
Samotný titul môže vzbudiť rozl ičné oča
kávania. Mnohým sa v predstavách vybaví 
zámok Pálffyovcov. ktorí ho na zrúcaninách 
bývalého stredovekého hradu zača li s tavať 
začiatkom tohto s toročia podľa francúzskeho 
vzoru. Nestačili ho do roku 1945 dokončiť 
a dostavaný bol až v 60-tych rokoch, kedy 
pre~iel do užívania Slovenskej akadémie 
l'ied. 

V predstave hudobníkov- starších pamät
níkov- sú Smolenice späté s Medzinárodný
mi seminármi pre súčasnú hudbu, ktoré sa 
tam konali v rokoch 1968, 69, 70. Ich hlav
ným organizátorom (muzikológ P. Faltin , 
skladatelia L. Kupkovič, P. Kolman, l. Pa
rík . J. Malovcc .. . ) išlo o vytvorenie podob
nej platformy na prezentáciu súčasného hu
dobného umenia. aká existovala v Darmstad
te. Podarilo sa im získať už na prvý seminár 
prednášateľov - U. Dibclia, K. Stockhause
na. H. P .. Rcincckcho. z Ciech E. Herzoga; 
na druhý C. Dahlhausa. D. de la Motteho, 
H. G. Hclmsa; na tretí skladateľov - J. Kap
ra, D. Zoltaia a interpretov- E. H. Tarra. 
Ch. Caskclla. K. Bôttncra . S. Palma, ktorí 
hovorili k problctnatike tvorby skladby a in
terpretácie. Svoje diela a hudobné projekty 
tu realizovali K. Stockhauscn (Hymny, Pro
zession) , G. Ligcti (Poéme symfoniquc pour 
l()() métronomes - koľko sa len organizátori 
týchto prístrojov nazhát1ali!). M. Kagcl (in
štrumentálne divadlo- Der Schall. Acustica 
v interpretácii Kôlncr Ensemble fiir neue 
Musik), V. Globokar (Discours). Domáci 
boli tiež mimoriadne aktívn i: radom skladieb 
sa prezentoval napr. Kupkovič (Ad libitum 
tojace na princípe náhody a priestorovosti} 

a jeho súbor Hudba dneška. ktorý uviedol aj 
kolektívnu skladbu Profi ly (Kalman . Kup
kovič. Malovcc. Parík). tiež M. Adamčia k 
(Dislokácia - pric~ torový projekt). Okrem 
toho viedli niekoľko prednášok o súčasnej 
tl'orbe (Kupkovič. Kolman, Faltin . Malovcc, 
Burlas). Dôraz bol položený na prezentáciu 
clcktroaku~tickcj hudby domácich a zahra
ničných autorov. aozaj bohatý program! 

Také boli Smolenice včera - plné diania , 
zážitkov. cenn ých poznaní. 

Odvtedy ubehlo dvadsa ť rokov. Doba tem
na pre obl a~ť súča~ncj hudby. A predsa, šta
t i~tika by vykázala stovky koncertov súčasnej 
- ale pozor! - slovenskej hudby, resp ... zvä
zových koncertov•· z tvorby zväzových funk
cionárov ~ocialistických krajín. Efekt - mi
lióny korún vyhodených do vzduch v pre kon
certy s 3-5 návštevníkmi. Umenie Západu 
bolo prístupné opäť niekoľkým vyvoleným. 
ktorí sa zadarmo, v rámci festivalov súčasnej 
hudby. kochali .. zahnívajúcim kapitaliz
mom·· . pre obyčaj n ých smrteľníkov temer 
neprístupným. Bolo to vcelku pohodlné -
miesto plodných seminárov s medzinárodnou 
úča ťou popredných o~obnost í usporadúvať 
prehliadky slovenskej hudby a semináre na 
tému napr. Socialistický realizmus a súčasné 
umenie . Humanizmus v ocialistickom ume
ní. Slovenská tvorba venovaná S P či iným 
ltátnym a politickým výročiam . Všetko sú
stredené na ~účasnosť, ale pe kne egocentric
ky - bel konkurencie - na slovenskú. Potom, 
približne v polovici !\0-tych rokov. kedy sa 
celková politickit ~ituácia v krajine uvoľňuje. 
aktivizuje sa najm ladšia sk l adat eľská a inter
pretačná generácia- študenti V~MU . Viace
rí z nich ~i v l a~tným pričinen ím vybavui ú za
hraničné ~tudijné pobyty (Francúzsko, Svéd
lko. SR. Talian~ko). zaujímajú sa o naj
no·;~ie hudobné \mery v zahraničí (získavajú 
partttúry a nahrávky). nadväzujú plodné 
kontakty. Ich intciatíva viedla v roku 1987 ku 
1zniku ~úboru pre súčasnú hudbu VENI. 
Tento popri vlastnej tvorbe uvádza do života 
protagonistov hudby 20. storočia - napr. 
Stockhau~cna. Scclsiho. Feldmana. Cagea. 
llesa. Sni tkeho, Rilcyho. Adriessena a i .. 
ltorých mnohé diela až po 20-30 rokoch 
(u IICSa po 80-tich) zažívajú svoj u slovenskú 
premiéru! L:iada sa spomenúť ešte inú aktivi
tu - iniciatívu lludobného informačného 
11rediska. ktoré v druhej polovici 80-tych ro
lov pripravilo niekoľko zaujímavých prchrá
I'Ok - napr . angl ic kej. f rancúzskc j. sever kej 
hudby za ttčasti zahra ničn ých muzikológov. 
interpretov a sk l adateľov , ale aj domäcich 
prednášateľov o súčasnej zahraničnej hudbe. 

A Smolenice dnes? Logická by bola prcd
'tava . .i.e n{tsilne prerušené semináre sa of)äť 
obnovia. Nic je to tak . Hoci .. Rctrosmolcni
ce", ktorým venujem nasledujúce riadky. 
možno chápať ako prvý krok k ich obnove. či 
u1 1 pôvodnej alebo trochu inej podobe. či 
1 Smoleniciach. Dolnej Krupej alebo inde. 
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lludobnj' 1áber l\' ef~ ťullermej je di
fercnco,anj': 1ahŕňa impul~ 1 norb~ 
maj!>lrm baroka i kh1\ici1mu, rumanli7-
mu i hudb~ X\:, \IOručia. Grafička ich 
7bliiujc \\ojim pohladom, \\Ojim du
chom i rukopi\om na jednej \lranc, no 
zármeň prcdu\liera \arianl l\armania 
Ú!>lrcdného molhu, na1načujúc lak 
\la\lnú blí1ku\l' k almo,férc hudobnej 
cwre,ic loho-klorého \kladalcľa. l ak \a 
nežná, periodick~ l\armaná melódia 
i\lozarlmej Malej nočnej hudb~ premie
la do 111mického, opakmaného mulhu 
z fasády kla\icislického paláca~ ruzmia
•rmi Mrumtmi a k\arlclflm ~láčikm, ma
nifc!>lujúc \ilalhu nu\i~lru,ho gc!.la. In
de, napríklad ' grafikách in~pirmanich 
l>ÚČa\nou hudbou (1-.bcnm 1\la,írn~ kon
ceri, Sláčiko'é k\'llriCIO :\. '\lo~ICloa, \lá k 
ohnhák l. ~lra,in\kého), do\lá\a lálo 
vi f\arná projekcia hudobn~·ch konlaklo' 
c'prc\Í\ncj~iu podobu. jeden král akcen
tujúc pc,nol>l' f\aro, , inukcd~ dramalic
ko\1' hudobného Ioku či farebné roi
HSI"\cnie d~n11mickcj hudobn(•j kumpo
lícic. 'iekcd~ umel k~ ni nc\lačí jeden 
grafick; li\1 a \la, ia e~IJ~ . lripr~ch~ . al.o
b~ ča~li lolmelenej "1mf(mic či koncertu, 
\Uily či sercnád), prcnc\cncj 1 ča\u do 
ploch) a pric\loru, k hori1on1om ľud
l>kcj lmal(lnácic. 

i\lil11n :\damčl11k ,. bulletine k,,_ 
\hne K,·ca~ 1-ullcro,cj PRI-:1\11-::'ó\' 

IILIDH\ (Dom kul1ú11 . '\;llra. 
7.-29. 4.) 

Pôvodný zámer hlavných aktérov bývalých 
seminárov i tohtoročných .. Retro~molcníc" 
(1. Parík a E. Mlynárčíková i ~poluorganizá
tori - ďalší pamätníci- M. Ba rančeková-Pa
ríková, M. Adamčiak. zvukoví technickí in
žinieri P. Janík aJ. Backstubcr) bol pravde
podobne odlišný. Pozvánky sa rozišli do celé
ho sveta - rátalo sa s účas t'ou Ligetiho. prof. 

Smoleníc. sa realizovalo viac spomienkové 
stretnutie niekoľkých zainteresovaných a nie
koľkých prizcrajúcich sa. 

.,Retrosmolcnice" ~a symbolicky konali 
v mesiaci aprfli . ale namic~to v Smoleniciach 
v Dolnej Krupej a namic~to piatich dní, vy
plnených koncertami a prednáškami . trvali 
necelé tri (27.-29.4.). Otvorenie sa predsa 

SIDolenice 

d.._es 
Dombrowského. S. Palma, J. Kl usáka. J . Pil
ku . L. Kupkoviča . P. Kolmana a od nás všet
kých tých. kto rí patrili ku \ka lným účastn í
kom Smolenických \eminárov. Od zrodu 
myšlienky k realizácii holo le n niekoľko týž
dňov, a tak miesto mnohých pozvaných zo 
zahranič ia i z Ciech prišli len pozdravné listy. 

a podujat í a pred~a zúčastnili dve význam
né osobno ti nickdaj ~ích \C minárov - P. Kol
man {od r. 1976 žije v Rakúsku a pracuje 
v Universal Edi tion vo Viedni) a dr. E. Her
zog. popredný muzikológ z Prahy; z domá
cich skladateľov popri l. Paríkovi len l. Hru
šovský. T. Salva, L. Burlas. H. Domanský 
a z mladších M. Burlas. P. Zagar, D. Matej ; 
z muzikológov popri M. Adamčiakovi . 
N. Fôldváriová, L:. Chalupka. Z. Marczcllo
vá, M. Jurík , J. Albrecht . E. Cundcrl íková: 
z interpretov M. Ju rkovič, S. Zamborský. sú
bor VENI; a ešte niekoľko pozorovateľov -
M. B. Svobodová z Brna {ttčastn íčka niek
dajších seminárov). dr. V. Polakovičová (ve
dúca HISu) spolu s niekoľkými kolegyňami. 
ktoré priniesli viace ré zvukové záznamy his
torických skladieb tých čia~. Mnohí prisľúbili 
účasť .:: nakoniec z rôlnych príčin neprišli. 
A tak . miesto plánovanej rekapitulácie 
i akéhosi nadvi.tzania na tradíciu býva lých 

uskutočni lo v Smoleniciach a pre mnohých 
bolo dojemnou spomienkou znovuzaznenia 
Vežovej hudby l. Paríka a z mg. pásu. rozlie
hajúccj sa po zämockom parku (aj keď bez 
trubačov z veže in live a bez zvonenia J . Ma
lovcom). V priestoroch ~a oživila pamäť prí
tomných zvukovými ukážkami Kolmanovho 
Hommage a Gcsualdo, Kupkovičovho Mor
ccau de Gcnrc a Etudy. 

V Dolnej Krupej potom odznel koncert 
venovaný pamiatke P. Faltina (zomrel 4. 4. 
1981 ), wstavený striedavo z klavírnych 
a nautových diel slovenských autorov v po
daní S. Zamborského: Variácie na Haydna
vu tému ( 1968) V. Bok esa. Dve lyrické 
skladby ( 1983) J . Malovca. Piano- onata 
( 1985) J . Sixtta, Piesne o padajttcom lístí ( 1962} 
l. Paríka ; aM. Jurkoviča : lludba k vernisáži 
( 1967) l. Parfka, Nocturno (1984) l. Hrušov
ského. Tance pre flautu sólo (1976) J. Bene
ša (z nich si interpre t vybral 1.5 .6. a dokonca 
ich v spolupráci so zvukovým technikom 
E. Walzclom obohatil o transformácie sní
maného zvuku cez digital sound processor). 
Tvorcom dramaturgie nešlo len o výber skla
dieb zo 60-tych rokov. ale aj o predostrenic 
širších konfrontácií s dielami nasledujúceho 
vývoja. 

J 

Z podobných ambíci í vyrastala aj prchráv
ka ele ktroakustickej hudby na druhý deň. 
v rámci ktorej v časovom rozpiití približne 
štyroch hodín zazneli 3-5 minútové ukážky 
29 EA-skladieb domácich i zah raničných au
torov, realizovaných od roku 1967 až po sú
časnosť v Elektroakustickom štúdiu Cs. roz
hlasu v Bratislave. Poslucháči mali možnosť 
ľubovoľne odchádzať. prich ádzať (reproduk
tor bol umiestnený aj na chodbe}, vybrať si 
hudbu podľa vlastného vkusu. K najzaujíma
vejším rozhodne patrili kompozície 
P. Ka lmana (ktoré donedávna širšia verej
nosť nepoznala). k tým najzábavnejšftn 
skladby L. Kupkoviča (v PT 3 1/2 konkrétny 
zvukový materiál tvoril smiech a ľudová odr
hovačka. v Confessio - zvony a rôzne inter
pretované slová Otče náš, v Etude doneko
nečna sa opakujúca téma Barkaroly z Offen
bachových Hoffmanových poviedok}. Znova 
upútali skladby J. Malovca, R. Bergera, 
l. Parfka, M. Bázlika, T . Salvu a i., tvoriace 
kmeňový základ tejto obla~t i . Pozoruhodné 
boli aj opusy mladších skladateľov - J. Ďuri
ša. R. Rudolfa , V. Kubičku , M. Burlasa, via
ceré ocenené v zahraničí . 

Hodiny hudby tohto druhého. na percep
ciu náročného dňa, obohatil koncert súboru 
VEN I. Program bol zameraný na prezentá
ciu vlastnej tvorby (D. Matej. P. Zagar. 
M. Burlas), ale aj .. klasikov" hudby druhej 
polovice 20. storočia (K. Stockhauscn. 
M. Kagel}. Vhodne pre túto akciu vyznela 
hneď úvodná skladba D. Mateja In the End 
pre violončelo a klarinet. ktorá začala tak. že 
si to nikto ncvšimol - a až po dobrej chvfli 
došlo k poznaniu, že sa zrejme nejedná o la
denie nástrojov. Vynikajúco pôsobila Stock
hausenova kompozícia In Frcundschaft pre 
klarinet ( 1977). na čom mal nemalý podiel 
mimoriadne talentovaný klarinetista R. ~e
besta. 

Cennou súčasťou .. Ret rosmolcníc'· boli bc
sedy v kuloároch dolnokrupianskeho kaštie
ľa. Mladí diskutovali s .. pamätníkmi" a i na
priek generačným a v dôsledku toho istým 
názorovým rozdielom vládla evidentne prí
jemná atmosféra. Niektorí zo starších skla
dateľov si uvedomovali dištanciu od štýlo
vých orientáci í mladších kolegov- avšak ten
to rozpor je prirodzenou podmienkou vývoja 
ľudského myslenia. 

Smolenice včera a dnes vlastne reálne nee
xistujú . Tie včera sú už za nami a napodobn i ť 
ich nemožno. Ale tie dnes. aj keď inak. môžu 
sa stať real itou. 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 



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

Hudobné 
kalendáriu"' 
l l l l l l l l l l l l l i l l l l 

l. 6. 190S narodil sa Jan Racek, t!eský 
hudobný teoretik a pedagóg 
(LOmrel v r. 19117)- 8S. výročie 

3. 6. 1890 zomrel Oskar llenryk Kol
berg, pot'ský skladateľ a fol
kJorista, vydal zbierku Piesní 
rudu poJ'ského, obsahujúcu 
IS 000 ľud. piesní v 29 . .o·äz
koch (nar. sa roku 1815)-
100. \ýročie 

S. 6. 1920 narodil1oa Ku rl Edelberg, ne
mecký jauo,'j· dirigent - 70. ' 'Ý
ročie 

6. 6. 1900 narodila sa Ethel Barlellová., 
anglická kJa,·iristka, známa 
nl\lmä ako vj·borná interpret
ka skJadieb pre 2 kJavíre., \'}'
~tu povala spolu s Rae Roberl
sonom - 90. výročie 

7. 6. 1910 narodila sa Su1.anne Clercx()o 
vá-Lcjcunová., belgická hudo~ 
ná historit!ka- 80. \}Točie 

7. 6. 186S narodil sa Guido Gasperi ni, 
taliansky hudobný historik 
(zomrel 20. 2. 1942) - 12S. \JT()o 
t!ie 

8. 6. 1810 narodil sa Robert Schumann, 
nemecký skJadateJ' obdobia 
romantizmu (zomrel29. 7. 
1856) - 180. \)Točie 

8. 6. 1940 zomrel 1-'rederick Shepherd 
Comerse, amcrick)· skJadateľ 
a pedagóg (nar. sa S. l . 1871) 
- SO. ' 'Ýfot!ie 

9. 6. 186S narodil sa Albéric Magnard, 
francúzsky skJadateľ (zomrel 
J. 9. 1914)- 125. \ýročie 

9. 6. 19SO zomrel Alfred Moffat, škótsky 
skJ ad at cl' (nar. sa 4. 12. 1866) 
- 40. vjTočie 

9. 6. 186S narodil sa Carl August Niel-
sen, dánsky skJadateľ, diri
gent u pedagóg (zomrel 3. IO. 

. 1931) 
- 12S. výročie 

12. 6. 1905 narodil sa Christian Danon, 
anglický skJadateľ- 85. \)To
čie 

IJ. 6. 1905 narodil sa f'ranti§ek Bartoš. 
čc<oki hudobnj· skladateľ, leo
rei i k- 8S. \')Točic 

13. 6. 1925 narodil sa Camillo Schocn
baum, rakúsky hudobn}· teo
rctik, špecialista na oblasť 
h}mnológ.ie - 6S. výročie 

14. 6. 1900 narodil sa Vladimír ČelakO\·
sk)•, česk)· hudobný teoretik, 
kla\irista a organizátor hu
dubného lin1ta- 90. výročie 

J.t 6. 1910 narodil sa Rudolf Kempe, ne
meck)· dirigent, wámy najmä 
aku interpret s}mfonickj·ch 
diel A. 0\oráka a P. l . Čajkov
ského -110. výročie 

IS. 6. IH6S narodil sa Paul Gilson, belgie
k)• skladateľ a spiso,·atef (zo
mre13. 4. 1942)- 12S. \')Točie 

17. 6. 1910 narodil 'ia ll arT}' Goldschmidt, 
\\ajčiarsk~· hudobn)· teoretik 
a kritik - 80. vjTočie 

17. 6. 1900 narodil \a llermann Reutter, 
nemecký skludateľ, kJa,·irista 
a pedagóg- 90. ,)·roč ic 

19. 6. 1915 LOmrel Sergej hanmič Tane
je\ , rusk)• skladatet' a kla\iris
sta (nar. su 13. ll. 1856) -
75. \')TIIČic 

21. 6. 1900 narodil sa Fritz Gunnar Ek, 
šl'édsky sklada teJ'- 90. ,j·ročic 

22. 6. 1900 nnrodil sa Werner Danckcrl, 
nemecký hudobný teoretik a 
kritik- 90. výročie 

22. 6. 1910 narodil sa Peter Pears, anglic
ký opcrnj• n komorný spc\ák. 
spolupracomík a priateľ 
B. Brittena- 80. \)Točic 

23. 6. 1810 narodila sa Fanny Elzslero,·á, 
rakúska tanet!nica (zomrela 
27. ll . 1884)- 180. \'}Točie 

23. 6. 1940 zomrel Andrej Nikolajevič 
Rimskij-KorsakO\', sovietsky 
hudobný teoretik (nar. sa 7. ~0. 

1878) - 50. \ýročie 
24. 6. 1895 narodila sa Anna KafendO\á

·Zocho,·á, slovenská kJa,•irist
ka a hudobná pedagogička 
(10m re la 13. 4. 1977) - 95. \)T~ 
čie 

28. 6. 1895 narodil sa Kazimierz Sikorski, 
pot'ský skladateJ' a teoretik 
- 95. \')Točic 

Výsledky súťaží slovenských konzervatórií 
Hra na o rgane: 
Prvá skupina (1.-3. roč.) 

Druhá skupina (4.-6. roč.) 

l. cena- M. Vrábel, Košice 
2. cena- neudelená 
3. cena- J. Andrašoviwvá, Bratislava 
l. cena-~. Ternóczky, Bratislava 
2. cena- M. Tonkovičová, Bratislava 
3. cena- L. Marková, Bratislava 

Cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skJadby slovenského au
tora porota prisúdila L. Markovej, Bratislava, za skJadbu J. Zimmera: Fantázia a toccata 
pre organ. 
Hra na klav íri : 
Prvá skupina (1.-3. roč.) 

Druhá skupina (4.-6. roč.) 

l. cena- D. ~ujan, Bratislava 
2. cena- G. Ábelová, Bratislava 
3. cena - E. Rosenbaumová, Žilina, D. Ďu.rinová, 
Bratislava 
Čestné uznanie: K. Zamborská, BratJslava, 

R. Pechanec, Žilina 
l . cena- [. ~ipláková, Žilina 
2. cena- T. Nemec, Ko~lce 
3. cena ncudclcná 

Cenu Slovenskéhq hudobného fondu získala [. ~lpláková za skladbu V. Kublčku: ~tvrtá 
sonáta pre klavír. 
!I ra na nautc : 
Prvá skupina (1.-4. roč.) 

Druhá skupina (5.-6. roč.) 

Hra na hoboji: 
Prvá skupina (1.-4. roč.) 

Druhá skupina (6.-7. roč.) 

Hra na klarinete : 
prvá skupina (1.-4. roč.) 

Druhá skupina 5.-6. roč.) 

Hra na fagote : 
Prvá skupina (1.-4. roč.) 

Druhá skupina (S.-6. roč.) 

Hra na hu~liach : 
Prvá skupina (1.-3. roč.) 

Druhá skupina (4.-6. roč.) 

l . cena- M. Det ko, Bratislava 
2. cena - L. Koščáková, Košice 
3. cena- K. Dobríková, Žilina 
Čestné uznanie: M. Mestická, Žilina 
l. cena- T. Jánošík, Bratislava 
2. cena K. Veselý, Bratislava 
3. cena- P. Sekcia, Žilina 
Čestné uznanie: J. Bal uchová, Ko~icc 

• 
l. cena- S. Takáčová., Košice 
2. cena - ncudelená 
3. cena- R. Holota, Žilina 
Čestné uznanie: J. Santovjaková, Košice 
l. cena- V. Weiglová., Bratislava 
2. cena- z. Grcková, Brallsla,·a 
3. cena - R. Vrbinčík, Žilina 
Čestné uznanie: J. Cehulová., Ko~lce 

l. cena- M. Hanzcly, Košice 
2. cena - neudclená 
3. cena- B. Bieniková., Žilina 
Čestné uznanie: R. Solárik, Žilina 
l. cena- neudelená 
2. cena- L. Lakatos, Žilina 
3. cena- M. Hutta, Bratislava 

J. Michallč, Košice 
Čestné uznanie: S. Mokrý, Žilina 

l. cena- neudclená 
2. cena- N. Ďurček, Bratislava 
l. cena- L. Prágcr, Bratislava 
2. cena neudelená 
3. cena- F. KJempár, Žilina 
Čestné uznanie: L. Miklovič, Bratislava 

l. cena- J. Sťahel, Bratislava 
2. cena- J. Bikár, Košice 

J. Pristašová, Bratislava 
3. cena- J. Chomča, Žilina 

G. Szathmáry, Bratislava 
M. Vonderka, Bratislava 
H. Tatár, Žilina 
T. Moretta, Košice 

Čestné uznanie: R. Skutecký, Žilina 
(prfpramý rot!ník) 
l. cena- J. Horváth. Bratislava 

A. Vizvári, Žilina 
2. cena- L. Kundrák, Bratislava 
3. cena- Z. Kállayová, Žilina 

Cenu Slovenského hudobného fondu získali: A. Vlzvárl, Žilina, za skladbu E. Suchoňa: 
Fantázia pre husle a klavír a L. Kundrák, Bratislava, za skJadbu L. Burlasa: Son"a pre 
sólové husle. PA VOL BlEN! K 

Zomrel 
: 

Luigi Nono 

l'n unilil'rkl' i:·í\la o;ml' dnstali 
spr:ÍHI, Íl' ' rwl'Í 1 H. na 9. mája 
1nmrl'l \n H•ku (,(, rokm hlliansl.1 
sklad:1td I.UÍJ:Í '\nnn. prl'dsla\Íiťi 
l'UrCÍp\kl·j hudnhnl'j a\antga rd' 
2. pn len in· n:išhn \tnročia. K jl·hu 
n\nbnnsti :1 1\nriH;mu ndka111 \a 
\rlÍIÍml'' nil·ktnrmn 1 najbliíšírh ét· 
sd. 

Rada 

na obranu 

kultúry 
Dňa 10. mája sa konalo v Prahe už 

štvrté zasadnutie Rady na obranu kultú· 
ry. Orgán, ktorý sa vytvoril z neformál· 
nej skupiny pre sociálne a dôchodkové 
zabezpečenie, si kladie za úlohu vytvo· 
riť návrh zákona o ochrane tvorivej čin· 
nosti a umeleckých diel. Táto iniciatíva 
vyšla z pôdy Únie českých výtvarných 
umelcov a bola reakciou na vládou plá· 
nované finančné opatrenia, v nemalej 
miere sa dotýkajúce i oblasti kultúry. 
Rada na obranu kultúry by mala tvoriť 
samostatné vzájomne koordinovanésku· 
piny pri ČNR a SNR a perspektívne by 
sa mala konšt ituovať v akýsi kultúrn} 
parlament , ktorý by výrazným spôso
bom mohol zasahovať do ďalšieho roz. 
voja kultúry v podmienkach tržnej eko· 
nomi ky. Je žiadúce, aby medzi členov 
rady patrili zástupcovia všetkých oblastí 
kultúry, zároveň sa však ukázala nevy· 
hnutná potreba spolupráce s odborník· 
mi z oblasti financií , autorského práva 
a legislatívy. V pricbehu·zasadnutia bo· 
la menovaná komisia odborníkov, ktorá 
do nasledujúceho stre tnutia (30. 5.) 
pripraví návrh vyššie uvedeného záko· 
na. Táto iniciatíva sa však už týka čes· 
kých kolegov, aká bude budúcnosť Ra· 
dy na území Slovenska, bude závisieť už 
iba od schopnosti a záujmu predstavíte· 
rov nášho kultúrneho frontu. 

-jd· 

Pohľad na účastníkov stretnutia v Dolnej KrupeJ, 27.-29.4., na ktorom si pripomenuli smolenické Medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu. 
Snímka P. Juik 
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SLOVENSKÁ FRHARMÓNIA 

11. a 12. aprila. Antonin Dvoták: Sta bat ma· 
ttr. Slovenská filharmónia. Dirigent Libor. 
Pekk. Slovenský filharmonický zbor. Zbor· 
majster Marián Vach. Sólisti: Eva Jenisová, 
Hana Stolfová-Bandová, Jozef Kundlák, J án 
Galia. 
Veľkonočné sviatky zavítali v tomto roku aj 
do Koncertnej sie ne Slovenskej filharmónie . 
Dramaturgia koncertu uvedené ho na Zelený 
štvrtok a Vc!ký piatok pružne reagovala o.b· 
!úbeným Dvorákovým op~som ~ umo~ntla 
tým naozaj sviatočný poc1t a sv~atočnu at· 
mosféru tohtoročnej Veľkej noci. Obrov
skou devízou podujatia bola i nterpretačná 
konštelácia. ktorá zaktivizovala vynikajúcich 
slovenských vokalistov a vzácneho hosťa. fa
vorita brati!>lavského publika Libora Pcška. 
Ich prítomnosť povýšila konc~rt n~ úroveň 
akéhosi festivalového stretnulla s lnterprc· 
tačiiOU elitou. čo sa okamžite odrazilo na so
Hdnej návštevnosti. vídanej v Redute nie ~c~
mi často. Interpretačný aparát predst~p1l 
pred publikum s pozoruhodnou koncepCIOU 
Dvofákovej sk ladby. Hlavnou postavou 
v tvarovaní štruktúry diela bol v tomto prípa· 
de jednoznačne Libo r Peše k. V dosť . tesnej. 
bHzkosti za sebou som sa stretol s .. n skant· 
ným" výkladom rozmcn.1ej partitúr~ - po 
Ceccatovom Brucknerov1 pred mes~aca to 
bol Libo r Pešek v Dvorákovi. Stabat mater 
je sama osebe dosť komplikovaným hudob-
ným rébusom . Neposkytuje ~ôbec ~iadcn 
priestor pre akékoľvek dramallzovante, ab: 
sentujú v ňom vyhrotené kontra.sty. výrazovy 
svet zaujme viac stoickým pokOJOm, ~lo~ou 
meditácie a harmonickej vyrovnanoSti. T1cto 
kvality partitúry požadujú dirigentskú ?sob-
nosť scho pnú zriecť sa pózy , afe ktu a sustrc-
diť sa na maximálne prepojenie všetkých zú· 
častncných zložiek mohutného ansámblu 
účinkujúcich na báze .. tvorivej pokory" pred 
zložitým hudobným textom. L1bor Pešek so 
Stabat mater zaobchádzal ako s tou naj k rch· 
kejšou básňou . s poetickým obrazom ~ln~m 
nehy a smutnej nostalgie. Sedem z des1a11ch 
čísel Dvofákovcj skladby je označených te m· 
pom Andante, čo nie je asi pre dirigenta 
a pre vokalistov príliš optimálna skutočnosť. 
Libor Pešek predsa rešpektoval te mpovú ré-
tiu Antonína Dvoráka do dôsledkov , nepo· 
máhal si efektnými trikmi dynamizujúcimi 
štruktúru aj výraz, ba dokonca. eliminoval aj 
prípadne možné dynamické kontrasty do m.i· 
nimálnej možnej hladiny. Cosi podobné Je 
u nás nevídané a neslýchané a verím . že hráči 
orchestra. členovia zboru a sólisti prežívali 
pri nácviku skladby aj pri jej definitívnom re· 
alizovaní stavy napätia. Navyše , Stabat ma-
ter nebolo uvedené v d lhodobom dramatur
gickom pláne SF, priprava bola isto.tne o ~o 
náročnejš ia . Libor Pešek však disponuJe 
vlastnosťou podmaniť si svojich kolegov ele
gantným gestom. v ktorom vyniká. hlbavá fi· 
lozofia zhmotne ná v ne kompromisnom sta· 
novisku. vo vyhranenom názore. Z vide ného 
a počutého som mal dojem. že Peškov úmy· 
set nebol dovedený do dôsledkov a že prípra-
va Stabat mater by potrebovala ešte nejaký 
ten deň na dozretie. Napriek tomu možno 
výsledný tvar považovať za vydarený a obja~-
ný. Magnetom veľkonočného st~e~~~lla 
v Redute bolo só listické kvarteto. ObJaVlh sa 
mená. kto ré vídame na našich scénach a pó· 
diách stále mene j a menej a o to viac stúpa 
hodnota ich vystúpení u nás . Dá sa povedať. 
te sa stretli speváci rôznych .. fachov" . na
priek tomu som evidoval zo strany každého 
z nich úsilie korešpondovať s celkovou at· 
mosférou. Eva Jenisová vniesla do tejto at· 
mo~féry predovšetkým nehu a krehký lyriz
mus modelovaný suverenitou vo sfé re techni· 
ky tvorby tónu. Vynikajúcim spôsobom sa 
prezentovala Hana Stolfová-Ban.do~á . i~eá.t -

partu . Orchester SF podal t akis~o. ~voj štan·. 
dardný výkon. Sympatické bolo us1he vtesnal 
sa do prísne vymedzené ho výrazového okru
hu diktovaného Liborom Pcškom , čo sa hrá· 
čom darilo s väčšou alebo menšou istotou 
(v sekcii s láčikových ná~trojov občas. vznika· 
ta beztvará šeď) . Naprie k tomu patnl veľko
nočný abone ntný koncert k ~ilným zážitkom , 
za čo patrí obdiv všetkým zúčastneným . 

• • 
19. a 20. apríla . Josepf Haydn: Sedem posled· 
ných slov. Slovenská filharmónia . Dirigent 
Ľudovít Rajter. Slovenský filharmonický 
zbor . Zbormaj ster Peter Hrad il. Sólisti: Mag
daléna Hajóssyová, Hana tolfov!\-Bandová, 
I.:udovlt Ludha, Tamás Sziilc (MR). 
Po týždni znela v Redute znova duchovná 
hudba a znova sa p ri je j realizovaní stretol 
rozmerný interpretačný an~úmbl. tvrdo skú· 
šaný filharmonický zbor . ba dokonca zno~u 
aj sólistka Hana Sto lfová-Bandová . Z hfad1s: 
ka dramaturgickej únosnos ti a rôzno rodosti 
nic je tento manéve r tým najšťastnejším ri~
šenfm . Avšak uvedenie Haydnovho oratóna 
bolo plánované d lho vopred . rytmus koncer
tov narušil predchádzajúci veľkonočný kor~ 
ce rt , preto treba tento fak t brať na vcdo m1c 
a ce lú situáciu podľa toho chápať. 
Hodnot iť dojem z realizácie Siedmich po
sledných slov nic je !ahká a príjemná úloha. 
Za dirigentským pultom stála o~obnosi ~~~
vcnského umenia dr. Ľudovít Rajte r. AkllVl· 
tu , názory a postoje tohto umelca si obzvlášť 
vážim a voči majstrovi Raj te rovi prechová
vam rešpekt a obdiv. Predsa však vo mne po· 
čas Haydnovho diela začal nepríj~mne ~lo
dať pocit, že interpretačný apa~át JC ?csur?· 
dý . nejedno tný nielen z h~ad1ska f1lozof1c 
diela. ale aj z č is to tcchmckého aspektu. 
Skrat tohto d ruhu spadá vo väčšine prípadov 
na vrub dirigenta . pri detailnejšom pohfadc 
na podaný výkon však treba mnohé vcc.i ~o~i
govať v prospech dr. Rajtera. O ,.k l aslClSll~
kej cho ro be" o rchestra SF ~om u~ nera~ pl· 
Šal a verím že nejeden z filharmomkov m1 po
do imé výroky zazlieva . V Haydnovcj vokál
no-inštrumentálnej skladbe však pokračoval 
orcheste r v dobre známych šľapajách, hoci aj 
patetickejší obsah partitúry. v.ia~ prial ~rofi~u 
našej filharmónie , než klaSlClsllcké bnlanc1e 
v symfóniách. Kvarteto sólistov tiež nebolo 
ideálne zostavené : ..lesk a kov" Magdalé ny 
Hajóssyovcj v podstate potrel. akékoľvek a~
bícic vynikajúco pripraveneJ H . Stolfo vCJ· 
-Bandovej a Ľudovíta Ludh.u , ta lcntované.~o 
slovenského tenoristu . Bas1sta Tamás Szule 
nemal veľa spievania. avšak stihol sa P.rczen
tovať ako spevák s príliš úzkym ambll?m -
technickým aj výrazovým . Slove nský. filhar
monický zbo r upadol akoby do dcprcs1c a de
formoval celkové znenie častými .. sólist ický· 
mi" inte rlúdiami svojich č lenov . Haydn od
znel v umeleckej aj názorovej difúznosti. ne
kompaktne a rozhodne nic strhujúco. Prit?~l 
pochybujem . že by sa ktorémukoľvek. dm· 
gcntovi podarilo zjednotiť natoľko prot1klad· 
ný a . povedzme si pravdu . nepripravený ma· 
tc riál. Dirigent je však definitívnym . .l~ro
mozvodom" a v tomto prípade vyslovuJe m 
čosi podobné naozaj ne rád. Krása haydnov
ského štýlu žiarila viac vo fragmentoch vyda
rených aj z hľadiska interpretácie .<vstupn~ 
introdukcia. výkon Magdalé ny HaJÓS yovcJ 
a Hany Sto lfovej-Bandovcj . ~ávcrcčné !l te· 
remoto ... ) . no relácie mcdz1 zložkami .an
sámblu boli narušené . Haydnovo oratónum 
nie je rozhodne potpourri čísel. je to ~omo
génny majestátny celok a práve. táto d~mcn· 
zia sa v abonentnom predvcdem vyt raula. 

• • • 

na oratoriálna speváčka. ktorá s1cc mkhnuJe 
vačšmi ku komornejšiemu spôsobu spevu . no 
interpretačný intelekt jej umo~~uje zarad~ť 
sa aj do väč~icho aparátu . Van 1ba v kulm1· 
nácii árie l nflammatus .. . p ribudli Ha nc Stol
fovej-Bandovcj problé my s dychom. Jozef 
Kundlák je veliči nou slovenského vokálneho 
umenia a ne nechal o tom nikoho na pochy· 
bách ani v prípade podania tenorového partu 
Dvofákovcj skladby. Cit livejšie ucho však 
muselo zaevidovať niekoľko nepríjemnejšie 
forsírovaných úsekov pohybujúcich sa v pre
chodových a vyšších po lohách. J án Galia nc
'Ybočil v ničom zo svoj ho štandar~u a v P?· 
rovnaní so svojimi troma .. spolubOJOVníkmi" 
pósobil dramat ickejšie. pnmpézncjšic a ob
čas akoby vyčnieval z ce lkové ho vývinu tohto 
hudobného príbehu . Zbor reagoval na požia
davky Li bora Pcška veľmi clcsticky. po hot o · . 
vo. neohuroval auditó rium zvukovou masou. 
let skôr prepracovanou faktúrou neľahkého 

26. a príla (cyklus M) a 27. aprlla (cyklus B). 
Johannes Brahms: 1. k lavlrny koncert ; Igor 
Stravinskij: Vták Ohnivák, suita z roku 1945. 
Slovenská filharmónia. Dir igent Fabio Luisi 
(Taliansko). Sólista Paul Guida (Rakúsko). 
Deň po vystúpení Mahlcrovského o rchestra 
nastúpili hráči orchestra Slovenskej filhar
mónie v nezávideniahodnej situácii . pozna
mcnancj spontá nnou konfrontáciou výko
nov . .. Mahlcrovci" zanechali podfa všetkého 
vynikajúci doje m a zachovať kvalitu zážitku 
v bezprostrednej následnosti je výnimoč~c 
náročná a zodpovedná úloha. Dramaturg1a 
koncertu SF bola atraktívna . to isté možno 

Paul Guida. Snímka archív HŽ 

poveda ť o ponuke zúčastnených intc rprctač· 
ných o~obnost f. Pokračovala reťaz podujat í 
vypracovaných rukou hosťuj úci~h um~lc?v; 
nuž hráčom orchestra SF ncostavalo mč mc 
ako opäť meniť spôsob práce. Prvá ča~ť pro
gramu. Brahmsov Klavlrny konce.r ~ hot. 
v podsta te vhodným te rénom zm?blliLOvat 
sily a zosúladiť sa v d~ný.c_h y odm1e nkach -: 
brahmsovský symfo mzuJUCl konccrtantny 
princíp poskytuje hráčom ideálnu platfor~nu 
zamuzicírovať si. p ritom však ost ať tak tro ka 
v ústraní za plne zamestnaným sólistom . Fa
bio Luisi a Paul Guida boli akté rmi sto jaci mi 
v centre pozornosti po loprázdncj Redut y. 
Prvý z menovaných umelcov vyprllcoval o r
chestrálny part na solídnej úrovni .a symfo
nické pasáže koncertu zneli brahm~ovsky 
zdravo a drsne. Me nej ma nadchol výkon 
Paula Guldu. Jeho hru už vlastne ne možno 
hodnotiť o pt ikou určenou mladým, začínajú· 
cim klaviristom. Dvadsaťdeväťročný Guida 
má za sebou istotne dostatok skúseností na 
to. aby mohol byť zarade ný do kategórie .. ~c
nio rov•· a v tom prípade neoslnil v žiadnom 
ohľade. Jeho Brahms sa na rozdiel od kon
cepcie Luisiho pohyboval v klasicizujúcich 
rovinách. inklinoval viac k beethovcnovské· 
mu svetu. než k svetu komplikovaného 
a nádherného Brahmsa. T echnické kazy má
lokedy beriem pri hodnotení ~la~irist.~ do 
úvahy, naopak , ak výkon nema posob1t ky
bc rnctick y ste rilne. sú pravým ko rením l'ud· 
ské ho výkonu . Paul Guida však zápasil s hu · 
tou faktúrou spôsobom , ktorý ma pr ivádz~l 
do stavu nervozity a neustáleho očakávama 
výpadku . Ncvynikli špeciality . a lahôd~y 
brahmsovskcj harmónie, skryteJ po lyfómc, 
Guida načrtol skô r vonkajšie kont(lry a sú
streďoval sa na profilovanie fráz bez zo~fad: 
ňovania zákonitostí melodicko-harmomckeJ 
subštruktúry. Brahmsov koncc~t stratil ? a 
príznačnej rozvážnosti , múdros.ll , ktor~ CXl~
tujc medzi no tovými osnovam1 každeJ maJ· 
strove j ktaďby. Išlo skô r o hru a nic cclk?m 
podarenú. Bol som svedkom štvrt~oveho 
koncertu. možno, že o deň nesko r Lne! 
Brahms v priaznivejšom svetle, sotva však 
zmizli o tázniky zásadné ho filozoficko-kon
cepčného charakteru . Po sklamaní z prvej 
po lovice programu však nasledovala d ruhá 
časť vyplnená atraktívnym obsahom - u nás 
málo lll ámou ~uitou Vták O hnivák Igora 
Stravinského. Ku slovu prišli hráči orchestra 
SF a myslím , že túto šancu využili spôsobom 
zasluhujúcim si slová uznania. Vták Ohnivák 
prináša nejeden hráčsky problém , nejednu 
technickú komplikáciu a enormne ťažká je 
synchronizácia o rchestrálneho aparátu . F~
bio Luisi disponuje výrazným gestom. vym· 
kajúcou technikou obidvoch rúk. zachytáva
júcich nástupy a udržiavaj úcich intenzívny 
kontakt s každým čle nom orchestra. Pred
pokladám . že hudobníkom vyhovoval štýl ta· 
lianskcho dirigcna a že sa im s ním dobre 
spoh,1pracovalo. Vý~lcdný e fekt sa d.ostavil 
v podobe vydare ných čbcl Introdukcia, ~a
nec Vtáka Ohniváka. v Pekelnom tanct. .. 
atď. Luisi v spolupráci s hráčmi orchestra di
ferencoval výrazové roviny v súlade s d rama
tickým podtextom baletnej suity. pr itom 
však z pód ia znela doslovná symfónia, kom
paktný ce lok s logickým príbehom. niekoľk ý· 
mi kulminačnými bodmi . umne ko nštruova
nými l!radáciami , s množst~om cstctickýc!l 
o bra1· "u typického grac1óza v pantoml· 
mie l. ,, h u\ckoch až smerom k infc rnálnosti 
Kaščcjo1 ho vý~tupu . Zvažujúc momentálnu 
situáciu v orchestri SF (bczvlädia zasahujúce
ho do nálady v telese), bol výkon v Stravin
ského suite rozhodne nad bežným prieme
rom a bo l sľubným znamením. že organizmus 
našej filharmónie dýcha ešte plným d~chom 
a že v ňom tlie 2ivotodarná iskra entuzmzmu 
a perspektívnosti . 

IGOR JAVORSKÝ 

"Mahlerovci" 
znovu 

, 
ll nas 

Opätovné stretnutie s Mládežníckym o r· 
chcstrom G . Mahlera 25. apríla v Bratislave 
nás akosi upozornilo na okrúhle vý~očie , kt_o: 
ré by sme si mali v tomto. roku pr~ pomcnu~. 
Prc~nc pred 130. rokm1 sa Wt1ž ~<HO~ll 
G . Mahlcr - najgeniálnejší a naJautcnllckeJší 
.. e klektik" všetkých čias. A ak na spomína· 
nom koncerte odzne la práve jeho 9. symfó
nia - teda hudba, ktorá sprevádzala jeho ro
ky takpovediac na sklonku živo ta. je to ~iac 
než symbolické . Sko ro by sa dalo povedal . že 
je to vlastne Requiem . č i Kadíš - hudba 
v kto rej Mahlcr pocítil blížiacu sa smrť. Po
dobné profc tické v ízie vidíme i v iných Mah
lcrových dielach. Napríkl~d Pi~sn~ 
o mŕtvych deťoch boli prcdzvcstou bllž1aC~J 
sa smrti skladateľovej dcéry. 2 . symfó n1a 
Vzkriesenie. je víziou apokalypsy a súdne ho 
dila . 

Vráťme sa však k spomínané mu koncertu . 
v rámci ktoré ho odznel okre m Mahlc rovcj 
Deviatej i Mozartov Koncert pre kla~í~ a or
chester KV 488 s portugalskou klavlľlstkou 
M. J . Pi res. O te jto zname nitej inte rpretácii 
som sa už zmie nil na stránkach dennej tlače
preto nebude m opakovať už v.ysl.ovcné sl?v.á 
obdivu a uzna nia . Skô r sa m1 ž1ada zac1chť 
pozorno~ť na Mahle rovu 9 . symfóniu . kto rá 
v skladateľovej tvorbe zname ná isté vyvrcho
lenie vo sfére hudobných vízií. S obdobnými 
profctickými víziami (avšak v o blasti litc rattl: 
ry) sa stretáva me v Kafkových d ict.ach;, Le n s~ 
spomeňme na Z á mok a po ložme Sl o tazku , Č l 
sme donedávna v tomto .. podzá mku" nežili. 
Mahlcrove obrazy sú teda hudobné- no kto 
ten trošku tuší za jeho hudbou i čosi iné, vy
cíti mnohé tragické obrazy. kto ré našťastie 
už Mahlc r nc uvidc l. Nedožil sa ich. Tie obra
zy nájdeme v každej symfónii (i v Deviatej)
no v každej nájdeme i modlitbu. dialóg s ne
bom. To ~ú tie najdojímavcjšic mo ment y -
chvíle, keď hud ba pokľakne a spieva šťastím . 
Dovolím si povedať , že kto nepocítil v Mah
lcrovcj hudbe tieto vízie . obávam sa. že mu 
ušlo čosi podstatné. Je to vibruj úce vedomie 
z vecí nevysvetli teľných - infcrnálnych. Mož· 
no niekto bude namietať. že v prípade Mah· 
tc rovcj hudby (a to sa týka i 9. symfónie) nej 
de vždy le n o čisté hudobné zážitky. O bávam 
sa však . že takéto .. čisté" hudobné zážitky 
neexistujú ani vtedy, keď počúvame Mozar
ta. Bacha, či Beethovena. V Mahlcrových 
symfóniách počujeme a vidíme gro~csk~é mi
litantné pochody. smútočné proccs1e. Čl o pla
kávanic mŕtvych . T áto hudba nám akosi ko· 
rcšpondujc s grandióznymi Chagalovým~ 
plátnami , so zeleným huslistom n~ .s t rc~hc , ~ ~ 
s lie tajúcimi ľuďmi v malých ukraJlnskych Žl· 
dovských getách. Mahlcr bol nespo rne ste
lesne ním večného žida. podobne ako Fla
vius . Hcinc . či Schônbcrg . Ako večný žid 
však patril celému svetu a ako skladateľ isto t
ne i hudbe budúcnosti. Kto netuší, že vo svo
jej Deviatej a nticipova l vývoj hudby 20. sto
ročia , nech sa le pšie pozrie do partitúry. Co 
všetko z nej len možno vyčít ať . Isto tne i roz
pad tradične chápanej tonality, tušenie ?odc
kafónic a snáď i nové návraty k tonálnCJ hud
be. Cesta . ktorú uzatvo ri l Mahlcr svojou 
9 . symfóniou (a fragme ntom IO. symfónie) sa 
začala kdesi v období klasicizmu. Co sa však 
samotnej hudobnej reči týka, ne mal pria
mych predchodcov ani pokračovateľov. ~k 
však predsa le n čerpal po strá nke kompoz1č· 
nej zo svojich predchodcov, bol to predo
všetkým F. Liszt (v oveľa vä.č .~i miere ? cž 
Beethoven) . Nie je sa čomu d1vll , veď z ~lSZ· 
tovcj hudby čerpal i Wagner a celá plejáda 
ďalších skladateľov. Až raz bude Lisztova 
hudba skutočne pochopená, ukáže sa aký ne
smie rny význam mal tento umelec na ďa.tší 
vývoj európskeho hudobné.ho myslcma. 
V tradičnej recenzii zo symfo mcké ho ko ncer· 
tu by sa žiadalo povedať zopár slov i o inter· 
prctácii , veď vďaka ne j Mahl~rov~ hud.b~ vy
znela v p lnej kráse a pravd1vostt. Dmgc~t 
J . Judd postavi l svoju koncepciu v du.ch~ n~J · 
lepších tradícií- podčiarkol drama_llc~u sd~ 
hudby. veľkolepé gradácie so všct~ym1 prot~
rcčcni ami a v záverečnom Adag1u zachytil 
ono vi bru júce sa vzďaľovanie zo zemskej tia
že, zánik bo lestných pocitov. spája júcich č l~
vcka s týmto svetom a zrod novej b laž.enosu . 
Doznievanie ticha v závere symbolizovalo 
dokonalé plynutie s Nekonečnom . 

IGOR BERGER 



MARCOVÉ 
KONCERTY 
V KOŠICIACH 

Brahmsovo die lo utrpe lo ne istými nástupmi. 
tápaním v technicky náročnejších partiách. 
Vzájomný dialóg dirigenta a o rchestra, ktorý 
v krajných programových skl adbách večera 
nenašiel jednotnú interpretačnú bázu. sa 
skonsolidoval v ucele nejšom prejave jedine 
v Chopinovom Koncerte pre klavír a orches
ter č. 2 e mol op. l l, v kto rom sólisticky vy
stúpila Zuzana Paulechová. Prezentovala sa 
s obdivuhodnou technickou suverenitou, bri
lantnosťou a e leganciou pri výstavbe pôsobi
vých dynamických oblúkov s dominantnou 
medatívnou lyrikou. 

Rakúsky dirigent J ohannes Wildner si pre 
svoje vystúpenie s košickými filharmonikmi 
( 15. 3.) pripravil program zostavený zo skla
dieb L. v. Beethovena (Coriolan, predohra 
op. 62), C. Saint-Saensa (Koncert pre violon
čelo a orchester C dur, op. 61). Uvedené die
la nadobudli vo Wildne rovom pot,at í rozme
ry , ktoré nie sme zvyknut í akceptovať bez vý
hrad . Rutinérsky výko n. ktorý presvedčil 
skôr o dirigentovej telesnej zdatnosti , pôso
bil navoook veľmi rušivo. Adekvátny výsled
ný tvar mal jedine Saint-Sačnsov jednočasťo
vý koncerta ntný opus; tu stál jednoznačne 
v popredí violončelista Jozef Podhorans ký. 

Ivan Sokol Snfmka a rchfv HŽ 

Úvodný marcový koncert v Košiciach 
( l. 3.) patril domácej Státnej filharmónii a jej 
dirigentovi Richardovi Zimmerovi. Už vo 
Weberovej predohre k opere Carostrelec 
podali vyrovnaný výkon s príkladným .,roz
právkovým" espritom a muzikantskou is
krou. Tá nechýbala hráčom orchestra ani 
v Koncerte pre nautu a orchester č. l G dur 
W. A. Mozarta, v ktorom sa v sólovom parte 
predstavila Dagmar Sebestová-Zsapková. 
Krása tohto Mozartovho diela vyznela i zá
sluhou sólistky plasticky, mäkko s inte rpre
tačnou ušľachtilosťou . R . Zimmer sa dobre 
vysporiadal i s kompozíciami E. H. Griega -
Svadbou v Troldhaugone op. 65 i suitou Si
gurd J orsalfar op. 56. 

O rganový recitál Ivana Sokola (5. 3.) bol 
zostavený z diel J, S. Bacha, O . Messiaena, 
M. Kabe.láča a J , Duprého. Výslednicou bola 
mimoriadna produkcia s jednoznačne zvlád
nutými zložitými polyfonickými partitúrami , 
s vysokou technickou zdatnosťou a jasnou 
ko ncepciou výpovede. 

Ohlásené vystúpenie dirigenta Ota kara 
T rhlika bolo pri nasledujúcom koncerte 
(8. 3.) prísľubom hodnotných výkonov. 
A však Mozartova predohra k opere Figarova 
svadba, ale i Brabmsova 2. symfónia D dur 
op. 73 {dirigovaná spamäti) neboli adekvát
nym interpretačným rezultátom. Najmä 

Mimoriadné tvorivé úsilie dokumentovalo 
v rámci košických abonentných cyklov uve
dené Rekviem G. Verdiho. Tejto veľkolepej 
omše sa s príznačnou precizitou ujal maďar
ský dirigent J ános Petró, ktorý s kvartetom 
sólistov (D. Livorová, H . Stolfová-Bandová, 
F. Livora a J , Galia), Speváckym zborom 
mesta Bratislavy a SFK vniesol do plne obsa
de ného auditória pôsobivú atmosfé ru . Diri
gentom dokonale vybudovaná architektúra 
tejto mo numentálnej partitúry upriamila po
zornosť na nádherné harmonické nuansy 
zborových partov (vynikajúco naštudova né 
zbormajstrom Ladislavom Holáskom); zo só
lových hlasov dominoval najmä a ltový part 
Hany Stolfovej-Ba ndovej. 

koncertov. Pre~vedčilo nás o tom i vystúpe
nie členov košickej filharmónie (26. 3.)- hus
listu K. Petróczi ho, violistu J . Sari§ského 
a violončelistu P. Simčíka, s ktorými spolu
účinkovala klaviristka A. Ličková. Veľké 
pódium usporiadatelia mnohokrát upravujú 
rekvizitami, za účelom dotvorenia intimity 
prostredia. L.iaľ. nieked:r tieto ~nahy elimi
nujú základnú požiadavku estetického vku
su. zabúdajúc, l.e pri umeleckom vnímaní 
hudby sa má pozornosť poslucháča upierať 
hlavne na faktory súvisiace s práve znajúcimi 
hudobnými tvarmi. 

Fibichovu Sela nku a skladbu českého autora 
Marka Kopelenta Hrátky pre saxofón a or· 
chester . Dôkladne. ale predsa len bez prf· 
značnej českej spevnosti predvedené skladby 
prvej polovice večera v podaní Státnej filhar· 
mónie s dirigentom Róbertom Sta nkovským 
vystriedalo sugestívne muzidrovanie J itlho 
Stivlna. Bezprostredný kontakt s publikom. 
herecké e tudy plné nevtieravého humoru, 
dialóg s vynikajúco disponovanou dychovou 
sekciou filharmonikov. doplnenou cimbalis
tom J. Helcmanovským a hráčmi na kláveso· 
vé nástroje - A. Ličkovou a O. Reiprichom, 
sa skfbili v Stivlnovej interpretácii do jedné· 
ho nesmierne vydareného celku . 

Veľká sála Domu umenia. ako jediná kon
certná sála v Košiciach, nie je najprimera nej
ším prostredím pre realizáciu komorných 

Záverečný marcový koncert . adresovaný 
hudobnej mládeži (28. a 29. 3.) mal na pro
grame predohry a časti z opier 8. Smetanu, JÚLIA BUKOVINSKÁ 

PO 

do Bardejovských Kúpeľov 
Koncertný život v Bardejovských Kúpeľoch v priebehu os

tatných troch mesiacov priniesol desať koncertov. 
Prvým hosťom bol Martffeld quartett z Wuppertalu z NSR, 

ktorý sa prezentoval pozoruhodným programom - sláčikovými 
kvartetami tvorcov, ktorých doménou je ope rná tvorba - En
gelber t& Humperdincka (Sláčikové kvarteto C dur), Gaetana 
Donizettiho (Sláčikové kvarteto A dur č. 13) a Giuseppe Verdi
ho (Sláčikové kva rteto e mol). Poslucháča oviala prlznačná ne
mecká s t rohosť interpretácie, naj mä v pomalých častiach sa 
žiadalo viacej kantilény a vrúcnosti. 

Na ďalšom koncerte sa po d lhšom čase predstavil Dámsky 
komorný orchester s dirigentkou Elenou Sarayovou-Kováčo
vou. Sólistkou večera bola mezzosopranistka Viktória Stracen
ská , ktorá s prlslovečným cito m pre sakrálne diela oživila 
ukážky z tvorby G. B. Pergolesiho a A. Stradellu. V druhej čas
ti programu zazneli diela slovenských skladateľov l. Hru§ov
ského a J , Malovca inšpirované našimi hudobnými pamiatkami 
a Sinfónia G dur A. Vivaldiho a Divertimento W. A. Mozarta. 

Hudba obdobia gotiky a renesancie je ešte stále pre mno
hých poslucháčov neznáma. Veľký kus prie kopnlckej práce 
v tomto smere robí súbo r Musa antiqua sloveniae s umeleckým 
vedúcim Vladim lrom Rusóom. Členovia súboru Vladimir 
a Daniela Rusó, Peter Luknár a Juraj Korec sa v hre na dobo
vých nástrojoch striedajú . Uvied li tance a ukážky z tvorby 
J, da Bolognu, F. Landiniho, G. Phiradellu a ďalšfch. 

Prvýkrát do Bardejovských Kúpeľov zavi tal gitarista St~pán 
Rak , ktorý pripravil doslova sviatok gitarovej hudby. Brilant
ná technika , široký diapazón fa rebnej a dynamickej výrazovej 
Hnie vynikli v jeho vlastných skladbách i úpravách diel iných 
majstrov. 

Na troch koncertoch dostali prlležitosť klaviristi. Sólista ko
šickej filharmónie Stanislav Zamborský svoj recitál zostavil 
z diel L. v. Beethovena (Sonáta els mol, Mesačného svitu), 
F. Chopina (Scherzo h mol), F. Schuber ta (Kiavlrny kus op. 
946), C. Debussyho (Prelúdia pre klavlr - výber) a K. Slavické
ho (Toccata pre klavlr). Umelec neuchváti! iba technickou vir
tuozitou, ale i hfbkami prežívania interpretovaného diela . 

Medzi úspešných absolventov košické ho konzervatória patrí 
aj klavirista Peter Máté, ktorý sa naň vrátil ako pedagóg. Zdo
konarovanie jeho interpret ačného prejavu , ako ukázal pro
gram zostavený zo Sonáty Es dur L. v. Beethovena, Scherza 
b mol F. Chopina , Prelúdia pre favú r uku J , Zimmera , Bagatel 
D. Kardoša, Lisztovho Sna lásky a Mefistovho valčlka, je pd
sľubom ďalších obohacujúcieh stretnutí s hudbou. 

Bez výhtad treba prijať recitál mladej klaviristky Zuzany 
Paulechovej s klasicisticko-romantickým programom. Najväčší 
dojem zanecha la Ra velovou Pavanou za mŕtvu infantku. 

Sporadicky sa na bardejovskom koncertnom pódiu prezen
tuje vokálne umenie. Organizátori pozvali sólistov operného 
súboru Státneho divadla v Košiciach - sopranistku EIJ§ku Pap
povú a barytonistu Frantl§ka Balúna . Umelci ponúkli poslu
cháčom program zostavený z ukážok z opie r Verdiho (Nabuc
co, Traviata, T rubadúr) , Dvotáka (Rusalka) a Gershwina (Por
gy a Bess). Obaja umelci v spolupráci s klaviristkou Kvetosla
vou Hollou pripravili vďačnému publiku pekný zážitok. 

SIL VIA ·FECSKOV Á 

Ešte ku Dňom francúzskej hudby 
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ho. G. Fauréhu . .\1. RaH·Ia a E. Salicho. 
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Sviatok džezu - festival Kaleidophon 

John Zom z USA. Snfmka archív UŽ 

Posledný aprílový víkend patril v rakúskom Ulrichsbergu, 
malom mestečku na hranici Rakú~ka , Nemecka a Česko-Slo
venska priaznivcom moderného džezu. Ako po minulé roky. 
stretlo sa tu na festivale Kaleidophon niekoľko známych európ
skych osobností spolu s hviezdami zo zámoria . 

Prvé takty trojdňového maratónu patri li triu ~vajčiarskeho 
saxofonistu Ursa Leimgrubera, ktoré upútalo nekonvenčným 
poňatím hry a novými prístupmi k stavbe jednotlivých kompo
zfcif. 

Základom výrazu domáceho tria Ulrich Winter (sax) -
Christian Wagner (basgitara) - Alfred ľrôll (bicie) bola voľná 
improvizácia. Dlhoročná vzájomná ~polupráca , kurzy u rôz
nych osobností európskej džez9vej scény. ako i technická 
zručno~ť hudobnlkov boli východiskovou pozíciou ich neoby
čajne zaujímavého vystúpenia. 

Ak sa dá kritikom odborných ča~opisov skutočne veriť. tak 
sa objavil minulú jeseň v Sovietskom zväze nový fantastický 
hlas . ktorý patri Saynkho Namčilakovej, speváčke žijúcej na 
hran ici Tlbetu, ktorá prišla do Ulrichsbergu s post-folkovou 
formáciou T ri O z Moskvy. Suverénne .. lietanie" v šiestich ok· 
távach presvedčilo takmer nedýchajúce obe..:enslvo o skutoč· 
ných kvalitách a nesmiernom talente speváčky . 

Sobotný koncert otvoril New Cha mber Ensemble zo Spoje
ných štátov. Jeho ústredná postava, saxofonista Roscoe Mil· 
chell , známy z Art Ensemble of Chicago. skomponoval pre to· 
to vy,túpenie skladby čerpajúce predovšetkým z odkazu dru· 
hej viedenskej školy. obohatené však o dostatočne veľký 
prie~;tor pre voľnú improvizáciu . 

Mínial ure n;uýva saxofonista Tim Berne ~voje trio s violon· 
čelistom Hankom Robertsom a bubenlkom J oeyom Baronom. 
l tito traja skve lí muzikanti predvádzali komornejšie ladené 
kusy. a to ešte otvorenejšie a s viičším miestom pre improvizá· 
eiu. Súča\ťou konceptu súboru bolo aj primerané využitie 
elektrontky. 

Heavy metal. punk, hard-core a trash kombinovaný s .. free 
jazz at his very best" - tak by sa dala popísať hudba skupiny 
Blauer Hirsch §vajčiarskeho saxofonistu Wer nera Líldiho: ŠO· 
kujúca. hlučná, neobyčajne rýchla. plná energie. 

V podobnom duchu sa vďaka americkej skupine Stan nieslo 
i posledné vystúpenie druhé ho večera. Jej vedúci. saxofonista 
John Zorn , je kategóriou sám mebe. Na jednej strane prvo· 
triedny improvizátor. na druhej ~kladateľ, ktorého koncepty 
sa práve dnes stávajú novou školou. J eho partnermi na pódiu 
boli newyorkský undergroundový gitarista Elliot Sha rp a built
nik punkovej skupiny Blind Idio t God Ted Epstein. 

.. Presnosť v melanchólii'' - tak nazval nedávno jeden džezo· 
vý kritik svoju stať o viedenskom krldlovkárovi Fra nzovi Kogl
mannovi, ktorého trio otvorilo záverečný koncert. Koglman· 
nove cool-jazzové skladby so širokým priestorom pre improvi
záciu boli sk utočnou lahôdkou večera. 

Tak isto Holanďanovi Maartenovi Altenovi, ktorého oktetu 
patrili nasledujúce minúty večera. išlo o Jasne prekomponova· 
né štruktúry, ovšcm s patričnou dávkou muzikantského hu mo· 
ru . 

Plné Rossiniho. vojenskej dychovky, free jazzu, krásnych 
valčíkov a mnohého iného bolo vystúpenie §vajčiarskeho kvar· 
teta BBFC, k toré dalo záverečnú bodku za ce lým vydareným 
festivalom 

PETER MACHAJDfK 



'žom cez l'te atúru 
Nahrávky so Symfonickým orchestrom 
Československého rozhlasu, Bratislava 

V poslednom období vyšiel rad nahrávok 
SOCRu Bratislava , ktoré popri dôverne zná
mych skladbách siahajú aj do menej fre kven
tovaných repertoárových oblastí. Ide o CD 
nahrávky, ponúkané v západnej E urópe 
i v zámorí za výhodné ceny - konkré tne od 
edície Naxos, ktorej katalóg už dávnejšie 
UYádza kompletnú nahrávku Beethoveno
vých piatich klavírnych koncertov (a zriedka
vo hraného Ronda B dur op. posth .) s Cap
pcllou lstropolitanou pod vede ním Barryho 
Wordswortha s Viedenčanom Stefanom Vla
darom ako sólistom. Cenové ústupky nezna
menajú automaticky zníženú kvalitu nahráv
ky a realizácie. A pokiaľ ide o interpretačnú 
úroveň , nemožno tiež sto tožnii vysoké ceny 
s kvalitou. Pravda , výrobca typu Naxos sa 
obracia na širšie publikum. na uná hleného 
zákazníka, na priateľov hudby, kto rí sa s tzv. 
vážnou hudbou iba začínajú zaoberať . A lebo 
na tých, ktorí si z veľkého obchodného do
mu chcú vziať niečo na počúvanie a hrozia sa 
nárltevy odborného obchodu. Pritom neslo
bodno zabudnúť, že sa neustá le zvyšuje počet 
takých, ktorí si do auta na inštalujú niektorý 
zo spoľahlivých CD prehrávačov namiesto 
obvyklého kazetového prehrávača. Im sa bu
dú páči ť také programové·zostavy , aké ponú
ka firma Naxos pod mnohosľubnými titulmi 
ltalian- a English Festival. Anglická časť so 
Symfonickým orchestrom Cs. rozhlasu pod 
vedením Adriana Leapera (Naxos CD 
8.550229) je - azda nie bez zámeru produ
centov - malou, náročnou le kciou v doplňu
júcom odbore .. Hudba na ostrove", pretože 
popri Elgarovom Pomp and Circusstance 
March č. l , jeho kaviare nskom Salut 
ď amour a oboch Deliových hitoch Brigg 
Fair a In a Summer Garden sa bratislavskí 
hudobníci vyrovnávajú predovšetkým s E lga
rovými náročnými , veraznačne zašifrovanými 
Enigmavariáciami . A o štvrtom z celkom 
liestich Pomp-pochodov tiež ne možno tvrdiť, 
1e na kontinente zaznievajú príliš často. 
Vcelku teda dobre plánovaná. prijateľne rea
lizovaná a solídne interpre tova ná nahrávka 
s vysokou zábavnou a informačnou hodno
tou. Tieto prednosti som nemohol v rovna kej 
miere objaviť na talianskej " festivalovej" na
hrávke. Pod vedením Ondreja Lenárda po
núka CSR Symphony Orchestra (Bra tislava) 
- je tento názov naozaj jediný možný v za
hraničí? - z hľadiska napätia veľm i rôzne vy
darené italianizmy. Najnudnejšia z nich na
vyle rozčarí . ak poslucháč má v dobre j pa
mäti niektorú z technicky zdatných a tvarovo 
elastických klavírnych nahrávok Lisztovej 

Tarantelly z Anné de pélérinage . Zdá sa , že 
Lenárd sa v o rchestrálne j verzii nc príliS sna
žil o ruba to , o melodickú prepracovanosť . 

O statné tarantelové scény tejto nahrávky 
(Naxos CD 8.550087) nie sú tak delikátne 
ako Liszt - a sú podstatne i menej známe. To 
platí naj mä o skladbe Benjamfna G odarda , 
k torá tvorí záver trojdielnej suity s názvom 
Sc~nes italiennes, pripravovanej Flo rentskou 
se renádou a Siciliánou. Je zaujímavé. že 
existuje aj Lisztova neskorá klavírna verzia 
Tarante ly od Cesara Kiuja , kto rá je tiež sú
časťou recenzovanej nahrávky; Leoncavallo
va Mattinata (bez spevu), Gounodovo iskri
vé Saltarello. Massenetove elegantné Nca
polské scény, Pieseň benátske ho gondoliéra 
od Mendelssohna a na záver Dc nzovo nezni
čiteľné Funiculi , funicula zaokrúhľujú túto 
..pizzu" . O jej stráviteľnost i som už vyjadril 
svoje pochybnosti . 

Spomedzi nahrávok, venovaných výlučne 
j edné mu autorovi, sa mi z diskofilného hľa
diska zdá najatraktívnejší výber z kompozf
ci4 A lexandra Moyzesa (Marco Polo CD 
8.223278). O ndrej Le nárd sa zasadzuje za 
ná rodne zafarbenú. slovenskou krajinou 
a ľuďmi poznačenú hudbu žiaka Vítčzslava 
Nová ka. Nahrávka obsahuje Suity op . 26 
(Dolu Váhom), op. 43 {Tance z Pohronia) 
a op. 51 {Tance z Gemera) , ktorých jednotli
vé čast i - rôzneho stupňa inšpirácie - spro
stredkujú dobrý prehľad o sklonoch tohto 
v Prahe vyškolené ho sk ladateľa , pramenia
cich v tradícii a sme ruj úcich k ľudovému tan
cu a názorné mu s i tuačnému popisu (naprí
klad Pri muzike po práci z op. 43). Moyzesa -

· vu tvorbu nebudú na západe hodnotiť príliš 
vysoko, je však príspevkom k info rmovanos
ti. i keď sa predkladá auto r, kto rý - z rôznych 
príči n - bol činný. alebo musel byť činný 
v tieni vedúcich hudobných zjavov. 

Diskografickú podporu tohto druhu Ravel 
nepotrebuje . S ním a naj mä s jeho Bolerom 
si firmy zaručujú zisky. Nahrávka Naxos (CD 
8.550173) pod taktovkou Ke nnetha Jeana ide 
po st redných interpretačných hodnotách . 
takže napríklad v prípade Bole ra je ťažko za
budnúť na zdržanlivejšie a rafinovanejšie 
gradované nahrávky. A le spolu so suitou 
Ma m~re l'oye, energicky ale nic hlučne 
predvede nými Valses nobles et sentime ntales 
a zriedkavejšie uvádzanou l . suitou z Daphnis 
a Chloé (so zborom Slovenskej fi lharmónie) 
tu vzniká pre ravelovského začiatočníka ver
mi poučný zvukový obraz. Podobne treba 
hodnotiť aj nahrávku die l G . Holsta s dir i
gentom Adrianom Leaperom (Naxos CD 

Z Novej slovenskej hudby 1989 
BanuJ Domanský - Vladimir Bokes - Ilja Zeljenka - J ozef Podprocký 
OPUS Stereo 9110 1778 

Mesačník Gramorcvue č. 4 priniesol pod 
titulkom Z Týdne nové tvorby naposled úva
hu - glosu P . Zapletala o zmysle. zamera ní. 
zacieleni, charakte re .. . tohto českého podu
jatia. Tak ako nadpis avizuje , rozžehnáva sa 
s touto .. hudobnú úrodu rekapitulujúcou" 
akciou, jej doterajšou podobou a - čo je pod
statné, s je j mimoriadne štedrou gramofóno
vou reflexiou. 

Odvolávam sa na českého kolegu. držiac 
v ruke oveľa skromnejší bilancuj úd zvukový 
dokument z našej poslednej prehliadky . Vy
davateľstvo OPUS z pochopiteľných dôvo
dov ani zďaleka neobšťastňovalo žijúcich slo
venských autorov až ta kým veľkorysým 
a promptným servisom. a ký každoročne ob
starával PANTON. Sporadickejšie , možno 
i uvážlivej šie (najmä v posledných roční
koch) siahlo skôr k výberu , nehľadiac príliš 
na protokolárne .. záslužné" pozície zarade
ných skladateľov. Predmet otázky. naprie k 
vonkajšej odlišnosti. ostáva te n tstý: úzko 
~cializovaný okruh záujemcov o tento druh 
hudobného ume nia ( ta k znie . žia r. realita) sa 
bude musieť zrejme zriec,( luxusu takto orien
tovaných grama fónových titulov. To . že sa 
skonči la doba paušalizovania . iste nepoteší 
rovnakou mierou všetkých tvorivých jedin
cov. Dúfajme však. že v hodinách pravdy sa 
dozvieme o ozajstnom ume ní ove ľa viac než 
nám vnucovali linajkami predpísa né desaťro
čia ... 

Takže: Nová sfovenská hudba posledný· 
krát??? 
Gramoplatňa ponúka inte resantný mate

""· Výjmuc Zeljenku. prezentuje tvorbu 
príslušníkov jednej generácie . t . č. štyridsiat-

nikov: Hanuša Domanského , Vladimíra Bo
kesa a Jozefa Podprocké ho. Nechcem za kaž
dú ce nu vyh ľadávať konfrontačné uhly a nasi
lu spájať jednotlivé poetiky pod nejakú ume
lo vytvo renú jednotiacu čiaru spoločného 

menovateľa. Myslím si, že v prípade týchto 
troch skladateľov je viac opodstatnené (na
priek to tožnému .. hniezdu" ) hľadať črty oso
bitost i, toho. čo ich zna kovo určuj e, vzájom
ne odlišuje . 

Domanského slávnostná predohra Chvála 
zeme, ná m vyloží jeden efektný. nie príliš zá
väzne sa tváriaci projekt. Panoramatizuje 
rodnú krajinu . jej vábne zátišia s príchuťou 
folkló rnych farieb. iskriacich prúdov tónov, 
kto ré plynú . Slastne . bezkonfl iktne a úhľad
ne . Tak akosi mi to všetko pripomína po
hľadnicu , ktorá už na trocha zažltnutom pa
pieri zachováva sce né riu našej zeme. Ešte 
nezdevastovanej . ne pootravovanej , naudú
panej a neza morene j .. . Samozrejme, pre
dohra nic je hudobný útva r. predurčený na 
hlbokomyseľné úvahy, ale predsa le n: za hu
dobnými postupmi Chvály zeme akosi márne 

liU l 
11111 

RA VEL lDDDJ 
8.550173 

Bolero 
Daphnis et Chloé (Suite No. l ) • Ma mere ľoye 

Valses nobles et sentimentales 
CSR Symphony Orchestra 

(Bratislava) 
Slovak Philharmonie Choir 

Kenneth Jean 

8.550193). Obrúbe ná suita Plané ty so svojimi 
radovánkami na spôsob fi lmovej hudby je 
doplnená takmer neznámou Suitou z bale tu 
op . 10 - štvorčasťovou hudbou s popisnými 
scénami. 

Podobným miešaním známe ho a me nej 
bežné ho re pertoáru je aj Le nárdova kombi
nácia z Cájkovského tvorby (Naxos CD 
8.550224) . Popri symfónii Manfred op. 58 tu 
stoj! symfonická balada Vojvoda - tragická 
histó ria o nevere , pomste a omyloch. Podľa 

môjho názoru je táto nahrávka z hľad iska 

stvárňovan ia najpresvedčivejšia ; je to súčas
ne info rmácia o tom, že sa Ondrej Lená rd 
z h ľadiska svojich schopnost í a záujmu pred
sa le n viac ide ntifikoval s Cajkovským ako 
s Liszto~ou Tarantellou alebo Holstovou ba
letnou suitou . 

U melci z Ceskoslovenska nic sl! nasadenr 
Jen pre Naxos alebo Marco Polo. Dovolím si 
na tomto mieste dve pozná mky, v neposled
nom rade aj preto . lebo právom možno pred
pokladať, že v dohľadnom čase aj čcsk!)slo
venskí milovníci hudby budú mať možnosť 
zaobstarať si resp. objednať u pohotových 
importérov akúkoľvek nahrávku. Za takých 
podmie nok sa bez ťažkostí budú môcť zozná-

hradám auto ra tých umných klavírnych opu
sov akými sú Bagate ly, D ithyramby, a le bo 
d alšie skladby, ktoré dajú viac za pravdu 
myšlienke a obsahu , ako re meselnej zdatnos
ti. 
Oveľa prekvapujúcejšie zapôsobí zo .. su

sedstva" . Bokesova 3. symfónia op. 36. Je au
torovou skladbou, kto rá zazne la po dosť 
dlhom čase "predpísaného" mlčania . Pred
chádzajúca, 2. symfónia , nech už vyvolala 
akékoľvek ozve ny. predsa le n ostala vo vedo
mi väčšiny poslucháčov a ko nedopoveda ná 
ve ta . Nedávno som mala príleži tosť vypočuť 
si zo záznamu túto inkriminovanú symfóniu 
a - nevychádzala som z údivu nad ab)urdný
mi dôsledkami, kto ré vyvola la. J e tu 3. sym
fónia {už s kľudom akceptovaná!) , kto r(t cel
kom bez obáv označím ako nezávislé pokra
čovan ie predchádzaj úceho symfonické ho 
opusu. A zda len proces je viac skoncízne ný. 
formulácie vecnejšie, a dej viac kvázi progra
movo o rientovaný. Obsah a textúra však ne
zmenili substanciu. Je v ruch množstvo otá
zok, sentencií , ale aj - vzdoru. 

J ozef Podprocký žije a tvorí bokom od 
.. rušné ho davu", asi preto sa s je ho skladba
mi stretávame pome rne zriedkavo. I keď je 
pravda , že v tvorbe nevsádza na kva ntitu , 
predsa je to le n akosi príliš dlho , čo sa ozval 
s novým opusom poslednýkrát. Až te raz pri
chádza v Košiciach pre miérova ná Symfónia 
v dvoch častiach op. 30. Skladba má svoje ob-

miť napríklad s modelovými nahrávkami 
Brittenových a Rachmaninovových skladieb 
pod ta ktovkou Libora Peška , alebo radom 
na hrávok dua Michaela Fukačová (vio lonče
lo) a Ivan Klánsky (klav!r). Peškove nahráv
ky vyšli u Virgin Classics v A nglicku. Britte
novská nahrávka (CD 7 90834-2) obsahuje 
Sinfoniu da Requiem op. 20. Styri morské in
tc rlúdiá pre o rchester z ope ry Pe te r G rimes 
a Sprievodcu mladého človeka orchestrom . 
A so sovietskym klaviristom Michailom Plct
ňovom nahra l Peše k Rachmaninovovu Paga
niniovskú rapsódiu op. 43 a l . klavírny kon
cert fis mol (CD 7 90724-2) . Mal pri tom k di
spozícii Royal Live rpool Philha rmonie Or
chestra (Britten) a Philharmonia Orchestra 
Londo n (Rachmaninov)! 

Spomínané na hrávky M. Fukačovej 
a l. Klánske ho sú vyrobené v Dánsku a v Ne
mecku rozširované prostredn íctvom Inte rna
tional Music Service (!MS). E nergické ho 
G riega (op. 36), k tomu Dvofákovo Rondo 
op. 94. čelovú verziu Franckovej husľovej so
náty a Caj kovské ho Pezzo capriccioso ponú
ka Kontrapunkt CD 32014. 

PETER COSSÉ, VIEDEN 

sahové zame ranie, Jej prvý die l Nénie je 
ozajstn ým žalospevom. štylizovaným bez 
zmäkčilost i . emocionálnej nadsadenosti , 
zmierlivo, civilne a pritom ko nkré tne . D ruhá 
časť , Metamorfózy azda trochu zaskočí pate
tickým gestom. včas sa však z tenzie vymaní 
a v pravý čas sa zaskvie ne falšovanou člove

čenskou lyrikou. Symfónia ako celok pôsobí 
o rganicky, aj ked rozhodne viac presvedčf 
prvá časť. V tej je auto r nezaťažený okáza
lým progra mom, o rientuje mysle nie viac do 
hfbok introvertna a i ked nazaprie ume lecké 
vzory a žriedla , hudba vyznie autenticky a su
gestívne. 

Suita pre s láčikový orchester (Prelúdium, 
Pochod , Adagio , Finale) Hudba pre Bohda
na Warchala , ako z odoziev a reakcií viem, 
nezaznamenala príliš nadše né, alebo a~poň 
nie jednoznačné prij atie. Pýta m sa , čo asi bu
de dôvodom, pre tože v prípade Zeljenku ho
voriť o úmyselnom .. zľahčovan f'· alebo po
vrchnosti nic je celkom miestnou a rgume ntá
ciou . Myslfm si, že tu treba viac zaostriť na 
..predme t" . t. j . interpretačnú . hudobnícku , 
ume leckú , ľudskú leto ru Bohdana Warchala . 
Pod ti tulom tej to skladby by srne asi nie príliš 
ocho tne akceptovali myšlienky , vyjadre né 
napríklad v auto rovej 4 . . 5. symfónii, alebo 
v klavírnych sonátach , sláč ikových kvarte
tách . . . atď. Je to skladba - hudba ve nova ná 
a zároveň dete rminovaná . A j ej charakter 
ostane nezameniteľný; - dôverne známe 
štruktúry, ich procesuálne mod ifikácie. pred
vídate rný vtip i šarm. Všetko je to Zelj enka , 
auto r s isto tou vypestovaného štýlu , ume lec
kej múdrosti, nezávislosti. 

Nemožno aspoň skromnou zmie nkou obísť 
dôležitú zložku realizácie - interpre tov na
hrávky. O kre m Slovenského komorného or
chestra s Bohdanom Warchalom na gramo
snímke participujú Štátna filhármónia K~ice 
s dirigentom Richardom Zimmerom (Bokes , 
Podprocký) a Štátna filha rmónia Brno pod 
vedením Rudolfa Krečmera (Domanský) . 

L Ý DIA DOHNALOV Á 



P. I. l:~ijkovskij: Eugen Onegin, 1952, SND Bratislava, réžia N. S. Dombrovskij, maketa 

LADISLAV LAJCHA 

Ladislav Vychodil 

Ladblav Vychodil nedávno spomenul, že 
v prveJ polovicr j eho ume leckého pô obenia 
prevažovala činohra, v druhej už delil svoje 
si ly medzi činohru a operu. Spoluprácu 
s opernými divadlami teda nemvžr:o vyčleňo
vať z celku jeho diela. Nebolo by to a ni 
správne: sám nevidí nijakú hermetickú hra
nicu medzi týmito d ruhmi : pracuje súčasne 
na činoherných a o pe rných scénach , činoher
ná premiéra strieda inscenáciu opernú č i mu
zikálovú. Zjednocujúcim svorníkom v o bo<.:h 
sme roch je osobnosť výtva rníka. 

Frekvencia činoherných a o perných insce
náci í vo Vychodilovom diele súvisela s kon
kré tnym tvorivým obdobf,m a miestom pôso
benia. V čase svojho nástupu sa ako mladý 
výtvarník Beskydského d ivadla mohol veno
vať len či noherným inscenáciám: Klicpera 
a Vrchlický, l bsen a Srámek, Tyl a Shakespe
are, Stroupežnický a Samberk určovali scé
nografov ho rizont. Ale už v tre tej sezóne. 
v roku 1945 po príchode do Slovenského ná
rodného divadla sa stretol s Pucciniho Tos
cou. Prechod do Bratislavy znamenal pre Vy
chodila stretnutie s odlišným prostredím, 
veľkým javiskom a novými žánrami , ktoré 
predtým ako divadelný výtvarník ne pozna l 
a nezakúsil. Emotivita, príznačná pre celú je
ho výtvarnú prácu, sa stretávala s o pe rnými. 
no ešte ča~tejšie s baletnými predlohami. Išlo 
napospo l o klasické diela , úmerné rozvíjajú• 
cej sa mladej baletnej tradícii v SND: Caj
kovského Labutie jazero , Talianske capric
cio , Schumannov Karneval a Šeherezáda 
Rimskeho-Korsakova . Vychodil sa v tomto 
období usi loval o formovanie p riesto ru : Ger
shwinova Rapsósia v modrom , Ravelovo Bo
lero a St ravinského Petruška predstavili mla
dého výtvarníka, ktorý sa farbou snažil tlmo
čiť ob~ah hudobných predlôh. Ale i napriek 
tomu, že okrem spome nutých baletov navr
hol scénografiu pre Ned balovho HlúpehoJana 
a Snehulienku Rim~keho-Korsakova, preva
hu v tomto obdobi tvorila činohra. 

Vychodil bol závislý od situácie divadla 
a dramaturgie. Na prelome štyridsiatych 
a päťdesiat ych ro kov sa povážlivo zmenšil 
počet premiér v divadle. Prešli sezóny, kým 
sa Vychodil dostal k práci na operných alebo 
baletných inscenáciách. Zači atkom päťdesia
tych rokov prvou lastovičkou zvestujúcou jar 
bo la pohostinská scénogra fia Snehulienky 
Rimskeho-Korsakova v Štátnom divadle 
v Košiciach {195 1). A nasledujúci rok - 1952 
-priniesol Vychodilovi ozaj závažnú úlohu -
Cajkovského Eugena Onegina. 

Táto etapa sa vyznačovala dominujúcou 
tendenciou vytvoriť iluzívnu scénu. Scéno
graf, ktorého východiskom bola ako ambícia 
profesúra kreslenia a perspe kt ívnej geome
trie, nezostal v rozpakoch , keď mal vytvoriť 

na scéne dokonalé znázorne nie interiéru 
s plesovou scénou. Stlpy členiace priesto r , 
hladká, lesklá plocha parkie t , bohato zdo
bené lustre - ako v skutočnosti. Režisér 
N. S. Dombrov~kij predstavil túto klasickú 
ruskú operu na scéne SND ako dokonalý do
bový obraz života šlachty. Úsilie napodobniť 
realitu bolo prvo radé. Realistický interiér -
realistický pre jav. Scénograf sa podriadil po
žiadavkám hosťujúceho sovie tskeho režiséra, 
ktorý v tom čase pre s lovenských divadelní
kov predstavoval to , čo bolo hodné s ledova
nia a j vo svojej ~lastnej práci. 

V Chrennikovovej opere V búrke (1956) 
v réžii Miloša Wasserbauera Vychodil expo
noval prostredníctvom dvoch ho rizontov ší
ravu krajinskej prírody. Špirálovitú cestu 
viedo l okolo točne, jej pohybom sa menil te
ré n krajiny s vysokým modrým nebom. 
V ďa lších dielach sa usiloval o iluzívne využi
tie svetla . Do sledu inscenácií, v ktorých do
minovalo svetlo a ko určujúci prvok, patrila 
aj Cikke rova opera Juro Jánošík v réžii Kor
nela Hájka (SND, 1961). Bolo prfznačné, že 
Vychodil sa nepriklonil k vtedy veľmi expo- • 
nova nému po lyekranu alebo k iným zjavne 
ilustratívnym postupom: lyrizujúci a impre
sfvny postup mu bol najbližši a najvlastnej šf. 
Projekcia sa u ne ho ncvyčleňovala z celkovej 
podoby inscenácie. ale lyrizmom. emotivitou 
a baladickosťou ~plýva la s hrdinskou, roz
právkovou a poe tickou atmosférou výslednej 
scénickej podoby. Vychodil sa v J ánošíkovi 
prejavil ako maliar. Veľké tylové plochy 
zmäkčova li ko ntúry hô r v opare splývajúcej 
hmlivosti. V tejto hornatej krajine bol trvalo 
prítomný zbor, vystupovali z neho kontúry 
hradu. šibenice, drevenice. 

Vychodilovou ctižiadost ivosťou bolo vý
tvarne vyjadriť rýdzo slovenskú náruuuú 
a histo rickú té mu. Nebyť tohto záujmu. ne
bolo by ani jeho troch Jurov J ánošíkov, ne
bolo by ani jeho Svätoplukov , ani jeho Krút
ňav. Coraz viac ho vzrušovala reč hudby, 
ktorej pendant nachádzal v maľbe . Tým iba 
po tvrdzoval, a~o bytostne maliarsky cítil di
vadlo a ako sa pokúšal priestor formovať väz
bou trojrozmernej plastiky s fa rbou a svet
lom. 

V šesťdesiatych rokoch zdôraznil prvky 
montáže a koláže . Vo sfére hudobné ho diva
dla spolupracoval vtedy na viacerých insce
náciách predovšetkým s Milošom Wasser
bauerom (Bizet ; Carmen , 1954; C hre nnikov: 
V búrke, 1956; C ikker: Beg Bajazid, 1957; 
Pauer: Zuzana Vojfrová, 1959; Suchoň: 
Svätopluk. 1960) . Hoci sa usiloval scénu od
výtvarniť a zdôrazniť jej funkčnosť. jednako 
len nikdy neopustil to, čo vyznávala celá ge
nerácia: divadlo musí byť krásne . Estetizácia 

8. Bartók: Modrofúzov mmok, 1974, SND B~~slava, réila 8 . Kri§ka, návrh 

d ivadla zostala aj v jeho diele ako jedna zo 
základných čŕt. 

Vychodil nemal vždy možnosť pracovať na 
veľkých javiskách, s dokonalou technikou 
a mohutným svetelným aparátom. Preto ob
mieňal prostriedky primerane k jednotlivým 
javiskám . Princíp šálov zvolil pre Kramosilo 
vu inscenáci u My Fai r Lady ( 1966) na Novej 
scéne v Bratislave. Za ho rizontom dookola 
postavil systém printonov-po r trétov. Divá k 
ich videl iba vtedy, keď sa rozsvietili . Na roz
diel od pre mie tania di apozit ívov nič ich ne
mohlo ani oslabiť ani prekryť. V inscenácii 
My Fair Lady napríklad vysunul dvere . zhora 
spustil nápis ako názov firmy. vzadu rozsvie
til printon-diapozitív policajtov dozerajúcich 
na dianie v krčme. 

Janáčkova Líška Bystrouška mu zasa dala 
príležitosť vyznať sa z lásky ku geniálnemu 
hudobnému básnikovi Moravy. Roku 1973 
túto predlohu inscenoval na scéne veľkého 
divad la v Lipsku. Zámerne priestor zme nšil. 
aby o pe ra pôsobila komorne: velebný chrá m 
prírody vytvo ril prierezmi do ho rizontu , vy
plnil ich ligotavými motúzikmi. ktoré presve
coval - č ierna prechádzala do modrej 
a zelenej , podlahu zvlnil. porušil meradlá ru
di, zvierat a kvetov. 

O sobitú kapitolu vo Vychodilovom diele 
tvorí spo lupráca s vnímavým režisé rom Bra
nislavom Kriškom, kto rý ~a usi loval o synte
tický o perný výraz. Dve desa ťročia ich spo
lupráce vydali viaceré inscenácie. ktoré pa
tria k vrcholom jeho scénografie vôbec. 

Spočiatku sa výsledok ich práce vyznačo
val tendenciami k iluzívnosti a impresívnosti 
využit ím farebnej škvrny. projekcie i pastóz
nej farby na dekorácii. Princíp koláže ich 
však viedol k odlišným postupom. Kriška 
hľadal podnety v klasickej opere. práve tak 
ako v moderných operách. osobitne v Janáč

kovi. Cikkerovi, Bartókovi a Suchoňovi. 
Spolu s Vychodilom vytvorili inscenácie po
zoruhodnej ceny a ohlasu. Nepochybne 
k nim patrili Cikkerova Hra o láske a smrti 
{1973), Janáčkova Vec Makropulos {1973) , 
Bartókov Modrofúzov zámok ( 1974), Beet
hovenov Fidelio ( 1974), Cikkerovo Vzkriese
nie ( 1976), Musorgského Bo ris Godunov 
( 1978). Kvô li spravodlivosti mal by výpočet 
pokračovať. Oveľa dôležitejší ako kva ntita 
bol však prie nik a intenzita účinku. 

To platí v zvrchovanej miere o inscenácii 
Janáčkovej opery Vec Makropulos, na kto re j 
sa Vychodil a Kriška zišli s dirigentom Zden
kom Košlerom a kostýmovou výtvarníčkou 
Helenou Bezá kovou. Scénografovi sa ako 
najprijatcľnejšia javila krivka a guľa, zeme
guľa a oválna tvár ženy. Prelínanie rudo lfín-

skeho motívu , hviezd, osudu Emílie Marty. 
pr!tomnosti a minulosti . plynutia času a trva· 
nia ľudskej existencie v ňom iba zdôvodnili 
te nto princíp. Vytvoril konštruktiu astrolábu 
z rúrok, hlava ženy. negatívne vyrezaná do 
zrkadla, tvorila akoby poludník . Do astrolá· 
bu začlenil ako fragment ka nceláriu advoká· 
ta dr . Kolenaté ho, interiér Emílie Marty, ba
rokové schodisko s podestami. V pozadí sa 
premietali prvky barokového chrámu; na 
modrom ho rizonte noci vystupovala tvár 
ženy; nadnesený divadelný trón s krídlami na 
ľavej strane pripomínal prvky zákulisia s ob· 
rá te nými dekoráciami , vprqvo interiér diva
d la s lóžami. V závere d ivák videl le n interiér 
- posteľ za paravánom. V prvom obrate boli 
projekcie realistické, v treťom to už boli len 
spomienky a abstrakcie. 

Vychodil s Kriškom inscenovali aj Cikke· 
rovu operu Hra o láske a smrti {1973). Veľká 
francúzska revo lúcia sa tu pripomínala dobo
vými písomnými dokumentmi, kto rými pole· 
pili praktikáblc. Scénogra f využil zrkadlá: 
kulisy postavil ako otočné zrkadlá. ktorými 
pri vhodnom natočení bolo vidno do bokov. 
Súčasne premietal na tyl i na zadný ho rizont. 
Princíp prepájania vystavanej scény-brán) 
s projekciou použil aj v Dartókovom Modro
fúzovom zámku (1974). Ako maliar sa Vy
chodil prejavil v tom , že brá ny potiahol pleti· 
vom a posial ich malými bodkami z tylu. čím 
vznikol istý druh po intilizmu . Farba zf~kala 
vzdušnosť. keď na ňu svietil zozadu farchný· 
mi fi ltrami. Humanistický postoj zasa preja· 
vili s Kriškom pri inscenovaní Beethovenov
ho Fidel ia ( 1974) . Z ložitá, bohato ve rtikálne 
aj horizontálne členená plastika z drsných 
čiernych kubusov pôsobila ťaživo ako prí
krov. Jej pootvorením sa divákovi otvoril vý· 
hľad na vysoké schodisko. Modrá a biela far
ba určovali náladu i stupňujúci a zápas o vy· 
slobodenie Florestana. V záverečnom obraze 
sa čierne šály zdvihli doprava a prúd žltého, 
teplého svetla zaplavil šťastných, vyslobode
ných väzňov. 

Vo výpočte diel. ktoré vznikli na základe 
Vychodilovej a Kriškovej spolupráce, by sme 
mohli pokračovať ďalšími inscenáciami , kto· 
rým i profilovali oper u SND až po tie to sezó
ny. Je príznačné, že kým v zaljraničf Vycho· 
dil navrhuje scény predovšetkým pre čino

he rné inscenácie, opere sa venuje v našom 
divadle . Nestal sa teda výlučne operným scé· 
nografom , i keď preukázal a pre ukazuje ne
obyčajnú cit l ivosť pre reč hudby. O tom na· 
pokon svedčí i plod spolupráce s režisérom 
Jozefom Bedná riko m - Gounodova opera 
Faust a Margaréta na scéne SND, kto rá vy
volala veľkú odozvu medzi divákmi i divadel
níkmi. 



:'ll á,·~te,·a pápda. J á na Pa,·la ll .. u ná~ bola 
spojená s množstvom mnoho rakj·ch , pre nás 
nezainleresovanj•ch často skrytých aktivit . 
kumulo,·anj•ch do mimoriadne krátkeho Č!lSO· 
1·ého úseku dvoch mesiacov, keď ob1·ykle 
pr ipra,·y na pápd.~kú ná,·~tevu sú rozvrhnuté 
na obdobie d,·och až troch rokov. J edn)•m 
z tých. ktor i v lom čase doslova .. dňom i nocou" 
pripravoval túto \'ýnimočnú údalosf . bol aj mu· 
zikoló~: Phl>r . .J l 1RAJ LEXMANN. CSc . • po· 
nrenj• metropolitom , lrna,·skj·m arcibi~ku· 
pom .Jánom Sokolom realiZáciou hudobnej 
zložky ponlifikálncj omše ,. Bralisla, ·e. J ej ko
nttná podoba možno niektorých prek,•apila: 
žiadna pompéznosf , žiadne rozmerné voká l· 
no-inSirumentá lne skladby S\'CIO\')'ch čl na· 
'Ich skladaleľol' , naopak - domino1·ala pro· 
SIOia, ~pol cltnj· Spt'\' ľudu. 

Dominoval spev ľudu 
podarilo dosiahnut' tak kvalitnú súhru celého 
rozsiahleho interpretačného apa rátu? 

- Aby na tak veľkej ploche spoločne spie
val všetok ľud . milión ľudí. je z akustického 
h ľadiska ilúzia. To. čo ľudia vnímali ako spev 
celého zhro maždenia. bol v skutočnosti spev 
zborov. lebo strata akustického výko nu na 
jednotku plochy je taká veľká . že v p raxi do
minoval zvuk z vysokovýkonných reproduk
torov. Obával i sme sa. že veľký zbor vo voľ
no m priestranstve . rozde lený do troch b lo 
kov. nebude mai dost a točnú intonačnú kon
tro lu a bude spieva i fa lošne. Dali sme si zále
žať na mo nito rovaní. Zbo rma jstri d irigovali 
veľkými gestami a pred o rchestro m. čelom 
k h lavnému dirigentovi. bol ešte druhý diri
gent. My. hudobníci. sme úzko spolupraco
vali s litu rgistami a v priebehu slávností sme 
sa pohotovo dorozumievali vysielačkami so 
zvukovými pracoviskami te levízie a miestne
ho ozvučenia. Mali sme veľmi zručných o rga
nistov Petra Reifersa. Petra Pavlíka. Františ
ka a To máša Saturu . ktor í podľa potreby po
ho tovo improvizovali. 

- ad'-..: 111..: 1 pnp1 :l\ ll l .III<.:J 11:1\ .;1..:1 ~ pa
pcža u nás sa prejavilo v podobe obrovskej 
záplavy ponúk. návrhov, názorov a požiada
viek. Na jed nej strane tu boli návrhy vychä
dzajúce z predstavy. aby sa prezentovala na
ša špičková hudobná kult úra. i n terpret ačné 
umenie. Viacerí slovensk í skladatelia dedi
kovali Sv. Otcovi svoje skladby. napríklad 

, Ján Zimmer. Tadeáš Salva, Jozef Malovec 
a je logické. aby tie to d iela pri slávnosti aj za
zneli. Na druhej s trane to boli názory, že ne
treba nijakú hudbu. ni jaké zbory, nech spie
va ľud . Teraz ešte viac stúpol kult piesní 
z Jedno tného kato lícke ho spevníka, lebo p re 
mnohých našich vysiahovalcov akoby sa bol 
čas na Slovensku zastavil. desat'ročia žili 
v predstave. aké krásne sú naše duchovné 
piesne. Bo lo treba náj sť nejaký oporný bod, 
ako koncepčné východisko pre hudo bnú dra
maturgiu slávností. Našli sa dva: po najprv 
stanovisko Sv. O tca, ktorý sa vyjad ril, že sa 

chce stretnúť s veriaci mi L:esko-Slovenska 
a slúžiť s nimi o mšu. To to sme si vzali ako zá
klad ný d ramaturgický postu lát a rozšírili sme 
si ho o pr ívlastky liturgickosť . ľudovosť. 

spo ntánnost', radosť a mládežníckosť . O tcovi 
arcibiskupovi, Já novi Soko lovi. som muse l 
sľúbiť. že v maxi málnej miere bude spievať 
rud . 

Napokon v~ak predsa účinkoval snáď tisic· 
členný zbor i veľký orchester dychových ná
st roj ov. 

- V konečnom dôsledku tvorilo spevoko l 
tisíc šesťs to spevákov a stodvadsaťpäť hudob
n íkov inštrume ntalistov. Vedeli sme, t.e bude 
veľký záuje m o účinkovanie pri tejto pr íleži
tosti a bolo teda treba nájst' ne ja kú rozumnú 
strednú cestu , aby sa tie záuj my pokiaľ mQf
no uspokojili, a le zá roveň aby to neviedlo 
k megalo mánii. Stanovilo sa kritérium , že zá
klad budú tvor iť chrámové zbory z Bratislavy 
a o ko lia - vzhľadom na možnosť spoločných 

nácvikov - a každá diecéza vyšle jeden spe
voko l. V štruktúre veriacich dô ležitú úlohu 
maj ú práve chrámové spevokoly, ich členmi 
sú zväčša hudobní amatér i, mlad í ľudia. V ší
rení viery zohrali v minulých ro koch pozitív
nu úlohu a prešli rozličnými pe rzekúciami zo 
stra ny štátnej moci. To bo l dôvod , aby sa 
v prvom rade oni dosta li medzi interpretov. 
Do plnili ich veriaci speváci z b ratislavských 
profesio nálnych a po lo p ro fesio nálnych te
lies. bohoslovci, grécko kato líci , o rganisti 
a kantori z trnavske j diecézy a sto desať de t í. 

' Tohtoročni· jarn~· koncertn}· i imt ,·eľml , ·hodne doplňa cyklus podujatí, ktoré poriada S lo-
\ t ask$• rozhlas ,. Bratlsla, ·e (Hia111á redakcia hudobného \'Y§Ielanla, Redakcia S)mfonlckej, 
opernej a komornej hudby). Cyklus oh'orll 24. upríla ko mo rn ý ko ncert z tvorby s lovensk~·ch 
, l..ladatdov P. Bn:i ncra. V. Bol..e~a. 1. Z.:ljcnku a V. Kuhiéku . 15. mája sa prezento,·a l m· 
gani'w J;ín Vladi mír Michall..11 pn-ou časťou súborného pred1·edenla o rganového d iela <;é'a: 
ra Francka. ktorého druhú časť U\'edle 1::! . júna. Dva \'~cry sú ,·enované c kktroak usllckcJ 
hudbe. ::!:!. m:íja zaznejú ukážky 1 ll'orhy 'l<wcn\k~1Ch a pol'~k~·ch auto rov. l. jt'ma koncertnú 
produkciu (P. Kol man . J . t-. lalm·cc. M. 13:"111ik a T. Salva ) dopln{ l)-sta,·a l ')n ·arných lu·eácU 
skladatcl'a ľ. Salvu. Cyklus uzanie ko m:crt 1 tvorby , l<wcnských autorov l. Zeljenku. 
L. Kupkol'iča a raktbkych ' kladatdol' K. Age ra aD. Kaufma 11na llJ. júna . Koncerty sa ko
D.qú ,. koncertn~·ch pries toroch S lolenského rozhlasu , . Bratisla,·e, vidy o 19.30 lrod. 

LD 
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l Podrobné informácie o našich súčasných 
skladateľoch si vyžiadali autori talianskeho 
slovníka Diziona rio Enciclopedico Universale 
della Musica e dei Musicisti z Turina, ktoré 
HIS zaslal aj vydavateľovi Rizzolimu pre 
pripravovaný taliansky preklad francúzskej 
encyklopédie Lar~usse de la musique. 
l Michael Rogan je vydavateľom publikácie 
The Musica! Woman, k torá vyjde v USA, 
v ~tále Massachusetts. HIS doň prispel pod· 
robnými info rmáciami o Iris Szeghyovej ako 
aj ďalšími propagačnými mater iálmi o slo· 
venských autoroch. 
l HIS poslal obsiahly materiá l o sloven
ských hudobno-dramatických dielach toh to 
obdobia pre publikáciu Directory of Ameri· 
can and Foreign Contemporary O peras Mu· 
sie Thealre Works 1980/89, ktorú zostavuje 
Central Opera Service v New Yorku . 
l Medzinárodné biografické centrum 
v Cambridgi si vyžiadalo adresy slovenských 
skladateľov pre publikáciu International 
Who's Who in Music and Musicians' I>irecto· 
ry. 
l HIS pravidelne zabezpečuje do rôznych 
slovníkov aktualizované informácie o slovcn· 
skom hudobnom živote. Napríklad: M usica! 
America, Stern' s Performing Ar ts Directory 
(New York) , Eurolile (Holandsko), T he Se
rials I>ireclory (Birmingha m). Ďalej do 
ltvrťročného časopisu a mer ick}•eh hudob
ných knihovníkov v New Yorku - Notes, k to
rý sústreďuje informácie o hudobných vyda· 
valdoeh, do katalógu cirkevnej zbo rovej 
budby Secular Choral Music In Print a orga-

l KU DNu HUDBY. S lovenská hudobná 
úla, Spolok koncertných umelcov prisp ieva 
' spolupráci s GMB zauj{mavým podujaHm 
k oslavám Dňa hudby, ktorý bude 21. júna 
1991. V tom čase bude v priestoroch Mlrba
dlomo paláca od 10.00 do 16.00 nepretdlte 
Dief hudba. V rá mci Hudobného maratónu 
• bu nároku na honorár vystriedl\lú v krát
~ vstupoch mnohf popredn{ s lovenskf In
terpreti o. l. Marián Lapbnský, Jozef Pod
Mnnský, Peter Michalica, MII«K Jurkovič, 
EYa Blabová, Eugen Prochác, Zuzana Paule
ciiM, Jurl\1 l:ižmarovič., Dana ~ulnová, 
llllto ~lna, Moyzesovo kurteto. E. K. 
l ZKiatkom aprfla účinkovali s lovenskf 
1IUIDI umelci Eva Blahová, H elena Gros-

novej hudby O rgan Music in Print vo Filadel· 
Iii, do International Directory of Awards a nd 
Their Donors, vydávanom v USA, v ~tále Ma· 
ryland. 
e Nové publikácie v knižnici HIS: Professlo
ne Musica, bulletin talianskej asociácie pre 
súčasnú hudbu Nuovi Spazi Sonori, bulletin 
Dvorákovej spoločnosti vo Veľkej Británii. 
e Amer ické naulové kvarteto Q uad rofo nia 
si vyžiadalo Kvarteto pre 4 nauty J . Sixtu. 
e Argentínska muzikologička Nora Mala
mud si p re potreby rozhlasového vysielania 
Radio Municipal a Radio Classica v Buenos 
Aires vyžiada la Hatr íkovu Ponoren6 hudbu 
a Zeljenkovu Musicu Slovacu. 
e Francúzskemu basklarinetistovi Fréderi· 
covi Cellierovi zaslal HIS výber z ponuky ar· 
chívu SHF . 
e Umeleckému poradcovi Clevela ndského 
orchestra Rogerovi Wrightovi zaslal HIS 
kompaktné platne so slovenskou hudbou a in· 
terpretmi (Suchoň-Janáček-Britten) . 
e Takmer všetky v arch ive SHF dostupné 
notoviny Eugena Suchoňa ako aj skladateľovi 
venované monografické číslo Slovenskej hud· 
by sme poslali na Univerzitu Severného Texa· 
su v Dentone. 
e Vydavateľstvo Boosey and Hawkes v New 
Yorku si vyžiadalo rozsiahlu informatívnu zá. 
sielku z tvorby Vladimíra Godára. 
e Uruguayský hobojista Leon Biriotti 
z Montevidea pripravuje hobojovú transk r ip· 
eiu Suchoňovho Klar inetového koncertu. 
e Ma ter iály z našich fondov sme zaslali 
agentúre Shaw Concer ts v New Yorku, Port
landskému s~mfonickému orchestru, kultúr
nemu atašé Ceskoslovenska vo Veľkej Britá· 
nii , rozhlasu Reykjaviku, rozhlasu v Toronte 
ai. V. P. 

pletschová, Miroslav Dvorský a Ján Ďurčo 
na koncertoch v Taliansku. Na podujatiach 
vo FllharmónJI v Trente a Corale Verdi v Par
me predniesli výber z árU a duet zo sveto
vých opier za sprievodu známeho klaviristu, 
partnera mnohých operných hviezd, F. Cos
sotta. -H
e Od otl'orenla ndlch hranfc s Rakúskom, 
sme mali možnosť zaznamenať nlekol'ko za
uj{mavých hudobných podujatf. Jedným 
z nich bol koncert Bratislavského chlapčen
ského zboru začiatkom aprOa v Hllinburau 
a o týždeň neskôr halnburského Kostolného 
zboru v Bratislave. Nál zbor, pod vedenfm 
Magdalény Rovňákovej sa v Rakúsku pred
stavU s programom pozostávl\laíclm z areao
riánskych chorálov, skladieb G. F. Hindla, 
P. Ebena a cfal§{ch. Hostia z Hainburgu 
s dirigentom Hannsom Karlom Mayerom 
uviedli v kostole nasv. Trojice diela J. S . Ba
cha, G. F. H ändla a W. A. Mozarta. P. M . 

Aká bola konkrétna dramaturgia? 
- Spievali sa predovšetkým stabi lné o mšo

vé spevy- Kyrie. G lo ria. atď. na nápevy li
turgického spevníka. ktorý je už sedem ro
kov p ripravený na vyda nie. Ďalej piesne 
z Jedno tného katolícke ho spevníka so sprie
vodom dychového o rchestra. K týmto spe
vom sa p ridal všeto k ľud. Okrem to ho zbor 
inte rp retova l veľkonočnú sekvenciu . grego
riánske spevy z druhej veľkonočnej nedeľe 
a niekoľko grécko katolíckych spevov. Sko le
ní speváci doplnili hudobnú produ kciu 
o sklad by Jána Simbrackého a Miku láša 
Schneidra Trnavského. De tský zbor p rednie
sol detské chrámové piesne Luciana Bezáka 
a Petra Ebe na. 

Obrovský o bjem organ izačnej práce a zbo
rových nácvikov si vzali na starosť d ir igenti 
Du~an Bill . Ja nka Rych lá, po pr i nich sa za 
.. čestným dir igentským pultom" vystriedali 
Ján Mária Dobrodinský. Marián Vach. Peter 
Hrad il. Zdene k Bílek a Katarína Bezáková. 
O rchester d ychových nástrojov z členov bra
tislavských profesio nálnych o rchestrov a naj
lepších amatérskych dychových hudieb zo
stavil a umelecky viedol Adam Hudec, d iri
gentsky spo lupracoval aj Július Karaba. 

V tak veľkých rozmeroch, nielen čo do poč· 
tu účinkujúcich ale aj vzhľadom na rozsiahly 
priestor vajnorského letiska, iste nebolo jed· 
noduché vyridlf rôzne technické problémy. 
V televlznom prenose zneli všetky zbory j ed· 
nolne a intonačne vyrovnane. Ako sa vám 

Ako ste spokojný s výsledkom? Podarilo sa 
hudobnú časť slávnosti realizovať podľa Va· 
§ich predstáv? 

- Išli sme do cele j p räce nevyspatí. s veľ
kými o bavami. Nebolo času pripraviť sa tak. 
aby sme mali isto tu . že to dobre dopadne. 
Pra kticky nebola možná nijaká generálka. 
bolo neisté počasie, ampl ifikácia priesto ru 
bola pripravená až na poslednú chvíľu. Ve r
mi sme sa usi lova li byť v pohotovosti, aby 
sme nerobili evide ntné chyby. Som vďačný 
mojim mladým priateľom . muziko lógom 
a vedúcim chrámových spevo ko lov. za o rga
nizačnú i d ramaturgickú pomoc. 

Pripravila MART INA HANZELOV Á 

Riaditel' Štátneho komorného orchestra v Žiline vypisuje kon-
kurz na obsadenie nasledovných miest: 

- hráča na kontrabase, 
- koncertného majstra v skupine violončiel. 
Podmienkou prijatia je absolutórium konzervatória, alebo VŠ -

hudobného smeru. 
Konkurzné podmienky: 
- prednes pomalej a rýchlej časti l'ubovol'ného koncertu z obd~ 

bia klasicizmu, 
- sólová hra skladby podl'a vlastného výberu, 
- hra z orchestrálnych partov. 
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 1990. Slobodným poskytneme 

ubytovanie. Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. Uchádza
čov na konkurz· pozveme písomne. 

x x x 

Riaditel' Novej scény v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie 
miesta: 

- korepetítora sólistov (konzervatórium), 
- hráča na I. lesný roh (VŠMU alebo konzervatórium, vek do 

35 rokov). 
Písomné prihlášky s krátkym životopisom zasielajte na adresu: 

Nová scéna, Živnostenská l, SU 14 Bratislava. Termín konkurzu 
uchádzačom oznámime písomne. 

x x x 
Riaditel'sno ĽŠU v Galante prijme od l. 9. 1990 kvalifikovaných 

učitel'ov hry na klavíri a na gitare. Bližšie informácie na riaditel'
sne ĽŠU, 924 OO Galanta, č. t.: 23 69 

x x x 
Riaditel'sno Konzervatória v Žiline vypisuje 

konkurz 
na obsadenie miesta vyučujúceho hudobn~teoretických predme
tov. 

Podmienkou prijatia je absolutórium Hudobnej vedy na filozo-
fickej fakulte, resp. hudobnej teórie, kompozície na VŠMU. . 

Prihlášky posielajte do 31. mája 1990 na adresu: Konzervató
rium, ul. Marxa-Engelsa U, 010 OO Žilina. Termín konkurzu v júni 
t.r. uchádzačom oznámime písomne. Cestovné hradíme len prija
tým uchádzačom. 

x x x 
Riaditel' Štátneho divadla v Košiciach vypisuje 

konkurz 
do orchestra Štátneho divadla na miesta: 

hráč na I. a U. fagote, 
hráč na lesnom rohu, 
hráč na kontrabase, 
hráč na viole, 
hráč na klarinete. 

Prihlášky na konkurz s uvedením odborného vzdelania a dote
rajšej praxe zasielajte na adresu: Štátne divadlo, odd. personálnej 
práce, Šrobárova 14, 04277 Košice. Na konkurz uchádzačov pozve
me písomne. Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. 



K 60. narodeninám hudobníka Friedricha Guldu 

Večne po ráždený mnohos annýumele 
Fried rich Guida je živý pomník na rozký

vanom pod tavci. Moduluje svoju povesť. 
pestuje svoju auru a vie. kde sa má spo lu so 
svojou slávou usa laš i ť. Sám si však aj píli svoj 
hudobno-estetický koná r , dávno vediac, a ko 
je plodné padnúť a z vlastných s il sa znovu 
povzniesť . Odmietanie a ko známka vyššej 
etablovanosti . Ak a pustíme po sto pách gul
dovského kolotoča, budeme mať ťažkost i 
s kategóriami a s dialektikou. Nebadane šesť
desiatky sa dožívaj úci Viedenčan , zarážaj úco 
chápavý, s prc kvapujúcimi plá nmi a neme nej 
siláckymi názormi . dlhé roky ak robat oprav
divej pretvá rky, ideologickej tici\ohry. rc
produkčnej poko ry a medzi ľudskej nevraži
vosti. V jazyku bájok je ježom medzi zajacmi 
hudobnej prevádzky - a preto vždy už tam . 
kam ním o povrhovaní spo luboj ovníci ešte 
ani ne mie ria. Vízie, túžby a bez fa lošnej dô
stoj nosti zvere jnené hybné sily ho katapultu
jú z utiahn utosti pódiového diside nta spiit' do 
reality v skvele vole nom čase. Pokiaľ ide 
o vlastné kompozície- tie ho prenášaj ú s nc
napodobitcľným zmyslom pre obyčajnost' do 
sfé ry pôžitkárskeho avantgardizmu, kde spá
jajúc bezohľadnú poctivo ť, povýšcncckosť 
a obchodnlcku chytrosť. dodáva Novej hud
be kapitalisticky humánnu tvár . 

Prvé riadky tej to pocty mi musia čit a telia 
uveriť . Nasledujúce možno doložiť. V texte, 
ktorý pripravil Guida pre koncert plánovaný 
v lineckom Bruckne rhausc v marci minu lé ho 
roka, sú zachyte né aj myšlienky. týkajúce sa 
plánovaného ,.javiskového diela s hudbou, 
tancom . svetelnou šou a pod. pod názvom 
Paradise Island'·. G uida chce tieto multime
d iálne akcie. pripom inajúce Skriabinove 
projekty z pozdné ho obdobia. ako aj wagnc
rovský Gcsamkunstwc rk .,dokončiť v nic prí
liš vzdiale nej budúcnosti . Ciastkové po pisy 
sa však vzťahovali na už ho tové úseky, ktoré 
Guida označil ako ,.koncc rtnc prcdvedi teľ
né" a kto ré mali dotvárať svoju funkčnosť 
a prijate ľnosť v aranžovanom programe so 
skladbami Mozarta , Beethovena a Guldu. 
Guida o tomto projek te: .. Dej sa odohráva 
na spôsob fantastickej alegórie medzi obyva
te ľmi ostrova, ktorých nedo tknutý, tradova
ný. rituálmi determinovaný život pod vládou 
staré ho mocné ho vládcu (kto rého hudobný
mi symbolmi s(a dva bccthovcnské citáty) je 

narušený a spochybňovaný novou skupinou, 
kto rá priš la na te nto ost rov. Záme rom tejto 
skupiny (moja nová skupina Paradise) je za
ložiť na ostrove Cosmopolis. Znázornenie 

tohto konfliktového po tenciálu j e obsahom 
Fragmentu I (predohra a l. scéna). Tento 
konflikt v priebehu plá novaného javí ké ho 
die la nadobúda rozma ni té formy - o. i. v na
pätom e rotickom stre tnut í medzi vodcom no
vej skupiny a vodkyňou usadlíckej skupiny
a vedie konečne k smrti vládcu . Fragment 3 
prináša riešenie konfl iktu: v dôsledku smrti 
vládcu a ešte viac v dôsledku moci lásky me
dzi oboma pro tagonistami možno uskutočn i ť 
Cosmo polis a tým aj Pradise Island, čo sa 
spevní zaklínajúcim G ene ral Dance-om". 

G uida po tom dodáva ešte niekoľko lov 
o ta ktiež plánovanom Conccrte for Mysc lf, 
ktorý so zdravým tvorivým sebavedomím vy
zd vihuje ako .. tretiu skladbu svojho klasicis
tického triptychu 80-tych rokov". V zátvorke 
sa umelca zmocní kramársky duch. Pre kva
pe ný znalec. ktorého interpreti zvyknú ver
bovať len nepriamo, sa dočíta , a ko Guida ob
chodnícky zabezpečuje svoje, podľa ne ho 
dobre známe Cohccrto for Myself; ,.Ak ho 
ešte ne poznáte"- píše sa v spomlnaných zá
tvorkách ... potom si urýchlene kúpte gra
moplatňu !"-To tu ešte nebolo! Veď nah ráv
ky- nech inte rpreto m na nich akokoľvek zá
leží- sú v pria mej reči, v dialógu medzi hu
dobníkom a publikom , medzi interpretom 
a kritiko m zaťažené skô r komplikovanými ta
bu. Gramoplatne sú pofutovaniahodným 
prežitkom. Sú poplatkom dnešnej umeleckej 
všednosti, sú vymedzenlm miesta a v skutoč

nosti dávno pred vydaním prekona né rých
lym vývojom dotyčného umelca. 

Slušnosť káže, aby sme si pripomenul i Gul
dovc obrovské zásluhy o tvorbu Bacha, Mo
zarta. Beethovena , Schuberta a Debussyho, 
o uvoľnenie ve rejné ho vystupovania a o vy
mane nie preccstované ho, preplánovaného 
umelca z programové ho a pcrfckcionistické
ho ko rzetu nášho hudobného života. Ale 
osláve nca ne má zast rašiť , ak mu z tohto 
miesta budú udele né blahoželania ako kapa
cite. kto rá je napriek odhodlanej blízkosti ku 
konzumentovi, predsa neľahko komtaktova
tcľná. Samozrejme. možno s nim plánovať 

proje kty. poločne vytvára ť chuť do niečoho. 
A le keď je ho nadšenie upadne, nic je komu
nikácia s týmto .. comple te musician'· desať 
rokov po Mid life Harvcst (odboje mnoho
významové názvy veľkolepých gra mocdícií) 
práve najpríjemnejšia. Guldov e fekt ne-tajný 
odchod tesne pred začiatkom jeho koncertov 
v rá mci Salzburské ho festivalu 1988 je iba 
jedným z naj viac diskutovaných príkladov 

narýchlo uskutočnených záujmových presu
nov. Svojho času Guida zmizol do Paradise 
Islandu (!!) a týmto spôsobom spustil nohavi
ce pred zhromaždenou etablovanou kultúr
nou prevádzkou. O n, ktorý dlhé roky brojil 
proti Salzburskému fes tivalu a ktorý sa 
vehementne a obdivuhodne zasadzoval 
práve v Salzburgu za alternatívnych usporia
dateľov- práve on sa pôvodne dohodol s ve-

dením na vystúpe ni v rá mci širokospektrál
ne ho, bohatého programu. Ze mu toto bolo 
-azda pro ti očakávan iam- umožne né, moh
lo Guldu spočiatku potešiť, nc~kôr ale po
dráždiť. Už nefungoval obraz dávneho ne
priateľa o skomercionalizovanom . pohlavár
skom fc tivalc. Z protivnlka sa stal pa rtner. 
A to- v zjednodušenej úvahe- Guldu proste 
už nebavilo. Svoju demisiu. ktorá vrhla uspo
riadateľa do obrovských problémov, odkla
da l s odôvodnc nlm, že bolo treba vyrovnať· 
staré .. účty" . 

Bojovná, provokujúca, podľa meštiackeho 
mc rltka a j na surovosti schopná povaha -tak 
možno bilancovať Guldovc snahy a správa
nie. Ale čo to všetko zaváži, ak te nto kl avl-

rom preniknutý muž v závere pomalej časti 
Mozartovho Klavlrneho koncertu C dur 
KV 467 umiestni decrescendo akoby na na· 
plnenie božej vôle a keď - ako sme videli 
v tclcvlzii - v druhej časti koncertu d mol 
KV 466 s Mníchovskými fil harmonikmi ná1 
obdari nebývalým zažitkom, jemným. priam 
v jasavom tranze nuansovaným nástupom 
reprízy. V týchto chvlľach z tohto dobre žive· 

Snímka archh• HŽ 

ného pustovníka vyžaruje niečo. čo akob) 
čarovným prútikom odsúva do zabudnutia 
nezrovnalosti i z losť z jeho prcdm uzi kálncho 
zjavu . 
. Keď v máj i tohto roku teda klavi rista. LOb· 
cový flautista . clavichordový a lchimista, jaz· 
zový integrátor. sk ladateľ a cgovcľko-uspo· 
riadateľ oslávi svoje 60. narodeniny (alebo 
utají). pokú~mc sa o dvojaké hľadisko: vie· 
dcnské múzy ná m poskytli dvoch Guldov
jedn ým sa nechá me vodiť za ruky až na ko· 
nice vše tkých hudobných dní, d ruhé ho ~tcna· 
júc berme na vedomie a tešme sa, ak ako au· 
to r znovu vytvorí niečo. čo bude porovnatcl· 
né s jeho Play piano play- skladbami s Golo
wi novskými piesňami . PETER COSSÉ 

CESTA OD NÁRODNÉHO K MEDZINÁRODNÉMU 
"' K stopäť desiatemu výročiu narodenia P. I. Cajkovského 

Vlad im ír Fedosejev, dirigent Vel'kého sym
fonického o rchestra televfzie a rozhlasu 
ZSSR. Snímka APN 

Rok 1990 UNESCO vyhlásil za rok P. l. 
ť:ajkovského. 7. mája uplynie stopäfdesiat 
rokov od narodenia veľkého ruského sklada
teľa. Tento dátum oslávi celý hudobný svet. 
V Sovietskom zväze sa plánuje rozsiahly pro
gr am osláv j ubilea . V Moskve sa už začali 

koncerty laureátov Medzinárodnej Cajkov
ského sút'aže, k toré budú dobročinným podu
jatlm mnohých umelcov z celého sveta. Svoje 
programy ponúkajú operné súbory, symfo
nické a komorné orchestre, sólisti. 

Medzi nimi je aj zná my sovietsky d irigent , 
umelecký vedúci V.eľkého symfonického or
chestra televizie a rozhlasu ZSSR VLADI
MiR FEDOSEJEV, zanietený prlvrženec rus
kej k lasiky, najmä Cajkovského. Pod jeho 
taktovkou a v podani jeho orchestra odznela 
napriklad v tomto roku kantáta Moskva 
a predohra Rok 18 12 v autorskej verzii; 

v skladateľovej vlasti odzneli tieto diela bez 
škrtov prvý raz. 

O Cajkovskom, významnom reprezentan
tovi ruskej kultú ry sa v tomto obdobi vera ho
vorí, ale pozná dnešný poslucháč jeho tvorivý 
odkaz skutočne dobre? 

- Myslím si, že nic tak dobre. a ko by sa 
da lo. Z o pier sa zväčša hrávajú len Eugen 
Onegin a Piková dáma (bale ty mali väčšie 
šťastie). Cricvičky. Opričník . Carodcjka 
a Pa nna o rleánska sa nehrajú. Podľa ma'a by 
ve ľk é divadlo ma lo mať v re pertoári v~ctky 
Cajkovského opery. Na našich symfon ických 
koncertoch sa dokolečka-dokola hrajú 
Stvrtá, Piata a Siesta symfónia. Prvá, Druhá 
a Tretia sa v programoch prakticky nevysky
tujú. Alebo i vezmime klavírnu hudbu. Kto 
zo sovietskych klaviristov si po posledne j 
Cajkovského súťaži zobral. povedzme, cyk
lus Ročné doby a zahral ho? Nik. Pritom je 
to rýdza kl asika, ktorú po trebujú aj tí , čo le n 
začínajú chápať hudbu, aj ti , čo ju dôverne 
poznajú. Zriedkavo zne jú aj Cajkovského 
prcdohry. A v prík ladoch by sa da lo pokra
čovať .. . 

C im je Cajkovského hudba pre Vás osob
ne? 

- Moja dráha ko ncertného a o pe rné ho di 
rigenta je nerozl učne spojená s Cajkovským. 
Program môjho prvého symfonické ho kon
certu v koncertne j sien i pozostával z diel toh
to veľkého skladateľa. Vtedy som bol ešte 
vedúci o rchestra ruských ľudových nástro
jov. Vynikajúci ruský dirige nt Jevgenij Mra
vinsk ij mi navrhol. aby som vystúpil s jeho 
o rchestrom v ieni Leningradskej fi lharmó
nie a di rigoval Cajkovského. Roku 1972 som 

prvý raz dirigoval operu- bolo to vo Veľkom 
divad le a dirigoval som Eugena Onegina . 
Nepamätám si , žeby som sa jeden rok nebol 
zaoberal Cajkovského hudbou - či už o pe r
nou . alebo ~ymfonickou. Cajkov~k ij bol pre 
ma1a školou emocioná lneho vnika nia do hud
by, ško lou citu. J e veľmi dôležité. že Cajkov
skij je v hudbe cesta od národného k mcdti
ná rodnému . Ako výrazne ruský skladatcl pa
tri súčasne aj do svetovej kultú ry. Vždy \Om 
so záuj mom s ledov;~!, ako prijímajú n{ašho 
Cajkovského v zahran ičí. Japonci ho majú 
napríklad tak radi, že sovietske orchestre ne
môžu prísť s programom bez jeho diel. Vel ký 
záujem o hudbu ruského klasika 19. storočia 
prejavujú aj mnohí zahraničí hudobníci. naj
mii dirigenti. apríklad Karajan sa poča 
svojej tvorivej drúhy neustále vracal k jeho 
dielam. Casto hrá Cajkovského aj Lo rin Ma
azel. nedávno sme mohli počuť Piatu symfó
niu v podaní G. Soltiho. 

Co plá nujete k s topät'desiatemu výročiu na
rodenia P. l. Cajkovského? 

- Co sa týka Cajkovského hudby. tá je, 
opakujem, s nami vždy. beL ohľadu na jubi
leá. Už poldruha roka prebieha cyklus kon
certov názvom Z diel a dirigentského reper
toára Caj kovského, ktorý sme zostavili a rea
lizujeme ho za pomoci Cajkovského múzea 
v Kline a V~czviizovcj hudobnej spoločnosti. 

Cyklus neuvádza len vlastnú sk ladatcľovu 
tvorbu , ale aj to. čo mu bolo blfzkc z tvo rby 
iných, čo si cenil . čoho sa chcel ako interpret 
dotknúť. Tieto koncerty majú u obecenstva 
vrelú odozvu ; má me v pláne zopakovat' jed
notlivé programy v mestách. kde d irigoval 
sám sk l adateľ- v T bi lisi, Odese, Kyjeve. Ďa-

lej sa zúčastnime na fest ivale v SRN . venova· 
nom tvorbe P. l. Cajkovského. Vyst(apimc 
v dvoch mestách -v Mn íchove a Fra nkfurte 
-so šiestimi rôznymi programami zostavený· 
mi z Cajkovského symfónií. koncertOI 
a fragmentov z jeho opier a baletov. Idea fcs· 
tivalu vtišla na nemeckej strane. 

V Moskve nedávno odznelo koncertné u1e· 
denie Pikovej dámy. Plánuje sa reprlza aj 
v iných mestách? 

- Piková dáma sa prcmiérovala v rámca 
cyklu . kto rý som už spomlnal. Sám Cajkov· 
skij ce lú operu nedirigoval, čo vysvetľoval 
tým. že ho premáhajú ci ty a začne plakal. 
A le na koncertoch úryvky z opery uvádzal. 
Pre mňa bolo, samozrejme. veľkým šťastím 
dotyk s touto operou. Premiéra bola v de· 
cembri v rámci festivalu Ruská zi ma. Pred· 
stavenie zopakujeme v Miláne a Paríži . Y)· 
~túpia tí isti inte rpret i - Irina Archipov01á, 
N. Danko. Dmitrij C hvorostovskij a L. Cer· 
nych . V Paríži vystúpime v Plcyclovcj álc 
v cyk le Prest ížnych koncertov. o ktoré má 
publikum vždy mimoriadny záujem. 

Myslfte si, že záujem o Cajkovského je stá· 
ly, alebo je to len dôsledok jubilejného roku? 

- Cajkov\kij je vždy Cajkovskij. Jeho 
hudba znela vždy. k jeho tvorbe sme my vžd) 
mal i rozochvený vzťah. Usi loval i sme sa ju 
rozlúštiť- géniu je vždy záhadný. Pre mňa 
je v Cajkovskom najväčšou záhadou jeho 
hudba. Je ho melodický dar je záhadný a fal· 
cinujúci. A le je ťažký, celá jeho tvorba JC 
ťažká. pretože Cajkovskij je jedným z naJ· 
vášnivejš ích ruských sk lada teľov. 

VLADIMIR KOTYCliOV, AP!'i 
( Pre loži la: Sza) 



Zatnem trochu históriou. Ako to vyzeralo koncom 50. a za
čiatkom 60. rokov na Slovensku s jazzovou hudbou? Mal tento 
fenomén podporu inštitúcii a oficiálnych miest? Bol považova
ný za umenie, alebo " tvrdo vládla" a výhody poberala iba tzv. 
vážna hudba? 

- Ja som prišiel do Bratislavy začiat kom 60. rokov a čo bolo 
dovtedy. to som iba tušil ako chlapec z východného Sloven ka. 
Samozrejme, že tu boli hudobníci ako Siloš Pohanka a Jaro
slav Laifer, ktorí hrali dixieland a mali big band. Vtedy sa hra
la jazzová hudba na inej úrovni ako dnes a čo bol vtedy jazz, 
to je dnes považované za tanečnú hudbu. Práve na pre lome 
50. a 60. rokov s nástupom rock and rollu sa jazz a tanečná 
hudba jednoznačne oddelili. Samozrejme, že hudobníci sa po
hybovali na pomedzf týchto dvoch žánrov. V tomto obdob! sa 
vykryštalizovalo niekoľko osobností, ktoré zakotvili jedno
značne v jazzovom povedomí: Laco Gerhardt, Karol Ondreič
ka, Laco Déczi, Laco Tropp. Vytvárali samostatné jazzové 
formácie, ktoré tvorili ich prvoradý záujem a s ktorými sa sna
žili prerazi ť . Organizačné zázemie nemali žiadne , neexisto~a la 
žiadna .. úradnícka štruktúra", žiadna oficiálna platforma, 1ba 
individuálne snahy č i akt ivity. 

V 60. rokoch nastáva boom tradičného jazzu, v Bratislave 
boli dve základné skupiny Tradit ional Club a Revival Jazz 
Band, ale po Slovensku existovali i iné. Prvé dve hrali jazz 
ovplyvnený najmä anglickým revivalizmom, ale čerpali priamo 
i z jeho koreňov , hlavne z chicagského blues a z oblasti tzv. di
xielandu (južná časť USA). Tento tradičný jazz je komunika· 
tívny a preto našiel živnú pôdu pre svoje širšie uplatnenie sa 
i odozvy. A pre mladých bol prechod z rock and rollu na tra
dičný jazz milý a bezbolestný. Spomfnanf hudobníci si držali 
líniu moderného jn?Zu. ktorý vyžaduje ná ročnej šie prfstupy 

Po roku 1968 bolo mnohé progresívne pošliapané. Ako je to 
s jazzovou hudbou v rokoch " konsolidácie" a vôbec v 70.ro
koch? 

- Tieň konsolidácie dopadol ako na všetko, tak aj na jazzo
vú hudbu. Ešte spomeniem, že v tomto čase sa objavuje viace
ro pražských hudobníkov a prekvitá jazz-rock. Objavujú sa 
však i novf slovenskí muzikanti - Gabo Jonáš, Cyril Zelenák. 
Ľubo Tamaškovič sa vrátil z Francúzska. Nadšenie vo V-klube 
opadá, pretože tu je jazz len pre vysokoškolákov. Aj my, hu
dobníci a aj naši osobní priatelia sme už doštudoval i, a tak jaz
zová scéna dostáva akúsi facku ! Bez pravidelného hrania je to 
ťažké. Otvárajú sa síce ďalš ie kluby- Junior, Muk o- kde sa 
tiež hráva jazz, ale veľmi sporadicky. 

Jazzový život , ak nejaký vôbec bol, vyvrcholil na Slovensku 
v podobe spomenutých Bratislavských džezových dni. Toto 
podujatie, ktoré vzniklo z amatérskeho nadšenia niekol'kých 
jednotlivcov, prerástlo rámec republiky. 

- Vychádzam z rokov 1968 a 1969. kedy je záujem o sveto· 
vý jazz veľký. chceme vidieť skutočných jazzmanov- sú to pre 
nás vysnené hviezdy. Z tohoto sme sa poktl ili urobiť jeden 
festival. ktorý by mohol mať nadbratislavský. nad~lovcnský 
charakter. Táto túžba sa splnila, ale medzičasom sme st ratili 
horizontálnu platformu. Ne máme silné jazzové zázemie. má
mc iba jeden silný jazzový festival. 

Ak chceme dokončil' 70. roky vo výpocte nových mien, koho 
treba spomenúf? 

- Bubenfka Imre Dômeho a koncom tohto obdobia už nčí
na h rávať i Pete r Breiner. Ale stále najväčšfm objavom zostá· 
va Gabo Joná~. 

Meni sa postoj inštití1rií alebo ich vzt'ah k jazzu zostáva na
ďalej chladný'! 

Dnes pra,dcpudubnc niku ho netreba pres\ iedčať, že j az1 je autunc'lmnc hu dub
né umenie. Tátu- nickol'ko rokm· už i u nás - akccptmaná pnnda \ \ak dudnc\ 
nenašla ,. každodennom /.hute to miesto, ktoré jej prámm pa trí. J•učmíc ddini th
n~m umiestnením ja:u u' oficiálnej štruktúre hudobného /.huta na ~lmcn~ku :li 
po olázku lhodni·ch priestoro,· pre jazzm·é produkcie. či emancipáciu j a11.manm 
\O ,·erkej rodine hudobn~·ch interprcto,·. Aká b~ mohla b~ť ďal ši a cesta j az1u na 
Slmensku ' nmj·ch spoločensk~ ch podmienkach, naznačuje - ' )chádzaj úc z gcné
~tohto žánru u nás -' nasledujúcom rozho,orc poprcdn~· iniciá,tor' tcjlll oblaMi 
- PHER UPA. · 

Slovenský jaz~ 
a.j~h-
boj o život 

a názory. Začínajú hrať i ďalší , ako Dušan Húščava, Ervín Pa
dušický, Braňo Hronec, Pavol Polanský, skupina Istropolitana 
začína hra( soul jazz. Koniec 60. rokov v jazze veľkú revolúciu 
neprežíva. 
Koľko koncertov mali hudobníci za mesiac? Ako žila Brali· 

stava a Slovensko? 
- Bolo to chudobné, o nejakom koncertnom živptc sa nedá 

hovori ť! Išlo len o jednotl ivé vystúpenia a náhodné koncerty. 
Ak budem veľkorysý , tak poviem. že v Bratislave bol raz do 
mesiaca jeden jazzový koncert , napríklad v Astórii - na býva
lom Suchom mýte. Občas sa hrávalo v Tatra revue na literár
nych stretnutiach. VSMU poriadala večierky, mikulášske zá
bavy a pod., kde hrával d ixieland - čo je hudba, ktorá komuni
kuje s mladými, s generáciou, ktorá vtedy študovala - Lasica , 
Satinský. Mikulík, Dančiak . Reviva l Jazz Band hrával na in
ternáte na Šoltésovej ulici. Fedor Medek-spevák, klavirista 
a pokračovate ľ štýlu Ray Charlesa hrával soul jazz. Všetci mu
zikanti, ktorí hrajú tanečnú hudbu . pošku ľujú po jazze. vychá
dzajú z neho. V oficiálnej polohe a kultúre jazz nemá zastúpe
nie. 

Bol jazz v oficiálnej polohe mlčky trpený, alebo boli snahy ho 
nejakým spôsobom utlmil', či dokonca odsu nút' na perifé riu? 

- Jazz je príliš slobodná hudba, aby bol podporovaný reži
mom a po druhé. pôvod má v Amerike, čo nebolo priaznivou 
okolnosťou v očiach vtedajšfch .. otcov ideológie'·. 

Viem, že voci jazzu mali ostré výhrady i členovia zväzu ... 
- Dostať sa vôbec do Zväzu slovenských sk ladateľov bolo 

pre skladateľa. ktorý sa zaoberal jazzom. veľmi problematic
ké. Jediným .. našim" zástupcom bol Laco Gerhardt , ktorý mal 
kompletné klasické vzdelanie . Jazz bol doménou ľudí, ktorí 
neboli profesionálni hudobníci. Prevažoval u nich technický 
smer. K jazzu sa priklonili ako k záľube. 

Traja bratislavský hudobnfci v Prahe ... 
- Déczi, Tropp. Sulkovský. V Bratislave nevideli spôsob 

uplatnenia , v Prahe je väčši a produkcia . hrávajú tam orches
tre. i divadelné. 

Zmenil túto neutešenú situáciu rok 1968? 
- Podľa mňa nic. akurát sa zmenilo vedomie ľudí a akýsi 

ideologický a kultúrny rozhľad. Viacej sa v tomto období ecs
tuje . spoznáva svet a jazz a dostáva do širšieho povedomia. 
Rozširuje sa poslucháčsk u obec. nic hudobnícka. V-klub otvo
rili v roku 1967 a bol centrom hudobnej Bratislavy. Tento klub 
bol jedin ým hudobným klubom v Bratislave. Zohral podstatnú 
úlohu. Dnešné hviezdy populárnej či jazzovcj hudby. vše tci 
začína li a hrali vo V-klube. Piatok bol jazzový a v sobotu a nc
ddu bola na programe tanečná hudba , čaj e o piatej či siedmej 
hodine. Hrávali tu také kapely ako Modus. Fermáta. Blues Fi
ve a iné. 

V roku 1970 to motoricky pokračuje a na striedačku tu hrá
vajú každý piatok Nový Tradi tional a Revival Jazz Band. Na
ltáva veľká renesancia jazzu. klub býva preplnený a mnohí sa 
dnu ani nedostanú. Z tohoto veľkého záujmu sme zač iatkom 

70. rokov na pôde vysokoškolského V-klubu vytvorili Jazzový 
krúžok. Bola to prvá organizačná štruktúra. ktorá k tejto hud-
be patrí! No a ľudia okolo tohto Jazzového krúžku . no najmä 
Miloš Paška. za ložili v roku 1975 tradfciu . ktorá trvá dodnes 
Bratislavské džezové dni. 

- Medzičasom sa do všetkých schvaľovacích komisií dostali 
hudobníci , ktorí s jazzom začínali. oni ho schvaľuj(!. Takb to v 
rozhlase je dostatok jazzovej hudby - Laco Gerhardt tu robil 
hudobného redaktora - i v televízi i ú jazzové programy a na 
Slovkonccrtc robí tiež dosť ľud í. ktorí s jazzom začfnal i. Ale 
predstava o profesionálnej jazzovcj .:xistcncii je pre muzikan
HI stále nemožná! 

V 70. rokoch sa jazz dostáva do zvláštnej polohy. Je považo
vaný za ná ročný umelecký žáner , hlavne moderný jazz, ktorý 
sa zväčša hráva , ale chýba mu tá podpora, ktorú iné žánre rov
nakej umeleckej náročnosti majú. Budem veľmi konkrétny
napríklad opera . A to je stav, ktorý prctráva dodnes! 

80. roky sú doslova explóziou mladých hudobníkov, z kto
rých sa časom stávajú i skladatelia a aranžéri. Konkrétne mám 
na mysli "liaheň" profesora Trnečku . Ešte predtým tu však 
existovala skupina Tagore na čele so Stanom Sčepánom . A po
chopltel'ne hudobníci ako Gerhardt, Ondreička a ostatní " vy
trvalci". 

- Vždy príde niekto. kto chce a má obrovský záujem, ale 
pri styku so skutočnosťou jeho bojovnosť rýchlo ochabne. Na
príklad Tagorc, kde vedúcou - skladateľskou a aranžérskou 
o obnosťou je Stano Sčepán , ktorý sa roky pokúšal niekam do
stať . A nakoniec končí tým. že emigruje! Lebo videl, že to ni
kam nevedie, že jeho snahy sú zbytočné. Raz a navždy vst ú piť 
do rehole jazzu - a pri tom si udržať duševnú silu , stále cvič i ť, 
zdokonaľovať sa a z lepšovať - takých je veľm i málo. Skoro ich 
niet. Je tu jedna mimoriadne silná or&an izačná osobnosť , ob
rovský zdroj energie- Jozef .,Dodo" Sošoka. ktorý ani ncor
ganizujc svoju stálu skupinu, ale cvič í od jedného projektu 
k druhému. čo je mimoriadne ná ročné. 

Vcl'kou injekciou pre slovenský jazz, i keď jej účinky plne 
pocítime neskod ie, sú spomenuté "Trnečkove deti". 

- Historicky je to čosi mimoriadne, i keď pravoverných jaz
zmanov. ktorí pri jazze zostanú . je z nich veľm i málo. Ale na 
druhej strane mnohí z nich budú po celý život s jazzom akosi 
komunikovať. Vrátim sa ešte k Jazzovému krúžku vo V-klube. 
lebo v istom zmysle nahnídza l školstvo. Tu sme organ izova li 
školenie-workshopy. trojdňové podujatia , kam pravidelne po
čas dvoch rokov dochádzali z Prahy Velebný a Ticháčck . Tu 
sme školili celú neskor"iu generáciu hudobníkov. 

Jazzový krúžok zanikol. My sme boli vždy taký chudobnejšf 
príbuzní našich pražských kolegov a tak sme sledova li , ako je 
to v Prahe. Ten krúžok mal byť v podstate odozvou na Jazzovú 
sekciu. ktorú viedol Karel Srp. Bratislavské džezové dni boli 
zasa odozvou na Pražské jazzový dni . Neskoršie Jazzová sck
cia od jazzu výrazne odboči la a zača li sa zauj ímať o iné druhy 
umenia. . . · 

V roku 1983 však vznikla .česká jazzová spolocnost'. 
- Áno. ale táto spoločnosť_ patrila pod Ccskú hudobnú spo

ločnosť. Na Slovensku neskoršie vzniká Slovenská hudobná 
spoločnost' a pri nej Združe.nic pre jazz, ktoré malo plniť tú 
úlohu , ktorú v Prahe pfní é:eská jazzová spoločnosť . 

Vzniklo a ncplnilo... ·: 
- J ednoznačne! Zisti li sme. že jazz ako hudba je na Sloven

sku postavená na úroveň spolku Priateľov \ ta rých hudobných 
nástrojov alebo Spoločnosti pre hudbu Jána Levoslava Bellu . 

Na lepšie časy pre jazz svitlo po revolu~nom dátume 17. no-

vember 1989, kedy sa aj jazzmani prihlásili k životu , slobodné
mu a lepšiemu! 

- V novom období, kedy je nie len povolené, ale i žiadúce 
vytvárať nové spolky a organizácie, vznik la Slovenská jazzová 
spoločnosť. Ak by som mal určiť jej miesto v hudobnom živo
te, tak táto štruktúra chce hlavne popular izovať tento hudobný 
žáner. Združujeme skladat eľov , interpretov i fanúšikov jazzu 
a všetkých. ktorí chcú jazzu pomôcť, ale i tých, ktorí si ho radi 
vypočujú . Táto báza je síce veľm i široká, ale samotná či nnosť 
priamočiarcjš ia. jednoduchšia. Za podstntnú pokladám kon
certnú čin nosť a ideálne bude, ak sa nám raz v roku podari 
u robiť v každom okresnom meste jeden jazzový koncert! To 
by bol úspech. Okrem toho raz do roka dobrý fes tival. Praje
mc si, aby sa o týchto akciách písalo kva li fikova ne, na mies
tach. kde to vedia nájsť priaznivci jazzu. Ci už v samostatnom 
periodiku alebo v inom, kde bude pre jazz vyhradené stále 
miesto. Je žiadúce. aby pokračovala výchova v oblasti jazzu 
či už v profesionálnych školských zariadeniach alebo v nepro
fesionálnych. Aby boli výchovné koncerty na základných a 
stredných školách, aby sme mali styk so zahran ičím nielen 
~krzc hudobníkov. ale i odborn íkov. Aby sme my mohli chodiť 
na fes tiva ly, aby sa k nám chodilo na festivaly. Myslím, že také 
mesto. ako Bratislava. ale i iné slovenské mc~tá. sú zrelé na 
jazzový klub s pravidelným jazzovým životom. V Bratislave by 
sa mohlo hrať každý deň a v Ži line, Banskej By~tric i . Koši
ciach, Prešove- v závislosti od miestnych pomerov aspoň raz 
do týždiía. Tieto kluby by mal i byt' bázou. kde by sa stretávali 
hudobníci, kde by hrali naživo! 
. Nám (T + R Bandu - pozn. autora) sa darí držať Starú Sla
dovňu už desa ť rokov. Hráme tu každý štvrtok jazz za polovič
né honoráre (!). Len preto. aby sme sa udržal i na vode, aby 

Snímka A. Palacko 

sme mohli plávať! Keď nebude mať kape la kde hrať, rozpadne 
sa! Toto sú veci, ktoré sa mi vybavujú v súvislosti s jazzovými 
klubmi. My sme ich nazvali Jazzové centrá. Podľa na~ich pred
stáv by mali celodennú prevádzku, boli by tu platne. kazety, 
video a večer by sa hralo naživo! Občas by sa pozval nejaký 
lek tor, urobila by sa prednáška s niekým zaujímavým. kto ide 
na festiva l, ktor sa práve vrátil, atď. Fungovalo by to ako jaz
zová kavi areň s reprodukovanou jazzovou hudbou a večer ako 
klub. Tak si to my v Slovenskej jazzovcj spoločnost i predsta
vujeme. Prvú pomoc nám poskytla nadácia Charta '77. 

Na Slovensku dôležitú úlohu jazzového centra zohráva Žili
na , kde býva Slovenský jazzový festival so súfažou amatér-
skych skupín... . 

- V 80. rokoch, najmä zásluhou nadšenca Ivana Kôhlcra, sa 
zo Ž iliny stalo jazzové cent rum . Je tam Jazzcollegium-jazzový 
klub. ktorý organizuje koncerty, zájazdy na festivaly ... Casto 
sú aktívnejší ako my v Bratislave. To ~(l výhody mcn~ieho 

mesta. všetko je poruke, netrieštia sa sily. Boli tam štyri ročn f
ky Slovenského jazzového fes tivalu a to už určite niečo zname
ná! 

Charakterovo je to niečo iné, ale o to potrebnejšie. aj
základnejšia a najpotrebnejšia úloha Žiliny je mapovanie. 
amatérskej scény! Je to obrovský stimul pre skupiny. ktoré ve
dia, že tu môžu vystúpiť. Takisto Jazzové dielne. kde sa na týž
dci'l stretnú mladí hudobníci. aby sa pod odborným vedením 
a dohľadom le ktorov venovali od rána do veče ra jazzu! To je 
niečo úžasné. 

Predstavy o náplni spoločnosti je jedna vec, ale jej existend u 
musíme vidiet' v kontexte s celou kultúrou. 

- Je n iekoľko hudobných inštitúcií. ktoré sa hudbou zaobe
rajú. Hlavne bývalý Zviiz slovenských sk lada teľov a koncert
ných umelcov, Slovenský hudobný fond a Slovenský ochranný 
zväz autorský, kde sú peniaze, kde sú určité invcstfc ie. Ja ve
rím , že a nám podarí od nich peniaze na našu čin nosť získať , 
lebo toto je jednoznačne osvetová záleži tosť. My mus íme pre
svedčiť celú spoločnosť. že jazz je kultúra a umenie. ktoré je 
potrebné pre rozvoj celkového estetického d tc nia. Pri dneš
nom otváraní sa svetu si myslím, že jazz je práve tá forma. 
ktorá je absolútne nadnárodná a komunikat fvna. 

Jednou z ciest, ako zlskat' peniaze na činnost' , je sponzorstvo. 
a túto té mu som rozprával už vlani v súvislosti s Brali· 

sla v kou lýrou. Keď vidím. že svetové turné superhviezdy Ma
donny sponzoruje a tým aj fi nancuje Pcpsi-cola, tak mám po
ci t. že už všetko musí byť sponzorované. Takisto všetky jazzo
vé festivaly na svete sú sponzorované fi rmami . ktoré s jazzom 
čast o nemajú nič spoločné! Na tento systém by sme mali prejsť 
aj u nás. 

Aké činnosti chce Slovenská jazzová spoločnost' ešte vykoná
val'? 

- Ak všetko dobre pôjde, radi by sme vydávali platne či ka
zety. Takisto rátame s malou agentúrou. ktorá by spro~t rcdko
vala jazzové koncerty po celom Slovensku, prípadne po celej 
republike, dovážala by umelcov k nám a našich naopak vyvá
žala. Táto či nno ť by nemusela byt' dotovaná. mohla by ~i na 
~cba zarábať . 

Zhováral sa: PATRICK SPANKO 
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"NEŽNÁ REVOLÚCIA" A HUDBA 
Prolegomena k reforme umeleckého 
školstva II. 
ROMAN BERGER 

8. 
Povedali sme , že je potrebn~ osvoj iť si e lementy ,. neklasic

kej paradigmy", prejsť od anachronizmu rcdukcionistických 
schém k univcrzal istickému mysleniu dneška . A kcent na tradí
cii a na kategórii .. Ducha" neprotircčí tomuto postulátu . Ne
klasická veda našich čias zača la prenikať nielen do oblasti mik
ro- a mega-sveta , ale aj do priepasti ľudsk~ho sveta. Jej vý
sledky potvrdzuj ú múdrosť trad ície. Nasledujúce o rientačné 
body to - ako sa zdá- dokazujú : 
a) ako sme už uviedli, te rmín .. homo sapiens·• bol mnohoná
sobne zre lativizovaný; prvé kroky v smere novej koncepcie 
č loveka sú spo jené s menom Ch. Darwina a pionie rov hlbinnej 
psychológie (S. Freud , C: G . Jung, A . Adler ; okrem prínosu 
už spomenutých autorov (E. Mori n, K. Lorenz, H . v. Dit
furth , V. Frankl, W. Sedlak, a le aj Th . de Chardin , J. Huizin
ga , či E . Cassirc r - ,.homo symbolicus''). treba zohľadniť 
výskumy J . Lilly'ho (Human being as biocornputc r) . práce au
torov z okruhu ,.gnózy z Princctonu'· ( R. Ruycr) a z oblasti 
"transpe rsonálncj psychológie" (K. Wilbcr, St. G rof, A. Ma
slow, R . N. Walsh, F. Vaughan e tc.) a napokon idey (snáď aj 
výsledky) dnešnej psychotroniky; 
b) Karteziánska formula .. Cogito , e rgo sum" nadobudla inver
znú podobu vo formule .. Surn . e rgo cogito" (P . Ricoeur); 
c) bola takt iež zrclativizovaná karteziánska dichotómia ,.sub
jekt :objekt" jednak zavedením kategórie či nnosti do psycho
lógie a vyvodením gnozeologických dôsledkov (J . Piage t); jed
nak poznaním, že ,.Sve t už nie je dnes taký objektívny ako 
včera" (F. Jacob) a komplementá rnou tézou - .. Ciovek už nie 
je dnes taký subjektívny, ako vče ra"; tieto syntctizujúcc kon
štatácie maj ú nedozierne následky a parafrázuj úc F. Jacob'a 
by sme mohli povedať: .. Termíny ,subjekt ' a ,objekt ' už dnes 
nezname najú to , čo vče ra" ; ozýva sa tu v novej podobe mystic
ká koncepcia človeka - ,.mikrokozmu" v kontexte U nive rza
.. makrokozmu"; 
d) k rehabilitáci i mystiky - ako j adra tradície - dochádza aj 
tým , že bola dokázaná zhoda medzi štruktúrou mystického po
znania a štruktúrou poznatkov mikrofyziky; na dôvažok kon
štatuje sa zhoda "metódy" v tom, že v oboch sférach ide o ľud
skú skúsenosť v 7.m)'s\ovo ncdos\upnei ob\as\i (F . Capra); 
c) re lati vizáciu subjekt-objektovej schémy priniesla už Hei
scnbe rgova .. zásada ncurčitost i" (pozorovateľ nemôže ncov
plyvňovať priebeh expe rimentu) ; analógiu nachádzame aj na 
.. opačnom konci" poznávacích procesov - v metóde tzv. syst~

mového prístupu , orientovaného .. globalisticky": výpoveď 
o pozorovanom jave má zmyse l - iba vtedy, ak vymedzíme sú
radnice pozorovatcľne- predpoklady pozorovania (aj intelek
tuálne); 
f) došlo k rehabilitáci i intuície a vhľadu - bezprostredn~ho 
ko ntaktu s daným fragmentom Reality (nesprostredkovaného 
naučenými schémami) ; veda potvrdila postuláty filozofie 
(E . Husscrl , H . Poincareé) ; 
g) existuje paralela v inte rpc rsonálnych vzťahoch : základom je 
aj tu bezprostrednosť relácie .. Ja : Ty" ; tá , keď je narušená 
egocentrizmom-utilitarizmom-pragmatizmom degeneruje na 
re láciu " Ja : O no". vyjadruje odcudzenie (M. Bubcr) ; 
h) v prvom prípade je j edinec určený tendenciou ,.byť"- .. byť 
v jednote" . v druhom - tendenciou ,.mať" - vlastni ť. exploato
vať etc . (Krishnamurti , E . Fromm); 
i) problematika bezprostrednosti (jednoty) sa premieta aj do 
oblasti jazyka , aj tu máme dve modality: spontánny výkrik 
,.horúce!" vyjadruje moment zjednotenia, veta ,.to je horúce .. 
vyjadruje odstup (B. Russe ll) ; 
j) na vyššej úrovni musíme potom odlíšiť obraznú . sugest ívnu 
reč napríklad Biblie . poetických metafor či logických parado
xov od lineárne logicky a grama ticky usporiadaného jazykové
ho prejavu v inte nciách aristo telovskej trad ície; prvú modalitu 
môžeme ozn ači i term ínmi ,.bio-logika" a .. bio-grama tika" , 
druhú ich opozíciami - ,. nckro-logika" a ,.nckro-gramatika'' 
(K. Nandra ký): 
k) obraz sveta . za tomizovaný klasickou vedou mal spoločného 

menovateľa v Druhom zákone te rmodynamiky. podľa ktorého 
všetko podlieha procesom entropie , rozkladu , deštrukcii ; tá to 
,.nckro-sugescia" ustúpila pred ncklasickou te rmodynamikou , 
ktorá vytvára nov~ zá klady dialektiky .. života a smrti" , .. chao
su a kozmu", .. yang a yin": oproti entropii pôsobia sily n e 
ge nt ropie. umožňujúce s pon t á nnu ,. m orfoge n éz u " 
štruktúr , systémov. organizmov (1. Prigogine) ; vzniká teória 
katastrof (R . Thom) a syncrge tika (H . Haken), objasňujúce 
fungovanie týchto doteraz tabuizovaných .. iracionálnych" fe
noménov; 
l) klasickú ana lýzu nasmcrovanú .. mikroskopicky" na objavo
vanie .,elementov·• daného ce lku spochybňuje zistenie , že 
.. e lementy neexistujú" (G . Bachelard); o slovo sa hlási .. ma
kroskopická" analýza (J . de Rosnay) inšpirovaná Všeobecnou 
teóriou systé mov (L. v. Be rtalanffy), odhaľujúcu hierarchiu 
kontextov, analyzujúca .. syn-ergiu" dynamických systémov 
a ich auto rcguláciu. 

9. 
Nic je možné túto .. rekognoskáciu v te réne·• ( .. v tyle nepria

teľa") ďalej rozvíj ať . Ani to nie je potrebné . Uveden~- pars 
pro to to - poznatky a idey sú postačujúce na to, aby sme si 
uvedomili, aká priepasť vznikla medzi školou, ktorá vyrást la 
na rcdukcionistických základoch (biblickou rečou by sme po
vedali .,na piesku") o aktuá lnou reflexiou sveta . Sú azda posta
čujúce na to, aby naše ďalš ie úvahy nevyvolali dojem nezáväz
ného fantazírovania. 
Podľa starého konceptu človek - monolit bojoval s prírodou. 
Vide l ju len v objektívnom svete okolo seba. Vo vlastnom 
vnútri ju poprel ako homo sapiens. Parale lne s tým pochopil aj 
kultúru ako ncgáciu prírody. V neklasickej perspektíve uni-

verzalistickej paradigmy človek vstupuje do .. dialógu s Príro
dou" (l . Prigogine). Odhaľuj e j u nielen v exte rié ri , ale a j v se
bc. Namiesto exorcizmov prichádza psychoana lýza. Neskôr 
hlbinná psychológia a celý rad ďalších vedných disciplín . Kul
túra v ko ntexte Prírody sa tu ukazuje ako syst~m vyššieho ra
du (čo nic je hodnotiaci súd) , ako výsledok mutácie sui gene
ris. Je to syst~m nercdukovateľný na prvky Prírody .,spred mu
tácie", no súčasne je od nich neodde liteľný (analogicky je to so 
vzťahom medzi Dejinami človeka a Evolúciou - Dej inami prí
rody (viď C. F . v. Weizsäcker. F. Jacob) . 
Biblickou rečou hovoriac: .. Márnotratný syn sa vracia domov, 
k o tcovi ... Začala .. repatrácia". Zo sveta , ktorého epicentrom 
sa stal ,.Strom poznania dobrého a zlého" - t. zn. rozlišovanie 
kvalít pod zorným uhlom rácia, riadeného egoistickým (inštin
ktívnym, žive lným) komandom .. mať! " a ,.panovať!" , vydal sa 
človek na ,.Cestu" . Na cestu domov. do krajiny .. Stromu živo
ta .. (intuícia , vyvinut~ ,.kozmické"- vedomie) . v ktorom je zá
väzné rozlišovanie základných univerzá lnych kvalít života a 
smrti . Začal ,.Exodus·• zo ,.zeme otroctva·· do .,zeme zasľúbe

nej". Mali by sa na •)om v prvom rade zúčastniť tie sfé ry ľud
sk~ho bytia , ktoré sú prcdurčen~ ísť dopredu , kliesni ť .,Ces
tu" . niesť .,Svetlo": kultúra , výchova. umenie e tc. Na to, aby 
sa tak stalo. musia tieto systémy samy nájsť stratenú identitu ; 
je potrebné ich .,odkliať" -pojmy a kategórie s nimi spojené 
treba zrcinterprctovať v intenciách neklasickej paradigmy. 
Tomu by mali slúžiť ďalšie riadky. Po vyššie uvedených impul
zoch zameraných na rein te rpretáciu pojmov .. Ciovek" a "Du
ch" , po kúsime sa aspoň aproximatfvne vymedzi ť zmysel a vý
znam takých pojmov ako ,.Kultúra", .. Kultúrny človek" . ,.Kre
ativita ..... E tos'· . .. Umenie" etc . 

IO. Kultúra 
Fundamentom kultúry sensu stricto sú mechanizmy zabez

pečujúce v prvom rade kultiváciu. rozvíjanie a prehlbovanie 
vc d o m i a . Ne klasické koncepcie sugerujú , že tu je kľúč k rie
šeniu problému .. ego". 
O aké mechanizmy ide? Co je tým . .fundamentom kultúry"? 
Už sme povedali: T radícia . Múdrosť odvodená zo skúsenosti. 
Náboiens\vo . M)'s\ika . Mágia a ~amani1.mus. Akh~mia 
a okultné vedy. Phylosophia pc rennis (J . Huxley) a psycholo
gia pe rcnnis (F . Capra) . Jóga. Zen. e tc. 
Napriek všetkým rozdielom zdcterminovala e tnicky a j histo
ricky, všade ide v podstate o jedno a to isté . Všade ide o odha
ľovanie spoločných základov ľudského bytia - conditio huma
na. Všade ide o prekročenie individuálnej ohraničenosti 
a o dosiahnutie bezprost redného kontaktu ,.s Tým, čo Je" -
s univerzálnou konštantou , prazákladom - s ,.A rché'', "Jah
ve" , .. Tao" . .. Brahman" atc. Ide o kontakt s invariantom By
tia , ktorý všetko uviedol do pohybu - .,Primum movens" S 
"Kristom"- ktorý ,.bol prv , než zem a more", a ktorého Evan
jelium predstavuje ako toho , čo povedal "Ja som život". Všade 
ide o súlad medzi konečnosťou individuálnej existencie s Neko
nečným Bytím. O súlad medzi tým. čo poznáme a nepoznateľ
ným Tajomstvom, ,.Bohom" , ,.Abolútnom", .. Hlbinou" (P . 
Tillich). O napojenie ľudskej bezmocnosti na zdroj nekoneč
nej Stvori te ľskej Moci. 
Východiskom je všade osobná skúsenosť. No vše tky .. cesty·• 
maj(• spoločn~ črty - sú variantmi "Cesty" . ( .. Existuje jeden 
jediný 'Zeň , no súčasne je toľko 'Zeň , koľko je tých, čo ho 
praktizujú .. ). 
Do tohto kontextu vstupujú súčasné vedy o človeku , najmä 
disciplíny psychológie , nadväzujúce na dielo C. G. Junga; 
v posledných rokoch sa prihlásila k slovu aj biológia , bioener
getika. neurofyziológia , psychotronika etc . Neklasicky chápa
né vedomie je biologicky Evolúciou , t. j . vytvorený systém 
evidencie Reality. zakotvený v archaických vrstvách mozgu. 
Už vo svoj ich rudi mentá lnych podobách zabezpečuje vedomie 
o r ie n tá c i u v danom prostredí, rozlišuje spontánne priazni
v~ a nebezpečné situácie , funguje ako akýsi detektor života 
a smrti. 
Z tohto fundamentu vyrastá archite ktúra spontánnych rozlišo
vacích schopností. Ide o rozlišovanie zmyslu vecí. procesov, 
uda lostí e tc. na základe globálne vyhodnocovanej .. expresivi
ty" (R. Ruyer) . .. Vedomie-reflektor" (Vl. Levi) obrátené do 
vnútra. umožňuje zorientovať sa vo vlastných psychických sta
voch a procesoch-aj mentálnych. Príslušné. informácie, prame
niace zo široko chápanej "Tradície" umožňujú odhaľovanie 
opozícií, s ktorými sa na úrovni prirodzenej .. primárnej ine
grácie'· (K. Dgbrowski) stotožňujeme . Rozlíšenie umožňuje 
potom ich re integráciu (v prvom pláne ide o štruktúry .,Tie
ňa" ... Ego" a .. Persony" a dôsledkov ich latentného pôsobe
nia). Vedomie sa stáva akýmsi regulátorom .. ego". Vnútorná 
integrácia oslobodzuje psychiku od di ktátu vonkajších sugescií 
a ilúzii. U mož•)ujc autentickú existenciu . 
Celý komplex te jto problematiky bol v minulosti označený te r
mínom vita contemplativa. Predpokladom regenerácie ,.Kul
túry" sensu stricto je opätovná reintegrácia odvrhnutej .. Tra
d ície '· . Je nevyhnutné obnoviť dialektiku ľudskej existencie. 
osciláciu modalít vita contemplativa a vita activa. Vynútila si 
ju samotná Evolúcia - štrukt úra mozgu, rozvrstveného na pa
leomozog a mozgovú kôru . Vita kontemplativa -dialektický 
protipól všednej vita activa je takpovediac ,.odpoveďou kultú
ry" na ,. návrh Prírody" . 
Neodmysliteľnou súčasťou vita contemplativa je m e d it á ci a 
- bezprostredný kontakt napr. s vlastným o rganizmom, s nie
ktorou z jeho funkcií e tc. Druhým pilierom vita contemplat iva 
je k o n c c nt r ác i a pozornosti . V oboch prípadoch ide o ,;utí
šenie" zmyslovej percepcie, emócií a mentálnych procesov. 
Plodom je evidencia .. zázračnosti" prejavov života , objavova
nic "zázračnosti" organizmu . .. Exercitia spiritualia" poskytujú 

vitamíny pre systém .. CNS + mozog" - pričom mozog je chá· 
paný ako .. velín" integrálnej sústavy (T . Rosinský). Koncen· 
trácia pozornosti je aj koncent ~áciou ene rgie - informačné 
procesy sú neoddeliteľné od procesov ene rgetických. Dochá· 
dza tak k intenzifikácii schopnosti vnímať-cít i ť .. hlbšie" , ce lis· 
tvo, myslieť holisticky, analógovo, systémovo. Návyk byť sto
percentne tu a te raz, byť v maximálnej miere pri veci - v jed· 
note s ňou, intenzi fikuje schopnosť odhaľovať skryté vlastnosti 
a vzťahy. ale aj skryté rozpory, disfunkcie , medzery etc. Vy· 
tvárajú sa predpoklady kreatívneho myslenia , kreat ívnej akti· 
vi ty. Vytvárajú sa predpoklady duševnej rovnováhy: človek sa 
približuje ku svojej podstate. (Nerovnovážny stav spoločnosti , 
ľudstva- bifurkácia , o ktorej srne hovorili , je pravdepodobne 
zapríči nená do značnej miery potlačením praktík vita con tem· 
plativa). 
Nedávno zosnulý nestor poľskej psychológie prof. K. Dgbrow
ski, tvorca teórie pozitívnej dezintegrácie povedal. že ľudstvo 
bude mať šancu prežiť , ak sa zavčasu dostanú k slovu .. osviete· 
né vlády" ; t. zn. také vlády, ktoré zavedú do škôl, nota bene 
na všetkých stupňoch!- povinnú meditáciu. Zdá sa, že by sme 
mohli mať v tej to disciplíne európsku prioritu (žiar nie sveto
vú: niektoré krajiny Východu ostali verné Tradícii ; podľa znal· 
cov tzv. japonský zázrak by bol nemysliteľný bez tradície 
Zen). 

ll . Kultúrny človek 
Kultúra je súčasť negentropických procesov. Preto je neus· 

tá le konfrontovaná s procesmi entropie - s bezuzdnosťou bar· 
barstva . Môžeme vysloviť paradox, .. koan" sui generis: kultúra 
je boj o k ultúru . ,. Kul t úrn y č l o v e k " je ten. čo je 
ochotný-schopný tento zápas podstúpiť . 
"Kultúrny človek" neznamená jednoducho ,.vzdelanec", tobôž 
nie .. profesionál". či .. intelektuál" - kultúru sme stretávali skôr 
medzi tzv. "prostými" ľuďmi - (nie náhodou). Rovnako to nie 
je označenie pre tých, čo trávia tzv. voľný čas radšej pri televí· 
zore alebo "pri Moza rtovi" ako pri pive. 
V uvedených kontextoch kultúrny človek je ten, čo k u lt i v u. 
je svoj sve t, t. zn. jemu d o s t up n ý svet; nielen vonkajšie 
prostredie a Prírodu , ale najmä .. vnútornú Prírodu", vnútorné 
prostredie. Kultúrny je ten, čo smeruje k reguláci i nielen vlast· 
n~ho správania sa . ale aj k regulácii svoj ich psychických proce· 
sov (1. S. Vygotskij .) 
"Kultúrnosť" sa pre javuje ako spomenuté prekračovanie náro
kov .. Ego" a "crsony", ako oslobodenie sa jednak od prirodze
ného determinizmu, jednak od determinizmu spoločenského. 
Spiritus flat ubi vult? Táto ,.dvojitá sloboda" nie je svojvôľou : 
regulátorom sa stáva .. kozmický rozum" sprostredkovaný širo· 
ko chápanou .. Tradíciou". Odhaľuje sa svet v pe rspektíve Ne· 
konečna , sub specie aeternitatis. Vedomie sa dostáva do okru· 
hu pôsobnosti .. Logosu" . Dochádza k paradoxu : oslobodenie 
vedie k disciplíne vyššieho radu. 
Na tejto báze môže potom dochádzať k rozvíjaniu prirodze· 
ných predpokladov k re a t i v it y . .. Kultúrny člove k' ' si osvo
juje informáciu sprostredkovanú .. T rad(ciou" - ,.nezakope 
svoj talent do zeme". 

Kultúrnosť sa manifestuje ako kreativita najmä v i n t e rper· 
so n á ln e j sfé r e. V prvom rade v nej dochädza k spo n· 
t á nn ej t v o r be n ee go i s t i c k ý ch , neegocentrických vzťa· 
hov. Rodí sa úcta k človeku , úcta k životu, altruizmus, skrom· 
nosť, t rpezlivosť . schopnosť odpust iť ("aj sedemkrát za deň" 
ak brat prizná vinu a poprosí o odpustenie). Rodí sa láska -vo 
svojom pôvodnom, univenalistickom zmysle, láska ako zjed· 
nocuj úca sila . Uvažujúc v kategóriách starých Grékov: rodí sa 
e t o s . Tu treba zdôrazniť, že .. ... ni e t mr av nos t i be z re 
z ig n á c ie .. . " (Radhakrishnan); ide o rezignáciu na nároky 
prirodzeného vedomia , nároky .. Ego" a .. Persony" . Ak sú po
nechané napospas vlastným ilúziám a stimulom konzumnej 
,.Civilizácie" - metastazujú na celý psychický život. To isté 
plat í - ako vidíme- aj v rovine .. makroorganizmu" spoločnos· 
ti. 

Ako sa zdá- "Kultúrnosť" a .. Kreativita" majú spoločnú bázu. 
J e ňou primárne, spontánne rozlišovanie'pozitívneho a nega· 
tívneho pólu .,Bytia" vo všetkých jeho prejavoch. Je ňou rov
nako spontánna tendencia .. byť" - byť na strane pozitívneho 
pólu. na strane .. princípu života", na strane kozmogenézy. Ri· 
ziká tejto orientácie vyvažuje vnútorná istota - .. Logos", .. koz· 
mické vedomie". Clovek "vie", že je elementom U niverza 
"mega-organizmu", absolútneho, nekonečného celku ; vie, že 
.. z Kozmu nie je možné vyskočiť" (J . Zeman); vie, že efekty 
jeho aktivít sa môžu prejaviť mimo dosahu jeho konečnej cvi· 
dcncie : .. Výsledok tvojich skutkov nepatrí tebe .. (Bhagavat· 
-Gi ta). Ku .. kultúrnosti" patrí teda vedomie transcendencie: 
ex istuj ú hranice ľudskej percepcie, existujú hra!'licc ľudského 
rozumu . Nic provizórne , ale-definitívne, absolútne . .. Kozmic· 
ké vedomie" ,.kultúrneho človeka" to berie na vedomie. Preto 
evolúcia vedomia vedie nevyhnutne k p o k o r e . Pokora - je
di ný adekvátny vzťah k Tajomstvu Univena- umožňuje pod· 
stúpi ť riziká autentickej, "nepokornej" existencie; existencie 
v kontexte .. ku lt úry" sensu stricto . Kategória biblického ,.zá· 
zraku" a zen-budhistická metóda ,.koan'u" majú spoločného 
menovateľa; spoločný cieľ : skrotiť nároky ľudského rozumu, 
skrotiť pýchu. J edno aj druhé o dd e ľuj e" človeka od .. Prav· 
dy'· , od toho čo sk utočne .,Je". 

.. Kultúra" prostredníctvom .. kultúrneho človeka .. sa usiluje o 
nastoľovanie kozmického poriadku v ľudskom svete , snaží sa 
obnovovať harmóniu - rovnováhu medzi vstupmi a výstupmi 
jedinca , rodiny, spoločenských systémov, ľudstva. Orientácia 
na konzum (vo všetkých aspektoch) túto rovnováhu nivočí, 
orientácia na kreativitu- obnovuje. 

" E t os " je fun kc io u k r ea ti v i ty. Kreativita je funkciou 
kultúrnosti. Tvorivosť , kultúrnosť , mravnosť sú, ako sa zdá, 
aspekty toho istého - univerzálnej .,Lásky" - "Princípu života" 
- negentropie. 

Skola nového typu by mala vychovávať mr a v n é h o človeka. 
Preto by ho mala viesť ku kr ea ti vi t e ( .. bifľovanie" poučiek 
z traktátov o e tike nepomôže, nestačí !). Iba tak sa dostanú 
škola aj žiak - do kontextu k u l túry . Do oblasti b oj a 
o k u l túr u . Boja proti ideológii konzumu . Proti barba rstvu. 
Hlúposti. 

Nekonečné hromadenie konečných vecí je dôsledkom straty 
perspektívy Nekonečna - Boj o kultúru sensu stricto je bojom 
o Transcendenciu . Bez Transcendencie sa egocentrický človek 
scvrkáva na ,.čiernu dieru"- stáva sa slepý a hluchý na volanie 
"SOS!", ozývajúce sa zo sveta . Základom kultúrnosti je "Lás· 
ka". A "Láska" - to sú čin y" (P. Picasso). 

( Pokračovanie v budúcom čísle) H 



·POSTMODERNA V HUDOBNO VEDECKEJ REFLEXII 
ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

O llll'llllluderm· \a IHIIti'lalo i llmedalo' llridll'llll 
1111'1l-dn~ch piilná'llidl rukm H'ht. '\a1Jril•k lumu 
(all-hu llr<ÍH' prelo) lll'l''i'lujl· jednoln~ n:imr. ku
m·C:·m; ril·\enil·. fidmn lohlcl pu,jelhmnia jl· \naha 
11rcdu\l ril'l llruhkm llnjmu llll'llnwderna !ltk. aku 
' a 1\k~\lalilmal' dil'lll·dku 'lkúmania hudh~ i n'l
laln\dl druhm llllll'llia' 211. \lorul'i na 1:íkladl• n-f
ll·\il' mu1ikologickid• a llllll'IHIH'dn~ch IW.imm 
lln\IIIUUierlllt'. 

'\a druhej slranl' nepiljde o \~l'l'rtJá\ajtici obral 
prubll;mu. :mi o Ú\ ah~ (llSl'UdmÍ\ ah~) u adl·kHíl
ncl\li a oprá\nenosli samoln~honá/\u pojmu. l'o b~ 
edi prubl~m ďalej skomplikmalo. 

Problém vymedzenia pojmu postmodernu 
Pojem ako označenie pre určil ý hisiOricko-vývojový š1ýlo1vorný úsek 

v umení vzniká v1cdy. keď sú určilč znaky, odlišuj(rcc daný časový vý· 
sck v umení od predchádzaj úcej cwpy zrc!Cľnč, 1. z. až vlcdy, keď nový 
dynamický celok (paradigma 1) prcv1al inicialfvu a za1lačil paradigmu 
slarú do ú1adia. Z !oho vyplýva, že na jednej Slranc zárodky rodiacej 
sa novej paradigmy možno sledovať už gcnclicky skôr . v c1apc domi· 
nancie paradigmy sla rcj a na s1ra ne druhej slará paradigma nekončí 
(doznieva resp. prechádza me lamorfózami) vfťazslvom novcjl . Problé· 
mom zos1áva vymedzenie pojmu postmodernu a pojmu, označujúceho 
predchádzajúcu cwpu v umení- 1. j. moderny' (názov už samotnč slo
vo poslmodcrna indikuje). Po!>lmodcrna m~ leda označovať umenie po 
období mode rny, ale keďže vieme. že moderna nekončí náslupom. ba 
ani víťaz>lvom pos1moderny, časť zlože ného slova post by sa leda mala 
vzťahovať na jej ne; korM nástup opro1i moderne . 

Vymedzenie pojmu moderna 
Ak sa usilujeme definova( zmenené znaky v umení, označované poj

mom postmodernu, musíme mať zvládnulé signifikamnč črty pre ob
dobie moderny v umení. V roz ličných umenovedách (doma i v zahrani
čí) exi~1ujú r01dicl nc názory na vymedzenie 1oh1o pojmu. Približne sa 
zhodujú v označení počiatku jej zrodu , >iluovaného do druhej polovice 
19. sloročia , 1ýkajúceho sa smerov narúšajúcich estetické princípy 
a normy romarll izmu. V lej lo fáze, kedy 7javnc dominuje šlýlová para
digma romanlizmus (jej urči l á vývojov:\ fáza - v hudbe označovaná ako 
novoromanlizmu~; začialkom 20. s1oročia prcžív;r vo svojej ďalšej fáze 
ako ncskorý romamizmus) nemožno nájsť pre>nú deliacu či:r ru mcd1i 
artcfakwmi palriaci mi ešte do romanlizmu alebo už do moderny (roz
hoduje miera dominancie príznačných l nakov). a základe hlbšieho 
\ýskumu konkrčlnych prejavov v umení (hic hudby) pokúsila som '" 
aplikova( a rozpracovať 1córiu vývinu dynamických celkov n:r oblasť 
hudby 20. ~lorotiá l. Pojem mudema možno pokladať za >úhrnné ozna
čen ie wkých prejavov. šlýlov, le ndcncií v· kompozičnej 1vorbc, k10ré sa 
ulvárali ako rea kcia na prejavy cxisluj(rccho dynamickčho celku ro· 
marllizmu - a znamenajú prekračovanie (nic ncgáciu) 1radfcioou (ro
manli7mu) kodifikov;rných princípov a no riem. 
Začimočná fáza moderny sa približne zhoduje so scccsiou (An ou

\Cau, Slylc moderne - Francúzsko. Jugcnds1il - cmccko , Rakúsko, 
Modern s1ylc - Anglicko. Belgicko. USA). k1orá sa týka rôznych dru
hov umenia v období fin de sičclc . Chanrklerizujc ju únik (lai. sccessio 
= odchod) od dovtedy uznávaných hodnô! (akademickými. konze rva
lívnymi kruhmi) v umení, vede i fi lozofii (v náboženstve). Všimnite si 
dve charaklc ri!>lické čny- v dôsledku odmielania bis10rizmu a eklckl i· 
cizrnu 19. s10ročia hľadanie inšpirácií v >laršfch šlýlových o bdohiach 
(román;kom, gol ickom i slarovckom umení) , v európskom folkló rc i 
mimoeurópskych kullúrach ; vzájomné ovplyvňovanie a preberanie vý
razových pro>l riedkov viacerých druhov umenia . Obc korešpondujú ; 
príznačnými znakmi pos1modcrny. ako uvidíme neskô r. (V hudbe sa 
1ermfn secesia neujal. súvisí približne ., obdobím hudobného imprcsio
nalizmu.) 
Ďalšie vymedzenie pojmu moderna je v umenovedných rcncxiách di

vergcmné. V najširšom poňalf zahrňuje umenia až do obdobia domi
nancie poslmodcrny (70-80 rokov), v užšom sa medzi ne vkladá avanl
garda v umení (prihližnc medzivojnové obdobie) ;r ncoavan1ga rda (po· 
vojnový vývoj - nick10ré názory nerozlišujú dve elapy avar11gardy) . 
V hudbe sa poj mom hudobná moderna . resp. moderná hudba (Moder
ne , moderne Musik, modern music. mu.,iquc de la moderne) označujú 
rôzne te ndencie od Debussyho niekedy až po ;účasnosť , v užšom vyme
dzení hislo ricko- vývojový úsek asi od r. 1890 po prvú sve1ovú vojnu 
(prvá fáza). 20-le roky 20. s1oročia (druhá fáza; Da hlhaus' ): 1icž obdo
bie od r. 1945-1965 (Dibclius6) ; iné m\zory rozlišujú v hudbe medzivoj
novú avan1gardu , tiež vzniká termín nová hudba (Bekker7 - zahrňuje 
sa lu prakticky expresionizmus , čiasločnc impresionizmus, mysliciz
mus, symbolizmus~; Adorno, Krcnck~ - pod 1ým1o pojmom rozumeli 
smery atonálnej a dodckafonickcj hudby) a povojnovú ncoava01gardu, 
1icž označovanú lcnnínom Nová hudba s vcl'kým N (Neue Musik) ako 
odlíšenie od smerov prcdvojnových (zahrňovali sa sem oricmácic 
poslwcbcrnovského serializmu a mulliscria lizmu) . 

Vymedzenie pojmu Nová hudba 
Podľa 1eóric dynamických celkov možno rozlíši i v hudbe 20. s 1oročia 

pojem Nová hudba10• klorý znamená súhrnné označenie takých pre· 
javov, Slýlov. tendenci í v kompozičnej 1vorbc. predstavujúcich odmiel· 
nu1ie, negáciu 1radfciou ustálených spô;obov kompozičného mysle nia 
(prcdovšelkým romanlické ho dedičslva, ale aj širšej 1radícic 1on~ lncj 
funkčnej harmónie). Tu sa sláva základným krilé riom momcnl objav· 
nosli, originali1y, novos1i. Podobne ako v súvislosli s modernou je mož
né hovoriť o viacerých fázach vývoja (prežfvajúcc lrvajú v pollačcncj 
miere až dodnes) . aj v Novej hudbe rozlišujeme počia 1očnú fázu, situo
vanú približne do obdobia dominancie mode rny (medzivojnové obdo
bie - č ias! očne expresionizmu~ spoje ný ~ alonálnymi. dodckafonický· 
mi , mikroimcrvalovými ,syslé mami. vznikajúcimi v dôsledku vývoja 
rozpadom tonálncj funkčnej harmó nie; fulurizmus- v hudbe o. i. vyna
chádzanie nových zvukových zdrojov) , fázu dominancie Novej hudby 
(povoj nový vývoj približne do konca 60-lych rokov) a neskoršie vývino
vé fázy 1rvajúcc dodnes. V zásade sa jedná o Iri okruhy výdobytkov No· 
vej hudby (v rozl ičnej miere odrážajúcich sa vo viacerých sme roch, lf. 
niách, šlýloch): 
l. nové Iónové a kompozičné sys1čmy (mikroinlervalové, 12-viac Ióno

vé, uhrachromalické sys1é my - viď sme ry dodckafónia , scrializmus, 
muhiscrializmus; aleato rika , stochastická hudba, grafická , počflačo· 
vá hudba) 

2. nové zdroje zvuku (konštruovanie nových akuslických nástrojov, 
cleklronických prístrojov a zdrojov zvuku) 

3. nové typy hudobných a syntetických prcds1avenf (performa nce, ac
lion, happc ning, even!, e nvironment , kinclic music, sound sculplu
rcs; spájanie s inými druhmi umcnia).11 

Vymedzenie pojmu poslmoderna 
Skôr než bližšie rozoberieme problém vymedzenia pojmu postmo

derna v hudbe, pozrime sa aspoň s1ručne na jeho rozličné vedeckč 
(umenovedecké) renexie. V prvom rade si t reba uvedomiť, že postmo
dcrna nezasahuje len oblast ume nia, ale všetky sociosféry. Spája sa 
s depolilizáciou kultúrneho života a spoločenským ncokonzcrvativiz
mom (odmielanic vedy v zmysle vedeckolcchnického pokroku ako ne
vyhnutnej podmienky pre život človeka, sl rata váhy poliliky a ideológie 
pre oblasť kuhúry a umc nia12) , s absenciuou historickej pcrspckl ívy (vo 
vede ide o pos1his1o ire, dcconsl ruction a tendenciu izolovať predme! 
výskumu, rozruši ť logický vzťah k dejinám). S 1ým súvisí charakte r 
zm ie n v ume ní (ťažko určiť čo sa čím ovplyvňovalo- jednotlivé sféry 
sociálneho života sa vzájomne podmieňujú). Vzťah k lradícii neprebie
ha v logickej nadväznosl i z aspektu historickej perspektívy, ale sa t radí
cia .. deštruuje" ničím neobmedzeným liberálnym (súvislosť možno opäť 
vid ieť v polit ickom a ekonomickom liberalizme západnčho sveta) prís
tupom k nej. Minulé tu vystupuje ako pr ílomnč, akýkoľvek prvok hete
rogénnych štýlových období je dovolené zlúči ť (nič nic je natofko pro
tikladné, aby bolo nezlučilcľné). Postmodcrna .. vyhadzuje na sme lisko 
dej ín všetky posvätné hodn01y avantgardnej kuhúry" (Bakoš), o pra
li intelektua lizmu , originalilc , štýlovej čistolc (alicizmus) kladie cmoci
onalizmus, citový subjc klivizmus, e klekt icizmus, štýlovú helcrogénnosť 
(azianizmus13) . V archilcktúre sa postmodernu spája s odklonom od 
účelového stavitefstva moderny (účel a ekonomický zrele f prevládal 
nad cs1e1ickým účinkom) a s využitím rôznych prvkov minulých štýlo
vých epoch; v maľbe možno pozorovať návrat k predmetu a tiež štýlo
tvorným prosi riedkom minulosli ; v d ivadle a v literatúre ide o návrat ku 
kon1inui1nému deju , vnášanie historizmov, mýtu , odklon od absur
dných štýlových proslricdkov, využilie formových princípov minulos
li 1". 

V hudobnovcdcckých re ncxiách sa poje m pos1modcrna vzťahuje na 
označenie smerov, namierených proti moderne, avantgarde a Novej 
hudbe (Danuscr, Dibclius1S). Danuscr však jej význam chápe zúžene 
predovšclkým na označenie ncoromantických, neoštýlových smerov 
v hudbe SRN, kým americkú minimal music, mcdzižánrové tendencie 
(aj rokovú a populárnu hudbu) dáva do súvislosli s ha ppeningom, expc
rimcnlálnou avanlgardou (Cage, Kagcl a iní6). Argumentuje pri tom ich 
poslojom k 1radfcii , klorcj sa zriekajú. Z nášho aspe ktu ide pri1om 
o rozklad tradície (nic zrieknu! ic) podobne, ako je to charakterislické 
pre postmodernu. Dibclius vidf súvislosť postmode rny s aleato rikou 
a improv izačnou praxou. Posl re hujc rozdie lnosť medzi jednotlivými 
smermi a spochybňuje oprávnenosť tohto pojmu17• 

Z nášho aspektu , na základe spoločného krilé ria vzťahu k 1radícii ro
manlizmu , vys1upujúccho ako najbližší historicko-vývinový uzavrelý 
dynamický celok, možno pojmom postmoderna označiť lrctí dyna mický 
celok v hudbe 20. sloročia , a považovať ho za súhrnné označenie takých 
prejavov, štýlov, 1cndencif v kompozičnej 1vorbe, kloré určitým spôso
bom vykazujú vzťah k lradlcii. Na jednej strane je pre ne charakteris
lická snaha čo najjednoduchšími proslricdkami dosiahnuť maximálny 
účinok (vzorom v tomto smere boli mimoeurópske kuhúry, niekto ré 
prejavy golickcj a renesančnej hudby, ale aj jazz, rock, pop) a na s tra
ne druhej návrat k lradícii lonálncj hudby (cez celú ! k:\ lu postupov od 
narážky až po citál) . V rámci poslmodcrny možno rozlíši ť dve fázy
prvá koniec 50-lych a 60-te roky (1. z. v období dominaňcie Novej hud· 
by) , d ruhá od 70-lych rokov (obdobie vlastnej dominancie a prežívania 
Novej hudby i dozvukov moderny) a podfa povahy smerov, te ndencií 
dva okruhy: 
l . te ndencie , klorč majú charakter redukcie (v rámci jednotlivých pa

ramclrov výslavby hudobného diela, zvukovo-výrazových prosi ried
kov atď. ) 

2. lc ndcncic, ktoré možno charaklerizovať vzťahom k európskej tradí
cii tonálnej hudby. 

Do prvčho okruhu patria prejavy, utvárajúce sa do urči tej miery ako 
reakcia na prekompl ikovanosť (Úberkomplcxität) 1S nieklorých smerov 
povojnovej fázy Novej hudby (neoavantgardného hnutia- postwcbcr
novského scrializmu) a v 1omto zmysle ich rc prczen1an1i hfadajú nové, 
čo najjednoduchšie prostriedky vlaslného umeleckého vyjadrenia . 
Vzniká pojem, renexuj úci zmenený eslel ický posloj v umení - nová 
jednoduchosť (Neue Einfachheit19, New Simplicily) a celý rad pojmov 
- minimal music, medilativ music, concept music- ktoré majú charak
lcr redukcie (La Monte Young, T . Riley, S. Reich, Ph . G lass). Vý
znamným stimulom v procese utvára nia uvedených smerov, štýlov, ten
dencií boli cez dôkladné štúdium získané poznatky z oblasti starMch 
historických fáz európskej hudby (naj mä gotiky a renesancie), fi lozofie 
i hudobných syslémov oricnlá lnych kultúr Uavanský game Ian , .. hypno
t ická" pravidelnosť afrických bubnových rytmov) a dochádza aj k inšpi
ráciám z oblast i prejavov jazzovej a rockovej hudby i k väzbá m s inými 
druhmi umenia (najmä s výtvarným umením sú evidentné para le ly -
napr. s líniami vyvfjajúcimi sa od abslraklného expresionizmu k op-ar
tu a geomelric-artu) u1várali sa v určitom histo rickom kontexte, v kto
rom sa ako dôlcžilé javili americké ce nl rá kalifo rnskej kultúry (synkre
tické prejavy, silné aziatské vplyvy) a new-yorskej avantgardnej scény 
(skúsenosti so scriálnymi cagcovskými koncepciami Novej hudby tu 
zohrala svoju rolu tiež prax jazzových a rockových ansámblov, využitie 
elektroakust ických a iných 1echnických možnostf) .20 Koncom 60,1ych 
a v 70-tych rokoch uvedcnč smery americkej hudby v rôznej ,miere pre
nikajú do Európy a inšpirujú mnohých skladatefov naslupujúcej gene· 
rácie, a le aj reprczcn1an1ov Novej hudby. 

T reba zároveň poznamenať, že k vzniku koncepcií, majúcich spomí
naný charakte r redukcií, dochádzalo nielen priamym ovplyvňovaním 
spomínanými americkými centrami , ale aj nezávisle, čo bolo dané urči
tými historicko-vývojovými podmienkami, kto ré ich vznik umožnili. 
Dochádza k ime rakciám medzi týmito smermi a nicklorými koncepcia
mi Novej hudby, kloré zname najú pokračovanie vývojovej vetvy hud
by 20. storočia (music performance, visual art , concept art). 

Do druhého okruhu možno zaradil tendencie, utvárajúcc sa ako rc
akcia na koncepcie Novej hudby. Charaklcrizujc ich návrat k tonálnej 
hudbe, v ktorom ich re prezenlanti vide li východisko zo situácie, v akej 
sa ocitla Nová hudba . V širšom zmysle - vzhfadom na estetickú plat
formu - reOektujc ich pojem nový roma nlicizmus (Neuer romantizis
mus), ako označenie pre línie proferujúce subjeklivizmus, c moeionali
lu , hedonizmus. komunikatívnosť v umenf. V oblasli kompozičných 
prosl riedkov ide o návrnl k známym overe ným postupom - tonálnej 
dur-molovej harmónie ku klasicist icko-romanlickým tektonickým i for
movým princípom, licž k druhom (rehabilituje sa symfónia, konccn , 
opera atď . ) , a le aj skladatefom (rozmáha sa napr. mahlerovský a bruck
nerovský kult); .. napodobňuje sa", ale aj rozkladá hudba rôznych štý· 
lových fáz, často kombinovaná bez akýchkofvek zábran; v rozličnej 
miere sa upla lňujú lechniky koláže a cilácií (často celých úryvkov z naj
známejších diel hudobnej histórie). 

Post scriptum o postmodem e 
• Na záver zaujmime d te králke s tanovisko ku ske ptickým renexiám 
postmoderny. Aké sú základné argume nty? Niektoré sa týkajú samol
ného charakteru umenia postmoderny, kotré oproti avantgarde (mo
derne, Novej hudbe?) ju považujú za úpadok, primitivizmus, zníženie 
kvality, znegovanic kri té ria náročnosti voči umelcovi i príje mcovi. 

K tým lo názorom možno vysloviť protia rgumenty - veď práve avanlgar
da doviedla d ielo na pokraj scbazrúlenia- Cage 4'33" 1icha, kde hráč
hráči nehrajú ; rôzne typy dekompozícií a happeningu; aleatorika 
v hudbe; v lite ratúre 1yp románu na spôsob koláže a montáže, kde či ta
tcf si má vytvoriť sám súvislost - 1. z. dielo neexistuje v jedinečnej pod
obc, ale v tofk ých, koľkokrát je uvedené {d ivadlo, hudba) , kofkokrát 
je čltané (v litera lúre). Možno uvies( iný protiargumcnl - a sfcc, čo bo
lo hudobné baroko ranej monódic s jednoduchou generál basovou líni
ou oproti vrcholnej renesančnej polyfónii? 

Iné názory sa týkajú samotného pojmu postmoderna. Pochybujú 
o oprávnenosli názvu, o lom, či sa jedná o novú paradigmu, alebo po· 
kračovanic starej . ls1c , 1ic1o poehybnos1i majú svoje opodslatncnie. 
Samolné dejiny sú toho dôkazom. Vo fi lozofi i sa rozlišujú Iri 1ypy raci
onality vo vývine európskeho myslenia ; v umeni i všeobecných deji
nách členenie v najhrubších črtách na starovek, Sl redovck a novovck , 
v užšom vymedzen! na jcdnol livé Stýlovo-hislorické obdobia ( .. . rene
sancia, baroko , romanlizmus .. . ) a v rámci nich existuje ďalšia diferen
ciácia prúdov, šlýlov, lcndcncif (napr . ra ný, nový, nesko rý roma ntiz
mus). Z lohto aspektu je možné chápať v najširšom zmysle umenie 20. 
s1oročia a ko pokračova nie roman1izmu, v užšom ako novú paradigmu 
oproli romantizmu a ďalšie diferenciácie boli aj v 1orn1o pojcdnanl na
črtnulé. Omnis in1e rprc1a1io vel dcclarat , vel cxle ndil. vel rcs1ringi1. 

1 K teórii paradigiem bliH ie pozri Kuhn, T.: Struktúra vedeckých re
volúcií. Bratislava 1982. 

1 Keby sl túto skutoblost uvedomoval Danuser, H.: Zur Kritik der 
muslkallscllen Postmodeme, ln: Neue Zeltschrlft mr Musik, č. 12, 
1988, s. 4-9, - neformoval by probl~m nasledome: ,.Unslnnla wire 
daber die Beha uptung, wir lebten heute ln elner Zell der Postm~ 
deme, darin alle bis vor elnJaen Jabren ~ltenden Prlnzlplen der 
Modem e nJcht linaer beachtet wllrden." Dalej vbk probl~m n~
svetr.qe z optiky prelinanla paradigie m. 

J Ide o w to diskutovaný probl~m - k tomu poul Pavis, P.: KJaslck~ 
dedlb tvo modemej dnimy: K probl~mu postmodem~ho divadla. In: 
Slovensk~ divadlo 4, 1989. 
" ._ hranica medzi modemým a postmoderným- ak chceme presiah
nu( vqnu t\asovú metaforu ,.po" alebo presiahnutia (Jenselts von... 
Beyond- mimo) - nem' žiadny teoretický, vývinový, &eol~JÚ~Cký ale
bo historický úklad. Mali by sme takmer dojem, le postmoderniz
mus je založený na komplexe post: vJetko, oo prlch, dza po mne, j e 
post-modemlzovateľn~ " po men potopa". (s. 476) 

4 BUB le k tomu poul Marddkllft Z.: Súw ná kompozl~n' tvorba 
na Slovensku. O. kapitola Pokus o hudobn~teoretlckú renexJu sú
w aej kompozičnej tvorby. Dlzertačn' práca, SAV Bratlslava 1988. 

5 Dahlhaus, C.: Die Musik des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden 1980. 
' Dlbellus, V.: Modeme Musik 1945-1.965. Mnlcllov 1966. 
7 Bekker, P.: Neue Musik. S tullprt 1913. 
1 Podľa uvedeného vymedzenia (modemy) patria tieto smery do m~ 

demy, ~ ked' obsahujú úrodky nového dynamlckéh celku. 
' Adomo, T. W.: PbUosophle der neuen Musik. Tilblnaen 1949, Fraak-

furt am Malo 1958. · 
" AJ ked' je tento termín nepresný, zad~úcl - v histórii sa viackrit 

objay.qe (napr. An nol'll - Ph. de Vltry 1318, An muslcae - J . de 
Murls 1319) - ponecb, vame ho nhfadom na zaužívanie v hudbe 20. 
storoC!Ia, kým zavedenie nového tennlnu by mohlo viest k omylom 
a kompllkáchim. 

11 H . Danuser rozll§uje pojmy Modeme, Avantprde a Neue Musik: 
"Modeme umfallt hier eine werkorlenderte, rational orpn.lslerte 
und latenttradltlonsaestiltzte Neue Musik, Avantp rde daaeaen el
ne experlmentelle, geaen du Kunstwerk und seine t radlerten lnstl
tutloaen aerlchtete, die Kun.st In elne verinderte Leben.spraxls 
ilberfOhrende Neue Musik und Neue Musik schlle&Uch als Ober
bqrllf belder Rkhtunaen, die Modeme und die Avantprde. 
Danuser, H .: c. d. s. 4. 
Dan user, H.: Die Musik des 20. Jahrhunderts ( = Neues Jlandbuch 
der Muslkwlssensdlaft, Bd. 7). Laaber Vri. 1984, s. 28S a nasl. 

11 Habermas, J .: Moclemlty versus Postmodemlty. New Gennan Crltl
que, č. 22 Winter 1981, In: Pavls, P.: c. d. s. 477-478. 

u Pozoruhodným spôsobom rle! l V. Godár dva kontrastné prlnclpy 
(lddly) v umení. 
,. V ch' paní arc:hakkej poetiky a Ŕtorlky je a tlclzmus (attlcum ae
nus dlcendl) ldúlom archaickej atickej čistoty jazyka, ldúlom 
umlemenej jedaoduchostl, ldúlom jasn$'CII Unrových hnuúc 
a Ideálom l týlovej homoaérutOSt l výpovede. Naproti tomu azlanh
mu (aslanum aenus dlcendl) sa pripisuje. .. akcceptovanle stavu j• 
z:yka v danej živej , t.j. nejednotnej, priestorovo heteroaénnej pod~ 
be, Idú! expresímej nezvybqnej et patetickej výpovede, neuzn' v• 
n.le Unrových hrude a l týlovej klasiOkácle. .. 
Godú, V.: Atlclzmus a azlanlzmus v hudobnej poetike. Homoaén
nost a nehomoaénnosf hudobného diela. Bratislava, rkp. l986. s. 4-5) 
Tento problé m dvojak~ho prlnclpu v umení rozpracovali u.l skôr 
viace~ teoretici a ruozofl. 
Pozri Nletzsche, F.: Geburt der Traa&tle. 187l 
W6UIIla, H.: Renalssance und Barock. 1888. 

u K tomu pozri Petersen, J . H .: Medzi modemov a postmodem ou. In: 
Sloveos~ pohľady, č. S, 1989, s. 77-417. 

u Danuser, H.: Zur Kritik der muslkallscllen Postmodem e. Neue 
Zeltscllrlft ftlr Musik, č. U, 1988. 
Dlbellus, U.: Postmodeme In der Musik. Neue Zeltschrlft mr Mu

' slk, č. 2 1.989,. s. 4-10. 
16 Danuser, H.: c. d. 
17 Dlbellus, U.: c. d. s. 7.,,.Ist Post modeme In der Musik also nur das 

bearlflllche Sammelbec:ken mr etwas, das slch weaen selner ausu
fen~dea Unilbenldltllchkelt anders oder aenauer n.ldu mehr dell
lllerea IUt?- Der Neoromantlzlsmus, Neokonsem~tlvlsmus, 
Neoexpresloalsmus, Neomanlerlsmus, Neosynkretlsmus, Neolrnt
tloaallsmus, N_..bjektivismus zusammen mit der New Slmpllclty 
oder der Neoelnfadl.helt?" 

11 Pozri Urmetur, R.: Abschled von der Kopfmuslk. Karel Goevaerts 
auf dem Wea zu elner postmodemen Musik. Neue Zeltetschrlft ftir 
Musik, ~·U 1984, s. 17- 21. 
Oproti ,.~plexltlť' (Goeyvaerts) stavia "Neue Fla.fachlrrelť', 
"Kopl" proti ..Kikpermuslk", "Rat.lo" proti "Emotlonalltlť', 
prísay koútrukdvlzmus proti nevlazaaej faatú.il. "Flucbt-Mu
slk" u ustúpi( novej potiaclavke doby "Slc:b-WoltJ.Filhlea" . 

19 OftdMnu plataost v SRN aadobudol tennín Neue Elafachllelt 
" r. 1977, Hdy llÚII bol pomenovaný viacdenný festival " SRN a 
v r. 1979 bol hlamou témou sympózia v Grazi. 

• Sdlllebel, D.: Teadeazea zwischen Tonalltlt und Atoaalltl t. Malnz 
1978. 
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Plagát ku koncertu orchestra Cirkevné
ho hudobného spolku pod taktovkou 
F. Liszta. 

Dľw 15. apríla 1990. symbo licky na Veľko

nočnú nedeľu . sa obnovila činnosi Cirkevné
ho hudobné ho spolku v Bratislave - uvede
ním Nelsonovej omše J . Haydna v Dó me sv. 
Martina. adviazalo sa tak na bohatú tradí
ciu spo lku za loženého v roku 1833. ktorý sa 
počas svojej existe ncie. prak ticky do roku 
1952. významnou mie rou zaslúžil o rozvoj 
hudobného života v Bratislave. 

Náznaky založenia spolku možno pozoro
vať už v roku 18 16. Jeden z dô leži tých krokov 
podniko l medzinárodne uznávaný bratislav
ský kladatef. dirige nt a pedagóg Heinrich 
Klein . kto rý založil v roku 1828 Spolo k bra ti 
s lavských slobodných umelcov a učit eľov ja
zykov (Vcrc in der Pressb_urgcr Freyen Kíin
stler und Sprachlchrcr). U lo ho u spolku bolo 
uvádzať chrá movú hudbu. usporadúvať kon
certy a iné kultúrne podujatia a p rispievai 
tým na podporu učiteľov hudby a jazyka. 

Úmrtím H . Kleina (v roku 1832) spolok zani
kol. 

Úspešný akt založen ia C irkevné ho hudob
ného spolku sa realizoval v roku 1833. Pro
te ktorom sa stal g ró f Kazimír Esterházy. pre
zide ntom vtedajší mestský farár p ri Dóme 
sv. Martina Jozef Pribyl a prvým dirigentom 
J ozef Kumlík . 

Základným cie ľom spolku bolo účinkova
nie v rá mci bohoslužieb každú nedeľu a svia
tok v rámci figurálnych o mší (t.j . o mší s hu
dobnou p rodukciou). Popri tejto činnosti tu 
bola snaha počas celej existe ncie spolku po
pularizovať diela hudobnej kultúry tak v kos
tole. ako i na pro fánnych ko ncertných podu
ja tiach. Dirigent Jozef Kumlík bol vcl"mi ak
t ívny a schopný. Zaslúžil sa o prvé liturgické 
predvedenie Beethovenovej Missy sole mnis, 
ktorá bola predtým uvedená iba raz ko nce rt
ne (podľa iných prameňov dvak rát). Jozef 
Kumlík usporadúva l aj akadémie (slávnostné 
koncerty). ktoré sa ko nali ako akcie spo lku 
v bratislavskom divadle. Pod jeho taktovkou 
zazne lo Haydnovo Stvorenie, Mozartovo 
a ko i Chcrubiniho Requie m (a to p ri príleži
tosti úmrtia cisá ra Frant iška 1.) a ďalš ie diela. 
V roku 1836 uviédo l Haydnových Sede m po
sledných slov Spasiteľa na krlži. ktoré odvte
dy zaznievali pravidelne na Veľký piatok vo 
večerných hodinách. V ro koch 1837-1843 
prerušil pôsobenie Jozefa Kumlíka poľský di
rigent a hudobník Karol Fraj mann von 
Kochlow, ktorý rozšíril vtedajší hudobný re
pertoár spolku. Po jeho odchode sa však vrá
t il opä i J. Kumlík na post d irigenta spolku , 
kde pôsobil až do svojej smrti ( 1869). Kum lí
kova činnosi bola neobyčajne plodná. Nech 
slúži na ilustráciu jeho a ktivity aspo 11 fakt. že 
uviedol Beethovenovu Missu solemnis S-krát 
a Beethovenovu O mšu C dur dok oca 54-krát . 

Ďalším dirigentom spolku sa stal Karl 
Mayrbcrgcr. ktorý pô obil ako rcgcnschori 
a dirige nt do rok u 1881. l o n sa zaslúžil odra
maturgické novosti . čím bolo práve pestova
nic zborového spevu a cappella. 

Jedným z najvýznamnejších dirigentov bol 
Jozef Thiard-Laforest . ktorý o. i. uviedol 
Lisztove o mše a oratoriá lnc diela aj za osob
nej príto mnosti Franza Liszta. ako i význam
ného milovníka hudby biskupa Hcilera. La
fore~t pôsobi l v rokoch 188 1- 1897. Jeho ná
sledník Ludwig Burger nebol dlhoročný•n di- Dóm sv. Martina patrí medzi nl\lvýznamnej~ie kultúrne pamiatky Bratlslary. 

bnovenie č. nnosti Cirkevné o udobného spolku 
JÁN ALBRECHT 
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Spolok rydával každý rok zoznam SYojich 
členov, medzi ktorých patrili F. Liszt. 

rigcnto m spolku ( 1897-190 1). hoci bol 
schopným hudobníkom. Po Laforestovi na
stáva krátke obdobie stagnácie (v rokoch 
190 1- 1905). Dirigentom bol vtedy Anto n 
St rehlen. za pôsobenia ktorého dochádza 
k rcštrukturácii ume leckých funkcif. V to m 
čase to tiž Kumlíkov syn Theodor, dru hý 
mešiano ta ako i predseda r . k. autonó mnej 
cirkevnej obec, zrušil post regcnschoriho 
(ktorý vtedy znamena l de facto funkciu diri
genw) a mestského t rubača. napoko n zrušil 
aj miesto učiteľa spevu . A ko náhradu vytvo
ril - aktualizujúc úlo hy hudobníkov v pro
spech potrieb vtedajšej súčasnosti. sy tcrni
zované miesto volené ho dirige nta, organistu , 
ako i štyroch spevákov z povolania. choralis
tov. 

Dr. Eugen Kossow. ktorý sa stal prvým vo
leným dirigentom (na rozdie l od p redt ým 
menovaných). rozšíril repertoá r a uviedol i 
novšie diela v chráme i na ko ncertných pó
diách . Na programoch jeho koncertov figu
rujú mená ako A . Bruckncr. C. Dcbussy. 
E . Dohná nyi. J . Sibel ius a pod. Jedným zo 
z;ívažných činov dirigenta K.ossowa bolo za
lože nie Mestskej hudobnej ško ly. Riaditcľ
~ký post tejto školy bol spojený s postom di
rigenta Ci rkevné ho hudobného spolku. 

Po Kossowovi nasledova l ako posledný vo
lený d irigent Alexande r A lbrecht. ktorý v 
tej to funkcii zotrval oo roku 1924 až do ro ku 
1952. Pod jeho taktovkou zazneli okrem 
štandardného klasického repertoáru i diela 
A. Dvoŕáka . C. Francka. K. Szyma nowské
ho. a le aj slovenských k lasikov; skladby 
M. Moyzesa. Schne idera-Trnavského a J. L. 
Be llu . pokiaľ sa to týkalo repertoáru z oblasti 
cirkevnej hudby. 

Na verejných koncertoch uviedol i moder
né diela : Stravinského. Regera. Wcinbergc
ra. Kodálya i vlastné kompozície popri vý
znamných d ielach svetovej literatúry. predo
všetkým nim milovanej 9 . symfó nie L. v. 
Bee thovena. Aj A lbrecht bol ako d irigent 
C irkevné ho hudobného spo lku z{lrovcň ria
diteľom Mestskej hudobnej školy. V čase je
ho pôsobenia dostal a Mestská hudobná škola 
na základe doporuče nia mešťanost u Ľ. Oká
nika do daru o rgan. čo malo pre spolok veľký 
význam aj z hľad iska výchovy umeleckého 
dorastu . 

V roku 1942 zazneli pod Albrechtovým ve
de ním Bachovc Matúšove pašie, v ktorých 
spoluúči nkovali aj poprední viedenskí sóli ti 
- ako napr. W . Tomek a A . Dermo ta , a ešte 
pred tým uviedo l Brahmsovo Rekviem. 

V tom čase sa zaslúži li o umeleckú hodno
tu interpretácií mnohí významní umelci ako 
Ľudovít Raj te r a Ladislav Slovák. Post o rga
nistu zastával vyn ikajúci organista-skladateľ 
Stefan émcth-Samorínsky. z členov zboru 
aj a ko sól isti vynikli Mária Baa rová, Ju
sina Dcjcanová-Bcrnhauscrová. Ruže
na Chovancová. A nton Mazan. Viliam Do
brucký. ako radoví členovia l leda Dvol·áko
vá. Hedda Wicgandová. Hilda lgumnovová. 
Ju raj lgumnov. Viliam Ccmus a mnohí iní. 

Ako hostia pôsobili sólisti ,, hudobníci LO 

zahraničia: Rudolf ilius (dirigent). Erika 
Rokytová, Sia Vojn íková, už spomínaný An
ton Dcrmota. Elemér John a i .. LO sloven
ských ~ól is tov Janko Blaho. Mária Kišoňová
-Hubová. Z ita Frcšová. Arnold Flägl 
a iní. 

A. Alhrecht odmietol spolupracov<~i s do
vtedy pôsobiacim a matérskym orchestrom 
a pri1val ku každej produkcii členov profe
>ionálnych orchestrov opery a Cs. rozh lasu. 

Protinábožen~ké iniciatívy po roku 1948 
'ta2ili čin nosi spolku , ktorý v roku 1952 zani
kol. V posledných rokoch napomáhali v čin
no\ti ~polku o rga nista Jaro lav Meier. ako 
i Ivan Parík ako dirigent. (Bližšie o histó ri i 
!>polku viď práce dr. Ferdinanda Klindu. 
dr . Ľuby Ballovcj , dr. Vladimíra Cížik:~, 
d r. Jany Lc ngovcj). 

Aj v čase takmer 40-ročnej ab~cncic C l l 
viace rí in iciátori a zúujcmcovia vyvíjali akti
vitu usporiadaním fi gurálnych o mší (napr. 
P. Selecký a jeho bratia. V. Do brucký ml.. 
A. Bélia v posledných rokoch zosi lneli ten
de ncie o jeho obnovu. 

Po zme ne spoločensko-pol i t ick ých pod
mie no k na sk lonku uplynulého roka na troch 
zakladajúcich poradúch (26. 3 .. 9. 4. a 14. 4 . 
1990) sa zišie l výbor v záležitosti obnovenia 
Ci rkevného hudobného spolku v zložení: 
J . Albrecht. dr. Ľ. Ballová, Vil iam Dobruc
ký. dr. L. Mokrý. Stefan Reiter. Pavol Selce
ký, Klára Schlosscrová a Peter Zajíček. Ako 
začiatok o~aovc nia činnosti ~polku sa uLnie
sol pokladať slávnostné p redvedenie Nclsono
vcj o mše dňa 15. apríla 1990. Ján A lbrecht 
prevzal do spolkových vol ieb po~t predsedu 
výkonného výboru. dr. Ladislav Mokrý vy
pracoval štattll ~polku. Mcl<\nia Kušnírov<Í sa 
dobrovoľne prihlásila vykonávať organizačné 
práce. 

Zahájenie činnosti Cirkevného hudobného 
spolku sprevádzalo spomínané uveden ie llay-

dnovej e lsonovcj omše. ktorú v Dóme 
~v. Martina celebroval dekan dr . Jozef Bcitl. 
O ll pcšnú umeleckú realizáciu sa zaslúžil di
rigent Pavol Selecký a poprední slovenskí in· 
tcrprcti - E. Antoličová-Jenisová (soprán), 
l. Kyrilová (a lt ), J . Kundlák (tenor), J . Galia 
(ba ). Peter Selecký (organ). ďalej členovia 
brat islavských p rofesio nálnych zborov a or
chestrov. 

Úspech tejto akcie otvára nádej na plodnú 
či nno~i Cirkevného hudobného spolku v bu· 
dlicno~ti. Mu~ímc s i však uvedomii, že ~a 
podmienky cxi"cncie oproti minulosti pod
stat ne zme nil i. Zástoj hudobnej aktivity 
v Brati~lave ~a totiž účinkovaním viacerých 
profe~ion<ilnych telies natoľko rozšíril. že ~a 
spolok bude musieť orien tovať na vhodnú 
dramaturgi u v 1úujme úspešné ho zvládnutia 
n;íročných úloh. ktoré na seba berie. Spccifi
kum by malo ~počíva i predovšetkým v uvá
dzaní vok<il no-in~t rumentálnych oratoriál
nych diel dom;ícich i zah raničných autorov 
minulo~ti i d ndka. J..toré mô žu zaznieť odte
raz v chr<imov\•ch priestoroch. pre ktoré 
vlastne vznik li . · 

Pamätná tabuľa z Dómu Sl'. M,llrtina prlp& 
mína uvedenie BeethoYenovho· diela Mlssa 
solemnls. 


