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Orchester s perspektívami 
Pred pätnástimi rokmi - v ja

au'ri 1974 - bol na základe roz
laodnutia MK SSR založený 
'Žiline Štátny komorný orches
ter, ktorý sa čoskoro stal neod
delitefnou súčasťou koncertné
ho flvota na 'slovensku. Pri tejto 
priležitosti prinášame rozhovor 
1 novým riaditel'om ŠKO Ing. 
Ivanom Marčákom. 

lag. h an Marčák 

Zmena na poste riaditeľa prináša so sebou 
spravidla aj zmeny v činnosti organizácie. 

cdá sa hovorii o podstatnejš ích zme
nách. prcto.lc za pätnásť rokov existe ncie or
chestra sa všetky dôležité p racovné a umelec
ké o tázky vyriešili a zaviedla sa už aj určitá 
tradícia koncertov SKO. Z hl'ad iska ume lec
kej o rie ntácie bude preto o rcheste r pok račo-. 

vai vo svojom hlavno m poslaní - umelecky 
náročne inte rpretovať pre čo najširší o kruh 
poslucháčov hudobné hodnoty minu losti 
a prítomnosti . 

Na čelo orchestra ste sa dostali v obdobi , 
keď ŠKO sa dožíva pätnást'ročného pôsobe
nia. Čo pokladáte za kl'účový problém nastá
vajúceho obdobia? 

- Dobudovanie a stabilizáciu obsadenia 
o rchestra! Problé m kádrového dobudovania 
pretrváva prakticky od jeho založenia. Ov
plyvi\ujú to viaceré činite le- najmä te n , že 
v porovnaní s hráčmi v hudobných centrách 
majú ich ko legovia v Žiline me nšie možnosti 
sebarealizácie i zárobku . Významným . ale 
prakticky jediným s tabilizačným fakto ro m 
u nás bo lo riešenie bytovej otázky členov te
lesa. Verím. že tak ako v mi nu losti nám 
miestni činitelia pomôžu ri ešiť t(lto otázku 
i naďalej. Vychád zajúc zo súčasnej situäcie 
predpokladám. že spokojní bude me môcť 
byť až za dva-tri roky. Naši naj le pší hráči do
stávajú v rôznych formách možnost' p ravidel
ne sólisticky účinkovai s orchestro m , viacerí 
vyučujú na konzervatóriu a lebo L:SU. 

· Činnosť orchestrálneho telesa v okresnom 
meste má určite svoje špecifiká. 

- Myšlienka vytvoriť práve v Ž iline nové 
orchesträ lne teleso, ktoré by v slovenských 
re láciách vypf1hlo medzeru medzi malými 
komornými súbormi a ve ľk ými symfonickými 
o rchestrami. nevznikla náhodou. Ž ilina má 
bohatú hudobnú tradíciu. Mestská hudobná 
ško la tu vznikla v roku 1924, o pár rokov ne
skôr amatérsky symfo nický o rchester , v roku 
1954 Ž ilinský miešaný zbor, kto rý existuje 
dodnes. V roku 1951 začal s činnosťou Kraj
ský učiteľský inšt rume ntálny súbor a v ro ku 
1958 s láčikov ý ko mo rný orcheste r , ktorý sa ro
ku 1960 rozšíril na orchester symfo nický. T en
to už nestači l pl niť požiadavky žil inské ho pub
lika i záujemcov z o kolitých miest, a preto jeho 
vede nie predložilo v roku 1972 Ministerstvu 
kultúry SS R návrh na zriaden ie profe ionál
neho orchestra , ktorý bol ustanovený l. ja-

nuára 1974. Dnes po pätnästich ro koch už 
nikto nepochybuje, že táto myšlie nka bola 
správna. Svedčia o tom viaceré úspechy ŠKO 
doma i v zahraničí. Sme v podstate typo m zá
jazdového o rchestra. ktorý š íri hudo bné 
umenie v pomerne vcfko m regióne. Do kon
ca ok tó bra 1989 to bude spo lu•905 koncer tov 
- z to ho 388 v Žiline, 3'1' l v slovenských a čes
kých mestách a 146 na 32 zájazdoch v rôz
nych k raj inách Európy a v T unise. Okrem 
toho SKO účin k uje každoročne na BHS. 
Medzinárodných letných fes tivaloch v Picšia
noch a v Trenčianskych Tepliciach , niekoľ

ko krát sa predstavi l v abonentných cykloch 
ŠF Košice, J anáčkovej filharmó nie v Ostra
ve, Symfo nického o rchestra hlavného mesta 
Prahy FOK, na Mlado m pódiu v Karlových 
Varoch, Concertine Praga. na Týžd ni novej 
slovenskej hudobnej tvorby a v ro ku 1983 aj 
na festivale Pražská jar. Bilancia zahran ič

ných zájazdov SKO tiež n ie je zancdbatcfná. 
Orchester t1či nkoval na takých významných 
fórach ako sú Sofijské hudobné týždne, Hud
ba v starom Krakove . Festa Musica Pro 
v Asissl. Festival de Bonaquil vo Franct1zsku , 
Salzburský fes tival, účinkoval tiež vo Veľkej 
sále Le ningradskej fi lharmó nie na Medziná
rodný dcií hudby l . o któbra 1987, ďalej 

v Ko mickej opere v Berlíne či Musikvere ine 
a Konzerthause vo Viedn i. 

S o rchestrom vystúpil celý rad vynikaj ú
cich československých a zahraničných sólis
tov. kto rí sa do Žiliny radi vracaj(!. Spome
niem aspo1í Gabrie lu Beňačkovú , Bohdana 
Warchala, Fe rdinanda Klindu , Magdalé nu 
Hajóssyov(l , Magdalénu Blahušiakovú. Pe
t ra Mikuláša. Václava Hudcčka , Zdeňka 
Tylšara . Pavla Stépána, Petra Toperczcra, 
Mariá na Lapšanského, Pe tra Michalicu , zo 
zah ra ničných Andrého Gcrtlcra. Igora O i
stracha, arcisa Yepesa , Marthu Ke~slcro
vú. Edua rda Grača, Nataliu Šachovskú. 

Do roku 1979 bol šéfdirigentom ŠKO Edu
ard Fischer, pod vedením ktoré ho dosiaho l 
súbor za krátky čas profesio nálne para metre. 
Po ňom prevzal vedenie o rchestra terajší šéf
dirigent Ja n Valta. Popri nich s o rchestrom 
spolupracovalo mno ho významných dirigen
tov ako Ľudovít Rajter, Bystrrk Rel ucha, 
O ndrej Lenárd, Ol iver Dohnányi, O taka r 
Trhlík , Kurt Lcwin , H ans Peter Flor. H idea
ki Mutó a mnohí ďalší. 

Naše ob adenic je v podstate typom malé-

ho. tzv. mozartovského symfonické ho o rches
tra. Radi by sme dosiah li v budúcnosti o pti
málny stav orchestra v sláčikovej skupi ne na 
sedem prímov. na šesť hráčov druhých huslí, 
pä i vi ol. štyri violončel á a tri ko ntrabasy. 
Chceli by sme tiež posi ln iť d ychovú sekciu · 
o ďalšie nástroj e - ho boj a lesný ro h . Toto 
o bsadenie by nám umožnilo vystupovať bez 
problé mov pri ochorení nie kto ré ho hráča. 
Pravda, realizácia tej to perspekt ívy bude zá
vis ieť od viacerých o kolnost í. 
ĎalSí problé m máme so zaobsta rávaním 

a prepláca ním náhradných súčiastok k hu
dobným nástrojo m i so samotno u údržbou 
hudo bných nást rojov. Tieto výdavky si musia 
naši hráč i poväčšine hradiť zo svoj ho vrecka 
a v čase zahraničného turné i zo zahra ničných 

d iét, prípadne kúpiť v Tuzexe . V tomto sme
rc súhlasím s o bsaho m článku . kto rý bol uve
rejne ný v časopise Kultúra 89. číslo 4. Sa
mozrejme. nechceme si le n sťažovať, ale 
chceme v to mto sme re hľadať účinné riešenie 
v spolupráci s kompetentným i miestami. 

ŠKO zlskal začiatkom tohto roku dôstojný 
stánok rekonštrukciou bývalej kinosály Domu 
umenia Fatra . Čo vám táto obnova priniesla? 

- O krem krásnej siene aj nový ko ncertný 
organ a tým aj možnosť rozšíriť pre našich 
posl ucháčov podujatia aj o o rganové cykly. 
Vybudovaním suteré nu sa rozšlrili priestory 
pre šatňu a bufet , vzduchotechniku i podja
viskový priesto r s výsuvným pódiom . ktoré 
ešte nic je v prevádzke. Subdodávateľ Škoda 
Plzc1í sa zaviazal, že ho clá do prevád zky do 
ko nca novembra 1989. Navyše máme zriade
né v Do me umenia Fatra aj nahrávacie štú
dio CS. rozhlasu. Napriek rozšíre niu koncer
tné ho pódia nemôžu na ňom vystupovať veľ
ké symfonické o rchestre. Na také vystúpenia 
chceme v spolupráci s DK ROH v Zilinc vy
užívať ich Veľkú scénu. Doterajšie dobré 
akustické podmienky sály re ko nštrukciou eš
te z ískali . Pochvalne sa o nich vyslovili mno
hí umelci napr. nár. ume lec B. Warchal. so
vie tsky huslista Igor Oistraeh a in í. Aj tento 
mo ment vytvára predpoklady pre ďalší ume
lecký rast orchestra. 

Spome nuli sme nahrávacie štúdio . Orches
ter v novom priestore už nahral skladbu 
E. Kráka Suita z Goldbergovských vari ácií. 
Možno povedať . že sme tým získa li nový sta-

Pokračovan ie na 2. str. 
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Hudobné 
kalendáriu 'In 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

l. ll. 1739 narodil sa Carl DIUers von 
Dlttersdorf, nemecký sklada
tel' raného klasicizmu (zomrel 
24. IO. 1799) - 250. výročie 

l. 11. 1909 zomrel Hans Rokitansky, ne
mecký operný spevák, vynika· 
júei člen viedenskej Dvornej 
opery (nar. sa 8. 3. 183S)-
80. výročie 

.1. ll. 1929 narodila sa Doris Stoekmanno
vá, popredná nemecká etno
muzikologlčka- 60. výročie 

5. ll. 1494 narodil sa Hans Sachs, nemce
ký renesančný dramatik a bás
nik, hlavný predstaviler no
rimberského meistergesangu 
(zomre119. l. IS76)- 49S. výro
čie 

6. 11. 1814 narodil sa Adolphe Sax., bel· 
glek)· výrobca hudobn}·ch ná
strojov, vynálezca saxorónu 
(zomrel 4. 2. 1894) - 17S. \ 'ÝfOo 

čle 
6. ll. 1909 narodil sa Miloslav Bureš, čes

ký básnik a libretista (zomrel 
12. ll. 1988) - 80. výročie 

7. ll. 1839 narodil sa Hermann l.evi, ne
mecký skladatel' a diri~eent 
(zomrel IJ. S. 1900) - ISO. \Ýfo
čle 

O. IJ. 1919 sa,. Brutlsluve začalo \'YUČO\'a· 
nie ,. Hudobnej škole, neskôr 
Hudobnej a dramatickej aka· 
démii pre Slm·ensko - 70. \j ·ro
čie 

ll. IJ. 1964 zomrel t:duard Steuermann. 
americký kla\·irista pol'ského 
pô\·odu, vynikajúci interpret 
modernej klavírnej literatúry, 
hlavne diel Schonberga (nar. 
sa 18. 6. 1892) - 2S. výročie 

.14. ll. 1924 narodil sa Leonid Borlsovlč 
Kogan, sovietsky huslista 
a hudobný pedagóg, národn)· 
umelec RSf'SR- 6S. \j·rc)Čie 

16. ll . 1929 narodil sa Albert Cohen, 
americký hudobni· teoretik 
zaobenúúci sa hudobnou teó
riou ~tariíeh historických ob
dobí- 60. výročie 

18. 11. 1899 narodil sa Eugen Onnan· 
dy, americký diri~eent, známy 
svojou Interpretáciou diel 
Beethm·ena, Debuss~·ho a R. 
Straussa- 90. výročie 

19. ll. 18S9 narodil sa Michail Mlchailo
vič lppolito,··h-anm•, sovietsky 
skladatel' a p(dag6g, národný 
umelec ZSSR (zomrel 28. l. 
1935) - 130. \ýročie 

22. IJ. 1709 narodil sn Frantik k Benda, 
český huslista a hudobný skla
dal el' (zomrel 7. J. 1786) -
280. \ýročie 

:ZS. ll. 1829 narodil sa Anton Grigorlevlč 
Rubln~tejn, ruský skladatel' 
a kla\irny virtuóz (zomrel 
20. 11. 1894) - 160. \'Ýročle 

29. ll. 1924 zomrel Giacomo Puccinl, ta-
liansky hudobný skladater. 
predstavltel' operného \'eriz· 
mu (nar. sa 23. 12. 1858) -
6S. \ýročie 

KRITIKA 
ALEBO 
ZLOMYSEĽNOSŤ? 

Nie je zvyKom v odbornom časopbc uve
rejňovať kritiku na odznelú prednášku alebo 
na člá nok viažúci sa k určitému jubileu (200. 
výročie postavenia prvej divadelnej hudovy 
v Košiciach), ktorý svoj im obsahovým zame
raním má zovšeobecň ujúci charakter . 

Kritické poznámky JUDr. Michala Potem
ru , CSc. , uverejne né v HZ č. 14/89 pod titu
lom ,. Kompi lácia alebo plagiát", na môj člá
nok v HZ č. 12/89 .. Divadelný život v Koši
ciach do r. 1816" a súčasne aj na moju pred
nášku s podobnou tematikou prcdnesenú 
27. apríla 1989 v Košiciach však ukazujú , že 
zámerom autora nebola snaha o objektívne 
hodnotenie, ale o verejné vyjadrenie svojich 
zlomyseľn ých postojov a tendencií voči mo
jej osobe. 

Túto skutočnosť markantne dokumentujú 
najmä tie pasáže kritických poznámok 
dr. Potemru , v ktorých popisuje priebeh dis
kusie po mojej prednáške. Moje odpovede 
na jeho urážlivé narážky a invektívy inter
pretuje pre čitat eľov HZ skreslene a neprav
divo a zamlčuje dôležitý fakt , že v z{tvercč

nom hodnotení Doc. PhDr. Ladislava Taj tá
ka, CSc., predsedu Východoslovenskej po
bočky Slovenskej historickej spoločnosti 
SA V, bolo konštatované, že prednáška mala 
prehľadný a syntetizujúci charak te r a diskus
ný príspevok dr. Potcmru, odporuj(tci uzná
vaným zásadám etiky kritiky, kvalifi koval 
ako závažné narušenie dôstojného priebehu 
celej akcie. 

Aj ďalš ie tvrdenie dr. Potemru, že s jeho 
diskusným vystúpením súhlasi li prítomní hu
dobní historici , je nepravdivé, pretože na 
prednáške bola prítomná iba jedna hudobná 
his torička. členka ZSSKU, ktorá v diskusii 
vôbec nevystúpila. 

Vzhľadom na silne tendenčne zameranú 
kriti ku dr. Potemru v ďalšom sa ohmcdzím 
iba na pár vecných poznámok. Môj článok. 
ako aj moja prednáška predložená ve rejnos
ti. je iba úryvkom z rozsiahlejšieho priprave
ného materiálu pre monografiu Košic. ktorej 
hudobnohistorickú časť mala pôvodne spra
covať Ing. Mária Potcmrová. ale mne z ne
známych príčin túto ponuku odmietla. Pri 
spracovávaní faktografických materiá lov v 
prácach, ktoré majú syntetizujúci charakter. 
je samozrejmosťou , že autor musí brať do 
úvahy výsledky bádania, respektíve závery, 
ku ktorým už dospela staršia literatúra , ale 
dr. Potemra zámerne neregistrovaltú skutoč

nosť , že som študoval aj archvívne materiály. 
na základe ktorých doplňujem alebo korigu
jem niektoré nesprávne údaje. Napr. Ing. 
Potemrová vo svojej štúdii .. K problematike 
dejín hudobnej kultú ry v Košiciach", uverej
nenej v zborn lku materiálov z muzi kologic
kého seminára z novembra 1980 .. Hudobný 
život Košíc" , na strane l O uvádza nesprávny 
rok ( 178 1) otvorenia starej divadelnej budo
vy v Košiciach, hoci už koncom minulého 
storočia tento nesprávny dátum regionálna 
historiografia opravuje na r. 1789. 

Moje štúdium archívnych materiálov po
tvrdilo nielen vyše sedemdesiat diapozitívov 
originálnych historických materiálov, prevaž
ne divadelných plagátov z doteraz málo pre
bádaných fondov Východoslovenského mú
zea v Košiciach, ktorými som ilustroval svoju 
prednášku. ale aj dve fotokópie originálnych 
archívnych dokumentov viažúcich sa k danej 
tematike, ktoré som dal k dispozícii ~cdakci i 
HŽ. ako ilustrácie k môj mu člá nku , ale 
z priestorových dôvodov neboli uve rejnené. 

Nikde netvrd ím, že všetky fak ty, ktoré 
uvádzam, sú výlučne mojim objavom. Odka
zy na použitú literatúru, pokiaľ viem, sa 
v bežných časopiseckých článkoch neuvádza
jú (ani redakcia HZ to odo mňa nežiadala). · 
Tým, že môj článok z rozsahových dôvodov 
S tanovisko redakcie: 

(dohodnutá jedna novinárska strana) končí 
rokom 1!116 s tvrdením, že vtedy končf stála 
éra nemeckého divadeln íctva, je historicky 
dokázatcl'ný fakt. Tým som nevytváral žiad
nu periodizáciu divadelného života v Koši
ciach. 
Keďže ku kritike dr. Potemru sa pridala aj 

J . Lcngová v HŽ. č. 17/XIJ- Na margo jednej 
.. od hornej štúdie . som nútený reagova i aj 
na jej pozmímky. 

Nic som nútený .. pomáhať si" Hozom. pre
tože mnohé zásadné fakty som našiel v pí
somnostiach mestskej správy (pozri Supplc
mentum H, Missilcs 1641/6!115/8). nachádza
júcich sa v Archíve mesta Košíc. Činnosť di
vadla. respektíve jeho začiatky sú dokumen
tované správami. nachádzajúcimi sa vo fonde 
- Magistratus. divadlo. krabice é. 1772-3-4 
a ďalšie (napr. siažnosti fa rára na spnivanic 
sa komediantov .. histriones ct comediantes 
ex Transylvania z r. 1762. žiadosti divadel
ných riaditcl'ov nemeckých spoločností o po
volenie hrať v meste. zoznamy hier a hercov, 
divadelné programy a tď. ) . 

Myslím si. že nic je vhodné, ani etické. 
prebojúva!' príspevok Ing. Potcmrovej o hu
dobnom divadle v Košiciach na stránky HZ 
takýmto spôsobom. ako to urobila dr. Len
gová. Ja spolu s ňou tiež dúfam. že redakcia 
HZ uverejn í výňatok z rozsiahleho prlspev
ku Ing. Potemrovej o hudobnom divadle , 
predneseného na tohtoročnej májovej muzi
kologickej konferencii v Košiciach, aby sme 
sa spolu "pouči li" o nových poznatkoch z de
j ín hudobného divadla v Košiciach. 

Na záver mojej odpovede chcem ešte pri
pomenúť obidvom autorom kritických po
známok staré porekadlo Ausoniov.c: 

Alius enim alio plura invcnire potest, ne
moomnia! 

Jeden môže nájsť viac ako druhý. ale nikto 
nenájde všetko! 

TEODOR LIPTÁK 

Uverejnenfm odpovede dr. Teodora Liptáka na kritické poznámky dr. Potemru a dr. Leo
aovej uzatvárame túto polemiku s kon~tatovaním, le sa odchýlila od vecných, vedeckých ar
gumentol' a prerástla do osobných sporov. Redakcia nemá záujem rie~iť medziľudské vzťahy 
a predpokladá, le sporné odborné problémy sa dorie~la na príslu§ných pracoviskách, resp. 
na platforme knúskej pobočky Zl'äzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov. 

ORCHESTER S PERSPEKI'ÍVAMI 
Dokončenie z l. str. 
hilizačn ý moment pre našich hráčov. Radi by 
'>tne sa zapojili i do nahrávania fi lmovej hud
by. je tu možnosť nahrať pre O PUS štvrtú 
platňu a pod. Veríme , že naše rokovania 
v tomto smere budú úspešné. 

Má ŠKO svojich sólistov? 
- Náš o rchester má troch sólistov: klaviris

tu Ivana Gajana a od l . IJ. 1989 organistu Im
richa Szabóa a huslistu J indi'icha Pazderu. 

Aké akcie ste pripravili v súvislosti s l S. vý
ročím ŠKO? 

Vyvrcholením bude slávnostný koncert 
dtia 2. l l . 1989, ktorému bude predchádzať 
-.Iávnostná umelecká rada. Tento koncert je 
v podstate zop akovaním koncertu zo 4. l l . 
11)74, keď sa SKO po prvýkrát predstavil ve
rejnosti . Dirigovať ho bude bývalý hlavný di
rigent Eduard Fischer a odzneje na ňom Te
lcmannova Komorná part ita, Beethovenov 
l . klavírny koncert C du r so sólistom l. Ga
janom, Cikkerovc Spomienky a Sinfonietta 
La Jolla od B. Martinu. 

Ako v minu losti . tak i v tomto roku sme 
bo li spoluusporiacla teľmi už X. ročníka Pre
hliadky slovenského koncertného umenia , vo 
wojcj réžii sme uskutočn il i už XII. medziná
rodný Žilinský festival komorných orchc
'>lrov a participoval i sme aj na 3. Slovenskom 
džetovom festivale v Žiline. 

Nezanedbateľnou súčasťou našej aktivity 
zostávajú koncerty v okolí - v Púchove, Čad
ci, Považskej Bystrici. Liptovskom Hrádku 
i v Liptovskom Mikuláši, kde máme už svoje 
stále obecenstvo. Radi by sme rozšírili počet 
našich vystúpení aj o Martin a Banskú Bys
tricu. 
Čo hrá najväčšiu úlohu pri vytváraní dra

maturgických plánov telesa? 
- Snaha priblížiť hudobné umenie najšir

ším vrstvám. Vzhľadom na špecifikum obsa
denia ŠKO prevláda v našom dramaturgic
kom pláne hudba predklasicistická a klasicis
tická. Spolupracujeme aj s muzikológmi 
a pripravujeme v súčasnosti tri programy sta
rej hudby, ktoré by mali odzn ieť v rámci po
dujatí Slovenského národného múzea na 
Bratislavskom hrade. Niektoré z týchto diel 
sme už nahra li pre OPUS. 

Okrem orchestrálneho a organového má
me aj treti cyklus. Nazva li sme ho komorný 
a uskutočt)ujeme ho prevažne v priestoroch 
Považskej galérie na našom klav íri a čemba
le. 

Pri organizovaní koncertného života v na
šom regióne čerpáme zo skúseností Sloven
skej filharmónie v Bratislave . Tu by som rád 
využi l prlleži tosť a poďakoval čle nom SF 
a najmä dr. Mokrému za dlhoročnú pomoc 
a rady počas našej existencie pri prekonávaní 

mnohých problémov. s ktorými sme sa stre
tával i. 

Mnohé zaujlmavé a progrcslvnc formy 
podujatí uplatňuj e ŠKO pri zlskavanl no
vých poslucháčov. predovšetkým z radov 
mládeže. Sú to naprík lad Popoludnia s mú
zou, Improkluby, besedy o hudbe, koncerty 
pre materské školy s národným umelcom Jú
liusom Pántikom, cykly koncertov pre zá
kladné a stredné školy, hudobné kvízy a kon
certy pre učňovskú mládež. cyklus koncertov 
Džez a vážna hudba , koncerty pre Brigády 
socialistickej práce a iné. 

Už od svojho vzniku venuje vedenie or
chestra veľkú pozornosť mladej generácii in
terpretov a sk ladate ľov . Každoročne usku
točňuje koncerty poslucháčov a absolventov 
Konzervatória v Ziline a Vysokej školy mú
zických umení v Bratislavé a prostrcdnlc
tvom tvorivých objednávok uvádza diela 
mladých slovenských autorov. 

V priebehu tejto sezóny chceme byť tiež 
sebestační v propagácii - najmä v tlači plagá
tov a časom i programov, aby sme nemuseli 
byť závislí na dlhých termínoch v t lačiarni. 

Popri orchestri uvažujeme o možnosti zria
diť v budúcnosti aj vokálne te leso madrigalo· 
vého obsadenia. Pravda, to je zatiaľ v štádiu 
zbožného želania, hudba ďalekej budúcnosti. 

Pripravil VLADIMÍR ČÍŽIK 

VYDARENÝ SEMINÁR 
V cilloch 29. at 3 1. augusw 1. r. 

Súčasťou tohtoročného festivalu 
Bratislavské hudobné slávnosti 
bolo l niekol'ko výstav. Jedným 
z t'ŕehto podujati bola l Výstava 
informačných stredísk IAMJC, 
Medzinárodnej asociácie Medzi
národných lnrormačných stredísk, 
umiestnená vo royer budovy 
čs. rozhlasu v Bratislave a in~ta· 
lol'aná pri prflelilosti 2S. výročia 
tejto jednej z nevládnych organi· 
záclf Medzinárodnej hudobnej ra
dy UNESCO. Na oll'orení výstavy 
sa zúčastnili zástupcovia Čs. roz· 
hlasu i ná~ho hudobného l lvota. 

Pedagogická sekcia krajskej po
bočky Slovenskej hudobnej spoloč
nosti v Koiiciach v spolupráci 
s Krajským padagogickým ústa
vom a Kabinetom hudobnej výcho
vy v Preiove usporiadala prvý semi
nár venovaný problematike vyučo
vania hudobnej výchovy na zS a 
hudobnej náuky na ĽSU. Do Bar
dejova sa zmo 50 pedagógov z s . . 
metodikov pedagogických stredísk 
a pedagógov ĽSU. 

Prednáiky s praktickými ukáž
kami prizvaných odborn fkov sa 
zamerali na rozvíjanie hudobnej 
kreativity u tiakov l. sr. zS, hlaso
vú, sluchovú a rytmickú výchovu 
iiakov z S a ĽSU, inirrumenrátnu 
výchovu žiakov l. st. ZS, hru/ob-

no-pohybovej výchove žiakov 
l . sr. L~ a motivačným Jakrorom 
pri percepcii hudby a žiakov zS 
a ĽS U. Jednotliví prednáiajúci 
ukázali na prfkladoch rieienit 
niektorých problémov výuky /md
by /Ul oboch typoch ~'kôl, vynoril 
sa problém osobnosti pedagóga, 
nedosraročné dispozície adeptov 
o štúdium hudobnej výchovy a ich 
medzerovirá prEprava na vysokých 
Jkolách. 

Seminár poodkryl celý rad nt· 
dosrmkov a problémov v proctst 
výchovy k hudobnému umeniu na 
z S a ĽS U. Záver srrelmllia vyznel 
v požiadavke poriada( riero semi
náre aj v budúcnosti. 

Snímka Zdena Ba~tová -SF-
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Collegium technlcum z Košíc s dirigentom M. Vachom Snímka S. Konozsi 

lít zboru , že si za dominantné čísl a zvolili ná
ročné skladby I. Zeljenku, P. Ebena a I. Hru
šovského . Zeljenkova Zborohra sprostredku
je radosť a pôvab hry so zvukmi len excelent
ným interpretom , schopným postrehnúť 
a odkryť mnohovrstevnosť technických 
a výrazových nuansov tejto náročnej a prí
ťažlivej kompozície . Lúčnica s nadhľadom , 
koncepčne a aj vokálne presvedčivo zvládla 
nielen Zborohru , ale i expresívnu filozofickú 
výpoveď P. Ebena , (i keď tu sú ešte určité re
zervy vo výrazovom stvárnení) a Hrušovské
ho rozšafné dielko Eja studiosi. Práve tu in
terpretácia podčiarkla výrazovú ko ntrast
no~ť. štýlovú rozmanitosť i slovenský domicil 
skladby. Šírku interpretačného záberu Lúč
nice dokresľoval černošský spirituál 
H. T . Burleigha Elijah rock a takmer popu
lárna tanečná skladba M. Chadzidakisa Ilis
sos. Sympatická je snaha súboru spestrovať, 
inovovať svoju interpretáciu hoci aj netradič

ným oblečením , či pohybovým stvárnením. 
Spevácky zbor Technik SVŠT je tiež te le

som . ktoré sa formova lo dlhoročnou spolu-

o niečo po malšie te mpo niektorých úsekov 
zdôraznilo kontrastnosť a výrazovú plastici
tu. Vydarená bola aj inte rpretácia Sviridovo
vých Kurských piesní : chorálovo znejúce 
unisono hlbokých hlasov jedinečne kontras
tovalo so širokým viachlasom , - rovnoro
d ým, vyrovnaným ako rdickým spevom mo
d elovaným v pekne tvarovaných dynamicko
·agogických oblúkoch. Hoci premiérovaný 
zbor l. Seghyovej Žalm hladujúceho nevysti
hol ešte všetky výrazové nuansy, no i tak na
značil bohatstvo jemných prechodov, paste
lových tie iíovaní v základnej palete medita
tívnej, h ymnickej skladby, tiche j , možno re
zignujúcej lame ntácie , prcrušovancj nástoj
čivou prosbo u o chlieb . 

Zaradenie najlepších vysokoškolských 
speváckych zborov do rámca prcdfestivalo
vých podujat í, presne týždeň pred slávnostný 
otvárací koncert BHS - tiež zborový. veno
vaný jubileu poprednej osobno sti slovenské
ho zborového umenia , dirigentovi Štefanovi 
Klimovi - akoby chcelo anticipovať osobitú 
atmosféru jubilantského večera a zárovei'l , 
zdôrazniť špecifické postavenie špičkových 

amatérskych zborových telies v o rganizme 
nášho koncertného života. Veď ich naj lepší 
reprezentanti sú na . úrovni pro fesio ná lov. 
ktorých činnosť v mnoh~ch prípad och s úspe
chom suplujú (i v súvislosti s nedostatko m 
profesionálnych zborových te lies u nás) . 

Introdukcia k festivalu 

Výkon najmladšieho reprezenta nta vyso
koškolákov - miešané ho speváckeho zboru 
Collegium technicum z Ko šíc bol predsa 
o stupienok slabší, v porovnaní s jeho starš í
mi a skúsenejšími kolegami. Predncsc né 
skladby G. Verdiho (Paternoster), I. Hrušov
ského (Májová flauta), P . Kosta Kostianena 
(Jaakobin isot pojat) a T . Ortelliho (La Mon
tanera) sme už zväčša počuli vo výraznejše j 
intepre täcii . lmpo nujúcc stavebno ko ncep
čné poňatie dirige nta Ma riána Vacha akoby 
súbor nedokázal vždy celko m precízne zrea
l izovať. Príčinou bola snäď i nesprávna tech
nika tvo reni a tó nov , s následnou ne vyrovna
nosťou hlasových skupín. Najvýraznejšie sa 
prejavila v ženských hl asoch - še lesto m vo 
vyšších registroch . Napr iek výh radám si však 
košický zbo r stále udržiava vysoký interpre
tačný štandard a k vyspelým vyso ko školským 
súborom právom patrí. 

Všetky tri prezentova né sú bory - Spevácky 
zbor Technik SVŠT Bratislava, Spevácky 
zbor Lúčnice a Collegium technicum VŠT 
v Košiciach PJ:edstavuj ú už ro ky najvyššiu 
kvalitu , naj mil' prvé dva menované zbory sú 
ovenče'né mnoh ými laureátstvami zo zboro
vých súťaží u nás i v zahranič í. ich mladší ko
šický kolega sa vehe mentne doťahuje na ich 
úroveň. Vo svojom vystúpení potvrdili pred
chádzajúce renomé: každ á inteprctácia bola 

prepracovaná, muzikálna. technicky suve
ré nna , každ ý výkon mal pritom charakte ris
tický , individuá lny prejav. Snáď najbezpro
strcdnejšie- aspoň v rámci veče ra zapôsobilo 
vysttlpenie Lúčnice. Práve na čele tohto sú 
boru vyše tridsať rokov ako ume lecký vedúci 
a dirige nt stál Štefan Klimo a podstatne o
vplyvil jej umelecký pro fil. Spevácky zbor , 
pôvodne fungujúci v súčin nosti s folklórnym 
hudobno-ta nečným súborom sa i jeho záslu
ho u postupne osamostatnil a repertoárovo 
vykryštalizoval od folkló ru až k interpretácii 
náročných a cappella skladieb rôznych štýlo 
vých období. s ťažiskom predsa le n na súčas
ne j zborovej tvorbe. T áto dominovala 
i v predfcstivalovom príspévku lúčn ič iarov , 
na kto ro m sa predstavili so svoj ím te rajším 
šéfdirigento m Petrom Hradilo m. Je le n po 
tvrdením umeleckých a interpre tačných kva-

DetŠké hudobné slávnosti 
Pu nic v..:! mi pr..:sv..:dčivom vi<n1aj šom n ul

tom ... generálno m" ročníku mal ten to hto
ročnný presvedčiť . obhájiť perspektívu Det
ských hudobných slávností med zi osta tnými , 
čoraz početnejšími predfcstivalovými akcia
mi. Konkrétna realizácia zaujímavého 
a chvályhodného nápadu vtiahnuť i deti do . 
slávnostnej fest iva lovej a tmo sfé ry sa však 
opäť celkom nevydarila. H oci snahu organi
zátorom (a bolo ich neúreko m - Správa kul
túrnych za riadení MK SS R , Kruh pri ate ľov 

detskej knih y. Slovkoncert . BHS. Slovenská 
filharmónia. Slovenská hudobná spoločnosť) 
uprieť nemožno . Počet podujat í sa zvýšil na 
tri koncerty, kto ré sa ko nali vo vhodne jších , 
väčších i rcprezc nt ačnejšfch priestoroch Moy
zesovej siene pod záštito u Výboru SNR pre 
kultúru a výchovu , dokonca sa usporiadate
ľom podarilo zabezpečiť na záve rečný kon
cert umelca naozaj špičkového - nár . um. Pet
ra Dvorskéht# A le . .. Ak maj ú Detské hu
dobné slávnosti ambície vytvoriť novú kul
túrno-spoločenskú trad íciu , treba si pred o
všetkým ujasniť celkovú ko ncepciu. drama
turgické tvarovanie a začať hneď u adresáta 
komu sú vlastne určené. Predpo kladáme . že 
detskému návšte vníkovi. V to m prípade by 
tam však mal aj byť , nielen ukážkovo -
v prvých troch radoch. ale v ce lej sále a na 
všetkých podujatiach. Nevedno z akých prí
čin a na koľko zlyhala propagácia. Moyzesa
va sieň sa však úplne zaplnila až v posledný 
podvečer i to z veľkej väčšiny dospelým pub
likom. Takme r celko m abse ntovali ško ly. ho
ci termín slávnost í (3. , 6 . a 9. september) bo l 
pre ne ideáln y. Ďalší , nedoriešený otáznik je 
dramaturgia. Robiť funkčné , hodnotné a pri
tom zaujímavé a príťaž l ivé programy pre de ti 
nic je nijako ľahké. Vynikajúcim príkladom , 
že sa to robiť d á, sú d nes už legendárne kon 
certy pre deti s Leonardom Bersteino m. Na 
rozdiel od týchto bo li Detské hudobné sláv
nosti postavené na d etských interpretačných 
výkonoch . Mg,žno to akceptovať . naj mä keď 
takmer všctk,fboli nadprie me rné . na pozoru
hodnej interpretačnej ú rovni . D iskutabilný 
bol však už výber skladi eb vzhľadom na 
predpokladaného detské ho poslucháča . To 
bol tiež jede n zo spo rných bodov: pre a kú ve
kovú kategóriu boli slávnosti mysle né . Každ á 
totiž vyžaduje iný prístup. inú dramaturgiu. 
Pre deti predškol ského ve ku , _nanajvýš 
prvých ročníkov základnej ško ly . kto ré tvori
li väčšinu z to ho má la príto mné ho d etského 
publika nevyhovovali viaceré sklad by dÍžkou 
i náročnosťou na percepciu . Celkove chýbala 
v dramatu rgii koncertov jednotiaca línia : 
snaha č i zámer obsiahnuť čo naj širš í žánrový 
diapazón od folk ló ru až po klasický tanec , je 

na zmyslu p ln ~ uc..: kn~ podujati..: pre d..: ti prí
liš málo . In tegrujúcim e le mentom sa na ško 
du veci nestal ani sprievodný text . Namiesto 
tradičné ho. oficiózneho . málo nápadité ho 
konfcransu by bol takúto úlohu splnil komu
nikatívny . vtipn ý a detskému divá kovi pri
spôsobe ný komentár. Pri to mto mi nedá ne
spomenúť ncdomys l cnosť spojeni a slúvnost
ného od ovzdávva nia pamUtn ých plakkt BIB 
so záve rečn ým koncertom. Inak na úrovni 
priprave ná akcia naj mä p re zahraničn ých 
účastn íkov Bic n;ílc ilustr<Ícií trvala to tiž tak
mer trištvrte hodiny čím sa celé podujat ie ne
únosne predÍžilo. Utrpelo tým aj očuk<ívané 
vystúpenie našej ope rn ej j edničky Petra 
Dvorského . kto ré po časovo vyčerpávajúcom 
p ro gra me detských účinkujúcich vyznt.:lo ako 
ako doplnok . záve rečný bonbó n ik a nic vy
vrcho lenie celé ho podujatia . Škoda . že i tu 
nevyužil a ko nfe rencie rka prítomnosť známe
ho speváka na rozhovor s ním a ncpodnictila 
aj det ské pu bli kum k vzájomné mu d ialógu 
s ume lco m . 

Naprie k spomínaným ncgatívam majú 
Detské h udobné slávno sti už d nes jedn u veľ

kú d evízu: poskytuj(• priestor na sústr..:dcnú 
preze ntáciu tal entovaných det í z ce lej re pub
liky a perspe ktívne snáď i s možnosťou zahra
ničnej konfro nt úcie. Príležitosť preds t avi ť sa 
na širšom fó re . ni elen v rámci škols k~·ch vy
stúpe ní dosta li te nto raz žiaci ľudovýo.:h škô l 
umenia a konze rvatór ií z Bratislavy. Trnavy. 
Piešťan . Ž iliny a Prahy. Nem;\ význa m robiť 
nejaký hodnot iaci rebríče k . menovi te vy- . 
zdvihoval niektoré ho z účinkujúcich . Po 
chvá l i ť za sústred enú . technick y suvcr~nnu a 
muzi ká lnu interpre táciu si zaslúžia všetci. 
viace ré výko ny bo li vzhľadom na vek mal ých 
hráčov obdivuhodne zre lé a p ro fcsio núlne . 
Vymenuj me teda všetkých úč i n kujúcich na 
tohtoročných Detských hudobných slávnos
tiach . Só listov - O ndreja a Markétu C ibulko
vých z ĽŠU Praha (vio lonče lo . klavír) . Ma
ro ša Grznära (hoboj) s klaviristkou Slavo mí
ro u G rznärovou z Ko nze rva tó ria v B ratisla
ve . Magdalénu Bajúszovú z ĽŠU Pit.:šťany 
(klavír ) . Petra Jarušeka (vio lonče lo). mimo 
r iadneho poslucháča b ratislavské ho ko nzer
vatória s kl aviristkou Mário u Bles:íkovou 
a ko mo rné súbo ry - flautové tr io a Detský 
fanfárový súbor ĽSU na H álkovej ul. , . Brati
slave. Sú bor Ko nzervató ria Ž il ina. gitarové 
trio ĽŠU Trnava . poslucháčov hudobn..:j a ta
nečnej ško ly v Bratislave a Detský fo lklórny 
súbor Čečinka pr i ĽŠU tr. L. Novomeského 
v Bratis lave. Najmä ich zás luhou Dct~ ké hu
dobné slávnosti už i v te rajšej podobe p re
svedčili o o podstatnenosti svojej existencie . 

MARTI NA HANZELOV Á 

prácou s výraznými dirigentskými osobnosťa
mi - V. Slujkom a P. Procházkom. Túto tra
díciu ďalej rozvíj a súčasná zbormajsterka 
Margita Gergelová. Technik sa predstavil 
v širšom štýlovom zábere a ako jediný u vie
dol aj premié rovú skladbu. Zmysel pre poly
fónne vedenie hlasov a vyrovnaný súzvuk de
mo nštrovali na skladbách G. P . da Palestrinu 
(Dies Santificatus), A. Brucknera (Ave Ma
ria), vyspelú vokáln u kultúru i dramaticky 
akcentovaný výraz sme zazname nali i v ostat
ných p rcdvedených kompozíciach. Technici 
prekvapili temnejším farbením vokálov , ob
le jšími, tvárnejšími hlasmi , čo však miest,a
mi , najmä v altových polo hách znelo až prc
forsírovane, na úkor nosnosti tó nov . Z re l
ším , rozvážnejším dojmom pôsobil zbor aj 
uváženým traktovaním výrazových pro
striedkov. V Ronde Lapponicu napríklad 

Zaujímavým dra maturgickým ťahom bolo 
zaradenie cyklickej , málo predvádza nej 
skladby L. Janáčka Otče náš (Moravský Ot
čenáš) v inte rpretácii všetkých zúčastnených 
zborov s dirigentom P. Hradilo m za spolu
účinkovania teno ristu Mirosla va Dvorského, 
o rganistu Imricha Szabóa a harfistiek Jany 
J arôškovej a Kristíny Novákovej. Po me rne 
rozsiahla skladba · so zre teľn ým sociáln ym 
podtónom , viac romantizujúca , než nástojči

vo j anáčkovská , vyznela príliš rozvláčne 

a výrazovo nie veľmi presvedčivo, málo ko n
trastne , bez väčších dramatických oblúkov. 

MARTINA HANZELOV Á 

Hudba a interpret 
Pred nedávnom. keď sa zda llo. že existe n

cia u vádzania komo rných konce rtov v in t ím
no m prostredí Mirbachovho paláca bude 
o hrozená. vstúpila do hry Slovenská fi lhar
mó nia a ako hlavn ý garant spolu s Galé rio u 
mesta Bratislavy zachránila jednu hodno tn ú 
kultúrnu tradíciu na pôd e nášho mesta. Spo 
lu s ďa lšími spol uusporiadateľmi - Slovko n
ce rt . ZSSKU a VŠMU sa stried ajú v zabez
pečovaní dramaturgie . 

Každý z usporiadateľov má svoju ko ncep
ciu na nedeľnom cykle. Slovko nce rt si zvolil 
jednu z najnäročnejších - moderovaný kon
cert so sprievodným s lovom v cykle Hudba 
a interpret. V programovom bullet ine sa uvá-

1dza: .. Zmyslo m a cieľom také hoto prístu pu 
je hlavne to. aby návštevn ík ko mo rných ko n
ce rtov nazre l bez obáv do sveta.~ ktoro m sa 
rod í štúdium diela. voľba repe rto áru . ko n
frontácia s inými výkladmi die la a napokon 
vlastný názor interpreta na dielo ." 

Cyklus Hudba a interpret má ušľachtilý 
c ie ľ. chce pomôci poslucháčovi lepšie vnik
nú ť do hudby . inte rpre tovanej skladby s po
mocou tých naj povo lanejších - sa mo tného 
inte rpreta a autora sprievodné ho slova. Je to 
otvorený priesto r na vyjadre nie sa nie le n 
k die lu samotné mu a je ho tvorcovi. ale- a to 
predovšetkým - k inte rpretácii . ktorá skrýva 
pre la ika veľa tajuplné ho. D ruhý argume nt . 
kto rý podporuje te nto typ ko ncertu : prosil·~

, die v ko ncertnej sále je inšpirujúce aj d ru
hoplá novo - synchró nnym pôsobením vysta
vených výtva rných diel a komornosťou pries
to ru . Dá sa predpokladať . že takto pri 
pravení poslucháči sú vn ímavejš í k znejúcej 
hudbe a po d istým aj k výtvarn ým dielam . le 
bo paralely medzi umenia mi pôsobia tu ce l
ko m logicky. Slovom - dialóg medzi só listo m 
a sprievodcom ko nce rtu má v tako mto inšpi
ra tívno m prostredí všetky predpoklady byi 
.. vyslyšaným .. . 

Siedmy koncert cyklu (3 . septe mbra) yo
syk tol priesto r popredne j kl avi ristke Ide Ccr
neckej. Pre te nto typ koncertu si zvolil a só
listka sugest ívnu dramaturgiu - C hopinove 
Nokturno F dur- a výbe r z mazur iek . ďa lej 
Debussyho Obrazy ll. a výber z Bagatc l Ha
nuša Domanské ho . ktorý bo l prítomný na 
koncerte . A uto ro m sprievodné ho slova bo l 
PhDr. Juraj Pokorný. k torý vo svojej abso l
ventske j p ráci sa zaoberal pro blemat ikou 
klavírnej interpretácie. Jeho špecial izácia 
a zvo le ný repe rtoár bol i základo m výstavby 
textu . Vzájo mný dia lóg oboch akté rov bol 
vžd y podri ad ený záme ru - osvetli ť vzťa h me
dzi skl adbou a inte rpre to m a pro ces v)•stavby 

Ida Černecká Snímka A. Molná r 

ko nce pcie d iela cez jedno tl ivé i n te rpre tačné 

zložky. St1 bor otázok vychádzal z proble ma
tiky romanticke j klavírnej li te ra túry cez im
p resio nizmus až k s (•časncj slo ve nskej tvor
be . V rámci zvo le ného rozpiitia sa a utor tex
tu zameral na obj asňovanie príznačn~'ch čŕt 
interpretäcic jednotl ivých štýlových obdo bí. 
Ko nštruktívne a vecné o tázky umož11ovali 
l. Černeckej hovoriť výstižne . presne a po
skytovalo pr iestor na vyjadren ie vlastné ho 
názoru . Bo hatá prax klaví rnej pedagogičky 
(pôsobí na VŠMU) a jej ko ncertná aktivita 
spôsobi li . že umelkyni nero bil problém p re
chod z hovorené ho slo va k sa motnej h re 
a naopak (aspoň navo nok tak pôsobila). Vý
kon l. Černeckcj v o boch rovinách bol plno 
hodno tný . Navyše prítomnos( auto ra posled 
nej skladby - Bagatcl Hanuša Domanské ho 
rozvinu la diskusiu (už nic obo jstran nú . ale 
trojstra nnú) až k o tázka m interpretačnej slo
body. čo je v súčasnosti jede n z otvo rených 
p roblé mov - pokiaľ siaha právo moc autora 
pr i interpretačnom dotvoren í nového diela. 

Nech už bo la reč o čomkolvck ( vy medzený 
čas jedné ho ko ncertu to zásadne limi tova l) . 
vždy to úzko súvise lo s priprave nými sklad
bami - techni ka .. chopinovského rubata " . 
programovosť v impresio nistických skl ad
bách . zvu kové využitie klavíra atcľ. A predsa 
to nebo l typický .. výcho vný ko ncert" . s pred 
písaným scenárom a masou naorga nizované
ho publika . Bol to v skutočnost i rozhovor 
dvoch rovno cenných partnero v. ncpô~obil 
ani vyko nštruovane . ani naučcnc . 

M ELÁNIA PUŠ KÁŠOV Á 



Japonský dirigent Hldeaki Mutó 

ta. O rchester podal v nej impo nujúci výkon , 
ktorý zreteľne dokumentoval vzostupný 
trend kvality SKO . Isté rezervy majú hráči 
ešte ·v jednotnosti skupín. Komorné obsade
nie akoby vnucovalo hráčom ko mplex , že 
musia forsírovať zvuk na miesto toho. aby sa 
vzájomne počúvali a intenzitu tónu prispôso
bovali celkovému zvuku telesa. V rámci ce lé
ho ko ncertu , a teda aj v Schubertovi , odznel 
rad veľmi pekných sól pri exponovaní tema
t ického materiá lu či v dychových drevených 
alebo p lechových ná5twjoch. Výborná akus
tika konce rtne j siene v žilinskom Dome ume
nia Fatra umožňuje dosahovať veľké účinky 
aj vláčnejším , ko mo rným zvukom. 

Svoju vnútornú psychickú vyrovnanosť do
kázal zúročiť dirigent Mutó aj v spofahlivom 
sprevádzaní sólistie k . Spolu s Yamané sa 
podieľal na vytváraní atmosféry Fantázie pre 
klavír a to na jmä tým, že poslucháč postreho l 
i pri me niacich sa ná ladových polo hách vnú· 
torný ťah línie skladby. 

Orcheste r bol oporo u a vďaka d irigentovi 
nanajvýš impo nujúco sprevádzal aj japo nskú 
koloratúrnu sopranistku Ke i ko Mutó. V spo-

ŽILINSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 

Otváracie podujatie 16. koncertne j sezóny 
SKO pr i p ríležitosti Medzinárodné ho dňa 
hudby ( ))om umenia Fatra - l. o któ bra 1989 , 
program sa reprízoval aj v rámci BHS -
3. lO ., v Žiline -4. IO. a v Liptovskom Miku
láši- 5. IO.) bolo súčasne prvým koncerfo m 
Žilinských hudo bných slávností (ďalej ŽHS) , 
kto ré pozostávali z p iat ich rôznych progra· 
mov. 

Tento koncert sa nieso l v znamení japon
skej hudobnej kultúry . Vo sfére kompozič· 
nej reprezentoval kraj inu Ďalekého východu 
opus japonského autora Yutak u Ma kina (rok 
narodenia skl adateľa v bulletine žiaľ chýbal, 
no z predloženého životopisu možno usudzo
vať, že je približne šesťdesiatnik) . Na skladbe 
Yoruri - fantázii pre klavír, bicie a sláčiky

bolo zauj ímavé sledovať inve nciu a zvládnu
tie syntézy domácich hudobných zdrojov 
s kompozičnými technikami európskej hud
by. Z názvu Yo ruri (čo je pomenovanie pre 
formu spievanc j epickej balady , tlmočiac u ši
rokú škálu emócií) vyplýval aj cieľ autora vy
j adriť súčasné životné pocity ri1 odcrného J a
ponca. A utoro vi (podľa údajov v bulle tine) 
ako inšpirácia neslúžil konkré tny príbeh 
stvárnený v yoruri. ale snažil sa o istý druh 
zovšeobecne nia, štylizáciu prostredníctvom 
hudby. Fa ntázia Yutakiho Makina (z ro ku 
1986) je isto u o bmenou jednočasťového kla· 
vírne ho ko nce rtu . l nap rie k zreteľnému vnú
tornému členeniu (v tomto smere nie bez is
tej príbuznosti s náladovou premenlivosťou 
v Lisztových kl av írnych ko ncertoch, kto rý sa 
premieta do obmien výrazovej atmosféry) , sa 
podarilo sklada teľovi vytvoriť po me rne účin-

l. septe mbra sa predstavil o rchester Št;í t
nej filharmó nie prvým verejným ko nc(.; rto m 
na pôde košické ho Domu ume nia. otvoril tak 
2 l. sezónu. Svojou dramaturgickou skl adbou 
sa koncert vzťahova l k ucteniu 45 . výroč i a 
SNP. V hľadisku sme napočítal i asi 50 poslu
cháčov. väčšinou č le nov Zväzu p rotifašistic
kých bojovníkov. ktorí do káza li oceniť vý
ko n telesa a pomo hli dot voriť aspo i'! čiastoč
ne adekvátnu atmosféru . Ko nce rt sa už tra· 
d ičnc konal mimo rá mca abo nentného kon· 
ccrtného cyklu , a tak ako v p redchádzajúcich 
rokoch , an i tento krát ne naplnil zamýšľané 
ideo vo-politické ciele. Hádam by v budúc· 
no~ti prospe la užšia spo lupráca so ško lami , 
ktoré hy svoj p rvý školský dei'! mo hl i zavŕšiť 
práve týmto slávnostným večerom . Ko ncert 
bol napriek tomu prínosom z hľadiska ume· 
leckcj úrovne Státnej filharmónie . Konal sa 
krátko po návrate o rchestra z umeleckého 
turné v Grécku , kde s íce účinkoval s iným 
programo m (Skalko ttas a i.). ale psychická 
ko ncent rácia a hráčska pohotovosť našli 
upla tne nie v reccnzovano m interpretačnom 
výko ne. . 

Dominanto u večera bola 9. symfó nia c mol 
op. 95 Anto nína Dvo i'áka. Orchester hral 
pod taktovkou R icharda Z immera v tradič· 
no m obsadení (5 pultov). Podprockého Pre· 
dohra k SNP zazne la v koncentrovanom pre
vedení , !> pekným malým só lom zástupcu 
koncertné ho majstra Stanislava Supíka . 
Oprot i premié rovému našl udo vani u spred 
5 rokov staval tentoraz d irigen t dielo viac do 
roviny jedno liate ho celku . žiadalo sa viac 
vnlttorné ho diferencovania kontrastných 
úsekov. V Sčcdri novej asi 3 minútovej sklad
be Symfonické fanfá ry, ktorej cha rakter na
značil už samo tný názov, mali príležitosť pre
javi ť virtuozitu hráči v sekcii plechových dy
chových nástrojov. V Dvoi'ákovej symfó nii 
treba oceniť výkony prvej horny a flauty , 
kým ho boj si žiadal klenutejšie frázovanie. 

ný hudo bný p rúd. A utorove dominujúce črty 
(dramaturgia skladby, zmysel pre propo rcie) 
umocňovala zasvätená in terpretácia japo n
skej pianistky Yaéko Yamané , známej u nás 
z niekoľkých vystúpen í so SF v Bratislave. 
Klaviristka, ktorej Makino skladbu dediko
val, dokázala skvelým rytmick)•m t fte nfm , 
zmyslom pre farby, nuansovanle i drobno
-kresbu budovať aj účinné línie , čím sa zaslú: 
žila o priaznivú rezonanciu diela u žilinského 
publika . 
Ďalším japonským umelcom , ktorý sa 

predstavil , bol dirigent Hideaki Mutó . Svoje 
majstrovstvo zdokonaľoval aj u nár. umelca 
Z. Košlera a rad výkonov odviedol za pulta
mi čs. te lies do ma i na turné v Japonsku. 
Z jeho dirigentského prejavu vyžaruje istý 
druh vnúto rnej istoty , vyváženosti. Mutó 
má schopnosť zname nite udržať te tivu ryt
mického pulzovania, te mpovej vyrovnanosti 
a uhľadenosti a na základe toho i budovať na
pätie väčších stave bných celkov. C íti skôr ce
lostne ako detailne, ale jeho ume lecká rozva
ha inklinuje nie kedy k akademizmu. Polo hy 
iskrivého temperame ntu a vzruchu príliš fo r
muje rozumom, a preto necháva poslucháča 
pomerne chladným . V jeho d irigentsko m ru
kopise prevláda vyspe lé, temer doko nalé re· 
meslo nad tvorivou inšpiráciou, ktorá j e 
v niekto rých náladových polo hách zastúpená 
skromnej šie. 

Také to črty dirigentského prej avu na jed- . 
nej strane pomáhali , ale na druhej sirane 
do istej miery - brzdili uvoľnenejš ie muzicí
rova nie pri inte rpretácii záverečného čísla 
večera 5. symfó nii B dur od Franza Schuber-

Homero Francesch z Urugv~a 

Gradácie v cele j skladbe bolo treba viac pri· 
praviť, vypracovať širšie dynamické ro zpätie 
(najmä sme ro m k pianissimá m). Miestami , 
pri väčšej dôslednosti nemuse lo dochádzať 
k drobným chybá m , naj mä v La rgu (ne istý 
nástup) , hoci práve tu sláčiky dosiah li pekný 
dynamický o blúk . V klarinctovom vstupe sa 
žiadal mäkší tón; celkove však pri hod note ní 
symfó nie možno konštatovať kľud , po hodu , 
sústredený výko n , obsahovú identitu a kvali
tu . 

lupráci so známym českým hornistom Zdeň
ko m Tylšaro m stvárnila Mutó Áriu in Dis pre 
soprán a lesný ro h s orchestrom od Josefa 
Myslivečka. Jej výko n zaujal zvládnut ím ná
ročných kolo ratúr , spoľahlivou hlasovou 
technikou i svojráznym cítením. Skoda, že 
ako väčšina kolo raturistiek aj japonská 
umelkyňa mala j emnučký hlas, kto rý p ri 
všetkej priam zázračnej vyrovnanosti regi
strov bol málo prierazný, p riskromne lesklý 
a i napriek príkladnej súhre s lesným ro ho m 
i dirigento vom ohľaduplllom dávkovaní or
chestrálneho zvuku , predsa le n do istej miery 
zanikal. 
Návštevnosť podujatia bola po merne 

skromná, až si poslucháč nevdojak kládol 
o tázku o zmysle ďalšej reprízy podujatia o tri 
dni - opätovne v Ž iline! 

Prvý recitál sólistu v rámci ŽHS (2. 10. 
v Dome umenia Fatra) patril znamenitému 
francúzskemu organistovi Danielovi Rotho
vi, profesorovi organovej hry a improvizácie 
na Vysokej hudobnej ško le v Saarbriickene , 
titulárnemu organistovi v St. Sulpice v Paríži. 
Výborné ško len ie (o. i. študoval aj u Marie
C laire Alain) a zrejme aj vôľové vlastnosti 
popri vrode not!l muzikantsko m nadan í 
a bohatej koncertnej praxi dopfňa schopnosť 
rýchlo sa adaptovať na príslušný koncertný 
nástroj , vstrebať atmosféru prostredia 
a s plným nasadením nemalých tvorivých 
schopností pripraviť obecenstvu inte nzívny 
umelecký zážitok. R o th sa prezentoval ako 
umelec-virtuóz, ktorému sú vzdiale né tech· 
nické problémy. Interpreto vané d ielo preci
ťuj e , vie čo , ako a prečo hrá. Stúdio m i pra-

Ďalší ko ncert Státnej filharmó nie 14. sep
tembra bol venovaný dobrovoľným daŕcom 
krvi a členom CSCK, jeho s lávnostnosť zdô· 
raznila prítomnosť predsedu SÚV CSCK 
prof. Jozefa Lukášiho aj početného publika. 
Ako sólisti účinkovali poslucháčka VSMU 
E leonó ra Slaničková a Juraj Cižmarovič, di· 
rigoval R udo lf Geri. Úvodom zaznela Pre
do hra k opere Majstri speváci nor imberskí 
Richarda Wagnera, v kto re j dirigent ko ncen
trovane , až strnulo d bal o presnosť . Najmä 
v kontrapunkte hlasov sa žiadalo viac výrazo- · 
vej spo ntaneity a suveren ity. Viac muzicíro
val dirigent v Beethovenovom 3. klavírno m 
koncerte c mo l op . 37, kde ho naviac inšpiro· 
val farebne a mechanicky cenný nový kl avír 
zn. Bósendorfer a najmä sólistka s dobre 
zvládnutým partom , pevným úderom, pek
ným frázovan ím a technickou istotou. Juraj 
Cižmarovič predniesol Mozartov 5. koncert 
pre husle a orchester A dur KZ 219 s pekným 
tónom, štýlovo , i keď menej sústrede ne , 
vzhľadom na ,.zaskakovanie" (namiesto pô· 
vodne oh láseného fagotového koncertu) . 

O tvárací ko ncert sezóny, prvý orchestrál
neho abone ntného cyklu A bol mimo riadny 
z viacerých dôvodov. Po prvýkrát sme vidt;li 
orchester. hrať v plnom obsadení (7 pultov) 
v prvej čast i konce rtu , ktorý bol súčasne 

prípravou k nadchád za júcemu náročnému 
ume leckému turné v NSR, NDR, Rakúsku 
a Svajčiarsku (23. 9. - 13. ll.) , na ktorom 
odznejú výhrad ne d iela R . Wagnera (spoloč
ne s tenoristom Petrom Hofmannom) . Po 
slávnostnej predohre Naše Slovensko Miku· 
láša Moyzesa , ktoré z organového pre l údia . 
pre orchester upravil Alexander Moyzes, za
zneli z tvorby R . Wagnera predohry k opere 

xou vypestovaný inštinkt ho bezpečne vedie 
a súčasne mu dáva priestor cez citovú prizmu 
budovať a udržiava i napätie línií. Do káže tak 
navodi ť veľmi účinnú at mosféru. Rovnako sú 
mu blízke prskavkovité vi rtuózne ~umivé 
úseky, ako meditatívne lyrické časti. Každej 
nálade dokáže vtlač i ť pečať svojej osobnosti 
a presvedčiť . Uvedomovali sme si to už 
pri prvom čís le prevažne francúzskeho pro
gramu - Symfónii č. 6 op. 42/2 (výber častí) 
od Charles-Mariu Widora. ktorú stvárnil 
o zaj strhujúco . Diváci obdivovali suverénnu 
pohotovosi zvládnutia pasážových vi rt uóz· 
nych úsekov či v manuáloch alebo na pedá
loch . Nad tým vše tkým dominoval skvelý ryt
mus, ktorý mu pomáhal formovať. stmeľovať 
a udržať kompaktnosť výstavby. 

Rothov prístup k Wido rovcj Symfónii ~a 
skvele zopakoval aj v dvoch reprezentatív
nych ukážkach z Bachovho diela - v choráli 
O Mensch, bcwcin dcin 'Siinde gross (BWV 
622) a v Prelúdiu a fúge c mo l (BWV 548). 
Málo ked y počujeme v známej fúge tak jasne 
artikulovať každý nástup témy a pritom for
movať jej hudobný prúd s takým účinným 
nadhľadom . 

R othov nemecko-francúzsky pôvod (sú
d iac podľa mena) zohľadnila aj druhá polovi
ca programu. ktorá sa celá- až na záverečnú 
improvizáciu - niesla v znamení francúzskej 
hudby , vrátane opusu pochádzajúceho z pera 
samotné ho interpreta. 

Ak sme v prve j polovici programu nepo
strehli nijaké technické či vnútorne psychic
ké zakolísanie a obdivovali čistotu faktúry, 
možno túto charakteristiku vysloviť aj na 
d ruhú polovicu programu. Ro th tvoril kon· 
ccntrovanc , so sebavedomo u (nie okázalou) 
isto to u , s muzikantskou vervou, ktorou 
opuncoval všetky interpretované opusy. Isté 
ro mantizujúce tendencie jeho umeleckého 
prejavu a tvorivý temperament , vystúpili 
v druhej časti programu do po predia výraz
nejšie. Prejavilo sa to v istej naliehavosti 
v Saint Saénsovi (Prelúdium a fúga Es dur 
o p . 99 č . 3) ; Chorálu č . 2 h mol od Césara 
Fra ncka zas dopomohli k výraznejšej pre
svedčivosti , i keď v prípade tohto typu hudby 
si v ie me predstaviť stvárnenie o málo zdržan
livej šie . 

Umelcovo kompozičné majstrovstvo a im
provizačnú pohotovosť sme moh li postrchnúť 
a obdivovať jednak v jeho skladbe - Final 
z Te Deum , kde podobne ako Widor a ďal~í 
interpretovaní majstri výdatne ťažil z fareb
ných a technických možnost í kráľovského 

nástroja a súčasne odhalil svoju zorientova
nosť aj v novších kompozičných technikách. 
Na záver ko ncertu improvizoval Roth na 
známu ľudovú pi eseň E j padá , padá rosička 
(podobne ako na bratislavskom koncerte). 
Ako vyško lený skladateľ si príznačne volil 
pre svoju improvizáciu modálny základ, va
riácie formoval s využitím pestrých fa reb
ných možností nástroja . Ro th prišiel, žilinské 
publikum ho videlo , počulo a on plne zvíťa
zil. (Prídavok: čAsť z Widorovej symfónie.) 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

Ju~ Člžmarol'ič Snfmky arcllfl ltt 

Blúdiaci Holanďan (namiesto -programova
nej predohry k o pere Rienzi) a Tannhäuser. 
O rchester pod taktovko u Richarda Zimmera 
zne l v plnohodnotno m hutnom zvuku, hoci 
tempo mo žno označiť ako "cvičné". Výstav
ba , gradačné prvky, výrazový rozmach na
značovali zámer čo. najdokonalejšiehQ zvlád
nutia partitúr. Po prestávke zazncl13rahmsov 
l . ko nce rt pre klavír a orchester d mol op. 15 
so sólistom Ho merom Franceschom z Uru
guaja , k to rý obj avoval kvali ty nového ná
stroja v p lne j kráse, bravúrne, s neobyčaj
ným cito m pre kvalitu tó nu a romantického 
ducha sklad by. Orchester však tu nehral 
v predchádzajúcej kva lite a zďaleka sa nevy
rovnal úrovni klaviristovho výkonu. 

LÝDIA URBANČÍKOVÁ 
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PESTRÁ PONUKA Z ľANTONU 
Jaroslav Ježek 1906-1942 

Poet týmto názvom, ozn ačujúcim krátku životnú 
časomieru Jaroslava J c ž k a. vydalo vydavateľstvo 
PANTON šcsťplatňový komplet (Sl 0785-1916) obsa
hujúci sklada tc i'Ó':u tzv. vážnu tvorbu. Ak si pozrie me 
aké kol'vek pramene z dejín česke.i hudby. Jaroslav Je
žek je tu uvádzaný kde!>i na okraj i novodobej českej 
hudobnej kultúry. priznáva !>a mu podiel na medzivoj
novej hudobnej avantgarde. do širšieho kultúrneho po
vedomia je zapísaný predovšetkým ako .,popredný 
tvorca českej masovej , po litickej a modernej ta nečnej 
piesne" (v iď Malá če skoslovenská encyklopé'd ia, 19S6). 
Pantonovský komplet. spoločne so zasviitenou štúd iou 
Václava Holzknechta (bola to asi jeho labut ia pie!>er'í; 
k Ježkovej tvorbe sa vyznal niele n -; vnúto rnou generač

nou zaangažovanoslou. ale na písal aj dokonalú charak
teristiku jeho osobno~t i ) ukazuj ú nám Jaro lava Ježka 
úplne inakšie ako učebnice dejín hudby. plastickejšie
ako plnokrvného muzikanta . Jednotlivé skladby profi 
lujú Jaroslava Ježka ako vysoko profesionálne kompo
z ične vzde laňého ume lca (kiež hy tomu tak bolo aj 
dnes. ako v rokoch Ježkovej mladosti) . ako osobitého , 
neakade mického. ale na výdobytkoch súdobej sve tovej 
hudby poučené ho a dobre zorientované ho skladat e ľa. 
Ježek bol kompozične vyškole ný na prísnej skladate f
~kej škole K. B. J iráka a J . Su ka . bol tiež vynikajúcim 
klaviri!.to rn a zdatným di rigentom. mal však svoj ráznu 
povahu . o tvorenú všetkým novotúm a podnetom svoj
ho okolia (i mimohudobného). kto ré ho viedli vlastný
mi cestami . V. Holzknecht výstižne charakterizuje Jež
kovu osobnosť. keď hovorí . že .. patril k typickým zja
vom medzivoj novej éry. že vykazuje cel kom originá lne 
črty. ktoré nepodliehali iba dobovým konvenciám. hoci 
sa s nimi v podstate stotožňuj ú . Jeho zvláštnosťou je . že 
zlúčil vo svojej osobnosti kvas tej to hektickej doby 
i ~ jej protikladmi a to cel kom mimovoľne bez toho, 
aby sa o tom usiloval". Ježek vstn:bal do sebll vrcholia
cc opojenie expresionizmom. prvky dodckafónie i se
ri alizmu. zaobe ral sa Húbovou št vrťtónovo u hudbou 
a atemat ickým slohom. blízky mu bo l konštrukt ivizmus 
i ~urrea l izmus poézie. d rámy. maliarstva, pod l'aho l zvo
dom černošského džezu. ktorý do jeho tvorby vniesol 
novú kvali tu vitality. pohybu a espritu . Od tej to chvíle 
sa Ježek. povedané slovami V. Holzknechta, vyslovo
val dvoma jazykmi . Jedn ým jazyk1>m sa prihováral širo
kému okruhu poslucháčov .. ich o zdrojom boli rytmy 
černošských ragtimcov. b lues i českých ľudových pies
ní. Ním sa prihováral ako pesničk <ír publiku Osvoboze
ného divadla , prejavoval sa ako autor hudieb k revuál
nym hrám , fi lmom. týmto jazykom formuloval svoj 
proti fašistický a protivoj nový angažovaný postoj . Táto 
tvorba je dobre známa. Teraz, konečne po rokoch , pri
chádza na svetlo sveta jeho menej známy hudobný ja
zyk. ktorým sa vyjad roval v inšt rumentálnych a orche
st rálnych skladbách. 

Recenzovaný šesťplatr'\ový album z Ježkovej tvorby 
obsahuje, až na nickol'ko záverečných skladieb (Po
chod karnevalu Umeleckej besedy, Koloratúrny va lčík 

z hudobnej komédie Voskovca - We.rieha - Hoff. 
meistera Svet za mrežami , Dve americké polky uká~
ky z jeho komornej . koncertantnej a vokálnej tvo rby, 
Väčšina skladieb je venovaná klavíru , ktorý Ježek tak 
miloval a dôverne poznal. Menej známe. resp. aj ne
známe sú Ježkove piesne , napr. piesne na verše A . Puš
kina, Kale ndár na verše Pierra Alberta-Bi rota, p iesne 
na verše V. Nezvala, J . Seife rta, J . Cocteaua a i. Ježkov 
kompozičný tale nt vša k najvýrcčnej šic repreze ntujú 
veľké formy, Sláčikové kvarteto, Husl'ový koncert , 
Fantázia pre klavír a orchester . Symfonická báseň, hus
ľová a klavírna sonáta. V nich sa Ježkove klada tcľské 
schopnosti i o riginalita jeho myslenia prejavujú naj
vlastnejším spôsobom. Pochopitel'ne. sú tu isté kompo
z ičné vzory, sú však pretavené špeci fickým hudobným 
myslením a hudobným jazykom a kompozičnými 

prvkami. ktor0 skladatd obtvlášt' rúti užíval: mo to riz
mus pohybu, konštruktivizmus, e fek tná inštrumentácia 
s náročnými sólujúcimi nástrojmi a pod. Ježkova hu
dobná reč nic je uhladená, ale ani samoúčelne kon
štruktivistická , je skô r vecná, antiromantická, ak bo
hato e mocionálna, založená predov~etkým na auto
nómnosti hudobného jazyka . Jeho hudba pôsobí do
dnes sviežo, i nvenčne zaujímavo, súčasne, a preto jej ab
sencia na koncertných pódiách nic je opodstatnená. 

Nahrávky kompletu vznikali v rokoch 1972-1987, sú 
to všetko kvalitné štúdiové snímky, realizované špičko
vými umelcami . Najväčší priesto r tu má klavirista Jan 
Novotný, ktorý je interpretom - a skvelým! - všetkých 
klavírnych skl&dicb. Disponuje brilant nou technikou, 
pregnatným rytmickým cítením a bohatou diferencova
nosťou klavírne ho zvuku . Vynikajúco je predvedený 
husľový koncert Petrom Messiereurom a Pražským 
symfonickým ochestrom s dirigentom Jitím Belohláv
kom. Reprezentačné sú snímky Dychového kvinteta 
v podaní Českého dychového kvinteta a najmä Sláčiko
vé kvarte to v interpretácii Sukovho kvarteta. Obe in
štrumentálne sonáty prezrádzajú bohatý vnútorný svet 
Ježkovej hudby, jeho pätosť s domovom, je to úprim
ná výpoveď veľkého umelca. Na vokálnych skladbách, 
ktoré svojou optimist ickou črtou prudko kontrastujú 
s jeho inštrumentálnymi skladbami , sa podie ľa celý rad 
interpretov na čel e s Janou Jonášovou, ktorých na kl a
víri perfektne sprevádza Alfred Holeček . Uznanie patrí 
aj di rigentom - E. Fischerovi, M. Konvalinkovi, .J, No
hejlovi, V. Válkovi, ktorí odviedli umelecky poctivú 
a náročnú prácu. Aj vďaka nim má tento ježkovský 
projekt vydavate ľstva Panton historický význam . Jeho 
dosah dnes azda ani nevieme správne oceniť, ale fak
tom je, že do kult úrneho povedomia sa vrátilo dielo 
pre ·veclčivo hovoriace o výnimočnom a vzácnom zj ave 
českej modernej hudby, akým bol Jaroslav Ježek. 

MARIÁN J URÍK 

Mozart a dvakrát Rejcha 
Z bohatej a pestrej ponuky Pantonu siaham po troch titu

loch, gramosnfmkach. z ktorých každá upútala moju pozor
nosť z iného dôvodu. 

Etiketa prvej z nich ohlasuje autora- W. A. Mozarta a jeho 
Neznáme árie pre soprán a koncertantné nástroje. Zvláštny 

a frapujúci fakt. Je vôbec možné. že po dvoch storočiach, na
plnených hudbou Majstra M jestvujú ešte nejaké jeho neobja
vené alebo neznáme opusy?! Osem ári f. ktorých označenie 
ncsprcvádza obligátne číslo Kóchclovho zoznamu , sa podarilo 
(cít. ) •. náhodou obj aviť v rôznych - naj mä východoeur6p
skych (príšíroký pojem - pozn. ree. ) - zbierkach" autorovi 
sprievodného textu platne (zároveň spoluínterpretovi) Diete
rovi Klóchcrovi. Celý jeho slovný komentár sa nesie v duchu 
obhajoby a dokazovania toho. i.e tu ide skutočne o pravého. 
nesfalšovaného Wolfganga Amadea - i s hypotetickým (pri
bližným) časovým vročen ím tej-krorej skladby, najmä, odvo
lávajúc sa na charakteristiky, príznačné znaky a .,príbuzenské 
vzťahy" k známym skladateľovým dielam (napr. ária Jesu 
amor me us a jej duch, odkazujúci na Figa rovu svadbu ... a 
pod.) Napokon, osem (Neznámych) árií si treba vypočuť. Znie 
v nich krásny. známy Mozart. So všetkými typickými hudob
nými idiomami a gestami: noblesou. gracióznosťou, brilanci
ou. nehou. vrúcnost'ou ... - a to AJ vďaka interpretom. Najmä 
mozartovsky osvedčenej, skvelej Helen Donathovej (o. i. kre
ácií spomínam na jej excelentné Exsultate jubilate na BHS 
pred niekoľkými rokmi - dnes rovnako jej muzikálnej kultúre 
aplaudujem). Ďalš ími protagonistami sú Josef Suk. klarinetis
ta Dieter Klôchcr, fagotista Karl Otto Hartmann , s výdatným 
pozadím Sukovho komorného orchcsrra pod 'vedením Klausa 
Donatha. Z hudby márn ozajstný. nefalšovaný zážitok • . A na
vyše, žiada sa mi chvál iť dobrú prácu. pružnosť a pohotovosť 
pražského vydavateľstva. Dostávam sa k druhému titulu. kan
táte Nový žalm od Antonína Rejchu, autorovi. ktorý napriek 
európskym (nic kozmopolitickýrn) smerovaniam ostáva ak
ceptov\lný ako tvorca český. A tak je jeho sk ladateľský odkaz 
vnímaný a chápaný ako majetok duchovného dedičstva náro
da. Ten si ho pestuje a uvedomuJe si jeho vážnosť a váhu i po 
časových odstupoch. S pocitom príslušnej uvedomelosti 
a zmyslom pre uchovanie hodnôt. Autograf nahranej skladby 

bol uložený v parížskej Biblietheque nationalc. pre realizáciu 
ho spracoval a pripravil Stanislav Ondráčck. (.Koľko asi hu
dobných pamiatok súvi iacich s kultúrou nášho slovenského 
národa drieme v rozl ičn ých európskych archívoch, koľko ich 
trpezlivo a neúnavne vyčkáva na milosť- svoju znelú ,.doku
mentačnú" podobu ... ) Nahrávka Rejchovho Nového žalmu je 
premiérou. Popri obdive k hodnotám umeleckým i real izač
ným jej však treba vytknúť aj istú dávku nedotiahnutosti. Voči 

zodpovedne a vzorovo zvládnurým sólovým partom (hlavne 
vyššie odbory- M. Hajóssyová a A. Schmidt, s nic zanedba
tefnými .vkladmi A. Barovej a K. Prušu) miestami- v zmysle 
interpretačnej kvality- pôsobia disproporčne ansámblové pa
sáže (Pražský filharmonický zbor, Dvofákuv komorní orchestr 
s dirigentom Lubomírom Máriom). Verím, že gramofónová 
premiéra neostane bez živých, koncertných repríz. Vzhľadom 
na hudobný obsah, krásne, symbolické texty (Siegfried August 
Mahlmann) Stylizovanej modlidby je skladba veľavravnou 
hodnotou. 

K rretej platni ma viac menej .. prisunulo" jej dizajnové rie
šenie. Hľadám v ňom zašifrované kódy a symboly. Farebný, 
trochu ležérny pop štýl ma privádza na iné chodníčky, vedúce 
inam. len nic k spoľahlivému žriedlu kla~iky. Opäť k hudbe 
Antonína Rejchu. Možno tento exkurz spôsobila osobnosť Ja
roslava Svčcené ho, ktorý svoj im interpretačným umením vie 
naozaj inšpirovať nielen poslucháča , vnímaj úceho čisté hudob
né tvary, ale dokáže podnietiť aj fantazijný vzlet výtvarníka 
(v tomto prípade Michala Cihláfa). Za touto ,.vstupnou brá
nou·· sa skrýva plnohodnotná nahrávka troch - mimochodom 
tiež novouvádzaných skladieb Rejchu . Po Sonáte pre klavír 
a husle 8 dur op. 55 a Ronde op. 4 G dur zaujme najmä klasi
cisticky-romant izujúce Grand duo concert ante. Poslucháč mu
sf vo všetkých prfpadoch obdivovať i nterpretačnú suve rénnosť 

a muzikálnu plnokrvnosť a to nielen skvelého huslistu , ale 
i jeho partnera pri klavíri Franriška Klidu. 

L Ý DIA DOHNALOV Á 

Louis Spohr. Koncerty pre husle a o~hester č. 7 e mol 
a č. 12 A dur. Sólistka Takako Nishizaki. Cappella 
Istropolitana. Dirigent Libor Pešek. 
OPUS Stereo 9310 2124. Digitálna nahrávka. 

Hudobný odkaz Louisa Spohra nepatrí k prí liš frekventova
ným kapitolám hudobného vývoja z h ľadiska jeho výskytu 
v edičn ých plánoch našich vydavateľst iev. Iná je situácia v za
hraničí , kde si v poslednom čase získala Spohrova tvorba výni
močný vzo~'tup záujmu a stále častejšie sa vyskytuje na koncert
ných pódiách a v. katalógoch gramafónových fi riem . OPUS 
spolupracoval pri vydaní Spohrových h usľových koncertov 
s fi rmou Pacific Music Co., Ltd., Hong Kong a vďaka tejto 
spolupráci sa pohli . .ľady" a na pulty predajní OPUS sa dosrala 
platňa obsahujúca nahrávky dvoch pozoruhodných skladieb, 
ktoré dokresľuj ú si tuáciu z prvej tretiny t 9. s toročia a zabez
pečujú Louisovi Spohrovi miesto med.li "ranými romantikmi" 
Weberom, Paganinim , prípadne Chopinom - teda medzi všet
kými tými, ktorí sa zaslúžili o búrlivý rozvoj sólistického in
štrumentálneho koncertu a hráčskej techniky. Každý z dvoch 
predkladaných koncertov vystihuje romantické svitanie špeci
fickým spôsobom. Podnetnejší a vykryštalizovanejší je však 
Koncert č. 12 A dur op. 79. auaca plynúci trojčasťový cyklus 
so zauj ímavo riešenou prvou časťou , kantabi lným Largheuom 
a virtuózne capriccióznym Alla pollacca na záver. Spohr sám 
označi l tento Koncert za Concertino, ktorého hudba je obsaž
ná a prekračuje hranice inštrumentálnej exhibície, príznačnej 
pre množstvo ranoromant ických koncertantných kompozícií. 
Koncerte mol č. 7 op. 38 vykračuje smerom k 19. s toročiu pre
dovšetkým svojím výrazom, profilujúcim prvé dve čast i . Pate
tickejšie ladené (rázy. výraznejšia kon ftiktnosť hudobnej evo
ltk ie a proporcie častí modelujú na podklade klasicistického 
koncerru nový svet hudobného obrazu charakteristického pre 
prvé dve tretiny 19. storočia. Spoločnou črtou obidvoch Kon
certov je vyhrotená vi rtuozi ta sólového partu (Spohr bol le
gendárnym husl istom). Ta kako Nishizaki sa s neľahkou t1lohou 
vysporiadala na solfdncj úrovni a hoci jej hra sa nevyhla ma
lým i ntonačným kolíziám, Spohrova hudba plynie so všetkou 
eleganciou a bizarným romantickým pátosom, či skôr elegic
kosťou . Úloha orchestra sa obmedzuje na krátke vstupy a inter
mezzá, v hre č lenov Cappelly lstropolitany však cítiť, že nad 
nimi ''bdie" skúsená ruka Libora Peška. I nterpretačné pozití
va dopÍiía výborná technická úrove1'1 zvukového záznamu, pô
sobivý dizajn, niet preto dôvodu neobohati ť si diskotéku o ten
to titul vrhajúci viac svetla do epochy zložitého prechodu me
dzi dvoma s toročiami . 

IGOR J AVORSKÝ 



J. Barstowá (Amella) a P. Domingo (Riccardo) l'O Verdiho 
Maškarnom bále 

Hlamú rolu opery R. Straussa Elektra stl'árnlla El'a Marto
nová Snfmky: archfv autorky 

Anna Tomowa-Sintow (Fioria Tosca) a Peter Dvorský (Mario 
Cal'ar~dossi) " zábere zo salzburskej Tosky. 

Tohtoročný festival pripravil tri nové oper
né produkcie: Elektru R. Straussa (prevzatá 
inscenácia z viedenskej Státnej opery). Maš
karný bál G. Verdiho a Tosku G. Pucciniho. 

Po nečakanom odchode najvýraznejšej 
osobnosti festivalu Herberta von Karajana 
prevzal jeho naštudovanie Maškarného bálu 
najprv Georg Solti, posledné predstavenie 
Gustáv Kuhn . Za dirigentským pultom sa tak 
v krátkom čase vystriedali traja dirigenti, čo 
znížilo kvalitu operných predstavení. Maš
karný bál, uvedený 24. 8., niesol znaky ner· 
vozity. nejednotnosti a nekľudu . Orchester 
znel doslova dezorientovane a tým bola veľ
mi poznačená (hlavne v enscmbloch) súhra 
so sólistam i. Hlavný protagonista - Placido 
Domingo tiež nemal svoj ideálny deň a jasne 
bolo vidieť, ako sa na každú frázu plne sú
streďuj e. Jeho partnerka Josephina Barstowá 
má obdivuhodný dych, jej fráza bola neko
nečná. Skoda. že jej hlas nemá krajšie zafar
benie. hlavne v strednej polohe . Leo Nucci 
ukázal svoju taliansku spevácku školu v naj
lepšom svetle. Exponované miesta Rcnatov
ho partu spieval bri lantne, s istotou a vo výš
kach ťažko nájde konkurenta . Mladá kórej-· 

Výnimočno~t uvedenia Wagnerovho Parsi
fala na Slávno;tnom festi va le Wagnerových 
opier v Bayreuthe 1989 spočíva v tom. že 
operu Parsi fal režijne naštudoval a scénicky 
pripravil vnuk Richarda Wagne ra Wolfgang 
Wagner pri príležitosti svoj ich 70. narode-

James Levinc Snfmky: archfv autorky 

nín . ktoré oslávil 30. augusta 1989. Výber 
Parsifala nebol náhodný. lebo Parsifal zna
mená vo Wagnerovej tvorbe nielen .. rozlúč
kové dielo". ale predovšetkým dielo. ktoré je 
~umou jeho životných a filozofických skúse
ností a pozoruhodné je aj vnútorné prepoje-

ská koloratúrna sopranistka Suml Jo (posled
ný objav Herberta von Karajana) má veľmi 
príjemný hlas a jej obidve árie boli dynamic
ky výborne prepracované. Ulrica v interpre
tácii Florence Qulvarovej využila všetky mož
nosti svojho krátkeho účinkovania v tomto 
diele a divákov spevácky i herecky zaujala. 
Veľkolepá scéná Williama Dudleya ale ne
podnietila fantáziu re!iséra Johna Schlesinge
ra, ktorý ponechal bezradne pobehovať spe
vákov od jedného portálu k druhému, hlavne 
v III. obraze. 

Elektra Richarda Straussa (26. 8.) mala 
v hlavnej hrdinke Eve Martononj ideálnu 
predstaviteľku . Spevácky mimoriadne nároč
nú úlohu zvládla s absolútnym nadhl'adom. 
Jej výkon pat ril k tomu najlepšiemu . čo sme 
v tohtoročných operných predstavcnh1ch po
čuli. Kolegovia Cheryl Studerová (Chryso
themis), Brigitte Fassbaenderová (Klytiimne
stra) a Franz Grundheber (Orest) podali tiež 
kvalitné herecko-spevácke výkony. Dirigen
tom predstavenia bol Claudio Abbado, ktorý 
miestami natoľko využil cxpres1vttu 
partitúry. že kryla hlasy sólistov na javisku . 
Inscenácia Harryho Kupfera a scénograf& 

nie Parsifala s jeho predchádzajúcimi opera
mi. Aj Wolfgang Wagner pristúpil k naštudo
vaniu Parsifala z nových životných a filozofic· 
kých pozícií. ktoré divákov opery v mnohom 
veľmi prekvapili . 

Wolfgang Wagner zasadil dej Parsifala do 
imaginárneho priestoru a času . aby zdô raz
ni l. že v opere chce vyjadriť priesečník minu
losti a budúcnosti dianím v súčasnosti . Zá
kladným objektom scény sa mu stal krištáľ 
prejav prírodného tvaru . ktorý oživuje far
bou a svetlom. Jeho základným výrazom je 
labyrint . súčasne výraz životného pocitu -
hlavnou ideou inscenácie je hľadanie správ
neho východiska. cesty z labyrintu. Proti se· 
bc stoja dve hlavné postavy Titurel - Klin
gsor. dva svety - jeden symbolizovaný kláš
torom Titurcla. sviitým grálom. princípom 
askézy. apoteózou odosobnenia. straty indi
viduality - druhý symbolizovaný zmyslovými 
zvodmi. užívaním života. zdôrazňovan ím in
dividuality. extázy. Vo svojej podstate však 
chápe obidva protichod~é svety rovnako, le
bo obom ide o zfskanie moci. majetku a pa· 
novania . Wolfgang Wagner po novom pQňal 

aj postavu Kundry. ktorá vystup1,1j c v oboch 
svetoch. ale stojf mimo nich a svojou žen
skosťou , v ktorej sa spája princíp lásky, utr· 
penia, schopnosť prenášať šťastie i obeť , na
chádza správnu polaritu postavenia medzi ich 
protikladmi . Preto sa vo Wagne rovom poňa· 
t í Kundry stala symbolom večnej ženskosti 
a v závere opery nezomiera. ale po posled
ných slovách stoj í a symbolizuje svoje nové 
postave nie partnerky. družky. stala sa krás
nym stelesnením večnej ženskosti. 

Aj v postave Parsifala spoznáva svoju vnú
tornú rozpoltenosť od dobra ku zlu. ale súča· 
se neuvedomelc spoznáva, že aj Titurclov aj 
Kl ingsorov svet je mylný a h ľadá vlastnú ecs
tu . Kľúčovým momentom sa stal spev Kun-

Hansa Schavernol·ha bola vybudovan;í hlav
ne na vzťahoch a hereckej aktivi te po~táv. 

Tosca, ktorú tiež hudobne pripravil Her
bert von Karajan, prešla do rúk Georgea 
Pretrea. Te n perfektne dotvoril výborný zá
klad, ktorý mu predchodca vybudoval a do
pracoval niektoré miesta v orchestri doslova 
geniálne (Ili. obraz). Bohatosť farieb, zvu
kov a nálad oživila už tradične zaužívanú in
terpretáciu a práve vďaka Prctreovi počuli 
sme v orchestri toľko nových krásnych miest. 
Tosca Anny Tomovej-Sintowej, obft1bem:j 
speváčky Karajana. sfce vyspievala vše tko, 
čo partitú ra predpisuje. ale predsa len Tos
kou nebola. Prvýkrát sa v Salzburgu prezen
toval náš slovenský tenorista Peter Dvorský. 
Túto úlohu má už potrebne ospievam·• a tak 
i jeho prvý vstup hneď s áriou vyznel isto· 
a presvedčivo. Jeho hlas má prekrásnu. vzác
nu farbu , ktorá v Grosses Festspielhause dňa 
25. 8. úplne zažiarila. Báječná akustika v sále 
podn ietila Dvorského k väčšej dynamizácii 
a diferenciácii tónu hlavne v prvom obraze. 
Jeho .. Victoria" v druhom obraze presvedčil a 
svojou údernosťou a silou a zavibrovala iste 
v každom poslucháčovi. V záverečnom duete 

s Toskou ukázal. že vo svojom odbore nemá 
vo výškach konkurenta. Jeho výkon potles
kom hodnotili i hráči Viedenských filhanno
nikov. Vitte lio Scm·pia - James Morris -
spf1'\al všetky atribllty potrebné pre túto dra
matickú úlohu. Réžia Petra Busseho pri
niesla viacero nových režijných postupov 
hlavne v prvom obraze opery a individuálna 
práca so spevákmi bola zjavn<Í. 

Piesňový recitál Kathleen Battleovej - milá
č ika salzburského obecenstva - vzbudzova l 
vcl"ký záujem. Jej krehký, malý koloratúrny 
soprán má potrebnú guľatosť, ľahkmť a spe
vácku techniku . To by však nestačilo. aby tá· 
to sympatická speváčka natoľko zaujala po
sl ucháčov. Kathlt:en Bettleová mú oveľa 
viac. Je v pn •om rade úžasne muzikálna, s 
bohatou výrazovou škálou a s plným stotožne
ním sa s obsahom interpretovanej piesňovej 
literatúry. Koncentrácia pred každou sklad
bou je vid i teľná, ale je schopná v rámci cyklu 
okamžite sa preladiť do úplne inej nálady. 
Robí to s ľahkosťou i s trochou kokt:térie. ale 
v každom prípade pravdivo. Jej program ob
sahoval diela nasledujúcich skladateľov : 
G. F. Hände la. F. Schuberta. R. Straussa, 
l l. Duparca. G. Faurého . R. Hahna, J. Ro
driga a spirituály. Partnerom speváčky bol 
Warren Jones - americký klavirbta·, ktorý 
hlavne v piesl1ach R. $traussa ukázal svoje 
vý razné kvality. • EVA BLAHOVÁ 

Wolfgang Wagner (vpral'o) s Theom Adamom pri drážďanskej skú~ke MJýstrov spe,&v 
norlmberských " r. 1985. 

dry v 2. de jstve, po ktorom sa mení aj ona. aj 
Parsifa l. V bozku Kundry spoznáva Parsifa l 
ich spoločné bytie . Tento bozk sa ~tal iniciä
ciou hľadani a novej cesty . 

Vyvrcholenie ope ry spočíva v Par~ifalo
vom čine v 3. dejstve - v premene zbrane na 
prostriedok zmierenia . Takto nové podlOpe
nic Parsifa la neznamená iba nov(• konštelá· 
ci u postáv. ale znamená viac - pok us 11 nové 
pochopenie sveta. o aktualizáciu ;účasných 
a základných životných problémov človeka. 

Zážitok z predstavenia Parsifala znamenal 
vrchol umeleckých hodnôt. lebo ~a na u vede· 
ní opery spolupodieľa li tieto wcto1é 1}· 

znamné osobno~t i : dirigent Jame\ l CIJOC. 

Amfortas- Bcrnd Wcik l. Titurcl - M.1tth1as 
lli:i llc . Parsifal - Wiliam Peli. Klingsor -
Franz Maw ra . Kundry - Waltraud Mc1cr. 
vynikajúci orchester. zbor a ba let. 

DANIELA SLI \CKA 



e ~ť KoSICE V NOVEJ SEZÓNL Hoci 
u J:Kiatku Sl'ojej ll. sezóny orchester ~tát· 
-.1 lllhumónle odc:hádzal na skoro dvojme-
-~ turné, dramaturala pripral'ila pre svo-
jlcla posluc:hliOOv pekný program. N v tejto 
ane budú zachované OSl'ed~né abonent• 
M llonc:ertné c:ykly- i\ cyklus pre nái'CK!ného 
,..auc:hála dvakrát do mesiaca. raz m~ 
1e B c:yklus pre prac:IQúc:ieh závodov, C cyk· 
lus pre Hudobnú mládd a D cyklus orpno
"Wtdla komornýc:h pondelkov. Okrem domá
ádl dlri1entov Richarda Zimmera a Róber
ti! Stankol'Ského sa pred orchestrom posta
tla l l'iac:eri hostia ako napriklad Semion 
lopn (ZSSR), Andrew Molfelia (V. Briaá
ala), Konstantin Sc:henk (Rakúsko), Johen 
Wehner (NDR), János Petró (MĽR) a Al· 
hd Walter (NSR). Z mkoslovenskýc:h to 
blldú Otakar Trhlik, Peter Breiner - _. 
v .. lohe sólistu, Rudolf Geri a JiH Bélohlá
Yek, ktorý diriguje opern)· konc:ert so sólis
tllntl El'Ou Randovou, ~tefanom Mar1ilom 
a Petrom Mikulá~m. Zo zahranit!nýc:h In· 
terpretov spomeňme urugu .. ského klaviris
t11 Homera Franc:esc:ha, sovietskeho klavi
ristu Olega Volkova, maďarského huslistu 
Ern6 Rózsaya, z nat ic:h umelc:ov prilitame 
JlHho Sthina, Petra Mlc:halic:u, Danic:u 
Kardotovú, Andreu ~tákovú, Idu Černee
kú, Dagmar ~bestovú·Zsapkovú, Stanisla
va Zamborskébo, ~tefana Sklenku a Ju~a 
Čllmarol'iäa. Polas nepritomnostl orches
tra vystúpi v Kotic:iac:h Capella Savaria, 
~tny komorný orchester Žilina s nemec
kým dirigentom Wolfaanaom Kupkom a hus
liatom JlndHehom Pazderom ako _. orc:hes
ter Komornej opery s dirlaentom Mariánom 
Vaebom a Musiea aeterna. Zo sólistov sa 
predstavi kubánsky barytonista Ramon Cat:. 
Ddllla, japons~ huslistka Juriko Kuronu
aua s Janom Panenkom 11 ..ovietska huslist· 
ka Nana Jat viliová. V dec:embri sa us
btot!nia vianot\né konc:ert), DII ktorýc:h od· 
uejú diela J . J. Rybu, L PaKhu, M. Sc:hnei
dera-Trnavského a i. Záver se1.óny tvoria fes
tivalové konc:erty XXXV. KMic:kej hudobnej 
farl a XX. Medzinárodného organového fes
tivalu. ·Ja-
,. KONCERT PRE DARCOV KRVI. Je ul 
nJekoľkoi'CK!nou tradfeiou, le ~tátna Olhar
.Wnia Koliee zat!latkom septembra jeden 
,konc:ert venade dobrovofným darc:om krvi 
a vzorným členom ČSČK. Konc:ert sa usku
ítoenil v spolupráci s Vysokou školou múzie
lktell umeni " Bratislave, dirigentom bol ko
lleký rodák Rudolf Geri. Po ál'odnej pre
dollre k opere M_.stri speváci norlmberslú 
ed Rielulrda Wagnera zaznel v interpretKii 
J•nJa Čllmarovlča 5. konc:ert pre husle 
1 orchester i\ dur KZ 119 Wolfganga i\ma
ilea Mozarta a 3. konc:ert pre klavfr a or
ehester e mol, op. 37 Ludwiga van Beethove
na v podanf poslucháčky V~MU Eleonóry 
Slaal&ovej. 

e KONCER'IY K SNP. Dvoma konc:ertml 
rispela ~tátna Olhannónia Koi lee k osla
~.as. ~ia Slo,·enského národného pov· 
stania: 3. septembra vystúpil orc:hester 
v BardejOl'Skýeh Kúpefoch na záverečnom 
konc:erte Medziná rodného kultúrneho leta 
1 4. septembra v Dome umenia v Kot lelaeh. 
Pod vedenfm dlriaenta Richarda Zimmera 
·lnten-retovali predohru Jozefa Podprocké
ho venovanú JO. l'ýi'CK!lu SNP, Symfonické 
faafáty Rodlona Sčedrina a 9. symfóniu 
e 11101, op. 95. J\ntonina Dvotáka. 

e 45. l'ýi'CK!lu Slovenského národného pov• 
lltaala bol venovaný _. koncert v rámel abo
'-~tn,ho c:yklu Komorných pondelkov, na 
ktoroiD úBnkovall Benovia Knqskej pobo6-
'lq ZSSKU v KMleiaeh. V podaaf Pavla No
votnBao zaznela na tb od Sonatfna d aol pre 
klavfr v neoklaslc:kom slohu M. Pejh~ 
lto. Klavfrne duo LadiDila Kojaaovj..PaVJI 

ol'Otný predniesli ako slovenskú premiéru 
Skladby J . Poddvu (Karla Hyaka Máehy lis
tek do paaátalku pro Uboza~au na 4 ruce) 
• E. DHzaa (frt mu roadá), Mária teno
" lnterpretovalll Doe lnaproaatus pre -... 
lialo 8. Mutln6 a Fantázia a Toeat11 pre 
6ea1ba1o L HI'UiovsWho. Na záver luNteerta 
Ko&leW dychov' trlo - i\lena Traavá-OÄuta. 
~IOius Kleia-ldarlnet a Vladislav Kleln-fqot 
Uviedlo ae.ialscealeie In C N. llodúra 
a Malý trlptydl op. 40, L l T. Satlraow,l. 

-J• 
e STARÁ SLOVENSKÁ HUDBA NA BRJ\. 

L\VSKOM HRADE. Historické má
-~ho národaého mdzea v Bra
..._. pozt,a Yletkýela úajealeov na .., .. 

JJO slovelukýela lllstorie~ pruaelol' 
lndsbmllae lladobHIIo klaslelz.u, Ido-
ft • uskatofnla v reprezentatft'aom proo 
ltredf Hadollaej sleae BratlsmsUho hradu 
dia U., 26. aomabra • JO. dece.bn 1989 
o 17,18 11odlne. Odzllejá - v DlllOIIfcla , ......, 
tlocll po pn1IEdt - skladby aatorGY, ldorf 
p6sobiU predlodae alňo natrvalo v Rnd
Ilave v druhej polcmd 18. a na aelatkll 

HŽ 19 • .aonK!la. 
- v.M-

Jubilant - Juraj Wiedermann 
Začiat kom šesťdesiatych ro kov (v roku 

1952) sa objavil na scéne o pery Slovenské ho 
náro dného divadla talentovaný . osobitý só
lista, baryto nista priezračného zvučného hla
~u Ju raj Wiederrna nn . predtým spevák br
nenskej a ostravskej ope ry. Pre svoju širokú 
výrazovú škálu . charakte ro tvorné d ispozície 
a veľkú muzikali tu bo l postupne u nás o bsa
dzovan ý do mnohých závažných , ve ľmi rôz
no rod ých úlo h do máceho i zahraničného re
pertoáru . Zo slove nských a slovanských 
opier spomeňme napríklad rolu Mojmíra 
v Suchoňovom Sväto p lukovi. H rujno hu 
v Cikke rovom J ánošíkovi. Ka linu v Smela
novom Tajo mstve , Pctruccia v Sebali novom 
Skroten í zlej ženy a najmä Petra V o ka v Pau
c rove j Zuzane Voj ítovcj , kto rý paJril k jeho 
najobľúbenej ším postavám. l 

Je o bdivuhod né. s a kou adaptab ilitou sa 
vedel priblíž i ť mozartovským h rd ibom . kto 
r.·ých vytvo ri l celú p lej ádu : o. i. t itu~ú posta
vu v Don Juano vi. Al mavivu vo igarovej 
svad be. Guglie lma v Cosi fan tutt a najmä 
originálne ho Papagena v Čarov ej naute 
(v iď obrázok). Po dob ného žánru boli aj ros-

Peter Janík 
50-ročný 

Ing. Pe te r J aník , maj ster zvu ku čs. rozhla
~u v Bratislave. ved úci Ele ktroakustické ho 
\t údia , sa dožíva to h to ro ku život ného ju bi
lea . Patri k zakladateľom dnes už 24-ročného 
Elektroakustického štúdia. súčasne k p r ie
kop n íko m a prvým pro pagátorom slovenskej 
elekt roakustickej hudby do ma i v zah raničí. 
A ko umelecký realizáto r sa podieľa l na väčši
ne zo 70-t ich elekt roakustických kompozícií. 
ktoré do te raz v EAŠ vzn ikli . Spo lupracoval 
(spolu s majstro m zvuku J ánom Backstu be
rom) so slovenskými skladate l'mi: J . Malov
com , M . Bázli ko m . R .Bergero m, l. H rušo v
ským, T. Salvo m. I. Pa ríkom , J . Pospíšilo m . 
J . H atríko m , I. Zcljen kom a ďalším i i so 
.wh raničnými skladateľmi L. Vo igtländ ero m . 
G. Kat zero m ( NDR ), s L. D and arom 
(RS R). s H . R echbergero m (F ínsko). 
s Z. Po ngráczom a I. Patachicho m (MĽR) . 

Osob no st' Pe tra Janíka sa v priebehu 
~tvrťstoročia prejavila n ie len vo vysokej od
bornosti a umelecko-real izačnom majstrov
\ tvc. a le i v scho pnosti stmeliť ko le ktív a vy
chovať t im mladých odborníkov, predovšet-

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e Súbor Musiea aeterna absolvoval 
v dňoch 16. -ll. 9. 1989 konc:ertný Zlijazd do 
Francúzska, kde reprezentoval es. hudobnú 
kultúru na podiQatf Hudba v roku 1789 
v .... 16. 9. odznel koncert 1789 v Prahe, kde 
uviedli diela F. A. Mitu, F. Gassmanna, 
J . G: Albrechtsbergera, L. Hofmanna, 
F. Tosta, W. A. Mozarta. Na koncerte sa zú· 
eastniJ i splnomocnený veľvyslanec ČSSR vo 

e Moyzesovo kvarteto, stíbor Slovenskej fil
harmónie, tíi!inkovalo na 2. ročn fku W urzer 
Sommerkonzerte v NSR s dielami L. v. Bee
thovena, Cl. Debussyho a L. Burlasa. Kon
cert sa uskutočnil na historickom nád vorf far
ského Dómu (5. 8. 1989) . Mladí slovenskí 
umelci, podrobne predstavení už pred svojím 
vyst!Ípením , boli veľmi dobre hodnotení 
v miesmej tlači. Z recenzií vyberám e: .. Moy
zesovo kvarteto hralo Beethovena v neobyčaj
ne vybrúsenom tvare, precíznori a jemnosti ... 
3. slá~ikové kvarteto L. Burlasa je vystavané 
na rradfciách slovanskej hrl(/by. Charakteri
zuje ho zádumčivosť, odhodlanosť a pre nie
koho i nezvyklé zvukov~ obrazy, ktoré boli 
prekrásnym príkladom moderného kompo
zi~ného umenia na§ich východných suse
dov .... . L. Bu rias sa p redstavil ako hudobný 
maliar svojho národa, ktorý nás pozýva 
k bliUiemu spoznávaniu. Styria hudobnfci 
z Bratislavy sa preukázali ako viac než kom
petentní vyslanci svojej zeme medzi ~eskými 
lesmi a Vysokými Tatram i. " 

Rudolf Barrois, Der Neue Tag , 7. 8. 1989 
,.Slovenskí hostia v Debussym predviedli 

majstrovsky vypracované dynamické nuansy, 
.1·vetlé, jasné .. zlomy", tempové odtiene a celý. 
register jemných akcemov." 

Eberhard Ouo, Oberpfiilzer Nachriclrten, 
8. 8. 1989 

-uy-

sio niovské a do nizctt iovské ú lohy - Doktor 
Mala testa v Pasqualovi. a le naj mii všeu melec 
Figa ro z Barbiera scvilského. Vo všetkých 
týchto umeleckých zástojoch prcukäzal J uraj 
Wied ermann o krem citu pre adekvátny hu
dobný šiýl aj zmysel pre charak te rové stvár
nenie postäv. 

Bol výraznou posilo u súboru SND aj pri 
vytváraní veľkých t ragických ro lí ta lianskej 
opery, ktoré vykreslil v pevných ko ntúrach 
s p r ime raným pochm úrnym pátosom . Spo
mer'ímc aspoň Rigoletta - t itulnú postavu 
Verdiho rovno me nné ho d iela a z Pucciniov
ských postáv int rigánske ho prefekt a polície 
Scarp iu v opere Tosca. 

Juraj Wiede rman n sa podicl'al na živote 
a úspechoch našej prvej opernej scény 
p lných 32 ro kov, d o ko nca i dodnes vytvá r'a 
ďalej na zmluvu me nšie charakterové ú lohy. 
A le aj inak sa zúčastňuje na divadelnom d ia
ní, naj mä ako zakladateľ klubu d ivadelných 
d ôchodcov. kde a ktivizuje starších členov 

a snaží sa ich udrž i avať v spoje ní s mate rsko u 
scénou . 
·' J K 

Snfmka Martin Marentin 

kým osobným príkl ad o m. vysokými náro kmi 
na sústavné odbo rné štúdium . d isciplín u 
a úctu k práci celé ho tímu, so zreteľom na 
všest ranné rozvíja nie osobnosti každé ho č le

na v p rospech práce ce lk u. 
D ote rajšie superlatívy sú p lne potvrde né 

d o mácimi . a le h lavne medzinárod nými 

Francúzsku dr. Peter Colotka so svojím 
sprievodom. Ďal§ie koncerty odzneli 17. 9. 
v Malsons-Laffitte a 19. 9. v Les Herbiers. 

e Zbojnkku rapsódiu op. 52 Alexandra 
Moyzesa plánuje uviesť m svojom progra me 
britský klavirista Anthony Goldstone na 
koncerte 15. U. 1989v Town Hall v Kendale 
(i\nglieko). 

e Ciel'om tinnostl Centra hudobnýc:h in· 
formácií a propagácie hudby skladateľov 

Gruzinska, ktoré 'VZniklo v r. 1988, je obozna
movať zainteresované organizácie a tvorivé 
zyäzy s rôznymi podiQatlami, ako sú napri· 

Juraj Wiedermann v úlohe Papagena spolu 
s A. Peňa§kovou-Kajabovou (Pamina). 

Snímka archfv Hž 

úspechmi a sústavným rasto m zá ujmu rozhla
sových stan íc (napr. BBC. Radio Budapešť . 
Rad io Hamburg ... ) a festivalových centier 
pre e lekt roak ustickú hudbu (Što kho lm . Var
šava. Bo urghcs. Milano. Varcsc) o ele ktro
ak ustickú h udbu slove nských . ale i zahran ič

n ých s k l ada teľov tvor iucich v Elek troakust ic
ko m štúdiu Čs . rozhlasu v Bratislave . 

Pracovn íci EAŠ p reze ntujú p ravidelne vý
sledky svoj ej práce na sú iažiach do ma i v za
h raničí. Snímky realizované v tvorivej spo
lu práci s P . J aníkom získava jú p ravide lne 
najvyššie ocenenia na tzv. Techn ických roz
hlasových žatväch , slownsk ých i ce loštá t
nych. zame ra ných na majstrovstvo zvukové
ho spracovania. na medzinárodne j folk ló rnej 
súiaži Prix d e musiquc fo lklo r iq ue d e radio 
Bratis lava (spolu pracova l so S . St rači nom . 
T . Salvom a l. D ubeckým) i na súiaži hudob
ných programo v P rix Brno . 
Vďaka po d pore vedenia Techn iky Cs. roz

h lasu v Bra tislave. ako i podpore vede nia Čs. 
rozhlasu v Bratislave. d ispo nuje E lektro
akustické štúd io pod ved ením Petra J aníka 
v s(rčasno.sti špičkovou zvu kovou technikou . 
M inister ku ltú ry SSR ocenil v r . I 98H dote
rajšiu umelecko- rea lizačnú p rácu P. J an íka 
titulo m Vzo rný pracovn ík kultú ry. 

VfŤAZOSLAV KUBIČKA 

klad výmenné koncerty a tvorivé veeery 
a stretnutia s gruzínskymi skladatefmi. 
Všetky Informácie sprostredkiQe bulletin 
Hudobné Gruzinsko (Gruzia muzikaľna), 
ktorý bude vychádzať l--krát rot\ne. 

e Ázijský hudobný festival '90 sa bude ko
nať 21.-27. 3. 1990 v Tokiu a Sendai pod zá. 
štitou Japan Federation ofCo~posers, Sen· 
dal City a Sendai CuUural Foundation. Po
drobnosti o festivale a v rámci neho 
o 13. ázijskej skladateľkej konferencii v Ja
ponsku budú známe v novembri 1989. 

J S 

KONKURZY 
Riaditeľ Novej scény ,. Bratisla,·e vypisuje konkurz na obsadenie miesta: 
- Interného korepeUtora sólistov, 
- sólistov rietkýeh hlasových skupin. 
Poladované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo V~MU. 
Prihlátky s krátkym llmtoplsom zasiel .. te na adresu: Nová scéna, 2.1mosteasU l, 8111• 

Bratislava. Tennin konkurzu uchádzačom oznámime pfsomne. 
x x x 

Riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave vyplsiQe konkurz do hiBSOl' opem'-
ho zboru: 

- soprán, 
-aU, 
- tenor, 
- bas. 
Konkurz sa uskutot\ni dila 30. IO. 1989 o 13.00 hod. v skú~bnl operného zboru na~ 

ho ul. č. 4 Bratislava. 
Podmienky: zaspie,•at' umelú alebo l'udo\'Ú pleseň, jednu áriu. 

x x x 
Riadlteľsn·o opery DJGT v Banskej Bystric:l vypisade konkurz do orchestra na IDiesta: 
- hráčov na husliach, 
- hráčov na viole, 
- hráčov na lesnom rohu, 
- hráčov na ha rfe, 

do operného zboru n11 miesta: 
- tenor, 
- bas, 
- sólový barytón. 
Prihlášky posielajte na adresu: DJGT - opera, nábrelie Duklianskych hrdinov J, 974 73 

Banská Bystrica. ZáUJemc:ov pozveme pfsomne. · 



Pavel Kogan o zmenách a pro61émocti 
v hudobnom živote ZSSR 

37-ročný Pavel Kogan, známy sovietsky huslista a diri
gent, je súčasne šéfom dvoch symfonických orchestrov -
v Moskve a Záhrebe. 
Hlavnou témou besedy s Pavlom Koganom boli súčasné 
problémy sovietskej kultúry, osobitne hudobnej. 

Ak by Vás vymenovali do mo
mentálne uvol'nenej funkcie minis
tra kultúry ZSSR, ktoré akcie by 
ste v prvom rade podnikli? 

- Predovše tkým akciu .. menej 
riadiť kultú ru'·. My. služobníci 
mLIZ. sme už ustat í od ustav ičnej 
a neúnavnej · kontroly zo strany 
funkcionárov v oblasti umenia. 
v prevažnej väčši ne ľudí nckompc
tcntných. Okrem toho by som sa 
~amozrcjme snažil poskytnllť viac 
možno~tí sebarealizácie v~c tkým 

umelcom. najmä tvorivej mládeži. 

Domnievate sa , že proces pre
stavby zasiahol už aj oblast' hud
by? 

- Prvé kroky boli nepochybne 
urobené. My. hudobníci. sme za
čali vorncjšie dýchať. máme ďa le

ko viac možností ako predtým. 
Vezmime napríklad len fakt . že te
raz si môžem slobodne vybrat' ho
ciktorú skladbu súčasného autora 
a zaradi ť ju do svojho programu . 
Patrím k inte rpretom. ktorí sa aj 
v minu lo ti obracali k dielam za
vrhovaných autorov. napríklad 
Edisona Denisova alebo Alfréda 
Šnitkcho. No v takých prípadoch 
sme riskovali. lebo to zjavne nebo
lo po vôli fun kcionárom v kabine
toch Mi nisterstva kultúry . Koneč
ne sa pre Dcnisova. Šnitkcho. Gu
bajduli novú a mnohých ďalších 

sk ladateľov ich smeru otvorili aj 
domáce konce rtné ~ály. lebo dote
raz sa ich diela hra li prevažne len 
na Západe. 
Čo môžete povedal' o súčasnom 

stave koncertnej kultúry v ZSSR? 

Snímka APN 

čo , u. w ča'to 1 dctola tnom \ta· 
ve ... Ako možno v takejto >ituácii 
vychovávať masové publikum'' 

No predsa len, aké sí1 dnes mož
nosti zvrálif proces výchoi'Y soviet
skej hudobnej mládeže o tým i kon
certného publika? 

- V prvom rade ><l treba ča,tcj 
~ic vraca( k sl<ívncj kla,ickej minu
lo\! i. chráni( a rozvíjal hudobné 
tradície. ktoré majú v Ru\ku >ilné 
a hlboké korene. V tomto >mere 
pripadä prvorad{! (iloha mmkov
skému konzervatóriu. mohutnej 
vyhni talentov. na ktorom spočíva 
ťarch a prípravy a výchovy mia· 
dých nadaných hudobníkov u ná>. 
a trúfam si povedať. i vo >vetovom 
meradle . Vcfrni dôlcžit LI Ll lohu tu 
zohráva duch slliaživo~ti v ~tudcnt

skom prost red í. účas t' na >ÚÚI
Liach. v ktorých. pravda. je ešte 
mnoho .. ale . Čo mám na mysli? 
Každý si musí vyskúša ť si ly. Jed· 
na ko však by sa laurcátstvo nema
lo stat' trva lou .. legitimáciou .. do 
celého ďalšieho umeleckého živo· 
ta . ako to u ná' ča~to býva. Krité· 
riá na mladých umelcov mu'>ia byi 
iného charakteru. napríklad ra>t 
profesionálneho majstrovstva. bu
dovanie repertoáru . 

Veď koľko talentovaných l'udí 
nemalo svojho času možnost' roz
vinúť svoje nadanie. A opakujem. 
vcl'mi často vinou vcd(lcich funk
cionárov kultúry a umenia . Vý
sledko m je. že v niektorých oblas
tiach. v ktorých sme kedysi držali 
palmu prvenstva. sme sa už mno
hých pozícií vzdali naprí
klad v oblasti interpret ačného 

umenia a dokonca i v balete. Mno
hí umelci boli nútení odísť na Zá
pad a tam hľadať uplatnenie pri
merané svojmu talentu . Stačí spo
menúť jedno meno - Mstislav Ros
t ropovič. aby sme pochopili . aké 
straty sme utrpel i vďaka politike 
bývalých .. ticžfunkcionárov". 
Z náme je ich heslo z obdobia stag
nácie. ktorým radi argumentovali: 
.. Nikto nic je ncnahraditcl'ný". Te
raz sa pokúšajú po kvapkách zb
kat' spät' stratené. no obnovovať 
niečo je vždy ťažš i e. 

VaSu rodinu nezasiahli podobné 
kolízie? 

- Tiež sa vyskytli ťažké. nieke
dy až ponižujúce chvíle. ktoré sa 
dotýkali môjho otca. sve toznáme
ho huslistu Leonida Kogana. Ne
boli napríklad žiadúce. napriek 
zdravému rozumu . umelecké dy
nastie. Úrady sústavne a bez aké
hokoľvek vysvetlenia odmietali 
dať otcovi súhlas na zahraničné 
ho~t'ovanie spoločne so synom 
a dcérou - tiež hudobníkmi . 

- Som Moskovčan . takže ma 
v prvom rade zaujímaj ú problémy 
moskovského hudobného života. 
Z pozície orchestrálneho dirigenta 
1i1ôžcm povedať. že v hlavnom 
meste je situácia s koncertnými sá
lami katastrofál na. Možno tomu 
nebudete veriť. ale existuje pora
dovník na možnosi vyst úpiť 

v niekto rej z koncertných sie
ní. No samotný ku ltúrn y život 
Moskvy je mimoriadne bohatý. 
môžu jej závid ici najväčšie metro
poly. V Moskve sa denne uskutoč
ní vyše desať koncertov len z ob
lasti vážnej hudby- sólových. ko
morných. symfo nických. 

Treba však priznať. že okrem 
t radičných vcl'kých kultúrnych 
centie r ako je Leni ngrad. Kyjev. 
Novosibirsk. Omsk. Krasnojarsk 
č i mestá Pobaltia . je koncertný hu
dobný život v ostatných oblastiach 
na nízkej úrovni . iet kde hrať. 

mám na mysli·absol(llny nedosta
tok profesionál nych ko ncertných 
siení. často niet na čom hra( (nCt
~trojc sú zanedbané. v zlom tech
nicko m stave) a občas dokonca 
niet pred kým hrať - masového po
slucháča sme si dosiaľ nevychova
li . Veď nic je tajomstvom. LC nic
kto ré koncerty .. prebiehajú" na
~ lcdovným spôsobom: hosťujúce

ho umelca čakajú na peróne. 
odovzdajú mu obálku s honorá
rom a obra tom posiclaj(l naspiit. 
Akcia je .. odfajknutá". koncert sa 
.. u~kutočni l ". no ... bez po~luch ;í
čov. 

o obrovskej kraj ine so starobylou 
a bohatou hudobnou kultúrou. 
ktorá !>a lldChádza v kri tickej ' ituá
ci i. 

O ncvyhnutno~t i zmien v este 
tickej a najmii hudobnej v}•chovc 
sa u n á~ hovorí mnoho a ča, to - te
raz nastal ča\ konai. o porovnaj
me trcbár' len potcnciälnc mo7-
nosti dvoch vcl'mocí - ZSSR 
a USA. Poče t symfonických or
chestrov u mh je o niečo vyšší ako 
50. v USA ich je 1300. Čís l a hovo
ria samy za 'eba. A keď ešte vez
meme do úvahy. že mnohé llli~C 

orchestre nic ' ú ' kompletizované . 
že je ncdo\tatok nástrojov. že tie 

éo sa týka výchovy publ ika. do
mnievam sa. že k tomu je potreb
ná hudba rôznych štýlov. o je 
duchovnou hodnotou hudba. kto· 
r(l ,ervírujeme dnešnej mladej gc
ncrä'cii'! Dnes je obrovský tlak ma
sovej kultúry: éte r je dmlpva nabi
tý rockovou a populárnou hud· 
bou. Ak zapnete hociktový !cle· 
vízny program - moskovský. lc· 
ningradský. všcobccnovztlelúvací . 
ce lkom u rči te natrafíte nn nejakú 
skupinu . často e~te pochybnej 
kval ity. Televízia má obrov\ké 
možnosti u~pokoj ii najrozličnejšie 
druhv hudobného vku\ll. Je han
ba. Že kráčame po tej naj lahšcj 
cestičke ... Som prcwcdčcný. že 
len .. klasika" mô7c vychovať nao
zaj kult úrneho č loveka - otúzka 
vÚ1k je. akými formami ju pred
kladať . 

Pripravila: Inna é umakovovú. 
Je trpké hovo riť toto v~e tko AP 

~ # • '"'l "' 

-. 
, Zo zájazdov orchestra SF 
. ·, 

' . 

JELENA OBRAZCOVOVÁ popredná sólistka Veľkého divadla, 
na začiatku novej umeleckej sezóny hovorí o problémoch svojho 
materského divadla .. 

Vo Vel'k.om divadle tíčinkujú vynika
júci wnelci a speváci, wkie reči o kríze 
ma poburujú - ešte nikdy nebolo v jed
notn divadle súčasne Jol'k.o speváckych 
hviezd. Druhá vec je, ie nie sme stoper
cenme vyťaien í. Máme málo vysttípení, 
Jak m er vóbec neúčinkujeme v nových in
scenáciách . Pritom by Jo pomohlo vy
chol •ávať mládei , ktorej sme ešte veľmi 
veľa dliní. Po prvé, nurli by u nás c'asJej
šie vystupoval' zahraničn í umelci. Ne
moino sa stále len vari( vo vlastnej što
ve. Z histó rie vieme, i e ruskí umelci, hu
dobníci, spisovatelia - vle1ci chodili do 
zahraničia . Bez vzájomných konwktov 
nie je moi ný pokrok. Po dmhé, my spe
váci m ám e určittí m edzinárodnú úrove1l , 
110 opúštame jej kriJériá. Preto sa 1ysky-
11rj tí vo Vel'k.om divadle predstal'enia , 
kwré ui nemoí no poc'tíva( llovorím to 
v~•etko s bolest'ou v srdci , preto ie Jakých 
hlaso1•. ake m áme my. je 1w Z ápade vd
mi m álo. 

Talentovaných ľudí máme, no kultúry 
je m álo . Mám na mysli kulttírtt interpre
tácie, vyučovania. Ľudia musia byt' neja
kým spósobom zainteresovaní na šJú
diu . Nech vedia , i e hudtí mať moinosť 
íst' do zahraničia, a nielen preto, aby tam 
zarobili Fel'ké peniaze (hoci ani 1w tom 
nevidím nič z lého). Umelec musí Fel'a 
vidieť. No ak musí svoj c•as venovať za
obstarávaniu stravy, ošatenia , ked' po 

príchode domov nevie, čím nachol'á ro
dinu ... o akom umeleckom raste m óie 
byt' potom reč? Preto je n ttlné vytvoril' 
pre spevákov, hercov, a vóbec pre ume
leckú inteligenciu určité dodatk01•é mož
nosti, aby sa m ohli plne venova( SI'Ojej 
profesii, premýš/at' o svojom umení. aby 
mohli prinášať ľudom dar. k10rý dostali 
od boha, a všetko sa stonásobne vráli. 
lnJeligencia nikdy neostane národu nit 
dliná. 

Ja mom entálne nemám vo Ve/'k.om di
vadle f(lkmer i iadne perspektívy. N iet 
inscenácií, v ktorých by mi ponúkli rolu . 

Pravda , budú koncerty. S koncer111ým 
majstrom . klaviristom Vaiom éačavom 
pripravujeme programy z diel Bralunsa. 
Richarda Straussa, Musorgského, §pa
nie/skych skladaJe!'ov. Mám podpísané 
kontrakly v divadlách 1w Donizeuihu 
FaForitku , Respighiho Plame1l - to stí 
nové role. Potom plánujeme e~<te vel'ké 
koncerty pod náz vom Antológia mskej 
hudby, kde chceme illlerpreJOI'ltť "~'e1ky 
prekrásne klenoly, l ' stíčasnosli za/)/(d
ntrlé. 

V budúcej sezóne budem spievať 
v Metropolitnej oper(( v Ne111-Yorku 
a v opere v San Franciscu. Ved· kým 
spieva111. žijem . 

Prevzaté z časopisu Rossijskaja muzy
kal'naja gazeta, APN 

Posledným zájazdom orehestra Sl-' v sez(,_ 
ne 1988/89 bolo št,·ornásobné účlnkonmie 
,. Rakúsku (18.- 24. 7. 1989). Pod ta kto' 
kou n.11 . UlllL'ka Z. Ko\lcra realiLmali je
den koncert \ O , ·ieden\ kom Konzerthause 
(18. júla 1989, 8 . S metana, A. D\ofák) a tri 
koncerty H l VIllachu, kde sa u} tradične zú
častnil na festivale Carinthi'icher Sommer 
(t. r. bol ' Ossiaehu-\ 'lllachu u ž 20. ročn ík). 
Na pn·om z koncertov (20. 7.) vo VIllachu, 
na:n·anom Leonard Bernstein Konzcrt 'ia so 
Sl-' pred~ta\'lli d,·aja mlad í d irigenti - Yuta
J..a Sado z J aponska a Rainc1 l\ luhlhach 
1 NDR (ob!Ua ,. rámci tun~Ušcj t radície Ko
rután~kc festh·a lo,·é h\' icld~ predMa\'Ujú 
mlad~·ch umelcov) s dielami W. A. Mozarta, 
L Bcrn~tcina a R. S traU!t!>a. Sólistami boli 
Ji i'i l lladč (klarinet) a ,\ľi~.:h ac l l\ hutin Kol
lcr (nauta). Na ďalšom koncerte - 22. júla 
opiif , . Kongrcsshausc m Villachu - zaznelo 
pod taktm·kou Z. Kušlera Concerto op. -' 
G. ,._ Einema, Ha}dno' Koncert pre trúbku 
a orchester •:s dur, llob. \'llc:l (s rynikajú
cou ' irtuóLkou na trúbke C.u oic Da11n Rc ul
hal 1111 ou), po nej ,~·<;tú pil jej 13-ročni žiak 
1 \icdenskej i\1usikhochschulc- I'L· tcl ~ll:in

haldt s Koncertnou etudou A. Goedickeho 
(18TI-1957). 1\a LÚ\Cr prednle!>la Sť Dmrá
kovu Symf(miu č. 9 e mol op. 95. Dňa 23. jú
la účinkm·ala sr na Korutá nskum lete pod 
taktm·kou talia nskeho dirigenta ·1 honw'a 
Bn n:c ttiho na opernom \Cčerc Katic Rirda
rclllm L' l· Na koncerte :ra1ncli predoh~ 
a árie 1 upicr Ro!>..'iiniho, l\la'icagniho, Puc
ciniho, \'crdiho a Cileu. 

Vyberáme ohlasy kritikm na \)'Stúpenia 
na~ich lilharmoniktw: 

. .S/,nro dl·ojhodilll!l _~; l>tuln·rt Sl · 110 whto
rnmol/1 1-:o i'IIIIÍII \klll ll lete pmn//, lllljllihiÍIII 
11 naj-ult/11111/l 'I'JÍÍIII. .. } 'uruf..u .\udo ll ll/ :!8 ro
f..ol rt l?uiner \fttltlhal h i hu :!.1 mf..r11 . Oha111 
holt oh Jill <'Ili /.. lkrm reillollt 11 I/tli! i tlm~;m·ar 
: a !<'ho fii/IOI/11111\tt. .-\le /lcrmtet/1 hol : 1111<' 
flrrt 'r/1/1'111. co of.. rem 11.\flllmu/url'lol 111f..o/w 
1/l'flref..l ·uflllo . Jeho ciii'IÍIH'IICI uf..ri : uli sloje 

IC'hOJ!IImti aj : a nepriWII/1111\11 11('11''/w hmlil 
SF hulufleríl'III'III Jillrlll l'l'lllll . kror \' l'rllikajú
co .llrírlol : u11iítlllll ' l program . l dl..,• 11111· 

1111'1111' mu ft dmgc111. 111 chntl' l 11 f..lumu•fÍ.JI'L 
.l 1/lul ·uľ 1 Uemlll'tllrll 1'mi rl : c:o11111Í ko"". 
flo : tuwl/1 !Suiru : /)(1/eru / uun h ee/. Ruillft 
.\luh/hm It pre: cnwl ·ril 1 rnif..llf lln 'ho Ti/Iri 
l : u/empiegela .. ·· 

Frleda Stank. ~euc Kronen 
21. júli 

.. .\In i<' I I< ' IJWII/1; f.. 1'11/111' uf..a: a/ }', 
1 11<'11/\t(' /11111'<'/ .I IIIIC' : hulcttt l 11111 1 · 

1 !Cdu/ /irali1!.t1 Ctil/Ol f.. I/IÁ('/ hre. tlÁ•• 

1Uilt 1111 luf..adt fJ/1 .\/tl.\1\\lf'fJ/ . .\u mg rl 
!trh. 1u:: 111/tllcl \lllllnalt . . ·· 

ll an' J oas. Kleine leltuna, 11. júla 
.. Stú,IIIIÍ 111Íiwda Jne/o::tlu 1111 

plwWl'llltl' f..oncerr \1/fll'llll t\lf.. r 1111 

c'a (23. 7. ). a tak :: ískala pre 
lfH'l'tí< /.. 1· l'rllilwjtícu Slll l'r'l t l f..ti . · · 
l hull/ll\ /JricCI 'IIi sfúmlll l 'lll lllulolmilwl 

11 111/tiiiH /..clw hd can ta 10 11'11 : 11< 11o11 
ric/.,11\to/1. ( Jrc!telf('l' hral fJn ' \1/c. 
1111'11/111' 11 1 oJedindou lllldohllo/1 f.. 
( Jtn <'rt/In 1111/tl'l'llll'::a. /..tiJI<' holt 
1111t111 1 1111 1'.1 \lllfll'/11111111 1\. Ntcl'iu,r..!/rim·t •I.JJ 
,f..om llt/111 IJI('/)(' precl\llll o l ·ttlti 'ITI/11/ 
SoJJ/'11111\t/, a ll<'l<'trila IJH' I'IÍ< /.. 1111i nn''tilwd 
mi. l 'n·r/rJl'\Ctkl\111 d n tii/111/Cf..<• flartr 
l' jej f}{II/UIIÍ il; l l'll : illl 1'1'1'11: 11 ll n Á 

: o11111'1' . . . ! 'od ~~i aw/, he/ Ctt/1111 111 

1'01 '/IUf.. \'/11 c/tdOIII lflť'l 'a(·f..ll l ,.., ... ,,,,,,,,. 

dr. Oskar ľonkli, Kärntner ht~t~irelelll 

.. J...u,/er drn~oral / )romf..m 11 11. 

111 : dr:rutln·ott r tí:i11011. lllldllbiiH i 
rlul'ldi 111 : udpol·crltt/IÍC'IIII td111t1111. 
!trrili l ' 1111/1('/t . Cdko1 ·e fllllllíf..lt !Jm·m11'11ll':l• 

jr•c/nll/11. /..wrú cla/u ptuhtl'l f.. tn••lll'lill 'k•'m"r• 
lr111 :: 11 {lltl>liktt . Tri l t'IIIJh'I'IIIIII'I/1/W nri,rluliJ• 
fJnrotl: ett<' Ufliiľ : /)roraf..a. 1m' /.. tort'IID•
a/..o 111 : da. l-:01/l'r : l'!u i r .. 1/uho\(.
It t<' IIW IO:Julllltr f..onn•rt 1111 

ll \\ o/n,clw ... ·· \ 'on 
Kärntner Krone,15. 



Po prvýkrát v Bratislave: Monteverdi - Orfeus 
V zápla-ve umeleckých pod.Qatí 25. ročnfka Bratisla-vských hudobných slámostí sa takmer 

stratila séria koncerto-v pre starú hudbu, intel-preto-vanú na historických nástrojoch resp. 
Ich kópiách. Spolu s tradi~nými (nie historickými) zoskupeniami, -venujúcimi sa tiet hudbe 
baroka a klasicizmu, ktoré romako boli hosťami tohtoročných BHS, mohli mimo priam 
prekypujúceho rámca festi-valu l')'tYorit' u nás zatiaľ nebý-valý, ojedinelý, uzaYretý cyklus, 
umožňujúci vnijomné poromá-vanle prístupo-v k interpretácii starej hudby" rámci hlstorizu
júceho trendu l s koncepciami a zrukom súboro-v poufi-vajúclch moderné nástroje. Pokiaľ 
Ide o programom náplň série koncerto-v týchto ansámblo-v, bol fa-voritom jednozna~ne súbor 
Capella Fidiclnla z Lipska, ktorý po pnýkrát " Bratisla-ve u-viedol - síce iba koncertantne
jeden z míľniko-v dejín hudby -v§eobecne a hJstórle hudobného di-vadla nlá~ť, Monte-verdiho 
operu L'Orfeo. Táto udalosť bola podnetom nielen na krátky rozho-vor s umeleckým -vedú
cim, dirigentom, súboru a muzlkológom DR. HANSOM GROSSOM (Y období prípra-v kon
certu Yiedol aj besedu usporiadanú Združením pre starú hudbu pri SHS), ale aj na ~lrilu 
re0ex1u osobnosti a norby Claudia Monte-verdiho a problémo-v jej Interpretácie " teoretic
kých prácach Yýznamných sú~asných Interpreto-v (Nikolaus Harnocourt) a teoretiko-v 
(Frank Schneider). 

Ste zakladatel'om súboru Capella Fidici
nia. Aké boli podnety, okolnosti jeho 

vzniku? 
Začali sme pred tridsiati mi ro kmi ako štu

denti na hudobnovedno m inšti túte v Lipsku: 
mali sme gambový súbGr, kto rý sa postupne 
rozširoval. Spočiatku sme hrali len pre seba, 
v múzeu hudo bných nástrojov. kde mc zača
li neskôr aj koncertovať . Múzeum hudob
ných nástrojov je súčasťou hudobnovedné ho 
inštitútu . Som tu činn ý ako hudobný historik 
a jednou z moj ích úlo h je ukázať nástro je vo 
funkcii. pre kto rú boli vyhotovené. T eda nie
len uchovávať a vystavovať nástroje. ale oži
vi ť ich. 

To znamená, že všetky nástroje Vášho sú
boru pochádzajú z tohto múzea? 

Nie . To ani nic je možné. Mno hé místroje 
neprežijú také dlhé obdobie. Máme o riginál
ne nástroje. na príklad husle z konca 18. sto
ročia . iné nástroje bolo treba rckonštruovai , 
vyst avať kópie o riginálov, kto rých zvuk je te
raz spoľahlivej š í ako zvuk nástrojov 250 ro
kov starých. Proces starnu tia je ci tcl'ný naj 
mä u drevených dychov. kto ré sú vlastne 
v originálnej podobe väčšinou nepoužitefné, 
resp. ncvyludzujú tó n. zodpovedaj úci záme
rom pôvodných staviteľov a užíva teľov. 

Ako sa k týmto nástrojom dostanete'? Sú 
súkromným vlastn ictvom hráčov, resp. máte 
podporu z oficiálnych miest? 

Niektoré kó pie sú vlastníctvom múzea. iné 
si hudobníci sami nechal i vyhotoviť alebo si 
ich kúpili , niečo som si dal urob i ť ja- naprí
klad náš regá l je postave ný podl'a návrhu Mi
chaela Praetoria a malý o rgan je tiež poku
som o re ko nštrukciu. pričom som presvedče
ný. že kvalitou zodpovedá tomu , čo sa nám 
zachovalo. Bo lo by ťažko možné sťahovať 
z koncertu na koncert pozitívy z múzejnej 
cxpozí'cic . tie sú príl iš zra niteľné a vzácne. 

Ekono mickým garantom súbo ru je sčasti 
univerzita . Poveri li ma jeho veden ím - je to 
časť mojej pracovnej náp lne . Každý rok má
mc cyklus ko ncertov v samotnom múzeu 
a. pravda. aj ko ncerty objednané inými 
uspor iadateľmi. Univerzita nám poskytuje aj 
skúšobnú miestnosť a notový materiál. Ziaf. 
hráč i nášho súboru sú členmi iných ve l'k ých 
telies v Lipsku (aj v iných mestách), resp. sú 
čin ní ako pedagógovia a niekto r! - naj mä 
speváci - sú v slobodno m povolaní. Sú to 
však vždy tí ist í hudobníci. i keď sa súbor po
stupne o mladzuje. Naše obsadenie však 
striedame pod l'a požiadaviek te j-ktore j 
skladby. Neskúša me denne. stretávame sa 
vždy pr i príprave určitej úlohy. určitého pro
jektu . 

Váš repertoár siaha od renesancie po ba
rok. Vrátane Bacha? 

Hrávame aj Bacha - ko ncerty a kantáty , 
ale ťažiskom nášho repertoáru jl! Schutz 
a Mo nteverdi , ďa l ej vel'kí renesančn í sklada
telia - Josquin . lsaac. Senfl , Stolzcr a i. Sám 
túto činnost' robím nielen z hudobno histo ric
kého záujmu, a le pre to. že som fasci novaný 
umeleckými dielami týchto majstrov. Pre to 
je ťažké zachovávať prísne historické hrani
ce . Napríkl ad s vokálnym obsadením už ro ky 
realizujeme cyklus. v rámci kto rého uvádza
mc veľké o mšové ordináriá - Dufaya, Ma
chauta . Obrcchta , Okeghema. 

S koľkými spevákmi'! 
Asi s desiátimi až dvanástimi. Teda v roz

sahu biskupskej kapely 16. storočia . 

Vrát'me sa k Bachovi, ktorého diela - i keď 
menej - ale predsa len máte tiež v repertoá ri. 
Je známe, že v NDR sa v priebehu niekol'kých 
desat'roči vyvinul , vžil veľmi výrazný , špeci
fický bacho-vský interpretačný štýl. Vaša prax 
sa od tohto výrazne od lišuje, S akým ohlasom 
sa lo stretáva? 

Je to veľmi zaujímavý mo me nt. .. Gene rál
na línia" pestovania Bachovej hudby je 
v NDR postavená na moderno m inštrumen
tári a na z toho vyplývajúcom int c rpreroč
nom štýle. V tejto oblasti sme teda tak trošku 
mimo ,.hl avné ho prúdu". Poki aľ však ide 
o staršiu tvorbu , repe rtoá r. ktorý som už spo 
mínal. plne nás akceptujú. Vlastne už nikoho 
nenapadne možnosť pri b l ížiť sa k Schlitzovi 
cez moderné nástroje; to isté platí pre Mon
tcvcrdiho . 

Pracujete pravidelne so spevákmi - vlast
nými i hosťujúcim i. Technika spievania starej 
hudby sa však tiež odlišuje. od bežnej, " mo
dernej" praxe. Týka sa to aj zborov , s ktorý
mi spolupracujete. Zaujíma ma, či pr.i práci 
s hlasmi "zvonka", teda so spevákmi , ktorí 
nie sú trvale zžili s interpretáciou starej hud
by, nemáte - aspoň spočiatku - problémy. 
Konkrétne myslim na to, ako prebiehala spo
lupráca s našim Speváckym zborom mesta 
Bratislavy. Ďalej: neprekážalo vám jeho vel'
ké obsadenie? 

Máme dva varianty predvedenia. Jedna 
možnosť , kto rú sme práve real izovali v Berlí
ne. je tá. že zbo rové pasáže spievajú sólisti, 
čo považuje m za veľmi dobré riešenie. Na 
druhej strane máme vari ant so skutočným 

zbo ro m , pričom si myslím , že to je tiež vcl'mi 
dobre použiteľn á ve rzia. Tu v Bratislave mi 
po núkli zbor, nic prlliš ve fk ý (cca 60-členný. 
pozn. red.), rozsa ho m tak asi na hranici prf
pustnosti. s ktorým o m samostatne skúšal už 
dva týždne pred ko ncertom a musím pove
dať, že so m bol vcl'mi príjemne p rekvapený. 
Poslal som už skô r svoju nahrávku a naštudo
vanie bolo naozaj dobré. Lákala ma táto úlo
ha: chcel som vyskúša ť, ako to funguje, keď 
spo lupracujeme so zborom z inej krajiny, 
z iné ho kultúrneho o kruhu a či možno vytvo
ri ť homogénny. akccptovatc l'ný výsledok. 
Opakujem: som spokojný. A po kia!' ide 
o št ýlovosť : pri ko ncertnom predvedení do
stáva aj opera charakter o rató ria a podľa 
mňa v takom prfpade je prij a teľný aj zbor 
väčšieho obsadenia. 

J e známe, že v tzv. historickej hudo bnej in
terpretácii je zväčša viac možností realizácie. 
Dobové teoretické pokyny sa navzájom neraz 
vel'mi od seba odlišujú. Akej praxe sa pri
držiavate vo vašich interpretáciách? Pln íte 
predpisy, návrhy určitých traktátov, alebo 
idete cestou vlastného vkusu? 

Náš súbor sa volá Capella Fidicin ia (t. j . 
Súbor strunových nástrojov) - je to názov, 
kto rý navrho l a používal sám Michael Prae
torius. T eoret ické základy našej interpretá
cie v podstate čerpáme práve z jeho traktátu 
Syntagma musicum . Tým, pravda, nevystačí

mc. Pre miía sú určujúce d iela - hudo bné 

Šl'achtieká hudobná spoločnosť 

i teore tické- troch osobnost í: popri teore ti
kovi Praetoriovi to Sll dvaja skladatelia -
Schutz a Mo n teve rdi. Títo traja poskytujú aj 
rozsiah le pole na precízne úva hy v oblast i 
predvádzania hudby. Veľmi in te nzívne som 
sa s tým zaoberal, takže interpretačné mode
ly, ktoré apl ikujem napríklad p ri real izácii 
Montcvcrd iho O rfea sa formujú z to ho. čo 
Praeto rius píše, i z priamych po kynov Mon
tcvcrdiho. Ako príklad spo menie m inte rpre
tačné pokyny v madrigale Partenza amo rosa 
- scnza battuta (bez taktu , 1. j . v stilc rappre
scntativo. pozn. red.), kto ré ho paralely sú aj 
v našej opere . alebo rôzne spôsoby realizácie 
ge ne rálne ho basu (pri jedno m sa hrá para lel
ne obl igátne, pri druho m sa harmo nizovaný 
bas pohybuje tak me r nezávisle od speváka), 
kto ré sú oba použiteľné. To sú problémy , 
kto ré nemožno zhrnúť do desiatich pravid iel. 
a le kto ré vžd y dozrievajú v p rocese riešenia 
tej-ktorej skladby. 

Monteverdiho L 'Orfeo j e však z hl'adiska 
počtu interpretačných pokynov - na rozdiel 
od väčšiny .ostatnej dobo-vej literatúry - sa
motným skladateľom mimoriadne dobre a dô
kladne vyzbrojený, predsa sú známe niekol'ké 
realizácie. Ako je to vo vašom prípade? 

Osobne som vyho tovil svoju vlastn ú ver
ziu , pričom som sa prísne pridržiaval po ky
nov sk lada teľa v jeho partitú re z roku 1609. 
Tam. kde inštrumentačné pokyny Mo ntevcr
diho treba dopln iť. postupoval so m podľa 
rovnakého princípu ako autor. Napríklad 
použitie regálu nic je v scénach Pluta , Cháro
na i duchov všade · vyznačené, ale z logiky 
dramat urgie to vyplýva. preto som ho použi l. 
Podobne je to s o rgano m . kto rý u nás tl'valo 
sprevádza Orfea - vyplýva to z viacerých 
Montcvcrdiho i nštrumcntačných pokyno v. 
C hcem tým povedať , že moje do plnky sú 
vlastne výsledko m a nalogických postupov . 
Existuj Ll iné inštrumcntačné ve rzie. bohatšie, 
kde nástroje hraj ú častejšie tutli , čo ale po
važujem za nesp rávne. pre tože Mo nteverdi
ho inštrumentačný plán je celkom presný: 
skladatc l' je napr ík lad celkom jednoznačný 
v 5. dejstve, pri O rfcovom opätovno m návra
te clo pastierskeho sveta. ked y v partitúre po
znamenáva: teraz mlčia cinky a pozauny. 
T . j . predtým tieto nástroje asi h rali a mlčal i 
pastierske nástroje. Poznám inštrume ntácie, 
v kto rých sa na toto výrazné de le nie nedbá, 
so m však to ho názoru , že práve o to sklada
tcl'ovi išlo. 

Vaša verzia Monteverdiho L'Orfea ráta so 
škrtmi, alebo uvád zate kompletné dielo? 

H rá me celú operu s jedným do plnkom : 
originál to tiž predpokladá tanečné finále -
mo rcsku , čo je však v koncerte ncrealizova
tcl'né, v dôsledku čoho vlastne fi nále chýba . 
Zo starš ích flo rc nt kých intermédií, kompo
novaných pri p r íležitosti mcdiccjskcj svadby , 
som p reto na uzavretie opery vybral madrigal 
Luca Marcnzia. 

Pripravila A. RA.JTEROV Á 

NIKOLAUS HARNONCOURT 

K estetike zvuku:· 
je škaredé krásne? 

Montcvcrdiho výroky (v listoch) nám napo
vedajú vcla o jeho prcdslavách vokálne· 

ho a in~trumcnlálncho tvorenia Iónu . Veď dne~ zá
sadne vychádzame z toho, že hudobný zvuk má byť 
krásny, bez vedfajšfch ~umov a chýb . Som však 
presvedčený o tom. že pre Montevc rdiho spočíval 
hlavný dôraz na hudobnej pravdivost i. na optimál
nom výk lade lextu , lova. nielen na zvukovej krá
se. Prenesenie hudobnej pravdy do zvukov nepoz
ná cstc lické hranice . Na základe našej znalosti in· 
š1ru mcr11ária a narábania spevného hlasu v1edajšej 
doby nemôžeme predpokladať. že ideálom bol 
krásny zvuk . Velmi často toliž možno ~umom . hlu
kom. ko mponcn1om ošklivosti ovda skôr dospieť 
k dramatickej pravdivosti ako s bezchybnou zvuko
vou krásou. T o je d nes možno ľahš ie pochopiteľné. 
pre tože v súčasnej hudbe nám tiež nejde vždy o ab
sol(r tnu krásu Ió nu. 

Žiaľ , je len málo písomných dokladov (n iekoľké 
od Montcvcrdiho) o 1om. ako sa používal zvuk vte
dajších náslrojov . A le i t ie sú na10fko zauj ímavé. 
že smelo možno povedať : zvuková krása bola v kaž
dom prípade podriadená hudobnej pravdivosti . Aj 
z hladiska všeobecnej cste liky je islc správne tvrde
nic, že krása pôsobí ovcfa irllcnzívnejšic. ak vyras
tá z ošklivosti . .l c lo v lom období nový princíp , 
k10rý nachádzame aj v Montcvcrdiho spôsobe na
rábania s disonanciou. Aj l u plat í nový princíp: 
rozvedenie disonancie do konsonancie má v poslu
cháčov i po pocilc napälia vyvolať úľavu ; skladba sa 
1craz môže začať voľne vstupujúcou disonanciou, 
akoby bleskom z modrého neba - dovtedy niečo 
neslýchané! ľaké10 s1riedanie efeklov sa používa 
1craz už celkom vedome. Ten islý prvok kon trastu 
sa aplikuje aj v oblasti zvuku. Speje to dokonca lak 
ďaleko, že Mo ntcvcrdiho žiaci prílcžiloslnc poža
dujú zváštne efekty, ktoré neskôr opäť nachádzame 
až v inšlrume ntálnych skladbách 20. s toročia , na· 
prík lad hru pod kobylkou sláčikového nástroja, 
kde nemožno vylúdiť určitý tó n, a le iba škdpanic, 
a le bo úder s l áčikom na korpus nást roja . Od Mon
tevcrdiho samotné ho sa o lakýchlo veciach dozve
dáme mälo azda iba prclo, lebo sa od neho zacho
valo málo parti lúr. Okrem toho zväčša sám viedol 
predvedenia svojich diel. inak prenecháva! rcalizá· 
eiu detailov hudobníkom samolným. 

O spevákoch , pravda. vieme ešte menej . Avšak 
z Montcvcrdiho výrokov by srne mohli usúdiť , že aj 
pre nich stá la intc rpre1ácia textu natoľko v popredí , 
že ju stavali nad krásu pri narábaní s hlasom. Tú
IO sku1očnosť usudzujem aj z faktu . že približne 
v posledných rokoch MoniCvcrdiho života objavili 
- ako reakciu na dramalický sprcchgcsang - bclcan
to, akoby sa malo pravému melodickému spevu pri
navrát iť jemu prislúchajúce mieslo. Pravdepodob
ne speváci občas nalofko preháňali demonšl ráciu 
pravdivos! i texlu, že nakoniec už ani riadne nespie
vali a reakciou na 10 sa kyvadlo vychýlilo na opačnú 
stranu . 



NEKOLAUSHARNONCOURT 

V európ.s~ych hudobných dejinách sa 
obJav•h bohaté umelecké možnosti 

spájania poézie a hudby už veľmi dávno. 
Každá básnická výpoveď. nech je akokoľvek 
jasne fo rmulovaná . je interpretovateľná 
mnoho rakými nuansam i a akcent mi. takže 
ne raz prich ádza do úvahy viacero rôznych 
výkladov. V hudbe niet konkrétnej výpove
de , predsa však od svojich prvopočiatkov ve
dela na ľudí zapôsobiť- rozochvieť, poteši ť, 
vzrušiť . T ie to úči nky hudby odjakživa pociťo
va li ľudia ako magické. preto je hudba vo 

Claudio Monteverdi 

všetkých náboženstvách podstat nou súčasťou 
~ult u ; je teda. pochopiteľné, že básnici vždy 
tieto možnost• využi li a svoje diela prednášali 
spevom. V nejednej kultúre zname ná spevák 
a b~snik jedno a to isté . Grécke eposy a do
kon~a možno aj drámy si musíme predstaviť 
v sp1evanom prednese. 

V kresťa nskej kult ť•rc Západ u obd obia 
stredoveku a raného novovcku bola poézia 
s ume leckou hudbou tesne spätá. Vo viac
h lasných . sadzobnc m imoriadne kompliko
vaných baladách . vire la isoch a motetách 
13. , .14. a 15. storočia stojí hudba v popredí, 
text Je takmer nezrozumiteľný . Neskôr. v ob
dobí vrcho lnej renesancie. sa natoľko nad
chli pre a nt ickú grécku poéziu , že dokonca 
chceli znovu zaviesť starý spôsob recit ácie -
i ke.ď o tom mali len nejasnú pr~dstavu . Tak 
vzm kol o ko lo roku 1600 celkom nový hudob
ný štýl. recitat ív. m onódia , voká lne conce r
to . 

V prvých desaťročiach 17. s toročia vyvi nul 
C laudio Mo nteverdi na zá klade to hto mode r
ného. sprechgesangu a vďaka solídnej reme
sel,neJ - skla.dateľskej a kontrapunkt ickej -
pnpravy SVOJ hudobnodra matický j azyk . Je
ho p rvá o pe ra. L'Orfco . bola súčasne začiat
kom i prvým vrcholo m tohto druhu. Flo ren
ťanmi vytvorený sp rechgesang . recitatív. 
obohati l o hudobnú hfbku . A j z neho zostalo 
slovo vládcom. kto rému mala hudba slúžiť. 
Rytm ická a h armonická zložka a - napriek 
dek lamačnému cha rakteru- melodický du k
tus však nadobudli osobitnú hod no tu , sta li sa 
hudobným výkladom textu: bol to nový. do
vtedy ncslýchaný hudobný jazyk. 

Montevcrd iho L'Orfco vznikol niekol'ko 
málo rokov po prvých pokusoch s týmto reci
ta t ívno-dramatickým štýlo m. A lessandra 
Striggio, a utor textu . dvorný ú radník ma n
tovského vojvod u , bol so skladatel'o m spria
te lený. Tak vznikalo toto die lo v úzke j spo 
lupráci básnika so skladat eľom. Vol'ba o rfe
ovs~ej povesti pre Monteve rdiho prvú d ra
matlcku prácu JC typická: ako .. grécka d rá
ma"_ bola vhodná p re nový antikizujúci štýl 
a sučasne programovo ospevovala všetko 
prekonávajúcu moc hudby. 

Je to prv~ opera . v ltto rej bola na jednej 
strane poéz1a - v zhode s novým i ideami -
up red nostne.ná. na druhej strane však do nej 
n~pl no premkla hudba so všetkým jej formo
vym bohatstvom . Sú tu anticipované a lebo 
tušené už m nohé z foriem či možností. ktoré 
~a zjavia v operách nasledujúcich storoč í : 
an a (do~onca s da capom). strofická pieseň, 
rôzne le itmot ívy. d ramaticky motivovaná in
štrumentácia a samozrejme recita tív. Mo nte
v~ rd i nebo l tvorcom an i jednej z týchto fo
nem. a le využil ce lý fundus najnovších i star
š fch hudobných možností. aby ich zlúčil do 
úplne novej jednoty. 

Táto prvá Montcve rdi ho opera. ba možno 
po~eda.ť prvá opravdivá opera hudobnej his
tó n e vobec. obsahuje popr i novoobjavenom 
dramatickom sprcchgcsangu mnoho tradič

ných p rvkov. predovšetkým mad rigaly a tan-

cc z re nesančnej hudby ; na prahu hudobného 
baro ka ~? starý a nový štýl vzájo mne priam 
pre mkaJu (pnma pra ttica a scconda pratti
ca~. Skladat~li a madrigalov 17. storočia obja
vil• pre pastie rsku poéziu svojskú zvukovosť, 
ľahké skladby tanečného charakteru , ktoré 
hneď vyvo~al i p redstavu pastierov a nýmf. 
M?n teve rd1 zabudoval takéto pastierske ma
d ngaly do príslušných scén O rfea a vyho l sa 
tak ~týlovém~ pu rizmu . hudobnej j ednotvár
nosti dogmatických Floren ťanov; ta m propa
gované a komponované opery boli totiž čisto 
recita t ívne . Novoobjavenú mo nó diu (recita
tfv) vy~tu~11oval ~onteverdi do najvyššej vý
ra~oveJ s•ly. pnčom bezohľadne pre lo mi l 
neJedno tabu z náuky o harmónii - .. kvôli 
pravde", ako zdôraznil v jednej polemike. 
Táto opera, ktorá je veľkolepým vstu pom do 
hu~~bného baroka, je súčasne aj posledným 
velkym d1e lo m , v ktorom je rozprestrená 
prekypujúca a pestrá zvuková p ale ta re ne
sančnej hudby. O rchester. pred p ísaný pre 
Orfea až do d etai lov. zod povedá o rchestru 
in t~rmédi í. kto.ré sa desaťročia p redtým hrá
vah ako medz1aktové hudby k divadelným 
predstaveniam. 

Monteverdi bol p raktik . Dvadsaťtriročný 

vstúpil do o rchestra vojvodu v Mantove. Na
šie l tu boha~é podne ty. keďže niektorí z jeho 
ko legov boh významn ými skladateľmi (Giac
ches de Wen. Giovanni G astoldi, Bened etto 
Pallavici no). Na viacerých cestách -v roku 
15~5 do U horska. 1599 do Flandie r - mal prí
lež•~osť spoznať iné vedúce e urópske orches
tre! ~kladatcľ?v . Tam získané podnety sa od
raz•h v madngaloch . ktoré v týchto rokoch 
písal a veľmi zreteľne aj v pastierskych scé
nach Orfea. V roku 1601 sa sta l Mo nteverdi 
macstro-m de lla musica. ted a vedúcim dvor
nej hudby. Svoju .. favola in musica" ľOrfeo 

napí~a.l pre pred veden ie v Acad em ii dcgi'In
va~lllll 22. feb ruára 1607. Neskô r ju zop ako
vali v dvornom d1vadlc ako aj v iných mes
tách .~ C~emOJ.lC, Tur~ne. Priestory , kde ope
ru uv1edh . boh z h ľad1ska dnešných predstáv 
m iniatúrne. počet poslucháčov ledva dosaho
val počet úči nk ujúcich. Obe vojvodovi Fra n
c~scovi Gonzagovi venované tlačené vydani a 
d1ela v rokoch 1609 a 1615 svedčia o jeho ne
obyčajnom úspechu . 

Mon tevcrdi ho L'Orfeo je prvým celove
černým dielom, ktoré vôbec kedy bolo skom
p.onované. To je už z h ľadiska nápadu senzá
Cia. Veď dovtedy sa zhudob11ovali iba lyrické 
b~snc a takt.o vytvorené madriga ly trvali naj
v .. ac 2 ~ 4 mmúty. A Mo nteverdi teraz vytvo
nl p astiersku báseň- bájku - sám nazval . .fa
vola in musica" . drámu , ktorá hovoreným 
prednesom trvá asi 3/4 ho diny. spievaná je
de~ a pol hodin~. Sám si teda vytýči l úlo hu 
nájsť_ pr_e Jednot livé prvky novej fo rmy vnú
tornu sudržnosť. Ako materiá l použil madri
gal. novovymyslený sprechgcsang a vlastnú 
originálnu . invenčnú fa nt áziu . Bol však po
trebný ešte spojovací systém. kto rý mal zlú
čiť m nožstvo úsekov do celku ; bolo treba vy
tvori ť súvislost i z hľadiska hudobné ho i dra
maturgického a prostredn íctvom te mpových 
vzťahov. Celá opera je vystavaná na jednom 
zá klad no m te mpe. z ktoré ho sú odvodené 
rôzne tem pá jednotlivých k rátkych úsekov. 

Relácie. sú natoľko prirodzené . že poslucháč 
má d oJem uzavretého. priebežné ho diela . 
Základom týchto vzťahov sú tradičné te mpo
vé proporcie. pochádzají•ce ešte zo stredove-

Orfeus 8 Eurydika. Podľa dobovej rytiny Marc'Antonia Raimondiho. 

ku . i keď Monteve rdi z nich použil len tie 
najjednod uchšie a niektoré nové- tiež vel'mi 
jedn,od~ché - objavi l. Prirodzene, inte rpret 
mus• !le to re lác1c poznať , resp . spoznať. 
D nes zauž ívaný spôsob určova nia tempa vý
lučne na zák lade intu ície a pocit u vedie 
k. c~aosu. :rempové proporcie sú o ným dôle
ž•tym spp] lVOm. ktoré zaručuje uzavretosť 
cyklu . 

O~era sa zač fn a v atmosfére naj väčšieho 

šťast 1a. na kto ro m sa s O rfcom. ktorého E u
ry.dika konečne vyslyšala. podie ľa celý pa
su~rsky ~vet. ~ asn.ú. sviežu hudbu. kto rá je 
vy.Jadren tm tejtO .•dyly. však zatieňuje spo
m ie nka. na utrpeme a túžbu . ktoré jej p red
chádzali . Jas h udby môže byť presvedčivo 
pravdivý až vtedy . keď bude preni knutá spo
mienkou na uplynulú túžbu, pretrpený žiaľ, 
rovnako a ko aj krása zapôsobí iba na pozad í 
škaredosti. Nová hudba je postave ná na ko n
traste . na barokovom chiaro-scu ro. Monte
verdi nechá O rfea vyspievať svoje šťastie pro
stredníctvom vc lcbcnia p rírody. V nasledu
j úcich storočiach sa s tým stre távame opako
vane: šťastný stav d uše o tvára človeku oči pre 
~~ás~ prírody . . Tak oslavuje O rfeov spev 
staslla slnko a UJ v opere U lisse vyjadruje Pe
ne lo pa. keď konečne spoznala znovunavrá te
ného manže la. svoje šťast ie v dojímavom lí
čení prírody. Ešte v Mozartovej opere Lucio 
S i l ~~ ?spe~uje Celia ~o svojej árii dážď, oži- · 
VUJUCI pm odu. To Je psychologicky vefmi 
dobre odpozorované: človek má oči p re krá
sy prírody za tvore né. iba šťastný je vidomý. 

Orfeov .. sl nečný spev" sa začína recitatí
vom . t.e,da voľn~dek l amáciou. neskôr pre
chádzaJuco u v anoso so vzlet nou me lodiko u 
a ryll~li~kou štruktúrou. Tento rozdiel je 
v partllu re zre tcl'nc poznatcl'ný: držané tóny 
v base dodávajú spevnému hlasu slobodu 
deklamácie. kto rá je obmedzená tam. kde je 
~as výrazne rytm1zovaný. kde sa stáva pro
t•h la.som . (Tento princíp zostáva zachovaný 
aJ v mštrume ntálne j hudbe 17. a 18. storočia; 

v sonáte vždy znovu narazíme na miesta. kde 
sprievod rytm icky ustrnie: tam je sólista tak
po~cdi ac pustcný na slobodu - až keď je 
spn evod rytmicky opäi štrukturovaný. nado
búda die lo znova pevnú fo rmu. ) 

Mo n teverdi používa fo rmy rondového 
cha~~kt~ru a tem pové súvislosti na to. aby 
spOJil vmc d ielov d o ce lku; tak napr ík lad 

v 2. d ejstve vytvára z ritornelu a striedajúcich 
sa ~~mbináci~ t~och pastie rov a jednej nymfy 
akys• druh suv1slého madrigalu (druhý pas· 
t1e r , tenor. Je významovo O rfeovi najbližší. 
pr~ý pastie r je a lt , fa lzetujúci mužský alt, tre· 
tí Je barytón a lebo hlboký tenor. nymfa je 
soprán) . Druhý pastie r uvádza kvázi rondovú 
fo rm u svojou výzvou ísť k chrámu a priniesť 
lmeneovi, bohu svadby , obetu : svadobná 
slávnosť má dostať sakrálne posvätenie. Na
sleduje ri torne l a d ue to druhého a tretieho 
pastie ra. teda teno ru a barytónu . resp. vyso
kého a nízkeho tenoru. Po opakovaní ritor
nelu počujeme terceto nymfy. p rvého a tre· 
ticho pastie ra , potom sa ritorncl opakuje po 
tret íkrát. Nasleduje ako ďalšia kombinácia 
due to a lt-teno r . Namiesto očakávaného ri· 
tornelu však potom prekvapivo nasleduje 
ako záver zbor všetkých pastierov a nýmf. 

Pri nástupe Mcssagic ry. bohyne nešťast ia. 
ktorá zvestuj e smrť Eurydiky, zmení sa scéna 
~ najvyššieho šťastia v najhlbší žiaľ. ktorý do· 
lahne na Orfc;~ a na ce lý pastie rsky svet. Na 
to1~to m ieste sa celé die lo preva lí do tragic
keJ polo hy; te mp o sa odrazu dvojnásobne 
spomaH. Odtia l'to má pochmúrny, smutný 
charakte r , ktorý je prerušený iba na dvoch 
m iestach : keď sa Orfeus domnieva. že Eury
diku vedie späť do pozemského sveta a keď 
na začiatku piateho dejstva pastiersky ritor
ne l opäť líči jasn ú trácku kraj inu . 

. Monteverdi odde ľuje oba svety- svet pa· 
slle~ov . sln k~ a šťast ia na jednej strane a pod
sveue plné lieňa a ut rpenia na strane druhej 
- vef~i starostlivo . a to zvukom i tempom. 
Pre to Je nesprávne hľadať pre každú časť jej 
zodpovedajúce tem po bez ohľadu na celkové 
súvislosti . Ak je totiž tá istá skladba - na
prík~ad ri to rnc l pastierskeho sveta - pod fa si· 
tu ác1e uvádzaná vždy v inom tempe. ako sa 
to často stáva, prehodnotí sa tým aj po hu· 
dobncj stránke. bude ne rozoznateľná a stratí 
charakte r signá lu pre určitú si tuáciu. 

Výsledok moj ich úvah k otázke tempa 
v o pere L'Orfeo znie: jedno základné tempo 
sa vinie cez celé d ie lo . tvorí základ pre jed· 
noduché vzťahy. ktoré zodpovedajú rôznym 
situáciám a afektom. Tempo prvej skladby 
vlastne udáva te mpo celého diela . Hoci tieto 
vzťahy sú pri počúvaní takmer nebadatefné. 
pociťujeme prirodzenú spätosť . ktorá dodá1·a 
d ie lu prcsvedčivú jedno tu . 



L'Orfeo sa zachoval v partitúre , ktorú tla
čili pod Mo nteverdiho dozorom. Recitatívy 
sú písané - ako to bolo zvykom ešte aj ne
skôr - v dvoch osnovách, madrigalové zboro
vé úseky v päť- alebo šesťhlasnej zborovej 
partitúre , krátke inštrumentálne medzihry 
tiež v päť- až šesťriadkovej partitúre. Na za
čiatku partitúry Monteverdi uvádza zoznam 
tridsiatich siedmich nástrojov, a le iba na nie
koľkých miestach partitúry p íše, ktoré ná
stroje majú hrať. Niet pokynu pri inštrumen
tálnom ritornele, ktorým sa opera začína, ani 
pri prológu. V prvom dejstve stojí pri prvom 
zbore pqznámka ,.Tutt i stro menti" - a le na 
začiatku tretieho dejstva čítame: "Tu začlna
jú pozauny, cinky a regál", takže predpo kla
dať , že tieto nástroje neboli zahrnuté 
v prvom d ejstve pri .. Tutti stromenti". (Je to
tiž veľký rozdiel v tom, či v pastierskom zbo
re hrajú pozauny a c inky a lebo nie.) Teda len 
niekoľko častí v Orfeovi nesie priame poky
ny na ich interp retáciu - všetko osta tné zos
táva otvorené. Niektoré nástroje , spomínané 
v uvedenom zozname, sa v partitú re už nikdy 
viac nevyskytnú , sú tam však zasa iné nástro
je. ktoré na začiatku nie sú uvedené. 

Pred podobnými problémami stojí inter
pret aj v Monteverdiho M ariinských nešpo
roch z roku 1610: V priebehu celé ho diela sa 
uvádza veľký počet nástrojov, no nie t pres
ných údajov , kde majú hrať . To isté sa týka 
aj niekoľkých madrigalov: Tam sú príleži
tostne predpísané dve husle, ale v titule ale
bo predhovore napríklad stojí: .. Tento mad
rigal treba hrať so šiestimi nástrojmi". 
Existujú aj údaje pre tutti, bez toho , že by 
bola zmienka o sóle. Z týchto jednotlivín je 
zrejmé. že výklad môže byť veľmi individuál
ny i vtedy' keď dbáme na všetky autorove 
pokyny. Myslím si, že aj diela, ktoré sú z hľa
diska upravovateľa jednoduché, poskytujú 
vera možností štylisticky správnych , neproti
rečiac ich Monteverdiho intenciám. 

V pomere k o rchestru neskorého ro man
tizmu je Monteverdiho inštrumentácia. prav
da, vermi sparťanská , napriek tomu je však z 
nemnohých pokynov zrejmý zm yslu
plný a dramaticky účinný plán . Päť dejstiev 
Orfea sa odohráva na dvoch dejiskách : p rvé, 
druhé a piate dejstvo v pastierskej krajine 
Trákie, tretie a štvrté dejstvo v podsvet í. 
Monteverdi určuje týmto dvom sféram opery 
dve zásadne odlišné inštrumentálne telesá: 
Sláčiky a flauty , lutny, čembalá a organ pri
slúchajú pastierskemu svetu . kým cinky. po
zauny a regál symbolizujú a maľujú po dsve
tie. Trúbky sa vyskytujú len v úvodnej Toc
cate , v období vzniku opery sa zavše spájali 
s kniežatmi a bohmi a v žiadno m prípade ne
bolo možné jednoducho ich použiť v o rches
tri ako zvukovú fa rbu . (Trúbkári nepatrili 
medzi hudobníkov. ale medzi zamestnan
cov.) Monteverdi píše: "Túto Toccatu treba 
hrať trikrát pred zdvi hnut ím opony. so všet
kými nástrojmi . Ak chceme nechať hrai trúb
ky so sordinom, treba hrať o tó n vyššie". Dô
vodom tohto pokynu je fakt , že vtedajšie sor
dina transponovali súčasne nástroj o tó n vyš
šie. Je veľmi pravdepodobné, že Monteverdi 
uprednostňoval verziu vD dur (so sordino m) 
kvôli napojeniu n a prvý ritornel. ktorý sa za
čína v d mol. Sordinované prírodné trúbky 
znejú oveľa tichšie ako o tvorené: pravdepo
dobne stáli štyria dvorní trúbkári pred ešte 
spustenou (zavretou) oponou. orcheste r však 
sedel za ňou. Kvôli zvukovvej rovnováhe 
a azda aj preto. aby sa nenafakali diváci v 
celkom malej miestnosti , kde opera po 
prvýkrát zazne la. mali hrať tlme né trúbky. 
Pravda. všetky tri opakovania treba hrať buď 
so sordinom alebo bez neho. prípadný úči
nok kontrastu pri opakovaní by bol štýlovo 
nesprávny a pre o riginálne trúbky v dôsledku 
transpozičného efektu sordina nerealizova
tefný. Táto Toccata býva zväčša označovaná 
za prvú ope rnú predohru. prito m však s ope
rou nemá nič spoločné. j e p ravou fanfárou. 
tzv. gonzagovskou fanfá rou. Vojvodovia v 
Mantove mali - podobne ako všetky kniežatá 
onej doby - právo držať trúbkárov a mali -
podobne ako iné kniežatá -svoje kvázi zne
júce e rby. svoje značky. Tieto sa hrávali na 
úvod, počas vstupu obecenstva do sály. Mimo
chodom. Monteverdi zabudoval v roku 1610 tú 
istú fanfáru do úvodnej časti svojich Marii n
ských ne špo r . venovaných pápežovi. azda 
ako doklad toho, že toto dielo prichádza 
z mantovského dvora . Dezintepretácia tejto 
skladby ako ouvertúry viedla k nesprávnym 
realizáciám niekofkých upravova teľov. Tak 
napríklad došlo k spojeniu trúbkovej Tocca
ty s pravým úvodným ritornelom do jednej 
verkej predo hry. (Pr itom boli k jednoduchej 
trúbkovej sadzbe pridané početné ďalšie 
hlasy.) Takéto zlúčenie je však nesprávne 
z viacerých hľadísk, pretože aj ritornel, po
užitý tu ako kvázu B-die! predohry, má 
v Monteverdiho hudobnodramaturgickom 
pláne uričtý význam . Symbolizuje pozemský 
svet, pastiersku sféru , akoby znejúci sc!nický 
obraz. Tento ritornel zaznieva na začiatku 
a na konci pastierskej krajiny v prvom a dru
bom dejstve a na začiatku pastierskej scény 
v poslednom dejstve. Keďže znázorňuje kra
jinu. nemožno ho afektovo spojiť s dejom , to 
musí znieť rovnako ako v prvom, jasnom dej-

znamená, že v poslednom, smutnom dej stve 
stve! Veď krajina je vždy tá istá , iba ľudské 
osudy sa menia, iba v súvislosti s ľudskými 
osudmi sa mohla meniť aj hudba. Stretnutie 
pastierskeho sveta a podsvetia, teda záver 
druhého a začiatok tretieho dejstva j e zná
zornený náhlou zmenou inštrumentácie. Tu 
je význam "znejúceho scénického obrazu" 
prenikavo zreteľný. 

Viac a ko vo svojich neskorých operách po
užíva Monteverdi v Orfeovi zbor a to rovna
ko v pastierskych scénach so spievajúcim i 

Montenrdl: L'Orfeo- Toccata 

a tancujúcimi pastierm i a nymfami, ako aj 
v podsvetí, kde bezpohlavný zbor duchov ko
mentuje dianie. Aj tu dôsledne zvukovo rea
lizoval skladateľ zäsadnú odl išnosť oboch 
sfér. Päťhlasné pastierske zbory majú spievať 

že ny a muži: dva sopránové hlasy ženy, a lt , 
tenor a bas muži. Rovnako päťhlasné zbory 
duchov v treťom a štvrtom dejstve sú však 
komponované len pre mužské hlasy , pre dva 
a lty. tenor a dva basy. Tak sú obe sféry odlí
šené nielen v inštrumentálno m obsadení. a le 
aj vo vokálnom zvuku. Samozrej me zbory 
podsvetia musia byť sprevád zané nástroj mi 
podsvetia . cinkmi a pozaunami a nie sláčikmi 
a flauta mi pastierskych scén. Žiaľ. tieto jem
né diferenciácie väčšina úprav sti e ra bez ná
hrady inými diferenciáciami . 

Sláčikový súbor je v Orfeovi bohatší ako 
kedykoľvek predtým alebo potom v Monte
verdiho tvorbe: vio lini piccoli (ladené o ter
ciu alebo kvartu vyššie ako no rmálne husle 
a o ok tävu vyššie znejúce než písané), oby
čajné husle. violy. violončelá (Monteverdi 
nazýva violončelo violou da b razzo , aby tým 
zdôraznil príslušnosť k rodine huslí. na roz
diel od gámb). gam by a vio lo ne. Pritom gam
by Monteverdiho doby majú máločo spoloč

né so všeobecne známymi gambami neskoré
ho baroka. Niekoľko málo zachovan ých ná
strojov spred roku 1600 sú nezvyčajne veľké 
a majú ta kmer dvojnásobne širo ké luhy ako 
neskoršie nástroje, ich zvuk je profundný. 
neuveriteľne tmavý - máme pocit. že znejú 
o oktávu hlbšie- a mohutný. (Teda v pria
mom protiklade k jemným, nazálne znejúcim 
gam bám o sto ro kov neskôr). Veľmi d obre sa 
hodia k pozaunám . Monteverdi ich vyslove
ne predpisuje pri zboroch podsvetia. 

V mno horakom praktickom muzicírovaní 
sa ukázalo, že komple tný inštrumentár urči
tej d oby (tu Monteverdiho epochy) tvorí na
priek rozmanitosti a farebnosti jednotu a že 
je nemožné doň vbudovať nástroje iných 
epoch a lebo zvukových koncepcií. Tak na
príklad sa do rámca ranobarokového zvuku 
vôbec nehodí moderná harfa , nech sa na nej 
hrá akokoľvek jemne - jej dozvuk je príliš 
dlhý, zvuk pritmavý a zahalený. Baroková 
harfa má oproti tomu v dôsledku svojho ma
lého rezonančného korpusu, ako i preto. že 
nie je zaťažená žiadnou mechanikou, vzduš
ne-svetlý zvuk , ktorý zreteľne . ale predsa nie 
príliš extré mne vyniká medzi lutnam i a čem
balami. V Orfeovi požaduje Monteverdi ar
pa doppia, dvojitú h arfu . Pri pohľade do par
titúry zistíme, že v prvom a druhom dejstve 
sa nevyskytuje ani jediný harfový tó n - a le 
pred tretím dejstvom čítame: .,Teraz mlčí 
harfa". Teda musela d ovtedy hrať. Harfista 
Monteverdiho doby pravdepodobne vedel aj 
bez nôt, čo má hrať. V treťom dejstve potom 
nasleduje akési harfové sólo , ktoré v dôsled
ku niekto rých svojich tónov nic je na moder
nej harfe hrateľné. Ide teda pravdepodobne 
o chromatickú harfu, ktorá má veľmi kompli
kovaný, navzájom skrížený strunový poťah . 

R ad continuových nástrojov s drnkanými 
strunam i siaha podobne ako farebná pale ta 
od veľkého talianskeho čembala s ostrým , 
brilantným zvuko m cez zreteľne konturujúci 
virginal (čembalo s ho rizontálne umiestnený
mi strunami iba s jedným 8'-vým registrom) , 

chitarro ne. podľa Praetoriových údajov po
tiahnuté kovovými strunami (bolo upred
nostňovaným nástrojom na sprevádzanie 
spevákov v novom monodickom štýle) až po 
harfu . Teda od najostrejších po najmäkšie 
zvuky. O krem toho predpisuje Monteverdi 
organo di legno, jemne znej úci organ výluč
ne s drevenými píšťalami. Jeho zvuk často 

tvorí podklad pre harfu . lutnu a lebo chitarro
ne : spája , bez toho, že by sám vynikal , celko
vý zvuk v tutti . Obe dejstvá v podsvetí stavia 
skladateľom tu výslovne požadovaný rapča

júci regál aj zvukovo do ostrého kontrastu 
k pastierskym scénam . Practorius píše o tom
to extrémne znejúcom nástroji v roku 1619, 
že sa prvotriedne hodí pre rôzne druhy con ti
nua a je predovšetkým najvhodnejším conti
nuovým nástrojom pre plechové dychy . Na 
tomto nástroji si uvedomíme , že zvuková 
.. krása'· je ťažko definovateľná. Najlepšie re
gály vynikajú skvelo agresívnou .. škaredos
ťou" - predsa pociťujeme ich zvuk ako krás
ny, pretože slúži bezohľadne pravdivému vý
razu. Táto umelecká pravda bola Montever
diho deklarovaným krédom. 

R ozdelenie fundamentálnych nástrojov, 
ktorým prináleží rea lizácia a harmonizäcia 
b asového hlasu ako sprievodu k rôznym oso
bám deja, p renecháva skladateľ s niekoľkými 
výnimkami n a voľbu interpreta. Dôležitú 
otázku , kt<1ré akordy treba hrať nad basom. 
sám Monteverdi nezodpovedá jednoznačne . 

Tak napríklad sú harmó nie v sólovej verzii 
Adrianinho náreku a v neskoršej päťhlasnej 
verzii úplne odlišné. Ak porovnáme ritornelá 
Korunovácie Poppey v benátskom a neskor
šom neapolskom rukopise. zistíme, že ten is
tý bas bol zakaždým ináč harmonizovaný. 
Ide teda o rôzne správne verzie tých istých 
sk ladieb ; pravdepodobne napísal Mon tever
di sám iba basový hlas. Z viacerých podob
ných prípadov možno usúdiť, že n iet iba jed
ného správne ho výkladu continua , ale viac 
možností. Samozrejme existujú početné pra
vidlá. ako napríklad tie, že na konci sk ladby 
treba hrať durový akord. že každý nahor al
ternovaný basový tón vyžaduje sextakord 
a pod. A le vždy znovu vidíme, že Montever
di sám požaduje pre rovnaké basové postu
py , dokonca pre rovnakú sadzbu vonkajších 
hlasov. rôzne harmonické riešenia. 
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Monteverdi: L'Orfeo - Rltornel a Prológ 

Pozrime sa na zák lade príkladov. ku koľ
kým rôznym výsledkom môže pri m oderných 
úpravách viesť ten istý prame1)- Monteverdi
ho prvotlač z roku 1609. K prvému pastier
skemu zboru a tancu píše Monteverdi : .. Ten
to balet treba spievať za zvuku piatich huslí, 
troch chitarrone. dvoch čembäl. jednej har
fy . jedného kontrabasu a jednej piccolovcj 
zobcovej flauty." Tento pokyn mnohé úpra
vy nerešpektujú: existuje verzia s pizzikato
vým s láči kovým orchestrom a (nic oktlivujú
cimi) veľkými flautami, kto ré d o konca v in
štrumentálno m ta nci pauzujú; iná verzia po
užíva sláčiky a hobo je. tu upravovateľ pri
komponoval inštrumentálne hlasy. 

Jedným z prvých vrcho lov die la je oslavný 
spev šťastného O rfea na slnko. Monteve rdi 
tu neda l žiadne inštrumentačné pokyny, 
pravdepodobne mal Orfeo svoj spev sám 
sprevádzať na lýre . k čomu sa ponúkajú pre
dovše tkým h arfa a lebo lutna. T íe to nástroje 
umožňfujú aj flexibilný sp rievod. pretože 
spevák ma l spievať , podla starých pokynov 
voľne , bez pridržiavania sa prísneho taktu , 
a le celkom podľa rytmu reči. Takýto voľný 
sprechgesang môže sledovať jeden sprevá
dzajúci nástroj, nie však celý orchester. Keď 

sa. ale. naprot i predstave sk ladateľa, takýto 
recitatív inštrumentuje pre orchester, zmení 

sa nie len zvukový obraz. a le v dôsledku ne
vyhnutného rytmizovania sa zmení aj ume
lecké jadro skladby. Nie nadarmo napomína
jú viacerí autori Monteverdiho doby, aby sa 
všetky tieto sprechgesangy spievali vo voľ
nom tempe, tak. aby sa sledoval prirodzený 
tok reči. 

Na tento Orfeov jasavý spev odpovedá 
mladá E urydika celkom jednoducho. diev
čensky , s dojímavou prostotou . Bez a kého
koľvek pátosu hovorí o tom, aká je šťastná, 
ako ľúbi svoj ho Orfea. Aj tu necháva Monte
ve rdi o tvore nú otázku sprevádzajúceho ná
stroja, s istotou však ma l na mysli voľne zne
júci cont inuový nástroj: aj tu sa možno stre t
núť s orchestrá lnou verziou . Otázka opäť 
znie: Je takáto inštrumentácia potrebná , po
môže nám lepšie sprostredkovať skladateľom 
požadovanú atmosféru. charakteristiku 
osôb? Ak áno, treba j u prijať, ak nic. bude 
predsa lepšie pridržiavať sa originálnej ver
zie. 

Krikľavé príklady pre to. nakoľko sa mo
derné. a lebo lepšie povedané ncskororoman
tické výklady vzďaluj ú od originá lu , poskytu
je slávny Orfeov ná rek nad Eurydikinou 
smrťou. Monteve rdi tu necháva pôsobiť poé
ziu, spev sleduje bolestnú melódiu reči, ktorá 
priam prirodzene zvýrazl)uje tento dojímavý 
smútočný spev. Predsa viacerí upravovatelia 
považovali za potrebné pridať p lnú o rches
trálnu inštrumentáciu . Podľa mňa to uniká 
od podstaty- od slova. Povrchnými zvukový
mi efektam i ťažko možno zosilniť účinok. 
Skladateľ tu navrhuje výlučne minimálne 
continuo. požaduje .. organo di legno et un 
chitarrone". 

Ďalšia otázka sa týka veľkosti obsadenia 
zboru . Monteverdi písa l svoje zbory v Orfeo
vi pre celkom malý madrigalový súbor naj
viac pre troch spevákov v jednom hlase. Väč
š í súbo r sa do malej sály v Mantove, kde sa 
uskutočnila premiéra , nebol vôbec vmestil. 
Okrem toho sú tieto zbory už z hľadiska 

sadzby pravé madrigaly, teda aj z hladiska 
hudobnohistorického je prípustné len naj 
menšie obsadenie. Samozrejme dnes treba 
obsadenie prispôsobiť priestoru. pretože to, 
čo je v malom priesto re adekvátne - nech je 
akokoľvek autentické - môže byť vo veľkej 
sieni nezmyselné. 

Aj odhliadnuc od zborov urči l Monteverdi 
presne. ktoré hlasy majú spievať muži. ktoré 
ženy. Moderní upravovatelia sa domnievajú, 
že aj v tomto veľmi dôležitom bode musia 
a lebo môžu skladateľa vylepšiť. Ako zvlášť 
vypu klý príklad spomeniem záverečné due
to, v ktorom Apolón vynesie svojho syna Or
fea do nebies. V origináli je Apolón, podob
ne ako O rfeo. tenor. akýsi božský nad-Or
feo. Toto vzájomné preniknutie oboch cha
rakterov, hraničiace s identifikáciou. je dôle
žité pre záverečnú apoteózu pevca. Ak ne
cháme Apolóna spievať o o ktávu vyššie že n
ským hlasom alebo kontratenorom. stráca sa 
tento zmysel scény. Okrem to ho je ncvicry
hodné, keď práve Orfcovho otca Apolóna 
má spievať soprán. Predovšetkým však do
ch ádza k hudobne nczastupi tc ľn ým krfže
niam hlasov. keď napríklad zo spodnej tercie 
prcložcním do oktávy vznikne vrchná sexta. 

Jedným z nemno hých miest . kde Monte
verdi chce mať celkom osobitú zvukovú far
bu. je sprievod bezcitného strážcu podsvetia 
Chá ro na . Má spieva i .. za sprievodu regálu" . 
Modern! upravovatelia si samozrejme toto 
miesto nenechali ujsi. Muselo toho byť viac: 
pozauny a tuba dodávajú podriadenému 
C háronovi majestá t p odsvetného knicžafa. 
Ako plasticky a jednoducho naproti tomu 
podfarbuje túto situáciu vrčiac i regál' 

V tejto opere je jeden . priam áriový spev 
O rfea: keď chce všet kými možnými pro
striedkami očariť bohov podsvetia . aby mu 
vydali Eurydiku . Tu necháva Monteverdi za
znieť v sólistických pasážach najdôležitejšie 
nástroje. akoby emblémy hudby samotnej, 
ako zástupcov troch možných spôsobov vylu
d zovania tónu: s láči kom (husle). fúkaním 
(cink) . drnkaním (harfa). Aj v tomto srdci 
opery sa v rôznych (•pravách aplikovali zá
sadné ret uše : Skladateľom predpísané. ale 
celkom voľné sóla cinkov. huslí a harfy sa 
prisúdili iným nástrojom a podložilo sa pre
kypujúcc o rchestrálne koryto. 

J e za ujímavé. že takmer všetci upravova
te lia neprenáša jú dielo do dnešnej doby radi
kálnou modernizáciou , a le ponúkajú ho 
v obale, ktorý bol "nový" pred vyše sto rok
mi , totiž v štýle a zvuku minulého storočia, 
obdobia Wagnera. Osobne. pravda. nie som 
pri takýchto konfrontáciách objektívny , a le 
kto sa s touto témou zaoberá. nutne zaujme 
sta novisko, je stanoviskom. Napriek to mu 
treba poslucháča vyzvať, aby počúval kriticky 
a nie len poživačnc . Nech si zvolí, čo ho pre
svedčí, nech aj on zaujme stanovisko, nech si 
sám zodpovie, prečo s niečím súhlasí a iné 
odmieta. 

Úryvok z knihy Der musikalische Dlalog 
Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart 
Residenz Verlag Salzburg, Wien 1984 



... Vzhladom na relatívnu historickú vzdia lenosť a iba skromne za
chované dokumenty života ~a môže 7dať, že otázky, týkajúce sa Monte
verdiho pol itického ~pôsohu myslenia , jeho ideologických zásad aleho 
jeho ;.ociál ncho ~právania, >ú odsúdené na púhe špekulácie . Ale nedo
statok dôkazov nemôže zmenšiť opodstatnenosť takýchto otázok, veď 
velké množstvo náznakov postačí na ani nic celkom neostrú silue tu. 
V jej svetle možno napríklad pauš;ílnc tvrdenie Hansa Ferdinanda Red
lieh a o tom. že Monteverdi bol .. kniežacím služobníkom ako všetci jeho 
umeleck! súčasn íci a ako mnohí hudobníci po ňom až po Mozarta" kva
lifikovať v naj lepšom prípade iha ako polopravdu. Zo svojich sedemde
siatich šiestich rokov síce strávil dvadsaťjeden v mantovských dvorných 
službách a tridsať rokov v službách Benátskej republiky, práve táto 
zmena však znamenala nielen vzostup z nižšieho do vyššieho , reprezen
tatívnejšieho postavenia. ale hola aj viac ako menej vedomým precho
dom z feudálneho. osobne závislého a represívneho k ranomeštiacke
mu , republikánskemu a veľkorysému vzťahu podriadenosti. A Monte
verdi odola l všetkým neskorším pokusom, ktoré ho chceli znovu získať 
pre gonzagovský dvor v Mantovc, i keď odtiaľ aj neskôr dostával objed
návky a mohol ~a dožadovať dôchodku. V li,toch štátnemu kancelárovi 
v Mantovc Alc;,sandrovi Striggiovi čoraz menej skrýval svoje hrdé se
bavedomie a vzra;,l<lj úci .. odpor voč i kniežacím dvorom" a ich aristo
kratickým obchod ným metódam. 

Predsa však nemal čo ľutovať: Bol dosť rozumný na to, aby vo svo
jom mantovskom období reagoval na pragmatickú dialektiku podpory 
a bezohľadného vykorisťovania zo strany umelecky založeného knieža
cieho pána s prispôsobivosťou a s odporom a aby konflikty, ktorých bo
lo nadostač. zo svojej ~trany držal pod kontrolou. Avšak náhlemu uvoľ
neniu zo služieb v roku 1612, pravdepodobne v dôsledku opatrení z dô
vodov šetrenia na dvore, ;,a nemohol vyhnúť . iečo podobné sa neskor
šiemu kapeln íkovi v benátskom chráme San Marco ťažko mohlo priho
diť : Jeho vzťah k senátu stá le ešte mocnej autonómnej republiky sa vy
vinul veľmi harmonicky a bezproblémovo ... Kamkoľvek idem muzicfro
vať - nech je to komorná alebo chrámová hudba - tam beží celé mesto. 
Služba je veľmi príjemná", stojí v liste z roku 1620 a zdá sa, že sa na 
tom až do Montcvcrdiho smrti v roku 1643 n ič nezmenilo. Na rozdiel 
od Mantovy mu Benátky umožňujú slobodný produktívny vývoj, pri 

FRANK SCHNEIDER 

ná tvrdým zaťažkávacím skúškam : Na jeseň 1627 zatkla inkvizícia jeho 
druhorodeného syna Massimiliana, lekára v Bologni , s obvinením, že 
vlastní vedeckú knihu, ktorá bola na povestnom zozname zakázaných 
kníh. Monteverdi pretrpel všetok otcovský strach, až sa mu nakoniec 
po polroku rôznymi diplomatickými intervenciami priateľov podarilo 
vynútiť si vyslobode nie spod obžaloby. Nič však nepoukazuje na to, že 
spochybňova l principiálnu oprávnenosť takejto cirkevnej inkriminácie . 
Naopak: o päť rokov neskôr prijal nižšie svätenia a obdržal duchovný 
status reverenda- bez zrej mého vonkajšieho donútenia, ale aj bez vidi
t eľnej zmeny životného štýlu alebo dokonca umeleckého presvedčenia . 

Z doteraz letmo naznačených kont úr je jasná jedna skutočnosť : v po
merne tizkom a rozvážne tvarovanom rámci Mon teverdiho života hrá 
vysoká politika iba vzdialenú , nanajvýš okrajovú úlohu. Nebola pre ne
ho ústredným predmetom pozitívnej reflexie, na druhej strane však 
Monteverdi nemal príležitosť, ale ani vážne dôvody na to, aby jej proti
reči! alebo ju pociťova l ako negatívnu obmedzujúcu inštanciu. Monte
verdi si bol plne vedomý svojej umeleckej modernosti a emfaticky pre
svedčený o užitočnost i a dokonalosti .. musiky moderny" ako prakti k 
i ako bojovný teoretik. Pre to pravdepodobne aj svoju epochu hodnotil 
moderne a pokrokovo - napriek neustálym krvavým mocenským bo
jom a krutým vojenským výpravám, napriek masívnej protireľormácii 

a neús tupčivému prenasledovaniu antiklcrikálncho myslenia alebo pra
vej vedy. Avšak neprestajne a s húžcvnatosiou c ieľavedomého politic
kého stratéga sa zaoberal tým, čo bolo pre neho najpodstatnejšie: 
presadzovan ím svojho talentu, bojom o uznanie svojich odvážnych 
estetických ideálov a o základné osobné práva a slobody ako podmie
nok produktívnej práce. V tomto bode bol nanajvýš tvrdošijný, preja
voval hrdosť a meštiacke sebavedomie. Keď mu vojvoda po vyše desať
ročnej službe v podradnej funkcii ešte stále neponúkol jemu prináležia
cc volné miesto kapelníka , uplatnil Monteverdi v novembri 1601 
v žiadosti svoje právo s ledva potláčanou iníniou: Vyčkal smrť toľk ých 
kolegov. že sa plným právom môže dožadovať ak už .,nic odmeny za 
obzvláštnu usilovnosť", tak aspoň .. odmeny za vernú a zvláštnu odda
nosť" . To je šikovné vyhrážanie sa výpoveďou , ktoré sa neminulo účin
kom na vojvodu. MÓntevcrdi navyše obdržal mantovské občianske prá
vo. 

Mladý Claudio Monteverdi 

NIE SOM PÁNOM ČASU 
Claudio Monteverdi 

ktorom ;,a povinnosti zame;,tnaného chrámového hudobníka zrejme 
rovnako dobre znášali s jeho početnými objednávkami z rôznych knie
žacích dvorov ako aj s neskoršou opernou produkciou pre verejné do
máce divadlá. fu ngujtke od roku 1637. Aj mohutná smútočná slávnosť , 
ktorú mesto pre neho organizovalo , je výrazom neobyčaj ne vysokej 
miery oficiá lneho ocenenia , ktoré si .. divi no Claudio" od svojich súčas
níkov vydobyl. Patrilo sk ladate ľov i , ktorý rovnako slúžil kniežatám, 
klerikom a mešťanom , bez toho, aby čo len raz zabudol na svoj vlastný 
cieľ - zas l (lžiť sa o pravdivé znázornenie ľudských vášní a o. na tomto 
snažení založené .. prirodzené" obnovenie hudby. V Benátskej republi
ke s i>totou nepatrilo .. knicžaciemu >lužobníkovi''. 

Montcverdiho hudba Ml pre dobové obecenstvo, ktoré sa s ňou stret
lo. >talo nepochybne prcva,nc ve ľkou obdivovanou, ba vzrušujúcou 
uclalo;,ťou . Ako však, naopak. reflektoval kladateľ túto dobu , ako ;,ám 
zažil svoju epochu'! Co z nej vmímal a považoval za dôležité? Uvedo
moval ;,i všetky tie veľké otrasy a zarážajúcé udalosti , v ktorých my 
dne;, vid íme charaktcri;t iku doby. obraz spo ločenského prelom u a oh
ra tu plného hlbokých konfliktov a protirečení? Zaujímajú ho politické 
~arvátky vtedajších veľmocí Spaniclska, Francúzska , Rakúska. krvavé 
náboženské spory medzi katol icizmom a protcstantskými hnutiami? 
Sledoval početné ľudové povstania všade v Európe , oslobodenie Niczo
zemska. onú zhubnú totálnu vojnu, ktorú nazývame tridsairočnou voj
nou? Monteverdi bol súčasníkom Galilea , Ke plera a Dcscartcsa. Baco
na a Campanellu , Velázqueza a Rubensa. Shakespeara a Lopchp de 
Vega; z počet ných významných panovníkov videl prichádzať i oclch<\
dzať aj Alžbetu Anglickú a Mariu Stuartovnu. francúzskeho krúfa Hein
richa IV., llabsburgovcov Rudolfa , Ferdinanda ll . a III , švédskeho 
krála Gmtava Adolfa, šll\ tnikov ako Richelieua alebo vojvodov ako 
Wallemtcina. Ale vari ich poznal, zhodnotil , č i vôbec bra l na vedomie 
zo svojho malého severotalianskeho kúta? Ziadne svedectvo z jeho pc
ra nám o tom nepodáva jednoznačnú informáciu. 

Je v~ak nepravdepodobné. že sa voči svojej dobe SJaval s ignoran
ciou. Monteverdi ho >i nemožno predstaviť ako moderného úzkoprsého 
špecialistu ; dostalo ;,a mu univerzálneho renesančného vzdelania . v dô
sledku ktorého popri o>t rom. priam strategicky plánujúcom hudobnom 
intelekte disponoval aj nezvyčajným i zna lo>ťami z oblasti medicíny. al
chýmie a samozrejme antickej <l súdobej litcratúry: k tomu pristupoval 
vyvinutý zmysel per teore tické disk usie a filozofické špekulácie. Stýkal 
sa a korešpondoval prevažne s vysokými politickými úradníkmi a cir
kevnými hodnostármi . ktorí holi jeho poradcami a ktorých s mimoriad
nou dipÍommickou zručnosťou vedel využit' pre vlastné záujmy- v ne
poslednom rade aj plncnhn hudobných objednávok a cie lenými veno
vaniami svojich kompozfcif. Na svoj ich dvoch cestách v sprievode ;,voj
ho pána Vincenza l. do Uhorska a Flandie r za bojovnými resp. tera
peutickými cieľmi mal pravdepodobne bohaté zážitky. Pri najmenej 
v Uhor;.ku . kam ak'l vedúci člen kapely v roku 1595 sprevádzal vojvodu 
a mantov>ký pomocný zhor spojeneckej rakúskej armády na vojen
skom ťafc n í proti opil( hroziHcim Turkom, určite spoznal hrôzy vojen
skej každoden nosti z bezprostrednej blízkosti. Ale voj na ho prenasle
dovala aj neskôr až do bezprostredného susedstva jeho provi nčncj exis
tencie. Smrťou posled ného Gonzagu, Vi ncenza ll , v roku 1627 vymrel 
mantovský kniežací rod. Mestský ~tát , ktorý v roztrieštenom hornom 
Taliamku hol jedným z mála pomerne autonómnych regiónov. kam nc
>iahla španicbka vláda , mal strategicky kľúčové postavenie . V priebehu 
dedičných bojov medzi veľkými a malými mocnosiami došlo v roku 
1630 k ob;.adcniu a vydrancovaniu mesta habsburskými vojskami. Pri
tom sa okrem mnohých gonzagovských umeleckých cenností navždy 
zničili aj početné Montevcrdiho operné rukopisy. Bolo to. ako pozna
menáva Red lieh .. jedinýkrát. čo jeho tvorbu zasiahol bič dobovej politi
ky. ako sa to tak často stávalo l lcin richovi Schiitzovi". ktorého život 
bol v protiklade k Montcvcrdimu vôbec .. plný vzrušujúcich politických 
momentov". a preto prebiehal ako pravý .. mikroskopický zrkadlový 
obraz epochy tridsaťročnej voj ny". 

Zdá sa. že Monteverdi mal voči cirkevným mocnostiam rovnako sta
bilný a uvoľnený vzťah ako voči svetskej moci. Viera a služba cirkvi boli 
pre neho samozrejmo;,ťou, tým skôr, že katolicizmus - i keď rcštaura
tívny- v obrane prot\ severskému protestantizmu využil dekoratívnu 
nádheru a emocionálne zvody umení pre svoj politicko-ideologický 
koncept, pričom umelcom zadával významné úlohy a poskytol im vývo
jové možnosti. Montcverdiho povolanie do chrámu San Marco v Be
nátkach podnietilo reorganizáciu spustnutých chrámových zborov a zno
vuzavedenie staršieho, prísne polyfonického štýlu a la Palestrina. On 
sám však ani vo svojich duchovných kladhách nepodriadil konzerva
tívnemu ideálu tzv. prima pratt ica, ale naplnil, ich afektmi presýtcným 
moderným duchom tzv . seconda prattica, štýlu monódie , zrodenej zo 
slova a sprevádzanej generálnym basom na pôde svetského, spo ločen
ského madrigalového umenia a nového hudobného divadla. Na túto to
leranciu, ktorú voči jeho kompozičným experimentom prcchovávala 
cirkev oveľa vcľkorysejšie ako páni Gonzagovci , odpovedal Monteve r
di neotrasiteľnou dôverou pokorného kresťana v spravodlivosť .,vyššej" 
politiky tejto in~ ti túcic dokonca aj vtedy, keď táto dôvera bola vystava-

Požiadavky dvora. ktoré ho kompozične 'yužili neraz at po o l..1 aJ vy
čerpanost i . slúžili takmer vý lučne feudá lnej s~baprezent?cii a priam 
nádherne márnotratnému estc tizovaniu dynastickeJ polt uky. V roku 
1608 napríklad usporiadali n iekoľko týždňov trvajúci skutočný operný 
festival pri príležitosti svadby mantovského následníka trónu Fr:mccsca 
Gonzagu so savoyskou princeznou . Mon teve rdi bol zodpovedny 111elen 
za celý bohato rozvetvený hudobný ceremoniál .. ale dodal popn rôz
nych iných skladbách aj vcl'kú tragickú operu An anna , ktora sa, až na 
slávne Lmnento žia! stratila a skvelý, satirickosvieži balet Tanec ne
poddajných. Zo~labený z nám ah tejto služby,. ktorá mu znemožnila 
.. byť pánom svojho času" (z pred hovoru k 5. km he madr~ga lov) a _opa
kovane dotknutý ponižovaniami zo strany vládnuceho ~OJ VOdu. utmhol 
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Monteverdi: L'Orfeo- osoby a obsadenie (prvotlač z r. 1609). 

sa v zápätí clo svojho rodného mesta Crcmony. Tak mer rok odmietal 
sp lniť vojvodov príkaz na okamžité znovuprcvzatie služobných povin
nostf. V decembri 1608 zaslal dvoru opravdi vú vyhrážku: .. Hovorím. ak 
si neodpočinicm od namáhavej práce s divadelnou hudbou, bude mať 
môj život krátke trvanie." Ale naznačil aj pravý dôvod svojho odmieta
vého postoja: .. Vaše Blahorodie , hovorím Vám, že šťas t i e. ktorého sa 
mi počas 19 rokov služby v Mantove dostalo. mi dodalo príčinu považo
vať ho za mne ncpriatclsky a nic priateľsky naklonené." Aj v nasledujú
cich rokoch, až po záhadne náh le prepustenie Montcverdiho, nechýbali 
rôzne intrigy, napätia a príkrosti -celkom odhliadnuc od mate riálnej 
núdze a úzko oh ran ičeného , hermetického pôsobenia uprostred feudál
nej márnotratnosti a umeleckej vystatovačnosti . ktoré nijako neprispeli 
k zlepšeniu sk ladateľovho postavenia. V roku 1612, s 25 ;,cudami vo 
vrecku ho ponechali na seba a vysotili do >lobody. ktorú asi uvítal až 
vtedy, keď ho k sebe povola la Benátska republika . 
Správnosť a dôslednosť biograf ricky prenikavého a sociá lnohistoricky 

symbolického prechodu Montcvcrdiho z hierarchicky prísnej viizby na 
dvorne-feudálny umelecký ri tuál k slobodnému tvorivému pohybu v 
najvyššej hudobnej funkcii Benátskej republiky bude zrejme iba v súvi
slosti so sk ladatcľovou kompozičnou aktivitou. Táto prebieha - nielen 
pri dodatočnom pozorovaní- pod diktátom presne vytýčeného a vedo· 
mc vyvinutého umeleckopolitického programu, vôle ísť za hudobným 
pokrokom, za modernosťou, pravdivosťou a individualizáciou. T ým, že 
sa dôsledne upíše práci o .. novú hudbu", o ktorej prevahe nad .,sta rou" 
je presvedčený, dokazuje , slovami Redlicha, .,ako si bol vedomý svoj
ho ojedinelého historického postavenia ako sprostredkovateľa medzi 
dvoma epochami. Po prvýkrát v dejinách hudby si tu veľké tvorivé indi
víduum uvedomí historickú ohraničenosť určitej štýlovej periódy." 

Toto vedomie sa týka prirodzene aj diferencovaného prístupu k hlav
ným hudobným žánrom, v ktorých sa stal Monteve rdi produktívny: mad
rigal, opera , cirkevná hudba ... Kým ako skladateľ madrigalov neustále 
smeroval k cieľu monodickcj kantáty a dramaticky pohnutého sólového 
spevu , oslobodeného od motetovej polyfónie; kým ako operný sklada-

td dm 1edol1unm 1 l\!ll'enu dramma p~1 11111,1ca 1 ~\penmentalnq ne· 
i>toty Florentskej camera ty a z improviwčnej atmo;,féry renc;unčncho 
intcrmédia do dramaturgicky uzavretej formy bcnátsk..:j opery- dostá· 
va majstrova li turgická "tVorba problematický aspekt priam nczmieritcl
ného štýlového protikladu , štýlovej dvojkofajno,ti , ktorá je ako ume
leckohistorický fenomén ojedinelá ... Ale práve toto komponovanie 
s .. posviitnými" konvcnóami prima prattica, onoho prísne polyfónnc· 
ho . lineá rne viazaného a vo výraze umierneného umenia. v ktorom 
.. hudba nebola slúžkou, ale pm) ou >lova", práve návrat k praktickým 
zvyklostiam zaužívaným už iba v rámci liturgickej hudby ;úča>nc odhalí 
odstup a poukazuje na to, o čo Montcvcrdimu vla;tnc i ~lo: 
o presadenie scconda prauica. o účinok hio,toricky dlho potlačovaných 
afektov . o umenie p;,ychologicky cxtremizovaného a súčasne zjemne
ného výkladu slov. o stile concitato. o vzru~enú a vzrušujúcu. dramatic· 
ky motivovanú , celú ~kálu ľudských citov uchvacujúcu hudbu. 

To je základ Monteverdiho odvážneho madrigalového štylu. ktor) 
rozhneval konzervatívnych kritikov typu hologn;,kého kanonika Gio
vanniho Mariiu Artusiho; je to aj vywctlenic skladatclovho revolučné· 
ho zásahu do ešte mladých raných dejín opery. Aj na tomto. vari naj
ctižiadostivejšom Montcvcrdiho poli p<hohnmti vyvinul >klada tel prin
cípy opravdivého kreslenia ľud;,kých charakte rov celkom >Hljskím 
spôsobom a - ak to bolo nutné - v ro1pore ., požiadavkami dvorních 
objednávatefov. Velmi poučný je li>t mantov'>kému št{llncmu kancelá
rovi Striggiovi, libcrtistovi Orfea. 7 roku 1616. Monteverdi s pmí~e· 
nec kou iróniou a nasledujúcimi argument mi odmicta sprostredkovanéže· 
la nic vojvodu , skomponovai .Ja volu maritim u": .. Neprajem si nič iné než 
v službách jeho Výsosti v~~onať nie.čo pouí.i tclné .. Preto _je 1~oja prv~ 
odpoveď tá. že som ochotny vykonal. čokofvek m1 )Cho vyso>t rozkázal 
ráči . Keď teda jeho Výsosť schváli kus. je to samozrejme prekrásne 
a vyhovuje môjmu vkusu. A keď chcete,. aby som povedal viac. horlivo 
uposlúchnem váš rozkaz, hoci viem. že moje slovť1 s(lncpodstat né. pre· 
tože som celkom bezvýznamnou o;ohou ... Dej '>a odohrúva pri mori. 
teda mimo mesta ... K tomu príde. že vetry majú spieval', 7cfýr) a ho· 
rcy. Ako môžem, vzácny panc. napoclobnii ve try. keď tieto pred"1 ne
hovoria? Ako nimi mám doja i srdcia? Ariad na ich dojala, lcho bola že· 
nou; dojala aj Orfea, pretože on bol mužom a nic vetrom. Melódie na· 
podobňujú seba- ale nic v reči -. ;,cha a sk učanie vetra. hliakanie mci. 
erdžanie koní atď .. ale ncnapodoMuj(l reč \ et rov, pretože tej niet. 'c· 
pociiujem prirodzené pohnútky na r07hodnutie . Ariadna ma primtila 
k opravdivému náreku . Orfeu;, k opravdivej modlitbe. c11em, kčomu 
ma podn ieti toto. Co teda chcete, vážený pa nc. čo móle hudba tu ')ha· 
viť?" Monteverdi ho pochybnO'>li oh;,ahujú ' kocke jeho celu hudobno· 
romantickú estetiku, estetiku '>econda prattica, ktorá >a dávno \lala Je· 
ho prvou. podstatnou, vla;,tnou praxou. Dominujú v nej kritéria ume· 
lcckej pravdy , zmyslovej vicrohodno>ti , vá~nivosti ludského afektu. Cl· 
tov ľudí. ktorí ich už viac neskrývajú. kton '>i uvcclomuju svoju osoh· 
nosť . V tom spočíva rozhodujúca časť ema ncipačnej myšlienky. na kto· 
rej ranomeštiacka spoločnost' budova la svoj u cestu k moci . Montevcr
diho zrieknutie sa manierizmu zlého libreta ncnkryto artikuluje aj od· 
mietnutic bezobsažnosti feudálneho rcprc7cntačného divadla. Tomu 
protipostavil na konci svojho života ako maják typ opery . ktorý pouká· 
zal do ďalekej budúcnosti meštiackej hudobnej drámy. a súčasne hol 
poznačený drastickou. kriticky rcflcktuj(lcou aktuálnosťou. na aku \a 

neskôr už sotva kto odvážil. Reč je o Korunovácii Poppcy, ktorú Mon
teverdi písal pre jedno z verejných. komerčne prevádzkovaných henát· 
skych operných divadiel. Tieto divadlá už nehol i re7crv;ícit na uk;íjanie
aristokratického vkusu, ale prvé kontaktne hody rôznych sociáln)ch 
vrstiev a obyčaj ného publika. Monteverdi mu predkladá kritické zrkad· 
lo: panorámu epochy, aká v skutočnmt i hola. bez toho. ab) ju od1u· 
dzoval. 

Vo svete tohto t akrečeno realistického diela nemá cno'>luž čo hladat. 
Šťastie má ten, kto sa drží mocných ; a moc má ten. kto ch) ll ~ta\lie za 
pačesy. Dielo odhaľuje feudálny mocenský apan\t v celej )Cho brutalite 
s machiavclistickým vládcom v čele. ktorý podľa ľuhm•ôlc a 7leJ nálad) 
rozhoduje a súdi, servilných dvoranov. kwrí ~ll vycvičení na hezJX1d· 
miencčné prijímanie rozkazov. štátneho filozofa ako mdlého. podla 
potreby odstranitclného figového listu a nakoniec niekoľkých oklama· 
ných. ktorí sú väzňami svojich rolí . To všetko síce ne holo známe vopc· 
rc, ale o to presnejšie a horšie v realite. Víťazom zostáva Poppca, ktorá 
prekročí všetky morálne konvencie. získa moc nad najmocnejš1mi ... 
Tu sa poukazuje na víťazstvo , ktoré je výsmechom všetkých spoločcn· 
ských pravidiel hry ... Poppca je veľký. mefistofelovský charakter, re
nesančný typ a individuálny model správania , ktoré o málo neskôr do
pomohlo k ... presadeniu meštiackeho konkurenčného boja. Aj ked 
Monteverdi o tom nič nevedel a jeho gcn i:ílna hudba urt ikulovala len 
hru vášní bez pretvárky. prináleží autor i dielo na stranu tých, ktoríp6-
sobili v zmysle kritického pozorovunia skutočnosti <l správnej historic
kej predtuchy. 
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