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Konzenatórium patrí iste k nl\ivýznamnej~ím ln~tltú ci ám na~ej kultúry, pretože
ako nl\istar~ie hudobné u člll~te má najviič
~iu zásluhu na úplnej profesionalizácii hu-

dobného života na Slm·ensku. V minulosti
lýchova v oblasti hudby vychádzala z rôzn)'Ch praktických, občas 1\i vel'mi úzko vymedzených kritérií. Hudobné ~kol y l"Znikali
najčastej §le pri chrámoch, ktoré mali úlohu
vychovávať dorast spevá kov, prípadne organistov a ln§trumcntalistov. Hudba sa vyučo
vala v minulých storočiach 1\i na stredných
školách, a le táto výučba bola skôr súčasťou
v~eobecncj vzdelanosti. Nemožno sa pritom
domnievať, že by bol spôsob hudobného
ndelávanla napríkJad v 17. st oročí nepremyslený alebo jednostranný. Práve naopak,
obsahom hudobnej výchovy bývala väč~ inou
lntegrujúca Informácia, vychádzajúca z
praktického výcviku na základe spievania
rôznych piesní, na čo nadväzovalo vyučova
nie hry na klávesových násh:ojoch a ďalej informácia o Inštrumentári a vysvetlenia základných pravidiel používania nástrojov.
Ako samozrejmá súčasť bola aj informácia o
spôsobe realizácie continua a vrchol ~t údia
obsahoval pokyny ku kompozičnej činnosti.
Ako podklad k tomuto môjmu tvrdeniu slúži
Speerov ~tvorlístok.
Žlal', táto integrita vo vyučovaní hudby sa
časom stratila, lebo hudobný život si nárokoval profilovanejšiu špecializáciu na základe rastu nárokov na in~trument á l n u hru.
Výsledkom bola výchova v a priori špecializovaných odboroch, ktorj'·ch zvládnutie si vyžadovalo stále rastúci st upeň technickej
prlpra\·e nosti. lstl", že táto dezintegrácia nepredstavovala ideálnu cestu k Parnasu, pod
tlakom prakt ických potrieb sa však stala
nutnosťou. Činnosť konzenatórU a konzer-
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vatoriáJna didaktika plynule nadviazala na
tento trend, ktorý Harnoncourt tak kritizuje na príklade Parížskeho konzenatória s
jeho úzko vymedzeným preferovaním niekedy mechanicky ponímaného in~trumentaliz
mu.
Vývoj bratislavského konzenatória bol
poznačený 1\J Inými, nielen historickými momentmi; ide hlame o postavenie škoiÝ v
rámci Iných smerov a odborov štúdia i o jej
zástoj v sústave ostatného školstva. Z hl'adiska obsahu štúdia mo zo strany zakJadatel'a školy Miloša Ruppeldta o snahu \'}'tvoriť ~tát nu školu podfa príkJadu českých a
inonárodných konzenatórlf, z hl'adlska or-

gani začného v~ak bola Hudobná ~kola pre
Slovensko - ako znel pôvodný oficiálny názov ústal'U - privátnou školou "spravovanou
Kuratóriom pozostávl\iúcim z umelcov a l'udí zo slovenskej vlády zaujíml\iúcich sa o
hudbu, zo slovenských umelcov a konečne
meccnášol"' (~. Hoza). Finančne (podl'a toho istého prameňa) bola dotovaná Ministerstvom financií, súkromníkmi a americkými
Slovákmi. Snaha o po~tátnenie ~ko ly a žiadoM o udelenie titulu konzenatória bola ,,
roku 1921 v Prahe zamietnutá, jediným
úspechom v snahe o emancipáciu bratislavského hudobného u čilišťa so školami tohto
typu v Čechách bolo priznanie oficiálneho
názvu školy Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko. K poštátneniu školy a teda i k zabezpečeniu jej základných existenč
ných podmienok došlo až po vytvorení samostatného tzv. S lovenského štátu 7. mlija
1941 a ústav bol premenovaný na ~tátne
konzenatórium.
~tátne konzenatórium sa líšilo od dnešného zásadne v tom, že v určitom zmysle stálo pomimo ostatných l'Zdelávacích Inštitúcií,
keďže ncspfňalo v zásade požiadavky tzv.
hlamej ~koly (Hauptschule), t.j. ln ~titúci e,
ktorá viedla svojich adeptov k spôsobilosti
pokračovať na vyšších školských útvaroch,
na univerzitách a pod. Vel'mi často sa stalo čo môžeme dokumentovať na príklade niektorých našich skladatel'ov, že pred alebo
popri štúdiu na konzenatóriu absolvovali
buď gymnázium alebo pedagogický ústav.
Postupne sa teda ukázalo, že vyučovanie na
hudobných školách si vyžaduje akési ucelenejšie štúdium, obsahujúce 1\J všeobecnovzdelávi\Júce predmety so záverečno u maturitnou skúškou, ktorá mala byť zárukou
erudovanosti 1\i na rovine všeobecného l'Zdelávania.
V čase, keď som začal vyučovať na konzer-

vatóriu (v roku 1955), začali reformujúcc
tendencie ,, oblasti hudobného školstva. Už
vtedy existovala špecializomná škola s názvom Vyššia hudobná škola, ktorej ciel'om
bolo kvalifiko,•ať učitel'ol' hudobných škôl.
Končila maturitou, oprávňujúcou k ďalšie
mu štúdiu na určitých typoch vysokých škôl,
napríklad hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK. Naopak, konzenatórium, kde sa
~t udova lo 7 rokov, dalo žiakom pemé základy v oblasti odboru, keďže sa však n ekon či lo
maturitou, neumožnilo im pokra čo,·ať na
vysokých školách univerzitného typu. Vyššia
hudobná škola teda ,, porol'naní s konzenatóriom zaručova la solídnejšiu Informovanosť v oblasti všeobecnej vzdelanosti, v úrovni Inštrumentálnej erudície však za ním zaostávala. V rámci spomínanej reformy preto
do~lo k postupnému zl účeniu týchto d,·och
t)pov stredn)·c h hudobných škôl, výsledkom
čoho bol zrod konzenatória ,, dnešnej podobe, t.j. tak odbornej ako i v~cobcc n ovzde lá
vacej ~koly, ~'Užil•ajúcej vj'•hody oboch spomínaných typov.
Nie všade je konzenatórium strednou
školou. U nás je to z dôvodu založenia Vysokej školy múzických umení v roku 1949, ako
dôsledku rastúcich profesionálnych požiadaviek na kvalifikované šp ičko,·é umelecké
kádre. Konzen·a tórium sa tak stalo strednou odbornou ~kolou, absoh·entl ktorej sú
odborne taktiež plne kvalifikovaní, i keď nie
na rovine určit é ho výberu špi čkových hráčov
či hudobníkov. Úlohu konzcnatória ako
strednej ~koly spfňl\iú v iných štátoch niekedy tzv. hudobné gymnáziá alebo učilištia,
poskytujúce ako u nás 1.ákladné štúdium
v~eobeenovzdelávacfch i odborných disciplín.
Možno povedať, že u nás existujúci model
takejto školy umožňuje ,·ornejší ,'}·ber po,·olania alebo ďa lšieho štúdia a nedeterminuje

a priori ,'}·s ledné zameranie absoh·c ntm·, urče ných buď na pedagogickú alebo na umeleckú dráhu.
Problémy dnc§ných čias, star a st upeň
rOZ\'Oja hudobnej kultúry, predovšctk)m
v~ak zástoj hudobnej kultúry,, r:\mci kultúry ako takej, l')'Žaduje mimoriadne vysokú
hladinu l'Šeobecncj n dclanosti. A to sa priamo týka nielen užšie ~pecializol-ancj profesie hudobníka, ale i adeptm· ~túdia na \)'Sokej škole umeleckého i tcoreticko-historického smeru. Tu v~ak treba pm·edať celkom
úprimne, že v pripra,·cnostl absoh·cntov
konzcnatória možno v plnení tejto požiadavky konštatovať ešte značné manká.
V žiadnom prípade by som z tohto stavu nt."vinil profesorov školy či spôsob vyučovania.
Podl'a môjho názoru treba opäť, dctailnej~ie a s prihliadnutím na potreby doby premyslieť náplň osnov ~túdia, ako i frek,·entovanosť niektorých predmeto\' a v neposlednom rade sa usilovať o Lévy S traussom požado,•anú rcpresfvnosť výchovy. Diferenciácia na hlavné a vcdl'l\išie predmety sa teoreticky v rámci štúdia vylu čova la už dá\'110,
duch hierarchizmu však prežíva dodnes. Domnievam sa, že okrem spomínaného dop{ňania osno'' treba byť čoraz náročnejší v
požadovaných vedomostiach, aby tieto pokračovali nielen pre každodenné potreby
profesie a ďalšie štúdium, ale v pnom rade
slúžili ako prostriedok l'iičšej kultivovanosti
profesionálne inak dobre pripravených hudobníkov. Úvaha o tých otázkach by sl pochopitcl'ne vyžadovala prinajmenšom osobitnú štúdiu, ak nic sympózium k týmto
problémom. Faktom však l napriek uvedeným náročnejším požiadavkám dneška zostáva, že konzenatórium spfňalo i ,, súčas
nosti spfňa mimoriadne dôležité miesto v
existencii a rozvoji našej kultúry a túto skutočnosť si radi pripomíname prálc dnes.
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Hudobné
kalendáriurn
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1. 12. 1709 narodil '18 t'rantišek xa,·er
Richter, česk~· skladatcl' a huslista, príslušník mannhcimskej
školy (zomrel 12. 9. 1789) 280. výročie
4. ll. 1919 zomrel František Augustin Urbánek, česk)• hudobný nakla·
dateJ' (nar. sa 24. 11. 1842) 70. výročie
5. 12. 1639 narodil sa Johann Christoph
Pezcl, nemecký skladatel' a '"Ý·
znamný hráč na clarine, jeho
diela boli obľúbené i na Slovensku (zomrel 13. IO. 1694 29!i. výročie) - 350. ''Ýročie
S. 12. 1899 narodil sa Boleslav Wo~to
wicz., pol'sk$· skladateľ, klavirista a pedagóg - 90. ''Ýročie
6. 12. 1929 narodil sa Nikolaus Hamon·
court, nemeck)• dirigent, violončelista a teoretik, špecializujúci sa na interpretáciu starej hudby - 60. \JTočie
ll. U. 1889 narodil sa Václav Stčpán, čes
ký skladatel', klavirista a teoretik (zomrel 24. ll. 1944 45. výr,) - 100. \JTOČÍe
14. 12. 1914 narodil !oa Július Lctňan, slovenský skladateľ, teoretik a organizátor hudobného života 75. výročie
15. 12. 1909 zomrel Frnncisco Tárrega,
španielsky gitarista a sklada·
teľ, z.akladatc ľ modernej španielskej gitaronj školy (nar. sa
21. ll. 1852) - 80. l'ŕročie
1939 zomrel Antonín Dra~ar, česki·
dh·adelný riaditeľ, po sma1i
O. Nedbala riuditcl' SND do
r. 1938 (nar. sa 8. ]. 1880) 50. výroč ie
16. 12. 1919 zomrel Luigi Ulica, taliansky
básnik, libretista viacerých
Pucciniho opier (Bohéma, To~
ca, Madame Butterfly) aj opier
in}·ch tal. skladateľOl' (nar. sa v
r. 1859) - 70. Vi·ročic
19. U . 1894 narodil sa Paul Des\au, nemecký skladateľ - 95. '"Ýročic
20. 12. 1909 narodil sa Vagn HoJmboe,
dánsky ~kladatcl', pedagóg a
kritik - HO. \ýročic
l. 12. 1834 na premiére frašky J. K. ľyla
Hdlovačka aneb Žádný hnb a
žádná rvačka z.aznela pn}· raz
pieseit Fnmti~ka Škroupa Kde
domov milj - 155. výročie
22. 12. 1874 narodil sa Franz Schmidt, ra·
kúsky skladatcl' a pedagóg,
bratisJa,ský rodák (zomrel
ll. 2. 1939) - 115. výročie
iZJ. 12. 1714 narodil sa Ranieri da C'allUbi·
gi, taliansky spiso\'atcľ a libretista, spoluh·orca Glucko,·ho
r«ormátorského snaženia v
opere (zomrel v júli 1795) .
275. \'}Točie
24. 12. 1824 narodil sa Peter Comclius, nemeck)· skladatel'. l'}'Znamný
predstavíte!' romantickej pies·
iw,•cj tvorby (zomrel 26. IO.
1874) - 165. '"Ýfočie
26. 12. 1969 zomrel Jii'í Slitr, český skladatel' a klavirista, spoluzaklada·
tel' divadla Semafor a jeden z
j eho hla\•ných protagonistm
(nar. sa 15. 2. 1924)- 20. \'}Točie
29. U. 1889 narodil sa Zdenčk Knittl, čes
k~· tenorista, režisér a libretista, pôsobiaci ako režisér i na
scéne SND - 100. ti'Točie
30. 12. 1859 narodil sa Josef Bohuslav
focrster, český skladateľ (zomrel 29. 5. 1951) - 130. v)ročic
30. 12. 1904 narodil sa Dmitrij Borism·ič
·
... Kabalevskij, suvietsky sklada·'
· ' teľ, pedagóg a organizátor, národný umelec ZSSR - 85. '"Ýro.čie
•
30. 12. 1944 zomrel Romain Rolland, fran·
cúzsky spisovateľ, autor mnoh}·ch esejí o hudbe ll, hudobníkoch minulosti i svojej doby
(nar. sa 29. l. 1866) - 45. výro-
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činnosti

SHS

Dňa 28. septembra 1989 sa konalo v Bra·
tislavc tretie celoslovenské zasadnutie komisie učitcl'ov ľudových škôl umenia pri
Slovenskej hudobnej spo ločnosti. Jeho hlavným bodom bolo obsahovo a organizačne zabezpečiť celoslovenské semináre pre uči·
tcľov tšu v 2. polroku školského roku
1989/1990 v Bratislave. Semináre pre učite
l'ov hry na jednotlivých hudobných nástrojoch, prípramého štúdia a hudobnej náuky
budú zamerané na novokoncipovaný obsah
vzdelávania celkove, ako aj na náplň tých tematických okruhov, ktoré sa učiteľom v súčasnosti javia ako najaktuálnejšie.
Ďalšou akciou pre členov SHS bola ex·
kurzia yybraných učitcl'ov hudobnej náuky z
tšu BratislaVY a Západoslovenského kraja
na Základnú školu v Olomouci s rozšíreným
vyučovaním hudobnej výchoyy dňa 22. novembra 1989.
Súčasné prioritné zameranie komisie na
semináre a exkurzie sl kladie za ciel' zvýšiť
informovanosť pedagógov tšU, umožniť
konfrontáciu metodických postupov a výsledkov vyučovacieho procesu, čo má v ko-

nečnom

dôsledku viesť k ďalšiemu zefektfl'·
a vyvolať podnety k tvorivej
práci s deťmi a mládežou na tomto type
škôl.
Pre svoju nasledujúcu činnosť komisia vytypovala ako ťažiskové tieto okruhy:
- skvalitňovať prácu učitel'ov tšu prostredníctvom seminárov a exkurzií v spolupráci
so školskou správou
- podiel'ať sa na príprave organizovania a
obsahového zamerania súťaží ESU
- sledovať starostUvosť o talentovaných žiakov ĽšU
- vykonávať výskumno-pcdagogjckú čin
ňovaniu výučby

nosť (zmapovať kvalifikovanosť učiteľov,
podnecovať

pedagógov k · publlkovaniu
svojich pedagogJckých skúseností v odborných novinách a časopisoch, sledovať
materiálno-technické vybavenie ESU aJ~
ho vplyv na efektímosť výučby a ďalšie).
Komisia tšu uvíta námety na. rozví,JanJe
jej ďalšej činnosti z radov učiteľov, predm~
tových komisií, pedagogJckých a umelec>
kých rád na tšu. Svoje podnety zasielajte
na adresu: Sekretariát SHS, Zochova ul.
č. l, 811 03 Bratislava.
Komisia ĽŠU pri SHS

VYHLÁSENIE PREDSEDU ZSSKU
Ako skladateľ a predseda Zväzu
slovenských skladateľov a koncertných umelcov chcem v týchto vážnych chvíl'ach vo vývoji našej sp~
ločnosti prejaviť plné pochopenie
pre manifestačné vystúpenie študentov, umelcov a všetkých zložiek
našej spoločnosti, ktoré chápem
ako prejav odhodlania presadzovať
obrodný proces v našej spoločnosti.
Odmietam polovičatosť kádrových
zmien, staviam sa za dôslednu m~
rálnu očistu strany a spoločnosti.

Vedúcu úlohu nemôže mať strana
zabezpečenú zákonom, ale musí si
ju získavať na základe svojho kreditu a schopnosti viesť spoločnosť.
Stavi~m sa za urýchlené zvolanie
mimoriadneho zjazdu KSČ a KSS s
tým, že by delegáti ljazdu mali byť
volení zo základných organizácií.
Spochybňujem schopnosť terajšieho ÚV KSČ a KSS realizovať úlohy,
ktoré na stranu kladie súčasná d~
ba. Som za dôsledný rozvoj demO:'
kratických princípov a za slobodné

voľby. Prihováram sa za možnosť
formulovať aktuálne · platformy a
špecifikovať ich v procese dialógu,

ako komunikácie rovného s rovným. Iba tak možno docieliť slobodný proces ljednocovania s~
ločnosti. Naša spoločnosť nie je
ochotná dať si ďalej komandovať a
dať sa stále poučovať. Som za rozvoj socialistického humanizmu a
za demokraciu.
IADISIAV BURLAS
25. 11.1989

STANOVISKO PREDSEDNÍCTVA ZSSKU
K SÚČASNEJ SITUÁCD
My, predstavitelia hudobného života - skladatelia vážnej a populárnej hudby, koncertní umelci , ntuzikológovia, hudobní kritici a publicisti, členovia Zväzu slovenských
skladateľov a koncertných umelcov
podporujeme požiadavky štrajkujúcich študentov a Vyhlásenie združenia Verejnosť proti násiliu zo dňa
22. novembra 1989. Kríza v našej

spoločnosti

si vyžaduje hlbokú a
pravdivú analýzu minulých rokov,
najmä obdobia r. 1968 a po ňom.
Nestotožňujeme sa s vyhláseniami vlád ČSSR , ČSR a SSR zo dňa
20. novembra 1989, ktoré nevyjad~
rujú .názory a presvedčenia nášho
ľudu. Rovnako nesúhlasíme so stanoviskom ministra kultúry SSR v
otvorenom liste a rozhovore, ktoré

neodrážajú skutočnú situáciu týchto
dní v myslení a konaní umeleckého
frontu. V plnom rozsahu sa pripájame a podporujeme stanoviská vyjadrené na aktíve umeleckých zvä·
zov dňa 24. novembra 1989.
Predsedníctvo Zväzu slovenských
skladateľov a koncertných umelcov
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Po redakčnej uzá' icrkc sme dostali
smutnú správn, že dňa 30. no,·embra t. r.
nečakan e zomrel popredný slm·enský
mulikológ - historik
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ŠKO Zilina jubilejne

~KO Žilina s dirigentom E. Fischerom na dnes už historickej fotografii, z čias začiatkov teSnfmka archfv HŽ

lesa.
Státny ko morný orchester Ž ili na prip ravil
pre oslavu 15. v ý ročia re prízu p rogramu ko n·
certu , s kto rým pred pätn ásti mi rokm i zača l
svoju aktivitu. A ž na sólistu sa tá to dramatu rgia zopakova la v Do me u menia Fatra 2. a
3. novem bra 1989 a teleso d irigoval bývalý
p rvý šé fdi rigent telesa Eduard Fische r .
A ko úvodná skladba odznela Ko morná
partita Georga Philippa Telema nna , ktorú zo
šiestic h partít pre ľu bovol'n ý melo dický nástroj so sprievodom če mba l a zostavil a pre
obsadenie SKO zinštrume ntoval E. Fische r.
Pri výbere sa o rie ntova l na najatrak tívnejšie
ča s ti a na základe pohybového i náladového
kontrastu ich pospájal. Vytvoril tak ú č inný.
efe ktný sled . navysc vďačn ý p re hráčov v po·
skytovan í poče t n ýc h možností upl a tniť sa só·
listicky pra kt ic ky všetkým nástrojovým skup iná m . Cyklus je uzatvore ný variač n ou menuctovou ča s ťou . vďač n ý m prídavkovým
č ís lo m na vystúpeniach te lesa. Do konca
októ bra t.r. Ko morná part ita odzne la na d om ácich i zah ra ničných vystúpen iac h SKO v
56 re p rízach . V tol'kokrát overe nom a inte r·
prc t ač n c zažitom opuse sa mo hli hr áč i sústrediť na d o ko nalé zvu kové vypracovanie a muzika ntské do tvára nie.
Spo mie nky op. 25 pre 5 dychovýc h nástrojov a s l áčikový orc hester (v o riginá lnom obsad e ní) od ná r. umelca J á na C ikkera pred·
stavu jú takisto jcder1 z naj frekve ntovanejších
opusov žilinské ho o rc hestra (65 repríz). Aj
v to mto pr ípade sa koncentrácia h r áčov moh·
la o rie n t ova ť na w hľadnen i e detailov. na cit·
livé fo rm ovan ie zvukového parame tra . na
plasticitu fráz. ú činné klenutie o blúkov.
vrúcnu spcv no~ ť . ktorá na jm ä v ča~ti Molto
mode ra to mala s u gc~ t ív n y a podman ivý cito·
vý úč inok. Ušľach t i l os ť a s pev n osť domi novala naj m ä v ~ó l ov ýc h vstupoch ll . čs ti (o .i.
krásne sólo n a uty. ale aj ďal š íc h i n~ tr u m c n
tov). Bolo to podan ie. ktoré jem ným zvukovým rúc ho m . u š ľac h tilos ťo u výrazu a inten·
zívno u tvo rivou iskro u (zásluh a d irige nt a) si
nutne muselo z ís kafposl uchäča.
V spolupráci so SKO a s dirigentom Fische rom ako h o sť vystúpil sólista SF klavirista Mariá n L3(}Šanský. Na vysokej profesionálnej úrovn i stvárnil Mozartov Klavírny
koncert d mol {KV 466). Jediným krit izova-

t eľ n ý m momentom tohto predvedenia bola
kvalita vyb ité ho Pctrofa, ktorý mal s(>lista k
dispo zícii . Ž ili na , a ko hostiteľ Pre hliadky
sl ovcn s k č ho konce rtné ho ume n ia by si ve ru
zaslúžila kva litne jší nástroj s bo ha tším a rzenálom zvu kovo-fa re bné ho spektra! Mo hlo
len imponuj tko zapôsobiť, a ko sa sólista to uto ha ndicapujúcou sit uácio u ne nechal vyvi esť
z rovnováhy a do inte rpretácie dokázal v l oži ť
všetky pa ra me tre svoj ho umeleckého majstrovstva. Jeho prístu p k tomuto Mozar tovmu opusu sa zame ral na zdô raz ňova ni e dra·
matických čŕ t . čo sa premie talo výrazne aj do
zvukového stvárne nia . V synchrón ii s týmto
záme ro m fo rmoval Lapšanský aj kantilé nu
Romance (2. čas ť) . kde z m ä kč ujúcc po rta·
me ntá (ta k to h ráva väčši n a in te rp re tov) nahradi l staccatami. T echn ická strá nka výkonu
bola suve ré nne zvlád nutá. bez kazov. agogi·
ka striedma, držanie tcmpovcj te ti vy bolo
pevne v rukách sólistu . A j úroveň o rchestrál·
ne ho vypr acovania niesla peča ť starostlivej
cize lé rskej práce Ed ua rd a Fische ra . Do ko n·
ca aj ch úlostivé synkopy v úvode prvej čas ti
mali z re t e ľn ú a rtikuláciu . spo ľa h li vé technické i dynamic ké vypracovanie.
Z do m ácich zdroj ov sa ako sólistka pred stavila prof. žilinské ho Konzervatór ia Marta
Singer ová-Filková, ktorá s polu úči n kovala pri
čemb a l e (continuo) v Telemannovi ale výraznejšie možnosti pre upla tne n ie jej poskytoval
part obligátne ho klav íra v Sinfoniette La J olla pre komorný orcheste r a kla vír od Bohusla va Martinu . Aj v tom to záve rečnom č ís le
veče ra výrazne vystúpili do popred ia re prezentatívne črty dirigcntovho tvorivého ruko·
p isu . Zre t eľ n é te mat ické nástupy. vybrúsené
sprevádzajúce hlasy. p lynu lé. p rirodzené klenuté oblt1ky o pu ncova né tvorivým za uj a tím .
iskr ivým vzle tom . To. čí m o rc heste r najviac
počas celé ho večera uptllaval. bola ú rove ň
zvukovej strá nky inte rpre tácie. Ako by bol
di rigent n a čiera ! z inej zvukovo-fa rebne j pale ty jasných . pástc lových . hodvábnyc h odtie•i ov.
Slávnostný ko ncert bol skvelo u vizitkou
mé t . kto ré SKO dosia ho l. ale by mal vždy. i!j
pr i me nej slávnostných prflcžitostiach - preze nt ova ť.

VLADIMiR é t ž i K

Slávnostné pódium

1

IŽ

V ko nce rtnej ~ll l c Sloven\kc j fi lharmón ie
uspo riadalo Ko nze rvatóriu m v Brati~l av e
l l . novem bra slávnostn ý konce rt pr i pr íležitosti 70. výročia za lože nia ústavu. Dramaturgia podujatia umož1ioval a prczc nt<íciu viacc·
rýc h telies. ktorých ex iste ncia vych ádza z po·
sla nia to hto ústavu : výsledky pedagogickej
pníce v individu álnej vý učbe repreze ntoval je·
de n sólista . D os ť nezvyklé holo prizvanie v í ťa
za Beethovenovej s úťa že z Hradca nad Mora·
vicí - pos l uc h äča AMU Vilé ma Valkouna ako
hosťujúce h o ~ól iMu Koncertu pre klavír a o r·
chcstc r č. 3 c mol. op. 37 Ludwiga van Beethove na.
Do histó rie sa Konzervatórium v Bratisla·
ve o .i. zapí~a l o o živením tradície \ ežov~·ch
t ru bačov. ktorých vy~t úpenia v l ct n~·ch mesiacoch sa stali je din eč n ou atrakciou slove n·
skej metropoly . Staťeta vede nia Fa nfá rového
súboru Konzervatória v Bratisla ve, kto rý v
mnohých para me troch i na tomto pod ujatí
na viace rých úse koc h pred nllšanej sk ladby
dosiaho l p ria m profesio n;íln u (mwe(l. prevzal Michal Galo1•ec. Fanf;írový súbor o tvoril
slávno stný konce rt Akade m ickj•mi fanfá ra mi
ná r. u melca Eugena Suchoiía . absolventa a
d l h oročné h o taj omn íka tejlll ~ k o l y. Suc ho riova hymnil:k;í piese1i Aká si mi kdsna poskyt la pr i e~ t o r na odha le nie techn ických i
prednesovýl'11 n HlŽIHl~ I Í Mieša né ho z boru
konze rl'a tória, k t or~· 1•edie Dušan Bill. V spoluprúl'i so S~· rnfo n ic k~· m orchestrom Konzer·
l'a tória pod ta ktol'kou Adolfa V~· k~·d a l a uvie-

dol zbor (za osobnej ú čast i býva lé ho. viacročn é h o pedagóga LIStavu) opus národného
umelca Jána C ikkera Poc'hod povstalcov.
Tak a ko zbor prezradil m uzikalitu svojich
č lenov i kvali tné pedagogické ved e nie. i pri
h re sym fo n ické ho orchestra sm e mohli po su·ch n ú ť rad tale ntovaných hráčov. budúcich
č l e n ov našich o rchestrov. Kvalit u p red náša·
ných sól u m nohých (n ajmii d re ve ných dychových nástrojov) moho l závid i eť nejed e n
slovenský pro fesionálny súbor.
J ediným só listom . ktorý hájil fa rby a výsledky ind ivid uálnej pedagogickej práce na
ústave bol tale ntova n ý. muziká lny a odvážny
basista Dali bor J e nis z triedy Z la tice Livoro·
vej. So Symfo nickým o rchestrom Ko nzervatória na pozoru hodnej ú rovni predn iesol áriu
Galické ho z Borodinovej opery Knieža Igor.
Vždy poteší. k e ď spoznávame ďa l š í pe rspektívny z rej me cxport u ~c h op n ý tale nt. Zaujal
niele n dispoz ícia mi hlasu . d obrým škole n ím .
ale aj sc h op n o s ťou p re n ik n llť d o podsta ty
diela . p recítiť ho a s minim{llnymi zábranami
ho v l ož iť do p red nesu .
Zd ~í sa . že pri zva nie h o sťuj t1 cc ho sólistu d o
Beethovenovho 3. klavír neho koncertu op. 37
malo sy m bolizovať neodškricpitcl'ný podie l
čes k ýc h hudobn íkov a pedagógov p ri budovaní z;íkladov slove nskej profcsio nälncj h ud·
by na bývalej Hudo bnej a dra ma tickej akadé mii - prcdc hod kyni d nešné ho Konzcrvató·
ria v Bratislave. Vilé m Valkoun je typom
~pofa h li vé ho. vyrovnané ho inte rpreta. ktorý

ŠFK v októbri
S mimo riadnym záujmom očakávalo košic·
ké publikum na prvom októbrovom koncerte
SFK vystúpenie maďarského a nsá mblu Capella Savaria , ktorého repertoár zmobilizoval
najmä tých , ktorých záujem sa s ústrecľuje práve
na skladme/'ský odkaz 17. - 18. storočia. Existencia tohto súboru je pomeme krátka, iba
osem rokov, čo má - pocl/'a predvedeného výkomt - reálny dopad na sam otnú interpreiáciu
barokovej literatúry, na jej realizáciu z hľadis
ka ideálnej (nie autentickej) zvukovej pudoby.
Táto s/ránka stí boru bola sfce k ultivovaná a in/Onačne vyvátená, avšak u poslucháča l ' neza·
nechala dojem Liplnosii, čo moi no vysveiiiľ i
Iým , že jeho umelecký vedúci Pál Németh ešle
s1ále hľadá vlasmtí imerpretačntí OSIIOI'II. Základ/Iý problém súboru sa prejavil najmä v
schopnosti jemnejších dynamických diferenciácií (tie stí však problémové i pri renomovanejšfch telesách), čo vyšlo na povrch pri snahe
o p lynuhí výslavbu gradácií. a to najmä l ' záveroch, kde pre po1rebné vysiuplíovwtie chýbal
ul dosiatočný pries1or.
M acľars kf umelci si pre svoje vystúpenie.
k toré nasledovalo po brmislavskom, prichysmli Sinfoniu in C a Koncert pr e dve tlauty a
orchester A. Vivaldiho (sólista mi boli Pál Ném eth a Má ria Zádori), Tafelmusik L č . l a
Suitu e mol G . Ph . Telema nna . Tieto diela
rámcovali Missu sole mnis p re so pr á n a konce r tný orga n J>antaleona Roškovského , k10rá
svojfm dramaturgickým prEnosom vyvátila
imerpretačný handicap celého večera.

Na ďalšom koncerte sa predsw vil orchester
Komornej opery s dirigentom Mar iá nom Vac hom a to m onotemmicky zameran_Ým pro·
gramom, v ktorého titule figurovalo dielo W .
A. Mozarta . Komo rná opera, ako naše najmladšie hudobno-dramatick é teleso. je ešte
s1ále v období svojho formovania a pri k oncertnej p rodukcii mat no hovoriť i o hľadaní
vlasm ého profilu. Sporadické verejné koncerty (odhliadnuc od bohmej opemej prevádzky)
neposkytli ešte čas ani priestor na stabiliz áciu
repertoártt a snád' ani na skutočn ú h ráčsku
konsolidáciu telesa, ktorého gros /voria m ladí
umelci.
·
Predohru k opere Mitr ida te Re di Ponto
KV 87, k torá je dielom 1 4-ročn ého skladate·

/'a , predviedol orchester svitne v potrebnom
zvukovom i výrazovom tvare- 111 i M. Vach v
sebe nezaprel rutinovaného spevohem ého dirigem a. Sólistk a SND - Eva Seniglová p redniesla sólový part v matete Exsulta te j ubila te
KV 165. Jej imerpretácia síce akcento vala
kompozičné kvality moteta, ale !tlbkou prepracovanosti hudob ného detailu a jemnosťou
celého pradiva hlasov vyznela prfliš umelo.
Celá skladba, vrátane sp evného hlasu. sa svojou dy namickou škálou obmedzila na mini·
má/ne kontrasty medzi mf-mp (at na výnim ku dvoch momentov) . Nep riaznivým vplyvom bola powat ená aj Sym fónia č. 40 g mol
KV 550, ktorú sme si ul akosi zvykli v podaní
špičkov,Ých orchestrov prijfmat' v ríplne dok a·
na/ej interpretácii. Snáď práve z tohto dôvodu
sme pristupovali kritickej.fie k jej koncepcii,
ktorá bola na jednej strane premyslená, s p otrebnou dávkou výrazu i stavby celku. ale pre
poslucháčov bolo veľmi ťatké odpú tať sa od
niektorých m šivýclt vply vov (intonaóté výkyvy. frázovanie. k olektfvne cftenie hrátov).

sa pokorne s k lá ň a p red a u torom . nep re h á ňa
a ncpresadzuje svoj individ uálny vk lad. Snaží sa d rža ť v tlzadf. no plne rešpektuje požiad avky a uto ra klade né na sólistu . Má .ma čn é
technic ké d ispozície. širo kú pale tu dyna mických prostriedkov a nesporný m lad istvý elá n .
ktorý d o káže zna m e nite ovlád a ť . l k eď scm· ta m prebleskuje tvorivý te mperame nt . pô·
sobí to sym paticky a irnpo nujúco. Súhra s o r·
chcstro m bola bez prob lé mov. i k e ď nie kto ré

Martin Benka - Ex libris

Dirigent Marián Vach.
S nímka archív HŽ

ktoré nie vidy kOill'enovali neklitdnému duch tt
symfónie.
·
Za vrcholný záiitok m otno oznaéit'posledný recenzovaný koncert, ktorého prowgonis·
1om bola miesto pôvodne ohláseného Stámeho komomého orchestra ti/ina .. zaskakujú·
ca" domáca Státna fil harmóni:1 Košice. Program prvej polovice 1 •ečera bol ::osta1•ený z
diel, ktoré nie srí frekl•entol'ané l ' dramalllr·
gických plánoch .l ymfonick_ýc/t telies (predo·
h ra R . Wagnera k operám Rienzi, Loh engrin
a Majstr i speváci norimberskí). Bola to 1•o ľba
programová, pretože SFK našutdovala Wagnerove diela cielitvedome pre z almmic'né turné a tie/O tvoria v stíčasnosti dominanlll jej repertoáru. Orchester vydal zo seba maximum
a dirigent zaslú žilý umelec Bystrík Režucha
(ktorý bol k ltosťovaniu priz vaný prakticky
.. v hodine dvanástej" ) mohol SI'Oju dômyselntí koncepciu uplatni( v ideálnej podobe. Jeho
nev~'edné muzikantské dano~ti zoltlitd!ÍOI'(tfi
Wagnerovu typicky no1·oromanticktí fakuíru.
so zreteľo m IW prísnu m oth•icktí prácu. na
dynamickú šírk u. ktorou akceniOI'al realizáciu ul'edených predohier. V dm/tej éas1i koncertu sme si l')'počttli Musorgského O brázky z
výsta vy v inštr umentácii M . Ravela, ktoré sú
efektným číslom I'Šetk_Í'ch orche~trOI'. Režu·
citovo na.ftudovrmie malo 1•ýraznú gradáciu. l '
k10rej sa kontríry nosných melodických
prvkov rozoz nievali do .(irokej pale1y farieb,
do celej plejády nálad. l ' ktor.Í'ch dirigemova
skúsená mka vyzdvihla fragmenty. ktoré vz á·
pätí stáli l ' slu žbách celkovej koncepcie. Celý
koncert malmimoriadmt tírOI'ťiÍ, s111íd' jednu
z najlep.5íclt l ' poslednom období. na čom
majú zásluhu najmii filharmonici svoj fm pre·
cízne a osobnosme plne zaangaí OI'aným našwdovaním.
J ÚLI A UUKOVINSKÁ

medzih ry napr. fuga to vo finúlc ~a nic d o~t a·
vyda ril i a artikuläcia tém bola potom
d osť rozm azaná. Možno kon šta tova ť . že cel·
ková úrov e ň orc h e~trál n e h o ~pri evod u ncdo·
siahla a ž také kvality ako v o~tatných častia c h
programu .
Naj fre kventova nejším t clc~om na to mto
podujatí bo l Symfonický o rchester konze r vatória, k'orý ved ie a pripravi l Adolf Vykydal.
Je mu bola zvc rcmí aj če~t n á úlo ha zavŕš iť
program slávnostné ho poduja tia interprc tá·
ciou 8. sym fó nie G dur opus 88 Antonína
Dvofáka . Ak zohl'ad níme s kuto č no ~ t. že sme
počúva li žiacky o rc h c~ t c r . musíme pr i z n ať.
že viaceré úseky symfónie zneli veľmi pekne
a v príkladncj symbióze viacerých kompo·
nc ntov. ktoré sa podieľajú na vý~lcd n ej umeleckej kvalite . Azda viac ovhídan;í v~b u ~ n m ť
dirigenta . prcmictajúca sa aj do zvukovej
podoby by hola vý~ lcdo k vy~t upň o' ala ešte
viac. V každom pr ípade vO:.ak 1emit<Í. plno·
krvn<i hudba si zhkala \ rdcia poče tn ých po·
sl u c h áčov (prízem ie Koncertnej ~ i cne SF bolo plné). ktorí prinút ili tclc\o zopakovať a ko
prídavok 3. ča~ i diela.
Po s l ávno~tnom "'lupe Fanf;\rového ,(!bo·
ru ko nze rvatória na úvod večera r iaditel: Peter Oswald zhod notil v krá tkom príhovore
v)•zna m a I)Osla nie školy a vyzdvihol jej zásluhy i vklad všetkých generácií pedagógov ústa·
vu pre rozvoj slovenskej hudobnej kultúry
i celkového profi lu Konzervatória v Br a tislave. S účas ne udelil zlaté pamätné m edai l~· ú stavu b~• va l ým poslu c háčom - zasl. umelcovi
M UDr. Gustávovi Pappovi a ná r . umelcovi
O ndrej o1•i Malachovském u.
toč n e

-Vé-

The 29th Street Saxopbon e Quartet

~1'4ti1t41'ski

U%e%o1'i Uni
začia t kom

Ancu P arghel z Rumunska.

Snímka P. Španko

Jubilej ný 15. ročn í k Bratislavských d žezo,·ých dni (20. 22. októbra 1989 v Parku kultúry a oddychu) opäť na plnil slovenskú metro po lu džezom a zavďa č il ~a tak v plnej miere práve priazmvcom hudby . k torí na naplne nie svojich ..ch úťok "
musia praviddne caka ť dva n á~ť tllhých mesiacov. Džezový životo pis nášho mesta bez stäleho Memvé ho klubu je okrem už
ne od mys lit eľ n ej ok tôhrove j festivalovej prehliadky veľmi strohý na 7au jímavé údaje. Istou t oht o mč nou výnimkou boli osame lé snahy džezového a k tivi~tu Jozefa .. Doda" Sošoku. kto ré
sa pre mietli do úspešnej ko nce rtnej 'polupráce s reprezenta ntkou európskeho dieLOvého organu Barbaro u Dennerlein
z NDR v Dome RO I-1. l'i americkou ~p e väčk o u Lindou Sharrock a je j rakúskym manželom Wo lfgangom Puschnigom
v Slove nskej fi lhar mó nii poča s Brati, lavs kých hudobn)'ch slávn o~tí . BOD teda n aďal ej ZO'>távajú llázou pútnika Petra Lipu
na ce l oročneJ dže7o' ej púš ti nášho hudoborého života. v ktorom predstava pravide lných dLezových poduj atí zostáva na
(rrovni fatamorgá ny. Ako o bstáli BDD '89 v jesennom džezovom kalendári popri varšavsko m .Jau Jamboree (jeho 3 1. roč
ník sa us kutoč nil 26. - 29 . o któhra n medzi h osťa mi boli na pr.
Art Ulakey a J an Mese ngers. Mieha<;l Brecker. Urszula Du<lli ak a ďal\í ) . vynikaj úcich samost.,,ných koncertoch R aya
Ch arlesa l . novembra a Michae la Breckera o deň neskô r
v Z ja7dOVCJ s;ílc pražs k~h o Paláca kultúry, či absolútno m
vrcho le t oh t oroč n ej ~ezó n y v nám do~ t upnom svete a j e di n eč
nom umeleckom z(tžit ku ..~k ý poskywl americký džezový géni u~ M ile~ Davis 16 . novembra. ke ď na svojom turné po západ oeu r op~l..ych metropo liíčh :,.ť evy n ec h a l Budape š ť ako j edno
z ' ýznamn)ch CQillicr eu róp~ c ho koncertného a kultúrneho
dian ia'>
·
Po m i nul oročnej a b~c n c ii bi g-bandového te~esa a výrazn~j
spev;íckej o'obno\ti \ i mo hli opiit' prís ť na svoje priaznivci vcľ
ko kapelové ho Lvul..u . ale a j d žezo vé ho vokálu a klasického
blues . Potešitcfn} je núvrat k výrrrLnejšej prezentácii d o máceho diezu. ktorú podpori la v p re~ t áv kových vystúpeniach prehli adka \lovenského džezu. Na hla\ nom festivalovo m pódiu
S pol oče n ;,kej sály PKO nás re preze ntovali ostravská skupina
T u tu s vedúci m ah ráčo mn a kl;ívesových nástrojoch Borisom Urbánkom , Adriena 8artoSová so skupinou Seat, Kontraband
~ vedúcim . klavrri,to m. dirigento m a s kladateľom Milanom
Svobodom a T rio Emila Viklického ~ Michaelom C liftonom
z liSA za bicími ná-.trojmi. O lrspd nej ú ča s ti reprezem antov
dormiccj džezovej 'cény wcd č r aj porovnanie hudobnej koncepcie a celkovej p resvedči vo<>! i medzi dvoma podobnými fes tivalovým i tcle\<un i - český m Ko ntra ba ndom a pol'ským súborom Young P<mer - ktoré vyznieva v prospech če s k os lo ve n 
sl..é ho d.lczu. A 1<1 po ~ tr;í p ke hudo bnej zručnosti a profesio n<ilnej h ráčskej kval it y jedno tl i' ých čl e nov . umeleckej pôsobivo-. ti. a le aj nápadi to-.ti pr iliehavej l..o ncertnej show . akll Kontraband prezentoval v ko mpozrci<ích M. Svobodu (napr. Je n
ta k dál a d'a l\ich). č1 M. Kuh úíka (Létající kobe rec) s istou
d ávkou <;a rl..a11n u a humornej n a d ~ ;í lky . Vedúci pol'ského súboru KrLyszt oť Popd. vych;ídza vo S\'ojich sk ladbách z harmolodickej koncepcre O . Cole mana. pričom dôraz kladie na rytmicl..(r tloiku. ako to do kume ntuje na pr. kompoäcia s nátvorn Principles m plyvncná hudobnými ideami Princa. ktorý
ča~to poníma skupr nu ako mohutný rytmický a pulzujúci stroj.
Na pnck prok lamova n)·rn snah;ím o vytvoren ie novej a od lišnej džczm ej koncepcie si myslfrn . i c You ng Power zostáva
viac v oblasti kon,·c nč né h o jazz- ťunku . naviac poznamenanej
man icrrfmom a ex pr e~ív nou urne lo u .;tylizáciou. vrátane sólo\ l' ho spenr Jorgo'a Skolia,a.
V rol.. u 198-l<,me privítali Ro nalda Shannona Jacksona, jedného 7 najvý111arnnej~ích repreze ntantov harrnolodickej koncepcie. Na to h toroč n ých BDD sme hostili ďal šie veľké m eno
'l ohla\ti prív ržcncm tohto hudobného princípu O rnctte Cotemana ( HARmony- harmónia. MOvement - pohyb. meLODY melódia). So \YOjou skupino u Blues Experience sa bratisla, ském u pu blil..u predstavi l ame rický skladate ľ. gitarista a
spcv<ík Jame .,Blood" Ulmcr (J . Tacuma- basová gitara aG.
(;. Wc~to n - bicie nastroje). Oproti svo jim hviezdnym časom

80-tych rokov, keď sa sta li džezovými bestsellermi
rockom ovplyvnené LP platne Free Lancing, Black Rock, či
No Wave , dostávajúce v reči hudobnej publicistiky označenie
ako punk jazz, fake jazz, free fu nk , no wave a ďa lšie , predviedol J . 8. U lmer súčasný repertoár. ktorý sa - ako napovedá samotný názov jeho skupiny, výraznejšie odvoláva na bluesové
ko rene . Na druhej s trane však str atil do značnej miery svoju
n a l i eh avosť, expresív n osť a strhujúci efekt zapríč ine n ý pôvodným rockovým nábojo m. JBU uviedol jednu z ciest , ako sa súčasný moderný d žez vyrovnáva bluesovou tradíciou.
Naopak- pôsobivé a neodolatefné klasické blues prezentoval americk ý bluesman Louis iana Red žijúci v Európe , ktorý
ani vo vlastných skladbách nezaprel spoluprácu s Muddy Watersom v roku 1949 , o čo m svedčí nielen jeho blues s názvom
Tribute To Muddy W ate rs, ale aj skladby Woodoo Woman ,
Memphis Blues, Funky Town a ďal š ie . Louisiana R ed vytvoril
strhu júcu koncerntú atmosféru , jeho či sté , klasické blues vyvolalo nadšenie a potvrdilo n ielen svoje významné postavenie
vo svetovom hudobno m vývoji , ale aj to , že neprestáva byť inšpiráciou do budúcnosti . O rganizátorom patrí uznanie i vďaka
za sprostredkova nie stretnutia s jedným z neodolatefných
a či s t ých pra meňov svetového blues.
Blues je tiež fenoménom prestupujúcim tvorbu ďal šie ho amerického džezového velikána. O r ganista Jack MeDu IT so svojím
swingujúcim Quintetom (J. M. DuiT - Hammond, A. Bealssaxofón , M. WhltOeld -gitara, J . Lambert- spev a R. Petschauer ) po tvrdil oprávn enosť svoj ho významného postavenia ,

So saxofó novým kvartetom sm e sa v rámci bratislavskej džc·
zovej prehliadky nestretli prvý r az . V pamäti máme vystúpenie
komorného združenia dychových nástrojov ltchy Fingers
z Veľkej Británie. K tohtoročný m ume leckým vrcholom zasa
patrilo vystúpenie amerického súboru T he 29th Street Saxo·
phone Quartet: Bobby Watson a Ed Jackson - altsaxofóny,
Rlch Rothenberg - tenorsaxofón , Jim Ha rtog - barytónsaxo·
fón. Ich rep(!rtoár postavený prevažne n a vlastných kompozíciách , v ktorých sa výraznejšie orientujú na džezovú tradfciu.
prezentovanú výso tne s účasným spôsobom , evokuje výraz
e legantného štýlu New Yo rk City s miernym i názvukmi funky.
Kvarteto džezových vo kalistiek uviedla na BOD '89 Pascal
von Wroblewsky so skupinou Bajazzo z NDR , speváčk a s bohatými hlasovými možnosťami , zname nitou speváckou technikou , citlivou džezovou artikuláciou a adekvátnym rytmickým
cítením. Adriena Barto~vá so skupinou Seat potvrdila svoje
postavenie prvej dám y slovenského džezu , pričom v skladbách
gitaristu Juraj a Buriana i svojich tlmočil a vzťah k rozmanitým
hudobným prameňom s vôňa mi pentato nálnej exotiky a podmanivým odkazom ženských speváckych osobnosti typu Kate
Bush , ale bo Sade. Predstavu Rumunska s totožňovanú s obrazom upírov a Transylvánskych Álp uviedla na pravú mieru výborná Anca Pa rghel s kla,•iristom Mircea Tiberianom , speváč
ka s p rejavom pripomínajúcim interpret áciu štýlu Belly Carter
a Jeannie Lee. Prevažne pôvodný repertoár dokumentoval. že
Rumunsko v oblasti džezu nie je osamelým ostrovom, že džez
otvára jeho hranice sm ero m do Európy i do sveta.

Louisiana Red z USA.
Snímky J. Uhllarlk
Domáca reprezentácia -Adriena Barto~vá
aké zastáva na svetovej hudobnej scéne už od čias svojho prvého a úspešného pro fi lo.vého alb umu Brother J ack . Podobne
ako u J . Smitha je pozoruhodným momentom v jeho organovej hre práve vedenie originálnej basovej línie . ktoré
J . Mc Du ff uplatňuje vo vlastných kompozíciách (napr. Jimmi's Smith Thank a ďal š ích), ale aj v známych džezových štandardoch typu Round Midnight Th. Morrka. či Night In Tunesia
O. Oi llespieho.
Americká gitaristka nemeckého pôvodu Leni Stern sa predstavi la hrou v štýle fusion s moderne pretavenými prvkami :
bc-bopovej tradície a so skupinou , v k torej viac ako hlavná
pro tagonistka upútal jej spo luhráč, gi tarista Wayne Kantz. Je
treba povedať. že gitara oveľa viac .sed í m anželovi L. Stern Michaelovi Sternovi. ktorého sme privftali na BOD pred dvoma
rok mi v skupine M. Breckera .. .

Speváckym O lympom toh toročn ých Bratislavských džezo·
vých d ní sa stalo vystúpenie Tria americkej vok alistky Cassan·
dry Wilson (Rod Williams - klavír, Kevin Harris- bass a Mark
Johnson- bicie nástroje). Cassandra Wi lson zahájila svoje bratislavské vystúpenie obligátno u s kladbou No Good-Time Fai·
ries , s ktorou už zauj ala na albume Steve Colemana Motherland Pulse , znamenajúcom jej prvé výraznejšie presadenie.
Spevá č k a b.e zch ybne vládne svojím skve lým nástrojom. ktorý
tlmočí odkaz d žezovej tradície v nanajvýš vkusnom a sviežom
balení, originálnym spôsobom pracuje s melodickou frázou
každej jednotlivej p iesne , vytvárajúc v sólach i tutti pasážach
nenapodobiteľný tó n , využívajúc a kontrolujúc expresívny
rozsah vlastných hlasových možností. V jej prezentáci i má
každá pieseň ako kvet vo vefkoryso darovanej kytici svoju vôňu, vytváranú pružnou silou speváčkin ho hlasu. Verme. že ta·
kých to vônf sa dočkáme aj na budúcich _ ročn íkoch Bratislav- Il'~
ských džezových dní.
BRANISIAVSLY~KO J1LJ

Hovoríme s predsedom medzinárodnej poroty, zástupcom U fredaktora
mavnej redakcie hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave Hanušom
Domanským.
Medzinárodná rozhlasová súťaž Prix musi·
cai de Radio Brno patrí medzi významné po·
dujatia, každorocne sa tu stretávajú zástup·
covia rozhlasových stanic, aby prezentovali
výsledky svojej tvorivej programovej práce v
oblasti hudobno-vzdelávacfch, hudobno-spra·
vodajských a publicistických relácii. Ide o
ojedinelé medzinárodné- podujatie, ktoré má
mimoriadny význam pre rozvoj rozhlasoyej
tvQrby. Aká bola tohtorocná účasť na súťaži
a čo je jej poslaním?
Na t o htoročnej sú ťaži sa v hlavnej časti hudobno-vzdelávacích re lácii zú častn ilo 16 rozhlasových staníc z 9 európskych kraj ín
a zámoria. D esaťčlenn á medzinárodná porota si vypoču l a takmer 16 hodín rozhlasových
hudobno-slovných relácií na tému Sk l adateľ,
dielo, interpret: Poslaním súťaže okrem tvorivej konfrontácie programovej práce je súčasne akt ívna propagácia našej rozhlasovej
hudobnej tvorby v zah ra ni č í , podpora medzinárodnej programovej výmeny a výmeny
'tvorivých skúseností, hľadanie nových pod-

netov pre prezentáciu vážnej hudby v rozhlasovom vy~ i e l a ní.
Podľa akých kritérif sa relácie posudzovali?
- Relácie sme posudzova li po d ľa štyroch
základných krité rií: dramaturgické využitie
témy, s po l očen s k ý a estetický účinok , špecific k osť rozhl asového spracovania, zvuková a
tech nická kvalita relácie. Vzhľad o m na to, že
téma bola dost a točn e široká a poskytovala
sk u toč ne veľké možnosti rôzno rodých prístupov k jej spracovaniu , bolo zauj ímavé a pouč n é sl edova ť, ako ktorá rozhlasová stanica
alebo autor, či redakto r tieto možnosti využili. V súťaž i to hto typu je nesmie rne dôležitá
stavba a fo rma relácie, voľba výrazových
prostriedkov. Stretli sme sa s t ra dičn e ponímanými reláciami, ktoré predstavujú striedanie textu a hudby, no objavili sa aj mode rné
prístupy a zložitejšie formy. ako napríklad
rozhlasové kompozície a ffč re a nechýbali ani
experime ntálne prístupy v prezentácii hudobnej problematiky.
Mož nosť poznať a porovnávat' ako sa to robi u nás a vo svete je iste vel'kou Inšpiráciou
a obohatením vlastných skúsenosti v rozhlasovej práci: V čom vidíte ďalši prfnos tejto
sút'aže?
- Osobne si na tejro s úťaži vážim to, že
Prix rnusical de Radio Brno sa stala ozajstnou školou rozhlasovej práce, že prináša a
poskytuje v sústredenej podobe množstvo
podnetov a príklado v na možnosti rozvoja
estetickej výchovy prostrednfctvo m rozhlasu. D ruhým nie menej dôležitým faktom sú
získané informácie o vývoji hudby vo svete.
Cez túto súťaž márne p rílež itosť poz n á va ť nové sk lada teľské a i nte rpre t ačn é osobnosti
a t ď. V tomto roku napríklad relácia rozhlasu
Riga predstavila tvorbu vynikajúceho lotyš. ského skladateľa P. Vaska, experimentálnu
hudobnú tvorbu mladej po ľskej sk l adat e ľky
B. Zielióskej prezentoval rozhlas Varšava .
Mali srne m ožnosť oboz n ám i ť sa s hudobnou
kultúrou Nového Zélandu , so súčasn ým hudobným vývojom a tvorbou v NSR, Juhoslávii, ZSSR atď. Na druhej strane mimo riadne
zaujímavé boli aj relácie, ktoré za centrum
pozornosti zvolili inte rpreta, napríklad ru-

rtuó

Radoslav ~dina.

HŽ

Snímka I. Grossmann

Radoslav Š~ina (nar. 1%0) patri k našej najmladšej generá·
eli interpretov. V rokoch 1976-82 študoval na Konzervatóriu
v KromUiži u Miloslava Gajdoša, v rokoch 1982-86 na VŠMU
v Bratislave u Karola Illeka a J ozefa Podhoranského, u ktorého
v súčasnosti pokračuje v štúdiu formou umeleckej ašpira ntúry.
Už počas bratislavských štúdii pôsobil v Cappelle Ist ropolitana,
od roku 1983 tiež v súbore Musica aeterna a v roku 1988 nastú·
pil do Slovenského komorného orchestra.
Kto mal rozhodujúci vplyv na vaše sólistické ambicie?
- V prvom rade prof. M. Gajdoš. Je s ku točným fa natikom
pre kontrabasovú hru. Udržiava kontakty so za hraničím. po·
riada súťaže , na ktoré chodia zahraniční študenti i pedagógovia , vychoval veľa kvalitných hráčov pre české orchestre a komorné súbory či školstvo. Druhý významný vplyv na m ňa mal
Karol !liek. Učil na VŠMU externe - vedľa práce v SF - a mal
veľké skúsenosti. Pomáhal mi aj ako čl ovek. O d Illeka som načerpa l veľa nielen z hľad i sk a i nte rpretačn ej praxe. ale aj nejednu životnú pravdu - o vzťahu k hudbe , k hudobníkom
a tď...
Pri takom zriedkavom sóllstickom nástroji, akým j e kontrabas, sa často vynárajú otázky o dostatku pôvodnej , netranskri·
bovanej literatúry.

Snímka R. Polák

HanuJ Domanský.
munský rozh las Bu k ureš ť pripome nul legendárnu oso bnosť klavi ristu Dinu Lipatiho.
Moskovský rozhlas prostred níctvo m laureáta
medzinárodnej súťaže P . l. Caj kovského klaviristu Michaila Pletneva predstavil menej
známu klavírnu tvorbu P. l. Cajkovského,
berlínsky rozhlas Stimme der DDR prezen·
toval nedávno objavené a reštaurované
sklad by C. F. E. Bacha. Zahra ni čn ! partne ri
moh li zas spozn ať čes kú a slovenskú tvorbu,
napríklad sk l adateľov M . Jštvana , B. Marti·
nú, Z. Lukáša, V . Kubič ku a l. Zeljenku .
Je známe, že Cs. rozhlas v Bratislave j e
pravidelným úča stníkom sút'aže, zfskal na nej
v minulosti viacero oceneni, patr i medzi zú·
častnenýc h , ktorých relácie prinášajú vždy
čosi nové, progresfvne v rozhlasovej praxi ...
-Som rád, že aj te nto raz bola naša re lácia
ocenená a patrila k tým, o ktorých sa v kuloároch hovorilo s rešpektom, to však nezname·

-Naposledy sa touto témou údaj ne zaoberali po mojo m vystúpení na ka rlovarskom Mladom pódi u '89 kritici , kto rl
vzniesli o tázku , prečo hrám transkripcie. Žiaľ, musel som odcestovať, tak som nestihol obj asniť a obháji ť fa kt , že na tomto
koncerte- a nielen na ňom - transkribované sklad by nezazneli. .. Kontrabas má dostatok pôvodnej sólistickej literatúry.
Ko nkrétne pochybnosti na spomínanej prehliadke vznikli pri
die le G . Bo ttesiniho , kto rý je .. Paganinirn kontrabasu". Tento
taliansky dirigent 19. sto ročia - dirigoval napríklad A idu pri
otvorení Suezského prieplavu a patril k verdiovským dirigentom l. kategórie- hral, po dľa uchovaných správ, cez prestáv·
ky ope rných predstave ní ko ntrabasové va riácie na známe
operné témy. Sám napísal vera skladieb pre svoj ob ľúbe n ý nástroj. Sú v nich zakliate všetky technické fin esy ko ntrabasovej
hry. Tohto roku je 100 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti sa v októbri koná v Parme veľká medzinárodná sú ťaž
v hre na kontrabase, kto rá je dedikovaná jeho pamiatke. A le
osobnosti v oblasti kontrabasovej literatúry sme mali aj u nás.
V roku 1779 boli v kapele arcibiskupa Battyányi ho v Bratisla·
ve (pracovala pod vedením A . Z imme rmanna) dvaja ko ntrabasisti vyni kajúcej úrovne - Kämpfe r a Spcrger. Dnes ich považujeme za najväčš íc h ko ntrabasistov svojej do by ... Sperger
zanechal 17 sólových ko ncertov, l trojkoncert a veľa komo rnej lite ratúry pre ko ntrabas. Materiály z jeho kompozičn ej po·
zostalosti sú v súčasnosti v Schwerine {NDR). Tam sa našiel aj
Zimmermannov kontrabasový ko ncert. Rád by som tieto diela
hudobníkov bratislavské ho regiónu naštudo val a uviedol znovu do povedomia- č i už na ko ncertnom pódiu , alebo- prípad·
ne - na gramoplatniach OPUS-u.
V uplynulej sezóne ste veľakrát hrali Koncert pre kontrabas,
sláčiky a basso continuo D dur od českého skladateľa druhej
polovice 18. storocia Karla Kohouta. Bola to slovenská premlé·
ra.. Odvtedy toto dielo - v spolupráci s SKO - zaznelo úspešne
aj " NSR. Po koncerte v Kiele, kde SKO úč inkoval v lete v rám·
ci S. rocnfka medziná rodného hudobného festivalu v Schleswig·
-Holsteine, napísal W. Richter , kritik novfn Flensbíirger Tage·
blatt o.i. tieto slová: " V Kohoutovom koncerte boli dodržané
požiadavky 18. storocia - origina lita a zdržanlivosť súčasn e .
Extrémne vysoké polohy vyžadovali od kontrabasistu súboru
R. Šašinu virtuóznu techniku, ktorú znamenite, majstrovsky
zvládol. Zvuk kontrabasu, ktorý sa vypäl až do výškových po·
lôh huslí, j e priam hodvábny."
- Od februárovej pre miéry diela (23. a 24. 2.) na slovenskom pódiu som sk utočne hral Kohoutov koncer t viackrát a vždy s pekným ohlasom. To ma povzbudzuje. H ra ť totiž ako
sólista vedľa riadneho úväzku v SKO vyžaduje - samozrej me
- zvýšené úsilie a 100 percentnú prípravu na každ ý kole ktívny
výko n. Má m tento súbor rád , rovnako ako prácu v ňom . Kaž·
dý orchester je však kole ktívnou snahou po vyslovení inter·
pre t ačné ho názoru svojho umeleckého vedúceho. a sólo dovoľuje ind ividuálny prejav a výraz. Preto ma lá ka ...
Hovorili sme dosia ľ o obdobi klasicizmu v súvislosti s vašim
nástroj om. Aké sú možnosti inšpirácii v Iných štýlových epo·
chách?
- I tu je bohatý výber. Vrátim sa však ešte ku klasicizmu.
Prečo bol v to mto obdo bí ve ľk ý záujem o ko mponovanie a hru
na kontrabase? Súviselo to u rč i te aj s kvintako rdálnyrn ostrunenfm nástroja, čo um ožňo v a lo in terpretovi. aby hral vo veľkej
škäle hudobno-technických prostriedkov klasicizmu. Vznikli
desiatky koncertov od Haydna. Di ttersdorfa, Vaňhal a. Spe rgera, Stamica, Pichla, Hoffme istra a i. W. A. Mozart tiež využil
, kontrabas v Árii pre bas. ko ntrabas a sláčiky KV 591. Toto
dielo som mal mož n osť spoluin terpre tovať v Rakúsku
s Cappello u Istropolitano u a Heinzom Holečkom a v SND
s Cameratou Slovacou a Petrom Mikulášom. Zaujímavé diela
sú tiež z tzv . pražskej ko ntrabasovej školy. ktorá vznikla za-

ná. že sa uspokoj íme a nebudeme

ďalej h ľa

da ť.

Aké boli konečné výsledky?
- Prvú cenu získal lo tyšský rozhlas Riga za
mimoriadne pôsobivú reláciu pod názvom
O SIJIUtno m optimistovi, druhú cenu Cs. rozhlas Brno za reláciu Melódia sa zrodila, dve
tretie ceny boli udelené Všezväzovému rozhlasu Moskva za reláciu Michail Plet nev cesta k Caj kovskému a Cs. rozhlas Bratislava
za reláciu S k ladate ľ - dielo - in terpre t, ktorej
autoro m je V . Ku b i čka. V kategórii spravodajských a publicistických relácií zfskal pri
neudelenf l . a 3. ceny druhú cenu rozh las
NDR za reláciu Riickerovo če m ba lo .
Pre každý nový rocník je vyhJásená nová
téma. Poznáme tému na budúci rok?
Áno a bude určite zaujfmavá a príťažlivá.
Je to téma Hudba a príroda.
-mj-

čiatkom 19. storočia- s(avisela so za ložen ím pražského kon·
zervató ria a tu najšími pedagógmi , resp. odchova ncami školy,
kto rí tiež sami ko mponovali. Aj z o kruhu českých maj~trov sú
hodnotné diela, ku ktorým by som sa rád obrátil v bl!zkcj budúcnosti - či je to od kaz Františka Simandla . ktorý pôsobil vo
Viedni, alebo Františka Gregoru - žil v Písku ... Aj iné štýlové
epochy súvisia s vývojo m nástroja. V romantizme vzn ikol kontrabas ostrunený v kvartách - používa sa podnes. Ten už neumožňov al prezentáciu takým veľkolepým spôsobom ako
v kl asicizme. Využíval sa viac ako nástroj orchestrálny . Výnimko u bol iba spomínaný Talian G. Bottesin i. Až v 60-tych
ro koch nášho storočia sa začal a sólistická renesancia kontrabasu , a to v takej miere, že bežne vstupuje do koncertného života. Pre kontrabas sa poriadajú aj medzinárodné interpret ač né
súťaže -v U SA je ich nie koľko, v Európe sú najznámejšie na
Isle of Man vo Veľkej Británii, v Ženeve, Mníchove. Markneukirchene, v Ríme, te raz v Parme a tď.
Vaše plány?
· - Zač n e m me nšou bilanciou: viackrát som hral na koncertoch ZSSKU v Bratislave. Brne. Prahe, dvakrát som ú č in koval
v Cs. televízii , a to so Spergerovou Sonátou pre violone (t.j .
klasický kontrabas) a v i ol onče l o a Kasáciami pre sólový kontrabas, flautu . violu a dva lesné rohy od Jozefa Mannla. Okrem spoluúči n kovania so Slovenským komorným orc h e~trom
v spom ínano m Kohoutovom koncerte som ho tiež hral s Dám-

A. T. A. Hoffmann: Karikatúra kontrabasistu Deii'Occa

skym komorným o rchestrom. Mám za sebou Prehliadku mladých ko ncertných umlecov v Tre n čian skych Tepliciach roku
1987 a Mladé pódium roku 1989 v Karlových Varoch. Tu bolo
pre mň a vystúpenie zv l ášť po tešiteľn é. lebo po uvedení ~ k l ad
by Bottesiniho a Sonáty pre ko ntrabas od J. Gahéra prišiel za
mno u ostravský skl ad a teľ Eduard Dŕízga a sľúb i l mi napísať
skladbu. Zo slovenských sk l ada teľov som pre miérova! už spome nutú Gahérovu sonátu a skladbu V. Rusóa. Mám manuskripty diel Dittersdorfa, Hoffmeistra, Pichla a Zimmermanna
-postupne by som ich chcel n aš tu dovať a uviesi. resp. nahr a ť .
Pripravila: TERÉZIA URSfNYOV Á

Pretniéra
s otáznikotn
Po ned ávnej košickej premiére Rusalky siahla po to mto o bD vorákovom diele i ope ra DJGT v Banskej Bystrici.
Po vzhliadnutí J.a 2. premiéry (20. a 2 1. IO.) sa však záko nite
natíska otázka, č i drama turgická vo ľ ba bola v to mto prípade
n aj šťa stnej ši a. Na jedn<::j strane - po dľa vedenia divadla - síce
aj tento titul rieši pre súbor ex i s te n čn e dôležitú o tázku výpomocí (orchestrálni hrá či a vokáln i só listi) z Košíc a Bratislavy,
ktoré maj(a die lo v repertoári , a z h ľa di sk a do padu u radového
pos luc há ča sa zrejme Rusalka spája s ideálnou predstavou
plného divad la. Na d ruhej strane jJ! však všeobecne známe,
aký bohatý svet sa skrýva v jej pa rtitúre, aké vysoké umelecké
a p rofesio nálne nároky kladie Dvofák na d irigenta, orchester
a sólistov a v neposledno m rade i na inscenáto rov. Ak sa teda
umelecké vedenie banskobystrickej opery napriek všeobecne
známe mu ncutešenému stavu súbo ru predsa len rozhodlo pre
tento titul, vedome riskovalo umeleckú úroveň výsledného tvaru a vzalo tak za ň pln(a zod povedn osť . Je pravda , že
i v ume ní môžeme niekedy - na základe spätnej kontroly konš ta t ovať platnos ť hesla .,risk je zisk". Ak sme teda vyslovili
tvrd enie, že vedenie DJGT v prípade Rusalky riskovalo , pokúsme sa s p~itne od h a dnúť, s a ko u miero u úspešnosti.
Je zjavné, že argume nt výpomocí v prípade Rusa lky - tak
ako sme ju počuli na oboch premiérach - neobstojí. Zvuk
a výkon orchestra totiž zďa l e ka nezodpovedal požiadavkám
klade ným na profesionálne zvlád nutie tejto partitúry. V prípade j ednotl ivých hráčov (najmä zo sláčikpvej a dychovcí sekcie
- zvl áš ť výraznej u Dvo fáka) treba h ovo ri ť o e lemen tárnom,
technickom nevzládnutí partu , čí m poče t int on ač n ých a r ytmických prehreškov pre kro čil mieru únosnosti, t.j . počúva teľ
nosti . Za týchto okolností nemožno očakávať súhru celku . vyrovna n osť jedno tlivých nástrojových skupín a už vôbec nemožno hovo ri ť o d etailne j práci na dynamike , farbe. výraie.
Navyše dirigent, zasl. um . M. Smíd , zvolil ne(amcrnc pomalé
tempo , č ím ešte viac oslabil vnútorné napätie a o hrozil súdržnosť skladby ako celku . K to mu všetkému treba prirátať nezladený orchester (!) a rozladenú harfu v úlohe ch a rakte ri začn é
ho sólového nástroja. Predpok ladám , že n a zn ače n ý výkon je
vo veľ k ej mie re odrazom ned isciplinovanosti hráčov: z o rchestriska bo lo neraz poč u ť vravu , majite lia plechov zrejme usúdili, že najvhodnejším okamiho m p re vyfuko vanie slín z nástroja je piano a potknut í sa o struny nástroja - poch opi t e ľne mimo part itúry - bolo až-až. Tesne pred príchodo m dirigenta teda v n ajväčšo m tichu - sme si mali dokonca m ožnos ť vypočuť
bleskový dychársky dialóg - úvodný motív Lco ncavallových
Komedian tov - a to by si veru nik nedovolil ani pri p ro me nádno m koncerte.
Je len na škodu veci, že nedostatky orchestrálneho podkladu opery dos t atoč ne nevyvážili ani ostatné hudobné zložky.
I pri maximálnom zohľad n e ní nepriaznivých podmienok ,
v ktorých súbor pracuje, nemo žno to l e rova ť výkon. aký podal
v Rusalke zbo r: nepresné int o n ač n é a rytmické nástupy, nevyrÓvnané hlasové skupiny, falo šné znenie - môže sa zbor dopu s tiť ešte viacerých elementárnych chýb? A to sa deje v čase ,
ked y sa 11ašc najvyspele jšie amatérske telesá vracajú s vavrínľúbe no m

V novembri r.r. pri príležirosri
40. výročia CĽR k nám po rridsiarich rokoch UlOVIl zavíralo čín ske
rradičn é s'-t:clwanské divadlo, aby
na viacerých scénach našej republiky p rezenrova/o scénické umenie
juhozápadnej sromiliónovej t:fnsk ej provincie S'-t:clwan. Divadlo
t cltuan-(ii je jediným reprezenUtrívnym re/esom rohro dmhu. Bolo
založené v roku 1955 a jeho profil
od rejro doby form ujú srarí majsrri,
vynikajúci herci srrednej generácie
a najlepšf absolve111i Divadelnej
akadémie t:clwan-(ii. krorí spolu s
dramawrgami, režisérmi, lwdobníkmi a výrvamíkmi na jednej sr rane zachovávajú rradície rohro umenia. ale zárove11 sa snažia o jeho
roz1•íjanie a inováciu.
S ' -čclwanské divadlo je jedno u z
regionálnych foriem. kroré p okračujú " dáFnej a skvelej tradícii čín
skeho národného scénického umenia. ktoré sa z at:alo wváraľ v 18.

sroročí.

mi zo zahrani č ných s úťaží a neraz s poluú činkújú na vysokej
umeleckej úrovn i s kvalitnými profesionálnymi telesami.
A napokon otázka sólových výko nov. V úlohe Rusalky sa
p redstavil a mladá M. Tomanová. Jej svetlý, nie príliš obje mný
sop rá n bol čas to p rekrytý zvukom orchestra a v l . dej stve ho
okrem dirigenta ne rešpektoval ani režisér - <:asi. um . B. Kriška. k eď nechal sólistku dlhý čas spi eva ť v pozadí. Tom anová je
istejšia vo výškach, menej pre sve dčiv á v strednej polo he.
Z hľa di ska hereckého stvárne nia som u ne j postrád a! vlastný
názor . spe váč ka sa plne sústredila iba na hudobnú strán ku.
Zjavne skúsenejšia Z . Mato ušková (ostravský zásko k za chorú
A . Stopkovú) zaujala naopak hereckým stvárnením , pekne jej
znela stred ná po lo ha , vážne ťa ž kos ti má vo väčšej dynamike a
výškach, tento ha ndicap však pome rne úspešne vyrovnávala
pia nami (i vo výškach) . Výko n J. Zem ku v úlohe Princa nemôžem ho dn otiť ináč než známko u n edosta t očn ý, hosťujúci
J . Ábel sa snažil tak po hereckej a ko i speváckej stránke , domnievam sa však, že z hľadi s ka jeho dramatickejšie znejúceho
hl asu nie je najvhodnej ším typom pre rolu Princa. Za svojím
.umeleckým zenitom je u ž zjavne zasl. um . S. Babjak , o to presvcd č ivej ší m Vod níko m bol M. Doboš, kto rý sýtym a preteple ným hlasom dokázal vyja driť všetky výrazové "zá kutia" tejto
basovej úlo hy. T . Brummero vá vsadila v úlo he Ježibaby na
svoj nic vždy kontrolovaný hutný fond, B . Lenhardová sa snažila hl asovú opo trebova no sť za kryť výrazným dramatickým
p oňatím. Kň až n o u bola technicky ncspôsobil á M. Murgašová
a herecky suveré nna A . Dvorská-Gallová. Pod o bne, ako pri
hodno te ní košickej inscenácie , musím konšt a t ovať - v tomto
pr!pade s výnimkou Dobošovho Vo dníka -, že herecky i voká lne najpríjcmncjšou bola dvojica Hájnik - Kuchárik v podaní P. Schne idera a V. Krpatovej pri prvej pre miére, po merne
dobre sa týchto úloh zhostili však i druhý veče r D. Párkanyi
(škoda, že pri spievaní necháva ve ľa ako by na náhodu, čí m jeho prejav v niektorých miestach pôsobí teme r neškolene)
a A . Drenková. V úlohe Lovca zlyhal M . Schenka (spieval
pod tó nom) , spevácky celkom su verénne zvládol túto barytónovú úlo hu basista R. Rusnák . A napoko n n ie ko ľko slov o lesných žienkach (prvý veče r O. Hromadová , B. Fresserová
a F. Krč m á riková , druhý zasl. um . J . Vašicová , opäť B. Fressc rová a D . Kunková) : ak nechceme , aby o pera úplne stratila
u diváka vážnosť, musí byť vek , režijné vedenie i kostýmovanie týchto postáv v súlade s ich chara kterom a libre to m , a čo
sa týka prvej požiadavky, i v sú lade s našou fantáziou a diváckou skúse nos ťou . Ak sólistka spieva o svojej bielej nôžkc
(o význame zdrobneliny tohto slova radšej po mlčím) a je obleče n á v zelenom triko te , to je silná káva už i na rozprávku.
Predstava o ženskom "krásno m tielku" je dnes už do stat oč n e
presná aj u školo povinných detí. ..
Popri o rchestri , zbo ru a sólistoch spoluúč in kova l na vedení
o pe ry (podľa bulletinu) i balet opery DJGT: v l. a 3. d ejstve
to boli scénu vhodne doplňajúce lesné žienky a dvaja pomocníci Ježibaby, v 2. dej stve plesoví hostia. Žiaľ, profesio nálne
pôsobil iba sólový výstup tanečn é ho páru v plesovej scéne, pohyby ostaných čl e nov baletu možno označ iť za ta nec len s veľ
ko u dávkou fantázie .
S načrtnuto u hudobno u úrov ňou die la plne ko rešpondovalo
i scénické (A . Votava) a režijné riešenie . V prvo m pr!pade išlo
o pokus o nie vžd y vkusnú štylizáciu (Jcžibabin d o m če k . jazero. zámok) , bez výraznej šieho zo hľad n e nia deja (najmä príchody a od chody ú činkujúcich) - v tomto zmysle zvlášť rušivo pôsobila zámocká font ána , prístupová cesta Vo dníka
v 2. dejstve. Pochopitcrne , nechýbala ani troj farebne svietiaca

Nadviazalo na štyri hlavné
hudobno-dramatické šrýly roz vinuté vo vtedajšej CEne ale zárove11
t:erpalo i z domáceho prosrreclia, z
ludovej hudobnej, piwlovej, p ohy bovej a výtvarnej ku/rúry provincie. Najrozsiahlejšitt t:asľ repertoáru rvoria diela ce/o vet:em é i jednoakrové, hrané v troch hudob ných
šrýloch . Program, s ktorým t:fnski
umelci vystúpili u nás . z nich predstavil dva: v orchesrri (6-7 lwdobníkov) kao-šchiang prevládajú bicie nástroje a spolu so sprievodným
viachlasom má mnoho dramatických a esrerických funkciE (rlmot:f
vnútorné pocity a myšlienky p ostáv. p opisuje armosféru dramatick ého prostredia a pod.). V orchesrri rclum-t:chiang je okrem iných
i typický bicf násrroj z darľo vého
dreva a husle pan-cl1u. Illu/ba znie
v priebehu celých jednorlivých ritulov. v našom ponímaní má charakter dramaricky výraznej at expre-

sfvnej scénick ej hudby, ale na
mno hých miestach slút i i ako hudobný podklad k songom hercov.
Crnske divadlo je známe všeS/ranný m herecrvom : pracuje s hovoreným , dek/amovaným i spievaným slovom , tanetnou palllom fmou a s prvkami akrobacie a klauniády, ale ro vnako ako vo všetkých
osrmných f ormách t fnskeho tradit:ného divadla sú javiskové posravy
srván íované hercami a herečkami
šryroch srálych ry p ov a herecká p oS((Iva vzniká zvládnutím vo nkajšieho prejavu daného vzorca: herec
vychádza z hotových vonkajšfch
znakov (vokálnych , pohybových,
geslicko-mimických , aj z výrvarného riešqlia scénickej masky), ((lk
ako ich vy/Varili generácie pred
ním . Tréning herca zat:fna už v
detstve, kedy si osvojuje rakro fixovaný výrazový komplex kaž dej
jednorlivej hereckej posta vy. Poslava je na javisku iba dem o nšrrovaná, herec sa s ňou celkom nesrorožlíuje. V p ovahe t:fnskeho herecrva
je predvádzal' nápadné afekty a cito vé sravy ostenwr fvne, expresfvne
a divadelne čo najútinnejšie. Výnimot:né emócie a exrarické sravy sa
predvádzajú zvlášrnymi p ózami,
gestami a mimikou - sú teda nápadne viz ualizované. Emocionálne napätie a dynamická pohybo vá
akcia t asro vyústi do zmeravenej
pózy jedného ti viacerých hercov.
Napriek tomu, že t:fnske tradit:né divadlo pósobf na Európana
prinajmenšom exoricky a iba v nepatmej miere je v 1Iom schopný postihnú!' symboliku a význam jednotlivých p ohybov a gesr, vysrúpenie divadla échuan -ľii bolo pre
mnohých nepochybne veľkým zážitkom.
-jd(Spracované po dla programu
a D. Ka/vodovej)

a semafó r pripomínaj úca palica Ježibaby (v Košiciach svietila
iba če rven o) a zelené svetielko na hlave Ru salky-bludičky
v závere diela. Jediným výraznejším scénickým nápadoll) bolo
využitie zvlneného látkového materiálu, zdvihnut ím ktorého
sa v úvo de diela akoby odkryl svet n eskutočn e a analogicky
v závere všetko pochoval.
R ežisér bol síce vo ve ľk ej mie re handicapova ný scénou . no
i tak ve ľa he reckých a kcií pôsobilo náhodne a nelogicky (ak
náhodou o logiku išlo , zostala predo mnou i po dvoch predstaveniach skve le utajená) . Domnievam sa , že i pri rozprávke
musí ex istovať logika v konan í postáv. Rušivo napríklad pôsobí, ak Ježibaba vojde do svojho príbytku v ľavej prednej čast i
scé ny a vzápätí vyjde z opač n ej strany spoza javiska, ak zboristi - plcsovf hostia sa od vracajú od ,.chladnej" Rusalky opačne
- iba telom , tvárami na ňu ďa l ej hľadia (a to ide o jednu z mála
ich reakcií , in áč stoja a tvária sa úplne indiferentne). ak nic je
vôbec jasné , kto koho , ked y a prečo poč uj e , resp. nepočuje:
prečo napr. Vodníka , vynorivšieho sa medzi plesovými hosťa
mi a spievajúceho svoj e glancn umero n ik n e poč uj e , ani Rusalka , ktorá vša k s ním za tých istých scénických okolností
onedlho vedie dialóg? Podobný ré bus musí divák zv lád nu ť
i v závere opery, kedy stoj í Rusa lk a-blud i čka Princovi za
chrbtom a pýta sa, č i ju pozná , pri čo m Princ ju po hľadom hladá kdesi na rampe či balkó ne (podľa obsadenia), aby sa nato
(rovnako ako v Ko šiciach) odplazi l naveky do jazera.
Co dodať na záver? Myslím , že Rusa lka - okrem dôsledkov
uvedených v úvode recenzie- je ďa l š ím a do sta toč n e vážnym
dôvodom na to , aby sme sa spol oč n e seriózne zamysleli nad
stavom našej hudobnej kult úry , konečne sa prestali opájať len
jej špi čk ový mi prejavmi a zača li si ju vš ím ať v celej šírke (či
hlbke?) a potom sa pokúsili p resne defin ova ť jej m ic~to v spol očn os t i a prij ali konkré tne a stavu (kultúry, nie ekonomiky!)
primerané o patreni a. Aby sa už nikdy nestalo , že premiéra súboru v jeho jubilejnej tridsiatej sezóne sko n čí umeleckým fiasko m.

POZNÁMKA
Pri príležitosti nádtevy Banskej Bystrice som požiadal
o rozhovor pre ná§ časopis riaditeľa DJGT PaedDr. Vojtecha
Didiho. Podnetom k rozhovoru bolo v tom čase uskutočnené
spoločné stretnutie vedenia divadla so zástupcami MK SSR,
ZSDU, politických a §tátnych orgánov ~a a okresu, na kt&ré som bol ako jeden zo zástupcov kritiky písomne pozvaný,
aby som sa deň pred podujatím dozvedel, že ú časť kritikov je
na ňom nežiadúca. Clel'om nášho dialógu bolo zhrnúť problémy bystrickej opery a naznačiť jej perspektívy. Rozprávali
sme o kádrových problémoch vo všetkých umeleckých zlož·
kách súboru, o nevyhovujúcich súčasných priestoroch a sta,··
be nového divadla, o finančnom znevýhodnení tzv. vidieckych
divadiel voči centru (Bratislava), o neric§ení viacerých nahromadených problémov, o výchove umeleckého dorastu, dramaturgii súboru, názoroch na umeleckú kritiku a mnohé d'al~le
otázky, ktoré by mohli zaujímať našich čitateľov. V čase uzá.
vierky tohto čísla sme dostali miesto autorizm·aného rukopisu od dr. Dldiho písomné stanovi.s ko k rozhovoru. Oznámil
nám v ňom - odvolávl\lúc sa na článok 28 Československej
ústavy -, že "po dôkladnom zvážení - po prdtudovaní materiálu a konzultácii v šlriom kolektíve vedúcich pracovníkov
DJGT - nesúhlasí s uverejnením materiálu ani s poufítfm
magnetofónového záznamu..."
JURAJ DÓ~A

e

41. MEDZINÁRODNÁ HUDOBNÁ S(J.

1'A1: PRÚSKÁ JAR je na n,k 1990 ")'písaná
" odbou DIRIGOVAMt:. Nesie meno \'Ý•
znamného &ského dirigenta Václava 'ťali
cha. Súťai
uskutoční " dňoch 28. 4. S. 5. 1990 za ú~astl Symfonického orchestra
hl. mesta Prahy, S)·mfonlckého orchestra
l 's. rozhlasu,. Prahe a ť:eskej nlharmónle.
Je umná vtetk)·m umelcom, ktorí " roku
súťaie nepre~la vekovú hranicu 32 n..
kov. Súťaije trojkolová, záver~né Onále absolvujú naniQYýl ii)Tia kandidáti s orchestrom tF. Porotu t\'orla poprední 1.ahranl~ní
a ~eskoslovenskí umelci na ~ele s nár. um.
Václai·om Neumannom. Víťaz obdrlf Onan~nú odmenu JO 000,- Kb a plaketu, súlasťou ceny je honorované \')'Stúpenie na restl·
vale Praiská jar '91 a na koncertoch tť, ako
IQ nahrávka gramorónovej platne s týmto orchestrom. 11. cena je lO 000 Kb a plaketa,
111. - IO 000,- Kn a plaketa. Nositelia hlavných den získaviQú titul laureát súťale.
e V novej notovej edícii THESAURl!S MU·
SICAE BOHt:MIAE " tomto období lJill
viactextové motetá 14. a 15. sto~la Motetl
Med ll Aevl (ed.: J. terný) a Andreas Chrysoponus Gevlcenus (Ondtej Jevílský) Blclnla
110\'a (ed.: M. Horyna). Ul·e dené zborníky sl
mo:lno objednať na adrese: Supraphon - zásielková slulba, Újezd IS, 150 OO Praha S.
e CEWŠfÁTNA SÚŤ..\1; O CENlJ BEET·
HOVENOVHO HRADCA v odbore violon&lo sa bude konať " Hradci nad Moravicf
od 9. do 16. júna 1990. Súťa:l ")'Pisuje a poriada KS zámok Hradec nad Moravlcí, spoluusporladatella sú tuF a ~:Su ,. Opr&Ye.
Záitltu nad súťa:lou prevzali Severomora,._
sk)· KNV " Ostrave, ONV " Opave a MNV "
Hradci nad Moravlcí. Súťai je umná viet·
kým mladým hudobníkom, l súkromne ttudujúclm " troch kateaórlách - vo veku do 19,
do lJ a do 30 rokov. Prlhláiky do 28. l . 1990
prQíma KS zámok Hradec nad Moravicí,
747 41 Hradec nad Moravlcí.
e V ~ase od 15. do lO. 10. 1989 sa,. Koncert•
nom i túdlu (s. rozhlasu " Bratislave realizovala mimoriadna nahrávka pre IINH International (Hongkong). Spolu 700-llenný
súbor - 200 ouhestrálnych hráoov (sotR,
Sf, Posádková hudba MV), 404)-(!lenný mleianý zbor (SFZ. SZMB, St:UK, Lú~nlca,
zbor SND) l~lenn)· detský zbor BDZ.
Echo) pod taktovkou O. Lenárda, so sólistaml [. Jenlsofou, D. Peckovou, V. Dolelalom
a P. Mlkulátom nahrali 118 minútovú l.
symrónlu - Gotickú anglického skladateľa
Haverpla Brlana (1876 - 1972). ÚdiQne Ide
o niQrozslahlejile vokálno-symronlcké dielo
vôbec. Nahrá,·a nle sa stretlo s veľkým záujmom IQ zahranilných hudobnýea. Juitlkov.
e ts. rozhlas Bratislava a ORF Radlo Nlederisterrelch usporiadali spoločný komorný koncert STRETNUTIE SO SUSEDMI "
Barborlnom paláci ľren~lanskeho hradu,
ktorý priamym prenosom ")'slelall obe zú·
lastnené stanice. Podujatie, ktoré má u:l sedem~nú tradíciu a strleda\·o sa uskutoč
ňuje \' rakúsk)'Ch a mkoslovenskýeh mestách bolo " ľren~íne u:l osemnáste, ú~lnko
val súbor Wiener Akademle s um. vedúcim
Martinom Haselbkkom.
e 7, RotNfK Sú'I'A1:E MLADÝCH ORGA·
NISTOV OPAVA '90, ur&nej itudentom a
absolventom l. cyklu IŠU, ľudol'ýeh a itál·
nych konzenatórlí sa uskutoční od 16. lJ. ll. 1990 " Mestskom dome kultúry P.
Bezrula v Opave. Súťal pre úlastnfkov do
l6 rokov l}'Pisuje MNV v Opave, MDK P.
Bezru~a, MNV Krnov, Umelecký závod Varhany Krnov, MKS " Ostrave, záltltu preYZBIo MK tSR a komisia kultúry Sm KNV, ako
IQ teský a Slovenský hudobný fond. Prlhlálky sa prQímiQú do JO. júna 1990 na adrese:
MDKPB, Nádrainí okruh, Opa,·a.

sa
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MO\'ZESOVCI V INDII. V dňoch 8. ll. ll. t.r. sa uskutočnili Dal mkoslofenskeJ kultúry " Indii. Okrem ~tátneho bábkov~ho divadla z Bratisla")', súboru DlmiCn..,
vec. Pralsk&o komorn~ho baletu, (ierneho
dm.dla z Prahy a Jazzcn'~ho kvarteta z Praby sa tejto akcie zúwtullo IQ mladé MoyzeSO\'O kvarteto zo SF. Celkove mali moyzesov·
cl " ladil 6 koncertov (Y DIIU - ll., 13. a
14. 110\'eaabra, " meste Goa - 18. novembra
a " Bombay lO. a ll. novembra), aa ktorých
Interpretovali llaydnovo Slá~lkové kvarteto
C dur op. JJ ~ J V~le, ZeQenkovu Muslcu
sloqca, 0\'ofálun'o Sl~lkové kvarteto [s
dur op. 96 Amerlck~ a Slá~lkové kvarteto sovietskeho autora tary Nurlmova (fenované
pa~alatke l. GbáadiO\'ej). Tesne pred odchodoM do Indie úllnkovalo Moyzesovo kvarteto na koncerte " Dome tssP " Prahe (7. ll.),
lide " rúlel eyldu komornýeh orchestrov, veIICM'&ných ~--~ sl~vým kva.,.
tetáa, uňetlll sldadatefove Sl~lkové kvarteto ~••l a okrem toho ZeUenkoru Musleu
slovaeu. Po návrate z Indie kon~la moyzesovcl aahrávlua svojej tretej kompaktnej
platne so Smelaaovými sl~lkovýml kl·artetaml.
·zs• VÝZNAMNÉ OCENENIE. 'ľohto~ná
klat'frna sútaf mladýeh klaviristov fO veku
od IO do 15 rokov - Vlrtuosl per musica dl
pianororte " Ústí nad Labem sa uskutočnila
" dňoch J. - 5. noYembra 1989 a zúlastnlli sa
jej klaviristi z NDR, MR, Rumunska, Bt.:R,
Poľska, ZSSR, NSR a Rakúska. Súťai sa
konala " troch katqórlách: od IO, ll a 14 n..
kov. V najsllnejtle obsadenej katqórll klaviristov od ll roko\' získala ~estné uznanie
l. stupJ\a mimoriadna lla~b Konzenatórla
" Bratislave Maadaléna BIQuszo,·á - z Ir.
pror. Petra termana. l. cenu \)'bojovali
Vkhren UrumoY (Bulharsko) a Andrlus Zlabys (ZSSR); na l . mieste sa umiestnili Ml·
c:hal Ferber (Poľsko) a Maria Teresia Gun·
delo\'á (NSR); J. cua nebola udelená. VIet·
d ostatní klaviristi dosiahli " Interpretácii
mimoriadne ")'SSkú úroveň, preto je ocenenie slo\'enskej Interpretky obnlátt cenné.
Mqdal~na BaQuszoYá bola " tejto katqórll
niQieptou &skosloYenskou úlastnílkou.
O ll')'iovaní lnterpreta~nej úrome sloven·
ského umeleck&o tkolst\'a sved~í IQ skutoč
nost, le testné uznanie získala" 2. kategórii Jordana Palo\'UoYá z IŠU Obranc:GY mieru " Bratislave ("YU~ujúca M. lloliooYá)
a " J. katqórll získala testné uznanie [Ilika RosenbaumoYá, llalka Konzenatórla
" Zlline (pror. D. DubeiiO\'á ).
D.S.
e KRUH PRIA'fEOOV HUDB\' VO VEr,.
KÝCH KAPU~NOCH ntúpil " októbri
1989 do 4. roku svojho p6sobenia. Jeho 160-llennú základ6u t\'orla llael IŠU a Ich ~
dilla a ltudeatl SOU-EVO vo Verkýeh l\8putuoeh. Počas POjej existencie realizoval
14 velernýeb koncertov, na ktorých sa predsla\'lll poprední umelci a súbory. KPH pra\'ldelae uporadm IQ autobuSO\'é ~Y
na koncerty ~tátnej ftlllarmónle " KotJ.
claeb. Jesenný eyldus koncertov KPH zaháJil 16. IO. 1989 ples6ovým recitálom sólista
opery ~D v Kotlcladl Frantltek Balún s klavlrhtkoa KYetoslan'oa Holou, aa ktorom za.
zneli diela L \'IID Beethovena, A. 0\'ofáka a
B. s.etaau. Vefký úspecll zolal klmrlsta
Peter MMé, ktorý na d'..loM koncerte ariedol sldaclby L van Beethovena a ť. Chopina.

A.M.

HUDOBNÝ ŽIVOT
DVOJTÝŽDENNÍK PRAVIDELNE INFORMUJE
~ hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahraničí
Na stránkach Hudobného života nájdete:

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a operetných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e recenzie gramofónových platní a hudobných publikácií e správy
o činnosti ZSSKU a rozhovory so skladatel'mi, interpretmi a ďalší
mi ljznamnými predstavitel'mi našej hudobnej kultúry e články
venované popredným zahraničným osobnostiam z oblasti hudby e
reportáže zo zahraničia e informácie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach e v revue HŽ závažné publicistické a muzikologické materiály
HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doručovatel'a alebo vo Vydavatel'stve OBZOR, odbytové oddelenie ča
sopisov, ~·· Čs. armády 35, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlač
ku Kčs 3,-, ročné predplatné Kčs 78,-.
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KONKURZY
~tátna Olharmónla Koilce vypisuje konkun na miesto:
- dramaturga.
Podmienky: ")'SSká ikola - hudobná veda, alebo teória, prax a znalost' cudzieho jazyka je
vítaná. Prihlášky s podrobným llvotoplsom zasleiiQte do Jl. ll. 1989 na adresu: ~tátna Olharmónia Koilce, ÚKPP Dom umenia, Moyzesova ul., 041 lJ Ko~lce. Termín konkunu
oznámime písomne.

x x x
Slovenský hudobný rond prijme s nástupom od l. J. 1990 na zastuponnle počas MD na
l rok:
- dramaturga.
KvaiiO~né po:lladavky: V~, cudzie jazyky vítané. Platové zaradenie" ll. etape ZEÚ MS
podfa splnenia kvaliO~ných podmienok. Informácie u vedúcej HIS, tel.: 333 569.

VIANOCE NETRADIČNE
Kaidý z nás má rád dobrú hudbu a práve preto jej zasvlUII svoj !Ivot. Radi ju t\'oríme, In·
terpretujeme, počúvame. Molno práve vo va§om okolí je blízky priateľ, ktorý sa potdí známej ~l dte málo známej skladbe slovenského skladateľa, ktorú vydal
SLO V ENSKÝ H U DOB NÝ FOND

" niektorej zo svojich edíclf.
Radi by sme odporu~lli do vatej pozornosti niQmii diela, ktoré sú obsahovým zameraním
l technickou ná~nosťou vhodné pre niQmladilu generáciu, ale l také, po ktorých môle
siahnuť ")'spelej§( muzikant, hraqúcl pre vlastné potelenle.
V ED ICII KOMO RNÁ T VO RB A

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

Hž

e Koncom novembra 1989 odznie " rakúskom rozhlase 85 minútová relácia venovaná
15. ročníku Bratislavských hudobných slávností. Jej autorkou je A. Grossmannová, z
rakúskej strany sa na vysielaní podieľa redaktor Gustav Danzlnger. Celý projekt vznikol " rámci spolupráce teskoslovenského a
Rakúskeho rozhlasu.
e Diela H. Domanského, J . Malovca, J. Ďu·
rlia, V. Kubl~ku, R. Bergera a M. Bázlika,
ktoré vznikli "elektroakustickom štúdiu ť:s.
rozhlasu " Bratislave, odzneli na tohtoroč
nom festivale VariaYSká jeseň (IS. - 24. 9.
1989) ll. septembra " spol~nom bloku venovanom elektroakustickej hudbe tsR Bratislava. Stru~ný pohľad na t\'orbu skladateľov a uvedené diela ako l na existenciu a ~in
nosť IAS prlnáia bulletin festivalu.
e Vel'ký záujem o t\'orbu mladých sloven·
ských skladateľov prejavil redaktor Radlo
ODR Frank Kimpfer, ktorý sa s niektorými
z nich stretol " Bratislave počas tohtor~né
ho festivalu BHS. Výsledkom týchto stretnu·
tí bola 90 minútová relácia " Radlo Rund·
funk der DDR venonná niQmladiej sloven·

skej skladatel'skej generácii, ktorú plánujú
uviesť "januárl1990.

e

Súťaže:

2. International Women Composers'Compe-

tltion je určené skladatel'kám vletkých národností bez vekového obmedzenia. Do sú·
ťaže treba zaslať skladby pre slá~lkoYý or·
chester (ll - 14 hrá~ov) " dfžke IO - IS mlnút. Uzávierka prlhláiok je 31. marca 1990,
adresa: Vereln zur Forderung von Berufsmusikerlnnen, COMPOSITA 1990, Post·
fach 118, CH-8057 Zurich.
e Premlo Paolo Borciani - 2. Concorso In·
ternazlonale Per Quartetto D'Archi je ")'PÍ·
saný pre slá~ikové kvartetá, ktorých ~leno
via musia byť narodení po ll. 6. 19SS, súhrnný vek vietkých ~lenov nesmie preslah·
nuť p~et 120. Prihlášky treba zaslať n~ne
skôr do 31. marca 1990. Adresa: Secretariat
of the PREMIO PAOLO BORCIANI, International String Quartet Competllion, clo
TEATRO MUNCIPALE VALLI, Piazza Martini 7 LugJio- 42100 REGGIO EMILIA (Italia).
JS

sú to diela pre klavír (Bázlikove Prelúdlá, Domanského Bagately, BagJnove Romantické miniatúry a 1.), huslisti u~Ue prlvítiQú Sonatínu G dur od J. L. Bellu "úprave Vladimíra Bokesa (pôvodne Sonatína pre 3 huslí), Martln&kov Tanec pre husle a klat'fr ~l ZeQenkove Hu·
sfové duetá. K dispozícii je celý rad diel pre Iné nástroje (slá~lkové a dychové s klat'from, organ l rôzne komorné zoskupenia). Rovnaký typový rozsah miQú l.skladby
PRE D ETI A M LÁ DEŽ.

s lnštruktímym ~l prednesoYým zameraním. Upozorňujem niQmli na novinky z posledného
obdobia - Domanského Miniatúry, Hatríkoru Melancholickú suitu, Kublčkov cyklus Pod'te
so mnou do lesa (vletko pre klat'fr), dva nové tituly pre mladých gitaristov- Prelúdlá a Suitu
od Pavla Malovca, Dibákovo lmpromptu pre Oautu a klat'fr, Dvojhru pre dva klarinety
P. Cóna, Novákove lntenalové miniatúry pre trúbku a klat'fr, ako l na skladby pre komorné
muzlc(rovanle- Hatríkove Tance detí pre zobcovú Oautu, violonulo a ~embalo / klat'fr, Ho-·
chelove Klavírne trlo ~i Dychové trlo pre nautu, hoboj a fagot od IU u Zeljenku.
V ED fCII Z BOROV Á TVORBA
")'chád~ú

popri náročných dielach l skladby, ur~ené amatérskym telesám. Repertoár detských zborov obohatili" poslednom období L Burlas (Tararam), H. Domanský (Optimistická), O. Ferenczy (Pleseň vd'aky), I. HruioYSký (Malé letné hry) ~l M. Novák (Vábenie slnka),
zbormiQstri mldaných zborov mô:lu siahnuť po skladbách Petra Cóna (Primo vere), Zel·
jenkovej Zborohre ~l viacerých osved~ených dielach Z. Mlkulu, E. Suchoňa, O. Kardob,
J. Cikkera a Iných.
Všetky uvedené tituly, ako l niektoré diela ")'dané " uplynulých rokoch, sl môžete zakúpiť
"prediQnlach Slovenskéh« hudobného fondu- v ~ trcdisku Hudba a m hídĽZ. prediQnl a po:lioovnl hudobnín, Synekova lJ, Bratlslava-Petrlalka (lu vybavujeme IQ objednávky na dobierku a na faktúru, na polladanle zaileme l Ponukový zoznam- Katalóg), ako l v novootvore·
ne j predajni h udobnín SH F. Fu~íko,·a 16, Bratislava.

Mikael Tariverdiev -o sovietskej hudbe ajej problémoch
Ešte Konficius povedal: "Ukážte mi , čo ná·
rod spieva, a ja vám poviem, aký je, aká je
jeho mravná úroveň." Som presvedčený: prí·
de čas, \.keď l'udia upustia od extravagantnos·
ti, · teatrálneho náreku a neprirodzeného
vzdychania na javisku.
Týmito slovami začal náš rozhovor 57-roč·
ný známy sovietsky skladatel' Mikael Tariver·
diev, autor zn ačné ho množstva opier, bale·
tov, symfonických a komorných diel , ako aj
hudby k SO filmom. Zaujímalo n ás, aký je je·
ho vzt'ah k populárnym žánrom sú časnosti,
predovšetkým k roc~u a popu.
..
- Či už bude me smútiť alebo sa radovať .
nič tým nezmeníme na skutočnosti , že u mládeže je u ž dlhé r oky na prvom mieste rock .
Rocková hudba je zaujímavý jav. A ani nie
tak hudobný a ko sociálny. Povedal by som ,
že je to jeden zo spôsobov protestu proti samoľúbej spokojnosti a samochvále , d e klamovanej z tribún a te levíznych obrazoviek.
No nechcem tento jav id e a l izovať , pre tože
nie je taký jednoznačný . akým sa zdá byť .
Tak napr. rockovc;m hudbou sa nadc hýnajú
i malo meštiacke duš i čky , jednoducho preto,
le bo je to m asová móda. A samozrejme. bez
rozlišovania kvality. Veď rocko vá hudba je
maximálne nerovnorodá : nach ádzame v nej
skutočn é výdobytky ele ktronickej hudby , zaujímavé rytmické sché m y. ozaj stnú poéziu ,
no i nezmyselné až pornografické te xty ; sociálne motívy ako aj frašku a kult násilia.
J edna vec je n aodškr i e pite ľn á: politika zákazov, ktorá u nás donedávna pretrvávala , niele nže neviedla k želané mu cie ľu. ale vyvt>lá·
vala presne opač n é rea kcie. Pracoval som v
rôznych žánrových sfé rach ; dnes , na základe
svojich skúseností môžem povedať , že najbližšia mi je komorná hudba, nie filmová,
hoci film mám rád ako divák i ako s kladate ľ
-z toho vlastne žij e m . V komo rne j hudbe mi
je pomocníčkou a stimulom Poézia - a som
pomerne ve ľmi n á roč n ý pri výbere básnikov.
Práve z tohto spoje nia hud by a umelecké ho
slova sa rodí tá správna intímna a tmosféra
kontaktu s pos l uc h áčom ...
Kritika píše o ušl'achtilosti štýlu , o hlbo·
kom myšlienkovom obsahu diel Mikaela Tari·
verdieva. Ja by som tento výpočet doplnila o
eleganciu, ktorá však, našt'astie, neskfzava do
salónnosti. Tieto črty nachádzame i v jeho
hudbe k filmom. Jemná, lyrická téma z vyni·
kajúceho televízneho seriálu Sedemnást' zá.
stavení jari sa stala bestsellerom, ta kisto aj
hudba k filmu Irónia osudu.
-Som r ád , že moja hudba si nachádza cestu k srd ciam pos luch áčov . Má m verných

pr i a teľov ... Nctrpím núdzou . A to v prvom
rade zásluhou moj ej práce vo film e. Film - to
nic je le n strhujúci a čarov n ý svet tvorivosti,
no i bez pe čn ý zdro j zá robku . Lebo u nás je
situácia taká , že sk l ada t eľ, ktorý sa rozhodne
zasvä tiť svoj život vý l učne vážnej hudbe. odsúdi sa tým na viac než skromné živobyt ie.
Mám na mysli povestný systé m .. m iniste rských objednávok". povole ní či zákazov zho·
ra . Koľko mladých l'udí znič il tento zhubný
jav! No silné osobnost i - Gubajdu lina,
Schnittke , Denisov - vydrža li, pracovali , nehľadiac na zákazy. na absolútnu ignoráciu ich
tvorby zo strany masmédií. Tvorili v tých
žánroch - štýlových oblastiach , v ktorých
museli tvoriť, pre tože to bolo zmyslom ic h života . Je trpké prizn a ť si, že ocenenie týchto
l'udí k näm muselo prís ť zo Západu.

Kto je, podľa Vás, konkrétne zodpovedný
za situáciu , že v oficiálnom umení mohol
prekvitat' konformizmus?
- Na to je i dnes ťažko jednoznač n e odpoPretože v brcžnevovskej é re bola cena
za .. rebé liu" neporovnatel'ná s to u , ktorou sa
plati lo za čias Stalinových - vlastnými životmi . Teraz nešlo o živo t . len o .. skyvu chleba".
Naprie k tomu ka tegoricky odmietam tvrde"nie, že za všetko môže vedenie zväzu sklada. tefov. V äčšina s kladateľov. ktorí nepatrili k
vede niu . taktiež p rejavila hanebnú l'a hostaj n osť. Myslím , že problé m nie je nato l'ko v ľu
ďoch , ako v samotnej štruktúre zväzu . Sekretariá t sa nemenil už desaťro čia , rozchod s
.. generálnou líniou'' bol n ebezpeč n ý: veď
zdrojom mate riálne ho zabezpečen ia skladatel'a sú verejné koncerty , nahrávky . televízne
yysie lanie atď. Domnievam sa, že zväz sklada t e ľov potrebuj e v súčasnosti zásadnú prestavbu. Mal by sa s ta ť slobqdnou asociáciou
rôznych škô l a sm e rov, kde by ne mo hla
vz niknúť situácia, že vplyvné skupiny diktujú
a rozhodujú bez ú ča sti más. A ešte n i ečo.
M yslím , že aj vysoké platy tajo mníkov zväzu (na úrovni ministerských) nesú v sebe záro dky rozbro jov. Tajomníci by sa mali vo
funkciác h čast ej š ie s tri e d a ť a viac sa zúčast
ňovať na vere jnoprospešnej p~áci .
Zatiaľ sme ešte vôbec nehovorili o Vašej
tvorbe. Poslucháčom sú známe Vaše ·vokálne
cykly a najmä hudba k filmom. No základné
d iela pozná len úzky okruh l'udí. Osobitne by
som chcela vyzdvihnút' dva organové koncer·
ty a, samozrejme, opernú tvorbu. V t~jto sú·
vislosti by ma zaujímal Váš názor n a operu ,
ktorá v súčasnosti stráca poslucháčov. Panuje
názor, že je to žáner vymierajúci, alebo aspoň
vedať.

ínske hudobné
V každej turistic kej kancelá rii
Fínska nájd e me množstvo prospektov, hovoriacic h o krásach a
zaujímavostiach tej to päťmilióno
vej škandin ávske j krajiny. No okre m to ho i kale ndá r fín skych kultúrnych podujatí. Po núka viac a ko
šes ťd esi at
hudobných , divadelných , film ových . t a n eč n ýc h a
iných a kcií v rôznych ča s ti ac h krajiny a roč n ých obdobiach . pred ovšetkým však v lete a predovšetkým festivaly hudobné.
K n'ajrenomovanejšim fínskym a
európskym hudobným festivalom
patrí operný festival v Savonline.
J e č l eno m Európskej asociácie h udobných festivalov AEFM a známy a populárn y je hlavne premiérovaním nových fí nskych o pier, v
tomto ro ku Paava He ine ne na Nôž
na libreto fín ske ho s p i so v a teľa
Veija Me riho . Programová ponuka obsahovala ďalej Mozartovu
Čarovnú fl autu , Verdiho Aidu a
Wagne rovho Blúdiaceho Ho lanďana , a ko aj hosťova nie Sto kholmskej krá ľovs k ej opery s dielo m
·švédske ho hudobné ho skladatel'a
20. st o roč i a G unnara de Frumeria
Singoalla a Pucciniho Toscou.
V koncertnej časti festivalu figurujú v programe mená ako Nikolaj
Gedda , Edith Ma thisová, Maria
Anne H äggande rová, Skótsky komorný orchester pod ta ktov kou
Jukka-Pe kka Saraste ho, savonlinský operný festi valový o rcheste r s
dirige nto m Miguclom Gomczom
Mart inezom . Windsbacher Knabc nchor a mno hé ďal š i e.
Vo svete dobre zn ámy je u ž aj tanečný a hudobný festival v Kuopiu.
T e n to horoč n ý bol ve novaný A zii.
Niekofko popredných súborov z
Indie, juhovýchodnej Ázie a Ďal e -

ké ho východu (napr. tan ečný súbor z osady Abuda z ostrova Bali.
juhokórejská C hang Mu Dance
Company , P e kingská opera. Padatik z Kalkuty a i.) prcdvicdlo 't radičn é tance a t a n eč n é inscenácie
svojic h krajín.
Spevácky festival v Joensu sa
niesol v duchu 200. výročia Vel'kej
francúzskej revolúcie a jeho súčas
t'ou bolo aj medzinárodné vedecké
sympózium na té mu Podsta ta
franc úzskej revolúcie a jej význa m
pre nás . Program festivalu o hlasoval premié ru novej práce fín ske ho
s k l ada t e ľa E rika Be rgmana v podaní Kings'Singcrs, písanú priamo
na objednávk u fest iva lu , vystúpenie Estó nske ho ko mo rné ho o rchestra z Tallinu , Schônbergov
súbo r , ansámbel Aleko zo Sofie a
Vox Aurca z Jyviiskylii. Pre de ti
bo lo urče n é uvedenie detskej o pery Popoluška od Petra Maxwe ll a.
Medzinárodný akordeónový fes·
tival Sata-Häme ,. llkaalinen bol
zameraný v tomto roku na a u ten·
tické hrané a tancované argentínske tango. Na festival boli pozvaní
ta kí m ajstri a ko napríklad Osva ldo Pugliese so svoj ím št vo r čle n 
ným o rc hestrom a nie kol'kými pármi tan eč níkov, francú zsky virtuóz Max Bonnay , ďalej Olive r
Ma no u ry ; z domácich o rcheste r
Los Leota rdos a virtuóz Pc te ri
lkk clii. Neodde l i t eľn ou súčas io u
ilkaalské ho akordcónového festivalu je a j súiaž fín ske ho majstra v
hre na tomto nástroji.
Dvojt ýždň ový festi val komornej
hudby v Kuhmo, ktorý v tom to ro ku vstúp il do druhej dekády svojej
ex istencie. mal vo svojo m programc viac ako šes ťd es i a t koncert<>v
komo rnej hudby. J e ho zvlúšt nos-

SnímkaAPN

Mlkael Tariverdiev

bezperspektivny- No ja viem, že Vy mu verne
slúžite u ž dlhé roky ...
-Zdá sa m i. že kríza ope ry, ktorá vzn ikla
na rozhraní 50-60-tych rokov, súvisela č i as
točne s ne bývalým rozmacho m populárne j
hudby, k torou sme bol i doslova zaplavovaní.
kým operou sme často uvádza li iažkopádnym, ne umelým spôsobom. No mám pocit.
že v s ú čas no sti nastáva re nesa ncja opery.
Ako Moskovčana ma ve l'mi mrzí, že kolískou tej to re nesancie sa nestalo Veľ k é divadlo. Vyštvanie nášho naj le pšieho operného režiséra Bo risa Pok rovského (v sú čas n ost i sa .
n aš ťast i e, vracia do súbo ru) , d l horočná neex istencia šé fdi rigen ta, p red ime nzovaný program zah ra n ič n ého h osťova ni a naj lepších só. listov, ktorí na d omáce vystúpe nia proste nema jú čas- všetko toto prispelo k úpadku našej prvej operne j scény. Aj počiatky re nesancie o pe ry musíme hl'adai inde: v minia túrnom moskovskom komornom divadle Pokravské ho č i v divadle vo Svcrdlovsku (v te jto tr adič n e robotníc kej o b lasti bývajú ope rné
p redstavenia vypreda né.!). Čiže nic ,.pyšné"
Traviaty a pozlátené lóže pr i ťa h uj ú dnešných

milovníkov o pery. Hl'ad isko je plné vtedy.
keď sa objaví živé. súčasné predstavenie.
A ope ra. o čomko l' vck by bola. vždy musí
byi aktuá lna. musí mai čo povedai súčasné
mu divákovi.
V tejto súvislosti Vás chcem poprosil': porozprávaj te nám o vzniku Vášho 2. organO\•ého koncertu- skladby nanajvýš súčasn ej, veď
bola inšpirovaná če rnoby l's ký mi udalosfami ...
- Mal som príležitost' byť na mieste havúric
čos koro po katastrofe. Nijakými slovami sa
nedá vyjadri i, čo som ta m skl1sil a prežil. Neskôr sa zrodila myšl ien ka vyjadr iť to hudbou.
Bolo to na pohrebe režiséra-dok ume ntaristu
Vladim íra Scvčcnka. ktorý katastrofu bezp rostredne natáčal. Odraz u som si predstavil. ako tento č l ovek s kame rou v ruke kráča l
v ústrety smrti , spolu s požiarnik mi , aby zanecha l dok ume nt o katastrofe pre n<ís a našic h potomkov. Proste som musel napísať o
týchto l'ucľoc h ...

~estivaly

ťou bo la p rezentácia kompozícií
komorných diel dvadsiat ich fín skych skladatel'ov. Vystúpil tu o.i.
kva rteto Jeana Sibclia. Kc llc rovo
kvarte to, Fin la ndi a kvarteto , trio
Amati . D ychové kvinte to z New
Yorku a Lindsayovo kvarteto z
Vel'kej Britá nie. Na festi va le úč in 
koval a j japonský t a n ečný súbor
Jiutamai a súbo r japo nskej tradič
nej hudby gagaku. Na dvadsaťšty 
rihodinovom gala-ko ncerte pod
názvom 240 rokov komornej hudby odzne li komo rné skladby napísa né od r. 1750 po n ajsúčasn ej šie
komorné diela.
Mesto Lah ti nic je iba dej iskom
súťaž í v seve rských lyžiarskych
disciplínac h , ale je aj miesto m medziná rodných stretnutí v hre n a organe. Nechýbalo a ni vystúpe nie
do m áceho Mestského orchestra z
La hti a fínskeho chóru Suomen
La ulu .
V bývalom hlavnom meste Fínska: v staro dávno m T urku, hudobné menu festivalu ponúkalo
návšte vníkom hudbu od č i as renesancie po súčas n ú hudbu . detské
koncerty, džez i rock. V tom to rok u sa med zi úč inkuj úcimi o bjavujú me ná napríkl ad aj u nás d obre
zná m e ho dirigenta Andrewa Parrotta a sólistu Igora Oistracha.
što kho lmského Bach Collegi um a
G ruzínsky . filharmo nic ký o rcheste r pod vede ním dirige nta Džansuh a Kac hidzeho. Z domácic h
umelcov klavi rista O lli Mustone n ,
Trio Finlandia. gi tarovo-husl'ové
duo ll po Murtoj ií rvi a mnohí ďa lší.
.
Aj folk ló rne hudobné a tan eč n é
skupiny majú svoju príležitosť
predstavii sa široké mu d omácem u
i za hraničn é mu publi ku na dnes už

svetozn á mom med zinárodnom festivale l'udovej hudby' v Kaustinene.
V to mto roku prebiehal už je ho
22 . ročník a je ho té mou bola Mladá fo lková hudba.
12. ročník detské ho festivalu v
Hä meenlinne bol v tomto roku zameraný na oslavy 350. výročia založenia toho to mesta. v hudobnom
svete z náme ho ako rodisko skl adatcl'a J ea na Sibelia . Festival o krem dra ma tických . bábkových , tan ečnýc h a fi lmových predstave ní
nezabudol zaradiť do svoj ho programu a ni koncerty a iné hudobné
prod ukcie, odoh rávajúce sa v
priestoroch stredovek é ho hrad u
a lebo v šapi tó na lúke pod hradom.
Vo výpočte hudobných festiv alov by sa da lo ešte d lho po k ra čo
vať: hudobný festival v llmajoki,
džezový v Pori, novozaložený hudobný festival v Korsholmc, ďa l ej
v Naantali, Jyväskylä, Viitassari a
samozrejme v hlavnom meste Fínska. v Helsinkách.
Fínske hudobné festi va ly majú
väčš in ou medz iná rodn ý c har<~k t c r
a zv iičša sú ka ždoroč n e inak te mati cky o rien tované. Predovšet kým
sú vša k vizitkou hudobnej minulost i a súčas nos ti Fínska . po~kytu
jú priestor pre obozná me nie sa so
svetovým i hudobnými ku ltúram i.
umož1í uj ú konfrontáciu a nad viaza nie pracovných tvorivých kontak tov. sú miestom spon tá nne j ra dosti z dobrej hudby. Otvärajú
svoje b rány nie le n svoj mu domáce mu publiku , ale aj všetkým zá ujemcom, odborník o m a milovn íkom d obre j hud by z E u rópy a celé ho sveta.
Ivica Ozába lov<'1

Pripravi la Iri na Straže nkovová. APN
Preložila M. Kvctá kovú
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SKLADATEĽSKÉ POETIKY 20. STOROČIA

Naie atoro~le, vstupujúc• do svojej závere~nej fázy, sa ~o nevidieť
• minulosťou. V situácii fin de slecle máme možnosť vytvoriť si
lcovf obraz o bohato ~lenenej a mnohovrstvovej hudbe 20. sto~
rozpreatlerajúcej u pred nami ako pestrá paleta: prlldentlflká, rHp. rozlíieni jej jednotlivých, zvl~ia splývajúclch farieb nám
rl samotných artefaktoch m6žu byť významnou mierou nápof akladatella aj svojimi verbálnymi prejavmi najrozmanitejiieho
ruhu a z6meru. Ani v tejto oblasti si viak 20. storo~le nem61e pri·
vojlť primát: od za~latku onoho historického obdobia, kedy sa diela
Jeho autor stali nositeľom vývoja hudby, od Ars novy, sa skladatelia
Ullkmer vidy utiekali k slovu, aby vysvetlili, ospravedlnili, propagoval svoje ~ínanle, vyjadrili stanoviská k umeleckým alebo aj Iným
oúzkam, ktoré sa ich priamo alebo sprostredkovane dotýkali a vyhli
u tým nielen nedorozumeniam a nejasnostiam pri recepcii svojej
tvorby, ale neraz azda prispeli aj k ujasneniu, profilácii a vykryitalizonlu vlastných postojov, názorov, myilienok a umeleckých smerovani. Nikdy v minulosti viak táto snaha o autoreflexiu, o hľadanie
kontaktu aj verbálnymi kanálmi nebola taká vieobecná a tak hojne

využívaná ako práva v naiom sto*i. Záplava rôznorodých sklada·
teľských výpovedi- od memoárov ~l autobiografií (o.I. Mllf\aud, Prokofiev, StravinskiJ) cez teoretické práce, vl~iinou motivovaná sn•
hou vysvetliť tvorivá metódy pohľadom do vlastnej dielne (Schanberg, Hlndemlth, Messlaen, Reich, Suchoň a d'alif) ~l esejisticky
orientovaných itúdií o na)rozmanlte)iich aspektoch hudby a J•J funk·
eli (Stravinskij, Boulez a i.) až po hudobnú kritiku (Debuuy, Reger a
i.), muzikológiu (Bartók, Mallpiero a 1.) reap. publicistiku (Satie, Martin, Eialer a ďalii) a analytickú itúdlu, zastúpenú azda na)ilrile- nám
preto zjednoduií orientáciu v zložitej a hustej spleti vývoJových ten·denclf, itýlov, ikôl, technik ~i kompozi~ných postupov a ich vzájomných skuto~ných alebo zdanlivých protlre~ení.
Literatúra, umožňujúca pohľad do tejto bohatej a vzruiujúcej stud·
nice .. alternatívnej" dielne skladateľov 20. storočia, nieje u náa bei·
ne prístupná (v prekladoch vôbec nie). Sárlou voľného výberu zo
skladateľských poetík chceme preto v budúcnosti na stránkach nái·
ho ,~asopisu na tieto biele miesta upozorniť a podnietiť túlbu po Ich
dôkladnejiom poznaní.
•

ALFRED SCHNITTKE

Strau som , Čajkovským a Dcbussym. Alebo
Po usseurovu techniku štýlových
modu lácií a štýlovej polyfó nic v kyberneticko m pasia nse opery Váš Faust, ktorá je na
rozdie l od Stravinské ho prfsnc uspo riad a ná.
Vzájom ný prie nik prvkov ind ividuál neho a
cud zieho štýl u môže by ť o bčas ta ký o rganický (nap rfklad v Stravinského Apoló no vi), že
presa huj e hran icu del iacu citát od a lúzie .

Polyštýlové tendencie v súčasnej hudbe
Sovietsky skladateľ ALFRED SCHNITfKE (narodený 1934 v Engclsc) patrí k tým ťažis
kovým skladateľom súčasnosti, ktorých tvorba nesporne zanechá trvalé a výrazné stopy
v globálnom obraze hudby 20. storočia. Tvorivá cesta tohto mimoriadne produktívneho autora bola nesmierne zložitá, popretkávaná ~ hlbokými osobnými tvorivými krízami. Po vstu·
pe do aktuálneho hudobného diania s predznameniami nadobudnutýml z tradície európskej a sovietskej hudby sa Schnittkc čoskoro postavil do čela avantgardy šesťd esiatych rokov
(diela z tohto obdobia: Dialógy pre violončelo a komorný súbor, l. a 2. sonáta pre husle a klavír,
Pianissimo pre orchester, 2. koncert pre husle a orchester, l. symfónia). Okolo roku 1970
prežíval hlbokú osobnú krfzu, ktorá vyústila v úplnú transformáciu vlastnej, pôvodne postwcbernovskej estetiky do nového syntetizujúceho prejavu, poznačcného väzbami na n~roz
manitejšie historické obdobia i žánre. Táto Schnittkeho koncepcia "hudby o hudbe" umož·
nlla výrazné oživenie záujmu širokých poslucháčskych nstlcv o súčasnú hudbu a zároveň l'Y·
volala nejednu polemiku či pochybnosť v radoch zástancov nekompromisne] avantgardy. Po
prelomových dielach z rokov 1972 - 77 (Klavírne kvinteto, Concerto grosso pre 2 huslí, čem
balo a sláčikový orchester, Requiem) nasledoval dlhý rad vynikajúcich skladieb, zlučujú
cich tradíciu európskeho vývoja s výdobytkami hudobnej avantgardy (2. symfónia - Omša,
3. a 4. husl'ový koncert, 3., 4. a S. (4. concerto grosso) symfónia, 2., 3. a 4. sláčikové kvarteto,
sólové koncerty pre violu, klavír, violončelo a orchester, kantáta o Histórii doktora Johanna
Fausta, 2., 3. a 4. concerto grosso, Peer Gynt, Koncert pre zbor, Passacaglla pre orchester,
Meeresstllle und gliickliche Fahrt, Verše pokánia- zbor na slová staroruskej cirkevnej poézie zo 16. storočia).
Vo svojich početných teoretických prácach, charakteristických o.I. prenikavým Intelektom
a dôvernou znalosťou problémov hudby súčasnosti, sa A. Schnlttke zaoberal princípmi tvor·
by viacerých skladateľov, neraz l ' nich súčas ne reOektujúc ~ čisto osobné tvorivé problémy
(štúdia Edison Denisov).
Štúdia Polyštýlové tendencie v súčasnej hudbe z roku 1973 je prvou zreteľnou formuláciou
až neskôr naplno vykryštalizovaných nových estetických názorov, nesúcich so sebou zásadný
obrat v Schnittkeho kompozičnej tvorbe.

V s tru čn ej podobe sa ne mož no dotknúť
všetkých problé mov takej obsiahlej a málo
prcskúmancj té my ako je po lyštýlovosi v súčas n ej hudbe. Pre to bude m nt'ltc ný ob m edz iť
sa le n na nastolen ie niek to rých o tázok. vyvola ných rozsiahlym prenik a ním polyštýlových
te nde ncií do hu dby a zdržím sa umeleckého
hodnotenia. ktoré je pocll'a môj ho názoru
predčas n é.

HŽ

Keď hovorím o polyštýlovosti. ne má m na
mysli le n kolážnu .. vlnu" súčas n ej hudobnej
mó d y. ale aj rafinovanej šie spôsoby využívani a p rvkov cudzie ho štýlu . Tu treba hn eď na
zač iatku roz l i šova ť dva protikladné princípy:
pri ncfp citovania a princíp a lúzie.
Pri11cfp ciwwmia sa prejavuj e v celej šká le
spôsobov poč nú c c itova ním stereotypných
m ikroeleme n tov cudzieho štýlu . patriaceho
clo iné ho o bdobia alebo k inej národ nej trad íc ii ( pr íz n ačn é me lodické into nácie. ha rmonické spoje. kadcn č n é fo rmu ly) a ko n č ia c
p resným a le bo p re pracovaným c itova ním č i
pscuclocitovaním .
Nic ko l'ko prík ladov (zá me m c sa odvolá vam na autorov s dia me trá lne odlišnou estetikou) :
Sost akovič. Klav írne trio- téma ncoklasicistic kej passacaglie s ton icko-dominant ným i
post upmi a z me nšeným Sfptakordom. citujúci m i hudobný štýl 18. s t oročin .

Be rg. H usl'ový koncert - citova nie bacho~
ského cho rá lu ( int onač n e späté ho s -!lUdobným m ateriálom die la) . A na logické citovanie
ideálne ho klasicistické ho vzoru z Mozartovej
hudby sa vyskytuje v Druhe j sym fóni i Bo risa
Čajkovské ho.
Pc ndc recki , Stabat ma te r z Pašií pod!'a L ukáša - pscudocitát z gregori á nske ho cho rá lu
ako intonačn ý základ celé ho diela .
Stock ha uscn . H ymny - supcrkol ážová mo za ika s ú čas ného sveta.
Piirt . Pro c t contra - parodická opera na
baro kové kaden č n é formuly rcgulujúcc formu die la.
Sem možno za ra diť aj techniku adaptácie prerozprávanie cudzie ho no tového textu
vlastným hudobným jazykom (a na logic ky súčas n ý m adaptáciá m a ntických suje tov v liter<~ t úrc), a le bo vol'né rozvi nutie c udzie ho m a te riálu na vlast ný spôsob:
Stravi nski j. Pulc inc ll a a lebo Ca nticum
Sacrum.
Wcbcrn, R icercar - B achova hudba v polytimbrovom .. prelomc ní ...
Pä rt . Crcd o - Bachovc noty. Pii rt ova hudba vďa k a rytmickém u a fa ktú rové mu pre tvorc niu .
Klusák. Variácie na Ma hlc rovu té m u .. ako by to napísal Ma hlc r . keby bol Klusákom".
Sčcdri n. bale t C armen na Bizc tovu hudbu.
A napokon c m patrí ci tovanie n ielen fragmentov. a le techniky cudzieho štýlu . napríklad rekonštrukcia formy. rytmiky. faktúry
hudby 17. - 18. s t oročia a ešte sko rších období u ncoklasicistov (Stravi ns kij. Sosta kovič.
O rff. Pe ndcrecki ) a lebo postupov zborovej
polyfóni c 14. - 16. storoč i a ( izorytm ika. ho quc tus. antifo n á l nosť) v scriá lncj a postscriá lncj hudbe:
Wcbcrn - počnúc op. 2 1.
Stock ha usen- Gruppcn . Mo menty .
H c nzc - A nt ifóny.
Slonimskij - Ant i fóny.
Ti šče nko- l . časť 3 . son áty. ,
De nisov- Slnko Inkov. Talia nske piesne.
Volkonsk ij - Z rkad lová suita.
Pritom čast o vznikajú polyštýlové hybridy.
obsahujt'1cc p rvky niele n dvoch . a le aj troch-štyroch a viacerých štýlov. Napríklad Stravinského Apollon musage te s jeho kvázi a ntickým ncok lasicizmom vyvoláva (ako pr iznal sám a utor) konkrétne dokázatcl'né asociácie
Lu llym. Gluckom. Dclibesom .

spomeň m e

Pri11cfp altízie sa prejavuje vo ve ľ mi jemných narážkach a nenaplnených prísľuboch.
kto ré sú na hranici citátu . a le ju ncpkrckračuj ú. Kl asifikácia tu nie je možná, mož né sú
len prík lady. A lúzia je príz n ačná pre ncoklasicizmus dvadsiatych ro kov aj S LI Časnosti pripomci\ me hoci Stravinského a H c11Zeho, u
ktorých je ta km e r celý ncci tátový text ne polapi tel'ne pod farbený štýlmi minulost i (pri čom Stravi nskij je výrazne ind ividuá lny,
Henzc bezpochyby el ke ktik). Nedotýkaj úc
sa už Stravinského (ktorého paradox n osť je
postavená na h re asociáci í a zámernom pre línaní hudobných časov a priestorov) chceli by
sme pou kázať na bohaté využívanie štýlových na rážok a a lúzií v inštrume ntálnom divadle ( Kagel) alebo na jemné po lyštýlové
fl u idum - vô ne a tiene iných čias - v hudbe
ta kých proti kladných skladatcl'ov a ko Bo ulcz
a Ligcti.
Je však slovo polyšt ýlovos ť prípustné vo
vzťahu k zázrač nej hre časových a priestoro vých asociácií, vyvolávaných každou hudbou? Tendencia poly~tý l m o~ ti je pred sá v
skrytej podobe prítom ná v každe j hudbe,
veď štýlovo sterilná hud ba by bola m ŕtva.
Treba o tom vôbec h ovo ri ť? R ozhodne treba,
lebo v ostatno m čase sa z polyštýlovosti vykryštal izoval vedomý postup- s klada t e ľ , dokonca aj k eď neci tuj e, často vopred naplá nujc polyš~ý l ový efekt , nech už je to efek t šoku
z kolážnej z rážky hudo bných časov. pružné
kÍzanic po fázach dejín hudby alebo neobyčaj n e jemné, akoby náhod né alúzie.
Pre ta ký široký p rien ik vedomých polyštýlových postupov clo hudby exist uj ú predpoklady technologické ( kríza ncoa kaclc mizmu
piiťd csiatych rokov a purist ických te nde ncií
scria liz mu, a leato riky a sonoristiky) aj psychické (prch Íbcnic medzinárodných vzťahov
a vzájomných vplyvov, zmena predstáv o ča
se a priestore, .. polyfonizácia'· ľud ské ho vedomia v súvislosti s rastúc im p rúdom in formácií a polyfonizácia ume nia - s po meň me
hoci termíny a ko ste reofó nia , polyckrán ,
mult imédiá a tď .

V e urópskej hudbe oddävna existovali
prvky polyštýlovost i - niele n zjavne v pa ródiách . fa ntáziách a variáciách . a le aj v rámci
monoštýlovýeh žánrov (napríklad v obrazových kontrastoch hudob né ho divadla a lebo
koncepčne dramatického symfonizmu) . No
miera vedomého po užitia polyštýlovosti nevyboču j e z rá mca .. variácií na ni eči u té mu"
a le bo .. napodobiíova nie nie ko ho·•. Prelom
k polyštýlovosti je podm ie ne ný tend e nciou
k rozšíre niu hud obné ho priestoru , charakte risticko u pre vývin e uró pskej hudby. T e ndencia k narastaniu organickej jednoty for my. kto rá ju dialekticky clopÍi'la. odhal'ujc zákony osvojovania to hto nového hudobné ho
p riestoru . Osobitosi d nešnej si tuácie s počíva
v to m , že sa našiel ďalší rozmer hudby. ale
nic sú z ná me jeho zá konitosti.
Nevedno, ko l'ko vrst iev štýlovej polyfó n ie
môže pos l uc h äč v n ím a ť súčas n e. Nepozná me
zákon itost i ko lážovcj mo ntáže a post upnej
štýlovej modulácie- ex istujú vôbec'! Nevedno, kde sa nachádza hranica m edz i ekle kticizmom a polyštýlovosiou a napokon med zi pol yštýlovosťou a plagiátom . Pro blé m a utorstva
sa komplikuje , a to nielen právne. a le aj vo
svoje j podstate : ako sa zachoväva ind ivid uá lna a ná rodná tvár a utora? MysHmc si. že autorova ind ividual ita sa zákon ite prejavuje vo
výbe re citovaného ma teriál u alebo v jeho
montáži. ako aj v cel kovej konccpl'ii d iela.
V každom prípade Beriova supcrk o lážová
Symfónia v dostatočnej miere svedč í aj o individ uá lnej. aj o národnej tvá ri a utora (šťav
nato sť jej kolážovej polyťón i c je p r íbuzná
zvu kove j z mesi v ta lianskych ncorcalist ic-

kých fi lmoch). Navyše prvky cudzie ho štýlu
slúžia len a ko mod ul ač n ý priestor,
o krajové podfarbenie vlastné ho individuálneho štýlu. Sú aj iné kompli kácie: polyštýlovosť možno z nižuje absol útnu , mimoasociatívnu hodno tu diela, keďže tu hroz í hudobn á
li te r á t s k os ť. Vzrastaj ú a j ná ro ky na celkovú
ku lt úrnos ť pos l u ch áča - hru štýlov musí
predsa v n íma ť a ko záme r.
No naprie k zložitostia m a mož ným problé mom sú už dnes očividné prednosti polyštýlovosti: rozšíre nie ok ruhu výrazových prostriedkov. m ožn osť integr ácie .. nízkeho" a
.,vysoké ho" štýlu , .. baná lne ho" a .. vycibrené ho" , č i že ši rší hudobný svet a celková d emokratizácia štýlu ; dokumentá rn a objektívnos ť hudobnej reality, ktorá sa už nc p rcclkla clä le n v individuálne od raze nej podobe, a le
ci tátovo (v tretej čas ti Bc riovcj symfó nie počuť apoka lypticky hrozivé pripo menutie zodpovednosti našej generácie za osud sveta, vyjadrené prostriedkami ko láže citá tov, h udobných dokume ntov z rozlič n ých období - nechtiac si pritom spo me nie me na fi lmovú publicisti ku sed e mdesiatych ro kov); nové možnosti na hudobnodra matické stvárne nie
.. večný c h " o tázok -voj ny a mieru . života a
smrti .
Napríklad v Z imme rma nnovej opere Vojaci polyštý l ovosť podčiarkuje n adčasovú a ktuáln osť zák ladnej humanistickej myšlienky
diela - nic je to len p ro test proti konkrétnej
nemeckej maši né rii l8. storoči a, ktorá zahubi la hrdi nov Le nzovej drá my, a le aj p ro ti milita rizmu ako také mu. Práve v d ôsledku polyštýlovosti hudby ( kde sa autorov individuá lny štýl prcplc tá s gregoriá nskym a pro testa ntským cho rá lo m , post upmi po lyfó nie l4.15. st oročia. džezom, ko nkré tno u hudbou a
pod.) sa sujetové si tuácie stávajú typickými
niele n pre sujetový čas.
Podobnú filozofickú nadradenosť nad sujetovým časo m t l močí po l yštýlovos ť Slo nim ského orató ria Hlas zo zboru - Blokove
vz nešené a znepokojené m yšlienky sú tu
stvá rne né roz li č n ý m i p rostriedkam i (poč núc
z borovým moleto m v duchu 16. st o roč i a a
k o n č i ac scriál nym i a alcatoric kými postupmi).
Sotva by sa dal náj sť taký presve dčivý hudobný prostriedok na filozofické odôvod nenie .. spätosti časov" ako polyštý l ovosť .. .
zvyčaj n e

Preklad Juliana Szolnokiová
(prevzaté z časopisu Muzyka v ZSSR
apríl - jún 1988)
TEORETICKÉ PRÁCE ALFREDA
SCHNITTKEHO (VÝBER):
Poznámky o orchestrálnej polyfónll D. D.
šostakoviča (1966)
Osobitosti orchestrálneho vedenia hlasov
v raných dielach Stravinského (1967)
Niektoré osobitosti orchestrálneho vedenia
hlasov v symfonických dielach D. D. šostakoviča

S. symfónia S. Prokofieva (1967)
7. symfónia S. Prokofieva (1967)
Edison Denisov (1972)
Paradoxnosť ako črta hudobnej logiky Stravinského (1972)
Polyštylistické tendencie súčasnej hudby
(1973)
Osobitosti orchestrálneho vedenia hlasov
S. Prokofieva na materlále jeho symfónií
(1974)
Okruhy vplyvu (in: D. šostakovič, 1976)
Druh tlmbrov a funklonálne využívanie
timbrovej škály
Timbrové modulácie v Bartókovej Hudbe
pre strunové, bicie a čelestu
Melódia tlmbrov
Nekonečn e uzanetý systém tlmbrových modulácií vo fúge (rlcercare) Bacha-Weberna
Prekonanie metra rytmom
Orchestrálna mlkropolyfónla
Ligetiho statická forma. Nová koncepcia
času

Stereofonické tendencie v súčasnom orchestrálnom myslení
Nové v metodike - diela štatistickej metódy
Tretia časf Symfónie L. Berla

J E AN C O CTEAU 1889- 1 963
Bach rozvfja myšlienku. Beethoven hovor(:
.,V tomto drlátku je nové pero. - Toro drlátko má nové pero. Nové je pero v tomto drláku ." Alebo: .,Markýza, vaše krásne oti.. . "
Bach hovorí: .. V tomto drlátku je nové pero,
aby som ho mohol namočiť do atramentu a
napfsaľ alef." Alebo: "Markýza, vaše krásne
oči spôsobujú, le umieram láskou, a táto Iás- ·
ka atď."
A v rom je celý rozdiel.
Niekedy musi človek obhajovať ro, čo odsu,dzuje. Ako mol no n eobhajovať napríklad
Straussa proti tým , ktorí na neho útočia
z obyčajnej germanofóbie alebo preto, le dávajú prednosť Puccinimu?
Ucho odsudzuje, ale znáša určitú hudbu; ak
ju prenesieme do oblasti nosa, donúti nás
k úteku.

l

i\

Básnik má vi dy prfli§ veľa slov vo svojom
slovníku. maliar príliš veľa farieb na palete
a hudobník prfliš veľa nôt na klaviatúre.

Jean Cocteau - autoportrét (1925)
Jean Cocteau
Kohút a Harlekýn. Poznámky okolo hudby.
(Paríž 1918)

Umenie, ro je stelesnená veda.
Hudobník otvára klietku notám,
mosrarrluje geometriu .

kreslič

osa-

Umelecké dielo musí uspokojiť v§erky múzy.
Práve ro nazývam : sktíška deviatkou.
Majstrovské dielo je šachová partia vyhraná
.fach-mar.
Mladý mul nemusi kupovať zaručené hodnory.
Takt v odvahe, ro je
no zájsť.

vedieť,

ako

ďaleko

mož-

U nás je za kal dým dôlelirým dielom dom,
lampa. večera, ohe1l, vfno, fajky.
Inštinkt vyladuje metódu, ale inštinkt nám
pomáha objaviť metódu, ktorá by nám bola
vlastná a vďaka ktorej môleme usmerniť inštinkt.
Slávik spieva zle.
Umelec môle šmátrajúc otvo riť tajné dvere a
nikdy nemusf pochopiť, le tieto dvere skrývali
svet.
Keď napríklad človek,

ktorý je pokladaný za
otca nejakej školy, lebo ju ustanoví, pokrtf
jedného d1ía plecami a zavrhne ju, ešte túto
§kolu v ničom nediskredituje.

Najprv sa treba posadiť a potom myslieť.
Nech však táto axióma neslúli ako výhovorka
usadeným .
Skutočný

umelec je neustále v pohybe.

V tvorcovi je nevyhnutne mul i lena a rá lena
je skoro vidy n ez nesiteľná .
Publikum sa pýta. Je treba odpoveqaľ dielami
a nie manifesrmi.
Všetko krásne je zdanfivo
censtvo pohŕda.

ľahké.

A tým obe-

Zdravý názor je vidy povalovaný za papierový.
Oči mŕtvych zatláčame

ot várať oči

jemne; jemne treba aj

l ivých.

Pracujem za dreveným stolom , IU/ drevenej
poulfvam svoje drevené driátko, čo
mi nebráni v rom, aby som bol do istej miery
zodpovedný za beh hviezd.

stoličke,

Nie som proti modernej nem eckej hudbe.
Schänberg je majster; všetci na§i hudobníci a
Stravinskij s rí mu niečo dlinf, ale Schonberg
je predovšetký m hudobnfkom školskej tabule.

Les Slx (~stka). V popredf sediaci Jean Cocteau

Nič

Publikum prijfma včerajšok len ako zbrml
pre úder prori dnešku.

nespôsobuje väčšiu chudokrvnosť ako
dlho sa povoľovať vo vlal nej vode. Je dosť
hudby, v ktorej sa dlho povaľujeme.
Hovorí mi priateľ, le po návrate z New Yorku mol no vziať parflske domy do dlane. Váš
Paril je ~rámy, dodáva, pretole je vystavaný
na /'udskom m eradle.
Naia hudba musi byľ vystavaná podľa ľud
ského meradla.

... Publikum naozaj chce ..powávať". Nenávidf vyrušovanie. Prekvapenia ho šokujú.
Najhorším osudom diela je, kecf sa mu nič nevytýka, keef autor nie je nútený zaujal' opozič
né stanovisko.

Ul dosť bolo sieti, girland a gonda /; chcem ,
aby bola vytvorená hudba, v ktorej by som
mohol bývať ako v c(ome.

Pelleas, ro je tiel hudba, ktorá sa počúva
s hlavou v dlaniach. Všetka hudba, ktorá sa
p očúva s hlavou v dlaniach, je podozrivá.
Wagner je typom hudby, ktorá sa počúva
s /riavou v dl(lniach.

Prcrme1í takmer vi dy odsudzuje rok rieky.
Umelec je skwočný boháč. Voz f sa v aure.
Publikum ho sleduje v awobuse. Prečo by sa
čudova li, le ho sleduje z odsrupu?
Rýchlosť spla§eného

k orla

nič

neznamená.

Ex istujú dlhé diela, ktoré sú krátke. Wagneravo dielo je dlhý m dielom , ktoré je dlhé, je dielom rozľahlým, prerole nuda sa romwo starému bohu zdá u liročnou drogou na ohlupovanie veriacich.

Keď nejaké dielo akoby predbieha/o svoju dobu, je ro jednoducho preto, lebo doba sa za
nfm oneskomje.

Publik um je šokované šarmanmou smiešnosSatie/ro náz vov a poznámok, ale re§pekruje strašlivú smie§nosť libreta Parsifa/a.

Umelec po schodoch n eskáče; ak skáče, stráca čas, lebo sa musí vrátiť.

ťou

Umelec, ktorý cúva, nezrádza. Iba sa prezrádza.
Dojatie. ktoré vyplýva z umeleckého diela,
plat{ iba vtedy, ak nie je dosiahnwé
citovým vydieraním.

skutočne

V umenf kal dá hodnota , ktorá sa dokawje,
je vulgárna.
Treba
smrti.

byľ človekom

za liva a umelcom po

Som /ol, k torá hovorí vidy pravdu.

To , čo ti publikum vytý ka, kulrivuj. To si ry.

Satie nás u čí najväčšej odvahe našej epochy:
byľ prostým ... Je ro jediná alrernarfva v epoche extrémnej rafinovanosti.
Jean Cocteau: P. Picasso a I. Stral'insklj

Unia v hudbe, ro je melódia. Návrat ku kresbe nutne vedie k návratu melódie.
Hudba nie je vidy gondolou, závodným kolTom, povrazolezeckým lanom . Niekedy je aj
sroličkor1 .

~on certná kaviare1l je
vidy korumpované.

čas to čistá;

divadlo je

Pravda je prfli§ nahá; preto lirdf nevzrušuje.
Sentimentálne škmpu/e, ktoré nám bránia hovoriť celú pravdu. z nej robia Venu§u, ktorá si
rukou zakrýva pohlavie. Pra vda však rukou
IW svoje pohlavie ukazuje.

Netreba hovoriť ..panem et circenses", ale
.. cirsenses panis suni'' alebo skôr ..quidam circenses panis s um".

Beethoven je vo svojich rozvedeniach nudný,
Bach nie; Beethoven rozvfja formu , kým

To , čo vyvoláva smiech davu , nie je nevyhnutne krásne ani nové, ale čo je krásne a. nové, nevyhnutne vyvoláva smiech davu.

Kaldé nové Sarieho dielo je vzorovým príkladom odriekania.
Divadlo

ničí

v§erko, dokonca Stravinského.

Koniec oblakom, vlnám , akváriám, Und inam
a n očným vó1lam: potrebujeme hudbu. ktorá
stojí pevne na zemi, lrudbu IW kaldý detí.
Povedali o Cocteauovi

Erik Satie: ..... zasial ale ne žal. .. "
Claude Rosrand: Jean Cocteau - ..svätý Ján
Krstitef modernej hudby"
Arthur Honegger: .. Cocteau. hoci v skutoč
nosti nebol hudobníkom. bol vodcom

mnohých mladých. Vyjadroval všeobecný
pocit reakcie proti predvoj novej estetike
a každý z nás našiel potom pre tento pocit
iné výrazy."
Darius Milhaud: ..... Prízrak vojny sa rozplynul a uvoľn i l miesto novej dobe. S Apollinairom . Cendrarsom, Cocteauom a Maxom Jacobom sa menilo všetko v literatúre
a menilo sa všetko aj v maliarstve; výstava
nasledovala za výstavou; presadzovali sa
kubisti ; obrazy Marcela Ducha mpa, Braqueovc a Lége rove obrazy susedili s obrazmi Deraina alebo Matissea. A rovnako intenzívna bola hudobná aktivita . Hudobníci, v reakcii na postdebussyovský impresionizmus, volali po robustnom umení. po
umení jasnejšom a presnejšom , ktoré by
pritom zostalo ľudské a prístupné . Ku
s kladat e ľom . ktorých som poznal pred vojnou, pristúpili Durey a Poulenc ...
... V zime Cocteau vydal knihu , ktorá mala
veľ,k ý ohlas: Kohút a Harlekýn. V tomto
malom traktáte o estetike ú toči l na tzv.
vážnu hudbu - na tú . ktorá sa počúva s hlavou v dlaniach; na ,.ruský pedál", t.j . na
vplyv Musorgského a Rimského-Korsakova a na debussyovský impresionizmus. Do
neba vynášal Stravinského barbarstvo v
Svätení jari, či s totu v Sokratovi a výrazné
umenie Auricovo; požadoval hudbu vyslovene francúzsku , z jedného kusa . Kritici,
ktorí sú vždy náchylní genera l izovať, bez
okolkov prehlasovali Cocteaua za teoretika , proroka a inšpirátora povojnovej hudby .. .
... Cocteau sa vo svojom Kohútovi a Harlekýnovi vyj adril o džeze ... ako o ..zvukovom zemetrasení".

.. . Rolf de Maré (francúzsky mecenáš. pozn.
red .) požiadal Aurica. aby mu napísal partitúru na nejaký Cocteauov námet. ale dal mu
krátku lehotu, takže Auric nemohol byť včas
hotový. Cocteau sa teda rozhodol. že usporiada predstavenie Sestky. Vše tci sme súhla~ili a s ľúbili ú čas i okrém Durcya. Dekorácie
Sva dobčanov na Eiffelke boli od Trcny Lagutovej. kostýmy nám objavil i talent Jeana

teľný člo vek . Chcem v!ak po vedať, te rozprávať
o 1lom mo i no. Hotrf/eur a Skótsko boli je/r o otcovskými a materinskými koreňmi. Z Honf/eur si priniesol štýl historiek A lfonza Al/aisa, v ktorých je
ukrytá poézia a ktoré sa trepodobajrí tra trijakú
z lrlúpych cmekdot, čo srí v móde.

Huga, kto rý sa neskô r čoraz viac osved čoval.
Tane čníci mali masky a kostýmy maľované,
čo oči nevídali. Bo lo to veľm i krásne. Cocteau a Pierre Bertin č ítali text - použili sa
kartó no vé amplió ny po o boch stra nách javiska -, č ít a ný text ustavi čne sprevádzal balet
medzi j edf\otlivými hudobnými vložkami.
Námet bol veľmi jednoduchý ... Toto predstave nie nás zauj alo a pobavilo, pretože sa tu
miešalo t oľko rôzno rodých prvkov a uplatnila sa fantázia, ako u by ne pohŕd a l o ani hnutie
dada, kto ré vtedy bolo v plnom rozkvete.
Auric napísal brilantnú Ouvertúru a sériu
úchvatných ritornelov; Po ulenc napísal Tanče k kúpajúcej sa dámy z T ro uville a Generálov prej av; Taillefe rreová sko mpo novala
Valč ík Depeší; Honegger zložil Po hrebný
pochod Generála a ja som prispe l Svado bným pochodo m a Fúgou pre svadobný masaker. Okrem Po ulenco vej po lky , ktorá mala
ve ľmi vydarený humo r a okre m Auricových
kusov bo lo d ielo dos ť slabé. Vážne bola prijatá len Ho neggerova skladba a keď ju začali
hrať , jeden známy kritik zvolal: " Konečn e
trocha hudby", lenže v to m nepoznal " Faustov valč ík ", ktorý Arthur použil v basoch ,
aby zacho val pôvodnú satirickú povahu svojej skladhy ... "

Zo Skótska si doniesol ťa i krí výStrednosť. Na poto bol úradn fk s briadkou, s cvikrom, s dátdnikom a okrúhlym klobúkom. Sebeck ý, krutý. maniacky - nepočúval nit , to nepodlielralo je/ro dogme, a dostáva/ Slraštré zách vaty htreVI/ proti lOmil,
čo ho v trej vyr11!ovalo. Sebecký, lebo myslel iba na
svoj11 h11dbu. Krutý , lebo svoju hudbu obrmlova/.
Maniacky. lebo svoju h11dbu cibril. A jeho hudba
bola trefná. Bol teda taký ... ncr svoj spôsob.
hľad

Niekoľko
ďAnjou

(na ktorom nestrpel ani na}men!iu ! kvrnu). rukavice, klobúk posrmutý at k cvikm, dátdtrik v ruke.
Voľn ou mkou si chránil ústa v kľukatej tiare, keď
hovoril alebo sa smial. Prichádzal pe!o z Arcueil.
Býval v malej izbe, v ktorej sa po je/to smrti našli
pod horou prachu v!etky listy od priateľo v . Neotvoril ani jeden. Cistil sa pemzort. Nikdy nepoutíval
vodu.
V tase , keď sa hudba rozpadala na výlevy, rozpoznal génia Debussyho. obávajúc sa jeho despotizmu (kamarátili sa a hádali .w at do k onca), obrátil sa chrbtom k je/ro !kole a swl sa v Se/role Ca/I/orum tudný m Sokratom .

Igor Stravinskij:
.. Myslím. že ma Cocteaovi predstavili na jednej skúške Ohn ivá ka , ale možno, že sme sa
zoznámili až po premiére O hniváka, niekde
na ulici; pamätám sa, že som raz počul , ako
niekto za mnou na ulici volá: "C'est vo us,
Igor?" {Ste to vy, Igor?)- o točil som sa a uvidel Coctcaua, kto rý sa mi ihneď predstavil.
Nech to bolo tak či o nak, Cocteau patril
k mojim prvým francúzsk ym pr i a teľo m
a v prvých ro koch môjho po bytu v Paríži sme
sa čast o schádzali. V rozhovore bo l vždy nesmierne zábavný, hoci mi nie kedy pripadal
ako fejto nista, ktorý sa ženie za nejako u " korisťou". Cosko ro som sa presvedčil o mnohých jeho rýdzych vlastnostiach a máme sa
radi a priatelíme sa až do dnes, Cocteau je
vlastne jediný blízk y priateľ , kto rý mi ešte
zostal z obdo bia Ohniváka. Než som po
prvýkrát odcestoval do Lo ndýna , na jar
1912, býval som v hoteli Crillon. (Pamätám
sa, že v hale na bežiacom svetelnom páse
o hlasovali správy o počasí na Lamanšsko m
prieplave a že Ďagilev ich ustavične sledoval
celý vyľakaný.) Cocteau býval blíz~o a zača li
sme sa sc h ádzať na večer i. Pamätám sa, že
sme spo lu chodili do ne jake j kaviarne , kde
o kre m jedla a pitia bo lo možné dost ať i poštové zná mky, a raz, keď sa nás čašník spýtal
.. Koň a k , páni?", Cocteau mu od povedal:
.. No n, merci, je pré fe re les timbres" (Nie,
ďakujem . tento krát by som mal radšej známky). V roku 1914 prišie l Cocteau za mno u do

rokov prichádzal vidy ráno do ulice

IO posedieť si v mojej izbe. Nechal si plá1t',

Brúsil sa v nej, komrolova/, cibril a ukul si vehi·
crtlum a malý otvor. ktorým je/ro jemná sila mohla
prrldiť iba ako prame11. Keď ui bol raz slobodný.
vysmieval sa sám sebe. Dráidil Ra veta. zo zclrianlivosti dával krásnym skladbám, ktoré !traf Ricardo
Viňes, komické názvy, ako stvorené lut to, aby lw.
okamiite odcudzili Irrífu priemerných ľudí.

Jean Coeteau: Stra\'lnsk.ij hrá Svitenle jari

dipa v ro ku 1952, každý svoj slovný popis
hneď na mieste doprevádzal n áčrto m na kus
papiera. Trvalo mu to le n ni e ko ľk o sekúnd ,
ale všetky tie kresby - mám ich dodnes svedči a o je ho jedinečno m a osobitom talente .
Jeho hlavnou c n osťou je š ľache tnosť a až
dojímavá prostota . Cocteau je rýdzi ume lec,
prvoradý kritik a jeho d ivadelné a filmové
objavy majú vysokú úroveň. Mne je na jmilší
jeho nápad n azvať anjela v Orfeovi 'Heurtbise'. Ta_k sa totiž vo lala známa parížska fi rma,
kto rá vyrábala výťahy a to to po menovanie
muselo ted a každému navodiť predstavu levitácie. Ale Cocteau urobil z Heurtbise a j sklenára: posadil mu na rame ná sklenené tabule
v tvare krídiel.
.... . Zvolil som si Cocteau a ako spolupracovníka (pre operu-oratórium O idipus Rex,
pozn. red .), pretože som ve ľmi obdivoval jeho Antigonu . Povedal som mu všetko, o čo m
som uvažoval, a upozornil som ho zvlášť, že
nechcem dramatickú akciu, ale ..still life"

celkom presne určiť, ale poved al by som , že
skô r gestikulácia frází než celkový tvar libreta. (Nechcem pou kazovať na vžitú prax opakovania slov, čo je moj ím zvyko m, a to už od
č i as, ked y som začal komponovať.) llecitátor
bol nápad Cocteauov. i to, že by mal by ť vo
fraku a poč ín ať si ako akýsi konfe rencier (čo
v praxi čas to znamenalo ceremo niára). Ale
hud ba ide až za hranice slov a hudba bo la inšpirovanú Sofoklovou tragédio u .. .
Jean Cocteau:
..... Byľ talentovaný znamená stratiť su. ak vt as
jasne nevidfme. te musfme vystavať svahy u nezostrípiľ ani z jedného. Ovládať da r predpokhulá 1trítliwn tolro. kto ho v sebe nachádza. A toto .ftrídium
je chúlostivé, ak nám nune!ľastie z lde ncr 11m trochll
neskoro. Pretil som svoj tivot a eite /ro pretfvam ,
navzdory 11eJľasm énw osudu. Aké k tí.fky mi vy viedol!
A vidiet' jasne je také ziot ité, lebo schopnosti dos/IIIIIÍ prvri fo rm/l, ktorrí .WrťllllÍ. A táto forma by
mo/ria byt' dobrá. Moja bola zlá. Mojou záchran011
bolo zlsť z cesty tak rázne. i e .wm si nemolroiuclrovať ani najmeMiu pochybn osť.
Moja rodina m i nebola nijako11 oporou. Pos/1dzova/a podľcrríspeclw. Bola dilewmská tt 11Jeteťtrá .
Raymond Radiguet ( / 903- /923) čfw/ za Veľkej
Vojny (ktorrí IWZý val veľkými prázdninami) 1ra
Mam e v Parc-Saim-Muur zväzky z kniitrice svoj/ro
otca. Boli to na!i alllori. Boli sme teda je/ro klasikmi. Akoby právom sme mu Jli tra trervy a Jtmást'rotný snívalo rom. te nám b11de odporovať. Keď som
/ro stretol ll Maxa Jacoba. chytil ma do pasce: riskoval som -tí>m. te som unikal, to mi no/ry stati/i - te
sa jednélu; d1la 11ájdem bohviekde. Upokojil IIUI
svojim pokojom. Objavil mi veľkrí metód11: zobudIli, ie si l>á.mik. 11eclwj, aby scr jav uskrrtot nil bez
tvoj/ro vedomia. Ale jelro sr roj bo/ nový. Môj sa zaniesol a !krfpcrl.
Raymoml Radig11et m al vtedy piiľ11ásľ rokov. Erik
Smie skoro .~esťdesiat. Tieto dva extrémy ma nauä li.
ako rozsvietiť lampá!. PýJiľ .w m6iem ibu tým , te
som sa podrobil iclr 11Če11 iu . Erik Satie bolneopfsa-

Jean Coeteau: Georaes Aurlc
Hľa. tlo vek! Iste by bolo bývalo tJrfjemnej.fie. keby sme sa niesli lut vlnách Wagnera ct Debussyho.
A lt potrebovali sme clisdfJiflllr, akokoľvek temná .w
nám zdá. Kaidá doba oclmiewmarivá. Uiv Kolrrí to vi a Harlekýnovi som JJrCmieroval isté mcrrivo zo
Svätenia jaŕi. A v popretí uba samé/ro nás 11111.wd
Strttvimkij prerásť všetkých.

Erik Satie bol mojfm utitefom . Radiguet mojím
sktí.fajrícim . Dotyk .s nimi mi ukázal, kde mám chyby. bez toho. aby mi ich povt•dali a ak som ich ne·
molrolnaJ!ľaviť. aspoň som o nich vedel.
Vymenujem svojich 11titeľov: Erik Satie a Picasso.
im za viac, net ktorém ukoľvek spisovateľo
v/. Vo vp/.1'\'l' spisovateľa je nebezpetie. ie nám vn títi svoje tiky. ale 11divujríca kázeň slobody tohto hudobn íka a tohto maliara nedovoľuje odrabm íť. Nut
a prá vf! tu odurbmíť znamená nesclropnosť dať .WI na
rítek.
Vďačfm

Koľkokrát som 11t počul vytítat' Satiemu 11 Picas·
soví, te n<'l'edia kam idrí. Raz sa Picasso zrieka kubizmu. Inokedy Satie ide spät'. Zaobdrádzajrí s nimi
ako so zctt'·iatoénfkmi. To je ten zázrak.

Jean Coeteau: Eric Satie

Smie mi povedal: .. Vfetci veľkí wnelci srí amatéri." Za tý m slol'om je a/ý zá.wup slcívnyclr byrokratov, at do smrti sklonených nad pisárskym pultom.
ktorí .m po.mrievali lwrtoázii a r í.~porcím .

Leysinu a snažil sa získať si ma pre spoluprácu na halc te. ktorý chcel potom n azvať D ávid . Prišiel s ním mladý švajčiarsky maliar
Paulet T héve naz. ktorý tam ma ľova l portré t
mojej ženy i môj . Dopisy. ktoré mi potom
Cocteau posielal. boli celé pokreslené skicami k tomu hale tu. z ktorého nikdy n ič neho lo . Ale Cocteau k reslí majstrovsky. s
bystrým postre hom a dokúže nieko ľk ý mi
úspornými čiaram i a krivkami vystih núť každého. koho si vezme .. na mušku". Ako karikaturistu ho sn áď prevyšuj e len Picasso Cocteau vedel nakresl iť karikatúru rých losťou fo toaparátu. len málo potreboval pri to m
gumu a zriedkakedy n i ečo opravoval. Keď sa
Cocteau so mnou po prvýkrát dohadoval
o kostýmoch a mas kách pre naštudovanie Oi-

(zátišie). Povedal som mu tiež. že by som
chcel celkom o bvyklé libreto s áriami a recitatívmi. i k eď som vedel. že takáto ..obvykl osť" nie je práve jeho naj silne jšia stránka .
Zdal sa ce lým plánom veľmi nadšený . až na
to. že jeho slová a vety sa budú pre kl adať
spä ť do l atinčiny - ale jeho prvý n áčrt libreta
bol presne tým. čo som nechcel: hudobná
dráma v okázalej próze ...
Cocteau bol voč i mojim kritikám nana jvýš
trpezlivý. Ce lú knihu dvakrát prepisoval a
dokonca i potom sa podrohil ešte poslednému zostrihu. (Som v hfhke duše asi .. topiarist" - te n. k to strihá stro my do u rč it ýc h tvarov. pozn. red . - a moja vú še ň pre strihanie a
zarovnávanie vecí je priam maniacká) . Co je
v librete č i s te do Cocteaua'? Nemôžem to už

Pripríštirm, t e z diaľky prevlcída ce/istl'ost' diela a
t e je vl:fm i neľahké postilrmít' o/may. ktorými scr genití/nr é101·ek nhno l•uje. J4./e je nemell<'i pravda. te
na.l'a .dolltr poskytuje jasné príklady a te treba pnzclml'it'tak<'ho Stravimkého. ktor.\' najprv ohromila
1'\'I'Í<•do/ : m ierr lwdo/J/I)'ch rean zentov Sviitenfm
jt;ri a pnwm .m Ím ntot'il ~·lrrbrom 11 .fiel inam.
Dol>a pripadá :miite11á iha :miite11ému duchu.
N11.fa je ponrtorwrá fJriÍn' prt• si'Oju koštllos( w lrlaI'Oiam. Jedni .m ,. nej zmit•flljtí. drrrlrí .mod nich od1'/'llctijrí 11 utekajrí do min11lo.wi. iní lol'ia l' jej kaln.l'clr 1·odtich. Málokto .m ,. lll'j orientujt•. Napriek
unnu ľalrl.:o l'itlidjt•j wzlohu : l'ltÍ<'ej perspektíry . ..
... N<'II I<'IIIH' ná:or 1111 poéziu. lrrulhrr a olmr:y je
gmt<·slw.\'. Poé: ia i<' klll'lll l'.ľ trik pn•1·ádzwr,l' drr·

Jean Coeteau: Francis Poulenc

.~tJII .• .

na klasických (LP) platniach, kompaktných platniach,
mg k azetách a na stránkach hudobných publikácií
ponúka 50 predajní
Cs. hudobného vydavateľstva
'V
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Bratislava: Leningradská ll - Obchodná 60 - nám. SNP ll - Bélu Kuna 18 (Petržalka)
Praha: Dláždená ul. 5
Brno: Poštovská 6/E (pasáž Alfa, l. posch.)
Banská Bystrica, Bardejov, Dolný Kubín, DunsYská Streda, Galanta, Handlová, IDohovcc, Hor. Smokovec,
Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice, Levice, Levoča, Lipt. Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra,
Nová Dubnica, Nové Mesto nN., Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Považ. Bystrica, Prešov, Prievidza, Rim. So~
ta, Rožňava, Ružomberok, Senica niM., Skalica, Spišská N. Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Trebišov, Zlaté
Moravce, Zvolen, Žiar n!H., Žilin a

Z PREDVIANOČNEJ

.)2lká si mi krásna

PONUKY VYBERÁME

t 1t )(if'( i t5'/neJko\ i(

1Jl~''rL: t\

Aká si mi krásna
Vlastenecké skladby (Suchoň, Ruppeldt, Valašfan-Dolinský, Figuš-Bystrý, Vansa, Kadavý, Laciak a i.), l LP Kčs 44,Sucho ň :
Kčs 36,-

E.

Vianočné spevy a koledy
Moyzes~ J. Cikkera, F. Prášila, I.
D. Kardoša. l LP Kčs 44,-

T ichá noc:
A.

a

Baladická suita, Metamorfózy, l LP
v úprave
Zeljenku

C. Fn;mck: Organové dielo l, l LP Kčs 36,A . S l ádkovi č: Marína (dramatizácia, účinkujú_
-L. Chudík, E. VášáryoYá a-i.), 2 LP Kčs 72,A. Sládk ovič: Detvan (dramatizácia, účinkujú
J. Sarvaš, D. Jamrich, V. Durdík, M. Dočolo
manský, I. Rapaičová a i.). 2 LP Kčs 72,O . Sliacky: Janko Gondášik a zlatá panna, Mlynárska dievčina (rozprávky, účinkujú G. Valach
a K. Machata), l LP Kčs 36,O . Gergelyi - K. Wurm : Historické organy na
Slovensku (166 nástrojov, farebné fotografie,
krátka história, výtvarný popis, hudobné parametre, slovenský a nemecký text, 2. dopln. vyd.),
Kčs

uo,-

César Franck
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