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3.- Kčs zs. z. 1990 5 
ke J ivad lo považovali za dar od pá naboha . 
a le profesionálne od di ahla . Ani tf. čo ta k
mer pravide lne a s veľkými skúsenosťami 
i ú~pcchmi roky hrávali z ocho ty. neho lí 
ocho tní sa profes iona lizovať. 

So zrodom samostatného štátu dostali srne 
aj inštitúciu s honosným dlhým názvom Slo
vcn, ké národné divadlo. Pravdivé v rio rn bo
lo iha podstatné meno. obidve prídavné mc
ná ho li pridané iba na okrasu. Lcho pod náz
vom Slove nské národné d ivadlo začal na jar 
1920 v Bratislave pôsobiť ope rný. činoherný 
a operetný súbor zájazdového Východočes
kého divadla . Po s(r boroch talianskych. no 
najmii ne meckých a maďarských prišiel čes
ký. Priviezol repertoár. kto rý hral roky pre 

· obyva teľov väčš ích i menších českých miest 
a dosta l sa do mesta určite na jeho dovtedaj
šej d tj azdovcj mape najväčšieho. 

Je dostatočne . zn{tmc. že SND začalo 
v Bratislave pôsobiť l. marca 1920 Smc tano
vou operou Hubička. Bol to hozk tak trochu 
zásnubný a trochu sľubný. Neveľký súbor 
chce l sa .. zasnúbiť" so š tvorjazyčným obecen
stvom mesta medzi Viedňou a Budapešťou a 
do budúcnosti si najviac sľuboval práve od 
opery. Hudba a spev mali zbližovať rôznoro
dé o becenstvo. Zámer sa v podstate vydaril. 
ale dlho trvalo . kým sa pressburské a pozsony
ské o becenstvo zmenilo na bratislavské. 
kým začalo o opere SND plati ť. že speváci 
v nej majú .. čo na s rdci . to aj na jazyku" . Lc
bo po slovensky sa všetky ope ry začal i spie
vať až po vzniku Slovenske j republiky. 

De jiny českej opery pod slovenskou hla
vičkou - teda v rokoch 1920-1938- sú však 
bohaté na d ramaturgické aj insce načné pro
jekty. Pravda . opera SND zostala pod čes
kou taktovkou ešte aj vtedy. keď sa v nej už 
dlho spievalo iba po slovensky. Rad českých 
dirigentov je neobyčajne dlhý a sú medzi ni
mi i me ná prvotriednych muzikantov: Milan 
Z una. Oskar Nedbal, Kare l Nedbal. Josef 
Vincourek . Ldčnck Folprccht. V období 
Slovenskej republiky sa za dirigentským pul 
tom striedali Vincourck. Juraj V. Schôffer 
a La dislav Holoubek. Slovák Tibo r Frešo na
stúpil až po vojne. Kolegami a predstavený
mi mu dlho bo li opäť českí muzikanti. medzi 
nimi znovu Z una a Zdčnek Cha la bala. Okríd
lený bonmot .. Co Cech to muzikant . čo Slo
vá k to dirigent" sa vzťahuje iba na naj novšie 
časy. keď Slovák Ladislav Slovák d irigoval 

ale nd il:h vlastných neprajníkov. Naj prv Os
kar Nedbal a po rokoch zase Václav T alich sa 
v oc:-iach českých vlaste ncov tak veľmi previ
nili. že ich z tre~tu posla li na kult úrnu Sibír. 
č iže do Brat islavy. T a k prišie l Nedbal na čelo 
našej opery a v nových ~poločenských pod
mienkach podľa starého ~pósohu zase Talich 
do Sloven~kej filha rm6 nie . Obaja v Brat isla
ve napísali nielen prvé. ale hneď aj tie naj
kraj~ie strá nky umeleckých dej ín oboch te
l ie~ . 

Aj Nedbal sa uviedo l Predanou nevestou. 
Huhičkou . Libušou a Rusa lkou. Dvoŕáka di
rigoval hneď aj v Spanie l~ku . v Rusalke wm 
predstavil sólistov o pery SND a teda od za
č i a tku hľadal kontakt y so svetom. Zo sveta 
zase k nám pozýval hosťovať viacerých spevá
kov. medzi nimi legendárneho Saľapina 
a ako d irigentov skl adateľov Richarda 
Stra ussa a Pietra Mascagniho. Ak pochválili 
umdeckú úrove ri súbo ru určite v prvom rade 
zo 7dvorilosti. holo nesporne v ich nadšených 
slov;ích aj značné percento (rprimnosti a sklr
točného o bdivu. O pera SN D si v krátkom ča
se t.bkala dobré me no - no žiar častejšie 
u cudzích odborníkov. ako u domáce ho o bc
cen, tva. Oskar Nedbal ~a ho usiloval získať 

výpravnosťou baletných pantomím a svojou 
ľúbivou hudbou. Operetu nahradil ba letom. 
ale keď Viscusi predswvil Bratislavčanom 

wkme r celý ľahkonohý nedbalovský reperto
ár . musel i opere tu o piii omilost i ť . Nebolo to 
pre riaditeľa dáke trpké sústo. Veď sám mal 
v sebe veľa opc rctnej krvi a popri me nej 
zvučných dielkach aj jednu o pe retu ne
smrteľnú . Zaži la teda bratislavská o pera Ne
dbala aj v nedbalkách. V jeho é re bolo v di
vadle dosť všedných dn!. ale aj n ie koľko 
sviatkov. červeno zapísaných v divadelnom 
ka le ndári. Nedbal nikdy nezaned bávaJ SND 
ako ce lok. Sta ral sa. aby do repertoáru . naj
mii činoherného. pre nikalo čo najviac slo
venských hier. Vybral si p rvého slovenského 
dramaturga Ti da J . Gašpara. napomáhal fo r
movanie slovenskej činohry pod vedením 
Janka Borodáča. podporoval moderné prúdy 
v scénografii prizva n ím k stálej spo lupráci a r
chitek ta L:udovfta Hradského a význa m in
sccnovania Bcllovcj opery zvýrazn il aj tým . 
že ako režiséra prizval už umelecky zrelého 
a vyhraneného Václava Jifikovského. Práve 
s týmto činohcrným režisérom začal prvú eta-

Starosti o sedemdesiatročnú starenku 
Slovenský divadelný hi~torik sa vo svojom 

bádaní nemôže oprieť práve o operu . T á ni kdy 
nebola najsilnejším pil ierom a najväčšou opo
rou divade lných dejín u nás. A predsa. naj
mä v Brati,lave. niekdajšom korunovačnom 
meste. má pomerne bohaté dej iny. V tom zá
kladnom neraz podohné histó rii tohto žánru 
v klasických operných zemiach. Aj tu . po
dobne ako v opernej kolíske. čiže v Tal ian
sku . prešla ope ra zo ~úkromného šľachtické
ho sídla do verejné ho mestského divad lu. Aj 
u nás sa teda ta kmer v rovnakom európskom 
ča~e odohral proces demok ratizácie kuliná r
ncho. najprv iba stavovského ume nia. 
Niť. zväzuj1ka dej iny opery u ná~ s rastom 

tohto žänru v okolitom svete. č i dokonca 
v jeho najvýznamnejších dobových stredis
kách. sa vlastne nikdy nepretrhla. Ibaže raz 
boli tie vzťa hy silnejšie. inokedy slabšie . 
Spoznávanie ta lia nskej opery v polovici 
IR. storočia v naj~i r~ej mie re ~prost redkovala 
obyvatcforn Prešporka spoločnosť Pietra 
Mignottiho. ktorá si v meste postavila do
konca svoje d revené d ivadlo. Potom už ta
lian ke ope rné kupiny prichádzali jedna za 
druhou. Nemecký sing~píl priváža l i zase spo
ločnosti nemecké. V tunajšom divadle do
konca pôsobil Moza rtov libretista a d ivadel
ník Schikancdcr. na začiatku nášho storočia 
zas ako kapeln ík mladý Bruno Walter. Skoro 
v rovnakom čase v petrža lskej letnej a réne 
začínal ako herec nesko rší veľký reformáto r 
činoherného di vadla Max Rei nha rdt. Väčši

nou tu teda slávne osobnosti iba začín ali , ich 
vzlet a sláva sa viažu na významné európske 
kul!úrne centrá . No napriek tomu, že Brati
slava bo la dlho takme r predmcst fm Viedne 

a ta k trochu i predmostím tamojšej opery. 
vera z operného života veľkomesta a s ídla 
monarchie malo raz živú . inokedy mene j ži
vú. raz po hotov(t . potom zase pomalšiu a 
slabšiu ozvenu aj v o pe rnom živote Bratisla
vy. V opernom miestopise starej monarchie 
malo toto mesto svoje miesto. Pravdaže. 
skôr na okraj i než v jeho ~trcde. 

Novú kapitolu začala si v Bra tislave oper
ná múza písať zänikom Ra kúsko-Uhorska 
a vmikom Ceskoslovcnskej re publiky. Prav
daže. internacion{rlna opera si dl ho ponechá
va la svoj nadná rodn ý ráz či kozmopolitný 
háv. Na papieri sa zrod slovenske j opery 
ud ial veľmi rýchlo. ta kme r zo dňa na dc ri . ale 
v sk utočnmt i to bol takme r štvrťstoročný 
proces. Až sa z tej krútriavy názorov. polc
rníl. . politických zápasov. ideových sporov. 
no najmä dozrieva nia talentu našich tvorcov 
zrodila Suchoriova Krútňava. 

Sme pamätliví mnohých úsili o vznik slo
vcn,kcj opery ul v minulom s toročí. Vie me 
o amatérskych. kurióznych operných prcd
sta\cniach v T isovci. Liptovskom Mikuláši, 
v Turčianskom Ma rt ine . Vieme o skrz-naskrz 
nemeckej, W!\gncriánskcj opere Slováka s ta
lian, kym me nom Jána L. Bellu . o programo
vo , )ovcnsko rn opernom Detvanovi Figuša
·By,trého. o ncrcalizovaných plánoch Schne i
dra-T rnavského, o pokusoch ďa lš ích . Ale 
z týchto snáh nczrodilo sa ani naše hiJdobné 
divadlo. ani slovenský operný repertoár. 

Vyvinutejšie i rozšíre nej šie než hudo bné 
amaté rske d ivadlo mali srne ocho tnícke čino
herné krúžky. Bo li činoherné i roduverné. 
A predsa profesionálne di vadlo ani z týchto 
koreňov ncvyrástlo . A koby Slováci ochotnic-

Ccskú filharmóniu i o rchester Národního di
vadla. 

Je fábkov súbor na novom pôsobisku a pod 
novým názvom začal starým repertoárom. 
Pre vtedajšie obecenstvo v Bratislave bola 
česká opera takmer neznáma. Napriek tomu. 
že miestna divadelná .. smotánka" sotva po
znala Sme tanu . riaditeľ postavil repe rtoár 
prvých dvoch o tváracích mesiacov práve na 
ňom. Po Hubičkc sa hral Dalibor. Dve vdo
vy , Predaná nevesta a nakoniec Libuša . Teda 
priam malý smc tanovský cyklus, kto rý podľa 
vzoru ostatných českých scén sa začal pesto
va ť aj na bratislavskej pôde. O krem Smetanu 
vystúpili na javisko SND aj Fibich. Kovafo
vic. Janáček a Blodck. Na jpopulá rnejším 
skladateľom bol vtedy u nás Massenct. ako 
prvý cudzinec sa vklinil medzi českých skla
dateľov ~crtherom a ďalšia jeho o pera 
Kaukliar u Matky Božej sa spievala ako prvá 
po ,Jovcnsky (1924). V ďalších sezónach pri
budli ako všestra nné o po ry českej o pery 
v SND diela Dvofákove a Janáčkove. preva
žovali však premiéry francúzskych a nemec
kých opier až konečne ukážkovo zazne la , no 
nc rozzelenala sa básnikom Royom pre ložená 
o pera Bellova . Bola to skô r spomienka na 
nepriazn ivú minulosť . ako prísľub do budúc
nosti. Wie land si sice ukoval krfdla. vzlieto l. 
ale jeho pád bol nevyhnutn ý. Po tomto Ika
rovi nic belungského pôvodu sa d lho nič pô
vodne slovenské a najmä hudobne i drama
ticky zrelé v o pe re SND ne hralo. Ako sme už 
kon~tatovali. až Suchoň ukonči l to štvrťstoro

čie ' uchoty. 
Vc fkých českých umelcov dostávala mladá 

slovenská hudobnä kultúra nic od pánaboha , 

pu svojej bratislavskej é ry aj Oskarov syno
vec Karel Nedbal. 

Oska r Nedbal položil za bratislavské d iva
dlo život. No vytvoril súbor životaschopný. 
Kctf malo SND desať rokov. Ned bal sa roz
hodol predstaviť ho v hlavnom meste . Mal 
úspech umelecký. nic však finančný. SND za 
prvej re publiky nebolo divadlo kamenné, ale 
zájazdové. Niekto rý z jeho súborov bol vždy 
na· cestách po Slovensku . Naj viac kočovala 
činohra . ale aj opera sa pravide lne vydávala · 
na zájazdy naj mä do Košfc, ale aj iných 
mie~t. Na .. šnúry" sa chodilo iba s naj popu
lá rnejšimi dielami . prclo rnové inscenácie sa 
na zájazdy ncvozi li. ani na domácom javisku 
ne mali väčšf počet rcprfz. Z tohto javu stalo 
sa pravidlo : a ni dnes inscenácia barokovej či 
mode rne j opery ne má budúcnosť a väčší po
čet repríz. Do našej opery chodili a chodia 
iba romantici. 

Karel Nedbal chcel tvrdohlavo zmeniť ten
to tvrdý zákon. Sympatická je jeho uvzatá 
modcrnistická d ramaturgia. Pravdaže , aj po
čas jeho pôsobenia bolo v o pe re SND najviac 
večerov, v kto rých na stupienku najvyššom 
stá li speváci, a le bolo aj ve ra takých , k to ré 
Kare l Nedbal z jamy o rchestriska niele n diri
goval. ale aj d ramaturgicky u inscenačne us
mcrr,oval. 

Najvýraznejšiu métu v o blasti nove j oper
ne j tvorby Oskarovi Ncd balovi p redstavoval 
Richard Strauss . A si by sme neboli ďaleko 
od pravdy, keby sme ho pod ľa tej to jeho 

Pok ratovanie na ll . str. 
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Hudobné 
kalendáriu"' 
l l l l l l l l l l ••••••• l 

l. 3. 1810 narodil sa Fryderyk Chopin 
(zomrel 17. IO. 1849), poľský 
hudobný skladateľ - 180. výro
čie 

l . 3. 1920 on·orilo svoju činnost' SND 
v Brallslave premiérou Smela
novej opery Hubička- 70. výro
čie 

2. 3. 196S zomrel J án ValaUan-DoUn
ský, slovenský hudobný sklada
teľ, pedagóg a zberateľ ľudo
vých plesní (nar. sa IS. 2. 1892) 
- 2S. výročie 

2. 3. 1910 narodil sa Harry Bleeh, an
glický dirigent a huslista, za. 
slúžH sa o uvádzanie nezná
mych diel W. A. Mozarta - 80. 
výročie 

2. 3. 1900 narodil sa Kurt Welll, nemco
ký hudobný skladateľ, s 8. 
Brechlom zakladateľ §týlu 
epického divadla (zomrel 3. 4. 
1950) - 90. výročie 

3. 3. 1940 zomrel Carl Muck, nemecký 
dirigent, pôsobiaci ~ v Prahe 
(nar. sa 22. IO. 18S9) -SO. výro
čie 

6. 3. 1900 zomrel Carl Bechslein, ne
mecký výrobca klavírov (nar. sa 
l. 6. 1826) - 90. výročie 

6. 3. 1930 narodil sa Lorin Maazel, ame
rický dirigent. pôsobiaci v Eu
rópe - 60. výročie 

6. 3. 178S narodil sa Karol Kurph'ískl, 
poľský hudobný skladateľ 
(zomrel 18. 9. 18S7) - 20S. výro
čie 

8. 3. 1880 narodil sa Antonín Drašar, čes
ký divadelný pracomfk, v JO. 
rokoch riaditeľ SND v Brallsla
ve (zomrell6. 12. 1939) - 110. vý
ročie 

8. 3. 190S na rodil sa Josef Plavec, český 
hudobný skladateľ, dirigent a 
pedagóg (zomrel 29. 6. 1979) -
8S. výročie 

9. 3. 188S narodila sa Tamara Plalonov
na Karsavinová, ruská tanečni
ca (zomrela v roku 1978) - lOS. 
výročie 

9. 3. 1910 na.rodil sa Samuel Barber, 
americký hudobný skladateľ -
80. výročie 

9. 3. 1960 zomrel Ouo Aekerman, §v~
čiarsky dirigent a operný reži· 
sér - 30. výročie 

IO. 3. 1910 zomrel Carl Reinecke, nemecký 
hudobný skladateľ, dirigent a 
pedagóg (nar. sa 23. 6. 1824) -
80. výročie 

13. 3. 1860 narodil sa Hugo Wolf, rakúsky 
hudobný skladateľ, významný 
tvorca romantickej piesne (zo
mrel 22. 2. 1903) - 130. výročie 

13. 3. 1890 narodil sa Michael Taube, 
Izraelský dirigent - 100. výročie 

14. 3. 1930 narodU sa Ludwig Friedrich 
Finscher, nemecký hudobný 
historik, zaslúžil sa o nové vyda
nie diel autorov IS. - 16. stor. -
60. výročie 

16. 3. 192S narodil sa Lubomír železný, 
český hudobný skladateľ, zaslú
žilý umelec - 6S. výročie 

20. 3. 1890 narodil sa Be~amino Glgli, ta
liansky operný spevák (zomrel 
30. ll. 1957) - 100. výročie 

20. 3. 191S narodil sa Svjaloslav Teofilovlč 
Richter, sovietsky klavírny vlr· 
luóz - 7S. výročie · 

21. 3. 1900 narodil sa Paul Kleckl, poľský 
hudobný skladateľ a dirigent -
90. výročie 

21. 3. 168S narodU sa Johann Sebastian 
Bach, nemecký barokový skla
dateľ (zomrel 28. 7. 17SO) - 30S. 
výročie 

24. 3. 1910 narodil sa Jacques Chailley, 
francúzsky hudobný historik a 
skladateľ, zaslúžil sa o nové vy
dania diel skladateľov Ars novy 
- 80. výročie 

2S. 3. 1910 narodU sa Mario PerageUo, 
taliansky hudobný skladateľ a 
organizátor - 80. výročie 

26. 3. 192S narodil sa Pierre Boulez, fran
cúzsky hudobný skladateľ - 6S. 
výročie 

21. 3. 1890 narodU sa Ján Pôschl, sloven~ 
ský hudobný skladateľ a diri
gent - 100. výročie 

.. Návrat k jednej súťaži"- a ko by súťaží na 
našom malom Slovensku bolo neprchľadnt 
množstvo! Nie, Interpretačná súťaž SSR je 
jedinou (a v našej histó rii prvou) inštrumen
tálnou súťažou na Slovensku , kto rá je otvo
rená rovnako profesionálom, ako posluchá
čom konzervató rií či odborných vysokých 
škôl. 

Priznám sa. že ma trochu pre kvapil postoj 
dr. E. Cárskej v č lánku s citovaným titulom. 
uverejnenom v tohtoročnom 3. čís le Hudob
nt ho života. Pre kvapil ma najmä preto, že 
ako pravidelný hosť všetkých významných 
podujatí Cs. umeleckej agentúry Slovkon
cert v oblásti .,vážneho žánru" a členka jeho 
poradných o rgánov (dramaturgickej rady pre 
výchovnt koncerty a Rady KPH ) mala príle
žitosť do h[bky preniknúť do proble matiky 
obklopujúcej v minulých rokoch nie le n agen
túru, ale organizáciu koncertnt ho života v 
SSR vóbec. 

Sú ťaž sa skutočne osvedči l a ako najvhod
nejšia forma výberu inte rpretov pre koncer
ty, kto ré o rganizuje agentúra . Nič na tom ne
me ní skutočnosť, že túto myšlie nku vyslovil 
L. Dóša, kto rý súťaž v Slovkonccrtc zaklada l 
pred tr inástimi rokmi. Každá agentúra i vy
be rá, a to spôsobom, ktorý naj lepšie vyhovu
je špeci fickým podmie nkam, v ktorých pôso
bí. Slovkoncert si v žiadnom prfpadc nená ro
kuje právo- nemôže a ani nechce- ovplyvniť 
iné inštitúcie. kto ré pracujú s interpretačným 
ume ním , aby akceptovali IS SSR ako .. jedinú 
fo rmu pre mladého sólistu v postupe na kon
certné pódium··. Na o tázku .,č i súťaž je tým 
najobjektívnejším kritériom" však neodpo
vedá mechanická o rganizácia agentúry, ale 
živá. pružná koncertná prax, úspechy víťazov 
a laureátov súťaže. Nepoznáme v našom kon
certnom živote reprezentatívnych inštrume n
talistov - ó listov v príslušných ročn íkoch , 

ktorf by bo li získali vynikajúce ume lecké re
nomé a neboli by vynikli na IS SSR a ko nosi
te lia významných cien. 

K problematike Interpretačnej súťaže SSR 
(Ohlas na článok Návrat k jednej súťaži, HŽ č. 3/90) 

Je predsa celkom prirodzené. že ambicióz
ni mladí umelci si chcú ove riť svoje ume lecké 
schopnosti v konfrontácii na súťažiach, pri
čom psychický tréning v súťažnom ovzduši 
potrebuj ú ako soľ. Ta kisto chcú mať možnosť 
uviesť si v životopise i súťažné úspechy (a to 
aj domáce). Ako nás uči každodenná prax v 
agentúre. dnes je totiž takmer nemožné pre
bojovať sa na významnejšie domáce i zahra
ničné pódiá bez cien zo súťažf. Dr. Cárska 
možno nevie (súdiac podľa toho. čo píše v 
článku). že nic každý koncertný agent si oso
buje právo posúdiť umelecké kvality inter
preta. a navyše ak aj. nic vždy má možnosť 
vypočuť si jeho výkon. Ostáva teda curricu
lum vitae- je to jeden z najdôležitejších pro
pagačných a zároveň pracovných prostried
kov koncert ného agenta pri kontaktovaní sa 
s partne rskými organizáciami. Nemusí sa to 
každému páčiť , a le- pri súčasnej záplave vy
ni kajúcich koncertných umelcov vo svete -
prax je v súča nosti taká, koncertn í umelci sú 
si toho vedomí a my na Slovensku to nezme
níme, aj keby sme veľmi chceli . Mlad í adepti 
koncertného ume nia dobrovoľne prichádzajú 
na našu súťaž, a to aj počas Stúdia- ni kto ich 
určite k tomu nenúti (i keď ich to, ako píše 
d r. Cárska, .. stresuje") - a zrejme vid ia v 
účast i na sú ťaži pozitíva (i keď je len ,.domá
ca"). Ostatne o vyhl iadkach našich interpre
tov na vlťazstvá na veľkých medzinárodných 
súťažiach nic je treba zvlášť hovori ť . Laureá
tov týchto súťaží je u nás ešte veľm i málo. 

Z článku dr. Cárskej vyčnieva jeden zaujl
mavý paradox. Keď píše o stresoch študen
tov v konfrontácii s profesionálmi, pochybu
je vôbec o účasti profesionálov na súťaži. V 
ďalšom odstavci však už píše, že štude nti na 
JS SSR '89 profesionálov predstihli (teda pri
púšťa, že ta m predsa len boli). vzápätí te nto 
fakt kvalifikuje ako .,určit ú krfzu", lebo štu
denti získali prvenstvo. 

Je to zle, či dobre? Má jediná profesionál
na súťaž na Slovensku vôbec právo na exis
tenciu? A kto sa má na nej zúčast niť? Akú 

.. krízu" má na mysli auto rka? Podotýkame. 
že každá kraj ina. ktorá sa pokladá za kultúr
nu . má voje súťaže. Pozrime sa le n na to. 
koľko ich majú v CSR. 

Odhliadnuc od skutočnosti , že IS SSR '89 
sa konala v čisto pracovnej atmosfé re v búrli
vých novembrových dňoch . čo malo samo
zrejme vplyv na účast' adeptov. odborn íkov
-pozorovateľov a jedného porotcu z CSR. 
myslím si, že nejde o žiadnu krízu. a to ani 
i nterpretačnú . ani organizačnú . ani krízu od
borného hudobného školstva. Práve naopak. 
Pri porovnaní s ostatnou súťažou pre s láčiko
vé nástroje a komorné telesá v roku 1986. 
kde boli špičky (ako víťaz s láčikovej súťaže 
Ju raj Cižmarovič a víťaz komornej súťaže 
Akademické dychové trio). tentoraz sa v od
borných kruhoch konšta tovala vyššia úroveň 
celkove, aj keď neboli udelené prvé ceny. 
Dr. Cárska však nebola na celej súťaži - táto 
sku točnosť zrejme ovplyvnila jej dojmy. t iež 
to, že jej článok obsahuje niekto ré vecné ne
presnosti . kto ré tu nebudem de ta ilne rozobe
rať. 

Iste, názory móžu byť a aj sú rôzne (i názo
ry členov porôt). Kto má v takom prípade, 
ako je posudzovanie umeleckých kvalít inte r
pre tov, ú roveň súťaží a rozdelenie cien na 
nich , pravdu? Poro ta? Kritik? Ostatní sved
kovia výkonov? 

13. ročn ík IS SSR možno nebol .. kvalita
t ívne pre lomovým", záleží predsa na tom, 
a ký uhol pohľadu si zvolíme, keď ho budeme 
posudzovať. Myslím si ale, že v prvom rade 
život, každodenná prax je najcitlivcjším a 
najsporahlivejším ukazovateľom toho, čo má 
opodstatnenie na existe nciu, a čo nie. A 
možno sa vyslovia k problé mu aj priamo za
inte resovaní koncertní umelci, pedagógovia 
a ďalš í odborn íci . 

NINA KRAMÁROV Á 
vedúca koncertného oddelenia 
SLO VKONCERT 

Po pražskom zjazde OPÄŤ 

Dňa 6. a 7. februára sa v pražskom PKO 
konal mimoriadny zjazd Zväzu českých skla
dateľov a konce rtných ume lcov, ktorý sa 
uzniesol na vytvorení A soc i ác ie hu dob
n ýc h um e l cov a vedcov, predložil ná
vrh stanov a vytvoril spoločenstvá. združuj ú
ce jednotlivé zložky hudobnej obce Ciech a 
Moravy: Ccskú spoločnosť pre hudobnú ve
du , Klub hudobných kritikov a publicistov, 

NeznáJDe dielo 

A. Moyzesa 

V pozostalosti národného u melea Alexan
dra Moyzesa našla sa dosiaľ nepredvedená 
partitúra Svadobné plesne a tance pre mie
§aný zbor a malý orchester op. SS, klon\ 
vznikla v januári a februári 1984. Výbor SHF 
na svojom zasadnutí 14. 2. 1990 doporučil 
partitúru urýchlene rozpísať a ponúknuť ju 
k realizácii prfslu§ným hudobným in§litú
clám. 

M.J. 

Ceskú hudobnopedagogickú spoločnosť, 
Spolok koncertného umenia, Spolok popu
lárne j hudby a džezu, Spolok dychovej hud
by a ďalej spolky, združujúce husliarov. no
topiscov, zbormajstrov a výrobcov klavírov. 
Skladatelia budú združení v spolku Skladate
lia Ciech a Moravy, Ateliér 90 a Fórum mla
dých . Ako výkonný a koordinačný orgán 
asociácie bola ustanovená Rada asociácie. 
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MLADÍ 

MUZIKOLÓGOVIA 
V dňoch 19. a lO. februára sa v konareso

vej sále ~D Družba uskutočllllo VU. sympó
zium mladých muzl.kolóaov na tému Hudba 
a jej Interpretácia v minulosti a súčasnosll. 
Usporiadatefom pod.qatla bola Katecln hu
dobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v spolupn\cl so Slovenskou 
muzlkoloalckou asociáeiou Slovenskej hu
dobnej ún.ie. O priebehu rokovania budeme 
podrobne lnformovat' v niektorom z cl'ali fch 
čísel. 

OZNAIVI 

RebabWtaaa' lwiDisla ShMaskej 
hudobneJ úale prosi rietkýdl posdla
nutýeh Benov a zamestnaneo\' btfaiAo 
Zvlzu slov~ lldadatefOY, resp. 
Zvlzu slomask:fda sld8datei'OY a U.. 
eertn)1:h UDteleov, aby svoje prip8dy 
opfsall ~ (podfa laOIDostl 
struälým) sp6soboal v liste, adrelont
nom tejto kom.lsllaa adresu SloveasUj 
hudobnej linle, SU 86 BratiiiMa, sa... 
koviOOva uL l. U - kv6U dpbloltl evl
dende a prejeduala ~.......,. 
tí. Tei'IDÚI do L ~ 19M. 

OPRAVA 

V HZ č . 2190 na s1r. 2 v príspevku E. Bugalovej 
(Mále slovo) vypadol v ll ači jeden riadok (v dru
ho m odslavci). V ela má správne znie(: Bežný reci
pient hudby a kullúry bol zallačený do úzkej uličky 
s ponukou vážnych umeleckých akadémií na oslavu 
vládnucej ideológie, ... Týmlo sa au1orke i čitale
rom ospravedlňujeme. 
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Slovenská filharmónia . , . 
v Januari 

11. 1 ll. janu,ra. Juan José Falcon Sanabria: 
Kýras; Richard Strauss: Z Talianska; Leoš 
Jlátek: Symronletta. Slovenská fllharmó· 
111. Dlri&ent Zdenek Košler. 

Tesne pred atraktívnym koncertným turné 
na Kanárske ostrovy vystúpil orchester Slo
venskej filharmónie v dobrej kondícii. s 
enormne náročným programom. K pozitív
nemu dojmu z koncertu istotne veľkou mie
rou prispela dirigcmsk{J osobno i vždy víta
Mho hosia. Zdeňka Košlera. Dramaturgia 
večera účinne vybočila zo stereotypu. nakoľ
ko pozostávala zo skladieb buď ešte nepoču
tých, alebo hrávaných sporadicky. Prvou za
ujímavosťou bola skladba J. J. Falcona Sana
briu. Kompozíciu Kýros by som nazval or
chestrálnym obrazom, avšak obrazom plným 
kinetizmu a permanentnej vnútornej evolú
cie. Autor sformuloval v partitúre sk ladhy 
niekoľko veľmi sugestívnych a originálnych 
hudobných tvarov. ktorých št ruktúra bola 
prísne viazaná na jednotlivé parametre cel
ku, najmä na inštrumentáciu , na sonorizmus. 
Majstrovsky prepojené sféry tvarovosti a 
zvukovosti boli vari najsilnejšou črtou sklad
by J. J. Falcona Sanabriu , preto ma nepre
kvapilo, že Kýros našiel spontánnu odozvu u 
bratislavského publika. ktoré ešte stále nic je 
ideálne pripravené na hodnotenie výdobyt· 
kov súčasnýc]\ kompozičných orientácií. 
Skladba reprezentujúca nezvyklý import z 
Kaná!'§kych ostrovov asi nebola pre hráčov 
orchestra príM .. pohodlná'' a ľahká. No istot· 
ne ich nezamcstnala n atoľko ako Straussova 
prvotina v oblasti symfonických básní. štvor
časťový kolos nazvaný skromne Z Talianska. 
Túto obrovskú fan táziu som nepočul prvý 
raz, no vzájomný vzťah jej rozmerov a jej ob
sahu ma vždy nanovo šokuje. Bezmála šty· 
ridsa(päminútová lavína nič nehovoriacich 
explózií typicky straussovsky agresívnych 
motívov a tém, vyče rpala nielen hrdinov se
diacich za pullami. ale aj nejedného poslu
chAča. Pritom ide o skladbu, ktorá by hrdo 
zniesla titul .. koncert pre orchester". Už dáv
no som nevidel hráčov SF na toľko zamestna
ných a sústredených. Za všetky stačí spome
nú( štvrtú časť fantázie , ktorá nic celkom 
vkusným spôsobom čerpá materiál z ta lian
skej "odrhovačky". požaduje však od hráčov 
orchestra doslova virtuózne hranic. Zdenčk 
K~ler nadviazal na cyklus Straussových 
symfonických básní. uvedený v priebehu mi
nulej koncertnej sezóny a v podstate urobil 
maximum v záujme oživenia bombastickej. 
predsa však americkej kompozície . Orches
ter ladil. bol zosynchronizovaný. jednotlivým 
tvarom nechýbali pevné kontúry a v rámci 
celkového zmätku bolo možné oprieť sa o ne
spočetné gradačné oblúky. vrcholy. Ak k to
mu všetkému prirátam povestné magické 
gesto pražského hosťa , interpretačná zostava 
bola najpozitívnejšou črtou predvedenia 
Straussovcj prvotiny. Po J anáčkovej Symfo
niete som opäť- ako už veľakrát predtým
pocítil zvláStnu ľútosť nad tým, že aj táto 
skladba má svoj koniec. Fascinujúca struč-
1105( a koncentrovanosť hudobného diania v 
Symfoniete ma vždy znovu privádza do stavu 
nefalwvaného nadšenia. Zdcnčk Košler na-

vyše umocni l priebeh päťčasťového cyklu 
tcmpovou réžiou. ktorá preferovala svižnosť 
a rezkejšie tempá. Možno. že miestami nara
zili vysoko exponované tempá na technické 
problémy v sekcii sláčikových . alebo tvrdo 
skúšaných plechových dychových nástrojov. 
no malé kolízie nedokázali zdcformovai veľ
mi dobrý dojem z d lho nepočul ej J anáčkovej 
skladby. 

IGOR JAVORSKÝ 

xxx 

JS. a J9. januára. Ludwig van Bcctho\•en: So
nata quasi una Fantasia cis mol op. 27; oná
ta A dur op. JOJ; Karol Szymanowski: Metó
py op. 29; Fryderyk Chopin: Mazurky H dur, 
C dur. c mol op. 56, Nocturno cis mol op. 27, 

Nocturno Des dur op. 27, Polonéza As dur op. 
53. Hiromi Okada- klavír. 

Nespadá do dramaturgickej praxe Sloven
skej filharmónie , aby koncert svojho nosné
ho abonentného cyklu postavila na klavír
nom reciuíli . Ak napokon po tejto alternatí
ve siahla. stalo sa tak zaiste nielen v snahe 
kompenzovať hluché miesta v tradíciách bra
tislavského hudobného diania , ale v nepo
slednom rade i v záujme čo najefektívnejšie 
využiť nové krídlo značky Bôscndorfcr. 

Interpretačný eklekticizmus, technicistický 
prístup k tlmočeniu notového textu. prcdne
sová uniformita- tak to zvyknú byť európsky 
založeným človekom artikulované symptómy 
japonského interpretačného umenia. Pauša
lizovanie by vSak v prípade klaviristu Hiromi 
Okadu bolo omylom, zrejme i preto. že hu
dobná kultťrra Londýna. ktorý si zvolil za 
svoj druhý domov, podstatne - i keď asi nic v 
duchu kontinentálnej tradície - zcuropc izo
vala jeho i n terpretačný profil. Nic pritom na-
10ľko , aby sa stotožnil s jej ustálenými kon
venciami a manierami. Charakteristickou 
črtou intcrprct~čného poňatia prvého. bcet· 

hovcn kého programového bloku. ~a 'tal u 
Okadu prvok akejsi prcdncsovcj e legancie . 
ktorý v spojení s dominujúcou hrou .. na po
vrchu" pre~adzoval celkovú fahkoM' na úkor 
t radičného dramatizmu. Takto vymcla Beet
hovenova Sonata quasi una Fantasia cis mol 
op. 27. kde rcSpektovanic .. trojMupriového" 
tcmpového kontra~tu . potlač iac gradačnú 
krivku. nevymclo na úkor výrazovej homo
génnosti. Samozrejme. z hodnotiacich úvah 
netreba vylúč i i komorncj~iu a ku~tickú cha
rakteristiku klavíra Bóscndorfer (ktorú tak 
trefne definoval v bulletine Marián Lapš:.lll· 
ský). Podanie Sonáty op. JOl A dur z hfadis
ka tvorby tónu lepšie zodpovedalo hudobnej 
podstate diela. ako aj di~pozíc iám nástroja. 
Zaujímavo. avšak z pohfadu adekvátnosti 
sporne. vyznela impresionistická nc určito~i 
miesta s bodkovaným rytmom a tremolom 
ľavej ruky v 2. čast i . hoci dobové informácie 
o Bccthovcnovom nadmernom používaní 
pedálu v mene výrazu. môžu pripusti i viac al
ternatívny výklad . 

Ncskrývaný záujem vyvolali Mctópy 
op. 29 Karola Szymanowského, tvorba kiO· 
rého reprezentuje periódu tzv. pofského im
presionizmu . Tento programov}• klavírny 
cyklus predstavuje . na rozdiel ml Masiek. 
(aspori u nás) takmer neznámy titul. lludba 
navzdory svojej nápadncj prí~lu~nosti k de-

bus~yovsko-rave lovskému zvukovému obra
zu je originalnou výpoveďou. ~formulovanou 
na podklade autorových dojmov zo selinunt
skej archi tek túry. i nšpiračného prcdobrazu 
kompozície. Vo všetkých troch skladbách 
(Ostrov sirén, Calypso. Nausicaä) je zaují
mavá prítomnosť trilkového prvku. ktorý -
podobne ako u Skriabin,l - má silnú vnútor
nú analógiu so zložitou p~ychikou skladateľa . 
V danom prípade je otázne vyj adriť sa jed
noznačne k adekvátnosti a celkovej úrovni 
Okadovho výkonu . nakoľko niet viacnásob
nej posluchovcj ovcrcnosti tohto diela . Pred
bežne možno vy~oko vyzdvihnťrť ťrspcšné 
technické zvládnutie a celkovú oricm:.íciu v 
tejto zložitej kompozícii . 

V interpretácii Fryderyka Chopina vy~tú· 
pili na povrch Okadovc prednosti . ale i ~labi
ny. Moment hravosti a pianistickej elegancie 
poznačil atmosféru mazurick op. 56. v nok
turnách cis mol a Des dur. op. 27 sa za e v 
jemnom ~ml istom opare niekedy strácalu vý
razová hlbka a darmatizmus stredných die
lov. V podaní Polonézy op. 53 As du r bolo 
od prvého momentu jasné . že skladba svojím 

VÍI'l UOLn)'lll IÍ~/.tOI~i..)n\ nahOJDnl ii Odlli J'Il'· 

vy~ujc technické a vôbec telesné dispozície 
japonského klavirb tu . čo sa markantne pre
javilo najm~i v exponovaných akordických 
úsekoch. 

JURAJ POKORNÝ 

xxx 

25. a 26. januára. Ilja Zeljenka: Hudba pre 
Warchala; Jan Kŕtilel Vaňhal : Koncert pre 
violu a sláčikov$• orchester; Antonín Ovoŕák : 
Serenáda pre sláčikový orchester. Slovensk)• 
komorný orchester. Umelecký vedúci Bohdan 
Warchal. Sólista Lubomir Malý. 

Jubilantom zväčša ad rc~ujcmc ~lová oslav
né. povzbudivé. Vo svojej drobnej úvahe 
nad aboncmným vystúpením jubilujúceho 
Slovenského komorného orchestra a jeho ju
bi l ujťrccho umeleckého vedúceho Bohdana 
Warchala. sa všuk nemôžem oslobodi i od ne
príjemného dojmu z nevýraznej. nema\ Inej 
- neslancj produkcie. Slová určené jubilan
tom by rozhodne nemali byť falošné a úli~nc 
chlácholivé. preto sa verejne priznávam k to
mu. že na warchalovskom janu{lrovom veče

re som pociťoval stav blížiaci sa m1dc. Pýtal 
som sa sám seba. ako môžu byť ambície špič
kového telesa uspokojené nekonečným 

omieľaním toho btého repertoáru?! Vivaldi
ho Styri ročné obdobia v dôsledku nepriazni
vého zdravotného ~tuvu majstra Warchala sí
cc nezazneli . nahradila ich však ne menej 
sprofanovná Dvofákova Serenáda. ktorú 
mc v podaní SKO počuli toť nedávno. v 

rámci BHS. 
Hudba pre Warchala zasadila tvrdý úder 

môjmu presvedčeniu . že na čo Ilja Zeljenka 
siahne. to je vydarené a pôsobivé. Viem . že 
je 10 dielo tzv. príležitostné. no na verejnom 
koncerte predsa len reprezentuje sk ladat eľa
vu orientáciu . nuž a vzhľadom na iné Zcljcn
kove projekty je Hudba pre Warchala trošku 
lacná a prázdna. Preto ani kva litná inte rpre
tácia nepomohla. Sokom bol Vaňhalov Kon
cert pre violu a s láčiky. resp. nie samotný 
koncert. ktorý nesklamal moje predstavy o 
zručnosti starého majstra. ale interpretačná 
koncepcia Lubomíra Malého - hudobníka. 
ktorého si vážim a o to trpkejšie je moje ~kla
manie. Kadencie , ktoré umiestnil do dvoch 
rýchlych čast í by pristali skôr ncskorému 
Bcet hovenovi alebo Brahmsovi. Nechýbali 
mimotonálnc ako rdy. , a Iterácie . metroryt
mické posuny ... atď. Dnes. v čase prefcrova
nia autenticity vyznela Malého hra skôr ako 
zlá fntamorgána a prekonala jednoznačne aj 
koncepciu SKO. známu takí 10 úsil ím o .. re
nováciu'· in terpret ačných ideálov rokokovej. 
klasicistickej a barokovej hudby. Dospel som 
teda do štádia. kedy začín am uvažovať, v 
čom je príčina nepriaznivého dojmu z vy tú· 
penia warchalovcov. Technicky boli perfekt· 
ní ako inokedy. a predsa v ich hre veľa ab
sentovalo. Okrem dramaturgickej jednotvár
nosti IO je vari výrazová a názorová strnulo~ť, 
izolovanosť . Orchester. ktorý patril dlhú do
bu k famóznym propagátorom hudby 17. a 
18. st oročia zrazu najviac žiaril v až nezdravo 
sladkastej Dvoŕákovcj Serenáde .. ... Cas vše 
méní ... " vrave l básnik a pozícia Slovenského 
komorného orchestra jeho slová vhodne ar
gumentuje . 

IGOR JAVORSKÝ 

Poznámka: K pnému tohtoročnému 

koncertu (4. a S. januára cyklu A-8), na 
ktorom vystúpil súbor Musica aeterna, 
sa vrátime v naslechqúcom ~ísle. 

Red. 

Koncert s pre•••iérou 
V programe 2. koncertu pre Kruh priate

ľov SF D. premiérovo odznela Fantázia -
koncen pre 2 huslí a s láčikový orchester s 
tympánmi Víťazoslava Kubičku , Koncert pre 
husle a orchester O dur KV 218 a Symfónia 
KV Anh. 74a B dur W. A. Mozarta. Účinko
vala Cappella Istropolitana s gréckym diri
gentom Alexandrom Symeonidcsom. sólista
mi koncertu boli Anna a Quido Hôlblingovci 
a Juraj Cižmarovič. · 

Základné štrukturáln'e postupy Kubička
vej Fantázie- koncertu odkazujú na výrazný 
vplyv baroka, umocnený citátom vystupujú
cim vo funkcii idée fixe . Jeho prítomnosť v 
identickej a modifikovanej podobe prestupu
je celé dielo, koncipované na princípe con
certa grossa. Iniciálny motív B A C H je roz
vinutý do pôsobivej pozdnoromantickcj Jí. 
nie. ústiacej do chorálovej plochy. ktorej 
zvuková stránka osciluje medzi hedonizmom 
a askézou. Hlavný myšlienkový náboj s vý
razným dramatickým účinkom je situovaný v 
partoch sólových huslí, simultánne exponu
júcim identitu a antitézu. Sólistické vstupy sú 
uplatnené viac konccrtantnc. a čo je sympa
tické, bez náznakov a snahy preferovať vir
tuozitu. Konfliktné napätie vyrovnávajú or-

na ikonicitc bärokových modelov. Príl iš pa
tetickým dojmom pôsobiaca a časovo predi
menzovaná záverečná fáza kladby negatívne 
ovplyvnila pregnantnosť a jasnosť autorskej 
výpovede. V dobre zvládnutej interpretácii 
je potrebné zvlášť vyzdvihnúť perfektne ko
rešpondujúce sólistické duo Anny a Quida 
Hôlblingovcov. 

Sympaticky sa uviedol i huslista Juraj Ciž
marovič v Koncerte O dur KV 2 18 W. A . 
Mozarta. V súlade dirigentovým inte rpre
tačným poňatím, sólista akcentoval minuci
óznosť ozdoby, gracióznosť a prirodzený ob
lúk frázy. Zvlášť pôsobivá bola pomalá časť s 
pekným vibrátom nástroja v hlbokom regi
stri. Symfónia B dur vyznela na štandardnej 
úrovni. Dirigent sa sústredil predovšetkým 
na kresbu melodickej línie, bez výraznejšie
ho uplatnenia dynamických a tempových 
kon trastov jednotlivých častí. Sprievodný 
text koncertu pripravil a uvádzal Juraj Po
korný, u ktorého treba vyzdvihnúť potrebnú 
informačnú náplň a neformálne vystupova
nic . Z hľadi ska funkčnosti týchto vstupov do 
určitej miery absentoval prístupnejší text ku 
Kubičkovcj skladbe, ktorý by konkretizoval 
vlastnú hudobnú štruktlíru . 

Snímka: archív IIŽ 
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Kedysi mali koncerty vo veľkom evanje lic
kom kosto le na Panen~kcj ulici v Bratislave 
dl horočnú trad íciu , kto rá sa však , žiaľ. s nc
patrnými výnimkami. narušila pred vy e pol
storočím . Je preto potešiteľné. že vďaka poli· 
tickým zmenám možno opi1ť na ňu nadviazať . 
Priestranný chrá m s vynikajúcou akustikou 
je priam ideá lnym prie~torom pre hud<>bné 
produkcie. Na je ho využitie sa ako prvý pod
uja l Bratislavský chlapčenský zbor pod vede
n fm Magda lé ny Rovňákovej . ktorý sa 20. ja
nuára predstavil širokým repertoárom. sia ha
júcim od gregoriánskeho chorálu po súčas
nosť (M. Prac to rius. E. Co~etto . W. Boyce. 
J . Arcadc lt . J . Michna z Otradovic. J . Kam· 
pan u~-Vodr,anský. J . Haydn . C . Franck. 
G . F. Händel. P . Eben, B. Martinu, A . Dvo
i'ák. L . Bern~tci n . P . Bajan - T. Salva. 
J . S. Bach. Ch. Gounod . H . Schutz) . G rego
riánsky chorá l býva často (rskalfm i pre telesá 
špcdalizuj•ícc sa na jeho prednes, zaradenie 
spevu O ve re digna hostia na úvod programu 
však treba vyzdvihn úť a ko mimoriadne zá
služný d ramaturgický čin . obzvlášť keď berie
mc do úvahy skutočnosť , 1.c interpre tácia 
tohto druhu hudby nemá u nás žiadnu tradí
ciu . Bolo by rozhodne veľkým prfnosom. ke
by neostalo iha pri tomto ojedinelom poku
se. ale po dôkladnom štúdiu a prfpravc (vrá
tane teoretickej a j azykovej). kto ré si grcgo
rián~ky chorál vyžaduje . by nasledovali ďal
šic. 
Najpresvedčivejš ie výkony podali chlapci 

v Zbore mládencov z llä nde lovho orató ria 
Jud<g Makabejský a ll<IJmä v motete Sumite 

psalmum pre sóla, zbor a o rgan Heinricha 
Schiitza . Prekvapili jasné, dobre vedené hla
sy malých sólistov z radov zboru a predovšet· 
kým nadšený. až de tsky rozpustilý výkon ce
lého súboru . s akým sa poslucháč na koncert· 
nom pódiu obyčajne nestretáva . 

Napriek tomuto spontánnemu muzicfrova
niu . kto rým si teleso i dirigentka získali sym· 
patic obecenstva , nemôžem nespomenúť 
niekto ré nedostatky. týkajúce sa najmä 
dvoch úzko súvisiacich problé mov: dlžky 
a dramaturgie koncertu . Program ma l sfce 
logickú výstavbu. jeho prirodzená gradácia 
však bola štyrikrát prerušená - Nebcskými 
gavaliermi z Lutny českej J . Michnu z Ot ra· 
dovic. Franckovým Panis a ngclicus. výberom 
z Biblických piesní A . Dvofáka a Gounodo
vou Avc Ma(iou - skladbami, v kto rých do
stali samostatný priestor na prezentovanie 
traja študenti spevu z VSMU. resp . konze r
vatória. :2:iar. úroveň ich prednesu. s výnim
kou tenoristu Svätopluka Malachovského, 
nepresvedčila o oprávnenosti zaradenia uve
de ných skladieb do programu koncertu. Mal 
som pocit. že plnili funkciu a kýchsi .. vsuviek'' 
na umelé predlženie i tak už dosť ko ncentro
vaného programu - čo však je už ta kme r tra· 
dičný neduh zborových koncertov (NB re
cenzovaný koncert trval vyše 90 minút). Vy
nechaním zbytočných .. vsuvie k" by sa trvanie 
skr{l tilo na cca 60-70 minút. čím by bol vý
sledný dojem rozhodne menej rozpačitý. 
A ešte pripomienka k prfdavku , ktorý odznel 
po veľkom úspechu predvedenia spomínané
ho Schiitzovho moteta: prečo práve slávny 

Záber z koncertu Bratislavského chlapčenského zboru Snfmka I. Mlchallč 

a donekonečna omieľaný úvod záverečného 
zboru Beethove novej 9. ~ymfónie? cpo~k y

tujc vari hudobná literatú ra nc~počct né 

množstvo vhodnejších , menej ošúchaných 
nie úprav. ale o riginálnych ~kladieb'! 

T ieto pripomienky v ' iadnom prfpade ne
chcú znevážiť pekný a vyrovnaný 'ý kon 
chlapčenského zboru - naopak. Ak by sa d te 

poda rilo odstránil' d robné nedostatky. týka· 
júcc ~a a rtikulácie, intonácie a frázovania . 
ktoré však u malých spcváčikov môžu byť 
pôsobcné tré mou alebo veľkým nadšením. 

mohlo by sa te leso za rad il' medzi popredné 
svojho druhu. Predpoklndy nn to sú. 

A DRIAN RAJTE R 

Z koncertov v Bardejovských kúpel'och 
Profil hudobného diania východného Slo

venska výrazne fo rmuje aj konce rtný život 
v Bardcjov~kých Kúpeľoch . Za uplynulé dva 
mesiace sa u~kutočnili dva symfonické . päť 
komorných koncertov a jedenásť recitálov. 

Rcnlizáto rmi symfonických konce rtov bola 
Státna filhaŕmón ia Košice s d irigentom 
Richardom Z immerom. Program pr)<.!ho 
tvoriln predohra Nnšc Slove nskoM. Moyze· 
sa , Bardejovský kolonádny tanec J . Grcšáka. 
Slovanské tanec č . l. 8 a IO A . Dvoi·á ka 
a Obrázky z výstavy M. P. Musorgského. 
Voľba tohto diela nebola vzhľadom na špeci
fickosť kolonádne ho priesto ru šťastná. zanik
la potrebná farebnosť orchestrálne ho zvuku. 
Dramaturgiu druhého tvorila Predohra 
k SNP J . Podprockého, Symfonické fanfáry 
R . Sčcdrina n Symfónia č . 9 c mol op. 95 
Z nového sveta A . Dvofáka . 

Košické dychové trio (V. Klein-fagot . 
A . Trnová-flauta. J . Kle in-klarinet) patrí 
k oporám koncertného živo ta východoslo
venského regiónu. V programe okrem diel 
klasicil rnu (C. H . G raun : Dychové trio; 
F . X . Dušek: Parth ia in C; W. A . Mozart : 
Divertimento) uviedlo zaujímavú skladbu 
sovietskej skladate ľky T. Smirnovovej Malý 
triptych pre dychové nástroje . 
Hosťami nasledujúceho ko ncertu boli bra

tislavskí ume lci - Jozef Gurvai-nau ta, Silvia 
Virágová-mezzosoprán a Tatiana Lenková
klavír. 

Ko 11,1o rný súbor starej hudby Musa antiqua 
Slove niae s umeleckým vedúcim Vladimírom 
Rusóom siahol po tvorbe z obdobia Ars no
va . Clcnovia ovládajú hru na rôznych dobo· 
vých n{lstrojoch. Pri interpretácii hudobných 
pamiato k treba oce nil' snahu súboru po čo 
najverncjšej podobe skladieb. 

Clenovia talianske ho barokového súboru 
Accade mia roverctana di musici antica sú ab
solvent i vyso kých hudobných škôl s bohatou 
koncertnou praxou: S. Poaer-soprán, R . Poz-

Tí. kto rí mali možnosť v posledných ro
koch hodnotiť umelecký vývoj nášho violon
čclbtu J . Podhoranského . isto tne so záuj 
mom sledovali 17. januá ra v Moyzesovej sie
ni SF ďalšie stretnutie s týmto popredným 
slove nským umelcom. Vie me totiž, že má
lokto rý slovenský inte rpret prešie l v posled
ných rokoch takým prudkým kvalitatívnym 
vývojom a ko J . Podhoranský. Za spoluúča ti 
rakúskeho klaviristu Eugena Jakaba mali 
sme teda príležitosť v pravom slova zmysle 
vychutnať čaro komorné ho muzicírovania 
a sólistickej hry. Najskôr v Sonáte d mol op. 
40 pre violonče lo a klav ír D. Sostakoviča 
sme sledovali naprosto rovnocenný dialóg 
dvoch nástrojov. To večné oscilovanie medzi 
tragikou a tragikomikou. meditatívnosťou 
a klauniádou, slovom večným spochybňova
ním akejkoľvek j ednoznačnosti vo výraze 
a v duchovnom svete hudby. To večné . nepo
kojné vyh ľadávanie polarft j e a kýmsi démo
nickým čarovaním s hudbou. Pripomína trik 
s hudbou - no v skutočnosti tu ide o čosi ove
ra závažne j ie a rnlrovcrtnc i~ic . l inte roreti 

zer-zobcová a baroková priečna flauta , 
D . Lo Cicero-zobcová nauta . G. Nasillo-vio
lončclo a R. Vettori-spinet. Ansámbel do 
Bardejovských Kúpeľov priniesol diela 
B. Sammartiniho. A . Scarlatiho. G. Ph. Te
lcma nna a J . S. Bacha. Vzhľadom na uvede
né reálie očakávali sme prcsvedčivcjší pred
nes. 

K vydareným večerom patril koncert nau
tového kvarteta Quadrofonia z Holandska 
(Ch. van Geldcr. l. J ocrissen . A . van den 
Bercken) so sopranistkou l. Kapelle a klavi
ristkou G. de Best). 
Ďalším hosťom bol náS popredný umelec 

violista Milan Telecký. Do programu si vy
bral sonáty Rebeccy Clark, Ilju Zeljenku, 
Paula Hinde mitha a Jána Vaňhala. 
Violončelistom patrili dva koncerty. Zo 

Sovietskeho zväzu zavftal S. Sudzilovskij 
s klaviristkou l. Plo tnikovovou, kto rý doká
zal zaujať programom z diel J . Boismortiera 
(Sonáta G dur) . C. Francka (Sonáta A dur 
pre husle a klavír) . B. Martinu (Variácie na 
slovenskú té mu) a D . Sostakoviča (Soná· 
ta d mol). Slovenské interpretačné umenie 
reprezentoval mladý ume lec E ugen Prochác. 
vo vzájomnom inšpirujúcom dialógu s klavi
ristom Tomášom Gaálom v programe zosta
venom z die l A . Vivaldiho (Sonáta c mol). 
F. Chopina (Etuda C dur venovaná F . Lisz
tovi ) . A . Dvofáka (Polonéza A dur pre vio
lončelo a klavír) . C . Debussyho (Ohňostroj 
z Prelúdií) , l. Albé niza (Malagueňa). F. Lisz
ta (Mefistov valčík) a B. Martinú (Vari{•cie 
na Rossiniho té mu) . 

O hlásené vystúpenie Berlínskeho dycho· 
vého kvinte ta z NDR nahradilo gitarové duo 
Thomas Giinther a Frank H ill . Zaujali pro
gramom zostave ným z die l u nás menej uvá
dzaných skladateľov . ktoré však nedokázali 
naplniť primeraným interpretačným obsa
hom. 

Početnú skupinu tvorili klavírne recitály. 

takto chápali vychyľovanie výrazu. nepokoj
né a permanentné blúdenie nálad resp. i viac
významovosť, či nejcdnoznačnosť autorovho 
videnia sveta . 

Po Sostakovičovej duchovnej vízii sme sa 
opäť stre tli so známou Godárovou Sonátou 
na pamäť Viktora Sklovské ho - teda s hud
bou. ku ktorej sa už naša hudobná kritika 
viackrát vyjadrila. I po viacnásobnom počú
vaní a opätovnom prežívaní tohto monotc
mat ickčho sonátového príbehu nič nevy
prchalo z hudby. O d začiatku do konca drží 
Godár poslucháča v napätej pozornosti. 
prekvapujúc ho nepret ržite záplavou fanta· 
zijného bohatstva. J e to hudba , kto rá chce 
ohn:~7i { n:~ivn!'•tnrnl'i~( 

Sóli!.ta Státnej filharmónie Košice . ~lavirista 
Stanislav Zamborský predniesol Beethove
novu Sonátu Mc ačného svitu ci s mol op. 27. 
Chnpinovo Scherzo h mol. Schubertov Kla
vírn y kus . Lisztov Pctrarkov sonet č . 5. De
bus, yho klavírne prel(•diá a prídavok K. Sla· 
vického Toccatu pre klavír. Program po· 
tvrdil. lc Sta nislav Zamborský speje k no
vým interpretačným kvalitám. U mladého 
klavirbtu Petra Máté ho dominuje zatiaľ 
tcchnickti stránka prejavu. V konfrontácii 
s našimi klaviristami nepresvedčil hosť z Ta
lianska G . Prodi. A tak zo sľubovaného zá
žitku z d iel F. Schuberta (Sonáta a mol). 
F. Chopina (Balada g mol) . R. Schuman na 
(Sonáta fi~ mol . op. l l ) . a S. Rachmaninova 
(Prelúdium) sme sa netešili. Sťastncj šic vy
znelo hosťovanie rumunskej klaviristky Dany 
Bor an-Amiras s dielami R . Schumanna 
(Fantázia C dur op. 17) . F. Chopina (Scherzo 
cis mol) , J . Haydna (Sonáta D dur) a F. Lisz
ta (Sonáta h mol). Umelkyňa disponuje po· 
zoruhodnou technikou a vlastným zrelým po
hľadom na interpretované d ielo. 

Jlosť z Košíc - huslista Karol Petróczi 
s klaviristkou Annou Ličkovou už nie raz 
presvedčil kúpeľné publikum o svojom inter
pretačnom potenciáli. T reba ocenil' jeho štý· 
Jovo vytríbený prednes. Siahol po husľových 
sonátach W. A. Mozarta , G . F. Hä ndela . 
L. v. Beethove na a A . Dvoi'áka. Hu~li~ta 

Ewald Da neJ ponúko l husľové son:lty G . F. 
Hä ndela a C. Francka (A dur) . V druhej čas
ti večera milo prekvapil fagotista Peter Han
zel v úpravách Corc lliho husrovej sonáty C 
dur, Debussyho prelúdií (Ge nerál Lavíne . 
Minstra ls) a Variáciách na Pcrgolcs iho pie
seň O . Nussia . Pri klavíri sa vy~tricdal i 

V. Kellyová a Z . Poulov3. 
opranistka Magdalčna Blahušiaková 

a barytonista Pavol Mauré ry boli jediní zá
stupcovia vokálneho umenia . 

Sympatickou črtou koncertov bol nclvy-

pro,trcdníctvom te matického obrazu pove
dať o sebe čo možno najviac. Prežívam spolu 
s ňou stá le dotyky sme rujúce k hodnotám 
akoby skrytým. utaj eným. teda pohľad na 
veci neviditeľné. no pritom intenzívne poci
ťované a prcžívané. Pravda, márne by sme 
t ie to polohy hľadali bez takto nasme rované
ho Interpretačného vkladu. Vykresliť tento 
zvn(atornený svet Godá rovcj hudby ~ i vyža· 
duje chOlpnosf uvažoval nad hudbou a ve
dieť z ne j vyčíta t' najjemnejšie duchovné zá. 
chvevy. 

Druhá čast' programu patrila českeJ hudbe. 
D vorákovc Rondo g mol op. 94 a Klid č. 5 op. 
68 načrel i do sveta príťažlivej · 

Súbor Quadrofonia z Holandska 
Snfm.ka archfl' Hž 

čajnc hojný počet v programoch zriedkavo 
zaraďovaných die l. Zazneli tu takme r kom
pletné Debus~yho klavírne Prelúdi6. Franc
kova Sonáta A dur. Zástupcovia slovenské ho 
interpretačného umenia pripravili niele n via
cero výnimočných stre tnutí s hudbou. ale 
čestne obstáli i v medzinárodnej konfrontá· 
cii. Koncerty ~ú mode rované , no nic všetci 
moderáto ri pri~pe l i k naplne niu svoj ho po
slania . Nemožno vyjadriť ~pokojnosť ~o 
sprievodným ~lovom ku konce rtu ume lcov 
z NDR a Rumunska. Konce rty sa tc~ i li veľ
kej pozorno~t i k úpe ľných pacientov. Svedči
la o tom takme r vždy plm\ sála . 

SIL VIA FECSKOV Á 

hudby, kto rá tu dok:lže v plnej miere obna
žiť spontá nnu muzikalrtu a kantabilnost pre
javu. 

V Janáčkovej Pohádkc ná m inte rpreti na· 
sto lili polaritu dramatických i lyrických polôh 
hudby; núhle striedanie nálad v rámci odvíja
júcich '" rozprávkových príbehov. J e dobré, 
že k sim u sa tu dosta la drav:í impulzívnosť. 

vášnivosť , schopnosť navodil' na malých plo
chách prudké náladové preme ny. To j e v in
terpretácii Janáčkovej hudby vždy prfťažlivč 
a pútavé. · 

Záve r tohto mimoriadne náročného pro
gramu tvoriln Sonáta č. 3 pre violončelo 
a klavír B. Ma rtinu . Je to hudba plná če · 
kých hudobných intonácií i ma lebné ho ha r
monické ho pozadia . v kto rom sa stre táva cc
lá mnohorakoM' vplyvov. kto ré krášlia hudbu 
tohto veľkého majMra českej hudby. 

Stretnutie s J. Podhoranským a E. Jaka
bom bolo teda vskutku hodnotnou konfron· 
táciou pôsobive j d ramaturgie i interpreta~né
ho m · ~rrovstva . 
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Dvakrát z OPUS-u 
rr,deryk Chopin - Koncert pre klavfr a o rchester č. J e mol 
ep. ll 
IIIYir - Ida CernecU, Slovenská nlharmónia, Dirigent - Li-
wNek 
OPUS Stereo 9310 2099 

Skôr než dám z gramofónu zaznieť hudbe Chopina , p rista
vím sa na chviľu pri viLUálnom .,avize" - obálke s jej výtvar
ným ri~nfm (J. Linzboth). Pozerám na lyricky zahmlené zá
\ille ~tericlty sladl..obôfnych kvetov vlč ieho maku. Stači nepa
ll'llf krôčik a nevinná , no sugestivna snímka ma vydáva na po
Ipli v6beniu opiátových vizií , plynúcich z bezbrehým širavám 
JIOIIIIgických fantalmagórif... Chytám ~a však pevnejšieho 
bodu, reality, ktorá ma snáď zavedie k optike výtvarn ikovho 
videnia, s jeho väzbami a súvi los ťa mi. 

Zdá sa, te treba zvoliť ten správny uhol pohľadu -a nt1ka né 
vfzie sa zmenia na analóg1e a symbol, smerujúci k mnohoznač
ným romantickým zátišiam a vzletom hudby básnika k lavíra. 
l jeho dielo je vystavované pe rmanentným rizikám ,,posu
DO\'•, orientácii aj dezorientácií množstva výkladov. Tu tiež 
postati nepatrný krôčik a subtilna krása klav írnej poetiky sa 
roztrielti na beztvarú sladkastú drť ... Možno i preto má Chopi
DOYé hudba prísne limitovaný okruh in terpretačných .. atc li
tov". Plati tu veta o vera povolaných, ale mále vyvolených. 

Pri tejto nahrávke Chopinovho Koncenu c mol sa v ~ťast nej 
zhode názoru a pristupu stretli d irige nt Libor Pešek (so Slo
venskou filharmóniou) a klaviristka Ida Cernecká . Ich spolu
prica priniesla vydarený produkt, ktory, myslfm, móžu plne 
akceptova( aj prísni chopinovskí arbitri Ccrneckej ó lový part 
imponuje nesmiernou imaginatfvnosťou . Cit i ť tiež, že k tomu
to stupňu integrity dospela cieľavedome. krok za krokom . 
slektujúc z bohatej .,nálože" skúsenost i a konfro~ačných 
spektier. Napokon, najvýstižnejšie to dokáže demonšt rovať 

stredná, pomalá ča~ť (Romanca. Larghetto) tohto koncertu. (l 
ked to nic je čisie chopinovský .,vynález", l e štylistickú zdat
nosť a pravú tvár odhalí intc:rpret práve v pomalých častiach). 
V Chopinových melancholicky a vrúcne reliéfových kanulé
nach oblúkov sa únosnosť a pádnosť interpretačných kreácii 
ocid doslova pod d robnohľadom. Je to pohyb na o tri noža , 
rozvatovanie a dfrvkovanie na lekáre nských váhach. Stačí rni
nim41ny sklz, či rubá10ve .,laváhanir·• a celá roma nttcká 
ulflclltil<X( a neh a poézie padá do roviny nostalgických fantaz
JIII&Órif... A tak si o pakovane prehrávam Cerncckej Roman
cu. Snatim sa (bez náznaku zlomyseľnost i) nájsť prvok ka
lluOAte, detail neistoty, t1ebárs akcent na nepravom význa
movom bode. Nedostávam šancu. Tento rýdzi tvar ma dokáže 
zaova nadchnúť . Vďaka jasnozrivej hfbke ducha, ale aj daru -

porozumieť, dešifrovať a osobito komentovať utajený sve t 
hudby. Dve kraj né časti ( l. Allegro maestoso a 3. Rondo. Vi
vace) , kto ré som záme rne o bišla , tvoria vlastne le n elegantný, 
brila ntný rámec, rozohrávajúc epizódy virtuóznej zda tnosti. 
Aj v nich však počuť zreteľný názor, bez bagate lizovania i tých 
najnepatrnejších detailov, vytvárajúcich ko mpletný obraz 
Cho pina. 

Plat ňu odkladám k ,.výsadným" v mojej diskoté ke . Rada sa 
k nej vrátim. Vždy, keď sa mi zažiada počuť spievať " múdru" 
hudbu, siahnem po tomto Cho pinovi- odetom v ró be s dezé
nom sladkobôfnych vlčích makov ... 

LÝDIA OOHNALOV Á 

Romantické operné duetá 

V. Bellini : Norma, Kapulcti a Montckovia; G. Oonlzettl: Anna 
Bol ena. 
Oli vla Stappová - soprán 
Ida Kirilová - mezzosoprán 
Státna filharmónia Koolce, Peter Vronský - dirigent 
OPUS 9316 2047 Digital RecQrding 
Uskutočniť gramofónovú nahrávku z tak náročného b.clcan

tového repe rtoáru, a ký predstavujú málo h rané opery V . Bel
liniho aG. Donizett iho (v ktorom boli doma napr. Callasová 
a Sutherlandová- a niekoľko ich nasledovníčok)- s málo zná
mymi menami dirigenta a orchestra, bez vefkých interpretač-

. ných skúsenosti s týmto d ruhom hudby a - vsadiť iba na spe
vácke predpoklady, tomu sa hovori odvaha! Avšak risk môže 
byť aj zisko m. Lákavý g ramofónový t itul je na svete, môžeme 
si ho prehrávať, porovnávať a uvažovať. 

Repertoár tejto gramofónovej platne pozostáva z dvoch 
ukážok z o pe ry Norma, po jednej z o pery Anna Bolc na a Ka
puleti a ~ontekovia . Hoci p ri tejto priležitostí núka sa zamys
lieť nad osudmi tých to opier, nad ich úlohou v dejinách hudby, 
skúmať príčiny. prečo odišli z repertoárov o pe rných scén, 
eventuálne, prečo sa iba priležitostne uvádzajú , ale zato sú lá
kavými čís lami pre gramofónové pla tne, musi me ponechať te
raz stranou. Faktom je . že recenzovaná pl at ňa nám ponúka re
pertoár, dramaturgicky síce trochu jednostranný či jcdno
~trunný, ale iste nesmierne náročný, preds1avujúci svojim spô
sobom dva vrcholky v belcantovej speváckej ére. A tak je ne
~porné , že platňa vyvolá záujem , a le aj námietky či sklamania , 
alebo najskô r ľútosť nad nedotiahnutosťou j ej realizácie . 
Operný fanúšik bude zrovnávať so svetovými nahrávkami 
a o to viac bude kritickej ~{. T reba povedať, že výber intcrpre
tiek bo l bezpochyby zaujimavý, vhodný a zre jme sledova l aj 
určitý ume lecký i o bchodný záme r. Hlasy o boch speváčok vy-

Dvakrát z Pantonu 
1twe1 Stamlc: Kocertantná symfónia pre husle, violu a orches
llr Ddur 
Ja Kttitel Vaňhal : Koncert p re violu a orchester C dur 
Llbomlr Mal ý - husle, viola 
o..Hkov komorný orchester diriguje Milo~ Konvalinka 
PANTON 81 0849-1031 DigltaJ Recording 

Popn systematicke j činnost i vydávania účasncj hudby, z ča
su na ČiiS vydavateľstvo PANTON prekvapi p ravých diskofilov 
aj nejedným zaujímavým a umelecky vďačným dramaturgic
ktm počinom z mladšej či staršej histó rie hudby. Jednou z po
sledných pantonovských sn ímok, ktoré si plne zaslúžia označe
nie exkluZIVna nahrávka. patrí aj gramofónová platňa s diela
mi K. Stamica a J . K. Vaňha la. Kým Vanha lov violový kon
cert sa už uplatnil na konce rtných pódi:kh, Stamicova Koncer
tantná symtónia je novým. sviežim tó nom pre š1roké uplatne
nie. Karel Stamic. syn slávne ho 1ak ladatcľa mdlmhcim~kej 
lkoly vstrebal do svojej tvorby najcennejšie podnety živo ta 
hudobnej Európy. Rezencovaná skladba ho predstavuje v tom 
najlepšom svetle . ako maj~tra fo rmy. dobre ovládajúceho 
kncertantné principy sólových nástrojov i orchestra . Je to hud
ba plná živej a muzikantsky ~pontannej invencie. doko nale 
0\'Jjdajúca estetiku klasicizmu, pričom mnohé kompozičné 
probl~my rie~i svojsky, naj m;1 v oblasti sólujúcich nástrojov. 
Autor textu na gramofónovom obale konštatuje určitú o bme
dzenosť Stamicovho talentu a o tretej ča~t i hovorí . že je po
platná paríž~kemu do bovému fr ivolnému vku~u . Neviem . či 
autor textu skladbu počul . ale tretia časť je čis tý. klasi<!ký me
auet (bez akej koľve k známky .. parílskeJ dobovej frivolnosti") 
to je azda synonymum skôr ptc Offenbacha). Práve Stamicova 
hudba bola pre mňa radostným počúvan ím . Konccrtantná 
symfónia. myslím , plne ukazuje jeho neobyčaj ný talent i per
spektívu možností. l..eby sa jeho životný osud nebol uzavrel 
prR1l skoro. Je chvályhodným či nom Pantonu. že toto d ielo 
nahral na gramofónovú platňu , čím iste p rispeje 1.. u rči tej .. re
habilitácii" tohto sk ladate ľa i k jeho propagácii. Vstup te j to 
skladby na koncertné pódiá by bt~ objektívnejšie posúd il jej 
hodnoty. 

Lubomír Malý ožrvuje toto dielo dokona lým spô~obom - nc
napodobitefnou hrou na husliach i viole. čo patri k unikátnym 
strénkam v histórii našej diskografie . Perfektná technika . nád
herný tón bohatého. farebného spektra. pravá muzikalita a 
evidentné zanietenie pre to to die lo . poskytujú ozajstný poslu
c~Jjbky zážitol... 

ccllc nce. Dvorákov komorný orcheste r s dirigentom Milošom 
Konvalinkom vytvárajú spolu so sólistami kompaktný celok. 

•• • 

AC ADEMIA WIND QUINT ET 
Viktor Kalabls: Malá komorná hudba op. 27 
Otomar Kvkh: Kvintetláda 
Ilja Hurník: Dychové kvinteto č. 2 
J osef Ceremuga : 111. dychové kvinteto 
PANTON 81 0817-1131 Digital Recording 

Vydavateľstvo Ccské ho hudobného fondu PANTON, je 
dnes už prakticky jediným hudo bným vydavateľstvom , ktoré 
sa ústavne a systematicky venuje vydávaniu a nahrávaniu sú
časnej tvorby. Pravda , pod vplyvom dnešných spoločens.ko
·politických súvislostí bude zrejme aj táto skutočnosť prechá
dzať urči tými úvahami a modifikáciami. Zatiaľ je tu skutoč
nosť, že vďaka pantonovskej ed ícii súčasnej českej hudby, 
pro'itredníctvom notových ma teriálov a zvukových záznamov, 
bola to jedi nt:čná služba pre propagáciu českej tvorby doma 
i v za hraničí. Do akej mie ry bo la využ itá alebo zne užitá, ukáže 
čas, ak fa l..t zostáva faktom, že túto službu súčasná tvo rba stá
le potrebuje a azda aj bude naďalej potrebovať (žiaľ. naše slo
venské pomery existe ncia Pa ntonu príliš nevzrušovala) . 

Tento úvod nijako nesúvisí s recenzovanou platňou . využí
vam iba prileži to~ť nastoli ť pro blé m, ako rozhodujúci. p re 
blizku budúcno ťa osudy súčasnej tvorby vôbec. 

Dramaturgiá rcccnzovanej platne stava la predovšetkým na 
vynikajúcich i nterpretačných možnostiach dychového kvinteta 
Academia. Jedno tlivé die la výstižne profilujú svojich autorov 
a dokazujú, že nic sú to žiadne okrajové opusy, ale kompozí
cie vedome a pri sne rešpektujúce české tvorivé a interpretačné · 
tradície v tomto komornom žánri. Spoločným menovatefom 
gramofónovej platne nic je teda le n snaha reprezentovať šty
roch autorov širšieho generačného rozptylu ad hoc, ale pred
stavit' výber skladieb. kto ré v plnej miere rešpektuj ú a ovláda
jú náročné štylistické a zvukovo-technické možnosti dychové
ho kvinteta. Pravda. každý auto r tu zostáva sebou samým, so 
svojou poetikou , rukopisom a estetickým názorom. Nie je to 
hudba novátorská. ale synte tizujúca svetové i domáce podnety 
dne už tradičnej hudby. V tomto zmysle nie všetky skladby 
budú rovna ko rezonovať s poslucháčovým názorom , ale to je 
už osud všetkých dra maturgicky zmiešaných platní. 

Vailhalov violový koncert ~a oproti p redchádzajúcemu die-
Ju, ako aj v porovnaní s ostatnými podobnými skladbami. javí Plnohodno tný zážitok mi pripravila Malá komorná hud ba 
pmlsa len hodne akademicky. Van ha l dokonale ovládal kom- op. 27 Viktora Kalabisa. Hoci autor sprievodné ho textu vid í 
pozičn~ remeslo . no jeho invencia je málo osobitá. azda a2 c k- v Kalabisovcj skladbe určitú závislos( na Janáčkovi , myslim. 
Jektidy závislá na klasických vzoroch, kompoličný proces je te je to trochu omyl. l mi tačná technika a invenčná závis losť na 

tvárajú fa rebne mäkkú. harmonicky zosúladenú kombináciu 
a tvoria kompaktný prejav. K plne spokojné mu. alebo asp01i 
k adekvátnemu pred pokladu na splnenie špecifického inter
pretačného problému bo lo t reba voliť vhodnejší orchester 
a predovšetkým d irigenta (v neposlednom rade aj akustický 
priestor). A k už máme k dispozicii určitý hlasový kapitál. tak 
ho treba dôsledne ume lecky zúročiť a a k chceme s n ím vyjsť na 
cudzie trhy, tak a j náš produkt musi byť komplexne po rovna
teľný s už dosiahnutými výsledkami zahraničného gramofóno
vého trhu. Ako som už konštatoval, obe speváčky majú všetky 
predpoklady splniť a zvládnuť vybraný repertoár. Pre jeho rea
lizáciu je však rozhodujúcou silou dirigent , dokonale ovláda
júci finesy be lcantove j techniky , frázovania. tc mJJových nuan
sí , dynamických kontrastov, me lodických ozdôb. figúr. dýcha
nia etc. V tomto sme re je dirigentovo poi\atie veľmi strohé. 
neakceptuje alebo neovláda špeci fiká danej hudobnej li lcratú
ry a interpretačných tradícií tohto dnrhu opernej hudby. A tie 
tre ba v tomto prípade, ako aj v budúcnosti. p lne rešpektovať. 
Veď vďaka dôkladnému poznaniu die la, a utora i speváckych 
špecifík a správnej vofby orchestra a dirigenta, vyšla už z diel
ne OPUS-u nejedna vydarená a umelecky cenná operná na
hrávka. Tento raz na škodu veci . vzhľadom na zvláštnosť, ná
ročnosť a atraktivnosť titulu , šanca nebola plne využitá. 

Katrcl Sto.nic 
Sinfcmio (;mlccrtont~· 

l n l) nwjur 
ti•r \ lolin auul \ l nl u 

Jon Kititcl \ ai•hol 
C unccrtu in C mttjo r 

fhr \ 'iulo ~tnd Orehc~tn1 

l..uho mír Mulj· 
lh un• k t:h11mhcr ()~·h;,~tne 

:\lilo1~ h.1'"'"1inl.o1 

MARIÁN JURfK 
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sostne ind ividuálna, živá hudba, bytostne zakorenená v domá
cej národnej tradícii . je to úprimná skl ada1cľská výpoveď. Jej 
h lavné devízy sú svieža inve ncia a brilantná inšt rumentácia . 

Individuálny ru kopis nezapri e ani Dychové kvinreto Ilj u 
Hurníka. Partitúra je prežiare ná príznačným rudimentárnym 
spontánnym muzikantstvom, jasom a nápad itosťou . Opiiť bri 
lantne napísaná partitúra. 

Kvintc tiáda O tomara Kvčcha ma okrem technickej . reme
selne j zdatnosti prťliš nenadchla . Chce byi hudbou komunika
tívnou. chýba jej však hlbšia výrazová a osobitft myšlienka. 

Josef Ceremuga v Treťom dychovom kvi ntete predstavil šír
ku svojich kompozičných ambícii: nič ncprcdsticrajúc, h lási sa 
ku klasikom hudby 20. storočia. Je to skladba uchopená viac 
racionálne ako emocionálne, skomponovaná je však tiež s ver
kým porozumením a znalosťou interpretačných možno~t í ko
morného dychového súbont . Azda najväčším kladom gramo
nahrávky je skvelý technický i muzikantský výkon dychovčho 
kvinte ta A cademia . Dobrá zvuková réžia i akustika, vytvorili 
rozhodujúci predpoklad pre p lastické vyzdvihnu tie bohatej 
zvukovej škály súboru. 

stereotypný. Je to však predovšetkým prf le2itosť pre fo lklórnych zdrojoch nemusí byť za každých okolností závis-
~--------~~------~~~~~~~~~~~WLWU~~~illruQct~&@~~~~~~~~.~----------~----------------~MARIÁN JURfK 



~ Taliansko- zem turistických tradícií sa snaží prilákať nových hostí nielen prí-

Niektoré z festivalov a hudobných akcií sú 
už svetu dobre známe: Verona, Pesaro (ro
disko G ioacchina Rossiniho). Svoje hudobné 
festivaly majú ale i. iné , často menej známe 
mestá: Maccrata, Martina Franca. Ravenna , 
Flo rencia, Como . Spolcto a ďalš ie. V tejto 
horúčke nezaostala ani Bergamo, rodné mes· 
to Gaeta na Donizettiho, v kto rom založili 
festival pod názvom Donizctti a jeho doba , v 
rámci ktorého okre m opier majstra uvádzajú 
i symfonickú hudbu jeho súčasníkov. 

V poslednej ôsmej edícii festivalu na jeseň 
minulého roku uviedli dve skladatcrove ope
ry: Mariu Stuartovú a dnes už takmer nezná
me dielo Alžbeta na hrade Kc nilworth. Túto 
operu skomponoval Donizetti v Neapoli v ro
ku 1829, kde mala i ne úspešnú premiéru , a 
tak pomaly upadla do zabudnutia. 

Libreto k opere napísal Leone Tottola 
podľa románu Walte ra Scotta. Bolo to prvý 
raz, čo Donizetti siahol po námete z anglic
kých dejín, i keď jedinou skutočnou historic
kou postavou je tu kráľovná Alžbeta a jej mi
lenec Leiccste r. (Neskôr sa Donizetti k po
dobným náme tom vrátil v svoj ich operách 
takzvaného tudorovského cyklu.) 

Donizetti ope ru skomponoval k príležitos
ti narodenín kráľovnej Márie lzabelly, man
želky Františka 1. , a tak i konanie hlavnej hr· 
dinky, kráľovnej Alžbety, muselo byť dôstoj
né a vladárske. l po hudobnej stránke zame
ral pozornosť predovšetkým na túto postavu 
a jej spevácku protipartne rku Le icestrovú 
manže lku Améliu. Obc obdaril pre krásnymi 
á riami , ktoré vyžadujú vysokú spevácku vir
tuozitu a majstrovstvo bel canta. Vcrmi za
ujímavý hudobný mome nt tvorí záverečná 
ária Amélie , v kto rej spomína na šťastné 

rodnými krásamJ, ale i svojou hudobnou minulosťou. Existujú a neustále vznika
jú nové hudobné festivaly a hudobné súťaže a takmer každé väBie mesto má i svo
ju opernú sezónu. Každé miesto, ktoré je rodiskom alebo bolo pôsobiskom nie
ktorého z významných hudobníkov, sa snaží organizovať kultúrne podujatia, kto
ré ml\iú vniesť do povedomia verejnosti jeho meno, prilákať nových návštevníkov 
a v neposlednej miere i ~if ekonomické prínosy. 

Donizetti v Bergame 
chvíle prežité s Leicestrom: na podči a rknutie 
jej zúfalstva použil Donizcui v o rchestri 
zvláštny hudobný nástroj - glassha rmoniku . 
kto rú chcel využiť aj v árii šialenstva v opere 
Lucia di Lammc rmoor, ale nakoniec použil 
flautu. (Sklenemí harmonika je muzeálny ná
stroj , radiaci sa medzi bicie nástroje čeľade 
krištalofonných , t.j . vyrobených zo skla. J ej 
jednoduchšiu formu - obdobu paličkovej 

zvonkohry- zaradil C. Orff do inštrumentára 
svojho Schulwerku. - pozn . red.). Postava 
Lc icestra vyznieva v opere dosť pasívne. a le i 
on má svoj vokálny význam a postava War
neya je zobrazením záporného hrdinu. Je ho 
všetky charakterové odtiene Donizett i pôso
bivo vyjadruje i po hudobnej strá nke. 

Ak máme hovoriť o speváckom obsadení 
týchto postáv, dá sa jednoznačne povedal'. že 
bolo vynikaj úce. Pre nás je iste zaujímavé, 
že v speváckom kvartete hlavných účinkujú
cich sa zaskvel i sólista ope ry SND tenorista 
Jozef Kundlá k, predstaviteľ hlavnej mužskej 
ro le grófa Leicestra . J e to náročný spevácky 
part , ktorý ihneď po odznetí predohry v 
prvom dejstve má veľký recitatív a krkolom
nú áriu . ďalej niekoľko duetov a tcrcetov. Jo
zef Kundlák zvládol svojho Leicestra po spe
váckej strá nke technicky isto a he recky pre
svedčivo . Vynikajúco tvaroval slabošský a 
ne rozhodný charakter svojho hrdinu po hla
sovej stránke krásnymi piánami a po herec-

kej zvýrazňovaním \ trachu z pripravovaného 
činu . stricdaného ~ taj nou túžbou po moci. 
Postava Leicestra. i keď sa nemôže stať re
pertoárovým čís lom (vzhfadom na to. že 
opera sa prak ticky ne uvádza). je nepochybne 
pr! nosom a zdrojom skúscnm tí v Kundl:íko
vej speváckej medziná rodnej 1-..ariérc. 

Predstavitcl'ka titulnej role. sopranistka 
Ma riella Dcvia, patrí popri zbožňovanej Mi
rcllc Freniovcj medzi to naj lepšie. čo môže 
taliansky soprá nový .. trh" ponú knut' talian· 
skym a zahraničným operným scénam. l keď' 
nic je širokej ve re jnosti tak známa. a l-..o jej 
kolcgyr,a , v operných kruhoch sa dohre Lapí
sala vynikajúcou inte rpretáciou Júlie v Belli
niho opere Capulcui a Montecchi na ~cénc 
milánske j La Scaly pod umeleckým veden ím 
jej šéfdirigenta Riccarda Mutiho. (Bol to je
den z najväčších umeleckých zážitkov vtedaj
šej opernej sezóny.) Tak, ako vedela vyhral' 
jemnú a dievčenskú Júliu, vyspievať náročné 
koloratúry. dala noblesu a dôstojnoM' i Alž
bete. kto rej spevácky part je plný úskalia. 
Mariclla Dcvia ho zvládla vynikajúcim spô
sobom. Očari la krásnymi legátami i perfekt· 
nými výškami. 

Jej prot ihráčka v strperení o Leiccstc rovú 
lásku , Amé lia . z hľadiska zvládnutia vokál· 
neho partu nezaosta la za kráľovnou A lžbe
tou . Inte rpretovala ju Dc nia Mazzola a divá-

~veretná scéna z opery; Druhá zfava: D. Mazzala -Amélia, tretí zľava J . Kundlák- Leices
ter, stojaca: Marieta Deviu - Alfbeta, druhý sprava: Barry Anderson - Wamcy. 

Snímka: M. Buscarino 

Jozef Kundlák ako Leiccstcr 
Snimka: M. Buscarino 

kov si získala naj mä ci tli vým prednesom ~po
mínanej záverečnej árie v sprievode glass
-harmoniky. kto rá jej vyniesla búrlivé ová
cie. 

Posledný zo speváckeho kvarte ta , ba ryto· 
nista Barry Anderson (Austrálčan žijúci už 
viac rokov v Taliansku) , bol v ro li Wa rneya 
príjemným pre kvapením. Je ho hla~ je sku
točný barytón . krásne ho sýte ho zafarbe nia . 
výraznej intenzity a pekného frázovania . Je
ho postava Warncya je vysoko dra matická , 
výrazne pro tikladná k postave Lc iccstra. 

O svedomité hudobné naštudovanie sa za· 
slúžil dirigent Jan Latham Koenig. avšak bez 
väčšieho umelecké ho zanietenia. Miestami 
viedol o rchester v prílišnej zvukovej inte nzi
te na úkor spevákov. Réžia Lore nza Marian i· 
ho nepriniesla nič nového- bola skôr aranžo
vaním scénických akcií. A holo to hádam i 
lepšie . ako zbytočné experimentovanie. pre· 
tože Donizett iho opera je ope rou bel can ta . a 
tak sa náv~tcvníci predstavenia mohli v po
koji pokochal' v skutočne krásnom spievaní. 
Oveľa zaujímavejšie bolo scénické riešenie 
Wiliama O rlandiho. Na malej ploche Doni
ze ttiho divadla. prak ticky niekoľkými pohy
blivými stfpmi a schodmi -vyriešil at mo féru 
stredovekého hradu (hádam za najpô~ohivcj
~iu scénu možno považovai jeden ohromný 
stfp na scéne. obtočcný rozbitými schodmi , 
symbolizujúcimi hradnú vežu). 

Celkovo možno hodnotil' predstavenie 
opery Alžbeta na hrade Kcnilwort h ako vy
da.renú inscenáciu. ktorou bcrgamský festival 
pn spcl k roz~frcniu znalosti ~udobnej tvo rby 
SVOJho rodáka Gacw na Donizett iho. 

ANNA PODOLSKÁ 
MILÁNO 

Vitaj, Európa, európsky don1! 
Umenie je tou duchovnou aktivitou člove

ka, ktorá dokáže hádam najvýraznejšie niesť 
nie le n posolstvá tej-kto re j doby, ale i osten· 
tatfvne plniť úlohu pamäti rudstva . v tomto 
zmysle sa stáva médiom sprostredkujúcim či 
oživujúcim najmä tie hodnoty, ktoré sa z hľa
diska našich prinajmenej dvctis ícročných de
jín javia večné. 

,. ... Napokon som si za predlohu vybral po
viedku O scara Wildea Cantcrvill~ké strašidlo. 
Videlo sa mi , že príbeh neúspešného ducha , 
ktorého čary si nik nevšíma , je vlastne prfbe
hom všetkých duchovných hodnôt v novodo
bom prematerializovanom svete ." - píše v 
krákej ano tácii k pôvodnému muzikálu Can· 
tervillské strašidlo jeho libretista Paro Smo
lík . V rozpracovan! príbehu však nezostáva 
iba pri tomto základnom východisku (u Wil
dea je to návrat k pôvod ným hodnotám skrze 
lásku ), ale príbeh aktualizuje na naše (vý
chodoeurópske) pome ry a hradá príčiny da
ného stavu (t.j . úpadku ducha). A čo je naj
dôležitejšie, úspešne ich nachádza. šikovne 
predostiera divákovi a tým posúva divadlo 
neraz do tva ru frašky či politickej satiry. 
V tomto zmysle sa Wildeov Mr. Hi ran B. 
Otis, vyslanec Spojen).och štátov mení na 
Smolfkovho Američana ruské ho pôvodu Iva
na Otisa , ktorý pri plnom využíva ní nado
budnurvch hmotnvch ~ r l-ll knv <n <n:.tí rtA<INI-

ne regulovať ideovú čis totu názorov svoj ich 
štyroch det í. zo syna Washingtona, u Wildea 
presvcdčeného republikána . sa tá va Naj 
milší syn - bezduchý nositeľ žiadanej ideoló
gie a po lušný nástroj v o tcových rukách, aby 
v závere bleskovo obrátil kabát , čistidlo -
Pinkertonov odfarbovač škvŕn - dokonale 
,.pôsobí" pod názvom Východná žiara, atď. 
Divák sa baví , za slová dosadzuje vlastné vý
znamy (v závislosti od osobných skúseností a 
intenzite nedávno prežitých udalostf) , atmo
sféra v hľadisku Divadelného štúdia VSMU v 
Redute je miestami až rozpustilá . A pritom 
datujúc od prvotného nápadu - ide o dielo 
te mer rok staré! Nesprávne by bolo však do
mnieval' sa , že táto skutočnosť skracuje jeho 
životnosť. Naopak ! - veď udalosti štyridsia
tich rokov - ako nám znovu pripomína pa
mäť ľudstva- neboli v histó rii ničím novým a 
zrejme ani poslednými svojho druhu. 

Z libretistových spolupracovníkov okrem 
autoriek piesní. S. Smolíkovej a M. Kozclo
vej . treba na prvom mies.te spomenúť autora 
hudby a dirigenta predstavení Ruda Gcriho. 
kto rý aktívne využil svoje dlhoročné skúse
nosti z oblasti hudobné ho d ivadla . Okre m 
scénicke j hudby navodzujúccj atmosféru de
ja a scelujúcu dielo , sa prezentoval v pies
ňach , z ktorých prinajmenšom dve a môžu 
7:1r~rtit' rnn rt..,; """.., i(, ~ 1"u6 h : ••• "... , . ....... t ~ ' 

proveniencie (ústredná pieseií Vitaj , E uró
pa, e urópsky dom a duet ujo Ander, Ander
sen). Skladater sa nevyhýbal ani účelným ci
táciám, v značnej miere sa nechal inšpiroval' 
,.overe nými hodnotami '·, kto ré prezen toval 
vo fo rme vlastného melodického nápadu, 
me nej vydarené boli niektoré harmonické 
prechody pri zme nách charakteru či nálady 
piesne (napr. piesne Najmilšieho syna). Cel
kový inscenačný tvar bol však účinný: auto r 
scény S. Bolcbruch využil rokokové prostre
die pric toru d ivadla (vrátane hľadbka) ako 
hraciu plochu. pre zadnú časť javiska vytvoril 
viacúčelovú kulisu (knižnica. resp. pracovňa , 
spálňa, záhrada), pričom jej premeny a do
pf•ianie nerušili priebeh deja. Do obrazu ži
vota O tisovcov vhodne zapadli kostýmy 
K. Bielikovej , evokujúce život pred pol sto· 
ročím (okre m joggingového dresu pani Oti· 
sovej vo vydarenom spevácko-tanečnom 

čís le}. Hádam najvyššie ocenenie si však za
slúži práca režiséra P. molíka v ~pol u práci s 
choreogra fkou A. Sedlačkovou. Naprie k to· 
mu , že nic v~etky spevácke. herecké či taneč
né výkony boli na rovnako dobrej úrovni , 
skrze poslucháčov operné ho spevu vytvorili 
plnokrvné hudobné divadlo, v rámci ktorého 
nejedna rozohratá scéna dosahovala profe
sionálnu úroveň (napr. ~pomenuté číslo 
P Oti~nvri f;:rf.n"l ~n.-,03~vv';•\ • ·.o..-.~ .... l I"\. ! 

~a. kolckt!vna scéna spojená s ústrednou· 
piesňou a iné). Na tomto mic~tc mi nedá ne
menoval' všetkých účinkujúcich študentov: 
R. Paulfnyho (Strašidlo a lord Cantcrvillc). 
M. Malachovského (1. Otis), M . Cabana 
(Najmilší syn). Z. Furmančokovú (Virginia) . 
M. Martincovú , L. Bolcbruchovú a A. Du
dášovú (dvojčatá C:uki a Charlie), E. Gara· 
jovú (komorná Umncyová) a napokon 
S. Sklovskú . ktorá v úlohe P. Otisovej svojou 
všestrannou suverenitou priam excelovala. 
Na dobrom priebehu predstavenia majú po
diel i Rozprávač R. Fedor. klaviristka F. Ma
zanovská. celý rad spolupracovn!kov i peda
gógov VSMU. 

Prít'ažlivá podoba januárových Fragmen
tov 89/90 (už tradičná forma prczentovania 
scmcstrá lnych prác poslucháčov katedry 
operného a koncertné ho ~pcvu VSMU) 
okrem dobrého pocitu u diváka - napriek 
spomenut ým i nie ktorým nespomenutým ne
dostatkom - (znovu) nastoľuje i niekto ré 
o tázky: napr. ako sa bude v budúcnosti vy
užívať potenciá l mladých tvorcov, ako obja
vil' a o.liv i ť .. ncopcrný" talent niektorých 
adeptov ~pevu a využit' ho pri obrode hudob
ného divadla u nás. atď . Zdá sa, že iba štyri 
predstavenia určite nic ľa hko naštudované ho 
d ie la nebudú tou najprewedčivejšou odpo
vPffn u 



s~a®e®t® ·K jubileu Štefánie Hulmanovej 
• m. NOVOROČNÝ KONCERT. 17. januára 1990 sa v Ban-
Md Bystrid konal VU. novoročný koncert po prvýkrát v pre- . Stefánia Hulmanová. sopranistka veľm i krásneho. p rirod ze- Vojfi·ovú z rovnomernej Paue rovej opery. Účinkovala však 
krúnyela priestoroch Kapitulského kostola, na ktorom ul ne tvoreného hlasu s kovovým leskom a farbisťou . prišla do i v Mozartových. Verdi ho a Puccini ho d ielach. kde napr íklad 
tradične l')'Stúpllo Trámičkovo kvarteto. Súbor sa prezento- Slovenského národného divadla už po dlhšom umeleckom..pô- Toscu spievala celé jedno desaťročie. 

f11 presvedčh·ou a brilantnou interpretáciou dvoch novona- sobení. ';' krátko n; čase sa s~a l a hlavnou ~redst~viteľkou p re- Stefánia Hulmanová. tohoročná jubil antka. patrila k naj-
itlldoV~U~ých diel: Sláčikového kvarteta B dur, Loveckého, KV dovšetkym. ľudovych o p.ernych post á~. ktoré l ~te rpretovala obľúbenejším bratislavským operným umelkynia m. a 10 nielen 
458 W. A. Mozarta a Sláčikového kvarteta G dur op. 106 s neobyčaJnOu presvedčivosťou. Prešla rozmamtou o pernou . . 1 · 1 d o t é r dské vl ·tst nosti Niet 
A.lh'ofáka. . S . . . pre svoje ume me. a e 1 pre 10 n n u , . 

tv~rbou . čeSs~.ou . ls lokve~skKou kl svetKov~uň. po~Beňme Bas~oň.dJeJ snáď takého z jej b lízkych . kto by ju ne mal rád. A to je v živo-
Sympaticki umelci, ktorí účlnluqú od roku 1.988 v trochu Mtle nu v vatop u ov1. at u z ru t avy 1 ega aJaZI a. . ľká žd 1 tná devíza 

pozmenenom zloženf - A. Jablokov (po odchode primária Milku z Jura J ánošíka. Smetanovu Marienku. Helenu z Ho- te ISte ve a v Y Pa '· 
Vbldlmfra Kováta), V. Zavadlll'k, A. Gal aJ. Jufik- sa stretli lo ub kovej Rod iny. Ha nk u v Psohlavcoch . či napo ko n Z uzanu 
po koncerte s publikom na bezprostrednej besede, na ktorej 

JK 

rozprávali o svojej činnosti v predchádZ!ijúcom l'Oku. Mimo 
lllkj vlasti účinkovalo Trávničkovo kvarteto s ú~hom 
, ~elsku, Rakúsku, Holandsku, SRN, NDR a Svlijčlar
slul, kde nlijčastej§le interpretovali diela B. Smetanu, A. Dvo
Nka a L Janáčka. Okrem .nich tvoria dramaturgiu Ich pro
IJ'8DIOV nlijmil kvartetá W. A. Mozarta, L van Beethovena, 
J. Haydna a F. Schuberta. · E. B. 
• Z JANUÁROVÝCH KONCERTOV SrÁTNEJ FnHAR
MÓNIE KO~ICE. Prvé januárové novoročné koncerty tradlč
ae zostavtije orchester z diel kráľa valčfkov, Johanna Straus
sa ml. ut druhý rok Ich dirigoval hosť z Rakúska - Konstan
tin Schenk, spoluúčlnkovall sopranistka Mária Andndova
aová a tenorista Ján Konstanty. Na koncertoch 4. a 7. januára 
predniesli árie z operety Cigánsky barón, z bohatej tvorby 
J. Straussa ml. zaradila dramaturgia známe valčfky, polky, 
predohru k operete Netopler a ďal§le skladby. Ako prídavok, 
na vel'kú radosť obecenstva, zaznel valčfk Na krásnom mod
rom Dunlijl a Radeckého pochod. Novoročné koncerty, ktoré 
sa tdla vefkej obľube kotického obecenstva, uvádzala hlása
lel'ka kotlckej televízie Allbeta ~bová. 

Januárový koncert pre Hudobnú mládež ll. januára mal 
niekoľko dramaturgických zmien. Sólistom koncertu bol 
mladý slovenský klavirista, profesor kotlckého konzervatória 
Peter Máté, ktorý predniesol 3. klavfrny koncert c mol op. 37 
Ludwiga van Beethovena. Pod vedenfm dirigenta Róberta 
Stankovského zaznel dte výber z Baletnej suity Luskáčik Pe
Ira lfjlča ČlijkoVského a tri časti zo 4. symfónie d mol; Dra
matickej, op. 95 Antona Grigorieviča Rubinstelna. Žiaľ, na 
podujatf sa mládež zúčastnila len v malom počte. 

V rámci komorných pondelkov, kde sa prezenhqú väčtlnou 
kotlckf umelci, vystúpila 22. januára čemballstka Mária Dra
fecká s dielami Stanislava Jelínka - 3 časti z Invencii č. S, 
Dletricha Buxtehudeho - Suita e mol Bux WV 237, Georga 
Plalllppa Telemanna- Fantázia e mol a Francolsa Couperina 
-Jedenásta suita In C, v ďaltej časti koncertu sa ·predstavil 
violončelista, profesor kotického konzervatória, Milan Čer
'tnák, a~pirant leningradského konzervatória. V jeho podanf · 
WDela Suita G dur pre violončelo sólo BWV 1007 Johanna 
Scbasliana Bacha, Sonáta e mol pre violončelo a čembalo An
IODia Vivaldiho a La folia pre violončelo a čembalo Marina 
Maraisa. Čembalový part predniesla profesorka kotlckého 
koazenalória Mária Lenková. 

Pofský organista Józef Serafin, dobre známy kotlckému 
obecenstvu, l')'Stúpll na dvoch koncertoch v rámci Medzlná
rodaého organového festivalu. Seraffn je propagátorom poľ
skej organovej literatúry a ~ na svojom koncerte IS. januára 
, Dome umenia predniesol Improvizácie op. 38 Mleczyslava 
Sarzynského a Vitrále súčasného poľského skladateľa Ma
riana Sawu. Na spomfnanom pod!Qatf Interpretoval dte Fan
táziu a fúgu a mol BWV 542 Johanna Sebastlana Bacha a die
la francúzskeho skladateľa, ktorý mladý zahynul 'počas dru-
llej svetovej vojny, Jehana Alaina. Z jeho tvorby zazneli Tri 
dlorály, Dve fantázie, Postlúdlum a Tri tance. 

Kotlcké dychové trio (Alena Trnová- Oauta, Július Klein-· 
klarinet a Vladislav Klein - fagot) vystúpilo koncom mlnulé
lao roka s úspechom v dvoch holandských mestách: v Elsloo 
(14. ll.) a Schoonhovene (3. U .). Na koncertoch odzneli diela 
C. Grauna, Devienna, J . 1\fyslivečka, W. A. Mozarta, T. Smir
amovej a slovenských skladatefov Iris Szeghyovej a Norberta 
Bodnára. O Kotlcké dychové trlo prejavil záujem lij holand
ský rozhlas, ktorý nahral niekoľko skladieb z jeho reperto
áru. -Ja-

l STuDENTI V~MU NA KONZERVATÓRIU P. l. ČAJ
KOVSKÍ:HO V KYJEVE. Koncom októbra minulého roku sa 
dmt ~tudentov Hudobnej fakulty V~MU pod vedením doc. 
A. ~tákovej zúčastnilo na bezdevfzovej výmennej praxi 
'družobnom Konzervatóriu P. I. Člijkovského v Kyjeve. V~ 
jo11111é stretnutia žiakov drulobných §kôl v Bratislave a v Ky
jeve majú ul diMiu tradfclu a kon~ú sa kaldoročne. Vedenie 
k)jevskej §koly pripravilo pre §tudentov pestrý a bohatý pro
lfllll, v ktorom boli zahrnuté nádtevy koncertov a divadel
aýda predstavení, náčuvy na vyučovanf hlavných predmetov, 
exkurzie mesia a dve koncertné vystúpenia natlch posluchá
rov. Aktívne náčuvy na hodinách hlavných predmetov poskyt
n ltudentom V~MU možnosť l'Zlijomnej konfrontácie vyučo
nldeho systému i dosiahnutých výsledkov. Prvý z dvoch kon
eertov ndlch poslucháčov 5@1 uskutočnil v Malej sále kyjev
skílto konzervatória a bol určený pedagógom a §tudentom 
tejto lkoly. Predstavili sa na ňom S. Grznárová, R. Kohoutek 
-klam, K. Bibzová - gitara, T. Heinz - hoboj, A. Obornfk -
lnlsle, M. Motýf - pozauna, M. Martincová a Z. Vongrey -
spev. Druhý koncert sa konal na Desaťročnej Internátnej 
lllole pre hudobne, výtvarne a tanečne nadané deti. 

K. K. 

Pohľad za festivalom OOD~ nm~®rr>DlJDDDD@ 
Sviato k spevu 12. a 13. januára 1990 prišlo do vranovského 

Do mu ku ltúry pozdraviť sedem našich a dva hosťuj úce zbory. 
hostia z družobného súboru z Cottbusu v NDR a zborjmastri 
z celého Slovenska. Prvý fes tivalový koncert patril detským 
zbo ro m O zvenka, Srdiečko. Dievčenskému speváckemu zbo
ru pri zS Be rno lákovo, Detské mu speváckemu zboru pri Ľ.SU 
a Slniečku z Bratislavy. Druhý ko ncert o tvorila domáca Ozve
na, znovu vystúpilo Sln iečko, po p rvýkrát sa na festivale zú
častnil Robotnícky spevácky zbor Slovenska a nechýbal ani 
Spevácky zbo r učiteľov vranovského okresu . Slávnostným vy
vrcho le ním tohto sviatočného večera bol p rogram hosťujúceho 
zboru Collegium Technicum z Košfc. Po prvýkrát po vedením· 
Evy Zacha rovej sme počuli náročné zborové kompozície. kto
ré boli odme nené ceno u a diplomom za naj lepšiu inte rp retáciu 
skladieb slovenského auto ra, udele nými k rajskou pobočkou 
Slovenskej hudobne j spoločnosti v Košicia..:h . Festival bol 
dobre organizačne a interpretačne pripravený, jedino u chybou 
krásy, naj mä na d ruhom festivalovom ko ncerte, bolo menej 
početné obecenstvo. 

B.J . 

Dirigentka E. Zacharová preberá cenu SHS za nlijleptlu In
terpretáciu diela slovenského autora. 

• l l l l l l l l l l l l. l l. l l l l l l •• l l l l l l l. l 

e Rumunské mesto Bacau je známe svojimi ambfclaml 
stať sa v kontexte rumunských miest umeleckou avantgar
dou. Dni súčasnej hudby, Slávnosti mladých Interpretov, di
vadelné festivaly sú zrkadlom bohatého umelckého života 
mesta. ~tvrtý ročnfk festivalu súčasnej hudby Zilele muzlcll 
contemporane, ktorý sa konal v dňoch U. - 14. októbra 1989 
v budove Ateneu v Bacau, bol fórom, na ktorom v podanf vyni
klijúclch Interpretov zazneli súčasné hudobné diela rumun
ských i zahraničných skladateľov. Dramturgia zaradila do 
programu l diela slovenských skladateľov. V podanf vyniklijú
ceho rumunského tria Syrinx zaznelo Dychové trio IUu Ze
Uenku, sláčikové kvarteto Transllvan s nautistom Dorelom 
Balcu prednleslo Hudbu pre Oautu a sláčikové kvarteto Ml
lana Nováka. Rumunské súbory Syrinx, Archeus l ďaltle pre
javujú veľký zá!Qem o diela slovenských autorov, čoho svedeo
tvom sú i koncerty a nahrávky, ktoré reallz!Qú doma i v zabra
nlčf. 

e Celottátna hudobná sút'at O cenu Beethovenovho Hrad
ca, ktorú poriada Kultúrne stredisko zámok Hradec nad Mo
ravicf, bude v tomto roku prebiehať od 9. do 16. júna, v odbo
re violončelo. Súť at je určená vtetkým mladým hudobnfkom, 
žiakom ~U, konzervatórií, vysokých §kôl, ale l súkromne 
§tud!Qúclm. Jednou z povinných skladieb je Suita piccola pre 
violončelo a klavfr hana Hru§ovského. 

HM 

Blahoželáme 
február 

PhDr. Pavel POLÁK, CSc., muzikológ, historik- 65 r. 
Jozef VALOUCH, hudobný skladatel'- 60 r. 
Ivan HORVÁTH, hudobný skladatel' - 55 r . 
Ali BREZOVSKÝ, hudobný skladatel'- 50 r . 
Milan TEL EC KÝ, koncertný umelec - 60 r. 

KONKURZY 
Riaditeľstvo opery Divadla J. G. Tajowké

ho v Banskej Bystrici vypisuje konkurz na 
obsadenie miest: 

dirigenta opery 
sólistov opery 
tenor, 
barytón, ~ .. 
bas 
členov orchestra: 
lesný roh 
tuba 
hoboj 
I. husle 
U. husle 
bicie 
harfa 
členov opemého zboru: 
detky hlasové odbory 
členov baletu (dievčat4 a chlapeov) 
korepetítorov. 

Prihlailky posielajte na adresu:. Divadlo 
J. G. TaJovského, personálne oddel.ae, 
Nábr. Duklianskych hrdinov 3, 974 73 BaD
ská Bystrica. Záujemcov pozveme pisoauae. 
Cestovné hradúne len priJatým ucbaWz--. 

* * * 
Riaditeľ Slo'fenskej tllhUJDóale " Jlrad. 

slave vypisuje konkurz na miesto: 
- zbo~stra Slovenského IQhanaoJIIO. 

kého zboru. 
Kvallflb&aé predpoklady: VysoU lkola 

prislalného smeru a 6 roko'f praxe so ZIIJileoo 
ranún na symfonlcko-vokálae diela. 

Pr111N1JQr jrljúU a iafonnácle poskVIllllet 
osobaé odd. SF, Fučíkova 3, 816 Ol Bratlsla
'fll, teL: 333351-3. Tennm konkurzu omámi
me prllalúeDjm u~m písomne. 

* * * 
Rladltef krajského ltúdla Cs. rozhlasu v 

Plml vypisuje konkurz do Plzenského roz. 
hlasol'Blo orehestra na miesta hráčov: 

- uLftaate 
... • L a It husUaeh - tutti. 
Podmleakou priJada je absolutórium 

koazenatórla alebo AMU. Tennm a d'allie 
podlllleaky kcmlwrm budú prlhlásenfm 
aeblidr.aiom ozúmené písomne. Prlblálky s 
---- doslalmatej praxe, seolu so liv• 
t0p1so1a posleiiQte na adresu: Ceskosloven-
skt rorJalas, Plze6, Dám. Míru 4, 320 70 
Plzel. 

vtJtO•ale prijatým uchádzačom nem6 
aer.alldf. 

(JzHerka prlhltiok je 3L 3. 1990. 

*** 
~ &. waeleeká agentúra, 

••"~~' a, 815 36 Bradslava, vypisuje la 
........ sdfd SSR '90, v odbore DYCH(). 
vt NÁSTROJE, kton sa uskutoäaí v dioch 
2t. XL-4. DLI990 "Banskej Bystrlel. Bill
Ile ......._.. poskytae koncertné oddel~ 
Die sa.Maeerta. 



Spomienky na Kanadu 
Moja cesta za "veľkú mláku'· nesmerovala 

tentoraz do Spojených štátov, a le do Kana
dy, o ktorej sa vo všeobecnosti tvrdí, že je 
najeu rópskejšou oázou amerického konti
nentu . No už prvé doj my dávali tuši ť, že v 
tomto výroku je veľa nepresností a nedoro
zumení. Snáď len montrealské letisko Mira
bel sa líši svojím architektonickým vzhľadom. 
od newyorského, či washingtonského, avšak 
už vstup na kanadské diaľnice prezrádza ty
pické črty severoame rického kontinentu a 
blízkosť Spojených štátov. Z mohutných list
natých lesov, ktoré lemujú dlhú cestu z Mon
trealu , cez Toronto, až k Niagarským vodo
pádom, prihovárajú sa cestujúcemu veľmi 
nápadné reklamy najmä amerických a j apon
ských mamutích firiem. Západoeurópske ob
chodné spoločnosti sú zastúpené oveľa 
skromnejšie a zriedkavejšie. l keď moja ces
ta smerovala do Toronta, malá zastávka v 
Montreali mi pripomenula, že v srdci Oué
becku vládne jednoznačne francúzština, hoci 
architektonicky je Montreal .skôr bizarnou 
zmesou starého New Yorku a britských pri
morských miest. Štíhle domy, s malebne to
čenými schodíkmi , akcentujúcimi vstup do 
budov v tzv. koloniálnom slohu, sú však len 
výsadou vilových štvrtí. Obchodné centrum 
predstavuje bežný typ severoamerického veľ

komesta. 
Ak ncprichádzatc do Kanady služobne, ale' 

súkromne, nedostanete nascrvírovaný po
drobný program, s ponukou vstupeniek a ce
lého servisu. Všetko si treba prácne vyhľadá
vať. s novinami a mapou v ruke a prepočíta
vať v duchu veľké vzdialenosti , ktoré pred
stavujú zväčša niekoľko desiatok míľ. Tak 
som sa dozvedel o súkromnej návšteve Pin
khasa Zuckermanna v Toronte a jeho kon
certe , ktorý sa uskutočnil vo veľkom parku 
torontského predmestia Scarborough . Do 
Montrealu zas zavítal Jichak Pcrlman. Obaja 
americkí umelci sa stali v poslednej dobe za
nietenými inte rpre tmi Mozartových husľo
vých koncertov . Ich poňatie Mozarta bude 
iste výraznou polemikou so súčasným inte r
pretačným ideálom hudby klasicizmu . Zdá 
sa, že obaja hľadajú v Mozartovej koncer
tantnej hudbe nové dramatické konflikty, 
novú expresivitu a výrazovú priamočiarosť. 
Ich pohľad na Mozartovu hudbu je civilnejší 
a bezprostrednejší. Prej emnelosť a nobles
nosť sa z ich inte rpretácie vytráca. 

Môj záujem sa predovšetkým sústredil na 
súčasnú tvorbu. l keď za niekoľko týždňov 
skutočne nemožno ,.stráviť" veľké kvantum 
hudby, z výberu kanadských skladateľských 

osobností ma zaujali hlavne tri postavy: 
Louis Appelbaum (1918), Harry Somers 
( 1925) a John Weinzmeig (1913). Je zaujíma
vé, že v súčasnej kanadskej hudbe necítiť na
toľko vplyv susedných Spojených štátov. 

Oveľa viac je zahľadená na európsky konti
nent . Akoby touto orientáciou chcela doka
zovať svoju spolupatričnosť s európskou hud
bou 20. storočia. Tvorivé prieniky do vzdia
lenejšej minulosti sú však veľmi zriedkavé. 
Azda len romantické či neoromantické prvky 
sa sporadicky dostávajú do novšej tvorby. · 
Preberanie z európskej a čiastočne i severo
americkej hudby je zväčša akademické. Ani 
prvá kanadská "národná'· opera Louis Riel 
nevychádza z domácich tradícií, čo je vzhľa
dom na ši roký diapazón rozmanitých náro
dov žijúcich v tejto krajine pochopiteľné . 
Niet takého integrujúceho e lementu , akým 
je napríklad černošská hudba v Spojených 
štátoch amerických. Narastajúci príliv oby
vateľstva , najmä z ázijských krajín, začína 
ešte väčšmi roznil! l ňovať identitu kanadskej 
hudby. Tá sa stáva ,ncraz zmesou .,všehochu
ti" - bez spätosti s minulosťou, bez podáva
nia si toho tak potrebného štafetového kolí
ka. Veď i francúzske vplyvy, ktoré sú evi
dentné v montrealskej kompozičnej škole, 
nevytvá rajú rovnocenný partnerský vzťah so 
súčasnou francúzskou hudbou. Sú len akýmsi 
pr!veskom tej to veľkej kultúry. Celý hudob
ný život , či už v Montreali a lebo Toronte, je 
menej veľkorysý v porovnaní s takými hu
dobnými centrami akými sú New York, Bos
ton či Filadelfia. 

Torontská opera má prísne vymedzený po
čet predstavení za rok, zriedkavé sú hosťova
nia špičkových umelcov. Pôsobí v podstate v 
celom štáte Ontario, čiže stálu operu s kaž
dodenným repertoárom Toronto zatiaľ ne
má. No v srdci tohto mesta s honosnými mra
kodrapmi sa už plánuje jej výstavba. Je 
priam neuveriteľné, že rozlohou jedno z naj
väčších miest na svete stojí len na prahu svo
jich kultúrnych možností. Veľké operné in
scenácie sa majú realizovať i na novom šta
dióne Sky Dome (s o tváracou a zatváracou 
strechou). Tento kultúrno-športový stánok 
má 60 000 miest na sedenie. Už počas môjho 
pobytu v Toronte začali pripravovať prvé veľ
ké operné projekty , ktoré sa v budúcnosti 
majú stať kultúrnou atrakciou mesta. Orche
strálne koncerty torontskej fi lharmónie sa 
začali tiež uskutočňovať v novej koncertnej 
sieni s názvom Thompson Hall (akustika toh
to mimoriadne impozantného auditória je 
však značne problematická). 

Kultúrnu atmosféru miest ako je Montre
al, či Toronto možno istotne plnšie vychutnať 
v inom ročnom období než v letnom. Ex
trémne denné i nočné teploty , s veľkou hu
mídnou koncentráciou, ženú ľudí skôr k On
tarijskému jazeru (Blufs Queen) , ktoré je 
miestom odpočinku a vodných športov. Prie
stranné picsočnaté pláže pripomínajú mor
ské pobrežie. l Kanaďania nazývaj ú svoje 
ontarijské jazero morom a treba povedať, že 

Nolj\ §tadlón Sky Dome v Toronte. 

právom , veď jeho rozloha je taká veľká, že sa 
do nej takmer dva a polkrát zmest í celé Ma
ďarsko. l v týchto končinách. vzdialených od 
kultúrneho centra, zaznieva hudba. Potulní 
speváci a inštrumentalisti vyhľadávajú každú 
prí ležitosť na svoju produkciu. Je to jedna zo 
zárobkových možností a zá rovcií i príležitosť 
istej propagácie. V City Centrum zaznievajú 
tak piesne na chválu boha Krišnu , ale aj fili
pínske archaické melódie, či náboženské 
piesne z Tibetu . Nie náhodou sa Kanada za
čín a ironicky nazývať Novou Čínou. alebo 
Novou Áziou . Zdá sa. že budúci obraz Kana
dy bude až priveľmi zodpovedať tomuto ná
zvu a Kanada sa stane najázijskcjšou časťou 
amerického kontinentu. No kanadskí sklada
telia pochádzajú väčšinou z Európy. Každý si 
priniesol so sebou vlastnú minulosť. svoje du
chovné zázemie. Byť skladateľom. hoci i vý
borným , si tu však môže dovoliť len te n, kto 
seba a svoju rodinu dokáže finančne zabez
pečiť aj iným spôsobom. Spoločnosť ncdotu-

v 

Cas renesancie sovietskeho organa 
Sovietske obecen~tvo mä osobi tn ý dôvod 

na obľubu organa. Veď k plnému pochope
niu veľkosti .. kráľa všetkých nástrojov'· došlo 
až za života súčasných gene rácií, v priebehu 
posledných zhruba tridsiatich rokov ... Čo 
bolo príčinou takej .. neskorej renesancie"? 

Rusko nedalo svetu veľkých organistov. 
Organ , ktorý sa do Ruska dostal zo západ
ných krajín v 18. s toročí , sa stal predmetom 
len svetskej a domácej kratochvíle. Ruská 
pravoslávna cirkev, ktorá pri bohoslužbách 
odmietla akékoľvek hudobné nástroje, ne
zohrala v dej inách organa nijakú úlohu. Pod
statný obrat nastal až koncom 19. a začiat
kom 20. storočia , keď sa v Rusku konečne 
postavili prvé veľké koncertné organy a v 
moskovskom aj petrohradskom konzervató
riu vznikli o rganové triedy. 

Napriek tomu organová hudba v Rusku 
zotrvávala ešte desaťročia v plienkach ... Ze
mepis" organového koncertného života bol 
dlhý čas veľmi úzky: Moskva a Leningrad , 
pribaltské oblasti , ďalej Taškent a Ľvov , so 
starými , neudržiavanými nástrojmi ... 

Prelom však nastal nečakane a búrlivo. V 
roku 1957 delegácia sovietskych organárov 
uskutočnila prvú cestu do československa a 
NDR, aby sa zoznámila so stavom súčasnej 
organovej techniky. Čoskoro sa pri Ministe r
stve kultúry ZSSR pustila do práce osobitná 
komisia , ktorá zohrala výnimočne konštruk
tívnu úlohu pri vytvorení sovie tskej .,organo
vej dfžavy" . Vypracovala model kontaktov 
so staviteľmi organov v Európe (s českou fir
mou Riegler-Kloss a nemeckými firmami 
AJexandťf Schuke a W. Sauer) . Stavba no
vých organov v Sovie tskom zväze bola eko
nomicky zahrnutá do plánov RVHP. Za na
sledujúce desaťročia ~a vykonala gigantická 
práca: postavili sa nové a reštaurovali staré 
organy v Gorkom , Minsku, Donecku , Alma
-Ate , Tbilisi , Je revane , Baku, Rige , Talline, 
Vilr)use, Novosibirsku , Ľvove a potom aj v 

Kyjeve, Ode~e. Kazani a Sverdlovsku. Kaž
dý rok sa k .. organovému boomu" pripájali 
ďalšie republiky a mestá, v ktorých často, 
práve vďaka novému organu , vznikli nové 
koncertné siene a ožívali aj staré katedrály a 
kostoly, so svojou vynikajúcou akustikou. 
Tak sa rozozvu~ali hlasy organov v starých 
chrámoch gruzínskej Picundy a v ďalekých 
sibírskych mestách - Irkutsku a Krasnojar
sku , v katedrálach a sálach Kaliningradu a 
Užhorodu, Tomska a Dušanbc. Čcfabinska 
a Ufy, Kemerova a Astrachane. Prednedáv
nom sprístupnili zreštaurované katedrály a 
siene pre komornú a organovú hudbu v ukra
jinských mestách Charkov, Sumy, Dnepro
petrovsk, Vorošilovgrad . ako aj v známom 
pd morskom kúpeľnom meste Soči. Toto veľ
kolepé budovanie organov pôsobilo v ro
koch. ktoré dnes nazývame obdobím stagná
cie , ako dokonalá oáza sovie tskej kultúry. 

- Je to skutočne oáza, lebo peniaze vynalo
žené štátom sa plne zhodnotil i, - hovorí zná
my sovietsky organista a významný organár 
Garri Grodbe rg. - Šli sme proti prúdu v ťaž
kom období povojnovej rekonštrukcie a eko
nomickej nestabi lit y. Predstavitelia soviet
skeho ministerstva kultúry a zahraničného 
obchodu nám poskytli všemožnú pomoc, 
podobne aj kolegovia - stavitelia organov v 
NDR a Československu . Dostali sme mož
nosť dynamicky stavať organy a systematic
ky vysielať našich odborníkov na stáže do 
európskych organá rskych firiem . 

Garri Grodbe rg sa nedávno vrátil z Fínska 
a NDR, kde ho poctili členstvom v Bachov
skej spoločnosti. Prezerám si medailu s profi
lom J. S. Bacha a rozmýšľam o tom, že sa 
prínos sovietskych organistov do európskeho 
organového umenia stane napokon predsa 
len rukolapným. No Grodbe rg je skeptický. 

- V Sovietskom zväze nemáme vlastne 
skutočnú organovú školu , lebo ani jeden so
vietsky organista sa nestal laureátom niekto-

rej medzinárodnej ~útažc,- hovorí. - l. \ ~c
rusk<í súťaž organistov. usporiadaná nedávno 
v Moskve , takisto nepriniesla nádejné vý
sledky. Prirodzene. máme vysoko profesió
nálnych, zaujímavých organistov strednej a 
mladšej generácie . Napriek tomu máme do- · 
ko nca aj medzi koncertnými umelcami hu
dobníkov s veľmi nízkou organovou kultú
rou. To je daň "organovému boomu". 

Lenže, žiar. nemáme klasický organový re
pertoár. ba ani skutočne sovietsky ... To je 
ten najväčší problém. čo majú nové generá
cie organistov hrať, okrem tarej a klasickej 
európskej hudby? Pravda. pre organ píšu 
známi sovietski skladatelia: Rodion Ščedrin , 
Sergej Slonimskij, Boris Tiščenko, Ki ri l Vol
kov, Marger Zariň , Oleg Nigenburg a i. Zá
važné diela pre organ a rozličné nástroje zlo
žila Sofia G ubajdulinová, Oleg Jančenko 
(zaujímavá je jeho nová symfónia Andrej 
Rubľov) . Badať však tendenciu k používaniu 
organa v úlohe sprievodného, orchestrálneho 
nástroja. V tomto kon texte nadobúdajú 
zvláštny význam dve skl adby pre sólový or
gan, ktoré v poslednom období zložil Mikael 
Tariverdij cv, známy autor hudobno-zábav
ných a filmových žánrov. Je to organový kon
cert Kassandra a symfónia pre organ Cerno
byľ (premié rovaná l. januára 1988 v Moskve 
a vzápätí s veľkým úspechom uvedená v Zá
padnom Berlíne, Leningrade. Čefabinsku a 
Soči). Obc die la, poznačené tragickým páto
som, obsahujú prvky súčasného .. kozmické
ho" myslenia. 

Môžeme teda očakávať organovú renesan
ciu aj v hudbe? Ktovie. Predbežne však zá
ujem obecenstva o organ začína badateľne 
ochabovať. Napríklad chýrna a vždy vypre
daná sieň pre organovú a komornú hudbu 
v Kyjeve sa zapfňa len z polovice. Takmer v 
každom meste badať sezónne výkyvy záujmu 
o organ. Výnimkou je len slávny Dóm v Ri
ge, kde publikum po celý rok obsadí všetky 

je novú tvorbu. kým sa ncukážc. že by z nej 
mohol plynúť zisk. Tento stav síce môže viesť 
k ojedinelým necitlivým prístupom a omy
lom. no v zásade sa verí. že veľký ta lent by 
mal na seba sám upozorniť a prerazi ť. No i tu 
neraz víťazí ľahko stráviteľné .. umenie" a Má
va sa príťažlivým obchodom a zdrojom veľ
k)•ch ziskov. Argument. že zlé .,umenie" sa 
ncpredť1. neobstojí. A tak miesto akéhokoľ

vek unťihleného bilancovania. na ktoré si ne
trúfam , rád by som skončil toto rozprávanie 
peknými spomienkami na Menuhinove celo
večerné koncerty. s vlastným. francúzsky ho
voreným komentárom, na tretnutic nov
~ou Bernstcinovou hudbou (ktore j u nás tak 
veľmi nechceme rozumieť) a na koncerty 
Newyorského komorného orchestra, s diri
gentom G. Schwarzom. Mohutne ako hudba 
znie v ušiach i majestátne dunenie iagary. 
tep dialnic i zvuk lietadla. ktoré v nočných 
hodinách prclietava Atlantik pri ceste do
mov.. . IGOR BERGER 

Garri Grodberg Snímka: APN 

miesta , ako aj kostol Niguliste v Talline. Na
priek tomu sa veľkému záujmu tešia nové 
fes tivaly komornej a organovej hudby v rade 
miest . ktoré sa postupne stávajú tradičnými. 
Obdobie prestavby by malo vniesť aj do tých
to slávností väčšiu fan táziu a živú iniciatívu , 
odmietajúcu organizovanosť a nát lak ,.zho
ra". 

TAMARA GRUMOVÁ-GRŽIMAJLOVÁ 
(APN) 
Preložila: J . SZOLNOKIOVÁ " 



NAVZDORVŠE 
, 

Hoci súbasný Sl'et, vo detkých oblasdach ul dámo úzko 
iperiellzovaný, smenaje k integrácii, k snahe o c:eUstl'ý ob
ru, o nac:h,dzanle súvislosti, zd' sa, i e v oblasti hudby 
"separatistické" tendencie elte nie sú ukonftné. Odbomi
d-blterpretl pre starú hudbu sa zaobenqú zviBa (ai na 
~ky) výlu~ne &sovo úzko l')'llledzenou literatúrou, od
YOiál1Qúc sa na úskalia "prestupu" z historických néstro
jm u nú troje moderné a súbasne na plnú zaťafenosť 
problemadkou tzv. historickej lnterpretKle, vyiadujúc:ej 
ll d61dadné teoretické ~túdlum. Plati to ~ pre Slovensko, 
We v porovnani s Inými k.,qlnaml zatiaf v tejto sfére Iba 
IMidujeme tradic:lu. Výnimku z tejto praxe výlu~nosd u nás 
norla DANA a VLADIMÍR RUSOOVCI, ktori sa nepre
tňlte venqlú hudbe od stredoveku po súbasnosť. Ob~a ab
Mend ~MU v Bratislave (Dana u prof. A. Kafendovej a 
prof'. R. Mac:udzlóského, predtým na bratlslankom kon
zenatórlu v triede A. Elanovej; Vlado u prot F. Klindu, 
llftdtým na kollc:kom konzervatóriu v triede l. Sokola) zis
bU u za~latku Sl'ojej umeleckej dniby významné umlest• 
lltllle na doméc:lch l medzinárodných 'úťaflac:h (Dana 
e. L v Marláskych Lúňadl, v Leedse; Vladlnúr v Bratisla
te, Bruseli a v Prahe). Vladimir Rusó sa o. l. venuje ~ 
._.pozfc:ll. O!Nqa manfella tvoria jadro súboru Musa an
,.._ Slovenlae. 

Slroký repertoárový a interpre· 
tatný záber, k&Drý charakter izuje 
umeleckú činnosť vás oboch, má 
oesporné výhody, jeho zvládnut.ie 
je vlak spojené Iste s radom úska· 
ll... 

- V: Napríklad v Anglicku je 
mnoho hráčov, aj starších, ktorí 
hrajú aj v Londýnskom symfonic· 
kom orchestri Cajkovského aj s 
Christopherom Hogwoodo111 Pur· 
celia historickým štýlom, pritom 
,.prestup" z moderných huslí na 
barokové je naozaj ťažký. Tento 
problém je aj pri klávesových ná· 
strojoch: spinet a mnohé menšie 
čembalá majú menšiu menzúru 
kláves, klávesa čembala má iný 
chod ako klávesa spinetu a už von· 
koncom sa nedá porovnať s cho · 
dom klavírnej klávesy , klávesa or· 
ganového pozitívu má typickú 
menzúru odlišnú od moderných 
nástrojov a má s ničím neporovna
tdný chod. Výrazové prostriedky 
na klavíri sú iné ako na čembale 
alebo na organe. Striedanie týchto 
nástrojov je háklivá vec , hoci o r
ganisti si na veľkú variabilitu ná· 
strojov tak či onak musia zvyka( a 
akosi tie rozdiely nevnímať. V tom 
máme výhodu. Výrazové pro· 
striedky najstaršej hudby pre klá· 
vesové nástroje sú špeci fické a oži· 
viť skladbu zaprášenú piatimi sto· 
ročiami nie je jednoduché. 

Obaja ste dlho pra ktizovali bež· 
ný repertoár, nd ste sa rozhodli 
aktlvne sa zaoberať hudbou stre· 
doveku a renesancie, a to " proti 
všem", t.j . v nefa hkej situácii, keď 
pre to u nás neboli vytvorené ani 
najzákladnej~le podmienky - nao· 
pak, do cesty sa stavali skôr pre· 

.kfiky. Prečo ste sa na to podujali? 
- V: Od čias štúdií na konzerva· 

tóriu som túžil hrať ba rokové trio· 
vé sonáty. Moja túžba sa splnila 
akosi okľukou . V roku 1973 sme 
spoznali Bibliu, prehodili všetky 
filozofické smery cez palubu a za· 
čallšme zmýšľať inak. Hneď sato 
prejavilo aj navonó k. So SF som 
mal premiérovať Serockého o rga· 
nový ko ncert , ale slovenské hu· 
dobné nebo nás neprekádrovalo a 
z 'premiéry nebolo nič . Nasledovali 
tri krušné roky, kedy som zarobil 
akurát tak na slanú vodu . Ešte že 
sme nájo mné platili len 50 Kčs me· 
sačne . Po tom sa začali šíriť fámy o 
mojich údajných výle toch na D e· 

• vín a neskô r o zliezaní stromov v 
parku v Rusovciach. Je síce prav· .. 
da, že som istý čas študoval den
dro lógiu , ale pravda j e tá, že ani v 
detstve som nedokázal vyliezť na 
strom. Žeby teraz? V to mto šťast· 
nom období sme čírou náhodou 
vďaka výdatnej pôžičke Mariána 
Vargu a sochára Karla Lacka kú· 
pili spinet. Vtedy prišli za mnou 
traja reno movaní mladí hráči z or· 
chestra, či nechcem s nimi spo lu· 
pracova(. Co by nie, re ku , rybie fi. 
té (vtedy stálo l kg 16 Kčs) som už 
nemohol ani vidieť, o krem toho to 

JIŽ u nás vyzeralo ako v te j rozprávke , 

čo rodina bývala v jaskyni, vodu 
mali z potoka ... a aj sa mi túžby 
splnia- budem hrať barokové trio· 
vé sonáty! Po niekoľkých ro koch 
som dospel k záveru , že ma neu
spo kojuje ani štýl hry , ani zvuk 
moderných nástrojov. Istý čas som 
skúšal lepšiu fo rmáciu , no aj tá do· 
spela po strop vo výrazových pro· 
striedkach a skončilo a j to. Poto m 
sme siahli po zobcových flautách a 
repertoári o 200 rokoch staršom, 
ale ani to nás neuspokojilo. Nako· 
niec sme začal i s veľkými ťažkosť a· 
mi zbierať kó pie stredovekých ná· 
st rojov a s re pertoárom sme ~Iesii 
o ďalších 200 ro kov do te mných 
hfbok stredove ku . Ve rím, že k 
triovej sonáte sa ešte vrátim , ale 
už na histo rických nástrojoch a so 
skutočnou baro kovou manie rou a 
s erudovanými hráčmi. A nie kvôli 
zárobku . 

Do akej miery sa môže Interpret 
i poslucháč vžiť, stotožniť s hud· 
bou SOO rokov starou? 

- V : Aké pocity má návštevník 
Spišského hradu? Jemne zdobená 
hlavica uprostred románskeho 
dvojokna ho môže očariť. Hradby 
ho môžu nadchnúť. Nič také nepo· 
cíti, ak vkročí do bytu v paneláku. 

Prečo tol'ký záujem o starú hud· 
bu? 

- V: Príčin je viac: 
l ) v dnešnom besnom , nchumán· 
nom a amorálnom sve te je tichá, 
j·emnc rytmická, farebná hudba 
stredo veku, bez vypätých drama· 
tických fráz a emócií skutočným 
kúpeľom strýzneného ľudského 

ducha. (Takto nám vystúpenie 
nášho súboru Musa antiqua ko· 
me ntovali mnohí poslucháči.) 
2) Cudujeme sa dnes portugal· 
ským a španie lskym moreplav· 
com, ktorí sa plavili okolo Hor· 
novho mysu, okolo Falklandu a 
Ohňovej zeme a objavili Jan 
Mayen alebo Hispanio lu - a to 
všetko v tvfdzi a útrapách? Vzru· 
šenie, kto ré sa zmocňovalo tam
tých, sa zmocňuje aj nás. Na Slo· 
vensku sme .. prvo lezcami". Ibaže 
spoločnosť si to necení. Funkcio· 
nárom to bolo jedno, teoretici a 
kritici nevedeli , čo napísať (česť 
výnimke): hrajú dobre -zle? Kto 
to môže vedieť? Napríklad hrali 
sme v Deň otvorených dverí 
múze í na bratislavskom hrade. 
O 10. hodine V. Rusó - hodina 
starej organovej hudby sloven· 
ských auto rov, o 14. hodine D . 
Rusó - hodina starej čembalovej 

hudby zo slovenských zbierok a o 
16. hodine MUSA ANTIQUA -
hodina stredovekej hudby z pa· 
miato k zo Slovenska. Hradná ka· 
plnka 3x naplnená. Ani jedna re· 
cenzia . (V Literárnom týždeníku o 
nás sotva 3 slová.) Akýsi Rusó· 
-monopol. Vraj sa nepáčila naša 
chro tta. Ani nám sa nepáči . Ale 
skúste - pri bežných štyristoko ru· 
nových honorároch - zadovážiť 
lepšiu ! Ak si ju sami nevystrúhate 
na ko lene, tak ju nemáte. Osobne 

"Svet.lo a t leil" 

som povznesený nad podobné kri· 
tiky, lebo je nemožné požadovať 
maximá lne kritériá na kvalitu a 
historickú vernosť hudobných ná· 
strojov pri" nulovej materiálnej zá· 
kladni. Vraj akýsi Stegmii ller v 
NSR má plný o bchod všakovakých 
skvostov - kópií to zo stredoveku 
- aj kvalitných, aj z krásneho dre· 
va, aj ikonograficky stopercent· 
ných , ale našinec nech ta m radšej 
ani nechodí. Mámidlo akési! Mám 
fsť hrať do baru? Ha mletovská 
o tázka. Aj tak vraj ožobračujem 
svoju rodinu a p repchávam byt 
zbytočnými haraburdami. 

Vda destranná aktivita nepre· 
zrádza žiadnu preferenciu pokiaľ 
ide o historické obdobia. Podľa 
akého kľúča si Dana Rusó - klavi· 
r istka vyberá repertoár? Kde sa 
najviac cíti doma ? 

- D : Predsa je len jedno obdo· 
bie , kto rým sa nezaoberám , a to je 
renesancia, a le keby som mala 
pe kný hlas, určite by som si rada v 
zbdre zäspievala renesančnú vo· 
kálnu polyfóniu . Moju aktivitu v 
oblasti gotiky by som prirovnala k 
p rofesionálnemu sklárovi , ktorý sa 
vo voľnom čase venuje kovotepec· 
tvu . Aj vtedy s tvárňuje formu , ale 
používa úplne iný materiál. Na 
ko ncerte nášho súboru v priebehu 
večera vystriedame 9 rôznych ná· 
strojov, kto ré sa v ničom ncpodo· 
bajú na klavír a možno p reto ne· 
mám problé my rýchlo sa prcorien· 
tovať. S čembalom je to trochu 
ťažšie. Rozdielna menzúra mi ne· 
vadí , ani iné tvorenie tó nu , ale 
dlhšie mi trvá zvyknúť si na iné vý· 
razové prostriedky. Na k lavíri sa 
ponúka obrovská fa rebná a d yna· 
mická šká la, kto rú na čembale tre· 
ba nahradiť niečím iným. Pred 
kÓncerto m na bachovskom festi· 
vale v Stuttgarte, kde som hrala s 
Cappe lo u lstropolitanou Bachov d 
mo l koncert a troj koncert a mol, 
som mesiac zá merne cvičila iba na 
čembale, aby som sa odpútala od 
klavfristických .,manier". Je tro· 
chu paradox , že na veľký medziná· 
rodný hudobný festival som sa za· 
tiaľ dostala v úlohe čembalistky a 
nie klaviristky a takisto p re gra· 
mofónovú firmu v Ho ngkongu 
som nahra la Bachových šesť Bran· 
deburských koncertov, z kto rých 
piaty sa považuje za najťažší čem· 

balový koncert (v druho m som 
hrala sólo vú zobcovú flautu) a s 
klavírom nemám jedinú sólovú 
platňu , za to d ve nerealizované 
podpísané zmluvy s Opusom , hoci 
som si dokonca bola vo Viedni 
pred vyše pol rokom vybrať aj k la· 
vír na nahrávan ie, ktorý vlastní 
SF. Ale dúfam , že sa nahrávka 
predsa le n raz uskutoční. 

Samozre jme, naj lepšie sa cítim 
pri klavíri , pretože na ňom doká· 
žem najviac vyjadriť svoju pred· 
stavu. Na klavíri naj radšej hrá m 
klasicisticko-ro mantický reper· 
toá r , a to najmä skladby, ktoré ma 
zaujmú obsahovou hfbkou a dra· 
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matickosťou. Ale väčšinou si náj· 
dem vzťah ku každej skladbe. či už 
som si ju vybrala sama, alebo ju 
študujem ,.na objednávku". 

Ako pristupujete k štúdiu nové· 
ho diela? 

- D: Každú sk ladbu si najprv 
niekoľkokrát zahrám celú (nevší· 
majúc si detaily), aby som si urobi
la predstavu ; pri skladbách , kto ré 
dobre poznám, toto štádium odpa· 
dá . Co najrýchlejšie sa ju naučím 
naspamäť a potom nasleduje štá· 
di um, ktorému hovoríme zatmc· 
nic predstavy- spod rúk mi vychá· 
dzajú kostrbaté frázy, hluché har
mó nie. tupý, neživý rytmus, ne· 
pekný tón a ja sa niekoľko dní bo· 
rím s nepoddajnosťou vlastných 
rúk. Casom sa zo zvukového chao· 
su pomaly začínajú vynárať obrysy 
pôvodnej predstavy na vyššej kva
litatívnej ú rovni a ja aj moja rodi· 
na si vydýchneme, že predsa vyjde 
na porvch to, čo chcem vyjadriť. 

Do akej miery ste ochotná upus· 
tiť od osobných zásad vo výbere re· 
pertoáru? 

- D : Nikdy som nehrala sklad· 
by, ktoré sa mi zdali povrchné. 
bezobsažné, motivované politicky 
a nic; ľudským zážitko m. a od tej 
zásady nechcem nikdy upustiť . 

Ste známa ako ideálny komorný 
partner - zámerne nehovorím 
sprevádzač. Považujete komornú 
hr u za rovnako atraktívnu ako hru 
sólovú? 

- D : Komorná hra má pre mňa 
zvláštne čaro. Na jednej strane si 
síce vyžaduje väčšiu disciplfnu, ale 
na d ruhej strane ma úžasne provo· 
kuje k výraznému prejavu a často 

si práve v komo.rnej hre overujem 
schopnosť sugest ívnej intc rprctá· 
cie. Ko mo rnú hru skutočne pova
žujem za rozhovor, a nie za mono· 
lóg s pokorným pritakávaním toho 
druhého. Mám na mysli naj mä to, 
že klavirista často d rží vlast ne v 
rukách formovú výstavbu diela. 

Ste predovšetkým organista ale· 
bo vedúci súboru pre stredovekú a 
renesančnú hudbu? Ako organista 
máte nejaké umelecké sny? 

- V: Som predovšetkým orga· 
nista. Sny nemám, stalinská čižma 
zobudí každé ho a jej stopy zostali 
všade a ani sa nedajú zmazať. Vo 
Sv. Kríži malo byť niekoľko kon· 
certov - kostol bol nabitý - akási 
okresná funkcionárka žalovala, že 
tam usporiadali ,. náboženské or· 
gie". Ako by potom nazvala po· 
sledné oslavy VOSR na Bôriku? 
Trúbkár sa tam vraj nepočul. No a 
v tom Kríži sa viac nehralo. Druhý 
koncert som mal mať ja. Ncsní· 
varn ani teraz, lebo o rgany sú v ža· 
lostnom stave a peňazí niet! Keď 
nic sú peniaze na čističky, na fil. 
tračné zariadenia na komfny ... 

Je súčasné odborné hudobné št ú· 
dium dostačujúce? Myslíte si, že 
oboznámenie sa s praxou interpre
tácie súčasnej , avantgardnej hud· 
by a na druhej strane starej hudby 
(napríklad čislovaný bas, improvi· 

Snímka: V. Rusó 

zácia a i.) je vecou súkromného zá. 
ujmu a iniciatlvy profesionálnych 
interpretov? 

- D + V: Súčasné odborné hu· 
dobné štúdium je nedostatočné. 

Organisti majú trochu širší záber
skutočná improvizácia na baroko· 
vom základe , repertoár od najstar· 
ších čias po modernu , spoznávanie 
západoeurópskych historických 
organov a najznámejších organis· 
tov (na VSMU väčšinou súkro mné 
materiály dr. Klindu). Ale kedy 
klavíristi počúvajú klavichord . ta· 
fclk lavier a hammerklavic r, aby si 
urobili predstavu o Bachovi, Mo· 
zartovi a Bccthovenovi? Kedy 
huslisti počúvajú fiduly. gamby a 
baro kové husle , aby vedeli, čo si 
počať s Bachom? Kedy sa čemba· 
list i učia rozoznávať francúzske, 
flámske, nemecké a talianske čem
balo? A číslova ný bas? Ak ho 
chceš vedieť hrat' , nauč sa ho sám. 
Prečo nik neučí oratoriál ny spev? 
Prečo sa na konzervatóriu a na 
VSMU neučí sólová zobcová flau· 
ta (alt) a viola da gamba? 

Aký je ideálny poslucháč? Hu· 
dobne erudovaný, vzdelaný a teda 
kritický, alebo "nezaťažený"? 

- D + V: Obrovský výchovný 
omyl je stav hudobnej výchovy na 
zákl adných školách. Netreba vy· 
chovávai zástupy hudobníkov, ale 
hudobná výchova na základných 
školách najvhodnejšie stimuluje 
citový vývin dieťaťa, vytríbi vôľové 
vlastnosti - disciplinovanosť. vy· 
trvalosť. pracovitosť. prispôsobi· 
vosť. Na základných školách sa vy
chováva publikum. Ak úplne vy· 
mizne domáce vyhrávanie (rodina 
z NDR sa na Zlatých pieskoch za· 
bávala hrou na 4 zobcových flau· 
tách - ostatn í pi li, hrali karty ale· 
bo obzerali dievčatá). z publika 
zostane snobská kôpka, ktorá sa 
nebude smiať na smiešnom, ani 
nebude plakať pri smutno m. Ak si 
štyria doktori alebo stavební inži· 
nieri nebudú po sobotách vfzgať 
kvarteto, nenájdete ich na komor· 
nom koncerte. Ak si čašn ík nebu
de nôtiť operné árie. nezájde do 
divadla. Ak si tlačiari a sadzači ne· 
zaspievjú Schônbergove zbory- a 
pred vojnou to veru robili -budú 
vypínať rádio aj pri klasickej hud· 
bc. 

Aký je váš vzt'ah k populárnej 
hudbe? 

D + V: Tanečná a populárna 
hudba z obdobia st redoveku, re· 
ncsancie, baro ka , ba dokonca aj 
klasicizmu a romantizmu sa dnes 
považuje za vážn u hudbu a málo· 
ktorý obdivovatcr dnešnej popu· 
lárncj hudby má k nej vzťah. Tak· 
zvaná ,.podenková'' kultúra je ty· 
pickým prejavom 2. polovice 20. 
storočia a odzrkadľuje duchovný, 
morálny a kultúrny úpadok spo· 
lačnosti. 

Prieravila: 
ALZBET A RAJTER OV Á 



Dorozumievacia sústava umeleckého diela 
JÁN ALBRECHT 

Ľudské vedomie sa vyznačuje schopnost'ou pohybovai sa 
takmer s(•časnc na rôznych rovinách či stupňoch . Clovck si ne
uvedomuje len objekty. kto ré vstupujú do jeho pozornosti . ale 
uvedomuje si samotný proces vnímania. Krátko povedané. 
uvedomuje si vedomie. 

Myslím si. že túto schopnosť možno dokonca považovai za 
základnú charak te ristiku ľudského vedomia alebo vôbec vyš
šej fo rmy rencxic . Je to danosi . kto rá zaručuje aj ~chopnosť 
dištancova ť sa od seba samého. vidieť všetko - i se ha - z odstu
pu. Umožňuje jasnejšie vidieť chyby vo vlastno m vnímaní 
a poznávani a ncpovažovai samotné vnímané a poznané javy 
za chybné len preto. lebo prcmictamc chybné vnímanie na ob
jekt. identifikujúc naivné vníman ie s vnímaným . teda odraz 
s objektom. 

Azda netreba zvláši pozname nai. že táto viacvrstvová 
schopnost' vníma nia je aj základom vyšších fo riem poznáva
nia . základo m vedeckého a umelecké ho mysle nia . Bez od~tu
pu od ko nkré tna nic je možné hlbšie uvažovat' o javoch. lebo 
bez odstupu ne možno javy včlenil do širších asociačných s(• vis
lost L Bez odstupu zaph,uj ú javy celý priesto r vedomia . 

Schopnost' pozeral' na seba .. zhora " . č i .. z odstupu" zaručuje 
i možnosť korigovai chybné myšlie nkové postupy a týmto spô
sobom nachi1dzat' úče lnejšie prístupy. Nic každé vmcšovanie 
sa do činnosti z vyššieho postu je vša k prospešné. mie ~práva
nic sa o rientuje na cieľ činnosti . a motnú cestu k cicfu si ne
uvedomuje me v plnej jasnosti . Vidíme pred sebo u cicf. ktoré
mu sa podriaďuje mechanizmus či nnosti . Ak sa však naša po
zornos!' presúva z cicfa činno ti nil jej samotný priebeh. môže 
dôjsť k oslabe niu pohľadu na cieľ a v dôsledku to ho k chybné
mu správaniu sa. t.j . na táva a kýsi rušivý .. šum" mcuzi dvoma 
priebchmi. medzi akciou a cieľom . Uvedomo vanie ~ i samotnej 
činnosti môže teda pôsobiť aj ako rušivý zásah . Do bre to mož
no do kumentova l' na inštrume ntálnej hre: tu môže ľahko dôj si 
k chybným postupo m . ak presúva mc pozorno i z cieľového vý
razového stvárnen ia na drobnejšie úko ny. kto ré ho majú zaru
čiť . Oblúk. ktorý sa opiera o cie ľ činnosti . ~a tým o~l abuje 
a dielčie úkony strácajú svoju o ric nt:íciu . Inak: a k chceme ho
voriť zv l ášť vybra ným spôsobom . zamo táme sa . 

Vedomie teda nic je jednotné. a le mno hovrstvo' é. Koľko
krát sa ~táva . že v prvom plá ne obdi vujeme umelecké dielo . 
pričom akýsi .. vnúto rný hlas" ná m šepká. aby ~mc ~a ncoddali 
radosti. lebo dielo ne má tú hodno tu. kto rú pri ~ponHínnom 
pohľade v ňom vidíme. 

Tejto mnohovrstvovosti ďakujeme i za vývojové napredova
nie v našom myslení. lebo je zdrojom kritické ho pohľadu . bez 
ktorého by chýbal stimul vytricdii z našej činnosti pre ko nané 
postoje a postupy. Skepsa. kto rá pramení z tej to .. po lyfónic" 
vedomia , prinášala v minulo~ti už mno hé nové aspdty do náš
ho vedeckého a umeleckého obzoru . Nútila nás pochybovai 
o pravdivosti i doposiaľ nesporných uzáverov a oric ntovai vý
voj na samo tné základy myšlie nkových ~ústav. snahu analyzo
vať samo tný fundament ich ~irokcj nadstavby. Corat. viac skú
milný pohľad nesledoval len korekčné postupy. ale priamo sa 
zame ral na základy myšlienkových a vedeckých systé mov. Vy
tváraj ú sa nové. ráciom podmienené sústavy zmenou základ
ných postulátov a väzebných (Verkniipfung) predpisov. Rodia 
sa nové sústavy- naprfklad Newtonovu fyziku prekonáva Ein
steinova, vznikajú neeuklido vské geome trie . hľadajú sa nové 
racionálne základy eko nomických a ko aj spoločenských ~ú
stav. 

Pohľad na umeleckú čin nosi z vyššie ho postu ~ebauvcdomo
vania poznači l aj vývoj ume nia. ak tu došlo k snah;ím prenik
núť k samotným koreňom umelecké ho tvorivé ho procesu. 
k fenomé nu ume leckého uie la . s tým ~úviseli snahy stavm' 
umelecké dielo experime ntálne na nové a nové základy. a to 
vylučovaním tradício u vytvore ných súča~t f alebo imputova
ním nových. väčšinou racionálnych princípov do di ela. Vzniká 
iba otázka. a kou cesto u sa ten to nadriadený myšlienkový pmt 
presadzoval a ktorč sú jeho ko nkrétne kore ne a ďal~ ic dôsled
ky. 

Úvodom treba povcdai. že vo vedecko m a ume leckom mys
lení rudimentárne ta kmer vžd y existoval a existu je tento spô
sob nadhľadu . bez toho však. že by bol v každom ohdobf roz
hodujúcim faktorom . V ume ní sa prejavuje snaho u ~tu p1iovai 
účinnosť výroku . novosi a vyhranc nost' individuálno~ti tvorivč
ho výsledku . čo viedlo pôvodne k spo ntá nnej analýze samot
nej štruktúry diela v rámci tvorivého procesu. Hľada l i sa ko n
štitujúcc momenty účinku . hodnoty . prejavovali sa snahy 
sprfstupnii nové. dovted y ncrcšpektované aspe kty a objavy. 
Ro mantický individua lizmus bol jeden z prvých hlavných filo
zoficko-estetických postov. ktorý posúval občas pozornosť z fi
ná lneho obzoru do priesto ru pracovných úkonov. z diela na sa
motn ý kreatívny proces. Na zákaldc to hto postoja sa v ďalšom 
priebehu vývoja začal i spochybňovať isto ty remese lnej prag
matickosti . kto ré sa javi li čoraz viac ako činite le stereotypu , 
hatiace prelom k požadovanej jedinečnosti. Nastala tak trhlina 
medzi akade mickým prístupom a záujmami . kto ré pociiovali 
tradíciu a tradično · ( v ich úzkom chápaní a ko breme no. o čom 
svedčí zreteľne i histó ria výtvarného umenia . Akadémia a Les 
indénpende nts sa stali oponujúcimi ideológiami . z ktorých zví
ťazil i jednozn ačne nezávislí ume lci. čo signalizovalo koniec cc
chovných istô t. lebo te nde ncie originálnosti a novo,ti i našli 
sk rátenú cestu k novým objavným tlčinkom . Explicitnosi ideí 
premohla implicitnosi z re mesla vyrastajúcich mc t6d tvorby. 
Nové tre ndy ~ i žiadali čoraz viac skrátiť cestu od faktúry k ide i. 
čo sa im - ako to retrospe ktívne z isťuj eme- väčšinou a v zása
de aj podarilo. Nadhľad nad tvorbou ukázal. že pointa ume lec
kej činnosti netkvie v zakotvenosti v tradovaných isto tách. 
Motivova l nahu oslobodiť sa od tradício u prcdznaée ných. aj 
osvedčených receptov. podľa kto rých sa hľadala spásonosrrá 
idea v metódach akademizmom určených umeleckých prístu
pov. nutne nesúcich znaky poto m tváre absolvovaných úkonov 
a smeruj úcich iažkým nák ladom cez obtiažne se rpe ntíny a mc
andre k vytúženým propyleám ume nia . Umelci začali odmictai 
pravdy zrodené z množstva opakovaných východiskových me-
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tód a premh. ktoré vnic~li nutne woje pracné ricšcnic aj do 
ich výsledkov. l ll'adal i priame cesty. lebo o hjavcmí pravda je 
vraj ja~n{t. o~ lovitcfn(t bez okľúk. 

Bolo krc~lcnie antických sôch a o~vojenic ~ i ro mantickej pa
lety hudby jcdinou cestou k dosiahnutiu in tc mlovaných no
vých cieľov? l té je. že všetko. čo vzniklo mimo týchto doty
kov muselo nado budnúi inú tvá r. čo bolo aj potd itcfné. Na 
druhej s tra ne v~ak ne involvovala tradícia re mesla len záporné 
mo ment y; trfbila citlivost' voči prostriedko m . zhrnula bohaté 
kúscnosti 1. minulosti . poskytla o~vcdčcné metódy tvorivé ho 

prbtupu. a tu znč ína pôsobiť aj záporne v.thfadom na požia
davky novosti a o riginalit y. Zákl ady .. maj trovstva" však pri
tom boli prístupné aj inými cestami . ak nesto tož1iujemc maj
strovstvo s remeslo m . le n kto rá cesta vcuic k takému transcen
dentálnemu maj~t rovstvu? Rozko l s tradício u ho l fakt. kto rý 
o tvo ril vstup na parnas občas aj nepovolaným . Dôsledkom 
každej revolúcie je nastolenie nových hod notiacich kritérií. 
prepúšťajúcich načas aj hodnoty sporné; dosiahnuť opravdivé 
hodnoty neumožňuje žiadiw .. krá ľov~k á cesta". Co je mimo
riadne a hlboké. nic je uar o kamihu . aj keď sa tak zd:í. ale 
vzniká kreatívnou selekciou a syntézou mnohé ho možného. 
ktoré sa nt1kaj ú ako vyt ušc ná jednota v prchavom o kamihu ; 
k jej záväzné mu sprftomncniu vedie ešte ďaleká cesta. 

Ciefo m a idc{Íio m bolo zachytii vcl'ké o kamiliy hc.: zdfhavcj 
expedície a výzbroje na dlhú cestu . i keď za plodným o kami
ho m takáto dlhá cesta je vžd y evide ntná. Präca. ná maha a re
meselná rutina . strhujúca svetlé chvíle do krajín. v ktorých ve
dú vyznačené cesty. mala t.ostai skrytá. Každé dielo 'i vyžadu
je vlastnú techniku. ako to hovorili maliari Kokoschka a Nol
dc . 

Spomínali sme už na ino m mie,tc, že ~túdium umenia je 
procesom osvojovania i štýlu . Neexistuj e abstraktná didakti
ka . ktorá by kvalifikova la k všeobecnému alebo k vyhranené
mu (ešte pritom nezná memu) cieľu . Využi tie tradície v pro
spech vyslovenia budúcnosti je abstraktný p roces. kto rý sa 
môže zrodii len vo vedo mí tvoriaceho. cmy~lfme tu na reme
se lnú vybavenost'. ale na se le kciou a spájaním ideí zovšeobec
nenú tradíciu . SIÍCU k individ uál ne vyhranenej rcaplikácii. Tra
dícia je všade prítomná. kde je človek . Bez nej sa nemožno 
dostat' na vyšší po~t. odkrývajúci nové o bzory. Rcmc~lo je tiež 
plodom tradície. ktorá sa vša k v tej to viizbe javí ako príliš de
te rminovaná minulo~iou . ako ste reotyp. 

Obchádza ť. či preskakovai bariéry vyznačenej dráhy a po
strchnúi jedinečný .. plodný" o ka mih . ako to vyjadruje Les
sing. nic je ľu hké . Rozl(•čcnie sa s balastom priná~a vždy stup
ňovanú ne i~totu . V kladnom prípade prináša slobodu . ktorá 
pramení z-..odbúrania zbytočného. k samo tnej idei ncpatriace
ho komparzu a kulís. Cieľ sa má javiť už ako idea o'lobodcná 
od nič ncvraviaccho lešenia. od chodi~ia vedúceho 1.. parnasu. 
Tvorba sme ruje p reto čoraz viac od produktu manufaktúr 
k aforiMickosti . sústreďuje sa na jeden jediný cicf -nechce ve
ľa hovorii. ale mnoho povedať : non multa. sed multum! 

Z pozície. o ktorej sme doposiaľ hovo rili a ktorá má líčit' si
tuáciu umenia novej vecno ti . fauvizmu a expresionizmu. ve
die cesta ďalej . smerom k hl bšiemu uvedo movaniu \ i tvorivé-

ho procesu a maté rie umenia, jeho štruktúry a syntaxe. Skú
maj ú sa dete rminanty umeleckého účinku a jeho podstaty. 
Kladie sa otázka. čo je zbytočné a kde sa vlastne nachádza do
minanta účinku či idey. Sú to v podstate pokusy dosiahnuť 
plnú slo bodu. s ktorou by si umelci nemo hli nič zača i. lebo jej 
niet. Umenie nebo lo ani nebude slobodné . U menie je fenomé
no m psycho lógie a zostáva viazané na mechanizmu~ psychiky 
a tým aj na jej zákonitosti. Nech mi je prcpáčcné. keď prek ra
čuj em o hradené oblasti estet iky. spájajúc ich s javmi psycholó
gie. avša k vyčlenením fenoménov . patriacich do esteti ky 
a umenia z psychológie me nedosiahli nič. okrem sebaklamu. 
Konkré tne problémové o kruhy. ktoré navzájom len preto ne
súvisia. lebo patria do odlišných kategórií. ešte ná~ ncopráv
ňujú k to mu. aby sme ignorovali ich nadviiznosť. ktorá de fac
to existuje . Existujú tu skô r nebezpečné úskalia systematiky 
vied. kto ré vyznačujú hranice medzi javmi . či kategó riami 
tam. kde nic sú a nemôžu ani byi. Emocionali ta je naprfklad 
fenoménom psychológie. zážitok z umenia patrí do kategórie 
este tiky. máme ho preto vylúčiť z psycho lógie? 

úvahy o podstate umenia . o ktorých sme práve hovorili. 
viedli k uzáve rom. pramcniacim z presvedčenia možnosti nájsi 
podstatu tvorby a javu toho. čo nazýva me umeleckým dielo m 
skrátenou cestou od faktúry k účinku . Aké Stl nositclc umelec
ké ho účinku. zbaveného mimo umcleckých prcmf~. ktorých 
výsledko m je · .. inkarnácia umeleckého nalichania" rl·prczcntu
júccho ideu v jej čistote. jedinečnosti a sile? 

Za hlavný terč útoku sa javila vo výlvarno m umení prcd
mc tnosi. kto rá bola základom tradičného umen ia. Objekty 
pro trcdia nie sú súčiastkami umeleckej idey. lebo iuea sa nc
stotožriujc ani s kraj inou. ani s interiéro m . ani s ľuuskou po
stavOll. Prečo kore n í vývoj výtva rného umenia práve v nich? 

Takéto úvahy nepadli pritom z nebies. lebo figura.tívnc 
umenie sa vo svojom vývoji pri hľadaní umeleckej podstaty 
v značnej miere odkloni lo od modelov vizuálnych obrysov 
predmetov. Tolerancia. možnost' oprici sa prito m o významo
vosi objektové ho ~veta . bola vtedy maximálna . Pôsobil a zá
väzne aj pri značnom obmeňovaní vizuálnych mouclov. Vý
znam sa pritom zachoval aj po transformovaní a začlenení do 
fi nálnej vízie nového ume leckého významu . Krok k odbúraniu 
prcdmetnosti bol už len veľmi malý. aj sa uskutočnil. 

Vylučovanie figuratívnosti oslobodilo ume nie od jeho ele
me ntov ncpatriacich k podstate. Výtvarné ume nie 'i teda vy
dobylo novú nevídanú slo bodu. Zdalo sa. že odteraz sa píšu 
nové dejiny umenia. Sloboda. ako sa často tvrdilo. zodpoveda
la slobode. v kto rej sa pohybuje hudba. ktorá ncnapodohňujc. 
ale tvorí budujúc na ničom ncviazané út va ry. ktoré vraj sú iba 
výsledkami vol'nej tvo rivej fantázie. 

Podobné úvahy. ktoré možno hodnotii ako gnozcologické 
výlety do štruktthy a podsraty média umenia. sú plouo m stup
ňovanej autorcnexic tvo rby z aspektu funkcie jeho prostried
kov. Sú zároveň mo tívom hľadania spoločných čŕt medzi rôz
nymi druhmi umenia a komparáciami ich štruktúr a mechaniz
mov. Prlznačným momentom je práve fakt. že sa nehľadajú 
analógie v ich finálnom pôsobení. či v možnosti .. prcklndai" 
obsah umenia do reči iného druhu. ale v analýze samotnej 
štruktúry a jej oznamovacej mechaniky. 

Sloboda. kto rú si výtvarné umenie získalo vylúčením prcd
mctnosti. spočívala v to m. že obrazová plocha poskytla odte
raz ničím neobmed zen ú voľnosť tvarové ho asociovania . Tvary 
už neboli viazané na osnovy modelov . prebra té" z obklopuj(•cc
ho sveta. Stali sa prvkami akéhosi výtvarné ho symfonizmu. 
prclúdiami. opusmi. improvizáciami alebo kompozíciami č. l. 
2 a pod .. podľa vzoru abstraktného označenia hudobných diel. 

Vysťahovali sa rôzne zátišia. figury. krajiny z obrazovej plo
chy. nevedno však. č i si so sebou niečo nezobrali . čo predsa 
nejako patrilo k podstate umeleckého diela. bez čoho sa dielo 
neobíde na jeho ceste k objavu a k prijímatcľovi. Stôl. ruža. 
mado na zaručene ne patrí do podstaty umeleckej idey. zostáva 
však otázkou. či. aj keď nie oni sami. ale aspor'l ich prítomnosť 
netvorila nenahraditeľný most k cieľu umenia. i keď po jeho 
dosiahnuti mohli ustúpiť do ncpovšimnutého pozadia. skryť sa 
za vyslovenú ideu. Z aspektu ko munikatívnosti nemožno však 
pokladať dimenziu p redmetnosti iba za kanál. kto rý by prená
ša l signály čiste z umeleckej podstaty. hoci je nutne súčasťou 
komplexného komunikačného oblúku; jej existenciu ale sotva 
možno vyňať z transferov, ktoré spájajú d ielo s prijCmatc
ľom. Keď existuj e umenie. ktorého účinok nie je odkázaný na 
opieranie sa o mimoumclecké tvarové fenomény. ako naprí
klad hudba. nemôže byť ko nkretizácia mimo umenia stojacich 
objek tov pod tatná. Objekty výtvarného umenia si však so se
bou un iesli aj významy. ktoré sa v nich skrývali a ktoré s ni mi 
boli nerozlučne späté. Tvary. citujúcc objekty nášho prostre
dia neboli len tvarmi. ale aj (mimoumcleckými) no~itcľmi vý
znamov. teda niečoho , čo prekračovalo iba zmyslové vnemové 
hodnoty. Nebolo podstatné to. čo vlastne reprezentovali . ale 
to . že niečo predstavovali. t. j. boli nositeľmi významov. po
znateľných aj pri stvárňovacích obmenách. Lenže nový vý
znam bol pochopiteľný iba za predpokladu existencie pôvod
ného významu. Vylučovaním predmctnosti sa strúcal onen 
dvojo braz. ko trý mo tivoval obmenu objektu. 

Hudba zažila stupňovaním uvedomovacieho prb tupu tak
tiež nemalé metamo rfózy. l tu nastal koniec bezstarostného 
používania jej jazykového média. Skúmali sa charakteristiky 
štruktúry a vlastnosti média. te ntokrát už nic z diuaktických 
pohn útok. ale hľada li sa východiská k novým výrazovým rovi
nám. h ľadali sa príči ny závislosti od tradície, ktorá sa mala 
prekonať v záuj me nových objavných svetov. Rácio malo po
môcť obmedziť alebo vylúčiť pôsobenie magnetickej sily tona
lil y. jej funkčnosti a hľadať možnosť oslabiť je j pôsobenie ; hľa
dať cesty, ktorými možno dosiahnuť najväčšiu variabilitu. Za-
čali sa aplikovať numerické metódy pri výbere a u~poriadaní HŽ 
mate riá lu . sledujúce oslabenie funkčných automatizmov tema-
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ticko- tvarovydt ~ll.: reo l ) pO\' . k tu re ~a vymírajú na .wk lade ~ta
bilizovaných asociácii . vytvorených vývojom a minulosiou. 
Nekontrolovaná spontánnosť by musela viesť k opakovaniam 
a návratom. k dotykom s charakteristickými zvra tmi . tonálny
mi spojmi. Numerické poradové systémy sa stali pritnm výcho
diskom aj formovo-technologických riešení kompozície. Apl i
kovali sa racionálne regule usporiadania matérie skladby. kto
~ sa stali stredobodom tvorivej činnost i. Metódy rieo\enia skla
dobného priestoru sa stali sami cieľom zacláňajúcim pôvodn(• 
orientovanosť postupov na zobrazovací výsledok. de\i frovatcľ
ný na základe afi rmácie prostriedkami navodeného zážitkové
ho obsahu. Samotný nastolený a realizovaný poriadok sa do
stal na úroveň podstaty a cieľu umeleckej činnost i. Tým bol 
oblúk autorencxic tvorby uzavretý. rencxiu procesu tvorby za
čala nahrádzať jej metóda. 

Som vzdialený od toho. pokladať umeleckú či nnost' za mi
moracionálnu. Aj umelecká činnost' je v rovnakej miere pro
duktom integrovanej myšlienkovej činnosti . Úvaha a rácio je 
prezentná v umeleckej i vcdccko-mysli teľskcj či nno~t i . Jen nic 
v rovnakej podobe. Rácio v umení nestačí hľadať iba v pomoc
ných momentoch kompozičnej činnost i, ale i v samotnom ume
leckom asociovaní predstáv, lenže sa tu prejavuje v inej ima
nentnej forme. to zn. nic len vo fo rme aplikácie zov~cobecnc
ných verbalizovatcľných poznatkov o mimomcdiálnych súvis
lostiach a vziahoch. ale priamo v mediálnych asociáciách 
v samotnej tvorbe. v nachádzan i súvislostí. ktorých objav evo
kuje s médiom spojený zážitok z objavu. Viem. že slovo .. rá
cio" je tu nesprávne volené. alebo aspoň dvojznačné. Pod ter
mínom rácio sa rozumie zväčša myslenie prebiehajt1cc v rečo
vom médiu a podliehajúce logike pojmového myslenia. vedú
ceho k verba l izovateľným výsledkom. V tomto ponímaní sa 
rácio nehodí k používaniu v súvislosti s umeleckým myslením. 
ktorému sa na tomto základe odoprel vôbec .. racion;í lny" mys
lite ľský základ. Azda sa právom pýtame. č i sa máme uskrom
niť s názorom. že umenie nie je prejavom myslenia alebo či 
máme použiť iné slovo k označeniu umeleckého tvorivého pro
cesu? Co je ale opakom rácia? Azda iracionálnosť? éo zostane 
pn absencii myslenia. azda človek? 

Popri imanentnom umeleckom myslení existu je však aj my
slenie mimomcdiálne, ktoré sa uplatňuje predovšetkým ako 
(Fcchnerov) pomocný princ! p. kontrola. vcrbalizovateľná skú
senosť a pod. Tomuto pomocnému princípu mediálneho my
slenia prináleží v samotnej tvorbe významné ocenenie. tam 
v~k . kde uutorenexia tvorby ako mimomediálny element za
čina nahrádzať mediálne myslenie. nemožno ho pokladať za 
pomocný princíp. ale naopak. Sú to dôsledky sebauvedome
nia. ktoré negatívne zasahujú do postupu tvorby. v snahe na
hradiť kreatívny moment výsledkami špecificky vcrhálnclogic
kým mimomediálnym myslením . čo mechanizuje či .. scientifi
kuje" proces tvorby a zaplňuje priestor . ktorý stál k dispozícii 
spontánnemu asociovaniu predstáv v rámci imanentného me
diálneho myslenia. Pritom výsledky mimomediálncho mysle
nia nedokážu suplovai mediálne myslenie. lebo nic je v pria
mom spojení s dimenziami a vlast nosia mi média . 

Dve podoby myšlienkového prejavu stoja tu proti sebe a ich 
protirečivosť môže anulovať výsledky špecifickej umeleckej 
činno ti . Bol by to dôsledok chybného zásahu uvedomovacie
ho postupu tvorby. Odl išné pricbchy myslenia. odohrávajúce 
sa na heterogénnych mediálnych rovinách, nedokážu sa subli
movať a nemožno jeden zo spôsobov myslenia inte rpretovať 
a prijať kritériami druhého. i keď sa jedná o prejavy jedného a 
toho istého ľudského vedomia. Mechanické prc ná~anic regúl 
a poriadkových systémov mimomcdiálncj úvahy do mcdi<\lnc
ho myslenia je bezpečnou cestou. vedúcou k nckomunikat ív
nosti umenia. lebo obdiv umnosti racionálnych pravidiel faktú· 
ry a voľná figurat ívnosť nesprostrcdkuj ú zážitkové obsahy. ale 
iba senzuálne súzvuky. lebo zásah racionálnych pravidiel do 
ich mediálnej štruktúry porušuje syntaktický základ jazyka 
média. 

Paralela medzi maliarstvom a hudbou nepotvrdzuje názory. 
ktoré podnietil i maliarov k dosiahnut iu slobody podľa vzoru 
hudby. Sloboda hudby je len zdanlivá. lebo neviazanosť na mi
mo nej stojace modely (naprfklad imitácia akustických feno
ménov) neznamená ešte neviazanosť na podmienky. ktoré si 
stanovuje význam. Na to. aby hudba bola hudbou. je potreb
né . aby jej tvary stáli v určitej korelácii s tradíciou vypcstova
nými fundamentmi. ktoré rozhodujú o tom. či tvar má význam 
prckračujúci senzuálnu valenciu alebo nic. Strata významo
vosri môže nastal' aj tým. že regule. ktorým má tvorba podlie
hať. nedovoľuj ú utvoriť kontakt s významovým základom. či 
nedovoľujú rešpektovať imanentné. vývojom dané princípy 
hudobnej syntaxe. 

Tak ponímané rácio. ako vidieť. nic je absolútnou zá rukou 
úspc:Sného riešenia cieľov tvorby. Ak tie to momenty rácia 
(v zmysle všeobecnej mimomediálnej rozpornej úvahy) zabra
ňujú splniť imanentné zákonitosti hudby. sú 'prck<'1žkou. Ich 
výsledok nepatrí teda do arzenálov pomocných princípov. ale 
do oblasti špekulatívnosti. 

Styk s dielom. ktorého syntax je narušená špekuláciou. sa 
pohybuj~ na rovine mimovýznamovej. Máme často pocit . že 
ttdfme mečo. nedokážeme to ale pevnejšie uchopi ť a identifi
kovať ako záväzný zážitkový obsah. 

Následkom transferu racionálnej úvahy do média výtvarné
bo umenia a do hudby bola preto strata záväznosti - vo výtvar
nom umeni nadmernou slobodou a v hudbe nadmernou spúta
nosťou . 

Spomínaný transfer poriadkových princípov do média s od
IMI>u logikou vlastnej syntaxe patrf k aktom špekulatívnym. 
Ako som už povedal. rácio ako záruka náročnost i ~a obracia 
v svoj opak. ak miesto toho. aby slúžilo. začína absolútne 
vlidnuť. Rácio dokáže posilniť. stupňovať hodnotu toho. čo 
médium komunikuje. dokáže však aj oslabiť a a nulovať mož
nosti komunikovať umelecké obsahy. 

Návrat ku komunikatívnosti vedie cez návrat k významo
vým elementom v umenf. Nikto nemiluje umenie kvôli virtu-
6zncmu narábaniu autora so skladobnými postupmi . ak tieto 
neslúžia skutočne k stupňovaniu niečoho. čo umelecké dielo 
vyslovuje nad pôsobivosťou svojich zmyslových hodnôt média: 
milujeme umenie kvôlj sebe 1. j. kvôli tomu, čo núm zážitok 
sprostredkuje a v nás vyvolá. Myslím, že koniec koncov nikto 
nedlcc: umením prehovoriť a nič nepovedať. 

Starosti o sedemdesiatročnú starenku 
Doko11če11ie z l . str. 

orientácie nazvali Gavalie rom s ružou. Synovec mal trochu iné 
záľuby ako strýko. Hoci po nástupe Ka rla Nedbala ~cé nické 
dielo Richarda Straussa sa na javisku SND rozrústlo. ncdha
lovský repertoár sa v tridsiatych rokoch roz~íril o viaceré do
vtedy u nás neznáme mcnú. aj prv to bola Prokofievova ope
ra Láska k trom pomarančom. potom Sostakovičova Ruská Ja
dy Macbe th a medzitým prišli na premiéry wojich diel \klada
telia z rôznych zemí: Zcmli nsky. Fcrroud . Rocca . Bloch či 
Vladigcrov. Ale zaznela aj moderna čc~kú. ba i scénická kan
táta Alexandra Moyzesa Svätopluk . cdbal ~a vybral aj opač
ným smerom. až ku Gluckovi . ku lt ivoval mozartov~ký ku lt 
a postavil najširší wagncrovský rcpcrtoú r v dejinách našej ope
ry. Popri Lohcngrinovi sa hralo Zlato Rýna. ale aj Tristan 
a lzolda. ba dokonca Parsifa l. Odvtedy opera SND nemala 

' takto náročne postavcnú dramaturgiu. V takomto obkľúčení 
veľkých mien a diel pokusy uviesť skoro ama té r~kc opu~y Ro
sinského museli vyznieť iba skľučujúco. 

Nedbal však neprin iesol iba dramaturgický program. ale on 
~u dal s ra_dom spolupracovníkov - naj mii s avantgardným rc
ŽI érom V1ktorom Sulcom a scénografom Franti~kom Trô~t
rom - aj netradičný inscenačný tvar. V ich spolupníci vyzneli 
novátorsky nielen diela moderné. ale aj Mozartova Ca rovná 
flauta či Bccthovcnov Fide lio. Dobovú kritika kon~tatovala. 
že tento _tím a najmä režisér Sulc dokázal urobil operu zaují· 
mavou aJ tam. kde obvykle unavovala a kde sa počt1vala vlast
ne Je n hudba a na to ostatné sa pozeralo ako na prídavok alebo 
n~tné zlo. Naša opera sa tak postupne meni la z print:ipálskcho 
d1~adla na divadlo principiálne. ktoré mu dominovali najvyššie 
pnncípy hudobnosti aj divadclnoMi. Pritom nesmieme zabud
nú ť. že to bolo v čase. keď divadlo prcna~lcdova la jedna finan
čná kríza za druhou. že celá slovenská kultúra a ~ 1iou aj S O 
tu bolo ako od macochy. Napriek tomu bolo v opere SND za 
málo peňazí veľa muziky. Dokonca dobrej hudby. 

V roku 1.954 prijalo obecenstvo priam manifestačne Inscená
ciu Jura Ján~íka nár. um. Jána Cikkera. Na archfvnej sn fm· 
ke G. Podhorského zasl. um. ~tefan Hoza v hlavnej úlohe. 

Poslovcnčc nic opery SND po vzniku Slovenskej republiky 
bolo iba formálne a vonkajškové. Áno. spievalo sa už iba po 
slovensky, ale vedenie úboru zostalo v českých rukúch. ba aj 
v orchestri nehrali Ccsi iba prvé husle. ale takmer na vše tkých 
nástrojoch. Keby boli Ccsi z opery SND odišli. naša opera by 
zanikla. V tridsiatych rokoch na bratí lavskcj Hudobnej adra
matickej akadémii vyrástli poviičši nc iba speváci- z nich naj
významnejšie miesta v opere SND zaujali Janko Blaho. Stefan 
Hoza. Margita Ccsányiová a Mária Ki~or)ová-Hubová - kým 
na slovenských dirigentov či režisérov muse la opera ešte ďalej 
čakať. Ncdbalov široký a pestrý moderný repertoár ~a zavrhol 
ako .. zvrhlé" umenie a v ťažkej vojnovej dobe opera dostala 
odľahčený program. Dominovala romantická opera - a začalo 
sa od Adama. pokračova lo cez Don izettiho. Hurnpcrdincka . 
Nicolaia, Flotowa k vyskúšanému a obligátnemu Vcrdimu 
a Puccinimu. Dramaturgicky z tohto okliešteného a kasového 
repertoáru vyčnieva iba Egkov Peer Gynt . insccnačnc ani jcd
no jediné dielo. Politickému heslu Usmievavé Slovensko Jlaj
viac zodpovedalo divadlo ako .. zem úsmevov". V tomto obdo
bí lehárovská a dusíkovská opereta v povedomí Slovúkov veru 
operu zatienila. Aj divadlo sa usilovalo tie to žánre skôr zblížiť. 
zrovnoprávnil. ako oddeliť. Nielen Hoza. ale aj o tatn í sóliMi 
dávali svoje srdce ľahkonohej múze nie len v SND. ale aj na 
častých hosťovačkách Slovenského ľudového divadla vo všc t· 
kých kútoch Slovenska. Tak sa opera SND dopracovala od 
Gavaliera s ružou až k Modrej ruži. A predsa viacerí si myslia , 
že naša opera vždy prekvitala. 

Po vojne sa súbor opery SND v podstate nezmeni l. no divad
lo bolo zrazu akoby vymenené. Vyhnali z neho opere tu . Diri-

gent Krc~i mir Baranovié a rcži~ér Branko Gavclla zača l i opere 
vrac;n' opäť umelecký kredit. Stafctu po nich prcv;a li Frc~o. 
Holoubck. naknítko dokonca sa vrátil Zuna. Divadelnú tv;ir 
opere vt lači l i pražskí rcži~é ri Juraj Ficdlcr a najmä Karel Jcr
nck. On je aj tvorca prvej Krtllitavy ( 1949) a tým z;írovc li aj
posledného výrazne štylizovaného operného pred~tavcnia 
v rozpätí rokov 1945- 1949. Potom na~túpilo obdobie veľkole
pých maľovaných dekorácií. horizontov. popisncj réžie. obo
zretnej dramaturgie . Obdobie . v ktorom núm opera SND ma
ľovanou perspektívou vo výpravúch chcela nahovoriť . že vo 
všetkom dosahuje dovtedy nevídané. iba vysnívané pcrspcktí· 
vy. Na našom neveľkom javisku ~mc videli insccnúcie okopíro
vané z Veľkého divadla v Mo~kvc alebo z Budapešti . Pôvodní 
boli iba speváci . Bol to čas. v ktorom vyzrela cel{! gencnícia či 
vla~tnc už dve generácie ~ lovcnských ~ól istov. V tom čase za
čal v SND pôsobi ť režisér Miloš Wa~~crbaucr . V tretej ~czónc 
svojho bratislavského angažmán vytvoril so scénografom Jose
fom Svobodom a s kolektívom slovenských sóli~tov v každom 
smere pre lomovú inscenáciu Verdiho Dona Carlo~a ( 1956). 
V rovnakom čase sa aj do činohry SND opiiť vrátil režisér ako 
hlavný. určujúci tvorca predstavenia . O dva roky nc~kôr prih
l{lsil sa s umelecky vybrúsenou insccn;íciou vo všetkých zlož
kách mladý slovenský režisér Miroslav Fi~cher . Ten úspech 
dosiahol na neľahkej predlohe Dcbus~yho opery Pcllca~ a Mc
lisanda. 

Kým sa však tak to naša opera zača la otv;í ra1 ~vetu·. utvrdila 
svoj sl_ovcnský níz; Druhý raz ~mc boli svedkami premiéry IHÍ· 

rodneJ opery. Krutňava bola Jednoznačne prijatú prcdov~ct
kým odbornou kritikou. Cikkerovho Jura JánoW,a ( 1954) 
však prija lo priam manifestačne predovšetkým oheccn~tvo . 
Sk ladateľ však umelecky dozrieval. ale obcccn,tvo už s ním 
ncvládalo držal krok. Prejavi lo sa to pri Cikkcrovom vrchol
nom diele Vzkric~cnic ( 1962) . kde divácka obec už dtcľnc za
ostáva la za skl<!datcľovýrni ambíciami. Pri ďalších Cikkcro
vých premiérach sa pricpasi medzi javi~kom a h ľadi ~kom stále 
prch.lbovala. Ziaľ. ~cprchlboval sa zúujcm obecenstva o vývin. 
ďalš1 o~ud národneJ opery. Ani tak zrelé dielo. ako je Sucho
''ov Svatopluk, nevyvolalo v širokých vrstvúch taký ohlas. kto
rý by dosvedči l. že osud národnej ope ry nic je Jen z:i leži to,ťou 
odborníkov. ale predovšetkým najširšieho okruhu návštevní
kov. 

Francúzi. Nemci . no najmä Taliani by vyžili iba zo svojho 
národného operného dedičstva . No slovensk! opcromani stl 
prcd_ovšc~kým .. Taliani". Naj mii Verdi živ í bnlli\lav,kú operu. 
Pre JCho Jednoznačnú prevahu nazvali sme na konci ~csťdc~ia
tych rokov operu SN D talianskou stagionou. Stala sa skoro ne
uveriteľná vec: po in ccnačnc nápaditom a spcvúcJ..y brilant· 
nom Trubadúrovi uviedol súbor na nepoznanie prcrobcného, 
upraveného. zoškrtaného Nabucca - a túto insccnúcia bez 
možností vstupu hostí pretrváva v opere S O nepretržite od 
roku 1966. Napriek jej minimálnym umeleckým kvulitúm udr
žiava ju pri živote každé umelecké vedenie. Dokonca sa z tejto 
inscenácie sta lo najúspešnejšie protestné i manifc~tačné kme
ňové číslo. Ccské divadlá majú na slávnost né i osudové chvíle 
Li~uš~ . My máme Svätopluka . ale v čiernych dňoch po vstupe 
VOJSk 1 v dňoch ružových po nežnej revolúcii ~mc sa utešovali 
či uvelebovali zborom Zidov. V iných divadlách inscenácie Na
bucca. rešpektujúcc partitúru. z ideových dôvodov zakázali. iba 
bratislavská . bcrllca meno Verdiho nadarmo. prctrv;íva zmeny 
čias i výmeny šéfov. Dnes je to dokonca inscenácia. ktorou di
vadlo láta všetky diery pri nečakanej zmene programu . Pri 
premiére som takto nadpísa l recenziu: Ziv buď. živ n;ís Nabuc
co! Ale s toľkým i rokmi a reprízami om ani vo sne nerátal. 

Clovcku je nesmierne smutno. keď si spomenie. koľko krás
nych inscenácií odvial čas. kým ten operný Babylon je vari ne
zničiteľný. Boli t.u predsa muzikantsky perfektné inscenácie 
Košlcrovc . najmä jeho večery mozartov~ké. potom prišli neo
pakovateľné stretnutia janáčkovské. ktoré najmä vo Veci 
Makropulo~ ( 1973) do iahli svoj vrchol nie le n vďaka Košlcro
vej taktovke. ale aj Kriškovej réžii a Vychodilovcj scénografii. 
Osem rokov po Nabuccovi diváckym hitom bola Gershwinova 
opera Porgy a Bess. zato iné. cudzie. rovnako ako domáce mo
derné a nové diela videlo a poču lo iba pár záujemcov. Alarmu
júci nezáujem zo strany divadla i obecenstva bol o naj lepšiu 
domácu novinku. Benešovu Hostinu. 

V _posl~dných sezónach sú bratislavské operné večery najmä 
hostmam1 krásneho spevu. Bel canto počúvame v origináli, 
avšak zo slovenských hrdiel. Boli tu však i príťažl ivé divade lné 
večery. Z tých nedávnych má pečať scénického .. Gcsamtkunst· 
wcrku" Chudovského inscenácia Rigoletta a najmil Bcdnári
'kov Faust a Margaréta. Aj pán prezident si pri prvej oficiálnej 
návšte~e nášho_ hlavného mesta a SND vybral práve toto prcd
stavcmc . Vítali ho síce fanfáry z Libuše. ale potom už neza
zneli ľúbozvučné slovenské tóny sucho•'ovské- ako to doteraz 
pri takýchto príležitostiach bývalo zvykom - lež lyrické mcló
?ic G~unodove . Spievalo sa po francúzsky. ale napriek tomu 
JC to msccnácia s najzrozumitcľncjším súčasným obsahom. 
Navyše prckypujúca divadelnou fantáziou, ktoní rovnako 
osloví príležitostného vzácneho hosťa v prezidentskej lóži. ako 
každodenného návštevníka na galérii . 

Kruh sa uzavrel. Slovenská opera ani po scdcmdc,iatich ro~ 
koch nemá v SND poslucháčov. Ešte nedávno sme chceli svetu 
u káza ť , akí sme aj v opere slovenskí. národní - teraz národu 
doka~ujcmc . že už sme svetoví: spievame viac po ta liansky. 
francuzsky . rusky a česky . ako po slovensky. Držíme krok 
s dobou a so svetom. Ale zároveň sa aj silene pridŕžame všeli
čoho starého a prežitého. V mnohých ohľadoch je spochybne
ná existencia inštitúcie s názvom Slovcn~ké národné divadlo. 
Stále reparujcmc a uchovávame model spolužitia činohry 
a opery zdedený z minulého s toročia a odvodený z prevádzko
vých zákoni tostí menších zájazdových spoločností. Dokonca 
staviame pre naše siamské div<~delné dvojča dvojbudovu -
opäť s historickým názvom SND. Pritom už dnes viičšina ľudí 
dom_a i za hranicami hovori iba o Bratislavskej opc~c . Kto je 
na vme, že na slová .. slovenská'' i .. národná" sa pomaly zabú-
d ? . a. 

'LADISLAV CA VOJ SK,.. 
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Kniežací skladateľ PAL ESTE 
JOHANNES LEOPOLD MAYER 

.. Bis decies quawor comisi pf{1elia 111mquam 
t•idir rergn hosris, sed wme11 hic jnceo. 
Vicror, eram semper vivus. 111111c mortm1s essem 
Victor. sed 1111111 det mihi inm requiem 
Ergo Vicroris brnbium 11011 deprecor ul/um 
i11 1111111do nsr coelwn victor ndi re pero ... 
Dl'lldsnrstyrikrát som bol ' ' boji, ale 11epriareľ ma11ikdy 11evidel 
od chrbta. Predsa 111, vír'az, ležf mŕtvy. V ii vole som l' idy vír'a
zil, aj teraz by som bol vír'azom, keby mi Boh dal t•ec'ný pokoj. 
Preto netiadam vavríny pre vír'aza 110 1011110 svete. ale prosím 
o ro. aby som mohol vkročil' do 11ebies. 

Tento medzi odvahou a pokorou oscilujúci text ozdobuje 
sarko fág palat ína a kniežaia Pála Esterházyho v kn iežacej 
hro bke fra ntiškánske ho klášto ra v Eisenstadte. to mto mieste 
posledného odpočinku muža. ktorý pre krajiny strednej Euró
py bol mimoriadne významný už svojou politicko u aktivito u : 
ešte významne jšie pre túto o blasi sú však jeho mno hostranné 
kultúrne záuj my a jeho angažova nosi vo veciach náboženstva. 

Pál Esterházy sa narodil 8. septembra 1635 v starom hrade 
v Eisenstadtc. Keďže táto budova však vefmi chátrala. trávila 
rodina väčšinu času na majetku v neďalekej obci Gro\shoncin. 
Vo veku IO ro kov začal navštevovať jczuitskú školu v Grazi. 
o rok neskôr však prestúpil do školy toho isté ho r;\du v Trna
ve. kto rá v to m období bola pravdepodobne najvýznamnejším 
ko légiom svojho druhu v krajinách bývalého U horska. Po 
smrti svojho brata v bitke pri Vczcké nyi musel Pál prevziať de
dičstvo EMcrházyovcov v roku 1652. Zastávky jeho povšimnu
ti ahodncj kariéry: 1653 župan šopro nskcj župy . 167-1 ríšsky ry
tie r Svätej ríše Rímskej. 1679 cisá rsky tajn ý rada Leopo lda l. 
1681 palatín Uhorska, 1682 rytier Zlatého rúna. 1687 ríšske 
knieža. S cisárom Leopoldom l. ho spájalo priatchtvo a spo
ločný záujem doviesť protircformáciu v habsburských kraji
nách do úspešného ko nca. 

Skolské roky u jezuitov v Grazi a naj mä v Trnave položili 
základy pre neskoršie akt ivity Pála Este rházyho. Išlo predo
všetkým o pevné zako tvenie kato líckej viery so zvlá~tnym zdô
ra.mcnfm mariánskeho kultu . keďže Matka Božia bola v proti
reformácii neobyčajnou ochrankyňou a vodkyňou katolíckych 
bojovníkov. na dru hej strane o lásku k hudbe a k di vad lu. Aj 
trnav kí jezuiti pestovali duchovnú hru s mimo riadnym zanie
te ním a mladý Pál dokázateľne spoluúčinkoval v hre s hudbo u 
na starozáko nný námet o Judite . 

Preto treba aj nesko ršie pôsobenie knieža ťa vidiet ako strie
davú aktivitu vojenskú. náboženskú a kultúrnu . kto rej cieľom 
bolo udržanie resp. obnovenie katolíckej vie ry. odvrútcnic tu
reckého nebezpečenstva . poučenie a náboženské povznesenie 
a v nic poslednej mie re aj večná blaženosi. 

Je povšimnutiahodné. že Pá l Esterházy si popri početných 
vojenských a politických úlohách našiel ča~ na inte n1ívnc zao
hcranic sa s hudbou Mo hol sa v tom oprieť o určitú tradíciu vo 
vlastno m rode. Správy o estcrházyovskej dvornej hudbe sia ha
jú až do roku 1619. Okolo stredu 17. storočia musela byi už ta
ká výkonná a známa. že jezuiti ju angažovali pre svoje divade l
né predstavenie v Soproni. Toto predvedenie bolo pravdepo
dobne na vynikajtkcj úrovni. veď išlo o ka to lícke podujatie 
v centre protestantizmu. Pála Esterházyho možno považovať 
za znovuo rganizátora eiscnstadtskcj dvo rnej kapely. kto rá 
v čase jeho vlády pozostávala z 26 členov. z to ho ôsmich spevá
kov. 

Kn ieža sám hral na virginálc a vytvoril si zoznam skladieb. 
kto ré mo ho l sám hrať. Knieža c iscnstadtské udržiavalo úzke 
ko ntakty s veľkými hudobnými centrami a vyn~kajúcimi skla
dateľm i. o čom svedčí dohoda z ro ku 1707: v neJ sa Jo hann Jo
seph Fux zaväzuje vychovať pre ciscnstadtský dvor dvoch 
chlapcov-kastrátov. 
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O rganizáciou svojej dvo rne j kapely položil Pál Esterházy 
základný kameň neskoršieho tak významného pôsobenia Jo 
sepha Hayd na na tomto dvore. Haydn mo ho l budoval' naprie
bežne vzrastajúcej tradícii kvality a rozvíjať ju. Nemožno ne
spomenúť, že už v najstaršom zachovano m ko nvencionáli cs
tcrházyovskcj dvornej kapely je záznam o žcnc-dbkantistke. 
V esterházyovských rezidenciách v Eisenstadtc. Prešporku 
a Viedni pestovali teda vynikajúcu dvornú hudobnú kultúru. 
hudobníci doko nca sprevádzali knieža na nejednej ceste. a le
gendárnou sa stala púť kniežacej rodiny v ro ku 1692 za účasti 
11 .000 osôb. na kto rej sa dvorná kapela výrazne podieľala 
v rámci bohoslužieb. 

Kde a u ko ho získal Pál Esterházy svoje hudobné vzdelanie. 
nic je známe. Skutočnost'. že hudobné re meslo dobre ovládal. 
vša k dosvedčuje zachovaná zbierka kantát Harmonia Caclcs
tis. vydaná v roku 1711 . Toto obsiah le ko mpendium hudby ob
sahuje skladby pre celý cirkevný rok a nie je pozoruhodné iba 
ako dielo di lc tujúccho šľachtica . ale možno ho označiť za vý
znamný dokument vrcho lnobarokovcj chrámovej hudby 
v stredoeurópskom regióne. 

Vznik jedno tlivých kantát trval pravdepodobne niekoľko 
rokov . Pál Esterházy vyjednával od ro ku 1701 s oboma univer
zitnými rytcami Jakobom Hoffmanom a Jo hannom Jako bom 
Freundto m vo Viedni o vydaní. vyhotovenom v roku 1711. 
Obaja noto rytci dostali 500 zlat ých a tri sudy uhorského vína. 

Orig inálny titul znie Harmonia Caclcstis seu Mclodiac Mu
sicac per dccursum totius anni adhebcndac ad usum musico
rum. Aut hore Paulo Sacri Romani Impery Principe Estoras de 
Gala nta Rcgni Hungariae Palatino. Anno Do mini MDCCXI. 
Na druhej strane je obraz Matky Božej. s muzicírujúcimi a n
je lmi. Pod ním ve rše: 
.. Nil canitur suavius 
auditur nil iucundius 
ni l cogitatur du lei us 
quam Jesus Dei Filius". 

Obraz i báseň naznačujú obsah zbierky: že totiž podstatná 
časť hudby je ve novaná Matke Božej a že niekto ré kantáty sú 
priam pictistickým spôsobom venova né rozjímaniu o osobe 
Ježiša Krista. predovšetkým novonarodcného diciaia. pričom 
slová .. suavis" a .. dulcis" (sladký) dostávajú dôležitú ú lohu. 

Autoro m nc litu rgických textov kantút (tvoria viičši nu) je 
sám Pál Esterházy. Nic je známe . kto si kúpil vydania z ro ku 
1711. nevedno a ni či nemali byť iba ho nosnými darmi. V ester
házyovských rezide nciách v Prešporku a Eiscnstadtc sa dlh ý 
čas zachovali. Jozeph Haydn vlastnil jednu medirytinu . prav
depodobne sa však už ncpo užíva la . ba do ko nca v Haydnovcj 
é re llarmoniu Caclestis považovali už iba piétnc za nic veľmi 
akt uálne dielo kniežacie ho prcdka. 

Aj dnes používané hudobné lexikóny nepodávajú rozhodu
júce informácie o kantátach a ich autorovi. V Ricmannov.:>m 
lex ikó ne sa dočít ame: ,.Jeho Harmo nia Caclestb (Viedeň 
171 1 ). kto rá je dosť rozmanitá a v s tar~cj uho rskej hudobnej li
teratúre ojedinelá. obsahuje 55 duchovných spevov ... A v hes
le .. Este rházy" v lexikóne Musik in Gcschichtc und Gcgcnwart 
stojí iba: .. Die lo obsahuje 55 jedno- a viachlasných latinských 
duchovných spevov. zväčša so štyrmi stro fami a často sa strie
dajúcim inštrumentálnym sprievodom na spôsob ba rokových 
duchovných ko nce rtov'· . 

K ncdostačujúcej recepcii prispe la azda aj skutočnosť. že 
medirytina z Viedne je veľmi chybná. Rozšírili sa aj rukopisné 
kópie. Pozornosť si zasluhuje rukopisný záznam jednej z kan
tát Harmo nia Caelestis v klášto re v Giissingu. kto rý však neu
vádza meno autora Pála Esterházyho. 

Ako už titul naznačuje . obsahuje zbierka hudbu p re liturgic
ké oslavy počas celé ho cirkevné ho roka. Siroký pric~tor zabe
raj ú skladby pre vianočné obdobie. k to ré sa sčasti vyznačujú 
aj zvláštno u inštrume ntácio u - napríklad použitím zobcových 
náut. 16 kantát je venovaných Matke Božej. Zvlášť lávažná je 
kantáta č. 53- Saulc . Saule. ktorej námet tvorí obnítenie Sav
la v svätého Pavla a je teda venovaná menovcovi ~kladatcľa. 
Spomedzi ostatných skladieb sa vyníma priam divadel nou dra
matickosťou vírením tympánov a veľkým o bsadenhn so sólis
tami , zboro m , sláčikovým orchestrom a tromi ko nccrtujúcimi 
trúbkami . J e to aj jedna z ne mno hých prcko mponovaných 
skladieb. na rozdie l od väčšiny v strofickej forme ' úvodnou 
sonátou a lebo rozsiahlym inštrumentálnym vstupom . Melodi
ka je prostá. nájdu sa však aj bohato kolo rované pasáže. ako 
napríklad v kantáte č. 43 Ave, ave dulcis Virgo Maria. Aj in
štrume ntálne úseky sú rozmanité. Zväčša je spev sprevádzaný 
s láčikovými nástroj mi. ale napriek tomu rozmani tým spôso
bom . Predovšetkým nápadná je skladateľova záľuba vo vyso
kých polohách viol. Zvláštnu zmienku si zasluhuje aj sonáta 
ku ka ntáte č. 51 Ubi. ubi , como raris. venovaná sólovým hu
sli am. Virtuózne-me lodický gestus a početné akordy sólového 
nástroja silne pripo mínajú štýl Heinricha lgnaza Bihcra. 

Je nápadné. že Pál Esterházy sa vo svojej Harmonia Caeles
tis nij a ko ncpridržiava nádherného štýlu . aký nachádzame sú
časne v chrámovej hudbe pestovanej na viedenskom dvo re na
prík lad v diele Jo ha nna Josepha Fuxa. C harakter tej to hudby 
je pre vtedaj šiu prax habsburskej ríše naozaj dosi ojedine lý 

Harmonia Caelestis - Ilustrácia l. vydania 

a nachádza obdobu v pozmencnom tvare až duchovnej tvorbe 
nesko rších ciscnstadtských dvorných kape ln íkov. ako napr í
klad Wenzcla Z ivilhofcra. alebo u viedenského prcuklasicistu 
Matthia~a G~.:orga Mo nna . NajbližSic ~tojí EMcrh;ízyho štýl 
azda k skladateľom z mníš~kyeh rádov. nujrnii františkánov. 
kto rých .. prostý" ~pô~ob kompozície je blízky hudhc Harmo
nia Caelcstis. Jednou z príčin je azda aj skutočnost' . l.c Pál Es
te rházy ma l ku františkánom v E iscnstadtc veľmi blízky vzťah. 
prevza l patronát nad ich kostolom a kláštorom a našie l tam 
i miesto svojho posledného odpočinku . 

Nemožno nespomenúť ani problém. patri aci do oblasti dej ín 
hudby resp. teórie kompozície. i keď ho tu nemožno rozvi nú i. 
Mno hí tzv. klcinme istri v oblaMi ch rámovej hudby IX. storočia 
- medzi nimi aj Pá l Esterházy- ignorovali nujncskôr od čias 
Jo hanna Josepha Fuxa (Gradus ad Pa rnassum ) kodifikovaný 
zákaz parale lných kvínt. Príklad pre to nachádzame napríklad 
v kantáte č. 48 O Maria gratio~a. kde v závere spevný hlas 
a bas postupuj ú v takýchto zakázaných parale lných kvintách. 
Ak však vychádzame zo skutočnosti . že Pál Este rházy- po
dobne ako mnohí ďalší. ktorí tento Lá kaz ignorovali- aspoň 

vo veľkom ovládali hudobné remeslo. bude potrebné tento fe
no mé n. ktorý možno pozorovai až do začiatku 19. storočia. 
preskúmal' a zhodnotil' podľa iných este tických kritérií. 

Pál Esterházy významne prispe l svojou hudobnou čin nost'ou 
-ako skladater i majiteľ d vornej kapely- k d vornej hudobnej 
kultúre v k rajinách dnešného Ccskoslovcnska. Maďarska 
a Rakúska. Intenzívny výskum jeho osoby n pôsobenia. ale 
i znovuoživenie jeho zbierky Harmo nia Caclcstis určite princ
sie nic bezvýznamné poznatky. (Rád by om poukázal na to , 
že autor to hto č l ánku vo svojej funkcii redaktora oddelen ia 
vážnej hudby Krajinského štúdia Burgenland Rakú~kcho roz
hlasu v posledných rokoch pripravil ko ncerty resp. rozhlasové 
produkcie viace rých kantát v podaní rôznych súborov. ktoré 
sa stre tli s mimo riadnym o hlasom obecenstva). 

Na záver treba ešte poukázať na zvláštnosi v hudobnom pô
sobení Pála Este rházyho. svedčiacu o zriedkavom príklade to
lerancie. 

Zanietený zástanca prot ircformácic. ktorého Hanno nia Ca
e lcstis je intenzívne a vedome .. katolíckym" dielom. dal svo
j ich synov Michaela a Gabriela na hudobné štúdiá k o rganisto
vi Já nosovi Wo hlmuthovi do Rustu . Tento bol známy v celom 
západouho rsko m regió ne nielen ako vysokouznávaný hudob
ný pedagóg. ale predovšetkým ako ka nto r evanjelickej ci rkvi 
v Šoproni, strediska protcstantizmu luteránskeho razenia! 

Harmonla Caelestls - uWka zo Sonáty ku kantáte Ubi, ubi comoraris Hž 


