funkci{
Ta D sa považuje z a štýlový príznak klasicizmu, ako aj t asté ukonto vanie harmonick ou kadenciou
T SD T. Pre neskorý romantizmus
je naopak typický toraz zriedkavejší výskyt základných harmonických funkcií a t asté neurčité alebo
netonické ukontovanie. Cajkovského harmonickým štýlovým
príznakom sú naprfklad t asté zat imky tém s vystriedanfm lwrmo-
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Miesto počítača
v rozlišovaní hudobných štýlov
Podl'a spomenwých mnohých
a rôznorodých definícií štýlu však
je už viičším problémom zistiť konečný, presný a jedn označný popis
prvkov a vlastností (a ich vzťahov
či spojen(). ktoré siÍ pre skúmanú
množinu hudobných skladieb spoločné a typické a ktoré budeme ďa
lej na zývať .l'týlovými prfznakmi.
Niektoré definfcie napríklad uvažujú štýl ako kategóriu obsahu. iné
ho voria o .štýle ako o ·kategórii výlučne formovej. Pritom i výwam
pojmov hudobného obsahu a hudobnej formy kolíše v urči tých rozm edziach (naprík lad fomw ako
súhm výrazových prostriedkov až
po forma ako kom pozit ná .l'truktiÍra).
Ďalej môžeme ísť teda dvoma
cestami. IJuď si vytvoríme (ľalšiu,
vlastnú, pre potreby formalizácie
a algoritmizácie vhodnú definlciu,
alebo preberieme k onkrélllu definíciu od niektorého awora. A ni to
však nie je celkom jednoduché. Ak
by sm e chceli prebrať napríklad def iníciu z knihy M. Michajlova Štýl
v hudbe (Opus Bratislava 1985),
zistili by sme. že definícií je tu najmenej sedem (ako uvádza aj
R. Rybarh' v recenzii knihy- liZ
1511986) a keby sme náhodou za
definíciu chceli považovať každcí
ve/Ll , ktorá sa začfntl slovami "Štý l
je ... ", tak by sme ich narátali okolo
d vadsať. Michajlov. ale aj Fukat
(Sty l- 1/udební l'ťda 2/XX/1983),
Meduševskij (K problem e suštnosti, evoľucii i tipologii muzykaľnyc/1
stilej. Mu zykaľnyj sovremennik,
Moskva 1984) a ďa/šf teoretici, sa
snažia fakt nejednomých definícií
štýlu vysvetľovať z antropologických, psychologických, sociologických a historických závislost( štýlu.
Priklá1íame sa tiež k názoru, že
štýl nebudem e schopní wk skoro
po z nať úplne a analyzovať komplexne, vždy pôjde len o pohl'ad
z jednej alebo niekol'kých strán,
ktorý zostane otvorený pre pohľa
dy z iných strán.
V tomto z mysle si dovolím e pristúpiť k úvahám o m ožnostiach potftatového rozlišovania štý lových
príznakov.

nických funkcii Ta S v mo/ovej tólline Michajlov).
Príkladom faktúrového štýlového príznaku sú napr. v romantických klavírnych skladbách v ľavej
ruke ako sprievode rozklady akordov vo veľkom priestore.
Napokon sa zastavfme pri štýlových príznakoch m elodických.
Melódiu mož no analyzovať z viacerých htadfsk. Rozderme si ich na
dve základné:
l. hľadisko celkového výzoru melódie, teda htadisko melodickej
línie, jej vrcholov a sm erovaní;
2. hľadisko
zloženia
melódie
z jednotlivých intervalov ako
krokov a skoko v, a ich smerovaní a kombinácií.
Príkladom potftatového prfspevku k štýlovej analýze m elodickej línie je analýza melodických
úsekov, vybraných z Haydnových
symfónií podľa Hobokenovho
zoznam u. Analýza vwikla aplikáciou metódy FIS (Ľ . Ballová: Totožn osť a podobnosť melódií,
Opus 1979) a po jednoduchom .štatistickom spracovan( priniesla liapríklad takéto nové poznatky:
82, 85% , teda prevažná vät.šina me-.
/ódií, má len jeden vrchol; 73, 23 %
melódií sa zatína stúpaním (smeruje nahor); 82, 12 % m elódií má
ambitus (vzdialen osť medzi najvyšším a najnižšfm tónom m elódie)
menšf alebo rovný oktáve mď.
Príkladom štýlovej analýzy
z hľadiska melodickej stavby intervalových krokov a skokov, ich
smerovaní a ich kombinácií, je
projekt F. T. Hofsteuera (The Nationalist Fingerprint in Nin eteemh
Century Romantic Chamber Mu sic, in : Complllers and Humanities
1979, str. 105-119) , ktorý sa snaží
potvrdi( alebo vyvrá tiť hypotézy,
týkajúce sa národných štýlových
prfznakov v romantickej kornom ej
hudbe 19. storočia. Awor vyšiel
z troch hypotéz:
l . z hypotézy o závislosti podobnosti kompozit ných poswpov
podľa národného štýlu;
2. z hypotézy, že exislllje zreteľná
podobnosť medzi m elodickými

štý lovými prfznakmi vo francúzskej a nemeckej hudbe;
3. z hypotézy o výraznej odlišnosti
v melodických poslllpoch ruskej
komomej hudby 19. storočia od
teských, 11emeckých a fra ncúzskych romantických komorných skladieb.
Hofsteuer si stanovil v projekte
6 klasifikačných fáz :
a) podl'ct využitia rôznych veľkost(
jednotlivých intervalov,
b) podl'ct dvojíc intervalov,
c) podľa trojíc intervalov,
d) podl'a sm erovania jednotlivých
im ervalov,
e) podľa smerovania dvojfc intervalov,
f) podľa smerovania troj fc intervalov.
Na ďalšie spracovanie wkto rozobratých melodických lfnií si autor zvolil štatistický test x-kvadrát
závislosti a porovnal vrcholné ruské, teské, nemecké a fran cú zsk e
romantické sláčikové kvartetá.
Podla výsledkov potvrdil prvé dve
hypotézy, hypotéza tretia sa ukázala nepresnou, pretože medzi ruskou a teskou hudbou sa v oblasti
intervalovej stavby melodiky ukáz ali výraznejšie podobnosti. Awor
sa spomínanou metódou analýzy
dostal i k ďalším novým poznatkom.
l . Rusk é a teské romantick é melódie sú charakteristické t astými
zmenami smerovania línie, kým
nem eck é a francúzske prevažne
zachovávajú smer.
2. Ruská a teská melodika je stavaná skôr z vätšfch intervalov,
francú zska a nemecká wkmer
výlutne z kombinácií sekúnd
a tercií.
Všetky spomen!llé možnosti Madania štýlových prfznakov zatiaľ
mali spolot ný jeden postup. Najprv sa definovali vlastnosti priznaku (rytmický model, harmonická
funkcia, intervalová kombinácia)
a potom sa hľadala prítomnosť,
resp. neprítomnosť tohto príznaku
v k onkrétnych skladbách. Teoreticky by však mal byť mož ný
a možno i žiadúci aj poslllp iný.
Hľada( vopred neurtený poswp

tr jeho opakovanie resp. zmenu,
bez určenia jeho konkrémych
prvkov alebo konkrémeho rozsahu . l nát povedané, hľadať, ktorá
kombinácia ti už rytmických hodnôt, m elodických, harmonických
alebo iných posl!lpo v a koľkokrát
sa v skladbe ti skladbách vyskytuje.
Tu bude z rejm e hlavným problémom formalizácia a algoritmizácia
takýchto spôsobov hl'adania, pretože toto hľadanie treba upresniť
a formalizovať iným spôsobom,
než je rozsah a popis prvkov.
Podľa predchádzajúceho srne
dospeli k záveru, že potí/at zatiaľ
nie je schopný komplexne rozlišovať hudobný štý l (pokiaľ jeho charakteristika zahŕlía i vopred neurtené hudobné tvary, a výrazové ti
obsahové vlasmosti), je však
schopný pomáhať ho ro zlišovať vyhľadávaním štruktúrnych štýlových prfznakov. V tomto zmysle
môže byť útinným pomocníkom,
ktorý
- ušetrf t ás a netvorivú prácu,
- pou žije rovnaké kritériá na všetky analy zované skladby, teda
prispeje k určitej objektivizácii
štýlovej analýzy a nedovolí rnuzikológovi si nevšimnút' niektoré
fakty,
- umožní spracovať ľubovolitý potel diel v ľubo voľnom požadovanom rozsahu formalizovaných
štruktúmych štýlových príznakov.
Michajlov napr. konštatuje, že
úplná charakteristika skladateľov
ho .l'týlu si vždy vyžaduje, aby sa
brali do úvahy všetky žánre a všetky jeho diela, pretože iba pri takorn/o prístupe sa môže ukázať, že
typické t rty jeho štýlu sú trochu
iné, ako sa zdalo na prvý pohľad.
Potom teda treba jednak spracovať všetky skladatel'o ve diela vrelevantných štý lových prfznakoch,
jednak tieto skladby porovna( s ostatnými všetkými skladbami jeho
súčasmfkov, aby sme mohli odlíšiť
príwaky typické pre celý historický štý l, pre smer ti národný štýl od
príznakov, typických pre skúmaného skladateľa. A tak sa nám ana-

lýzy a porovnania nesmierne
Zllw ožia.
Prfklad:
V súpise Bachových diel u J. Zavarského (Monografia J. S. Bach,
Praha 1985) podľa BWV má po·
sledná skladba tislo 1087. Teraz sa
pokúsime o odhad, koľko hodín
práce bude daná kompletná štýlová
analýza Bacho vho štýlu len z hľa
diska štrtlktúmych štýlových príznakov, vyžadoval'.
Skúsme prijať predpoklad, že 110
takúto analýzu jednej skladby potrebujem e priemem e 180 minút
práce ("priemerne" vyplýva zo
skwotnosti, že napr. analýza invencie zaberie oveľa menej času
než analýza napr. Matúšových pašil). Pritom za formalizovatefné
štruktúme prvky, v ktorých budem e hľadať štýlové prfz naky, budem e považovať prvky - melodické,
rytmick é, harmonické, faktúro1•é,
stavebno-proportné a tiet ich rôzne kombinácie. Ďalej skcísme prijať predpoklad, že na analýzu a
porovnanie je nám dostupná tvorba dvadsiatich Bachových stítasní·
kov pot tom cca 1000 skladieb.
Nech teda spomenwá analýza
jednej skladby trvá 3 hodiny. Na
takúto analýwiJachovej tvorby bu·
de potom potrebných 1087x3hodín
práce, teda 3261 hodín a na tvorbu
jeho sú časníko v 3000 hodín, to je
spolu 6261 hodfn. teda asi 3 roky
práce.
K určeniu typických príznako1•
Bachovho štýlu je však potrebn/
nielen štýlové príznaky hudby jeho
stítasnfkov popfsať. ale ich tvorbu
i p orovnať s Bachovou. Je otázne
k oľko tas tt by si vyžiadalo ešte toto
porovnanie.
Pre naše ú tety však dolná hrani·
ca 3 roky postačuje na to, aby sme
zatali u važovať o pomoci počlta·
t a. Ak sa nám podarf formalizol•a(
a algoritmizovať spomína11tí šrruktúmu analýzu štýlových prizna·
kov, prakticky niet viitiích prekážok. aby 3 roky ľudskej práce nt·
spra vil počítač za (povedzme)
48 hodín potftato1•ej práce.
A m ožno, že sa pritom doZI'itmt
i nieto nové, neočakál'fmé.

