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Nedáme Valné zhromaždenie Slovenskej hudobnej únie - ktorú
dote.,_,~j kry§tallzácH tvorí Spolok slovenských skladateľov,
Asociácia slovenských muzlkológov, Spolok koncertný.ch umelcov
a $polok slovenských folkloristov - prijatím svojich Stanov pripravilo kon~ne akú-takú ~tartovaclu platformu pre započatie profesionálnej činnosti, očistenej od nánosu ~tyridsaťročnej centralistickej riadiacej praxe. Dote.,_,~ia mocenská ~truktúra bývalého
Zvizu slovenských (ale .Y česko-slovenských) skladateľov a koncertných umelcov sa rozpadla, dochádza k "prestavbe" .Y v ostatných dôležitých hudobných in~dtúciách, z ktorých viaceré boli pod
silným riadiacim vplyvom Zväzu. Nastáva nová kultúrno-politická
i spoločenská klíma, v ktorej na báze demokratických princípov
a rovnocennosti jednotlivých spolkov a zdruiení bude sa utvárať aj
nová filorofia Individuálnych vzťahov k hudobnému umeniu i jednotlivcov nal'Ziijom. Namiesto ~tátnej hierarchie budeme azda potrebovať viac vlastnej súdržnosti, tolerantnosti i spolupatričnosti
k osudom hudobného umenia. Z takýchto úvah sa zrodil .Y ná~ rozhovor s novým predsedom rady Slovenskej hudobnej únie Iljom
ZEUENKOM.
po

Ako hodnoU§ prvé Valné zhromaždenie
Únie, ktoré prekvapilo slabou účasťou svoj ho
~lenstva a ani diskusia nenasvedčoval a tomu,
It by prftomným ldali na srdci osudové chvf.
le na§ej umeleckej society?
-Ani sa vefmi nečudujem. V zásade vidím
dve príčih y: po prvé- hudobná obec si za minulé desaťročia privykla na pasivitu. Málokto
z členstva mal pocit , že jeho názor, iniciatíva
môže profilovať činnosť Zväzu- ten bol .. ideovou" organizáciou a preto sa snažil profilovať čle ns tvo. Receptúry , ordinované zhora.
prejednáva.Jo v úzkom kruhu predsednfctvo.
stranfcka skupina a občas Zjazd s vopred
pripravenými diskusnými prfspevkami, obedom a kávou . I výsledky volieb boli vopred
dohodnuté a tak sa stalo, že deň pred Zjazdom vyšiel článok s blahože laním .. novozvolenému" predsedovi. Všetky aktivity bývalého Zväzu- i tie. ktoré aj dnes možno hodnotiť ako pre hudbu osožné a potrebné (prehliadky koncertného umenia. koncerty
z novej tvorby . prehliadka Nová slovenská
hudba, stretnutia mladých skladaterov. hu-

dané - je pripútaný na lôžko svojej profesie.
či už je to nástroj . alebo písad stôl v uzavretej pracovni. Veď kto chce v hudbe dosiahnuť vrcholnú pro fesionálnu úroveň. musí
takmer celoživotne š tudovať. mnoho hodín
denne cvičiť. analyzovať a skladať. To všetko
je tvrdá práca, ktorá odvádza od vecí ve rejných. Clovek. kto rý denne premýšfa a vyjadruje sa v tó noch, prirodzene zaostáva v rétorike, chýba mu slovný arzenál. blúdi v právnických a organizačných labyrintoch. Jedno
s druhým asi spôsobuje. že hudobná obec nie
je pripravená vziať veci do svoj ich rúk . Zotrvačnosť ča kani a na Godota je priveľká . Nie
je však možné spoliehať sa na .. nový·· automatizmus! Prosím všetkých. čo môžu a chcú
do vecí hovo riť. aby sa činne angažovali .
Svojimi poslednými sloyaml sl myslfm trafil
klinec priamo po hl avičke. Myslfm si tiež, le
to nebezpetenstvo spoliehania sa na nový automatizmus je evidentné. No ak si prevzal
fu nkciu predsedu rady Únie v tak zložitej
a vážnej dobe, ako j e súčasná, zrejme si pre
budúcnosť optimistom?

Nech~te maličkých

k hudbe

prťst...

Snf.mka arehfv HŽ

•

Vstup do Európy je možný len spocitom zodpovednosti
za ochranu duchovného potenciálu
dobnovedné sympózia. niektoré diskusie
o tvorbe) brali sa ako istý automatizmus
a sa mozrej mosť. Všetko malo fu ngovať i bez
toho. aby č l e nstvo do veci hovorilo. Za samozrejmosť sa považovala i činnosť Slovenského hudobného fondu. HIS-u. SOZA atď.
Jedno tlivci sa z čas u na čas ozvali. keď neboli
spokoj ní s lektorským posudkom. odmenou.
zaradením svojho diela na konceny. vysielanosťou v rozhlase a pod. Bola to prirodzená
starostlivosť záhradníka o svoj záho n. ktorú
neutlmila ani zväzová kolektivizácia . Ináč
platilo známe antipožiamické heslo: Co ťa
nepáli . nehas! Prijala sa zásada akceptovania
pravidiel tabu s vyu žitím umeleckého profitovania na vlastnú päsť (nie v pejoratívnom
zmysle). spievania .. medzi riadkami''. Ľudia
sa menia pomalšie než režim . Hlboký nezáujem, ktorý sa rudia báli prejaviť voči minulému Zväzu. slobodne prejavili na valnom
zhromaždení SHÚ. Nemyslím si však. že by
členstvu neležali na srdci osudové chvfle na~j umeleckej society ... Daliborova husľová
~kola" v núdzi určite členstvo prebudí a zorientuje .
Druhú prfčinu vidím v tom. že národ hudobníkov (zo sféry vážnej hudby) už svojím
osobnostným zameraním - metaforou pove-

-Silný vplyv Zväzu je kapitolou minulosti.
Kategória moci sa opiera la o ideologický
charakter. Ak sa niekomu cnie za vplyvom.
musí si uvedo miť . že v budúcnosti ho môžu
reprezentovať iba nesporné hodnoty. umelecké kvality a osobnosti. Ve ľká časť nášho
umenia je dnes označovaná ako slúžka bývalému režimu. Týka sa to aj hudby. Mnohí
tvorcovia. ale aj interpreti a muzikológovia.
využívali konjunktúru štátne ho mecénstva
(stim ulačná politika v odmeňovan í upredn ost ňova la od 50. do 80. rokov- i keď v rôznych etapách diferencovane- .. ideové" diela .
dedikácie politického charakteru. koncerty
k výročiam. na ktorých sa vystupovalo z prestížnych dôvodov i .. sorelistické" teoretické
spisy). Na túto tému by sa žiadalo urobiť
hlbšiu štúdiu. Je potrebné diferencovať vrcholne demagogické je pauša l izovať! I keď
nemáme v našich radoch väznených disidentov. nie je možné hádzať do jedného vreca
tých. čo sa tešili .. ideovému" výslniu s tými .
ktorí boli zbavení členstva vo Zväze pre protisocialistické postoje a bolo im zakázané
akokoľvek sa zúčastniť kultúrneho života (zákaz hrať. byť hraný a p ísať)! Sú i takí. ktorých členstvo nebo lo prerušené. ale ich hudobná existencia bola jasným prejavom pro-

testu. Je treba rozlišova ť umelecké ..opory"
bývalého režimu od tých. čo sa s hlbokou nechuťou. s výčitkami svedomia a vnútorného
prinútenia dopustili hriechu . Myslím . že je
treba akceptovať i kategóriu ..socialistických
veriacich", ktorí si zvolili názor a umelecký
smer z pr'esvedčenia a nie z konjunktúry. Dodnes sú ľudia. ktorí považujú socializmus za
dobrú myšlienku. ktorú skazili realizátori.
Nemôžeme byť apriori intolerantní a podozrievaví. Do budúcnosti hľadím s obavami.
ale vôbec nie skepticky. Myslím . že teraz
v prechodnom období. keď staré štruktúry
dožívajú a nové ešte nedozreli. treba o problémoch hudby veľa písať a hovoriť. aby sa dostali do širšieho povedomia ... Lanské s nehy
vplyvného Zväzu" sa roztopili a odtekajú do
čistič i e k . Hudobnej obci ostane morálny
vplyv. šírenie povedo mia hodnôt a nezastupiteľnosti hudby. ako jedného z najstarších
a najkrajších umení. Tu sa otvára priestor
pre publicistiku - prosím kolcgov-muzikológov o pomoc.
Vo svojom diskusnom príspevku na Valnom zhromaždení sl zdôraznil funkciu a postavenie Slovenského hudobného fondu . Môžd tieto svoje my~lienky spresnlt' či doplnit'?
Osobitosť Slovenského hudobného fondu

spoč íva v tom . že je jediným zariadením.
ktoré môže realizovať šírenie tvorby i jej o dmeriovanie. V systéme fondových starostlivostí. tak ako boli v minulosti vytvo rené.
nikto nebol na SHF tak závislý ako sk ladateľ.
Celá umelecká tvorba. od sólových skladieb
po symfónie. nemala a nemá objedn ávateľa
t.j . autor za žiadne dielo (okrem užitej hudby ako napr. scénickej. filmovej atď.) nemá
žiadny ho norár (ani za napísanie . ani za
predvedenie) ! Pokiaľ sa nevytvoria iné mechanizmy (napr. objednávky orchestrov. komorných súborov. vydavateľstiev a pod.).
fond zostane jediným dotátorom tvorby a to
nielen jej vzniku. ale aj realizácie. interpretácie. prípadne teoretickej reflexie . Určite
nebude môcť byť taký ..demokratický" aký
bol. lebo v hodnotách niet demokracie.
Problém ~a asi nevyrieši lektorskými posudkami. ale jedirre živým znením konkurzne
vytipovaných diel a zvážením ohlasu a názorov . Treba si pritom uvedomiť . že hodnotenic je zložitá úloha. vždy ovplyvňovaná subjektívne. generačne. trendovo. technologicky . priateľsky. altruist icky a ešte všelijako
ináč. (A teraz si lektor poraď!) Participovať
na dotáciách SHF chce i populárna hudba
Pokračovanie'na str. 9

List na ministershro kultúry
Váten f stídrulto 1•ia
V dobe. k edy ,, novinách títrmte o r6 wyclt
uHaclttilýclt skwkoclt n ašich SOI'ietskyclt lildí, je nám mimoriadne nemilé písa( o nedôstojn om a neltumrí1mom cltowm í ťlena flllwrm ónie. ko nferen ciera P. S. Fu/ina. kt1 ktorému došlo nedávno v našom m este.
Piimástelto apr(/a sm e s mantelkou, J. T.
Kra vcovou. išli tlfl k on cert filharmónie. ktor)í
sa konal v našom Paláci k ulttíry. a za tý mto
títelom sme si zakúpili ''sltlpenky v 7. rade.
ťfs/o 14 a 15.
Náladu sm e mali výbormi. a preto nás prEjemne zaujalo otl•orenie koncertu. k ed vysttípil konferencier P. S. Fu/in a oltlásil tíslo
lwslis111 , s tídmlta V. T. Cem ova. k to rý potom
za/tra/ L et ťm eliaka od skladateľa N . A . Rimského- Korsakova.
Pri počtívan f tejto nádltemej hudby m oja
l ena, J. T. Kra vcová. náhle s ltrôzou zistila.
ie stratila petíai enk u . v ktorej boli tri mble
a kftíte od bytu.
Táto tu/a/os( nula i m oju ie1111 prirodzen e
1 •eľmi rozrušila. pretoie trimble- zober iclt
tert. ale dvere od bytu stí zamknwé a kľtíte
máme iba jedny. Teda vlastne dvoje. ale naša
dcéra, T. V. Krm•cová. odišla ku kamarátke
oslavova( naroden iny a kliíče si n e1•zala. wkte nikto z nás sa nedostane dom01· .
Telilo incident ma wk rozčtílil. !e som u t
vôbec nebol se/ropný poóíl'a( slrívny Let čme
liaka. twopak. vstal som , tie/r o som sa '')'kradol zo sály a šiel som do zák u/isia. kde som sa
obrátil nn konferenciera P. S. Fu /ina s prosbo u. aby . nám poskytol pom oc. 1. j .. aby
owám il z p ódia. !e sme stratili petíaienku
s tromi rubľami a kľtíóni od bytu a te nálezca
ju má vráti( do našich rtík, v 7. rade. tislo sedadie/ 14 a 15.
Aké však b olo m oje prekvapen ie. kerľ k onferen cier P. S. Fu/in, namiesto toho. aby prejavil poch openie ti poskytol nám pomoc.
prfkro odmietol splnit'tnoju proslw, hoci som
11111 podrobne l•ysvetliltutšu situáciu a zmienil
sa i o dcére. T. V . Kra vco1•ej, ktorá odišla
k prime/ke osla vova( narodeniny a nevzala si
so sebou dmhý kliíť.
Obrátil som sa teda na spe1•áka l . T. Rubajel'ft, k torý sa nacltádza/1• miesmosti. s analogic kou prosbou. Avšak i spevák l. T. Ruba-

je1•, napriek 1011111. te má pekii_Í! Itlas. odmietol o ltlrísit'moju u íle f itost'z pódia 11 konferen cier P. S. Fu/in sa 11111 do k onca poktíša/ zosm iťl'nit'.

Niet dil•u . te ma toto nelttmuínne cltO I'Wtie
umelcov rozttílilo. t)'m skôr. te sme ,. telel'ízii 1•ideli 1•y nikajtíci film Keby 1•šetci clt/api
sveta .... v ktorom ľudia rôznych národností
poskytli pom oc nám omíkom , ktor! skon zum ovali p okazenú salámu.
Poktíšal som sa tý mto prEkladom zapôsobil'
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na Sl'edomie zatl•rdilf•m wtu!lcom. m ·šak stretol som sa ibn s ľahostajným skepticizm o m .
Mal som št'astie. te '' tej c/n•íli 1•.w ípila do
miestnosti recitátorka G. l . Kulakovowí. laureátka v.{emskej stí(a fe. Táto slávna ume/ky tía mala pre m oju pros/111 pochopenie. ''ii/a sa
do mojej situácie 11 sľúbila. te ohlási straw petía fenky z pódia .
Vrátil som sa do hľadiska, ukľ1ulnil som
ntatl felku a potom sme čakali. to sa bude
di at'.
Ale konferencier P. S. Fu/in sa z novu prl'jm •il ako bezcimý tfo ,•ek. M iesto toho. aby
okam f ite lll'iedol rl'ciUítorktt KulakOI'Ovtí

žach symfónií. Návštevníci konce rtov. ale
naj mä za hran iční (a č inkujúci umelci sa divili.
ale nedalo sa po môcť. pretože ..akumul ácia"
v t a n ečnej sále bola prvoradá.
Dovo l'te mi. aby som ako laik a d lh oroč n ý
návštevník hudobných liet v Tren č ians k yc h
Tepliciach vyjad ril svoj názor a potešenie
nad novými s kut oč n osťa mi. ktorč sa v tom to
45. ročn íku objavili. Nechcem h odn o tiť umeleckú úrove t' a celkový prínos tohto najstaršie ho slovenského hudobnč ho fes tiva lu . To
iste urobia kompetentn í odborníci. ktorí sa
na tomto poduj atí zúčastňujú . Chcem vyjadriť iba poďakovan i e a úctu o rganizátorom.
ktorým sa v tomto roku po prvý raz podarilo.
že umenie zvíťazilo nad peniazmi.
O

čo

ide?

Ce l č

roky v susednej sále .. Kursalónu" aj
konce rtov vyhrával t a n eč n ý orchester
a ru~ il obyčaj n e najviac pri najtichších pasápočas

Tento rok sa teda k o n eč n e podarilo pani
Edite Sedláfovcj. neúnavnej orga nizátorke
tohto krásneho festivalu a ri aditeľst vu kúperov dosiahnu t' to. že keď je koncert. t anečný
orchester má pauzu . V Tre n č ian s k ych Tepliciach. kde sa v lete hrá v ďa l ~ íc h štyroch č i
piatich lokáloch. to nechýba . Vďaka . riad it eľst vo kúpeľov!

A čo je eSte n ovč? V súbornom programovom bulletine bolo každý rok zve rej nené
čestn č predsedníctvo. ktoré pozostávalo
z miestnych. okresných i republikových komunistickýc'h potentátov. Tento rok tu nic je
a na jeho mieste je pekná panoráma Teplíc.
Je to lepšie a už itoč n ej ši e.
Iva n Slávik

Chopinov (estival v Mariánskych Lázňach
Už po tridsiaty prvý raz sa v Mariá n kych
Lázt) ach pori ada v dň och 18. - 25. augusta
chopinovský festi val. To ht o roč n ý festival má
bohatú medzinárodnú úča s t' . V chopinovských klavírnych reci táloch vyst úpia Je rzy
Godziszewski z Po ľs k a . Ronald Bräutigam
z Holandska. Jea n-Marc Luisada z Francúzska. Folf Plagge zo SR . Ďalej sa uskutoční
konce rt mladých umelcov z tvorby F. Chopina. S ú čas ťo u festiva lu je výsta va Chopinovo
putovanie po Európe. ktorú poriada Medzi-

a 1e1 program. :ac'a/ 1·ec prdaltol'llt' 11 poslal
na scénu najskôr lwslisltl L. T. Remi:ol'll.
ktor.í• : alm1/ Cigrímke mť'lódie Sara.wuelw. a
potom spt'l'ác'ku S. l . Polz wtOI'OI'tÍ, k torá :aspie1•a/a áriu cán•,•ny -lal?llll' 11 pvtom e.~te áriu
Rositt\' od sk/admeľa Rossiniho.
Ko t;ec'lt<' - :rejm e pod tlakom stídrulto l' oltlásil k onfe rencier 1•ysttípenie n•citátorky G.
l . Kulakovovc•j.
Stídmtka KulakOI'O I'tÍ 1·ýbome predniesla
l'l'rše Bloka 11 NekrasO I'II a bola odnwnená

národn á federácia Chopi nových spo l oč n ost í.
ďa l ej výstava Hudoh n č motívy v diele architekt a Vladi mfl•a Jandejska. Na záver festivalu ~a v Hudob nej ~ i e ni Chopinovho domu
u s kut oč n í se minár v rámci príprav českých
kandidátov na 12. medzinárodnú klavírnu
súiaž vo Var~ave. Seminár ved ie doc. Ivan
Kl ánský. Tri orchestrálne koncerty budú
Západočes kč mu
sy mfo ni c kčmu
patrii
orchestru s dirigentmi Miloslavom Janí č k om
a To ma zom Bugajom z Po ľska.
- mj-

OPRAVA
Pros íme čitateľov. aby si opravili chyby. ku ktorým došlo v HL: č. IOa č. 15. V prvom prípade v čl á nku na str. 7 HZ č. IO venova nom Eliške Pappovej má veta- Prvým pôsobiskom Elišky Pappovej po absolvova ní št(adia v rodnej Orave- správne zn ieť: v rodnej Ostrave. V HL:
č. 15 došlo k chybe v' titulku čl á nku na str. 4. Správne má zniei: Večery novej hudby.
Ci tateľo m a autorom sa os pravedlňujeme .

btírli1•ým potlelkom. Ako prídavok ohlásila
táto ''y nikajtíca umelkylia stratu ntt.~l'j p etlatenky s kľtítmi.
Diwíci reagovali na ttaŠII n eprfjemmí stra/It
I'Zm šene a citlivo. prehľadali vrecká. našli petla ten ku a priniesli nám ju do 7. radu .
Telilo p ekný vzt'ah neznámych ľudi ma mk
dojal, te som sa wovu odobral do zákulisia
'

.

a potiadal .wm konfen•ndt•ra P. S . Fulim1.
ahy : pó dia m ojím meno m a menom mojtj
1111111!elky podakm·al dil·ákom :a po:omosf
a pomoc.
A 1•.fak k onf t•n •n cier P. S . Fu/in odmh•tol
splnil' aj túto he:''.l' :m/11111/Í prosbit'kll.
Tt•mo pn•jm· hyrokrmizmu nw po/11íri/:
l'rtítil som .m do hľadiska. a hy SOlil si ''YJWt'tll
' ')'SilÍp!'nil' klal'iristu V. M. Rjahkina. ktori
zahral dc•sialll etwlu sklatlmda Chopina.
Vtom l'.fak 1110j11 manielka. J. T. Krlil'l'U•
l'lí. s hrô zou zistila. ie míjdc•ná petíaienkallit
jc• na.fa. 1111prit•k tomu. ie .m na.~t•j podohli.
a te stí ' ' nej cud::it• kľtíc't' a cudzie tri mhle.
Ttíto nemi/tí príhoda 11111 ''Y''iedla z miery:
odohral som sa Z/101'11 do zákulisia 11 ohrcítil
sa lill konferenciera P. S. Fu/ina s proshou.
aby o hlásil. te došlo k om y lu a cudziu pe1l11·
il'nku by sm e radi vrátili vým enou za naJu.
A však konfl'rencier P. S. Fu/in nil•lenir lit·
prejavil poc/wpl'nie. naopak. zl>ledol. Zllŕal
zúrivo kritat' a ro zlwdzova( rukami. nato mu
zo zákulisia doslova 1•y hodil.
Do hľadiska som sa vrátil veľmi pohúrt1tý
a sam ozrejme nebol som ut schopný kfll(/llt
si vypotut' Sty ri rotn~ obdohia o d sklmlattfu
Cajkovsk~ho v po dani klavirislll l . A . Ftld·
m tma. Naopak. o ch viľu sme so lenou
z k on certu odWi a vrátili sa d omov.
Naštitstie sm e sa do hy fll prl'dsa len dostali,
preto ic• m oja lena. J. T. Kra vcovová, zabud·
la byt zamknúť. Obzvltíiť nás poteiil fakt. It
cudzí ľudia- na rozdiel od konferenciera P.
S. Fu/ina- prejavili v tomto prfpade pochoptnie a n evyuiili to . ie d vere nášh o bytu zostali
otvorené.
Kontfm svoj dopis v nádeji, te zotlpovednf
súdruhovia vyvodia z n ecitliv~ho chovania
konferenciera P. S. Fu/ina prfsluin~ d6sltd·
ky.
Voti osflltný m uŕnelcom nemám tiadnt vý·
hrady a prajem im tíspech v osobnom tivott
i v práci a dalej im prajem. aby nás, divákov,
eľtl' t'astejšie obšt'ttsllíovali svojim umtnfm.
Grigorij C o rin : Dopisy občana Kru vcoN
z knihy Skrytou kumt/'011

~E

DOHÁŇAŤ!
Hudobná výchova v M aďa rs ku má dlhodobú tradíciu. Naj väčš iu zásluhu na vytvoren í
k o mplex nčh o hud ob n o- pedagog ickčho syst čmu. kt orč h o význam a využi tie presahuje
aj hran ice M a ďars ka, má s kl ad ateľ , dirigent,
muzikológ a fo lk lorista Zolt án Kodály. Jeho
metóda sa opiera o solm izáciu ako prostriedok i ntonač n é ho zvládnutia h udo bnčho materiálu a o starú maďa rs kú ľudovú pieseň ako
fund amentálny pra meň. Vďaka nemu a jeho
žiakom sú mlad í ľudia v M aďa rsku už od malička veden í k t vo ri vč mu muzicírovaniu. no
naj mii k úcte a k poznaniu ľud ovej' piesne .
Dôkazom toho. ako dnes maďars k č školstvo
podporuje vzdelanie svojich budúcich učite
ľov hudobnej výchovy nielen doma. ale aj
v zah ranič í . je každo ročnč usporadúvanie tábo ra pre budúcich hudobných pedagógov.
V j úli tohto rok u sa v Zsámbéku pri Budapešti na pôde tunaj šej vysoke j pedagogickej
školy mladí ľudi a z M aďa rs k a. Rumunska.
Ukrajiny. Slovenska a Juhoslávie počas de~ ia t ich dní stretávali na spo loč n ýc h zborových skúškach. v jednotlivých hudobných
sekciách (komornä hudba. sólová inštrumentálna alebo vo kálna hudba. starč m aďa rskč
tance - re ne sančn á hudba. klavírna korepetícia a i nč ) a na povinných hodinách detských
tancov a dirigovania. Bohatý pracovný program dopfňali večcrnč koncerty. besedy.
prednášky. Vyvrcholením podujatia bolo
š t vo rdri ovč .. rnin it urnč" po Ukrajine. kde sa
zbor hudobnčh o tábora predstavi l publiku
Užhorodu. Muk ačeva a Beregova zborovými
skladbami Kodálya. Káraia, Szokolaia a s
Pergolcsiho Stabat mat er. Na týchto koncertoch mali mož n os ť uká zať výsledky svojej
práce v sekciách aj jednotliví účas tn íci tábora .
Pobyt v tábore bol zvlášť zaujímavým prínosom pre bratislavských ú častník ov. Stretli

sa s pre kvapujúcou úrovňou hudobných vedomosti a schopnosti budúcich maďarskýdl
uč it eľov hudobnej výchovy, ktorá umotnila
po rov n ávať (ak sa tu vôbec dá čosi porovn!vať) a uvažovať nad smutným osudom tohoto
predmetu u nás. Spievanie z listu, čistá intonácia. rytmus. rados ť zo spevu a hudby -10
tu bolo sa m ozrejm osťou a nad preplneným
programom sa nik nepozastavil s nevólou.
Hudobná výchova je tu totiž čosi viac ako
obyčajný uče bn ý predmet. Prvoradé sú vari
dva momenty: prvý- hudba ako fenomén ao
ni č menej dôležitý druhý - maďa rská ludori
hudba. Najsil nejšie som si to uvedomila cestou do Užhorodu . kedy autobus zaplnili ludové piesne a striedali sa jedna za druhou
takmer tri hodiny. To však nebola jedináprfležitosť. Účastn íci tábora si ju nachádzali
v každom čase. Vtedy ma pochytila úzkost.
V porovnaní s maďarsk ým. je náš hudobnf
folklór čo do množstva i štýlovej rozmanite.
ti bohatší, z prejavov a vzťa hu národa k nemu to však, žiaľ. nevyplýva (vyjmúc prostredie jeho vzniku a oblasť vedy a kultúry. ktoŔ
mu venujú pozorn os ť) . Jedným z cieľov ccJé.
ho podujatia bolo totiž pripravova ť učitelov
hudobnej výchovy k poslaniu odovzdivat
svoje skúsenosti a vedomosti ďalej - deťom
m a ďarskej národnosti v zahraničí. A ako
inak a lepšie, než prost redníctvom ludovcj
piesne a m aďarských ľu dových tancov.
Tu sa vynára otázka pre nás: nebolo by
dobre práve pri žriedlach ľudovej kultúry
čerpať podnety dvlhajúce národné povedomie? Cerpať z toho. čoho máme najviac a naozaj h odnotn č? Možno by potom pri speve
v srdci i v živote nahradi lo zbyt oč n é a nične·
hovoriace reči o národnej hrdosti skutočM
vlastenectvo.
JADRANKA HORÁKOVÁ

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvoj týždenník. Vychaidza •·o Vydavatcl'sh·e OBZOR, n. p., ul. ť:s. armaidy 35, 815 85 Bratislava. Vedúci redaktor: PaedDr. Marián Ju rf k , úst. ved. redaktora: PhDr. Allbeta Raj tero'fá, rMIWI
Lýdia Doh nalová, PhDr. Ju"" Dóh , Martina H ~tnzelová, tl!(!hnlcká redaktorka: Eva Zemánkovri. Adresa redakcie: Gork~ho 13M, 815 85 Bratislava, tel. ~145. llaC!Ia: Nltrlulke tla8anle,
Nitra. Roz.tl~e PoJtová novlnová slulba, objednávky prijíma Wdá pojta a dorurovatef. Objednávky do zahranll!la vybanqe PNS - Ústredná expedícia a dovoz tla«, •rim. Slobody 6, 813 81 Bratialaft.
predpt.tn~ 39.- Kb. Neobjednan~ rukopisy sa nevra~ú .
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Radostné i smutné jubileum
Osobnosti by nema li po dli e h a ť času . .. T akéto myšlienky ná m pr ichád za li na um . k eď
sme sa schádzali d o pre kn1sncj sá ly prešovského PKO na X IV . v ý ročn ý konce rt Prešovské ho detské ho spevácke ho zbo ru O DDa M .
Hoci v meste bo li le n kde-tu vylepe né skro mné let áč iky . správa o ko nce rte .. Zacha rovčat ". a k.o to muto ansá mbl u fa miliá rne už roky hovoríme , sa aj te raz rýchlo rozšírila . Ro diči a . súrodenci . býva lí čle n ovia i priaznivci
detského z bo rové ho spe vu za plnili sálu do
posledné ho miesta . Cas sa uprostre d 90-tisícové ho mesta zasta vil. Hu sľový kľúč o tvoril
svet hudby. Vstúpil d o ľud s k é h o srdca . aby
vniesol pokoj . ra dos ť . lásku . dobro ...
St od vad sa ť det í pracuj e v troch zbo roch :
dvoch prípravných a je dno m ko ncert nom .
Prfpravn ý zbo r B ukázal výsledky svoje j prácc na rozto milých die lach B. Fe lixa. V . Ne u-

manna a úpravách ľud ových pi c~ n í. Ko ncertný zbo r pripravil prekvape nie v potlo he
dvoch pre miér - H a tríkovho cyk lu De ti.
v ktorom s kl ad a t eľ jedin eč n e. v rôz nyc h jazykoch . vyjadril významn ú pod sta tu tohto
pojmu a Yc~t e rd ay J . Le nno na a P. McCart neyho v úp rave P. G ufasa . V ďa l šej č a s ti p rog ra mu zazne li die la B. Smetanu (Mú h včzd a
a Prile tc ly v l aš iovi č ky). V . Ncuma nna ( M;u né ódy na výstre lky módy). F . Mrtvého ( De tskú o tázka ). J . Smo lku (Turecký me d ) a z euró pskej zbo rovej po kladnice skladby O . Ravane llu . J. S. Bacha. C h . Gounnda a W . A .
Mozarta . Aj te nto raz prišie l z ho r na pódium
skvele p riprave ný. hoci v hlás koch de t í bo lo
ba dať a kús i no stalg iu. b o l esť . Posle dnýkrút
pred nimi stojí a ko d irige ntka ic h te ta Eva
a za klav íro m te ta Klá ra . A tak vý roč n ý konce rt dosta l aj prívlasto k rozlú č k ový . Klavi-

ristka Klo'1ra G anzerovo'i pred,tavila aj vý~l e d - ~
ky wojej u č i t d~ k ej pr;íce - a iNl l ve nt-l.. ~· m
vystt'1pen ím w oj ich ž i a čok - Sylvie Lakato, o vcj . M iria m Gur~ kej a Lívie Fran lw vcj . l.. toré prc dn ic~l i die la F. C hopina . L. v. Beethove na a J . B rah m ~a . Šl..oda . že t;íto ~l..mmn a
a pracovit;í uči t eľka ntkh ;íd ~ a z ĽS v Prc.;ove . od ~cp t c.m h ra ~a jej novým pú ~obi , kom
M;íva Ko nze rvató rium v Ko .:.icia ch .
Z ;ívc r konce rtu vylhtil do vyjadre nia vďa 
ky a úprimné ho obd1vu 7 bormaj~te r~ k é m u
kumštu Evy Zacha rovej - veden ia OD DaM .
riaditeľa cvičn ej školy PdF U PJS dr . Im richa
Safr;í nka . ve d úce ho odboru ~ koht va . mhíde žc a telesnej výcho vy ONY v Prcšow . te rajších i bývalýc h č l e n o v l horu a mnohých pos lu ch oíčov. Mno ho . mnoho kvetov. , )zy dojatia i vďaky. ~prcv;íd zal i ďa l ~ í prie be h ko nce rtu . ktorý vzali d o rt'1k " lnHltní č l e nov i a zboru . Sá lo u zne li zbo rové pi e~ n e vlastne a ž do
odchodu po~ lcd n é ho pmluch úč a. Dth tojné
mi c~ t o me dzi nimi mallhorový pozdrav ~ k l a 
d a tcfky . p re i,ov~ k cj rnd;í č k y Iri' S7cgh yu vcj .
V júli sa Eva Z acharov<i doiila významné ho život né ho j ubile a . a za čiatk u bolt'1 ~pcch
so ško bkým zborom na ce l o ~ l ove n ~ kej ' Pev<ickej ~ ú ťaži v Ružomberku v r. 1974 . za
kto rým n a ~ l edo va l o more mra ven če j pr;ícc
na po li slove nské ho dc hké ho zborového
h nutia ... V Prešove n;ím ~pev;íc k y zhor ne tre ba . potrebuje folk ló r . d ycho vku ... - ne u, t<ilc
pre wied čani c . a rg ume ntova nie . Naj krajšou
a rgume nt <icio u ~a ~t al Prdov~k ý dc t,ký ~ pc 
vácky zbor . kto rý za lož ila v r. 1976. A ž ocene nie z mc d7i ná rodnej ~Liiažc v Spanicbku
o tvorilo oč i prc ~ovs k ý m fu n kcio mí rom a 7ačal i h ra i z bor a je ho ume lecké vede nie na vedo mie . Ca~ to ~a tento zbor il jeho umelcckií
úrove ň sto tožríova l s a nsá mblo m P r e~o vč a t <i .
Pri ~ la i zá vi sť . Kto ' á m n e~ kú ~ i l p ra cnva i
v tej to oblasti . nepocho p í. ko ľk o ča~ u a ~cha
zd o k o n a ľova ni a vyžaduje. nc ral tre ba ' iahnu ť i do .. vlastné ho vre c ka" . l v tomto je j ubila nt ka nc dostižná . Bez Evy Z acharovc j ~ i
d etské zbo rové hnutie nevieme pred ~ t aviť .
J ej slová a ko č l e nky mno h ýc h sú ťaž n ýc h porô t ~ú za k <~žd ý m povzbude ním . Vžd y nadviaže na to dobré . a až po tom pre jde k n ed o~t a t -

Prdcmký detský spevácky zbor

Blaholeláme

DÔSLEDNE VOČI PIRÁTOM
S rozvojo m súkro mné ho po dni ka nia sa doslova roztrhlo vrece aj s rôznymi pod nikavcami , kto rí vo veľko m pro dukuj ú žiada né
a ča sto . ž i a ľ . ne dosta tkové mg. na hrávky . videokazety z ná m ych sp evá kov č i skupín
a iných a traktlvnych výro b kov z oblasti fo nografické ho priemyslu . A a k ne majtl m ož n osť
priamo vyrábať. vlastne ko pí rovať. ta k si
aspoň otvo ria pož i čo vňu videokazie t. samozrejme oboje bez nejaké ho fi n a nčn é h o vyrovnania sa s pôvodnými výro bca mi. Niektorl možno i z nevedo mosti. veď dote ra z bol
náš právny po riad o k voči ta kýmto pirá to m
veľmi be nevole ntný . Po ki a ľ išlo o p á r jedno tlivcov , snáď sa ta kítto tole ra ncia najmä zo
strany za h raniči a dala ch á pať. no dnes . k eď
sú ich stovky. ba tisíce a jed e n usilovný .. podnik a teľ" do káže za noc vy ro biť i 300 kó pií.
hlásia sa m ajitelia auto rských lice ncii dô razne o svoje práva .
Náš auto rský zá ko n bo l však do ne d ávna
v to mto smere ne do ko na lý. hoci sa ho postihnutí pro ducenti aj inte rpreti roky po kúšali
zm e niť . J e to vlastne jedna z ďa lších zásluh
nášho pána prezidenta . že sa na po ko n novela
autorské ho záko na dosta la na je dn a nie do
pa rlamentu a najmä. že bola v priebehu
dvoch mesiacov schválená a uvede ná do praxe . Takže o d l . j úla t. r . nove lizova ný a uto rský zá kon už právne c hrá ni práva výko nn ýc h
ume lco v a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových zázna m ov. Sta novuje na príkla d.
že rozmnožen inu zvukového zázna mu možno
zhoto v iť len pre osobnú po tre bu , v žia dno m
prípade ju rozmnožov ať a predáva ť - č i požičiavať- be z súhl asov a uto ro v . výrobcov a výkonných ume lcov. Pre verej né využívanie
nahrávok i pre zho tovovanie rozmnože nín
pre osobnú po tre bu vyd ajú ministerstvá kul-

túry oboch republík k l. l. 199 1 prc~nč sadzobníky. Pri tejto príležitosti treba zdô razni ť. že ná rod né výbory. kto ré povoľujú po dnika nie v oblasti pož i čia va n i a g ra mafó no vých pl a tní. kazie t . C D a video kazie t po rušujú vlastne a uto rský zá ko n a najmä. že výrobcovia sú rozhodnut í po l. jú li vyvodzova l'
z to ho i trestné sankcie .
R egul é rno s ť no vovzni knutých vz ťa h ov medzi fonogra fickými firm a mi a súkro mn íkm i
a najmli ich dodr.liava nie sú j ednou 7 po dstatných a ktivít Me dzinítro dnej o rga nizácie
fo nogra fi cké ho p rie myslu ( Inte rna tio na l Fed e ratio n o f Pho nogra m a nd Yideogra m Produce rs) . k torej česko- s l ove nsk á skupina . ako
samosta tná. nezávislá o rganizácia pô sobí o d
to hto roku aj u nás. T á to význa mn á medziná rod ná u s t a n ov izeň združuje ta kme r 900 fi rie m zo 6 1 štá tov sveta . v Ccsko-Siovensku
ma la viac- me nej fo rmá lne zastúpenie prostrednlctvom Suprapho nu už od r. 19R6. no
svoje skut oč n é posla nie začína plni ť a ko ne závislý subje kt vlastne až dnes. Zati a ľ má
sídlo le n v Prahe, kde pô obr a ko fe de rá lna
o rganizácia . D oposia ľ sa za čl e nov p rihl á~i l o
ll štá tnych i súkro mn ýc h firi e m o . i. Supraphon . Opus. Pa nto n . Gra mo fónové závod y
Lo de nice. Cs. roz hlas Pra ha . Artia , Filmexport a Bo nto n . Ceskoslo ve nským tajomn íko m IFPI sa sta l dr. D ra homrr lll ík . Skod a .
že o vstup do tejto orga nizácie ne prejavilo
záujem viacero slove nských o rganizá cií. ve ú
ok re m prio ritnej ochrannej č inn os t i sú aj jej
o sta tné a ktivity ve ľmi pestré a pre nás zvlášt'
zauj ímavé - na prikla d IF PI zh ro m a žď uje in formácie o vše tkých technickýc h no vinká ch
z o blasti fo nogra fi cké ho prie my lu .

Martin HANULAY

Roman BERG ER- skl a da t eľ, teoretik , klaviri, ta
- osobnos t' , ktorá výraznou mierou ~poluľorm ova t a

b •a ZacharoH't, dir lgcnlka POZ DDaM

ko m . Moí dvere o t,orcné pre l..ai dé ho . l..to 'a
c hce pou čiť . pora di ť. Štedro m 1Lio'1Va wo jc
nadobudn uté ,l.,li,c iHl, ll . rovnal-o a l..o .;te d ro
n auči l a woj ich ' pc v;í č i l..o ' rotd ;ha ť ' pevo m
kní,u . dobro . t u.;Jachlm ·at v.;cd no't d lw .
T ak to vk u tboru odo' t.dala ' níve rc konce rtu Eva Zacharov;í h~ v a l ej (·Ienke zboru
Ivete M;lly;í,ovc j. ab,o lve nt l..c PdF U PJ S .
k lavirbtkc Jane Kmi tovcj . V na,le dujúcc j
,cztí ne ' i E va Z adwrovii ' tane t a d ilige nt, l..ý
pult 'Y'o l..o.:.l..ohl..é ho ' Pe ' ;íck e ho lhtll u Colle gium tcch nicum pri VSľ a ra da hy pmh.:hytil a wojc bývalé clcn ky v l..o morno m l horc
pr i PKO v Pre.;o ve . D in gent, l..ých po núk
pr i ~ lo ui v1 accro - 1 Ba rdejova . Spii,,kcj Novej V\1 .. .
T f. ktorí pot.n;í mc JUhi lantl.. u . oce r) uJe me
jej dirige1m ké a t hor m aj , t c r~ l.. é ume nie. ncv~cdmi ,l.,rom no' t. ne,m ic rnu p ra cov it o, ť .
umclccl..tl na rnc nmt a to prc d m.;etl..ým 1.. ~c
hc - je dnod ucho vnútorne kr;b neho č love l.. a .
~ k torý m 'polupracovat t namc n;í mohno, tnc
rii~i.

Silvia FECSKOV Á

cc~ ty

\ lo• cn\kcj hu d b~ ud -.,,t dt•, iat~ ch roko• ai po
doi.hu tiO rcokov.
Doc. 1\lilo\lnv STAJ(()S'J'A - kla• iri,ta, J>CdUJlÓI!
V~ M - •u 31. uui:u, lu dol.fvu 511 ro kov.
Dr . lvu n I\IACA K - muzikoloJl, dt h oročn ) praco•nlk SNM . zukladulcl' Zhicrky hudobných mh lrojo••
S 1\1 - •a Ui. :I OI:U\IU doi.h a SS roko• .
\ lÍéa~ n o,f - \ U?. uu~:u,ta

HUDOBNÝ ŽIVOT
DVOJTÝŽDENNÍK PRAVIDELNE INFORMUJE

o hudobnom dianí na Slovensku , v Čechách a v za hraničí
Na stránkach Hudobného života nájdete:

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a operetných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e recenzie gramofónových platní a hudobných publikácií e 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 informácie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach e v revue už závažné publicistické a muzikologické
materiály
HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doručol'ateľa 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,-.
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Z rokovania Rady SHÚ
Na svojom júlovom rokovaní (25. 7. 90) sa Rada
Slovenskej hudobnej ú nie Doberala viacerými
okruhmi otúok, vyplýv~ úclml zo súčasn~ho diaala v oblasti hudobn~ho umeniL J ej predseda IU•
ZeUenka lnronnoval o svojom rokovani na Mlnlstentve kultúry Slovenskej republiky v sú vislosti
s projektom pi'IICIOmej skupiny pre kultúru, i kol·
11\'0, výmenu mládde a turistik u knqfn Pentqoúlneho zoskupenia európskych llátov. SHÚ p rJ.

(l nterpretal! n~ kurz)', Prehliadka mladých koncertných umelcov, turn~ hudobných umelcov po
krlqln,ch Pentaaon,ly, prezentKia novej n·orby,
mu zlkoloalck~ podujatia a pod.). 6 alej rada ven~
vala pozornos( príprave a nalýzy činnosti býval~ho
lSSKU od j eho zaloienla. Predmetom rokovania
bolo ~ erektfme vyulh·anle Domova slovenských
skl adateľov v Dolnej Krupej v nových podmienkach. Taktie! sa zaoberala prfpra,·ou koncertných
a muzlkoloaJckých podujali jednotlivých spolkov
v tomto roku. Tým sa proaram rokonn la Rady
SH Ú vy&'!erpal.
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OPERNÉ DIANIE
V MNÍCHOVE
(Nationaltheater vnových lúčoch)
Ako krutý boj medzi G hi bcll inmi a Guclfami možno ch a rakteri zovať dianie oko lo
ope ry v bavorskom hlavnom meste. Kým ~é f
Nationalthcatcr Prof. Wolfgang Sawallisch
obhajuje dominujúcu úlohu národného repertoáru - napriklad opera omnia Richarda
Straussa- za t ia ľ superintendant Prof. August
Evcrding, ako verejný žalobca , kritizuje
v dôsledk u toho zn!žcnic medzinárodnej
úrovne, poukazuje na n c prltom no~ť ob ľúbe
ných hviezd ,.kde je náš Luciano, p rečo nepočujeme ve ľkých Spaniclov - Dominga
a Carrerasa ; už dávno u nás, ž iaľ , nedirigujú
Muti , Abbado , Klcibcr!" Takáto atmosféra
samozrej me nijako neprispieva k zvýšeniu
úrovne a predstavenia vskut ku strácali punc
a stávali sa viac-menej nudnými. Vďa k a Bohu , v posledných mesiacoch sa zdá, že uíto
neradostná situácia sa chýli ku koncu . Mal
som m ožno s ť vid i eť predstave nie , ktoré naznačujú toto neradostné prebudenie tak významného operné ho strediska , akým Mníchov nesporne je.
Ako výk ri k slobody vyznela Dantonova
sm rť , hlavné operné dielo Gottfricda v. Einema, osobne prhomného na tejto výz n ačnej .
premiére ..,Moja oblúbcná opera nadobúda
dramatickú aktuálnosť." prehlásil po premiére dojatý kompon i~ta -celá východná Európa sa nachádza v obdivuhodnom znovuzrodcnr , bez krutosti Veľkej franc(•zskcj revolúcie - matky každej mohutnej revolúcie ...
Tento vzrušujúci Danton ~a narodi l taktiež
v dramatickom obdob!. Einem komponova l
dielo od 20. j úla 1944 - v d e ň nczdarcného
atentátu na Hitlera- až do konani a otrasného norim berské ho procesu proti vojnovým
z loč in com v r. 1946! Prem iéra opery sa uskut očn il a v r. 1947, na Festivale v Salzburgu.
Bol to ozajst ný tri umf pre Einema, veď dielo
dirigoval n ezab udnuteľn ý Ferenc FRI CSA Y.
ktorý zaskoči l za chorého Klcmperera. Bol
to tiež začia t o k veľkej , bo hu žiaľ, krátkej kariéry tohto význač n é h o di rigenta. Nezabudnuteľn ými protagonbtami boli aj ~ pcváci Cebotari. Wáchter, Hann. Anday a ďal š í.
,.Ozajstným vokálnym zá kladom mojej opery je však zbor" . hovori Einem a je to naozaj
tak . Mn!chovská premiéra bola n ezvyčajným
úspechom v prvom rade skvele vedeného di-

Zo

zahran.ičia

e Festival dvoch svetov v Spolete. Vposledných júnových dňoch sa začat v Spolete 33.
ročník známeho Festivalu dvoch svetov.
Otvárací koncert patril orchestru parížskej
opery s čínsk}m dirigentom Yeng-Uhunchungom, ktorý uviedol Fantastickú symfóniu H. Berlioza a oratórnu skladbu zakladateľa festivalu Glana Carla Menottlho Realna Coetl, venovanú odhaleniu rdtaura~
ných fresiek známeho ranorenesančného
maliara Fra Flllppa Llpplho v tamoj§om
dóme (kde je tld pochovaný). Na programe
festivalu je popri mnolstve drobn)·ch kon·
certných podujatí ~ uvedenie opery R.
Straussa Elektra (diriguje Splros Aralrls,
v titulnej úlohe debutuje Debora Polanskl)
a Mozartovej Figarovej svadby (diriguje Oliver Gllmour), ďalej známa hra francúzskeho komedlografa E. Lablchea Ko~fk a scé-nická kompozícia na ver§e bcatnlckého básnika A. Glns!H!rga, s hudbou Ph. Grassa Juke Box v hydrogéne. Mottom tohto ročníka
festivalu je láska k llvotu, slobode a k ume~~

vadclného zboru \O zhormaj\t rom Udom
Mehrpohlom. Spcv;íci podali p re~vedč i vý výkon pod znamenitým vedením rcžbé ra Johanna SCII AAFA. kwrý ne\porne patrí medzi naj výz na č n cj~íc h reii\érov v emecku.
Ezio TOFFOLUTT I vytvoril vzru\ujúcu ~cé
nu a krásne ko\ týmy. Na če l e tohto vdkolcpého večera ~ t<í l Wo lfgang SAWALLISC'H.
mi moriadne in~pirovaný. pravdepodobne aj
bojom. ktorý ~a odohrával okolo tohto vynikajúceho dirige nt a.
Druhým ~vc t l ý m hodom tejto nic vcJ'mi
ú s pc~ n ej 'czóny holo uvedenie
ah ucca G.
Verdiho. Premié ra Nabucca v obávanej milánskej Scale ~a ~taJa triumfom pre Verdiho
a slávny ~ pev zo tročc n ých židov- Va pen, icro sull'ali doratc (Za l eť myšlienka na zla tých
krldlach) , sa \ta l neolici;íl nou hymnou za
zjednotenie bojuj(•ccho Ta lia mka. Bola to
š ťas tn á voľba dramat urgie. n akoľko prcd\ta·
vcnic odzr kadľovalo do 711 ač ncj miery ~ úča\
né udalosti tzv. východnej Európy. Max
Reinhardt . ~ l áv n y n ezab u dnu t eľný rci. i ~ér
30. rokov, bol tej zá~ ady. že ~k ll ~ k y a generálka musia byť vžc.Jy plné ťaž k o~t í . konfliktov, prekážok. aby premié ra hola maj\tným.
prcwc dčivým ll'>pechom! Ca\to \0111 my,Jcl
na pravdivo.,t' .,lov tohto veľk é ho rcži,éra .
nako ľko premiére predchádzali udalo ~ ti , ktoré ohrozovali jej u~kut oč n e ni c vôbec. Wolfgang BRENDEL. 1-torý ma l 'picvai ti tuln ú
úlohu. po dvoch ~kt1 ~ ka c h vMnc ochorel
a musel účink ova nie odricci. Kc.J e nábt dôstojného z{l.,tupcu'!! Rcži,é r a inM:enútor
predstavenia Ponnellcov 7iak. Pet Halmcn
bol zllfalý - .. Brendcl je n ena hraditeľný " pre hlásil. Na Mastic vyst upoval v m i l :'t n ~ kej
Scale v úlohe Nabucca bulharský bary toni~ta
Eduard Tumagian . kto rého ~a podarilo zbk uť ako z;hkok .w Hrendc la. Tumagian poc.J al
veľm i dobrý výkon . naj mii po vo k:ílnej ~ I rá n 
ke. obcccn~ t vo odmenilo nad~e n ý m aplauzom na otvorenej \eé ne aj jeho pohotovo'i
a ochotu vy~túpit ako náhradn!k v takomtll
náročnom 1c.lijno m pwjckte.
Helmenova réžia hola v1 ru~ujúca. piM1
veľkých efektov. \O ~c~ nami a ko,týmovou
parádou ä la Sa lvador Dali . 'kvcle nawictcná , obzvlášt' efektné holi veľké ma,ové \cény. B l e~ kurýchl c 'cé nické premeny držali

~Á

e Letných festivalov je čoraz viac. V prvom
júlovom týždni sa v zrúcaninách starého
hradu Rocca Brancaleone začal ďaUí rot>
nfk Ravennského letného festivalu. Napriek
predsudkóm, že Mozart sa nehodí " pod holé
nebo", na otváracom v~ere uviedol Ricardo
Muti s ,·el'kým úspechom a za nad§en)·ch
ovácií asi 2000 divákov Mozartovu Rekviem
s orchestrom Milánskej La Scaly, zborom
~\·édskeho rozhlasu a sólistami Patriclou
Pace, Jozefom Kundlákom, Bernardettou
Manca dl Nlssa a Gloraiom Surjanom. Ďal
§ou atrakciou festivalu je uvedenie Salleriho opery Les Danaldes.
~Á

e V dňf1Ch U . - 23: septembra sa na paJermskom zámku Un·egg.lo uskutoční medzinárodný tele,izny festival Premlo Italia.
Medzi dokumentárnymi, dramatickými
a hudobn)ml filmami, ktoré do súfaie prihlásila usporiadateľská ~lna, je ~ dokumentárny film o prípra,·e Inscenácie Verdiho ľra\'laty, ktorú ,. uplynulej sezóne reali-

zoval v milánskom Teatro alla Scala dirigent RJcardo Muti a známa filmová režisér·
ka Llllana Cavanlová.
e Pred zrakmi 3000 dlvákm• v Teatro grande v Pompel do§lo k no,·é mu U\'edenlu slávneho filmu Sergeja E;jzen§tejna h'an Hrozný, pri ktorom hudobné pasáže Sergeja Prokofieva boli synchrónne reproduko\·ané na
pódiu divadla. Za dlrlgentsk)'m pultom bol
Vladimír Aškenázy, zbory naC\•Ičil Stanislav
Lykov a mezzosopránový a basový part Interpretovali Elena Zaremba a Michail Krutí·
kO\', Úspdné prcdsta\·enle sa má reprízovať
v Agrlgente spolu s reprfzou už vlani undcného ďal~leho E;jzen§tejnovho " hudobného"
filmu Alexander Nevskij.
e Nebyť symfonického orchestra RAJ s di ri·
gentom Vladimírom Delmannom, muselo by
sa Miláno uspokojiť len s niekol'kými príležitostným! koncertmi orchestra Teatro alla
Scala čl pohostinskými vystúpeniami zahraničných orchestrO\', A predsa sa teru, na záver úspe§nej sezóny, zakončenej cyklom č~
km·ského symfónií a symfonických básní,
opäf ozý\·~ú hlasy, označujúce existenciu
tohto orchestra za Zb)1očný luxus n hl'adom
na ekonomicky pashnu bilanciu jeho čin
nosti.
e V nadväznosti na tradičn $· Bellinio\'Ský
festh·al v Catanll uskutoční sa ,. polovici
októbra Festival s lcflskej opery ,. Taormine,
na ktorom okrem Mascagniho Ca,•alerie
rusticany odznejú ukážky z dvoch ďaiMeh
opier vychád1~úclch z ro,·nomennej Vergovej literárnej predlohy: z opery Mala Pasqua
Stanislava Gastaldona a Cavallerle rustican)' Domenlca Manleoneho. V budúcom roku
by o!H! tieto diela mali na festh·a le odzni eť
ul kompletne.
V.B.
e Zviiz poJ'ských skladateJ'm• udelil S\'oje
ceny za rok l990 Mlroslawowl Perzowi za
vynlluýúce vedecké \'"$'sledky ,. oblasti dejín
hudby poľského stredm·eku a renesancie
a Wllanowskému k\•artetu za ''Yililuýúce výsledky v oblasti hudobnej interpretácie
s osobitým uetefom na interpretáciu poľ
skej súčasnej hudby.

možno poveda i o Paa ta

B u rč l a d zc m . k torý!~<!

obcccn"vo v ' tá lom napii tí a ani ten, kto nc' úhlu,il ' ll alrnenovýrni kúzlami . nemal ča s
pripad ne pro t e~t ovai . Za di ri ge nt ~ký m pulto m ~ t:'d l'incha' ST L: l NHE RG . pr<ívom považovan} 1:1 vynika júce ho ope rného c.Jirige nta pôsobí hlavne vo Viedni. kde je Mályrn ~é
fo m t arnoj ~ i e ho rozhla,ového orchestra.
Stcinherg c.Ji rigoval 'dramatickým nad~e ní m .
'prevádza) 'pcvákov ~ n czvyčaj nou citlivmiou a garantoval vy,okLí hudobnú úroveň veče ra . Mcd1i 'pevá kmi dominova la Júlia VÁ RADY v úlohe Abiagailc . Vcrc.Ji Jiac.Ja veľa 
hla~O\C aj ~t vá rnením . Oblúben:í V<
íradyová
- mani.clka Dietricha J·i,chera-Die,kaua - vyhovela týmto mimoriadnym požiadavkám .
' picvala ' technickou ' uverenitou a poc.Jala
\ ugc\tívny herecký výkon . To v<;ak už ne-

o bccc n ~tvu ako
vcl'kl)az. Kr:í~ na . nesmierne dôlc·
žitá basová úloha v i'tom zmy,le centrálna
posta va. no ž i a ľ . treba ju ~p ievai v legáte
a be lcan tom . treba mui na to hl a~ové zafar·
hcn ic. Nič z týchto kvalit \ Ilie u gruzfn,kcj
hviezdy ne n a~ li . bolo to v eľ ké ' klanwnic.
Mal tu M:'1t talian,ky ~pev:ík. ' h la~om typu
Cc,are Sicpi ho (Kde v~a k n:íj\1 dm:' w~ý111
hla,'!!) Prec.J,tavcnic bolo vy~oko hodnotené.
oc.Jkaz Ve rdiho v\etkých hl boko c.Joj:ll. odzrkadl oval ako'i te raj\iu . novú ,)ohodu v Eu·
rópc . ktorá zdá \il. hu de ' tále jed n ot ncj~ia
a c.Júfajme. že aj \ÚJ,tncj~i a .
Jozef HORÁR~
Mníchov

e

PRESTO magazín pre diskofilov

Na Valnom zhromaždení Pol'skej hudobnej mládeže "Jeunesses Muslcales" v Poznani zvolili nové vedenie tejto záujmovej organizácie. Predsedom je Marcin Blažewicz,
generálnym sekretárom Mlrostaw Trzcdak.
Valné zhromaždenie sa zao!H!ralo súčasnou
nepriaznivou finančnou situáciou, rozvojom
starostlh·osti nad mladými hudobnými skupinami, osobitne zbormi, 1.aoberá sa my~
lienkou zriadenia impresarlátu na prácu
s mladými umelcami ako ~ zriadením banky Informácií.
e Medzinárodná skladateľská súťaž v žene,·e sa ,. roku 1991 uskut oční už po IS. raz.
Tentoraz ~úťaž nou témou je televízna ope.
ra. Podmienkou je, že dielo nebolo publiko\ané a trvá okolo 40 minút. Podmienky súťaže určujú, že dielo nesmie mat' viac ako 8
sólisto,·- ,·o kallstov, akceptujú použitie zboru a baletu. BJIU ie podmienky (ako~ miesto zaslania hoto,·ého diela) poskytne: Concours International de Musique 1991, Malson de la Radlo, P.O.B. 233,66 boule,•ard
Cari-Vogt, 1211 Gen ~ neve.
e Deutsche Grammophon podpísal dlhoroč nú zmluvu o výhradnom nahrávaní s Leonardom Bernstelnom. V n~bli:Hom období
sa plánujú nahrávky o. l. 8. symfónie G.
Mahlera, S. symfónie D. ~stakoviča (z Ne"yorskou ntharmóniou), ďalej Beethovenm·e
kla\'Írne koncerty s K.rystlanom Zlmermanom a Viedenskou ntharmónlou, Petra Grimesa B. Brlttena ~ Lond)'nskym symfonickým orchestrom a pod. N~bliU ie by mala
\"$j sf gramofóno\á nrejná nahrávka Brucknero,·e j 9. symfónie, ktorú uskutočnil Bernstein vo \'ledenskej sále Muslk,·erein.
e PRJX ARS ELECTRONICA '90. Pod týmto nm·o m prlpra\'U,)e sa ,. rakúskom meste
Linz po ~tnt ý raz Sút'až elektronickej a
computerovej hudby. Potrebné Informácie
posk}1uje Zdlslaw Pokutyckl, SJ.ó.J8 Wrootaw 57-92, tel. S5-1&-99.
e 4. Drážďan ské dni súčasnej hudby sa
uskutočnia ,. dňoch 28. septembra do
S. októbra t. r. Program a\•lzuje pohostinné
\'}'Stúpenie poznaňského operného súboru
s operou K. Pendereckého Čierna maska,
operného súboru z Lipska s dielom L Kfeneka Jonny spleti auf, komorné a orchestrálne diela predsta,·iteľov európskej avantgardy ako ~ mlad$·c h skladateľm•.
-mjk -

p ro.: d~tav il

mn fc h ov~ ké mu

Zac h ariá ~.

1/ungaroton tli n iekoľko rokov hezplutnr
vydrí va publikríciu pre tli.\ kojilov pod mízvom
Presto. Rot ne tri tf.1·la - ,. pnj(•kuumt pm·r·
tlení, I U/ kriedovom papieri - .IIÍ n aéa.\fll'UIIŕ
na olidohie IJudapd tian1kelw jamélw }!'\ll·
valu (marec) , na j1•senm' týi tln!' gmmoplumi
(l!'ptemher) 11 na predl'ianoc'né olidohh• (dr·
cemlier) a injimnujtí o akuuílnych wlultJI·
tiaclt l ' l lungam/0111'. 22. N1lo pmuíka1w 26
.\trwuíclt llllliJiltvo teX/O I'.Í'ch a ohmzm•)'rh
injomukif. Predov(etk.ľm podrohné pmjil)'
skladmdm•. c/irigentm• 11 .1óli.1tm• - títinkiiJÚ·
cielt l ' nol'ých nahrcíl'kach. Stí medzi mmi liU·
príklad nah rávky Fe.\livalovélw orclteltrU
pod taktovkou dirigenlll It cína l·'ildll'rtt 111
Stravimkélw Petm ~km11 . Vuíkom ol111ivakmn
ako aj O on Ju an. Ti/l f:'ulen1piege/ 11 Smrť
a t•yktípenie Uidwrda StraU.\\11. Medzi no~m·
kami \tÍ aj nahrtil•ky Komomého orche.llru
Ferr:nm Li.IZ/11 .1 g molovými .1ym[óniami W.
1\ . Mozarta pud takto t•kou Raym onda Lt'fl·
parda. lkladfly Vil'Cildiho za .rpolttJ ÍČII Iti /.\liU·
ca Stema 11 Jetllla-l'ierrea Rampa/a a mtjtllll'·
.(ia platiÍII Zoltána Koni.111 z diel /)efmi.I) IW
(/mage l. -ll. Deux araiiC'~Cfll!'l 11 L'i.1le joyru·
.Iť') . /)afíia ('((l ( j!' l'!'nOl'lllllÍ ficent ným /JU·
ltrcíl'kam. Spom edzi nich je IW pn•om m iťltr
Kamjcm .\ Y-plcwlm·.i'm kompletom IJeethm·r·
nm·.i'dt ~ymjr)nif, ako aj 1 dielami /Iru/milU
(t·íetk_l 4 1_1mjúnie}. Cajkonkélw. Memlrl1·
w /11111 a Sil1eliuHt. Mahler je zalllípenf /nt
naltrcí1 kam i w k mer t • ietk_ľflt ~ymjônií l L('(}·
nardom Bermt<'IIIOm. Ako ~peciá lna rari1u 1a
olljal'llje Piei<'Jl o zemi ,. legemlcímej mtl1rár·
ke /Jrtma Waltera .\ Kathleen Ferrirro•·uu
a Julw1 om l'mzakom z roku 11)52 ako aj dul·
Jia lahúdka - Vit·aldilto Styri roé11é ohdolna
1 hnacom Stemom. l'indut.w m Zukmnu·
no111. Shlom om Mintzom . ltzakom Per/mu·
IUJIIt. l zm ell'kou j/1/wrm ôniou .1· dirigenwm
Zu!Jinom Mehtom. V licen ťnom programe 11í
Zll\ttípmé naprfklad aj opemé nahrávky: Rt·
zrtol'll Carmen (So/ti - Troyttnm. Domingo).
Salome Richarda Strallllll .1 Birgit Nil.\ lono·
l'Oll. Verdilw diela - Tmbadtír (Callal . Di
Stejtlllo). Sila wudu (Carreral - Sinvpoli}
a Umlinilw Barbier~ CallaiO l'fJtl. Zú t ·erťénú
kapitola princi\'a rôwe zaujfmcll'é 111r• ry
a kriuky zo H"e/11 gramofónm·élw priem) 1lu.
Salllo\ll/IIHÍ ltrWlll je t·enot·aná ~pomienk1· na
G_1órgya Le/uda.
-JV-
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ZMENY A KVALITA
Vstup do jarného koncertného cyklu
v Bardejove sprevádzali pohfady plné obáv:
dramaturgia , financie, priestory, návštevnosť... Keďže decembrové stretnutie poriadateľov kultúrnych poduj atí sa neuskutočni
lo, každý bol odkázaný na svoju schopnosť
a kontakty. Ak si uvedomíme, že len v troch
prípadoch v rámci Východoslovenského kraja mala umelecká agentúra do činenia s odborne fundovaným ,.zákazníkom" a tieto
stretnutia boli jedinou príleži tosťou ako vstúpiť ostatným do svedomia a ape lovať na potrebnosť koncertného života, potom mali tieto stretnutia zmysel. Casto pod vplyvom odbe rate ľského záujmu suseda, vzali nejaký
koncert aj naviac.
MsKS a ZK odborov š. p. JAS za odbornej
spolupráce Hudobnej ml ádeže a Kruhu priateľov hudby pripravil dramaturgiu piatich
koncertov. Po prvýkrát - po nevšednom
úspechu operného večera, naplánovali aj
operné predstavenie: Mozartovu prvotinu
Hyacint a Apoló n v naštudovaní poslucháčov
Konzervatória v Košiciach (postavu Apoló na
stvárnila Bardejovčanka Anna Chyrová).
Krátko pred realizáciou však prišla správa predstavenie sa neus kutoční. Nemohol sa realizovať ani organový koncert v kostole, nakoľko nástroj v chráme sv. Egídia, bez stálej
potrebnej údržby , nie je v koncertnom stave.
(Osobná intervencia spred niekoľkých rokov
i nariadenie MK SSR previesť do stanoveného termínu základnú údržbu nástroja a j eho
ochranu pred priamym poškodzovaním dažďovou vodou , vtedajší vedúci odboru kultúry
ONV a správca farského úradu zahrali do
autu a mne to prispelo k odchodu z umeleckého postu.) Výslednú podobu dramaturgie
jarnej koncertnej ponuky teda napokon tvoril jeden symfonický, jeden zborový koncert
a husľový recitál.
Hosťujúci dirigent Štátnej filharmónie Košice zasl. um. dr. Otakar Trhl!k prišiel s po-

sl u cháčsky vďačným repertoárom, ktorý orchester realizoval v duchu jeho interpretač
ných zámerov. Predohra k Mozartovej opere
Figarova svadba a C hopinov Klavírny koncert e mol op. ll naplnili prvú časť večera.
Sólistka Zuzana Paulechová prišla do Bardejova presne rok po svojom recitáli a opäť sa

•

,.

--

,...

•

..

-

•

•

..

svojím prednesom par excellence postarala
o vrchol večera. Paulechovej Chopin mal
emocionálnu hfbku , prirodzený pátos. Spamäti dirigujúci Otakar Trhl!k viedol Brahmsovu 2. symfóniu D dur op. 73 v pastorálnom duchu. Vyvážená bola najmä sekcia dychových nástrojov.
S huslistom Jindfichom Pazderom spoluúčinkovala Valéria Kellyová, ktorá pohotovo
a ochotne zastúpila chorú klaviristku Sylviu
Cápovú a prispela tak k sviatku husľovej hry.
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Program koncertu tvorili diela G. Tartiniho (Sonáta Opustená Didó), L. v. Beethovena (Romance G dur a F dur), B. Smetanu
(Z domoviny) a C. Francka (Sonáta A dur).
Pazdera každý oblúk, každý tón pretaví vo
svojom vnútri a potom vo vycizelovanej podobe ho predostrie poslucháčovi. Posledným
hosťom Xl. BHJ bol Prešovský detský spevácky zbor s dirigentkou Evou Zacharovou,
klaviristkou Klárou Ganzerovou a sólistkami
Drahomírou Varcholovou (husle) a Sylviou
Galeštokovou (spev). Program vznikol na
bardejovskú objednávku. Prvú časť vyplnili
sakrálne diela A . Lottiho, J . K . Vodňanské
ho, O. Ravanellu , C. Cascioliniho, G. Giordaniho, O. Fischera a J . S. Bacha spojené
s meditáciami, ktoré v rámci bardejovských
koncertov mali vždy svoje stabilné miesto.
V druhej časti bol program vyhradený ttadič
nému zborovému repertoáru (A. Dvofák, F.
Mendelssohn Bartholdy, O. Ferenczy, I.
Szeghyová, I. Hrušovský, J . Smolka, P.
Cón). Prešovské zborové teleso bolo pripravené skvele, vyniklo hlasovou vyspelosťou
a farebnosťou, vyrovnanosťou a šírkou dynamickej a výrazovej škály; nad tým všetkým
dominovalo dirigentské umenie Evy Zacharovej.
Návštevnosť koncertov sa pohybovala
vzostupným smerom (110- 289). Dokonca sa
konali aj súbežné podujatia. Sľubovali sme si
precíznejšiu propagáciu, tešiac sa , že plagáty
BHJ už nebudú na príkaz riaditeľa MsKS či
vyšších zložiek prelepované politickými. Vedenie ZK odborov š. p. JAS, ktorým nastúpil
cestu tvrdej komercionalizácie, sa všemožne
snaží zbaviť povinnosti s polupodieľať sa organizačne na to mto žánri. Nie je isté , či jesenné koncerty budú mať strechu nad hlavou: vedúcim čin iteľom mesta je ľahostajné,
že ich kultúrne zariadenie nemá kde vyvíjať
činnosť. Za 20 rokov sa nedokázali postarať
o nápravu, hoci roky si vykazovali koncerty
v Bardejovských kúpeľoch ako svoje dielo!
A keď sa tam nepodarilo eliminovať úsilie po
kvalitnom koncertnom živote lacnými druhmi umenia , skúsili nominovaním počtu vystúpení MDH a hmotným zainteresovaním
riaditeľa MsKS. Dodnes sa nezaujímali o vyjadrenie odborníkov.
SILVIA FECSKOVÁ

Come-back Mikuláša Jelinka
Už v januári sme na mimoriadnom zjazde
bývalého Zväzu slovenských skladate ľov
a koncertných umelcov privítali medzi prvými navrátilcami aj huslistu Mikuláša Jelinka,
no umelecky sa nám predstavil po vyše
štvrťstoročnom pôsobeni v za hran i čí až v júli. Zrelý umelec a skúsený pedagóg si vybral
na svoje tri koncertné vystúpenia (v Piešťa
noch, Bardejovských Kúp eľoch a v Bratislave) nároč n ý rôznorodý sonátový program a v .
poprednej klavírnej umelkyni Daniele Rusó
našiel výbornú partnerku.
V rámci Bratislavského kultúrneho leta na
Nedeľnom dopoludn! v galérii (v Mirbachovom paláci 15. 7.) sme si vypoču li Sonátu
A dur Františka Bendu ( 1709- 1786), Sonátu
F·A-E (Frei aber einsam) - málo známe spoločné dielo troch priateľov (v jednotlivých
čast i ach ) Johannesa Brahmsa, Alberta Dietricha (1829-1908) a Roberta Schumanna,
venované slávnemu nemeckému huslistovi
Josephovi Joachimovi (183 1- 1907) a Sonatínu pre husle a klavír op.ll Eugena Suchoňa.
Jelínek je typom inteligentného , hfbavého,
skôr racionálne cítiaceho ume lca, ktorému
však nechýba ani potrebný temperament. Pedantne pripravený a plne koncentrovaný
vcelku odviedol presvedčivý výkon , ktorý
kulmi noval vo virtuózne a spamäti prednesenej Suchoňovej Sonatíne. Hrá na vzácnom
nástroji najslávnejšieho francúzskeho husliara 19. storočia J. B. Vuillauma, ktorý bol
svojim veľkým tó novým volúmenom v malej
a akusticky nie najšťastnejšej sieni pre komornú hudbu azda nie najvhodnejší, no o to

M. Jellnek a D. Rusó

viac sa zaskvel v Suchoňovi , ktorého Jelinek
uvádza aj s inými slovenskými husľový
mi skladbami na svoj ich zahraničných sólových vystúpeniach.
Nemenej starostlivo pripravená Daniela
Rusó tiež podala vo všetkých skladbách veTmi vyrovnaný výkon, čo po akustickej stránke nebolo vždy jednoduché, vzhľadom na
zvukovú preexpon ovanosť pootvoreného
koncertného krídla, v miestnosti s mramorovou dlažbou a holými stenami s veľkými historickými plátnami mestskej galérie. Vďačné
publikum, ktoré zaplnilo skromnú kapacitu
siene do posledného miesta a medzi ktorým
nechýbali mnohí význační slovensk! huslisti
a pedagógovia, dlhoročn! priatelia a kolegovia, si vynútilo ako pr!davok virtuózne
Appassionato Josefa Suka.
Mikuláš Jelínek končí po 25-ročnom pôsobeni ako koncertný majster slávneho GOrzenich orchestra v Kolíne nad Rýnom a uznávaný husľo vý pedagóg na tamojšej vysokej
škole aj svoje pôsobenie v orchestri. Dalšie
ume lecké i pedagogické plány si mieni rozdeliť medzi SRN a rodné Slovensko, kde sa stále cíti doma. Na budúci rok bude viesť majstrovský letný husľový kurz v Piešťanoch
a ráta sa aj s jeho ďa lšími koncertnými vystúpeniami na slovenských koncertných pódiách, v Slovenskom rozhlase i v televízii.
Program, ktorým sa prezentoval na recenzovanom matiné , nahral v Bratislavskom rozhlase, takže budú si ho môcť vypočuť aj ďa lš í
záujemcovia.
MIKULÁŠ KRESÁK
často

ATRAKTÍVNE
TANEČNÉ

REFLEX l'l(
"Tanečné reOexie" nie je pre bratislavské publikum pojem neznámy. Po úspe!nej minuloročnej
premiére organizátor tejto zaujímavej akcie DK
Ružinov pokračoval v tradícii aj tento rok .
V čom boli tie to htoročné atraktívne? V účast i
za hraničných súborov a skupín, súčasne aj hostí
a gratulantov TO Bralen, ktorý práve v tom čase
oslávil 15. vý roči e svojho vzniku . Počas piatich večerov, od ll. do 15. júla v DK Ružinov sa o bohaté
umelecké zážitky postarali najmä zahran ičné súbory. Lines Dance Company z USA - profesionálna
skupina ta nečných umelcov, vedená zaklada telom
Alronzom Kingom, ktorý nav~tevoval Americkú baletnú divadelnú !kolu, Tanečné harlemské divadlo
a Skolu amerického baletu. Jeho tanečnici s vyso·
kou interpretačnou úrovňou , stopercentnou istotou
a profesionálnym prejavom sú výnimočné tanečné
osobnosti. Uvedené choreografie A . Kinga mali
osobitý tanečný ~tý l, v ktorom sa preHnali prvky
klasického tanca s modernými formami . Velmi
úspešná je jeho najnovšia choreografia Bachovej
Toccaty d mol (v závere večera). vyznačujúca sa vy·
sokou technickou náročnosťou.
Profesionálne Tan«n~ divadlo Paradogs z ZOrlchu, ktorého umeleckým vedúcim je Christian
Mallls, tanečník a choreograf, je malá skupina tanečníkov s osobitým štýlom, použlvajúca jednoduché tanečné pohyby, ktoré spolu s akrobaciou, mimikou, humorom i výtvarnou stránkou dávajú vynikajúci , vtipne, milo a originálne pôsobiaci výsledok. Amatérsky súbor Mobile Ballell Bern, založený pred IO rokmi umeleckou vedúcou Michaelou
Pavlln, je d ievče nská skupina, ktorá si len hladá
vlastný výrazový ~týl a vo svoj ich choreografiách
používa pohybové nápady a experimenty.
Prahu zastupovala z minulého roku už známa
skupina umeleckého vedúceho Jana Hartmanna
UNIA NOVA. Svoju profesionálnu úroveň potvrdila i tento raz. Skoda, že pre zranenie členov nemo·
hol súbor uviesť celovečerný program.
Posledný večer patril jubilujúcemu TD BRALEN, ktorý sa na nádvorí DK Ružinov predstavil
niektorými choreografiami zo svoj ho bohatého repertoáru.
Po tanečných renexiách, ktoré umožnili konfrontáciu spoznania nových tanečných štýlov, sa vzápätí
(16. 7. 1990) v Dome odborov predstavilo bratislav-

skému publiku svetoznáme európske teleso moder·
ného tanca LONDON CONTEMPORARY DANCE
THEATRE (LCDT), vedené súčasn ým umeleckým
riaditelom Danom Wagonerom, ktorý prevzal vede·
nie súboru po Robertovi Cohanovi. LCDT (pôvod·
ne názov London Contemporary Dance Group)
existuje od roku 1967, kedy sa uskutočnilo prvé vystúpenie v Londýne. Najväč~iu zásluhu na vzniku
telesa a celého London Contemporary Dance Trust
(združujúceho divadlo The Place , London Contem·
porary Dance Theatre, London Contemporary
Dance School, Evening School - večernú školu
a The Young Place - kurzy pre deti a mladých záujemcov o moderný tanec) má Robin Howard, ktorý
postavil .. most" medzi americkým a európskym
moderným tancom . Jeho nečakaná smrť (12. 6.
1988) bola velkou tragédiou pre LCDT a celý tanečný svet.
LCDT sa vrátilo do na!ej krajiny opäť po 20-tich
rokoch a predstavilo nový repertoár, pozostávajúci
z choreografii R . Cohana, P. Taylora, D. Wagonera a K. Brandstrupa. Tanečný večer LCDT splnil
v~et ky očakávania , predchádzajúce povesť tohto
svetoznámeho súboru. Diváci nadšene tlieskali ta·
n eč nlkom na začiatku večera v mimoriadne zaujímavom choreograficky i hudobne spracovanom
diele Orťeo (hudba : Ian Bearden, choreografia: K.
Brandstrup). ako aj nasledujúcim častiam : To
Comfort G hosts a Arden Court. Nekaždodenná
bola rozlúčka jedného z čle nov súboru P . Hardinga-lrmera, ktorý sa so svojou 1 7- ročnou aktívnou
tanečnou činnosťou rozlúčili práve v Bratislave,
v sólovom tanci Swansolo na hudbu C. Saint-Säensa (Umierajúca labuť, na!i diváci ju poznajú v tradičnej choreografii M. Fokina).
JANA KEKEŇÁKOVÁ

Baltazli.r Benltez

Pratské gitarové kvarteto
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Vladimír Tomčányl

Maria Isabel Siewers

Vladimír Bláha

Snlmky I.

Michalič

Kultúrne leto a Dni gitarovej hudby: už vyše desaťročie .
presnejšie od roku 1977, sú tieto podujatia. organizované
Mestským kultúrnym strediskom (bývalým MDKO), synonymom koncertného života júlovej Bratislavy. Spoč i a tku skromné podujatie. poriadané z iniciatívy n i ekoľk ýc h nadšencov.
predovšetkým koncertného umelca Jozefa Zsapku a pracovníčky SKS Kataríny Horváthovej , prerástlo postupne do významnej a u nás ojedinelej prehliadky gitarového umenia
a tvorby, s medzinárodným ohlasom. so svojím stálym publikom. Kronika Dní gitarovej hudby sa dnes už pýši tak ými menami ako C. Cotsiolis, J. Cardoso. R . Aussel. W. Lendle č i
L. de Angelis. pravda. popri menách takmer všetkých popredných domácich interpretov. pre ktorých toto podu jatie dodnes
znamená ojedinelú mož nosť preze nt ovať na domácom koncertnom pódiu svoje umenie. konfrontoval' úroveň česko-s l o
ven kej gitarovej školy na domácom pódiu. Gitara je ob ľú be
ný nástroj. spájaný predovšetkým s populárnou hudbou. no
i vďaka Dňom gitarovej hudby sa za uplynulé roky v povedomí
poslu ch áčov udomácnil i ako koncertný nástroj. na ktorom
krásne a pútavo znie i Bach č i Vivaldi . a pre ktorý vzniklo viacero opusov súčasn ej slovenskej tvorby. Nemalú úlohu pri
uvádzaní týchto koncertov zohralo i sprievodné slovo , ktoré
v minulých ročníkoch patrilo k pri rodzenej s účasti prehli adky.
Skoda . že tento rok táto dobrá tradícia absentovala (predpokladám, ako väčši n a kultúrnych podujat í. i Dni gitarovej hudby
sú pozn ače né fin a nč n ými problémami). J ednozn ač n e kladne
je treba aj tento rok hodn o tiť už v poradí 3. int erpret ačn ý seminár, ktorého usporiadateľom bola SHS a VSMU a viedli ho
koncertní umelci J . Zsapka aM. Mys li veče k . Koncert ú častníkov
seminára sa u s kut očnil 8. júla. Okrem už spomínanej absencie
sprievodného slova bola n e úč inn á i propagácia konce rtov, čo
malo za následok i menšiu n ávšt ev n os ť ako po minulé roky.
Ak si uvedomíme, že Bratislava je v poslednom čase priam oblepená plagátmi kultúrnych podujatí, propagujúcimi i susedné, napr. rakúske akcie. mrzí nás, že také atraktívne podujatie
(nástroj, prostredie. obdobie) ako sú Dni gitarovej hudby, dostáva len bežnú. ak nie podpriemernú pozo rn osť. S n áď nabudúce!
Tohtoročn é Dni gitarovej hudby prebiehali oa 2. - 8. júla.
Jednotlivé koncerty boli podľa počas i a buď na Barokovom
nádvorí UK alebo v Klariskách. Uvodný koncert (2. j úla) patril Pražskému gitarovému kvartetu v zložení Marek Veleminský, umelecký vedúci, Václav Ku če ra, Jiff Voborský. Martin
Sauer. Kvarteto vzniklo v roku 1984 na pôde pražského Konzervatória a popri dielach starých majstrov má vo svojom r..:pertoári i skladby súčasnýc h autorov. z ktorých v Bratislave
uviedli napríklad Koncertné variácie na tému J. Klempífa od
S. Raka. Pražské gitarové kvarteto je súborom dobrých profesionálnych kvalít , so zmyslom pre š t ýl ovosť , ktorá sa prejavuje
najmä v citlivej úprave dobových a klasických sólových skladieb pre komornú hru pri zachovaní autentického zvuku.
Okrem skladby S. Raka zazneli i diela J . Dowlanda, A . Vivaldiho, J . Mys li večka, J . Duarteho, G. Gershwina a J. More la.
Koncertný recitál talianskeho gitaristu Stefana Grondonu
(3. júla) bol zostavený z tvorby J. S. Bacha (Suita pre violonče lo BWV 1006 a Toccata E dur BWV 914 v umelcovej transkripcii), B. Brittena (Nocturnal) a z viacerých skladieb
F. Tarregu (Danza Mora , Minuetto, Mazurka a Gavotta, Stúdia). S. Grondona je typ introvertného umelca. čomu zodpovedá aj jeho inte rpre t ač n ý štýl. Zvuk jeho nástroja je krehký.
umelec kladie väčš í dôraz na melodickú líniu. než na zvukom a lebnos ť a dynamic kosť jednotlivých skladieb. svoj u tvorivú
fantáziu podri aďuj e prísnym dobovým a autorským kritériám.
viac mu vyhovujú meditatívne ladené skladby. Jeho hra je
pri ezračn á. technicky vyrovnaná, nie však strhuj úca. S. Grondona najviac zauj al v Brittenovom Nocturnal a v Stúdiu
F. Tarregu.
Na 3. koncerte (4. júla) vystúpil namiesto pôvodne ohláseného ruského gitaristu A. Fra učiho. ktorý mimochodom už
na Dň och gitarovej hudby hos ťoval. rakúsky umelec. L. Wytoszynsky. Dramaturgia jeho recitálu bola zostavená klasicky.
z diel L. Rocalliho (Sarabanda e mol. Passacaglia g mol). J. S.
Bacha (Prelúdium c mol BWV 999, Fúga g mol BWV 1000).
F. Farkasa (Staré uhorské tance - výber 4 dobových tancov)
a Rossiniany č. l op. l 19 l. Giulianiho. Najmä prvá polovica
jeho koncertu bola výrazovo nezáživná. jednotvárna. miestami i s technickými problémami; o ni č viac však nezaujala ani
Rossiniana. virtuózna skladba. klasické repertoárové č!s l o.

ktorému u L. Wytoszynského chýbal esprit. rozlet. l k eď L. \Vy.
toszyósky disponuje profesionálnou technickou zdatnostou
(predstavuje európsku gi tarovú školu). z hľad i s k a výrazového
a osobnostného v Bratislave zv l ášť nezaujal.
Iným typom interpreta je mladý čes k ý umelec Vladislav Bláha, ktorý sa predstavil 5. júla. Technika, technika. snaha o vir·
tuozitu a o päť tech nika! Vyťažiť z nást roja čo sa dá. zmocnil sa
ho. ov l ádať ho. Tak mi pripadal jeho koncert , jeho hra. jcbo
umenie, síce sympatické svojou mladíckou zanieteno tou.
technickými parametrami. ale pô obiace ako ešte n evyzrct~
búrlivé víno. l keď chronologicky zoradené diela. prczenrujli·
cc jednotlivé štýlové obdobia. mali byť aj ukážkou širokej in·
terprc t ač n ej škály mladého umelca (Suita D dur č. l ~ S. L
Weissa. Sonáta D dur K. Kohouta. Dve sonáty . Paganimho
e mol a A dur. Usher- va l čík N. Koškina. Elégia S. Raka.
Hommaje, sur is tombeau de Dehussy. Farucca M. de Fallu
a Variácie na katalánsku ľudovú pieseň op. 25 J. Duartcho)
predovšetkým zvukomalebná Rakova Elégia a Koškinov val·
č ík boli tými skladbami. v ktorých sa najvýraznejšie prcja1il
Bláhov talent nielen z h ľadis k a tavby. dynamiky. ale i v}razu.
obrazotvornosti. osobi tej atmosféry. Sympatické bolo. že
umelec jednotlivé skladby uvádzal vlastným a stručným výkla·
dom. Ešte raz: V. Bláha je výborn ý gitarista s vynikajúcimi
technickými dispozíciami. s vrodenou muzikalitou. hrajúci
s ml adíckym elánom a temperamentom. Postupujúcim vekom
dospeje u rč it e aj k ľu dskej a umeleckej zrelosti .
Nikita Koškin je u gitaristov zrejme v súčas n osti ob ľúben)m
autorom. Do svoj ho repertoáru si jeho diela zaradila aj argentínska umelkyi'í a Maria Isabel Siewersová ,(6. júla). Nielen
Koškinova Suita Princove h račky. ale aj Rossiniana op. 119
M. Giulian iho. Rakova Mongolská soná ta. Elégia argcntín·
skeho autora M. D. Pu jola. Sonáta op. 47 jej ďa l šieho rodáu
A. Ginasteru patrili v jej interpretácii medzi vrcholné zážitky
toh t o ročn ých gitarových dní. Zrelé technické a umelecké maj·
strovstvo, čist o t a interpretácie. individualita, o obnostn} zá.
stoj a umelecká d i sc ipli n ova n osť, snúbiaca sa so skromnosťou.
radia M. l. Siewersovu k výrazným osobnostiam git a rovť hoin·
tc rpretač n é h o umenia.
So záujmom bol očakávaný recitál Vladim lra Tomčányillo
(7. júla). Pochvalne sa treba vysl ovi ť o dramaturgii jeho koncertu . Bola zameraná výl u čn e na diela pôvodne gitarové. Tento mladý. i v medzi národnom meradle úspešný reprezentant
slovenského gitarového ume nia (d l horočn ý žiak J. Zsapku)
opä ť dokázal opods t a tn e n os ť svojich úspechov a preukázal
ve ľkú dávku umeleckého talentu. V skladbách H. Villa-Loboa (4. prelúdium. l. a 12. sonáta). M. ď Angela (Due canzone
lidie), M. Ponceho (Sonáta cla sica op. 52). A. Barnosa
(Mangoré - 3. va l čík. Ultimo tremolo, Catedrala) podobne
ako V. Bláha prezentoval predovšetkým svoje technick~
schnopnosti. pre tkané virtuóznymi prvka mi . Podobne ako je·
ho mladý český kolega preukázal nesporne talent a u me leck~
dispozície: sc h op n osť do detailov vypracovať skladbu. d) namicky a tektonicky ju rozvrst v i ť. čo sú črty vdmi sympatie(~.
Mladícky elán a cl1U ť do detailu ovládnuť nástroj i interpretované dielo ho však na viacerých miestach ..zviedli" prái'Cna
úkor umeleckého n adhľadu a disciplinovanosti. Opä ť v!ak
konštatujem: cesta k týmto atribútom je dlhá. podmienená
umeleckými a životnými skúsenosťa m i , zážitkami. Som presvedče n á. že táto ce ta čaká i na V. Tom čányiho.
Protagonistom závereč n é h o koncertu Dní gitarovej hudby
8. j úla bol uruguajský umelec Baltazar Benitez. Co dodat k je·
ho umeniu , k fa móznej techn ike. zrovnoprávr)ujúccj maj·
strovstvo oboch rúk. k jeho individualite. ktorá poznačila kat·
dú interpretovanú skladbu. či to boli úvodné Son:lty D. Scar·
lattiho (opusy 74. 39 1. 77. 292). Andante cantahirť KV JOO W.
A. Mozart a. Rossi niana č. 2 op. 120 M. Giulianiho. dve kladby l. Albéniza (Bajo lc Palmcra. Torrc Bcrmeja), Poe t ick~
va lč íky E. Granadosa alebo záve rečné T ri tance z Trojrohého
klobúka M. de Fallu? l keď Moza rtove a Scarlattiho skladby
v umelcovej úprave zneli pre ná . Európanov trochu neob1-yk·
le. pozn ače n é juhoamerickým koloritom. boli akccpt 01 atel~
práve pre svoj u osobitos ť . Temperament. technika. umelecU
fantázia. kultivovaná. nenásilná hra. to sú hlavné čn ) majstrovstva tohto sympatického uruguajského umelca. Jeho recitál bol dôstojným záverom Dní gi tarovej hudby 1990. bol
atrak tívnym uko n če ním . dodávaj úci m tomuto podujatiu lit
potrebný punc.
M
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W. A. Mozart: Koncert

č.

9 Es dur pre klavír a orchester KV 271 -

Jeunehomme.
J. Haydn: Koncert D dur pre klavír a orchester Hob. XVID!ll. Stanislav Zamborský - klavír; SKO, Bohdan Warchal - dirigent.
OPUS 9310 2U8. Digitálna nahrávka.

Profilová gramopl a tň u býva o. i. aj dokumentom umeleckého vývoja a súč asn ých
možností interpreta č i súboru . Gramotitul
s nahrávkami Stanislava Zamborského by sa
dal cha rakt e rizova ť aj ako akýsi pokus o prekonanie seba samého. Zamborský sa ako prfslušník silne zast(tpenej klaviristickcj ge nerácie štyridsiatnikov do histórie nášho interpretačn éh o umenia zapí al naj mä prezentáciou
svojich nemalých psychofyzických možnostf.
Na záver svojej ašpirantúry na VSMU napr.
predviedol tri klavírne koncerty! (Tento ..husársky kú ok" zopakovali po ň o m aj ďa lš í .. . )
Klavirista je zásluhou svojich výrazových
a technických možností považova ný a uznávaný ako interpret najmä romantického a sú·
časn é h o repertoáru .
Jeden z troch spomfnaných .. ašpira ntských" konce rtov - Mozartov Es du r. je zachytený aj na tomto profile. Umelec zafixoval v nahrávke súčas n ý int e rpre tačný názor.
ktorý dozrel do konečn ého tvaru až po nicko ľkoroč n o m
vybrusovaní. Nasledujúci
Haydn zdá sa by ť o ni ečo .. mladšf". usudzujúc tak z porovna nia úrovne nahrávok . V

Mozartovi je vý pove ď dcfinit fv ncjšia. usadencjšia. kým Haydn je ešte strohý. vo fin ále je
temperamentná zložka prehnan á až do tej
miery. že Rondo AII'Ungaresc stratilo svoj
klasicistický chara kter. V snahe ud rž ať te mpo sa pri nahrávaní muselo s po m a ľova ť . čo je
v celkovej línii finále dos ť markantné . Napokon vyznie ako ncšikovné a dosť necitlivé
strihové priradenie tcmpovo netotožných
úsekov. O ni ečo menej výrazné je to aj v
rýchlych úsekoch fin ále Mozartovho Koncertu.
Klavi ristické da nosti . č i s totu fa ktúry. e leganciu a vzdu šnos ť . perl ivú vyrovn a n osť pasáží a tvorivý ťa h Zamborskému vo väčš ine
úsekov nahrávky nemožno u p rie ť . Svoj u
prf zn ač nú tvorivú fantáziu najš ťas tn ej ši e upl a tňuj e v pomalých ča s ti ach .
Spolupráca dirigenta a orchestra so sólistom, až na vyššie uvedené pripomienky , je
spo ľah l ivá a zrejme i vzájomne inšpirujúca.
Možno k onštat ovať, že Warchal sa dokázal
tempe ramentu a kreativite sólistu na úrovni
prispôsobii. podporil ho . no nie vždy sa mu
podarilo dos t a t oč ne ho udrža i .. na uzde" .

F. X. Richter: Adagio a fúga g mol, Sinfonia a quattro in Do minore;
F. L. Gassmann: Symfónia B dur.
Orchestra puellarum Pragensis, diriguje Leoš Svárovský. Panton
Stereo Ol 0907 - 1031
Už vtipne a n etradi čn e riešená obálka ~po
z vt áčej perspektívy na dá msky s l áč ik o
vý orchester so štylizov'a nými strunníkmi
z poprepletaných špagátov. n a ti a hnutj~h na
rukách hráčok - foto Miro Svolfk) pnuahnc
pozornosť diskonov. C:eský pendant nášho
Dámskeho komorného orchestra má svoje
špecifiká . napríklad i v tom. že polupracuje
s dirigentm i a neorientuj e sa výl u čn e na reprezentantky .. nežného" pohlavia. V porovnaní so slovenským ..sesterským" telesom má
teleso isté odlišnosti aj v charakte re výsledného zvuku . Spo l oč n é h o m e n ovateľa medzi
oboma orchestrami by sme našli v živom pulzovaní. vrúcnej tvorivej iskre ... Ak u slovenského orchest ra vývoj meruje k dosiahn uti u
istej vl áč n ost i , p rízn a č n ej pre ženskú in terpretač n(l charakteristiku . pražské teleso rado
vyzdvihuje zvukovú priebojnosi. sýtejšie udtienky. ktoré najmä v dynamický.ch v rc h~ 
loch pôsobia až preforsírova ne na ukor kult•·
vovanosti zvuku .
Dramaturgia titulu sa opiera výlu č n e
hľa d

o autorov čes k ej proveniencie 18. st oroč i a.
stojacich na rozhraní dvoch štýlových epoch.
F. X. Richter a F. L. Gassmann sú skladate·
lia s ~ýraznou kom pozičnou invenciou. so
zmyslom pre ún osn os ť formových pôdorysov. Kvalitu výbe ru um oc ňuj e spolupráca so
súčas ný m hlavným umeleckým šéfom telesa
Leošom Svárovským. Dirige nt napriek veku
( nep re kroči l ešte tridsiatku) a s tým súvisiacou predpok ladanou dávkou skúse ností. odviedol pri štúdiu kus dôkladnej imponujúcej
práce . Cftime j u v z re t eľn o sti artikulácie.
v pevnom uchopení tempa . v priez račn o m
tva rova ní dynamickej fo rmy č i v úsekoch
s prevládaním terasovitej alebo narastaj úcej
dynami ky. Istou chybou krásy sú zvukovo
prieboj né . naj mä izolova né akordy tutli telesa. Sú dosi nehomogé nne a hutné .
S truč ný sprievodný text Y. Ko l áčkovej by
zniesol menej dát zo životopisov. ale viac poznámok na margo interpretova ných skladieb.
VLADO C:fž iK

Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti (I:udová pieseň)
Národopisný ústav SAV, Bratislava 1989
Výskum ekológie fo klóru ako vziahu folk·
lórnych prejavov a ich prostredia sa bezprostredne formova l na zák lade sociologicky
orientovaných výskumov rovnako ako v spočiatku len s oradicko m zach távan í úda 'ov.

stJrevádzajúcieh staršie zápisy p~esní ~ dot_ý·
kaj úcich sa naj mä p re dn csovy_c~ snuác1í.
spevných príležitost! a osobnosti mterprcta.
Približne pred dc saťročfm po ľská muzlkologič k a Anna Czekanowska v súvislosti o sil-
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nou dynamikou premien. ktoré prebiehajú
vo sfére ľudovej kultúry v s ú čas nost i , upozornila na transformovanie (či skôr rozšfrenie) predmetu záujmu etnomuzikológie - na
prechod od auto nómne orientovaného výskumu ľudovej piesne a hudby k širšie zameranému výskumu pie sňovej a hudobnej kultúry, do rámca ktorého sú vtesnané aj mimohudobné a mimofolklórnc aspekty. Pohľad.
na ľudo vú p i ese ň v širokom sociokultúrnom
kontexte je síce latentne prftomný v každom
etno muzikologickom výskume - cesta za
piesr,ou do terénu je vždy cestou do jej konkrétneho .. životného priestoru" a za jej konkrétnym interpretom - v poslednom obdob í
sa však aj u nás intenzívnejšie pociťuje potreba rozš fri ť výskumný zábe r o ďa lšie aspekty.
donedávna upla tňované z rôznych prfč in
{otázky špecializácie. výskumných tradíci!
a pod.) skôr ojedinele alebo okrajovo. Napríklad v bieloru kej ctnomuzikológii, ktorá
má v chápaní piesne ako sociálne determino·
vaného javu dlhšiu tradíciu. našiel výskum
pie s ň ovej kultúry napokon ideálnu symbiózu
eko lógie piesne a hudobnej typológie v prácach. Z. Možejkovcj . Ak sa ekologický prístup v európskej vede vo všeobecnosti spoči a t k u fo rmoval ako reakcia na štúdium folklórne ho textu vytrhnutého z kontextových
vzťahov a väzieb, v súčas n osti predstavuje jeho rovnocennú komplementárnu súčasť .
t S vedomfm orientácie len na výsek z tejto
mnohovrstevnej proble matiky predkladá
Eva Krekov i čo vá publ ikáci u O živote folklóru v s ú čas n osti {ú če l ov ý nákl ad Národopisného ústavu SAV. Bratislava 1989). Práca je
zameraná na niektoré otázky širších kontextových väzieb ľudovej piesne . Prináša výsledky dvadsaťročn ých empirických výskumov
autorky. p racov níčky Národopisného ústavu. v ni e koľkýc h obciach na Slovensku {Lip·
tovská Te pličk a . Východná. C:ičm a ny. Očo 
vá. R ieč n ica a i.). Približuje ekológiu lokálnych p i es ňovýc h repertoá rov s č i as točn ý m
abstrahovanfm od podielu osobno ti a individuálneho repertoáru. Napriek tomu, že práca vznikala postupne ako paralelná rcnexia
výskumov v teréne . je kompaktná a sústredená. Ak je v nej predmetom pozornosti fun govanie lokálnych pics1'ových repertoá rov,
v teoretickej rovine odráža aplikovanie systémového prfstupu k ich štúdiu. Prostredníctvom an alýzy fun kcií piesne v prostredí
a funk č n ej štruktúry repe rtoáru charakteri·
zujc p i es ň ový repertoár ako živý organizmus,
ci tlivo. no pritom špecificky reagujúci na
podnety svojho okolia. bez vnútornej schop·
nosti meni ť sa.
Práca prináša tri zá klad né okruhy: výskum
súčas n ých lokálnych repertoárov a využitie
sociometrie (Východná . Sebechleby); retrospekt ívny výskum v lokalite (C:ičmany) ; otázky symbiózy spontánnych a organizovaných
foriem pestovania fol klóru (Východná).
S prchlbovan fm poznania vystupuje často
potreba d opl ni ť č i p re hodn o ti ť termfny,
poj my. V nadväznosti na iných autorov E .
Kre kov i čová rieši otázky kritérií kolekt fvnosti , kategórie čas u s rozlfšc ním na ča s ka·
lendárny a vnútorný. definovanie funkcie
a funk č n ýc h väzieb. vymedzenia jadra a O·
krajových čas t r repertoáru . jeho ge n e račn é
ho a sociálneho rozvrstven ia; rozlíše nie výskum u folklórneho vedomia na jednej strane
a praxe. inte rpretácie piesne v kon krétnej situácii. na strane druhej, pri náša vyč le n e nie
primárnej fu nkčnos t i piesne (znakový prin·
cfp) a konkrétnej funkč n os ti (si tu ač ný princfp). latentného a manifestného repertoáru .
Prostredn fctvom nich pribl ižuje väzbu piesne
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na nos iteľa a mechanizmus tungovania a vývinových premien repertoáru . Kľúčom k vytvoreniu obrazu o stave a fu ngovanr piesňo
vého repertoáru a spevnosti vôbec ostáva vý·
skum spevných príležitost[, situácií.
Sociologickú orientáciu či sociometrické
metódy v minulosti inšpiratívne využila muzikológia aj vedy o ľudovej kultúre - V. Kar·
busický s J . Kasanom, L. Mokrý. l. M ačá k
s Ľ. Fa l ťa n om , 1. Hatrfkom a i .. D. Holý s S.
Tesafom , Ľ . Droppová a ďal š f. Využitie sociometrie býva motivované najmä snahou na
exaktnom základe po dl ož iť , sp res niť či doplniť intuitivne poznatky. hypotézy. výsledky
kvalitatívnych výskumov. Formou dotazníka
E. Krekovi čová získala a vyhodnotila údaje
o vz ťa hu o byva t e ľov Východnej a Sebechlieb
k vybraným hudobným žánrom. o stave spevných príležitostí. transmisii piesn! a pod.
Zdôraz ňuje však len doplnkový charakter
tejto metódy; v samej sociológii sa objavuje
dnes - hoci z inej strany- tendencia chápai
kvantitatívne a kvalitatívne metódy ako doplňuj úce sa. a nie alternatfvne.
Retrospekt fv ny výskum . založený na porovnanr viacerých výskumných sond do piesňové ho repertoáru vybranej lokali ty v istých
časových odstupoch. umož ňuje z fs k a ť de tailnejší po hľa d na vývinové zmeny, najmä na
rýchl osť ich pohybu v istom časovo m úseku.
Na základe konfrontácie zbe rov piesní z C:ič
mian od začiatku st o ročia až po vlastné záznamy z nedávneho obdobia E. Kre k ovičová
uvažuje o vývinových tendenciách a podstatných zlomoch v spevnom repertoári obce,
ktoré súvisia i s osobitým charakterom celkovej kultúry tejto lokality - pretrvávaním ar·
chaických folklórnych a piesňových prejavov
spolu s pôsobením turizmu a istej komercionalizácie ľudovej kultúry.
Spätný vplyv niektorých foriem folklorizmu {fol klórny festival. pôsobenie miestnej
dedinskej folklórnej sku piny) na primárne
formy existencie ľudovej piesne riešila na
príklade Východnej .
V porovnaní so sfcc všeobecným. ale zvacša Jen schematickejšie konštatovaným ústu·
pom tradi č n ej spevnosti a nivelizáciou lokálnych i regionálnych repe rtoárov autorka
v práci odhalila oveľa jemnejšie procesy
a formy tohto ústupu a upozorni la na ich
mn oh otvá rn osť a proti reč iv osť . Ide ntifik ova ť
ich v ďa l š íc h konkrétnych podobách bude
úlohou budúcich výskumov. Publikácia
k nim poskytuje množstvo podnetov. orientáciu v problematike i prakt ické návody (opis
metódy terénnej práce). Chcela by som však
spo menúť niektoré ďa l š i e momenty, ktoré sú
zaujfmavé z hľadi s k a širšieho hudobnovedného pohľadu . V súvislosti s otázkou bližšieho skúmania procesu folklorizácie autorka
upozo rňuj e na potrebu rozšfr iť v slovenskom
materiáli záber aj na spevné prejavy po loľu 
dové a pôvodom ne ľu dové (ja rm očn á p i ese ň.
duchovná p ieseň. piese1' populá rna a pod.);
v repertoári dedinského spo l oče nstva boli
prejavom vzájomného pôsobe ni a a prieniku
viacerých spevných systémo\'. Za podnetný
napokon možno po kl ad ať samotný ckologic·
ký prístup. Hudobná veda dnes priznáva tejto orientácii folkloristického a etnomuzikologického výskumu silnú metosJologickú inšpi·
ra t fv n osť vo všeobecnosti - kult ivuje totiž
po hľad na hudobný prejav. die lo v rámci šir·
šieho kultúrneho a sociálneho záze mia. v jeho mnohotvárnych kontextových väzbách
a súvislostiach. Práca O živote folklóru v súčas n osti prispieva práve k týmto aspektom.
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Snfmka archfv Hž
Už n i e k o ľk o rokov márne konštatujeme
v denníkoch i v odbornej hudobnej tl ač i , že
význam opernej čast i Zvolenských hier zámockých nie je docenený. Na rozdiel od opery SND, kde sme ~ íce za posledné de saťroči e
poč uli Mirellu Freniovú a Piera Cappuccilliho. ale priestor pre systematickú konfrontáciu so sve tovou opernou interpretáciou sa tu
nikdy nevytvoril. ponúka takúto možnosť
práve nádvorie zvolenského zá mku v rámci
opernej čas ti Z HZ. pričo m v niektorých rokoch ( 1980. 1986-89) sa to darilo- vzhľad om
na indife rentný postoj kultúrno-politického
centra - ~ pôsobo m priam zázračný m .
To ht o ročn á operná ča s ť ZHZ. v súvislosti
~ po l iticko-'>pol očc n s k ý mi zmenami, s ľubo
vala st ať sa dobrým východiskom pre nehatený a vefkolepý rozmach tohto poduj atia v rokoch budúcich. Aj tento náš jediný letný
opern ý fes tival však akoby potvrdzoval tézu
platiacu pre náš vývoj ekonomický: ak sa
chceme m a ť v budúcnosti lepšie . najprv sa musíme m a ť horšie. Operný Zvolen 1990 totiž
zaostal za úrovň o u predchádzajúcich ročn í
kov. hoci pôvodný ohláse ný program tomu
n c n asvcdčova l : štyri operné veče ry . čo je
menej než u väčš in y predchádzajúcich roční 
kov. V umení je však rozhodujúca kvalita ,
nic kvantita.
Na prvý poh ľad vzorne pripravený bulletin
avizoval aj tú. Okre m jedného predstavenia
SD z Ostravy z Ponchiclliho Giocondou a
..če rs t vej" banskobystrickej Pucciniho Tosky
sa v ďa lš ích dvoch veče roch v oboch spomínaných inscenáciách malo obj av i ť niekoľko
renomovaných za hra nič n ých hostí. Viacerí
z nich vša k do Zvolena neprišli (tenorista
Ba rtolini . barytonista Bordoni. sopranistka
Roark-Strummerová). ba chýbali aj tf. čo ich
mali podľa správ z denn íkov n a h radiť (Venezue lča n Morales. T alian Costanzo. Bulhar
Gj uzclev. Rumunka Miricioiu . Poľk a Toczyska). Z tých. kt orých sme napokon na zvolenskom nádvorf videli. niektorf nebol i pdnosom. iných pozývať bolo zbyt očn ým luxusom vzhľado m na ich ú činkov ani e v cpizodných úlohách.
Ale aj z iného hľa dis ka predstavuje bulleti n rozpor medzi zdaním a s kut očnosťou . taký typický pre t o h o ročné operné ZHZ. Je to
rozpor medzi vdkoleposiou zámerov a ncdôslcdnostou v ich realizácii. Bulletin napríklad
chvályhodne obsahu je nielen program tohto
roč ní ka. fotografie a obsažné anotácie o plánovaných (l činkujúc i ch , ale aj úvodný príhovor a obsah oboch uvádzaných opier (dokonca aj v nemeckej jazykovej mutácii! ) a napo-
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Pucdnl: Tosca (~ Babjak ako Kostolnfk)

Zvolenské hry
zámocké 1990
kon historickú retrospektívu účastníkov
predchádzaj úcich ročníkov. Krásny zámer
pri ti a hnuť do Zvolena aj za hr ani čné publikum sa však zrej me sko n č il bulletinom a už
tradičnou účasťou prfbuzenstva účinkujú
cich. A historická retrospektíva , ktorá mohla
mať nielen informatívnu ale aj dokumentač
nú hodnotu. sa nevyhla ncpresnostiam (v r.
1980 naprfklad chýba zaznamenanie ú časti S.
Kopčáka a ďalších sólistov SND v košickej
inscenácii Nabucca , v r. 1981 A. Starostová
ne hosťova l a v Maškarnom bále ale v Trubadúrovi . úplne za ml ča ná je účasť opery SND
s Donize ttiho Nápojom lásky a pod.).
Ďalším nepríjemným prekvapením ZHZ
'90 bol relatívne slabý záuj em divákov. Mož- ·
no. že to súvisí so širokým spol oče nsk ý m
kontextom. vedúcim k úbytku návštevníkov
všetkých kultúrnych podujatí, no do hry
vstupujú aj ďa l š ie o rgani začno-p ro pagačné
problémy. Na Z HZ vždy bývalo vypredané,
tentoraz publikum zaplnilo len posledné
predstavenie .
Z dramaturgického hľa di ska sa zdal tohtoročný Zvolen v poriadku. Pucciniho Tosca tu
odznela v r. 1988 so súborom SD v Košiciach
a je jednoznačne divácky atraktívnym a do
hradného areálu vhodným titulom. Svojím
vcľkoopcrný m charakterom je .. aré novým"
titulom aj Ponchielliho Gioconda . na Slovensku doposia ľ uvedená jediný raz (v r. 1971
vB. Bystrici). Je jednou z dvoch talianskych
opier z obdobia medzi prvým triumfom Verdiho ( 1843) a Mascagniho (1890). ktoré sa
dodnes udržali (prirodzene popri celej tvorbe
majstra z Busctta) na repertoári svetových
divadiel. Autor druhej z nich A. Boito (Mefistofeles) napísal Ponchicllimu libreto podľa
jednej z Hugových romantických drám.
Mohlo by prekvapiť. že autor skvelých libriet
v dvoch posledných Verdiho operách vypusti l z rúk tak nedokonalé dielo. Rozdiel však

netreba hrad ať v rozdielnej zrelosti libretistu,
ale v základnej matérii. Kým ren esančný
Shakespeare zostal univerzálnym a všcplatným, diela romantického divadla rýchlo ,.vyvetrali" a následky toho nesú aj operné diela,
ktoré vznikli na ich základe (od Trubadúra
po Giocondu) . Pre operu je však rozhodujúca hudba. V nej predstavuje Ponchiclli prechod medzi Verdim a vcristami. Aj vplyv
veľkej francúzskej opery (povinný balet ..tanec hodín " v III. dejstve) vstrebával skôr
cez Verdiho (Sicilské nešpory). Ba dali by sa
ide ntifikovať aj vplyvy predverdiovskcj opery, najmä Belliniho (prevaha lyrizmu nad
dramatizmom, využívanie hudobných tém
sôlových čfšel v orchestrálnej re či, ponáška
na virtuózne koloratúry v záve rečn om duete
Giocondy a Barnabu, pôsobiaca však v rokoch komponovania. t . j. po Carlosovi
a Aidc dosť anachronicky). Iné pasáže sú
zjavne verdiovské (monológ Barnabu inšpirovaný monológom Rigoletta a predznamenávajúci monológ Jaga). ďal š i e až s ľudovo
ľúbivou melodikou, na ktorú potom nadviazal Leoncavallo. Celkovo pôsobí táto hudba
dosť ncjcdnotnc, uvravene , chýba jej patrič
ná gradácia. vnútorný dramatický nerv, pre
spevákov. na ktorých kvalite stoji a padá,
však poskytuje dostatok príležitostí.
V Ostrave, vedomi si zrejme rozvláčnosti
diela (vo Zvolene končil o ďaleko po polnoci). urobili v ňom viaceré škrty. Nepostupovali však šťast ne. Urobiť škrt v jedinom známom č ísle opery- Enzovcj romanze - je trúfalosť. vypadla tiež najpoetickcjšia časť dueta
Enzo-Laura , takže vznikol dojem, že skôr tu
škrtal režisér (M. Dubovic a.h.) než dirigent
(J. Srubaf). Režisér sa pokúsil oživiť dianie
l. a 111. dejstva zakomponovaním baletných
masiek. čim spolu s jednoduchou scénou
A. Babraja, dobre sa vynfmajúcou na zvolenskom nádvorí , vyčari l ilúziu karnevalových Benátok. Z viacerými scénami si však
rcžij no-scénicky nevedel rady (záver ll. a 111.
dejstva). Aj keď úroveň ostravského orchestra je vyššia než v prípade domáceho banskobystrického telesa, dirigent niektoré miesta
nelogicky .. nadľahčoval" . iné zbytočne patetizoval. Ukázalo sa, že Gioconda ako ansámblová opera si tiež žiada dôslednejšiu prípravu.
úroveň predstavenia poznači l a
že ani jeden z ohlásených talianskych tcnoristov sa nedostavil , takže osud
predstavenia zachraňova l narýchlo povolaný
ostravský preds taviteľ Enza Miroslav Urbánek , ktorý spieval úlohu aj v prvom festivalovom predstavení. Jeho čeština , no predovšetkým, jeho .. český štýl" spievania v inscenácii,
v ktorej ostatné úlohy boli spievané v taliančine, nepríjemne .. trčali". Part sice odspieval
podra zápisu (až na záverečný tcrcet, v ktorom úplne vypustil exponované frázy), no jeho estetika tónu bola na míle vzdialená tomu, čo sme počuli od ostatných účinkuj ú 
cich. Najslabším barytónom v doterajšej histórii Z HZ bol Talian Andrea Martin, s málo
fareb ným hlasom a muzikantsky ťažkopád 
nym prejavom. U juhoslovanského basistu
Ivana Urbana bol každý tón akoby ..z inej
dediny". raz plný. raz priškrtený, raz svieži
raz unavený. takže ani ..vizáž"~ la O. Sharif
ncvylepšila dojem z jeho Alvisa. Nemka Bar-

bara Schrammová, zaskakujúca v úlohe Cie·
ky, bola príkladom nemeckej speváčk y, po·
kúšajúcej sa o autentickú interpretáciu ta·
lianskej opery. k čomu jej však chýbali zá·
kladné predpoklady. A tak vokálnu úroveň
predstavenia zac hraňova la Alexandra Milče·
va v úlohe Laury (pôvodne mala spievať Cie·
ku) a Martha Colalillo v titulnej úlohe. Prvá.
na rozdiel od typických bulharských speváčok. neohuruje hlasovým fondom, ale vyrov·
nan osťou a št ýlovos ťou , čo jej umožňuje
spievať nielen opery veristov. ale aj Mozana.
Argcn tín čankc , debutujúccj v Gioconde
(vlani úspešnej Abigail z Nabucca) táto vyrovnanosť trochu chýbala. no pekne ..zabale·
nými" tónmi v nižších stredoch. ostrejšfmi
extrémnymi výškami. expresívnym pátosom
i pôsobivým pianom pripomínala jednu
z najlepších predstaviteliek Giocondy - Re·
natu Scottovú.
Predstavenie Tosky s domácimi sólistami
malo vä čš i e slabiny v réžii (P. Dôrr) a v or·
chestri (D. Stcfánck) než v trojici protagonistov (Murgašová, Zemko. Kosec). Priblíženie
sa k najvyššej kvalite predstavovalo na ZHZ
'90 druhé predstavenie Tosky. Výrazný podiel na tom má známa americká operná diri·
gentka Eva Quclcrová , ktorá názorne predviedla, ako možno aj z priemerného telesa
vyťažiť maximum a ako sa dá v ytvoriť ideálny
priestor pre muzicťrovanic v orchestri i na javisku. Pritom jasne proklamovala umelecký
názor, že v opere (prinajmenšom v talian-

Puc:cl.nl: Tosca (M. Murgdová ako Tosa)
Snímka K. Mlklóll

Spevácku

sk utočnosť,

Pucclnl: Tosca (J. Zemko ako Cavaradossl)

Snímka K. M1ldó1l

skej) je hlavným pánom spevák a služba spevákovi je najvyššou cno sťou a nic hanou pre
operného dirigenta. Skvele vyrovnanou a vokálne i herecky prepracovanou Toskou bola
(opäť v záskoku) Martha Colalillo, autentickým štýlom a pekným lyrickým, hoci v nosnosti trocha obmedzeným tenorom zaujal
Mario Malgnini a oboch kvalitných hosti
dobre dopfňal osvedčený bratislavský Scarpia Pavol Mauréry.
Operná čas ť ZHZ . a to aj v to h toročnom.
menej vydarenom ..vydaní" . je nesporným prínosom pre náš operný život. Co tomuto podujati u zati aľ chýba, nic je ani tak
odvaha v zámere. ako skôr väčši a dôslednosť
v realizácii a viac žičlivos ti vo vytvárani podmienok pre zrod novej kvality.
čos i

VLADIMfR BLAHO

Vstup do ~urópy je možný len s pocitom zodpovednosti
za ochranu duchovného potenciálu
Dokončenie zo str. l
a SNEH (nic lanský!): Prednosť by mali mať
nezárobkové žánre (napr. umelecky vyspelé
džezové ansá mble). alebo pc s ni č k {t ri so skvelými protest-textami. čo a v minulosti skrý·
vali na neoficiálnych ve rnisážach. v kluboch
a v novembri vyšli ako prví na tribúny. Za·
slúžia si isto adekvát nu d odat oč nú odmenu) .
Pre život umeleckej tvorby je rozhodujúce
fydavateľstvo. Naša hudba zatiaľ nemá pro·
reslonálne hudobné vydavateľstvo so všetkými
náležitými službami (ed ič n é , obchodno-právne, manažérske atď.) . Dokonca údaj ne dôjde
k 1•ýraznému obmedzeniu vydávania na ej
hudby aj v OPUS-e. Únia sa bude musieť
v tejto otázke vážne angažoval'...
- Poč(tvam a čí t a m . že naše jediné hudob·
né vydavatcfstvo OPUS je takmer v rozk ladnom štádiu. Ale aj kým fu ngova lo. prichá·
dzali správy, že i tých pár vydaných partitúr
z vážnej hudby sa šrotovalo ako nepredajné.
Neviem. ako sa veci vykryštalizujú . no niet
sporu o tom , že hudba potrebuj e špccializo·
vané vydavatcfstvo i s ponukovou agc nt ážou.
Ak by sa aj OPUS spamätal, nemuse l by mat'
monopol. Konkurenciu by mohlo vytv_orit'
nové vydavate ľst vo pri SHF ~ podnikavým
1edcním a ponukovou službou. a trhovom
princípe to ťaž k o pôjde. to si hn eď môže me
zahovoriť termín na symfonický pohreb.
V poslednej dobe sme uverejnili niekoľko
protichodných názorov o tom, že sa slovenské
orchestre dostávajú• pod silný vplyv zahran ič·
nj·ch obchodníkov, ba dokonca pod umelecké
1edenie 7.a hraničných umelcov. Je to síce
v súlade s princípmi trhového mechanizmu ,
ale t'ažko odhadnút' ako to poslúži lovenskej
hudbe.
- To je tiež poc h o pi te ľné. Ak niekto po·
núknc muzikantovi za minútu nahrávky va lutu. nebude odmietnutý - žiad ny orchester nic
je lbor idea listov. ktorí budú cv i č iť n á ročnú
súčasn(t partitúru a nakoniec ju predvedú
pred poloprázdnou á lou - a zadarmo. v ~ l už·
bc. Pripomína mi to problém ministra Klausa
s benzínom : Keď sa vyplatí naši ncovi natan·
kovať benzín v susednom
cmccku alebo
Rakúsku . bude po problé me. Nejde tu teda
o konve rt ibilitu našej hudby. ak• koruny .
Po zániku federálneho Zväzu, na bedrách
rady Únie bude ležat' aj t'archa 7-Uhraničných
kontaklov. Slovenská hudba za tiaľ vytrvalo
absentuje na zah rani č n ých festivaloch sú čas·
nej hudby. Ako na to?
-Spolky a ich Únia majú dnes redukovaný
počet zamestnancov na 12 a pol (hovo rím si
..Fcliini + 4''). a odbore pre za hrani čie by
mal byť člove k manažé rskeho typu. ovlád ajúci viac rečí. Kontak ty na festiva ly sa dajú
nadväzovať písomne. lepšie je vša k osobne.
Ďalšou vecou je ponuk a diel, čo by malo byť
v kompetencii dramaturgickej komisie. Zdo·
konal iť možno i kanál HIS·ll. Dôležité je. že
sa ustanovil Česko-slove nský komitét ISCM
(je pätčlcn n ý: Praha 2. Bratislava 2. Brno 1).
Ten by ~a mal ta ra ť o kompetentné obosiela·
nic k aždoroč n ýc h festiva lov ISCM pro~ trcd
níctvorn jej medzinárodnej jury. Napokon
festivalový kalendár by mal byť k dispoz íci i
všetkým. ktorí sa chcú z vlastnej iniciat ívy
zúčastn iť . To isté sa týka i int e r pr e t ačnýc h
súťaží . medzinárodných muzi kologických
podnikov a skl ada t eľ kých konkurzov. Predpokladám. že ša nce využije naj mil naj mlad·
Sia generácia. stojaca najbližšie sú čas n ým
trendom.
V doterajšej "zväzovej praxi" majori1.ácia
rozhodo1•ania , hodnotenia a určova nia línie
patrila skladateľom. Ako by sa mali skladate·
lia vysporiadal' s týmto neduhom?
- Myslím, že tento neduh prestal h rať rolu
od momentu. k eď každý Spolok sa stal ce l·
kom autonómnym právnym subj ektom a ra·
da Únie je viac koordi načným . prípadne
konzultač n ý m orgánom. Samozrej me. že
sklada teľ a môže vyj ad riť k interpretácii. po·
kiaf ide o jeho dielo . to isté právo patrf aj
koncertnému umelcovi voči hranej skladbe.
Interpret má právo n e hr ať skladbu. pokiaľ
s ňou vnútorne nerezonuje. Právo slobodné·
ho výberu témy má poch op iteľn e i muzi ka·
lóg.
Myslíš si, že je správne a demokratické,
keď skladatelia majú majoridciu aj v drama·
turgických komisiách, ' 'ýberových komisiách
pre vysielanie tvorby do zah rani č ia , udeľo va
nie cien a pod .? Veď úlohou a poslan ím skla·
datera je tvoriť , úlohou interpreta dielo inter·
pretovat'. Úlohou muzikológa, kritika je die·
lo, výkon hodnotil', zatri eďova l' do širších SÍl·
vislosll a vidiet' aj v kvalitallvnom spektre domácom i zahraničnom . Čo si o tom mysllš ako
skladate ľ?

- ázor, že muzikológovia . kritici i inter·
preti by mali s po lurozhodova ť o výbere skla·
dicb . som zastával už v roku 1968 ako vtedajší prcd ~cda ZSS. Išlo vtedy konkrétne o vel'·
mi nechutnú prax navrhova nia cie n. titulov
a vyznamena ní (podľa hry: ide picsct) doko·

la . okolo stola-la-la). do ktorej vtedajšie
..jarn é" veden ie chcelo zavicst' normálncjšic
pravidlá. Žia ľ. v tejto praxi sa pok račova lo
ďalej .. norrnalizova nc'·. Dnes si každý Spo·
lok rozhoduje o svojich veciach sám. Po kiaľ
ide o za hra ni č i e. limitujúce sú iba dohody
a finanč n é pro tricdky. avyše je dnes západ
celkom otvorený a každý spolok si z vlastnej
iniciatívy môže na ch ád za ť kontak ty. Zlože·
nic rady Únie vylučuje aké ko ľvek preferova·
nic - za ~ túpc n ic po dvoch člen ov z každej
profesie predpokladá dohodu. Ce nným mo·
mcntom spo lupráce by mohlo byť zavedenie
vzájomných ocenení (napr. cena kritikov
skladbe a int e rpre t ač n é mu výkonu. ce na in·
tcrprctov kladbe a naj lepšej kritike - ne·
m y~lfm najpozitívnejšej - cena skladatcfov
za najlepšiu interpretáciu. alebo za najlepšie
teo retické die lo).

tomuto problému vyjad ril' ako bývalý predseda výboru SOZA?
-Celý problém je v tom . že SOZA fungo·
vala u nás od dávnej minulosti (sede l som vo
výbore v 68. roku) ako dotačn á inšti túcia,
ktorá podľa rôznych vyúčtovacfc h pravidiel
mohla zvý h odňovať diela mimoriadnej kvali·
ty. umeleckej hod noty a spo loče nské h o významu. Napr. v 68. roku boli autori zaradení
do rôznych kategórií. nes kô r bol dohodnocovaci fond a keď som prišiel v 87. roku do tohto ..osieho hniezda. plného pci\ azí" ako
predseda. Ministe rstvo kultúry zvolilo metó·
du hodových násobkov. Ak hodnotím minul osť. tak musím povedať. že praktiky reži mu
sa prejavovali najmä v interpretácii tzv. spo·
l očcn s k cj závažno ti. na čo som upozorňova l
počas môj ho pôsobenia. Ukázalo sa. že ľah
šic bolo zm eniť režim. než praktiky v rámci

misi i SSS. kccľ ma rada Únie zvoli la za svojho predsedu. Myslfm. že v s ú čas nos ti každý
výbor, vede nie alebo komisia musí mat' prá·
vo rozhodova ť vo veciach svojej kompetencie. Rada Únie je konzu ltačn ý. koordin ačný
orgán a pôsobí ako repreze ntant hudobníkov
smerom k iným inštitúciám. O tom. kto kde
má pôsobit'. rozhoduje dnes iba čl e n s t vo
spolkov. a to by sa malo vyjadril' i k prípa·
dom. ak niekto zastáva viac funkcií. Ťažko sa
však rcgu lérne (i keď tajne) vol í pri pa l ovič·
nej účas t i. Možno sa ľud i a ani dos ť dobre ne·
poznaj ú a tak voľby vyznievajú ča st o rapso·
dicky. Byt' dobrým vo svojej profesii nc z načí
totiž mať i talent .. verej ného č initcl'a"- t. j.
koncepčný. o rga n izačný, rečn ícky. argumc n·
t ačný. hyť pracovitý. pedantný. toleran tný
atď. Pro futuro: bolo by azda osožné. aby
pred voľba m i ka ndidáti vystúpili o svojimi
koncepciami. Ani dar anal ytickej kri tickosti .
podporený vyjadrovacím talentom. n cs ľubu ·
je schopnost' koncepč n ej syntézy. Po rcvolú·
ci i a v každej vol'bc uplatriuj c k ľúč: Vym en iť
starých. sko mpromitovaných za nových.
upredn os tn iť brilan tných krit ikov staré ho
a zápa li tých reč ník ov. Me nej sa myslí na
koncepčné chopno ti. Limitujúcim momen·
tom počet n e slabších spolkov (napr. sklada·
tcfov) je nedostat ok adeptov na funkciu.
v takom prípade môže dôjs ť ku kumulácii
postov. N eza n e dbat eľn ý m je i fakt. že funk·
cia dnes znamená iba prácu. starosti. stratu
ča s u pre vlastnú profesiu. čiže obeť pre druhých. so šancou na ..odmenu " v podobe
tvrdej krit iky näšho dnes supcrkritického ná·
roda (priehrada roky zadržuj úca kritické vody hrozí záplavou a nic zavlažovaním! ). Za
dôleži té považujem pravidelné informovanie
č lenstva o všetk ých či nn os t iac h Spolkov
a Únie (napr. v pravidel nej rubrike HZ)
a skl adanie účtov pred člen stvo m (plenárne
schôdze) .
Na Valnom zhromaždení oznámil minister
kultúry zriadenie špecifického poradného or·
gánu pre otázky hudby. Bude to zrejme veľmi
dôležitý orgán, ktorého odporú ča nie môže
mat' ďal ekosiah l e dopady. Co oča kávaš od
tohto orgánu?
- Do Hudobnej rady ministra kult úry by
mal každý Spolok navr h núť zástupcov. My·
slfm si vša k. že ok rem tak to navrhnutých čl e·
nov (k to rých by mal minister akceptovať) má
MK právo rozšíriť svoj poradný zbor o ďal š ie
o obnosti podľa svojho výberu. Menovanie
Hudobnej rady už dosť mešká. o mnohých
dramaturgických iniciatívach ministerstva sa
tak dozvedáme ncoficiálnymi kanálmi (napr.
Pcntagoná lnc zoskupenie) a chceme sa na
nich podie ľať . Dôležitá je i účas t' na rokova·
niach nedávno vzniknuvšicho Parlamen tu
kult úry (ide tu o och ranu profesionálnych
i vôbec ex i s t e nčnýc h záujmov umení v obdo·
bí nastupujúcich trendov trhovej ekonomí·
ky) .

Snímka V. Hák
Nepriamo sa tak dostávame k téme vzájomná tolerantnosl', úcta jeden k druhému. Ako
to zladil' so zdravou a nevyhnutnou krilickosfou, aby k va lita bola jasne a vidit eľne označe
ná , ,visačkou kvality" a nie titulmi , radmi , ce·
nami , ekonomickým zhodnocovaním a pod.
- To je najvážnejšia vec. Tolerancia neznamená kompromis. ale p re kroče ni e prahu
vlastného egoizmu. je prejavom úrovne myslenia i erudície ...Sprisahania" ge n e ra čn é.
štýlové. profcsnc. stran ícke. konfcsné a iné
sú prejavom subjektívnej optiky. Treba vedieť rozlíšiť hranice hodnoty bez bar l ičiek
konfcsionúln cj zahľade nosti . treba i uvcdo·
mi ť. že kvalita nezávisl od použitej metódy.
V s ú čas n o ti koex istuje v umení množstvo
tre ndov a polemika medzi nimi sa musí odo·
hráva( v medziach ku lt úrnosti . slušnosti.
Často podliehame optickému klamu : - čo je
najnovšie je najlepšie. Takúto vieru musí
mať každý mladý č l ove k . k jej korekcii má
pred sebou celý život. Ak hy ju nemal, bol by
priam podozrivý z .. pred ča s nej zre losti". M a ť
úctu k druhému a p rejavi ť ju . predpokladá
v idi e ť (alebo aspor~ tu š i ť) tú lepšiu stránku jeho osobnosti . Ak niekto pristupuje ku kole·
govi s podozrcním .. ak ho vidí z tej horšej
strany, sá m na seba prezrádza. že sa vo svojom vnútri viac zaobe rá svetom zla. než dob·
rom v sebe. Ne ve dieť si uctit' dru hého z na čí,
že si neviem uctit' ani seba, lebo nemám pre-

režimu. Co sa týka umeleckej hod noty. bol
tu vytvorený priestor pre kompenzáci u pre
tých auto rov. ktorí skut oč n e tvori li závažné
diela, ale ich h ranosť bola nízka (čast o práve
pre ich n ároč n os ť). Pravdou je. že vy(rč t ova
nic sa podobalo .. tancu medzi vajcami". ale
je ncpravdou. že zo SOZA ťa ži li iba fu nkcionári a ..štátom chránení umelci" . Každý si
môže tohtoročné vyú č t ova ni e porovna( s mi·
nulými a ,.za radiť" sa. č i patril medzi .. funk·
cionárov a chránencov režimu" . Sa mozrejme
súh lasím so súčasn ou pol itikou SOZA. Ume·
lccká hodnota potrebuje dotáciu. no nedá sa
realizovať na pôde autorských poplatkov mi·
mo žánrových bodových rozdielov (tie by
však mali i v budúcnosti , po pre bodova ní.
ktoré sa chystá, adekvátne vyjadrovať roz·
pätie umeleckost i, tak, ako o tom hovorí
i nový autorský zá kon). Regul érnc d o ta č n é
podmie nky sa musia vytvo riť na pôde HF.
ktorý je na to vybavený (lek tor ký zbor)
a môže h ľadať i nové pôsoby (napr. komisie
expertov na dodat oč n é hodnotenie kva lit y
diel a výkonov v interpretácii. na posúdenie
teoretických prác a pod.).
Na dialógoch, ktoré predchádzali mimoriadnemu 7Jazd u, sa viacer! kolegovia kritic·
ky vyjadrovali na adresu tých, ktorl obsadzovali viacero funkcií. Niektor! sa toho dosi a ľ
nezbavili. Ako zabránil' tomuto nežiaducemu
javu?

čo!
č ísle Hudobného života
rozhovor ~ riaditel'om SOZA dr.

V 14.

sme priniesli
Pavlom Haršányim a predsedom výboru Júliusom Kinče
kom o odtajnení tejto organizácie. Chce.§ sa k

- Ideálne by bolo. aby sa žiad ne funk cie
nekumulovali. Máme na to zlé spomie nky
z č ias . keď predstavovali reá lnu moc. Sá m
som sa vzdal fu nkcií č l e na v}·boru SOZA.
v predsedníctve SHS a v dramaturgickej ko·

Svoj diskusný príspevok na Valnom zhromaždení si zakonč il výzvou, ktorou doslova
proslš, aby sme držali spolu , aby sme sa cflili
ako s poločnost' na obranu vážnej hudby. Si si
po doterajšieh skí1senostiach istý, že sme
schOJm i držal' spolu?
- Vážna hudba je ohrozená. Týka sa to
rovna ko vSetkých jej profesií. Túto prognózu
nemám iba zo signálov môjho .. starého reu·
matického kolena". ale z mnohých rozhovo·
rov s eu rópskymi hudobn íkmi (n ielen s emi·
gra ntmi). Vstupujeme do obdobia trhu
a konzu mu. Nc n a m ýš ľajm c si. že v umení
musí zv íťa zi t' kvalita (tak ako v mlieku a syroch). trhová selekcia sa môže obrá tiť na dizaj n. ako v topánkach a sukniach. Mnoho
hodnôt môže os t ať bez povšim nutia iba preto. že nebudú odborníci na reklamu . vydavateľstvá, agent úry. manažéri atď. Sú čas ná
hudba žije na západe dos ť skromne. V äčš in a
dotácií ide na hviezdy prvej vcfkosti (slávne
orchestre. divadlá. speváci, di rige nti, špi č k o
ví interpreti. vrcholné fes tivaly). Vst úpi ť do
Európy musíme s pocitom zodpovednosti
nad ochranou duchovného potenciálu a našich kultúrnych špecifík . Umelci by sa nemali
s t a ť turi stami s nákupnými taškami. Dávat'
je oveľa väčš ím št'astím ako brať (alebo ku·
povat'). Uvedomme si. že naša vážna hudba
mä vo sve te dobrý zvuk. nerozmclnimc ten
.. slušne" znej úci akord na pár dizonantných
interva lov. Teda držme spolu. potrebuj eme
sa navzájom. uvedomme si to n aj rn ~i te raz
v obdobi prežíva nia syndrómu plurali tnej
migrény. keď je vecou bontónu byť nekorn·
promisne ncvraživý. neúctivý voči cbc a nedôve rčivý! Staré rany povinného a poslušné·
ho mlča nia si nevylížemc slino u ncsvornostinašou národnou chorobou. diagnostikovanou už pri sm rti Svätopluka.
Pripravil: MARIÁN .I URfK

ohuslav Martinu o tvorbe, štýle, hudobnej kultúre

,,So01 typ concerta grossa''
K100. výročiu narodenia skladateľa
MILO Š S CHNIE RER
Možno, že veľkí syntctikovia umelec kej
hudby prve j polovice nášho s toročia tušili , že
1ch hudobná výpoveď si pfi prvom posluc hu
nezíska poiadovanú rezonanciu u poslucháčov, a preto neváh ali u ch opiť pero č i písací
stroj na vyjad renie do dn e~ podnetných myšlienok, kto ré by mo hl i za uj íma ť i n e ko n ečn é
zástupy obecenstva súča s n ej populá rnej hudby n a ich ceste za hľadan ím hodnôt.
Ma rtini•. kto ré ho 100. výročie narodenia si
8. dece mbra tohto roku pripomenieme. nezanech al le n roz iahlc hudobné dielo (vyše
380 titulov). ale aj množstvo korešponde ncie, vlastných d e nníkových zázn am ov. a ko aj
kritík a recenzií, kto rými v č ase m edzivojnové ho života presved či vo zasahoval z Pa ríža
do praž ké ho hudobné ho života . Vyberáme
tie najpodstatnejšie. kto ré súvisia s jedno tlivými fáza m i jeho prcmcnlivého vývoja a dotýkajú sa celého nášho domáceho hudobného života. Práve teraz vzrastá ša nca rod á ka
z poličskej veže Ce komo ravskcj vy očiny,
vyzýva júca náhodného či záme rné ho tu ristu
v nímať veci umenia akoby zhora. z nadhľadu
objektivi ty.
Kryštalická čistota duše ch lapca z V ysoč i 
ny s nádycho m askézy nac hádza la v n ár u čí
.,mesta svetla" ďaleko viac lobody uprostred
spočiatku n ezrozu mit c ľn cj franc(Jzštiny . než
v di le mách p ražských bojov o uz na nie alebo
priori tu najprv Sme tanu a Dvo ráka , neskô r
Nová ka a Suka, o J anáč J.. ovi ne hovoriac
a povojnovú avantgardu vôbec a ni ne rá tajúc.
Prvé dotyky ľuds k ej a umeleckej slobod y vytušil a skúsil na zájazde pražské ho Ná rodného divadla v roku 19 19 s Karlom Kova rovicom ( Lo ndýn, Pa ríž, Svaj čiarsko). Potom
mu ich inšpiratívne potvrdilo št(Jdium partitúry Roussclovej l. symfó nie Bá se ň lesa.
v ktorej hral part sekundistu Ccskcj fi lharmónie v roku 1920 pod Václavom Talichom .
Zámerne tu vynechávam po li čské a pražské
učňovské roky, ktoré našli svoj odraz azda
v českej rapsódii z o bdobia na pra hu samosta tné ho št(llu a v úc tivom priateľstve u či t eľa
a žiaka - Suka a Marti ni• vyjadrovali skô r zaväzujúc u tvorivú eti ku než urč ujú ce štýlové
moment y. Za vlastný nástup Ma rtinu do hudobného života možno považovať onú nadšcnú inšpi ráciu, ktorou zapôsobilo udelenie
študijné ho štipendia do Francúzska v roku
1923. Potom už nič nebránilo s kladateľovi ,
ktorý už dávno pre kročil prah dospelo ti , aby
vo svojom očare ní fra ncúz ko u a vôbec celou
ro mánskou kultú ro u zotrval až do konca svojej tvorivej aktivity. Umelecké, názorové,
ces tovateľské oscilácie medzi tromi .,P": Parížom. Prahou a Po l i č kou (a lebo obrá tene)
potvrdi li v ň o m klfčiac u jednotu istej nosta lgie, diktovane j sentimentom Vysoči n y a súčasne nad hľad. vyvolávaný parížskym prostredím a profesioná lne chá panými tvorivými
záväzkami. Bo l to prbtup do.aicva júccj syntézy umelca čes k ého a svetového - ci tového
a (•čel n e racionálne ho. Po vyše stovke s kladieb, vytvorených v čes kej vlasti. napísa l
pred odchodom do Paríža ba le t Kdo je na
svHi! nejmocni!jší (je to vy rovnanie a s Debussym a Richa rdo m Strau som ), v ktoré ho
neskoršom vydaní libreta sa objavi l skladateľov text nabitý nad~c ním z Paríža:
" Budeme š tudovať m ožnosti novéh o baletu n a
ulici, v manéžach a ta nčiarr\ach , všade tam,
kde je pohyb prirodzene exponovaný . Budemc hl'a d ať jeho bezpr ostredné prejavy na fut balových či boxerských zápasoch. T ak a ko
dôsledné vyu žitie syn kopy z revolucionizovalo
sú čas nú hudb u, tak zrevolucionizuje m oder ná sk u točnost' balet."
Ešte dôležitejšie bolo pre Ma rtinu zoznámenie sa s umeleckým bohatstvom Fra nctiZ·
ska z obrazov, sôch , litera túry a samozrejme
z osobného spozna nia vtedajšej hudobnej
avantgardy, predovšetkým Ro usse la. Honeggera a členov tzv . Scstky. a le hlavne Igora
Stravin ké ho.
"Stavia sa do prlkrej opozlcie proti roma ntizmu a su bjektivizmu. J e pozitlvny a bezprostredný. Ž ivot je plný krásy okolo neho, nie
však krásy vymysle nej , pretvore nej , mysterióznej , ale prostej , pri rodzenej krásy veci sam otných . Odti aľ vychádza l j eho hudba,
v ktorej cítime ta kmer p rimitívny dotyk , zá.
kladnía otázku pozbavenú všetkých závoj ov.
Nie je to hra, j e to výr a z človek a , ktorý miluje
život , lásku ne vyumelkovanía , prostía, pria-

mu ."
Najviac azda orchestrá lne Half-T ime
( 1924) je zdanlivým ek lc ktickým prehreškom
Ma rtinu voč 1 Stravinskému (cítime tu vplyv
Petrušku) , avšak jeho ďal šia cesta sa začala
indivi dua l izovať.

Ved ľa Stravinské ho pô~obi l na Ma rtinu
francúz~ky

ncoklasicistický s k l a d ate ľ A lbe rt

Roussel ( 1865- 1937). Pôvodným povolaním
námorný dô tojník sa zača l ve novať štúdiu
kompozície v d o pelosti u Vincenta ď l nd yho
na parfžskcj Scho la ca nto rum . Roussel. tak
ako j e ho mladší súčas nfci. sa postu pne vyrovnával s ro m a ntizmo m a s impresio nizmo m
v niekoľk ých výborných sk ladbách (okre m
spomina ncj l . symfó n ie v bale te Pav(•čia
hostina , kantá te Evokácie a i.) a nezávisle na
Stravinsko m vn iesol do fra ncúzskej hudby
svoj e poňatie ncok lasicizmu. kto ré práve
súznc lo este tic kým cíte ním B. Martinu. Bolo to tiž vyjadre ním fra ncúzske ho p rostredia!
Co oboch skladateľov priate ľs ky zblížilo.

Bez toho, aby sme ko h okoľve k po nižoval i,
treba si uvedomiť, že po dlhé veky bol vývoj
českej hudobnej ku lt úry pod priamym vplyvom postojov, tu viac . inde m e nej ind ividualizova ných voči ne meckej hudobnej obl asti.
To sa týkalo aj veľkej čas ti tvo rby slovenských s k ladateľov. vrá ta ne a po ň kompozič
ných začiatkov dnešných klasikov lovcnskcj
hudby. študujúcich v majstrovskej tri ede Vít čzs l ava Nováka v Prahe . S t ačí pripo m e n úť
osudové ko ntinuity Wagner - Smctana,
B rahms - D vorák, R . St rauss- V . Novák .
Mahler - Su k . Iba Janátck tu stojí nekomp ro misne osobito vo svojej o rigi nalite a po
ňom Ma rtin ú dokázal spojiť princfpy barokovej a klasicistickej e poch y v .. nco"-štýly v po stupujúccj nezávislo ti od vzorov minulo ti.

8 . Martinu asi 1943
voje názory dokázal však Ma rtinu litcní rnc prccizovai až počas vojny v americkej
e migrácii, pričom ich zovšeobecnil spôsobom . ako ešte nikto pred nim :
"Už v mladosti , k eď som ešte nič nemohol
analyzovat' a o týchto veciach uvažoval', som
inštinktívne cltil, že sa ná m predkladá veľa
názor ov , ktor é nenachád zajú a ne môžu nac há d7~ t' ohlas v našej ná rodnej du i, v n asom
ná r od nom českom prej ave. Že sú to veci umelo udržované, k toré n:íš p rir odzený duševný
vývoj vt'ahujía na pôdu , ktor á nie j e český m
výr azom a stáva sa karikatí1r ou a zbytočn e
vyčerp áva energiu . Sn á ď som všetko p rehárl al, ale te nto nepokoj vo mne bol, a bol potvrdzovaný na každom kroku , hoci vel'ká väč
šina minulej a teda i súčasnej tvorby zasa po ·
tvrd zovala môj ná zor . Skrá tka videl som , že
n:íš prir odzený prej av i ná rodn$• charakter
zodpoved á skôr konkrétnosti, zdravému premýšl'a niu než r ôznym záhadne 7.amota ným
mc tafyzic kým témam , ktoré do nás vtlkali,
a ktor é sa samozrejme zdali byt' o ve ľa hod notnejš lmi, hlbšími, na priek tom u , že h ibka
bola zj avne verbálna a s kutoč ne ' povr chná',
bez dôkazu a bez váhy, as poň pre nu\a.
Dlhé roky sme boli obklopenl plá novitou
ne meckou propaga ndou a filozofiou, a vä čš i 
na našic h ideológov, vychováva ných v tejto fi.
lozofii , nehl'adala, , . čom sa ná rod ný prejav
a cha r a kter odlišuje, ale bo by sa mohol odli~ ovat' od tejto filozofie , ale ako do nej zapadáva a a ko pritom vytvá r a svoj cha r a kte ristický
ná r od ný p rofil. "

Ale k to mu viedla v priebehu 20-tych rokov
ešte zložitá vývojová cesta .
Vyrovnávanie sa s rom a ntizmo m a impresio nizmo m z name nalo v p rípade B. Ma rtinu
p redovšetkým nadobudnut ie kompozi č nej
tech niky a schopnosti štýlových štylizácií.
Vlastností veľmi potreb ných pre je ho umelecký vývoj a p re možnos ť vôbec a uživii
kompozíciou!
Veľmi d ôležité bolo po merne krútkc obdo bie tzv . dy n a mi z mu . charakterizované
spomínaným Hal f-Timco m a ďalej o rchestrálno u Vra vou (La Baga rrc) z rok u 1926. J e
tu zmysel pre stavbu , lc~k inštru mentácie
a nevšedné uvoľňova nie dur-mo lovcj tona lit y
na báze harmonickej vynaliczavoMi . A poto m práca s rytmom . kto rý m á výrazov(• . a le
aj stavebnú. teda tektonickú funkciu. na ktorej sa z ú čas ul ujc aj k lavír ako u Martinu ta kmer vSadcprítomný orchestrá lny alebo ko nce rta ntn ý nástroj!
Vieme , že na p~čia t ku týchto snáh stálo
nielen die lo Stravinské ho. ale i Rousscla.
Prcčftaj mc si. čo nap ísal Ma rti nt'1 v nc krológu v ro ku 1937 za tohto ~k ladatcl'a :
" Pr išiel som do Par í~~ so svojimi pa rtitúraml , so svojimi plá nmi , svojimi proj ektmi ,
s množstvom zmä tených m y~li e nok, a bol to
on , to ml vždy so správnost'ou a presnosf ou,
ktor á mu bola vlastná, ukázal cestu, po ktorej
bolo tre ba Ist', všetko, čo bolo tre ba zavrhnú!'. Podarilo sa mu vniesf poriadok do
mojich myšlienok, ale j a som n ikdy nevedel,
a ko sa to stalo . Svojou skromnosf ou , dobroskladateľa

tou , nohlcsou i j emnou a priatcl'skou iróniou
ma viedol ta k , že sa všetko na J>Inilo, bez toho,
a by som lo spozoroval. Nechá val mi čas, ab)'
som prc rný~ ľal a sám sa vyvíjal. Keď však
prestal byt' mojím u č i tcl'orn , stal sa mojim
1> ri a t e ľo m , priatcl'om úpri mným a plným dobroty. K eď si te r az prcmietnern , čo všetko RII
naučil , ne vychád zam z údivu. Priateľsky
a takmer nežne vytu~il , objavil a upevnil lo
mne v c t ko, čo bolo nc uvcdomelé, skryté, ntznä mc. Vše tko, čo som pr išiel hl'ada t' do l'ari·
žu , som u neho našiel a nadlo mi j eho priater·
st vo bolo vždy naj nácnejšou posilou."
Id e teda o Martinuv neoklasicizmus. Tento
mer pociiova l ako dodr~o va nic tákonito ti
vnúto rné ho ~úlad u či a s tk O\ ých zlolick a Mrá·
nok v ~k l adbc. Ako určitú ukázncní1 lo!Jo.
du. čím sa približoval k Stravin\kého názorom. Ak lša Krejčí napbal o 2. ~l :íčikovom
kvn rt c tc ( 1928) B. Martinu, že je najdiscipli·
nova n ej~ou skladbou tohto obdobia. vyjadril
inými slovami to, čo v tej istej dobe fo rmuloval Manin u takto:
" Mod er ná hudba si nem ôže, ako sa tvr dí, dovolit' vSetko . Z množenie p r ostr iedkov a mol·
ností nezna mená rozmnoženie vol'nosti. Cím
viac slobody, t}·rn ''iac kázne."
V tomto vývojom hľad a ní a vynaliezani
nic je bezvýznam ná etapa O\ plyvnc nia jaz.
z o 111 a taneč n ou hudbou z ne ho odvodenou.
Ak porovnáme Ma rtinuov vývoj a vývoj jeho
generač n ých vrstOvníJ..ov. pozorujeme. že
M nrti nt'1 za nech al v smere zbližovania ume·
leck0j hudby a vtcdaj\ej .. pop mu; ic jauo\é·
ho ok ruhu" prcd'a len n ajpočetnejšie a naj·
závažnejšie mic\tO. V~eobccne 'a málo vie o
ope re Slzy nože a o Troj írn prán í (1928.
1929). kde v druhom diele vynaliezavo kom·
bi nova l dávno pred d n c~n ý m mu7ikálom pro·
tikladné prostriedky operného a mikrofóna·
vé ho spevu , spicva né ho a hovore ného slova .
divadla a filmu. ncok la\icbtický štýl vedia
jazzu. ch a rlc; ton u a pou li čnej od rh ovačk).
ako aj dcjo' é zapájania bale tných scén. Tie·
to prostriedk> mšpiruj(• ré/i u k ncvšcdním
výk ladom. ako sa po prvýkrát uJ..ázalo na
brncns ke 1 'céne v roku 1971 na insccnácn
T1 ojího p híní (réžia Evald Schorm). V \Účas·
110\ti je dielo na progra me pralského meta·
novho divad la . Analogický bale t neh králi
( 1930) kombinuje jazt. a neo klasicizmus
v zrej mej snahe o vzájomné t.blížcnic. Pro·
vokujc nové možnosti choreografie a použi·
va ni a mode rných tan cč n 5c h tcchnfJ.. . T o ''šak
zďa l e k a nebolo všetko.
V 30-tych ro koch ~a V) kl")~talizova li <he
tvori vé líni e vzájomne ~a doph)ujúcc. preli·
najúcc . ;1\\ak ~t ý l ovo vthfadomna íá n c r či ·
té a pôvod né. bez napodob1'ovania historic·
kých vwrov. V tomto d csairoči pmtupnc
uht1dalo mív~tev d o ma na Vyči n e a v Prahe.
Martinu. ktorý vycestova l na tri mesiace.
ZO\ta l v Paríži nakoniec celých 17 rokov!
V in trurnentálnych :h\nroch t\orÍ ll\'. typ
concert a !!.• ll\\<1. a J..o \a '-<Ím n e, J..ôn~ ·
jadnl o wri1 rôznych J..onccrtantn)rch Úlla·
rov. J..toré 'yvrchol ili v dvoj ici p•c<h•ojno·
vých \kladicb: Tre ricerc:~ri a Ovoj koncert
pre dva s l áčikové orchestre, k lavír a tympán)
( 193H). St• to diela ~tý l ovo dokonalé. Na
pri ncípoch tzv. absolú tnej hudby vytvára
~k l adatcľ dielo hlbokej t:ívaí no\ti vyjadrc·
nim my\licnok n adča~ovcj plat no~ t i. ako to
o~ t atnc dokázala aj. frekvenci<! t)•chto diel 1
J..o nccrtno m 2ivotc. Je to vrchol lí111c neo ·
ba r oka. čo Ma rtinu c haraJ..tcriiO\al' obd ob í a me ric kej e migrácie taJ..to:
" Aby som povedal pravdu , som l)'J> concerta
grossa. O tej to fo rme náj de te povrchný popis
ta kn1c r vo všetkých u če bni ciach, vrátane toho, že sa tu s triedajír sóla a orchester. Ale
v skut oč nosti sia ha celá vec ovcl'a hlb~ie. Celá
štru kt(Jra tejlo for my poukazuje na celkom
odlišné chápa nie, odlišn$• postoj k problé·
mom . Tam , kde fo rma sym fónie necháu,
vlastne vyžaduje up latnenie e mocionáln)rh
prvkov , často aj v ich naj rozma nitej om chá·
paní a výraze, kde dynamické vrcholy a ka·
tarzle sú podmienené, kde m ôžete svoje témy
roz pínať do ne konečnýc h dime nzií i na újmu
,or gan ického poriadku , ta m vám forma con·
ceria grossa dovol'uj e striktný poriadok, obm edzenie. vyrovn a nie emocionálnych pr vko1·,
obmedzenie i adekvátne vyr ovna nie gradácit
a dyna miky, celkom inú a prísnu štruktúru
tema tického usporiada nia, skrátka celkom
iný sve t. Z lohto dôvodu som rovn ako dlho
od (J'afoval 1>rácu na symfónii a z tohto dôvodu
som zvolil malé a nsámbly a menšie orches·

tre."
Pa ra le lne \ tout o líniou vytvära Maninu
v trid~ iat ych ro koch typ epic ké ho. predvá·
dzucic ho "české h o divadla" \ patinou moder·
nej a rchaicko\ti vo volbc námetov a hudobnýc h pro\tricdko'. Z hfadbka ~ iršic ho po·
h ľadu \a jed ná o čc~ J.. ú tran\fonnáci u Stra·
v in ~ k é h o epické ho divadla. pô,ohiaceho totálnymi pro\tricdka m i s úča\nc (herci. ~pcvá·
ci. t a n ečníci a hudobníci s t'1čas n c na ~céne -

Príbeh vojaka: Líška . Svadha). Ta m. kde bol
v prípade geniál neho Rusa kladený dôraz na
baletnú zložk u diela. usiluje Mn rt inu o opernú štylizáciu ďa leko viičšíc h ča sových rozmerov . Stravi nski j komponuje do rozsa hu tridsiatich minút. Martinír za berá vo vokálnom
ba lete Spallček ( 1932). v Hrách o Marii
( 193-1) celý veče r . Obdobne epicky sa rozvíja
Divadlo za branou ( 1936) a kantáta Kytice
(1937). Do týchto prác sa stále viac vkrádajú
prvky typicky čes k ýc h intonácií v spevných
intervn loch. v sklone k di atonike a v prostých
rytmoch s ho mofónnou fa ktúrou. Výrazovo
sa nezriedka jedn{r aj o momenty nosta lgické. ktoré sa vyhraňujú potom v rokoch 2.
svetovej vojny. Nesporn ým neoklasicistickým a pritom čes kých za farben ím vzniká jednoaktová Veselohra na m ost~ ( 1935). Pozornému v nfmat eľov i ne ujdú v týchto dielach
ani uic ktoré fo lklórne inšpirácie. a to tak čc~
komoravskej a ko aj slovenske j proveniencie.
V tomto o hľade je Martinuov prístup k tomuto tvorivé mu folklorizmu ve ľmi pôvodný
a od zák ladu sa líši rovnako od metódy Jan áč k ovej ako aj Novákovcj a ďalších čes k ých
a slove nských autorov. Úplnou syntézou
v tomto smere je polhodinov:í Polnf mše
( 1939). zlože ná pod priamym tlakom vtedajších udalostí. Dielo vyznieva ako výkrik nádeje na samom začia tku voj novej katastrofy.
Prvky homofónie. stratofó nic s tektonickým
využitím bicích nástrojov. hlokov klavíra
a harmónia (organa). zhudobn.: nk biblických textov a modlitieb z hŕr)ajú l·.:lé dovtedajšie úsilie na poli ..čes k é ho divadla··. lebo
i kantátové práce Martinír možno scé nicky
(televízne ) rcalizovai. Ku kompozícii viedli
skladatda hlboké ci tové a morálne pohnútky. upísal o tom:
"V Paríži, zoskupení okolo kolónie (v dome,
kde pred rokmi pracovali Masaryk a Beneš),
pracujeme na odboji, pos il ňova n i správami
krajanov amerických a s ich pomocou. Naši
chlapci sú rnobilizovanf a odchádzajú na juh
Francúzska, a rny, ktorí sme v Paríži, h ľad á
me, čo by srne im poslali , aby sme zostali s nimi v kontakte. V tom obdobi pristupujem
k práci na Pol'nej omši, ktorá je u rčená pre
našich chlapcov v táboroch; chcel by som im
poslat' skladbu , ktorú by sami predviedli
a o ktorej by vedeli , že je napisaná pre nichže na nich spomíname a že sme s nimi."
V 30-tych rokoth Martinu prepracoval do
detailu aj princípy vlastnej k o mpoz ičn ej
techniky na základe výstavby tém z malých
motívov. podľa jeho slov z tzv. buniek.
Z nich sa potom odvíja téma väčš in-o u neperiodická . teda ncuzavrctcj a ne pravidelnej
stavby.
Takto na z n ače né dve tvorivé línie 8 . Ma rtinu v 30-tych rokoch avšak doplnila všeobecne vdmi cenená opera J ulietta (Snáŕ) . Je to
ojedinelé dielo. ktorého obsa h osciluj e medzi snom a s ku toč n osťo u . medzi víziou a želaniami. ilúzia mi. ktorých základom v pozadí
sú autorove zážitky a stavy. V tomto smere
bola opera Troj! pf·á ní predobrazom J).llietty
a obc diela prináležia do oblasti u Mart inu
a s k l ada t e ľov 20. s t o roč i a sporadicky rozvíjanej, totiž poukazujú na u rč it ý skrytý subjektivizmus. Inak sa z tvorby 8 . Martinu nikdy
nič nedozvieme o jeho vnútorn ých túžbach.
stavoch, živote. Až na jedinú výnimku . a to
je trvalá prít omnosť nostalgie v pozadí mnohých a mnohých lyrických pasáží takmer
všetkých významných skladieb, najmä z obdobia 2. svetovej voj ny a 50-tych rokov! To
ale neznamená, že by autor jeho typu bol
subjektívne založeným lyrikom (na rozdiel
od Suka. J. 8 . Foerstcra a i.).
Klást' otázku. či k románskemu estetickému clteniJJ patria prvky bezstarostnej hravosti. má zmyse l. lebo sa tým dostaneme k pochopeniu mnohostrannosti 8 . Martinu . So
Stravinským ho spája sch o p nosť kedykoľve k
vym e ni ť naj hl bšiu mimohudobn(r inšpiráciu
za ncoklasicisticky bezstarostn ú ľa hkos ť konštrukcie. Markantné to je na začia tku vojny
v roku 1940, keď prchá pred fašistami z Parfža a Francúzska a na ceste onej jesene píše
Sinľon ie ttu giocosu pre klavír a orchester
(1940). Po Dvojkoncerte a Polncj omši! Pripomína to Stravinského prfpad z rovnakej
doby. keď prvé dve časti Symfónie inC koncipoval na fra ncúzskej pôde a potom emigroval do USA. Nikto nepozná na druhých
dvoch čas tiach diela. ktoré vytvoril v Amerike. že mal v rodi ne závažné úmrtie , nikto nevycíti starosti e migrácie, zmenu jazykového
prostredia a tď. Z týchto osobností vyžaruje
s1•e toobčian st vo a súčas ne hlboké vedomie
národnej prfslušnosti (Stravinskij napríklad
doma hovoril po rusky a po rusky aj myslel).
Takto nadč asovo pôsobí aj Sinfonietta giocosa B. Ma rtin ír.
Vstup Martinu na pôdu USA bol našťa s t i e
pripravova ný pri a teľmi . d lhoročným uvádzaním jeho skladieb, vydávaním notového materiálu i platní. Martinu na rozdie l od Bartóka našiel ve ľk é možnosti kompon ova ť na objednávku. ktoré súznicvali s jeho vnútorným
rozpoložením . Ce lé jeho emigračné úsilie je
vedené vedomím povinnosti voči všetkým .
ktorí žijú vo voj ne. či na bojiskách alebo doma v protektorátnom o kupač n o m ovzduší.

" J e jedna vec, na ktorú nesmieme zabudnú!':" hovorí s kladateľ. .,že za to, že my sme
zostali slobodn! a mali možnost' práce, že za
to platia lf, ktor í zostali; a že budú maf právo
sa spýtal' a budú sa pýtaf, čo sme urobili
a ako sme túto slobodu i možnost' využili a akí
sme boli v dobe, keď oni trpeli."

i

V ko m pozičnom vývoji Matrini1 na arnerickcj pôde dochádza k systematické mu priklonu k tým ž;í nrom a formám . ktoré už svojím samotným charakterom poskytu jú priestor pre primeranú hlhk u a trva losi umeleckého zážitku . Okrem bežnej žá nrovej šírky inklinuj e Marti nu v 40-tych rokoch k symfónii.
Jeho diela tohto typu možno bez rozpakov
označiť za produkty syntetického neoklasicistického myslenia s výraznými tendenciami
k č rt á m . ktoré by sme dnes na základe skúsenost í so s účasnou hudbou ozn ači l i za .. neorornantické"' (i nepochybne s niektorými zvukofarebn ými po tupmi impresionizmu) .
Martinu však prispe l k pozdnej syntéze mclodicko-harmonického slohu . ktorý vládne európskou hudbou takmer 400 rokov! Pracuje
na báze rozšírenej dur-molovcj tonality. Nezávisle na Hindcmithovi a jeho teórii tzv.
centrálnych tó nov ink linuj e k pevným funkčn ým bodom hudobné ho prúdu . ktorý často
vybavuje zhlukom disona ntných. vol'ne altcrova ných akordov, inde zahus ťova n ých
s ohľadom na ich zvukovofarcbný tvar. Úseky zakotvuje v bežných hamonických aute ntických alebo plagiálnych záveroch . č ím dosahuje upokojujúce okamihy. po ktorých sa
hudobný prúd nezávislo odvíj a dopredu. Jeho S sym ľón if z rokov 1942-46 charakterizuje
spo l oč n á črt a ústupu od tradičného výk ladu
symfonického-soná tového cyklu. Stvorčasio
vé s(r len tri (l. . 2. a 4.). ostatné sú trojčasťo 
vé a ko Honeggerove symfónie a vytvárajú
skôr fa ntazijne uvoľne n ý prúd cyk lické ho
myslenia. ktoré vyústilo v ďalších dielach iba
do trojdielnosti. Mám na mysli slávne Sy mľo
nické rantazie (6. symfóniu) z rokov 1951-53,
po nich Fresky Piera della Francesca ( 1955).
Paraboly ( 1957-58) a Rytiny ( 1958). V susedstve opier. kantá t. inštrumentálnych konce rtov a iných d robnejších prác. Dnešný pohl'<ld s pa t rič n ý m časový m odstupom núm
pred tavuje Martin i140-tych a najmä 50-tych
rokov ako tvorcu . ktorý bezozbytku napln il
svoj u kedysi s intuíciou prcdnášan(r teóriu
o me ntálnej blízkosti románskeho typu uvažova nia s cítením Cechov a Slovákov vôbec.
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V týchto dielach sa objavuje nový zmieša ný
typ melodické ho myslenia. ktoré zvláši v posledných troch orchestrálnych skladbách prechádza do novej syntézy .. románske ho a slovanské ho··. Nostalgické nálady sa tu nevyskytujú takmer vôbec. zdá sa, že raz navždy
sko n č ili a boli prekonané v 6. symfónii (Symfo nických fa ntáziách) spôsobom hodným
svetovej úrovne. Veď Fantázie sa kladú vcdra najlepších partitúr hudby 20. s t o roč i a.
K najúspešnej ším patria aj spomínané Fresky, inšpi rova né nástcnnými maľba mi
v kostole v Arczze v Taliansku , ktoré videl
s k l adateľ v roku 1954. V tom období je Taliansko. Svajčiarsko, Francúzsko stredobodom jeho inšpirácii. Ešte poča života Martinu ich výstižne charakterizoval prof. v. v.
Stech. ktorý meruje do hfbk y poznania estetického zázemia 8 . Mart in u:
.. V obrazoch Picrových je obsiahnutá č rt a
univerzálnosti. Nechcel zobraziť úryvky alebo napodob ňovať príbehy ... Tento objavi t e ľ .
mysliteľ. básnik a technik bol nadaný absolútnou výtvarnou a tvorivou múdrosťou. Nepodáva l poukazy. schémy. ale pln osť. Je ho
diela obsahujú básnický pohľad na svet vyslove ný maliarskymi prostriedkami a hodnotami . Tak presvedčivo, že vyvolávajú odraz
i v iných oblastiach . Dokumentuje' to Bohuslav Mart inu. ktorý temer na ko nci svojej životnej dráhy preniesol vdký arezzský odkaz
do sfé ry zvuku trojdielnou sk ladbou Fresky
Piera della Francesca. Ich odhmotncná farebnosť podnieti la obdobu v časopriest ore
hudby, tvoriacej bohatý a široký prúd. Pierovo intenzívne prežívanie a prestavba prostredia . fa rebné výšky a vlnenie tvarov vtelených
do chrámovej steny sa premenilo na akordy.
zadumané prechody. výplne a spoje. Ako
Piero vyrovnal rozdiely hmôt a hfbok . ako
preniesol vecné detaily a rôzne motívy do poriadku . tak boli v novom organizme skladby
zvládnuté zvukové masy, epizodické pasáže

zjednotené s väzbou celku a. prenesené do
pre čist e ncj plynúcej krásy. Svieti a iskrí z nástrojov. zvuk zostupuje do hlh ~fc h citových
sfér i povzncscnc st(rpa k výhľadom a k veľ
kému upokojeniu ce lkové ho súzvuku . ktorým sa vyznačujú Fresky.
Tento súdobý úč i n o k a ohlas sta rého maj st ra. ktorého súvislost' s umením a mysle ním
quattrocc nta je rovnako zjavná ako jeho
predchodcovia u inšpi rátori. je isto prí z n ač
ný. Poukazuje na to . že časové spojitosti sú
len podružnou stránkou nad ča sovej pôsobnosti veľkého ducha. ktorý u s ku t oč ň oval
zmierenie dočas n ého s trvalým, p rcbásňoval
náhodnosti a zm oc ň ova l sa života ve ľk o u
harmóniou."
Myslím si. že po tej to cha rakte ristike symbiózy výtvarnej predlohy a hudobného tvaru
8 . Martinu je viac než zrejmé, aký mnohostranný je inšpiratívny záber 8 . Ma rtinu.
Uvážme. že sa v tej dobe zaoberá ope rou
Recké pašije (začal ju komponova ť v roku
1956) po neok lasicistickcj Mirandolíne
(1954) a v roku 1958 komponuje opäť neoklasicistickú Adrianu. Medzi nimi vznikajú
Pašie. dielo dovtedy ncpoznanej hfbky a všestrannosti syntézy a životnej múdrosti v jednej línii. za poča t ej Troma že laniami cez Juliettu . Aj tu sa skrývajú najtaj nej šie záhyby
tvorivého ducha skladatda!
Práve preto j e absurdné akce n t ovať osobnos ť s k l ad a teľa ako púheho rodáka z Vysoči
ny. ktorý k tomuto kraju pri lnul a bez ktorého nemohol dospieť k pravé mu ume leckému
a životnému naplneniu . Tomuto poňatiu nahrávajú v zásade dve okolnosti. Po prvé dl ho
nericše ná trápna záležitosť návratu Marti nu
po voj ne do vlasti. keď predsa len svetoznámy majste r predpokladal, že bude pozvaný
vy).lčovať kompozíciu v Prahe. Nestalo sa tak
a formát jeho umeleckej osobnosti nedovolil
akékoľvek ponižujúce jednanie. zv l ášť. keď
k tomu prispeli zná me pofebruárové udalosti
1
a atmosfé ra 50-tych rokov.
Nielen preto sa však odráža v jeho diele istá nostalgia k Po li čke a k Vy soči ne . Je zrejmá najvýraznejšie v štvorici kantát z Vysoč in y na slová skladatdovho p r iateľa básnika
Miroslava Burcša. Najznúmejšia z nich je
Otvlrá ni studánek (1955). Prostá homofónia.
diatonika , jednoduché rytmy. melodické intervaly. priamoči ara e mocionalita- to všetko
sú dôvody na pozitívne prijatie a pochopenie
výpovede . Ak dokázal tolo dielo ~ k o mpo n o
vai v Nizzc (!). potom je to ďalší z ne spočet 
ných dôkazov o jeho perfe ktnej prispôsobivosti akýmkoľvek úlohám a želania m. To samo o sebe hovorí za svetovosi je ho schopnosti .

Výklad Martin u v~ak môže mie rii do ešte
Sfrok. Riešenie jeho opier. inštrume ntáln ych konce rtov. inštrument ácie. štýlové ~ rc nic a pre rody, opusten ie son:ítovcj
formy . otázky fa ktúry ~po lu s mn ož~tvom int e rp ret ač n ýc h problémov a inscenácií jeho
opier. ba le tov a scé nické uvádzanie jeho
ka nt át - to všetko dokumentuje nielen kvantitatívnu šírku . ale predovšetkým urncleck(r
vel'kosi skladate l'a . Veď v tie ni zá niku komponova l ka nt átu Proroctví Izaiášovo ( 1959)
na biblické texty . Tu nachádzame iné poňatie
zvukovej askézy než u pozdného Stravi nského. Dvojdielne torzo písané na objednávk u
z Tel Avivu obsadil s(rhorom trúbok a vio l.
klavírom a tymp:í nmi . ktoré kombinuje so
sopránovým. altovým a barytónovým sólom
a mužským zborom na slová apokalyptických
výjavov z bibli<;: Ajhľa. Hospodin spustoší
zem a vyplieni ju ; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyva t eľov. Zem bude celkom spustošená a ce lkom vylúpená, lebo Hospodin
vyriekol toto slovo ( l za i á~ . kap. 24 l. 3).
väčšíc h

Je nemožné poda ť na ploche časo pi seck é
ho príspevku úplnejš í obraz o sklada tdovi
formátu a typu B. Marti nu. Nepochybujem
však o tom , že práve v tých to početných polohách sa skrýva ~vctové potenci álne poslanic jeho tvorby. Je prfstupná doma i v zahran ičí. Pravda. slove nský i zahraničný posluch áč bude jeho hudbu v n í m a ť rôzne vzh ľa
dom na rôzne východiská. Je však isté, že poň a ti e nostalgicky sentime ntálne a lacno popularizujúcc rodáka z Vysoč in y je krajne úzkoprsé a ne bezpečné. Tak sa totiž stáva, že
s kl ada teľ sa meria jedným alebo iba ni ekoľ
kými, i keď výbornými diela mi a jeho osobn osť je vníman á skreslene a nakoniec. po vyčerpa n í obmedzených popu l ari zač n ýc h možností. bez záujmu. Smctana Predanej nevesty . D voŕák Rusalky a Slovanských tancov č i
Novosvetskej. J a n áček Lfšky Bystroušky
a Novák Slováckej suit y ~ú odstrašujúcimi
príkl admi popularizácic a interpretácie!
Ostatne . v tomto roku je dostatok príležitostí na objektívny výk lad 8 . Martinu . Deje
sa tak po celý rok v Brne , Pražská jar doplnila počet n é in terpretácie na koncertných a divadelných pódiúch medziná rodnou ma rtin uovskou konferenciou. jesenný festival
8 . Ma rtin u prinesie vyvrchole nie toh to úsilia
spolu s medzi národ ným kolokviom a nczaostanú isto ani Bra tislavské hudobné slávnosti. Zostáva však potreba permanentnej neutíchajúccj sta rostlivosti . Nic som v tomto
sme re úplný skeptik . lebo v tak rozsiahlom
a mnohovrstevnom diele je do~ t atok i n ~ pirá
cií k či n o m pre každého.

V IS. čísle ná~ho časopisu sme uverejnili rozhovor s dvoma účastníkmi bratislavského Koncertu bez opony, ktorý sa z iniciatívy Slovenskej televízie, za spolupráce niekoľkých d'al§ích in§titúcií (Amnesty International, Ministerstvo kultúry
SR, Slovenská filharmónia, Slovenská únia pre mier a ľudské práva) uskutočnil
10. júna t. r. v Koncertnej sieni SF. O zodpovedanie niekol'kých otázok sme medzi ·
generálkou a koncertom pofiadali IU d'al§ieho umelca svetového mena - francúzskeho klaviristu bulharského pôvodu ALEXISA WEISSENBERGA (1929), ktorý
svojím vystúpením prispel k príťažlivosti a k lesku tejto mimoriadnej hudobnej
a politickej udalosti. ~ v rozhovore s ním nás okrem niektorých odborných problémoch zaaqímall otázky v§eobecnej§ic, týluijúce sa postavenia a postoja umelcahudobníka vo svete, otázky, vyplýv~Uúce z aktuálnej politickej situácie, ktorá bola
podnetom na usporiadanie celého, po v§etkých stránkach náročného, podaqatia.

LCI
ZA OSLOBODENIE
Ste po prvýkrát vo vaSej dlhorocnej ka riére
v Bratislave. Vedeli ste, kde toto mesto leží?
- Takéto veci možno nieked y nevedia
Američania, ale ja som pôvodom Bulhar . teda E urópan . Povedal som už v televízii, že
ako d i eťa som v Sofii mal vo svojej izbe rádio, na kto ré ho stu pnici boli všetky tie m agické názvy m iest - Moskva. Paríž, Vilna.
Berlín i Bratislava. Sníval som vždy o to m ,
že až raz b udem znám ym pian isto m, budem
vo všetkých týchto mestách k o n ce rt ova ť .
A naozaj, prišla aj Bratislava- i keď ve ľmi
neskoro .
Za VaSe vystúpenie vďačíme organizácii
Amnesty International. Spájate svoj umelecký život často s podobnými aktivitami?
- N ie je to náhoda, ale ani pravidlo . A le
člove k nikdy nedáva d osť. Zakaždým keď
m ám prílež it osť , rád sa zúčastním na všetkom , čo súvisí so slo bo do u , di e ťaťo m alebo
hudbou .
U nás, žiaľ, ste takmer neznámy: vaše nahrávky nemožno kú pit', na vašich vystúpeniach v zahraničí sme sa prakticky donedávna nemohli zúčastnil'. Pokiaľ viem, prednost·
ne sa venujete tradičnému klavírnemu repertoáru . Môžete nám povedal', čo je pre vás
v umeni dôležité, prečo sa venujete práve tomuto repertoáru?
- Otázka repertoáru je zá l ež itosťou osobného kultúrneho zame rania a vkusu . Hrám
aj klasiku 20. st oroč i a - francúzsku hudbu ,
2. vied enskú ško lu , Stravi nského a pod. Súčasn á hudba m a posluc h áčs k y mimori adne
zaujíma, nie však ako klaviristu . Pre tože roky sme sa u či l i na kladivkách s pievať , stokrát , tisíckrát po k úšať sa o legáto alebo crescendo na nástroji , ktorý má len klad ivá na
rozd ie l od huslí ale bo ľud s k é ho hlasu , kde sú
tieto možnosti potenciálne uložené . Ted a základno u snahou všetkých klaviristov je cesta
preč od klavíra ako vo svoj ej podstate bicieho nástroja. A súčasn á hudba o pä ť oživuje
e fektné možnosti klavíra ako nástroj a pcrkusij ného, čo j e iste skvelé, ale ja už nemám čas
sa na to preo rie ntovať a ko k lavirista. Ako
poslu ch áč- opakuj em - to považujem za fantastické . Ale sú skvelí mladí ľud ia. kto rí to
robia vynikajúco. Preto teda dô raz na tradi č
no m repertoári. P odľa m ôjho názoru je náš
život p r íliš krátky a veľkosť odkazu a náplne
klasického re pe rtoáru taká rozme rná a dôležitá , že i keď možno nie každ ý interpre t m ôže
prin iesť niečo nové, predsa každý vyjad ruj e
svoju pravd u svojím spôsobom. Je to ako v
ná boženstve: je jedna pravd a a milió n spôsobov ju vyj a driť. Myslím si. že každý ume lec
je z tohto hľa disk a dô ležitý, le bo prináša nový po hfad , nový výklad , nové svetlo na urč it é
d ie lo. Moja kariéra sa neodl išuje o d bežné ho
života ume lcov: má me krajinu , v kto rej sme
sa n arodili , kde sme mali vynikajúceho uč ít e
ra, m atku , kto rá nám verila, kritika, kto rý sa
vtedy o nás pe kne vyjad ril , nejakú súťaž- je
to vždy tá istá histó ria. Podfa mň a nic je dôležité, kde sme sa na rodili - p ravda. pre nás
osobne j e to dôležité, pre tože sme vstre bali
celú kultúru tej krajiny -, ale každ ý umelec
vám povie, že vžd y dúfa zos t a ť člove kom
a n es tať sa ume lcom v tom zmysle, že s~ správa ako umelec. Po trebujem e iba jedno : osloviť čo len jedného č l ove k a v ko ncertnej sieni .
Nie kedy sm e smutn í, le bo ve ľkú časť života
trávi me v hoteloch , stále cestuje me , sm e
vzd ialen í od rod iny, det í, pr iate fov, bytu ,
do mu , kníh . J a osobne som vefmi rád dom a,
r ád a vera č ítam , študuj em v noci . Naše ko ncerty nás od to ho všetkého vždy strašne
vzdialia d o hotelov, li ~t adi e l , n ekon eč ných
čaka n í na letiskách . A čas to si povieme, že
v tom už ne môžeme pokračovať , le bo všetko,
čo m ilujeme , strácame. A poto m príde koncert , kde je o drazu tvár, jeden člove k , kto rý
počúva. Som si istý, že v k aždo m meste,
v každej ko ncertnej sieni j e aspo ň jede n č l o
ve k . ktorý nechce primárne poču ť na príklad

Beethove na. ani mňa osobne. ale ktorý
v to m mo mente pot rebuje hudbu , tak. ako
po tre buj eme vzduch , alebo slnko. A pre tohto jedné ho č l oveka sa vyplat í všetko to cestovanie, samo ta ho telovej izby. Teda to by som
chcel: prihovorii sa ľu ďom - nie tým . ktorí
hudbu m ilujú . ale tým , ktor! ju pot rebujú.
A naša p ráca ná m túto možnosť poskytuje.
Ak na koncerte hráte s pocitom , ie niekoho
priamo oslovujete, ako to funguj e pri nahrávaní v štúdiu, kde obecenstvo nie j e l>rflomn é?
- A j tuto to môže fungova ť. Id e o iný druh
koncentrácie. o inú form u a použitie e nergie.
Hráme. pravda. rovnakým spôsobom. s rovnakým prednesom. akcentmi. muansami . ale
nezabúdame pritom. že za mikrofó nom je
č l ove k počúvajúci. zastu pujúci napríklad tis íc pos lu c háčov a s týmto čl oveko m existuje
komunikácia. Myslím , že iluzórne nahrávanie v ..sterilných" u melých podmienkach by
túto ko mun ikáciu ne u možňova l o. Ale nahráva nie ako ta ké sa možno naučiť a radi to aj
robíme. lebo je nesm ierne .~:aujímavá k tomu
potrebná introspekcia, sch opnosť o bjavii jasn osť a je dn oz n ač n osť v sebe sa m0 m. A nie je
pravda, že opakovaný posluch jednej nahrávky je nezaujímavý na rozdiel od vždy novej a novej živej interpretácie. Ja osobne si
nahrávky mnou ob ľú be n ých a obdivovaných
inte rpretov vypoč uje m často krá t a neraz aj
pri osemdesiatom pos luchu toho istého objavujem ni ečo nové. ni ečo. čo ma zaujme. Ak
umelec je bohatý a zaujím avý, po to m je to
možné.
Teda kontakty sú pre vás mimoriadne dôležité. Hráte aj komornú hudbu?
- V e ľmi čas t o a veľ m i rád muzicírujem
v rôznych zoskupe niach . aj koncertnc. Považuje m to za nesm ierne dôležité aj pre fo rmovanie osobnosti interpreta: môže byť dobrý
ako sólista iba vtedy , keď vie aj sp revádzať.
Máte vel'mi široký repertoár. Snažfte sa ho
stále rozširoval', študoval' nové sk ladby?
- Nic . Som p resvedčený , že už nemá m príliš veľa času na život , nic preto , že som azd a
cho rý- naopak . A le v mojom veku čl ovek už
vie od h adnú ť , koľko mu ešte zostáva - 7 .
možno 15 ro kov , ak budem šťastl ivý. možno
viac; ale ktovie. či budem rnai potom tol'ko
vnúto rné ho napätia ako doteraz. Avšat... nič
z toho. čo som dote raz robil. nebolo definit ívne. Viem , že všetky moje nahrávky- asi
50 platn í- ~y sa mohli vylepšiť. C tovek predsa nikdy nie je so sebou spokojný. nic preto
že je skrom ný. ale preto že pozná pravdu .
To, čo naša hlava ko n cepč n e myslí o tomkto ro m diele. je doko na lé . !I lava člove k a je
na to uspôsobe ná. aby dielo perfektne pochopila . Na to aby to vyjadrila . potrebuj e
svoje ruky, silu a tď . A vtedy prich:íd zajú lim ity. A . ume lci sú obyčaj n í ľudia. všetko. čo
chcú urobiť . môžu rea l izovať na 70. či 60 %.
Preto sa treba vždy v racať. p ričo m . pravda ,
výsledo k ne musí byt' zakaždým le pší. a le iste
jasne jš!.
To znamená, že od samotného začiatku máte predstavu, ku ktorej sa stále viac a viac približujete, alebo si v priebehu r okov svoju
preds tavu aj meníte?
- Neviem , či to je individ uálne. Do mnievam sa však , že od chvíle dospe losti. zrelosti,
l. j. o d vek u 30 - 35 rokov, keď čl ovek získa
jasnú predstavu o hraných dielach , niet d ôvodu j u už me ni l'. Pravda. táto predstava závisí od množstva vecí, od našej kultúry,
nášho temperamentu , od našich možností
i schopnost í. ktoré ~ú vždy kdesi limitované.
Ale keď si tieto lim ity uvedo m íme , potom
možno preniknúť do hlbky. do o nej tretej dimenzie, kto rá od h a ľuje práve to dôležité. čo
chceme vypoved ať. A to nemožno zmenii.
možno sa k tomu po tupne prib l ižovať. Teda
v pod state skladbu ne hrá me poto m ve ľm i odlišne , ale s inými farbami - epicentrum inter-
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pretácie ~a nemení.
V posledných r okoch sa tzv. historicky vern á interpretácia dostáva stále viac do popredia a už d áv nej~ie zastihla na príklad aj Mozar ta. Za ujíma vás táto cesta späť k prameňo m uvažujete o t j•chto problémoch ?
- Ako milovn íka hudby a muzikológa ma
táto problematika. \llln ozrcjmc. zaujíma . Je
napríklad ne pochybné. že klavír sa od istého
ča s u nesmierne prudko vyvíjal. Ale je známc. že naprík lad Dce thovcn sa ne ustá le s ťa
žoval na nástroj e. že Bach napísal doko nca
~vojí m žiakom. že ~níva o mode rnom klavíri .
Som sú časn e presvedče ný . lc všetci títo skladatelia by aj na novších nástrojoch bol i napísali tú istú hudbu . Treba si uvedomiť . že tá
hudba vznikla vtedy pre menšie priestory. aj
orchestre boli m enšie . Ak sa dnes n iektorí
interpreti vracaj(t k ~tarým praktikám. je to
za ujímavé preto. aby sme sa dozvedeli. ako
to vtedy zne lo . Ale ja osobne nemám r ád staré nást roje. vy ru ~ uj c ma najmä ich intonácia.
My sme sa veľmi .~:meni l i . naša este tika sa
zmenila a domnievam sa. že jediným zmyslom hudby je o~lovii moderné ho č l oveka,
nic takého. ktorý žil pred 100 a viac rokmi .
C lovck vždy plakal a smial ~a. m al na to vždy
tie is té dôvody. ale formy. ktorými ho rozosm iali. rozplakali. ~a zmenali ako móda. ktorá
sa ne ustále mení . tak ako sa \yvíja č l ovek
nie vždy vertikálne alebo diagonálne, a le
možné ~ú vývojové hfbky a výšky. eslobodno zabúda ť. že v dôsledku vývoja č lo ve k dnes
počúva naprík lad Mozarta alebo Bacha inak
ako ich s(a čas n íc i . Na~ou povinnosiou je hudbu aktualtzovat. ahy ju dnc~né publikum pochopilo. Uvádzam v tejto \úvislosti vždy
prfklad sl;ívnej h erečky Sarah Bc rnhardovej.
ktorá a\Í pred 70- RO rokmi urobi la ni e koľko
nahrávok . J e jednoznačne .~:n á mc , že bola
veľt...ou herečkou . Ale keď si vypočujete Racinca ;alebo Moliéra interp retova né ho na vtedajší ~pó~ob s rozochve ným hla<oom. je to pre
nás n c.~: n cs iteľn é. ale to \ tedy bola móda divadel ná reč. V Comédic Franc;aise dokonca
dodne~ n i ečo z tejto starej tradície žije. a je
to tiel iažko 1nesitdné. Som si však istý
v tom . lc keby Sarah Bc rnh ardová žila o 50
rokov n c~t...ôr. prednášala by ' celkom norm álnym hlasom . To isté plat í pre hudhu.
Vyučujet e?

- Vždy. ale m álo. V istom období viac.
sa stiahol z koncertných pódií. keď
~o m ~a chcel zdokonalii at...o hudobník , dokončii ~ túdium filozofi e, ole niť sa, .~:aložiť si
rodi nu - proste žii ako normíal ny čl ove k . lebo
som vedel. l.e neskôr to tak ľa h ko nebude
možn č. Ale aj potom. dodne\ mám vždy asi
dvoch žiakov. V posledných rokoch poriadam aj majstrovské kurzy - v Salzburgu ,
v Amerike . Ncmcct...u i vo Svajčiarsku . To
robím s veľkým potešením. Je to aj logické:
keď ~o m

život ide ďalej. m y umierame a sú tu mladí
ľudia. lepší ľudia . kto rých treba podpo riť .

Co považujete za najdôležitejšie na odov·
zd anie mladému umelcovi?
- Lásku k hudbe a ebavcdomic- nic egocentrizmus . Ale potrebu poznai seba. ~voj
tempe rame nt , k torý treba vyjad ri ť . Nemusí
hrať na klavíri tak . ako ja. nemusí sa vtc nat
do určité ho štýlu ako do žalára. Musí v~k
mať kult(t ru a vedict', čo nic je možné a potom ísi vlastno u cestou . Neraz mladí, mimo·
riadne talentovan í umelci. aj takí. čo vyhrajú
súiaže . majú strach otvori ť dvere a výjst von.
To treba uľa h č iť . J e zaujím avé na to mto pra·
cova ť s rôznymi tem pera mcntm i. S rovna·
kým uči t eľo m možno na rovnakej skladbe
v jedinrj triede u kázať. aké rôzne budú ''Ý·
slcdky v dôsledku rozmanitost i pováh jed·
notlivých adeptov.
Vrát'me sa k nášmu východisku: domnieva·
te sa , že je pre umelca dôležité, aby sa zaují·
mal aj o verejný , spolocenský, politický fivoc?
Alebo j e lepš ie, ak sa uzavrie do svojho umeleckého sveta?
- Ak sa uzavrie do seba. hude ako umelec
i ako človek čoraz chu dobnej~ L A cíti to aj
obecenstvo. Ctovek-ume lcc sa tak celkom
l'ah ko môže st a ť svojou vlastnou karikatúrou.
Vždy ~a možno im it ova ť a to je vždy vcfmt
zlé. Rutina je vôbec pre umelca to naj horlie.
čo a mu môže pri hodi ť. C tovek . nielen ume·
Ice. sa musí o vše tko zaujímai. Umclec·hu·
dobník sa však ni kdy nesmie upäť na určitú
politiku : nesm ie zabúdai. že hovorí jedinou
medzinárodne zro zu m i t eľ n ou rečou a nech
hrá kd eko ľvek. vždy sa nájde niekto. kto mu
pre ne rozumie . ú k romne. p ravda. môžeme
ma i akékoľvek politické prc ~vedčc n ic. Osobne by som na príklad nikdy nehral v Južnej
Amer ike. po k iaľ čie rn i a bieli nemôžu b i na
ten istý koncert - to však ani n ic je problém
politický . ale ľudský .

Co pre vás znamená

pojem sloboda?
a žiť podľa vlastných
predstáv . Bez zábran a bez ~trac hu . To je slo·
boda.
-Môcť robiť. povedať

Verite \ ' O vnútornú slobodu , nezávislú od
' slobody vonkaj šej ?
- Pravdaže. C hv{ala Bo hu . Inak by ľudia
ne mo hli ži ť. Aj vo väzen í č love k môže poci·
iovať vnú to rnú s lobodu . kt o rá mu dod{l\ a si·
lu prežiť . To nem á n ič dočin e n ia s egoccntriz·
mo m alebo falošno u osobnosio u . Ale vo
chvíli. keď človek prostredn íctvom tejto slobody nadviazal kontakt s iným slobodným
č l ovekom. je už silnejší a ko d esiatky fudí
~potu .
'
Pripravil a A . RAJTEROVÁ

