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Na margo piešťanského stretnutia 
Nikto neprehral ... 

A utobus dobieha k olónu, ktorá sa vy tvorila 
w kombajnami smeruj tícimi do centra Pieš
t'tm a ja tak mám dostatok ťa su lis tovať r bul
letine vydanom k Med zinárodným interpre
tai'ným k urzom . oprášiť si niektoré základné 
údaje a skontrolovať si rwchyswné otá zky . 
Kurzy prebiehajtí o d 16. jríla. ja prichádzam 
dvadsiatehosiedmelro, to wamená tri dni 
pred ukonť!ením. Mys/fm si. že je to ideálny 
t as na to, aby som sa nenápadne .. votrel" do 
toho najlepšieho. vrclroliaceho a na niekoľko 
desiatok metrov magnetofónového pásu uchy
til asporí torzo z toho. tlm žilo vyše sto m la
dýclr hudobníkov dva týždne. Piešťany temer 
vôbec nepoznám , štvrt'lrodink a mi však swtí 
na to. aby som sa ocito l nieko /'ko m etrov od 
slrdohného vchodu do Domu umenia a uve
domil si, ie už som v tom . Zo d verí vychád za 
známa tvár, vzápiití sa k nám pridáva hanbli
vo vyzerajtíca dievť!ina a už sedfme na laviť!ke 
a rozpriadam rozhovor. Z o tvoreného okna 
vrchného poschodia rlám k tom u newámy 
dievtenský hlas spieva prekrásnu áriu Marga
réty. 

Peter Pl'ldauf. äen pmžského Operného 
štrírlia NTJ od •w•·~>j .II' ZÓIIJ' i tien ~ríbomna
šej Komom ej opery S F (síce na po l tiviizkrr , 
ale predsa), mi s nadšením rozpráva o práci 
profesora Ilju Josifova. k torý vedie operný 
kurz. Veľa o rlom potu/už predtým a preto 
vsadil. Niekoľko viet staN na to, aby som sa 
ubezpečil. te sprá vne. Cíti sa dobre. m etó da 
mu pomáha, niektoré veci vidf novými ohrm i, 
všetko pochopiteľne ukáže at t as. Spokojná 
sa zdá byľ i jeho p riate/'ka z N DR / Ike Win
klerová. sólistka Postdamskélro divadla. kto
rá clrce pro~·tredn ícti 'OIII tohto bulharského 
pedagóga vnik111íľ do tajov wlianskeho spie
vania. Je to u ž jej štvrtý leiii)Í kurz . má teda 
možnosť porovnávať, ale je spokojná. Dobré 
znamenie. Spokojní srí do tretice i man želia 
Ďuriačovf - i ked' na ro zdiel od predošlej 
dvojice vedeli, čo iclr ('aká, s prof esorom l osi
Javom sa poz najtí d/lršie. vlastne iba pokrať!u
jrí v už predtým začatej spolupráci. 

A to som u i tí plne pred ve/rodom . aby som 
sa celkom nečakane stretol so stále usmiatou 
docentkou E1•ou Blalrovou. Vidfm . že 111 nie 
je i'asrr nazvyš a preto a/ti na okamih nevá
ham. stláčam Pltty a už sa doz 1•edám , že tí z ka 
spolupráca pedagóga zamerané/ro na o táz ky 
i11tepm ácie a lrlasovélro pedagóga (v tejto 
osobe vystrrpuje práve pani Blahová). je uréi
té 11óvum. s k torým sa nestremete mri v Salz
burgu a !Il i' Siene. Zaujímam sa o ríroverí frek
ve!ltan/01' a s prekvapenfm poóívam . i e roz -

diely sú veru z naó ré a mno lrí sa teda an i po
riadne k interpretácii, teda akejsi hudobnej 
nadstavbe vóbec nedostanú. Srí radi, keď sa 
prelrryzmí niektorými základnými technický
m i problémami. Tieto slová sa plne po tvrd ili 
na m ed ziposclrodf, kde vie/fm stáť dve upla
kané speváčky. ktoré mi dovolia zapnúť m ag
netOfón ( dodatoť!ne m a poprosili, aby som ich 
m ená neuvádzal) a po niekoľkých slovách sa 
m i vybavuje odvrátená tvár vrcholného ume
n ia - roky tvrdej práce. odriekr;nia a nejedné
ho boja za stratené sebavedomie. - Tri roky 
mi to Wo, všetko bolo ,. poriadk u . všetci mi 
hovorili. aké je to výborné a zrazu som zisti
la, ie všetko rob fm zle. - Strašne som clrcela 
robiť opem , ale teraz som to rd vzdala ... ja 
som sa z to /ro skoro nervovo z rútila ... Diev
ťatá sa nešikovne snažím rozptýliť. ale cítim. 
ie s týmto problémom sa budú musieť vyrov
nať sarné. aj ked' zo ~·rdca im želám , aby sa 
koneť!né rie~'enie priblft ilo k pôvodnému snu. 

A j Magdaléna Hajóssyová, ktorá spolu 
s E vou Blahovou pracuje v triede koncertné
ho spevu . je 11a odchode. aby stihla dohod/Ili 
tú schôdzku . Venuje mi niekoľko minút na
"Yiek /"11111' ~ • "· .,,. ·rf 1'/i(l(illli mi•1rí•o ,,; hn/o 
'nesk oro. Som jej ; a to ;, d'ačný a pre/U sa srta
ifm byť éo najsrručnejH. 

Bezprostredne pod pojmom smrrtného zá
ž itk u spred triedy nadlrad z ujem problém IZI'. 

vokálnych škôl a opiiť sa pon•rdzuje známa 
pravda, ::e m edzi českou a slovenskou v.Ý
uť!bou dosť ve/'ké rozdiely a preto srí to prá
ve dievéatá z Pra/ty a !Jrna, ktoré s prekl'tlpe
n(m (niekedy i nemilým ) zisťujú, že na s1•ete 
srí aj iné veci. než sa uéili ony . Jedna vec je 
v~'ak uvedomenie si prohlému, dmhá. spravi
d la ťažšia. je ridenie. Rozdiel ,. úrovni po
clropitelirr nie je iba medzi česk)ími a sloven- · 
skými .(tudentmi. nevyrovnaná je aj trojica 
pol'ských §tudento''· určité p roblém y má aj 
Ameriť!wrka ž ijúca v NSR. L ajulia Hill Sei
denbergová. To však nebráni tomu. aby mi 
o kurze hovorila s úprimným nadšením a ''ie
rau . i e v krajine. kde tol'kí speváci urobili 
svetovú kariém. je sa i'o mu ruw6ť. /)alšia 
frekven tantka, Natalia Migo ,•iéová : Ukraji
ny, je naopak zo spevákov l ' Piešťanoch jed
nou z najvyspelejJích a najríspdnejHclt. preto 
sa môže venowu' u l t'isto interpretaéným pro
blémom. otázkam štýlu nem eckej barokol'ej 
a klasicistickej hudby. Ro1'1111ko dobre je na 
tom naša Bo žena Berkyol'á, ktorá si 111 .. opra
šuje" piesríový repenoár chystaný rw pre
It/iac/ku v Trenť!ianskych Tepliciach . 

A ž po absolvovaní rozhovorov s viacerými 

Prof. Milo§ Jurkovl~, zasl. um., pri práci s posluchá~om MJ K T. Jáno~lkom Snímka 1\1, Zelenay 
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pedagógmi. ktorí prišli do Pi<•.(ťan . aby sa 
m u r .• •ifi o .II'OjP ~krí.l'l'l 'flSti a po · " arkv. som si 
uvedomil. aký nem enný ale z ároverl .variabil
ný môie byť príswp k organizácii to /ro-ktoré
/ro kurzu. Pani 1/ajóssyová vsadila na .. de
m okratický" spôsob - zaspievajú si všetci -
ale uíro1•erí s odovzdaným po1•::dycltom p ri
znáva, že touto voľbou rta seba .. u-fila" jednu 
hro;:nrí .. búdu" a m á éo robiť, aby za ten m i
n illuílny éas. ktorý na jedného šwdenta má. 
uréila nejakú t{iagnózu. Práca je to zjavne 
tvrdá. ale rta o táz ku. c'i hy p rijala po z van ie aj 
na budúci rok. bez váhania prikyvuje. 

Zostá va mi ešte n iekol'ko k rátkych hodírr 
na ro. aby som doslo va pátral po d'alšíc!t pe
dagógodr (1• Dom e r11nenia srí iha speváci. os
tatní v d'a/Hclr . s Domo m umenia nie práve 
susediacich kútoch Pidťan) . V Ko ngresovej 
hale (111 krali1j rí klaviristi) bude o po l štvnej 
generálk a na ve('em ý koncert. Pom aly prej
dem cez prekrásny park krípel'nélro ostrova 
(posi(l(e/to 1•y dareným i dielami našich soc/rá
rov) a do cieľa m ôj/ro prrtol'lmia vsw pujem 
s nádejou , že 111 z astihnem d'alšíclr pedagógov 
i žiakol'. 

Hádam mi ostalllí nehudú za: liewn·. t e 
mojor1 najviiéšou korisťou sa mal stať umelec
ký riaditel' interpretai'n.ýclt kurzov. Marián 
L.apšwrsk.Ý. A i mi srdce poskoéilo , ked mi 
symparick)í klavirista, cvh'iaci na pódiu pre
zradil, že o clrvíli1 s n fm hude mať /rodinu . Z a 
ten c'as som sa doz vedel, ž e rozprávam so šili
den tom pražskej A M U. Vítom Kovár'om. 
Rozp ráva suverénne, na podobných poduja
tiach nie je i iadnymnová6kom . m lÍ za sebou 
dva kurzy v Gyori. ale pá6 sa mu aj v našom 
k rípe/irom meste. Dokonw 111 vystup uje 
v akejsi kumulovanej fu nkcii - ako budríco
roť!ný absolvent hry na k lavíri .. p iluje" okrem 
iného vlastnú skladbu - má rd za sebou na 
A M U absolutórium kompozície. Bez hanby 
priwávam . i e wám ejší m i je sk6r opačn)í po
slllp. 
Chvíľa strieda cltvfl'u a po niekoľkých ta

kýcluo éasol'ýclr (moje očakávania rraplríujrí
ciclr) rísekoclt som si istý. že na najdô ležitejší 
roz hovor si brulem musieť ešte poť!kať. A ne
mýlil som sa. Našťastie stretám prof. Miloša 
Jurkoviéa. poná!tľajrícelro sa na generálk u , 
ale venuje mi clr vfľu . Ako ríéasm ík (ak t fvny 
ako i iak i pedagóg) viacerých kurzov sa sna tí 
nájsť špecifikum tolrto nM ho. zatial' prvoro
deného. Jelro 1111jviió'iu V)ílto du - a to mi po
tvrdili i ostamí pedagógovia - vidí v m ožnosti 
bezprostredne koncertovať. Temer kaž d)í 
dm/tý detí sa koná v Kongresovej hale kon
cert, na ktorom vystup ujrí najlep.(f f rekven
((lll ti. Poúrs dvoch tý i dríov iclr bolo šesť, z to
lto jeden v Trenčianskych Tepliciach (ako 
dm/rý koncert Prehliadky mladýclr siOI•en
skýclr koncermýclt umelcov). S rírovríou Jill
demo '' je spokojný. rozdiely medzi .. detini" 

Snímka l. Grossmann 

(ako iclr fam iliáme rw zýl'tl) síce vidí. ale ne
myslí, !.e je to chvha považuj!' to :a normál
ll)' ja v. Poclropnelire. rwj1·iac si z ôsm ich za
lrrajrí tí najlepší. A polrľad :: dmlrej strany? 
Vik to rija PolšéikOI'OI'a z Charkova tvrdí. že 
profesor fu rkovi<'! ju narn'i/ /t rat' Mozarta, Ba
cha. Marián Tumer. šwdelll ll. roi'n íka 
VŠ MU si prostredníctvom kurzu predlžuje 
fkolský rok 11 svoj/10 pedagóga. AspoiÍ z m ôj
lto pohľadu. Ten mi I'Šak okamž ite vyvracia 
tvräen ím . že počas t fm ovej práce na kurzoch 
si ť!/ovek vypoéuje mí: ory rra tol'ko vecí 
a spowá tol'ko problematfk, k éomu by sa ne
dostal mož no ani za celé .(trídium. A z rejm e 
nrá pravdu. 

Poäobne sa vyjadmje i d'aWa poslucluíéka 
VŠM U. Ingrid V/aclrym ská . .le violončelistka 
a v kurz e. k torý vedie Josef Podlrortmskl'. si 
so svojím pedagógom azda prehlbuje to. na 
<'!o nel•yšiel éas počas .školského roka. Na ká
ve s nami sedí jej pri(l(e/' Imrich Foty. 1. c' . . ( 111-

denl-l •io/ončelista Leningradského konZ<'t'l'll
tória. Obaja l'eľmi poclll•ttlne a ::asl'iitene roz
právajrí o progresívnej metodike 5\'0jlro učite
ľ(l ( .. l'ýs/edky sa sntdf do.1ialtnuť t.1'm rwjjed
noduchším spôsobom. ne::aoberá sa iba mo
torikou. ale aj psyclromotorikou. 1•.šetko robí 
cez m u ziku" ). A dávam im za pm1•du. ž e 
o tých to veciach nie je 1•ôbec jednoduclré roz
právať. Viac sa o tomto prístllpe doz vedám 
neskôr od samé/ro J . Podlroramkélw. ked !ro 
v rozhovore žiadam ::ovšeobecniť pieľtitnské 
skúsenosti. Na jednej st m ne si poclll'al'uje. ž e 
žiaci srí lw dobne velini nadaní. no zároverí 
musí konštato1 •ať. i e schopnosť vyjadri( toto 
nadwrie pomocou zodpOI'('(/ajtíciclt scltop-
1/0stf už pokrivkáva. 11/avnrí chybu l' idí 
v prej'erovtm í polrybovýclr prvkov, k toré sa 
odtŕhajrí od svojho umelecké/ro ciel'a. suil•ajrí 
sa samotíčelnými a tým bru/ia schopnosť 
umelecky sa vyjadriť. T/rdí. t e uditý sptém 
fixovaných pohybo1• fixuje i Zl'ukový ' '.Ýsle 
dok. alebo ak chcete - rovnaké po/ryby ,·edrí 
k rovnak.Ým z vukovým ''.ľsledkom. (Kto 
z dvihne ttíto lrodenrí mkavim?) 

Zamyslený a profesionálne nenasýten.Í' sa 
vraciam do Domu umenia. aby som tu vylrľa
dal ďalšie J11oje .. obete" . Otf vrtítnika sa do
z vedám , že mám /med dl'ojl/lísobnrí šancu. 
Dole cviéí Halina Czemi•-Stefwíska a lto

re pracuje Toperczer so svojím synom. 
Po 11pozo m ení. te pani Stefwíska sa pri 
svojom každodennom trojhodinovom Cl'iéení 
nedá vyrw'ovať, volím (ako pevne drífam) 
cesiU /'a lr ~'ielto odpom a odhodlane vclrátlwm 
ve/rodom pre tíc'ink ujrícich do k oncermej sie
ne a hned' potom sa rd o dvíja pás ,. mojom 
magnetofóne. 

Na otá:ku , aký pocit IIUÍ z uplynulýclt dní, 
Peter Toperczer bez zawílrmria odpovedá, 
ž e vel'nti äobrý . teho mladí /'udia dostali 

Pokračovan ie na 3. str. 
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Hudobné 
kalendáriu"' 
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1. 9. 1949 unikla Slovenská Filhannónla 
-40.v)·~le 

L 9.1959 vznikol v Prahe Divadelný ústav 
- 30. lýročle 

L 9.18S4 narodil sa Engelbert Humper· 
dlnck., nemecký skladateľ (zomrel 
27. 9. 1921) - 135. výročie 

3. 9.1964 zomrel Jo!leph Man., rakúsk~ 
skladateľ a pedagóg (nar. ll. S. 
1882)-25. \)ročie 

J. 9.1919 narodil sa Wolrgang Rehm, ne
mecký hudobn)· historik- 60. \)T. 

4. 9.1824 narodil sa Anton Bruckner, ra
kllsk)· skladater (zomrel ll. IO. 
1896) -165. ~le 

S. 9.169-t narodil sa 1-'rantišek Václav l\lí
l\8., ~esk) skladatel' (lomreiiS. 2. 
1744) - 395. \)Toč ie 

7. 9.1929 narodil sa Sonny Rollln!l, americ
ký dželm')· hudobník - tenorsaxo
ronlsta - 60. \')Točle 

7. 9.1864 narodil sa Glo,·annl 'febaldini, ta
llan!ik)' skladatd a historik., za. 
meran)· na skúmanie talianskej 
hudby obdobia renesancie (zo
mrel ll. 5. 1952) - 125. \}Tačle 

ll. 9.1714 narodil sa Nlccoló Jommelll, ta
llansk)' skladater (lomrei2S. 8. 
1774- 215. \)ročie)- 27S. \)ročie 

12. 9.1789zomrel 1-'rantišek Xa,·er Richter, 
mk) skladater, huslista, Spe\ák., 
pô!lobiacl ,. l\lannheime (nar. sa 
l. 12. 1709-280. \)~ie)- 200. ''Ý" 
~le 

12. 9.1764 zomrel Jean-Philippe Rameau, 
rraneúnk)' 'ikladater a teoretik 
(nar. sa 25. 9. 1683)- 225. \)račie 

IJ. 9. 1874 narodil sa <\rnold SchOnberg, ne
mecký skladal cr (lomre113. 7. 
1951) - 115. \'Ýf'OČie 

IJ. 9.1924on·orlll Východoslovenské Národ· 
né divadlo (dne!l ~tátne divadlo) 
v Koilclach - 65. v)Tačle 

14. 9.1914 narodil sa Michal Splsak., poľský 
skladater, pred'ita,·ltel' a\·antaard· 
ného prúdu ' pohkej súčasnej 
hudbe - 75. \)Tačle 

IS. 9. 1889 zomrela L:udmila 7.amo~ska, kla
mfstlula akladaterka polskéllo 
p6voda.IU1ia na Slovenska., bo
la ,. styku s významn)mi osobnos
fam! európskeho hudobného ll
vola a zaslútlla sa o jeho pozmih· 
nutle na Slo,·ensku (nar. sa 
r. 1819) -100. '')Tačle 

16. 9.1899 narodil sa Hans Swarowsky, ra
kúsk)' dlriaent a hudobn)· peda
aóg. f.lak A. Schonberga, A. Wc
berna a R. Straussa, s ktorým bol 
\' osobnom priateľstve- 90. \ÝfO
~Ie 

22. 9, 1909narodll sa Václav Dobiái, ~eský 
skladateľ, pedaaóg a orpnlzátor 
hudobného f.lmta., národný ume
lec (lomrell8. S. 1978) - 80. výro
~le 

U. 9.1899mala premiéru opera A. Jh·ofá. , 
ka l'ert a Káäl- 90. výr. 

15. 9. 1924zomrel Karel Burian, ~eský oper
ný spevák., pôsobiaci , . cudzine 
(nar. sa 12. l. 1870)-65. '"ÝfOČie 

19. 9. 1919zomrel Mojmfr Urbánek., mký 
hudobný nakladateľ, od r.l900 
vlastnfk hudobného ,,·davatersn'B 
Edltlon M. U. (nar. sa 6. S. 1873) 
- 70. 'ýročle 

ll. 9.1919zomrel Freclerick Russell Burton, 
americký hudobn)· teoretik a kri
tik., zaoberal sa hudbou amerie
kýeh Indiánov (nar. sa 23. 2. 1861) 
- 80. \jročie 

Slovensk')· llstredný vj·bor SZM a Sloven
sU llstredná rada PO SZM ,. spolupráci so 
ZYizom slo,·ensk)·ch skladateľov a koncer
taýdl umelcov. Slovenským hudobným fon
... Osvetov)m ústavom Bratislava a ONV 
Lu&nee vypisujú na rok 1990 V. ročnfk au
tonkej sáfa!e Pionierska pleseň '90. Sllt'a!e 
sa •Ue zú&stnlt' kaidý hudobný sldadater 
zo SSR s pô\·od11uu, doslar nepublikovanou 
lldadboa. Partitúry a text treba zaslaf v pla
dell exeaplároch do konca tohto roku na 
.. resu PO SÚV SZM, Pražská ll, 815 73 
BntlslavL Skladby nanhnuté odbornou 
porotou odznejú na súťažnom koncerte 
v Lllftncl, v júni 1990. Podrobné lnfonnácle 
u vyhlasovalda súťaie. 

Pochopenie či nepochopenie 
Nerád pfšcm tieto riadky. a le mám pocit. 

že musím zaujat' obranný postoj nielen kvôli 
sebe. ale aj kvôli viacerým mojim priatcfom 
a kolegom. Podráždená reakcia Nade Hrčko
vcj v 16 . čí~ lc HL: (Ohľaduplnosť č i nedot
knuteľnosť) na môj prejav na skladateľskom 
kolokviu v Dolnej Krupej t . r. ma v p'odstatc 
neprekvapi la ; iba potvrdil a môj starý názor. 
že v záuj me ~voj ho subjekt ívneho poh l'adu . 
ktorý sa snažia rudia obje ktivizovať - nieke
dy aj za každú cenu - dokážu ncpochopiť. za
striel. alebo úmyselne prckrlltiť veci . ktoré 
sú ja~né i medzi riadkami. Vše tko závisí od 
etického postoja pisatda . Prfnosy Nade 
l lrčkovcj do tejto našej vzájomnej polemiky 
v~ak nic ~ ll takého druhu. aby z mojej strany 
vyvola li eventuá lnu diskusiu. emám do nej 
chuť z viace rých dôvodov. predovšetkým 
preto . L.c autorka Ohl'aduplnosti č i nedot
knutdno~ti vkladá do mojich list. či mysle
nia výroky. ktoré ~om nevyslovil. resp. nic sú 
mojím prcwcdčcním . Ak má byť pokrivené 
zrkadlo východiskom. potom niet o čom dis
kutovať . A keďže som .. ohl'aduplný a dot
knuteľný" č lovek . je mi z toho všetkého 
smutno a rad~cj sa zriekam konfrontácie 
s nepochopením. 
Naďa l lrčkovít ma stavia pred ve rejnosťou 

do čudného svetla - z celého jej č lánku jasne 
vyplýva . že som zarytý konzervat ívec. tradi
cionalista . sá m so sebou .. nepochopiteľne 
spokojný" - div nic malomeštiak. Okrem 
iného som napríklad j cČin ým z tých. ktorí nic 
sú ~chopní hovoriť na úrovni o tvorbe svojich 
ko legov. čo vy~vitá spojením poslednej vety 
prvého od~cku jej článku a prvej vety druhé
ho odseku ... Ďakujem" Nade Hrčkovcj za 
toto kon\ ta tovanic. hoci možno ~ama dobre 
vie. L.c mám vštepenú zá~adu ne hodnot ii. ne
krit izovať die la mojich kolegov na verejnom 
kolokviu . Potom \Om vraj povedal . ako keby 

acfa Hrčková vo w ojom Pokuse o di agnózu 
hl<ísala ..... hczohl'adnosť voči prehliadke 
a našej s t1časncj hudbe". čo samozrejme nie 
j e pravda . A ďal ej - je rozhorčená nad tým. 
že trh<im cscjistiku na kúsky. To je skutočne 
smiešne a je to naviac nezmyse l. už vzhra
dom k tomu . že si dobrt'1. prenikavll esejisti
ku mimoriadne cením a považujem ju za jc.d
nu z najmíročncjš ích disciplín umeleckej kri
tiky a publicistiky. Ibaže výroky v escjistic
ko-kri tických fonn;ích tiež pod lichají1 do 
značnej mie ry logike. ..Ďa kujúc" Nade 
H rčkovcj za upozornenie o mojej ncschop
no~ti rozl[~iť paradox a mctafqru . rád jej 
prizn:ím schopnosť rozvinlli vážnu i zábavnú 

.. hru" so slovami . no o pisovaná .. dialektická 
hra" s oh ľaduplnosťou a nedotknuteľnosiou 
ma ncpresvedčuje. Pre mňa je ohraduplnosť 
kvalitatívne iným pojmom než nedotknuteľ

nosť a ich teoreticky možné pojmové dotyky 
vyúsťuj ti niekedy do prázdnej hry so slovami. 
čo sa stalo aj Nade Hrčkovcj. 

Z mojej o tázky o izolácii a uznvretosti slo
venskej hudby ako špeci fického problému 
( ..... je ozaj takou traumou našich hudob
ných umelcov'!") sr.ravila Naďa Hrčková 
tvrdenie . že pre mňa i pre iných skladateľov 
nie je izolácia a uzavrc tosi problémom 
a traumou. a takisto že je to mojím presved
čením . Opäť to nic pravda - hoci pojem trau
ma som použil. a le vnútorne s ním nesúhla
sím - takže mi Naďa Hrčková nemusí .. závi
dieť" toto presvedčenie . 

Problém .. desaťročí" a môjho .. vrcholného 
skepticizmu" - vedome som nadsadil tento 
problém budúcnosti slovenskej hudby. Po
rovmívanie s inými verkými svetovými hu
dobnými kultúrami mím prezrádza . že slo
venská hud ba ako ce lok - napriek jej znač
ným nesporným úspechom a hodnotám - je 
ešte mladou kultúrou a že potrvá trochu 
dlhšie. kým sa dostane do povedomia a ob
jekt ívneho ocenenia sveta ako zrelé. vcl'mi 
vyspelé etnikum . To nic je ot<ízka optimizmu 
či pesimizmu . V tomto zmysle je moja skepsa 
skôr kri tická re flexia - oprávncn:í a stojím za 
ňou . 

Je tu poruke veľa problémov. o ktorých by 
sa dalo diskutovať. a le opakujem ešte raz . 
zriekam sa na tomto mieste diskusie . Dalo by 
sa hovori ť napríklad o Hrčkovcj in terpretácii 
div;íckej a avantg<trdncj hudby. pre mňa stá
lc nejasnej . napriek dvojnásobnému vysvet
leniu . ďalej o pojmoch .. byť v norme" a .. ne
byi v norme" (t.j . buď-alebo) . čo je v pod
state mechanickú. nedialektická expl ikácia 
umeleckej tvorby a ~týl u . 

K môjmu tzv. zbytočnému presvcdčovan iu 
čitatdov i zbytočnému sebapotvrdzovaniu : 
Nechcem presvedčovať nikoho . tým menej 
dotknúť sa suverenity Nade Hrčkovej. Seba
potvrdzovať však budem i naďalej - myslím 
si. že skladate lia : ktorí to s tvorbou myslia 
v{cžnc. potrebujt'1 neustále scbapotvrdzova
nie a sebakontrolu - bez tohto redundantné
ho momentu by sa mohl i post rácať v rôznych 
labyrintoch. 

Nakoniec tri stné vrcholy čl<inku Nade 
Hrčkovej. Napr. Naďa Hrčková tuší. že ju 
..... potajomky upodozrievam z nadŕžani a tej 
druhej - (t. j . avantgardnej hudby)- alebo 

MOZARTOVA SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
Cdo~t,itna ' I'H:\;Íl:ka , (l (ut MoLartuva Praha . 

ktorej '"poriadatdom a ge>tororn je Symfonický 
<ll'che,tcr hlavn~ho me'ta Prahy FOK. >a tento rok 
uskutočni l a už po treli raz (od 27. 1\. do 2. 7. ll)~l)) 

a poče t prihilí>ených v I<Hnto ročníku (-It\) 'vcdči 

o tom . že"' čoraz viac do, IIÍVa do povedomia mla
dých ' pcv;íkov. .íročnosi intcrprei<Íl'ie Mozarto· 
vej vokúlno:j 1vorhy však v poslednej f;íze prípravy 
mnohých adeplov odradila . wkžc na ' úiaži sa napo
l.on 7Úča,tnila len polovica prihhbených. Silnú kon
ku rcm:ia a vv">k:í umclcck<i úrove1i hola tentoraz v 
žen,kej kat~g<Íri i . Do fi n:ílc " ' prebojovalo spolu 
piii ii en a d' aj a muži. ktorých v Smetanovej ' ie ni 
Oho:cného domu ' prev;ídtal Symfonický orchester 
hl. m. Prahy FOK ' dirigentom Bohumilom Kulín
skym. 

V mub kých hla•och sl obaja finalisti odniesli 

111 . cenu: Dalibor Tola~. s<llista Scátneho divadla 
v Ú>IÍ nad Lahcm príjemným barytónom peknej 
miikkej farby interpro:loval ;íriu Grófa Almavivu 
z opery Figarova svadba, Oldŕ ich Kŕíž, sól ista Ko
mornej opery v Prahe. predniesol áriu Guglielma z 
opery Cosi fan !litle. 

V ženských hla,och III. co:nu obdržali ' opranist
ka Larisa Molnárová, t. č . '<íli, lka opery v Meinin
go:nne v NDR . ktorú siliažila 'áriou Elvíry z opery 
Don Giovanni a Mili, tb ND v Prahe Veru Nováko
vá ('uhretný sopr;ín ) za :'!riu Servi l ie z opery Titus. 

Druhé ceny získali Da~emar Vai\káiO\'á (kolora
túrny " 'pran) Komornej opery Praha 
' hril;ultne zvl;ídnutými mírocnými koloratúrami a 
fnízovaním v :'lrii Kráľovnej noci z Carovnej flauty 
a 'oprani, lka Eva Senlglová. •<llbtka Komornej 
opery v Br<Hi>lave. ktorá výhorne zvlúdla úriu Fior-

Dvaja majst ri husH. Národni' umelec Bohdan Warchal v prlalel'skom rozhm•ore s jubllujúclm národným 
umelcom Jozefom Su kom Snfmka A. Palacko 

voľajakým .. izmom" a technikám . .. " Týmto 
výrokom . ktorý som od nej nečakal. ma ne
chutným spôsobom stavia do pozície akéhosi 
ideologického kádrovčíka zo starších čias 
( .. pozor na - izmy!"). Toto tušenie je tak ab· 
surdné a šokujúce. že ma zbavuje možnosti 
obrany. Ďalej: Pri svojom .. krajnom skepti
cizme" som vraj až .. nepochopiteľne spokoj
ný" - ako keby umelec. ktorý to niekam do
tiahol a ktorý vie čo chce. mohol byť spokoj
ný- č i už sám so sc~)OU alebo so svojím oko· 
lf m' 

Myslí to vážne Naďa Hrčková s tým. že 
u nás existuje nedostatok príležitostí pre 
tvorbu? 

Z nasledovne citOvaných viet vysvitá. ako 
keby som bol už na jednom z posledných reb
ríčkov vývojovej progresivity slovenskej 
hudby ( ..... Ivan Hrušovský ... je až nepocho
pitefne spokojný ... Izolovanosť nic je prob
lém. Nehrozí skostnate nosť a anachronizmus 
a a ni prastará faktúra a zrejme ani žiadne ne
duhy. Niet monotónie a ni staronovej progra
movosti . Nekonečné zdôrazňova nie tradície 
nie je problém a naopak. ako sa ukazuje. eš
te ju treba obraňovať a donekonečna opako
vať. že bez tradície ... atď ... " ). Skutočne 
..kolegiálne" . Naďa Hrčková sama dobre 
vie. že v súvise so mnou to nic je pravda a na· 
priek tomu mi prisudzuje niečo . čo je mi by· 
tostne cudzie. čo nesúhlasí s moj ím mysle
ním a čo som ani nepovedal. Išlo jej však len 
o to . aby svojím .. kriticko-~sej ist ickým po
stojom" dokázala nado mnou prevahu. 
A napokon. v r[ímci grad;ície . dochádza k ex
cesnej korune . že - v súvise so mnou -
..... niet sa zrejme ani o čo usilovai . veď je 
všetko v najlepšom poriadku". 

Co na záver ešte povedať? Azda len to. že 
som vo svojom prejave trochu nešťastne for
muloval výrok. že Naďa Hrčková postuluje 
ako istú podmienku festivalu súčasnej hudby 
absenciu ohraduplnosti a ncdotknutcfnosti
čo samozrejme nic je pravda . Týmto sa jej 
ospravedlňujem . 

Ak Naďa Hrčková končí svoju Ohradupl
nosť či nedotknuteľnosť tým. že som ju ..... 
žiaľ. nepresvedčil... ani trocha nepotešil 
a nepredchol optimizmom". musím aj ja 
konštatovai. že ma ona presvedčila - ale 
o svojej schopnosti vyvolávať konflikty a ne
dorozumenia . O .. prcdchnutí optimizmom" 
po tom vše tkom však už: nemôže byť ani reči. 

IV AN HRUŠOVSKÝ 

díligí z opery Cosi fan cuue. Jej hlas je vzácne vy· 
rovnaný vo v~etkých registroch. má potrchnú nos· 
nosi :1 ľahkosť v koloratúrach i svietivé výSky. Jedi
né prvé miesto v súl'aži sl odniesla sólistka Státnej 
opery v Berline, Dagmar Pecková za rondo Sexta 
z opery Tllus, ktorej výkon hol tedmicky i umelec· 
ky najvýraznejSi. Porota 7.a účasť v druhom kole 
udelila čestné uznanie S. Procházkovej (Komorná 
opera Praha). H. Jonášovej (St:'!tnc divadlo Ústí 

· nad La hem). H. Grospietschovej (štipendi>tka 
SHF) a E. S11dloi\ovej (profesorka žilinského kon· 
zcrvutlÍria) . V. hudúcorn kulcndt1rnom roku 1a 
okrem Mozartovej Pruhy. ktoní je za tia ľ jcdimí 
mozartovskú vnk<ílna súútt na svete. uskutocni 
v Prahe aj 2. okolo súťaže k 200. výrociu smrti 
W. A. Mozarta Európa pozýva mladých mozartov· 
ských spevákov celého svelo, realizovamí v 1polu· 
prúci ' UNESCOm . ktorej finúle hude v roku llJl!tl 
vn Viedni. 

EVA BLAHOVÁ 

Začiat kom augu'ta >a v plnej tvorivej sile dotil 
Scside•i<llych narodenín národný umelec Jostf 
S u k . Rodinné prostredie mu dalo tie najlepšie 
predpoklady pre rozvoj jeho mimoriadnych danoM i 
pre hru na husliach. Bol žiakom najlepších čc1kých 
husľových pedagógov. v detstve Jaroslavu Kocitina. 
na konzervatóriu N. Kuh:'lta a K. Snehergra. na 
AMU M. Hlmu\ovej u A. Plocka. 

V intepretačnom husľovom umení J. Suka su 
snúhiu nujkpšie tradície českej husľovej školy. na 
z;\ klade ktorých sa v priebehu duiSích rokov formo
valo jeho individu;\lne a jedinečné interpretačné 

maj•trovstvo. 
Su kova hohat(l koncertmí čin nosi. ci UŽ ako s<íli,.. 

tu Co:• kej filharmónie. člena rôznyd1 komorn)ch 
z<lrutcní. je ne,mierne roz•iahla a dohre zmíma hu· 
dohnej vcrejno, ti . Sukovo interprelačné umeni<: 
holo mnohokrút olici<í lne vy,oko hodnotené v hu· 
dohnom svete. Poznajú ho vari na vktkých lonU· 
nentoch wcta ako jedného z najlcpMch hu,li\10> 
20. storoč ia . S jeho umením sme mali možm"i n-1· 
mi čusto sa stret.ívai aj na našich •loven>l.ýl·h kon· 
ccrtných púdi;ích. hlavne v Bratislave v Slm·cn\kCj 
filharmónii a možno povedai. že jeho hra tu zanc· 
chula si lný vplyv a jeho osoh nosi hmle dlho zdn~ii 
hudohnú hist<lriu n:íšho hlavného m"ta. Za 1rvalé 
obohacovanie n;írodnej kultúry vynikaj úcimi vý· 
kon mi v ohh1sti husľovej hry hol v roku 1~77 Je..: 
fov i Sukovi uddený ti lul mi rodného umde<i. 
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Na margo piešťanského stretnutia 
Nikto neprehral ... 
Dokončenie zo str. l 

mnotstvo nápadov, návodov. A to i napriek 
tomu, te ide svojfm spósobom o rýchlokurz. 
v ktorom sa nedá ísť do detailov. (Sktísil to 
iba raz a po pol hodine zistil. te je v treťom 
riadku.) Ani 111 nie stí frekvemanti rozdelení 
IU/ aktívnych a pasívnych, počas štmástich 
dní sa ujde- aj keď nie rovnako - na kat dé
ho. Výsledok?- U niektorého návod, ako od
strániť tie najviit'šie nedostmky (napr. inštin
ktívna, naprosto neplánovaná pedalizácia) , 
u iného, vyspelejšieho, pestovanie analytické
ho pohľadu, schopnosť skladbu si vopred 
pripraviť. A najväčšie prianie Petra Topercze
ra? Aby toto novorodeniatko rástlo tak tíspeš
ne, ako tíspešný bol jeho vs111p do t ivota. /\by 
si kurzy i po d'alšie roky udrt ali IIÍ tírovetl. 
J..rortí 111 im flodarilo .. naltndit· na :aéiarku. 

Ak parafrázujem tvrdenie, že duša 
sidli všade, ale ju nevidno, nevdojak to 
vzt'ahujem na dušu piešt'unských inter
pretačných kurzov - Mariána Lapšan
ského. Jeho meno sa mihlo temer ,. kaž
dom rozhovore (na každom mieste podu
jatia), fyzicky ho zasJihnúf však nebolo 
akosi možné. Napokon (kto hl"adá, náj
de), ho "pristihnem" pri výdajnom 
okienku, kde čaká na večeru a niekol'ko 
d'alších nasledujúcich minút bdelo strá
žim východ z jedálne. Vytúžený okamih 
vAak nenastal ani potom, ani cestou v au
te na večerný koncert, došlo k nemu 
vlastne na etapy, počas vystúpenia jed
notlivých účinkuj'úcich (po doznení po
sledného akordu každého č isla bral 
umelecký riaditeľ kurzov na seba fun
kciu inšpicienta). Ak si dnes púšfam na
hrávku nášho rozhovoru, mnohé odpo
vede lovim z tónov Prokofieva, Vivaldi
ho či Donizettiho. A tu je výsledok ... 

* * e Kedy a ako sa zrodil ná pad usporiadať 
Interpretačné kurzy a koľko času ste potrebo
vali na jeho realizáciu? 

- Zhruba pred 4-5 ro kmi a vyšie l z pro
stredia sól i~tov Slovenskej filharmó nie. Hľa

dal som a našiel podporu u dr. Ladi ~lava 

Mokrého a tak zakotvil tento záme r pod hla
v ičkou H udobnej mládeže SF. (Samozrejme . 
nešlo by to bez súhlasu a podpory Minister
stva kult úry SSR .) Hľadali sme aj netradičné 
formy spolupráce , napríklad s hospodársky
mi organizáciami . ktoré by mohli pomôci . 
ale i SZM , Inchebou . SHS. Totiž iba také to 
netradičné zoskupenie pomôže zdolai pre
kážky a bariéry. ktoré stoja pred každým no
vým podujatím. Išli srne na úplne ncprebáda
nú pôdu . všet ko bolo treba vymyslict'. v~ctko 
hned' od začiatku organizovai, napr. od výš
ky zápisného. na kto ré boli potrebné rôzne 
povolenia atď. Uk<ízalo sa . že každý iná svo
ju sfé ru vplyvu a takéto veľké podujatie .:asa
huje nielen rezo rt kultúry. ale napríklad za 

Marián Lapšanský Snímka l . Grossmann 

promcdic kúpeľov i MsN V Picšiany. Znncd
hatcl"né nic je samozrejme an i mate riálne za
bezpečenie . Je to pomerne dra hý .. špá~··. aj 
ked kurzy celkove vyjdú lacnejšie ako jedna 
televízna inscenácia. 
e Aké najväčšie prekážky stá li pri prak

tickom uskutočnení myšlienky kurzov? 
- Hlavne to. že sme ju rea lizovali amaté r

skym spôsobom . nemali sme profcsionúlny 
sekretariát. č loveka . kto rému by som mo ho l 
niečo nariadii. Ja môžem ľudí len prosi i . 
VSetko je to postavené· na osobných V7ia 
hoch, osobných kontaktoch. ZatiaL Jedno
ducho som muse l dokázai . že tak{lto akcia 
napriek v~ctkým problé mom - ~a d ú zorgani
zovai a s úspecho m uskutočniť. Múm dojem . 
že 'a mi to podarilo. a le to nezna me ná. h: ta-

Vzácny hosť, nár. um. Eugen Suchoň v spoločnosti 
doc. Ladislava Mokrého na záverečnom koncerte 

kýmto spôsobo m môžem pracovai ka.ldý 
ro k. Podujatie som pripravoval dva roky. 
z to ho ro k vcl'mi intenzívne a posledný po l
rok to išlo doslova na úkor mo jej práce. Je za 
tým nespočetné množstvo ciest clo Pic\ian. 
vybavovanie. zabezpečoval \om vlastne od 
le te nie k všetko . Predstavte si napríklad len 
rozoslanie 1000 bulletinov. bolo treba robii 
korektúry. zadávat' veci clo tlače. kord po n
dovai s pedagógmi z cudziny. uprc~1íovai ter
míny, pri zmenách bolo treba hľadai n áhra
dy . nepodarilo sa zrcalizovai ubytovanie. 
kto ré už bolo po tvrdené. to znamená ~ tá le 
h ľadať. Bol i chvíle, keď som si už sk u točne 

myslel, že to ne má zmysel. že sa to nepodar í. 
Do určitej miery sme mali šiastie, že ~mc našli 
v picšt'anskcj letnej preplnenej sezóne 
11 0 miest. Ale to by zasa nešlo bez celkom 
ko nkré tnej po moci mestského närodného 
výbo ru. odboru pre obchod a cc~tovný ruch 
a bez pocho penia riaditcl'ky Domova mláde
že. v ktoro m bývame. 

e V akej výške bol stanovený kurzový po
platok? 

- J e to prvý ročník . \ tartovací a tomu zod
povedá doslova sym bolický poplatok . Celé 
kurzy finančne kryje Min i~terstvo kultúry 
SSR z rozpočtu lludobncj mlMcžc. tohto ro
ku teda boli plne dotované. To v~ak nezna
mená. že nebudeme musici .:výW zäpi~né. 
účastn ícky poplato k . poclfa skut očných n<Í 
kladov. kto ré nä m budú znúmc po skonče ní. 
Počítame d okonca s podstatným n;íra~tom 
ceny. A le aj tak to budú ešte stá le jedn y 
z tých lacnejš ích kurzov vo svete. 

e Nemôže sa stať, že z finančných d ôvo
dov budí• uprednosllíovaní "valutovl" frek
ventanti na úkor domácich '? 

- Nic . Z myslom týchto kurzov je aj urči tá 

konfrontácia. nechceme sa uzatvÍirai pred 
sve to m . ldcä lna bude rovnováha . l : l. Ale 
k tomu sme ešte nedospel i. Te nto rok je pre
važná vi.ičšina našich účastníkov. 

e Rozposlali ste tisic prihlášok . Ako s plnil 
počet prihlásen)'ch vaše predstavy7 

- J e reálne očakáva!' IO pe rcent. nä m priš
lo 250 prihl{lšok. z to ho 5mc mo hli akcepto
vai okolo sto. V každom odbore je maximum 
úča~tníkov. ktoré môže pedagóg vôbec 
zvládnui. Dokonca napr ík lad u spevákov je 
tento poče t prcdimcnzovan ý. podobne je to 
u klavi ristov. Z toho po to m vyplýva. že nic 
vše tc i môžu pracovať aktfvnc. 

e Z čoho ste vychádzali pri určovaní kon
cepcie , ako ste robili výber študijných odbo
rov'? 

- Vychádzali sme zh ruba z potreby. Sí1 to 
zá kladné odbory. o kto ré je zúujc m - klavír. 
husle, vio lo nčelo. spev. fl aut a. Chceli sme 
podpor ii zäujcm i o koncertn ý spev. ktorý 
u n á~ ncprckv.itú. podobne je to aj so ~ l áčiko
vými kvarte tami - tam sa nám situäcia potvrd i
la do tej 1111e ry. že zo Sloven\ ka ><l prihl{t,ilo 
iba Moyzesovo kvarteto. pre to sa tento kurz 
u pro feso ra Antonína Ko houta krá til o jeden 
tý7dcií. V budí1cnosti chcmc vc novai viič~iu 
pozo rnos!' i dychovým ná~trojom a mene j 
frekventovaným odborom . napr. harfe. trúb
ke. mal by tu byi pedagóg z USA na marim
bu a bic ie nástroj e. Takže popri stál ych kur
zoch pribudnú vždy t ý7dňové kurzy pre mc
nej frekve ntované nástroj e. 

e Uvažujete o užšej ŠJ>ecializácii'! 
- Zmiaľ si nechceme zviizovat ruk y. pre to

že kurzy sú na zači a tku svojej cxi~ tcncic 
a musia pokryt' ce lú hudobní1 obce. Domnie
vam ~a. že tá c~t c nic je na take j lmwni . aby 
zvl{ldla špecia lizáciu . povedzme le n na jedné
ho '> kladatda . 

Nic všetky kurzy vo svete sú koncipované 
ako tieto picšianské. Tu sme vlastne vytvorili 
taký letný hudo bný t;íbor. To znamcn<Í. že 
všetky odbory, ktoré normálne v bežnom ži
vote nepr ídu až do také ho úzkeho kontaktu , 
tu nie lenže spolu úzko komunikujú . a le 
vzniklo i nieko l'ko príležitostn ých ko mo r
ných zosk upení . ktoré sa prcd~tavili na kon
ce rtoch. ta kže podporujeme i myšlienku ko
mo rné ho muzicírovania medzi mladými ko n
certným i sólistami. Každý by mal o krem só
lovej karié ry rozvíjai aj komo rné muzicíro
vanic. ktoré je potrebné pre osobný ume lec
ký rast. 

e Predpokladá m, že výber pedagógov ne
bol náhodný. 

- C hceli sme hneď o d prvého ročníka na
sad it' vysokú , sku točne medzinárodnú úrovc1í 
a aj keď ná m to vyšlo so zmenami . prcd-.a to 
niveau sme si udrža li . Lebo me ná ako Edu
ard Grač. Ilj a Josifov a lebo llalina Czcrny
·Stc fatí ska sú skutočne medzi národne uzná
vaní umelci. 

e Z rozhovorov s pedagógmi som sa do
zvedel, že určité problémy bolí s výberom po
slucháčov. 

- Tam bolo hl avným krité riom predovšet
kým dátum podania pr ihlášky a potom sme 
museli robii aj výber podra životopi~ov. Sa
mozrej me , že SÍl to viac- menej približné kri
té riá. iclc<í lnc by boli zvuko vé záznamy. ale 
to sa z technických dôvodov nedá zorga nizo
vai ani 7vl{1d nui. Preto budeme v budúcich 
prihláškach ž i adať čo naj podrobncjšic údaje 
o ští1diu . o súiažiach , oceneniach . pedagó
goch . aby sme prij ímali sk utočne le n najlep
š ích . pretože predpokladám. že ako "i tento 
rok . z{tujcm bude vysoko prcvyšova i naše 
možnosti. 

e V reglemente som sa dočítal , že najleJ>ší 
z účastníkov bude vybratý na koncert so Slo
venskou filharmóniou. 

- Všade. kde sa z íde niekoľko hudo bní
kov, nieto e~té sto. sa o bjaví jeden alebo nic
kol'ko vel" kých talen tov . A to je zasa jeden zo 
zmyslov kurzov . nadviazai kontakt s takými 
talc ntmi . nestra ti!' ich zo zrctcra a byi medzi 
prvými . ktorí ich podchytia a prípadne prc
hfbi a spoluprácu s nimi . A my~lím. že na na
šich koncertoch sa objavilo nickol'ko vážnych 
kandidátov na účinkovanie v cykle H udobnej 
m ládeže SF. O všetko m sa rozhodne samo
zrej me až po ukončení a zhodnoteni kurzu . 

Prof. l. Joslfov, nár. um. na koncerte vokalistov 

e Ako vyzerá v tejto chvíli druhý ročn ík'? 
- Myslím si. že všetci zúčastnení . kto rí do

te raz prispe li k priebehu. maj Ll veľký zäuj cm 
v práci pokračova( Domnievam sa. že je ro 
užitočné aj pre C~. štá tne kúpele v Pie~ia
noch . pre nich nesmie rne príiažlivá je naj mii 
forma týchto ko ncertov . normálne by si kú
pele nemohli dovolii u~poriadai také to kon
certy so 14- 15 účinkujúcimi z rôznyc h odbo
rov a navyše L1 činkujt:1cimi na takej vysoke j 
p rofcsionúlnej úrovni . To by sa ned alo fin an-

. čnc zvládnu!". 
Ťarcha zodpovednosti bude vždy na jed

no m č loveku . Ide iba o to. aby mi umožnili 
pokračovai v mo jej profesionálnej dráhe. 
konce rtova ní. uče ní na VSMU . aby ma tie to 
kurzy ncza iažovali až tak enormne. a ko ma 
zaťažovali doteraz. To znamemí . že rozhodne 
budem potrcbovai ce loročne jednu po mocnt:1 
silu . kto rÍ! by sa kurza mi zaobe rala. ale to je 
už o t{lzka mzdových fondov . Tie to otázky 
bude me rieši i po skončení poduja tia. 
Urč ité problém y máme s notovým zahc.:

pcčcním . K dispozícii sú le n tie noty. ktoré si 
doniesli ÍI Ča!>tníci . Keby tu chceli hrať niečo 
mwy~c. alebo vytvori i nejakú komornt"1 zo
stavu . už by bol problé m. V hudúcno~ti bu
deme music i uvažovai o spolupr;íci s niekto
ro u z hudo bných knižn íc. 

Ukázalo sa . že v budúcno,ti bude me mu
~ icť mhi i prí~ncj ~í výber . pre tože napríklad 
11 pedagógov ' pcvu 'a uk{11alo. l.c optimum 
posluc hi1čov. s ktorymi hy mohli akt ívnc pra-

Prof. Eduard Grač, nár. um. pri práci s účastníkmi 
kurzu 

covai. je osem. A tu je 13-14 u jedné ho. 
Podobná s ituácia je v odbore klavír . aj keď tam 
je to o to jednoduchšie. že nic každý mus í byi 
modelom. kurz je užitočný aj pre pasívnych 
posl ucháčov . Vcd cicl"om týchto kurzov nic 
je napoko n p rezen tovať Ílrovcil jed no tl ivých 
í1častníkov. ale ~pô~ob pedagogickej pr{ICC, 
iný spôsob. na ak ý boli zvyknutí. aby mohli 
konfrontoval'. aby mohl i z ískat viacvrstcvný 
pohrad na interprc täciu diel . aby sa naučili 

na vec nazc rai L viacerých .:orných uhlov. 
. Rozš írit' n adhľad posluch {lčov je vúžnym cic
fo m kurzov. 

e Nemôžu vzniknúf osobné problémy, 
konflikty, žiarlivosf pedagógov7 

- Každý osvic1cný pedagóg túto možnost 
len uvíta, pre tože počas viacročnej spoluprá
ce dôjde k určitému utlmeniu jeho bdelosti. 
na niekto ré ž iakovc chyby si do~lova zvykne . 
Nczúčastnc né ucho ovcra lepš ie ~po.:ná prob
lé m. kto rý žiak m{l. T ;í to konfro ntácia sa ne
týka na príklad o tä.wk techniky. Keď je ruka 
a lebo hl as postavená urči tým spôsobom. pe
dagógovia na kurzoch to samozrejme akcep
tu jú . na prvý pohľad vidia . čo sa môže na 
mieste me ni i a čo ncnuí vôbec zm ysel me n if. 
Tu za,ahujcmc skôr clo oblasti výrazu . kde 
naopa k, kal.dú konfrontácia je len žiadt1ca , 
rozvoju hudo bnej osobno~ti mô.lc le n a len 
pomôci. 

e Dospeli ste lu ako klavírny pedagóg 
k nejak)•m zovšeobecneniam? 

- U ume lcov v tejto vekovej kategóri i eš te 
prcvläda preferovanie techn ickej zložky. 
Kurz by ich mal nauči i potlači ť virtuó7nu 
zložk u prejavu. ktorá by sa ma la stat úplne 
'amoacjmou základňou . na kto rej vyrastá 
h udobná vý razová nadstavba . 

* * 
Nikto ncp rc hrú ... prichádza mi na um ná

zov známej te levíznej re lácie. keď scelím 
v neskorých hodinách v Tatrane a blí.lim sa 
k vysvie tene j Bra ti slave. V duchu si premie
tam tých ni ckofko hodín vrchovato na plne
ných uclalosiami a rozmýšľam. ako sa vyrov
na!' so záži tkami . ukrytými na teme r troch 

Karin Borgogno z 1-'rancúz.~ka SÚ\Iredenc \ ledujc 
výklad J . Podhoranského Snímky 1\1. Zclenuy 

60-minlitových kaze tách. Vopred cftim. že 
mno hé zostanú ležať úhorom. Samozrejme 
iba 7danlivo. Lebo aj ich pomoc budem po
trebovať na to . aby bol výsledný obraz dosta
točne plastický. výpoveď pravdivä. Teda 
Lnovu: nikto nepre hrá. V kauLc .. Picšiany 
·xy·· bud e platii rovnako pre pasívnych ako 
i aktívnych : Veni. vidi . vici . . . 

JURAJ DÓSA 
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23. Prehliadka mladých koncertných umelcot 
v Trenčianskych Tepliciach 

Poslanie inte rpreta nadobúda v súčasnosti 
nové dimenzie. Vážnosť jeho postavenia 
v hudobnej kultú re sa upevňuje. Popri úlohe 
spro~tredkovatda skladatefových myslil! nok 
zúčast ňuje ~a na tvorivom procese ako jeho 
partner. Dostáva ~a mu tak plnosť rcalizúcic; 
tríbi sa jeho inte lekt. vytvúra vlastný estetic
ký kódex. Núzor sformovaný črtami svojho 
rukop isu t lmočí dalej poslucháčovi . Hudba 
iijl! iba 1-.l!d' je pnjímaná. ked" rezonuje a keď 
je žiadaná. HJ'adá kontakty. J'udský dotyk. 
poro7umcnic. sti mulujúce spoločné stn:tnu
tia v dialógu. Dnes viac ako kedykoJ'vck 
predtým tvorca \Oiú po otvorenom vzťahu . 

V tej to inovácii je komplexnosť tvorivého 
prepojenia od skladatda cez interpreta . na
~mc rovaného k posluchMovi. 

Východiská k pnslucháčuvi 

Int erpre tačné umenie rast ie. L.iar. nic pria
mo úmerne s úroviíou umeleckého mysh:nia 
posluchúča. Ako aktual i.wvať a priblížil po
~lucháčovi bohatý svet hudby. ako ho v ňom 
orientoval'' ... l trada jú sa nové formy pl!sto
vania a šírenia hudby. Dr;una turgicky i orga
nizačne sa inovujú dlhoroč ué cxistuj(JCc hu
dobné prd1liadky. prehodnocujú sa dotcraj 
~ic poq upy. N(l\ é 1-.oncepcil! sa snažia zachy· 
tit dynamický a dia lektický proces súčasné ho 
myslenia. ll ladajú \a východ i~ká .. . 

Trenčianskotl!plické fórum so svojou 
23- ročnou tradíciou je akciou prcdov~ct kým 
interprcwv a kritikov. Po nickol'kých intcn
zívn)Ch 1ásahol·h 1.0 strany bratislavsk)•ch or
ganiz<ítorov- ZSS KU- sa v minulosti aspoít 
čra.,točnc vylcp~ila náv~tcvnosť a 7apÍiíal sa 
pr ic, tor dejiska koncertov K úpel" ná dvorana. 
V wačnq rnil!rc k tomu prispieva doznieva
juci let ný hudobný fes ti val. Na otváracom 
1-.onccn e prehliadky sa stúli fcs tivaloví n{t
vštcvníci majú mol:nosť strctn(r ť s mladým 
sólistom. ktorý ich tiž neraz presvedči l a bol 
stimul<ítorom návštevy ďal~ích podujat í. Pri 
~tral'<r!Jit:om ~a \·ýchovnom aspekte zo strany 
školy. posluchúčov na konce rtoch ubúda. 
Pr eto je pot rebné zmohilizovai vl astn~ sil y 
1-. tej to n<iJl.rave a\poň na miestach. kde je to . 
možné. Kúpel"ných ho~tí jl! potrebné o kvali
te mladých presvedčii. Veria iha overeným 
hodnotam. ak o \·znil-.aj(rcich je možné ho
vorii. propagmat. dosta t ich do \iršieho po· 
sluchúč~kcho povcd1.1mia (podobne ako sa to 
podarilo festivalovému výboru BHS). Možno 
k tomu 'ybra ť nickolko konce rtov prchliad· 
ky víťa:rov JS SSR. fre kventan tov Medziná
rodných interpretačných kurzov v Pic~ťa

noch. ah'>olventov VŠMU - a zakomponova ť 
ich vy,t úpl!nia do dunca le tného hudobného 
fc -.tivalu. Mnohí pacienti totiž navštevujú 
\ tomto období Teplice i v ~úvislo~ti s mož
no,ťou pravidelného kult(r rneho vyži tia . Hu
dobný ľ\.!<,tival im môže ponúknuť jedi nečné 
moíno\l i. 

Minulost' a súčasnost' J>rehliadky 
Posluch{rč je pre intl! rprcta mot iváciou 

i kl!ď r11c jediným určujúcim činitdom . Pre
hliadka mladých koncertných uml!lcov vznik
la pre int.:rprctov z ncdo~tatku iných prílc?i
to~tí vacjného vy.,tt'rpcnia . Rokmi túto idea 
' tratila na ak tu;'tlno, ti . Dnes 'a dramatu rgo
via do\t;ívajll do opačnej 'i tuúcie. S rozvo
jom konccrtn ~ho umenia sa in terpre tom po
,k~tuj(r nebyvalé možno,ti uplatnenia. Do
m<icl! i med:rinárodné pôdi<í. súťaže. konfron
t;ícic brú, ia technickú pripravcno~i. pomúha
ju kry\ta lizovať mízor. umeleckú istotu . Vy
ra,tajCr O\obnosti uLnané svetom . h:h z;íujcm 
o dom<ÍCl! pódiú " ' vy trúca alebo ncnach<idza 
priestor\ ich prl!plncnom kalendári . Konc.:rt 
ahsolvl! ntov VŠMU pri príležitosti 40 . v~ro
čia založenia ~kol y to potvrdil. Pre kol'kých 
7 nich trcnčian~kot eplické pcídium bolo 
prvým vc rcj n}•m kol bišťom a jeho kriticl-.é sc
min<"m: prvou n[l7orovnu konfron t ťtdou' kri
tikmi! U'pcchy nrnechal i aj nepriaznivé \ to· 
py. Na juhilcjm>m 1-.onccrte nik 7. laure;ítov. 
l'Í .. otitulovanýd1" absolventov školy nc·vys· 
lúpil. .. 

No nrc iba hviezdy ncmajt'r čas a Z<íujcm 
o tl!plicl-.Cr prehliad ku . Pri ~pomínanýclľ mol · 
no\tiach a ponuk <ich jl! opr:oti minulo~ti už 
i u mladých potrebné apelovať na \.!ti ku . c
uvcdnmujú ~i. napríklad . l:c konfron1<ícia 
s kolegami napom<iha umeleckému rastu 
a ' kritikmi na bl!\ethích podporuje 'l:hop
llO\t ve rbálne formovať \ lastnú 1-.oncl!pciu. 
míLor. prcsvt·d~~vai o wojcj umeleckej prav
dl!. Dramaturgovia prehliadky mu,ia vynalo
i.it ncadckvútnl! ú~i lic pri zí\kavaní k' a lit · 
ných koncl!rtných umelcov. Vývoj i v tomto 
\mcrc 1ohrúva woju rolu. Ako zat rakt ívniť . 
priblíi~ it a spopulariLovat tak ávažné fľlrum 

mladých. ktore je zárovc ri i jednou z najzú
vaincj~ích al-.tivít ZSSKU'! Spomínaným za
radením do rúmca letného lc\tivalu by"' iste 
dulo pomôcť. ale iba pri dô~lcdncjšcj propa· 
g;ícii 10 \lrirny k(rpdných ku ltúrn ych rel\: rcn
tov. Poznatl-.y kolegov 1 Pidťan . ktorí 
propaguju wojc al-.cic (o,ohn)•mi pozvanka-

mi host í) našli u pacientov žiadaný efekt 
v podobe plných koncertných siení. Nemohli 
by sa nad niečím podobným zamyslieť kultúr
nici i v Tepliciach? Veď sami o budúcnosť 
prehliadky v ich meste bojujú. 

Progresívny interpretačný prinos 
V súvislosti s nebývalým rozmachom inter

pretačného umenia je potrebné zachyt i ť vý
vojový trend . Určujúcou je kvalita. tvorivý 
potenciál interpreta. jeho názor. individuali
ta . Ak akceptujeme interpreta ako súčasť 

Milo~ Slobodník 

tvorivého diania. musíme s ním komuniko
va ť v týchto rovin;ích: prij ímai jeho n;ízor . 
ale i vyžadova ť konfronuíciu so svetovým 
dianím. Interpret s;r ;snaží pôsobiť vl<"! nou 
pr~dstavouna zauHy\rné postupy. Vložil svoj 
osobnostný postoj· neraz i do hodnototvor
ných systémov (tulpríklad v Bachovi). vybo
čujúc z radu - č i už ~ priaznivcjš ím . alebo 
menej výrazným výsledkom . 
Poru~ovanie k<ínonov. pre~adzovanic 

vlastných interpretačných postojov - to ~úvi 
~í s cestou vývoja. ktorý znamemí prínos 
a obohatenie. 

Otvorený dialóg 
Trenčianskotcplickú prehliadka smeruje 

v súčasnosti k otvorenému dialógu interpret· 
-poslucb;íč-k rit i k . V otvorenom dialógu vi
dím jednu zq z<ikl adných požiadaviek 23-roč
ného vývoju tejto akci\.! . Pre komplexný ob
raz všestranného koncertného umelca nesta· 
č í iba dobré hranic. ale schopnosť ohh{tjiť mi
zor. komentovať koncepciu . ana lyzova ť vý
kon . l nterprc t s;r v ~Crčasnosti st<íva nároč
nou. homogé nnou uml!lcckou osobnosťou. 
Sprostredkova tdom. ale i tvorivým či nitc

fom hudobné ho diela . Možno i prČto s(r po
s luchúči na neho wkí núroční. Chcú ho počuť 
vyjadrovať sa - nick n hudbou prostredníc
tvom svoj ho nústroju. ale i slovom. Pre to 
ko ncerty s úvodným ~lovom samotného in· 
tc rprc ta sa stretúvajú ~ takým (r~pcl'lwm . 

Prvé impulzy k tomum;í poskytnúť škola. ďa
lej zúujl!m interpreta má podnecovať každú 
naskyt nu t<í príleži tosť . konzultúcic. v nema· 
lej mier\.! i trcnčianskotl!plic ké kritické hod
notenia. Predseda Kruhu mladých interpre
tov zasl. umelec Peter Michal ica v úvode 
prvej besedy žiadal dialóg medzi interpretmi 
a kriti kmi . l keď viaceré snahy z oboch strú n 
boli -zaužívané kl i~é prevládlo. Veríme. Žl! 
po,tupnc prerastie do otvorenej diskusie . 
Oproti minulým. neraz formúlnym hodnote· 
nium . te nto rok 'a v otvorcno~ti pokroči lo. 
Dospelo sa i k ridcniu všeobecnejších prob
lémov súvi,iacich s poslaním a tírovi\ou ešte 
' túlc prl!potrl!bncj akcie. Dnes už nic v zmys" 
lc da i príld itosi. ale pomôcť k formulovaniu 
názoru. stanoviska. viesť dialó!(. l kl!ď s vd
kou d<i vkou ohfadupl nosti . ba- v nil!ktorých 
prípadm:h ~ btým priatdským nadbkhan írn. 
čo zasa predošlé ročn íky nedovol'ovali. (Tak 
"' totiž ncpomúha!) Osobne považujem dia· 
lóg ~ intl!rpretom La vážne východisko súčas
ného int l! rprctačného naprl!dovania. ktoré sa 
môže dosiahnuť nic obhajobou hodnotené
ho. ale partncr~kým dialógom. samozrl!jmc 
pri dodržiavaní pravidiel et iky. H ovoriť 

o prehliadke mladých interpretov sa dú iha 
~ vl!domím ~úvislostí. poznaní a stanovením 
jasných hodnotových kritéri í. 

Dramaturgické ukazovatde 
Napriek tomu. že hlavná dramaturgia na 

. ZSS KU sa snaží o príspevkové organ izack. 
jednotlivci a ško ly ncpri.,tupujú k l ~•mto po
žiadavkám so žiadúcou zodpovl!dnosiou pri 
výbere (rčinkujúcich i zo~tavovaní rcpcrtmí
ru . lJ . ročník pre hliadky musel koordinovai 
a upla t niť študentov ~lovenských konLcn·at<Í· 
rií (za ohláseného Mikulú~ka ncpo, kytli Ko
~ice núhradu 1). VSM U (i další koncert 1. ab· 
solvcntov pri príld ito\ti ~0. výročia zalo7c· 
nia školy). víťazov IS SSR v Ban, l-.cj B\ ~tri· 

ci. frekventantov Medzinárodných inte rpre
tačných kurzov v Piešťa noch . koncert mla
dých slovenských skladatdov. Pri zohJ'ad ne· 
ní všetkých ukazovatel"ov výsledky vždy ne
môžu dosiahnuť predstavy. 

Mladi skladatelia 
Ncoddelitdnou súčasťou PMK U sa stal 

koncert z tvorby mladých slovenských ~kla· 
datdov. Dramaturgia tohtoroč nej prezl!nt<Í· 
cic nepodala uspokojuj(rcu vizitku o súčas
nom tvorivom procese v mladej slovenskej 
hudbe . Ak sa ten to koncert radí do r;ímca 
prehliadky. tak i jeho intc rpretačn{r zložka 
by mala spfňať kritériá a kvalit y. l to sa ne· 
dodržalo. Z prezentácie P. Martin(·cka. 
E. Kráka. P. Zagara a l. Szcghyovcj vy~l i 

s u~pokojením skladby prvých dvoch autorov 
i vďaka zaangažovaniu interpre tov. M<t n7el ia 
Svčcení z Prahy zahrali Martinčckovu Gas
pomaniu. Tomá~ G{rl Krákovo Panoptikum . 
Nad koncepciou tej to zložky prehliadl-.y je 
tiež potrebné v budúcnosti pouvažovai. 

Hodnotové kritériá a výkony prehliadky 
Ak sme konštatovali v úvode. že intcrpn.:

tačný štýl pod lieha z;íkonitému vývo ju. tren
čia n skotcplická prehl iadka v mnohom tento 
trend naznačila. Impulz prišiel od nickofkých 
intcrprl!tov. Výsledok však z<iviscl od vl-.u~u. 
umeleckého rozh l'adu i nadhl'adu . Súhlasím 
s n{tzorom Andrewa Parrott a. že .. prcvadza
nic hud by žije hfada o)_m ·flodsta ty. i!nryslu 
diela. ktoré vyžaduje prcdo).'.šetkým umelcc
kCr pokoru ..... A tú mi u vi11tc rých intcrpre· 
tov chýbala. 

Najviičšou expcrimcntútorkou tohtoročnej 
prehliadky bola Dana Šašinovä-Saturyovú 
(v rozkúskovanej Beethovenovej ~onú te. 
prc romantizovanom Bachovi. vlastný pohľad 
uplatnila najmii v Brittcnovi). Je v období 
hfadania . prehodnocovania doterajších po
znatkov. kryštaliz<icic vlastného zohfadiíova
nia toho. čo sa robí vo svete . Je to sympatic
ká črta mladého interpreta. no nemožno pri
tom zabúdať na zmyse l podsta ty diela ... Ove-

Bo:tcna Bcrk)·ová Snímky a rchh• IIŽ 

ra vyhranenejšie vyznelo polorccit{rlové vy
~t(rpc nic Zuzany Paulcclwvl!j . b té . premys
lené. ~ta novujúcc kritcri<í odpovede na intl!r· 
prct ačné problémy Albéniza. Suchoria. Li ~
zta. Mú pevný n;ízor i t<Ín. ktorý vil! využíva l 
ako súč;"ť ~irokcj výrazovo-dynamickej pa
lety. CharaktcriLujl! j u kultúra prejavu 
a kultivovaný výraz. Patrila k favoritom 
a adl!ptom na ude len il! Čcst n ~S ho uznania kri· 
tiky. Silvia Č;ípovú-Vivzú riov<i zdôrazriujc 
rovinu dramat ično~ti v tcmpl!ramcntnom 
nadsadcní najmii v krehkých výra:wvýclt po
lohúch u Chopina a Debussyho. Umicrncnl!j· 
\ ic zaobchúdLanic 'o z;íkl adnými intc rprl!t ač· 
nými komponentami by Laistc dalo vyznid 
viac jej predpokladom. Opačným typom k la· 
vi ri~tky je výra1ovo ~kromn<Í M;í ri a Bil!gd· 
haucrovú. Jej n;b tojóvú sna hu o prcsatll!nic 
podstaty vlastného pohl'adu ~ícc v uvol'nl!· 
ných mic,tach cítiť. ale ku celkovej konccp
ČIHJst i ~a c\tc stille prcpracov:rva . llúžl!Vtl<l· 
to'i a amhid<iztHJ~ť jej d;'rva k tomu prcdpo-
kladv. · 

v?ržnym ~ lovom do priebehu 23. ročn ík<! 
PMKU prdwvori li organi~tky . Kata rína 
llan7elov;í na organe v Om~cní a Anna Zúri
kov;í-Prcdml! r,k;í na hi.,torickom n;btroj i 
v Trenčianskych llo hu~lavic i ach . Obc podal i 
dramaturgicky i i nterpretačne kva litný v~l-.on 
na vysokl!j profl!sionú lnej úrovni. Pri v~·l-.onc 
oboch hlavným ~timulom holnústroj . Pokiaf 
Hanzl!lov·,·, pri,tCrpila popri Bachovi 'kôr ku 
'kladb;ím \ lovcnskcj ~účasno~t i (Malm cc. 

Mor/c~o,·o kvarteto Snímka l. 1\lldlallf 

Albrecht . Zeljenka). Predmcrsk;í si zvolila 
starú slovenskú organovú hudbu . Vyni~aju· 
cou partnl! rkou v motctúch Pantalcóna Ro~
kovského jej hola mezzosopranistka Marta 
Bc r,ačkov<i. ktorú sa v posledných rokoch 
prepracúva na osobnosť pre intcrprct<iciu \ta
rej hudhy. Z ďa lších spevákov nemožno 
obísť polorccit<il Jána Galiu. ktorý zapôsohrl 
svojim mužným. osobnostn ým spcv<ickym 
postojom i napriek nickol"kým kolít.i<im 
v Mozartových ári <ích. Najviičším ~pcváck}m 
prekvape ním bola čcrstv;í aiNllwnt~a 
VŠMU Božena Bcrkyová. Pripravcn;í ~ko · 
lou. oživila si na Ml!dzi n;í rudných intcrprc· 
tačných kurzoch v Piešťa noch svoj výr;wlV) 
diapazón. Šírku repertoárového Z<íhcnr (od 
Koželuha . cc1. R. Straussa. Kŕičku . Ra\'cla. 
až po Beneša) zvl;ídla s citlivým difcrennl\'a· 
ním štýlových a interpretačn ých rovín. Pn· 
lomn í kritici jej ude lili Cestné uznanie kriti
ky za rok 19H9! 

Medzi profcsionúlnc výkony patrilo i l)"· 

stúpenic Moyzcsovho kvarteta . Tiež a~piro· 
va lo na hodnotenie kritiky. žiar v Tcplkrach 
nedosiahlo úrovc ri svojej povestnej umdcc· 
kej kondície. Najmii v Burlasovom lll. ,Jáéi· 
kovom kva rtete sa ~tibor ncdok;ízal koncen· 
trovai na plnšie zaangažovanie . vyjadrcmc 
myšlil! nkovcj pod~ta ty. l v priezračm~j ml <t· 
díckcj línii Mcndels~ohnovho Sl ;íči i-.<llého 
kva rteta ncvyznl!lo vypoin tovanic kn:hkých 
n;í lad. 

Z 933 absolven tov ~O-ročnej .:xbtcncie 
yšMU (ako vo svojom príhovore o. i. tdó· 
raznil prodl!kan fakulty dr . Brejka) do,tah 
prílc:litosi ~ôlist icky vystúpiť okrem 'P<HIIÍ· 

nancj Si lvii Čúpovej . ďa lej Peter llanzcl 
a Ewald DaneJ. Obaja viac komorní (l"i or· 
chcstr<i lni ) h ráči s<Si isticky vystupuj(r '>pora· 
dicky. Škoda. pre tože majú ~ilné probinn.il· 
ne predpoklady. Peter Hanze l ~uvcrcnnc 

ovl<ida s,voj nústroj. o čom podal dôkaty na 
nahnívkach i v nímci rccit<ílových vy,tCrpcnr 
V interpretovaných skladh<kh Corclliho 
a Nussia nl!dosta l dosta točn(r prílciito'i 
k plnšej prczcnuícii . DaneJ siahol po mimo
riadne n;íročncj Franckovcj 'on<itc . kwr;í '>i 
vyžaduje nielen úctu k t.:xtu . brilantnt'r tcch· 
ni ku . ale predovše tk ým ťi lm:ofickCr rclkxiu 
a zvnútornl!nic iba zdanlivo cfl!ktných partií. 
K jej podstate sa Danl!l na prehliadko\'om 
pcídiu neprepracoval. 

.. Slnečný" koncert pripravili výkony t.rlcn· 
tovaných konze rva toristov. Zaskakujúca 
Diana Vizv;í riovú (za Mikul{rška 7 Ko~íc) 
vla~tní vynikajúci mate riál. Síce dtc neohrú· 
\ Cný. a le tv{trny. čo prezradi la na skladbách 
Chopina . Zl! ljcnku . Li szta. Kvalitné vedenie 
(tr. K. Dih;íkov{r). umelecký rast a d'wicva· 
nia 'ú mimoriadne \fubnou pcrspcktí\ou kla· 
viristk y. Aj u gitaristu zo žil in~kého konLcr· 
va tcíria (od prof. Lehotského) Daniela Slo· 
bodníka sa ukazuje nie len talent. ak i '""ha 
vyťažiť 7 daného potl!ndälu maximum pre 
svoj ra~t a fo nnuj(rci sa umelecký profil. Je 
hú7cvnaný. ' kromný a pracovitý. čo '>Ll vainc 
predpoklady nie len k dobre zahratému Ba
chovi (Ciaconnl!!!). ak i k jeho prehlbujúcim 
sa hudobným poznuniam. Nupokon akordL~i
nové duo ZuLa na Némcthov;í- Jldikli Kurthv· 
ov{r (t r. T . R<k). ktoré príjl!mne prdvapili 
vyrovnmHJ~iou. pri rodzennu muzikalllou. 
dohrou techn ikou . Str vdkou n;'tdCJOU tohto 
odboru. 

Z frekventantov Mcdzin;írodného inter· 
prl!tačného ~cminúra v Piešťanoch . l ktn~dt 
výher ~a prcd\tavi l v dramaturgicky nic pr:ívc 
vyhovu júcom prl!l1l iadknvnm koncerte. 
viič\mi zaujali - popri mladučkej 'll\ 
~opra ni,tkc a rakCrskom huslistovi- ~la1ime 

duo konzl! rvatori~tov zo Žiliny Peter Paži,kf 
·a Ale~ Solúrik. Luto~lawského Vari:krc 
Paga nini ho tému zahrali s cspril<lm. 
litou. umdcckým rcšpl!ktom a vyp1 · 
ním n;ílad. Ich nad~cné 
~peJo k ožiwniu v publiku a vnic~ln 
nHJ~f(· ry prl!h liadky ozón optimi,tickq 
dtkllO\ti . 



Kultúrne leto· '89 
Dni gitarovej hudby 

Po každom z koncert of tohtorcK\ného cyklu Dní gitarovej hudby, popri patrične 
doznievajúcej ozvene z hudobných zážitkov, sa mi obsedantne prihlasovala tak 
lrochu distonujúca myšlienka: Na náš starý, dobre známy (a v poslednom čase 
dosť frekventovane citovallý) mantinelizmus: (" ... sme veľkí, svetových, až nadsve
tových rozmerov" - versus - "nestojíme ani za vlastnú zmienku - a za eventuál· 
nym úspechom zaiste väzí čertovo kopýtko - čo napokon tiež nie je márna motivá
cia ... ). A tak ma vlastne povzbudil a nechtiac vyzval k tejto intráde pán Duarte, je
den zo zahraničných svedkov celého podujatia, keď v jednom televíznom šote v 
priebehu gitarových Dní krásnymi, jednoduchými a pádnymi slovami vyjadril svoj 
obdiv: organizátorom, účinkujúcim, atmosfére ••• proste všetkému a ni\imä všet· 
kým, ktorí sa zaslúžili o existenciu a priebeh tohto ojedinelého podujatia. Ak 
chceme, odmyslime si dávku zdvorilosti vzácneho hosťa, ale - poodstúpme od hra· 
ni~nej zóny mantinelov a- viďme skutcK\nosť takú aká je. S hrdosťou i skromnos
ťou. V úspešnom dvanástom rcK\níku Dní gitarovej hudby, ktorý doplnil paletu 
!Kinkujúcich o ďalšie mená, publiku poskytol dostatok umeleckej pohody, po
tmili, že i v našich zemepisných šírkach sa pri dobrej vôli nadšencov dá vybudovať 
tndícia (trebárs i na báze inštrumentov pre naše etnikum nie tradičných ..• ). 

Vstupom do týždi\ového (od 3. do 9. j úla) 
rcťil7Ca koncertov. ~ituovaných opä ť na Baro
kolom nádvorl Univerzitnej knižnice bol ve
čer , na ktorom (nanajvýš opodsta tnene) vy
stúpil jeden z hlavných aktérov. ideový pro
tagonista podujatia - Jozef Zsapka. Prvou 
zvláštnosiou jeho koncertu bola prezentácia 
- vý lučne v zostave dua s flautou - s manžel
kou Dagmar, s ktorou už roky pôsobí v spo· 
lahlivcj komornej 70'>tave. A tak sme v prvý 
večer gitaru (ktorá hrá v rámci cyklu hlavnú 
rolu) počúval i len v pozícii sprievodného. na
najvýš dialogizujúceho nástroja. Takto jed
nostranne volený program neprospel tlrama
turgickému reliéfu. ktorý zotrval v dosť ste re
otypn}·ch dimenziách. Ak hovorfm o zvláš!· 
nostiach. ďalšou bola samotná· programová 
\kladba koncertv . ktorého prvá časť bola ve
nova ná ~kladbám o~ohne prítomného nesto· 
ra anglickej gitarovej hudby Johna W. Duar
teho. (Ozaj vcl'korysé dramaturgické gcsto1) 
Jeho ~k ladby sú koncipované logicky. dávajú 
doMatočnĽ m ie~to na upla tnenie a vyznanie 

Marcin 1\f)s lhečck Snímka a~hiv Hž 

oboch zúčast nených nllstrojov (Anglická sui
la č . 4 op. 82 a Sonatlna op. 15), zalesknú sa 
non~a lantn)•m vtipom a nevtie ravým humo
rom (Un petit jazz op. 92) , balansujúc neustá
le lllckdc na rozhraní vážneho a populárne 
orientovaného myslenia. K Duarteho kom· 
poz1ciÍl m <>iahli v priebehu týžd1)a viacerí gi
tarilti. Svedčí to nie len o .. dobrej výchove". 
ale aj o fakte. de Dmtrtc naozaj myslí hudob
ne a pnlichavo - naj mä cez tento nástroj . Po 
sLiadbc Chôro e llatuquc od Laurinda Almei
du '" na záver ZsapJ..ovci opä i vrátili na pôdu 
lcžcrncjšieho žúmu. prostredníctvom sklad
hy lli~toire du tango argentínskeho .. krúfa 
tang.t" A~tora Piazzolu. 

Napokon poznámka k ~ lovncj int rodu kcii 
lzahd) P<tžítJ..ovej . v kto rej o . i. spomenula 
ptanwú i nšpirovano~i našich autorov ... Na
pnck tomu. v rú mci týžd1iového programu 
ncodLncla ani jed inú pôvodnú ~lovcnskll 
!Lladba. ba ani Mtznak (na rozdie l od ostal· 
ni·ch zúča\tncných národov ... ) - a myslím si. 
tt i L toho exbtuj1kcho mála viaceré skladby 
stoja za viac než je len prfležitostmí verbúln<J 
zm1cnka ... 

Prvý tah raničný \1častn ík . sovietsky gitaris· 
11 Vladimír Tcrvo (4. júla) predstúpil pred 
brati1lavské publikum s dômyselne - priam 
kla,kky uk;ížkovo :.koncipovaným prog· 
nmom. Okrem :.kladieb ta li anskej a špa
nicbkcj proveniencie nezabudol predstavii 
vzorku domúccj tvorby pre gitaru - trochu 
tr-.dičným spôsobom stavané Variácie na rus

tému od Michaila Vysockého. Tervo 

ako jediný toh toročný účast ník zahrn ul do 
svoj ho programu aj hudbu prcdklasicistické
ho obdobm. Pät' sonát D. Scarlattiho tvorilo 
úvod jeho vystúpenia - čo nebola príliš ~ ia~ t 
ná voľba . To. čo sa spočiatku zdaiQ ako typo
vý nedostatok sa postupom času v iných 
skladbách stratilo a holo jasné. ŽĽ úvodnú 
technická neistota a akési spasmatické vý ra
zové .. affe ttuoso" s dýchavičným i zá1 ermi 
fráz zaprí\:i ni la mumenlll lna indisponova
nosi . zviazanosi a zdú sa. že aj nadmern{, ~e n
zibilita in te rpreta. Skoda . že citl iv{• a kultivo
vaná muzikal ita. ktoní sa postupne prejavila 
ako jedna z dominujúcich vlastností 
V. Tervu ~a dostatočne neuplatnila a ncm z
vim,J la pnívc v interpretácii ca rlattiho. 

· V" druhej čast i programu . keď po~tupnc pre
konával umelec všetky momentúlnc lwndica
py. bolo možné identifikovať (na skladln\ch 
Glulianiho, Harriosu, Lm1ru a Urouwera) os
tatné príznačné črty gitaristu . Patrí k int ro
ve rtne orientovaným typom interpreto1 . je
ho tvorivosi je vedemí noblesou. ale aJ !\tou 
dávkou zdržanlivo:,ti . Spanie lsku litcrattlru 
podáva trochu nezvyklýin spôsobom . nepre
fe ruje iskrivý temperament v ~k l adbáéh . ale 
zdôn1 z1)ujc vykresl'ovanic zmyslu jednotli 
vých myšlienok. Te rvo pre~vedč i l o w ojej 
muzikantskej in te ligenci i. vnímavosti 
a schopnosti ach kvalitného ~ól i :, t u . 

Ian Uavies z Vel'kej Británie (5. júla) pat rí 
k tej vzácnej sku pine interpre tov. ktor:'! do
kc\že okamžite a bezproblémovo nacll ia za i 
kontakt s publikom. získai sympatie v l a~tnou 
bezprostrcdnosiou a spont<ípnm iou. Davi.::, 
sa prejavil ako suve rénny interpret . ktorý 
di ·ponuje mimoriadnou hudohníckou kultú
rou . presvedčí rovnako v oblasti kla~ id.é ho 

n<ístrojového štýlu (skladby J . Pernamhuea, 
H. Villu-Lohosa, l . Alhéniza) , ako aj v kom
binácii s atraktívnym štýlom fl amengovcj hry 
(naj mii jeho vlastná kompozícia), ktoní pod 
jeho dotykom získava zvláštnu príiaí l ivo~i 
a kult ivovan(• podobu. Daviesova konc~.· rtn ;í 

produkcia patrila k ozajstným ~kvdým ;Mit 
kom a lahôdkam toh toročnej pre hliadky gi· 
tarovej hry . 

Každý veče r reprezentoval iné. o~ol' i t Ľ 
kval ity. Ponuka i nte rprewčných typov. štý· 
lov a oricnt;ícií bola pestrú. rôznorod;í . pri 
míšala vždy nový spôsob a pohl'ad na n;btroj 
a intcrprct<Íciu . Zn;ímy a obl'úbený Martin 
Myslivcl:t!k (6. júla) zostavil svoj progmm vý
l učne zo sklad ieb súčasn ých - a na vy~c- au
torov čc~kých . (okrem jednej .. operatívnej 
vsuvky". kompozície J . W. Duarteho). Túto 
programov{t kon~tc l;íc i a sa môže klasiťikovai 
ako uk;ížkový model autorsko-i nte rpre t <~čncj 

Ian J>a,·ics Snímka urchh• IIŽ 

spolupráce a obojstrannej propagac1e. No 
pravd u povediac. takýto typ programu vyža· 
duje o>obnosi par excellence : nebyť absolút · 
nej umeleckej .. výzbroje" akou disponuje 
Mysl iveče k. mohol sa večer sta i fúdnym. po
slucháčsky málo z<íživným prchliadkovým in
termezzom. Z radu skladieb (autorov Petra 
Ebena, Jarmila Burghauscra , Štépána Urba
na , Petr:• Fialu , Milana Tesai'íka, Daniela 
Forr u a Štepána Raka) nic všetky dokážu 
rovnako zaujai a prihovorii sa imponujt1cou 
rečou . V niektorých prípadoch sa v sklad· 
bťlch dostáva na povrch efektné .. za každú 
cenu·· n;ístrojové myslenie. inokedy kompo
zičné postupy a štrukturálna ustrojeno~i za
tienia ~peci fiká možnosti n;ístroja ... Z Mysli
vcčkovho inte rpre tačného prístupu je jasnĽ. 
že prenikne bezozbytku k jadru a podstate 
každej skladby. Je osobnosť . ktor<í sa .. ncroz
plynie·· v jednotl ivých ~kladatcťských rukopi
soch. ale ich dokáže komentovai. dotvá rai 
a vykladai vojím pevným charakteristickým 
kreatívnym spôsobom. To . čo prezentoval vo 
svojom prehliadkovom programe síce prvo
plánovo ncomračuj e záplavou ľúbivých efek
tov. ale o to viac je poučnou umeleckou lek
ciou po ka.ldej stránke -s ko mplexom výni
močných umeleckých inte rpretačných kvalít. 

José Antonio Rodriguez zo Španielska 
(7. júla) priniesol na brat islavské pódium ne
fa l~ovaný kolorit svojej krajiny. Je jasné. že 
mladý umelec s gitarou doslova vyrastal a že 
tento nástroj je súčas t'ou jeho bytia a vyjad
rovan ia sa. Jeho koncert bol mimoriadny.· 
kask;ídovitý prúd hudby: produkovancj na
mĽngovou techni kou. Rodriguez sa predsta · 

José Anlonlo Rodriguez 

vil ako interpret vlastn)•ch skladieb - dcsia· 
tich samostatných kompozícií , ktoré SLI re fle
xiou absol\llncj ~pii tos t i tvorcu s fol klórnymi 
tradíciami svojej krajiny. Každ;í skladba je 
určen;í obrysom a vnutorn}·mi z;íkon i to~ t a mi 

určitého druhu tanca (napr. Taranta . t\ lcg
ri as. Fandango . Garrnti n. Tanguillo. ľ.J rl'll · 
ca. Zapateado ... ). kto ré autor (a zúrovc•' in
te rpret) rozvlldza v nekonečne tvárnych ~t'• vis
lostiarh. myšlicnk(lvých zo~kupen iach . 

zvlll~tnych hudobných -.ymboloch. ktor~· pre 
n;b predstavujú , kô r len tušené hodnnty. 
-.krytý wet. Každ;í Lll ~J..Iad icb hola ncopakn
vatd ným príbehom ' d;ívkovaním výra.::o
vých a obsahových dclik;'llností. o~ob itou at
mosférou ' priam myq eriúznym obsahom. 
Rodrigu.:zova produ J..cia hola po k:i7dcj 
str<ínke fascinujúca a neLahudnu tcfn;í. 

O to viac schladi l nasledujúci ' cčcr 
(8. jÍIIa) program a výkon sestier Kanthou, 
I>Ôvodom z Cypru, žij tkich a pôsobiacich 
v Rakúsku. O bc ' ú ab-.nlventky Vy>okc i hu
dobnej školy vo Viedni : Eugénia v odbore gi
tara a Eleni spc\' (u L. Schcitovcj . A. Der
molu a S. Jurinacovc j ). Pmgram zo~ tavcný 
zo -.kladieb M. Ginl ianiho; J . Brahmsa. 
.1 . Rodriga, M. Ravcla a 1\1. de Fa liu sľuhnv;il 

( ne tu~iacim ) pos l uch:'1čOm cdkom impnt ant· 
n}' výk t dn romanticko- impresioni s t kk~ho 
hudobn~ho wcta. ~ preLcllt<Ício u nic 1dmi 
zn;ímych a ohohr;ívaných titu lov. Z produk
cii' oboch ml<lliých umc l k ~' lí , ·~ak t a1·anula 
~cd' - vyplynu la z nic prílišnej ted 111 1<:kej 
zdatnosti a z výrazovej plochosti. Progr01 111 s01 
ni.:~o l v j..:dnotv{Jrne j. n1onotúnn1.'j líni i. 
Klad ~polupr;íce se~tic r Kanthou však trdla 
vidi..:t v dô~kdn.:j , \J hrc . ..:nwcinn;ílnej 'Yll· 
.:hroniôcii a ~chopno-. ti cít il a ilnwl:it' hudbu 
na zhodnej .. vlnove j dÍí kC" . 

Konk c dobrý - v~et J.. o dobrĽ : gitarista Ge
rald Garda predstavuje dnes uz po m.:m e 
bc1.ného r..: prczent anta - ied in.:a. no,i td a 

Vladimír Ten•o Snímka an·hív IIÍ 

syntézy dvoch v podstate i ohecn}·ch orie nt<Í· 
ciäch od lišných kult \1 r Východu a Z:ípadu . 
Tento Honkongl:an z Vdkcj Bri t;íni<.: sa 
údaj ne (podl'i t legendy v hulc tt inc) vcrHIJC 
o. i. vihuclovcj in te rpretáci i hudby juho
európ~kych majstrov 16. ~toroč ia. ak aj f<llkcí · 
ru Ázie. Z tejto oblasti v~ak jeho progra111 n1.'· 

Snímku archív liZ 

ponúJ..ol nič (o krem folklórnych ekmcntov 
využívaných vo vlastm:j kompozkii) . ;Ile zo. 
trval viac v int.:nci;ích. ktoré programol'o 
predznamenala edú to htoročnú prehliadJ.. a) . 
A. Lauru, L. Hrouwer, \V . \Vallon, A. l{ami
rcz, A. Piazzola a napokon int crpn~to' autor· 
ský počin ). Vystúpenie Garciu prcdch;ídtal i 
kladné (až sup.: rlat ívnc) rck renci.:: - do akej 
mie ry it:h naplnil'1 My~ l ím ~ i . že n .::~ klam ; il 
skôr naopak : napríklad. technické . 1 ~·ra/ll· 

v~. alebo .. -. tav i tdsk~" dano-.ti by -.om,. prí
padt• tohto umelca po1·a;'ovala ;a celkom 
bežnú z;ík lad1íu . J..tor;í ho v Lmy~lc konfor
mnom nemusí ocllíšit" od z;ístupu jeho kva
litných kolegov. Mimoriadnou č rtou jeho in
t c rprc tač n..:j osohno~ti (a o~obit osti) je pr;ívc 
t;Í jed i ncčn<í výsledn ica - priescéník a prí
to mlHhi vy~~ic citovaných odli~ných J..ultÍi r. 
Garcia je ~chopný vidi.:t a -. tv;í níovat hudbu 
s di~potíciou gene ralizu jtkeho curú psk..:ho 
nadh l'<tdu. na druhej stra ne dokúž.: Lachyti i 
t itcrnĽ kontexty a priam é t Ľ ri cké ~úvi ~ l!hti 

(v intenciách fi lozofick.:j opt iky Á7i<: ). gra· 
cilnú a tmosféru a mikrowcty hudohn ~·ch 
fní7. my~li c nok a <. \ivet í. Rovnako la-.cinu jú
ci a impozantn~' je napríklad i jeho ~uge-.tív
ny tcmpcramem. ak )•m dokú:lc vy>t u7ii 
Brouwerovho Čicmcho Dekamerona. ale aj 
krehk{l n;íznakovo>Í v traktovaní vla-.tn )·ch 
hudobn \•ch llll'~ lic nok ... 

Ak s;nc my. radoví po,l uchllči prelívali 
a zažíva li a tmmť~ru t}•chto l c tn~·ch kult\ir
nvch veče rov intcn7ívnc - zaiste v z;ív i -. lo~ ti 
o~l int.:: nzity a hÍhky jedncHiivých umeleckýd 1 
hodnôt koncertov. vytuši li sme v pove trí Dní 
gitarove j hudby '!{l) d t.: jed.::n mzmer: 
Zvlúštne porowmenic. ~ÚLile n i ..: a konw ni
kúciu .. v >ymholoch·· značnej ča~ t i kon~tant 
nĽhn dielu publika - ttéa~t níkov scmin<i ra gi
tarove j hrv. kto rý ~úbdne prebiehal a do
plnil t ~) !O ŕ>Oduja tic . 

L Ý DIA UOII NA LOV A 
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e d:n.árikov 
pokus o Fausta 

Jozefa Bednárika. plnokrvného. výnvového. nenll dych vy
nížajúccho činoherného . no najmii či norodého režiséra zvied
la opera. cstalo ~a to nečakane a nepripravcne . S hudbou ko
ketoval od mal ička a pomal ičky jej aj v činohcrnom divadle 
ot vára l čoraz šir; ie vräta. Ani jeden z našich doterajších reži
sé rov či nohry ne nasýtil inscenácie takým množstvom hudby . 
ale aj tol'kou hudobnosiou ako on . Muzikalitu osvedčil v in~ec
novan í KaWkovho muzikálu Zo života hmyzu (na bratislav
skej Novej scéne i v Kyjeve) . muzikant--kú du\ u upísal Doni
zcllimu . Gluckovi i de Fallovi (v Komornej opere SF). Teraz 
sa pokúsil o Gounoda. o vcl"kú operu vo vdkom divadle . Pred 
vstupom na trasovi~ko a javi\ko opery S D mal skôr malú du
š ičku ako vcl"ké oči. ale očividne sa mu vydarila im.cenácia 
!>pektakulärna . Idete ~i na nej oči vyočiť - také je to divadlo! 

Úlohy 1\lcfista ~a zdarne zhostil i za~l. um . Peter Mikui:H 
Snímky: J . va,•ro 

Divadlo je predovšetkým myšlienka - a opera je čast o divad
lo bezmyšlienkovité . Aj Bednárik musel pri tomto hosťovaní v 
opere viac vymýši'ať ako my!>lici. Pri jal možnosť vyslovi(. či do
konca vyspievať ~a na fau~tov~kú tému. ale lároveti prijal ob
medzenie. že to bude opera Gounodova. iba epizóda z vddic
la bá~nikovho . ktoré Nemci zá~adne hrajú iba pod názvom 
Margaré ta . (Na{)7aj : prečo sa tak bojíme Boita a ignorujeme 
jeho Mefistofela. operu. ktor<í Goetheho javiskovú báseri ob
siahla ovcra ci tlivejšie a obsa;nej~ ie?) Skladatd nazval !>voju 
operu pôvodne Faust. to meno žia ri aj 1 plag<í lll k tejto inscc
núcii , nad javi~kom zase intenzívne w ie ti názov Mcfi~to (a us
t avične v nás vyvol<íva my\lienku na Mannov román i jeho fil
mov(r podobu). na javisku však jednoznačne dominuje i dojí
ma n;í<, osud Marga réty. Tak ako. pán re.lisér. ako. maj!>lre: 
Margaréta. Faust. alebo Mcti-.lo mal u v;ís prednosť? Zvedená 
je v tejto opere vykúpená. zvodca nepotrestaný. Goethe však 
prostredníctvom činorodej práce spa~í aj jeho. Vy ~te však 
chceli aj v tejto opernej podobe u7avrici Faustov osud a uro
bili ste to jednoznačne : na ?ačiat ku \ Iar) klaun Faust ~uchcc sa 
z hradiska na javisko. na konci sa odšm;r tlá opačným ~mcrom . 

Starý. bc7vhídn). apatick)"~'. poraten~ . Z;hercčn~· chor;íl 
o vzkriesení tu znie ako výsmech. Tento Faust činorodo nesní
va!. iba ~c nilne snil a v \ ne smilnil. Mal len il(rzic. nic túžby. 
Teda predsa len Faust zamest nával najviac rcži-.é rovu my-.d'? 

Vymyslel to origin ;í lne : z myslitcl'a urobil pajáca . LO ~ t e lcs
nenia negácie a kroti tcl'a my~lienok riaditel' a cirkusu a z bú~ni
kovho i skladatcl'ovho romantického ~tredoveku súčasný sve t. 
Bcdnärik v poslednom čase vonkaj~k0\1) zo~účasňujc v~etko. 
čo in~cenujc : Tercntia hral v dnešnom lunaparku . Shakcspca
ra v kni7nici. Kleista v múzeu. Lorcu v ko~tole. éapkovcov 
v te locvični - nu.l neprekvapuje. že Gounoda lmí v ci rk use 
a na cirkus premenil operu S D. cbola to premena či dlmc
na prostredia lacná . ale premyslená a do detailov prevažne do
lll )'~lená. dômyselná . Je to cirku~-wet. ná~ wet a my v\etci 
sme sa ocitli v jeho stn.:dc. Bednárik so 'cénografom Ladisla
vom Vychodilom postavil na javisko zrkadlový obraz hradiska 
opery SND . o čosi zmenšcn(r podobu troch radov lóží a divá
kom akoby nastavili akadlo. Pravda. Gounodovi libre tisti 
biisnikovu filolofiu vymkli z hry a veru ani tí osvictcn e j~ í in
~ccnáto ri ju do hry spii ť nevr<í tia . Bcdnárikovi na osude klauna 
Fausta sa však podarilo a~porí čia~t očn..: uk ázať. ako s nami 
ktosi mocný -.tále manipuluje. cvičí. ako nás fa lošne omlad;w
jc a neobyčajne ľahko a lacno <.i kupuje naše naivné duše . 

V takomto divadelnom prm tredí insc..:noval l3cjá rt T raviatu 
a iní rdiséri diela iné- nic je to teda nový in<,cenačný nápad . 
iha novo pou.litý a bcdn[l rikovsky nasýtený. Režisér nápadmi 
priam prekypuje a mnohé mu prepadli ;a r:ímcc deja a diela. 
Divad lo sa hr;í aj ked' orchc>ter ešte n..:hr;í: keď doladia ná
stroje počujeme duť fadový SC\Cr;ík. rcži-.é r nátn Chce vsugero
Va l zi mu . chlad. riadne ochladenie v mcdzil'udských vzťa hoch . . 

Medzi letno oblečených premiérových divákov vstú pi blaho
bytne vy<:crajúci sebavedomý pán v kožuchu a so suitou troch 
akýchsi gangstrov vystúpi na proscénium . Jasne dáva najavo. 
že všetko mu tu pa trí. on je tu pánom. všetko di riguje. i tak
tovku dirigentovi podá ... požiči a ' · o n. Pochmúrna predohra la
dí s tým to obrazom odľudštencj. studenej moci. Opona sa 
zdvihne až na jeho pokyn. A potom pred ním naslllpujú do 
pr[lce niek torí z účinkujúcich. Z hľadbka sa dovlečie starý muž 
v bielom kostýme Cania a znvric sa do biednej maringotky 
s plagátom Leoncava llových Komediantov. s at mosférou 
smutných rozpomienok a s odhodlaním skoncovať živorenie 
n ponižujúcu službu v opere. cirkuse. revue či v l a~tne v živote 
rcžírovanom pánom Mcfistom. No pán ho znova ukoristí a vy
koristí . Kúpi si ho za vidinu mladučkej Margarétky. ktorá ne
sedí spôsobne pri kolovrátku. ale príde na javisko v oblečení 
súčasných uvádzačiek v opere SND. Teda minulosť v (rčas

nom oblečení. ale v efektne divadelných . mnohovrstevnatých 
a mnohovýznamových kostýmoch Ľudmily Várossovcj - ako 
v každej Bednárikovcj inscenáci i - kríži sa niekorko ľuds k ých 
vekov. č(m sa divákovi zvestuje . že príbeh je starý i mlad ý. 
z minulého s toroči a i z dnešného večera . Omladený Faust má 
švihácky. mafiánsky bie ly oblek a červenú košcl"u . Mcfisto 
frak a vojak Valentín je najkrajš í v napolcónskcj uniforme. 
Mešťanom najlepšie pristane móda z prelomu nášho a minulé
ho storočia . no výtva rne je najpôsobivej~í obraz Valcntínovej 
smrti, ked' vojači ka v malebnej uniforme obstúpi dav v rovna
kých sivých p lášťoch a s roztvorenými dáždnikmi . Smrť v daždi 
a pohreb pod dážd ni kmi patria spolu v každej klasickej filmo
vej snímky a Bednárik tu s jemnou iróniou posunul smrť s ro
mantickou kliatbou na perách do polohy filmového obrazu. 

Aj v rekvizitách si inscenátori dovolil i smelý a divákovu 
predstavivosť provokujúci posun. Faust ncdost<Íva od Mcfista 
len mladosť . ale aj biele auto. Vojaci v historických unifor
mách sa zase vozia na modernom džípe. iclcn Faust býva v 
maringotke , ale aj Margaréta s Martou obývajú dvoj maringot
ku. izbička prvej je bic loskvúca. d ruhej kri kl'avo červená. 
Kontrasty sa všade zdôrazr1ujú - pri ľavom port á li je Mefistova 
šatria s maskovacím stolíkom a ch ladn ičkou. pri pravom kút 
vydedť'ncov. l' udské smetisko s popolnicou. A ako sa v tej to 
dekorácii objaví zúhrada pri dome Margaré ty? Jednoducho
Sie bel prinesie na javisko dva vcl'ké kufre a keď ich roztvorí. 
objavia sa v nich papierové ruže; kvetinové zúhony sú na scé
ne . Prirodzene. v tej to civil nej podobe romant ického námetu 
nemajú miesto staré diabolské triky a tak miesto h<;Hiaceho ná-

poja sa nalieva šampamké a t:ertovské víno nevytek (l z čarov
ných sudov. a le čis t :í voda sa v skle ných pohároch a v rukách 
pijanov mení na če rvenú tekutinu. Mie~to malej šperkovnice 

largaréta do tane do daru celý ša tník aj s obslu hou. Ten šat
ník sa· nakoniec zmení na celu smrti . Je tu ešte celý rad klrziel. 
ktrLclných aj 'omic~nych n<ípadov (z pohrebného voza vyskaku
jú živé spomienky Marga réty: vykúpenú M<trgaréw odv{lžaj ú 
do blaženosti hermafroditi s papierovými anjel<,kými kríd lami 
na Faustovom aute. Diabla tu vyháríajú starým spôsobom: 
kresbou kr íža. ale Mcfisto. ktorý m{r v tomto výstupe podobu 
če rta z rudovýeh rozpr<ívok. sa vzápätí druhými dve rami vrút i 
na <,cén u) . a javisku je torko trmy-vrmy. iskrenia no aj dyme
nia fanl<Ílic. že div;íkovi napokon neobyčajne dobre padne. 
keď sa aréna vyprázdni a na na~c potešenie v nej mile nci osa
mejú. 

A v tom je t<ÍlO inscen<ícia wk tiež nov;'r. č i predovšetkým no
vátor~ká : zaujme aj vtedy. kecf je na javisku pokoj. keď tam 
zostanú iba protagonisti . keď ustan(r n:žisé rovc a Mcfistove 
kú7la . Bednári k vykúzli l aj zo "pevákov herccl.,tí tvorbu . Vy
bra l si mladých. tvarovatcl'ných - .1 dosiaho l svoje . Spevúci ve
dia . čo spievajú a napriek tomu. že spicqrjú po francúzsky. vie 
to aj divák. V dlhých duet:ích . ale aj v ári ách niet hluchej pau
zy. nemého miesta v hereckom prejave. nie t ne určitého gesta. 
prázdneho pohl'aclu. V tomto smere urobil rcži,ér prácu menej 
efektnú. ale ovda užitočnejšiu . cez herca. cez speváka zmenil 
sta tick(r operu na živé divad lo. Pri tom -.pevákov nczn:ísi lrío-

Pôvodný návrh scény L. Vychodila 

va l, každému ponechal jeho .. prstoklad ... jchq tvorbu tónu . 
každý interpre t si tu základný tón postavy udal sám. Mcfisto 
Gali u je vitálnejší. komcdiantskejš í. diabolskejší, ovláda 
.. šmíru". aj gesto rmtsového rečníka. aj v speve je hravší. drav
ší. kým Peter Mikuláš predstavuje skôr salónneho kúzelníka. 
vystupuje dôstoj ne. ncšaškujc. spieva legáto. uhladene. bez 
diabolskej iskry. Z predstaviteľov Fausta viac divadelného 
prachu .. skundolil" Jozef Kundlák. svižný v tóne. istý vo výš
kach. švihák v prejave, výrazne odlíšil navyše spev starého 
a omladnutého klauna. Miroslav Dvorský taktiež u~i lovnc pre
beral a napfňal režisé rovc inštrukcie. ale spevácky sa už tak 
presvedčivo nepresadil. ako jeho kolega. kým dve Margaréty. 
Eva Jenisová a Lívia Ághová a. h .• nenápadné zjavom. zrazu 
narástli priam na javiskové zjavenie. sýto vykreslil i aj vyspie
vali tak lyrické. ako aj dramatické polohy úlohy. pričom reži
sé r od nich žiadal nielen vý raz radosti , ale aj výkri k bolesti pri 
pôrode. spievanie v každej polohe- a obe. aj vyzdvihnuté ta· 
nečnfkmi do výšky. keď výskajú radosťou nad krásou šperkov, 
vyspieval i čisto všetky výšky. ohavičkovú rolu Siebla vyzlie
kol režisér zo sta rých opern ých nohavíc. urobil z neho bezpo
hlavného mladšieho kla una. nic priatcl"a Valentína. ale skôr dru
ha Fausta. Zvl<išť Ida Kiri lovú~ vdkým pote~ením - a to bolo tak 
na jej. ako aj n a~cj q rane'- spievala i hrala v láske neúspešného 
Faustovho dvojníka. mladého. no jalového. Marta Je v lCJlO 
inscenácii nielen hricšnicou. ale náčclníčkou hriešnych žien. 
Výrazné herecké farby Marty it ranovej harmonizujú s dra
vým stvá rnením postavy . ktorá je tu nielen tradičnou epizód· 
kou . a le výrazným kontrastom naivnej Margaréty. zvrátenou 
a odvrá tenou podobou toho goethcovsky večne ženského. 
Sk oda. že inscenácia nemá osobi tnejšieho a spevácky suverén· 
nejšicho Valentína. Postavu aj režisé r nechal iba v podobe cí
nového vojačika. 

Taktovku dirigent Oliver Dohnányi dostal síce od Mcfista, 
a le cit pre takt . muzikalitu aj výraznú dávku opernosti v dob
rom zmysle slova má umelec v sebe a tentoraz všetky tieto 
prednosti vydal zo seba v miere nevídanej . Hudobné kvaliry 
naštudovania s(r veľmi výrazné. presadzujú sa aj popri ohňo
stroji režisé rových näpadov. Opera vyznela neobyčaj ne plas· 
ticky. ucelene a kontrastne. lebo dielo sa hrá iba s jednou pre· 
stávkou p<1'trciom dejstve a tak zvlášť plasticky a difcrcncova· 
ne aj divadelne ~ýto vyzneli bujaré Hody a hneď po nich lyric· 
ká scéna ústrednej dvojice . Kabinet hrôzy (č i kostolná scéna) 
a hneď návrat vojakov. zmenený nie len na triumf slávy. ale 
biedu voj ny na če le s Mcfistom ako gencralissimom (režisér za 
tento núpad dostal potlesk v strede milovaného melodického 
zboru) . Ako sóli sti aj zbor pripravený Ladislavom Holáskom 
ochotne spieva i hrá. sebaistý vo vcl'kých ansámblových výstu
poch. trochu riedky aj akoby prcricdcný v rozdelených zbo
roch v scéne Hodov. Boh mu odpusť jeho francúzštinu. 

Boh zla , Mcfisto. tu vystupuje v troch diabolských osobách, 
~pc vá ka dopÍríajú traja tanečníci. Tak aj inscenácia okrem rc. 
žisé ra . dirigenta má aj choreografa. Libora Vaculíka. ktorýre
žisé rovu predstavu Gcsamtkunstwcrku od začiatku do 
choreografuje . sce luje. takže pohyb tu prechádza do tatiCI, 
spev do hereckej tvorby a staní opera do moderného divadla 
Spičkové a na špičkách ta ncované samostatné baletné tísltl 
opery sa tu zmenilo na pevnú súčasť diela. na la~cívnc 
v nočnom klube. kde Vaculík pikantným. povedLmc. 
. .francúzskym ... originúlnym tanečným jazykom a 
slovníkom predstavil čistú . lesbickú i folklórne ironickú 
bu lásky. 

a~a opera dala po dlhom ča"c opiii ~lovo činohernému 
žisé rovi (Bednárik ILI hosťoval po Rakovskom a · 
a tento .. ~ lobodobednárik .. jej dal doča~nú mlado\ť. 
vo, ktoré zaznie v tomto die le. je Ricn!. Nič!- a 
mohlo byť Všetko! Lebo v<.et ko. čo bolo treba. opera 



a~o 
HUDOBNEJ INTERPRET.4- . 
'Bratislave sa po Ylae nd de-

t;iiNIIdtlke ob110YIIa ltudeatsU ve
lllaelecU ilnnoat'' hadobo 
~úca u tndfda 
Tolato roku sa reallzcmal 

~· ... lllltl)taao laadobao-lat~ 
Sátúlll 'lena poo 

lalldobú .. ktorí --.~ .. 
' predmete ústrojoq 

maWea luHIIOrú 
••tte~IIQdld lludobiiOU8e-

.... ulu:t-pe~,.ltllckú pnax. 
.U.sta~=ll' ldavfruej lnterpre"" 

... lidU: J .. Se6aacmi - l. aJes. 
Mlrlul LelaotsU -l. •Je. 

A. Chllätturlu, 
a J8U Vnbloval - 3. miesto 
C. Debassy, l. StnYiasklJ, 

- IMiltel'b doe. dr. K. lzáko. 
uzunt. a Cenu SZM zfsb

I.,.UIM za laterpreäelu sliauaej 
JIIMj~ m.rby (J. Hatrfk)-~ 

odb. uisteatb, d'alej 
l_(J1116ayo" (zobe. ftauta) a Reaaita •e,...••) za lnterpretjdu lalsto

F. Hlndel) - llwlltel'b + 
L Hahacmi, odb. asistentka. 
laterpretáll (sóiQYý speY) 

Perpetu VolleriM (L Ko-
$dnlllert, C. Uwe) - lkolltel'b 
~eSe. 

11o1o ~out pedaaoalekÝch 
faUit ' hudobDej laterpret"" 

illluiWclll: ldavfru laterpretMia, laus
.... _..dclla a sóiQYý IPft) sa lloaalo' 

-ll. jána 1989 na PF UalYerzlty 
• Pnlle. ~deatky bratislavskej 
állld oeeaeala v sekell ~ 

ru. miesto J.U Seiaaoval, 
Vniblcmi a Cenu za lnter

~asaej sl..enskej tvorby Miriam 
-lh-

3. - 5. jllla 1989 sa uskutoč!nll 
semlnú akordenlst~ pre 

IIJII..allk1 ~. Gesto10111 saalúra 
lauiloblll spoloč!aost', "'* 

lllllllklllt v Prelove a Koazen. 

precbeda ~ske:i pobo6-
Koazenat6rla ' Koilelaell . 
Prednosťou tobtoroč!n~ho 

~··praktick~ ')'lliovanle 
.,. .. ~.• -a velerué .koncerty ~U 

.- VI'IUIOft. 6aleJ obsallcmll 
o IMtodlektch a dlclaktiektcla 
~ u lauclobeola ústroJI 
• abrdeóa (L MedlaaU), 

a prednesovej llteratúe pre 
I :IIIIIVfllanf lludobn~ho myslenia na 

plesne (S. Pltotik), ako 
o U.Oruej lare (J. Groeký). 
adaptjelf a transkrlpelf pre 

DOberal V. tuehran a v nadvlz· 
••• llovorll ~. Eperjeil o la

lkladlell J. S. Badia a rozvQuf 
.,.aenla na akord~e. 

ven~ ~problematike..., .. 
............. a •echové artllut

kladml a úpornd akordeóao-
0 vyuiovaaf hry z listu, výdlo

a pnieoa s 8lellej uda-
ftlt~nnlllla A. tueh~L 

rlelen1da probl~m~ V)'llio
u aiBom a ')tiem stupni mal 
falot1 priestor a orpalútorom 
,....tlevf'orne zorpa~t. 

v.t. 
DO REDAKCIE - Z EDfCIE 

PANTON 
ZtMdaar: VariM:Ie aa t~my a B. 

Martlnt pre symfonleký 
orchester (partitúra) 

Tri Qstl pre Ylolu a ldavfr 
DweNk: ~t morankýeh ch'ojspe

v~ pre zmldaný zbor 
a ldavfr v llprave L Ja
ú&& 

Toč! sa Yeteruf&kl J:ahk~ pJe. 
ae a riekanky pre detský zbor 
so sprievodom ldavfra 

Veselé pfskaale- zdra~ df
dlaale - malá ikola hry u 
zobeovej ftaute 

- aJINIRI skladieb pre zobeoVIi 

fle sólovd ftautu (P. JefOek. 
1. Matys, J. Pauer) 

~A•tt:k: Spievame eelý rok., l. al
ltam detskýdl zborov na 
demi ieskýda INisn~ 
a ľudovej poúle 

l lllmei'Ýl Tri skladby pre ldavfr 
Taaee pre ptaru, dreltH 
laitruktfvne skladby pre 
3. - 6. roč!nfk ~u 

IO''AI'4[)\f!!iKE DNI sa uskatoč!ala 
v Brae. V rúld dnf prl

~~~euaé kolokYium s •etd~ 
komorné koncerty o. l. 

~ ""' ...... a jeho jubll~llcleb ~lakov 
predstavenie baletn~ho súbora 
baletom Slanorlna Gloventll. 

Odišiel Benjamin Rajeczky 
Ak niekto vo svojom 88. roku odíde z toh· 

to sveta, povie sa, že sa to už dalo oč!akávaf. 
Prof. dr. Benjamin ~eczky (narodený 
ll. XI. 1901 v Egerl) predsa len - lij napriek 
mnohým rokom, ktoré naplnil usilovnou 
pnicou - odl~lel nečakane a náhle. Napriek 
rysokému •eku bol vo výbornej fyzickej l du
~evnej kondícii, sno•al plány a projekty 
a mal okrem Iného rozpracovaný l~lelny 
seriál o stredovekej hudbe pre maďarskú te
levíziu. Stačil dte nahovoriť a nahrať úvod
né slová - údlijne za jediný deň pre v~etkých 
IS dielov- no výsledok svojich úsilí už na ob
razovke neuvidí. 

Životopis Benjamína Rlijeczkého možno 
naijsf v každom lepwm lexikóne čl encyklo
pédii hudby: nechceme a nebudeme ho tu 
rekapitulovať. Stručne vbk treba pripome
núť, že v osobe zosnulého stráca nielen ma
ďarská, ale lij európska hudobná veda jed
ného z posledných dte klasickou medzivoj
novou nemeckorečovou univerzitou odcho
vaných bádatel'ov zameraných na výskum 
problematiky nlijmä stredovekej hudby a na 
Uroký okruh otázok súvisiacich 
s modernými metódami prístupu k ľudovej 
plesni. Študoval v Innsbrucku hudobnú ve
du (u prof. Rudolfa von Fickera) a zároveň 
lij teológiu. Vstúpil do cisterciánskeho rádu 
a bol dlhé roky vedeckým pracovníkom Ús
tavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie 
vied, kde zastával lij rozličné vedúce funk
cie. Okrem hodnosti DrSe. získal Benjamfn 
Rajeczky mnohé prejavy úcty a uznania - od 
priateľov, kolegov, od mesta Pásztó kde 
viac-menej tr.ale žil (čestné občianstvo), 
l od maďarského ~tátu. Bolo to spravodlivé 
a čestné - Benjamfn Rlijeczky patril totiž 
k nlijvýraznej§ím zakladateľským a budova
teľským osobnostiam muzikológie u na~lch 
južných susedO\', Generačne l názorovo 
spriaznený s Bélom Bartókom, Zoltánom 

Kodályom, Bence Szabolcslm a Dénesom 
Barthókom, spoloč!ne s nimi staval piliere · 
modernej maďarskej hudobnej historiogra
fie a etnomuzlkológie. Každý z nich svojfm 
spôsobom, ale zároveň fakticky s rovnakým 
cieľom mal ambície pretvoriť vedu takpove
diac obrodeneckú a budlteľskú na vedu kri
tickú, európsku a europoeentrlckú. Benja
min Rajeczky do tohto programu prispel de
siatkami ~túdlí o tzv. gregoriánskom choráll 
v bývalom Uhorsku a v strednej Európe, 
o prameňoch k dejinám predrenesančnej 
polyfónle v tejto oblasti, dvojzväzkovou edf
elou sekvencií a hymien z uhorských prame
ňov (Melodlarlum Hungariae Medll Aevl 
1956, 1982), prípravou podkladov pre nie
koľko gramonahrávok, edíciami maďar
ských ľudových plesnf a pod. Vyvrcholením 
jeho bádatel'skej i vedecko-organizačnej ak
tivity je vbk bezpochyby l. zväzok diela Ma
KYarország zenetorténete (1988), ktorú ako 
•edecký redaktor pripravil do tlače (má 628 
strán) a kam napísal niekoľko syntetizujú
cleh, ale zároveň prlekopnfckyeh príspev
kov. K tomu \ietkému pristupujú prednáš
ky, rozhlasové relácie, rystúpenla na medzi
národných kongresoch (prof. Rajeezky ovlá· 
dal asi 8 jazykov) a pod. Skrátka Imponujú
ce životné dielo! 

Benjamin Rajezeky bol vyniklijúclm a veľ
ml obl'úbeným pedagógom a stal sa fakticky 
otcom modernej maďarskej hudobnej me
dlevallstlky. Vytvoril §kolu, kam sa o. i. hlási 
Zoltán Falry, teraj~í riaditel' Ústavu hudob
nej vedy Maďarskej akadémie vied a bádate
lia ako napríklad Uszlo Dobszay, Janka 
Szendrel, Ilona ferenezl a 1., ktorí dobré 
meno svojho učiteľa ~íria ďaleko za hranice 
vlasti. 

Benjamin Rajeczky bol človek osvietený 
a tolerantný. Na veci - rozumej slabosti -
ľudské sa pozeral zhovievavo, problémy ná-

rodnostné posudzoval z európskeho nadhl'a
du. Bol zástancom a priekopníkom serióz
nej spolupráce slovenských a maďarských 
muzlkológov a keď sa v polovici sedemdesia
tych rokov vzťahy medzi partnerskými muzl
kologlckými pracoviskami oboch kr~ín ' 'i· 
nou nedorozumení a ndťastných náhod 
prechodne rozladili, prof. Rajeczky sa v~c
možne zasadzoval za obnovu a preh(benie 
kontaktov. Má nemalú zásluhu aj na tom, že 
sa v rámci edície Musicalia Danubiana rea
lizuje maďarsko-slovenské rydávanie hu· 
dobnohlstorlckých prameňov patriacich do 
spoloč!ného kontextu oboch susedných ná
rodov. Budúcnosť ukáže, že toto je sprá\11a 
cesta a že týmto spôsobom treba pokračovať 
lij ďalej. 

Zaiste nemožno zamlčať ani to, že prof. 
Benjamin Rajcczky bol úprimne a hlboko 
veriacim kresťanom, čo pre neho znamenalo 
predovšetkým to, že bol humanistom v naj
lepwm slova zmysle. Tá to črta jeho osob
nosti vyplývala jednak zo §irokého a hlboké
ho vzdelania, ale aj z psychického ustroje
nia, z vrodenej láskavosti, vl'údnosti a opti
mizmu. Vedel zaujímavým spôsobom burco
vať k aktivite, ale zároveň vyžaroval z neho 
kl'ud a harmónia. Raz, pred mnohými rok
ml, keď sme spoločne rystupovali na Téryho 
chatu vo Vysokých Tatrách a debatovali 
o otázkach etiky, o slabostiach človeka, ry
znal sa "Bénl bácsi" (ako sme ho my, od ne
ho tro~ku neskôr narodení mohli oslm·o
vat'), že sa mu vel'mi páči francúzske príslo
vie "Tout comprendrc ct beucoup pardon
ner" - v~etko (t. j . každého) pochopiť 
a vel'a odpustiť. Toto aj praktizoval a nepa
mätám sa, že by bol niekedy jednal ináč. Aj 
preto mal mnohých pria tel'ov, ktorí ho budú 
postrádať. l na Slovensku. 

RICI IA R D RYBARIČ 

r bl~ži cim sa jubi e 
T rad ícia o rganizova né ho konce rtné ho ži

vota v meste Humenno m speje k dovŕšeniu 
troch desia to k ro kov. Genéza jeho úspešné
ho vývoja je v od borných kruhoch do b re zná
ma a bola jej ve nova ná pozornosť niekoľko
krát aj na strá nkach tohto časopisu . Pred 
niekoľkým i dňam i skončil v H ume nno m 
XXVII I. ročn ík humenskej hudobnej jari
podujati a. kto ré má v histórii vzniku uved e
nej tradície k ľúčový význam. V obdob í od 
5. apríla do 2. júna sa uskutočn i lo 9 ko nce r
tov symfonjckej a ko mo rnej hudby v priesto 
r!Jch do mu kultú ry a ľudovej ško ly umen ia. 
Uvod pat ril Stá tnej filha rmó nii Košice (kon
cert venovaný 20. výroči u vzniku o rchestra) 
s dirige nto m národ ným ume lcom dr . Ľudoví
to m Rajtero m a sólisto m Mariá no m Lapšan
ským . Ol)ťuba vokálnej zborovej tvorby 
v meste a o kolí mo tivova la dra maturg ický 
zámer usporiadateľov pri za raden í ko ncert u 
Speváckeho zboru slovenských uč i teľov s di
~ ige ntom Emi lo m Gál iko m. V posledných 

oon~ finrnl®!::Pliilmn® .................................. 

e Brassparódle Milana No\'aika odzneli 
v podaní súboru Bratlsl.vslú dychovf sólisti 
(um. vedúci Tibor Winkler) na koneertoeh 
v Brémach (6. 6. 1989) a Delmenhonte (8. 6. 
1989) v NSR. 

e Prémiu SHF za n~lepilu lnterpretMia 
súásnej slovenskej skladby na 18. festivale 

rokoch sa v dra matu rgickej ko ncepcii H HJ 
začína natrva lo presadzovať po treba ko nce r
tov o rganovej hudby. za ti a ť 'len na p renos
no m digitúlnom nástroji. V tomto ročn íku to 

bol koncert Kataríny H anzclovcj. ktorý svo
jím o hlasom po tvrdi l te nto záujem. Ďalšou 
charakteristickou čin nosťou HHJ sú ko ncerty 
venované členom klubu H udobnej mládeže 
pri Do me ČSSP . V to mto ročník u to bolo vy
stúpe nie klaviristu Jána Baldovské ho . Hosio
va nic Slovenského komorného o rchestra je 
neoddeliteľnou súčast'ou každého ročník a 

HHJ a od minuloročnej sezóny je tá to sku
točnosi u mocnenä uzavret ím pa tro nät u SKO 
nad hu menským Kruho m p riatcl'ov hudby. 
Ďalší priebeh XXVII I. ročníka HHJ bol až 
do záve rečné ho koncertu v znamen í komor
ne j h ud by . Po Československom ko mo rno m 
orchestri s dirige ntom d r . O tokarorn Stejska
lo m sa Humcnčanom predstavil pofský súbor 
Camerata Vistula a v novom zložení tu vystú
p il súbor Pro arte musica. Záve r cyklu pat ri l 

s,·,tky písa{ Olomouc '89, ktorý bol V}hlaise
ný za l . roč!nfk sútafe detskýcla speváckych 
zborov Juventus mundl eantat '89, získal 
detský zbor ~t,tnej ftlharmónle Brno za ln· 
terpretáelu (v mkom preklade) zaberečnej 
álstl ZaHIWaí z cyklu Ivana Hruiovskél:o 
Chclrozmtlt tv011 krásu. 

e V niacl výmenaýeh itlpendijných poby
tov "YP~ýv~lideh zo spolapniee SHF so 
ivHskou koncertnou aaentúrou Rlkskon-

symfonickému orchestru Chistohporus zo 
Stu ttgartu v NS R . Mladí sympatick í umelci 
sa prezen tovali pod tak tovkou Patricka Stru
ha. so sól istom klarinet isto m Dirkom A lt 
mannom. L:i votu a dielu národného umelca 
Eugena Suchoiw bola v tomto ročníku ve no
vaná p utovná výstava . kto rú pripravi lo hu
dobné oddelenie SNM v Bratislave. 

Trad íciu takmer troch desiatok rokov or
gan izovaného koncertné ho .života v meste 
Hume nnom budova li p ro fes io nálni organizá
tori. a le aj dobrovoľn í nadšenci. bez nárokov 
na popular itu a publicitu. Z tejto trad ície je 
potrebné vychádzal' pri zvdaďov;mí a ďa l
šom s kva liu~ova ní hu me nského koncert ného 
živo\a. čo umožňuje i podpora nadriadených 
orgánov mesta. Aby jubileu m. od ktorého 
nás delí len jedna koncertnú sezóna. bolo vý
sledkom prúce a ušľach tilého vzťahu čo naj
viičšieho počtu obyvateľov tohto východoslo
venského kultúrne vyspe lého mesta. 

ELENA GOMBITOV Á 

serter, sa na Interpretačných kunoeh letnej 
akadémie ,. Malmo zúástnlll violončelista 
L Proeháe, sopranistka D. Llvorová-Valfko. 
v' a klaYirlstka Z. tllmarovičová. 

e HIS SHF ponúka detkým 1á~emcom 
ilroký výber zahraničných noto\jch mate- . 
rl'lov, \')'Sta•ených v priestoroch HIS kaldý 
deň od 8.08 h - 15.08 h. 

...... 



Po hudobných slávnostiach v Drážďanoch 
Motto: Štyri desaťročia socialistickej hu

dobnej kultúry určovalo dramaturgiu tohto
ročného drážďanského festivalu , ktorý opäť 
ponúkol hudobné divadlo, orchestrálne a ko
morné koncerty, operné predstavenia i podu
jatia v zeleni záhrad a parkov. Táto hlavná lí
nia determinovala i obdobie vzniku uvede
ných skladieb: prezentovali sa diela prítom
nosti či nedávnej minulosti , ale predovšetkým 
celý rad noviniek objednaných na túto príleži· 
tost'. Takýto program si vyžáduje svoje publi
kum, iné než to bežné - festivalové, ochotné 
prijímať vel'ké množstvo programov zo síti:·as
nej tvorby a "nezabehanú" , či zriedka uvá
dzanú hudobnú literatúru. Veď to bol vlastne 
festival súčasnej hudby, doplnený najmä die
lami Richarda Straussa a klasikov 20. storo
čia, sporadicky klasicko-romantickou tvor
bou. Drážďany s bohatou hudobnou históriou 
však dokázali denne zaplniť tisícky miest . 

Prvýkrát odzne la i 4. symfónia Manfreda Weis
sa. Je j úspech je t reba pri písať i súča~nému ' 
šéfovi parížskej opery, di rigentovi Lotharovi 
Zagrosekovi (di rigoval tiež Mahlcrovu Pieseň 
o zemi). ktorý z tohoto rytmicky živo pulzu
júceho diela vyťažil skryté momenty l'ahkos
ti, d rama tické konflikt y. ba aj hymnickú váž
nosť. Suita seraine Rainera Lischku, prcmié-

nických dokumentov huclobnodivadelnej SLI 

časnosti ND R. Tanečný súbor Komickej ope
ry predstavi l balet Othello a Des.demona, kto
rý vznikol podl'a ideí dnes najdiskutovanej
šiclw západonemeckého choreografa Johna 
Neumeicra a na hudbu Američana Gera lda 
Humelá . Lipská opera uviedla Idiota Ottoma
ra Treibmanna, operu, ktorá sa nedávno za-

vanú Symfóniu domesticu. Domáca opera 
uviedla svoj straussovský repertoár - Salome, 
Ariadnu, Elektru a Gavaliera s ružou. llosťu· 
júcc divadlo zo západonemeckého Karlsruhe 
prišlo na festival s luxusne inscenovanou a re· 
žijne (až clo humorných detailov) zauj ímavo 
naštudova nou Mlčanlivou ženou. Na tomto 
festi va le znel i neznámy Strauss: napríklad 
Drážďanské madrigaly v podaní Krížového 
zboru na koncerte v Krížovom kostole, či 
menej známe piesne interpretované Eddoa 
Moserovou v Scmperovcj opere. ale aj rané 
diela - vcl'kolepé a mimoriadne pô>obivé. 
Napríklad scéna lásky z opery Zmar ohňa a 
balada pre zbor. sóla a orchester Tallleter 
l v naštudovaní Drážďanskej Staatskapellt. 
Táto rekapitulácia Straussovej tvorby bola 
dôstojnou oslavou jeho jubilea a pre publi· 

, k um hodnotným hudobným zážitkom. 
Polarita medzi dielom Richarda Straussa 

a súčasnou hudbou NDR určovala i drama· 
turgiu koncertov najrôznejšieho zamerania. 
Pozoruhodný medzinárodný Bartókov ko
morný orchester prišiel so zaujímavým stvár· 
nením G. F. Händela a A. Vivaldiho, Diissef· 
dorfskí symfonici so strhujúcim dirigentom 
Davidom Shallonom hosťovali s dvoma nczná· 
mytni oratoriálnymi dielami (Schumannovou 

Skladatc l' Eckehard Meyer a libretista lng11 
Zinunermann (brat skladatcl'a Uda) pripravi
li na úvod zaujímavé stretnutie s postavou 
E. T. A. Ho ffmanna . Podra jeho rozpn1vky 
Zlatý hrniec vznikla rovnomenná opera: 
v premiére domáceho súboru . Jedná sa v neJ 
o zvládnu tie sve ta fant ázie a skutočnosti , pri
čom svet snov sa pohybuje v krásnej (hudob
nej i scénicky) poetickej rovine. svet re<~ l ity 
je tvrdý. nczávidcniahodný. Ide .o tragccllu, 
č loveka. ktorý nevie tieto dve rovmy rozdelil 
a oclclií sa rojčcni u. Režisé r Joachim Herz 
tvrdil o svojej inscenácii . že sa oclohr{tva v je-· 
ho byte - predloha je skutočne zasadenú do 
Drúžďan. Túto ope rná novinka vyše štynclsa t
ročného skladatda. rcalizovan;í v jednote 
hudby. textu a cele j insccnúcie. je naozaj vy
da reným hudobným divadlom. 

Pohľad do koncertnej siene v Paláci kultúry, dejiska orchestrálnych koncertov Snímka M. Rietschel 

l Omšou c mol a Mendelssohnovou 2. symr6-
.niou - kantátou), Schubertove piesne s pri· 
l dav ka mi bez konca predniesol Hermann 
Prey, s vyberaným mozartovským progra· 

' mom excelovala Camerata academica Mo
zartea Salzburg. Krár pics1íovcj interpratácic 
Peter Schreler učaroval Mahlerovými Ples
iíami potulného tovariša v Schônbergovom 
spracovaní pre malý komorný súbor (s har

. mónio m a zvonkohrou) a Brittenovými liu· 
mináciami. Nczabudnutcl'ný bol program NI-

Premiéra oratoriá lncj skladby Wilfrieda 
Kriitzschmara " . .. pozdravujem fa tisíc
krát. .. " bola ďalšou významnou uda losťou. 
Rozsahom a obsadením poclobn{t Piestí am 
z G urre- ideou Mojej vlasti. Bola vyznaním 
svojmu mestu a rodnej krajine. Táto mimo
riadne n áročná a dlhá skladba s obrovským 
orchestrálnym a spcvúckym obsadením si 
podmani la poslucháča svojou vnú to rnou si
lou. Hlbokú múdrosť textov vcl'kýeh nemec
kých básnikov č i prostej l'udovej poézie vyja
dril jednoduchou. ale i komplikovanou 
a spleti tou hudobnou rečou. Náročnosť pre
vede nia a úzka spät osť s Dnížďanmi bude 
zre jme ziíbranou k ďalším uvedeniam. 

rovamí na oficiálnom otvorení. sršala inven
ciou prirovnatcl'nou Gershwinovi či Stravin
skému. Lischka je vôbec jedným z mála ne
meckých sklaclatel'ov, využívajúcich yel'mi 
úspešne a originálne prvky ragtimu. bluesu 
a twostepu . Svoje domáce premiéry zažili 
tiež Nočné piesne, subtíl ne dielo Siegfrieda 
Matthusa v podaní sve toznámeho speváka 
Olafa Uära a Piesne pre mezzosoprán a or
chester už nežijúc~ ho nestora nemeckej sú
časnej hudby E. H. Meyera. Toto posledné 
skladatcl'ovo dielo. komponované v tichej 
nostalgii . expresii a s úspornosťou výrazo
vých prostriedkov uviedla Drážďanská fil. 
harmónia. V reprízach odznel i ce lý rad scé-

radi la clo úspešnej reťazc domácej hudobnej 
kultú ry. K skvostom pa tril i aj inscenácie 
operných diel Georga Katzera a Friedricha 
Schcnkera - obidve hlavne svojou avwttgar
dnosťou myšlienky. inscenácie a samozrejme 
i hudby. 

ny Cortiovej a Komorného súboru z Ziirichu, 
ktorí sa venujú španie lskej komornej hudbe 
a tanečnému umeniu . 

Spcciálne programy pre deti, vystúpenia 
amatérskych súborov. spievanie na známych 
schodoch. ktoré podl'a údajov tlače navštívi· 
lo 25 tisíc posluch áčov. ale aj medzinárod.ná 
konfe rencia o významn ých operných prcmié· 
rach 20. storoč i a 'v Dräžcl'anoch. mcdzinárod· 
dná skl adatcl'ská súťaž s láčikových kvartet 
(súťažilo Ili diel z celého sveta) . t l ačové po
rady, festival hudobných filmov - to všetko 
patrilo k festivalu a svedčilo o dobrých ide· 
ách jeho realizátorov. 

ZO ZAHRANIČIA 
e Témou tohtoročného J yläskylského festiva lu umenia 
(26. 6. - 5. 7.) vo Fínsku bola myšlienka Európa okolo nás -
Európa očami neeurópana·. V tomto duchu sa konali kon
certy, vystúpenia, semináre a výsta\'Y, ktorými organizátori 
chceli ukázať, že kultúrna Európa nic je len .,Brussel a Stras-
bourg", ale~ iné kr~iny, na ktoré by sa nemalo zabúdať prá
ve teraz, v c'!ase riešenia otázky európskej integrácie a európ
skeho domu národo\', Našich umelcm' zastupoval ženský or
chester Puellarum Pragensis s dirigentom Tomášom Koutní
kom a Pražské marimbové trio. 

Festival spestrila výstava islámskej architektúry, rôzne 
predstavenia ako ~ večerné premietanie filmov. Významnou 
súčasťou podujatia boli semináre, na ktorých sa zúčastnili 
odborníci z Európy, Ázie a Ameriky. M. Murín 

e V auguste uplynie 150 rokov od narodenia Eduarda Fran
ceviča Nápramíka (24. 8. 1939), českého dirigenta a skladate
l'a, ktorý od roku 1861 pôsobil v Rusku. Na pozvaníc kniežaťa 
Jusupova prišiel do Petrohradu, kde n~skôr pôsobil v rôz
nych orchestroch, vystupoval ako klavirista a tiež vyučoval. 
Od roku 1863 pracoval Nápravník v Martinskom divadle a od 
roku 1869 sa stal jeho prvým dirigentom. Uvádzal predovšet
kým nové scénické diela A. Dargomyžského, P. I. C~kovské
ho, M. G. Musorgského, N. Rimského-Korsakova, C. Kjuja, 
A. Rubinstcjna. Na petrohradskej scéne naštudoval ~ opery 
európskych skladateľov, napnldad Wagnerov Prsteň Nibe
lungov. Vcl'mi blízky, tvorivý vzťah zbližoval dirigenta s P. l . 
Č~kovským. Č~kovského vplyv cítiť v Nápravníkových zre-

Z DŽEZU 
• \' rámci skladatel'skej sekcie Zväzu česki'ch skladatcl'ov 
a koncertných umelcov bola v Prahe ustanovená nová pracov
ná skupina pre elektroakustickú hudbu. Jej predsedom sa 
stal dr. Milan Slavický a podpredsedom Jan Jirásck. Medzi 
členov boli prijatí i dv~a poprední džezmeni - Eduard Spáčil 
a Emil Viklický. Spáčil prezentoval niekoľko skladieb Karla 
Odstrčila, Rudolfa Ružičk,u a Jana Jiráska na konferencii 
o využití počítačov v umení, ktorá sa za účasti odborníkov 
z USA, ZSSR, Maďarska a Československa konala koncom 
apríla v praJ_skom Paláci kultúry. Okrem súčasných smerov 
vážnej hudby sa však Spáčil venuje i práci so skupinou Barok 
Jazz Quintet, s ktorou sa v júli zúčastnil na medzinárodnom 
hudobnom festivale v rakúskom Villachu a tiež na turné po 
Rumunsku. 
• Česko-americké duo klaviristu Martina )\ratochvíla a gita
ristu Tona Ackermana založilo nedámo v Prahe vlastné druž
stvo na výrobu CD, LP a kaziet, nazvané Amok. Bude sa špe
cializovať na tzv. novú akustickú hudbu a medzi jfhO prvými 
titulmi sa objavia nahrávky huslistky a speváčky Ivy Bittovej, 
gitaristky Dagmar Andrtovej-Voňkovej i zaklad~úcej dvojice. 
Mimochodom, dve zaujímavé nahrávky Kratochvíla s Acker
manom- obc na CD- vyšli nedámo v 1qhraničí: .,Together" 

Stodvadsiatepiatc výročie narodenia Ri
cha rda Straussa nemohlo obísť Dnížďany 
a teda ani tento festival. OBC Philharmonie 
Orchestra Manchester s dirigentom Edwar
dom Downesom predniesol Dona Juana so 
smelými atakmi i lyrickými kon trastm i. Fil
harmónia z ovosibirska inte rpretova la zre
lého a elegantného Tilla Eulenspiegla, Dráž
d'anská filharmónia predstavila zriedka hr<í- AGATA SCHINDLEROVÁ 

lých skladbách. Písal symfónie, orchestrálne, inštrumentál
ne, komorné skladby a romance. V Mariinskom divadle uvie
dol štyri vlastné opery, z ktorých významnejšie miesto zaují
m~ú Dubrovskij (1895) a Francesca da Rimini (1902). E. F. 
Nápramík svojou činnosťou zohral významnú úlohu v rozví
janí ruského dra matického umenia. 
e Vo Všezväzovom Dome skladatcl'ov v Moskve bol usporia
daný Deň Estónska, ktorý sa stal vstupom do novej tradície 
pravidelných stretnutí s hudobníkmi zväzO\'ÝCh republík. 
V interpretácii moskovských a tallinských umelcov znela 
hudba skladatcl'ov rôznych generácií: o. i. Erkki Sven Tjura, 
Chugo Lcpnurma, .Ester Mjagi a Arvo Pärta. 
e V Talline sa konal zakladatel'ský 1jazd Všezväzovej spo
ločnosti počítačovej hudby a hudobnej informatiky. Predse
dom spoločnosti bol zvolený Mark R~s. Hlamj'm cicl'om 
spoločnosti je 1jednotiť nadšencov, ktorí v rôznych mestách 
ZSSR experimentujú s ''YUžitím osobných počítačov a syntcti· 
zátorov v hudbe. 
e Nové mládežnícke symfonické orchestre v ZSSR. V Litve 
bol založený Mládežnícky symfonický orchester pri Štátnom 
výbore národnej tvorby Litvy, na čele ktorého stojí 28-ročn}' 
dirigent Gintars Rin~avičus. Jeho hlavným cieľom je propa· 
govanic klasickej hudby medzi mládežou. N v Ašchabade 
vznikol nedámo nový súbor nazvaný svojimi zaklad~úcimi 
členmi lnterorchester. Účinkujú v ňom absolventi a študenti 
hudobných vysokých škôl Kazachstanu a stredoázijských re
publík. Orchester vedie rektor Konzervatória v Alma-Atc 
D. Kazejnov. Prvé skúšky a premiéra sa konali v Alma-Ate 
pod vedením F. Mansurova. Studcntský orchester koncerto
val i v mestách stredoázijských republík. Dva záverečné kon· 
certy v Ašchabade sa stali vel'kou udalosťou v kultúrnom živo
te mesta. 

na americkej značke Higher Octavc Records a .,Relaxation" 
u západonemeckej firmy Wileda. 
• Bubeník Jozef .,Dodo" ŠOšoka, kontrabasista Petr Kofínek 
a speváčka Jana Koubková sa taktiež pravidelne aktivizujú 
v medzinárodných projektoch. Spolu s tromi americkjmi dže
ZO\'Ými hviezdami - saxofonistom A.la nom Praskinom, klavi
ristom Jeffom Gardnerom a speváčkou Lindou Sharrock- vy
stupovali na 1.2. ročníku \'iedenského .,Stadtfestu", na Slo
venskom džezovom festivale v Žiline a v Bratislave. Jediný 
ženský reprezentant Československa v tejto medzinárodnej 
formácii, J . Koubková, sa zúčastnila so svojou skupinou Pan
ta Rhei festivalu Jazz Praha 89, ktorého hlamými magnetmi 
boli kontrabasista Miroslav Vitouš z USA, Kvartct Milana 
Svobodu, l'andem Reunion Stivín - Dašek, Kvartet Emila 
Viklického a dvojica Kratochvt1 - Ackcrman. 
• V rámci 25. ročníka Bratislavských hudobných slámostí sa 
uskutočnia i dva džezovo ladené koncerty, Na klávesovom kon
k.lávc vystúpia l. októbra v Dome ROH Emil Viklieký, Milan 
Svoboda, Peter Breiner, Gabriel Jonáš, Marián Varga a Peter 
Toperczer. Večer venovaný medzinárodnej džezovej scéne bu
de patriť saxofonistovi Wolfgangovi Puschnigovi a klaviristo
v! Uli Schererovi z Rakúska, speváčke Linde Sharrock a tu
bistovi Jonovi Sassovi z USA a domácemu Jozefovi ŠOšokovi 
(4. októbra v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie). 

, . PETER MACHAJDÍK 

ZAHRANIČNÍ SPEV 
V PRAŽSKOM ND 

Z{Jwr ~ezúny op..: ry Núrodn.:'ho divadla v Pmhc 
zn{unym . vo svete frekventovaným opaným 
v Smetannvom divadle reprízovali operu G. JJoaíz:ellllhOI.A!I 
Lammermoor, kt od mala pre· mi.:' ru v nímci fest 
jar. V tomto prcd>tavcní ~IIIL' počul i hosia v postave 
garda di Ra1·cnswood - Janosa Uandiho z MĽR a 
(Jiohe Lucie ~a predstavil a ~lenka l horu Smetanovho 
Helt•na Zachatová. Trojicu protagonistov doplnil 
Kríž - Enriro Asthon. 

Matfarsk ý ten(lrbta .lanos Bandi mí1 v~etky hli"''""''fllll 
prcdpo l..l ady k stvárneniu postavy Edgarda. 
n15 7afarbcnic (vo v}'~kach ai do harytúnovej 
vedie ťnízovanic·. má (:istú inton(tciu a v~'hornú 
ntlsť . V tomto predstavení tc•t·hnicky l'>n11 úrne 
slcdn)' ohraz ope ry. v ktorej pr;ívc Ed)!.ardo nuí 
tcchnit· ky n;íroén~· spievanie. 

Jeho partnerka , ktoní v tl' ito postave vystúpila 
~a však nedala v ničom zahanhii. Jej krc.:hk)· tvnlcKc:~-~u:~~ 

ny ~npnín znel vel' mi príjemne• . p,) tedmil'k.:j 
p1htaw ni( dlžnú . Vyspievala všetky zaužívané 
(kncie a nevvnechala ani ..:ťl·ktné vÝšh. Pr~h 
stredná poloha ( Regnava ncl ~i lcnzin). i hlbšia 
tívm:h. Výkon Hckny Zadtatovej (a nielen 
ako sl'ubný a núležite ho ocenilo i prítomné '""·''"'u''-

Vratislav Kríž mú tiež pekne zafarbený 
vhodný pre talian~ku opernú literatúru. 
vst upc na javisko. kde mu Doniz~tti napí~al 

funesta smania) . ktorej ·~a zhostil veľm i 
mickej strúnke mohla byť interpretovanú 
Napri~k týmto malým výhradilm tm.ii,·a mc~no•van~ 
kov pripra1·ila početnému obecenstvu pekný večer. 

l ., ili la odznela v Smctanovom divadk op.: ra W. 
l)un (;im·anni v tz1·. pražsk..:j I'C I7ii. Toto 
nic' ]'' ni..:korko pekných a jeden výborný . 
Hosťom predstavenia v postave Donny Anny 

'opn111istka J>auletta de Vaughen. ' tmavším. 
jemným hlasom.' kto rým vie aj dobr.: technicky 

Ludék Vele. predstavitd Leporella hral s 
kPu fanníziou . priniesol vda nových. zaují 
pri s tv;írnení tc·jw de ktn..:j op.:rnej p(l,tavy. 

Najúspdn.:j.ším v tomto predstavení však hol 
ta. k tor~· je dnes urči te iddlnym predstavitcfom 
O ttavia .. k ho hla~ kr:ísnej miikkcj ťa rhy na,JotiUW~.tl! 

.k výborne t)prctý o dych a jeho mo:.:artovsk;í 
v ú. 

l loci túto in~ccnácia je na rcpcrtnúri tlpery NO 
rokov. udržah1 si stítlc svoje kvality (rť7ia nár. 
liki. N..:smicme opom~núi aj dôležitý ťakt. že 
pultom stál tentoraz nár. umelet Zdenék 
vklad bolo cíti i v na~tudovaní i v konk rétnom 
tovho diela . 



lntavolácie skladieb J·. ·C. Horna v Pestrom zborníku 
LADISLAV KAČIC 

Jednou z najznámejších pam iatok star
šej slovenske j hudby je Pestrý zborník. 

malá tabulatúrna k nižka zo 17 . storočia . obsa
hujúca rôzne tance eu rópske ho i do máceho 
pôvodu, organové skladby a nemecké du
chovné piesne. teda naoza j ,.pestrý" re perto
ár. ktorý mohol použiť hráč pre potreby do
máceho pestovania hudby, z{tbuvy ale i spevu 

, piesní napríklad v rod innom kruhu. Tento 
známy prameň mal bohaté a pohnuté osudy: 
v roku 1896 ho z Levoče zapožiča li na milé
niovú výstavu clo Budapešti a neskôr. v roku 
1922 ho A. Hofejš (od neho pochádza i po
menovanie Pestrý zborník) kúpil na trhu 
v Košiciach! Odvtedy je predme to m trvalého 
záujmu slovenských . ale i maďarských báda
teľov. 

Od publikovania základnej monografickej 
práce o Pestro m zborníku L. Mokrého (Hu
dobnovedné štúdie ll. 1957) uplynulo už veľa 
času. Mnohé poznatky by bolo možné u pres
niť. doplniť , resp. nahradiť novými . Na zákla
de identi fikácie papie ra (v kandidátskej práci 
M. Hulkovej o levočskej zbierke hudobnín) 
možno napriklad upresniť datovanie . Papier 
bol vyrobený v roku 1676, zborník mo hol te
da vzniknúť len po tomto termíne. Vzh radom 
na tento fakt možno vylúčiť i hypotézu. že pi
sárom Pest rého zborníka mo hol byť Ievočský 
organista Samuel Marckfe lncr. lebo te nto 
zomrel podľa novších výsku mov F. Matúša 
v roku 1674. O tázka konko rdancií tancov ru
dového pôvodu (cho rey) by si vyžiadala sa
mostatné pojednanie. ukazuje sa však. že bu
de potrebné chápať ju ešte širš ie a ko sa pred
pokladalo a zahrnúť sem i pramene ako Mu
zycw a gramatyka ( 1675)· N. Dileckého (za
chovalo sa len ruské vydanie z roku 1679). 
Vcla hypotéz ex istovalo o kolo tancov ozna
čených v Pestrom zbo rníku Schmiedt Cur
rent. Nejde tu však vôbec o auto rské označe
nie, ani o tance domáceho pôvodu , ale o od-

v Lipsku. kde vyšli v roku 1672. re~p. 1676 
i ďalš ie štyri die ly Ho rnovej zbierky. V Pes
tro m zborníku nachádza me odpisy z 1.. 3. 
a 4. dielu Parergonu . 

J . C. Ho rn bol jed ným z mno hých sklada
tdov, kto rí pestovali v Nemecku o kolo polo
viec 17. storočia francúzsky typ suit y. Ako 
ďa lš í vývojový stupe r1 táto suita nadväzuje na 
tzv. variačnú suitu ge nerácie P. Pe uerla 
a J . H. Schcina . Základné uspori adanie tan
cov u Horna je Allcrn ande - Courantc - Bal
lo- Sarabande. spoločn ý, re p . príbuzný me
todicko-harmonický zäklad má však len prvä 
dvoj ica tancov. V 3. die li Ho rn pripojil nie
len úvod nú lt1tradu, ale pevné miesto v suite 
má už aj Chique. Stvrtý. z nášho hľadiska 
azda najzaujímavejší diel obsahuje Drey an
genelrmen Grosse Balleuen. ktoré ako hovorí 
na ti tulno m liste - .. boli už pred niekoľkými 
ro kmi predvedené v Pindusovcj spoločnosti " 

v Lipsku . Je to l . Ballet des A ffects avec la 
Raison. 2. Ballet de ('Aurora, 3. Ballet de la 
Domination du Monde. Zväzky rozsiah leho 
Ho rnovho die la, z kto rých ncnäjdc mc v Pes-1 

tro m zborníku odpisy. obsahujú francúzsku 
baletnú hudbu - 5 vcl'kých baletov v 2. dieli 
(záve rečný Ballet cľOrphéc je dokonca 
5-dejstvový). v piatom sú suit y v pod obnom 
usporiadaní ako v druhom zväzku . le n 
s úvodnou viacdielnou sonatínou. 6. zväzok 
obsahuje dvojzborové 5. 7, l O. ll a 12-hlasné 
intrády a tanec pre vcl'ké obsade nie sláčiko

vých a dychových nástrojov. 
lntravolátor Pestrého zborníka ma l k dis

pozíci i a~porí l .. 3. a 4. die l Ho rnovho Parc r
gonu súčasne. lebo paralelne a zväčša bez 
ko nkré tneho zámeru z nich vyberal. Celkove 
je v Pestróm zbom fku 53 wncov z !lom ovej 
zbierky (reálne 51. lebo 2 tance sú zap ísané 
dvakrät). možno je to však až 54. lebo 
i skladba označenä v Pestro m zborníku 
Scientia ex ni/rito by mo hla byť od Ho rna- je-

latavolácie Horno••ých skladieb v Pestrom zborníku (o. i. Appetitus z Hornovho l. baletu). 

pis veľmi starých a rozšírených modelov. kto
ré slúžili viac a ko 100 ro kov na .. škole nie va
riovania'·, ako va riačné predlo hy a kto ré sa v 
prameňoch 17. s toročia vyskytujú pod mno
hými menami , napríklad J . K. Kcrll a. A . K . 
Richtera, ba ex istuj ú aj v lu tnovom spraco
vaní pripisovano m J . A. Losyrnu . Model je 
však podstatne starší , možno ho nájsť ako 
anonymný Courante CLXXXIII v zbierke 
Terpsiclrore ( 1612) M . Practoria , ktorý ho 
prevzal ako skladbu neznámeho autora. Ku
riozitou je 53( !) va riäci í na druhý , sekvenčný 
diel skladby v jednom :mo nymnom rukopise 
z mníchovskej Stá tnej bavorskej knižnice. 
Označenie ,.Schmiedt" všade. a teda aj v Pes
trom zborníku , znamená približne ,. kováč
sky". Zaužilo sa pravdepodobne vzhľadom 
na hrubý. ,.ncotesaný" sckvencovitý model
ako prirovnanie k údero m kladiva . ako to na
značil napríklad Georg Muffat v svojej sklad
be Nova Cyclopeias harmo nica (Apparatus 
musicó-organisticus. 170 l ) - časť let us ad 
maleorum allusio má podobný charakter a ko 
Schmiedt Coura nty 17. s toročia . 

K najzaujímavejším otvoreným o tázkam 
patrilo od počiatku aworstvo množstva tan
cov európskeho pôvodu v Pestrom zborníku, 
pričom sa nevylučoval a možnosť . že sú do
máceho pô vodu. Výskum však túto hypotézu 
nepotvrdil. V roku 1985 sa podarilo zistiť , že 
v Pestrom zborníku je zapísané veľké množ
stvo tancov zo zbie rky nemeckého barokové
ho skladatcl'a, drážďanského lekära Johanna 
Caspara Horna (oko lo L630 - okolo 1685) 
Parergon Musicum. oder Musicalisches Ne
ben-Werck. l. diel o bsahujúci "cmmutlrige Al
lemanden, Couranten, Ballo und Saraban
den·' vyšiel tlačou v roku I 663 v Erfurte a po
tom spolu s 2. die lom ako rcprint v ro ku 1670 

diný zachovaný cxcmplär 4. dielu Pa rergonu 
je totiž d efektný. chýbajú tu štyri skladby. 
J . C. Ho rn je teda autorom viac ako 1/3 z cel
kového počtu 14 1 skladieb v Pestrom zborní
ku . Ak by srne nepočít al i d uchovné piesne 
a o rganové skladby označené zväčša mono
gramom S. M. (skratka latinské ho Samucl is 
Ma rckfclncr). je to približne polovica z celé
ho o bsahu Pestré ho zborn íka! (Do úvahy 
vlastne nemožno brať ani ta nce ľudového pô
vodu označené cho rc a a pod., ide teda o ešte 
väčšie pe rcento, v podstate možno bez pre
hnaného zjednodušenia povedať , o podsta t
nú časť tancov európske ho štýlu.) 

Pisá r Pestrého zborníka začal čerpať 
z Ho rnovcj zbie rky postupne, skladby sa vy
skytujú najskô r spo radicky, jednotlivo, roz
tratené v rôzno rodom repertoári . Druhú po
lovicu zborníka vša k zostavil väčšinou už len 
z Hornových tlačených predlôh . odpísal 
prvých 8 kompletných suít ,.aus unte rschiedli
chcn Thonc n dur und mo ll" v spomínano m 
usporiadaní ta ncov z l . dielu. Úplne posled
ná suita v Pestro m zborníku je z 3. dielu Pa
rergonu a v Ho rnovej tlači je Sarabanda zau
jímavo označená .. alla pollaca" - tanec má 
skutočne od lišný cha rakter o d ostatných 
Hornových sarabánd a ve rmi sa blfži poloné
ze. Zo 4. dielu intavolátor čerpal tance, kto
rých názvy jednotlivo , bez pôvodné ho kon
textu, pôsobia v Pestro m zborníku podivne. 
Ide však nie len o celko m bežné stvárne nie 
základných barokových afe ktov, a le v uspo ria
daní do troch ,.veľkých baletov" u Horna ná
zvy majú celkom iný význam. Z l. baletu je 
v Petrom zborníku Appetitus (s neskô r prida
ným Kalb flc isch) , Fuga (s do daným Saltato
ria), Amor. Odiunr. Gaudium (ďalšie tance 
u Ho rna maj ú názvy T ristitia, Ira , Timor, 
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l'ilulný list prvého ' 'Ydanla Hornm·cj zbierk~· (Univertitná knižnica Uppsala- jediný zacho•·aný exemplár 
partu prvých husiO 

Dcspc ratio atd. ). z 2. bale tu intavoltí tor od
písal Bu[o11atu. Gmnd Ballo a Saraba11du 
(u Ho rna s(l ďa lej o. i. tanec s označením 
jednotlivých ko ntinentov). z 3. baletu je to 
Peccunia (s neskô r dodan ým a skomole ným 
maďarským výrazom .. Marschu pio". t. j. pe
ňaženka ). Sarabande a možno i spomínaná 
Scicn ti a ex nihilo (ďalšie tance u Ho rna sú 
Vis. Dolus a pod.) . 

Hornovc zbierky repreze ntujú nemeckým 
prostredím p rijatý a od čias Praetoria v Ne
mecha vdmi obľúbený typ fra ncúzskej ta
nečnej hudby (v predhovore k 2. d ielu Ho rn 

skladieb v Pestro m zborn íku nemožno chá
pať ako typické nástrojové štylizilcic. t'apravy 
pre klávesový nästroj. Tabulatúrne zborníky 
17. s toročia všeobecne už strácajú tento cha
ra kter na rozdiel od o rganových tabulatúr 
napríklad Ammc rbacha. č i lutnových tabula
túr Bakfarka a pod . zo 16. s toročia . Intavolo
va nic v 17. storočí mn lo už od li~ný cieľ a teda 
i charakte r. v podstate prevládala fu nkcia ta
bulatú ry ako rýchleho a t'asporného zápisu. V 
zápisoch Ho rnových sk ladieb v Pestrom 
zborníku nemožno .. nepočuť" typick ú me lo
di ku s l áčikových nástrojov. postupy bežné 
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Parergon Musicum J . C. Horna, 4. diel (ukážka z l. baletu) 

hovorí. že sú .. in frantzosischen Ma;1ier"). 
Reálne obsadenie týchto kladicb je typicky 
francúzske, t. j. S-hlasné: dvoje huslí. dve 
violy da bracio . violonc a čís lované .. basso 
contin uovo" (sie!). lntavolácia zachytáva. 
tak ako to bolo v podobných zborníkoch zo 
17. s toročia bežné, len kostru skladby. Zväč
ša ide len o kraj né hlasy , akord ickú výplň zá
verečných akordov. zd vojen ie basového hla
su v o ktáve dop ln il intavolátor spamät i, 
a mente . Len sporadicky nachádzame nazna
če né aj veden ie vnútorných hl asov. Kvalita 
zápisov je však ncsporn á - musel ich robiť 
dobrý a skúsený hudobník . Okrem bežných 
pisárskych chýb, naj mii oktávových. ktoré sú 
v tabulatúrnom spôsobe no tácie najčast ejšie 
a celko m bežné, nenachádzame v Pestro m 
zborn íku väčšie chyby. Ozdoby (ostatne 
i v pôvodnej tlači porad ické). dynamika 
a malé repetície sa v tabulatúrach zachytávali 
len zriedka a nenachádzame ich a ni tu . Zato 
vša k pisár Pestrého zbo rn íka p rid al nielen 
opakovanie záverečného akordu v duchu do
bovej maniéry, ale robi l aj drobné zmeny 
v melodike, najmä v kadcnčných formulách , 
kd e použil takmer sústavne anticipáciu záve
rečného tó nu. zriedkavejšie možno nájsť 
i zme nu melod ickej lfnic (nic nelogickú!), 
a lebo melodické vyplňovan ie väčšieho inter
val u . Vystríhal sa však väčš!eho ozdobova
nia, ,.ko ro lovania" . ,.cifrova nia", akoby 
chcel rešpektova ť Ho rnovu požiadavku, že 
skladby treba hra ť pocll'a te rajšieho tali anske
ho spôsobu , ,.m it reinem S11·ich ", nanajvýš 
používať .. einen neuen Trillo" a nczncjasňo
vať noty ,.mit vielen coloriren". 

V každom prípade však zá pisy Hornových 

v ansámblovej hudbe. ba d o ko nca .. sk ryté" 
hutné, mnohohlasné obsadenie. Toto nebolo 
možné zot rieť an i v dobovo bežnom p renose 
z jedného média na iné. lntavolätor urobil 
v Pestro m zborník u len charakteristické tvo
rivé zäsahy , ktoré sa robili pri akomkoľvek 
odpisovaní. rozši rovaní hudby. Kvalita inta
vo láci í Ho rnových tancov v Pestro m zborn í
ku zodpovcdä celko m do bovým zvyklostiam 
a ú rovni prame r)ov podobné ho typu (naprí
klad zborník Regíny Clary im Ho ff, zborník 
Daniela Schmidta a iné) . 

Záznam veľkého množstva skladieb J . C. 
Ho rna. ktoré vyšli tlačou , v Pestrom zborní
ku je d ôležitý o. i. z toho h radiska , že len na 
zákl ade tollto pramcr)a možno aspoň približ
ne rekonštruovať basový hlas skladieb z 3. 
a 4. dielu , keďže z nich sa zachoval len part 
l. huslí. Hoci tabulatúrna notácia zachytáva 
len spomínan ú kostru , len v Pestro m zborní
ku sú vlastne tieto skladby ,.ko mpletné". 

l keď nové poznatky nepodporujú veľmi 
lákavú a príjemnú hypotézu o do mácom au
torovi tancov európskeho štýlu v Pestrom 
zborníku, jednako sa tým nezmcnšuje vý
znam a hodnota prameňa ako takého . Ba 
skôr naopak. Podáva doklad, že na Spiš sa 
nedostávalo len množstvo tl ačenej hudby pre 
potreby kostola, ted a ci rkevná hudba, resp. 
rôzne sonáty , intrácly a pod., ale aj hudba ur
čenä pre typické svetské t'ačc ly . Pozoruhodný 
je i krá tky časový odstup, s akým sa tu tá to 
hudba o bjavil a. Vôbec poznatok. že sa tu 
v 17. storočí hrala aj dobová a nsámblová 
hudba, posi lňuje a dopfňa doterajšie tvrde
nia a dôkazy o vyspelej kultúre sta rého Spi
ša. 



HUDBA AKO ZRKADLO DOBY 
Na margo románu Thomasa Manna: Doktor Faustus 
JÁN ALBRECHT 

R o mán Tho masa Manna Doktor Faus· 
tus patrf nespo rne k najzložitejš ím 

lite rárnym dielam svojho d ruhu; súčasne je 
jedným z najzasvätenejších d ie l zame raných 
pro ti fašizmu a vojne. To všetko j e však iba 
glo bálna a vo nkajš ková chara kteristika d iela, 
kto ré sk rýva v sebe množstvo svojráznych 
čft , dodávajt1cich mu punc mimo riad nosti. 

Román je b iografiou fikt ívne ho sk ladateľa 
20. storoči a Adriana Levcrkiihna. kto rá od
zrkadľuje spoločenskú situáciu a jej vývoj 
počnúc obdobím pred prvou sve tovou voj
no u, cez j ej priebeh, o bdobie medzivojnové, 
2. svetov(• voj nu až po po rážku fašizmu. Dej 
sa však pohybuje na dvoch ko nvcrgujúcich 
ro vinách , z kto rých jednou j e životopis 
a osud hrdinu , druho u je obdobie, v kto ro m 
životopis vzniká , čo umožňuje porovnávať 
a konfrontovať odlišné vývojové periódy 
v ich asynchrónno m. ale svojím dejinným vý
znamo m porovnáva tcľnom priebehu. Navyše 
táto dvojitá optika umož1iujc au to rovi vy
zdvihnú ť kauza litu celého vývojového oblú
ku . poukázať na žriedla a zárod ky ideológie 
fašizmu. Sprostredkujúcim čin i teľom medzi 
oboma časovými rovinami sa stáva postava 
Serena Zeitblo ma . sk ladatcfovho spo lužia ka 
a neskô r kron iká ra. 

Sere nus je t lmočn íkom aj ďa lš ie ho uplat
nenia p rincípu dvoj itej optiky, inej ako v ho 
reuvedeno m zmysle. Je to vzdelaný človek , 

gymnaziálny profesor. ktorý napriek do brej 
vôli a snahe spravodlivo posudzovať vývoj či 
dobo vú mentalitu . nic je vžd y scho pný zauj ať 

samostatný postoj . Občas pod lieha masovej 
psychóze, lebo je v určitom zmysle - na roz
diel od Levcrklihna- naivný. Názory. kto ré 
vyslovuje , možno chápať v ich subjektívne 
podmienenej relatívnosti, čo čitateľovi 
umožňuje porovnať kroniki\ rom sprostred
kované udalosti so známymi histo rickými 
fa ktmi. Cha rakteristiko u osoby kroniká ra je 
výstižne zachytený názorový obzor do by, te· 
da udalosti dostávajú do bovú i subjek tovú 
uzemnenosť, javovú plastickosť. 

Ú alším zaujímavým mo mento m j e úlo ha, 
ktorá pripadá hudbe. Vieme, že existuj ú die- · 
la , v ktorých hudba figuruje a ko význa mné 
pozadie d ian ia, a le sotva nájde me literá rne 
diela, v kto rých hudba zohráva úlo hu prota
gonistu. V ro máne Doktor Faustus sa hud ba 
a jej cesty v 20. storočí stáva zrkadlo m doby. 
V nej sa reflektujú všetky osud né úskalia 
spoločenského vývoja . ba aj cho ro bné symp-· 
tó my doby, ako i samo tné. vlastným vývo
jom podmienené prekážky dobovej tvorby. 
bezvýchodiskovosť jej ďalšieho kreatívneho 
rozvíjania. Mann ta k načrtáva paralelu me· 
d zi spoločenskou situáciou a stavom . v kto 
ro m sa hudo bná tvorba nachádza. 

Vplyv. ktorým na Tho masa Manna pôsobi· 
la Frankfurtská škola , predovšet kým jej vý
znamný predstaviteľ Theodor Wiesengrund 
Ado rno, je zjavný a ne pochybný. (Jeho mc
no .. vryl" T ho mas Ma nn aj do výkladov 
o hudbe v rámci pred nášok Wende la 
Krctzschmara, kto rý analyzuj úc Beetho ve
novu poslednú So nátu pre klavír c mol op. 
111 , skandoval rytmický model incipitu Arie· 
ty okrem iných aj slovom ,. Wicsengrund" .) 

Ado rno bol stú pencom hudobných cierov 
reprezentovaných Arnoldom Schonbe rgom . 
Ro vnako a ko Ado rno. nepo kladá a ni Man11 
riešenie ďa lšieho vývoja hud by fo rmou syn· 
tézy s folkló rnymi a historickými modelmi -
teda novodobý fo lklorizmus a neoklasiciz
mus (Bartók, Stravinskij) - za adekvátne 
a de finitívne. ako to vidno z diabolské ho ro z
hovoru v 25. kapitole . 

Tým sme sa dostali k ďalšej zvláštnosti ro
má nu Do ktor Faustus, spojenej so samot
ným názvom diela . Nie je nič zvláštne na 
tom , ak sa frekventovaná ľudová lege nda 
opäť dostala do die la svetovej literatúry po 
absolvova ní mno hých inkarnácií od C hris
tophe ra Marlowca cez Goethe ho a Gouno· 
dovu operu až po Manna. Problémo m však 
je jednak spôsob. ako preniesť mysterióznu 
postavu a rozprávkový dej do realistického 
ro mánu bez porušenia štýlových postu látov , 
jednak motivácia opätovného čerpania zo 
symbolické ho významu rozprávky o zmluve 
s diablo m platnej 24 mimo riadne úspešných 
ro kov, až po pád a zatratenie. 

Symbolický význam d iabolskej zmluvy nic 
je nepochopiteľný v súvislosti s pakto m Ne
mecka s diabolskými silami fašizmu. ani pád 
a zatrate nie n ic sú nepredstaviteľné ako pa
ralely historického dia nia ono ho obdobia. 
avšak táto diabolská zmluva sa týka aj Lcver
kť.ihna. nakazcného p ráve v našej milovanej 
Bratislave ťažkou pohlavno u chorobou : 
24 rokov - až po prvé príznaky pa ralýzy- mu 
zaručuje tlspcšný ume lecký život. Faustovský 
osud hrdinu sa naplňuj e bez pr iame ho de k la· 
rova nia súvislosti s legendou . Nikde n ie je 
po rušený princíp reálnosti deja. Analógia sa 
čitateľovi le n ponúka. 

O sobitný význam pripadá vyššie spo mína
nému rozhovo ru Lcvc rkť.i h n a s diablo m. 
v kto ro m dochádza k hlbokej analýze stavu 
hudobnej tvorby. Vyl úče nie zázraku a mys
té ria sa podarilo Ma no novi tým. že sa o roz
hovore dozvie kro niká r Zeitblo m iba z hek
tických záp isov Lcvc rkiihnových . ktoré mož
no chápať a ko sebareflexie. scbapriznania 
ako mo no lóg. Nikto nebol svedko m to hto 
,.rozhovoru··. ktoré mu možno vša k právom 
pr ipísa i rozhodujúci. reálny ku lt úrno filozo· 
fický význam . 

Michela ngelo Buonarotti: Posledný s1íd - deta il 

Dej ro mánu sa teda odo hráva. ako som už 
spo mínal. na dvoch · ko nvergujúciclt rovi: 
nách; kro nikár Zcllblom opisuje vzdialené 
udalosti spoločného de tstva a študentského 
života s Adriano m v nesko ršom období, 
v posled ných rokoch 2. svetovej voj ny (v ča
se vzni ku ro mánu). T akmer v každej kapito· 
le komen tuje Scre nus aj po litické a voj nové 
udalosti . čím sa prclfna dávnejší čas s pr í
tomnosťou . čo zozrctcfňuje príčinné súvis
losti medzi minulosťou a j ej dôsledka mi 
v pr íto mnosti. Zauj ímavým spôsobom vysti
huje auto r vývoj sveto názorých charaktcris· 
tík . pričom sa vracia do prvého desaťročia 
nášho storočia. A k i pozorne vypočujeme 
dialóg ha llcnských študentov. vidíme. ako sa 
postu pne kryštaliw jú pravicové idea listické 
názory na štát a štátnu zvrchova nosť . podľa 

ktorých je štátna moc transcende ntálna a ne· 
závislá od jedincov. J e to Scrcnom reprodu
kovaný rozhovor študentov Deutsch lin . 
Te utlebe n a Arzt. 

Deutsch lin pripúšťa dôležitosť úžitkových 
funkcií. ale po pie ra, že by boli podstatným 
zákl ado m štátu . Suít je vraj legitimovaný 
svojou zvrchovanosťou , svojo u suve renitou. 
kto rá pre to existuje nezávisle od toho. akú 
hod no tu jej pr isudzuje jedinec, " pretože -
v úplnom protiklade s tým , čo o tom hovor í 
Spoločenská zmluva - j e tu nad jednotlivcom. 
Nadindividuálne súvislosti majú totiž rovna· 
kú mieru existenčnej pôvodnosti ako jednotil· 
ví ľudia a ekonóm nie j e schopný pochopiť, čo 
je štát , práve preto, lebo vôbec nechápe jeho 
transcendentálnu podstatu." 
Ďalší priebeh diskusie odzrkadrujc po pri 

náznakoch progresívnej opozície náLOrový 
posto j pokladajúci Nemcov za mimoriadny 
ná rod : 

",Rád by som vedel, ' podotkol von Teutle-

ben, , či mladí ľudia iných národov tiež tak le· 
žia na slame a sužujú sa všelijakými problé· 
mami a anlinómiami. ' 

,Sotva, ' odpovedal Deutsch lin opovržlivo. 
, Títo v§etci to majú po duchovnej stránke 
oveľa jednoduchšie a pohodlnej šie. ' 

,Mali by sme z toho vynechat',' pozname
nal Arzt, ,ruskú revolučnú mládež. U nej, ak 
sa nemýlim, prevláda neúnavná diskurzná za
nietenost' a prekliato vel'a dialektického na· 
pätia . ' 

,Rusi,' povedal Deutsch lin takmer ako defi-

, nfciu, ,majú hÍbku, ale nemajú formu. Ti na 
Západe zas formu, ale žiadnu h{bku . Oboje 
spoločne máme len my Nemci."' 
Nadutosť a pria m fašistické sebapreceňo· 

vanie dostáva v nasled ujúcej ukážke charak· 
te r masovej psychózy. kto rej sa ľahkoverný 
kro ni ká r nevie ubrán iť . Serenus tlmočí 

Ad rianovi svoje úvahy tesne pred svoj ím od
chodo m na fro nt po vypuknut í I. svetovej 
voj ny. Tá to st ať je skvostným príkladom 
Ma nnovej iró nie a zároveň ukážkou jeho 
d vojite j optiky. vznikajúcej v rozpore s či ta· 
te ľovi jasnými uda losťami a ich na ivným roz
právan ím . Sere nus myslí vážne čo ho vorí: 

" Táto predstava , aby som nepovedal idea, 
ovládala mysle spoločne s ďalšou , že sme totiž 
boli k vojne prinútení , že nám svätá nutnosť 
ukázala chopil' sa zbrani , avšak dobre pripra· 
vených a vyskúšaných, ktorých skvelost' asi 
bola trvalým zdrojom pokušenia použiť ich -
teda v j ednote so strachom, že nás zo všetkých 
strán zaplaví povodeň, pred ktorou nás och· 
ráni len naša nesmierna sila, totiž schopnosť 
okamžite prenies!' voj nu na územie iných kra· 
jín. V i1ašom prípade útok a obrana zname· 
nali lo isté: spolu vytvárali pátos navštfvenia, 
povolanosti, veľkej chvíle, posvätnej nevy
hnutnosti. Nech s i nás všelijaké ná rody tam 
za našimi humna mi pokladajú za rozvratní
kov práva a mieru , za neznesiteľných, úhlav· 
ných nepriatel'ov - my sme mali prostriedky 
na to, aby sme svetu dávali po hlave tak dlho, 
dokiaľ nenadobudne o nás inú mienku 
a bude nás nielen obdivovať, ale i milovať." 

Naprie k to mu vyslovil Serc nus svoje po· 
chybnosti o správno ti myslenia ~avu i keď 
ho jeho nemecká povaha občas núti prijať cu
dzie názory nekriticky: 
"Veď našinec si je nieked y už neistý, či to , 

čo si my$lla všetci , j e i správne. A predsa zas 

je pre výraznej§iu individualitu veľkým pote
§enfm, ak sa raz môže - a kedy inokedy by lo· 
to , raz' mohlo byt' , než práve v tejto dobe -
celý ponoril' do v§eobecnosti.." 

Ešte vypuklejšiu podo bu majú rozhovory 
ľudí. kto rí sa schádzajú už v období medzi 
voj na mi u gra fi ka Sixtusa Kridwissa. Serc· 
nus. ktorý sa názoro vo dištancuje, rcprodu· 
kuje de magogické myšlienky, ktoré priam 
a nticipujú fašist ický totalitarizmus. Tu 
vrcholia postoje, kto ré sa dávnejšie pripravo
vali. Serenus o n ich re feruje : 

" A ool to staronový, revolučne regresívny 
svet, v ktorom hodnoty späté s my§llenkou In· 
divídua, povedzme t.eda s pravdou, slobo· 
dou , právom, rozumom boli celkom pozbave
né svojho účinného obsahu, zavrhnuté, preto
že nadobudli význam celkom odlišný od toho, 
aký mali v posledných storočiach , keďže boli 
vytrhnuté z vyblednutej teórie a plnokrvne 
zrelativizované a uvádzané do vzt'ahu k ovela 
vyššej inštancii násilia, autority, diktatúry 
viery - a nie azda spôsobom reakčným, vče

rajším alebo predvčerajším, ale tak, že sa to 
rovnalo novátorskému návratu ľudstva do 
stredovekej teokratickej situácie a prostre· 
dia ... Myšlienke bola daná sloboda, aby o
spravedhlovala násilie tak, ako pred sedemsto 
rokmi mohol rozum slobodne pojednávať 

o viere, dokazovaf dogmu: na to tu bol a tomu 
by malo slúžil' myslenie dnes i v budúcnosti." 

Aký význam nado búda .. hygiena•· v týchto 
tendenciách rcbarbarizácie . sa dozvedáme 
z reč i doktora Breisache ra. ktorú nám rcpro· 
d ukuje Serenus: 

" Hygienické hľadisko lu treba viacmenej 
považovaf za racionali.záciu primárnej ten· 
dencie zanechať, vzdať sa, zahodil', zjedno
dušil' - pri každom hygienickom odôvodneni 
je opodstatnené podozrenie z ideológie. Nepo
chybne sa raz buiJe pozbavovanie sa v~tkébo 
nemocného vo veľkom rozsahu, zabijanie il· 
votaneschopných a slabomyseľných , al raz 
k nemu dôjde, odôvodňoval' národnou a ma· 
sovou hygienou, hoci Vfikutočnosti-nebudeme 
to popierať, naopak to zdôrazníme - pôjde 
o rozhodnutie ďaleko hlbšie, o odmietnutie 
akejkoľvek humánnej zmäkčilosti, ktorá je 
tiež výdobytkom buržoáznej epochy: aby sa 
ľudstvo stalo zdatné pre tvrdé a temné, kal· 
dej ľudskosti sa vysmievajúce doby." 

Pre Lcvcrkť.ihnov skladateľský vývoj mali 
niekto ré j avy a udalosti inšpirujúci a rozho· 
dujúci vý'znam . K p rvým zážitkom - sú to pri· 
to m zážitky mimo hudobné- patria svojrázne 
experimenty jeho o tca Jo nathana. Boli to bi· 
zard né kryštalické a osmotické útvary . ktoré 
o tec vypestoval v akváriu . Tieto naprosté 
ano rgatické sedime nty mali podobu rastlin
~tva a správali .~a ako živé , lebo prejavovali 
heliotropizmus. Scrcnus spomína na tieto 
obrazy z detstva a hovorí: 

" Kvôli nám postavil akvárium na slnko 
tak, že tri z jeho stien zatienil voči svetlu, 
a hľa, na tú stranu, ktorou svetlo prenikalo, sa 
čo nevidieť nakláňala celá tá pochybná cham· 
raď, huby, falické polypovité steblá, stromče
ky a chaluhovité trávy spolu s onými polovlta· 
tými údmi, a to s takou túžoou po teple an
dosti , že sa priam prisali a lepili na skleneú 
stenu. 

,A pritom sú mŕtve, ' povedal Jonathaa 
a do oči mu vyhŕkli slzy, zatiaF čo Adriu, 
ako som videl , sa triasol potlačovaným smie
chom." 

T ento zdanlivý život mŕtvej prírody patri 
k základným myšlie nkam. ku ktorým sa 
Mann vracia . Vyskytujú sa aj v 25. kapitole 
v rozhovore s diablom. 

"Čo znamená ,neživé' keď nóra tak pesCro 
a mnohotvárne bujnie a puči a keď sa dokol
ca správa heliotropicky... čo vzniklo zo 
smrti, na chorobný spôsob, toho sa ui nera 
chopil život s potešením a dal sa tým viesf l• 
lej a vyššie." 

Pre lepšie pochopen ie ďalšieho vývoja 
skladateľa musíme uviesť. že Levcrkiihnov 
neskorší uči teľ Kre tzschmar mal v malom 
mestečku Kaisersaschern prednášky na rôzne 
hudobno teorctické a hudobnohistorické té· 
my. Jednu prednášku venoval insitnému sek· 
tárovi. istému Conrado vi Beisselovi. ktorý 
z neznalosti hudo bnej teó rie vymyslel auto
kratický systém tó nových vzťahov, umožňu
júci každému členovi se ktárskej obec harmo
nizovať rôzne melódie z hymny. Bcissel po
stupoval nasledujúcim spôsobom: urči l , te 
v každej stupnici majú byi .. páni" a .. slufob. 
n fci ·'. Usta novil, že sa má trojzvuk pokladll 
za me lodické centrum každej danej tóniny, 
a preto jemu p rislúchaj úce tóny označil za 
majstrov a ostatné tó ny stupn ice zase za slu
žobníkov. Prízvučné slabiky textu mali 
.. maj stro m". neprízvučné .. služobníkom· . 



Citateľ azda s istotou predpokladá , že 
Adrian rázne odmietne tento násilný špeku
latívny hudobný systém , ktorý stál v príkrom 
rozpore s jeho vy okými požiadavkami na 
umenie. Adrianova odpoveď však vyznieva 
opačne, ako sa dozvedáme z rozhovoru .' kto
rý vedie s priateľom na prechádzke po skon
čení prednášky . Adrian hovorí Se re novi: 
,"Len mi nechaj ,' povedal , zatial' čo sme s ruka
mi vo vreckách plá§t'ov chodili sem a tam me
dzi na§lml bytmi v zimnej hmle, ktorá obj í
mala plynové lampy, ,len nechaj toho chlapa 
na pokoji, niečo sa mi na ňom páči. Mal 
aspoň zmysel pre poriadok a aj pochabý po
riadok je stále lepši ako vôbec žiadny.' 

,Azda nebudeš', odvetil som, , vážne obha
joval' tak nezmyselne nadiktovaný poriadok, 
taký detinský racionalizmus, a ko j e na priklad 
výmysel s pánmi a služobníkmi ... ' 

,Je to komické, vel'mi komické,' povedal. 
,Ale jedno musíš priznal': zákon, každý zákon 
pôsobi ochladzujúco, a hudba má v sebe toľko 
vlastného tepla, povedal by som maštaľného 

kravského tepla , že j ej môže byt' na úžitok 
akékoľvek ochladenie nejakou tou zákonitos
ťou- a ona sama aj vždy po ňom túžila.'" 

O. Kokoschka: A. Schiinberg - deta il 

Dialóg ~ diablom v 25. kapitole hovorí o 
problémoch hudobnej tvorby v ZO. storočí. 

Hlboké muzikologické znalosti .. d iab la" 
svedčia o tom, že ide o dialogicky rozpísaný 
monológ Adriana Leve rklihna. z ktorého 
uvediem najzaujímavejšie myšl ie nky. 

"Co je dnes umenie? Putovanie po· hra-
chu ... Len sa na nich pozrí , na svojich kole-
gov .. . nehovor ím o chovancoch folkloristic-
kých a novoklasicistických útulkov, ktorých 
modernost' spočfva v tom, že si zakazujú 
vydal' sa na hudobné výpravy do neznáma 
1 s väčšou alebo menšou dôstojnost'ou sa odie
vajú do šatu predindividualistických dôb. Na
hovárajú sebe a iným , že nudnost' sa odrazu 
stala zaujímavou, pretože zaujímavost' začala 
byt' nudnou ... 

Je to však naozaj všeobecná choroba a po
ctivci zist'ujú jéj príznaky na sebe rovnako, 
ako lf, ktorí vracajú tvorbu s,pät' ... 

Samotné.komponova nie sa sta lo príli§ ob
llainym, zúfalo obtiažnym .. . Ktokoľvek lepší 
nosi v sebe kánon všetkého zakázaného, všet
kého, čo si sám zakazuje, kánon, ktorý poma· 
ly zahrňuje už všetky prostriedky tonality, te
da všetkej tradičnej hudby. Kánon rozhoduje 
otom, čo j e nesprávne, z čoho sa stalo opotre
bované klišé ... Pr incíp tonality a jeho dyna
lllika dávajú a kordu jeho špecifickú váhu .. . 
Ale tú medzitým stratil - v historickom proce
st, ktorý už nikto nezvráti. Vypočuj si onen 
odumretý akord - aj vo svojej osamotenosti 
stojí tu ako ukážka celkového technického 
stavu, ktorý j e v rozpore so stavom skutoč
lým. Každý zvuk nesie ,, sebe celok a tiež celé 
dejiny ... 

Ale nebezpečenstvo netvorivosti - čo mys
lí~? Je lo stále ešte nebezpečenstvo alebo už 
etikom hotový fakt? ... Nehrozí snáď tvorbe, 
It vyhasne? ... 
Zrete ľne opísaná kríza v oblasti hudobnej 

tvorby v 20. storočí nastol'uje otázku výcho· 
diska. Ma sa azda niečo obe tova ť? Má to byť 
azda pravdivosť umenia. ktor~mu nepozostá· 
va nič iné, ako onemieť a napodobňovať život 
ako ho napodob1'lujc ano rga nická osmotická 
flóra? Co bude s hudbou, keď prestane žiť, 
lebo stratila svoju pravdu? Diabolsky ort ie r 
znie: 
"Čo t'a povznáša, čo zmožňuje tvoj pocit si
l moci a vlády, to je len pravda -aj keby to 

z hľadiska cnosti desat'krát bola lož ... Život 
nie je ostýchavý a o morálke vie veľkú figu. 
Zmocní sa odvážneho výplodu choroby, pre
hline ho, strávi a akonáhle sa ho ujme, je z to
ho zdravie." 

Diabolský rozhovor vyúsťuje napokon do 
faustovskcj zmluvy. kde sa v zhode s ľudovou 
legendou zaručuje eufó ria a úspech odme nou 
za ba rbarský čin zhubnej dohody v individu
álnom živote Lcverkiihna, v umelcovej tvor
be, v osude Nemecka. 

" Tak teda vedz: ručíme ti za životnú účin· 
nosi' toho, čo vykonáš s našou pomocou. Bu
deš vodcom, budeš budúcnosti bubnovať do 
pochodu, na tvoje meno budú prisahal' vý· 
rastkovía, ktorf vďaka tvojmu bláznovstvu už 
nebudú mat' za potreby byť sami bláznami. 
Z tvojho bláznovstva budú prospieva!' v zdra
ví a v nich ty sám budeš zdravý. Rozumie§? 
Nielenže prekonáš ochromujúce !'ažkosti do
by - dobu samotnú , kultúrne obdobie, chcem 
povedal', prekonáš obdobie kultúry a jej kul
tu , a opovážiš sa vykonal' barbarstvo, ktoré je 
dvojnásobné, pretože prichádza po humanite, 
po najpomysliteľnejšom ošetrovaní koreňov 
a po meštiackej zjemnenosti." 

Co je vlastne to barbarstvo , o kto rom sa 
hovorí? T ýka sa presadzovania novátorského 
racionálneho pori adku v ríši tó(lOV. predpisu. 
ktorý nepra mení z hudby ako jej vlastná zá
koni tosť. Vyčítame to zo slov, v ktorých sa 
hovorí o .,algebraickom čare". plode dôvtipu 
a umu, kto rý je vo svojej podstate pro ti pr í
rode, proti povahe umenia. v tomto zmysle 
je iracioná lny. 

" Bude ti prfjemné, že sme dospeli ku koncu 
a k záveru. Venoval som ti dostatok času 
a dlhé chvfle, aby som tú vec s tebou prejed
nal - dúfam, že to uznávaš. Okrem toho si 
atraktívny prípad. To bez prinútenia prizná
vam." · 

Bezvýchodisková situácia v tvo rbe ženie 
Lcverkiihna k špekulatívn ym metóda m. Dia
bol hovorí: 

" Pretože tvoja p)•cha túžila po elementár
nosti a ty s i ju chcel dobyl' v tebe naj primera
nejšej forme, tam kde ,, podobe algebraického 
čara je zasnúbená s náležitým umom a rozva
hou a zároveň je predsa smelo zacielená proti 
rozumu a triezvosti. " 

Adrian , kto rý nazva l osudnú ženskú osôb
ku , ktorá ho v B ratislave nakazila, Haeterou 
Esmc raldou. zvečnil to to meno do jedného 
zo svojich d iel intonovanfm niektorých pr í
značných písmen. Tak sa dostal k hudobné
mu .. slovu" o piatich tónoch, ktoré používa 
ako základný tvar va-svojej sk ladbe. V ďalšej 

skladbe - je to jeho posledná - nazvanej 
Faustov nárek, rozširuje te nto racioná lny 
prvok intonáciou lZ-s l a bičnej vety do lZ-tó 
nového ce lku . ktorý je ústredným tematic
kým jadrom skladby ; jeho poradie a po ria
dok rozširuje Lcverkiihn na celý o rganizmus 
svojej kompozície. takže každý tón má svoje 
pevne vyhranené miesto. Daj me slovo Sere
novi. ktOrý približne osvetlí charakter tohto 
diela a podstatu jeho svojráznej skladobnej 
techn iky: 

"V akomsi hrubšom a zvukovo-materiál
nom zmysle je práca už dokončená... skôr 
ako sa skladatel'ské úsilie vôbec začalo a to sa 
teraz môže správaf úplne neviazane, to zna
mená, môže sa oddal' výrazu , ktorý je znovu
získaný mimo a kejkol'vek konštruktfvnosti 
alebo vnútri j ej zvrchovane dokonalej prís
nosti. Tvorca Faustovho náre.ku sa môže 
v materiáli la k dokonale organizova nom od
daf subjektívnosti bez zábra n, pretože nemu
sl dbal' o konštrukciu už vopred sta novenú 
a tak j e teda toto j eho najprísnejšie dielo, 
dielo naj extrémnej šej kalkulácie a zároveň 
dielo rýdzo expresívne." 
Serenus si aspoň myslí. že je to možné. 

Aká je to vla~tne proti rečivá sloboda, kto
rá sa rodí z nehybného poriadku. aká je to 
expresívnosť, ktorá môže pramenil v mimo
hudobnom systéme a pôsobí teda nátlakom 
na hudobné vyjadrovacie médium? Serenus 
aj tu reprodukuje názory iných. Thomasovi 
Mannovi ide o porovnanie tohto iracioná lne
ho po riadku v umení s iracionálnym pori ad
kom spoločenskej moci. v dôsledku ktorej sa 
jednotl ivec stáva zgniaveným nemým otro
kom, tak a ko slovo hudby musí onemieť pod 
tl akom mimohudobného to tá lneho po riad
ku . Kým umenie platí za diabolskú zmluvu 
ncmocou. platí Nemecko za svoju zmluvu so 
satanom vlastnou spásou. ako to vyznieva 
z posledných riadkov kroniky Scrcna Zcit
b loma. z ktorých vyčítame i na rážku na jed
nu z figúr Michelange lovho Posledného sú
du . Cho robu spoločenského systému sym
bolizuje choroba hudby; jej cho robu choroba 
jej tvorcu. 

"Nemecko s llcami hekticky sčervenenými 
sa vtedy potácalo na vrchole holých triumfov, 
chystajúc sa dobyť svet z moci jedinej zmlu
vy, kto rú bolo ochotné dodržal' a ktorú kedysi 
podpísalo svojou krvou. Dnes sa rút.i v objatí 
diablov, zakrývajúc si jedno oko rukou a dru
hým civiac do tej hrôzy, rúti sa dole, od zúfal· 
stva k zúfalstvu. Kedy dopadne až na dno 
priepasti? Kedy sa z poslednej beznádeje sta
ne zázrak, ktorý presia hne akúkoľvek vieru, 
kedy svitne svetlo nádeje? Osamelý muž spína 
ruky a vravf: Boh buď milostivý vašej úbohej 
duši, priatel'u , vlast'." 

Hudba a počítač 
Seminár " Hudba a počítač sa postupne 

stá va vžitým podujatfm, ktorého cie· 
ľom je využíval' netradičné postupy v práci 
hudobníkov a hudobných vedcov. Podnetom 
jeho vzniku bolo hľadanie vzájomných inter
disciplinárnych súvislosti na seminároch Ma· 
tematika a hudba, ktoré priebežne poriadajú 
od začiatku sedemdesiatych rokov nadšenci 
pre exaktnost' matematiky z radov hudobní· 
kov a nadšenci pre krásu hudby z radov mate
matikov. Paralelne s týmto podujatfm sa od 
roku 1981 organizuje i seminár Hudba a počf· 
tač, venovaný využívaniu matematických me
tód v muzikológii. V tomto roku sa uskutočnil 

1 už po štvrtý raz (28. a 29. júna), hostiteľom 
bolo Literárne a hudobné múzeum 
v Banskej Bystrici. Už počas predvlaňajšieho 
seminára sa vykryštalizovala náplň ďalších 
stretnutí, zameraných na problematiku spra
covania fondov hudobných múzef. Pretože 
centrálna evidencia zbierkových predmetov 
(stanovená r . 1985 ako hlavná úloha rezortné
ho plánu MK SSR) sa pripravuje cestou vý
počtovej techniky, stal sa seminár Hudba 
a počftač ideálnym priestorom na riešenie tej-· 
to problematiky. 

V tomto roku sa pod usporiadateľov podpí
sali Slovenské národné múzeum, Zväz sloven
ských skladatel'ov a koncertných umelcov, Li
terárne a hudobné múzeum a Dom techniky 
ČSVTS v Banskej Bystrici. 

Úvodn ú prednášku pripravila Ľuba BaUo
vá (SNM Brat islava), ktorá poukázala na 
možnosť využívania počítača v múzej nej pra· 
xi . Upozorni la nie le n na časovú úsporu pri 
akvizícii, katalogizácii. výstavnej a ku ltúrno· 
-výchovnej činnosti , revíznych a inventari
začných prácach . ale i na nespo rný vplyv in
terakcie s počítačom na mysle nie užívateľa 

v rovine teore tického uvažovania i p ružne j
šie ho hľadania vzájomných súvislosti. 

Re ferát Zbyňka Stránskeho (MM Brno) 
posudzuje múzej níctvo v širšom kontexte za
hraničných múzeí (na sve te je ich viac ako 
30 000). v ktorom, žiaf. naše nevychádza vô
bec slávne. Najmä okruh hudobné ho múzej
níctva je u nás ža lostný a to nielen z hľadiska 
personálne ho obsadenia. ale i z pohľadu na 
techn ickú vybavenosť. 

Emanuel Muntág (MS Ma rt in) info rmoval 
o strojovom spracova ní piesňových zbierok 
(plánovaných je cca 80 000 piťsn í) v Matici 
slovenskej. Podľa stanovené ho projektu bu
du môcť o jednej piesni s notovým zápisom 
bádateľovi poskytnúť až vy~e 50 informác1i. 
V pracovnom postupe vša k striktne dodržia· 
vajú tradičný spôsob dokume ntácie a až ná-

. sledne pristu pujú k využívaniu výpočtovej 
techni ky. 

Martina Pavlicová z FF UJ E P v Brne sa za
oberá e tnochoreológiou a v príspevku Ľudo

vý tanec vo svetle počítača posl ucháčov 
uvied la do problematiky zápisu a dokumen
tácie tancov. Predpokladom strojového spra
covania kata lógu ľudových tancov je p redov
šetkým termino logické ujed no te nie a vytvo
renie prepracovanej klasifi kácie obsahuj úcej 
viac externejších dál . 

Jana Novotná z Ústavu teórie a dej ín ume
ní CSA V Pra ha hovorila o Využit í počítača 
pre evidenciu chorá lncho repertoáru . 

O práci na notovom incipitovom kata lógu 
v Státnej kn ižnici ČSR v Prahe info rmovala 
Zuzana Petrášková. Dosial' bol spracovávaný 
klasickou metódou. využfvaný je od roku 
1965 a obsahuje p ri bližne treti nu údajov 
z poznanej pra mennej základne. Pre zjedno· 
dušenic manipulácie j e no tový incipit prepí
saný i do číse l ného kódu , základom pre spra
covanie incipitové ho katalógu sú kat alogizač
né karty. ktoré obsahujú údaje o d ruhu ma
ter iálu , da toya nie a jeho uloženie. Katalóg 
svojho druhu ojedinelý- má bohaté využit ie 
a plánuje sa jeho spracovanie cestou výpoč
tovej techniky. Po po ludní Árpád Takács re
ferova l o možnosti ach uni verzálne ho databá
zového systému DBase 3+. k to ré ho výhody 
spočfvajtl nielen v pružn om zadáva nf údajov. 
a le i v mani pulácii s nimi vo fo rme dialógu. 
Ľuba llallová v príspevku Úvod do proble

matiky edfcie Fontés pred ložila náčrt kon
cepcie tejto p ripravovanej edície. V kontexte 
s plánovacou Centrálnou evide nciou zbierko
vých predme tov v múzeách a ga lé riách by zo
šit y Fontés mali byť poslednou - výstupnou 
fo rmou spracovania , v tomto pr ípade muze
álnych zbierok s hudobnou tematikou. Podľa 
povahy pamiatok budú vychádzať dva typy: 
l . súpisy týkajúce sa materiá lov tvorivých 
osobností ; 2. súpisy sekundárnych pamiatok 
(inventáre ap.). Z hľadiska hudobno-muzej
ncj dokumentácie má fo rma Fontés viacero 
predností : súpisy sú prakticky lepšie využi
teľné ako katalógy. autor dokumentácie ne
zostáva v anonymite. súpis o patrený i info r
máciou o stave a mieste výskytu pamiatok 
slúži zá rovc1) ako metodická príručka. po
skytuje prehľad o dokumentovanosti jednot
livých o blast i. K pro blemati ke Fontés sa vy
jadrili aj nasledujúci referenti : Jana Kalinay
ová, Vladimir Čížik zo SNM Bratislava 
a Marianna Bárdiová z LHM Banská Bystri
ca. J , Kalinayová sa zaoberá spracovávaním 
hudobných inventárov do roku 1700, do súpi
su chce poňať 13 inventárov. Vladimir Čížik 

Prof. Beloslav Riečan zasväcuje muzikológov do ta· 
jov matematiky Sn imka Z. Spodniaková 

pripravuje spracovanie pozostalosti J . L. 
Bellu , Marianna Bárdiová pripravuje súpis 
fondu J . Móryho , kto rý sa nachádza v LHM 
Ba nská B ystrica. 
Aktuá lnosť a konkré tnost' prejednáva nej 

proble mati ky vyvola la bohatú d iskusiu - na 
tému jedno tnosti resp. nejednotnosti spraco
vania fondov, koncepčnosti či nekoncepčnos
ti ed ície Fontés, na tému spolupráce inštitú
cií i jednot livcov venuj úcich sa spracovaniu 
a dokume ntácii hudobných pamiatok. 

Popoludňajšia prestávka seminá ra ma la 
tiež pracovnú at mosféru, účastn fc i sa mohli 
pria mo oboznámiť s výsledkami jedno tlivých 
pracovísk na počítači SMEP PP 06. (SNM, 
LH M) a k dispozícii boli i ďalš ie počítače . Po 
prestávke so s t ručným obsahom referátu 
Františka Galeho Koncepcia využi tia výpoč
tovej techniky vo všetkých múzeách Juho
moravského kraja . oboznámil prítomných 
Jan Klimeš (F. Ga le sa pre pracovné zane
prázdnenie seminára osobne nczt1čast nil). 
V zásade autor konštatoval nevyhovujúci sú
časný stav v mt1zeách, kto ré sú personál ne 
nevybavené. obsadené špecia listami bez zá
kladnej technickej pr ípravy a keďže sú súčas
ťou terciálne j sféry, nevenuje sa dostatočná 
pozornosť ich technické mu vybaveniu . Per
spektívnym by bolo r iešenie na úrovni inter
d iscipli nárn ych vzťahov. Na záver prvého 
dňa seminára banskobystrickí Zväzarmovci 
na čele s Ladisla\•om Legíňom predviedli zá
ujemcom viacero užívateľských počítačových 
programov. 

Na druhý deň matemat ik lleloslav Riečan 
vo svojej informácii o pravidelných stretnu
tiach predstaviteľov oboch d isciplín na semi
nároch Mate matika a hudba vyjadril názor , 
že mnohí muziko lógovia maj ú matematické 
myslenie a zá roveň i vyskúšal schopnosti zú
čast nených v tejto o blasti . 

Za M uzeologický ústav SNM vystúpil La
dislav Bujna, ktorý oboznámil prítomných so 
zmenou štruktúry SNM súvisiacou s pred
pokladaným zavádzaním cent rá lnej eviden
cie do praxe. Odborná komisia pre automati
zované systémy riadenia vytvore ná práve pre 
tento úče l pracuje na vytvorení i nformačnej 
vety. dosia l' však problé mom zostáva kompa
tibili ta s inštitúciami v Ceskej socialistickej 
republike. čo pre Ljednotc nie spracovania 
centrálnej evide ncie nic je za nedbateľná po
žiada':ka. Na túto problematiku naviazala 
Dagmar Vanišová L Múzea českej hudby 
v Prahe . Technická komisia pri pražskom 
Národnom múzeu. ktorá síce už v roku 1987 
vypracovala informačnú vetu . dnes nejestvu
je , počftač na rozdiel od SNM v Prahe ne ma
jú a naviac. obsah všeobecne koncipovanej in
formačnej vety nemožno z h ľadiska špecific
kosti hudobných zbie rok bez náležitej korek
cie akceptovať . 

Seminár pokračova l príspevkami riešiaci
mi konkrétnu nápil) súpisovej rady zošitov 
Fontés. Alexandra Tauberová predložila ná
vrh na spracovanie pozostalosti Zdenka No
váčka s info rmáciou o pôvode fondu. jeho 
rozčlenení a o vybranej čast i uloženej 
v SNM . Proble matikou fondu pozostalosti sa 
zaobe ral i pr íspevok Edity llugalovej venova
ný Mik ulášovi Schne id rovi-Trnavskému . 

Na záver Ľ . Ba llová otvorila diskusiu . kto
rá už predošlý deií sľubovala pestrú paletu 
názorov. Zo záujmu zúčastnených jedno
značne vyplynulo. že téma j e živá. výsostne 
aktuá lna. pričom praktické skúsenosti za
ostávajú za požiadavkami doby. Z pracov
ných debát okolo edície Fontés vzišlo viacero 
návrhov a podnetov vyjadrujúcich d9 teraj šiu 
abse nciu možno ti poznania pramennej zá
kladne u nás, bez vlastnej mravčej a často ne
rentabilne opakovanej práce jednotlivcov. 
Návrh Ľ. Ballovcj nasmerovať riešenie rezor
tnej úlohy k uvedeným výstupom je preto 
viac ako rozumný a správny. Je treba však 
zvládnuť otázky technicko-materiá lnej zá
kladne, v n iektorých prípadoch i o tázky pe r
Sonálne, aby projekt pre budúcnosť našej 
muziko lógie tak po trebný , bolo možné začať 
ihneď realizovať. 

EDITA BUG ALOVÁ 
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MTF Zlatá Praha 1989: 
Experiment ostal na polceste 

Dolerajsia u ž slvri'storot!ná 1radícia 
pražského Medzinárodného lelevíz

neho fesliva/u Z/má Pmha pomíklfl dosuaok 
podne/Ov na 10. aby sm e IIÍIO - u nás ojedineltí 
akciu mimoriadneho významu skvalimili 
a posw vili na tírove1l porovnmeliuí s podob
nými podujmiami v ::ahranit!í. lia/', u nia/' to 
1• cudzine sa z rodili nové specifikovam! formy 
w kýcluo medzinárodných prehliadok, Z /má 
Praha l ' lOm IO sm ere (napriek mnohým l ' 1/at!i 
z verejneným pripomienkam) zaspala dobu 
a l'ývoj. To konsuaowd li el riadile/' Jes /iva/u 
Ing. Josef Van~k. CSc. 11 o hudobnej kmegórii 
doslo va povedal: .. V IOI!Ioročnej hudobnej 
kmegórii prevláda /wdobno-dokume111áma 
1vorba a tli menej je lwdobnodmmcaických 
príspevkov, t!iže opier a bale1ov. To zrejme 
stí visí s IIOI'ÝIII feslivalom wnečných progra-

di!' iba do dobových konvencií, ale na IIÍ/o za
ujímavrí poswvu lr/'adeli dnesnou op1ikou. 
Oceni( l re ba prácu kameramana Die1era Gess
la. k10rý v dokonalých preUnat!kách jemne 
odlienil celok a dewil, k/'ud a pohyb obrazov, 
lllď. 

Jasnrí sancu na získanie niek10rej z cien 
malo liež bale/né spracovanie známej Bizelo
vej Arlésanky pod názvom Dievča z Aries 
v adap1ácii 1vorcov berUnskej 1elevízie 
(NDR). Zasadanie balemého s1vámenia do 
prekrásnej prlrodnej scenérie v okolf juho
francúzskeho Ar/esu malo svoju osobiuuí at
mosfém , okrem hudby (Symfonický orches
ler hl. m . Pra/ty FOK s dirige111om Václavom 
Sme1át!kom - nahrávka firmy Supraphon) 
1iež vd'aka využ i1h1 adekvámych (ltu_dbe aj 
obrazu zodpovecj_a}úEiclt) ko_slýmov. Uvodný 

V nizozemskom programe Styri pos ledné piesne Richarda Straussa účinkovali pod vedenlm Elisabeth 
Schwarzkopfovcj (vľavo) mladé umelkyne (zľava) Young Hee Kim (Južná Kórea), Kazumi Kohno (Japon
sko), Charlotta Murgionová a Miranda von Kralingenm•á (Nizozemsko) Snhnka archlv autora 

11101' I'O Francúzsku a so salzburskou oper
nou 1e/evíznou srí(ažou. V budtícnosli su bu
de azda uvatova( o specializácii Z/alej Prahy 
nalwdobno-dokumenuímu 1vorbu ... " 

K1o fesliva/ navs1evuje pravidelne (v hu
dobnej kmegórii sme tolllo roku boli už iba 
dvaja, k10rí pamäláme vse1ky rot!nlky!), si 
uvedomuje uí1o skruočnosť už dlh!l t as. Vy
nára sa 1iež o1ázka, preto sa v niek1orých mi
nulých rokoc/r ceny ude/'ovali wk ve/'koryso 
a v mnohých prlpadoch snád' at nespravodli
vo. Toluorot!lré ude/'ovanie cien sa už nasl'aS· 
Iie priblíž ilo skwot!ným hodno1ám a ocenilo 
10, čo malo un'iuí §ancu na víl'azs/vo. To p lalí 
nielen o hudobnej kmegórii, ale tiež o kalegó
rii dramalickej. 

Z de1mej 1/at!e u ž viem e, že najvyssiu 1ro[ej 
ziska/a hudobná snímka viedenskej televízie 
Leopold Mozart - Ich liebe die Menschen und 
ihre Ruhe (Mám rád l'udí a ich kľud) . Patrila 
k lým , k10ré sa už v priebehu Jes/iva/u zaradili 
m edzi najzaujímavej.§ie - z premie111 111ých 27 
ich bolo približne desa!'. Medzinárodná poro
ta na čele s Luigim Fai1om , záslllpcom lalian 
skej spoločnos/i RAJ Uno, Roma, na nej oce
nila predovse1kým "dokonalé ry mrick é zná
zonrenie /'udských, umeleckých, didaklic
kých, pedagogických. Olcovskýclr aj biogra
fickýclr ltodnót t!loveka, k10rý v hislórii zoslal 
vždy v tien i svojho geniálneho syna Wolfgan
ga Amadea ... " 

Režisér Nikolaus Eder v 1vorivej spolupráci 
sG. Krausom vytvori/na ploche takmer hodi
nové/ro prfspevku zaujímavý komplex, v k lo
rom nechýbali ani zobrazenia konkrémyclr 
miest na dobových ry1inách 6 hrané scény zo 
živo/a sk/ada1eľa . Vecný, hodnomý , úspomý 
a nev1ieravý komemár zaujal predovse1kým 
premysleným a cillivým spojením s obrazom 
a hudobnými ukážkami. Nešlo vsak iba 
o akúsi noswlgickú spomienku, ale ltodnotJt.ý 
dokumeltl, ktorý zároverí podrobil krilickej 
analýze danú dobu a jej protagonisiOv, vrállt
ne samourého Leopolda Mozar1a. 

A w ori sa dokonca odválili o akwalizačný 
experimenl - typické parochne a v.fetko čo 
k nim palrí zrazu zamenili za oblet!enie dnes
nej doby, t o popudilo najzary1ej!ích dogma/i· 
kov. V /Ont/0 prípade m at no polemizovať 
s publikovaným názorom v t!eskej 1/ači, podla 
k10rélro .,ide iba o naivný a lacný paradoku
nrenl''. Au Iari sa1o1iž ,ltesnažili Mozar1a zasa-

králky komen/ár priblfžif okrem základných 
faktografických údajov o /Vorcoch a im erpre
/Oclt tiež základmi dejovtí líniu, čo prispelo 
k dobrej oriemácii aj unezasviilenélro diváka. 
Takáto s1rut!ná informmívna mo1ivácia t!as1o 
v hudobných snlmkaclr chý ba, čim sa zbyiOt!· 
ne pripravujem e o ďa/Sfch polenciálnych záu
jemcov. 

David Nixon ( Fréderic), Ju u a Dewsclrlan
dová (Viveua), Sieffi Scherzerová (Dievča 
z Ar/esu) a Roland Gawlik (Milifio) spolot!rre 
s ďa/Sími t!/enmi balemého súboru Komickej 
opery v Berlíne vy1vorili v choreografii Toma 
Schillinga dokonale kompa k Iný celok a s/Vár
nili rurálny i i vot bez vonkajš lch efektov ana
/Uralistického zvelit!enia. To vse1ko podt!iar
k/a aj dobre vedená kamera Jiirgena Heim/i
cha, na ktorej sme ocenili predovšetkým celist
vý oblúk bez nadby1ot!ných švenkov a doko
nalé pre/'nutie baletu s okoliiOtt prfrodou , vrá
lane cillivých siri/rov v ry/me hudby (réžia 
Petra Wirbalzová). 
Ďalsiu cenu si odviezli z Prahy po/'skl lvor

covia balemélro dokumemu Guernica , v k/o
rom napros1o novým a osobimým spósobom 
interpretovali historický Picassov obraz. Re
i isér Marek Lewandowski si k hudobnej spo
lupráci vybral súčasného po/ského autora Eu
geniusza Rudnika; sklada/ef však čas1ými 
zvukovými zlomami, mixami a konkrémymi 
ci1áciami (dychovka, pokriky. zvuk liewdiel, 
zbrani, vlaku, prejavy alď. ) v mnohom poru
šil komplexnosl' celkovej hudobnej výswvby 
a zostal/ak vo svojom výklade iba na ríro vni 
prvého plánu. To isté možno poveda( tiež 
o choreografii; Wo o zjavmi osciláciu medzi 
hraným dramatickým prejavom , pantoml
mou a ba/e10m. Takáto naltlralisticky popisná 
a zárove1í svojimi slrihmi clraolická zm es sek 
vencií mieswmi pósobila neprirodzene a málo 
prepracovane. Snímka zaujala predovsetkým 
svojím obsahom, ti že em o1ívne silne pósobia
cimi dojmami a nároówsl'ou reiijného zjed
notenia jednollivých prvkov. V tom/O smere si 
pol'ská Guernica ocenenie vybojovala prá
vom, aj keď z iného pohľadu by si rovnakú 
pozornosť zas/úi ili aj snlmky iné, na lej iste 
úrovni. 

, Napriklad macľarskl Sakali svojou kombi
náciou Bachovej hudby a póvodnej scénickej 
hudby Lászlóa Benkoa (s vyu žitím rytmickej 
originality a syntezálorovýclr zvukov) nepo-

Svajčiarsky prlspevok z produkcie SSRT-ORS uviedol nezvyčajnú te'levlznu transkripciu Griego••ho Klavír· 
neho koncertu a mol . Sólový part predniesol Homero Francesch (na snlmke Vl>redu) 

rusi/i ~onkaj!iu koncíznosl'. Kontrasly boli 
funkčné (aj ked' mies/ami trocha efeklné), ce
lok priľalrovalnielen profesioná/noutíroVJíou 
popredných mad'arskýclr baletných umelcov, 
ale liež svojím obsa/rom . Ten pripomenul 
problém neschopnosti a neoclroly niek10rýclr 
/'udí zmenil' svoje chovanie - nevraž ivos!' 
a zlobu. klorá lrrani(!í s brutali/OU. To vselko 
maďarskí 1vorcovia predstavili v decenmej 
podobe ako obžalobu medziľudských vz(a
hov v sút!asnej spoločnos/i. Veru, akwálny 
námet - ale 11 nás akosi nezabral. Pret o asi? 

Zatiaľ čo kubánsky por1ré1 havanskej pri
mabaleríny Alicie Alonsovej pod názvom Gi
selle si ty pozos1áva/ z bežných /vorivých klisé 
a Iechnicky nebol prílis kva/ime pripravený, 
dánsky Večer u Joffreyovcov vyznel ako le· 
mmicky prekomponovaná ukái ka clroreogra
fického majslrovstva 1roch osobnos/{ sve/Ové
lto balemého umenia. Nebolo bez zaujíma
vos/i v 1ej1o hodino vej prehliadke porovnal' 
1endencie slvárnení takýc/z velikánov, ako je 
Sir Frederic Ash/on (kedysi (!/en Krá/'ovského 
bale/u v Londý ne), Gerald A/pino alebo Wi
liam Forsylhe. Dánske programy s ba/emou 
temcaikou u ž v minu/os/i neraz presvedčili 
o svojich prednostiach a o dokonalom profe
sionálnom zvládmuí. to plmilo v plnej miere 
aj 1en1okrál. 

Ro vnako ako dánsky prfspevok molto/ sa 
sla( majiteľom niektorej z cien 1iež nizozem
ský, prevažne didakticky zameraný záznam 
z majstrovských kurzov chýme} speváčky Eli
sabethy Schwarzkopfo vej. Spoznali sme ju 
z neho nielen ako vynikajúcu pedagogit!ku , 
ale aj ako sympatickú, zárove1í však nárot!mí 
umelkyrlu, k1orá Slyrom adeplkám z róznych 
zemí svela svojim láska vým humorom, /'ah 
kou iróniou i premyslený m sys1émom l'ýut!by 
pomáha zvládnu!' potiaže s dokonalou inter
preláciou Straussových Styroch posledných 
piesni. Bezpros/redná almosf éranácviku pre
/ínaná ukážkami zo záverečného koncer/11 
bola ideálnou konfro/1/áciou dvoch stádií 
z vládmuia 1ých1o interprewt!ne náročných ku
so v. Mó žeme l'w oval', že videozáznam 1ých1o 
lekcií nemajú k dispozícii i nasi pedagógo
via ... 

Vynikajúcim spósobom sa v mníchovskom 
m edailóne Agnes Baltsa: Som Zorba preds/a
vila jedna z ve/i(!{n sve/Ových operných scén, 
neraz i v dokumentámej výpo vedi Herber1a 
von Karajana. Ball za hovorila nielen o svojej 
speváckej dráhe, ale aj o svojom vsednom ži
vole, bez pátosu, /'udsky ptílavo, bez akých
koľvek manier nakaš lrovanej réžie. Grécka 
mez zosopranistka wk priblfžila svel "hviezd" 
sve/u normálneho človeka. Tak1o bol p01la/ý 
aj prlspevok au/orov z Baden-Badenu Fla
mengo- inšpirácia Niny Corti a jej skupiny. 
V poučnom a ptílavo spracovanom pro/ite ne
chýbali ani majstrovské kreácie flamenga 
v slarom s1ýle či v sút!asných modifikáciách, 
ani ukážky z Coniovej perfekmej pedagogic
kej činnosti . 

Kanadská 1elevízia tellloraz poskytla 
v rámci svojich pravidelných ponúk síce m e
nej hodnomú ukážku, ale napriek tomu 
Soundský festival priblíž ila neformálne a ob
sažne. Hudba Mozana, Webera , Schumamw 
a Rave/a akoby bola priamo vras1ená do živo
ta obyvateľov mestečka Parry Sound, až sme 
Kanaďanom závideli lú naprosuí bezpro
Sirednosl' a ich spii1os1' s hudbou! Takis10 cel
kom spon1ánny bol hrá(! na bicie 1tás1roje Vla· 
dimir Tarasov vo filme zo Sovietskeho zväzu, 
rovnako ako potulný americký giwris/a 
30.-50. rokov v s1ýle country hudby Woody 
Guthrie (záznam BBC Londýn), (!i imeligem 
ný dirigenl Vladimir De/man v rlmskom prf· 
spevku Historky okolo jedného konkurzu. 
Ocenili sme lu umelcovu erudlciu aj jeho pe
dagogický wkt, s ktorým usmerňoval mla
dých dirigen/ov z niekoľkých kontinen/Ov. 

. 

Agnes Baltsa: Som Zorba 

Podobne ako v prípade spevátky Scltll'arz
kopfovej by molto/ byl' aj /en lo film pod nemý 
v snalte na§ich lwdobn.vch pedagógov dosiali· 
mlť čo najlepsie výsledky v svojej čimrosli. 

Hudobný živo/ v prvej polovici minulého 
.woročia sme si mo/tli preds1m•il' vcfaka paríi
skym scenáris10m snímky Hudobný ateliér 
v romantickej dobe, s využ ilím dobové/ro k la
v l ra a dokonale znejtíceho klarineltl . Podne/· 
ný námel z ískal zodpovedajtíctt realizácru 
nielen hudobntí, ale liež lelevíwu a prispel do 
prehliadky ako dokumen/ popularizabro-mt· 
lodického rázu vysokej umeleckej ltodn01y. 
Na 10m1o mies1e by sme mohli pripomemílaj 
vydarený program Cs. 1e/evízie v Pra/re o llo
huslavovi Martinu (na nasiclt obrazovkách 

· už odznel). 'dublinský zlrudobnený príbeh 
o neus1álorri stlboji t!loveka s prírodou na' 
hudbu Ralpha Vaughana-Williamsa pod ná· 
zvom Jazdci k moru, juhoslovanské /ran· 
skripcie Troch minútových opier D. Millrau
dsa. rovnako ako napriklad originálne f1·aj-
6arske s1várnenie Griegovho Klavírneho koa
certu a mol. 

Súl'ažné programy povät!šine nevybočo1·ali 
z hodnolného priemeru a neraz sa vyznačova
li aj invenčnou original i/ou, skwočne fpičko
vé relácie vsak toll/o roku chýbali (z(lliaf čo 
podpriem em ých bola lakmer Šlvrlina). Skoda 
však, že 1ohoročné prvé pokusné obmedunit 
pot iLI príspevkov zaradením niekwrýc/r ibil 
do nesúl'ai nej, informallvnej (!asli lrudobntj 
kcaegórie, vyradilo okrem ozaj slabých liiiiiOI' 
liet zaujímavú (aj keď v mnohom disktllabil
mí) lelevíznu /rwrskripcitt opery L. Janálka 
Kát'a Kabanová (TVS Maidswne) , nórsku 
hudobnú snímku o Vladimírovi Vysockom 
pod názvom Pravda a lož a predov!etkým 
Spanie/sk u nárOÓIIÍ a vcelku aj vydarenÚ fik· 
l fvn e orieltlovamí snímku Veľké divadlo ope
ry Barcelona. Taká/o pre mnohých nepocho
pileľná (a možno povedal' až diskriminačná) 
eliminácia 10h1oročnému feslivaltt jeho krtdit 
ur6 1e nezvýšila. Aké krilériá vlas/ne výbero1•d 
komisia volila, keď podradné prfspevky l' JIÍ· 

!'až nej čas li oswli a zreleľné lrodn01y boli od· 
stmuté? Te111o selekt!ný experimeltl bol aulf 
dobre mienený, o 10 l'aU ie pochopil, prtlo 
osla/ na po/cesie. 

V budtícich rokoch by sa malo nad fpecifi· 
káciou a realizáciou pražské/ro Medzinárod· 
ného lelevlweho [esli valu Z/má Praha ut nit· 
len iba uvai oval', ale malo by dójsl k l'tattj 
náprave om ylov m inulosli. K tomu je 1·ltlk 
/reba menej Spekufallvnefto ľOllllllOI'OW 

a viacej wk mého precí1enia sk/l/očných a lfto 

sporných hodnót. Lebo renomé festivaltw 
preverujú predovsetkým kvality. A lo si trtiM 
kon d ne uvedom il' ... nielen v rámci telti'Íllft/ 
Z /alej Prahy . .. 

TO MÁS 


