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Zatiaľ čo tohtoročná Pražská jar sprostredkovala skutočne výnimočné poslu

cháčske dojmy, aké na~a hudbymilovná verejnosť nemala možnosť poznať dlhé 
roky, ba desaťročia, medzinárodný televízny festival Z latá Praha na nové pod
mienky ná~ho spoločenského života a z toho vyplýYajúce nové možnosti príli~ ne
zareagoval. Až na dve-tri výnimky v hudobnej kategórii d etko zostalo podobné 
ročníkom predchádzajúcim. Dokonca možno kon~tatovať, že pravidelnému dlho
ročnému náv~tevníkovi na tohtoročnom festivale chýbali niektoré exkluzívnosti, 
ktoré sa v uplynulých rokoch tu a tam predsa len vyskytli (najmä vďaka produkcii 
kanadskej, z času na čas dánskej, britskej a holandskej). 

Zlatá Praha 
990 

Ťažiskom toht oročnej Zlatej Prahy sa zdal 
byť hudobno- drnmatický žáner. Zámerne 
nehovorím iba o opere. lebo b ratislavské. rc· 
žij ne vydarené Memento ne môžme považo· 
vať za typicky operný útvar ( tomu sa ostatne 
na následnej tlačovej ko nfere ncii húževnato 
bránil aj skl adateľ Pete r Martinček ). Z aují
mavá šká la ná metov sa rozv íjala v to mto 
smere od klasickej Mozartovej Figarovej 
svadby (v celko m ne klasickom poňatí). cez 
znovuobjavcnú lyrickú drámu anglické ho 
skladateľa nemeckého pôvodu Freder icka 
Deliusa {1862-1\134) až k auto ro m súčasným . 

Rakúska in~cenácia Mozartovej Figarovej 
svadby je ča~ťou cyklu jeho troch o p ier (ob· 
sahuje tiež Do na Giovanniho a Co~i fan tut· 
te). Aj keď tu vlastne i ~ lo tak trochu o rene
sanciu inscenačných mode rnizačných tren· 
dov zo 60. rokov (u nás bol propagá torom ta· 
kých úprav starých d ie l do modernej insce
načnej podo by nezabudnute ľn ý Václav Kaš· 
lfk). predsa le n tvo rcovia evide ntne premýš· 
fali. ako to to známe moza rt ov~ké veľdie lo 

pretlmočiť novým spôsobo m . Celý dej preto 
posunu li J o s(•časnost i. do bytu s modernou 
kúpeľ11ou a pre nás bežným interiéro m. To
mu zodpoveda li aj kostýmy - od všedných 
oblekov cez špo rtové dresy až k domácemu 
negližé. Rakúšania všetko postavili na jedno· 
duchost i a prirodzenej komike; z di váckeho 
hľadiska je to jedna z ciest na získanie ~účas
ného diváka. kto rý je už- zdá sa- presýte ný 
noblesou. patetickosťou. kašírovanost'ou. 
Režisér Pe te r Sellars tu dobre usme rnil. vy
pointoval a vzájomne zoh l'adni l konanie vSet· 
kých hlavných pred taviteľov. a tak herecké 
výkony mali miestami vyššiu (1rove11 ako nic
ktoré partie vokalne. Dobre sa uplatn ili vý
kony Figara (Sanfo rd Sylvan). Zuzank y (Je
anne O mme rlé). gró fa Almavivy (James 
Maddale na). Marce líny (Sue Elien Kul ma). 
ale aj iných . u n{ts dosiaľ takmer neznámych 
interpretov. Je zrejmé. že medzi te levíznymi 
divákmi sa asi nájde dost' nespokojencov -
ale napoko n a ni slávny americký vcl'kofi lm 
režiséra Formana nebol prijatý j ednolrlač· 
ne ... 

V posledných ro koch oslávil a návrat na 
scénu už takme r zabudnutá ope ra Romeo· 
a Júlia na dedine; postihol ju rovnak ý úde l 
ako ostatné ko mpozície l 1cdcricka Delia. 
ktorého osud zavial z rodného ang lického 
Bradfordu naj prv do ncm1 ~ kého Lipska . ahy 
potom od roku IHXH ži l , Paríži. Od mku 
1926. kedy oslepol. svoje ~kladhy Dcliu ~ až 
do wojej smrti (roku Jl)) -1 ) diktoval. Opera 
Ro meo a Júli a na dedine vznikla v prvom ro
ku ná~ho ~toročia. teda v dobe. ked y Ja n:íčck 
pí,al Jej pastorkyňu . V porovnaní ' týmto 
hudohno-drama tickým die lom je Dc liova 
opera evide ntne už le n aký1mi posledným 
domicvaním romantizmu. miestami o krajo
vo korcšponduj(•ccho ~ n:íznakmi imprcsio· 
nil mu. Z;ípadoncmcck:í WDR z Kolína nad 
R)•nom v réžii n;gho Petra Wc igla v~ak dost' 
~tatický a div;ícky m:í lo aktivizujúci de j 
(' taMými orchc~tr:ílnymi medzi hrami at ú .) 
7a,adila do obrazové ho kolorit u knbncj prí
rody. Ani Wc iglovc obrazovo zaujímavé vf
Lic nemohli plochu te mer dvoch hodín t a· 
plnil tak. aby romanticJ.. ;í, prcdimcnzovan:í 
\irka mala do~tatočný efekt pre 'Lit asné ho 
tliv:íka. Vnucuje sa teda ot<ízka. č i zabudnu
tie op..:ry nebolo celkom prirodzené. a č i ~ú

ca\lt:Í televízna rcnc'lrncia tejto - na na\c po· 

mery hudby mno hovravnej a zá rovc r' málo 
hovoriacej - je vôbec zmysluplná. 

Také to zamyslenie nad hudbou Fredericka 
Deli usa sa priam núkalo v ~úvislosti s p rezcn· 
táciou anglickej inscenácie J ej pastorkyne 
z produkcie TVS. Maidsto ne Ken t. H udba Le· 
oša Janáčka totiž evidentne zaujala aj host í 
z cudziny. Príbeh z moravského vid ieka však 
bol ohraniče ný divadelnou statickosťou. lebo 
išlo o záznam predstave nia z glydcnbo urnské
ho festivalu . Na ma rgo scén ické ho tvaru mož· 
no povedať. že od našich predstáv a zvyklost í 
sa dosť líšili kostýmy a vek n iekto rých pred
s t aviteľov (naj mii dost' cudzorodo pôsobiacej 
Je ntify!) nezod povedal logi ke libre ta . Pre d i
váka je v tomto zázname iste poučné počut' 
v úlo he Kostelničky svetozn<ímu Anju Si lju: 
oproti Roberte Alexandrovej v titulnej ro le 
sa vyznačovala aj sympaticky dotvore no u in
terpre tilciou pôvodného d ialektu. Z muž· 
ských úloh bo li hlasovo dobre disponovane 
Laca (P. Landridge) i Steva (M. Bake r). te n 
vša k - rovnako ako J cntifa - pôsobil dojmom 
mládenca dost' prestárleho. Tento problé m 
však dobre pozná me aj z mnohých našich d i
vad ie l. .. 

Zo všetkých po~táv anglickej verzie ho la 
naj zaujíma ve jš ia Kostelníčka: táto. od svoj ho 
prvé ho príchodu na javisko monstrózna. pri· 
tom vša k vnútorne precítená. od uševnel{t že· 
na . zvládala svoju úlo hu s pri rodzenou gradá· 
ciou. ~ talentom hereckým i ~pcváckym . Da
visova ta ktovka cit livo podčiark l a janúčkov

ský d ramatizmus i lyrické kontrasty nielen 
v sólových pa rtoch spevákov. ale aj v orche· 
strál no m sprievode. A tak možno s l'útost'o u 
ko nštatoval. že spo lupráca s jazykovým po
radcom nebola výraznejšia . 

Krátko po dokončen í parti túry ci tovanej 
Janáčkovej opery vznikla v roku 190\lmo no
dráma Arnolda Schô nberga Očakávaníe. To
to pôsobivé polhodinové dielo. opisujúce 
bezprostredné pocity ženy. ktorá pr ipravila 
svojho ma nžela o život. v televíznej verzii 
umocnil chýrny o perný režisé r Gô tz Frie· 
drich . Jeho progresívnu inscenácia vzdialene 
pripomína majMrovské umenie Ingmara Be rg· 
mana : aj tu jediný pohľad často vypovie viac. 
ako rozvl<íčnc vysve tľovanie . Friedrich na
viac v kľúčových miestach volí ako najúčin

nej~ í výrazový prostriedok symboliku. Vizu
álna zložka sa teda nezaoberá iba spievanýrn 
texto m. ale v kontex te s obsahom tvorí sa· 
mostatnú dejovú drúmu . akúsi po lyfonick(l. 
miestami až kontrapunk tickú viizbu. výrazne 
wojbytn(r ume leckú výpoveď. Využitie obra
zových detai lov. zadných projekci í a herec
kej introspekcie je s(rčas t'ou núpadité ho 
a bo hatého arzen<'tlu fu nkčných režij ných 
prostriedkov. Fried rich ro7víja tvorivú prcd
"avivo~t' v duchu Schiinhergovej hudby 
a v súlade s mí metovou fikciou lihrctistky 
Ma rie Pappcnhcimovcj ako vlast nt: televíznu 
drám u. Mimoriad ne schopná predstavi teľka 
titu lnej ú lohy. spevúčka Kare n Armstro ngo· 
vú. v duchu melódie artikuluje ·iha sporadic
ky ; na p laybackovej rovine hudobnej zložky 
totiž p revažne realizuje pan to mimicky vzru
~cn(t a presvcdčivú monodrámu hcrcčky-vra· 
hyne. 

Svéd~J..a tckvília 'a tak tohto roku prcLen
tovala ojedincl)•m príspevkom. aký \Ilie 
v doterajších ročníkoch ne mali možnost' u
zriet'. Spoznali sme výsostne avantgardné . 
umclccl.y hlboko pô,ohivé a rcžrjnc maJ· 

Speváčka Al\la SIUa v úlohe Kostelnfčky z Janáčkovej opery J ejf pastorkyňa (Jenúfa; TVS 
Maldstone Kent, Vefká Británia) 

st rovské kompendium výrečného ume nia. 
účinnej psychológie a vydarenej osobi tnej te· 
levíznej tra n~formácie. Len je t'ažké pocllo· 
piť . prečo prhpcvok zaujal iba o krajovo. 
prečo sa v iste j denníkovej recenzii hovorí 
iha o .. p rvkm:h hororu" . ked tu ide- a ~véd
ski real izá tori na to v sprievodnom ko men tá· 
ri poukázali - o kontinuitu s dobovými te n· 
denciami. determinovanými n;ízormi p~ycho
analytika S. Freuda. Uznúvaný režisé r Gotz 
Friedrich tak zaujal nielen svoj fm nenapodo
bitcfným expe rimentátorským rukopi~om. 
ale aj perfektno u réžiou. ktorej zodpovedala 
aj zložka kameramanská ( Ralph M. Evers). 
scénografick{t, hudobno- rea lizačná (Svédsky 
rozhla,ový symfonický o rchester s dirigen· 
tom Eso-Pekka Salomenom) a ostatné: v~et· 
ky ponúkli dačo naozaj nové. osobité. provo
kujúce. A tak hy to z času na čas na mcdliná· 
rodných festivaloch ma lo hyt'! 
Maďarská te levízia sa ča~t o prezentuje pô 

vod nými televíLnymi operami . aj vcelku vy
darenými in~cenáciami die l už dohre zná· 
mych. Tohtoročná Mascagniho Sedliacka 
česf zobrazila scenérie plné zam i lovano~ti . 
m:í rnoMi. zúfa lstva aj pom~t ycht ivo~ti v p re
~vcdčivom ~Jede ohrazov. ktoré vytvori li cha
rak te rist ické pro~tredic \icíhkej k raj iny i ta· 
mojšieho života ľudí. Režbér Andr:ís Bé kčs. 
znilmy aj z iných te levíznych adaptácií o pier. 
pocho pil atmo,féru libreta a k realizácii pri
zva l skutočne 'chopných <,pcvákov. ktorí -
ok rem dohre d isponovaného tenoristu Gyôr· 
gya Dornera - svoje roly výrazne ~tv:í rni l i 
tiež herecky. Sympatické vý ko ny podali 
z,uzsa Váriová (Santuna). Éva Pánclélov:í 
(Lola). Katalin Mé~zlilyov:í (Lucia) aj vcri~
ticky prcwedčivý Súndor S61yom agy (Al· 
fio). U rovc 1i stv:í rne nia hola už tradične veľ
mi dohrá. v ~iršcj ko nkure ncii ~vojím tradici
onalizmom v~ak m:ílo výra111:í. 

ilpaditcjšia hola mnnodr:íma Franci\a 
Po ule nca t:udský hlas na \ lov:í Jeana Coctc· 
aua . Belgický rd isér Raf Vcrpootcn v~etko 
pmtavilna vyn ikajúcom v) kone Mircillc Ca
pc llcovcj (\pcvilčky ' pcrfdtnou franCLÍl· 

sko u výslovno~t'ou!) a prcdov~ctkým na ná· 
pad itom striedaní vizuálnej tlo;fky. Obrazo
vými strihmi . pozvofnými nájatdmi i rotli\o· 
van írn detailov od veľkých celkov vytvoril 
z komorné ho die la- v s(rladc a ko ntexte, vý
vojo m hudo bnej zlo7ky - ncustúlc sa ~tricda
jt'rcu . avšak nepredimentovanú paletu jed· 
notlivých sekvencií . v duchu požiadaviek te le
vízneho ~t várnen ia. a ccll.ovom (!'pechu \a 
výrazne podieľal aj kva litný Filharmo nický 
o rche,ter Belgického rozhla\u a televízie. 

Každoročne na festivale Z latú Praha ' urči
tým napiitírn ~ Jedujeme pôvodnú hudobno
-dramatickú produkciu. htým ~klamaním 

bola toh toročná fínska ponuka - pôvodná 
opera nakrúten:í podľn \tarej legendy o ne· 
naplne nej a tragickej lá,J..e láhradníka ku 
krá\nej princcm e j . Pod rt<ílvorn DamaS.~ký 
bubon ju napísal ~účasný fín,ky autor Paavo 
Hcininen (svetovil pre miéra sa u~kutočni la 
vo fínskej N:írodncj o pe re roku IIJX-1). Ziaľ. 
hudobne ani realitačne tu nedo\lo k v)•ratné
mu po,unu. Zvukovo ča,to prcdimcnlm·an:í 
partittíra príli~ nepresvedčila . . tak.le \ lllC 

mohli ocenil predovšetkým interpretačné 
prednm ti fínskych sóli ,tov a an\úmhlov: pod 
vedením d irigcllla Ulfa Sodcrhloma pov:ič\i
no u podal i výkony hodné utnania. Ci t:íto 
\nímka poteší " ·dcia div:íl.ov. to je taíké 
v tej to chvíli p redpovedal: mie\tami tot ii 
d ramatický n:íhoj Latláčal al.t't l.oľvck melodi
ku v trocha nepochopiteľnom. až chaoticl.om 
prívale nových a nových hudohnych prudm . 
Na ploche 75 minút toho holo privcf:r. hrani
ca úno\nmt i hola v tomto \mcre tfalcl.o 
prckročemí. 

Sú"tnej~ic 'i počínali hra ti,J;rv~kí tvorco
via oratórneho hodinového Mementa . Podla 
lit e rárneho námetu Radka Johna sa hudob
né ho stvil rncni a ujal di,pon<waný Peter l\la1· 
tinček. réžiu mal Samuel lva\ka. Cell.ovo 
te nto prí\pevol. taujal. OJ..rem potitívnych 
hlasov 'poradicl.y talncli aj n:ítorv otbudw· 
jí1cc: to 'a v\ak v tomto prípade dalo čaka l! 

pokračovanie na ~tr. 5 



Pamätná tabuľa na dome, kde žil M. Schnei
der-Trnavský- budúci rok bude 110 rokm• 
od narodenia •.. 

••• a pohľad z "odvrátenej" strany - z dvora 
Snímky P. Brenkus 

Z R~DAKČNEJ_ -POŠTY -ll 
Milý pán 

Markovič, 
s veľkým zadosťučinen ím som si v ncdcl'u 

3. júna vypočul Váš Nedeľný zábavník. 
v ktorom ste - tuším ako prv;í las t ovička 
v našom rozhlase- venova li priestor súčasnej 
vážnej hudbe. V interpretácii nášho popred
ného Moyzcsovho kvarte ta a môj ho obľ(r bc
ného klaviristu Jaroslava Fi lipa som mal 
možnosi vypočuť si okrem ukážok z diel Wolf
ganga Amadea Mozarta , Ludwiga van Bee
thovena aj úryvok z diela. ktoré ste uviedli 
ako ukážku súčasnej slovenskej hudobnej 
tvorby. Musím vám však. žiar. oznám iť. že 
ste sa dopustili veľkej dezinformácie. 

l. Ukážka. ktorú ste uviedli ako súčasnú 
slovenskú hudobnú tvorbu . bola zrejme tak
to označená omylom. Na Slovensku takto pí
šeme len Juro a ja . Jožo s tým prestal už pred 
viace rými rokmi . Žiaden z nás to . čo odzne
lo. nenapísa l. Išlo o uk{ržku z diela svetozná
meho klasika hudobnej avantgardy. dnes už 
aj na Slovensku hraného sk ladat eľa . ktorého 
me no znie Maurizio Xcnakis Stockhauscn. 
z diela. ktorého názov si už nepamiitám. ale 
prvýkrát bolo predvedené na medzinárod
no m festi va le súčasnej hudby v Darmstadte 
ešte v roku 1956 a odvtedy zaznelo snácľ na 
vše tkých pódiách civilizovanej Európy. 

Brána do domu, do ktorého sme sa mam e 
chceli dostať 

Dom M. Schneidera-Trnavského je skutol> 
ne v dezolátnom sta\'C - pohrad z ulice 

Bez väčšieho komentára 
Na ulici Mikulá.va Schneidera- Tm avského 

,. Trnave je dOitt. kde :il a IHIICO I'al nM ná
rodn); umelec - ako o 10111 s1•edtf aj ošumelá 
pamiilllá tabul'a vedl'rt brány. opfetenej pavuti
nami a pevne zamknutej zám kom (obr. 1-2). 
PrW i sme sa sem pozrieť pri príletitosti Ce
loštátnej speváckej stíťaie M. Schneidera-
-Tmal'ského. v detí . kedy sa pri odovzdávani 
cien VÍi f/Z0/11 sk iOIÍOI'ftfO /Ile/IO . .SIOI'ťiiSkého 

Scltttberta" I'O ' '~'etkýclt pádoch. O rok liás 
čaká 110. '');ročie narodenia majstra piesní, 
ale i mno:stvo inej. Zl'lášť zatial' nedocenenej 
cirkevnej tvorby. Dom. kde preiil so svojou 
rodinou najkmjJie roky t il•ota. pripom ína 
v súčasnosti skôr stmšidelntí budovu. s vy/ú
tými oknami (poltl'ad dnu odpttdwje 1/utot
stvom .~piny. zápachom a absoltítnou nehyb
nosťou, s výnimkou pohybu tu pre:ívajtícich 
zviemt). Pavtík poistil čelnú bránu - čo je dô
kazom . ie tu ui vel'nti dávno nikto nebol. 
(Poltl'ad na exteriér budO I')' z ulice - obr. , 
č. 3) . Predsa sm e sa v.1'ak dostali do dvora 

sclllleiderOI'Ského donw ... a to na mdu nutzi
kologit'ky Edity Bugalol'ej. od l . marca pod-

Škandá l. ktorý ak!J vždy pri ;p kcj to premiére . 
vtedy vzn iko l. možno dokumentovať kri ti 
ko u. ktortl uverejnil Wolfgang von 
Kurzschluss v časopise Alte Zc it schrift flir 
Musik č. 10/ 1956. Citujem: .. Ale. pravdu po
vediac. to to d ielo sa ani nemohlo páčii . Ok
rem významných zii mcrov a solídnosti hu
dobných zúsad prezentovalo iba jalovú. sku
točne zdrvujúcu prázdno tu. Invencia nemala 
v sebe nič fascinujúce a príjemné. A vyše tri 
štvrte hodiny bolo treba znášai to mlútcnic 
a dupanie. kvílenie a škrípanie. trhan ie a plá
tanie fráz a otrepaných motívov! Bolo treba 
vstreba ť do seba ttl kvasiacu masu a k tomu 
prchltnúi dezert z najprcnikajvcjších diso
nancií a najodpudzujúccjších Lvukov ..... 

Je neuve riteľné. že tento tex t je doslova 
zhodný s kritikou. ktorú uverejnil sve tozná
my hudobný vedec 19. storočia Eduard 
Bcrnsdorf na margo premiéry dnes už zabud
nu tého l . klav írneho ko ncertu od akéhosi 
Johannesa (alebo Richarda?) Brahmsa. Mal 
zrejme pravdu aj náš významný socialisticko
realistický esteti k dr. Zdenko Novúčck . ked' 
v článku Za pevnosť marx-leninskej este ti
ky. kto rý zverejnil časopis Hudobný život 
v č. 9/1\17R. napísal: .. Kra jne komplikované 
ume nie zostáva okrajovým produktom doby 
rozvi nutej socia listickej spoločnost i · a podl'a 

predsedníc'ky MsNV ,. Tmtll 'e. ktorú pomdila 
f otogmfo, ·i. ako sa r.\'chlo a be:: k/'tíča m o f no 
pozrieť palote .. na ztíhky". Aj ked' spôsob ne
zverejníme. odfotografol'ali sm e si dvor 11 po
zadie zdewt.\ IOwmej pamiatky (ohr. č. -1). Nie 
je to vábny pohl'rtd? A to mô:e muzikologic' 
ka - donedtíl'!la pmcol'níčka Západosloven
ského mtízea E. Bugalová - ukázať desiatky 
listo 1•. ktoré vo veci rekon{tmkcie sclm eide
rm•ského domu písala po mitw lé roky kom 
petetllným ona. ale aj iní :aimere.\'OI'an í. Te
raz. keďje- i ked iba krátko - vo f unkcii, dú 
fam e. ie veci sa polmtí dopredu. aby sme sa 
budtíci rok nemuseli t'ervenaľ. te ná.š prvý nú
rodný um elec v hudbe nemá I'O svojom rod
nom meste ani pamiillltí izbu. 11ieto mtízettnl. 
k toré si nepochybne zasltíi i ... Pravda. k sna
he a nadšeniu novej podpredsedníčky MsNV 
pre k t(lllím treba ešte čosi lmuumelitejšie: pra
co vité m ky odbom íkov a peniaze. Nájdu sa 
v Tma ve. k torá začala 1•ehem entne dávať do 
poriadku pešiu zóntt a na balné uličky tak 
troc/tu zabudl(t? 

TERÉZIA URSiNYOV Á 

toho ho spoločnosť i e ko nomika hodnotí. Po
jc\n hudby. ktorá existuje pred akoukoľvek 
možnou skúsenosťou a mimo nej, ch;ípcmc 
vo svojej podstate ako málo produktívnu ak
tivitu človeka. Nazdávam sa . že tento druh 
umeleckého myslenia (i konštruovania) nic 
je absolútne nevyhnutným pre vývoj a kul
túrno-politickú situáciu dneška ... 

2. Ukážka. ktorú ste zlomyseľne uviedli 
ako údajnú skladbu Ávoduso od Beethove
na . nic je vôbec žiadna Ávoduso odzadu! Nic 
je od Beethovena! ! Ide o známy Revolučn ý 

odzemo k č. IO Es dur. za ktorý bol známy za
slúžilý umelec B. Foltc n (jeho životopis napí
sal ešte K. Čapek ) poctený zhodou okolností' 
v to m istom roku 1956 Štátnou cenou Kle
me nta Gottwalda. Die lo . doteraz živé a ob
ľúbené . znie doslova tak to (viď príklad). 

Myslím . že je načase. aby už konečne za
znelo i v mode rnejšom háve niektorej z na
šich popredných populárnych rockových sku
pín a nic stá le v ošumelej intcrprc túcii našich 
symfonických telies a Moyzcsovho kvarte ta. 
kto ré by sa mali podľa mr'a skôr špecial izovať 
na to. čo som ident ifikoval pod bodom č. l . 

Zostúvam s pozdravom a s ponukou k od
bornej spolupráci 

Váš 
VLADIMiR BOKES 

ČESKO-SLOVENSKO-POĽSKÉ KULTÚRNE S1YKY K LEPŠIEMU? 
V dňoch 28. a 29. júna 1. r. zišli sa v l:crninskom 
paláci v Prahe zástupcm•ia štátnych orgánov 
a predstavitelia kultúrnej a vedeckej obec, aby 
s prihliadnutím na nové spoločenské podmienky 
posúdili dotcrl\iši rozvoj čcsk!Hilovcnsko-poľ

ských kullúrn)·ch stykov a vypracovali ná\Thy ·na 
ich zmeny a zlepšenie, ktoré by podľa názorm• 
účastníkO\' rokovania mali byť zapracované do 
pripravovaných dokumentov. 
Účastníci stretnutia konštatovali, že zblíženie kul
túr oboch štátov je \')TIIZilc sťažované administra-

th'llym obmed~nim eestom ého ruchu. Účastníci 
rokovania sa preto obracl\iú na kompetentné orgá
ny s nalieha,·ou žiadosťou o riešenie tohto problé
mu. 
V zá,·ercčnom dokumente boli \')'pracované dopo
ručenia pre jednotlh·é kultúrne, umelecké a vedné 
disciplíny. Súčasne účastníci okrúhleho stola, 
ktoré sa konalo pod záštitou podpredsedu federál
nej vlády a ministra 7.&hraničn)·ch vecí Jii'ího 
Di c n s 1 bi e ra , naviac konštatm·all, že v súčas
nosti je potrebné podporo,·ať zakladanie a činnost' 

spoločných česk!Hilovensko-pol'ských, česko-poľ

ských a slovensko-poľsk)·ch organizácii, združeni, 
nadácii, ktoré budú slúžiť '~omnému zblfženiu 
národov oboch kn\jin. K tomu má prispieť l od
straňovanie neprávd a mýtO\' o \'Ziijomnej minulos
ti a objektívne informovanie o životnom št")•le 
a kultúre našich národm•. Malo by sa IO preja,•iť 
predovšetkým vo \')'UčiK! na školách a v maso\'ÝCh 
oznamo,·acich prostriedkoch. 

-mj-

Vážený pán 

ROMAN BERGER, 

hudobný skladateľ, 

nositeľ 

Herderovej ceny, 

milý Roman, 
od o kamihu, keď si sa rozhodol vystúpiť zo 

Spolku slovenských skladateľov. pocítil som, 
ako i viacerí Tvoji kolegovia, l'útosť . Otázka 
prečo k tomu došlo sa stala pre mňa obse· 
dantnou. Stav nášho Spolku. prcjavovaný 
v poslednej dobe i v diskusiách (a .. ncdisku
siách") naznačoval. že je ve ľa čo naprávať. 
Isté je však to , že plenárky s ľútosťou hodno
tili Tvoj odchod (podobne i P. Breinera 
a rozhodnutie odísť J. Zimmera . ktoré však 
po otvorenej výmene názorov s J . Hatríkom 
zmenil ) a poverili vedenie Spolku o listovaný 
i osobný kontakt s Tebou (i s P. Breinerom). 

Potom. čo ma Spolok slovenských sklada
teľov zvolil za predsedu a neskôr i Rada Slo
venskej hudobnej t111ic. považujem za jeden 
z prvých v poradí dôležitosti mojich úrad
ných aktov nap ísanie tohto listu (ako i listu 
p. Brcincrovi) . 

Prechod od starých štruktúr a spôsobov 
činnosti býva lého ZSSKU na nové (zatial 
pracne hl'adané) bol a dosia l' je sprevádzaný 
pochopiteľne istým váhaním. ncujasncnos
ťou . dar'\ou ,.starému mysleniu". Skutočnosť , 

že je paralelne v pohybe celý myšlienkový, 
kultúrny, ekonomický a politický aparát ne
ul'a hčuje našu prácu, hoci by to tak malo byť. 

Revolúcia zmenila systém, tlie nie ľudi! 

Ak v budúcnosti mal by mať náš Spolok 
skutočný a nielen fo rmálny zmysel, musí 
skoncipovať svoj program. Nepôjde to bez 
hlbo kej kritickej analýzy minulosti , bez sta
novenia priorít činnosti pro futuro a bez reš
pektovania základných noriem slušnosti 
v l'udských vzťahoch, v debatách i tvrdých 
polcmikách. 

Umenie je jav syntetický a ťažko si je pred
s tavi ť Spolok. riešiaci iba čiastkové problé
my. hoci tie v niektorých časových úsekoch 
akoby dominovali. Nekonečnými sa zdajú 

·· dcbaty·o sporoch vo vcciac:h•·pckuniá'rnych, 
o vzťa hoch medzi pro fesiami a o riešení exis
te nčn ých otázok vôbec. Vážna je otázka rc-

, habilitácií tvorby a tvorcov a je dobré, že val
né zhromaždenie SHÚ ju neuzavrelo ako 
ukončenú. Minulosť potre buje ovcl'a hlbšiu 
analýzu. a preto . myslím . mala by sa ňou za
oberať širšia ko misia kompetentných exper
tov nielen z oblasti hudby ale i historikov. fi
lozofov. psychológov a pracovnikov rôznych 
sfér. súvisiacich s kultúrou a umením (roz
hlas , televízia. VŠMU. Akadémia atď.)
to v~ctko boli spojené nádQby minulosti . 

Pred vyše 20 rokmi boli násilne prerušené 
naše kontakty so svetom (ISCM . UNESCO, 
festivaly súčasnej hudby. univerzity a pod.) 
Zia l'. nedá sa pokračovať v bode prerušenia. 
..vlak je už v inej stanici" a nám v mnohých 
odve tviach zostali iba trávou za rastené .. od
stavné koľaje". roky ne používané! 

Milý Roman, ak teraz vyslovím prcsvedtc· 
nic. že Tvoja účasť v Spolku by vel'mi prispe· 
la k pro filovaniu jeho činnosti a posilnila i je
ho autoritu - ber to nielen ako môj osobný 
názor. ale aj poverenie pléna oslovi ť Ťa 
v tomto duchu . Verím . že Tvoje rozhodnu· 
tie. ktoré predchádzalo odchod . nic je irevcr· 
zibilné . V nových podmienkach našej exis· 
tcncic, keď chválabohu miznú staré zhubné 
prakt iky .. cintopfkultúry". nebolo by dobré. 
aby nás sp(ltal i .. ligotavé okovy" komercie. 
Nie náhodou vznikol Parlament na ochranu 
k ~rlt úry. Azda prvoradým c i eľom umelcov, 
Spolkov i SHÚ by malo byť úsilie o zachova
nic kontinuity ducha . o podporu maximaliz
mu . najvyšších ambíci í a clitárstva v najlep
šom zmysle slova. Umenie nic je .. dcmokra· 
cia hodnôt" ! 

V jednom by si však naša hudobná obec 
mala osvojii spoločné vedomie: Čo najefek· 
tívncjšie pomáhať zachra r'\ovať vážnu hudbu 
(najmä súčasnú v celom jej estetickom plura· 
lizmc)- ochrar,ovať ako ohrozený druh . 

Verím . že sa budeš zapodievať s niektorý
mi myšlienkami tohto listu (napokon sme 
o nich často spolu v minulosti hovorili) a os
távam 

s prejavom úcty 
ILJA ZELJENKA 

V Bratislave . 27. jt111a 1990 
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KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR 
KOMORNÉ KONCERTY 

Pozorn)• n;ívštevn ík 3~. medzi
náro dného hudo bné ho festivalu 
Košick;í hudobnú ja r možno po
~tre hol. že o pro ti minulým ročn f

kom majt't v rá mci ko morných 
ko nce rtov viič~í podiel ko nce rt y 
d o m;ícej provenie ncie - le n ~tyri 

z deviat ich ho li o bsad ené zahra
ničnými účastníkmi. 

Vo všeo becnosti zvý;e n)' z;í
uj em o gitarovt'1 hru 'a odrazil 
v po nuke dra matu rgie KlU . kto ní 
dala priestor to muto po pu hí rne mu 
n;ístroju až na troch ko mo rných 
konce rtoch . 

Prvým z nich bo lo vy~túpe nie gi
tarového dua z Rumun~ka. Chris
tian Ali vej a Constantin Andrei po
stavili svoj program na transkrip
ciúch sklad ie b z khívc~ovcj lit e ra
túry. Očakáva nie viič.:.ej LVukovej 
~ýtosti a variahilno~ti . vyplýva j t'1cc 
z ko mhin;ície dvo ch git<ír . v~ak os

talo nesplne né. Celý veče r sa niesol v duchu b tej výrazovej 
unifik<icic v d ôsledku ~úči nnosti nie koľkých fakto rov. 
V prvo m rade v~e t ky diela holi v miem o m te mpe (bulle tino m 
rxivmlne ohla~ované rýchle ~kladhy aj rýchle ča,ti -.k ladieh in 
terpreti na ko nce rte vypu~tili ). ďalej ~amotné t ra n~kripcie ~a 
zameriavali viac na dodržanie pôvodné ho z;íp isu . než na využi
tie typických technických a výrazových možno~t í n:b troja. 
l' dth ledku čoho zosta la c itcfn(t pôvodn ;í k lavírna ~adzha. 'i/ý
razov;í nostalg ia a me la nchólia na~li ~voje o pod,ta tncnic 
v Triste č. l (ľúbostn(t pie~e l)) Juliamt Aguirreho a v dvoch 
;klndh;ích Johna Bulla (pôvodne pre virg inal): The Uu(·hesse of 
8runswick's Tnye a The Uukc of Brunswick's Alman . no už 
menej v tran-.kripcii Beethovenovej klav írnej Sonáty G du.r op. 
79, z ktorej zaznela le n 2. ča~i . Albénizovmu Tangu b) i ~ t c 

prospelo te mpe rament nejšie predvede nie. ako aj dtisledncj ~ie 
vypracovanie fro'1z. Zvýrazne nie rytmkkého prvku absentovalo 
i l' Rissutiho arl!entín~kom tanci Milonge. Taktiež rcgtimový 
\t)·l ~kladicb Soiänces a The Entertaine cotta Joplina hol o~la
hcný prílišným zje mne ním kanti lé ny a pot lačením rytmiky. 
ako aj rc latfvnc po malým tempom. 

Alexander Frauči zo ZSSR ~ i pre p rvú ča~i svojho (oproti 
pôvodné mu pro gra mu pod~t atne pozmene né ho) gitarového 
recitálu vyhral Frescobaldiho Áriu s variáciami , tran~kripciu 
Bachovej Ciaccony d mol BWV 1004 a Variácie E dur na Mo
zartoi'U tému Fernanda Sora. V týchto skladh;ích sa pre uk<izal 
ako inštrume ntalista . kto ré ho chara kterizujt'1 typické at ribúty 
'oviet~kcho interp ret ačného \ týlu: zmy~el p re zvukovo~i. širo
k<í výrazov;í škií la . ako aj agogicky uvoľnenú hra v med ziach 
štýlovej pr ípustno sti jedno tl ivých ~kladieh. V druhej po lovici 
pmg.ramu po Variáciách na ruskú l'udovil piese1i Michaila 
T. Vysockého zaznela Paganiniho Vel'ká sonáta A dur. Škoda . 
Zí.' dojem z e mocio nálne vcfkory-.ej a koncepčne dobre zvl;íd
nutcj interprctiícic kazili značné technické ncdoti a hnuto~ti . 
ktnré sa sporadicky o bjavili už aj v rýchlych pa~;ížach Bacho
vej C'iacco ny. V naslcdujt'tcich skladb;ích - Ašer vaJs ( Koškino
va transkripcia valčíka l o pe rety rakt'a~kch<_J ~kladatcfa Lea 
A'chcra) a Hre na vojačikov ~úča~ného ~ovict~keho ' klad atda 
Nikitu Ko~kina, a ko a j v Nebeskom tangu R. Uienza - mo ho l 
zaujímavými farebnými a rytmickými efektami zapô~ohi t na 
poslucháča. nn ich .. ľahký" ~ t ý l vzhľadom na bclpro~tredné za
rade nie po Pagnn iniho Veľkej son<ite vyznel z dramaturgické
ho hľadiska he te rogénne n niíhodilo. 

Na ďalšom ko mo rno m konce rt e predviedol A. Frauči ~ hra
t i ~hJvským Filharmonickým kvartetom Kvinteto pre gitaru 
a sléčlkové kvarteto č. 4 D dur Fandango od Luigiho Boccherini
ho. Ich spoločné vystt'1pcnie malo htrzko k hre z li ~tu . čoho dô
b zom ho li rytmické a intonačné kolízie ~ láčikových nit-.trojov 
n nevyvážený. miestami až zanikajúci zvuk gitary. Z celého 
konce rtu inte rpret ačne najvydarenejšie holo Sláčikové kvarte
to F dur op. 96 Americké Anton ina Dvoŕáka. 

V príjemno m prostred! Východo~lovcn~kej galérie ~mc 'i 
vyp<lčuli pe kný ko nce rt juhoslovanského tria v zložení Laura 
le1•ai Aksinová - nauta. Nikola Srdič - k larinet a Marina Miti
tová - kla vrr . Už v Sinfonii coneertante op. 41 Franza Uanziho 
~a predstavilo ako do hre zohnll ý a zvukovo vyváže ný an~am

hel. osný. kultivova ný tó n a spoľa hliv;í technika. ako aj 
~fX1111<Ínna muzikalita o boch d ychových hráčov vynikli i v Mo
zartQvom Ronde pre klarinet a flautu. no I<Íto ~kladba odha lila 

ziírovc 1i aj ich slabinu - bez o po ry klavíra ~a hudobný proce~ 
trieštil na malé plochy. v dô~ledku čoho ce lo k zostiíval ne pre
hľadný. Tri ročné doby s t'tčasného skladateľa A. Arvina svojo u 
neokla~ ici~ tickou kompozičnou o ric ntitcio u vho dne zapad li do 
prvej po lovice progra mu. Ak exprc~ ívny umelecký prejav 
tl činkuj t'1cich vzhľadom na cha rakter menovaných diel pó~ohil 
miestami až p reexpn novane. našie l adekv;ítne upl a tnenie 
v pozdno rnmantických d ie lach v ďa l šej čast i ko nce rtu . Inte r
preti prilie havo tlmočili bohatý emocio nálny wet Troch kusov 
pre klarinet , flautu a klavfr Maxa JJrucha, v koncepčne uce le
no m t va re~ dôrazom na cvolučnosi hudo bné ho procesu . pri
čom klavrrn y ~prievod sa javil ako ~ t ahilizujt'Jci faktor naprie k 
to mu . že mie~tam i nebol d o de tai lov pre pracovaný. Juho~lo

vunskí ume lci do ~voj ho p rogramu La rad ili aj die lo zu ~úča~nej 
do mácej kompozičnej tvorby. a to Hrdličku M. Statkiča. Id e 
o impre~ioni~ticky lade né dielo. bo hato využívajúce im itiície 
vt iíč ieho ~pevu a paralclizmy. hl avne kvartqvé. ľarantclla op. 
6 Camilla Saint-Saensa tvo rila efektnú kódu ko nce rtu . 
Vy~túpenie posledné ho zahran ičné ho ho~ia festivalu - Var-

avského komorného orchestra ~ ume leckvm vedúcim Mirosla
vom Lawrynowiczom, bolo hodnotné nai'mä z d ramaturgické
ho h ľadi~ka výborne zostaveným programo m . zahŕňaj úcim 

die la o d kla~icizmu po ~úča,no~i . vnítane dmmícej kompozič
nej tvorby. Vhodným úvod o m. vzhľadom na nasledujúce Mo
za rtovo Divertimentu F dur KZ 138, bol Staropoľský koncert 
pre sláčikový orchester Romualda ľwardowského s výrazne 
klasicizujt'lcirn d ucho m a priezračnou fo rmou . V Koncerte pre 
klavír 11 sláčikový orchester G dur .Josepha Haydna prc uk{lzala 
woje ume lecké kvality poľ,kií klavirb tka Krystyna Makow
ska. Sknda. že precíznu .. perličkovú" prstovt'1 techniku znej a~
nila príli~nou peda liziíciou . S vclknu d{lvkou romantickej 
vzletno, ti inte rpretoval Var~av~ký ko mo rný o rcheste r Griego
vu Suitu z Holbergových čias, no v rýchlych čaM iach techniky 
neLvliíd o l na~adcnó te mpo. na čo najviac doplatila 5. ča~i -
Air. Súčasnú d o mácu tvo rbu prezentoval e nsemble v závere 
ešte jed ným kompozične za uj ímavým dielo m - Koncertom pre 
sláčikový orchester Grazyny Bacewiczovej, v kto rom upútala 
najmii \ Ug"tívna 2. ča~i Andante~ konce rtn ým využitím jed
not livých mh trojov. plynúca na b ;íze zjednocuj t'accho o~t i n <'ua . 

Trio z Juhoslávie L Levai Akslnová, M. Mitičová a N. Srdlč. 
S nímka arehív HŽ 

Z vy~t úpe ní našich umelcov v s t'1v is lo~ti s charakte rizova ným 
Va r~av~kým ko mo rným orche~trom ~pomc a,me najskô r jeho 
-. Joven~ký pe nda nt - Slovensk}• komorn)• orchester s umclec-

, 1-~·m vedtkim Bohdanom Warchalom. ktorý podal vyrovnanej
~í a hodnotncj~í ume lecký výko n. T yp programu mali warcha
lovci rovnaký. ako po minulé ro ky: dve barokové );kl adby 
(Baldassa re Galuppi: Concerto a qualtro č. 2 G dur a Koncert 
pre troje huslí a orchester F dur Georga Philippa Telemanna) 
a dve diela z obdobia roma ntizmu (Gioacchino Rossini: onáta 
č. l G dur pre s láčiky a P. l. Čajkovskij: Sercniíd a C dur op. 
-IH) . V T e le ma nno vom trojkonee rtc ~a okrem Bo hdana War
chala ako ~ľ> lbti pretb tavili prvi hu,l i ~t i o boch ~kupín - Peter 
Mareček a Miloš Vacek. I n t erpretačný štýl wa rchalovcov ne
treba zvhí\i ana lyzovat : \n Ítď le n polmímku . do kumcntuj(Jcu 
ocene nie ich ume leckých kvalít hudbymi lovnými posl uch;íčmi 
- bol to j ediný komorn ý ko nce rt KHJ . kto rý do kázal na plni i 
ko nce rtnú ~;í lu Do mu umenia do po~ledného miesta . 

Dobr t't náv\tcvno~i ma li tiež obidva ko ncert y v Dó me w. 
A lžbety. ve nova né hudbe baro ka. Ko~ický komorný orchester 
je tc leMl ~ d lh~ou trad fc io u . no až po ncdiívn ych pe rson;ílnych 

v 

Záver sezóny v SKO 

zmenúch mo ho l získai reá lny podklad na vyš~ie umelecké a m
bfc ie. Pod taktovko u Romana Skfepka sa po úvodne j IO. sin
fonii F rancesca Manfrediniho pred~tavili Pavol Zvirinský a La
dislav Tomko a ko sólisti v Suite zo slávností na vode pre 2 trúb
ky a sláčiky Georga Friedricha Hä ndela. Dramaturg ickou po
into u večera však holo o ra tó riu m Stabat Mater pre soprán , 
mezzosoprán, žensk)· zbor a sláčiky Giovanni lla ltist u Perj!ole
siho, ktoré R . Ski'cpek na~tudoval v -.polupr<'u.:i' IHJ\'OI't nil- nu
tým ko mo rným spev;íckym zborom Lacrimu' a jeho lhorma j
strom Jánom Drictomským . Só listami hol i ~opr< lll i-. t ka Viera 
Drietomská, ktor;í v z;bkoku po ho tovo na.;tudova la te ntu part . 
a nád ejmí absolventka košické ho konze rvató ria . mezzo~opra
nistka Denisa Stepkovská . C hara kt erizova l ich vr(1cny v~Taz a 
ce lkovo zanechali veľm i dobrý dojem . i kecľ zo 'Pô~ohu tvore
nia tónu a vibrúta predsa le n bolo trochu cíti i. že ~a ne.;peciali
zujú na tento typ hudby. 

Pokiaľ ziíkladným drama turgicko-estc tickým zú mcro m ko n
ce rtu Košického komorného orchestra ho la -.na ha p rib líži i po
slucháčom hudbu ba roka na s t'ačasných n;í~ t rojoch a ceL priz
mu súčasných hudo bno-vyjadrovacích prostriedkov. ' t'tbor 
Musica antiqua Praha sa sústreďuje výlučne na aute nt ickú in
terpre táciu pre no'ts takmer nezmímej hud by rané ho baro ka. 
Umelecký vedúci Pavel Klikar vo svojo m poeticky lade no m 
a pritom odborne fu ndo vanom bulletine túto sna hu charakte
rizuje a ko .. sústred ený z;íuje m o p roble nwti ku štýlovost i pri 
predv;íd zan í hudby minulých epoch. spoje ný s túžbo u po po
oprave ní d nes prcvlúdajúccho zjed nodušeného a splošte né ho 
o brazu hudobnej histó rie ... lnterpre t;ícia duchovných die l ta
lia nskych a rakúskych rano harokových majstrov G. A. Rigelti
ho, M. Uccelliniho, T. Merula, S. Rossiho, P. A. Marianiho 
a ď. upútala nie le n hrou na o rig imílnych dohov~·ch n;btrojoch 
alebo ich novodobých l..cípi;ích ( baroi-ové hu,Jc. \io la da ga m
ba . vio lonc. thcorba . cemhalo ) . a le aj ~t)· lo1o C:·i -. t ~·m a decent
ným umeleckým prejavo m spev(tkov- sopranbt ic l- Anny Hla
venkovej a Miroslavy Chmelovej a hasi~tu Michala l'uspišila. 

K vrcho lným podujatiam tohoročnej KHJ jednoznat:nc pat 
ril rcci t;íl Petra Toperczera, ktorý hy sa vzhľadom mt výhe r ro
mantických u impresionistických skladieb da l oznučii ako lyric
ký. Kompakt ný celok všetkých piatich ča~tí Viedenských fa
šiangov op. 26 Roberta Schumanna charakte rizoval p lynu lý 
prie beh bez zbytočnej ato miziícic hudo bného procesu a pla~
tick(t kantilé na . ale taktiež dth lednc vycizelované vnt'llo rnl! 
hlasy. Debussyho Obrazy l. holi v poduní P. To pe rcze ra tromi 
poe tickými vidinami. no s pevnými stave bnými ko ntt'muni. 
Jednoducho. výrazovo ta kme r asketicky ~tv;írnc né Nocturno 
F dur op. IS č. l Fryderyka C hopina tvorilo vho dnú int roduk
ciu k d m maturgické mu aj interpret ačnému vrcholu konce rtu 
Sonáte b mol op. 35. Bo l to mužný. nesentime nt<íln y C hopin . 
v kto rom P . Toperczer s intcle ktu;ílnym nadhľadom plne ovl;í
d o l d ra mmicky vypiitý priebeh. Zvl;íši zaujali dynamicky na
rastujúce. no pri tom sugestívne sta tické kraj né d iely 3. časti 
Marche funébrc. Tvori li do ko nalý protip61 k evolučnému Fi
nalc . kto ré zaznelo v bravúrno m. ale p lne zvhídnuto m tempe. 
Skutočnosi . že najhodnotnejšie konce rty 35. KHJ ho li do

miícej provenie ncie ( pr ipomeňme recit<íl P . Tope rczera. vy-.tú
penia SKO a súboru Mu-.ica an tiqua Praha). ptll ll'd7uje d o brú 
úroveň nášho i nterpretačného ume nia . a d ruhej -.tra ne v\a k 
fakt. že z ho siujt'1cich účastn íkov ~ku t očnc fc~th·a l t ll'll lml\'Cii 
dosia hlo sn ;íď le n juho~lovun~ké trio. prcdo~ticra na L.l';ííenie 
o tiízku vplyvu d o tácií a samo tnej dra ma turgie na mo2no~i vý
beru kvalit nejších ko ncertov z po nuky zahraničných umelec
kých agent(Jr. 

J ANA BOCE KOVÁ 

Jednou z dra matu rgických čŕt podujatí 
SKO !ilina je č<ls tejš ie zaraďovanie dirige n
tov a só listov. kto r í v· minulosti spolupraco
vnli s t e le ~dm . T e nto fakt plne zohľadn i l pro
grmn záverečného podujati a 16. ko ncertnej 
sezóny. Na rozdiel od prcdch<idzajúcich . 
koncert o dzne l mimo riadne v utorok a bol 
súčasne premiéro u ( 12. j úna) priamo na do
mácom pódiu - v Do me ume nia Fatra. (Až 
potom nasled oval i repd zy v Divade lnej sále 
Domu kultú ry odbo rov TZv Ti'inci ( 13. jú
na) a ďalšf deň v Do me kultúry v Považskej 
Bystrici .) 

Predohra v klasickom slohu Eduarda Fi
schera od zne la ako úvodný o pus v autentic
kej inte rpretácii auto ra-dirigen ta. Pod ne to m 
pre vznik ~k l adby bo li repe rtoárové po treby 

S KO. ktorému hol Fi~chcr v ro koch 197-1-79 
šéfdirigento m. Ouvertúra ~a hlá~i k .. re tro" 
tendenciám. p rezrád za kompozičnú zručnosi 
i zoricntovanosi tvo rcu v štýle a postu poch 
vlastných epoche kl asicizmu . Na i n terpre tač
nej úrovni ~mc spozna li. že je to čí~ lo kme
ňového re pertoáru tcle~a (SKO ju hráva od 
ro ku 1976) . Hníči sa pri je j stvárňovaní do
kázali dostat očne odpúta i od problé mov súh
ry. uprednostnili a vyzdvih li e leganci u . živé 
pulzovanie . vrúcnu spevnosť. zvukovú odľah
čenosi opu~u . Vynikla kvalit a a kult(tra tó nu 
jed no tlivých nástro jových skupín a p ri sólo 
vých exponovaniach tém i nema lé technicko
-výrazové možnosti jedno tlivých hráčov 
(v dychovej i ~láčikovej sckcai). 

Vandra (v ŠKO pôsobil v ro koch 1984-H6 
ako ko nce rt ný majster skupiny) . S huslistko u 
Andreou šestákovou a klaviristom Ivano m 
G aja no m (sólistumi SKO) o bnovi l v novo m 
zložení činnosi klavírneho T ria istro po lita
num . Vede nie SKO prizvalo ~poluúčinkovai 
Vandru na to to podujatie ako sólistu známe
ho Koncertu B dur pre violončelo a orchester 
od Luigiho Boccheriniho. Vand rov výko n bo l 
poznačený psychickým prcko návaním su b
jektívnych strc ov. čo sa nemoh lo neodrazii 
v sólistovej schopnosti skoncentrovať sa na 
d osiahnutie vrcho lného výko nu. C rtili sme to 
aj v technicko m para metri . 

vcntovamí. Z to ho to h ľad i~ka možno jej za
rade nie na z;íve rečn ý ko nce rt sezóny SKO 
le n privítai. Ak však berie me do úvahy viac 
komo rné než symfo n ické zvu kové dano~ti ži
linské ho telesa . zarade nie tej to symfó nie ne
možno akccptovai celko m jednoznačne. 
Tvorivé schopnosti a fa nt azij ný vklad d iri
genta vša k rad handica pov potlači l i do úza
dia . Z h ľadiska ko ncepcie. uplatnen ia tvo ri
vej fantázie bo lo čo obdivovai! Fischer zrej
mc ~tava l na priaznivej aku~tike zrenovova
né ho domiíceho pôdia. a pre to ~i trt'tfal zara
diť aj Beethovenovu ~ymftí niu . Jej optimi~
tický obsah ve fmi vho dne korešpo ndoval s 
celkovou po liticko u a ~po ločenskou ~itu;íc i 
o u . nakoľko troj ica ko ncertov od znievala 
práve v dňoch. keď sa vyh lasovali výsledky 
volieb a plné vriazstvo de mo k racie v n a~ej 
vlasti. 

Skoda . že presun ko ncertu na nczvyk lý 
deň zapríčinil veľmi markant ný odliv obecen
stva. 

Sólista večera bo l vio lo nčel ista Richard 

Záverečné čis to programu - Beethovenova 
2. symfónia op. 36 v ko ntexte cele j symfo nic
kej tvorby majstra býva po merne má lo frek- VLADIMÍR ČÍŽIK 



Luis ~driessen ďakuje Interpretom Súbor VENI a jeho "du~a" Daniel Matej. 

'V 

VECER NOVE-l 
a tému po~tavenia ~účasnej h udby. resp . 

umenia v našej k raj ine ~a v posledne j dobe 
napí,alo do~i vcla. Jedni hovoria o úplnej 
degrad ácii v dô~lcdku kult úrnej po litiky 
dogma tického to talitné ho režimu . d ruh í aj 
naprie k prekážkam upozorriuj ú na širuk ú ak
t ivitu o jeho p resadzovanie i v uvede no m o b
dobí. iní náwrovo stoja kdesi u prostred . Je 
ne,po rné. že revolúcia dala ze le nú mno hým 
aktivi túm práve v ~mc re oživen ia súčasného 
umeniu - i keď in iciat ívy o získa nie pozfcif 
vlaMných súčasnému umeniu ( 1. j. je ho p rc
zentúcia v čn~c i prie~torc vznikania ) možno 
p01orovai už nie koľko ro kov d ozadu. Ba po
ča~ celého obdobia .. te mna" . 

Pripomeňme názory na Retro smo lcn ice. č i 
di ,k u~iu okolo a kcie Obraz n h udba . J ed no 
i druhé podujatie bolo v niečom po d lhe j d o
bc p rvé. v mno ho m však dôsled ko m rciazca 
vý\lnových udalo~t í. Veď dc~iat ky či stovky 
in ic.:H ív. ktoré m: mali punc o fici álnosti sa 
~t a l i iivnou pôdou pre vznik \tälc radik<íl ncj
ších t mov o presad zovanie ~~časného ume
nia v ce lo m rozsahu (nic úzke ho výberu) 
a v ~iršom nad národno m (odpo litizovano m) 
ko ntex te. 

A ta k aj po d ujatie Veče ry novej hud by sú 
v niečom novátorské - prvýkrä t po d vadsai
ročnom od~tupe od Medzinárod ných scmimí
rm pre •úča~nú hudbu v Smole niciach 
a thu.,tcncj podobe ~ icdmich ko ncertov 
v ním ci jed ného týždria (25.-29. ó. ) predo
stre li .. len" súčasntr a .. nie len" dom(rcu hu
dobnú t\orhu . Na druhej strane sú vý~ lcd
kom 1-o ntin uitnc či disko nt inuitne ~a u tvá ra
júcich ko ncertov. prc hr:ívok . besied . kto ré 
mali viac charakter jedno razových akcií - či 

už v nímci alebo mimo o fic i(tlncj pla tfo rmy. 
V tomto p rípade to boli pod ne ty mlade j skla
dat cľ<o l-ej a in terpretačnej ge nc r;ícic. ktoré 
vicdlr k za ložcniu strho ru V E l a tiež viac
ročné pod ujatia H udo bného in formačného 

st redi~l- a S H F. v ní mci ktorých sa prctb tavili 
viace rí inte rp reti zo zahraniči a . ~pccia l izova
ní na ~účasn tr h udbu . A tak zre j me na počia t 
ku myšlienka využi( skúsenosti i kontakty 
D a niela Ma te ja (vedtrceho ~trboru VENI. 
~kladatc l a a inte rpre ta) a Viery Pola kovičo
vcj (vedúcej HIS SH F). vied la - možno už 
tcra7 poveda( - k úspc~ncj rcaliz<ícii . Na 
to mto mieste treba podčia rknu (. že uspo ria
dateľom nešlo o vytvon.• nic veľkého mcd zi
núrod né ho festivalu - na to ~mc zatiaľ kraji
nou malých možno~t í - a lc o a k ý si .. komo r
n ý•· min ifcstival na báze už t radičných podu
jat í Kult úrneho le ta Po nd clky v Klariskäch . 
o rga nizova ných v spo lupn\ci ~ Mest ~kým kul 
túrnym s t rcdi~kom (bývalé MDKO ). Drama
turgia ( hl avným dramaturgom bo l D . Matej . 
ktorý hol v te jto funkcii poča' prípravy za
mc\t nancom HIS) hola da n:í jed nak fina n
čnými možnostami usporiadateľov - o kre m 
hlavného - H IS S H F . to bo l Spolok skladate
l'ov S lovcn~ kcj hudo bnej ún ie. kto rý financo
val interpre tov: SNE H -Spoločnos( p re nc
konvenčntr hudbu . k(o rcj zak l adate ľ Milan 
Adamčial- p ripravi l ko nce rt e lekt roakustic
keJ hud by: Gaudcamu~ l lo land~ko. kto ré za
p lat ilo cest u sk ladateľovi L . A ndricsscnovi: 
A rt fo rum . kto ré zabezpeči lo a vydalo p lagät 
i denné programy. Na dru hej strane ju pod 
mienil d o máci i nte rpret ačný potenciál -
sú bor VENI (2 konce rt y) . .,úbo r AGON 

( l ko nce rt ) . mozno~ ti dohre vybave ného 
Elektroakustického ~ t ttd ia Cs. rozhla~u 
v Bra tislave ( l ko nce rt) : ocho ta zah ran ič

ných u me lcov pricestova i a koncc rtovai za 
našu me nu. č i v rúmci štipend ijné ho po byt u 
H IS . poskytované ho zahr;t n ičným inte rpre
to m na ~t úd ium slovcnsk<;j hudobne j litera
túry. 

Te raz už n ie ko ľko slo v k <,amo tným kon
certo m pod ujatia . V zásad e moi.no hovori( 
o d voch rovinách . kto ré sa vo v~eobccnost i 

dostävajú do zorného po fa hodno ten ie- id e 
o rovinu kompozičnú a i nte rpre tačnú . O bc 
~ú dô leži té- aj keď ni1 podujatiach ~účasncj 
hudby je d ôm z polože ný viac na prezentáciu 
sk lad ieb (na ro zdiel o d prehliado k in te rpre
tačného umen ia. kde viace rí ume lci môžu 
hrai to isté dielo. pričom je určuj úca kva lita 
výko nu nic diela) . Z praxe v~a k vie me. na
koľko môže inte rpretácia d ie lu uškodii. či 

naopnk pomôci. Pokúsim sa z tohto n~pcktu 
prcd ostrici vlastný názor na akciu Večery no
vej hudby. 

Do minnn tami celého poduja ti a sa sta li dve 
výrazné ume lecké osobno~t i - ho landský 
sk lada tcf Louis Andrics~cn a kanadský fla u
tista Ro bert A itkc n . kto rí pa tria k špičkovým 

zjavo m súčasného hudo bného sve ta . Prito m
nosi A ndricssc na v Bra ti~lavc bola nielen 
ožive ním a sprfj cmnc ním (rvod ného ko nce r
tu . ve novaného je ho tvorbe. ale závažným 
akto m. pred chádzaj úcim ko nce rt y v podobe 
n ím vede ných scmi n(trov v Dolnej Krupej. 
A ndriesscn bo l stud nicou zái itkov a pozna
ni a pre príto mných mlad ých ~kladatdov. in
te rp retov a muziko lógn v. k torí ho zažili 
(v p lno m význa me ~ lova) pri výklade vlastné
ho tvo rivé ho procc~u . pri skírškach j eho d iel 
~ in te rpretmi - členmi ~úboru VE l. a ko ;tj 
v priateľských diskusiách . a vlastno m ko n
ce rte v Bratislave ho lo p relcntovan)•ch nic
koľko sk ladieb . kto ré autor vytvor il v ro koch 
1974-Xó. Oproti prcdchádzaj trcej . na pozí
ciäch ~c ria l izmu i povoj no vej ava ntgardy 
a No vej hudby stojacej štýlovej e tape. je to 
o bdob ie rozvíjania o rigin;íln ych ko ncepci í. 
kto ré spo luformo vali vývo j eurôp~kcj hu
do bne j po~tmodcrny. ew ~ip l i ci ty. minima!. 
rc pctiti v mus ic a le a j po~tupy ovej hudby 
i zá ko ni tosti k las icke j ko mpozície ~tojace 

sk l adat eľovi k dispozícii - dô ležitý je však 
ko ntext v ako m sú použité. Zauj ímavé. že 
každé jeho d ielo je ako b y ~vet pre seba - me
lodické. na p rincípe o pakova nia a mc troryt
mickej zme ny založe né Disco : z jed noduché
ho tó nového modelu . rozrušovaného akcen
tami vybud ova nej skladby End e p re j ed né ho 
inte rpreta na d voch zobcových fl autách ~ú

časne: na pri ncípe zvukového echa vystava
nej Dubblc lspoor: v uniso ne mo no tó nne ply
n(rccj a ko by stá le rovnake j h ry flauty a klaví
ra v Me lodie; či na p rincípe renesančnej 

techniky hoque tus (ko ntrapunk t rozložený 
sukcesívne med zi hlasy) využívanej aj do
d nes v mimoeuró pskych ku lt úrach (napr. do
pl ňujúce ko mpleme ntárne rytmy b ubnových 
súbo rov) a rcpe tit iv music sko mpo novano m 
die le Ho kc tus . 

Ro be rt A itke n prezentoval svoj e obd ivu
hod né hráčske ume nie na dvoch ko nce rtoch 
(26. 6. po núko l náh radný ko ncert za Moyze
sovo kvarte to. kto ré p re cho ro b u jed ného 
č le n a koncert v ten de r' o d rie klo). Jeho rc-

pcn oär obsahuje de~iatok die l l oblasti hud
by :!0 . ., toročia. l ktorých viaceré vznikli in
~p i ráciou jeho hry. V Brat i, lavc uviedol 
sk ladby kan ad~kých auto rov (G. T re mblay. 
H . Somc r~. . Beccroft. C. Pépin . J . Har
ley). islandského (T. Sigu rbjônmon) . ne
mecké ho (1·1. H o ll igcr ) i k l a~ i kov hudby 
20. ~toroči a - Lo u ll arri~on a. To ru Take mit
~u . ale t iež vlastné diela (Jciclc. Plainsong
·Chorál) a s loven~kých ~1- ladatcfov - l. Parí
ka ( Hud ba k verni~áži) . J . Bcne~a (výber zo 
Sic~tich tancov pre fla utu). Mnohé z nich 
umožn ili p rezen táciu celej ~ká ly ' ýrazovo
· tcchnických moino~t í h ry ni! flau tu (viac
zvu ky, h ra s al ikvota mi . šepot . rôlnc vyl u
dzovan ic zvukov. cvakanie klap iek . h ra 
s echom a tď.). nespo rne však A itkc nova in
tc rpret(tcia vdýchla sklad bám o~obi tý výraz. 
Bo lo to eviden tné naj mä v ~kladbách . kto
rých in te rp retáciu .,om ma la mo.lnosi porov
n{tvai (Parlk . Beneš. či Debu\syho Syrinx 
ako prídavok). kde o ka m/ itc vyskočili atri
bú ty- kvalita tónu . jeho pla\ticita dosahova
ná dyna mickým tvarova ním technikou dy
chu . rozpracovano u a ko p re zvu kový impu lz. 
tak p re väčšie hudobné celky . 

K nezabudnuteľným äi.itkom pa tri l veče r 

Mo rto na Fe ldmana . kde 7azncla len jeho je
d iná skladba- U ntitlcd Compmition (Sklad
ba bez názvu) fo r Cc llo and Pia no v obdivu
hodne j inte rpretácii mladých ume lcov z Bon
nu (Ulrike B ra nd . violonče lis t ka je známa in
h.: rprct ~íc iou súčasnej hudby - t. č. žije v Ta
lian,k u; Marti n E rd man n v k lavíri viac-me
n ~.:j au tod ida kt študuje h udobné vedy. japa
no lógiu a sino lógiu a je autorom d izertácie 
o C'ageovi i č l á nkov ve novaných osobnostiam 
hudby 20 . storočia). Hudha .. ticha" M. Feld
mana vyvol<íva pocit al-ohy p lyn ula mimo zá
konitosti hudobného čl ~.:nc nra ča.,u a pric~to

ru . V potlačc ncj dynamickej intcnlit c na mi
nimum (ppp. pp). v tej to inte rpretácii pozo
ru lwdne odt ic ňovancj. plynú ncu\tá lc ~a mc
n im:..: me trické a rytmické jedno tky. d o kto
rých ~ tr dosad ené priezračné tóny a pomlčky 
( pomlčka má rovnopr:ívnu fu nkciu ako 
Lvuk ). Vý~lcdkom je u me lecké die lo. vyra
ú ujírce po,l ucháča l cirku over~.:ných zftkoni
IP,t í vnímania hudby a po~úva ho d o ro , iny. 
kdc lllU\ Í ak tivoval ~:'rm vl<t'llné schopnl>~ti 
a vydolovai krásu tohto ~veta mikrodetailtr 
a ~tru k tu rovaného ticha. 

Sl- upina AGO L Pra hy je wäma woj imi 
odv;ílnymi am bíciami v dohc ich nástupu 
p resadzova( vted y u nás o bchád?ané št)•lllVé 
o kruh y hudby 20 . s toročia. D ra matu rgia to h
to ich koncc rtu v Bra tb lavc bola po<otavcná 
na ' kladbách čc~kých autorov a \ antgardy 
60 -tych roko v - členov Pražskej ' kupi ny o 
vej hudby a ich 'lastných .,kladicb. Uviedli 
výber l Knihy principu Z. Vo"ŕiÍka (zhicrl-a 
pa rtitúr v podobe s lovn íkového n;ívod u k in
terpretácii). kto rá je a kýrn~ i voľným sledom 
zvukov a komhi näcií: .. klasick(r" sl-ladbu 
to hto obdo b ia - Sladk:í kdlo\ n;í R . Komo 
rousa . kto rú vted y realizova li n i~.:lc n pražské 
skupi ny Musica Viva a QUaX. ale aj Hudba 
d neška: dve Kopelen tovc <,k ladby z technic
kých príčin nclaznc li . Sklad by mlad}•ch čes
kých ~kladat eľov (členo' sl- upiny AGO ) -
M . Smo lku . P . Ko frona a P. Grahama - za
padli do 1-o nccpcic ~úboru . kto rú možno 
zjcdnodu c nl' charaktcr itovai sna hou o ne-

Snfmky M. David 

BY 
konvenčné .. málo kontrastné" zvukové 
a ~trukturálnc tva ry v ro' inc medita tívneJ 
hudby. T u nej mc vzni k;í problém . kto rý som 
pociiovala možno viac v dôsledk u dramatur· 
gického raden ia ko ncepciou podo bných sklu· 
d icb a ko z nedosta tku .. bo,skcj" inve ncie jej 
au torov. Predsa si vša k dovolím poznámku
do a kej mie ry bude te nto typ ko mpozícií 
a drmcr AGONu priťah ujtrci. keď už ncvy· 
\ lup u je v opozícii a ~tráca atribú t .. zakázané· 
ho ovocia"'!! 

Sl-upi na V EN I ~a predstavila ešte na jed· 
no m 1-onccrtc uveden ím ~kl adicb domácich 
i lahra ničných sk ladateľov. Mie ra intcrprctá· 
cic nC7odpovcd ah1' vi.dy kva lit e skl adieb. aj 
keď nemožno hovori( o ~labých výkonoch. 
I nte rpre tačnú úroveň oboch konce rtov bola 
vcl'rn i lu~Mt. naj mä vo v7iah u k ná rokom 
vtič~iny ~k ladicb. ZvláSi by 'om chcela vy· 
t d vihnúi Hokctus (Andrie~~cn). ktorý aj keď 
~a ncvyznačoval dokonalo\lou súhry a prics· 
torovcj lokalrzácie doplr)uj úcich sa hlasov 
rozdele ných nástrojových sckcrí (účinncj~í 

by bol ~míď vačší odMup mcd7i n imi). dýchal 
a tmosférou a muzika nt ~kým zanietením. 
V tom mal nc~pornc vcl'kÚ z(tsl uhu di rigent 
( ILI aj jeden z hräčov na conga) Jozef Baán. 
ktorý priam magicky držal celý ansámbel. 
pod necoval zanictc no~t h ráčov. 1- torá by 
\ niíd mala 1-ore~pondovai' cxwticl-ým odu· 
~evncním pvan.,kého ga rnclanu . či a hick}ch 
h ubnl>v}·ch súborov. Veľm i dohre vystihli 
a tmo~féru P. Szymarí~kého Dvoch iluzor· 
nýeh 1-u n~trukci í P. Michončk (vio lo ncelo) 
a N. Slaniékov;í ( klavír ). Slov<í uzna nia si za· 
~ IMi mladý talian, ky di rigent To nino Battis· 
ta. ktorý poča~ dvoj týždňového pobytu 
v Brat i<olavc pripravoval ~kladhu D . Mateja 
JSJ- hudh;-r p re dvoch a holand~kého sklada· 
tela Andrie' van Ro">cma '>Cape (Únik). 
Aj keú inh.:rprt·t;ícra druhého zo o;pomín<r
ných diel ncdo'>iahla úroveň uved enia vo 
Var~ave ( tam odtnela v poda ni \pičkového 
A\1-0 an.,.ímblu). nemoino to p ripísai len di
r ige ntovi (n;íročnosi ~k l adby_ vyžaduje viič\ í 

počet \kÍI\ok a prípravu). u ... pcch o bcccn
\tVa zolala ili kompotične zaujímav(t skladba 
T . Balli, tu Econarciso pre ba~k la ri nc t a sl.í
čikmé bartcto (v zametenej rntcrprctácii 
R. Schc<otu a h r:ičov ~láči kovej <,cl-c ic VE l) 
a mlad ej Lrnad~kej ~k ladatcfl-y All ison Ca
mcron Raw \a ngudo pre trúbku. saxofón 
a tuhu . 

Naj rncn~iu o dolvu ce lé ho po dujatia 
lll i.ll koncert clckt roaku~tickcj hudby, zara· 
deny na d rver ako d ru hý konce rt veče ra (na 
22.00 h). Možno p r(tve z týchto d ôvodov mal 
naj~lab..,iu nävšt cvno~i - príči nou mo hla byť 
•u dramaturgia pozo~t :ívaj llca l výbe ru zná· 
mych die l slovcn'>kých a utorov. Zawcla len 
jedna premiéra mladého autom A . M ihaliča . 

realizovaná v e lekt roa kustickom štúd iu Kon· 
tervntóri<J v Boulogni . ktoní ~a vyznačovala 
konzc!-ve ntnosiou tekton ické ho r iešenia (ty· 
picko u aj pre jeho iné skladby) a .. čistým" ru
kopi~om vo v}•bc rc a kombinftci i zvukových 
možnoMí. 

a lávcr už len želanie - Veče ry novej 
hudhy ~a konali pod záštito u minrst ra kultúry 
' R a N{trodného výboru hl. mc~ta S R Brati· 
~Im y. a ' erme. že nielen v dobe revolučných 
Pll' lllic n . 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ ._ 



Zlatá Praha 1990 
dokonče nie zo str. l 
Je dobre. že takýto tematicky burcujúci prí
~pcvok existuje. aj ked ~a vynára ot:ízka. či 
je určený ~kutočnc širok)•m vr~tv;\m div<'akov 
(naj mii mladým) . či nejde o umelecky tak vý
nimočný celok. kto rý dok;ížc oslovii iba ob
medzený okruh recipientov. Aj keď možno 
niektoré n:ízot y nehudú zodpovedajúce hod
nutúm Me ment:! . už uveden;\ polariz:ícia n;\
zorov ~vcdčí o mimoriadnosti dokumentu tak 
vn ~férc tvorivej ako i rea liztítorskej . Brati
\lavské Me mento na praž~kom MT F Zlat<'t 
Pr;aha reprezentovalo naozaj dôstojne : ~vcd
ci! o tom ~pon t;\ n ny z;íujcm vcfkcj vitč~iny 

prítomných. 
Rovnako ako operné die la. majú na Zlatej 

Prahe w ojc trvalé miesto tiež balety . Zatiaf 
č11 v minulosti išlo viičšinou o či~to baletné 
~rddc . zúujcm ~úča~ných tvorcov ~a prc,u
nul na prelínanie baletu ~ dokumentom. Ta
k:íto symhi(lza m:í svoje opod~tatne nie : tohto 
mku tli holo zrejmé v projckd:ích tclevíLic 
tahan,kcj. juho~lovan~kcj . španic l, kcj i vý
chodobcrl ín~kej . 

Klasický balet. tak ako ho kcdy~ i často 
produkovali predovšetkým tvorcovia zo So
vict~kcho zviizu. Dúnsku. Holandsku a ďal-

uj ímavý trik . ktorý si kladie okrem pobave
nia vyšší c ieľ : prcniknúi zdanlivo .. iažkou" 
hudbou J . S. Bacha. Nápad vydarený. aj keď 
v širšom kontexte Lasa nic je taký špičkový. 
ako sa v tohtoročnej produkcii zdulo. 

Takmer hodinová španielska televízna 
snímka Pustovr'a vzda la ho ld tamojšiemu 
skladateľovi Fcdcricovi Mompouovi ( IH93). 
predstavi teľovi španielskeho hudobného im
prc~ionizmu . Ide o námet ~kutočnc ojedine
lý: madrid~ké Mompouovn trio prcdn icslo 
sedem pôvodných programových ' kladicb. 
ktoré akoby mapovali Mompouov život. Pre 
túto prílcži to~i ich ~l.omponovali \Úču,ní 

španielski tvorcovia Carmclo Alonso Bcrmt
ola. Tomás Marco. Xavier Montsal\'a tgc . 
Luis de Pablo. Antón Garda Ahril. Clmadio 
Pricto u Cri~ tóba l Halfftcr. Takétu zmkupc
nic pon(aklo vcfmi o rigi mílnc porovnanie rôz
nych kompozičn ých trendov. aj keď sa vo 
všetkých kompozíciúch prejavila ~naha 

o vzújomné priblíženie o~tat n ým tvorcom . 
V:ížnvm ncdo~tatl.om v~ak hola ah~cnda 
a~por\ najz;\ khtdncj~ích inform;\ci í o Mom
pouovi i o jeho o~l avovat eľoch (nebol i uve
dené ani roky ich narodenia !). Baletná zlož
ka (Ba llet de At lantico) al.oby dôkrc~fovala 

Scéna z televfznej Inscenácie Mascagniho opery Sedliacka čest' (Cavalleria rusticana; MIV 
Maďarsko) 

' kh ~tútov. tohto roku na Zlatej Prahe chý
hal. Kanad~ký program Montrealské jazz-ba
lety tvoril akési rmílo homogénne po.tpourri 
na hudbu M. Ravc la a A . Piazollu. Uvodné 
melódie . v dimenziách tzv. vyššieho populáru 
s harmonikovým sólom. svojím stvárnením 
vzdialene pripomínali kank;\n: namie~to zau
jímavých chorcografických figur:ícií ~mc vi
deli iha zj ednodu·~c né krokové variácie . m:í lo 
mípadité civilné poňatie ~o ~klo nom k panto
míme. a melódie M. Ravela sa choreogra
fovi Mauriciovi Wain rotovi ' ícc podarilo vy
tvori t' výrazncj~ic celky tancčno-baletné. na 
nhrazovke však aj tie vyzneli m;ílo pthohivo. 
Tento otv;\rací prí~pcvok hudobnej kategó
rie teda sklamal. porovnantc s doterajšou 
tvorbou Société Radio-Canada . ako ~mc ju 
poznali na MTF. by nedopadlo dohre. 

programové 7amc ranie ~cenúra: ~íec zaují
mavo. ale bez hlbšieho tvorivého z;ímeru. 

Omnoho pô~obivcj \í hol rovnako dlhý ju
hmlovan~ký baletný prb pcvok Enigma Gal
lu~; ol. rem balet u tu zazne la \p<llu ~ výklado
vým textom tie.l poézia. to všetko doplnené 
zložkou vizuálnou (dobo~é ikonografické 
materi;\ly atp.) Televízne citlivo ~tv:írnený 
dokument ' výraznou akccntáciou prevláda
júcej baletnej zložky priblft il o~obno~i n:hn 
dohre zn:ímu: pôvodom s lovi n~kého ~kl ada
teľa . ktorý neskôr pod menom Jacobus Hand l-

- donedávna ~š te akosi vzdialené zložky. sa tu 
veľmi dobre dopl ňa li : ich t radičné ohra niče
nie je teda - zdá sa - vecou minulosti . 

To isté platilo o piatich ta nečných obra
zoch televízie NDR Pozri, moje oči . Choreo
graf Harald Wandtkc tancom akoby vlial ži
vot pla~t ikám známeho . nacistami prenasle
dovaného sochára Ernsta Barlacha. Zohra: 
zenic ľudských prcžitkov a pocitov vo vz;\
jomných vzťa hoch ~a prejavilo v baletných 
kompozíciách na hudbu Bacha. Beethovena . 
ale i Prokofieva a Uda Zimmermanna . Man
freda Weissa a iných. Problémom tu však ho
li príliš dlhé hudobné ukážky. ktoré celko\' ÍI 
výstavbu tohto umeleckého dokumentu dro
bili. Aj tu sa preHnal balet ~ koment;\rom 
(vdtanc aute ntických Barlachových myšlie
nok). s dobovými fotodokumc ntami a prcdo
v~e tkým so ~ochárovým tvorivým odkazom. 
Tohto roku teda víiazilo vzájomné spújanic 
hudby a choreografie s formami publicistic
kými - a ho lo to ridenic Mastné. 

.. V posledných rokoch som sa v mnohých 
~voj ich kompozícitk h zaoberal my~lienkou 
tmy. ktorá prechúdza do sve tla .' avšak bez 
konečného kladného výsledku. Fin<'tle mojej 
kompozície Radostný výkrik je jedným 
z týchto záverov. ktoré sa v mojich opusoch 
objavujú a ktoré ~a najviac blížia k pozitív
nemu koncu. čiže záveru. ktorý budí dôve ru 
a je optimistický ... " To je výriatok z komen
tára židov~kého ~k l adatcfa Roberta Saxwna. 
autora ~kladby Radostnj• výkrik; poofa nej 
bo la nazvaná aj dvad~aim i nútová súiažn:í rc
l:ícia z produkcie anglickej BBC. s(ačasi ~iac
dielncho televízneho popul urizačného cyklu . 
Úvod tohto dielu tvorí Saxtonova výpoveď 
o genéze a špecifikách diela spolu \ uk:ííka
mi : celá skladba . vyjadrujúca pm obtvo veľ
konočných sv i at kov a autorov pozit ívny 
vziuh k budúcnosti fud~tva . odznela v kvalit
nom prevedení BBC Symphony OrdlC\ tra 
pod taktovkou Lionela Fricnda. Skladba je 
profesionálne dobre zvládnut<Í. mic~t am i 
kompozične i i nve nčná. ale in:íč n ič viac. Ci
že: veľmi dobrý priemer. rovnako ako vlast
ná talcvízna realizácia. 

Podobnú form:í lnu štrukt(rru mal aj ru
rnun~kv dokume nt A predsa .. . Mozart. Spo
čiat ku 'odozncl i komcnuíre a reportážne zú
bcry. Lb l tova Tarantclla. uk;\žky L l. lavír
nych skladieb Mozarta. Czerného a ďa l~kh . 
tvorcovia priblížili sympat ické a poučné pe
dagogické vedenie Stely Dragilinovcj (nie len 
v učebn i . ale napríkl a~! aj v mcwdicky zaují
mavej d iskusi i~ dicvčaiom po koncerte uzn;\
vaného piani\ tu atď. ) . v z;\verc zaznel za 
sprievodu orchestra rumunského roLhlasu 
s di rigentom Josifom Contom celý Mozartov 
klavírny koncert Es dur KV 27 1: pričom 
ho prcdnie~la hlavná po~t ava príspevku . jc
denásiročn;í (~ic!) dievč i nka menom Mi hacla 
Ursulcasa. vyni kajúci talent s perfe ktným 
pedagogickým zázemím. Kiež hy naša tclcví-

Soviet~ka baletná fan t<ÍLia Ženba Balzami
nm•a na motívy románu A . N. Ostrovského 
a ~ hudbou Valerija Gavrilina bola n:ípaditcj
šia . mí metovo i rcalizú torsky koncíznejšia. 
div:ícky sn:íď ll\pe~ncjšia . ale ani tento hodi
nový príbeh z Podmo~kovsl.ej ohla~t i minu
lého ~10ročia neznamenal .!iadny umelecký 
prelom. Chápem ho viac-menej ako baletný 
skeč. so značnou dávkou paródie a pantomí
my. Tomu zodpovedala aj hudba - síce melo
dická a mic~tami aj zaujímav:i. vcelku však 
iha na úrovni tvorby scénickej. až estr:ídnej. 
Parodizád a ruského života v minu losti v~ak 
mala de jový spád vďaka mnohým prvkom 
komického zamerania. Leningradskí umelci
Simkin . Kva~ovová . Mur ajcvová . Alck~eje
vov:l a ďal;i pod vedením choreografa Olega 
Timuršina a scenáristu a režiséra Alexandra 
Biclinského obohatili svoje výkony o neopa
kovateľný lmyse l pre spont:ínnu . až bujarú 
vc~c losi . z;irovcri tiež zretd n(r pohybovú do
konalosi a prcsvcdč i vosi. Ale aj v tomto prí
p;adc platí to isté. čo o príspevku kanad
~kom: s minulosiou je. žial'. neporovnate fný! 

Scéna z náJho prfspevku Memento (Slovenská televfz.la, Bratislava) 

Prekvapením bola Bachratánia z produk
cie holandskej spoločnosti NOS. ktoní v mi
nu lo~ t i éa~ to prezentovala umenie tam žijú
echo a pôsobiaceho Ji i'ího Kyliána. Bachra
tánia - úsmevný, trochu až parodisticky za
meraný tanečný skeč na hudhu Bachových 
Brandcnhurských koncertov č. 2 a č. 3- pô
wbi l ako úsmevný oči~tný k~rpcf: žiadne me
ditovanie . žiadna úporná ~naha o nckonve nč

nosi. a predsa osobitý. doposia( neznámy 
prejav. Tanečníci holandského Národného 
baletu prichádzajú na scénu perfektne na
maskovaní ako značne korpulcntn í pupkáéi. 
v priebehu polhodinovej kreácie na' Bachovu 
hudbu sa dokonca vyzliekajú .. donaha". aby 
ich telesné proporcie za melódií sta rého ba
rokového majstra ešte viac pobavili zdanli
vou neohrabanosiou. Všetko je však iba za-

-Gallus pôsobil v niekto rých moruv~kých 
a sliezskych kl<íštoroch. stal sa kapelníkom 
u o lomouckého bi~kupa a nc~kôr až do ~voj 

ho ' konu hol riad i teľom chóru jedného 
z pražských ko~to lov. Dúfajme. že budúci 
rok . pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia 
naša televízia tento vydarený juhoslovanský 
dokumcnt;\rno-umelecký fi lm uved ie aj na 
našich obrazovkách: svojou profc~iom\l nou 
úrovňou i obsahom si to plne zaslúži. 

Fmncúzsky t a nečnfk a cho reograf Roland 
Petit ( 1924) umeleckú dráhu zača l v roku 
1940 v Parížskej opere. v nasledujúcich desať
ročiach svojou snahou o prekonávanie aka
demickej strnu losti baletných foriem dosia
hol medzinárodné renomé. Tal ianska spoloč
nost' RA I ho v piiidcsiatminútovom pásme 
Tanec. osobnost', mesto predstavila v spo
mienkovom programe na báze hudby tzv. 
vážnej i populárnej . Hovore né výpovede sa 
striedajú s fotografiami . hudbou . baletom 
pre každého niečo . To vše tko s určitým efek
tom a hlavne zmyslom pre divácku príiažli
vo l' a adekvátnosi . Co teda v tomto prfspev
ku s motívmi z Paríža. Marseille či Provcnce 
prevládalo - dokument alebo balet? Obidve 

zia zaistila uvede nie tohto príspevku: mnohí 
hudobní pedagôgovia hy to iste uvítali a oce
nili - a nielen oni ! 

V takejto konkure nci i sa potom hudobná 
fa ntázia . vych:ídzajúca z prcpracovanej chrú
movej legendy o dievča ti . ktoré sa preme ní 
na hada. aby tak zahubila svojho milenca. 
i keď končiaca happy endom. javí ako málo 
nosná. takže japonská te levízia tento raz prí
liš neuspela. Naviac tvorca hudby k snímke 
Orochi - Hudobná fantázia, súčasn ý japon
ský skladatc l' Maki lshii ( I1J36). miestami ne
mal šiastnú ruku a ni v oblasti inštrumentácie 
či vo sfére hudobných nápadov. 

Na nízkej úrovni zostal tiež dänsky doku
m~nt o juhoafrickom pianistovi a sklada te ľo
vi Abdullahovi lbrahimovi s názvom Parfém 
pre Winnie, venovaný Nelsonovi Mandelovi 
a jeho že ne . Privera nadbytočných politic
kých klišé. ničnchovoriacich fráz. chaotické 
zachytenie skúšok a hudba. ktorá zostala na 
pomedzí medzi africkým juzzom a vyšš ím po
pul;írom - čiže: port rét nedomyslený a real i· 
začne nedotiahnutý ... 

Takú istú nízku úroveň mali aj prbpcvky 
z Pakistanu (modernú hudba spätá s t radič-

Violončelista Paul Torteller, ústredná po
stava prfspevku ť'aromé l'iolončelo (Le vio
loncelle enchanté; Télévision Suisse Ro
mande - ~vajčiarsko) 

ným folkló rom). Bulhar~l.a ( poku~ o puhli
ci, tické stv;\rncnie koncert ného turné tamoj
\ icho S(rhoru ludových pie,ní po ~ ic\tich z;í
padoeuróp~kych ~t ;\ toch) . L Indie (o hudbe 
p(tštncho šti\tu Raja~tan ) . Kuby a iných ze
mí. 

Naproti tomu uki\žkou ~ l. utočne v)•b!H'nej 
rcaliz:ítor\kej a režijnej pníce hol zap;adonc
mccký (ZDF) portrét Harry Kupfer, osob
nosť hudobného divadla . Na vybraných scé
nach z diel Mota rta (Don Giovanni). Wag
nera (Valkýra . Blúd iaci Holantfan). Strau~sa 

(Salome). So~takoviča (Lady Macbeth 
z mcen~kého írjczdu) a iných tvorcov ~mc 
mohli ot.:enii o~obi tosi Kupťc rových npcr
n~·ch réžií . jeho vnú to rný dramatiLmu,, 
a\·antgardnn' t. pri rndzo.:n~· cit. jdm vztah 
k spolupracovníkom. ale aj opačne- ich mi zo
ry na 1-.:upkra : hn\'orili tu dirigent Claudio 
Ahhado. ' Pe,·;id,a E\·a Martnnod . inten
dant Komickej ope r~ Ral'kwitt a iní . Vhl\tné 
Kupťerovc n~tzory a ~pomienky holi bohato 
dol. umcntované obrazom. dej mal pri rodze
ný ~p:íd a bol posluch:íč,ky p rij a teľn)• . het. to
ho . aby zľavil na odbornej úrovni . U~:ížky w 
~kíršok ~tricda li vlastné prcd~taven ia . K upťc r 
hovoril v štúdiu. vo fovc r divadla. v aute 
i v r.:štaur;ícii (' t riedanie.malo zmy~cl - hodi
nový dokument to vhodne oživilo!) : dyna
mickosi mala ~voje korene v perfekt nej reži
~é r~kcj profe~ ionali te (Lothar Sprcc). Na
ozaj zauj ímavý. poučný aj n;\paditý medai
lón. 

Cosi podobné ponúkli tvo rcovia FR 3 z Pa
ríža pod n:ízvom Jacques Brel; čiernobiele 
dokumentúrnc filmové ~nímkv tohto fran
cúz~keho. dne~ už lcgend;írn~ho šansonic
ra . s k l adateľa . h;\snika . herca a rcžbéra 
( IIJ29- IIJ7H ) mali nielen pa ti nu doby. ale aj 
silný n:íhoj umelecký. ~pnločcn~ký i humán
nv. Brdovc dokumc nt :í rnc nahnívkv holi 
o~c la hodnnt ncj ~ic ako mnohé dodatot né rc
aliz<ícic ~trča' n~~.:h 'PC\'it~m. kwrí únwer) 
te ~.:hnick y dok•111a lélw a ku lt i\'ova ného Brebt 
povii.:.:.inou ani zúa le ka ncdo,ahmali. Zaují
mavo pôsobili kohí:le s vyu:'itím dobových 
filmov: z;achyti li viac ako tri dc~a iroč ia wcto
vej politickej ~cén y. Videli ~mc tu knítkc fil 
mové sekvencie so Stalinom . Clll'u~čovom . 
Sl ;ín~kým . maďar~k ým Nagyom . pof~kým 
Gomulkom. naším Dubčekom . kubánsku re
volúciu 50-tych rokov. izraeb ko-arahský 
konnikt óO-tych rokov. vietnamskí• voj nu aj 
p<ídy tzv. socialb tických režimov vrátane roz
bitia hc rlín~kcho múra. v ;;ívere potom tv;ír 
Michaila Gorbačova . Veru. /ltuj ímavé poz;a
die pre protc~hongy J acq ue~a Brcla ... Fran
cúzi tak natoča l i pomyslcný (a vlastne ~uílc 

ak tu;\l ny) príbeh potencion:í lncj vojny. ktoní 
~a našiastic nekona la a trid,at rokov ~trachu 
z nej. 

Na zúver pripomer'lmc - aspor'l podfa ver
di ktu mcdzin:ímdncj poroty - to najlepšie: 
Télévision Suisse Romandc nazvala svoj tak
mer hndinov\· dokument o \' io lončel i\tovi 
Pau Im i Tnrt ~ l ic rn\'i ( IIJ 14) ča rm• né violon
čelo. Zaujal na t1nm prcd1l\'\ctk}•m výkon sa
nmtné hn umc l~.:a . l'rcd, ta\' il ' a ako pro.:~vcd
č ivý ~li l i ~ta . ro\'tlako ptNlbiaci h r;íč komor
ný. citlivý pedagóg i skhtdatcf (tu v~ak . prav
da . trocha extravagantný a moí lo pôvodný). 
tiež ako zauj ímavo\ ľud~k :í o~ohno~i s typic
kým svojráznym vystupovaním. ako otec 
i manže l. Svajč iar~ki tvorcovia Tortclicra 
predstavili v Bachových suit :ích pre violonče
lo. v Cajkovského Rokokových vari:íci;ích. 
v Lete čme l iaka Rimského-Kors;akova . v Bee
thovenovej tvo rbe i v ukážke z Dvofákovho 
chýrneho Violončelového koncert u h mol. 

Ci ho l ocenený švajči arsky príspevok sku
točne na tohtoročnom MTF najvýraznejší. je 
diskutabilné. Nehol podpriemerný. patri l 
k tomu najlepšiemu . čo ~mc tentoraz počuli 
a videli . ale zvláši mimo riadny- zdá sa - tiež 
nebol. Ale tak sa javila úroveň celej hudob
nej kategórie toh toročnej Zlatej Prahy: dob
rá. nic však špičkovä. Pricmcrnosi je pre ten
to medzinärodný televízny festival už po 
mnohé roky zrete fn }•m handicapom. Skoda . 
že ;a ni vlaňaj\ic spoločcn~ké udalosti úrovcr) 
Z latej Prahy príli\ nczvý.;ili. Veru. čaka lo sa 
viac! TOMAS HEJZLAR, Praha 



Scéna náv~tevy kráľovského dvora v chráme kl~tomého komplexu v Mafre 
S nímka archív HŽ 

1\11 c/11/rtl/..it•ttZt/( /ll tf!'JCII l t ft It/lti/( ll l )'ltZ/• 

vn Corglti d1·r Scar/nuilto sonáty: obdobia je
lto poby111 l ' Portugalsku. na 1•yjadrenie iro· 
nickýclt modlitieb liturgické motí1•y. tlf/ l'_\1ad
retrie lamentácií biblické texty l ' lntinc' ine 
a gregoriánsky spe1· a l ' okami/tu nle111 l'Uitt· 
cltolode znie starý brazílsky /'udo l '.l~ m otív. 
spracovaný na spôsob madrigalu, ktorý chn
mkreriwje skuroťn_ľ pó1•od je:uilll 8nrro/o
mea. 

Realizátori inscenácie boli j/·anctízsky reži
sér Nrôme Sa1•ary a je/to krajan. l'.Í'/l'(trttík 
Mie/tel Lebois. Scénická zložka bola prijaflí 
takm er bez l'ýltmd. Leboisová scéna bola 
skwoťne pôsobil'fí. poetická a plná :.aujínw
''.l~clt Sl'eteln_vclt efektOl'. K nedoro:unreniam 
a diametrálnym rozporom došlo prt hodnote· 
ní reiijnej ťasri predsrm·enia. 

Jérôme Sawtry je známy si'Ojimi tasro .ío
k ttjtícimi reiijnými nápadmi. NtÍ l '.~te 1 ·níkom 
nezostal niť dlinv tmi 1• 8/imwule. Do scén 
prekypujtíciclt po.ltyl>om a akc1ou zaradil ok
rem groreskn.ľclr mriÍp lierajtíciclt wtjelik01·. 
mor_,;ľOl '. padacích mostOI' a pod. scény s te
/e.\ti0/1 naltorou a sexom. Je/to esreucké '')'jad
ruvanie zacltád;;a l ' tomto smere do \'ulgár
nosri; 1•,scéne milostné/to l 'Zľaltu l..ráľa a krá
ľovnej mím (iena). predsrm·ujtíci kráľol'luí. 
twtcuic• nn ial'ill../1 tip/ne na/11' a fcémt fJrl'élw 

KONIEC 

PIRÁTSKYM 

NAHRÁVKAM 

Riccardo Muti. Snímka arcbn IU 

ľ/Jlimunda..;, erotika r diradle Lirico 
Vzťah medzi milánskou La Scalou a p 

mofónovým priemyslom existuje už ,~if 
oseJndesiat rokov, z čias Enrica Ca rusa. ()d. 

\1edy, okrem ne,oyhnutn}·ch technickídi 
zmien, sa značne zmenil i n t' ah divadla k to
muto masmédiu: La Scala začína nad\äzo. 
mt' kontakty s viacerými gramofóno,)llll 
spoločnosťam i, ktorým umožní realizO\aC 
živé nahrá,•ky z predstavení. Tieto nahradia 
doteraz použhané ll\'. pirátske nahrá, k}. 

.\ra/o 1a u: ttmltnou o.\ltllttH'It roko1·. :e 
okrem opier ht•inélto repel'lt)lim sa l'edenie 
La Smly .\lta: f zamdiľ do dramaw rgickélto 
plnttll dne.\ wk mer uz :a/wdnuté alebo menej 
urádzané tituly: ,. tejto sezóne to bola Pergo
leH!to opera l ' nt•apo/skom dialekte Zamilo
l 'a/1\~ brat (1· tw.~wdnwmí Muti/to) a 1' nímci 
pmgramu 1/udha dmdsimdro lfomc'ia .l' l'e/0· 

wí premiéra opery 8/imunda stíťa.mélto W · 

liwts!..eltn .1kladareľa. 53-roc'lll!lto Turínéww 
A :ia Corgltilto. 

Corglti. l'Ítit: niekoľk)~clt wlianskyclt a za
ltrtutic'n.ú It lkladareľ.lk_l~c/t stítittí. je autorom 
l'wn•r.\·clt J..omom)~Cit a orcltc•strálnyclt skla
dtel>. tll·oclt haletOI' (Tactus-1980. a Mazape-
1(111- /1185) a di'IIC!t opier- Gargwuua (198-1) 
a 8/unwula. Pn•miéra sa uskllfoc'nila 20. má
ja l ' dilltclle Lirim. ktoré si La Scala prenají
nw tw lll'líd:anie niekror.vclt drwrrmurgick_1'clt 
Zl'fiÍitnostÍ a ba/e/01'. 

Namer k opere poskytol Corgltimu rom án 
stíc'a.1·nélto portugalského spi.1m•areľa José Sa· 
mnwga fipo11tienky: k/Mrora (;: ro/..u /982) . 
S aworsti'Om libreta sa skladmeľ podelil so la· 
mo111_1'm Saramagom. 

Vej sa otlultm l·a ,. UJ. ltomťt 1 l'orwgal· 
sk u. za v/údy kráľa Jána V. a ne.1ie .1'11 l ' tll·oclt 
dejo1•ýclt rovinách: Jednou z nich je lti.\torka 
zo iivora kráľa a porwgalskélto klém m •láda
nélto inhizíciou. Ich protipólom je :il•or pros
tého vojaka 8alwuím. jeho milej 8/imtmdy a 
jezuitu 8 artolomea Lourenca Gulmaoa. 1'1'· 

II(Í/ezcu i•zducltolode - . .lierajtícelto l' táka· ... 
Obe tieto dejové rol'iny spája sprie1·odné slo-
1'0 posta1•y skladmeľa Dom enica Scarlattilto. 
ktorý skllfoťne dl/té roky pôsobil ako uťiteľ 
hudby na portttgalskom kráľ01 ·skom dvore. 
Historicky 1•emá je i postava je:uiru 8arrolo
mea- bol l•yntílezm. prenasledUl'Wt,l' : a sl·oje 
vedárorskť názory inkl'izíciou. 

Vztíjomne poprelfnan_\~ a troc/tu kompliko· 
vmt)í dej spredtd:a zaujíma1'lí hudba A ;:ia 
Corgltilto. Interpretuje ju klasick.v orchester. 
modemé elektronické nástroje. poui iré stí 
i naltrtil•ky z mg·ptÍSOI'. trlum_1; .lfU'l' ôsmich 
ťlenOI ' Swingle singers. spe1• sólistOl'. predsta· 
vireľo 1• ltlm•nJ~clt rolí ( 8a/tazám. 13/im undy , 
8 arrolomea a Srhasriány). Osrmné roly -
kráľ, Domenico Smrlatti a krtíľOI'tuí- stí lto
I'Orené. 

Ťažký život 
.. ope:ret:y 
F. R. Hervé: Mam'zelle Nitouche. Libreto: 
H. Meilhac a A. Millaud. 
Preklad: Jaroslav Malinovský. 
Premiéra: 8. a 9. júna 1990 v opere ~D v Ko- . 
ši ciach 

l keď fra ncLI7ska opereta nemala nikdy 
v Ko~iciach domov<,ké právo (operný súbor 
zviič~a uv;ídzal operety viedenskej prove
nie ncie. hlavne diela F. Leh<i ra a J . St ra us
sn) . pred~a p1ed viac ako 30 rokmi sa svojou 
mimoriadnou in terpretačnou úrovňou zapí· 
~ala do an;ílov opere tných inscenácií pr;ívc 
francú~ka opereta Mam·zclle N itouchc. 
V rézii B. Knšku excelovali vtedy svojimi vý
konmi naj mii Jozef Kondcr (Célestin). Bože· 
na Haná ková (Denisa). ale aj František Kabr· 
hc l' (Major). J án Pasiar (Lorio t) či Silvia 
Colombovä-Grunwaldová (Matka predstave
ná). To . .le vydarená in ccnácia zoža la u obc· 
cen\tva ú~pcch. dokumentuje fak t. že od 

. ~vo jej pre mié ry v roku 1955 sa hra la plné šty· 
r i roky- až do roku 1959. 

Boli sme preto o to viac zvedaví na súčas
nú inscenáciu tejto ope rety. pri príprave kto· 
rej ~a dokonca zišli aj traja pamätn íci -
J . Konder , k torý si opäť s chuiou a brilantne 
zahral úlohu Célcstina. 8. Hanáková, kto rá 
sa te ntoraz prcdMavila ako režisérka a J án 
Hanák, ako aj pred 35 rokmi v úlohe scénic
kého výtvarn íka . 

V ~úvis lo~ti ~ hodno.te nfm súčasn ej insce
nácie sa popri jej kladoch a niek torých ne
dostatkoch vynorila aj otázka . kam sa podeli 
profesijne vyhra ne ní a tomuto žánru zvlášť 

nak lonení ~peváci - sólisti i členovia zboru . 
Tento problém však nic je špecifický le n pre 
košický-súbor. a le presahuje úzky regionálny 
rámce. -

Ak chceme nájsf príčiny havarijného stavu 
operetného umenia u nás, musíme sa dotknút' 
v prvom rade spôsobu prípravy budúcich 
adeptov - sólistov i členov zboru pre operetný 
žáner na našich umeleckých školách, na kto
rých absentuje alebo je úplne zanedba ná aj 
príprava budúcich režisérov a dirigentov 
v oblasti rôznorodých žánrov hudobnozábav
ného divadla. Sólisti č i čle novi a zboru si pre
to často a ni n;íslcdne. v praxi. nemôžu osvo
j ii u rčité. pre opere tu nevyhnutné .. gri fy··. 
ktoré ne možno zanedbai a ni v inscenáciách. 
VY,Značuj úc ich sa modernizačnými či inými 
~naham i . Dokedy však ešte môže trvai ten to 
Mav. ktorý sa j aví a ko ignorácia zo strany 
umelecké ho školstva? 

Nic ko l'kými poznámkami sa opii ť vraciam 
k inscenácii Mam-zelle Ni touche. Veľmi čas

to sa z javiska ozývala neprirodzená hovoro
vá reč, niekedy až intonačne .. fixovaná". 
spievaná de kla mácia . Výrazové prostriedky . 
ako ich javisko postu pne odkrýva lo vo výko· 
noch niekto rých účinkujúcich . nesvedčili 
vždy o rozkošatene j pestrosti. ba ich malý 
kontrast zapríčinil. že niektoré postavičky 

splývali , lebo im chýbala výraznejšia indivi
dua lizácia. 

Scéna. vizuálne ícc e fektná. bola vzh ľa

dom na komorný až kre hký charakter opere
ty monume ntálna. O rcheste r hra l svižnejšie 
a pohotovejšie na druhej pre mié re, na kto rej 
d irigoval Ján Drietomský. Na prvej stá l za di
rigentským pultom Stefan Gajdo§. O choreo
gra fiu , v ktorej zaujali najmä tance v o rche
strálnych medzihrách, sa posta ral Juraj Go
ga. Zo sólistov to bol najmä - a le bo opäi 
Jozef Konder, kto rý aj tento raz v úlohe Cé· 
lesti na mohol dáva i lekciu mladokomika. Je-

mtlo.\IIIC'ho .\trt•tnufla LJ/tmwul\ 1 /Jalra:wwn 
::wízoniuje l ' rroji za pries1 •;rn.l~m tylom d1·o· 
ji('(l mímo1' wkrieltíplnť na/tých .1 parrit'n.Í'mi 
pohybmi. pric'omna :nak .\trary 8/unlltulinlw 
panenst1•a sa zá1•es sfarbí ťen·eno11 1/.. l'rttou. 
.. Realizmus" roltro dm/tu si tno!tol re:i.1ér Sa· 
1·ary naozaj odpultiľ. ťo mu nt•mifo.\rtlne 1',1' · 

rk/a i istá tasr' 111/ianskej kritiky. Ldá .111 l'.~a/... 

te umeleckému 1•edeniu La Smly takéto pre· 
jm•y .. modertl05ti" l ' Sm·aryho réiii neprektí
~ali . 

V titulnej mezzosopránovej role 13/imtmd\' 
sa predswvila Kruja Lyuing. 13alwuíra Stl·ár
nil tenorista William Leu•il. je:.uifll Barrolo· 
mC'ft Ror Ste1•ens a Sebasriww Marta S:rr· 
may. spÍ!1•áťka dne.\ u: takmer bez It/am . . Po 
hudobnej stránke opem našrtulo1·al diririgenr 
marľarské!to pÓl'Odu Zoltán PeSko. Kritik 
denníka Corrirre della sera hodnotí je/10 ex!ti
l>fciu ako 1'.\'ttikajtícu. k_Í'm kritik iného denní· 
ka. ll giorno. 11•rdí. :e dirigo, ·al 1 ·eľmi :le. rak 
ako pred mkom. ked pod jeho l'edením pre
padla l ' Scale Verdiho Luim Miller. 

ANNA PODOLSKÁ, Milá no 

Aktfmym propagátorom tejto my~lienk) 

sa stal hneď po M'Ojom nástupe do funkdt 
hudobného riaditeľa (\ roku 1986) dirigtll 
Riccardo Muti. voje názory na tento drull 
propagácie umeleckej činnosti La Scaly n· 
jadrU i na nedávnej tlačm·ej konferencii. Po
riadala ju holandská firma Philips, ktorí 
ako jedna z prvých uzan·orila s La Scal01 
zmluvu. Prvou nahrá\ckou v jej produkcii sa 
stala opera Gioacchina Rossiniho \llia11 
Teli, ktorá otvorila tohtoročmi opernú se~ 
nu. Ide o inscenáciu vel' mi IÍspd nú, \ 'O \)111-

. lu\lúcom hudobnom na~tudm·aní dirigenta 
Mutiho; operu uviedol v pôvodnej podobt 
(t.j. bez škrtO\' samotného Riss inibo, ktoré
mu sa dielo zdalo priveľmi dlhé) i s balet· 
nou hudbou v štýle grand-opéra. firma Pili
ll ps nahrala J-4 predstavenia, z ktorj·eb na
pokon vybrala to nlijkvalitnej~lc. 

A NA PODOLSKA . Miláno 

Záber z ko§lckej inscenácie Mam'zelle Nltouche. S nímka O. Berd 

ho alte rna nt Peter Bárd mal sľubný vstu p, 
k torý si žiadal ďalšie výrazové prost riedky na 
rozvíjanie postavy. Alžbeta Mrázová v úlohe 
Denisy uplatnila svoje herecké skúscno~ti . 
V podani Jany Havranovej vyznela Demsa 
dievčensky svie,o. Postava by ešte mohla zís
kať prchfbe nfm detailov. čo sa však vo väčšej 
alebo menšej miere vzťahuje i na výkony 
niek torých ďalších sólistov a čle nov zboru 

(zbormajster Tibor Harakály). Ko~týmy na
vrhla Danica Hanáková. 

účasná in\Cenácia operet y Mam'zelle 'i· 
touche v Košiciach patrila na oboch premié
rach k <;tandardn)•m predstaveniam, no L hl'a
di~ka interprctilcie ponecha la prvenstvo svo
jej sestre - produ kci i z roku 1955. 
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I. hudobna JAI 
v 

v Ziari nad Hronom 
Z iniciatívy Kruhu priateľov hudby pri 

MsKS v Žiari nad Hronom sa v mesiacoch 
marec až máj uskutočnil cyklus koncertov 
pod názvom Ziarska hudobná jar. V porov
naní s mestu mi . kde podujat ia tohto typu 
majú dlhoročnú tradíciu a tomu zodpoveda
júce zázemie. situácia v Žiari nad ll ronom 
bola donedávna menej priaznivá. Sporadické 
koncerty vážnej hudby verej nosť ncrcgistro
vala ako trvalú súčasť kultúrneho života mes
ta. Temer jediným ~prostredkovateľom hod
notnej vážnej hudby boli koncerty pre Hu
dobnú mládež. ktorá pracovala pri ĽSU 
v l:iari nad Hronom. Organizovanie koncer
tov však narážalo na priestorové ťažkosti. ne
dosta točnú propagáciu a nezáujem širšej ve
rejnosti . 

Vybudovaním novej. reprezentačnej bu
dovy MsKS sa otvorili nové možnosti pre hu
dobný život v Žiari nad Hronom: v máji 1989 
vznikol Kruh priateľov hudby a svoju činnosť 
sem presunula aj Hudobná mládež. Umelec
ká agcnttrra Slovkoncert sprostredkovala pri 
!tane KPH príťaž l ivé koncerty popredných 
slovenských interp retov - (P. Michalica. 
T. Rácz. J. Zsapka. l. Szabó. Trávníčkovo 
kvarteto. Chorca an tiqua). MsKS sa postara
lo o vzornú propagáciu. Výsledkom bol rad 
poslucháčsky ttspc~ných konce rtov. o sľub
nou návštevnosťou . Vytvori la ~a i solídna 
tlcnská základ r) a KPH . 

Logickým vyústením tejto koncertnej ak ti-

vity sa stalo usporiadanie l. hudobnej jari 
v Ziari nad Hronom. V jej rámci odznelo šesť 
koncertov so špičkovými slovenskými inter
pretmi . Zahajovacf koncert patril Pozauno
vému kvartetu . ktoré sa predstavilo zaujíma
vým rcpertoärom - Practorius . Speer, Vival
di. Tcle mann . Beethoven, llidas, Dcfauc, 
Williams. Nasledoval husľový recitál Petra 
Michalicu. umelca stojaceho pri zrode KPH 
v Žiari nad Hronom. Jeho vy lúpenie zosta
vené z die l Hii ndc la. Beethovena. Weinbe r
gcra. Zeljenku . Faurého. Brahmsa. Masse
ncta a Smetanu klavírnym sprievodom To
máša Gaá l :~ sa trc tlo s vrelou odozvou. 
Umelecké majstrovstvo s(rboru Musica 
aeterna umocnené hrou na originálnych ná
strojoch z 18. sto r. obdivovalo žiarske publi
kum v dielach Vejvanovského a Vivaldiho. 
Jedným z vrcholov prehliadky bol organový 
koncert Ferdinanda Klindu. Neobvyk lý zá
ujem o koncert vyvolalo i miesto konania 
koncertu - rfmsko-katolrcky kostol na ná
mestí S. Moyzesa sa prvýkrát zmenil na kon
certnú s ieň. V slävnostncj atmosfére zazne li 
diela Vivaldiho. Zipoliho, Kucha i·a. Bacha. 
Francka. 13onneta a Boellmanna . Nevšedný 
zážitok iste podnieti organ izťr t orov k usporia
daniu ďa lš ích koncertov v týchto priestoroch. 
Vystúpe nie Slovenského komorného orches
tra pod vedením Bohdana Warchala s diela
mi Galuppiho. Bacha a Cajkovského malo 
všetky atribúty skve lého interpretačného 

Za Markou Medveckou 

Stretali sme ju v bratlslavsk)·ch uliciach 
takmer do poslednej chvíle, už ťažko cho
diacu a predsa sa nevzdá,•lijúcu. Hoci ha
tená zlým zdra\'Otným sta,·om, \'idy na~la 

v sebe silu prísť na koncert, do divadla, 
uijsf si do prírody a stretať sa s J'uďml. 
Statočná a odvážna bola po celý život- vo . 
svojej láske k rodine, nlijmä k svojim súro
dencom, k národu, k spevu, k divadlu, 
k opere S lovenského národného divadla, 
v ktorej prežila mnoho roko\'. Snáď i pre 
tieto vlastnosti - rovnako ako pre pekný, 
vyró\'llaný soprán - jej nlijväč~mi pristali 
roly slovanského repertoáru, postavy mla
dých, statočných hrdiniek: Marienky 
z Predanej nevesty, Vendulky z Hubičky, 
Katreny z Krútňa\'y; Kupavy zo Sneguroč
ky a nlijmä Jenúfy z Jej pastorkyne. Rada 
uvádzala 1-.1 plesne na§lch skladatel'ov 
a bola vždy Ich oddanou a zasvätenou in
terpretkou. 

Po odchode zo Slovenského národného 
divadla sa venovala pedagogike spevu na 
bratislavskom konzervatóriu a vychovala 
rad vynl~úcleh spevákov, z ktorých spo-, 
meňme aspoň svetoznámu koloratúru Edi
tu Grúberovú, basbarytonlstu Štefana 
Babjaka, sopranistky Alžbetu Mrázovú či 
Máriu Sch"·eighoferovú. · 

Mária Medvec.ká sa trvale zapísala do 
dejín slovenskej hudobnej kultúry. 

' J ELA KRl:MÉRYOVÁ 

Benefičný koncert 
SKO v Prievidzi 

Nestáva sa, že by sa niektorá sála 
v Prievidzi s vážnym koncertným podu
jatím naplnila do posledného miesta. 
18. júna sme však boli svedkami , že to 
je možné, keď sa pri dobrej organizácii 
predstaví umelecké te leso, ktoré vyniká 
svoj imi kva litami, pro fc io nálnym maj
strovstvom, najnáročnejšími interpre
tačnými kritériami , brilantno u techni
kou hráčov. MO Matice slovenskej sa 
podarilo získai Slovenský komorný or
chester pod vedením nár. umelca 
B. Warc h a l a 18. júna na dve koncert
né poduja tia , ktoré po 21 rokoch otvori
lí aj u nás cestu k vážnej hudbe. Nic je 
potrebné na tomto mieste hovoriť o in
terpretačných hodnotách toho to te lesa, 
ktoré je dobre známe aj na svetovom 
hudobno m fó re. Chceme sa iba zmieniť 
o úspechu a strhujúcom pôsobení na 
obecenstvo, kto ré sledovalo prcdncscné 
skladby s nebývalo u pozornosťou. Po te
šitefné bolo najmä lo, že sálu ĽŠU (býv. 
zasadačka KSS) s vyše 500 miestami na-

plni lo obcccn tvo dvakrát do poslcdnj!
ho miesta , a to na koncerte pre mládež · 
i na večernom koncerte. 

Na programe boli kladby 8 . Galup
piho : Concerto a Quatro G dur č. 22, 
G. Ro siniho: Sonáta G dur č. l , Čaj
kov kého: Scrcmída C dur op. 48 a na 
prídavok Pocm od z. Fibicha. Čo očari
lo o becenstvo, vrá tane mládeže, na 
prednese SKO? Predovšetkým sympa
tická bri lantno ť hry vedúceho 8 . War
chala prenesen á na všetkých hráčov, 

krása zvuku dosiahnutá technickou 
presnosťou, kto rá siaha hádam až na 
milimetrovú jednotnosť s l áčikových 
smykov, mimoriadna muzikcJl ita celého 
kolektívu a nic na posledno m mieste vý
berom skladieb. Obecenstvo oboch 
ko ncertov odme nilo ich vystúpenie 
dlhodobým potlesko m·. Ko ncert SKO 
18. júna bol sviatkom hudby v Prievidzi. 

E. L. 

Vystúpenie S lovenského komorného orchestra vzbudí vždy pozornosť u publika 

umenia tohto súboru. Záverečný koncert pa
tril flautové mu recitálu Miloša J urkoviča s kla
vírnym sprievodom Heleny Gáfforovej. Urne
Ice predniesol die la Bacha. Mozarta. Schu
manha, Debussyho a Moyzesa s príslovcčným 
citom pre štýl a ušľach tilý tón. Bezprostrednú 
atmosféru mala i následná beseda~ prof. Ju r
kovičorn o budtrcnosti ~lovcnského koncert
ného umenia a KPII na Slovcn~ku . 

l. hudobn(r jar v Žiari nad ll ronom môže
mc hodnotiť ako vý1namný hudobný wiato~ 

a jedi nečnú príleži t osť strc tnliť sa s pro fesio
nálnym majstrovstvom nášho slovenského 
inte rpret ačného umenia. Na margo budúcej 
dramatu rgie treba azda podotknltť. že zati aľ 
absentoval klav írny a spevácky reci tál. Dú
fajme. že sa trspcšný štart Hudobnej jari zú
ročí v rade ďalšieh krásnych stretnutí s hud
bou a splni sa aj želanie organiz{llorov. aby 
sa Hudobná jar v Ž iari nad Hronom stala no
vou. peknou tradíciou. 

EVA SIŠIAKOV Á 

OPRAVA 

V článku V. Godára SLOVENSKÁ HUDBA A SLOVENSKÁ VYDAVATEĽSKÁ 
ČINNOSŤ uverejnenom v HŽ č. 14 na st r. IO - ll došlo nedopatrením k chybnej 
montáži. Prosíme čitatel'ov , aby si príslušné pasáže textu láskavo opravili: str. IO
posledných JO riadkov 4. stipca treba zaradil' na záver článku , t. j. na koniec 
l. st fpca na str. ll. Ďakujeme za porozumenie. 

UPOZORNENIE ČITATEĽOM! 
Vzhl'adom k tomu, že ,. poslednom období sa v stánkoch P NS náš časopis iba 

zriedkam \')'Sk)1uje, doporučujeme ' 'ám jeho objednanie na domácu adresu alebo 
na Vaše pracovisko. 

Rovnako žiadame čiHttcľo,·, ktorí si časopis objednali a. zatiaľ ho nedostávajú, 
ab)' sa nám písomne prihlá'iili ,. na~cj n ·da kci i. 

HUDOBNÝ ŽIVOT 
DVOJTÝŽDENNÍK PRAVIDELNE INFORMUJE 
o hudobnom dianí na Slovensku , v Čechách a v zahranič í 
Na stránkach Hudobného života nájdete: 
e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publikácií e rozhovory 
so skladateľmi, interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi 
našej hudobnej kultúry e články venované popredným zahranič
ným osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e in· 

- formácie a recenzie o významných hudobných festivaloch a pre
hliadkach e v revue HŽ závažné publicistické a muzikologické 
materiály . 

HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového do
ručovateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie ča
sopisov, ul. Čs. armády 35, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlač
ku Kčs 3,- , ročné predplatné Kčs 78,- . 

Q r•'"' Evtd e~čné lislo pred~l&t lre la 
!ô==•·-1::~-------- - plattte ra .sú ~treden~ no lnkÍ\sa: 

HUĎOBN' 
!IVOT 

Meno e pnezvolko 

uhc:e 

.. · .... ... ... ..... . .. . . . . 

tos lo posch . . . .. .. . . • islo bvtu . ....... .......• . . 

PSt:!.._ -'---'-1 -L.I__..I _J poste-
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08ZOR. n p. 

obchodne 
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tnopiiOV 
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Frankfurt nad Mohanom patrí k mestám 
s naj bohatšou výstavnickou tradíciou vo sve
te, je najstarším nemeckým ve ľtržn ým cc~
trom - cisár Fridrich ll. udeli l mu trhové pri
vilégiá už pred 750 rokmi . Svoje výsostné p~
stavenie obchodného centra mu umožiíujc 
výhodná zemepisná poloha i skutočnosť. ž.c 
Frankfurt je dnes obrovskou dopravnou kri 
žovatkou: má najväčšie letisko v Európe 
i jednu z najväčších železničných staníc. 
V súčasnosti poskytuje veľtržná spoločnosť 
Messe Frankfurt až 400 000 m2 výstavnej plo
chy v desiatich halách i na otvorenom prie
stranstve, 42 konferenčných miestností. 
169 kancelárií. ale aj 27 reštaurácií pre vyše 
päťtisíc návštevníkov a cez celý areál sa vy
núci via Mobile- pohyblivý chodník. 

Samostatný hudobný ve ľtrh sa odčlenil 
z jarných ve ľtrhov v roku 1980. Jeho tohto
ročný, ll. ročník priniesol aj niekoľko novi
niek. Po prvýkrát prebiehal počas šiestich 
dní. pričom prvé tri dni boli vyhradené len 
pre odborníkov. 'Na frankfurtskej Musik mes
se '90 sa prezentovalo vyše tisíc vystavovate
ľov z 37 štátov sveta . Najviičšic zastúpenie 
mali výrobcovia a obchodníci z Veľkej Britá
nie. USA , Francúzska. Talianska . $panici
ska a Holandska . Našu kraj inu reprezentova
la firma Amati Kraslice . Supraphon. Kovo 
export-import Praha . a Musicexport Cesko
slovcnské hudobné nástroje Praha. Pre veľký 
záujem vystavovateľov pribudla k pôvodným 

Pôvabné francúzske mesto Tours. ležiace 
na rieke Loire, hostilo počas turlčnych sviat
kov 22 európskych speváckych zborov. ktoré 
sa 2.- 3. júna 1990 zúčastnili na 19. ročníku 
zborovej súťaže Florilege vocal. 

Podujatie v Tours je známe širokou pale
tou súťažných možností pre amatérske telesá 
rôznych zoskupení: zahrňuje miešané, muž
ské , ženské a komorné súbory. Medzi tohto
ročnými zborovými telesami boli tri z CSFR: 
bratislavská Lúčnica. vysokoškolský spevác
ky zbor Pedagogickej fakulty z Banskej Bys
trice Mladosť a ženský zbor Jozefa Suka 
z Bendova. 

Súťaž otvárali v tourskom divadle miešané 
zbory s deviatimi účastníkmi , medzi nimi aj 
naš.a Lúčnica. Co zbor - to osobitosť . veľká 
kultivovanosť , a dôkladná priprava na nároč
né vystúpenie. Výrazne sa uviedol najmä 
Zbor Konzervatória z Vilniusu. Chor Jubila

·tc z Helsínk . Colegium musicum z bulharské
ho Chaskova. poľsk ý akademický zbor z 0 1-
štýna a Lúčnica. Nášmu súboru pod umelec
kým vedením Petra Hradila nechýbal brilant
ný vokálny prejav. istota . emocionalita (Ver
diho Avc Mária) a ľahkosť v zdolávaní tech
nických úskalí (Hrušovského Rytmus). 
V programe z tvorby 19. a 20. storočia dala 
Lúčnica prednosť domácej tvorbe (Doman
ský. Halma . Ferenczy) a svoje vystúpenie de
korovala slovenským krojovaným odevom 
spevákov s decentným, choreograficky cftc-

dvom ešte tret ia hala . v ktorej sa na ploche 
9 000 m~ sústredili domáci i zahraničn í výrob
covia klávesových nást rojov a organov. Ďal
šia hala tradične poskytla priestor rozmani 
tým hudobným výrobkom od hudobných ná
strojov. cez gramofónové firmy a vydavateľ
stvá. V poslednej hale bola sústredená elek
tronika - zvuková. audiovizuálna a svetelná 
technika. ako aj elektronické hudobné ná
stroje. Počas celého veľtrhu prebiehali na 
štyroch hudobných scénach početné hudobné 
produkcie najrozmanitejšieho zamerania . od 
koncertov vážnej hudby. dychovky. džezu . 
country až po africký folklór. Súčasiou Mu
sikmcssc boli aj rôzne workshopy a seminá
re. ohromujúce taktiež svojou rozmcrnosiou 
- kvantitatívnou ( 160 podujat í) i tematickou 
- od používania mikrofónov. komputerov. 
stavby a údržby nástrojov. cez problematiku 
interpretácie na rôznych nástrojoch až po hu
dobný .. biznis". 

Nemožno nespomenúť aj 22. nemecký dže
zový festival. ktorý prebiehal priamo vo vý
stavnom areáli . v kongresovej hale. Tým 
skôr. že t ohtoročným držiteľom frankfurt
skej hudobnej ceny sa stal svetoznámy dže
zový klavirista Chick Corea (USA) . Vyzna
me nanie mu v predvečer otvorenia veľtrhu 
na slávnostnom koncerte odovzdal starosta 
mesta pán Volker Hauff. Nadácia frankfurt
skej hudobnej ceny bola zal~žcmí .. aby vý
znamnou mierou podporila úlohu hudby ako 
nenahradite ľného média na emocionálne vy
rovnanie v našom racionälno-matcrialistic
kom svete." Udeľuje sa nielen skladateľom 
a interpretom. ale aj osobnostiam z oblasti 
hudobnej vedy a pedagogiky. Chick Corca je 
už deviatym držiteľom tejto ceny. jeho pred
chodcami sú naprík lad huslista G idon Kre· 
mer. klavirista Alfred Brcndcl. muzikológ 
Carl Dahlhaus. trúbkär Ludwig Gi.itt lcr 
a džezový pozauniMa Albert Mangclsdorff. 
Okrem mesta Frankfurt sa na cene. každo
ročne dotovanej sumou 25 tisíc DM podieľa 

aj Zviiz nemeckých výrobcov hudobných nä
strojov a spoločnmť Mc~~e Frankfurt . Od 
budúceho roku ~a na ve ľtrhu po prvýkrát 
udeli cena aj za najlepší nemecký hudobný 
nästroj . ktorú za loži lo mini~tcNvo ho\po
dár~tva SR . 

Hudobný veľtrh má vo svete v)•znamnú po
zíciu a to nie len u odborníkov. ale aj u zo'lu
jcmcov o hudbu . o čom svedč í i stále stúpajú
ca návštevnost': celkove nav~tívilo veľtrh 
62 tisíc návštevníkov. pričom len poča~ ví
kendu. kedy sa otvorili brány pre v~c tkých 
záujemcov. za registrova li pri pokladniciach 

Neobyčajná slávnosť 

h••dby 
n5•m rozmiestnením zboru v Halmovcj Miku
leckcj dedine. V näročncj konkurencii litov
ského a fínskeho spcväckcho zboru . ktorý 
udivoval ľahkým vokälom. miikkým - pri 
zbore z Litvy až zamatovým kantabilným tó
nom so širokou dynamickou škálou a tempe
ramentným kultivovaným prednesom - boli 
Lúčničiari silným súperom. Udelené tretie 
miesto v konečnom poradí v s(ll'aži mieša
ných zborov (pri mimoriadne vysokých näro
koch medzinárodnej poroty. kde CSFR za
stupoval Pavel Ki.ihn z Prahy bolo spravodli
vým ocenením interpre tačn ého prejavu Lllč

nice. Pritom len rôzne názory na interpre
t ačné nuansy vo farbe a intenzite vokálu roz
hodli o poradí. a nic ve ľká kvali tatívna dife
rencia od víťazov. apokon dok ladom toho 
je aj umiestnenie na tretej pri ečke spolu s vy
nikajúcimi Bulharmi z Chaskova. 

V kategórii .. zborov rovnakých hlasov" nás 

reprezentoval žcn~ký zhor Mladosť z Banskej 
Bystrice s dirigentom Milanom Pazúrikom . 
Jeho účast' znamenala najmii overenie si 
vlastn ých kvalít na takomto významnom eu
rópskom zborovom pódiu. získanie sk(l~c
ností a poznanie s (lčasného tre ndu v zboro
vej interpretácii . hoci súbor sa prezentoval aj 
zodpovednou prípravou. jeho vy~ttípc nie vy
znelo dôstojne . s akcentom na tvo rbe na~ich 
skladate ľov (E . Suchot) . Zd. Lukäš). Z tejto 
kategórie (bolo v nej dcsai zborov) pri neu
delení l . ceny i víiaz~tvo odniesli bulhar~ký 
ženský zhor Collegium musicum z Chaskova 
(2. miesto) a muž,ký zbor Chonlle gaudea
mus z Rigy (3. mie~IO). 

Súčasťou medzinárodnej Lborovej ~úťaže 
bola národmí súťaž francúzskych ~peváckych 
zborov. v ktorej Lvfťazi l i Madriga li~ l i z Bor
deaux. čo pre nich 7árovc1í zname nalo úča\ť 

na medzinárodnej tourskej ~úta'i v kategórii 

, 
Oda na radosť 

hudhv (Tommis. Piirt ... ). My sme na 'vnj ich štyrm:h konccr· 
toch (z toho dve nedeľné matiné v kostoloch) tiež zoíali pot lc~
"~ i nadšené výkriky. ajviac sa päčili úpravy slovcn~l-.ých lu-

alebo 

zážitky z festivalu 
zborového spevu 

až trid\aťti~íc osôb. Mcdzinärodný hudobn) 
veľtrh vo Frankfurte bol jed inečnou prílcž1· 
to~ťou na prezent:íciu. nadvia7anic kontak· 
lov. spomúvanic a poučen ie. Využili 10 
v plnej miere zástu pcovia zah raničného ob
chodu DR - napríklad veľký úspech zazn<l· 
menali pri dohodnutí partncr~tva medzi l)· 

robcami klavírov lip, kcj firmy Bliithncr a fir· 
my Bechstein zo Západného Berlína. Lial. 
na~i rcprc7cntanti ponúkaná príležito~t P\} 
dobným ~pôsohom nctúročili . 

Z ZANA KRA.JČIOVA 

komorných zborov. Kvalitnou interpretáciou 
si v nej vybojoval i druhú cenu . prvú získal 
zbor Pro mu~ica z Budapd ti . 

Každým rokom ~a v Tour' vypi\uje aj skla· 
dateľskä súiaž- v ro ku 1985 bol víťazom nál 
Peter Cón ~o skladbou Prima ve rc. v minu· 
lom roku Antonín Tučapský. Víťazné sklad· 
hy sa dostávajú do repertoárov zborov v ďal· 
ších ročníkoch . 

ajviac ocenení z Florilcge vocul 1990 \1 

od niesol miešaný zbor z Vilniu~u . ktorý ok· 
rem spomínanej prvej ceny vo svojej kategó· 
rii získal tiež prvú cenu v kategórii voľného 
programu: spolu \O zborom L llcl~ínk (diri· 
gcntka Astrid Ri~ka ) a komorným zborom 
z Budapešti (s dirigentkou Évou Kollár) si 
odniesol aj Cenu francúz kcho Minis1crs11a 
kultúry a Veľkú cenu mesta Tour~. V}nika· 
júcemu zboru a jeho ~ympatickcmu dirigcn· 
tovi Ccslovasoci Radziunasovi pri prebcram 
ocenení celé auditórium aplaudovalo .. Euro· 
pa. Europa!" Obrazom .. Európy v malom
sa turíčny pondelok (4. 6.) stalo Place Plu· 
mcreau . kde na dopoludňajšom rozlúčkl} 
vom koncerte uvádza li všetky túčastncne 

zbory svoje .. koncertné bonbóniky". Útulne 
námestie v strede mc\la hýrilo pe\lrolmcb
nými krojmi veľkej e uróp~kcj ~pcv;íckcj ro
diny. Festival v Tours bo la ncohyčaj n ;í shh
nosi hudby so spoločensky nekonvenčnou a 
priatc ľskou atmosférou. 

EVA MICHALO\'A 

Do Rotenburgu - severonemcckého m~stcč~a s krásno~ at
mosfé rou, vytváranou harmonickou archllckturou a okolitou 
prírodou - sa v čase od l. - IO. júna t. r. zo všetkých kút?v. Eu
rópy (tentoraz po prvýkrát aj z .. v.ýcho.dného bl.oku") z 1š~1 . vc
self mladi ľudia , aby si spolu zasp1evali . vymemli Sl navz.tjom 
skúsenosti (i noty). ale sa i zabavili a zatancovali - a to na 
VI. Medzinárodnom festivale mládežnfckych zborov. 

. dových piesní (Suchoň . Cikker. Zcmanovský) a zhorov0 
skladby súčasných slovenských sk ladateľov ( Hrušov~ký ) . Pní
cu dirigentov ostatných zborov sme okrem ich vystúpení mali 
možnos i spoznať i na spoločných ntnných - tiež ne trad ičn ých 
hla, ových rozcvičkách . Záverečný koncert pripravi li v~ctl-.y 
zúčastnené zbory. jednotlivé skladby interpretovalo 'poločne 
vždy ni ekoľko súborov. Po veľkolepej a cappella omši Gilcsa 
Swayna Missa Tiburtina (dir . Michael Brewer. V. Britänia) 
a trochu zdfhavých konvenčných úpravách scvcroncmeckých 
ľudových piesní od Rolfa Lukowského (dir. Friedrich Krcll . 
NDR) zaznela efektná skladba Modlit ba k Platcrovi (somárik . 
patrón detí) od špan ielskeho sklada teľa Cirstóbala ll alftera . 
Na tomto projekte náš súbor pracoval spolu so španielskym 
a miestnym miešaným a detským zborom . ~úborom tobcových 
Oáut . bicích nästrojov a dvanásťročnou recitätorkou - hlavnou 
hovorenou úlohou, pod vedením Francúza Guy Mancvcaun . 
ktorý nás svojím prístupom k dielu a k účinkuj tkim a cibrcním 
detailov. nauči l celkom po novom cítiť . hľadiei na 'účasnú 
hudbu. 

e Začiatkom júna usporiadali Viedenskí filharmon~ 
ci medziná rodné sympózium na tému Zvuk a sklad• 
tel', na ktorom sa rid ili o. i. problémy špccifickosli 
a identity symfonických orchestrov. Súčasťou S)mpó. 
zia boli aj špeciálne zvukové analýzy a účasť na nahrí
vaní Viedenských filharmonikov s dirigentom G. Sol
t im. 

'e Výsledky Medziná rodnej tribúny skladateľov 1998: 
Vybrané dielo- EDITH CANAT DE CHIZV, Francúz. 
sko (Yell) 
Doporučené diela: A. Hillborg, Švédsko (Himmelsme
kanik), J . Kaipainen, Fínsko (frio UJ), S. MacKey, 
USA (lndigenous Instruments), J . MacKillan, Veľkí 
Británia (fryst), B. Mernier, Belgicko (Artifices), 
L. Naon, Argentína (fan o dcl desamparo), A. Re~ 
mann, SRN (Sieben Fragmente fiir Orchester), L. Sary, 
MR (Magnificat), M. Stachovski, Poľsko (ID-E Qu• 
tor a cordes), B. T riimpy, Švajčiarko (Polyptychon), 
R. Wallin, Nórsko (fimpani Concerto). 

Našu federáciu sme reprezentovali my - .. Echári" s Ondrc· 
jom Sarayom za dirigentským pultom a cí~ili sme sa prc!av~-~ 
nou dôverou nesmierne poctení. Samozrejme, ako .. maličk 1 
a neskúsení (v tej to oblasti : pretože tu išlo najmii o súčasnú 
hudbu) , sme zažili niekoľko pozitívnych šokov. Okre m dvoch 
vlastivedných výletov do blízkych Brém .a do H.amburgu . ktor~ 
sme stihli absolvovať za dve popoludma. boli sme svedkami 
fantastických koncertov. Najprv nám nedal spať ~védsky .zbor 
Am and ktorého aktéri profesionálne prezentovali spev. dtvad
lo , próz'u, poéziu, choreografiu i scénický ~csi~n ( i ~špirované 
haitskou mytológiou) s dôrazom na dramaucku kvalitu hud?Y· 
postavcnú na experimente s ľudským hlasom. Pre nás.vše~k.ych 
to bol úplne pr<ý dotyk s hudbou tohto druhu. O ďalšt~ zaž1tky 
sa postarali zbory z Kórska a Anglicka, ktoré na svo_JtC~ kon
certoch s úžasnou citlivosťou a schopnosťou farebnej diferen
ciácie predviedli skladby rôznych žánrov. Najúsp~šnejšie boli 
spirituály a, prirodzene , moderné kompoztctc . Zbo~ 
z Tallinu nás prekvapil bohatosťou a čarovnosťou estónskej 

Zlatým klincom programu bol spoločný projekt - lmprovi
z{tcia (Kor pa Ge hôr - Zbor cez ucho). na ktorom sa Lúčastnilo 
desať speväkov z každého zboru . Svédsky dirigent Gunnar 
Eriksson nás nauči l melodické a rytmické modely. ktoré sme 
na dirigentov impulz rôznymi spôsobmi variovali a kombino
vali ; mali sme však možnosť- v súlade s ostatnými - priniesi aj 
vlastné nápady. Fantastická osobnost' pána Eriks~ona. vô ľa . 
napätie , nadšenie a radosť nás úplne pritiahla k dielu - počas 
spievania sme boli obyvateľmi iného sveta. akoby v tranze ... 
Na záver sme sa rozt rúsili po sá le , a priam vesmírnym zvukom 
zneli národné piesne. ktoré sa vzájomne prelínali. aby sa na-
koniec 'pretavili do Beethovenovej Ódy na radosť . t 

ASTRID RAJTEROV Á 

V kategórii do 30 rokov: 
Vybran~ dielo - BENOIT MERNIER, Belgicko (Artlfl· 
ecs) 
Doporučené diela: S. Goto, J aponsko (Catalysitica), 
Th. Pecou, Francúzsko (Stabat Mater). 

Za ČSFR oboslal tribúnu len pražský rozhlas 
(M. S molka: Music sweet music). 



J .. Pazdera: Ide mi predovšetkým o aspekt zrozumiteľnosti 
Huslista Jinditch Pazdera (1954) je absolventom Konzervatória v Žiline (prof. 

8. Urban), V~MU (prof. T. Gašparek) a post1f8duálneho štúdia na moskovskom 
konzervatóriu v triede Leonida Kogana; trojnásobný víťaz Kocianovej súť ale v ús
tí nad Orlicí, laureát medzinárodnej rozhlasovej súťaže Concertino Praga a m~ 
dzinárodnej súť ale Pražská jar. Popri pedagogickom pôsobení na bratislavskom 
Konzervatóriu je výrazne činný ako sólista: koncertuje na samostatných recitá
loch, spolupracuje s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrami, realizu
je početné nahrávky pre náš rozhlas a televíziu, ale i pre viaceré zahraničné roz
hlasové a televízne stanice. Jeho repertoár zahtňa husfovú koncertnú literatúru 
od obdobia klasicizmu al po súčasnosť, v oblasti komornej hudby je rozšírený 
o oblasť barokovej hudby. Všestrannosť záujmov J. Pazderu sa prejavuje v jeho 
aktívnej účasti na formovaní našej hudobnej kultúry, ako o tom napokon svedčí 
aj uvedený rozhovor. 

Akosi prirodzene sme začali hovoriť o pub· 
likovanf (možno aj preto , že som sama ostala 
dlžná pozitívny dojem po jednom ,Jesennom" 
nedeľnom dopoludní v bratislavskom Mirba· 
chovom paláci). S tým súvis i otázka "propa · 
gácle" počinov interpretov, ale aj problém 
~idej publicity interpretačných otázok ako ta
kých v samostatných odborných úva hách, 
prostredníctvom preklado,•ých prác zahra
ničných autorov .. . 

- O tázku publikovania o hlasov na pnícu 
interpre ta pokladám za veľmi dôležitú: ide 
o kritický názor- pre interpre ta veľmi dôleži
tý ako konfrontácia s iným n:'tLorom , ďalej je 
to svedectvo od borného záujmu . a le aj súčasť 
pro pagácie jeho aktívnej činnost i na pat rič
nej odbornej úrovni . ktorá je Lasa dô ležitá 
(napr. v rámci Slovenska) pre u~poriadatcfov 
koncertného života. Môj postoj k jej ú rovni? 
- Je dosť kritický: napr. vlani. kedy som hra l 
v Bratislave so SOCR Sost akovičov l . hus ľo
vý koncert a absolvoval viaceré recitá ly 
v Bratislave, nevyšla v odbornom časopise 
ani jedna recenzia. Po riadatc lia koncertné ho 
života na Slovensku sa ma možno aj právom 
pýtajú, č i vóbec koncertuj em ... Myslfm si. že 
napredovanie interpreta. aspoň jeho osobné 
premiéry závažných d iel nástrojovej lite ratú
ry, by mohli stáť odbornému časopisu za 
zmienku . V umeleckom životopise je to často 
dôležitý krok. 

Úalšou kapito lou , týkajúcou sa publicisti
ky, je o tázka od bornej li teratúry z inte rpre
tačnej oblasti : dej ín inte rpretačného umenia. 

·problé mov dobových interpretácií . ale aj o b
lasti súčasného interpretačného ume nia. o tá
zok stavu poznania v oblasti vnímania hud
by, či interpretačnej psycho lógie. Tieto o b
lasti sú pome rne široko rozvinuté v prácach 
zahraničných autorov- no u nás (v preklado
vých prácach), ži aľ. málo zná me. 
Čo z takejto literatúry u nás, podľa vás, 

najviac absentuje? 
- Snáď 9 rokov leží v O PUSe pre ložená 

kniha G rigorija Micha iloviča Kogana Pred 
bránou majstrovstva. Je to vlastne úvod do 
interpretačnej p ychológic, napísa ný ne
smierne pútavým štýlom a predstavuje akýsi 
.. katechizmus·• interpretačného ume nia -
nielen hudobného, ale aj hereckého. Ide naj
mä o tvorivosi. kreativitu v širšieh súvislos
tiach - č i už hudobníka . maliara, spisovateľa, 
ale aj povedzme konštruktéra, vedca, atď. 

Dotýka sa teda vlastne inte rpretačných pred
pokladov ľudskej kreativity. Z tohto hľadis
ka by bola cenná niele n pre hudobníkov. 
(Strati ac nádej. že táto kniha bude vyda ná 
v OPUSe. dosiahli sme aspot) jej za radenie 
do edičných plánov VSMU, kde v najbližšom 
čase vyjde vo forme skript.) 

To je len jeden príklad z obrovské ho 
množstva zah ran ičných publikácii. spome
niem ešte knižne vydané prednášky L. Be rn
steina. týkaj úce sa psycho lógie inte rpre tácie; 
ďalšími zaujímavými titulmi by mohli byť 
napr. diela obsahujúce fundované názory na 
interpre táciu starej hudby- počnúc Wa ndou 
Landowskou , končiac dnešnými auto ritami 
ako Harnoncourt i ďalší. .. Spomlnam si, že 
keď v 60-tych rokoch u nás vyšla Nejgauzova 
Poetika klavíra. ako veľa znamenala pre na
šu generáciu . Dnes už jestvuje veľa ďalšieh 
vynikaj(Jcich kníh. auto ri kto rých nadväzujú 
na Ncjgauza resp. idú ďalej . Tie isté otázky 
osvetľujú z iných pozlcií a pohľadov- čo je 
nielen zaujímavé, ale aj dôleži té. V tomto 
mcrc nám najviac chýba konfrontácia. Iste

te. vy~ic l u nás aj Martinsscn. Hoci nasto ľuje 
otázky z pohľadu klaviristu . majú širšiu plat
nosť . No je to všetko málo. 

l'rečo pokladáte za také dôležité publikoval' 
šir~ie súvislosti otázok interpretácie? 

- Skutoénosi. že u nás chýba literatúra. či 
uí pre interpre tov alebo o inte rpretoch . evo
kuje . žiar. dosi rozšírenú predstavu . že inter
pre tačné ume nie je žive lnou oblasťou . že sa 
,. nej pohybujú ľudia. kto rí fo rmuj ú .. akési" 
tónové ~truktúry na zák lade .. a kýchsi" intuí
cií. naturalizmov. Isteže to nic je pravda -
ide o rozsiahlu odbornú problematiku , kto rú 
mu~í inte rpret zvládnui. 

Vaše myslenie " v súvislostiach" mi pripo
mína ďalšieh inštrumentalistov, ktorí mali 
v 70-tych rokoch príležitost' študoval' na j ed
nej z medzinárodne vysoko uznávaných škôl
na Čajkovského konzervatóriu v Moskve. 
S tým, myslím, súvisi i vaše ďalšie zameranie 
(popri interpretačnom) - pedagogické, po
čnúc prácou s malými defmi.. . 

- Pódium bo lo u mňa vŽdy na prvom mies
te. Co sa týka mojej pedagogicke j práce. v is
tom zmysle som žia rlil na jej v1ičš l ohlas (asi 
ju reprezentujú výsledka mi samotn! žiaci) . 
O bc pôsobnosti však spo lu s(Jvisia: viem. že 
sa je treba stále učiť , a aj keď to vyznie pa ra
doxne, veľmi vera sa dokážem nauči i od svo· 
jich žiakov. Moje súbežné inte rpretačné 
a pedagogické pôsobenie po skončen i ~ t údií 
pramc nilo zo snahy vychovat' si .. vlastný do
rast". Aby som na vyššom stupn i nemusel 
mc nit' výsledky prípravy iných, ale mohol 
plynule pokračovať na vlastn ých základoch. 

Vaše pedagogické krédo .. ? 
- Existuje veľa krásnych myšlie nok a hu

manistických posolstiev. kto ré vyslovili veľk í 

pedagógovia : či už profesor Suzuki o výcho
ve tale ntu , o tom. že každý jedinec je 'chop
ný obrovského rozvoja, či o tom. a ká k r;ísna 
je po lupráca medzi pedagógom . rodinou 
a dieťaťom . .. Ja sa snažím propagovať ideu 
spo lupráce a vzájomnej pomoci: v llni i učiteľ 
- žia k; rodič - učiteľ; rodič - dicia. T ieto 
hybné sily výchovného procesu nic sú u nás 
ešte docene né . Priveľký dôraz kladieme na 
sú ťaživosť a konkure nciu . Sú to silné motívy 
- nepodceňujem ich. ani neodmieta m, ale ak 
sú pre ferované jednostranne, móžu pôsobiť 
negatívne. (Nie je urči te bez zauj ímavosti , že 
napr. Suzukiho ško la, kto rá vychováva pro
fesionálov. veľký počet milovníkov hudby 
a vynikajúce výsledky dosiahla aj v začlene ní 
euró pskej hudby do výchovy desiatok tis ícov 
japonských deti , nijaké súťaže neorganizuj e 
a stavia na vzájomnej pomoci a spolupráci ... ) 
Mysllm . že cieľom hudobné ho ško lstva by 
ne ma la byť súťaž zdatných jed incov. ktorých 
bude napokon vždy len obmedzený počet , 
ale aj šf rc nic lásky k hudbe. výchova budúce
ho koncertného publika. 

Viesť žiaka k samostatnosti a k tvo rivosti
to je ďalš ia stránka pedagogickej práce, kto
rej nepocho pe nie môže de ti stresovať. Žiaľ , 
často sme svedkami toho. že deti sú zbytočne 

ponechané samé na seba v pro blé moch . kto
ré ne môžu samé zvládnuť, resp . ktoré už boli 
dávno vyriešené . 

Vy sám ste nikdy netúžili napr. z konfron
tačných dôvodov študovať aj na iných zahra
ničných školách, konzultoval' s inými inter
pretačnými osobnosťami? 

- Ako by nic. Sám som v tom prejavil ne
ma lú iniciat ívu ; osobne som sa skonta ktoval 
s re kto rom viedenske j Hochschule, dostal 
som súhlas konzultovať u pedagógov tejto 
ško ly. ale po tom , čo som po trinástich mesia
coch dostal zamietavú odpoveď nazrieť do 
iných škô l v Euró pe či zámorí som sa už ani 
nepokúšal o ficiá lne real izovať ... 

No Julliard School v USA ste napokon 
predsa len navštlvili. 

- Áno. ale išlo o úplne iné oko lnosti i sú
vislosti. V roku 1986 som sa sám cho pil ini
ciatlvy a na vlastné ná klady som si zho tovil 
hudobné kazety a propagačné mate riály. kto 
ré som rozosla l na rôzne adresy- uverejňo

vané v ad resá roch hudobných agent úr alebo 
v časopisoch , v kto rých inze ruj ú agentúry, 
ale aj priamo hudobné .telesá. Výsledkom 
bola ponuka dirigenta a umeleckého vedúce
ho švajčiarskeho komorné ho o rchestra Mas
te rplaycrs na post sólistu a prvého hráča tele
sa pre zájazd do USA . Išlo o jednomesačný 

zájazd s 22 koncertmi ·v USA a nie koľkým i 
predchádzajúcimi v SRN. O rcheste r pozostá
val takme r výlučne z pozvaných hráčov z cc
lej Európy - mal som tak možnosť hrať spo
ločne napr. s býva lým koncertným majstrom 
viede nských fi lharmonikov, dnes koncertným 
maj st rom ko línske ho rozhlasového o rchcst ra , 
s p rimáriom Záhrebského kvarteta. ale 
aj ďalšími skutočne vynikajúcimi muzika nt
mi . Podnetnou bola táto práca aj z umelecké
ho hľadiska: týždeň sme ma li na pdpravu 
dvoch koncertných progra mov - klasicistic
kého a ba rokového. vrátane obmie n. Inte r
pretačné poňat ie diel bolo ovplyvne né diri
gentovým poznanlm vkusu ame rické ho pub
lika (v USA koncertoval už vyše 20 rokov). 
Išlo o isté odlišnosti v porovnaní s inte rpretá
ciou a vnímaním te jto hudo bnej lite ratúry 
u nás (tempá. farebnosť. frázova nic. použí
vanie smykov). Hrali sme prevažne pred vy
predanými álami . precestovali sme Spojené 
štáty od Východného pobrežia po Západ
né ... hrali sme v New Yo rku , Washingtone . 
Ph iladelphi i. San Franciscu , Los Ange les -
i v ďa lšieh mestách. No a vo chvíľach voľna 

som navštívil i Jull iard School. .. 

O kréde pedagóga sme hovorili. Môžem sa 
opýtal' na krédo interpreta? 

- Je veľmi ťažk é sformulovai niečo. čo by 
v dostatočnej mie re vyjadrilo in terprctovu fi 
lozofiu . je ho vnúto rné túžby a predstavy, 
s kto rými pristupuje k inte rpretácii die l. naj
mä ak ide o repe rtoár s ia haj úci .. od Vivaldi
ho k Lutoslawskému". - Ide o vysti hn utie 
dostatočnej obsahovej š írky. o vylúče nie jed
nostranného pochopenia povcdaného, ale aj 
o dczintc rprctáciu ... Ide mi predovšetkým 
o aspekt zrozumiteľnost i interpretácie: jej re
liéf nosti i dostatočnej výrazovej pôsobnosti . 
aby odráža la prostredie v kto ro m žijem . Pri
púšťam dokonca možnosť inak fo rmu lovai 
svoj i nte rpretačný výraz tam. kde ide o publi
kum s malými poslucháčskymi skúsenosťami 
a inak v prostredí stáročnej trad ície koncer
tov.- Je mi však jasné , že poslucháč ke skú
senosti nemusia byi vždy rozhoduj úce . Aj 
nczasvii tcné publikum dokáže .. šiestym zmys
lom" vytušiť mimoriadnosť si tuácie, keď sa 
stre tne s .. posvätnou" intc rprctítciou. In te r
pre t teda môže formulovať svoj zámer ta k 
a lebo inak. rozhoduj(tcc je, či do '' vloží celú 
svoju osobnosť. vráta ne takých polôh. a ko 
.. tvorivé vytrže nie'·. 

Pri výbere repertoá ru rozmýšľate, kde mô
žete hraf Dvoráka, a kde zasa Bacha či Luto· 
slawského? 

- Práve ta kto nechcem pon ímať svoju in
te rpretáciu: mojou ambíciou je všade zahrať 
Bacha i Lutoslawské ho, no ta k, aby ich pub
likum pocho pi lo. Myslím , že pri dobrej inter
pretáci i a dobrých podmienkach ( t. j. vhod
nej sále s dobrou akustikou a dobrým klaví
rom) a p ri aspo t) troche (dobrej) popula ri
zácie to je možné. Hovorím to na zákl ade 
1 9-ročnej prak tickej skúsenost i. 

Váš odborný hudobný záujem siaha do via
cerých oblasti: na j a nuárovom mimoriadnom 
zjazde ZSSKU ste napr. pripomenuli otázku 
Státnej zbierky hudobných nástrojov, ktorá 
už existuje, ale ešte nespfňa svoje poslanie, 
t. j. zapožič iavanie nástroj ov mladým inter
pretom. Čo vás k tomu viedlo? 

- Dlhoročný záujem o takýto d ruh štá tnej 
pomoci tale ntom . ale aj sledovanie situácie. 
kedy sa po rokoch volania takáto zbierka vy
tvorila , no stále nevedela vojsť do praxe. 
Hnevá ma naša nepružnosť : nielen v zahrani
čí , ale i v Cech ách plnia štátne zbierky histo
rických nástrojov (isteže. po náležitých rc
konštrukčných prácach) svoj u primá rnu fun
kciu. teda i n terpretačnú (ide tu aj o humanit
nú pomoc najmä talentovaným mladým in
terpretom . pre kto rých je cena kva litne zne
júceho násrtoja často neprekonateľnou ba
riérou). Aj keď sa tot iž povráva. že nic vše t
ky nástroje v terajšej zbierke SNM sú .. prc
vádzkyschopné". už len z pe rcenta pravdepo
dobnosti neve rím . že by po patričnej údržbe, 
po re konštrukcii nebolo možné hra ť ani na 
jednom. Hoci možno nemáme ta lianske ale
bo francúzske nástroje. sú tam predsa stovky 
.. wcrkov"- ako som videl v kata lógu - tých 
naj lepš ích majstrov našej provenie ncie. Ide 
o husle Strnadove. všetkých Homolkovcov ... 
A le som o pt imista. Práve na spomínanom 
zjazde odznel sľu b min isterstva kultúry o fi . 
nančncj do tácii. kto rá umožní zri adiť spoml-

na nú zbierku do takej miery. aby aspoň vy
brané nástroje plnil i svoje pr imárne určenie. 
Mnoh! na to čakáme dlhé roky, mnohým ta k 
prešie l i život. 

Mimochodom - ako ste si vy riešili otázku 
nástroja? 

- V zásade sú dve možnosti: k(tpa alebo 
požičanic . Vyskúšal som obc. o vždy je 
otvore nou o tázka kvality. pretože sme st{llc 
svedkami veľkého odlivu kvalitných nástro
jov do ekonomicky ilných krajín. Ľudia , 
ktorí ~a týmito obchodmi zaobcnljlt, ~a tým 
dnes ani ne taj a. 

Slrka vašich zá ujmov je využívaná v rôz
nych výboroch či poradných orgá noch niekto
rých inštit(Jcif . Na1>osledy ste boli prizvaný za 
člena expertnej komisie MSMTV pre otázky 
hudobnej výchovy. My lite si, alebo veríte, že 
sa jej pričinením môže niečo zmenil' v oblasti 
umeleckého školstva, alebo v postavení ume
nia vo vzdelá vacom procese ako takom? 

- Bol som vlastne č l enom dvoch takýchto 
expe rtných komisií - pre o tázky umeleckého 
ško lstva a pre otázky výchovy tale ntu . Vý
sledkom práce Komisie pre umelecké ško l
stvo bol vznik éric dokumentov. z ktorých 
kľ(tčový- z pera Romana Bergera - uverej
ňuje Hudobný život. Tieto dokumen ty boli 
výsledkom spoločnej práce členov komisie. 
Ja osobne som vypracoval tri state. v ktotých 
som sa vyjadri l k problémom podľa tm)a naj
pá lčivejším . Ak mám hovori ť o efekte pr:lcc 
týchto komisií. myslím, že dôležité je už to, 
že o ficiá lne mali možnosi vyslovi!' svoje názo
ry odborníci. i takí . ktorí v predošlých ro
koch z rôznych dôvodov pôsobili mimo rám
ca oficiálnych inštitúcií. 

Expertné ko misie nic s(t samozrej me vý
konnými orgánmi . St arost l ivo~ť o prenesenie 
pozit lvnych podnetov do života je (okrem 
členov týchto komisií) zálcžitosiou iných or
gánov. Ich časť sa už začína konštituoval'. tiež 
na zák lade doporučen ia expertných skupín . 
T ieto napr. žiadali. aby sa časť správy škô l 
presunula na samotných učiteľov. Dnes vzni
kaj ú celoslovenské a rcgionälnc umelecké ra
dy učit eľov umeleckých škô l. Žiadali sme po
silnenie kompetencie riaditeľov. aby aj oni 
mali možno~ť čias točne zasahova i do profilu 
ško ly. l to sa začlna umožJ)ovať. Konštatova
li sme obrovské nedostatky vo sfére riade nia 
ume lecké ho školstva - dnes je pred založc· 
nim samostatný odbor umeleckých škôl na 
MSMTV. Konštatovali sme. že v oblasti 
právneho postavenia umeleckých škôl - naj· 
mä ich zák ladné ho stupiía - došlo k iažkým 
defo rmáciám. Dnes novela sko lské ho zákona 
prinavrátila bývalým ĽSU štatút Základných 
ume leckých škô l a právnu subjektivitu . Sa
mozrejme. a ni jeden z tých to úspechov by sa 
nedosiahol bez obrovskej práce učiteľov, 
najmä učiteľského fóra ĽSU . Externé ~kupi
ny boli le n akýmsi odborným garantom. Te
raz bude na rade rcalizäcia ďalších podstat
ných záverov expertných komisií: skvalitne
nie profi lov umeleckých škô l v~ctkých stup
ňov. Nebude to ľahká práca. No myslím , že 
nielen Í1si lic nás všetkých. ale aj sám livot 
a prirodze né kultú rno-výchovné potreby by 
mali viesť k riešeniu týchto problémov. 

Pripravila: VIERA REŽUCHOV Á 
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Rozhovory s účastníkmi koncertu Amnesty International v Bratislave 

Utnelci za oslobodenie 
Boli to samé premiéry: po prvýkrát sa na pôde našej republiky mohla legálne 

a oficiálne prezentovať medzinárodná organizácia bojujúca za oslobodenie ne
spravodlivo väznených a stíhaných z presvedčenia Amnesty International; po 
prvýkrát po takmer troch desaťročiach vystúpila opäť na domácom pódiu Lucia 
Poppová, po prvýkrát tu hosťovali ďalšie významné osobnosti svetového interpre
tačného umenia- huslista a dirigent Yehudi Menuhin (nar. 1916) a klavirista Ale-

Yebudl Menuhin. 

Dnešný deň je pre naše mesto dňom svia
točným : po prvýkrát sem zavítal ako dirigent 
YEH UDI M ENUHIN, legendárny huslista , 
neúnavný boj ovnik za ľudské práva, umelec 
milujúci človeka . Vďaka vám za tento deň .. . 

- Vďaka skvelým o ko lnostia m: obd ivu
hod nému zvrh nutiu moci zla, práve ukonče
ným slobodným vol"bám. vďaka využit iu osla
vy to ho všetké ho ko nce rto m s vynikajúci m 
bratislavským orchestrom. Aj na počesť A m
nesty l nrernatio nal - tohto. myslím. najväč
šieho a o jedine lé ho symbolu nového mysle
nia. Amnesty International. ktorá roky bojo
vala aj za vyslobodenie prezidenta Václava 
Havla, je istým spôsobom ~vedom ím huma
nizmu . T o to svedo mie humanizmu už je po
čute ľné. ba v nie ktorých prípadoch dosiah lo 
už ~zoruhodné ú~pechy. Musíme sa modl iť, 
dúfa ť , pracovať, robiť dobrú hudbu a chráni ť 

tie to výsledky. 

Popri svojej hudobnej aktivite ste sa celý ži
vot mimoriadne živo a ngažovali za )'udské 
práva .. . 

- Nebola to teória či kalkulácia. Proste 
som rozmýšľal a pokračoval v akti vit ách svo
jich rodičov. O tec sa vždy zaobe ral situáciou 
človeka a každá nespravodlivo~! ho poburo
vala . Matka zas svoj ím ~pôsohom. vo svojom 
o ko H sa vžd y starala o deti a aj d nes vo veku 
94 ro kov je obklopená skve lými mladými 
ľuďmi . ktorí túžia po jej ~poloéno~t i. pomá
hajú jej a o na pomáha im. Aj v o~obách·~vo
jich vynikajúcich učiteľov. naprík lad Geor
gea E nescu. som získa l vzácn..: príklady. kto
rým sa s íce nemôžem rovnal. ak pokračujem 
v to m . čo ~orn od nich zhkal. 

J e povinnost'ou umelcov vzoprie!' sa proti 
ne právu? 

- MysHm si. že umeni..:. hudba . môže exis
tovať le n v podmienkach. k..:ď je hl a~ tvorcov 
chrá ne ný a môže sa slobodm: vyjadriť . ~e
možno požadovať od každého ume lca. aby 
zasvätil svoj život zaujatiu po~toja. ktorý by 
ho p rípadne zniči l. Av~ak sú ume lci . ktor í 
tie to scho pnosti maj ú; ak ~ú re~pektovan í. 
po to m do ko nca út lakový apar1ll ~a neodváži 
s iahnuť na nich. Inokedy ~a ~táva. že umelec 
pokračuje s prácou v najťažších podmien
kach. ako napríklad SoMakovič. k torý pri
tom vytvoril svoje najvtičSic d iela. diela tra
g ickej izolácie. p ripomínajúce útrapy. kto
rých sa mu do~talo. a to hanebne. bez akého
koľvek ospravedlne nia . a druhej st rane. 
v systéme tzv. voľného trhu vykorisťujeme 
deti v baniach . vytvorili sme nedostatkovú ci
vilizáciu v A fri ke a videli sme zbankrotovať 
bohaté krajiny ako naprík lad Argentfnu. 
V osídlach komunizmu a socializmu sme zas 
vide li surovým (nlakom zniče né ná rod y. Te
da všetky extrémne teórie- pravicové či ľavi 
cové - sú rovnako zlé. Všetky katechizmy sú 
zlé. Do l?ré je iba desatoro prikáza ní a na
priek tomu niekedy mushne vražd i ť. C lovek 
môže ž i ť iba vo svojej vlastnej integrite. s ve
domím humanity a s rešpektom pred živo
to m . Pred životo m stromov. zvie rat , vzd u
chu, zeme, vody a tiež pred človekom . Ne
môžeme sa však obmedziť na človeka .. C lo
vek musr byť služobníkom rovnako ako ním 
je vzduch či červy. Cervy sú prinajmenej ta
ké dô leži té ako človek. 

Snímka z. Mlnáčová 

Veľa ste vykona li pre mládež; v Anglicku 
ste založili chýrnu hudobnú Skolu (HŽ o nej 
referoval v rozsiahlom článku) . Prečo to robí
te? 

- Vždy som pociťova l mimo riad nu sympa
tiu voči mlad ým hu~list om . Viem . čo na nich 
čaká, viem . čo po trebujú. V ro ku 1 9~5 som 
navštívil Ústrednú školu v Moskve - pozval 
ma vted y David O istrach a ďa lší moji skvelí 
ruskí ko legovia- kto rá ma inšpirovala k za
loženiu podobnej školy na Zápaäe. Pred 
tridsiatimi rok mi som tento en uskutočnil. 
Ale moje sympatie patria všetkým mlad)•m 
ľuďom . Pre to som rád. že v súvislosti s mojou 
terajšou návštevou v Bratislave sa tu naštar
tuj ú dve moje ďalšie iniciatívy. uskutočňova
né už v Anglicku a v ďalších západoeuróp-
kych kraj inách. Po prvé: Cesko-Simensko 

sa stane č lenom Asociácie európskych učite
ľov-sláčikárov. kto rej som p reziden tom. 
Som veľmi rád, lebo týmto spôsobom budú 
ma ť hudobnfci násko k p red po litikmi : v rám
ci Euró pskej asociácie učiteľov-sláč i ká rov už 
mtí mc zjedno tenú ko mpletnú Európu (po 
vstu pe CSFR . Maďa rska. Po ľska, Bulharska 
i ZSS R). Je to mode l pre budúce obranné 
spoločens t vo. My už bráni me Európu v to m 
najširšom zmy~le od Pacifiku po Ural. Druh;\ 
moja iniciatíva. kto rá sa teraz uskutoční aj 
v Cesko-Siovensku je tzv. Live Music Now. 
Začal som s tým p red IO ro kmi. Máme ročne 
1.000 koncertov v A nglicku. to iqé aj vo 
Francúzsk u - a le to je veľmi málo v porovna
ní s tým. čo má me a môleme realizovať. 
Myšlie nka ~počíva v tom. dat vynikaj(rcim 
mladým ta le ntom. ktor! vychádzajú zo \kôl 
(nielen hudobníci. v budúcno~ti chceme la
pojiť aj hercov a tanečn íkov) príkiito~i. 
Viičši na ľudí nikdy nepríde do konce rt nej 
siene. pre nich je hudba niečo. čo môžu za
pn (r ť gombíkom na nejako m príst roji - my 
im však poskytuje me živ(r hudbu . Mladí hu
dobníci hrajú vo viizniciach . v tov:íni ach. na 
ul iciach. chodia na ptiť dnf na ded inu . kde 
ka1dého roztancuj ll . Týmto spôsobom kona
jú mnoho dobra a ~účasne získavaj(r reál nu 
skúsenosť s p redvád zaním hudby. dozvedia 
sa. čo to vlastne hudba je - že to nezna me ná 
len vy~t llp ii na pódium a hrať pre obecenstvo 
pod ľa známych konve ncií. Ide o pomoc fu
ďom. Hudba je terapia. Dostáva me dojíma
vé listy od viizrim. od zomierajúcich ľudí. Je 
to ~kvelé . Mladí ľudia plnia mimoriadne dô
lcžit(r úlo hu . síce za hono r;í r . ale viac-me nej 
symbolický. Zozm\mia "' v~ak ~rodinou ba
níka. baníci la~ ~a zozna mujú ~ hudobní
ko m. To isté sa odohráva v továniach a na 
v~etkých ~t uprioch spoločno~ti. Je to vynika
júci spôsob získa ť to. čo sme stratili : nazý
vam to spoločenským tka nivom , ktoré v sú
časnosti neexistuj e : niet vie ry. niet rodiny, 
niet vlastenectva. niet ~poločného jazyka, 
chýba zaoberanie sa s literatúrou minulo~t i 
J'udia sa stávajú pracho m namiesto toho. aby 
boli zemou, k torú ud ržuje pri živote če rv so 
vzducho m . humusom a o rgan ickým materiá
lo m. Ľudia sa stávajú pracho m uprostred ci
vil izáci í. Ľudský útlak má jedinú prednosť : 
udržiava p ri živote túžbu po mieri. Preto bo
lo celé Cesko-Siovensko jedno tné v boji pro
ti útlaku. Teraz nastane skúška: udržať pri ži
vote tento pocit a nepremení( sa na prach .. . 

x.is Weisscnberg (nar. 1930). V rade umelcov, ktorí spolu účinkovali na tomto gala
koncerte Slovenskej filharmónie iba Gidon Kremer bol dobrým, starým známym 
na našom koncertnom pódiu. Zriedkavý, ba iste ~ celosvetovo výnimočný zhluk 
špičkových hudobných umelcov, ktorí hrali resp. dirigovali bez nároku na hono
rár, sme využili na krátke rozhovory predovšetkým- akože inak- o úlohe umelca 
pri ochrane ľudských práv. 

GI DON KREMER koncertoval v Bratislave od roku 1973 viackrát. Jeho posled
né vystúpenia sa však- okrem svojej umeleckej výnimočnosti - vždy vyznačovali aj 
politickou iskrivosťou: spomeňme si rok 1978, keď svoj sonátový večer s Olegom 
Maisenbergom (bolo to ešte pred umelcovým odchodom zo ZSSR) zakončil prí
davkom - skladbou Ladislava Kupkoviča, ktorého meno z pódia ~ zahlásil. Bola 
to vtedy senzácia, veď Kupkovičovo meno sa v období normalizácie nesmelo ani 
len vysloviť. Ďalší koncert v roku 1987, v čase keď G. Kremer žil v zahraničí a jeho 
vzťahy k ZSSR neboli ešte "usporiadané", bol opäť rizikom, lebo naše minister
stvo kultúry o vystúpenie takto "skrompromitovaného" umelca, pravda, nemalo 
záujem. Vo chvili, keď umelec hral na generálke, pri~lo definitívne rozhodnutie: 
Kre mer nemôže hrať. Riaditeľ SF však zostal neoblomný a zázrak sa stal skutoč
nosťou: Kremer hral ... 

Gldon Kremer 

Tvoje dnešné vystúpenie v Bratislave má 
o pät' J>olitické súvislosti: uskutočil uje sa deň 
po našich prvých slobodných vol'bách, v rám
ci prvej akcie organizácie Amnesty Interna
tiona l u nás, deri pred založením jej pobočky 
v Cesko- lovcnsku . Sú tieto súvislosti náhod
né, alebo sú vyjad ren ím zásadného umelecké
ho a životného postoja? 

Myslím. že sa nemôžem prih lásiť k politike 
ako takej. pretože v politike sa v každom ča
se. v dobrom i zlo m. vždy vefmi veľa ma nipu
lovalo . Dne~ žijeme pozi tívnu dobu a - naj
mii v C'esko-Siovensku. kde stojí v čele ~tátu 
človek. ktorý ~ám bol d lho obeťou politi ky 
k politikom možno mai viac dôvery: p reto 
pociťujem potrebu spoj iť ~a~ týmto dobrým 
a pozit ívnym vývojom. Ale k..:cf si ~pome
niem na ča~y. keď ten to pozitívny trend ešte 
nejestvoval. teda na obdobie. kecf som tu 
hra l zakáza ného Kupkoviča. a lebo neskôr 
Beethovenov koncert v situáci i. keď ma Mo
skva ešte ne-rea kceptovala (čo sa medzi tým už 
stalo). musím konštatovať. že som nepoci ťoval 
potrebu zapoj i ťsadopolitiky-pretože nie som 
politik. ani ním nikd y nebudem - . ale vyja
dri ť to. čo je p re rnr'a na ľudskom živote naj
vzácnejšie. čo by vla~t ne malo byť súčasiou 
každej politiky: vyjadriť Judský ŽÍ\ot. ktorý 
nachádza svoju hodnot u v nez;ívislosti. ~ lo

bode a v duchovnej \fére. čo je pre kultú ru a 
hudbu ako výraz tohto ducha nadov~etko dô
ležité. Ako hudobník som sa pokúSal ucho
vať si te n\o krehký pocit príslušnosti 
k duchovnému životu. ku kultúrnym hodno
tám a snažil som Ml ncprispôsobovať to to mu , 
čo moc. reprezcntuj(rca urči t ý politický sys
té m , odo mňa očakávala. Nenechal som sa 
.. opeči a t kovať" za sovietskeho umelca alebo 
za diside nta alebo emigranta - vžd y som mal 
pocit , že tie to nálepky sú iba manipul ačnými 
prostriedka mi pre tú alebo o nú stranu. Skô r 
som bol vžd y presvedčený. že cenné sú tie 
hodnoty. ktoré ú rovnaké vo väzen í. na 
pódiu či v súkromnom živote a lebo v hocija
kej spoločenskej si tuácii: hod noty vnútOrnej 
slobody. vnútornej verno~ti - pričom neho
vorím iba o ve rnosti k hudbe alebo ku kultú-

S nfmka Z. Mináčo\'á 

rc. ale o vernosti k okruhu l'udí. ktorý možno 
nazvať kruhom pria t eľským. o vernosti 
k vlasti. nech je táto reprezentova ná akokof· 
ve k - či už vo forme angažovania sa za hud
bu. ktod vznikla vo vlasti. alebo za kolegov 
vo vlasti. alebo za meMo. v ktorom som vy
rá~tol. nt in~titúciu ako mo~kovské Konzer
vatórium. alebo za učiteľa. od ktorého som 
toľko IÍ\kal -za Davida Obtracha . Myslím~i . 
ze to \ll clcm..:ntárnc hodnotv. na ktoré sa 
v opoj..:ní politikou často labúda. ecítim 
potn:hu;menit celý sv..:t. a le aspoi1 v mojom 
malom. \kromnomlivotc zo~tai vern) vlasti. 
duchu . neôvi\losti a konečne aj hudbe. 
A v tejto ~(rvislosti môžem povedať. že kon· 
ceny ' Brati~lave patri li k početným opor
ným hodom tohto zámeru bráni ť sa po· 
vrchným hodnouím. nech už ide o politiku. 
komerčné umenie. p riwanie sa k nejakej 
triede alebo kl ubu a skôr dostať sa do súznc· 
nia ~vecami. rep rczent uj(rcimi hodnoty trva
lé. i k cd' podávaným i v ma lých d ;ívkach ako 
napríklad oná Kupkovičova sk ladba. alebo 
vystúpenie v období ešte ~tagnujúceho spolo· 
čenského poriadku . či teraz. keď sa dvere 
o tvárajú. múry padli. byť prítomný tam. kde 
mÔžu znova zaznieť tóny pravdy. Iste nic je 
náhodou. že Bratislava. jedno z najzápadnCJ· 
Sích miest .. východu". tvorí ak)·si prcd1oj. 
podobne ako Lockenhau~ na druhej strane 
blízko k maďarským hraniciam. je miestom. 
kde sa ~vet y navzájom zbližova li. Preto je 
Bratislava predurčená na to. aby sa stala cen· 
trom stret nuti. Je súčasne aj peknou náho
dou. ale nielen nähodou, že práve teraz 
v Bratislave h ráme náš prvý spoločný konccn 
so Si ro m Yehudi m Mcnuhinom. ktorého 
som vždy obdivoval. ktorý sa svojím vyžaro
van ím pokúšal vo sve te vcl'mi vera zmenil 
a to ako hudobník aj ako človek . Nic je ani 
náhoda. že som a rozhodo l h rať hudbu Sos· 
takovičovu . lebo si myslím. že hudba. ktorá 
vznikla v Rusku z pera D . Sost akoviča a naJ· 
mti v poslednej fáze jeho života. je dokumen· 
tom ne možnosti dýchať v dôsledku politické· 
ho systé mu . Ona nám pomôže nezabudnrit 
v eufórii nových možností na tragiku minu
lo~t i. 
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umeleckú dráhu, je pre ňu charakteristické
a určite sa to vzťahuje aj na čisto ľudské v)•
chodiská - \•cčné hľadanie. Hl'adanie novej 
hudby, nového prístupu a reflektovania zná
mej hudby, hl'adania nových partnerov 
v hudbe, hľadania l'udských kontaktov aj cez 
hudbu. 

Zivot je taký krátky a ja dychtím po čo 
najplnšie prcžitom L.ivotc . ap rick tomu si 
treba khísi hranice. V nbla~ti hudby ~om ~a 
natoľko zaujímal o v~ctko. čo robia moji ko
legovia . že som založil komorný festival v ra
kúskom Lockcnhau~c. kde ~om mal možno~i 
~tretnúi ~a s mnohými rozličnými prí~tupmi 

k hudbe . Na tomto podujatí som sa pokúšal zí~
kaizpoctivosti muzicírovania , pretože tu nikto 
nedostane honorár. Je to festiva l. kde v~ctc i 

zúčastnení umelci žijú v intcnlivnom \polo
čcnstvc. kde sa hrá veľa súča~ncj hudby. kde 
možno hovori i oveľa viac o poctivo~ti ako 
tam. kde ~a hrá za vy~oké gáže. alebo \a hrá 
zmímy repertoár a kde niet vzájomných kon
taktov. kde ~a us kutočnf"jcdiná ~kú~ka . kon
cert . hotelová izba a koniec. Pok(•šal ~om ~a 
1·yiažii niečo z faktu. že neznáma hudba ne
má zostai zabudnutá. veď cx i~tuj c mnol.Mvo 
hudby. ktorá podohne ako mnohé výtvarné 
diela, vo svojej dobe zostala ncpochopcná 
a dnes prežíva svoju renesanciu. Som pre
svedčený o tom. že všade vo wctc boli a ~ú 
umelci. ktorí písa li pre zásuvky. a to nielen 
kvôli spoločenskému ~y~tému. ale aj preto. 
lebo ich nckompromi\ný po\loj im nedovo
ľoval napísaf to. čo malo ihneď zaručený 
úspech. Pretože praví umelci hl'adaj(J výzvu 
a nic pohodlnú obživu - ohohacujú dejiny 
sveta. roz~irujú ná~ obLor . A to tnamcná ná
mahu nielen zo strany tvori vého umelca. ale 
aj zo strany prijímatcfov. tých. ktorí '<l na
učia toto umenie apcrccpovai. vnútorne ~pra
covávai. Sú časy. kc,ď táto možno~ i ~pracov;í
van ia je obmedzená. keď sa ľudia bránia do
tyku s tým. čo je komplikované . Takéto časy 
sú možné rovnako pod tlakom teroru ako aj 
v demokracii : v známych systé mech vysoké
ho ekonomického štandardu nic je vôbec za
ručené. že l'udia chápu zložité umelecké die
la. Je to vec prístupu jednotlivcov. č i to chctl, 
hľadajú , potrebujú. Prcpadnt1i opojeniu 
konzumom a zabudnúi na hodnoty je veľm i 

lahké. Preto si myslím. že hl'adan ic by nema
lo byi len vecou umelcov. ale aj vecou publi
ka. Prajem si. aby som svoju potrebu hľadai 
a objavovai mohol s(tstavnc aj sprostredko
vať iným. a<.ic-1 'om týmto ~pôsohom stopu 
niekoľkých sklaoatcfov. ktorí a v dejinách 
stratili . Keďže som práve v Ccsko-Sioven
sku. rád by som povedal. že pre miía bol veľ
kým objavom Erwin Schulhof. ktorý mal iaž
ký život tragickým koncom ;." istom tvori
I'Om období - v 20-tych a začiatkom 30-tych 
rokov patril k svetovej kompozičnej elite 
a )cho diela by mali byi objavované nielen 
v Lockcnh<IU'>C a \mk vo svc\c. a.\c na.)m'á. 
ru. v jeho vlasti . Som presvedčený. že v no
vých podmienkach sa aj jeho meno tu ča~tcj
šic objaví v koncertných programoch . Rov
nako veľkým objavom hol pre m1ia nedávno 
sk ladat eľ Arthur Lourié. ktorý pochádzal z 
Ruska a bol prvým sovietskym ministrom kul
túry v Leninovej vláde; neskôr pôsobil v Paríži 
a v cw Yorku a patrí k významným sklada
tcl'om tohto s t oroči a. na ktorého sa ce lkom 
zabudlo. Urobím všetko pre to . aby som 
k jeho 100. narodeninám v roku 1992 zorga
nizoval niečo. čo prispeje k tomu. aby svet 
vza l na vedomie to. na čo sa neprávom za
budlo. 

Zmienil si sa o nebezpečenst vách konzum
nej spoločnosti. My teraz stojíme na štartova
cej č iare do tohto sveta a t í, 1>re ktorých je 
umenie dôležité, sa Oli obávajú. Myslí si, že 
jestvuje možnosť nezapadnM do obrátenej . 
tienistej stránky vysnívaného života komercie 
a konzumu? 

Som ~i istý. že tá to možno~i je reálna . :Lc
lai by som ~ i . aby sa čo naj~ i ršic uplatnila. 
Hlavným princípom. ako sa bránii kontum
ncj spoločno,ti . je opä i niečo veľmi jednodu
ché a prosté: treba si uvcdomii potrebu vla'>t 
ncj skromnosti. Pretože l'utbký život je veľmi 
kromnou dllcžitosiou. naj mii pri pohfadc na 

egypt ké pyramídy. či na perspektívy v odha-
ľova ní vesmíru v budúcom tisícročí. Treba si 
uvedomiť. že život je sprcv;ídzaný nepre
hľadným množ tvom citov a my~lienok. ktoré 
nemožno .. oblicci" ani .. str;ívii". :Lc pMitok 
je len časiou života . ~pojc ného ~ toľkou tra
gickosiou a smútkom . Vcrtm . 7c hoci táto 
tragika bola prcvažujúcim pocitom po,lcd
ných dcsairočí. najmii vo východnom bloku. 
bolo by nanajvýš nebezpečné teraz sa vrhnú i 
do extrému a oddai sa- akoby odvetou - ce l
kom pôžitku. Spravodlivú spoločnost' možno 
hladai iba tam. kde je rovnováha. Kde je 
rovnováha. tam je aj potrebná miera skrom
nosti . ku kto rej treba viesť deti . pretože po
hlad na deti . ktoré sa spolu hrajú. ktoré si 
hry vymie1iajú. je ove ľa príjemnejší ako po
hlad na deti. ktoré si všetko nárokujú sami 
pre seba. 

Pripravila A. Rajtcrová 

HUDOBNOVEDNEJ VÝCHOVY NA FFUK 
OSKÁR ELSCHEK 
Minulo~i hudobnovednej výchovy na 

FFUK nic je najrado~tncjšia. Po jej založení 
v roku 1921. pozvol nom roL voji historiogra
fie do -10-tych rokov a jej krátkej povojnovej 
.. rekonštrukcii". sa jej vedúce O\Obnosti stali 
objektom politickej perzekúcie a odbor ako 
taký ncu~tálym terčom ideologických tito
kov. Všetko to pochopit eľne nemalo nič spo
ločného s rozvíjaním odboru. ale s jeho 
dlhotrvajtlcou decimáciou a ~tratou vlastnej 
tváre. Prof. Dobro~lav Orcl. ktorý sa ~tal 
.. otcom" prvých slovcn~kých hudobných his
torikov. v roku 1938 ako 68-ročný opúšia 
lovcnsko. jeho žiak a na~lcdovník prof. 

K. lludcc po prvých .. demokratiLačných" tla
koch na počiatku 50-tych rokov na FFUK 
umiera ako 5 1-ročný na ~rdcov(J porážku . 
L:iakom O. Orla bol František Zagiba. ktorý 
v roku 19-13 patril k Lakladatcľom Ústavu hu
dobnej vedy SA V. Po vojne odišiel do Vied
ne a stal sa prvým slovenským profesorom 
hudobnej vedy na samo~tatnom ordinariátc 
t a moj~cj univerzity pre tarú hudbu. Prof. 
J . Krcs:ínck viedol na FFUK 30 rokov exis
te nč ný boj o odbor hudobná veda. a to pod 
neustálym dikt <itom tiež-estetiky a jej ~ tcri l 

ných ideologických exponentov. Hudobná 
veda sa permanentne stáva la obje ktom rcor
ganiLačných ašpirácií faku ltných ideológov 
a obeiou nespočetných vy~okoškolských rc
foriem. Zo Seminára pre hudobnú vedu sa 
post upne stávala subkatcdra estetiky. po zlú
če ní ~o zbytkami pedagógov zrušenej Vyso
kej školy pedagogickej hybridom medzi hu
dobnou výchovou a muzikológiou, potom 
opätovne .. normali.wvanou'· súčasiou ume
novednej katedry. aby po -10-tich rokoch 
opäi nadobudla statu~ ~amo~tatného odboru. 
ktorý rozhoduje o wojcj budúcnosti a potrc
b;ích sám a nic cez filter iných odborov. poli
ticko-ideologických prizicm a cudzích ncod
borných a š pi rác i í. 

ic je preto divu. že hudobn(• vedu na 
FFUK opu\ tili na ~k lonku resp. začia tku 
60-tych rokov viac-menej ncdohrovofnc kľú
čoví pedagógovia ako L. Mokrý. L. Burlas. 
a L. Lcng. že •}a prahu ,.normalizácie" odišiel 
dobrovol'nc zo života jeden z najvýznamnej
ších o obno tných prcd~tavitcľov povojnovej 
slovenskej muzikológie M. Filip. zatiaľ čo 

pre ďalších boli pre pedagogickú prácu nn fa
kulte uzatvorené dvere. 

:Lc napriek tomu na FFUK pokračovala za 
\~cn\o \r.tainc ncpti<n.niv~cn di'>t.lp\inámycn 
a politických podmienok výchova muzikoló
gov je takmer zázrak . rovnako ako skutoč
nost'. že tu absolvovalo hudobnú vedu viac 
ako 200 po\luch ;íčov. i keď to všetko samo
zrej me .w ncchalo nezmazateľné stopy na 
(Jrovni a vedomostnej štruktúre ab olventov. 
TaJ.. tomu holo však vo všetkých odboroch. 
najmä filozofických. historických a ume lec
ko-teoretických. Sú výsledkom doby. jej per
manentných deformácií. nekontrolovateľnej 
.. plánovitej" L.ivclnosti a hezkonccpčnosti. 
Do'>i je v~ak minulosti . Dúfajme. že a k nej 
budeme mu~ ic i vraca i čo najmenej. 

Súčasný stav 

To. čo L hudohncj vedy na FFUK zostalo. 
~ú tbytky a trosky odboru. cez ktorý ~a pre
hnala desaťročia trvajtlca smr~i. ktorá nene
chala kamc•i na kameni. Len ~tručnc : od ro
ku 1973 klesol počet pracovníkov na polovi
cu (dne~ LO\lalo len 7 interných pracovníkov. 
pričom každý odchod do dôchodku nebol ob
sadený muzikológom. ale miesto si prisvoj il 
mý odbor): L micstnoMi. ktoré vlastni la kate
dra ešte v hlavnej budove v 50-tych rokoch 
celé poschodie aj s prcdnáškovými miestnos
ia mi. študovňou. ncwstala po trojná obnom 
prcsiahovanf jedin;í prcdnáškov;í miestnost'. 
~tudovňa . chýbajú cvičné hudobné miestnos
ti a pracovne . Katedra je dne' po celej fa kul 
te rozW'úscmí na troch poschodiach. nemá 
~tudov1iu. prednáškové a ď. miestnosti. 
Knižnica . ktorá patri la do 50-tych rokov 
k veľmi dobre vybaveným. <,a v 70-tych ro
koch zdecimovala. bola prcdisponovan;í 
v mnohotisícovom rozsahu do neprístupných 
\kladov a je nepoužiteľná. zničcn<i a rozkrad
nutá. Vyčlenila ~a spod kompetencie kate
dry. To. že nebol nijaký prísun novej našej 
ani svetovej muzikologickej literatúry je .. sa
mozrejmosiou" nielen pre hudobnú vedu. 
Exi~tenčný boj prebiehal aj v tom. že bolo 
mi losiou a iažko vybojovaným .. privilé
g•um" . aby ~a št(•dium hudobnej vedy mohlo 
vôbec otvárai. hoci aj s malým počtom 5-10 
poslucháčov . Niekedy boli len fragmenty 
niektorých ročn íkov vo výukovom procese. 
Zrejme hudobná veda patrila k odborom. na 
ktoré sa vzťahovala perspektíva likvid;ícic .. 
alebo živorenia na hranici cxi~tc nčného mini
ma . Samozrejme poslucháčsky záujem presa
hoval o 3(X}--IOO% možnost i prijímania. 

O tom. že učchné pli•ny nctvo rili muziko
lógo<.tia . resp. nemali pri ich koncipovaní roz
hodujúce \lovo. že viac ako polovica predná
Sok hola venovaná v~ctkému . len nic muzi
kológii. od filozofie (jed inej). ekonomiky . 
kulturológii . až po ideologicky a politicky 
profilovanú estetiku a ef. sa netreba zvláši 
zmieiíovat'. Struktúra . rámec. rozsah. obsah. 
charakter a koncepcia boli určené všel ičím. 
len nic tým. čo poslucháči v naivnej viere 
prišli na fakultu študovai. Nútené kombiná
cie. ideologická a filozofická indoktrinilcia , 
.. aktuálne" a .. angažované" diplomové témy 
boli rozhodujúce pre profiláciu odboru. 

Pre pedagógov a poslucháčov to predsta
vovalo permane ntnú frustráciu a prekonáva
nic neprckonatcfného. hl'adanic hoci aj mini
málneho priestoru pre odbornú výučbu. pre 
skutočnú výchovu k vedeckej a koncepčnej 

výskumnej prllci. Všetko sa to dialo mimo
riadne iažko a bez želaného efektu a výsled
kov. tak ako si to pedagógovia predstavovali. 
Samozrejme analýza súčasného a minul~ho 

by si vyžadovali ďa leko väčší priestor. pre po
chopenie stavu. kto rý je východiskom no
vých učebných koncepcií. však aj v tejto 
~tručncj podobe postačujú . 

Budúce koncepty a ich realizácia 

Bez rozhodujúceho novcmbrového polit ic
kého obratu . v ktorom študenti hrali kľúčovú 
úlohu. bez osobných zmien na fakultách, bez 
uvofncnia priestoru zo strany nových škol
ských. fakultných a ď. grémií by sa nedalo 
pristtlpii k zmenám v koncepcii výchovy mu
zikológov. 

Zmeny bolo potrebné uskutočnii okamži
te. a to tak. aby sa obnovený proces výučby 
rea lizoval okamžite v priebehu zimného 
a naj mii v celom roz ·ah u už v letnom semes
tri . 

To sa uskutočnilo vo viacerých polohách: 
l . Student i sa mo hl i rozhodnúi. či .. prcd

pisované-nomcnklatúrnc" kombinácie 
si zachovajú. alebo sa rozhodnú pre štú
dium tzv. či tej hudobnej vedy; 

2. Tzv. spoločný základ sa drasticky zre
dukoval a poslucháči si vybrali tie druhy 
nemuzikologických prednášok. ktorých 
potrebu pociiovali a u ktorých rozhodo
vala kvalita pedagóga: 

3. Zredukoval sa celkový počet hodín 
'l aspektu umoincnia väčšieho ptics\otu 
pre samostatné !;túdium; 

4 . S ex ternými pedagógmi sa za isti la 
okamžitá realizácia muzikologických 
prcdná~ok podľa požiadaviek študentov 
a navrhnutých nových študijných plá
nov. pričom sa kládol dôraz hlavne na 
štúdium svetových jazykov a na zvýše
nie úrovne hudobnotcchnických a hu
dobnotcorctických disciplín ; 

5. Okamžite sa nadviazali kontakty medzi 
jednotlivými muzikologickými katedra
mi (~ Prahou a Brnom) a zahraničnými 
(Vicdc1i. Budapešt'. Krakov a Varša
va). prišlo k prvej výmene študentov 
a k návrhom štúdia na zahraničných 
univerzitách. aj v zámorí. poki aľ to bo
lo v možnostiach katedry: 

6. U'kutočnili sa prvé medzinárodné po
dujatia (7. ročn ík Sympózia mladých 
muLikológov 1990 vo februári. v máji sa 
u~kutočni l 20. Etnomuzikologický se
minár) : 

7. V rnJ..u 1990 sa bude opiitovnc otvá rai 
~tlldium hudobnej vedy - hoci tomu tak 
nemalo hyi: 

8. Boli dohodnuté prvé pô~obe nia zahra
ničn)ch pedagógov na dlhodobcj~iu 
prcdn;í\kovú činnos t' na Katedre hu
dobnej vedy FFUK v roku 1991: 

9. Pri ~ lo k nadviazaniu prvých pracovných 
kontaktov s Katedrou hudobnej teórie 
na VSMU. 

Dali by sa uviesť ďa l šie akcie. ktoré zmeni
li postavenie a možnosti hudobnej vedy na 
FFUK . ajdôlcžitcjšími krokmi boli však 
dve: a) vytvorenie nového. moderného kon
ceptu hudobnovedného štúdia. b) obnovenie 
a intenzi fikácia vedecko-výskumnej práce 
pedagógov a zapojenie do nej aj študentov 
výraznejšie ako tomu bolo doposi aľ. Oha tie
to z{uncry majú dl hodobejší charakter. Prvý 
krok sa uskutočnil v plnom rozsahu a infor
máci i o novom koncepte štúdia má byť veno
vaný tento príspevok. 

Nový koncept počíva na nasledujúcich zá
·adách: 

l . Klásť váhu na jednoprcdmctové štú
dium hudobnej vedy. so zabezpečením vý
chovy vo všetkých základných špecializá
ciách: hudobnohistorickcj. ystcmaticko-tco
rctickcj a ctnomuzikologickcj ; 

2. Rozšíri i z tohto hľadiska spektrum pred
nášok na všetky druhy úvodných. prehľad-

ných. ako aj tých. ktoré sú potrebné pre od
borntl špecializáciu poslucháčov. 

3. Prekonai obmedzenosť. ktorá spočíva 
vo výlučnom pcrtraktovaní len európskej 
a umelej hudby. teda rozš íriť poznatky na 
svetové a t radičné hudobné kultúry. 

4. Zintcnzívnii výchovu na profesionálnu 
hudobnotcorctickú metodológiu a na prak
tick(• hudobnú prípravu poslucháčov. 

5. Vo zvýšenom rozsahu vie ť poslucháčov 

k vedeckej a výskumnej aktivite a to formou 
seminárnych prác. záverečných ročníkových 
a tzv. preddiplomových. postupových prác . 

6. Výchova a vlastná prednášková činnosť 
sa zoskupila do tematických prcdnáškových 
cyklov. z ktorých musí každý poslucháč ab
solvovať časť povinných skúšok a časť do
plnkových nepovinných. podľa vlastného vý
beru. Tým je zabezpečená ist:\ vyváženosť 
medzi záväzným náukovým programom a is
tou voľnosťou. ktorá vychádza individuálnym 
záujmom poslucháčov v ústrety. 

7. Vytvorenie jazykových predpokladov 
musí zabezpečit' ďaleko väčšiu poznatkovú 
integritu základnej svetovej muzikologickej 
spisby a jej trendov poslucháčom . Tomu 
majú slúž i ť aj cudzojazyčné muzikologické 
prednášky a pôsobenie zahraničných muzi
kológov pri výchovnom procese na FFUK. 

Tematické cykly obsahujú nasledujúce 
skupiny prednášok: Európska hudba (8 se
mestrov od staroveku po súčasnú hudbu . po 
ľudové hudobné prejavy a zábavnú hudbu). 
Mimoeuróp ka hudba (3 semestre hudby 
jednotlivých kontinentov), Slovenská hudba 
(3 semestre od počiatkov po súčasnú hudbu). 
Propcdeutické prednášky (od úvodu do hu
dobnej vedy po jednotlivé základné disciplí
ny a najmä úvody do systematických discip
lín). Hudobná teória (od základnej náuky 
cez harmóniu . kontrapunkt. tek toniku po 
kompozičné praktikum a ď.). Od 3. ročníka 
pribúdajú špeciálne prednáškové cykly. kto
ré zahŕňajú po 5 semestrálnych prednášok 
z hudobnej historiografie (archívne štúdium . 
palcgorafiu a edičnú techniku, hudobnodeje
pisné systémy a koncepcie , syntézy a inter
pretáciu starej hudby). systematické disciplí
ny (experimentálne metódy. empirickú hu
dobnú sociológiu, hudobnú teóriu. analytic
ké metódy a počítačové semináre. akustiku 
a hudobnú p ·ychológiu). etnomuzikológia sa 
do\~\r.a \eténn~cn v~s\'-umn~cn a \tans\'-t\'o
čných techník . archívnej a edičnej práce 
a tradičných hudobnoteoretických systémov. 

Osobi té skupiny prednášok sú venované 
iažiskovým hudobným žánrom. hudobným 
štýlom. sociálnym dej inám hudby a biogra
fickej literatúre o hudobníkoch. 

Uvedené koncepty a tematické skupiny 
prednášok je možné realizovať za nasledujú
cich predpokladov: 

a) sústredil' pedagógov postupne na jed
notlivé prednáškové cykly tak . aby boli na 
kvalitatívne vyššej odbornej úrovni , aby od
zrkad lili súčasné výsledky svetovej muzikoló
gie; 

b) v prvom štádiu zainteresovať široký ok
ruh extern ých spolupracovníkov. najmä 
vzhľadom na skutočnost'. že interné sily kate
dry boli za posledné dcsairočia tak zreduko
vané. že nic je možné nimi zvládnui uvedený 
náročný program novej muzikologickej vý
chovy: 

c) je nevyhnutné do výchovy naviac zainte
rcsovai zahraničných pedagógov vo forme 
dlhodobejšieho pô~ohcn ia na katedre; 

d) hlavným cicfom katedry je intenzívnej
šou vedeckou a postgraduálnou výchovou 
pripravit' novú generáciu vysokoškolských 
učiteľov: 

c) je nutné poslucháčom poskyt núť mož
nost' štúdia na iných českých muzikologic
kých katedrách (v Prahe a v Brne), ale vybu
dovai výmenné kontakty aj s katedrami vo 
Viedni . Grazi, Budapešti a v ďalších európ
skych muzikologických učilišt iach ; 

f) významná úloha pripadá intenzívnej ja
zykovej výchove. čím sa poslucháči nevy
hnutne včlenia dn poznatkového a informač
ného systému eu rópskej muzikológie a jej 
tre ndov. Tým sa pre nich otvoria možnosti 
štúdia na zahraničných muzikologických in
štitúciách. 

Všetky uvedené požiadavky sa môžu splniť 
len za predpokladu úzkej spolupráce medzi 
poslucháčmi a pedagógmi pri výchove novej 
vzdelanejšej generácie slovenských muziko
lógov. ktorú nevyhnutne potrebuje naša hu
dobná kultúra a ktorá môže otvoriť novú ka
pitolu pri výchove muzikológov na Sloven
sku. 

Samozrejme, že aj nový vysokoškolský zá
kon musí pre to vytvoriť predpoklady. 



Nežná revolúcia a hudba 
Prolegomena k reforme umeleckého školstva 
ROMAN BERGER 

23. EXODUS 

.. Návrat do Euró py"- heslo týchto dní. 
Provokuje k o tázkam: .. A odkiaf. prosím- z Afriky?- z Hono lulu? 

-z Ncandcrtalu?" Nic je .. Európa" tam. kde žijú .. Európania"? 
Odkiaf priSie l Ján Pavol ll? 
Kde leží krajina . v ktorej žili a pracovali - pars pro to to- Jan Pat<Jt

ka či Dominik T a ta rka? 
Nic je heslo .. Európa" e leme ntom demagógie?- orwcllovskcj .. ncw

·speach"? 
.. Európa", slovo-noskula odkazuje k úrovni verhálncho myslenia. Tu 

sa s lová a uto nomizujú: vznikajú .. slovné hry". Realita sa stráca . 
Keď .. vyskočíme zo systému" vcrhálncho myslenia na úroveň systé

movo-dialektického myslenia- vynára sa otázka: .. Do kto rej Európy?" 
Do tej od .. supermarke tov" a .. Coca-coly"? Do salónov firi em .. Toy

o ta", .. Mitsubishi" ... Mazda" e tc? 
Alebo sa máme vrátiť pod Vcrdun . dn Mníchova . či do Dachau? 
Teritoriálne hranice. hra nice v ploche. v ho rizontále. sú hranice 

hmotného sveta, fyzickej moci. illcohígi.:. Mňžcme dnes prekračovať 
tieto hranice ako .. chudobní príhuzní": vraj 'máme opiiť šancu. Keď 
dobre pôjde. zúčastn íme sa potom na >tavhe spoločnej .. Babylonskej 
veže"? A vo vofnom čase si zatancujeme okolo .. zla tého tclaťa"? 

Samozrejme existuje aj tá .. Druh:í E urópa". Na prvý pohrad je to 
Európa .. velikánov ducha", o ktorých píšu dejiny. Ako hudohníci sme 
tu mohli uviesť sekvenciu mien Pe rot ino m a Ockcghcmom počnúc, cez 
Bacha a Beethovena etc. až po klasikov 20. Moročia a t ých , čo nesú po
chodeň aj dnes. Bol by to vSak jednostranný rcdukcionistický pohfad 
v starom Stýlc . Mali by sme si tu pomyslieť na všetkých neznámych. 
anonymných fudí dobrej vôle a č is tého srdca . ktorí zasvätili svoje živo
ty službe blížnemu. Aj tí- a možno v prvom rade - sú tf praví .. veli
káni ducha"- re prezentanti Európy. Nedosta li sa do kroník a análov. 
pretože .. homo sapicns". fascinovaný mocou a bohatstvom, ne písal 
.,dejiny". ale .. dejiny mocných a bohatých" . Písal dejiny pýchy a bezuz
dnosti , beš tiality a cynizmu ... Dejiny ničomnosti" (J . Borges). Extro
vcrt a megalo man je zrejme schopný vidie( v prvom rade prejavy ext ro
verzie a megalo manic. Až dnes si človek Západu začína uvedomovať. 
že .. Small i s beau t y fu l". 

(K. Lore nz hlásal, hudúcnosť sveta nic je v metropolách - ale v ma
lých mestách a osadách: iba tam sa dá pestovať k u l tú r a . Dodajme. že 
kolosalizmus. gigantománia je zrejme v rozpore so zákonmi Prírody: 
S. Lem upozorňoval. že existuje nepriama úmera medzi vcfkosťou o r
ganizmu a kvalitou organizácie, neplatí to aj v oblasti .. Kultúry"?) . 

Aforisticky hovoriac: .. Druhá Európa" je tá Európa, ktorá vie. že 
c x i s t u j c .. T rc t f s v c t " . Ktorá vie. že pri spo menutých metropolách 
sú aj slums- že existuje ~trašná. katastrofálna bieda. Kto rá vie, že tzv . 
.. obdobie mie ru" vyplnili voj ny (152- slovom: stopäťdcsiatdva) a teror 
e tc. e tc. Ktor:\ vie. že .. svet", včftanc tej .. Prvej Európy". v tom istom 
čase investuje na zbrojenie každ ú minútu dva milióny dolá rov; a že na 
to, aby to bolo možné - pracujú ncprchfadné zástupy tých najlepšie 
vzdelaných (vraj 75 o/o všetkých) vedcov. Kozmodrómy sú umiestnené 
na púšti niele n v bežnom zemepisnom zmysle. To .. všetko" beží non
stop . 

Systémový prístup nás núti položiť otázku: A ko sa javr systém .. Eu
ró pa" v mimoeurópskej perspektive? Pars pro to to- pohfad afrických 
mys litcfov: Je- jemne povedané- kritický. Niektor! láskavo. s noble
sou. upozorňujú na úskalia racionalizmu. ktorý zahluSil intuíciu (L. Sc
nghor) : niektorí hovoria o našom ko ntinente s neskrývaným pohŕda
ním ako o svete barbarstva (G. Fano n). Za akúsi syntézu možno pova
žovať názor jedného z č iernych kardinálov: .. Máme voči Európe dlh: 
Európania priniesli k nám t c ó ri u kresťans tva; mali by sme sa odvďačiť

učiť ich kresťanskej pr a x i. 
O proti iným profesiám. hudobnfci sú vo výhode: majú prototyp 

umelca- .. Kultúrneho č loveka". nasmerované ho ku .. kozmické mu ve
do miu"; človeka . ktorý vyric~i l problé m euro-africkej teórie a praxe vo 
vlastnom živote: Albert Sc h wci t zc r. L:lovek . ktorý prekonal 
ú r o v c fi d i a l e k t i k y - dialektiky ko ntinentálneho a globálneho. dia
lektiky .. Sever versus Juh" . met ropoly a pralesa. businessu a chari ty 
kultúry a civi lizácie, ume nia a vedy. kreativity a profesie. St ručne: hu
dobné umenie 20 . s t oro č ia má svoj h o .. s pra vo dlivé h o, k t o 
r ý tran scc nd ova l dial e ktiku .. hie lc h o a č i e rn e h o" . Albert 
Schwcitzcr azda prvý bral vážne .. Tradíciu" ; vďaka tomu ukázal sme r 
do Tre tieho milénia. Cesta vedie cez .. Tre tí svet". Stručne : Po 
Schwcit zc rovi .. ces ta do Eu ró p y" ved ie .. cez Lam barc
n c". 

Iný Európan .. Kultúrny človek" z hudobníckcj obec T . W . Ado rno. 
prehlásil po 2. sve tovej vojne. že .. po Osvienčime a po Hiro~imc" pri
slúcha umeniu už iba ml č an ic. Tento výsostne mravný postu lát je 
dnes možné chápať ako výzvu k umlčovaniu .. ego" a .. persony". Spoje
nic e tosu s umením vyúsťuje do postulátu a ncprodukovať alebo aspoň 
nezverejňovať arte fakty rcdukcionistického razenia - do postulát u 
.. transprofcs ionalizmu" . Morálne .. alibi" má iba ume nie se ns u stricto. 
v ktorom sa prejavujú .. sily ďalekého dosahu" ... sily Ducha" . V tako m 
stave, aký vznikol pričincnfm .. C ivilizácie". je možné už iba jedno: 
tvorba s a k r á l n c h o um c n i a . pričom nesmieme zredukovať kategó
riu .. sakrá lneho" na .. náboženské" či .. cirkevné" v t radičnom zmysle. 
Všetko ostatné je - ako sa zdá - iba egocentrický vrtoch . rozmar. 

Na námietku. že Adornova výzva k .. mlčaniu" je dávno "premlčaná" 
-že sme prežili .. 45 rokov v mieri" e tc. je iba jedna odpoveď: je to cgo
ccntrický-curopoccntrický blud . Hrôzy nepresta li. 

Nota bc ne postulá t prekračovania egocentrizmu sa vzťahuje rovnako 
na .. o rganizmy vyššieho radu" : na socUílnc skupiny formálne a ne for
málne o rganizácie, na inštitúcie; na e tnické celky. národy. rasy; na nil
božcnstvo a ideológie: na územia a 'na kontinenty. Na každej úrovni po
stul il t pokračovania egocentrizmu a egoizmu je conditio sine qua non 
.. Kultúry" ... kultúro-genézy". Na každej i ntegračnej úrovni dominancia 
vedomia .. ego" a z nej vyplývajúce .. segregačné procesy" (L. v. Berta
lanffy) sú prejavom regresu ; sú to in vo lu č n é javy: manifestuje sa 
v nich to. čo na úrovni jedinca je kvalifikované ako ncuróza - ako p a
t o l o g i ck ý ~ ta v (K. Dahrowski) . .. Cesta do Európy" vedie opačným 
smerom - nic cez .. progresívnu ~cgrcgáciu" ale cez .. progresívnu inte
gráciu" na všetkých .. i ntegračných úrovniach". Hrôzy neprestali. Na po
zadí tohto faktu .. cc~w do Európy" musí hyi v p r vo m rade ce~ t o u 
do e u rópskej .. Kultúry" .Tá vedie - ako sme povedali - .. cez 
L a m harc ne". Myslime tu na .. vše tk y Lamharc n e"- aj na tie 
naše. ktoré každý z nás má vo svojom okolí. Myslíme súčasne na 
.. g l o h á l n c L amharcne". ktoré nás v~ctkých spája, ktoré vytvára 
tragickú jednotnú házu pre celý ko ntinent. pre v~ct ky procesy na všet
kých in tegračných úrovniach. 

Myslime tu na to. že pud fa ~tatist ík OSN h y ni c vo sve t c od h l a 
du (opakujem: od h ladu) den n e 40.!KKl - slovom š t y rid s ať t i s fc 

- d c t í . Sie! .. jednoducho" de t í. 
.. Jednoducho" denne. Sme všetci zjednotení hriechom. 
To j c - či chceme. a l~ho nic - faktické pozadie naSich úvah o refor

me Skolského ~ystému . O re forme školy pre naše deti uvažujeme zoči 
voči faktu genoc íd y pá c han ej .. nnn 
· s t op" na deťoch v .. Treťom sve te " . T o j e prvoradý m orá ln y 
prohl é m a j vSe tk ýc h š k ci l ce le j E u rópy . Unikátna historická 
situ:ícia nám ll:íva unikátnu Sa ncu: mohli hy sme p ren i es ť o dka z 
.. Než n ej revolúcie" dn ohla s ti výc h ovy a vz d e lá va ni a a v 
dnešnom .. L a h y r i nt e ~ve ta " oživiť v pra vomzmys lc~lnva .. e u -

VI. 
r ó p s ku" ideu .. Raja s rd ca". ku ktorej prostredníctvom jej Auto ra 
sa tuk schaisto hlásime . Miera našej zaangažovanosti do riešenia pro
hlému súčasnej gcnocfdy detí - ab so l \1 t n c prv u rad é ho problému . 
.. Civilizácie Severu"- hude skúšobným kamcr)om curúpskcj .. Kult líry" 
a jej s ubsysté mov. Akékofvck námietky. že prohlém ncspallil do kom
pe te ncie školského systé mu e tc. by holi iha sympt<lmom sta rého rcduk
cionistického myslenia , jeho morbídnej byrokratickej podoby. 

Reforma školské ho systému bude mať iba vtedy .. a lihi". ak usmerní 
výchovné a vzdelávacie procc~y pod zorným uhlom tejto najdraMickcj
šcj tragédie našich dcjfn; o na vytvára dominantný kontext nielen n(tbo
tcnskcj. e tickej , filozofickej či estet ickej výchovy. ale rovnako aj vzde
lávania a kultivácie intelektu . Rovnako citová výchova. o ktorej tofku 
hovoríme . ako aj celá sféra motivácie. nemôže byť ú~pešná. ak vychá
dza z ahstrakcif: iha k o n k r étn y >'ct môže mohilizovat' tvorivé sily 
mladého č loveka. jeho imagináciu a intuíciu. 

Je tu aj druhý aspekt tejto prnhlcmatiky: nová škola hudc mať .. alihi .. 
iba vtedy. ak si s tanoví za úlohu orientovať svoje aktivity nielen do vnú
tra . ale aj navo nok. Nic je vylú<'cnŕ. že k oordi n ;íc i a vše tk ýc h 
vi t á ln yc h s fl , infu rma <' n é h o a lluc h ovn.:ho p ote n c i álu 
~ k ô l Európy- žiakov. štullcntov a pedagógov všetkých odhoruv 
a stupňov. by mohla uv iesť ll o poh~ hu na celo m Kontine nte proces 
ukcjsi mak ro- .. sof t "- re volúcie. nasmcruvancj na realizáciu 
ideálov. kto ré by mal i byť pre každ\1 ~kolu a hs o l ú t n c z á v ii z n é. Zi
ve! Mladosti - intuícia. cit l ivmť. entuziazmus. schopnosť snfvať - odva
ha- v koalícii s Múdrosiou (a nic su .. zd ravým rozumo m" . so všednou 
.. rozumnosťou") -s illcami s pi r itu alizác ie- a t ým aj hu man i 
z á c i c s v c t a - zaangažovaný liu veci z{lchrany det f a mltílležc Tretieho 
sveta, by mohol spä t n c pozit ívne ovplyvniť .. mr a v n f kr i z i .. do
ma . 

Vzhfado m na akútne do máce problémy (rasizmus. nacionalizmus. 
náhožcnský šovinizmus) musíme na záver zdôrazn iť príslušný aspekt 
výc h ovy k um e ni u a um cním . Jcjvýznam spočfvao. i .v tom.~c 

pestovanie kreativity m ob il iz uj e un iverzál ne- t. zn. aj nadná
rodné. nadrasové a nadkonfcsfjnc (pravdepodobne aj naddruhové) 
gtruktúry ludskcj psychiky. Jej funda menty-arche typy. mýty. rozpnív
ky či sny- majú analogické št ruktúry vo v~e t kých kultúrach. Spoločný 
psychický základ vytvára napokon predpoklady univerzálnosti a nadča
sovosti ume nia . 

Las t hut not lcast : problémy kultúry. ško ly. umenia nic sú oddclitcf
né od problémov ekonomiky a eko lógie. Všetko. čo bolo povedané 
v súvislosti s o tázkami kultúry. kultúrneho človeka . kreat ivity a výcho
vy vo všeobecnosti. sa premieta do vzťahu človeka a výchovy vo všeo
becnosti, sa premieta do vzťahu človeka k životnému prostrediu. Do
dajme iba. že problém .. ckolog i c kej výc h ovy" mus! byť zakom
ponovaný do základnej stratégie výchovno-vzdelávacích procesov za
me raných na .. kozmizáciu vedomia" (Vernadskij) . 

Dovolfmc si ~~.Yicsť v týchto súvislostiach- zdanlivo paradoxne- po
známku na margo .. n á bože n s k e j výchovy" . Ako tomu nasvedču
je súčasná teologická rcncxia . ani kresťanské učenie sa ncuchránilo 
pred vplyvom redukcionistickcj paradigmy. Dlho boli zdôrazňované 
gnozcologické ;~ spckty krcst'anstva ; v mnohých prfpadoch su kresťan
stvo zúžilo na kategóriu .. viery"- mentálnej. pojmovej štruktúry. Sy
nonymo m .. kresťana" je .. veriaci". Cirkev je .. cirkev veriacich". čo čas
to znamená: .. tých . čo chodia do kostola". 

Je to tak naprie k povestným slovám Sv. Pavla, ktoré kategoricky 
zdôrazňujú význam .. Lásky" ... Láska" je kri tériom čís lo jedna. Ncod
dclitcfná je pr a kt i c k á" implikácia : .. Cokofvck by ste učinili pre jcd
noha z tých najmcnšfch - mne ste učinili". V tomto zmysle je potom sy
nonymom .. kresťana" - .. milujúci". t. zn. ten. čo je schopný-ochotný 
s po nt á n n c .. niečo robiť" pre .. najmcnšfch" . Cirkev hy mala hy( .. Cir
kvou milujúcich" v tomto zmys le . 

Tu sa dostávame od problému školy novéhb typu. zameranej na vý
chovu .. kultúrneho č.lovcka" cez kategóriu kresťanskej .. Lásky" k ot5z
kc c k o n o m i k y . Ulohou .. Kultúrneho človeka" je to t iž zosúladenie 
ekonomického myslenia s .. kozmickým vcdomfm" - s .. Láskou" ... Kul
túrny človek" by mal mat' na zreteli .. pr i-k á za n ic .. - nottt hcnc zried
kavo pripomínané (náhodou?)- ktoré by sme dnes mohl i označiť ter
mínom .. Ekonomická reforma podfa Evanjelia" a ktoré znie vcfmi 
d rasticky: .. Pre da j čo mH. r ozd a j c hu dnhn ý m 
a na s led uj ma ". 

Je to .. tvrdá reč" ... Cesta do Európy" chápaná ako cesta .. cez Lumha
rc nc" je kompromis. varianta .. soft", program-mini mum. Inými slova
mi: ncvyhnutmí je .. morfogcnéza" kvalitat ívne nového systé mu celého 
spo ločenského hytia ; na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch . 
Hfbku existencie. ktorú sme stratil i. mu~ímc vydolovať .. tu a teraz" - na 
plyt činách našej vlastnej bezduchej vegetácie . Na našej vlastnej púšti sa 
mus íme llokopať - now hcnc každý sám. na .. vlastný účet" - k .. prame
ňom živej vody". ku zllrojom inšpirácie a zmysluplnosti . A s plným ve
dom fm. že .. po európsky" chápaná ekonomická reforma nc~tačí na ric
Scnic kfúčových prohlé mov. pred ktorými stoj! fudský druh. Ani eko
nomika nic je .. izolovaný systém". Tí. čo hy chceli sugerovať opak . ~ú 
jednoducho .. fa lošní proroci". Oproti .. trhovej norme" Staré ho zákona 

- .. Oko za o ko -zub za zub!". Evanjelium prinilša kvalitatívne IIOI'i 
.. soft-normu": .. Kto na tcha kameňom - ty naňho chlebom" .• Efl" 
musí ustúpiť! Je možné víťazstvo .. Ducha"! C lovck môže prekonal 
.. ci r c ulu s viti os u s" p rirodzené h o dete rmini z mu . Móle 
sa rozhodovať s lobodne. S tým. že .. Nový zákon ncrušístarý" 
redukcionizmus neplatí. Av~ak posudzovanie realizácie ustano•Cii 
.. Starého zákona" nepatrí llo individuálnej. privátnej roviny: nato li 
.. sily ďalekého dosahu". Aj v tom je človek oslobodený. 

V tomto zmys le a z uvedených dôvodov škola nového typu by ma 
kon ti nuovať zves t ovan ie .. rado s tnej n ov i ny" . Ma la by 
k l i c s n i ť .. Cc s t u " - cest u .. Z c m c z a s rú hc n e j " . 

Dodajme . že niektoré prvky .. Skoly in spe" ~ú- ako sa zdá - latentne 
prítomné v tzv . .. umeleckých školách". C um grano sa lis: ume leck! 
š kola m á ša n cu s t a i sa proto t y p o m .. kultúrnej noly·. 

CODA 

Diagnóz:1 aktuálnej historickej ~itu{lcic aku stavu .. bifurkácie"- Cl · 

trémnc ncrovnovážneho stavu č lnvcka-~pnločnosti -fudstv:I-Prfrod) 
a z nej vyplývajúci postulá t .. morfogcnézy" kvalita t fvnc nového S}Sté· 
mu kultúry-výchovy-umenia ~ú vlastne inšpirované hibl ickým makrl* 
kopickým obrazom cvol(lcic človeka. Bihlia prcdo~ticra tri kvalitatí1nc 
odliSné e tapy: 
l. .. Raj": vegetácia v kontexte Pr! rody - ~pnnt;ínna autorcgulácia 111 

báze .. arche": 
ll. .. Vyhnanie-Egypt-Exodus" : negácia prcllch:ídzajúcchu princípu 
absolutizácia funkci! .. neo"- racionalizmu~: najvyššia inštancia kozmK· 
kého Rozumu .. Jahve"- Stvorite[ je oddelený od Mvorenéhu: 
111 . ..Evangelium" : negácia ncg:ície ~yntéza ~puntánnosli 
a racionálnosti v princípe .. L;í,l..y" : .. Boh" - princfp život;1- je v tehca1 
vo mne. t. zn. v n;b ~ú prellpok lad~ ' (X>n tánncj evidencie tohto princi· 
pu -je nám damí možno,( 'pont a nn c up l a t ň u v ať v pr a x i na (!;i. 
ze racionálnosti vy~~ichu r;ídu. ,(..orc lovancj ~organizmami vy~šieho rá
du . 
Keď sa pozrieme na probl.:m 1 ~dmvy pud zorným uhlom tejto troj· 

stupl)ovej hierarchie. mm une knn~tatovať. že en gn» z:i pa dn á kul· 
t úr a pre fc ruj e ll ot cr a z pr in l'Í p St ar é h u z ;í k un a . Cl ove k je 
tu od detstva n\ncný mcnwrovať obrovské kvantum poznat kov o ~vete 
- akúsi modernú .. Tóru" - ktnrc je z hf<1diska konkrétnej existencie 
akoby .. transcendentné". ( ' love k nic je primeraným ~ptisohom. t. zn. 
~pôsobom zohfalll)ujúcim prirodzené. fylogcnc tické mcch<1nizmy učc· 
ni a sa (intuícia ... inprinting" ... in>ight" etc.) vellcný k optimalizácii slo
jich interakcií so wc tom: východiskom výchovy a vzdelania nic je .. 8)-

• 

(( 

Kresba l. HutU~! 

tie- človeka- vn - svete" ale rozštiepenie tej to jednoty. >predmctncnic 
sveta vrá tane ľudských vzťahov. Skola vedie de facto ku schizme: ;1ct· 
realita a .. modu~ vivcnlli" sú dve ndllclcné ~ féry. Dôsledky- aktuáln) 
stav vecí - sú všeobecne kvalifikované aku ka ta"rofa. 

Ko nfront;ícia problému výchovy s odkazom Pfsma sugeruje. že Úl'od
ná téza o nutnosti docie li ť kvalitatívne nové uchopenie problému nicJC 
extravagantná . neopodstatnená. Už pred ti~ícročiami .. ~a" vcddo. že je 
nutný skok od modelu Sta rej zmluvy na úroveň Evanjelia. Nutný JC 
skok od ilúzif. ktoré najmii posledné storc>tia spriadali okolo pojmu 
.. homo sapicns" na úroveň zohfadňujúcu .. zabud nut ú paradigmu- full
sk ú náturu" (E. Morin). Nutný je skok od normy cgo-antropo-curo
centrizmu k univerzálnosti - k n orme po k ory a l á~ ky . 

.. Paradigma pokory a lásky" je vlastne oh~ahom .. kozmizácie vedo
mia" . Na platforme pokory a lásky sa ~trc távajú všetky profesie. spoje
né vedomím vzájomnej komplementárnost i. Z a predpokladu. že ka!dj 
jedinec je vedený snahou docieliť vo wojom odbore maximum sústrt· 
den ia a kreativity- miznú rozdie ly medzi .. Richterom" a učitc fom <lhli
giltncho klavíra na ĽSU. medzi .. Karajanom" a príslovcčným .. hráčom 
pri poslednom pulte". Nielen pre to. že všetci sú potrební na to. aby 
mohol fungovať príslušný .. organizmus vyš~ icho radu". či hudohná kul· 
túra vo svojom celku. a le preto - najmä pre to- že všetci sú iba akýmili 
sprostrcdkovatcfmi univ e r zá In e j c n e r gie a in fo rm á c ic : le 
všetci iba participujú v kozmickom Mystériu. rozširujúc aj tak neucho
pitcfnú sfé ru .. zázračnosti". 

Umenie je akýmsi odleskom zázračnosti života. Najväčšie autority !l 
vyslovujú v tom zmysle, že zrejme nikdy nebudeme v stave si predsta1it 
fungovanie živej bunky- .. priestoru s nekonečným počtom dimenzií". 
To isté pla tí pre sféru psychiky- o podsttttc vedomia a scha-vcdomia 
nehovoriac. Sme v situácii laika. ktorý sf cc vie. aký gombfk stlačiť 111 

televízore. ale netuší. čo sa konkrétne v .. čiernej skrinke" deje. Preto 
ak:íkofvek namyslenos( (žia! taká čas t il v oblasti umenia!) nic je ničím 
viac, ako symptómom ncvedomo~ti. ohskurantizmu . .. Licht- Lebcn
Liebe" bolo heslom jedného z najväčšfch bojovnfkov o kultúru~~~~~~ 
stricto v minulej epoche. Nic míhodou stalo sa dcvfzou početných rep
rezentantov kultúry našich čias (A. Tocpfcr). 
.. SVETLO- Z IVOT - LÁSKA" sa tak Máva paradigmou kultúry-•)· 
chovy - umenia na prahu Tre tieho milénia. 
.. P o s l a n í m u m e n i a j c l fz a ť ru n y č l o v c k a t rp i a cc h 0 - (Jú 
Pavol II). 

J adro textu NEŽNÁ REVOLÚCIA A HUDBA, ktor~ho l. diel bol pobi
kovaný v niekofkých pokračovaniach v č. IO - IS Hudobn~ho tlvota, 
vznikol v januári t . r. ako ideovo-nlozoflcké východisko tfmu expertor 
pre reformu umeleckých škôl pr i MSMTV SR. Prvú verziu textu člllll 
dr . j. Doubravová CSC., doc. R . Fila , dr. l. Mačák, doc. dr. P. Krblf1 
CSc .• dr. Z. Martiml ková CSc., dr. J, Martinek CSc., dr. l. Mojt&ri, 
J , Pazdera, E. Pensdorfová, dr. J , Pospl~ll, dr. O. Pukl CSc., pro(. dr. 
8. Riečan DrSc., prim. MUDr. T. Rosinský CSc., J , St'astný a*· 
A. Tauberová. Autor ďakuje menovaným za povzbudivé odozvy. 

Redakcia H2: uverejnila text s úmyslom vyvolal' diskusiu k uvedenej~ 
blemat lke, ktorej naliehavost' je zo dlla na del\ zretefnej~la. 


