
ROČNiK XXH. • 3.- Kčs 14. 2. 1990 4 

Pohľad do nového interiéru FA ~túdla ts. rozhlas u (vľavo) a záber z roku 1983 do pômdného FA ~túdia na Leninovom námestí: (nchný rad) Ing. J. Ďuriš, M. Adamčiak, spolupracovník rAS 
a J. Backstubcr, (spodný rad) Ing. P. Janík a V. Kubička, dramaturg rAS. Snímky M. Marenčin 

Elektroakustické štúdio v Bratislave 
IVAN PARÍK 

Pred časom ~mc i ~pomcnuli dvadsa ť rokov existencie Elek-: 
troakustického štúdia Cs. rozhlasu v Bratislave. Bez okáza los
ti . v každodennej práci a v prípravách na nové. lepšie a profe
sionálne podmienky. Mal som veľa možností v tomto ~túdiu 
pracovať , preto viem, že profesionalizmus v akýchkoľvek pod
mienkach a úsilie podai dobrý výkon hol a je všetkým pracov
níkom štúdia vlastný. Rád by som však na tomto mieste po
znamenal, že hoci je profesionálna tvorba clckt roaku~t ickcj 
hudby s existenciou rozhlasového štúd ia spätá. predsa len prvé 
úsilia komponovať elektronickú {ako ~me vtedy hovorili ) hud
bu ~ú asi o šesť rokov staršie. Na pôde Cs. televízie {kde som 
bol zamestnaný od konca roku 1959) pracoval mimoriadne 
nadaný majster zvuku Ján Rúčka a Zvukové pracovisko vtedy 
viedol ambiciózny Ing. Ivan Stadruckcr. V čase prvých poku
sov s EA hudbou tu bol asi rok zamestnaný aj hudobný ~klada
te ľ Roman Berger. Na tomto pracovi,ku sa usk utočn i li prvé 
na~c poku~y a aj rea lizácie clc ktroaku\lických skladieb. prav
da, vtedy filmových a scénických hudieb. Bola to Zeljenkova 
hudba k HorMkovmu fi lmu 65.000.000. Malovcova hudba k 
filmu Jána Lacka Výhybka a R. Berger komponoval scénické 
a filmové hudby v spolupráci s rcži,érmi Fraňkom Chmčlom 

a nedávno zosnulým Ladislavom Kudc lkom. Z týchto materi á
lov Berger už v rozhlasových podmienkach skomponoval svo
ju Elégiu in mcmorian Ján Rúčka. Hoci začiatky tohto štúdia 
boli sľubné a pisateľ týchto riadkov vypracoval a predložil spo
lu s Ing. Stadruckerom návrh na zriadenie Ele ktroaku~tického 
štúdia (jeho štatút bol prijatý na jednom z kolégií vtedajšieho 
náme tníka pre program. Andreja Sarvaša). predsa len sa 
ukázalo. že pre vynaliczavú a aj technicky kva litnú prácu so 
zvukom má lepšie podmienky Cs. rozhlas. Tam sa chopili ini
ciatívy hudobný sk ladateľ Peter Kolman. Ing. Peter Janík 
a neskôr Ján Backstubcr. Na pôde vtedajšej .. trikovej réžie" sa 
konštituovalo Experimentálne štúdio Cs. rozhlasu a tu sa aj re
alizovala prvá autonómna slovenská elektroakustická ~kladba 
Ortogenesis Jozefa Malovca. Cftim 'a povinný povedať na 
tomto mieste. že sklada teľská a organizátorská práca Petra 
Kol mana v prospech Ele ktroakustického štúdia Cs., rozhlasu 
ostala u nás nedocenená. Prácu s klada teľa v EA štúdiu môžem 
komentova ť iba na zák lade osobných skúseností; neraz som 
bol totiž svedkom, že praktick'ý prístup každého z nás čo v štú
diu pracujeme, má svoje osobité individuálne črty. Naostatok. 
celá tvorba bratislavského EA štúdia svedčí o vyhranených 
koncepciách autorov. ale aj realizátorov tu pracujúcich. 

Myslím si, že prvým predpokladom úspešnej a produktívnej 
práce v štúdiu je dôkladná domáca príprava. Skl adateľ sa musí 
pohrávať so svojou predstavivosťou ove ľa skôr . než dielo za
čne realizovať. Pred vlastnou prácou v štúdiu si väčši na z nás 
vypracováva pomerne rozsiahly poznámkový aparát grafické
ho a slovného druhu. za pomoci ktorého vysvetľuje skladateľ 
požiadavky svojim spolupracovníkom. Pravda, pri dlhšej spo
lupráci sa vzájomné porozumenie stáva čoraz jednoduchšie. 
Ak hovorím o poznámkovom aparáte. je to preto. že EA hud
ba si - napriek početným a neraz veľmi fundovaným pokusom 
- nevytvorila obecne platný a zrozum iteľný zápis. ktorý by 
umožnil opätovnú realizáciu diela v odlišných podmienkach. 
Osobne som skeptický a nemyslfm si. že k uspokojiv~mu dru
hu zápisu tak skoro dospejeme, ale ani nepovažujem precízny 
zápis za podmienku úspešnej práce v štúdiu. Taktiež problém 
akejkoľvek následnej reinterprctácic sa mi vidí nedôležitý. na
koľko matricu považujem za konečné znenie diela a z nej mož
no prepísať bezpočetné množstvo kvalitných kópií na uvádza
nic. 

Vlastnú prácu v EA štúdiu začína väčšina skladateľov výbe-

rom tých príwojov. ktoré svojou fu nkciou zodpovedajú pred
pokladanému Z\ ukovému obrazu skladby. Je to takpovediac 
.. inštrumcnt<í r". ktorý woj imi zvukov) mi dispozíciami ovplyv
ní celkový výzor ~kladby a je nositcfom významn~ho ~týlového 
znaku. Tu je namie~te povedal. že ~kladateľ vstupom do ~t údia 
~ ~ .. nevyzlicka ko.! u". skôr naopak. dela vedome uplat1'uje 
a rozvíja tie individuálne znaky hudobnej reči, ktoré SLI mu 

Peter Kolman, jeden zo zakladatcľo,· rAS (1970) 
S nímka archív HŽ 

vla\tné. Povedal by som. že inštrumen tálna a vokálna tvorba 
a tvorba EA hudby sa pozit ívne prcllnajú a ak skladateľ pre
náša- do hudby elekt roakustickej isté formotvorné návyky. 
tvorba tejto zasa ovplyviíuje a obohacuje skladatcľovu zvuko
vú fantáziu a predst avivosť. Pre mňa o~obne sa práca v EA ~tú
diu stala zdrojom nejedného poučenia pre prácu nad tradičnou 
partitú rou . Myslím ~i. l.e je načase ddinit ívne sa oprostiť od 
mylnej predstavy. že hudba je iba to. čo sa hrá na ná\trojoch 
č1 sp1eva. Vo svojej fa ntázii sa ~k lad<llcľ pohybuje vo zvuko
vom priestore. ktorý - vo vzia hu k obecnej a individuälncj 
skúscno~ti - odkrýva pn·d jeho vnútotným sluchom nové a no
vé dimenzie a sú vis lo~ti . Odhliadnuc od známej skutočnosti . 
že aj nástroje sa ďalej zdokonaľujú. že sa nachád.wjú nové 
spôsoby hry na nich. že aj vokillna technika sa rozvíja v zmy<.le 
nárokov ~účasných autorov. predsa len nic iba mhtrojc a hlas 
sú schopné hudobného prejavu: lebo zvuk sám osebe nic je 
..hudobný'· alebo .. nehudobný". Prakt icky každý zvuk môže 
byť hudobný. ak ho vieme dať do hudobných štruk tú r a súvi
slostí - naopak. nepoznám snáď n ič bcztvarcjšic a chaotickej
šic. ako ladenie orchestra: je to zvuková mätež. Procesy ~truk
turácic. diferenciácie. o rganizovania a radenia do <,úvislostí. 
hľadanie hudobného významu a výrazu vyM upujú do popredia 
práve v tom zvukovom univerze. ktorého poslucháčsku plat
nosť nic je ešte všeobecná . O to sú v elektroakust ickej hudbe 
väčšie nároky na kompozičn ý výkon sk ladat eľa. 

Za uplynulé roky ~a práca v elekt roakustickom ~túdiu pod
Matne zmenila . Od niekdajšej trikovej réžie. cez experimen
tálne štúdio, až po dnešné pracovbko. ktoré sa stalo priam la
boratóriom na realizáciu EA skladieb najrozmanitejšieho dru-

hu. Od čias. kedy skladby vznika li takpovediac .. na kolene". 
prc~lo ~túdio cestou k stále lepšej vybavenosti a teda aj väčším 
a bohatším pracovným možnost iam. Präca je menej manuálne 
namáhavá a kvalit<~ prístrojového zariadenia dáva ' tále väčší 
prie~tor uplatriovaniu predstavivosti a to aj vďaka tomu. že 
pracovníci štúd ia vždy demonštrujú s l.. ladatcľom možnosti no
vých prístrojov a poskytujú autorom dosť času. aby ich funkcie 
spo111ali. Tím pracovníkov EAS Cs. rozhlasu v Bratislave je 
technicky perfek tný a hudobne in~pirujllci. Pre ~k ladate ľa to 
znamen{! mať pri práci podnccujúcich partnerov. ktorí neraz 
do~lova vyprovokujú novú zvukovú -.i tu<iciu. na ktorú treba 
kompozične reagovať. Niekedy poskytnutč neočakávané 
(a lepšie ako prcdpokladné) r ic~en i e mi pri pomína situáciu. 
ako keď skl adate ľ komponujúc si za improvizujc a spod prstov 
sa mu ozve neočakávaný súzvuk. ktorý môže niekedy vážne 
ovplyvn ii vývoj konkrétnej skladobnej si tuácie. Para frázujúc 
Stravinského. skladateľ oveľa pre~nej\ie vie. čo nechce. než to. 
čo chce. a pre to prvky improvizácie a in~pirácic často môžu 
pozitívne obmen i ť pôvodnú predstavu. Kom pozičné možnosti 
v EA štúdiu sú pre sk lada te ľa prakt icky nevyčerpateľné. a to 
bez ohľadu na to. v akej žánrovej a štýlovej rovine sa auto r po
hybuje. Elekt roakustická hudba je dnes už di fe rencovaná 
a výrazove bohatá. Sú v nej prítomné prakticky v·c tky druhy 
hudobných obrazov. ako ich poznáme v inštrumentálnej a vo
kálnej hudbe minulosti a prítomnosti. Pre EA hudbu v jej dáv
nejšej minulosti nechtiac urobili medvediu službu najmil te le
vízia a fi lm. keď pri oLvučovan í vesmírnej. technickej a mcdi
cín<,kej tematiky bez rozlišovania tieto obrazy spájali s EA 
hudbou. a tak sa okolo nej vytvoril mýtus. akoby ona nebola 
\chopná zobrazovania v širších význa moch. Takéto zt'1žené 
združené predstavy však odporujt'1 rc;í lncmu bohat ~tvu ume
leckých obrazov. ktoré sú v početných EA skladbách prítom
né. Je. pravda. aj na poslucháčovi. aby k EA hudbe pristupo
va l s otvorcnost'ou. ~ ochotou prijat umelecké posol\tvo kon
krétneho die la. Vzt'ah posluchilča a EA hudby sa dnes už ne
odohráva ako niečo kuriózni!. s mídychom scnzačno~t i. Ak si 
dnes už ani neuvedomujeme. ako ča~to ~a rôzne varianty EA 
hudby stali každodennou zvukovou kul isou. tak by sme pri po
čúva ní autonómnych skladieb nemali hľada ť n ič viac a nič mc
nej. ako očakávame v styku s hudbou inštrumentálnou a vo
kálnou. hudbou starou a novou. Akékoľvek tabuizovanic 'EA 
hudby - okrem toho. že ~vcdčí o ncprofcsionalizmc - je ana
chro nizmom a hovorí o nepochopení tak imanentných d tkonov 
a ~ociá lnych de terminánt vývoja hudby. ako aj o potrebe 
skladateľa reagovať na to. čo mu mode rná rozhlasová technika 
in~pirujúco poskytuje. A ešte čosi . čo je ~kôr trochu o~obné: 
pre mňa zauj ímavým \k ladatdským problémom (nie iba v EA 
hudbe) je vzťah . kon tinuita historickej a ~L1časncj hudby. mož
nosti akejsi .. transplantácie" historického hudobného textu do 
okolia a súvislosti aktuá lnej hudobnej reči . Práve práca v EA 
štúdiu ma priviedla k názoru . že pri pr:íci s historickým tex tom 
možno obísť tradičnú va riačnú techniku a hľadať obecnejšie 
štruktu rá lne zákonitosti hudby. ktoré umožnia niekedy cez 
stáročia vzdialený prejav skfbi ť do zmy,luplného celku súčas
ného diela. Práca v EA štúdiu je pn~ sk ladateľa vzrušujúca. 
podnecuje jeho fantáziu a navyše umoiňuje skl adateľovi opus
tiť súkromie a ticho pracovne. Dá mu lakúsi ť spoločnú radosť 
~ tímom spolupracovníkov pri čia~tkových výsledkoch. či pri 
dokončen í a predvedení diela. Rád by som. aby tie to riadky 
boli považované za úprimnú vďaku tým našim priateľom. ktorí 
\a realizácii e lektroakustickej hudby venujú s toľkým zaniete
ním a s dokonalou znalosťou vlastnej profesie: Ing. Petrovi Ja
níkovi. Jánovi Backstubcrovi a Ing. Jurajovi Ďuri~ovi. 



Osobné 
svedectvo 

v hudbe začal prejavovať princlp prirodzené
lto výberu, čo prispelo k 1•ytváraniu skutoč
ných hodnôt. Oproti tomu po roku 1968 pri
šla doba skladateľov a diel odvodených, kom
ponovaných poviitšinou na rôzne prfležitosti 
s tzv. pokrokovou ideovou nápll!ou. Ruka 
v ruke s tým prišlo poslultovanie ako interpre
tov, tak i hudobných teoretikov. Nie všetkých 
a nie všetkých rovnako, ale rozhodne mno
hých. 

Ftmgol'ltla 111 logika nomenklmtíry: ak bol 
umelec neshížiaci vedeniu hraný častejšie, ale
bo bol spravodlivejšie hodnotený, bola to 
skôr náhoda. ako pravidlo. Netvrdím, že sa 
nenašli aj medzi funkcionármi ľudia, ktor( sa 
snažili neposlultujúcim umelcom pomôcť, ale 
opakujem - skôr náhodne a občas, ako stí
stavne. 

Myslím si, že to, ('O mi najviac 1•adilo na 
tomto odbobí. bolo sfalšované myslenie. Mys-

la. Jana Patočkuuk/o1·alanaša polícia v roku 
1977 prakticky k smrti. Neschopnosť myslieť. 
neúcta ku skutočnej kultúre. ku kultúre mys
lenia zvlášť- to je .. odkaz" posledn ľch dva
dsiatich rokov politického vývoja v Ceskoslo
vensku. 

Ako príklad nech nám poslúži sitttácia. 
ktorá nastala v období podpisovania tzv. pro
tie/umy. Bez zverejnenia tex/ll Charty 77 boli 
wnelci a vedci vystavení nátlaku moci a htífne 
podpisol'(l/i 1• jednotliv>;ch zväzoch vyhláse

.nia proti Charte. Pokiaľ viem, na Slovensku 
sme z hudobných skladateľov wkéto vyhláse-

V dnešnej rozvírenej dobe sa nám treba 
aspotlna chvíľu zastaviť a zamyslieť nad tým , 
odkiaľ ideme a kam smerujeme. Som predo
všetkým lwdobnfkom, budem sa teda zamýš
ľať nad hudbou. Na srdci mi ležia najmä roky 
od okupácie 1968. Táto mala totiž na našu 
tesktí a slovenskú kultúru a v rámci nej aj na 
hudbu veľmi nepriaznivý vplyv. Chcem po
dotknúť, že v 68. roku som spolu s mojimi ge
neratnými druluni naslllpoval prá1•e - dá sa 
povedať-vek svojej zrelosti. Každý z nás mal 
svoj vlastný- ti už zatínajúci alebo postupu
júci - umelecký rozlet; za seba spomeniem 
asporl predvedenie opery Peter a Lucia na 
Pražskej jari - myslím jar hudobnú - a to 
23. mája 1968. Po takejto - dá sa povedať 
olympskej výške ani jedno 1•erejné predvede
nie diela (okrem zahraničia) až do novembra 
1976, nepripustenie učiť na škole, a tým sa
mozrejme aj materiálne obmedzenie seba 
a rodiny. Podobne sa swlo mnohi•m mojim 
generačným druhom. Svetová moderna repre
zefllovaná najmä Schonbergom. A. Bergom 
a Webemom -tzv. l l . viedenská škola- na 
ktortí celá moja generácia spománne (každý 
po svojom) nadväzovala, bola oficiálne odstí
dená a v dôsledku toho sme boli apriórne od
sudzovanf a hodnota diel mojej generácie z ni- i 
žovaná. Elektroakustická hudba, sústredená l 
okolo šttídia Ceskoslovenského rozltlasu, bo
la dokonca oficiálnymi miestami preh/ásená 
za nelwdbu a prakticky živorila ako popolttš
ka. Od začiatku šest'desiatych rokov sa aj 

TRIBúNA 
NÁZOROV 

nie nepodpfsa/i iba dvaja. 
Preto ma ešte aj dnes mrazí, ked 5i spome

niem na osobný zážitok z plenámej schôdze 
Zväzu slovenských skladateľov v roku 1969, 
na ktorej sa kolektíl'lte, verejným hla1·ovtmím 
odvolávali, citujem: .,všetky predcltádzajtíce 
produbčekovské prehlásenia". Z celkového 
počw cca /50 ľud( sme boli dvaja proti a da/šf 
dvaja sa hlasovania zdržali. Na ten/O akt od
volávania samého seba - i keď pod veľkým 
nátlakom - nikdy a: do smrti nezalmdnem. 
Myslím si, že v tomto smere má pravdu veľký 
moravský rodák Ednumd 1/usserl. na ktoré
lto tohoročné sté výročie narodenia naša ofi
ciálna kultúrna obec zrejme tiež nie náhodou 
.,zabudla", ktorý vo s1•ojiclt Kartezi(mskych 
meditáciách pf še, že - pol'iem to voľne- akt 
sebaodvoltmia, 1. j. poprenia /Ul l'l'rejnosti 
ti tiež pred sebou samým tolw. o tom je tlo
l'ek bytosme presvedčený. powačf whto člo
veka na 1•ečnosť. 

Nechcem zbytočne ďalej roz 1•íjať tento 
smutný obraz, vždy sa našli ľudia, ktorf po
mohli. Jedným z nich bol aj dr. Mokrý. riadi
teľ Slovenskej filharmónie. Tie ž na zväze 
skladateľov sa začali od roku 1976 konať tzv. 
prehliadky novej slovenskej tvorby. Pri týc/110 
mi bolo prfslušnými pracovníkmi až do roku 
1985 stále zdôraulované, že mi móžu zahrať 
nanajvýš nejakú. komornú skladbu - väéfie 
a nákladnejšie skladby na predvedenie boli 
výsadou nomenklatúry, ktorá sa doplllovaltl 
postupne aj z radov m/adšfclt kolegov. Hlav
ný dôvod tejto mojej silllácie vidfm v tom, že 
som newjil svoje skwočné politické postoje. 

Otvorený list bývalému predsedovi ZSSKU 
LAD l LA V OVI BURIASOVI 
Vážený pán kolega. 

dňa JO. l. 1990 na Mimoriadno m zjazde 
ZSSKU v Bra tislave v zhodnoten í čin nosti 
Zväzu za uplynulé obdobie ste utrúsili sprá
vu, podľa ktorej som najviac hraný skladateľ 
v zahraničf. 

Poviem Vám úprimne , že by mi radosťou 
srdce zaplesalo. keby to bola pravda. 

Podľa mojich vlastných vedomostí, Slo
ve nský ochranný zväz autorský mi totiž od 
ro ku l 986 žiaden výkaz o použití mojich diel 
v zahraničí dosiaf neposlal. S pochybnosťou 
preto tvrd ím, že by sa Va a informácia zakla
dala na pravde a mám dojem, že je skôr fik
tívneho charakteru, alebo má zákulisný zá
mer- aby sa peri fe rná zložka ideovo-polit ic
kých p letív bývalého totalitného komunistic
kého systému, ktorý používal represie voči 
mojej tvorbe- prehodnotila na šléltistický vý
kaz hranosti tvorby v zahraničf. 

Tak, ako som v závere môj ho diskusného 

prí~pevku na Mimoriadnom zjazde ZSSKU 
povedal: .. Pravda vždy zvíťazí!". tak si mys
lím aj te raz, že to to masa rykovské heslo náj
de uplatnenie hlavne v ~účasnej horlivoMi 
hľadania ciest k návratom na bývalé posty 
funkčných ratolestí a využívania štátn ych -
bezplatných ciest do ďalekého. ale i blízkeho 
zahraničia . hlavne po krajinách Západu. 

Som hlboko presvedčený - aj keď nerád 
Vás tým unúvam - že najbližšie vysvetlíte na
šej verejnosti , odkiaľ ste dostali podklad ku 
štatistickým údajom o hranosti - ale aj ne
hranosti moj 1ch skladieb (a nielen mojich) 
v zahraničí. 

Ja osobne sa Vám poďakujem. pretože bu
dem môcť s takýmto dôkazovým mate riálom 
navšt ív iť Slovenský ochranný zväz autorský 
a i ntervenovať vo veci systému uplatňovania 
autor kého práva. 
Ďakujem . 

JAN ZIMMER 
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-. Vo vysielani argentfnskeho rozhlasu Ra
dlo Munlcipale Argentina odzneli viaceré 
slovenské diela, o. i. sij výber z tvorby 
M. Schneidra-Trnavského aJ. L Bellu. Na 
základe tohto vysielania prejavil záujem 
o slovenskú tvorbu manažér gramofónovej 
Onny a obchodu Centro Cultural del Disco, 
Argentina. 
e Hudobné lnfonnačné stredisko SHF bu
de l v tomto roku zhromažďovať všetky do
stupné údsije o medzinárodných hudobných 
sút'ažlach. K dispozícii ponúkame bulletin 
Svetovej federácie medzinárodných hudob
ných sú(aži World Federation of Internatio
nal Music Competitlons, ktorý obsahuje zá
kladné údsije a adresy sekretariátov súťaží 
združených v tejto federácii, organizovaných 
vr. 1990- 1992. 

e Sú(až zvukových záznamov - 2. Interna
tional Competltion for Muslcal Composl
tion Trento C(nema - The sound track sa 
uskutcK\ní v októbri 1990 v Trente, Talian
sko. Sút'až je určená pre účastnikov všet
kých národnosti vo vekovej hranici od 18 do 
40 rokov. Podmienkou je originálna, nepu
bll.kovaná kompozícia - hudba k Olmu, pri
čom nástrojové obsadenie a zvuková realizá
cia je fubovofná. Bez vstupného. Adresa se
kretariátu: Centro di Documentazione Vlsi
va della Provincia Autonoma dl Trento, Via 
S. Marco 27- 38 100, Trento, Italy. 

e Komorné dielo súča~né ho ~lovcnského 
autora odznie po dlhšej dobe na pódiu Kruhu 
priateľov hudby v O lomouci. Tentoraz vo 
februári 1990 to budú Impresie p re klavírTa
deá~a Salvu v podaní Petra Toperczcra. 

e Redaktor Radio DDR Frank Kämpler. 
ktorý o tvorbu mladých s lovenských sklada
teľov prejavi l zá ujem už poča~ Bratislav-
kých hudobných slávností 1989. je autorom 

článku hl bšie načierajúceho do hudobného 
života Bratislavy. Príspevok. v kto rom a utor 
Mručnou formo u oboznámil či tate ľov s hu
dobnou históriou i sť1časnosťou Brutislavy. 
vyšie l v DDR Zei tung .. Der Sonntag•· 50. 
1989. 

e Z prírastkov v internej fono té ke IIIS 
SH F upozoriíujeme záujemcov na nahrávku 
Portuge~e Traditional Music (Tradičná hud
ba v Portugalsku). ku ktorej je pripojená i 
podrobne spracovaná anotácia v a ngl ičti ne. 

OPRAVA 
V 3. čísle ná~ho časopisu sa na str. 6 v diskus
nom príspevku M. Bázlika nedopatrením vy
skytla dvakrát rovnaká chyba: meno Klaus 
Hubert má správne znief Klaus Huber. 

MIRO 8ÁZLIK 

/enie vo všeobecnosti, odtrlmwé od skwot
nosti. a to skwoó10sti občianskej, vedeckej aj 
umeleckej. Kultúra bola chápaná ako stk'asť 
ideológie- ako je to napfsané v marxtstickýclt 
čftankáclt. Sám si myslím, te je to motné je
dine naopak - ideológia je stíčast'ou kultúry, 
a aj to tou najmenej živou a tasto (tj najmenej 
ltodnolllou. Naša oficiálna kultúma obec pod 
veden fm komunistickej strany bola predsa wk 
nekttlttíma. že ani len nezaregistrol•a/a celým 
svetom oslm•ované výročie 1•eľkélto pražské
lto rodáka Franza Kafku. neltol•oriac ani 
o tom, že žiaka a 1• istom zmysle pokratova
tefa svetoznámeho filozofa Ed1111111dtt 1/usser-

Pomlimka redakcie: Uvedený text odmel 4. 12. 
1989 vo vysielaní U lasu Ameriky pre Ceskosl~ 
vensko a bolauiOrO\'ÝJD \'Y.Iadrenlm k súčasnej 
politickej slluliell. 

Prehlásenie výboru SHF 

Riaditel'stvo Konzervatória v Žiline vypisuje konkurz na obsadenie 
miesta: 

učitel'a spevu, 
hry na klavíri 
a korepetície. 

Požadované vzdelanie: absolvovanie vysokej školy príslušného smeru 
a prax vo svojom odbore. 

Prihlášky posielajte na riaditel'stvo Konzervatória v Žiline, ulica Mar
xa Engelsa U, PSČ 011 80 Žilina, do 15. marca 1990. Cestovné hradíme len 
prijatým uchádzačom. 

x x x 
Riaditel'stvo Divadla Jonáša Záborského v Prešove vypisuje konkurz na 

obsadenie miest do týchto telies: 
SPEVOHRA - sólistov pre všetky odbory 
ZBOR - všetky hlasy do 35 rokov 
BALET - ženy (do 25 rokov), mužov (do 30 rokov) 
ORCHESTER - koncertného majstra huslí, 

- tutti hráčov na viol~ 
- na husliach, 
-na trúbk~ 
- na klarinete. 

Prihlášky s krátkym životopisom a s uvedením pôsobenia v umeleckom 
súbor~ resp. divadle zašlite na adresu: Divadlo Jonáša Záborského, Pre
šov, ul. SRR 48. Termín konkurzu uchádzačom oznámime. 

x x x 

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ ÚNIA 
(predtým Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov) vypisuje 
konkurz na miesto 

vedúceho sekretariátu. 
Podmienky: VŠ vzdelanie, vítané právnického smeru, prípadne s pra

xou hudobného manažérstva, znalosť dvoch cudzích jazykov a organizač
né schopnosti. 

Uzávierka konkurzu do S. marca 1990, termín nástupu podl'a dohody. 
Prihlášky so životopisom posielajte na adresu Slovenská hudobná 

únia, Sládkovičova ll, 811 06 Bratislava. 

HUDOBNÝ 2 IVOT - dmjt)fdenník.. V)ehádzu \O Vydanateľstu OBZOR, n. p., ul. t~. armád)' J S, 81S 85 Bratisla, a. Vedúci redaktor: PaedDr. Marián Ju rl k , 1.ás1. ,ed, redaktora: PhDr. Ali beta Raj l e rov li , redakcia: 
lídla Dohnal ov á, PhDr. Jurllj Dó~ a , Martina ll a nze l O\ á, technická redaktorka: [\a Zem á n ko,•á. Adre~a redakcie: Gorkého IJN I, 81S 8S Bratisla~a, tel. 330-245. Tiae!ia: Nitrianske tlačiarne, z. p., 949 Ol 
Nitra. Rodlruje Po§lová ·110\'lnová služba, objednávky prijíma lulidú poJtu a doručovatcl'. Objednávky do 1.ahranlčlu vybande P S - Ústredná expedícia a dO\ OZ llae!e, Gotrnaldom nlim. 6, 813 81 Bratislava. Polročné 
predplatné 39.- Kčs. eobjedmmé rukopisy sa ne,·raeQ,jú. HŽ 
lndnné N~lo: 492 JS Reglstrae!né číslo: Sún 6/10 



Dámsky 
komorný orchester 
jubiluje 

Pod patronátom ÚV Slovenského zväzu 
žien. ktorého úradujúca podprcd~edníčka 
Silvia Majlingová otvorila slávnostnú akciu, 
usporiadal Dámsky komorný orchester (ďa
lej DKO) na čele s prvou slovenskou profe
sionálnou dirigentkou - Elenou Sarayovou. 
pri príležitosti dvoch desaťročí svojej činnos
li (zal. 1969) slávnostný koncert. Výkon tele
sa bol ďalším dokladom súčasnej tendencie , 
svedčiacej o tom, že aj v oblasti ZUC sa dosa- . 
hujú výsledky porovnateľné s profesionálmi. 
19-členné ( l8 sláčikáriek a čcmbalistka) tele
so zásluhou ~vo jej umclcck,ej vedúcej. ale i 
nezanedbateľného faktu , že jeho hráčky sú 
v kmeňovom zamestnaní pedagogičkami 
alebo orchestrálnymi muzikantkami. vďaka 
dobrovoľnej disciplíne, nadšeniu pre ~poloč
ný vytýčený cieľ a sústavnej húževnatej tímo
vej \polupráci demonštrovalo 6. januára v 
Koncertnej sieni SF pozoruhodné výsledky. 

DKO si dokázal vypest ovať (zrejme i zá
sluhou odbornej spolupráce s členom SKO 
Viliamom Sarayom - manželom dirigentky) 
svoj ký interpretačný prejav. V precíznosti 

nou doslcdnostou. vybrúsenosťou. tónovou 
diferenciáciou a intonačnou zdatnosťou . 

V súčasnom trende oživovania hudobných 
pamiatok minulých storočí . viažúc ich sa k náš
mu (Jzcmiu . prispel aj Ivan Hrušovský Vznc· 
šcnými tancami levočskými (suitou z tancov 
17. storočia podľa známeho levočského 
Pestrého zborníka pre komorný sláčikový or
chester s dedikáciou DKO z roku 1988). 
V suite sa sól isticky uplatnila koncertná maj
sterka Viera Podhradská . Bola to jedna zo 
skladieb. v ktorej sa vo sfére zvuku i výrazu 
veľmi markantne prejavilo obsadenie telesa. 
Pomerne stručné tanec nasledovali za sebou 
ako kaleidoskop poetických obrázkov. odlí
šených vo výraze. v nálade i zvuku. Vďaka 
vkusu autora i priliehavej interpretácii vy
tvárajú presvedčivý a účinný cyklus. 

L:cských autorov reprezentovalo z;ívcrcč
né čís lo - trojčasťová Musica poetica pro 
smyčce od Miloša Vaccka - opätovne opus 
akoby šitý na mieru interpretačného prejavu 
krehkých ženských interprctiek. Pa~telové 
odtienky sa snúbili s markantnou art ikulá· 
ciou. príkladným frázovaním , ncná>i lným. 
ale prirodzene plynúcim temperamentným 
spádom, umocneným imponujúcim technic
kým zvládnutím. Kompozične nic vel'mi ob
javné , ale výrazovým dopadom komunika
tívne dielo vďaka jednotnosti pasáží. ncpofa· 
vujúcej celistvosti si vyslúžilo zaslúžené uz
nanie obecenstva. záplavu kvetov pre diri
gentku a .. bis .. pre teleso. 

v č 

Jednou zo sólistiek koncertu DKO bola Viktória Stracenská. Snfmka archfv HŽ 

vypracovania detailov, frázovaní. zreteľnosti 

artikulácie by sme ešte spoločné prvky s in· 
terprctačnými parametrami warchalovcov 
našli. Tie svoj~ké, podstatné a špecifické 
p1 ' ~' príznačné pre teleso ~počívajú vo vláč· 
no'tl tónu . v jeho krehkej zamatovosti. V zá
vislo~ti na tomto východisku je odlišné aj tó· 
novo-farebné spektrum. ktorým teleso dispo
nuje. Muzikant\ ká priebojnosť. tvorivý elán 
sú zas črty , v ktorých sa· teleso spomínanému 
SKO pri bližuje. pravda. ozvláštňuje ich pre
javom svojej ženskosti. intimity, poetickosti 
a u~ľachtilosti. 

Popredná reprezentantka nastupujúcej ge· 
nerácie slovenských klaviristov, prcvcrená už 
pódiami medzinárodných súťaží- Dana Saši· 
nová-Saturyova sa pred tavila ako sólistka 
menej známe ho Klavírneho koncertu A dur 
(KV 414) W. A. Mozarta. Podala chvá lyhod
ný výkon vďaka vypestovanej rovnomernej 
perlivej technike. kultivovanosti dynamické
ho arzenálu a najmä zásluhou iskrivého tem
peramentu a spevnej vrúcnosti kantilény. 
Bol to živý. pulzujtki. elegantný a pôvabný 
Mozart. dýchujúci. plasticky plynúci v prík
ladnom rozsahu kontrastov i farebných nuan
sov. Dojem umocnila citlivá spolupráca s di
rigentkou a telesom. 

Profesionálne parametre v zmy le dôklad
nosti prípravy i vypracovania vokálneho par
tu dosahoval aj výkon našej poprednej kon
certnej umelkyne. osvedčenej pedagogičky 
Viktórie Straccn~kcj (A . Stradclla . G. B. 
Pcrgolcsi). V Pergolcsiho Stabat mater sa 
v záverečnom zbore predstavil aj Bratislav
ský detský zbor pri MDKO. ktorý tici ve ra 
rokov popri DKO vedie Elena Sarayová . Aj 
toto tclc~o (takmer naprostá prevaha diev
čat ) ~vicžimi hlasmi a príkladným intonač
ným a zvukovým vypracovaním dokumento
valo kvalitnú prácu svojej dirigcntk) 

Obdobie najkrajších wiatkov zohladnila 
dramaturgia zaradením Vianočného koncer
tu Francesca Manfredin iho (úvodná ~k ladba 

večera). v ktorom v rámci ' onccrtina dostali . 
~óli\tkkú príležitosť V. Podhradská. Beata 
Tomi~ková a lldikó Duka-Zolyomiová. Tele-

už ~o i \ólbtky zvládli požiudavky partO\' i ce l
kovú in terpretačnú problematiku ~ príklad-

ŠKO Žilina 

Státny komorný orchester pripravil v Žili
ne (Dom umenia Fatra 8. a 9. 1.). v Liptov
skom Mikuláši (Dom kultúry ROH IO. 1.) 
a v Považskej Bystrici (Dom kultúry ROH 
ll . l . 1990) Novoročný koncert s populárne 
voleným programom. ktorý pozostáva l 
z dvm:i• častí: klasickej a Lábavnej hudby. 
Iniciátorom tohto typu dramaturgickej sklad
by. strctávajúccj sa so zvýšeným záujmom 
koncertných návštevníkov. bol dlhoročný 
a pravidelný hosť SKO , pedagóg tamojšieho 
konzervatória. jubilujúci (55 rokov) Bohu
mil Urban. bývalý dirigent predchodcu dncš· 
ného SKO - Symfonického orchestra mesta 
Ž iliny. Toto amatérske teleso svojou činnos
ťou pripravilo pôdu (o. i. aj pos l ucháčske zá
zemie) pre existenciu profesionálneho telesa 
v tomto regióne. 

Ak obídeme náhodné prehrešky. možno 
celkove o tomto koncerte SKO (hodnotíme 
program z 8. l . v Ži line) konštatovať. že 
umelecky vyspelejšia bola prvá. klasická časť 
jeho programu. Dirigent zvolil menej pric
razné ·farby . sú trcdil sa na deta ilnú prácu 
s formovaním fráz a zvukového šatu . čo pri
spelo k priaznivejšicmu vyzncniu kladieb 
v porovnaní s menej ná ročnou polovicou 
programu. Teleso ešte stále vnucuje dojem 
o snahe po efekte hutného zvuku (pramenia
ccj možno z komplexu komornejšieho obsa
denia) . Pomaly. ale sústavne napreduje 
v súhre. intonačnom stvárnení; rezervy zatiaľ 
d tit' v miere vl áčnosti a jednoliatosti skupín 
i tutti . Na tejto skutočnosti sa však podieľajú 
aj zvukové danosti nástrojov. ktoré majú č le
novia SKO k dispozícii . 

A práve v prvej polovici večera boli tieto 
rezervy pomerne úspešne prekonáva né. Ako
hy bol mal dirigent väčší rešpekt pred naštu
dovaním barokových maj~trov. ako pred 
prcd~t avi tcfmi sveta populárno-zábavnej ob
la~ti. Urban sa ce lkom úspešne vyrovnal s IC· 

. rasovitou barokovou dynamikou a slávnost
ným pátosom úvodnej prcdohry k opere 
Agrippina Georga Friedricha Händela . Ešte 
vypracovanejšie vyzneli Tanec zo Suity h mol 
pre flautu a sláčiky od J. S. Bacha. Orchester 
citlivejšie formoval frázy a starostlivo pripra
vený flautista Ján Figura podal príkladný. 
tvorivou iskrou opuncovaný výkon. V ~úvis

losti so záverečným číslom tejto polovice 
programu (Zima z cyklu Stvoro ročných ob
dobí pre husle a orchester od Antonia Vival
diho) sa žiada vyzdvihnúť zanietený vklad 
Františka Figuru v husľovom sóle s imponu
júcim intonačným a technickým zvládnutím 
partu. 

V druhej polovici večera sa kalcido~kopic
ky striedali populárne tance . zmcsy a piesne 
zo známych opier. Ťažisko dirigentovho úsi
lia sa tu presunulo na účinok celku . na muzi
kantský prístup. výdatne ťažiac zo svojho 
temperamentu a tvori_vcj iskry. ktorou doká
zal zapál iť aj hráčov. Kto v hierarchii hodnôt 
uprednostňuje muzikantský individuálny prí· 
nos. mohol byť spokojný. kto však zdôrazňuje 
nutnosť .. školy .. - vycizclovanosť. mohol sú
hlasiť už menej. Navyše - zvuková prieboj
nosť orchestra prekrývala občas výkon a zro
zumiteľnosť textu Boženy Polónyovej (býva
lej poslucháčky žilinského konzervatória . 
v súčasnosti subrety Novej scény v Bratisla
ve). V spolupráci s Urbanom (pohotovým 
v roli sprievodu) sa zaskvela ako sólistka 
v troch číslach : vstupnej piesni Silvie z opere
ty Emmericha Kálmána L:ardášová princez
ná, vo Vilji - piesni z operety Franza Lehára 
Veselá vdova a na záver v piesni Elízy z mu
zikálu My fair Lady od F. Loewcho. Spoľah· 

livá technika , dobre posadcné výšky (takmer 
všetky vyšl i!). šarmantný zjav. očarujúci ús
mev a vrúcne srdce umelkyne vzbudili zaslú
ženú rezonanciu a priazeň publika. žiadajúce
ho yrídavok. 

SKO sa prezentoval v tejto časti programu 
samostatne v Dusíkovom Slovenskom tanci 
z operety Zlatá rybka. v známom va lčíku Joa
na Ivanoviciho Dunajské vlny. ktorý z hľa
diska zvukovo-tónového vypracovania ne
chal orchester pomerne najviac vyznieť . 
v zmesi melódií z Lehárovej Veselej vdovy 
a v ga lope Ľahká krv od Johanna Straussa. 

Vianočné 

sviatky 
s hudbou 

VLADIMfR čfžiK 

Vianočný koncert Bratislavského chlap
čenského zboru s dirigentkou Magdalénou 
Rovňákovou prilákal do Dómu sv. Martina 
vskutku nemalý počet poslucháčov. Je to na· 
pokon celkom prirodzené. veď kto by ne
chcel počut' ~gotickom chráme zborový spev 
- gregoriánsky chorál. ktorý zazne l hneď 
v úvodnej časti programu (O vere dlgna hos
tia). alebo diela starých mujstrov. akými boli 
M. Praetorius, E . Cosetto. W. Boyce . J. Ar
cadelt . J . Michna z Otradovic ... atď. Skutoč

ne mi však nejde o výpočet skladieb. ale 
o vystihnutie čarovnej atmosféry. ktorá tu 
vznikla. Nebola to len predvianočná nálada. 
ktorá rozžiarila tváre ľudí, ale i zrod našej 
slobody, bez ktorej niet skutočnej radosti. 
Religiózny - vianočný charakter dramaturgie 
sa odvíjal i v dielach J . Haydna. C. Francka. 
P. Ebena. B. Martinu, L. Bernsteina . P. Ba
jana v spracovaní T . Salvu ... 

L:lovck i kladie otázky. prečo sa doposiaľ 
koncerty takéhoto charakteru nemohli reali
zovať v chrámoch! Komu by boli asi škodili? 
Inkvizítorom duchovného dedičstva sa zrej
mc nepodarilo vyrezať zo sfdc vedomie kon
tinuity s minu losťou . l na tých spievajúcich 
deťoch a mládeži bolo vidieť. že poznajú 
a vedia. akú hudbu spievajú. S dojatím som 

• počúval napríklad Bcrnstcinovc Sanctus 
z Detskej omše. končiace sa hebrejským zvo
laním Kadíš (Svätý). Je to presne to dielo. za 
ktoré hol tento skladateľ neraz kritizovaný zo 
strany ortodoxných rabínov. No jeho odpo· 
veď bola vždy nekompromisná. jednoznačne 
vyslovená v prospech slobody umeleckého 
vyjadrenia. Jednoducho povedané. podľa 

Bernsteina nik nemal právo predpisoval mu . 
čo smie písať a čo nie . A to ani vtedy nic . keď 
sa sám svojou tvorbou už neraz prihlásil 
k viere a dedičstvu svojich predkov (Kadíš
oratórium pre sóla . zbor. orchester a recitá
tora) . Pôsobivé bolq i Salvovo spracovanie 
Bajanovej Vianočnej suity - no prirodzene 
i jej oduševnená interpretácia . Tá napokon 
dominovala v rámci celého koncertu ; a tak 
výsledný umelecký zážitok bol naprosto pre
svedčivý a spontánny. 

IGOR BERGER 

Vianočné 

koncerty 
na východnom 
Slovensku 

Popri festivaloch - Košickej hudobnej jari 
a Medzinárodnom organovom festivale 
v dramaturgii Státnej filharmónie Košice si 
za desať rokov vybudovali tradíciu vianočné 
koncerty. Ani direktívne zásahy nezmarili 
snaženia a realizáciu tohto zámeru. Cyklus 
vianočných koncertov si našiel svojich priaz
nivcov nielen v Košiciach. schádzali sa tu po· 
s lucháči z celého kraja . Pochopenie pre re
prízovanie týchto koncertov našla filharmó· 
nia v Spišskej Novej Vsi (1987) a Bardejove 
( 1988). V súčasnost i už možno hovoriť o fes
tivale vianočných koncertov. ktorý v prvých 
rokoch hľadal svoju podobu . predovšetkým 
dirigentskú osobnosť. S osobnostným vkla
dom Karo la Pctrócziho, ktorý sa ujal dirigo· 
vania týchto koncertov. vzrástla ich kvalita· 
tfvna a obsahová stránka . 

Prvé dva koncerty realizovala Státna fil
harmónia v spolupráci so súborom Collegium 
tcchnieum a bratislavským Technikom. Siah
li po zborových skladbách Giuseppe Verdi
ho (Patcr nostcr pre miešaný zbor) a Leoša 
J anáčka (Otče náš pre tenor. harfu. organ 
a veľký miešaný zbor; sólo na harfe hral Jifí 
Jaroslav Jufena . na organe Ivan Sokol. teno
rový part spieval Jozef Ábel) . Dirigoval Jan 
Ŕezn íčck . Zážitkom oboch večerov bolo 
uvedenie českej vianočnej omše Jana Jakuba 
Rybu Hej, mistfc pre sóla. miešaný zbor. or
gan a orchester . ktorú realizovali spojené 
spevácke zbory a orchester Státnej fi lharmó
nie Košice pod taktovkou Karola Petrócziho. 
ktorí sa vypli k suverénnemu prednesu. Só
listami boli Jifina Marková . soprán, Nadežda 
Fiodorovna Sakun (ZSSR). alt . Jozef Ábel , 
tenor . Jifí Sulženko, bas a Ivan Sokol. organ. 
Spoločným menovateľom ďalšfch koncer

tov ( 16 .. 17 .. 18 .. a 19. 12) bol Mozartov 
Koncert pre klavír a orchester d mol KV 466 
so sólistom Petrom Topcrczcrom. Orches
ter mu bol rovnocenným partnerom citlivo 
reagujúc na jeho inšpirujúce podnety. V úvo
de koncertov 16. a 17. 12. zaznela ária Depo
suít potcntcs z Bachovho Ma__gnificatu BWV 
243. kde sólo predniesol Stefan Margita 
(čemba lo Anna Ličková) . V druhej časti pro
gramu zaznela opäť Rybova česká vianočná 
omša Hej. mistfc. 19. 12. bola uvedená Mís
sa pastoralis Alma nox Mikuláša Schneidera
-Trnavského. Osvedčeným partnerom orches
tra bol Košický spevácky zbor učite ľov - opäť 
znamenite pripravený. Program koncertov 
20. a 21. 12. bol vyhradený všetkým trom 
rozsiahlym omšovým kompozíciám . ktoré 
má zbor v repertoári . 
Výťažok zo záverečného koncertu (22. 12.) 

venovali účinkujúci na fond vysokoškolá
kom. Vianočné pastorcly Jeana Surclla sú or
chestrálnym spracovaním vianočných piesní 
rôznych národov. Vedeli by sme si ich pred
staviť vo výraznejšom prednese. kde hy via
cej kontrastovali jednotlivé časti (dirigoval 
Richard Zimmer) . Pod taktovkou Róberta 
Stankovského zaznel poslucháčsky vďačný 
Händelov Koncert pre organ a orchester (so 
sólistom Ivanom Sokolom). Spojené zbory 
Collegium tcchnicum a Košický spevácky 
zbor učite ľov predniesli spolu .s orchestrom 
Rybovu vianočnú omšu Hej . mist ŕc . Tu tak· 
tovku prevzal Ka rol Petróczi. 

Po odchode Stefana Margitu a Márie 
Adamcovej ml. z Košíc sa rozpadlo vyrovna
né kvarteto sólistov týchto kon,crtov. 
Uplynulý "ianočný cyklus predstavil štyri 
podoby kvarteta sólistov. Prvú sme spo· 
mcnuli pri koncertoch vysokoško lských. 
Ako sólisti sa predstavili Alžbeta Mrázová. 
soprán (na bene fičnom koncerte Iveta Maty· 
ašová s určitými intonačnými kolíziami) . 
Mária Adamcová . alt . Jozef Ábel. tenor 
(Hi. a 17. 12. Stefan Margita) a Franti~ck Ba· 
lún . barytón. Hosťovanie Stefana Margitu 
prispelo k interpretačnému skvalitneniu 
kvarteta . Frant išek Balún sa ukázal v pred· 
ncse najvyrovnanejším. Pri organe sa počas 
vianočných koncertov striedali lvun Sokol 
a Ľubomír Demeter. 

Plné sá ly. aj v Spišskej Novej Vsi a Barde
jove. si vyžiadali prídavok - Gounodovu Avc 
Mariu alebo Grubcrovu pieseň Tich[J noc 
(úprava Jean Surcll). Každý z koncertov mal 
osobitú . neopakovateľnú atmosféru. Dopfňal 
ju aj predaj gramoplatn í. Posolstvo vianoč
ných sviatkov - dobro. pokoj. láska, od púš· 
ťanic. ako to v príhovore na benefičnom kon
certe pripomenul modc,rátor Peter Ra~cv. sú 
hodnoty aktuálne po celý ľudský život. Festi 
val vianočných koncertov bol dominantou 
doterajšieho priebehu koncertnej ,czóny 
Státnej filharmónie Ko~icc. 

SIL VIA FECSKOV Á 
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intcn.dt u a farebnú kvalitu IÓt\U , k tot ú mi
moriadne pôsobivo uplatnil v Allegro-quasi 
tento-Tempo l. Druhá ča~t programu bola 
orien tovaná prevažne na virtuózny reperto
ár: Sonáta d mol - Balladc pre hu..,le sólo 
E. Ysayca. Due pezzi pre husle a klavír 
L. Beria. Ne lco r piu non mi ~ento N. Pagani
niho a Erlkô nig pre husle sólo F . Schuberta
H . W . Ernsta. Sólista cxceloval svojim pnro
dzeným naturclom i technickým vybaven ím 
v Sonáte Ysaea a Paganiniho variáciách. Ob
častne intonačné sklzy te nto výkon podsratne 
neovplyvnili . Skladba L. Beria mala potreb
ný .. drive" v perfckcii realizovaných kQmpli
kovaných rytmických štruk túr i fa rebnom od
tieňovaní zvuku. Záverečný Erll..ônig vy
nikol dramatickým účinkom a mimoriadne 
dobrým zvládnutím ta kme r simultán ne vede
ných lfnií. 

Na novembrovom organovom koncerte v sie-· 
ni SF sa predstavil mladý absolvent Lisztovej 
akadémie László Attila Almásy. V úvode Ba-

. chovej Fantázie a fúgy g mo l sa zdalo. že 
umelec dáva prednosť pomalším tempám 
a výstavba diela v dôsledku výrazných cezúr 

· stráca kontinuitu a spád. Fúga však už pre-
biehala v svižnom tempe. Nasledujúce dve 
chorálové predohry barokového majstra po
tvrdili túto zaujímavú vlastnosť interpreta: 
pomalé čast i hrá skutočne trochu rolvláčnc . 
kým v rýchlych častiach dominuje suverénna 
virtuozi ta . Ďalšou bola Sonáta (94. ža lm) Ju
liusa Reubkcho. ktorú mektorf odborníci 
označujú za málo invcnčnú ~kladbu s prvka
mi samoúčel nej virtuozity. Pravda je trochu 
zloži tej šia. Skladbu majú vo svojom reperto
ári aj najpoprednejší ume lci , jej hodnoty sú 
teda neodškriepiterné. Aj A lmásyho inter
pretácia však demonštrovala rozpory medzi 
hlbo kými myšlienkami diela a reálnymi mož
nosťanú ich zreteľnej realil.'lcte na organe . 
Konkrétne: dramat ické a dynamicky expo
nované úseky skutočne pôsobia ako na~lcdo
vateľné prívaly zvuko' , kým subtílne az tra
gicky vyznicvajúce časti sú väčšinou situova
né do hlbokých polô h. ktorým na organe 
chýba zvuková presvcdčivo~t Skutočné krá
sy diela sa teda v praxi strácajú -je to osud 
mnohých romant ických skladieb. ktorých au
tori sa domnievali. že organ môže dosiahnuť 
plasticitu a vnútornú zvukovít diferenciáciu 
symfonického o rchestra. 

Do druhej časti program u umelec zaradil 
vrcholné diela francúzskej moderny: časť 
z Pašiovej symfó nie M. Dupré ho a dve časti 
z Messiae novho cyklu L' A'cension. Prednes 
svedčil o dôkladnej znalo\ti štýlových osobi
tostí tvorby týchto dvoch majstrov, ktorí re
prezentujú to najoriginálncjšic a najhodnot
nejšie , čo 20. storočie da lo o rganové mu ume
niu . Almásyho interpretácii nemožno nič vy
tknúť , technicky i výrazove bola maximálne 
prcsvedčivá . Záverečné sk ladby boli už za
merané skô r na bezpro trcdný efe kt. Bola to 
Modlit ba z Gotickej suity L. Bočllmanna. 
dve ukážky z Kodályovej tvorby a Carillo n 
de Westminster L. Vicrna, ktoré zavfšili po
zit ívny doj em z koncertu . 

LAD IS LA V DÓSA 
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Klavirista Andrej Dijev (ZSSR) vo ~vojom re
cit á lovom vy)tÚpenf ( 13. ll. 89 SF) predvie
dol v prvej čast i večera s výnim ko u ú,·odného 
čís la monotematicky orientovaný program 
zameraný na tvorbu španielskych skladateľov 
z rozhrania 19.-20. storočia, ktorá bohato 
uplatňuj e príznačné národn~ prvky. To to za
me ranie ešte viac podčiarklo zaradenie 
skladby Rodiona Sčcdrina Pocta A lhénizovi. 
V interpre tácii Sonáty Antonia Solcra. ~ tý lo
vo blízkej Scarlattimu . zaujal spôsob artiku
lácie ozdôb. pôsobivost' ktorých vynil..la v cel
kovej tlmenosti faktúry a tcmpovom lvorňo-

.. Hudba je najvyš~ie z umení u7 aj preto. 
že vzniká (najväč~mi zo vSetkých) akoby z ni
čoho. Kostra. z ktorej vznil..á. je najahstrakt
nejšia". Ta l. sa vyjadnl slove n ký bá~nik J <i n 
Buzássy v rolhovore pre Literá rny týLdcnník 
(č . 42/89). Buzá!>syho zbierka básní Znc lcc 
bola v čase svojho vznil..u ( 1976) hodno te ná 
ako: .. prvý pokus svojho druhu: pokus vyjad
ril' e mocionálnu účinno!>( Jazyko m iného 
umenia ... V sonetoch na hudobné té my ide 
v podstate o novú skúsenost nielen autora. 
ale celej slovenskej poézie." Takto sa vyjad
ril literárny kritik Albín Bagin v doslove 
k výberu z Buzássyho básní ( 1978). Ten i!>tý 
kritik odporúča: .. Oplatí sa prisadnúť ~i ku 
nej s autorom. Na jej konci lazric mc no vít , 
neznámu tvár skutočnosti" . 

Prvý koncert v tomto rok u (7. 1.) v cykle 
Saló n umelcov. ktorý spolupo riada Sloven
ská filharmónia v Mirbachovom paláci. pmril 
práve básťtam zo zbierky Z nc lec od J . Buzás
syho a klaví rnym dielam z obdobia k lasici z
mu a ro mantizmu . Parafrálujem: diváko m 
i poslucháčom v ~ále, aj kecf te ntoraz nic po
četným . sa oplaulo prisadnút' si l. poézii 
a hudbe, k pásmu veršov a k nim citlivo vy
b raným klavírnym dielam. lntcrprctkou 
skladieb Scarlalliho. Mozarta, Beethovena 
a Liszta bola mladá klaviri\tka Dana Satury
ová-Sa~inová. citlivým prednesom básní ~a 
predstavi la recitál o t ka Eva Ž ilineková . 

Spätosť medzi jednotlivými bástiami a kla
vírnymi skladbami bola vač~inou vorná. aj 
keď v1hfadom na la radené \ kladby a existu
júce básne v lbicrkc mo hla byť ovela tesnej
šia. To v~ak celkovo neubcralo na dramatur-

van í záverov fráz. o náta D dur . výraznej ie 
anticipujúca klasicizmus, v brisknom tempe 
vý!>tižnc akcentovala bohatšiu výrazovít škálu 
a dynamickosť formy. Granada. Cordona, 
Východná Sevilla Isaaca Albéniza. interpre
tačne sítstrcdcná na dominantné zložky die
la. vyznela rýdzo romanticky. V jasných sta
vebných kontúrach umelec citlivo uplatňoval 
agogickú zložku v zamatovo znejúcej melo 
dickej línii i prcgnan tnej artikulácii príznač
ných tanečných rytmov. Vynikajúce rymtic
ké cítenie a zmysel p re farebnú kvalitu iónu 
interpret príkladne dokumentoval v sk ladbe 
R . Ščedrina Pocta A lbénizovi. Implantované 
rytmické a akordické štruktúry ide ntické so 
španielskym koloritom autor inšpiratívne 
rozvíja tak v o blasti zvuku ako aj v \tylizácii 
a rozvíj aní rytmu . kto ré ho variantnosť je ur
čujúcou zložkou v odvíjanf hudo bného pro
cesu. In terpret túto efektnú dramatickú 
kratku predniesol s patričnou účinnosťou. 

Podobne vynikla cha rakterhtická a tmosféra 
Troch španielskych tancov Enriquca Grana
dosa. Prvú po lovicu večera uzavreli D va 
fragmenty z baletu Carodejná láska Ma nuela 
de Fallu . z ktorých zvlášť upútal bkrivými 
zvukovými vibrácia mi Tanec oht)a . Sirokú 
paletu výrazových nuansí. tónovú kultúru 
umelec prezentoval vo Variáciách op. 42 na 
Corc lliho tému Sergeja Rachmaninova. 
Skladba technicky n á ročná svojím výrazo
vým poňatím a stavebnou koncepcio u vyzne
la s maxi málnou sústredenosťou . Program 
koncertu uzavre li Styri prelúdiá, op. 23 toho 
isté ho autora . kreácia ktorých plne podčiar
kla e fe ktné harmonické zvláštnosti sk ladieb. 

• • • 

Početné publikum prilákal do Moyzesovej sie
ne SF (2l. ll. 89) husľový recitá l Tibora Ková
ča, ktorý v spolupráci s klaviristom Carlosom 
Riverom predviedo l mimoriadne náročný 

program . V dramaturgii koncert u bola zastú
pená štýlovo rozmanitá tvo rba od baroka po 
20. storočie. Úvodná Sonáta g mo l pre husle 
a klavír ( Diab lov trilok) G. Tartiniho pre
zentovala mimoriadne technické možnosti 
interpreta . ktorý s plnou ~uvcrcnitou zvládc>l 
najná ročnejšie dvoj hmatové pasáže. Disku
tabilné bolo interpret ačné poňatie d ie la 
z h radiska štýlovosti. Interpret sa príliš ne
cháva unášal' vlastnou emocionalitou. ktorá 
jednoznačne preferuje hypertrofiu dyna mic
kého o blúka frázy v záveroch nefunkčne ak
centujúcej finálny tó n. Tento rnoment .. rap o
dickosti" bol prítomný v predvedení Ronda 
C dur pre husle a klavír W . A . Mozarta . kto
rého ~týlovít kultivovanosť nepodporila ani 
klavírna realizácia prekvapivo vyrážaj1íca ka
denčné plochy. Najsústredcncjší výko n pred
viedol sólista v Sonáte A dur C. Francka . Istý 
p rvo k ro ma ntické ho pátosu bol evidentný v 
prvej časti , ktore j nemožno uprieť potrebný 
dynamický ťah . Interpret bez tcchnick~ch 

problémov vie vyťažiť potrebnú d ynamickú 

OĽGA DUCHOV Á 

• • 
l na sklo nku roka 1989 sa do)talt l. slovu 

Vianočné konce rty. bez ktorých hy bola 
priam nepredstaviterná predvianočnll atmo
sféra nášho mesta . Jedným 7 tak ýdllo bol 
i program Speváckeho zboru mesta Brati,la
vy a Štátneho ko mo rné ho orchestra Ž ilina 
s dirigentmi L. Holá..,kom a J . Valtom . 

V Moyze ovej sieni F sme si naJ pt v vypo
čul i sériu zborových di el a cappella (Dorátt, 
Hasslcr, Palcstrina . Cajl..ovsl..ij. Moyzes. 
Cikker). V prípade dvoch posledne mcno\'a
ných s lovenských skladateľov i~lo o vianočné 
koledy. Bo lo zaujhnavé porovnáv<H kompo
zičnú prácu týchto dvoch skladateľov prá\e 
vo vzťahu k danej látke. Zatiar čo Moyzcsovc 
koledy sa ko nzekventne pridrliavaju pa!>IO-

l 

{ A 

Hudba a literatúra 
gii výstavby hudobno-s lovn~ho pásma. Azda 
práve o no u voľnosťou vo výbe re básní vznikli 
dve samostatné významové lfnie - hudo bná 
a poetická- ktoré sa spo lu dotýkali na viace-

Dana Saturyová-Ša§lnová 
Snímka Z. Mlnáčm·á 

rých krúčových mtcstach. Takým bol naprí
klad už začiatok pfísma. Je u rčit e ncpríhodné 
špekulovať o tom. a l..ý by bol výber há,ní 
v ino m čase. Pokladam však z,• symholic:ké. 
že E. Ži lincková si zvolila na vstup do pasma 
práve básc ri Le ningradská. ktorá !>a .začína : 

.. Sloboda je. Je ~kutočná a \lála. aj l..cd ju 
peklo temne okru/i ... " Ttc ln ver~c 7azneli 
s novou naliehavosťou na prahu roku 1990. 
Azda to bola jedna z nových l\ árí neltlámcj 
skutočnosti . na ktorú predvídavo upowrňo
val A . Bagin pred mnohými rol..mi Z vy~e 

· desiatich básní. ktoré )a striedal i so ~t..ladba
mi dvoch štýlových období. sa všetky na woj 
spôsob do týkali magickej si ly hudby: Hudba 
je ... keď sa nedostáva slov a nfídcj . tá Je e~
tc živá." (Panychída). Civilný prejav reci tá
torky korešpondova l s nepatct ick}•m ob~a

ho m veršov. Okrem uvede ných od7neli bá~
ne Ráno. Novo~vetská. Znelec. Molall. Sny 
o vášni . Noc romantikov. Ru žová whrada 
malá . Ideály. Liszt. 

D . Saturyová-Šaši nová. aj l..eú' Laskol..u 
za inít klaviristku . podala veľm i dobrý výkon. 
Aj napriek tomu. že ~voju konc:entr.'tciu mu
sela dávkovať a udr,iavať poča\ hú'lll . Alda 
iba úvodné dve Scarlattiho Sonáty (d rnoi.'C' 
dur) boli poznačené nepatrnou trémou. ~o \:l 
odrazilo na jadrnosti niektorých perlivých 
pasáží. Svoje n iste lOhra la aj .. kvalita" kon
ce rtné ho nástroja a akustika ~<ily . Motattove 
Variácie A dur (K V 460) holi techmcky aj 
výrazovo zvládnuté. lntcrpretl..a najmti 

rálncho charal..tcru \\O)OU pnezračnou har
monicko u \adlhou. Ctkker ~kôr zahusťuje 
harmonické po1adie . Ten írečitý bukol ický 
charakter kolied tu evokuje skô r dychové 
kva rt eto. nic zborovť1 faktura . Co 'a inte r
pretácie týka. počuli sme už Spevácky zbor 
me~ta Brati\lavy spievať i v lepšej pohode. 
Zdá ~a. že cel) repertoár 1 prvej polovice 
ko nce rtu bude potrebné ešte dotiahn úť a de
tailne prepracovať. 

V druhej časti programu odznela wáma 
Paschova o mša F dur la ~poluúčasti SKO Ži
lina a Speváckeho lboru mesta Bratislavy 
s dirige ntom J. Valtom a ~ólistami H. Stolfo
vou - alt a E . Dlahovou -soprán. Ordiná
rium tej to 'ia nočnej o mše bolo čiastočne 
upravené. nakoľko zo zd ravotných dôvodov 
ncúčinl..oval ďalší sóli~ t a J . Spačck- bas. No 
i tak \me vych utn<ívali insitnú pútavo~ť tohto 
diela. organickú primknuto~ť la tinských i ľu
dových textov a ich hudobných idio mov. Ľu
dové il ustratívne prvky posúvali vi a nočné 
om~ové o rdiná rium \kôr do polôh vianoč
ných hier- no tcnto mo me nt tu nie je rozho
dujúci. Skutočnosť je taká, že Paschova Via
nočná o mša F dur neopakovateľným spôso
bom vykresľuje duchovný svet prosté ho člo
veka, jeho de tinsky čistú rcligiozitu . Vskut
ku. lbožno~ť a úža\ nad betlehcmsko u uda
lo~ťou odráza sa tu v nesmierne čistej podo
bc. Zdá sa, že i int erpretäcia vo všetkých svo
jich čhinl..och vykreslila te nto intímny du
chovný wet ľudového človeka. jeho úpenlivo 
taclo\l ný pohľad na udalosť. kto rá dáva la i 
dáva ľucfom nadča\Ovú nádej. 

IGO R BERGER. 

v druhej polovici lÍ\I..a la vnútorn ;í uvoľne
nosť a prcdo\l rcla celý rad zaujímavo vyrie
~ených variačných podôb témy. ~t ý lovosť 
a cít pre vý~tavbu vač~ích celkov dominoval 
naj mit v BeethovenoveJ Sona te f mol č. l op. 
2. Tuto ~k ladhu má ul ' repcnoát i dávno 
a pra ve táto !\lOta a· .. usadcno\1" pomohli in
terpret ke V) tai:iť maximum z jej pianistic
kých di,poztcií. R . Ro lland o tej to ~<llláte na
pf<,al. /e má .. najkraj, ie a ~i roko ra1ené cesty 
od jednej my~lienky 1.. druhej: ci>;ír,ka cesta 
duch,t". Nazdávam sa. že int crpreuícia sk lad
by "' uberala t ~mto ' mcrom - k hc ro ickým 
črtám a podmanivej mnohotvárno>ti myšlie
nok . V záve rečnej ..,kladbc - Li\ztovom nád
hernom Pe tt arcovom \Onetc č. 12J (z cyk lu 
Années de pélerinage) sa naplno prejavi l kla
viri\lkin zmysel nielen p re romantickú poeti
ku. ale naj mä pre asketickú nohlesu a citl ivú 
mieru v hraničných stresoch lbztov,l..ého d y
namtcl..ého a v)•razové ho diapazónu . 

Ak '>pomenic mc Ll\t la. nemožno sa vy
hnú! jednej jeho charak teristickej črte. ktorá 
je zaujim<IV<Í naj mii v kontexte tohto ko nce r
tu . Tým je jeho bytostné porolumcnie pre 
iné u men ta a ich spittný 'pl}v na jeho tvorbu. 
Chceme tým podčiark nuť fal.. t . že aj Lisztova 
hudba bola in~ptráciou pre bá~nika Buzássy
hu. ktor)· napísal ba~eň nazvanú Liszt. Je 
v neJ na~ledujuci verš: .. uhorskí magnáti sa 
natiho zložia ... " Niet sporu o tom. 7e to bol 
bohato lúročcn)• vl..lad . Tak. ako niet sporu 
o tom. lC vzáJOm n.! inSpiratívne dotyky hud
by a poézie kulttvuj u umelca. jeho dielo 
a v konečnom dôsledku i ná~. 

MELÁNI A PUSKÁSOV Á UŽ 
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JÁN 
ZIMMER 

Snfmka P. Ncubaucr 

Váženr pritomní . b ratia a sestry. 
chcem hovoriť o zániku Z vázu slovenských 

skladateľov a konce rtných umelcov. 
Styridsať ro kov v našom živote JC len ne pa

trný zlomok. nepatrný o kamih to ho . čo ~a 
odohráva v objektívnej realite mimo ná~ 

v ďalekých ve mfrnych svetoch. A predsa 
štyri desat' ročia -dokážu zmeniť a poznačiť ži
vot spoločno ti a človeka podľa toho, ako 
tento človek-subjekt svojimi duchovnými 
kvalitami a vlastnosťam i prijme to. čo sa vo 
svete okolo ne ho odohráva . 

Dnes, keď stojíme pred radostnou ~kutoč
nosťou . že sloboda každ~ho občana našej 
ťažko skú~ancj vla~ti je vydobytá huma nitno
-demokratickými ideálmi nášho ~poločenské
ho hnutia, prichodí mi ako snáď jedn~mu 

z na~tarších členov Zväzu s lovc n kých skla
dateľov zhodno ti!' jeho činno~t. zdôvodniť zá
nik tejto o rganizácie fak tami. kto r w ojím 
kompromitujúcim charakte rom vzbudili 
oprávnenú negatfvnu kritiku našej spoloč
no ti a odpo r širšieho členstva Z väzu. 

V máji ro ku 1968 som bol povere ný nie
kdajším vede ním zhodnot i!' čin no ť Zväzu za 
dvadsať rokov jeho trvania . 1. j . od ro l. u 1948 
až po rok 1968. Dostal som k dispozicii veľké 
množstvo zápisníc zo zjazdov Zväzu . zo L.a
sadnutí predsedníctiev a ústredného výbo ru 
Zväzu. Vypracoval o m elabo rá t , týkaj úci sa 
týcb najzávažne jšfch udaloMí. ktoré w ojím 
obsahom a záme ro m hl bol.o pomači l i ž1vot 
organitácic a jedno tlivcov. 

Ziar. po prfchodc okupačných a rmád Var
šavskej zmluvy v auguste ro ku 196 ku zve
rejneniu môjho zhodno te nia činno ti Zviizu 
už nedošlo . Moj a práca nesmela byi publiko 
vaná v niekdajšo m ča>opi e Slovenská hud ba 
a takisto mi ne bo la daná možnost verejne jll 
prcdnie~ť . Rád by som po dvad 1atich rokoch 
využil slobodu prejavu a aspoň v krátkosti. 
úryvkovite prečfta l nie ktoré podstatné výňat 
ky zhodnotenia . no časový limit mi an1 to ne
dovoľuje . Pretože ide o rozsiahlejšiu prácu 
a nechcem L.drliavat' diskusiu . elaborát dám 
k dispozícii nášmu časopi~u Hudobný život . 
aby bol zverejne ný v doslovno m znen i. 

Prečo chcem , aby zhodno te nie holo zve
rejnené? Pre tože dnes naša vcrcjno~ť. väčši
na členov Zväzu , hlavne z mladšej a strednej 
generácie nevie . alebo vie le n veľmi má lo 
o dcformáci<kh v tej to o rganizácii. k toré sa 
v päťdes i a tych ro koch odohrí1vali a ~ú tále 
odstrašujúcim príkladom toho čo sa už ni
kdy nesmie v našom kultt1rnom a ve rejnom 
živote opakova ť . 

Celé obdobie pii tdcsiatych ro kov je pozna
čené talinským kultom o obnosti. dogmatiz
mom a jeho škodlivými dôsledkami, d iktatú
rou niekoľkých funkcion~ilov Zviizu česko
slovenských sk l adateľov , ktorí viedli boj 
o moc na celo m kultúrno m fro nte . Táto d il.
tatúra sa pre javila hlavne na tvorbe symfo
nickej a vol.álncj . kde ~a deformácie politic
kého života prejavovali najvýst ižne jšie. 

V ~úvis loMi s ro ko m 1968 mám tu jeden list 
L20. m:íjJ 1968. kto rý om napísal na podne t 
bývalého šéfredakto ra časopisu lovc nsk:í 
hudba pána Oskára Elschcka . ktorý ma po
žiadal o moj e názory na ko nsol idáciu po me
rov vo Zväze slovenských skladate lov s oh ľa

dom na demokrat izačné a spoločcnsl.o.poli
tické hnutie . Dovoľte mi a~pori nie ko l ko viet 
prečítať 1 tohto listu . 

,.Normalizácia pomero v vo Zvaze s loven
ských sk ladateľov bude pravdepodobne z{IVi
slá na vykry~ta li7ovaní dne né ho demo krati-

už začného procesu v našom národe, vrcho liace
ho ~lobodnými voľbami .. Co sa týka minu-

losti. je zrejmé, lc Zväz slúžil le n niektorým 
členom , a to predovšetkým tým, ktorf po žf
va li dôve ru stranfckej organizácie . V budú
com Zväze nemôžeme trpieť . aby jedna a tá 
istá osoba sedela za predsedníckym stolom , 
odkiaľ by svojvoľne riadila nitky vo vydava
teľs tve , v gramofó ne. ovplyvňovala v svoj 
prospech dra maturgický plán filharmónie, 
rozhlasu a pod . Ta kýto .. auto ritatívny'' a až 
priveľmi agilný človek mô' c ľahko zneužiť 
svoju funkciu pre svoj e osobné ciele , ktoré 
v mnohých prípadoch so Zväzom nič spoloč
ného nemajú. 

Ideovosť nášmu Zväzu nestačí. Ba p ráve 
naopak, pod rúškom ideovosti presadzovala 
tá-kto rá skupina členstva svoje privilégiá . 
Preč s ideológio u! - nech sa už raz konečne 
stane náš Zväz sta vovsko u organ izáciou vý
be rového členstva, pred kto rou bude mat' na
ša verejnosť reSpe kt a ktorú si aj politickí či
nitelia pre jej životaschopnosť b.udú vážiť . " 

Vážení priatelia . 
toľko v k rátkosti z e la borátu zhodnotenia 

činnosti Z väzu za ro ky 1948- 1968, a ko aj 
z listu bývalému šé freda ktorovi Slovenskej 
hudby pánovi O skárovi Elschekovi. 

25. aprfla 1968 dosta l som list od kolegu 
Ro mana Bergera , v kto rom vyzval čle nov 

Zväzu , po kode ných mo rálne i hmo tne v ob
,dobí stalinského kultu osobnosti, aby svoje 
siažnosti uplatnili u vtedy zriadenej Rehabili
tačnej ko misie . Hlavnými úlohami komisie 
bo lo rehabilitova l' umeleckú česť. slo bodu 
tvorivého mysle nia a vytvoriť podmienky pre 
ne ko mpro misnú. o tvore nú zaangažovanosť 
umelcov za huma nitné a demo kratické ideá
ly. Žia ľ , augustovými udalosťami v ro ku 1968 
bola činnosť Rehabilitačnej ko misie preruše
ná na viac ako dvadsa t' rokov. Dovoľte mi 
však pripo me nú! niektoré závažné state zo 
správy ko misie zo 6 . mája 1968, kto ré by ma
li byi aj podklado m pre dnes zriade nú R eha
bilitačnú ko misiu. 

.. Závažný zásah bol usku točnený pro ti oso
be Dr. Ernesta Z;wa rského. V rok u 1955 ho
la a ušená zásahom Predsednfctva Zvazu slo
vcn~kých skladateľov o bjednávka nn mo no
gra fiu o Mozartovi vu vtedajšom Vydava teľ

stve krásnej literatúry. V ro ku 1956 vyšla tá
to mo nogra f.a , ale z pera iné ho autora . 

V ro ku 1958 bo li počas jeho činnosti vo 
Zvä?c slovcn kých skladateľov viac ráz 
uplatňované pro ti nemu administr:H ívn!! zá
kroky. motivova né kádrove i politicky a jeho 
názo rmi . Po polročnom vedení hudo bnoved
nej se kcie bo l Dr. Za varský z tejto funkcie 
bez udania dóvodu vtedajším Predsedníc
tvo m Zväzu odvo la ný a na návrh preverova
CC) komisie musel podať ž1adosť o rozviaza
nic pracovné ho po me ru so Zväzom. Za urči
té výhrady , kto ré sa týkali sloven~kej hudby , 
bol prcna~ledovaný . mo rá lne deza, ovaný 
a ex1s tenčnc postihnut ý. pričom mal byť na 
návrh hudo bnovednej se kcie vylúčený zo 
Z väzu. Je príklado m zncužfvania Z väzu ako 
mocenského nástroja na potláčan ie kriti ky 
a odlišné ho názoru od vtedajšieho oficiálne
ho posto ja . Všetky zásahy. kto ré boli voči 
oso be Dr. Zavar~kého uskutočnené . po kladá 
Reha bi l itočná ko mb ia za pro tiprávne. 
v pr íkro m rozpore niele n so zákonmi . ale 
i so základnými p rincípmi ocialisticke j mo
rálk y. 

Druhý závažný zásah bol uskutočnený pro
ll J ánovi Zimmc rovi. ktorý bo l v ro ku 1952 
za svoje ume lecke a e~tetickt! názory pre pus
tený zo Stá tne ho ko nzervató ria v Bratislave . 
Bo la mu znemožnená akákoľvek vere jná pe
dagogická činnost' a pridcľovacím výmero m 
Ústredného národného výbo ru - referátu 
p racovných síl bo l daný do výro by na manu
álne práce . Bol mu zakázaný vstup do budo
vy ko nzervató ria a zakázaný styk ~ poslu
cháčm i. a to podľa príkazu vtedajšieho prcd
~edu ZO KSS. Túto udalosi predchád zala 
po le mik a. re~p . odmie tn utie je ho fi lozofic
kých názoro v na umenie a idea listickú esteti
ku v súvislosti s predvede ním jeho skladby 
Concerto G rosso . pro ti názoro m vtedajších 
ideológov Miroslava Barvíka, Jaroslava Vol
ka. Zdenka Nováčka a iných. žiaľ. aj sklada
t eľov . Bol postihnutý niele n ako skladateľ, 
ale prcdov ctkým ako pedagóg a cieľom ľu

dí. stojacich pro ti ne mu. bo lo zniči ť v ňom 
pojem ešte vtedy a cjúceho umelca a zo
sm iešn iť ho pred verejnosťou a ko č loveka. 

V ruku 1960 na príkaz ÚV KSS bolo prc
ru~cné naštudova nie ope ry J ána Cikkera Mr. 
Scroogc a v to m isto m obdobi došlo aj k dis
kriminácii diel našej hudobnej avantgardy. 
napr. Zcljcnkovho Osvienčimu . skladieb 
Ro mana Bergera . Miroslava Bázlika , Kol
mana , Sima ia a iných. Došlo tiež k zrušen iu 
Kom isie mladých pri Zväze slovenských skla
date ľov . al.o aj k iažkostiam organizáto rov 
~cm inárov modernej hudby na VSMU . Tieto 
p r ípady sa tali v rokoch 1963 - 1965 predme
tom kritickej výmeny názorov a autori dosta
li sča~ti nm rálnc zado~iučinenic zveréjnenfm 
ich d ie l. Žiaľ . vše tky tie to defo rmäcie sa 
odohrávali za spoluúčasti vtedajších zväzo
vých orgánov a ich fun kcionárov." 

Toľko o práci Rehabilitačnej komisie z ro
ku 1968, kto rá sa na svojich zasadaniach ne
zaoberala le n ko nkrétnymi p rfpadmi jednot
livcov, ktorf boli postihnutí zväzovou i mi
mozväzovo u spoločcnskopolitickou praxou . 
ale venovala sa aj otázkam celkového štýlu 
práce Zväzu v obdobf deformácií. 

Slovenská hudobná tvorba sa viac ako de
saťročie vyvíjala v tien i týchto kultúrno-poli
tických p raktik , pod tla kom ad ministratívne
ho a inštitucio nálneho zasahovania do hu
dobné ho dia nia . Otvorilo sa pole pre karie
rizmus a autoritat ívne scbauplatňova nie na 
úkor iných. Zneužité politické a ideologické 
heslá a kampane sa stali pre mocenské a ne
cit livé zásahy kepienko m pre sebaprcsadzo
vanic a dczavovanie kolegov. 

Žiaľ, v auguste roku 1968 bola práca Reha
bi l itačnej komisie prerušená . Keď som sa 
vtedajšieho pred cdu Zväzu, národ né ho 
umelca, kolegu pro f. Dr. Fc rc nczyho opýtal. 
kedy už budem konečne re habil itovaný za 
päťdesiate roky. dostal som odpoveď: .. Teba 
ešte ani deti tvojich detf nebudú re habi lito
vať." Co k tomu poveda i? Veď mnoh! členo
via Zväzu . vtedy už promine ntní skladatelia. 
ako Il ja Zeljenka. Ro ma n Berger. Pete r Kol
man , Pavol Simai a in f. boli pozbavcní č len
stva vo Zväze a mno hí z nás ma li zak:ízanú 
účasť na mimo riadnom zjazde Z viizu sloven
ských skladateľov. kto rý viedol sám bývalý 
minister ku ltúry Miroslav Vá lek . 

Pohľad na účastníkov mimoriadneho :rjazdu 

Dovoľte mi ešte . aby so m v krá tkosti 
zhrn ul činnosť niekdajš ieho mini terst va kul
túry pod ad ministrovan ím pána Miroslava 
Vá lka . 

V ro ku 1969 som bo l pozvaný na H udobný 
festival do Západného Be rlína . Fe~ti va lový 
výbo r mi poskyto l ~tipendium vo výške 
400 mariek. Pri vybavovaní vycestovacej do 
ložky na pasovo m odde lení VB ma odpo rú
ča li na ministerstvo kultúry. pre tože na ku l
túrne podujatia pasové oddele nie VB do lož
ky nevybavovalo. Napfsal som ž iado~i pria
mo min istrovi Válkovi a po dl hšom ču k ;mí 

myslfm si. že festival už medzitým aj poma ly 
konči l - do~tal som predvo lanie na k;ídrové 
odde lenie ministerstva . kde ma už očakával 
kád rovník neznámeho me na (pretože na 
dvere ~vojej kancelárie si za budo l da i me
novku) a privfta l ma slovami : .. Nikde nepo
cestuje te, va~a účasť , ako občana CSSR na 
Hudobno m festiva le v Zá padno m Be rl íne . j e 
nežiadúca . Napfšte tam. že ste ochoreli." Na
mie>to to ho som však napísal žiadost' p riamo 
ideologickému tajo mníkovi ÚV KSS pá novi 
Pczláro vi , odkiaľ mi jeho pomocník od pove
dal, že rozhodnutie ministerstva je správne . 
Iné mi neostávalo. le n napísal' do Západného 
Bc rlfna . že u nás sa popierajú najzákladnej
šie ľudské práva slobody pohybu. preto vy
cestoval' nemôžem. To isté sa o pakovalo 
o ro k neskó r pri o pätovnom pozva ní na festi
val. 

V ro ku 1977 ma pozvalo Medziná rodné 
biografické centrum v Ca mbridge na výročnú 
ko nfe renciu do Lo ndýna. Organiz:ícia to hto 
podujatia požiada la osobitným listom minis
tra Válka . aby mi táto cesta bo la umožnená . 
Tak<\to bola jeho odpoveď: .. Medziná rodné 
biografické centrum v Cambridge je ~úkrom
nou inštitúcio u a účast' na jej konferencii sa 
vymyká z pôsobnosti ministerstva kultúry ... 

Aj taká to bola pravá tvár kult úrnej politi
ky pána Vá lka . kto rý sa neštíti! so Slapko m 
slcdovai z o kna hotela Ca rlton . ako polieva
cic a utá Ko muná lnych služieb rozhMajú po
koj né zh ro maždenie veriacich na Hviezdo
slavovom námestí v Bratislave . Naozaj hod
n~ mena nášho veľko lepého básn ika a minis
tra kultúry. 

V ~úvi lo~ti s činnosiou býva lé ho Minister
stva kult.:1ry SSR za spolu(rčasti Zväzu slo-

venských skladate ľov a Ú V ~SS mu~ím ~a 
ešte dotknú!' problémo v zverej ňovania tzv. 
ncsocialistických skladieb . ktoré dosi aľ ne
sme li na verejnosti odznic t. Ne mám záujem 
byť osobný, ale my~lím si. že je tu medti na
mi veľa kolegov-skladateľov. ktor í boli mo
rálne . ale i hmotne poškodení tým . že ich 
tvorba nesmela verejne odzn ieť . 

Hádam najväčší škandál v radoch privile
govaných traníkov-fu nkcio nárov zväzu \pô
sobilo moje o ratórium o vlasti Mrtvi sa ne
vrátia z ro ku 1968 na Kostro vu rovnomennú 
báseň . ku kto rej som prikomponoval l atin~ké 
requiem , venované o betiam ro ku 1948 a ďal
šfm v sta linsko m kulte oso bnosti. Sklad ba 
mala odznieť v roku 1969 na BHS. no v po
slednej chvíli bola stiahnuu\ z p rogramu. 
V roku 1979 bo la znovu zaradená. a to na 
Prehliadku slovenskej hudo hnej tvorby. in
terpret ačne doko nale p r iprave ná orche~t rom 

Slo ve nskej filharmó nie. filha rmo nickým t ho
ro m, sólistami a rccitáto rmi pod taktovkou 
národného umelca Ladislava Slo vá ka. Pred 
pre miéro u na gencr{llkc bo l daný pr íkaz 
kladbu stiahnui z progra mu pre ideové záva

dy. Kto dal te nto p ríkaz. či ÚV KS alebo 
Ministerstvo kultúry SSR. či neJaký \ ll an íc
ky pätolízač . dosiaľ neviem . Aj tak to bo la 
perzekucia a podlo\ť nez' yčaj ncj Imperti
ne ncie. akomec sa e~tc na ko nce rte l-lama
lo obecenstvo letáko m . že p re ocho renie só-

Snfmkll P. Ncubauer 

listu skladba neodznie . Ako náhradn ú ,)..lad
bu urči li Mo yzesovu Febru<irovú predohru . 

A tak to bolo aj s mojím ~ lm cn\kým rnn
d rigalo m Svä to boj . FantúL.iou pre l.lavír'. o r
cheste r a muh l.ý zbor. l.dc nejak} muliko
lóg- ideológ-pracovn fčka Zviiw \lovcn.,kých 
sk ladateľov ~nažil \ a náj~ t' v \ l.l ad be prvky 
me ta fyzického mysle nia. čo v tej dobe ne ma
lo o podstatnenie . Pri zarade ní ~kladby na 
Prehliadku novej s loven~kcj hudobneJ tvor
by v ro ku 1977 odmietlo vede nie Slmcn~kcj 
fi lharmó nie prepoi1ča t mu:tský 1bo1 ' po
známko u .. či za t i a ľ. kým ~a 'kladba bude na
cvičoval' . maJÚ lcnv na chodbe ~tril.oval'!" 

T a k mi to a~ poň tlmočil b) va l) taJomník 
sk ladateľskej 'ekcie Z vä1u. 

S poľutovan ím musím l.o n\ tatovat. ie na 
dcform<k iách nášho <,poločen, l..ého 11\ ota vo 
Zväze s loven~kých \ kladate lov >a potheľa l i 

predovšetkým niekto r! fun l.cionúri ' radov 
muziko lógov. Pol.iaľ si p lnili woj c povinno~
ti na svo j1ch pracnviskách ako odbo1níci. 
bolo dobre. A ko ná hle <,a ňec:hali <JVJ)Iyvnit' 
funkciami a ccntrali,ticko u ideológiou KSC. 
zmocnili ~a moci. Ako by si ho li obliekl i uni
fo rmy a ako kapitáni alebo ~náď a j vHč~ie ša r
že začal i zametai. ale p redov<ctkym vo svoj 
prospech . Sta li sa teda tzv. prospec:h:í rmr . 
pričom im ko munistick;í stra na bo la vyni ka
júcou zášti tou. po k i ul holi jej po\lu~nými pri
sl uhovačm i . 

Vážcnf priatelia . 
týmto končím. Ve rím. že mno hí di, kutu

júci sa vyjad1 ia ešte k o tázke ex istencie Zvil
zu. 

a nás všetkých v~ak teraz L.á leíí . či nové 
spolky skladate ľov . interpretov a muzll..o ló
gov budú postave né na starých. ~korumpova
ných a spráchnivcných základoch . alebo za
čneme stavať na pevnej pôde odka;u ná~ho 
prvého prezide nta Tomáša G . Masa ryka. )C

ho demo kracie a jeho humani\l icl..ých ide
álov. Je to aj do m1nujúca my~lie nl.a n.1šho 
terajšieho p rezidenta pá na Vcíc:lava llavi,L 
Pravda vždy zvíial.f. De jiny sa nedaju lalšo
vaf natrva lo . Sloboda tvorivého m) sie n ia 
nech je vždy prvo radým predpokladom pre 
novoutvorené ~polky \ kladatcfov. interpre
tov a muziko lógov. 
. Ďakujem za po?Ornost a trpetl ivo~t. 



Dirigent európskeho......., ~r ~:~~~~~~~~~ opit' šéfdirigent opery NánMIIIAo d 
ler, pripra,·il v roku 188. výraSa 
Beethovenovej opery Fidelio. PrdsU llllce~~MI'- P._IIM •••• 
lom roku (premiéra J. novelllbra 1988 • S. r- c •• •• d11MIIe)t1• ••1\1-1 
n~m ohlasom v tla~i aj u publika. 7Aiellik Wlersa ................. ., 
žijného na~tudovania. V inovovanej lwaeepdl..ao .u.a. ......... It. ~-••1 
1989- takt id v Smetanovom divadle.~-.. ed úr. -el•....,. ~~~~~~--~ 
du, kost~my Šárky Hejnovej a. b. a z........._,strofti prfpaata l ........... 10 zul. 
umek'Om 1\lilanom Malým. So Zdeňkom Kolleral - • ~ o otú
kach hudobnoretljnej kompetencie. ako lfj o piMotla tellao .............. &~WM 
umelca, stále prítomného na nHom koaeertnolll p6dlv. 

S národným umelcom dirigentom 
Zdeňkom Košlerom 
o réžii a hudobných projektoch 

Nic j e celkom Z\•yčajné, že dirigenti sa od
vážia aj na pole opernej réžie. S akými,pouče
niami ste vyšli z tohto tvorivého zápasu? 

- Dirigent je podľa mňa p rvým režisérom 
a musí pre to vyt voriť predpo klady už na 
sk(l~kach pri klavíri . Je teda obrovskou výho
dou. keď som už sám vedel, aké bude posta
venie sólistov na scéne a ako treba priestoro
vo komponovať javiskové reakcie na partnc· 
rov . Pri prvom predstavení som zakúsil utr
penie režiséra. kto rý- na rozd iel o d di rigcn· 
ta - už do predstavenia nemôže za~iahnuť 
a je odsúdený iba bezmocne ~Jedovať omyly. 
Moja práca mala v SL1borc priaznivý o hlas. 
ale napriek tomu si nemyslím . že som ro dený 
rc;bsér. om vša k muzikant a divadelník . Po
ča~ wojej ~tyrid aťročncj praxe som ~a stre
tával s mnohými re.lisérmi . Inte nzívne som 
spolupracoval ~dvoma . ktorí k opere pri tu· 
povali z roLi ičných pozícií a s odlišnými pred
stavami. Ferdinand Pujman vychád zal zásad 
ne z hudby. pričom ju tak trochu z hľadiska 
dnešné ho pohl'adu ilustroval. Jeho pd nos bol 
vel ký. a zásadný. Vniesol totiž na javisko 
opery hudobný poriadok. Walter Fclscnstcin 
za~ naopak - ta k d lho počúva l rôzne nahráv
ky opery. ktorú ma l režírovať . až ju počul 
tak. ako si ju predstavoval po prečíta n í lib re
ta , ktoré potom režíroval s obrovským zmy
slom pre drá mu na javisku. To sme po,tráda
li pri .. chladnejšom·• výklade d ie l Pujma nom . 
ktor)·- pravda- predchádzal Fe iste ina <l nic· 
kofko desia to k ro kov. Nemám zat iaľ pre~n(l 
pred\tavu o svoje režisérskej budúcno,ti. Po
znám napríklad spamäti Dvorá kovu Rusal
J,.u . A le tá potrebuje tofko fantázie a poetic
kej prcd~tavivost i. že j u radšej predvedú 
s dobrým. ta le ntovaným režisérom . kto rý b u
de - tak ako ja- chcici slúžii die lu a nic po
mocou die la ~'' seba rca lizova ť . Bo lo hy v~ak 
nicJ..cdy dobré. zamy~licť sa nad n iektoro u 
novou inscen:\ciou a poctivo prizn a ť . koľko 

toho do inscenácie p riniesol rcži~é r navy~c. 
Niekedy tot iž na zaujímavej scéne nevidieť . 
ic do moderné ho. nápaditého prmtrcdia ml 
javi\ku pán režisé r iba nenápadne či .. ne ná
padito" naa ranžova l sólistov a zbor. Ak sa 

vša k ešte stre tnem s dielo m. ktoré bude na 
scéne vyžadovať od režiséra hlavne umocne
nie hudo b nej drámy. jej umiestnenie do 
p riestoru . po to m by som možno opäť rád 
spojil obe profesie. Svoju d irige ntskú i tú re
žijnú. kde sa však - naprie k všetkému - bu
d em vždy cítiť iba ako hosť ... 

Dirigenta Košlera sme si zafixovali najmä 
ako ideálneho interpreta českej tvorby, ale aj 
Mourta či romantickej vzrušenej hudobnej 
literatúry. Nesmierne ma však zaujal Košler
d irigent sýteho, dramatického, ale i na lyriku 
bohatého operného diela Beethovena . Vaša 
koncepcia Fidelia- to bola veľká freska , plná 
váSnivých tónov, s jedinečnými lyrickými Ul · 

stavenia mi. Stači spomenú l' napriklad k var-. 
telo v l . dejstve, alebo vnútorný spev hlav
ných postáv pred finále opery, s ocakávanim 
výbuchu radosti nad slobodou. A ďalšou bola 
Leonora III. , ktorá je heroickou básňou , 

plnou tragiky a víťazstva ... Aké stretnutia 
s Beethovenom môžeme od vás ocakávaf na 
koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie? 

- Beethovena považujem za veľkého kla· 
sického romantika . J eho dráma sa - napriek 
odli~ným prostriedkom - blíži dyna mike d rá
my Cajkovského i W agnera. Takú silu doká
za l Beethoven vložiť vo svojej dobe nie len d o 
Fide lia a symfó nií - počínajúc Piato u - ale aj 
d o skladieb ko mo rných . 

Pre firmu HNH Inter national ste začali re
a lizoval' projekt traussových symfonických 
básní, ktoré postupne uvádzate najprv na 
pódiu SF, potom ich s orchestrom nahrávate 
na CD platne. Myšlienková a inštrumentálna 
sýtost' Straussovej hudby sú zrejme jednou 
z motivácii tohto lákavého projektu. 

- Richard Strauss je vo väčšine svojich 
diel hudobník spo ntánneho talentu . Je ho ne
skrotná živelnosť si priam podmaní interpre
ta i poslucháča. Na druhej strane je však 
osobnosťou rozpornou. Mám na mysli na
príklad je ho symro nickú báseň Tak riekol 
Zarathustra . napísanú na dielo F . Nictzsche
ho. Neviem . čo by si tento filozof po myslel. 
keby si moho l vypočuť te n .. valčíčck" sólo
vých huslí . kto rý ná m určite viac než východ-

Zdenék Košler pri dirigovaní Smetanovej 
Mojej vlasti S nímka M. Ottinger 

nú filozofiu približuje atmosféru GrinLingu . 
Zarathustra je určit e trochu popi~ný. nejde 
veľmi do h fbky. Naproti tomu Smrť a vykú
penie s dodatočne pripísanou bá~ňou (ako 
mo tto m) je kombináciou psychických pred
stáv z ľyzické ho utrpenia umierajúceho. napí
sanou s nesmiernou dávkou pochopenia pre 
účinnosi d ramatickej hudby. Epilóg nielen 
pripomenie tú večnú o táLku! .. Co bude po
to m. až...?" . a le vtiahne L<írove1i poslucháča 
do pochybností. obáv. ale aj do predstáv. 
ako to vyzerá .. tam". J e to veľké dielo' 

Váš posledný zájazd s Orchestrom Sloven
ská filharmónia do Rakuska priniesol sk' clé 
kritické ohlasy najmä na Dvofákovu 9. sym
fóniu , ale aj na celkové vyznenie spolupráce 
našich filharmonikov s vami , ako stálym hos
t'ujúcim dirigentom SF. Kde budete~ našim 
orchestrom vystupo,•uf v tejt.o sezóne? 

- So SF sa chystám na spoločn}' Lája1d 
v polovici jan uára 1990. Bude to fe,tival na 
Kanárskych o~trovoch. Okrem toho mám 
niekoľko koncertov v r;imci abonmän v Slo
ven~kcj filharmónii. 

Nerada by som sa obmedzila iba na vaše 
pôsobenie v Bratislave, resp. so Slov~nskou 
filha rmón iou. Po\•edzte teda niečo o wojich 
najbližších plánoch v ND i na koncertnom 
pódiu Prahy ... 

- Cakajú ma povinnosti ~éľdirigcnt a opery 
Národného divadla v Prahe - \ premiérou 
pripravovanej inscenácie Mozartovej opery 
Cosi fan tuttc v marci 1990. ďalej prevzatie 
inscenácie Da libora . čo má byť podla pre
vádzkových podmienok niekedy na ja1 budú
ceho roku a o krem toho reprízy v\etkých 
opie r . ktoré v ND dirigujem. Ak k tomu pri
počítam J,.o nccrty s Ce~J,.ou filharmóniou -
vrátane Smetanovho cyklu Má vla~t na pral.· 
skom hrade - pri prílcž ito~ti otvorenia Prai
skcj juri 1990. má m pocit. že je to na d(Jchod· 
cu určite dosť ... 

.,Smrti na dosah som ' 'šade." Táto cxisten
ciálna myšlien ka inšpirovula 8. Martinu pri 
vzniku kantáty Gilgamcš, zhudobňujticej té· 
my jednej z najstarších babylonských pamia-

tok. Toto dielo ste nahrali na C D platne s Or
chestrom SF, SFZ, ako aj s českými a jedným 
slovenským sólistom. O nahrávku mala zá
ujem opäf firma HNH International - pro- . 
s trednictvom Slovartu. Zrejme je pre vás Gil
gameš viac ako dirigentská úloha? 

- Určite. Je to i memento životu . ktorý 
u mnohých plynie hcz~tarostnc. na povrchu . 
bez zamy~le nia sa nad večnými témami našej 
existe ncie . Toto die lo ~ i cením pre hudobné 
aj o bsahovo všcplatné hodnoty. S Gilgamc
~om B. Martinu pôjde me na jcse1i do Vied
ne . aby sme ~a pokú~il i na tento ~kvo't upli· 
tai pozornosť i zahraničných po~lucháčnv . 

Aké úlohy vás čakajú v pražskom Národ
nom divadle? V tejto súvislosti by nás zaují
mal stav sólistického súboru tejto opernej scé
ny a j ej momentálne dramaturgické úlohy i Jí. 
nia .. . 

- Okrem úloh. ktoré ~om už spomenu l. 
mal by som sa v spolup ráci ~o ~éfom opery 
ND pokúsiť doplňovať súbor novými . mladý
mi ~ilami a pracovať s nimi nielen ako diri· 
gent. ale tiež ich vychovávať. vštepovať im 
všetko. čo si nepriniesl i zo školy. Takto ke
dysi .. o patrili" spcväkov J,.apclnici p rovin
čných scén . opovrhovaní ume lcami pre to. že 
~a z naj rôznejších dôvodov mu~eli sústreďo- • 
vat hlavne na praktické veci a nemali čas. 
p riestor a najmii ekonomické po dmienky na 
hlbšie preniknutic do diela . Pani Ma rie Budl
kovlí mi kcdy~i povedala. i.c po svojom pd
chode do prvého angažmá nu v Plzni mu~ela 
poča~ prvej sezóny na~tudovať a bez možnos
ti viac skú~ok i vystúpii v dvadsiatich úlo
hách . To je pre dnešného spevák<~ (a nielen 
v CSS R) absolútne nepredstaviteľné. Spomí
naní dirige nti dokáza li dať sólistom také cen· 
né praktické rady. ktoré ich sprevádzali po 
celu ich profesionálnu dráhu. Do Národného 
divadla prichádz<~li tí najlep~í speväci. vy
Lbrojeni neoccnitcfnými skl1senosťami. 
Dnes. pr i nedostatku kvalit ných spevítckych 
s fl. berieme mladých ~pcväkov rovno zo 
~kôl. A tak je i na~ou povinnosťou nahrádzať 
im tých podccňovaných .. strýčkov". ktorf 
pripruvili vlastne všetky hviezdy nášho oper
ného neba . žiariace ešte i po druhej svetovej 
vojne na javisku ND v Pruhc. Dramaturgia 

D má svoje stälc a pevné zá~ady. Je síce 
p ravda. že sa od vedenia opery vyžaduje 
.. zhora" pevný dramaturgický plán niekoľko 
rokov dopredu . Ale te n - okrem byrokratov 
- neberie nikto Vlížne. árodné divadlo 
v Prahe nic je typo m súboru. aký vída me in
de v Európe. ic je založený na permanen!· 
nej ~p<l lupníci hviezd. ale má woj st;í ly Sll· 
bor. Ten sa potom priebežne obmic1ia. ale 
nikdy nev1cmc . aký spev;ícky objav ''-~ Mtm 
pod ;u í spravii za d va-tri roky. Tomu 'a musí 
potom dramaturgia prispôsobi ť - zvlá\t v za
hraničnej časti. V plilnc bude napr. Verdi . 
Ale ak nebude d obr{! pred~tavitcfka A mne
ris. a le dobril koloratúra. zaradí sa Traviata 
a podobne. Domáci repertoár v~ak musíme 
mať poruke. Dalibor Ml mu~í h ra ť i ~ trochu 
núdzovým o bsadením niektorých z hl.tvných 
ú loh. To .. núdLové" 1namcn:í v danom prfpa· 
de ~amoacjme dobré spevácke obsadenie. 
s .. požičanim" si spcvakov z príbuzného od
ho ru . 

Pripravila: TERÉZIA URSINYOV Á 

Oó1·tojno.1t'. sebaúcta a .1ehai.1toW 
naroda j (/ nemôte zrodil':: toho. te 
.1'1 nido nalwt•orí. ale iba z histo· 
rick<•j pr(11•dy ... 

rodného divadla v ma rci ro ku 1960 
(v h lavnej úlo he s J . Had rabo m 
a O. Ma lachovským). neskôr. v 
ro ku 1985. sme zaznamenali v 
Bratislave už jej ~tvrté naštudova
nie a v poluvici minulého roku sa 
Svätopluk dožil i rilmového spra
covania: Slove nská filmová tvorba 
v Bratislave ho realizovala pre 
Hlavnú redakciu hudobných pro
gramov CST v SSR. 

v prostred í lužných lc~ov. na Cer
ve no m kameni . vo filmových a tc· 
lié roch . ale i na Devíne . kde IW· 

knkali posledné metre rilmu . 

diwn nielen :: pénfcie .1111110tnej po· 
swvy kráľa SviiiOpluka. jeho men
tality . psychiky a postavenia. teda 
jeho l'fmkajfielw a vmíto111élw 
prejavu. ale aj .l'llídium doby . 
,. k10rej 1'/tidm pan(ll'al a riadil 
.1 I'UJU roz.1iahlu fiS ll l ' dohe jej za· 
niku. 

Na filmol'aniť• 10111 1·a z1•láJt' IIC'· 

priprtii'Ot'al. prew:e wm1 sa lpolie
hal na ret1jnť 1·edenu!. pri ktorom 
som ~~ 11efľlíjid pre~atlzul ·at' woj 
111í::or a 111'edomol'lli .\ Olli .11. !e to 
/nule pre 1111111 da/Sie ohohmenie. 
Za de!>lmky rokot• som .li l'ybudo-
1'111 a osFojil psychológiu tejto po
IWI'I'. ktorá mie1U11111 e1'te dozne
t·a. ·ale 10 je dmlol'll 1b11 1' delili
loch. Od Jilm01't'J techniky- prie.1· 
tom akohr .. nat n•o" - .wm skór 
m'akál'lll. ·že 1111 pomó:e dut1·orit' 

túto postm•u daleko Fýmznej.(ie. 
ako je to motné 1111 ja1·1 ~ku. Ja som 
m na túw prácu ne.1mierne te.m 
a 1•erím. :t• ;:a I' Í'.1Iedok \'allt'lmde
llle mm1d /um bÍt'. Svillopluk je 1'Ó· 

/1ec mimoriadne dielo pre nM IIIÍ· 
rod a myslím si. te aj ono 111ím po· 
mó:e priÍI'<' 1' t.Í'c/1/o t'a.\och do1·iah· 
md. ally 1·zti1h najmamladych ľudí 
k národu 11 na.\'ej hilfórii hol hlbJf 
a 11 ľlit'nejJ I ... 

(národn.\; umelec Eugen Such01l) 
Každ)• närod má diela . ktoré s(l 

zrkadlom jeho dejín . Na Sloven
~ku ~" k nim ncsp0111e radi i o pera 
Sviltopluk náro dného umelca Eu
gena Suchoiia . Je obra10m naj
star~ ich dejín nášho ľudu. jeho od
vekej tú.lby po svorno~ti . mieri 
a porowmcní. ale i obrazom hľa
dania vlust ncj ide ntit y. Táto hu
dobruí dräma hola po prvýkrät 
uvede ná na scéne Slovenského ná-

Praeomé zábery z filmm·aniu 

V le tných me~iacoch bolo filmo
vanie pod režijným vedením Joze
fa Zachara v plnom prúde. Praco
valo sa v Zlatnej na O strove. 

Postava Svätopluka \a ~ ta J a 
v priebehu d lhých rokov život nou 
úloho u mhodného umelca O. Ma
lachov~kého. 

- Môj prvý Svätopluk prirodze
ne nehol na wkej umeleckej 1íro1·· 
ni. ako dnes. Bol powaéený mla
dost'ou a teda zodpovedal mojim 
1'/edajsfm skúsenostiam a schop· 
nosti11111. A môj dnesný Sl'iitopluk'! 
Je to mnohostranii(Í pos/ll l'a, ktorej 
stvám enie vyiaduje I'Se.ltranné stiÍ· 

Pracovný rytmu~ filmovacích 
prác je sice vcfmi na ročný a ne
úprosný. ale rc.li~ér J . Zachar na
prie k tomu '-'O chvifJ,.e voJna vy
wctľuj c woj pomer k die lu . 

- M oje lfn•mwie .10 Sl'iltoplu
kom nebola náhoda. Ked .10111 

ukom'1 / filmo1•.v prepi1 opery llá· 
rodnélw umelca Jána Cikkera Juro 
Jáno\í/.:. l't'tfef \01/1, že 11111\ Í/11 111/· 

kníut' a1 SviiwpluJ..a. a to teraz. ale
bo wktl\'. Mal .1om ít'alfie. :e t •ťlle-
1111' 1/ii;I'IH'J redakue luulolm_ých 
prowtmiOI' mi to unwtnilo. te jej 
l ť{rt•daf..tor Igor Dihák pri.iiel .lám 
1 tou/O ideou. Op('l'a S1·iltopluk je 
kfenOI \/IJI'l'/1.\kej i t'III'Ó{JI/.:ej /I'Or· 
l>\'. a prá1 e l' \/Ím,nol/1 jej ob.wh 
a idt' ll mulohudll na ma umálnej 
ak flllífno.lti. . 

Ze je tomu ~kutočnc tal,.. po· 
tvrd il vo v~ctkých ~meroch i vývoj 
J,.oncoročných udalo-.tí. V tomto 
zmysle b1~dc filmový Svatoplu k 
nielen atraktívnou rckvititou 
J,. chystaným mlavám pripomína· 
j ucim dveti,fl' rokov mídlenia 
llrall~lavy a 7110. vý roO:ie udelenia 
jeho mc~hl,.)·ch pr;h . ale jedným 
10 ,J,.utočn~·ch 'ymholov prebieha· 
jllccho no'irodného tnovuohro~lc; HŽ 
ma. OI:GA POHA~KOVA 



Z diskusie mimoriadneho zjazdu 
MILAN 
ADAMČIAK 

Dôležitejšie sa mi zdá jedno: Hovoríme tu 
o veciach. ktoré a udiali . ktoré sa majú prá
ve udiai a málo hovoríme o tom. čo potrebu
je táto hudobná kultúra. Môj o~obný príspe
vok k nej bol jeden: keďže mám rád <;tudcn
tov a zo študelltských č i as ~i pamätám to. čo 
si dnes celá naša vcrcjnosi pripomína . ponti
kol som našim študentom prcdn:'íšky z hudby 
20. storoči a, v ktorej som považovaný ;a pro
fc ionála- mímo učebných osnov a hc7 náro
kov na honorár. ako vďaku za to. že tu sedí
mc z tých dôvodov. z ktorých tu ~cd ime. 

Ako muzikológ. zamestnaný v A kadémii 
vied. som odmietol spolupracovať ~o Zväzom 
pred dvoma rokmi. kedy ~om ~o zväzovej 
pôdy počul útoky proti pracovisku. ktoré mi 
17 rokov umožňovalo pracovai pre Zväz; 
zdalo sa mi to nemorálne. a preto som sa nc
zúčas tr'loval na zväzových aktivi tách. Môj 
prfspcvok vyšiel len z vlastného rozhodnutia. 
Týka sa toho. ako fungovať ďalej. nic ako vy
riešiť finančné otázky prosperity hudobnej 
spo ločnosti . ale čo urobiť pre (nechcem po
vedať slovo národ. lebo je \profanované) pre 
verejnosť . lebo tá sa rodí. 

Ja osobne mienim pracovať tak ako dosiaL 
Nemienim upustiť zo žiadneho svojho krité
ria a nemienim upusti ť zo žiadnych svoj ich 
osobných ambícif. Mojim že laním. kvôli kto
rému som v hlasovacom lístku napísal .. áno .. 
za zrušenie Zväzu a .. áno" za zavŕšenie Únie. 
je. aby som nebol sám - predovšetkým. pre
tože si myslím. že v j ednote je ~ iia. 

Jediné. čo ma trápi, je to. že sa tu hovorí 
o zdnržcniach a spolkoch. hoci zatiaľ sú vla t
ne protizákonné. Dosiaľ nejestvuje zákon 
o spolčovaní a nech si kladieme akékol'vck 
kritériá na ne. obávam sa. že ich budeme mu
sieť zmeni l'. keď tento zákon vyjde. Preto ja 
osobne sám za seba. za M ilana Adamči aká, 
ktorý má rád experimentálnu hudbu. týmto 
zakladám Spolok pre nekonvenčnú hudbu. 
aby som vytvoril j eho konvenciu. Týmto som 
ochotný zárovcr'l spolupodieľať sa všade tam. 
kde hudba zaznie nekonvenčne. to .mamcná. 
všade tam. kde súčasná slovenská a akákoľ
vek in;í hudba , ktorej trošku rozumiem. má 
možnost' zaznieť . 

Ďakujem za pozornosť . 

Jana Lengová 

Mám faktickú poznámku. resp. otázku n<~, 
pána Adamčia ka. Keďže naša organizácia 
alebo naše spoločenstvo chce pracovať na no
vých prindpoch a na iných zásadách voľby 
a demokracie, nazdávam sa. že sú neopráv
nené také formulácie. ktoré hovoria v naráž
kach a bez udania konkrétnych fak tov. a pre
to by ma zaujímala tá vec. ktorá sa týkala 
Akadémie. lebo som akosi nerozumela to
mu, že z pôdy Zväzu vzni kli nejaké útoky na 
Umenovedný ústav SA V alebo na Akadé
miu, a kctfžc som č le nom Zviizu. táto vec by 
ma zaujhnala a poprosila by som pána 
Adamčiaka. aby sa ešte k tomu vyslovi l kon
krétne. 

Milan Adamčiak 

Dívam sa do papierov nic preto. že ~a spo
lieham na byrokratické a podobné veci. ale 
preto. že tu niekde by som mal mať napísaný 
termín. Nemám ho napísaný. 

wwrllr Prečítam to. čo som napísal nezávisle od 
ItL akčných výborov a všetkých ostatných dianí 

tu ... A si pred dvoma rokmi som odmietol 
spolupracovať v tvorivej komisii teoretikov 
a kritikov. pretože som nesúhlasil s jej útoč
nou politikou voči riadi teľovi a pracovisku . 
ktoré ma temer 18 rokov zamestnávalo a po
skytovalo mi priestor i k tomu . aby som mo
hol slúžiť Zviizu vtedy. keď to odo mria poža
doval. .. Pokračuj e veta . ktortr dnes nemusím 
vysloviL ale ak ju chcete vedie ť : .. Vzdávam 
sa čle nstva v tejto ideovej organizácii . ktorá 
ani pod tak demokratickým tlakom. ako je 
heslo .. v jednote j e si la'·. pod tlakom ktorého 
sa obrátila ce lá naša spoločnosť . nedokázala 
zjednotiť svoj e členstvo v mene háj enia j eho 
záujmov v prospech rozvoj a hudobnej kultú
ry v našej vlasti. •· 

Pokia l' ide o spor Zväz- Akadémia. tento 
spor považujem už dávno za prekonaný a od
mietam sa o riom ďalej vyjadrovať. 

PETER 
MICHALICA 

Slová. ktoré teraz poviem. možno budú 
znieť nepopulárne. ale myslím si. že na tejto' 
pôde by mali zaznieť . Napriek tomu. že som 
celým svoj im bytím presvedčený a nadšený 
spnívnosťou krit iky odstrar'lovania deformá
cií demokracie atď .. som presvedčený. že 
ta k. ako nic všetci tí. ktorí emigrovali v mi
nulosti. robili tak kvôli pcrzckovaniu (uve
diem len príklad jedného u nás kedysi vý
znamného umelca. ktorý žije hodne na zápa
de Európy. ktorý odišiel na výslní svoj ej ka
riéry ako miláčik ústredného výboru strany 
a ako predseda straníckej organizácie vo svo
jom učilišti). tak aj na zväzovej pôde v minu
lo ti boli ľudia. ktorí urobili vera dobrého 
pre rozvoj slovenskej hudobnej kultúry bez 
akýchkoľvek ambícií na karieristické. mate
riálne alebo iné privilcgovanic. a týmto by 
som za seba ako za hudobníka. ktorý tu žije 
a pracuje. chce l poďakova l' .. 

SILVIA 
PETROVI ČOV Á 

Pred tupujem pred vás ako zástupca a kčné
ho výboru hnutia Verejnosť proti násiliu pri 
Slovenskom hudobnom fonde v mene jeho 
pracovníkov. 

Väčšina pracovníkov našej orgajl izilcie sa 
prihlá iia k hnutiu Verejnosť proti ná~i liu už 
v novembri 1989. Na verejných dialógoch 
sme diskutovali o celospoločenskom dianí 
i o vn(atropodnikových problémoch. Na zá
klade upozornenia kompetentných pracovní
kov sme sa museli zaoberať aj niektorými ne
správnymi prakt ikami v ude ľovaní odmien 
v rámci podpornej činnosti v Slovenskom hu
dobnom fonde. Vzhľadom na závažnosť po
dozrenia z neoprávneného obohacovania sa 
niektorých o ôb a po nesplnení opakovaných 
žiadostí akčného výboru VPN o vysvetlenie 
sme vec oznámili na MK SSR a Obvodnú 
prokuratúru . Prípad je v še trení a o výsled
koch budeme hudobnú verejnosť informo
vať . 

V tejto súvislosti pracovníci Slovenského 
hudobného fondu vyslovili nedôveru riadite
ľovi SHF a navrhl i pánovi ministrovi kultúry 

Snfmky P. Ncubauer 

SSR jeho odvolanie z funkcie. po db kusii zá
stupcov VPN~ Výborom SHF. ktorá nás ve ľ
mi sklamala. aj odvolanie výboru . a požia
danie M K SSR sme predložili návrh na rieše
nie situácie. ktorý znie: menovai ri adite ľa 
fondu na základe konkurzného pokračova
nia . Clcnovia výboru Slovenského hudobné
ho fondu by mali byť demokraticky volení zá
stupcami hudobnej verejnosti . 

Pracovníci Slovenského hudobného fondu 
sú toho n;ízoru . že po dôkladnom prchodno

. teni j eho činnosti a stanoveni zoíkladnej 
orientácie je potrebné rozvíj a_i činno~ť SHF 
v týchto štyroch hlavných smeroch: 

l . podporná činnost' - dôkladne a podrobne 
prepracovať zásady podporného poslania 
a zásady odmcri ovtrnia s možnosťou stálej 
verejnej kont roly 

2. vydavateľská činnosť - výrazne rozšíriť 
a posilniť túto úlohu tak po technickej ako 
aj pcr~onálncj stránke 

3. informačno-propagačná činnosť - doma 
i v zahranič í rozvíjať v záujme vybudova
nia zodpovedaj úceho postavenia sloven
skej hudobnej kultúry vo vznikaj úcom eu
rópskom dome 

4. archívno-obchodná čin nosť - naďalej roz
víjať s prihliadnutím na novovznikajúce 
obchodné podmienky 

K aždú z týchto činností by bolo samozrej
me možné vykonával' i samostatne alebo pri
radením k niektorej inej organizácii . Roz
drobovanie týchto č i nností , ktoré úzko spolu 
s(rvisia. by však podľa nášho názoru nebolo 
prlnosom. pretože sú už na našom pracovis
ku vytvorené základné technické podmienky 
pre ich fungovanie. 

A k by mal Slovenský hudobný fond praco
val' i naďa lej v uvedenej podobe. je potrebné 
zracional izovať zloženie oddelení a moderni
zova ť technické vybavenie. to znamená ob
noviť reprodukčnú a tlačiarc nsktr techniku , 
zav iesť počítačové spracovanie všetkých in
formáci í a pod. Predpokladom tej to (novej) 
činnosti je aj zmena legislatívy. 
Za Verejnosť proti násiliu pri Slovenskom 
hudobnom fonde ďakujem za pozornosť. 

Hanuš Domanský 

Vážení prítomn í. vážené kolegyne a kolego
via. 

dovoľte ttrto faktickú poznámku: Za výbor 
protestujem proti tejto forme. Bolo dohovo
rené s predst aviteľmi VPN. konkrétne pán 
Ivan Parlk s Jurajom Hatríkom. že sa v naj 
bližšom čase. zajtra, pozajtra alebo akonáhle 
to bude možné. stretneme a budeme o ve
ciach hovoriť. V Slovenskom hudobnom fon
de. ako i v iných ďalších kultúrnych fondoch 
a v iných zariadeniach pracuje momentálne 
kontrolná skupina ministerstva kultúry. Po 
skončení jej práce sa budú robiť konkrétne 
závery. 
Dovoľte. aby som povedal. že vystúpenie 

pani Petrovičovcj považuje výbor za ovplyv
r'lqvanie verejnej mienky pred konkrétnym ' 
záverom kontroly ministerstva kultúry a zá
merné osočovanie . Mal som včera stretnutie 
s orgánom tejto kontroly. ktorý ma informo
val. že zat iaľ nemajú k dispozícii žiadne kon
krétne poznatky, a že kontrola naďalej pre-

bicha . Po jej s končení . pra vdepodobne tento 
týždeň alebo v priebehu budtrccho t)•ždr1a 
budú známe závery. Dovtedy teda nic je 
možné robiť žiadne zävcry. 2iadnc konkrétne 
osočova nie. 

Silvia Petrovičová 

Chcela by som sa len vyjadrii k sim u o~o
čovani c. Môj príspevok je len informáciou 
o situácii vo Fonde a o poMupe koordinačné
ho výboru Fondu a pracovníkov Fondu. Boli 
sme vyzvaní ministerstvom kult úry. ahy sme 
pokračovali v tomto j ednaní a konali 'c rióz
ne a podľa praktík . aké teraz prebichaj a'r. Ne
došlo k žiadnemu osočovan i u . Povedala som. 
že prlpad j e v šetrení a budeme informovai. 
žiadne závery sme neurobili . 

Hanuš Domanský 

Chcem upozorniť . ako holo povedané. že 
išlo o nejaké obohacovanie. To je. nehnevaj
te sa. pred štádiom. keď j e kontrola a nic str 
konkrétne závery. osočovan ie. 
(Pozn. redakcie: O výsledku kontroly priná
šame správu na tr. 2) 

ONDREJ 
DEMO 

Snímka archh• HŽ 

Chcem v stručnosti osvetli ť. prečo do koor
dinačnej rady vymenovali sa ľud i a z jednotl i
vých komisií. ale neboli vymenovaní z Tvor i
vej komisie zábavnej hudby. V št rukttarc 
Zväzu slovenských skladatcl'ov a koncert 
ných umelcov bola vytvoren{! täto tvorivä ko
misia a zah rňovala pop mu ic. fo lklórnu 
a dychovú hudbu. cbola to šťa~t mí rodina. 
V tej to komisii nebolo možné do., t atočnc rie
šiť problematiku j ednotli vých hudobných z;í
ujmov a v moj om prípade ani folkló rnej hud
by. Neustále sa riešili zilujmy populárnej 
hudby. ostatné sa odsúva li na okraj . Z toho 
dôvodu sme sa pokúsili vytvori i už v minulos
ti ~ubkomisiu folklórnej hudby. do ktorej 
sme prizvali ' i zástupcov ďalš ích ~ckcií. a to 
z radov skladateľov. in terpre tov. muzikoló
gov i pedagógov. aby mc tak to poukázali na 
nedostatky a problémy. ktoré strvisc li s t)•mto 
hudobným žánrom. najmii nedostatok od
borne pripravených folkloristov. dirigentov. 
in terpretov. hräčov na l'udových hudobných 
nástrojoch. pedagógov a ďa lš ích umeleckých 
pracovníkov. potrebných pre umelecké tele
sá a inštitúcie. 

Subkomisia načrt la problémy a cesty r ieše
nia. ale iba v náznakoch a čiastočne . Treba 
postupovať v tomto riešení v ~pol koch . 

Z tohto dôvodu na vče rajšej plenárke tej to 
tvorivej komisie sa členovia hudobno-fol
klórneho žánru rozhodli vytvoriť Spolok (za
t iaľ pracovný názov) folklórnej hudby na Slo
vensku . ktorý by mal za hrr'lovať sk ladatcl'ov. 
interpretov. muzikológov. pedagógov 
a iných umeleckých pracovníkov. ktor í sa 
folklórnemu hudobnému žánru profesij ne 
venujú. Pravdepodobne aj výrobcov ľudo
vých hudobných nástroj ov. 

Spolok svoju koncepciu. stanovy (zásady) 
a program s členstvom predloží Únii do riad
neho va lného zhromaždenia. Dúfame. že ta
nečná komisia, ktorá sa nevyslovila včera do 
tej to programovej rady. možno ešte svoj po
stoj vyjadrí dnes. 



Z diskusie mimoriadneho zjazdu 
PAVOL 
HARŠÁNYI 

Pri stanovení našej koncepcie pre budúce 
obdobie budeme vychádzať z nasledujúcich 
princípov: 

Chceme zabezpečiť odst rá ne nie vše tkých 
krívd , ktoré nastali našim autorom v minu
losti, a to bez ohľadu na to, č i žijú na1 území 
Ceskoslovenska alebo v zahraničí. Najbliž
šou úlohou nového výboru bude dať do po
riadku všetky veci , kto ré sa dotýkajLí priate
ľov tvo riacich a žijúcich v zahraničí, vylúče
ných zo SOZA preto . že opustili územie re
publiky. 

Do novej práce vašej novej o rganizácie 
prajem v mene nášho kolek tívu veľa úspe
chov. lebo vaše úspechy budú aj našimi 
úspechmi a pretože autorské právo. to nic j e 
teória. to sú peniaze. kto ré vytvoria pre vás 
podmienky pre spokojný tvorivý živo t. 

rád . že to tak je : aby to zase dobre dopadlo 
aj so mnou. aj s vami . teda s nami spoločne. 
a aby tie skúsenosti . ktoré som mohol nado
budnúť za uplynulých dvadsaťdva rokov . 
prišli k dobru aj našej budúcej spolupráci . či 
to bude na poli hudobnom. a lebo výmeny 
skúseností politických . občia n kych. ľud
ských alebo akýchkoľvek . 

Vážené pred~edníctvo . vážení za~tupovaní 
autori, výkonní umelci, vážení priatelia . 

Dalej pripravujeme pre vás podklady pre 
činnosť a v krátkom čase. najneskoršie do sep
te mbra t. r. ich predložíme valné mu zhro
maždeniu . ktoré by malo pre rokoval' a schvá

_liť všetko od zriaďovacej listiny SOZA až po 
vyúčtovacie poriadky pre autorov i výkon
ných umelcov na báze spolkovej tak . že valné 
zhromažde nie odhlasuje základné princípy 
činnosti SOZA, na základe ktorých budeme 
pokračovať. 

Nakoniec by som chcel povedať len jednu 
skutočnosť, že SOZA a OSA prežili veľké 
otrasy. Od roku 1919 prežili obdobie rozpa
du republiky. Rozpad však nezasiahol ani 
OSA, ani SOZA. pretože autori boli jednot
ní a prežili rok 1945, kedy tlrad ným rozhod
nutím bola odobratá SOZA a OSA možnosť 
zabezpečiť sociáln u starostlivosť pre auto rov. 
kto rú prevzali fondy spôsobom , kto rý je du
plicitný. My tieto peniaze vyberáme, postu
pujem~: fondom a cez ministerstvo sa dostá
vajú zase tam , pričom sa stráca určitá časť 
ene rgie a práce. ktorú vykonávame . Prežili 
sme aj rok 1969, keď zo SOZA. zo zväzové
ho o rgánu sa s tala rozhodnutím ministerstva 
kultúry iná socia listická o rganizácia, ktorá 
pracovala na základe zásad a princípov, sta
novených Ministe rstvom kultúry SSR. 

PAVOL 
ŠIMAI 

A aby som dlho nehovoril. rád by som za
končil slovami Ka rla Capka. jubilanta zo 
včerajška. ktorý hovorí. že je .. vice pravdy 
v lidech než ve slovech". 

VLADIMÍR 
BOKES 

ako celá naša poločnosť , aj SOZA je 
v štádiu prestavby. pripravená plniť úlohy za 
nových podmienok tak , aby všetko nové, čo 
nám prinesie ~poločnosť . dokázala realizovať 
vo váš prospech. Preto považujem za pot reb· 
né vá~ informoval' o nasledovných skutočnos
tiach: 

Aj u ná~ prebie ha v súčasnosti komplexná 
kontrola našej organizácie. kto rá vyplynula 
z výmeny riadi teľa SOZA a z určitých sťaž
no~tí. ktoré niektorí autori podali na Minis
terstvo kultúry SSR . Táto kontrola prebieha 
La absolútne di\krétnych a objekt ívnych pod
mienok a o záveroch , ktoré kontrola urobí , 
hudú prí\lušné zložky info rmované. Musím 
zodpovedne vyhl ásiť, že zatiaľ neboli ziste né 
žiadne skutočnosti . ktoré by nasvedčoval i to
mu. že pracovníci SOZA sa dopustili neja
kého protispoločenského konania. 

Myslím si. že obdobie. ktoré ter<tz nasle
duje, nám umožní v úzkej spolupráci s vami 
vytvoriť takú SOZA, ktorá zabezpečí pre 
každého člena podmienky pre občiansku , au
to rskú aj spoločenskú spokojnosť. Vyzývam 
vás v me ne všetkých pracovníkov SOZA 
k užšej spolupráci, počnúc s novým výbo
rom, kto rý bude mať za úlohu pripraviť tie to 
podklady a zvolať valné zhromaždenie až po 
samotnú tvorbu jednotlivých predpisov. Kaž
dé ho skladateľa , každého výkonné ho umel
ca. ktorý nám má čo povedať, ktorý ná m 
chce pomôcť. srdečne privítame a s každým 
budeme spolupracovať. 

MiH priate lia , 
som Pavol Simai, ešte raz to hovorím všet

kým tým, ktorí medzitým. čo ja ~om bol 
preč , vstúpili do radov činných na poli slo
venské ho hudobného umenia . Nemal som 
možnosť stretnúť sa s kaŽdým osobne. preto 
využijem prílež i tosť. že tu môžem stáť . na 
každého a z vás pozrieť a každé mu z vás 
akoby osobne povedať, a ko som šťastný . že 
tu môžem byť medzi vami, práve v tejto nála
de pre mňa veľmi radostnej a aký som vďač
ný, že ste navrhli , aby sa moje stratené člen
stvo vo Zväze obnovilo. A keďže zase máme 
organizáciu . tak zase mám kde patriť a som 

Snfmky P. Ncubaucr 

Pokúsim ~a byť veľmi stručný. Mám len 
jednu vetu . ku kto rej som dospel redukciou. 
K spoločnému marazmu . ktorý sme začal i 
pred necelými dvoma mesiacmi prekonávať 
a ktorý sa snažíme prekonať . viedlo záko nite 
odmietanie umeleckej avantgardy. Z toho by 
sme si mali vz i ať poučenie. 

To je všetko . 

Viedenská filharmónia - To je ono! 
Sú chvíle v živote človeka . na k1oré <,a nedá zabudnúť, klon~ sá"ňc

zmazatcfnc Vl) JU do fud\kcj du~c. Kr;hne i ~lraSné, radostné i smutné. 
K pn ym z nich radím jeden 70 svojich najpovzn:\Sajúcich umeleckých 
zal1ll-m puslednych rokov. Vďaka .. nežnej" revolúcii. k1orf o. i. mvo
ri la aJ hrantce do Ral-u~l-u. mal som po vyše 20-ročnej nútenej prestáv
ke \zacnu príle,itoM opäť sa zúča.,lniť na koncerte Viedenskej filhar
mónie ' ich sídle v hudovc vicdcn.,ké ho Musikvcrcinu. Pamätám sa na 
ve~clú príhodu v suvi.,Josli ~ rcccn7iou . ktorú som vtedy o koncerte na
Jll'>al do na~cj tlače . Spomenul ~om koncert nú s ieň , v ktorej sa konajú 
produkcie Vicdcn.,kej filharmónie : .. Grosscr Musikvcrci nsaal". čo zna
mcn;i .. Vcll-á "eň hudohného .,polku" . Tlačiarenský škria tok však pri
daním jediného písmenu z toho spravil .. Grn'>SCr Musikvcrncinsaal", čo 
znamená .. Vefkä sieň popieraj uca hudbu" . .. Malý" rozd iel. však? 

ľato '>ic t) wojou vzneSenou krásou. pre ktorú má i prezývku .. zlatá 
'>leň". aku aJ wojou jedinečnou a kustikou tvorf ncodmyslitcfnú súčasť 
atmo,féry . 1-loru vy lváraju Vieden~kí filharmo nici ~vojím .. zlmým zvu
kom". V 1om1n nenapodohitcTnom prostredí celebrujú Viedenskí fil
harmon ici diela vcfkých kla.,ikov hudohncho umenia . Aby výpočet 
.. liata" hol uplný. p01namcnávam. že fi lharmonické matiné, na ktorom 
'>Om'>a Luťa'ol nt l a ktoré sa zlatými literami 7apísalo do môj ho vedomia , 
konalo '" v prcdvianočnú. zlatú ncdcfu . 17. decembra 1989. Koncert 
dmgoval ~cfdirigenl CleÝcland Orche;tra Chri;, toph von Dohnányi. 
mak vnuk hrati\lav,l-ého rodáka, skladatcfa Ernô von Dohnányiho. a 
programe hola Smútočná hudha od Witolda Luloslawskéhu. symfonic
kú há'>cl'l Smrť a vykúpenie op. 24 od Richarda Straussa a Fantastická l 
;,ymfón ia op. 14 od llcctora Berlioza. 

Počul som už rad \pičkových svetových orchestrálnych telies z USA, 
VcfkcJ Bnuinic . ZSSR. NSR. NDR. Francúzska a i. . a hoci sa mi prieč i 
radenie hodnôt v ohlas1i umc ma podla nejakého rebríčka , neváhal by 
som otnačiľ Viedenskú filharmóniu za najlepší orchester na svete. 

Vieden;,ku filha rmóniu charakterizuje nickofko zvláSlnosl í, ktoré sú 
svojím .,pô.,ohom unikátne. 

l) Viedcn.,k:\ filharmónia nic je ;amoslalným symfo nickým telesom. 
a le JCho členov ia tvoria jadro orchestra viedenskej Státnej opery, ktorý 
nic v posledneJ miere prispieva k jej sláve ako poprednej svetovej oper
neJ sccny. Je to teleso velmi tv:\rnc a pohowvé zrejme aj preto , že kat
dy večer interpretuje inú operu a;, iným dirigentom. 

:!) Vteden;,ká filharmónia nevystupuje ča;,to. zväčša iba raz mesačne, 
a w z dôvodov opernej prev:ídzky. Koncerty sú organizované v abo
ncmnom cykle ako dopoludňajš ie nedcfné matiné s predchádzajúcou 
verejnou gene rá lkou v sobotu poobede, aby členovia filharmónie mohli 
hral vn vcčernych operných produkciách. Večerný koncert je čos i výni
močné. Na zahraničné turné chodí o rcheste r len zriedka. V lete však 
pravidelne obetujú Jeho členovia prázdniny v prospech účinkovania na 
sl<ivnom salzburskom festiva le . 

3) Viedenská filharmónia nemá stáleho dirigenta . Naopak , na len
ktorý koncert si pozýva najpoprednejších svetových dirigentov. pre 
ktorých je takéto jednorazové účinkovanie v rámci sezóny najväčšou 
ClU U. 

4) Rakúsky Stál dáva filharmonikom úplnú slobodu. Viedenská fil 
harmónia tvor! samostali\Ý, nezávislý spolok. má svojho predsedu z ra
dov orchc;tra , funkcionárov a nikto zvonku nemOže zasiahnuť do ich 

Christoph l'On Dohnányi Snímka archív HŽ 

kompetencie, či nnosť si určuj ú sami. Je 10 ukážka ;kutočncj demokra
cie a liberalizmu. 

5) V1edcnskí filha rmonici sú č isto mu,ským orchestrom. ženy med7i 
seba neprij ímajú. Je lo tradícia , siahajúca du dôh založenia orche~l ra 
v roku 1842. kedy ženy v orchestroch ešte neú6inkovali . 

6) a sobotných verejných generálkach i ncdcfn ych mat iné nic sú fil
harmonici ohlečcní vo frakoch - v tých hrajú na večerných ope rných 
predstaveniach -, ale majú sivé nohavice a tmavé ;,aká~ kla\lckou kru
vatou. Dirigent t iež diriguje v obleku. 

7) O koncerty Viedenskej filharmónie je obrovsky 1áujc rn . Voľný 
predaj lís tkov okrem študentských na státie (vyhradené miesto na kon
ci sály) vlastne neexistuje . Všetky miesta >Ú obsadené majitcfmi abo
nentiek , na ktoré sa napriek vysokým cenám čaká niekofko rokov. Pri 
získaní abonentky nejestvuje žiadna prote kciu. Ani vládni čini telia , 
ako napríklad minister či vicekancelár. netvoria výnimku, o čom som sa 
osobne presvedčil. Ani manželia nemôžu vždy rátať s tým. že budú ma( 
mie>lo vedfa seba. 

Co tvorí tajomstvo ume nia Viede nskej fil harmó nie, ne možno v král
kosti zodpovedať. Fluidum, ktoré z ich hry vyžaruje, je súhrnom viace
rých komponentov. Specifikom súboru je predovSetkým dokonalá zvu-

> ková homogenita v~tkých jeho zložiek . Je výsledkom jednotného prís
lupu , vyplývajúceho z interpretačných trad ícií viedenskej školy. 
Vrcholný technický perfekcionizmus Viedenskej fi lharmónie nikdy nic 
je samoúčelný, ale stojí v službách dokonalosti umeleckej výpovede. 
Súbor disponuje Si rokou škálou dynamického odticncnia od najjemnej
~icho, sotva počulcfného zamatového pianissima po elementárne roz-

púlané d ravé hurticanic. Hlhoko na mňa tapÔ\obila ~uhl ílmt 7Vuková 
kuhúra . vnútorná '>Ú~lrcdcno.,ť. oddanO\l a vrúcno>ť muzicíronuua. 
., akou .,a po>luchtíč inde sol va stretne. 
Konečne možno po•edať.lc Vtcden,ka filharmónia je ~l rMcom , J(tv

nych a starých tradícií. Jej dramaturgia je konzcrvattvna . jej cielom je 
predovšetkým vzorná inlerprctácm k la~ického repe rtoáru vcfkých maj
Mruv. od Haydna a Mozarta po R. St rau.,.,;o a Mahlera . Zodpovcd:í lo 
aj požiadavk;ím puhliku . grupujuccho ;,a n:oJma zo '>koršic narodených 
ročníkov . V posledných rokoch >a však množia miznal-y programovať 
aJ overené diela klasikov mode rny. Pravda. avantgardné výboje ostáva
jú naďalej mimo programu . V lCJlO sezóne uvád7aJú Viedenskí filhar
monici napríklad skladby Bartóka a Weberna. 

Sem patri aj úvodná skladba maline. na ktorom '>Om <,a zúčastn i l -
Luloslawského Smúločn~ hudba. Autor venoval ;,kladbu pamia1ke 
B. Bartóka a koncipoval ju pre \láčikovy 'úbor. Smútočná hudba sa 
stala pre Luwslawského klúčo'vyrn dielom. pretože prvýkrát lu použil 
kompozičnú techniku dvami>ťlónoveJ sú>Ja' Y· Autor skomponoval die
lo krátko po Stalinovcj smrti a po>lavil sa l) m do predného šíku sklada
tcfov socialistických zemí. hfadajttcich nové, vtedy avan1gardné výra-
7ové prvky. Dirigent sa pretc moval ako kumpctc mn). detaily <,klad by 
podrobne vyhrusujúci. myšlienkové jadro diela analyticky >lvárňujúci 
umelec. 

Svoje kvality. vďaka ktorým >a Christoph von Dohnányi v po\lcd· 
ných rokoch vypracoval v jednu 1 profilujuctch dirigcntskych U<,obnoslí 
našej do hy. ešte výraznejšie prcuk;ízal v ďal~om programe. Symfon ick{t 
báscr) R. Straussa Smr( a vykúpen ie možno ncpatn k autorovým 
vrcholným sk ladbám. V pre>vcdčivcj . dramaticky >ugc.,tívncj a muni
cióznej inlc rprctácii. v akeJ odznela na koncerte. sa naopa k >vojou pro· 
gramovou výpoveďou. >pracovun ím, ako aj brilantnou i n~l rumcnt:lciou 
javi la ako jedna z naj ucelenejších ~ymfonickych hibní autora. 

Vyvrcholemm matiné bola Bcrlio?Ova Fantaslická symfónia. Diri
gent i orche>ter prezentovali 1010 •zna me. ča >to uv:ídzané. akohy vy
prchané dielo, ktoré n:im. 7dá ~a . nemá už vera čo povedal. wkým 
úchvatným. dych 7alajujúcim sp(>~obom . že >om mal dojem. ako keby 
som Funta>lickú symfóntu do~iaf nepoznal. ako kehy bola práve vznik
la. Dirigent strhol orchester k vrcho lnému vypiitiu 1vorivých síl. Sám 
>Om sa sw l svedkom a zaroveň i .. obeťou" 7vláštnej situ~cic . Berlioz 
opisuje svoje prcludy, fam{tzic a cxahuvané duševné stavy, ktoré ~yvo
lali túžby a city ncopätovanCJ lásky k jeho neskoršej manželke. Do pre
dvedenia som sa natofko vžil. že '>0111 sa zača l stmožňovať s horučkovi
tým stavom samotného Berlioza. Nic v~ak preto. že by som ho l pre1íval 
jeho osobné zážitky. ktoré boli i n špiračnym zdrojom ~komponovama 
tejto . svojím programom výnimočnej >kladby symfo nickej literatúry. 
Dostal som sa pre mú príčinu do akéhosi tranzu. Zdalo sa mi. že ;,ní
varn, že mám iba vidinu Viedne. koncert nej siene, elcklrizujúceho prí
valu tónov z pódia. kde scd1 najdokonalcj~ • orchester, te všetko 1010 je 
aká;i halucinácia , ktorá nemôže hyť ;,kutočnosťou. Trvalo chvílu . kým 
som po koncerte prišiel k sebe. 

Mojou 1úžbou ostáva. aby ;,om sa opäť mohol zúča;toiť matiné Vie
dcn~kCJ filharmó nie v Jej dom;\com sídle vo Viedni . pretože: .. To je 
ono 1" Hž 
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Peter ~f~k, koncertný maqster silboru Musica aeterna (JI9zn.: 
alej Iba MAe), odehovanec z triedy prof. J. SldaclaaAo na WMu 
.. dslave, je vlae ako Interpretom. Sadí sa odlaallf ZIB)'SII SYOj

llo bneertného pôsobenia v d11110111 koatexte - v hadlle ........ 
A alelen to: s priam vedeckou akrlbíelou pakn po teoredekýeh 
b'lkt4toeh, ktoré by jemu a jeho koleaom v MAe prlWWU.,UMOr"i 
aJ*1 itýllnterpretáele barokovej hadbŕ'. 

Snímka archív Hž 

l\lusicu ueternu začínala ked~·si ,. albrech
IO\'Skom dome. Podnes je dušou súboru - me
dzit)•m profesionalizovaného 1>ri SF - prof. 
J, Albrecht, ktor)• je i dramatuq:om MAe. 
Od 1ačiut ku 70-tych rokov však upl~·mtlo vine 
ako l S roko\' \1 súbor prešiel pomerne zauj 1-
ma\'Ou dramut urgicko- interprctačnou cestou 
a názorovým vývojom. Je to tak? 

- Spočiatku ~mc - ako mladí po~luchiič i 
VSMU - pestovali s prof. J . Albrechtom m<í
lo Lnámu gotickú. rcne~ančntt a barokovťt 
hudbu na z;íklade známych ~týlovýl'11 poky-
110\' ... Vd'aka" na~cj ~poloče nskcj iw hícii od 
vonkaj~ích prť1dov a núwrových ~mcrovaní 

no~ll barol..ovcj hudby. Raz ~a iMl to darf 
viac. inokedy menej . Zijeme v hl·ktickom 
sve te . Celé naše vnútro je permanentne roz
vibrované. Ale st ad hudba - a do ne j patrí aj 
harokov;i - potrebuje o . i. sťastrcdc nie. Co 
sa týka mistrojov. ~;im znalec starej hudby. 
teoret ik . dirigent a kl;ivesista Christopher 
Hogwood ~a vyslovil. že originálne n<i troje 
sú .. deravé". t.j . majú rokmi naha~cnll zvu
kovú kvnlitu . A tak ~a in~trument\' rcharoki
zujťt. Našli sme vynikajťaceho o~l bnrníka -
českého huslinra Miroslava Kom;i ra . Ten 
podfn posledných výskumov prispôsnbil - re
harokizoval - husle tým spôsobom. 'c na pri
bližne 200 rokov starom n;istroji 'yrovnal 
krk. nnsnd il starťt menzťa ru s kratším hmatní
kom. zml!nšil basov~· tdmec. postadl baro
kovú kobylku a na kópiu barokového strun
níka natiahol črevové ~trU(l\' , 

Má hra na takýchto nástrojoch nejaké .. zá
ludnosti?" 

- Iste. Ale aj výhody. Barokový s l ;ičik 

umožňuje pregnantné tvarovanie jednotli 
vých figúr . Vcfkým prínosom pri repetovaní 
je jasn{! artik uläcia. Normtílne je používanie 
pdzdnych strún - vredy je zvuk n;istroja naj 
prirodzenejší a často i najkrajší. Dynamická 
amplitúda pri používaní barokových nástro
jov je pomerne malú a treba tým pri hre po
čí tai . T. j . ak hráme piano. musíme ho rohii 
silnejšie. fo rte tiež vych;ídza slabšie ... Prav
da . dôležité je aj prostredie. v ktorom sa na 
fiktívnych origináloch č i na dobových n;i l ro
joch hni . Tešilo by nás. keby sme mali na 
koncerty menšiu sálu. aby sme nemu~el i .. zá
pasii" so 700-členným obecenstvom Koncert 
nej ~ iene SF. Pre n;h je ideálna skôr Moyzc
sova siet) SF s 200 ~cdadlami a intímnejšou 
atmo~férou. lepšími aku~tickými podmienka
mi pre barokové místrojc. Najúčinnej š ie by 
však bolo hráva i v priestoroch. pre ktoré bo
la podstatná čas i n;íšho rcpertoäru . t. j . du- Barokov}• sklada tel' Michel de Ja Barre a interpreti jeho trio,·ej sonáty. 

S Petrom Zajíčkom, koncertným majstrom súboru Musica aeterna 
ud e na starých nástrojoc 

o autentickom predvádzaní starej hudby. bo
li ~mc do~i dl ho ' tým. čo sme dosiahl i. spo
kojní. V podstate tento náš trend oživovania 
starej hudby na zákl<tdc jej aktualizácie pre 
dnešného po lucháča - aj keď opicraním sa 
o známe poučenia o interpretačných zvyklos
tiach dobovej praxe- pokračova l až do roku 
1987. 

Preto sa súbor Musica aeterna začal veno
\'at' Stýlovo a nástrojovo autentickému pred
\'ádzaniu barokovej hudby? 

- Momentov bolo viac. V mojom o~ob
nom v)•voji to bola náv~tcva priatcfky z bo~
ton~kej Akadémie starej hudby. ktorá ma 
prcwedčila o pravdäch hb torizujúceho štýlu 
intcrprcuície barokovej hudby. Aj moji kolc
go\'ia - \amozrejmc - prekonali o obné cesty 
za poznaním trendov v Stýlovom uvádzaní 
hudby. vera sme počúvali . čítali a rozprávali 
o celej veci. A potom nemožno zabudnúi na 
dvoch pre ~t a rú hudbu zapálených Francúzov 
- p. Marca Ecocharda a Philippa Bcaussanta . 
ktorí v roku 1988 navštívili Brati~lavu a zú
častnil i \a na koncerte MAc. M. Ecochard je 
interpretom a výrobcom barokových l10ho
jov a P. Beaussant pat rf. k najznámejšlm mu
zikológom. ktorí sa zaoberajú starou hud
bou. Aj prostredn íctvom nich som ~ prof. Al
brechtom - abolvoval týždennú pracovnú 
ce\tu do Centre de Musique Baroque Versa
illes. Bolo to v januári 1989. Nasledovalo po
zvanie časti MAc na koncert y v ~cptcmbri 
1989 - počas osláv Vcfkej francúzsl-ej revo
lúcie - do Francúzska. O. i. sme mali koncert 
v Chapcllc Roya le vo Vcr~ai l lcs. ale aj v Mai
sons Laffitte ncďnlcko Paríža a v meste Les 
Herhie~. a vSetkých spomín'aných akciách 
sme aktívnejšie než doposiaf ~pozmíval i vo 
svete dávno pestované tendencie o .. očistu " 

barokovej hudby. a to smerom k autentickej
Sej výpovcd i. 

Ho\'orlte tak, akoby sa celkom autentická 
interpretácia starej hudby nedala už dnes re
alizoval'. 

- Asi je to tak. Dnešný človek už asi ťažko 
do detailu prenikne nielen do interpretácie 
hudby minulých storočí . ale aj do duchovné
ho sveta vtedajších fudí. Ich vedomie. po
znanie. skúsenost'. živor boli iste odlišné od 
dnešných dimenzií. To nehovorím o .. histo
rických" nástrojoch. ktoré vlastne sú • .fiktív
nymi originálmi" . Vezmime si pocitovú di-

UŽ 
menziu: podľa mňa . fudia sa musia duševne 
utíšiť , aby dokázali vn ímať krásy a jedincč-

chovnej hudby komponovanä . v ch r~amoch . 
Skoda. že počas uplynulých 40 rokov sme sa 
nielen hanbili prizna i sa k našej kultúrnej mi
nulosti. l-de hudobné hodnoty tvorili najmä 
príslušníci rádov a k1\azi - ale sa to ani vc fmi 
ncpropagovalo. Produkcie v kostoloch sa 
taktiež nesmeli konai. Ale práve tu by znela 
baroková hudba Bajana. Roškovského. Pci
ku n iných autorov - spomínam len tých zo 
Slovenska - najadekvútnejšic! 

Co limituje va~e terajSie snaženie v MAe? 
- Najviac nám chýba konfrontúcia so za

hraničím - vrátane poučení zo živej produk
cie podobných súborov. Radi by mc nielen 
hrali . ale aj získava li poznatky z tejto oblasti . 
Možno sa časom dostaneme do .. kola" . ktoré 
najmä v špecializovaných sférach hudby do
káže kvalitných hráčov a súbory dokonale 
využii. Dnes je napríklad v hudobnom svete 
bežné. že hráči na starých nästrojoch sú ver
mi vyhľadáva ní. A tak koncertný majster 
alebo hráč súboru starej hudby z Paríža 
bez problémov vycestuje na pohostinské vy
stúpenie iným súborom do Londýna - a vy
platí sa to jemu . aj tým. čo ho pozvali. Pre 
nás bolo nedoce niteľnou skúscnosiou už to. 
že sme boli aspot\ nickofkí zo súbo ru MAc 
vo Versailles. kde sme hrali - síce na súčas
ných nástrojoch. ale so snahou o m;aximálnu 
štýlovosi - hudbu klasicizmu. Poča~ prvého 
pobytu vo Versailles sme počul i na dobových 
nástrojoch vcfa kvnlitných h ráčov. diskuto
vali sme o otázkach interpretácie a pod . D:iv
ncjšic absolvoval umelecký vedúci MAc Pa
vol Baxa a čcmbal istka Marica Dobi;íšová in
terpre tačný kurz starej hudby v nórskom 
meste Trondheim . V budúcnosti treba. aby 
sme sa viac opierali o poznatky hudobníkov 
z tých krajín . kde sa poučenc pestuje stará 
hudba . Je to najmä Anglicko. Holandsko. 
ale aj iné európske krajiny a potom USA. 

Sú vám dostupné teoretické traktáty minu
losti i súčasnosti , ktoré sa zaoberajú tým, ako 
sa stará hudba kedysi predvádzala? 

- Táto literatúra je obyčajne v angl ič t ine . 

francúzštine a v ta liančine . Osobne ~a teore
tickým štúdiom zaoberám a zaujíma ma rov
nako ako i nterpre tačná prax. Pr6 tudoval 
som časť práce Johanna Joachima Ouantza. 
nemeckého fl autistu a skladateľa IX. storo
čia , ktorý vo svojej škole nautovej hry sa tiež 
zaoberá estetickými problémami hudby svo
jej cloby. Rovnako ma zaujalo Tartiniho Po
jcdr a nic o ozdobách v hudbe . O . i. sa tu ho-

vorí aj o vibľiit c a tremole v barokovej hudbe 
-častých to témach in terpretov a kri1ikov ba
rokového ol:1dobia. V ~pomínancj pr;íci ~a 
vych;ídza z celko m ~peci fické ho Lhtrojcnia 
hi; torických n;istrojov. ich podoby - čo >piit 
nc vplývalo na hru . Prečo napríklad nebolo 
v barokovej hudbe možné privdké "ibrúto'! 

ech to znie hoci aj kuritiLne. nui pn:to. lc
bo huslista nepoužíval podbradník a lav;í ru
ka bola čiastočne oporou. Zauj ímave pokyny 
na interpretáciu vok;i lnej hudby pmhiva i ta
liansky spevák a skladatd G. Caccini v trak
t;ite uovc Musichc. Z nich napríklad vypl)•
va. že existova li dva druh\ trilkov: 11v. trillo 
- rytmizované tremolo n ;ľjcdnom tône a tzv. 
groppo - striedanie tónov v ' d undovcj 
vzdialenosti . vera n;ím pre d'agie /.01 ientova
nic a ďagic ' merovanie ' úhoru MAc v ' práv
nom štýle dal i tiež hc,edy so zn;ímym anglil·
kým drigentom a znalcom problematiky štýlu 
Andrewom Parrottom. Sú n{un zn(amc na
hrávky a vývoj názorov Nikolausa llarnon
courta . štúdie čcmba l bt u a muzikol6ga Gu'
túva Leonharda. či ~pom ínaného Christop
hcm Hogwooda a ďa lších . tu neme novaných 
znalcov starej hudby. 

Nebojíte sa porovnávania, hoci s takým sú
borom, ak)•m je Slovenský komprný orches-

. ter; ktorý získal za tri desnt'ročia vel'kú popu
laritu doma i v cudzine iným spôsobom uvá
dzania barokovej hudby'! Nazvali by sme ho 
"aktual izačn)•m" ... 

- Myslím . že historizujúci štýl. ak už ne
spomínam ortodoxný prb tup. lebo aj také sú 
vo svete intcrpretúcie ~tarcj hudby-. môže 
cxistovai vcdfa aktua lizač né ho. Ak uváži me. 
že spoločnosi sa dne' začína čoraz viac zaují
mai o ro. odkiaf prichádza. kde ' ú jej kore
ne. môžeme prcdpokladai . že v budllcno;ti 
bude aj v hudbe atrakt ívny skôr akt ua lizač

ný. než historizujúci trend ~tvádza n ia diel mi
nulosti . Nepochybne to súvisí ~ .. c kologizá
ciou" prostredia . v ktorom jedinec t i je. ale aj 
hodnôt. pri j ímaných z dávnych vekov. To 
všetko sa netýka kvality interpretácie . Iste 
chápete. že vysoká umelecká úroveň SKO je 
pre nás v mnohom vzorom a ideálom - hoci 
sa snažlmc ísi inými cestami . 

Co považujete za zvukový základ súborov 
barokovej hudby v dobe, kedy sa zvykne pre
ferovať viac citový element? 

- Basso continuo. Ale práve ono. ako zvu
kový základ barokovej hudby sa môže intcr
pretovai rôznym inštrumentálnym obsadc-

ním. čo podporuje nielen pulz<iciu. ale dod;i
va skladh:í m aj farcbno'i a charakteristiku . 
V rámci tohto princípu musí ht aj ozu~fach

tenic o'tatných hudobných t.ložick - v nimci 
dohov)·ch konvencií a c~teticl..ého ideálu. 
Prepiaty vklad dynamiky v intenci:kh roman
tickej tradície by bte barokove j hudbe skôr 
poškodil než prospc l. 

Bude su MAc perspektívne roZširO\'at'? 
- Nechceme sa uherai k dramaturgii . kto

ní by prezentovala vdké. či na obsadcnie n;í
ročné diela . Chcl·me 70\tai kornorn \·m ' úbo
rom ~ vokälnym kvarte tom. Jcdinn'u tť1žbou 
je rozš íril hu,fový .. pnrk" o dvoch čle nov 

tak. aby mal 3 prímy a 3 sckumly. Tak;ito 
zostava niÍ m umožnuje lep~ ie rieši i technické 
prekiížky diel stredného a vrcholného baro
ka. 

V minulosti ste občas interpreto,·ali aj diela 
sítčasných slovcnsk)•ch nutoro". 

- To mu~íme. žiar. v tejto orient:kii už vy
l ltč i i . Jednak pre tcraj\ í i n~trumcnt ;u·. kto rý 
vyžaduje pri~pôsohen ie a i' té .. prcladcn iC" 
v hre. ale aj kvôli snahe hral na vy"' l..cj pm
fcsionúlnej úrovni hudbu jedného nbdobia. 
l nvestovali sme do toho dos i du~c' nÝrh síl 
a matcri<ílndlO vkladu . Pokiaľ viem .' ~úbor 
tohto zamerania je ojedinelý nielen v r;imd 

lovcn~ka . ale aj republiky. a to plnou prote
sional iLúciou a špecifickou dramaturgiou. 
V SF sme na~li č i ast očne aj finančn tt podporu 
pri kúpe dobových n<htmjov. ča~t 1 nil'h v~ak 
vlastnia " amotní hräči . To v'-etko vvi adovalo 
od n;b odriekanie. pre" iedčanic. ·ic ideme 
sprúvnou cestou. TcraL hy mala na,ledovai 
cicfavedom;í pr<íca . ale 'niiď aj ~ir'í mzlet. 
Pri vše tkej \ kromnmti - nem<i me 'a La čo 
hanbii. A'poi1 tak nám to potvrdili ti. čo niÍ' 
počul i na mnohých zájazdoch v cudLine -
predovšetkým však vo Francttz~ku . 1-.dc ~mc 

hra li v cykle . venovanom ~ t arcj hud be. tcd.t 
v konfrontúci i špecia lit.ovaných an,:imblov. 

á" súbor je nesporne príiažlivý aj tým. že 
popri európskej barokovej hudhc ma ' re
pertoári aj hudbu tereziánskej doby 1 Ú7emia 
bývalého Rakúsko-Uhor~ka a vcfa 'kladicb 
našich autorov (Speera . Patze lta. Ro\ kov
ského. Pet ku . Bajana a i.: pri ich objavovaní 
nám výrazne pomohl i vedľa J. Albrechta Ľ. 
Ballová, R. Rybarič . L. Kačic. D. Múdra a 
ďalší). ktoré budeme uvád2ai aj na na~ ich 
toh toročných koncertoch v Madridl'. Ei~e n
stadtc . Frankfurte. Sopro ni a i. 

Pripravi la: T. URSÍNYOV Á 



Na posiedke s cisárom 
Po 250. výročí narodenia 
Karla Dittersa z Dittersdorfu 

Bol typickým pred~wvitdom svoj~'i doby- umelec i občan Ka rl Di ucr~ von Diucr~dorf. na
rodený 2. novembra 17:W vo Viedni' rodi ne po me rne dobre siwované ho dvorného a divadel
né ho ko~t yméra . Je ho nadpricmernému nadaniu sa vďaka o tcovej prezieravosti. dobrým 
i praj ným učit eľom a ~ľachtickému mo.:ccmíS~tvu dosta lo najlepšej možnej podpory a odbornej 
i vše~trannej výchovy. Diucrs sa za 10 všetko - o krem bohatej a mno hostrannej tvorby- La· 
vďači l celoživolrlou po~lu~nnsiou : v jeho občian~kom správaní chýba li aké koľvek čny rehe
lant~t va alebo uUhy po vymane ní ~a lO služobníckych vziahov. ako ich pozn;í mo.: zo živoiOpi-
~ov prowgo nistov jeho doby- Mozana i Haydna. · 

Po viede nských uče níckych rokoch . ~pojených s pážacou ~lužbou u princa von Sach~o.: n-H i ld· 

hurghausen . ktorý ma l jednu z najviičších kapiel v meste. a po kní tko m angažmá n a ko husli~w 
v orchestri Dvornej opery."' vyda l ' C h . W. von Gluckom na o b ligátnu cest u do Talianska. 
kde o krem prijímania podne tov (o. i. navštívil v Mil{tnc i z Mozan ovho živowpisu dobre zná
meho padre Maniniho) mo hol zaznamenal aj ú~pcchy na konlo svoj ho vl a~tného intcrprewč
né ho majMrov~t va. Od roku 1765 bol násiUpcom Michaela Haydna vo funkcii kape lníka u bis
kupa vo Vdkom Varaždínc (Sedmo hrads ko. dnes Oradca). kde zotrval d o rozpustenia kape
ly v roku 1769. á~lcdne ~a zamc~llwl ako šéf neveľkej kapely v ~lužbách vrat i~l avského ar
cibiskupa g ró fa Schaffgotscha v Javorn íku . kwrý ho v rok u 1773 povýšil na frýva ldské ho haj t· 
mana . V posledných rokoch ~vojho i ivola zásoboval dvorné divadlo vojvodstva brunšvicko
olcšin~kého v O lešnici ledcnástimi \lastnými singspiclmi . Zomrel 24 . o któbra 1799 v zá mku 
Nový Dvttr na panstve Cervemí Lhota. kam sa uchýlil po smni svojho zamcstnávateľa-arcibi<,
kupa v roku 1795. 

Tento príznačný. z d o bovej norm~ ncvyhočujúci občiansk y živo t hudobníka sa hladko snú
bi \O ~k l adatcfovým umeleckým p rolilom. v ktorom by sme má rne hľadali revolucionára. Dit· 
tcr' bol - tiež príznačne - vysoko o.: rudovaným. svoje interpre tačné i kompozičné remeslo 
maj~trov~ky ovl{ldajúcim umelcom. ktorého mnoho~tranná. bohatá tvorba nic príliS (alebo 
len výnimočne) prckračovala rámce vysokého dobového priemeru. Jeho ~kladby. dobovým 
obecenstvom nadmieru pozitívne a J.. ~.:cptované. sa v priebehu ďalších storočí ocitli v tieni ve
likánov doby a dnc~nérnu posluch;í(·ovi ~ú ta kme r neznáme (s výnimkou singspie lu Lck;ír 
a leká rnik . ktorý ~a dodnes udrža l na javiskách ). Podľa svedectva odbornej litcral(try sa Dit· 
ter' vy.mačoval mimo riadnou mclodkkou vynaliezavo~iou a wiežo~iou a v priebehu svojho ži
vota dokálal na pôde ~voj ich početn~·ch symfó ni í čoraz viac aj formovú mípaditosi a vtip . kým 
v oblasti harmônic jeho fantázia a odvaha ncoplýva li vzle tnosiou . 1"ažisko a naj väčší význam 
Dittersovcj tvorby spočfva v o blasti hudo bnodramatickej. kde sa význačnou mie rou podieľal 
na etablovaní ne mecké ho singspielu . ktoré mu sa po počiatočnej tvorbe talianskych o pie r o d 
ro ku 1786 ta kmer výlučne venoval. Jo.: celkom možné. že oživenie jeho tvorby v ši ršom merad
le by prinieslo nejedno prekvapenio.: a azd a aj celkové prehodnote nie. ako sa to v posledných 
dc~airoči ach pri hodilo neraz v súvislosti ~ tzv. klcinmeistrami. 

Okrem dvoch teoretických pníc - listov O hraniciach komična a heroizmu v hud be ( 1798) 
a O práci s ta lianskym textom v kompozfcli ( 1799) za nechal Karl Di tte rs von Ditte rsdorf do
kument zriedkavej a nedoceniteľnej vzácnosti : vlastný životopis . ktorý iažko chorý skladateľ 
diktoval wojmu synovi (po~lednú kapito lu ukonči l dva dni pred smrio u) . Aj keď musfme ráta i 
~ pamäiovými ncpresno~iami a možno i nejedno u zámerno u .. korektúrou" auto ra . máme nc
~porne do činenia ~ vý~ostne autcnti ~o:kým dokumentom. V r)om s nczvyčajnou úprimnosiou 
a priamosiou l fči ~k ladatcl' nielen vla'stné životné osudy. ale oboznamuje čitatcl'a aj ~o spo lo
čen~ko-polnicko-umclcckými pomermi doby a nimi poznačcnýrni ľudskými vťahrn i a spôsob
mi ~pr;ívania . Z týchto Spo mieno k hudobníka IH. storočia (Karl von Dlttcrsdorfs Lcbensbcs
chrcibung, seincm Sohne in die Fedcr diktiert , Leipzig 180 1) sme vybrali tri úseky. kto ré vypo· 
vedaj(t o ľuďoch v jedinečných mode lových ~i tu áciách a umnži\uj(t rozmýšľa i o parale lách . od
lišno~tiaeb . podohno~tiach či ltlložno,tiach v inom čase a priestore. Rozpnívanic hudobníka. 
ktorý viič~inu života prežil v na~ich zo.:mcpisných šírkach (o. i. poznal Bratislavu a Prahu). nás 
môže .podnietii aj k (rvah;í m o mie re závislosti vnútornej slobody jednotlivcov od jeho spolo
čemkého zatried enia . resp. vzájomno.:j úcty a osobnej hrdo~t i. 

O HAYDNOVI 

Zt•1•šuk /ela 11 ce/tí : i11111 sum sa pOJlri svojej 
ob ,·yÍdej práci r ·eľmi tmto st.Í'klll s mi/.1~111 Jo
. I'C'pltom 1/aydnom. Ktori lwdbymilujtíci c'lo
''ek /ly nepo:n11/ meno 11 krásne diela to/tto 
zntmre11itťlw skladateľa? O ka!dl'i IIOI'ej 
skladbe dmlt_i'clt lwtlolmíko''· kturť vm e po
ótli. sme sa pntlrob11e rn:prámli medzi štyr
mi otami. pochl'lílili. to Im/o dubd. lta11ili. 
čo si htulll :a.\ltí!ilo. 

Doporll('lljem k11:tlém11 :aN1111jtícemu 
sk/adateľol'i. aby sa sprimelil s 1ak_1'm člol•e
kom. prost.Í'm akejkoľvek zaujatosti'' zál'isti. 
ako .wm mal ja to št'astie s 1/aytlnom. RuN m 
za to. :e :atiatot11íkcll'i 11ic' 11epu1111i!e wk. 
ako prime/:1·ktí mda i primeľsktí v.Ýtitka. Ne
bude mat': toho iba ten tí:itok. :e wt nauc'í 
poutíl'lll. mnoho krás11ych 11 tíčimr.1'clt pro
strietlkor•. ale aj tí:kustlit•u .1·a ' 'Yh.vbat' úska
liu. na ktorom nejeden skladateľ ~troskowl. 
Nelto1•orím tým nič IIOI'élw. lebo ka!dý vie. 
te kritika -skwotne prrii'IÍ 11 nestrannú kritika 
Zll(lfCOI' - pri11ies/a I'Žd)' I'Šl'tk.Í'III k riÍS/IYIII 
ume11iam i vedám l'ýda1111í pomoc. 

"NAJDÔLEŽITEJŠIA 

UDALOSŤ MÔJHO 

ŽIVOTA." 

V roku 177.1 zomrel úrad11jlici ltajtmrm 
z Fr.Í'I'ftdlol'a, Kaje11í11 z Beere11bergu. 

Bisk11p si ma lmerf zm ·olal a III'Of11e11é 
mic•sto mi milostii'O dal. 

.Je V 10 111 I'Šak ftáčik." j)OI'ťcfa/, .. miiSÍŠ 
mat' .ffacluický tillll. i11ak /Iť/I/OŽilO m iesto ob
sadil'. Ut od 1wpam iiti existuje vo tTatislav
skom biskups11•e zák/adllý záko11. ktorý llť· 

.mtie prckrotit' ani terajší biskup. tým me11ej. 
:e tieto miesta stí nadat 11élto dru/tu. Biskup. 
ktorý je míte11_1; 1 •iesť vo Vratislal'i t•efký dvor. 

sa ~·wk m ôže posli/ra( o nezámOŽII)~Ch Hacltti· 
co v. s/tí:iaciclr ako pážatá alebo dvorní gava
lieri. aby mali obtivullielell pre s1·oju osobu. 
ale aby mohli aj svoj fm dC'ťom dať primerané 
t•zdela11ie. A podľa toluo základného záko11a 
11esmie v_ýiiOSIIé miesto tí radujúceho lwjtmana 
dosia( te11. kto 11ie je zo šfaclttickélto swvu . 
Ak si m ôžeš 11iekde vymôd povýše11ie. je 
miesto okamžite tvoje. Dál'am ti však jed1111 
podmie11ku: dáš mi potom rew'rz. podľa kto
rélw sa mi Ull•iateš. te w žiad11yclt okol11ostí 
neopu.wíš službu pokiaľ ja budem živý. Na
proti 10 11111 ja tiet ti dám písomnú záruku. !e 
tit nikdy bez tvojej 1'/asmej vôle z tvoj/to mies
la 11eprepustfm a dalej. te sa a11i nepoktísim 
tvoje prfjmy a výhody s miestom spoje11é 
zmenšiť alebo skrátiť. Hned vo Vied11i vyltfa· 
daj obratné/to a scltopnélto tloveka. Ak sa 
vám všetko podari. rád ti uhradím tretinu ob
vykf.líclt dvomých poplatkOI' a i11ých v.Vdav
kov." 

Odcesto val som do Vied11e . kde ma uistili. 
te ak budem m ôct' k pl11ej spokojnosti dvora 
dokázateľne zodpoveda( všetky otázky. týka
júce sa mojej rodi11y. môjho miesta. mojich 
prfjm ov a mojej povahy. pôjde celá vec cel
kom It/ad ko. Pretože som všetko požadované 
mal v poriadku. dostal som v krátkom ťase 
11ielen diplom ako Karl z Dillersdorfu. ale aj 
potvrde11ie, te zo zvlášmej priawe cisárovnej 
Márie Terézie mi bola odpuste11á polovica 
dvornej 1axe. Ak odpotftam odm enu. ktorú 
dostal pán von lloffmanll za sprostredkova
llie a vybavova11ie. ktorá či11ila piit'c/esiat du
kátov. stála celá záležitost' tisic jednosto ;:/a
tých. 1w ktoré m i biskup pridal sftíbenýclt šty· 
risto zlat_ýclt . 

Moje w1e11ené me11o bolo 11eraz prfčinou 
rôwyclt 11edorozume11f. najmii pri IIOV)íclt 
objea11ávkaclt 11iektorých mojich skladieb 
z Paríža. 

Tak som bol me11ovaný w tiradujtícelto 
hajtmrma vo Frýva/dove. Zlotil som prísahu. 
dostal potvrdenie od kapiwly a 4. novembra 
177.1 som bol formtíllle uvede11ý clo nové/to 
tíradu ... 

.) 

v 

ROZHOVOR S CISÁROM 

JOZEFOM II. 

Po T cšínskom mieri . uzavretom 13 . mája 
1779 (po vojne o bavorské dedičstvo- pozn. 
red.). sa zdržal biskup (gróf Schalfgotsch . 
biskup vrati\lav ký- pozn. red.) ešto.: kr;í tko 
v Brne potiaľ. kým opravili jeho spu~to~ený 
zá mo k. Po jeho návrate ~a n iektorí členovia 
na~ej kapely. klllrí boli pred vojnou prepus
tení. znova prihlási li. Bi~kup ich h no.:d prijal 
do svojich ~ lužieb. C hýbajúcich som Lnovu 
doplnil. takže som zači atkom zi my mal kape· 
lu opili p lne obsadenú. Divade ln ý pc rson(l l 
mi však biskup nechcel po lovi l . pretoi.e stat· 
ky zn iče né nepri ateľom pohltili vdké sumy 
na opravy. 

Býval som síce vo Frývaldove. avšak kaž· 
dú chv íľu ~i ma biskup povolal na Jánsky 
vrch . kde ~om zo"al i týi.der1 alebn štrn;bi 
dní. Odrazu som bol pre neho nepo"rltdatcf· 
ný. Moje úrad né Lálcžitosti tým ni jako ne· 
trpe li . pretože ~om tam mal - ako predtým 
svoj ho zástupcu. A tak ~om sa~ rodinou vrá
til na Jánsky vrch . V mestečku pod zámkom. 
v Javorníku. som si zak(tpil pozemok. posla· 
vil dom a založil záhradu . a to mi. pravda. 
nestačili peniaze. takže som si Lapožičá l ~po
lu takmer piiitisíc Llatých. 

Už niekoľko rokov ma žiadal Ú~tav vdov 
po hudobníkoch vo Viedni. aby som im zno
vu napísal nej aké oratórium . Konečne om 
súhlasi l a na ko niec pôstu som sám predvie
dol svoje o ratórium Jób. Vicdcn~ké listy 
o tej to skladbe pfsali veľmi veľa. Zmienim sa 
len o výsledku: z prvých dvoch predstavení-
8. a 9. apríla 1786- mal ústav čis tý výiažok 
vo výške tisfc sedemsto Ll:tt ých . 

Počas svojho vtedajšieho pobytu vo Viedni 
som sa tu stretol so siedmimi cudzfmi husľo
vými virtuózmi. ktorí tu holi zai~ te z vypočí· 
tavo ti. keďže ~a tu všetci stre tli v tom istom 
čase. Naj lepší z nich hol Jarnowié. Ignác 
Fränzel o tec. a istý Jakob Sche ller. Jeho 
prednosťou boli dvojhmaty a rozližcné ako r
dy. ktoré v~ak prehárial až do ncchutností. 
Prito m a však dopúšial skutočných chýb 
a prehreškov pro ti harmónii a ~;>ravidlám. 
takže sa musel ka1d ému skutočnéfnu znalco
vi znepáči(. 

Už pred tromi ro kmi mi napadlo ~praco
vai námety Ovidiových Mctamorfóz v cha-

raktcri"ických symfóniách . Keď som prišiel 
do Viedne. mal som z nich už dvanásť hoto· 
vých . Aby ~orn mal z čoho uhradii svoje ce · 
tovné výdavky. chcel ~om usporiada i verejný 
ko ncert. 

a zvlá~tnc povolenie cisára Jozefa. kto ré 
mi zaob~t aral istý pán von Bo urguignon. dal 
som do predaja vstupenky po dvoch zlatých 
na konce rt. na ktorom som chcel uvicsi šesi 
týchto symfónií. Konce rt \a •mal konai vo 
vcfkej "íle Augartcnu. Sám barón van Swie
tcn sa podujal predai ~ to Hstkov. Pretože 
v~ak v dcií koncertu bolo vcfrni zlé počasie. 
žiadali ma abonenti , aby ~om koncert odlo
žil. l ~ icl som teda na políciu. aby som mohol 
~voj dndný koncert odrieknuť a podľa poča
\ia potom 07námiť Lnovu jeho konanie . Tam 
mi povedali. 1c je vraj k tomu potrebný pif
kaz zo štátneho kabinetu. a to by muselo byť 
ešte v ten der). 

.. Choďte hnecf na dvor a tam priamo do 
takzvanej kontrolórovej chodby." povedal 
policajný prezident. .. Pro~trcdné dvere od
tiaľ vedú k vchodu do tajnej cisárovcj kance
lárie. Vpravo uvidíte v menšej miestnosti ci
sárovu telesnú str:íž. Dajte ~ i Lavolai pána 
von Bounguignon . Ten v;ím ob~t ará povole· 
nic a možno s vami bude hovori i i sám ci ár." 

.. Tým lep~ie!" povedal ~orn a rýchle som 
šiel na dvor. 

Pretože som vedel. že cisúr rnä rád krátke. 
jasné a Mručné odpovede. povedal som si. že 
sa podľa toho budem správai . Jeden z osob· 
ných ci,;írových ' trážcov ma šiel ohl:hiť pánu 
von Bou rguignon. Mie\tO neho však prišiel 
súm ci,[tr. 

.. A le! Pozr ime ~a! Cožc odo mr)a ~:hcetc?" 

.. Od Vášho Veličenstva nechcem nič . " 

.. Akože?" 

..Pretože moja vec je príli\ bezvýznamná, 
než aby sa t)Ou Vaše Veličenst vo zaoberalo. 
C hce l som iba hovoriť s pánom von Bourgu· 
ignom ." 

.. Nuž. ak to teda nie je tajomstvo. tak to 
pfmovi von Bourguignon ohUI\im ... 

.. To. mysl ím . nic je potrebné. Vaše Vcli· 
čcnstvo mô2c o veci rozhodnúi sám. Bolo by 
mi to aj mil~ie." 

Zaviedol ma do malej mie~tnosti. susedia-
cej s jeho tajnou kancel:í riou . 

.. Nuž. teda. o čo ide?" 

.. Po~iela ma sem policajný prc7ident." Hž 

..Ale. ale! Policajný prcLident? Snáď ste 



n1eto nevyviedli'! A lebo vít~ azda cl11.:e posa
dil do viilen ia mravmmnej polície?·· 

.. ó . polícia už by 'i istotne pre mŕía našla 
mie~tečko a teraz by mi nebolo dopriate--·· 

.. Tak von' tým!·· 

.. áv~tevníci môj ho dne~nčho l..oncenu 
chcú. aby ~om ho kvôli ~parnému po~asiu od-

• ložil. Policajný prezident mi nemôže dai po
volenie bez schvá lcni<t dvo ra - pre!O ~om te-

HŽ 

da sem pri~ i el. ·· · 
.. Počujte. Bourguignon··. zavolal cisár 

k dvcním vedúcim do raj nej kancelárie ... Na
píšte policajnému prcLidcntovi pär riadkov. 
že ru Dinersdorfovi povofujem prckladai je
ho koncert tak dlho. ako on sám uznä za 
vhodné.- Osratnc. chcel som povcdai. že a 
mi va~c oratórium Jób ľúbilo a že som si dal 
parritúru opísať . Hádam nemáte nič proti to
mu?" 

.. aopak. som dvojnásobne ~iastný. že 
~om získul Ú\pcch u takého veľkého znalca. 
akým je Vaše Veličenstvo ... 

.. Lichotenie neznášam." povedal cisár tak
mer chladne ... Milujem len pravdu ... 

.. Tým lepšie - ja som totiž teraz hovoril -
pravdu!" • 

Po l.. rát kej pomlkc sa ma cisár ~pýta l : 

.. Počul ste cudzích huslistov?" 

.. Siedmich som počul. .. 

.. Pretože sám ste veľký vinuóz--" 

IL DAVIDE 
Nella Valte di Tcrebintho 

ORJflORIO SACRO 
per Mulica 

COMPOS'JO E CAN'JA'JO 

IN JOANNESBERG 
NELLd Q!lAR ES/MA OELL 1771, 

L4 
Pouia e ti un 7éologo, t'd A ccndmrico di 

&It Luttrf ltn/u",o 

La Muficac del Si gr. Carlo Dittcrs 
Ctvtlicrc dcl lo S pc ron d'oro. 

IN NlsSA, ocUo Š1omp•li•. 

n TUll/"' /hl oralorto 
ll ()au/df' 

Titulný llst oratória ll Davide 

.. Snáď som bol predtým. ale teraz už nic--" 

.. A prečo?" 

.. Pretože už mnoho rokov nehrám ... 

.. Dobre. predsa však ncprcstäva tc byi 'ju
dex compctens'. Ktorý z tých siedmich je 
najlepší?" 

.. echccl by som jedného chváliť na úkor 
druhého. Každý je v niečom dobrý. Jeden 
v tom. druhý zas v onom ... 

.. To je obvyklá reč medzi vinuózmi. 
Chcem však presn<> vediet'. ktorý su vám naj
viac páči .'' 

.. Jarnowié.·' 

.. Nuž. čo má ten teda dobrého?'· 

.. Má krásny tón - stupnicu hrá čisto - rých
le úseky hrá presne - v pomalých. zasa výbor
ne spieva - tu a tam použfva ozdoby--" 

.. A nic je taký pojašený ako Lo Ili." 

.. Najkrajší však je jeho prejav. Hrá totiž 
s plným zaujatím, avšak bez akýchkoľvek 
grimas. Stručne povedané: hrá pre umenie 
a hlavne - k srdcu . .. 

.. Hrá tak , ako kedysi hral Dittcrsdorf. Som 
rád, že máte rovnaký názor ako ja . - A čo 
ten Scheller? Povedzte mi to priamo!" 

,. Keď Vaše Veličenstvo výslovne rozkáže . 
aby som to povedal priamo. tak je to tak: je
ho dvojhmaty a rozložené akordy, ktoré ne
ustále omiela dokola , sa mi už protivia a nu
dia ma." 

.. Bravissimo! To i stč som povedal aj ja . 
A napriek tomu sa Greybig o mnou do krvi 
škriepi a stále si hlása svoje. Dnes ho však 
usadím a poviem mu . že som vás ustanovil 
rozhodujúcim sudcom a že vy ste potvrdili to, 
čo som sám už dávno povedal. Ja mu dám. 
Ha, ha!" 

,.Bože chráň! Potom si Grcybig na m1ia 
sadne. Chcel by som radšej byť v jeho priazni 
než v jeho nevôli." 

.. Hádam sa toho šaša nebojíte?'' 

.. A jak! Keď sa dozvie. že mám iný názor 
než on , potom ma bude chvál iť rovnako ako 
Haydna a Mozarta." 

., Rozsudok nad vami padol už dávno." 

.. 6 . beda mi!" 

.. ic je to tuké \ trašné. ako ~a <~hávate . 
Chcete ho počui?" 

.. Som veľmi žiadostivý ... 

.. G raybig hovorí : ako huslisl<l sa podobáte 
dobrému ki\azovi. ktorý však prečítal starý 
Lá kon viac ako nový ... 

. .Je to dos i satirické ... 

.. Oproti tomu hovorí o vašich skladbách: 
je to veľký. krásne vyzdobený a priravcný je
dálny stôl. Všetky jedl<\ sú chutne upravené . 
zo všetkého si môžete vziai ve ľk tl porciu a 
predsa si žalúdok ncpokazítc. S Grcybigo
vým úsudkom o vašich skladbách celkom 
súh lasím ." 

.. Vaše Veličenstvo je príliš milosti vé ... 

.. Dai mužovi pravdivo. čo mu patrí. nic je 
žiadna milo~(.- Ste stále ešte v Sliez,ku?" 

.. Áno. Vaše Veličenstvo ... 

.. A čo tam robíte?" 

.. Som úradujúcim hajtmanom ... 

..A . ktoré úrady máte na starosti?" 

.. Publica. politica ct iudicialia ... 

..Tak? A máte k tomu dostačujúcu spôso
bi losť'!" 

..Už tri násť rokov vykonávam tú lil službu 
a do iaľ som nedostal ešte ani jednu výtku ... 

.. To ma teší. Ale kde ste . prosím vás. zí~
kali také vedomosti?" 

..Aká by to bola neodpustiteľn á hanba. ke
by som sa ja . ktorý som sa tu vo Viedni naro
dil a bol tu aj vychovaný. nenauči l nič iné. než 
hrai na husliach a komponovai?" 

.. Hm! Vaše odpovede sú až príliš ~tručné ... 
povedal cisár vážnym tónom. 

.. Vždy ma poučovali. aby som Vášmu Vcli
čcn~tvu odpovedal stručne. jasne a úprim
ne." povedal som úctivo ... Ak som ~a dopus
til chyby, prosím o odpuste nie ... 

.. Pouči li vás správne- a vaše odpovede ma 
neurazil i ... 

A potom po malej chvíli sa ma spýtal : 
.. Už ste počul i hrai Mozarta?" 
.. Už trikrát." 
.. Ako sa vám páči'!" 
.. Tak . ako sa musí páčii každému znalco-

vi." 
.. A počuli ste už aj Clcmcntiho'!" 
.. Toho som tiež počul hra i ... 
.. iCktorf mu dávajú prednost' pred Mo

zarto~~ y ich če le stojí Grcybig. Aký je váš 
názor? A - otvorene!" 

..V ClcmcntiiÍo hre je iba technika . v Mo
zartovej však aj cit. .. 

.. To isté som povedal aj ja. Zdá sa . ako by 
sme obaja študovali z jednej knihy ... 

.. Je to ostatne pravda - z jednej knihy -
z kni hy skúseností." 

.. Co hovorite k Mozartovým skladbám'!" 

. .Je to nesporne jeden z najväčších géniov 
a sám som dosiaľ nepoznal druhého skladate
ľa. ktorý by mal také úžasné bohatstvo myš
lienok. Prial by som si len. aby nimi tak ne
plytval. Nedá posl ucháčovi ani oddýchnuC 
lebo sotva počuje jednu myšlienku. už je tu 
druhá. ešte krajšia. ktorá zat lačí tú predchá
dzajtlcu. a tak to ide tále až do kon'ca sklad
by. takže si jednu kvôli druhej nemožno za
pamätať ... 

.. V divade lných kusoch však vraj má jednu 
chybu. na ktorú sa sťažujú spev<lci - že totiž 
vraj bývajú pre krývaní. prchlušovaní sprie
vodom." 

.. Divil by som sa . Môžeme predsa sprevá
dzať bez toho. aby ~mc ~pcváka zatlači l i .'' 

..To práve vy ám ovládate majst rovsky . 
Všimol som si to už v oratóriách Esther a 
Jób. - A čo hovoríte k Haydnovým sklad
bám?" 

.. z jeho divadelných kusov som nič nepo
čul .'' 

..Ani ste nič nestratili . Dopúšia sa tých is
tých chýb ako Mozart. Ako sa však pozeráte 
na jeho komorné skladby?" 

.. Plným právom vzbudzujú všade na celom 
svete rozruch: · 
· .. Nezdá sa vám, že často až prfliš vo svojich 

skladbách ža rtuje a laškuje?" 
.. Na laškovanie má vzácne a veľké nadanic 

- a pritom nijako neznižuje umenie ... 
.. Máte pravdu ... 
Po krátkej pomlke cisár pokračoval : 

.. Pred časom som staval vedľa seba Mozar
ta a Haydna. Povedzte ITM najprv vlastný ná
zor. aby som sa presvedčil. či sme zajedno ... 
Chvíľu ~om rozmýšľa l a potom povedal: 
.. Dovolí mi Vaše Veliče nstvo malý dotaz?" 
.. Iste.'' 
.. Ako porovnáva Vaše Vcličcn tvo Klop

stocka a Gcllcrta?" 
.. Hm! Obaja sú ve ľkí básnici. - Možno 

Klopstockovo dielo treba číta( viac ako raz, 
aby sme objavili všetky jeho krásy - naproti 
tomu Gellcrtove pôvaby sú na prvý pohľad 
zrejmé." 

.. A v tom má Vaše Veličenstvo moju odpo
veď." 

.. Mozart je teda ten Klopstock a Haydn 
Gcllert?'· 

.. Áno." 

.. Roztomilé! Tým ste mi zase dali do rúk 
palicu, ktorou môžem poklepať Grcybiga po 
tom jeho kačacom zobáku. •· 

.. Môžem sa teraz Vášho Vel ičenstva spýtať 

na porovnanie Mozarta a Haydna?" 
.. Hneď vám to poviem. Prirovnal som Mo

zartove kompozície k zlatej tabatierke, ktorá 
bola vyrobená v Paríži a Haydnove skladby 
k tej, ktorú vytepali v Londýne." 

Faksimile prvej strany partitúry Klavírneho koncertu A dur (1779) . 

Prikroči l ku dverám kancelárie a povedal: 
..Už ste hotový. Burguignon?" 
Ten prinie,ol lístok a cisár sa za~e obrátil 

na mňa: 

.. Teší ma. l.e som väs mohol bliž.:.ie spoz
nai. Vidím vo vás v~ak úplne iného človeka. 

než ako mi vás vylíčili ." 
.. Ako tomu mám rozumici. Vaše Veličen-

stvo?" · 
.. Bo lo mi povedané. že ~te sebec. l..torý ne

dopraje žiadnemu inčmu virtuózovi. ani dru
hému sk l adateľovi . Rozhodol som su teda. že 
~a väm pozriem na zuby. Som vša k rád. že 
som sa stretol s pravým opakom. Teraz bu
dem móci niektorým ľuďom - jeden 1 nich už 
je na pravde božej - poriadne umyi hlavu. -
Tu máte povolenie konať svoj koncert v Au
gartcnc. kedy sa vám bude chcieť! Dovide
nia! ..... 

Akonáhle sa zlepšilo počasie. hral som 
v Augartcnc prvých šesť ovid iovských symfó
nií. Ostatnč potom o týždcl't neskôr v diva
dle. Po odpočít aní všetkých výdavkov - ok
rem rozpi~ov som platil ešte štyridsať členov 
orchestra- som zarobil toľko. koľko som pla
til za cestu do Viedne a späť . 

Dom Karla Dlttersa z Dlttersdorfu , , Javomfku. 

Už som si chcel prichystai batožinu . keď 
ku mne prišiel herec Stephani mladší. ktorý 
ma menom riaditeľst va divadla požiadal. aby 
som za obvyklý honorár sto dukátov napísal 
nemeckú operu . Ponuku som prijal. Pán 
Stcphani zaobstaral text - a za pol roka bol 
Lekár a lekárn ik po prvýkrát predv.cdený. 
Na žiadosť vedenia divadla som napísal ešte 
dve nemecké a jednu taliansku operu. a to 
vše tko za sedem mesiacov. Moje tri nemecké 
opery: Lekár a lekárn ik . Podvod z povery 
a Láska v blázninci šli všetky .. alle st elle" . 
k hviezdam - mali veľký úspech -ako hovo
ria Taliani. Avšak talianska opera Dcmocrito 
prepadla. 

Než som vo februári 1787 nastúpil sp iatoč
nú cestu do Sliezska, šiel som k cisárovi. aby 

Výber z tvorby Karla Dlttersa z Dlttersdorfu 
okolo 14 talianskych opier · 

som sa mu poďakoval za odmenenie mojich 
štyroch opier. Dlho sme spolu hovorili a po
tom sa ma spýtal na môj názor o talianskych 
operách. kto ré som tu videl. Otvorene som 
mu povedal svoju mienku . Pochválil \Om. čo 
si pochvalu zaslúžilo a vysmial sa tomu . čo 
bolo z lč. Potom mi povedal: 

.. Zdá sa•mi . že mám predsa u\poi\ trocha 
znalostí v hudbe. keď ~a moja mienka obvyk
le zhoduje s vašou. - Kedy za~e odchádza
te?" 

.. Pozaj tra ... 

.. Môžete svoj odchod o týždeň prcložii?" 
pýtal sa po chvíli rozmýšľania . 

.. Ak Vaše Vc1 ičcnstvo rozkáže ... 

.. Dobre! Zostaňte tu - a teraz pozor: budú
cu sobotu by som chcel znovu zopakovai váš
ho Lckárniku a verfm. že tun<Jjšicmu obecen
stvu bude veľmi príjemné. <Jk predstavenie 
budete sám dirigoval. Na divadelných cedu
liach bude oznam . že sa tým chcete~ obecen
stvom rozl úč i ť." 

.. Ako Vaše Vel ičcn~tvo rozkáže ... 

.. Urobte to tak! Sám tiež prídem do divad
la. aby som vás ešte raz videl. Zat iaľ - dovi
de nia!" 

Všetko som zariadil. ako mi cisár doporu
čil. Nasledujúce ráno po predstavení môjho 
Lekárnika odovzdal mi pán von llorwath . 
ktorý bol hlavným účtovníkom všctl..ých di
vadelných pokladníc. od cbára dve~t o duká
tov. Cisá r totiž bol taký láskavý. že mi prene
chal celý prfjcm z predstavení. Za~tihol om 
ho ešte pred odchodom na obvyk ltl rannú 
omšu. Chcel som sa mu poďakoval. Prijal ma 
veľmi láskavo. hovoril so mnou dobrú pol 
hodinu. pochválil môj vážny i komický štýl 
a potom ma prepustil so slovami: 

.. Príďte do Viedne kedykoľvek . pod ľa to
ho. ako vám to služba dovolí. Vždy 'a u m1ia 
ohláste a ja vás veľm i rád uvidfm už preto. že 
sa so svojimi názormi na hudbu vždy zhodne
mc." 

okolo 24 nemeckých slngsplelov (o. l. Lekár a lekárnik, l:ervená čiapočka., Figarova 
svadba, Veselé panie windsorské) 
oratóriá (Esther, Dávid, Jób) 
omle a l. lltuqické skladby 
UO symfónií; ll symfónii podľa Ovidlových Metamorfóz 
sólové koncerty (husľové, klavírne a pre takmer vletky nástroje) 
ko1a0má hudba: kasácle, sereaády, partie, sláakové kvarteto, triá, duá, ~náty etc. 
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Kyjevské listy- n~stariia staroslovienska pamJatka z oblasti Veľkej Moravy, písaná hlaholi
kou. 

Základy kostola s pohrebiskom z Pohanska pri Bfeclavi. 

Veľkomoravská ríša ako hudobnohistorický problém 
l RICHARD RYBARIČ l 

19. februára t. r. by sa bol dožil Sl'ojej šesťdesiatky dr. Richard Rybarič. 
Osud nám nedoprial zaželať mu ešte l'eľa zdral'jch a úspešných rokol', 
preto l' týchto dňoch iba spomíname ... Konferencia spoločnosti Interna
tionale Arbeitsgemeinschaft fiir Hymnologie konaná l' Prahe l' auguste 
1989 bola jedným z posledných Rybarol'ičol'jch l'erejných yYstúpení na 
medzinárodnom l'edeckom fóre: náš nadlho nenahraditeľný hudobný his
torik tu predniesol referát o najhlbších koreňoch našej hudobnej kultúry 
-o bohoslužobnom spel'e Veľkej MorayY, ktorý prinášame l' pl~om znení. 

Vcl'komoravská ríša nic je- ako ~a to nic
kedy ~naži la tvrdii pozitivisticky orie ntovaná 
hi\ to riografia - lbožným že la ním romantic
kých b;isniRov a nadšencov. ale mimoriadne 
S\'Ojráznou. i keď v isto m 7myslc z;ihadnou 
h b to ricko u skutočnosiou. Pojem vla,t nc po· 
chádza od Ko nštantína Po rfyrogcncta a dne~ 
pod te rmínom Hc Mcgalc Morahia a lebo 
Magna Mo ravia chápe me prvý fcud;i lny ~tát 
stredoeurópskych resp. západných Slovanov. 
T ento štá t vzniko l - pravde podobne - v ro· 
koch 83 1 až 833 násilným spo jcnftn tzv. Sta
ro mo ravského knieža tstva s itrianskym 
knicžatMvom na pô de dnc~ného 7ápadného 
Slovcn ka a t.anikol na začiatku IO. sto ro· 
č ia v dô~lcdku nájazdov maďarských kmc
riov. Jeho trva nie je po merne knítkc . avšak 
i z hľadiska európskeho je jeho hbtúria taká 
dynamická a plná závažných udalo~ l í. že ce lá 
problematika jeho dejín . kult(rry. umenia 
a lite ra túry - napriek už dvestoročnému bá
daniu - je ~t;ílc a ktuálna a atraktívna . Ak 
chceme zhrnúi ~ (rčasný stav bádania . treba 
zdô raznii nasledovné fakty: Všetky doteraj
šie hi~ torické i archcologic~é vý,kurny jcd
no.mačnc potvrdili. že v prípade Velkej Mo· 
ra\ y i~lo o organizačne i kultúrne V) 'oko vy
vinutú štruktCrru a že tento ~ t á t zohral v rá mci 
Európy \1. "oročia ncpodccniteľnú Crlohu ako 
spojovací článok medzi Franskou a Byzant· 
\l-ou rgou. t. j . mcdli Z;ípadom a Výcho· 
dom. 

akti vít. Naj star~ou formou ume leckej hudby . 
kt o rú pc~tovali západní Slovania. je nespor
ne latinský chnímový ~pcv; v istom zmysle 
jeho .. protihráčom" bol staroslovicnský 
spev. zavedený Konštantínom a Metodom; 
v \1. s toročí tre ba nespo rne hfaclai rovnako 
začiatky duchovnej piesne. ktorá zohrala ne
skô r u zá padných Slovanov takú dô ležit Cr úlo· 
hu . a ko aj v hlbokých vrMv.ích ano nymity 
uložené ko rene wctskcj hudby - ľudovej 

piesne i hudobných ak tivít bardov. jokulá to· 
rov a tzv. igricov na kniežacích a kráľovských 

dvoroch . 
"tažisko doterajších hádaní ~počíva v prob· 

padných Slovanov (i ked' nic nc tc ntlc nčnc) 
a pod;1va \ právu o 50 ko~toloch a kaplnk;ích. 
kto ré už vtedy st;í li v rôznych oblasr iach vý
cho dne od Salzburgu a Pa\\au. Nakoniec 
vzniklo biskupstvo v itrc ( itrawc) na čele 
s istým Wichingo m. zarytýmncpriatcl'om ' ta· 
roslovicn\kcj liturgie. Je viac-meneJ isté. že 
v týchto kostoloch sa všade ~picvalo po la tin· 
sky. a že tu všade sa presadila fran.,l-.á ve rzia 
rírmkcj liturgie. "tažko mo/no potvrd ii. či 
v Nitre - ta k ako to bolo lvyko m vo fran· 
ských b b kupstv(rch - bola činná 'y~.:. ia latin
ská cirkevn;\ škola so sk ripttí riom , kde sa vy
hotovovali aj liturgické knihy. Rovnako 
možno prcdpokladai len ako zaujímavCr ku
riozitu. že chorcpiscopus Mad alwinu' v roku 
903 pri svojom Cucku pred maďarsl-.~mi voj
skami z Panónie do Rcgcrhhurgu mbral so 
<cbou aj .. libri hc ne no tati" Jedno je ,.;ak i,. 
té: Tam. kde la tinskí misio nári vyl-.onávali 
svoj u či n no\ i a .kde sa 'l úl i la latin~i-.n - fran\ká 

a lebo rím.,ka liturgia. sa aj po la tin,ky ' pic· 
valo. 

Pri referovaní o liturgii v \taro\lo' icn\kom 

lludohný historik . ktorý " ' po dujal pre
pracoval 'a k pôvodu hudo bnej kultúry Slo
vanov. je od k{Jza ný. žiaľ. na vcl'mi Crzku 
a chudobnú pramc nnú základriu. Hoci. zd;í 
sa. princípy no tového písma už v \1. s toročí 
neboli celkom nem á me ani v trcdncj Euró· 
pc. nclachova l ~a z to hto obdobia 7iadny no
tovuný rukopi\. Mä k di~policii iba tzv. se
kundárne pramene - nic .. noty" (nc umy) -
ale len a rchívne dokume nt y. dobovú litcratLI· 
ru (k roniky. legendy. spnívy cestovat eľov 
a pod.) a veľmi skro mné archeologické vyko
pávky hudobných ná\ trojov. Viičšina toho . 
čo hudobný hi\tOrik vie o hudobnej kultúre 
Velkej Mo ravy. spočíva výlučne na deduk
ciách a paralelách. Ak je veľmi o patrný. mô
že l charakteru rus ké ho a bul harské ho chrá
mového \ pcvu v 13. a 14. "oročia ale bo w 
stupňa vývoja výtvarného ume nia . ume lec
kých remesie l a a rchitc ktCrry (čc,koslovcnskí 

archeológovia poskytujú pre to bo haté mate
riá ly) vyvodii záve ry na pome ry v \1 . storočí. 

Umelecké výrobky zo strieborného pokladu (Zemianský Vrbomk). 

aprick to mu nc môlc hudobný hi~torik pri 
hádaní problé mov a \ Úvislo"í s Vcfkomorav
' kou rí~ou prekročiť rá mec predpokladov. 
v najlcp\om prípade hypo tél. 

Pokiaľ ide o pozna tk y 7 oblasti hudobnej 
kult (rry Veľkej Mo ravy. musíme ako hlavný 
výsledok doterajších hádaní podčiarknui 
prcdov~ctkým \kutočnosi . lC Sa jedná O VCf· 
mi difcrcncovan(r a mno hovrstvovú a v ž iad
nom prípade nic o rudimentárnu alebo do
konca primitívnu kultúru . lleuri\licky - aj 
keď iha sekundárne- sú u \lrcdocuróp\kych 
Slovanov d o kálané \tyri formy hudobn ých 

lcrnatikc -. lovicn~kého chrámového spevu. 
Taktllo jednostranná a výlučná o rie nt ácia na 
jednu . i keď veľmi '>ignifikan tnú strá ni-u p rob
lé mu . je neakceptovateľná. keďže najstaršiu 
a najpôvotlncjšiu formu hudby. pot\ rdcnú aj 
u t.ápadných Slova nov. tvorí latin, ký 
a nic \taro\lovicn\ ký -.pcv. Je ho počiatky \ia
haj(r - v protiklade k \lar<J\Iovicn-,1-.emu -,pc
vu. kto rý vzni kol až po roku i\63- a<ŕ do ko n· 
ca H. storočia . Okolo roku HOO. po ukonče ní 
avarských vojen . začínaj (r franko-havor~kí 
mi-.ionári kri\lianizáciu o,trcdncj Európy 
a nic kdaj ~cj provincie Panó nie. Okolo roku 
82H lawiiti l ' all bur, ký bi~kup Adalramus 
v it re prvé krc'>Úrn~ké chrámy na 1<ípadnom 
Slovensku. hoci tamoj~í pa novník Pribina. 
alebo Priwina. \a nechal pokr~tii a/ nc~kôr. 
Okolo roku 87 1 vznikol Libcllum de co nvc r
sionc Bagoar iorum c t Carantano rum . die lo. 
ktoré líč i aj udalo~ti okolo krbtianitácic l<Í· 

jazyku treba prcdov\ctkým vyzd vihnCrt. že 
tvorcovia liturgie i -.pc vu holi") ;,ol-ll\ tdclan í 
by7a nt~ kí bratia w. Kon~tan tín (Kyrillm) 
a w. Metod. 0-,ohnc navrhli naj~tar\ic \ lo 
van~ké pí;,mo. ttv. hlaholiku a preložili litur
gické knihy do 'lovicmkého jazyka (nejedná 
~a v tomto prípade o hovorovú reč \lrcd o
eurtípskych Slovanov. a le o ~t y lizované n;irc· 
čie maccdón~kych Slova nov). O ot<ízkc cha
rakte ru a pôvodu \ laro\lovicn\kcj liturgie '" 
n;ízory rozchádzajú: po dfa Fr. Dvornfka 
(l \170- Byzanhké mbic u Slovanu) bola prvá 
verzia >taroslovicn.,kcj liturgie vytvo re nú 
podfn gréckeho modelu v dô\lcdku Kon~ta n
tínovho a Mctodovho hyza nt , kého pôvodu: 
a le neskôr. t. j . po ich príchode do \trcdne j 
Európy (863-H6-l). ked' ti<.tili. že Z<ípadní mi
~ion ú ri tu už dávnejšie zaviedli la tin'>ktr litur· 
giu. prispô~obili staro\ lovicn~kCr liturgiu 
mic\lncj praxi a latini?Ovali j u . T á to liturgia 

vša k nebola kópiou jedné ho z dvoch rituá· 
lov. a le ~kôr 'ynkrctickým. 7 viace rých kom
pone ntov pozo~távaj Cre im organizmom. 
v ktorom určitú úlohu pravdepodobne zohra
la aj tzv . liturgia w . Petra (l latinčiny do 
gréčtiny preložená lit urgia) . éo ~a týka 
\amotného <,pcvu . treba kon\ ta tovai. že sv. 
Ko n;tantín i sv. Meto d. obaja absolventi ci
~árskcj uni verzity v Ko nstantinopolbc (Ca· 
rihradc ) obdržali roz.,iahlc hudobnotcoro.: tic
ké vzdelanie. že ho li dôverne oboznámení .,o 
7hudobriovaním liturgických textov. a že 'a 
zúčastriovali aj na stvá rnení meló dií. aj keď 
neboli pôvodnými dielami). Keď nc-,kô r 
(v roku 867) boli povolaní do Ríma za úče

lom podai \ právu . mohli ~a prcukäzai nielen 
liturgiou. ohopfnajúcou celý cirkevný rok. 
a le aj roz.,iahlym thcsa uro m \pcvov. V XVII. 
kapitole L:ivota w . Ko ni',tantína " 'hovorí. ic 
ked' pápež skúmal liturgické knihy. slúži li 
a spieval i slovan.,kí žiaci. kto rí tie? prišli 
l Moravy a boli bi,kupmi Fo rmosorn a Gau
dcntiom práve vysväte ní za kňazov. tri dni 
a tri noci v rôlllych rím'>kych kostoloch staro
~ lovicnskCr liturgiu. (Ratkoš. str. 22\1- 230). 
Viacr\lvovo\i i hudobné bohatstvo <,taroslo 
vicn-,kých spevov dokume ntujú aj mnohé li· 
tc rárnc prame ne. ic je možné v rámci to hto 
prbpcvku ci tovai a lebo dokonca kriticky 
hod no tii v~ctky tohto 'a týkajúce údaje. 
' právy. zmie nky alebo narážky. Jedno z nich 
je a le dôlci.ité a hodné pozornosti. J e to pa· 
-.úž v hullc lndu-.triae tuac . v ktorc·j pápež 
J án V Ili. -,chviílil cclchrovanic staro~lovien
skcj. woj ím charakterom vša k la tin.,kcj litur
gie v obla\l i moravsl-.ej cirkevnej provincie 
(w. Meto d hol v roku 86\1 intronizm an ý ako 
moravs ký arcibi.,kup). V .,úvi.,lo\l i 'o \ lovan
~kou lirurgiou "' tu poui.ívajú tri pojmy: Je 
d ovolené nielen .. mis\ac in cadcm ~lavin ica 
Iingua cancrc". a le aj .. '>acrum cvangc lium 
vel lcctionc'> divina' novi c t vctc ris te,tamcn
ti bcnc tran;,lata\ c t intcrprc tata\ lcgcrc .. 
a .. hora rum o fficia psa llcrc" (in : R . lar-.ina 
1\171. .,tr. 24-25). Či tieto ve ty mo7no pova-
2ova t za .,právy ., reálnou i nformačnou hod· 
notou . alebo č i sa jedn;\ le n o litcdrny topos 
alebo pi~ár\ku formulu pápCl\ 1-.Cj kancelá rie. 
iažko môžem ako hudobný hb to rik po súd ii 
a pokiaľ mi je .máme. túto o tázku c~t c nik 
ncpolo2il. Skutočno.,t. lC sa v takejto listine 
vy\kytujCr pojmy ako .. cancrc" (nic .. canta· 
rc"!) ... lcgcrc" a .. psallcrc". kto ré jedno· 
lnačnc hovoria o troch najdôlcžit cj~fch for· 
múch chrámového spevu (lcctio. p'>almodia 
a conccntus). nemožno jednoducho zamlčai . 
Mnohé iné o túzky treba ešte vyjasnii. na· 
priklad tú . v akom roz'>ahu -časovo i prie~to
rovo - bola akceptovan;\ a praktizova ná sta· 
ro.,lovicn\ká liturgia ' 'O Veľkej Morave 
a ~pcci<ilnc v itrc. l loci modcrn ;í krit ická 
hi;,toriografia zá merne zdô radruje jej krátku 
l i vot no'i (a ko je vyš~ ic uvedené. ho la vypraco· 
va n;í v ro ku 863. v širšom roz~ahu používam\ 
v~ak iba od roku 86\1) a prie\torov(r obmc· 
dzcno~i (napríklad. že sta ro,lovicn,k lr litur
giu ce lebroval i len v ugorn okruhu arcibbku
pa Metoda) . je pred"' isté. že dielom .,v, 
Kon\tantína a sv. Metoda .,a v dcjin;ích Eu
rópy lača lo čosi ~kvclc a jedinečné - prológ. 
kto rý neskôr u východných a juhovýchod
ných Slovanov mr~icl ko ntinuitu a pokračo· 
vanie. Už ' amotná ex istencia staro>lovicn· 
;,kej - určite aj 'picvancj - li turgie v dobe. 
keď holi všet ky náro dné jazyky. v protik lade 
k latinskému . gréckemu a hebrejskému jazy· 
ku ho dnotené ako barbarsk~ . je jedinečn ý ••" 
fenomén - naprie k všetkým .. či" a .. kedy" . Ul. 


