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Nie je t iadnym tajomstvom, te sa na 

existenciu vát nej hudby do budúcnosti 
pozeráme s obavami, skepticky, s nedô
verou k jej vát nosri v spoločnosti i na
priek mnohým progresfvnym porevoluč
ným vymotenosriam. Na stránkach ná
šho časopisu sme sa v poslednom čase 
pokúsili nastoliť nie jeden závatný prob
lém, bytostne sa dorýkajúci existencie 
našej hudby v spoločnosti. Cas však be

.lf, okolo nás prúdi t ivor so všetkými 
sprievodnými prorikladnými javmi, no 
my, zdá sa mi, akosi prešľapujeme na 
jednom mieste. Ukázalo sa, te individu
álne súboje a boje o poz fcie veľa nevyrie
šili, skôr zhoršili komunikar fvne väzby a 
vzťahy, našej bez rak malej umeleckej 
society, te podliehame čoraz väčšiemu 
tlaku reprezelllanrov showbussinesu v 
nárokoch na budovanie ich materiál
nej základne. V kuloároch sa veľa hovo
rí, azda at priveľa hrom tr. Správne, po
chybne, nesmelo. i odvát ne. Menej sme 
však odvát nf vystúpiť s našimi oprávne-

umenia je rovnako nebezpečný, ako 
predchádzajúca stagnácia. V sérii člán
kov a rozhovorov na stránkach nášho 
časopisu naznačili sm e mnohé problémy 
organizačné, ekonomické, autorsko
právne, v predchádzajúcom i v tomto 
čfsle venujeme sa orázkám vydavateľ

ským, podnikateľským, obchodným a 
pod. Zariaľ však iba konštatujeme nedo
brý súčasný stav,· no chýbajú nám vý
chodiská, ktoré budú zárukou nielen ob
chodno-ekonomickej zdarnosti šéfov na
šich hudobných inštitúcií, ale ktoré budú 
skôr zárukou, alebo cestou progresfvne
ho rozvoja slovenskej umeleckej tvorby, 
interpretácie, muzikológie, kritiky či 
publicistiky . 

K okruhu uvedených problémov v sú
časnosti pristupujú aj otázky š frenia 
hudby v takých masmédiách ako sú roz
hlas a televíz ia, čo je vzhľadom na naj
masovejšie pôsobenie hudby (všetkých 
druhov a t ánr·ov) na najširšie vrstvy na
šej pospolitosti vôbec nie vec zanedba-

AŠEJ HUDBY 
nými stanoviskami na verejnosti, dar' ich 
na papier, presne a fundovane ich for
mulovať a prieť sa o ne. Plne súhlasfm 
s myšlienkou Ilju Zeljenku, ktorú vyslo
vil v našom rozhovore v 17. čísle HŽ, 
le"o problémoch hudby treba veľa plsat' 
a hovoril', aby sa dostali do širšieho po
vedomia". O ro mi ide aj v tejto úvahe, 
ktorej cieľom je znova nastoliť a otvoriť 

okruh problémov pre spoločné u va to va
nie "nahlas", nie pre seba, ale pre celú 
našu hudobnú obec. 

Nie je predsa tajomstvom, te okolo 
nás je mnotsrvo horúcich problémov. 
Nemotno okolo nich prechádzať mlča
nEm, týmto našim starým syndróm om 
poslušnosti. Ešte stále sme akosi pozna
čen( strachom z minulých rokov otvore
ne vyjadriť svoj eventuálny nesúhlasný 
názor s niečim, keď sú ešte t ivé skúse
nosti, keď sa za nesúhlas či kritiku viac 
,.odpácalo", ako platilo. Stále sme v za
jat( očakávania, te ro všetko príde zho
ra, te ro za nás niekto niekde vybav(, t e 
prfde pokyn, kedy čo máme urobiť. 

liaľ, treba si uvedomiť, te tieto časy sa 
nenávratne minuli, t e za všetko čo bude
me chcieť mať, čím budeme chcieť dispo
novať a za všetku prosperitu bude treba 
bojovať (jasne to dokumentujú naprí
klad posledné články ohľadne vydavare/'
skej činnosti a nahrávania). Súčasná si
wácia našej hudobnej society, ktorá sa 
vyvinula rozpadnurfm monolitného 
Zväzu, nie je v t iadnom prípade po
vzbudzujúca . Skôr treba skúmal', pre
to je tomu rak a ako túro situáciu urých
lene dať do pohybu pozirfvnym sm erom . 
Ona je však realitou a ako s takou sa 
ňou treba zaoberať, vyporiadať sa s ňou, 
vziať ju na vedomie a vystúpiť v jej du
chu - alebo proti nej - s konkrétnymi va
riantami na riešenie. Ak sme doteraz na 
analýzu prEčin normalizácie (a jej vát
nych dôsledkov) a doterajšej stagnácie 
(ako aj solfdnej a humánne spravodlivej 
rehabilitácie) doteraz nemali čas - mám 
pocit, t e ho ut ani tak skoro nebudeme 
mať- tak súčasný zmierlivý at pacifistic
ký postoj voči ohrozeniu hudobného 

teľná . Ako vyplynulo z nedávneho stret
nutia zástupcov tlače a vedenia Sloven
ského rozhlasu, za pomerne krátky čas pri
pravili návrh zákona o rozhlase (otázne 
je ut len jeho včasné sch válenie a uvede
nie do t ivota). Rozhlas, najmasovejšf 
kon zument a súčasne šfriteľ hudby po
čnúc nastávajúcim rokom pripravuje no
vé zásadné organizačno-koncepčné 
zmeny vo vysielattf (ktoré v čase výjde
nia tohto článku mo i no ut budú aj holo
vu vecou). Pripravovaná koncepcia ráta 
so štyrmi slovenskými stanicami (v pod
state na partnerskej báze, ale odlišnej 
obsahovej koncepcie), vyjast'íuje sa par
ticipácia Slovenska na česko-slovenskom 
programe. Z toho vyplýva, te zmenou 
obsahového zamerania jednotlivých sta
n fc bude sa zásadne meniť aj koncepcia 
uplatňovania či funkcie hudby v jednot
livých staniciach, ktoré budú zrejme aj 
samostatne riadené. Ide ru teda o ro, do 
akej miery tieto zeny koncepcie vysiela
nia, k toré iste súčasnosť vytaduje, po
značia alebo pozmenia aj doterajšie au
tonómne chápanie hudobných progra
mov a v konečnom dôsledku i umeleckú 
hudobnú výrobu a'[unkciu rozhlasu ako 
dôletirého producenta hudby na Sloven
sku (o jednej takejto producentskej čin
nosti Slovenského rozhlasu uverejňuje
me článok na 2. strane). Zdá sa mi, te v 
telev fzii umelecká hudba stráca aj ro po
stavenie, ktoré dosiaľ mala, o inovácii 
širšieho funkčnejšieho a nápadirejšieho 
uvádzania hudby zatiaľ nič nepočuť. 

Hudba v televíz ii ide svojimi konvenčný
mi cestičkami, ktoré namiesto mobilizá
cie poslucháča, skôr ho odrádzajú od 
sledovania umeleckej produkcie, neho
voriac o jej umeleckej realizačnej nea
rrakrívnosti. Teda dva veľmi dôleiité ka
nály pre existenciu hudby , jej exploatá
ciu, pre je komunitu so spoločnosťou. 
Oba sú dôletiré a katdý si bude musieť 
hľadať svoju vlastnú cestu. No nemala 
by ro byľ cesta f ive/ná, podriadená 
osobným náladám a nevyhruneným vku
sovým trendom autorov programov, 
moderátorov atď. atď, ale podriadená 

Prezident Václav Haver a členovia skupiny Rolling Stones- MJck Jaaer (uprostred) a Ketla 
Richards na balkóne Pražského hradu · 

umeleckým zákonitostiam a potrebám 
spoločnosti. Aj týmto problémom je po
trebné venovať zvýšenú pozornosť a ak
tfvny prfsrup najmä prostrednfcrvom na
šich reprezentantov v rôznych orgánoch, 
schopných ovplyvniť uplatnenie umelec
kej hudby v maximálnej mot nej miere. 

V súčasnosti sme svedkami intenz fv
neho úsilia o premenu totalitne chápanej 
f edaácie - na všetkých úrovniach - na 
federáciu rovnocenných národov a teda 
aj národných k ultúr, vrátane hudob
ných. Tu je zatiaľ najväčšie ticho, hoci 
by to azda malo aj vrieť. Ak si vezm em 
ako výpomoc čfselné participácie podie
lu Slovenska na doterajšf!j forme federá
cie, podľa údajov slovenského prieméra 
V/adimfra Mečiara, či podiel Slovenské
ho rozhlasu na československom vysie
Ian (, podľa údajov riaditeľa Vladimíra 
Stefku, či naše podiely na zahraničnom 
obchode, v medzinárodných vzťa~och a 
pod., slovenský podiel na prezentácii 
hudby z Cesko-Siovenska vo svete iste 
nebude priaznivejší. A to je otázka, s kto
rou vonkoncom nemotno otáľať, preto
te čas be tr. .. Chýbajú dostatočne účinné 
formy propagácie, chýbajú tlačené parti
túry, kvalitné norové materiály, cudzoja
zyčné propagačné encyklopedické práce, 
slovníky ... Ak si prezriem e programy 
svetových (i lokálnych) zahraničných 
hudobných festivalov, naša účasť je na 
nich skôr bielou vranou. To sa len ko
rešpondenciou alebo niekoľkými osob
nými kontaktami niektorých jedincov 
urobiť a napraviť nedá. Na ro mus( byť 
konkrétna, účinná koncepcia, materiál
ne zdroje, ale aj dobre zvátená a premy
slená taktika. A napokon treba pripomec 
nút' účasť ná!ho umeleckého potenciálu 
na českom hudobnom teritóriu. Ak čes
ké koncertné programy uplynulej sezó
ny, koncipované ešte pod dohľadom 
štátneho direkrfvneho riadenia a zástoja 
oboch skladateľských zväzov, na čele s 
federálnym, obsahovali iba zlomok slo
venskej tvorby a interpretačného ume
nia, rak české umenie malo u našich 
troch orchestrov prakticky domov
ské právo (najmä zväzov{ funkcio
nári). Preto oprávnene sa diskutujú 
otázky terajšieho a najmä budúceho pre
pojenia, väzieb, vzájomného poznáva
nia a užitočného progresfvneho doplňo
vania. Tu konsenzus nestačí. Mus( dôjsť 
k dohodám vo všetkých oblastiach, kto-

ré obojstranne výhodne budú v novom 
duchu naplňať na jednej strane suvere
nitu oboch národných kultúr, ale aj ich 
spoluiitie v spoločnom štáte. A to bude 
úloha iste nie malá. Na druhej strane, na 
rozdiel od Ciech, sa u naštch troch or
chestrov ujfmajú šéfovskej taktovky za
hraničn{ umelci. Ak pomôtu slovenské
mu hudobnému t ivotu do sveta, ako ke
dysi pomáhali stavať na profesionálne 
nohy naše orchestre českE dirigenti, bude 
dobre. A le či sa stanú nadšenými propa
gárormi slovenskej súčasnej tvorby, ne
viem odhadnúť a ani prorokova(. Treba 
len dúfať, ie účel bude svätiť prostried
ky ... 

Nedá mi, aby som sa na záver nevrátil 
k svo[mu článku O existencii hudby v 12 
č. HZ, kde som nastolil otázku uplatne
nia tvorby a interpretácie v jednotlivých 
regiónoch nášho štátu (aj v Cechách), čo 
sa vzhľadom na súčasný vnútropolitický 
a hospodársky vý voj ukazuje ako jav ne
smierne dôletirý. Ide aspoň o udri anie 
súčasného stavu. A cesty k nemu vedú 
cez väčšiu a zodpovednejiiu zaangato
vanosť nás všetkých do vecf verejných. 
Ide o to, že prichádza posledná šanca, 
aby sa v súvislosti s nastávajúcimi voľba
mi do zastupiteľských zborov dostali do 
nich aj reprezentanti hudobného ume
nia. Tam sa rotii bude rozhodovať o 
miestnej kultúre, o uplatnen( a funkcii 
hudobného umenia v kai dom regióne, 
kraji, okrese, meste i dedine. Napokon, 
vyplý va to aj z apelácie ministra kultúry 
Slovenskej republiky Ladislava Snopku 
(uverejňujeme ju na 2. strane), ktorá by 
sa mala stať aj podnetom našich spoloč
ných úvah . Absencia našich reprezen
tantov, od federálneho zhromafdenia 
počnúc, cez Slovenskú národnú radu, 
nedajbože až po najniH ie stupne samos
právy, nás totiž môže veľa sráť. Premena 
doby si tiada aj premenu našich posto
jov k veciam občianským, ale aj umelec
kým, prem enu našej zainteresovanosti 
na veciach prosperity umeleckej hudby 
vo všetkých sférach nášho spoločenské
ho !ivora, premenu vzťahov k riešeniu 
problémov i tých zdanlivo najbanálnej
š fch , ako aj iniciatfvne hľadanie no
vých, nekonvenčných, hoci aj neovere
ných foriem práce. 

MARIAN JUR/K 
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alebo 
kultúrna aktivita 

Zástupcovia Slovenského rozhlasu s veľ
kým záujmom sledova li zákulisný boj med zi 
inštitucioná lnymi predstavi teľm i kultúry a 
zástupcami zahraničného obchodu Slovart. 

Ako jedna zo zainte resovaných strán sme 
mali presné informácie o výmene ko rešpo n
de ncie medzi Mi nisterstvom kultúry, Fede
rálnym ministe rstvom zahraničného obcho
du , resp. Slovarto m a Opusom . 

J eden zastával názor, že to , čo produkuje a 
realizuje Slovart, je výpredajom hudobno
kultúrnych statkov na hranici zákonnosti , 
druhý obhajoval názor, že je lepšia i "misa 
šošovice" , ako vôbec nič. 

V článku p. Miglieriniho Budeme podpo
rovať slabšieho je reakcia na výšku ho no
ráru členov Slovenskej filha rmónie, teda 
spomínané 3 DM za realizáciu l min. hud~y; 
a tak asi každé mu bude jasné, že ak Sloven
ská fi lharmó nia akceptovala uvedené pod
mienky, ostatným o rchestrom neostalo nič 
iné, iba sa prispôsobiť danej situácii. Každá . 
do hoda sa uzatvára za podmie nky, že obe 
strany s ňou súh lasia. Rozhlas podpísal do
hodu s OZO SLO VA RT s tým , že sú mu 
známe všetky súvisiace fakty, pričom sme 
získali aj info rmácie o rôznych svetových ho
norárových sad zbách. Napr. orcheste r salz
burského Mozartea, p resnejšie jeho členo

via dostávajú za l nahrávaciu fre kvenciu asi 
l 000 Schilli ngov. Ak naše slovenské o rche
stre nahrajú za jednu frekvenciu cca 12 min . 
hudby, ich zárobok je 4x n ižší , ako je to v 
p r ípade rakúskeho orchestra . Z náme sú nám 
i ho norárové sadzby popredných ame rických 
o rchestrov , kde hráč za dva a pol hodinovú 
frekvenciu , teda n ie za 4 hodiny ako je to 
v Rakúsku , obd rží 220 - 240 US dolárov. 

A ta k v porovnani napr. s Philadelphsko u fil
harmó niou je o rcheste r sa lzburského Mozar
tea finančne podhodno te ný pribl ižne štvo r
násobne. V uvedených prepočtoch by sme 
mo hli pokračovať, no tie to po rovnávania ne
majú význam . 

Zástupcovia Slovenské ho rozhlasu však 
svoje nahrávky za smiešny pohár "čiernej ká
vy", ako sa to píše v článku pána Miglie rini
ho , n ikdy nepredali. Rozhlas v zmysle do ho
d y s OZO SLOVART si po nechal na uvede
né nahrávky všetky práva na ich nekomerčné 
šfre nie. Nahrávky, realizované p re pána 
Heymana, môžeme ponúknuť po vlastnej lin
ke ktorejkoľve k partne rskej rozhlasovej spo
ločnost i na celo m svete, pričom časť tejto vý
ro by hod no tíme a ko vlastnú produkciu . Pri
to m tých .. smiešnych" IO - 15 tisíc DM za 
nahrávku si pripisuje me j ednoducho k vlast
ným akt fvam . 

Rozhlas, možno na rozdie l od nie kto rých 
iných inštitúcií, bol taký prezie ravý, že účtu

je zah raničnému partnerovi nájo mné za sálu 
a réžiu i v prípade , a k ide o nahrávan ie 
v riadno m pracovno m úväzku členov o rches
tra. Za 4-hodinovú fre kvenciu je to približne 
zatiaľ 300 DM , resp. 2 100 rakúskych schillin
gov. Bo lo mnoho takých , kto rí kritizovali 
aj túto sadzbu. Medzitým sme zistili , že 
partne rský rozhlas ORF v Rakúsku , kubatú
ro u obdobnú sieň (taktiež bez réžie) prenají
ma za de nnú sadzbu 5 - 7 tisíc rakúskych 
schillingov. Zdá sa teda, že naša sadzba nie 
je až tak podhodnotená ! 

Od hliadnuc od eko no mickej stránky veci, 
stanovisko Slovenské ho rozhlasu k uvedene j 
problematike je také, že pokračovať v spo
lupráci bude me dovtedy, kým sa ne nájdu 
lepšie a finančne výhod nejšie ko ntrakty. 

Z článku P. Miglieriniho vyplýva, že od 
príspevkových organizácií sa v budúcnosti 
bude požadovať väčšia finančná zaangažova
nosť. Predstaviteľom vlády sú nesporne zná
me info rmácie o západných rozhlasových a 
telev fznych spoločnost iach , kto ré sú scho pné 
z komerčnej činnosti k ryť značnú časť svojich 
nákladov. (V O R F to či n í približne 48 %.) 
V prevažnej mie re je to výnos z rekla my, na 
čo sme my ešte nedozre li , no je nespo rný 
fakt , že cesta aspoň čiastočnej kome rcializá
cie je perspek~ ívna. 

Z činnosti lludobnej mládeže v Bardejove 

Anna Chodelková, poslucháčka Konzervató
ria v Ko~lclach, počas vystúpenia na záve~ 
nom koncerte v Bardejovských Kúpeľoch 

Snímka autor 

Vývoj základného školstva u nás za po
sledných dvadsať rokov a p ro fil ácia kultúr
nych zar iaden! pod správou národných výbo
rov i odborov fo rmovali mladé ho človeka 

jednosmerne , do podoby aké hosi chodiaceho 
stroja . V tom čase priekopnícka či nnosť Hu
dobnej mládeže rozširovala obzor mladého 
človeka v oblasti umeleckých i kultú rnych 
hodnôt a prebúdzala v ňom tvorivé äktivity. 
Jeden z troch desiatok k lubov toh to záujmo
vého združen ia pôsobi l aj pri Mestskom kul
túrnom st redisku v Bardejove. 

Druhý rok činnosti Hudobnej mládeže v 
tomto meste poznači l i zmeny v spoločnost i 
po 17. novembri. Nežná revolúcia prin iesla 
časté zmeny v harmonograme podujatí i veľa 
ne istoty. Stredoškoláci kolektfvne návštevy 
d ivad la , výstavy či koncerty chápu ako nežia
dúce komandovanie. Do popredia sa dostali 
"vodcovské typy", kto ré vytrvalo odvracali 
svojich spolužiakov od hodnotných kultúr
nych aktivít. Účin.kovan ie v rá mci šk~lských 

slávnost í chápu a ko podceňovanie, neraz 
spoje né i s po hfdavým posto jo m spolužia
kov. 

Aj v takejto atmosfé re sa podarilo reali
zovať niekoľko obľúbených popoludní Mlad í 
mladým - i vďaka pocho pe niu riaditeľstva 
ĽŠU , kto ré poskytlo svoju koncertnú s ieň . 
:Liaci ĽŠU sa zasa mo hli na nich zúčastniť a 
besedovať po koncerte s účinkujúcimi . Stretli 
sme sa s poslucháčmi AMU v Prahe a VŠM U 
v Bratislave - huslistami Igorom Karško m a 
J ano u Kulanovou a klaviristo m Petro m Má
tém . Príje mným pre kvape ním bolo hosťova
nie účast níčie k Celoštátnej spevácke j súťaže 
M. Schneidra-Trnavského '90 sopra nistky 
Klaudie De rnerovej a mezzosopran istky A n
ny Chodelkovej za k lavfrnej spo lupráce pro
fesorky košického konzervátó ria Ire ny Cer
venákovej . Osobitne zaujala Anna C hodci
ková p ríje mne znaj úcim hlasom a výrazovo 
adekvátno u interpretácio u. (S radosťou za
zna menávame, že bardejovská rodáčka spo
lupracuje od nastávajúcej sezóny so SD 
v Košiciach.) V rámci ko nce rtu sa p redstavila 
aj ich p rofesorka Eliška Pappová , ktorá si 
získala uzna nie za svoje interpretačné i peda
gogické majstrovstvo . 

Z podnetu HuM sa po prvýkrát do d rama
tu rgie Bardejovského ku lt úrne ho le ta zaradil 
aj ko ncert vážnej hudby. V rámci jeho 
20. ročn íka uviedli A lžbeta Ševečková 
(husle). a He le na Uhlá rová (klavír) husľové 
sonáty W . A . Mozart a , J . Brahmsa a C . 
Francka . Hoci HuM nevlastní vhodnú didak
tickú a audiovizuálnu techniku (!) , podarilo 
sa vďaka pochopeniu SOU obchod ného a 
gymnázia pripraviť prvé vlastné programy v 
podobe literárno-hudobných pásiem : Litera
túra inšpiruje skladateľov, Skladate lia spiso
vateľmi a Deň slovanské ho písomníctva a 
ku ltúry. Dobre sa vyvíja la spo lupráca s Kru
ho m priateľov hudby pri realizácii jesenného 
a j arného koncertné ho cyklu . Ešte vo februá
ri sa vedenie HuM obrátilo na miestny odbor 
Mat ice s lovenskej s návrho m na spoluprácu. 
Aj v Bardejove sa však ozývaj ú hlasy , že ve
rejnosti treba ponúkať iba to , o čo má zá
ujem a je finančne ziskové. Jedna krajnosť 
by ma la byť vystriedaná ďalšou . Pred nadšen
cami KPH a HuM v Bardejove stojí náročná 
úlo ha, udržať dosiahnutú intenzitu ko ncert
né ho života a či nnosti KPH a HuM . 

SIL VIA F ECSKOV Á 

V súvislosti so zmluvou s OZO SLO V
ART nás, .. rozh lasákov", mrzí viac kon
cepčná stránka veci. Radšej by sme videli tú 
produkciu našich 45-50 kompa ktných platn í 
na svetovom trhu pod hlavičkou slovenské ho 
gramovydavateľa , v ďaleko väčšej miere by 
sme ~i pred tavovali produkciu a d istribúciu 
súčasnej slovenskej tvorby a slove nského in
terpretačného ume nia. 

Slovenský rozh las zastáva názor, že 
SLO VART vedome suploval prácu mo no
polné ho vydavateľstva O PUS. Za pozit ívnu 
st ránku mince a táto skutočnosť zohrala dô le
žitú ro lu pri podpisovanf všetkých dohôd 
s p . Heymannom , považuje me fakt , že 
SLO V ART i nad rámec svojej ko modity sa 
angažova l pri realizácii zahraničných náku
pov a dovozu . V čase, ked y rozhlas nieked y i 
ro k čakal na plnenie dodávok prostredn íc
tvom zahraničného obchodu KOVO, sme 
uvítali každ ý promptný krok predstaviteľov 
SLO VART-u. Každému je zná ma skutoč
nosť , že ešte donedávna sme nemali na celo m 
Slovensku jediný dobrý klavír (ko ncert
né krfdlo). T áto situácia sa práve vďaka 
SLOVART-u vyriešila už v dvoch prfpactoch 
(SF Bratislava, Štátna filharmó nia Košice), 
nehovoriac o pro mptnej pomoci rozhlasu pri 
zabezpečen! a úhrade ge nerál ky nášho po
škodené ho klavíra v sume p ribližne 6 000 
DM. K relat ívne nízkym finančným sadzbám 
pristupoval rad pro tislužie b. 

Z vyššie uvedené ho vyplýva, že .. plač nad 
rozliatym mliekom" má oveľa hlbšie ko rene. 
Nie pána Heyma nna , resp . jeho zástupcov je 
potrebné vinit' z to ho , že slovenské o rchestre 
realizujú svoj e nah rávky za nevýhod ných 
podmie no k, ale na vine je celá mikro, resp. 
makroštruktúra spoločnosti . Na jedne j stra
ne mo no po lná zah ran ičná organizácia , bez 
ko nkurencie, na d ruhej strane izolácia býva
lého socialistické ho tábora so svojou nereál
nou cenovou politikou. Nevstúpiť do ko n
traktu z našej strany by znamenalo iba toľko, 
že veľkodušne uvoľňujeme svoje miesto 
niekto rému maďarskému , poľskému a lebo 
rumunskému orchestru !!! 

Hodno tový vklad zahraničného partnera, 
to nie je iba spo mínaná minútová sadzba ho
no ráru, ale je to fo rma výsostne nu tnej a pre
po trebne j re kla my na zahraničnom trhu s po-

VrelloiM zutupltel'ské zbory núod
n1da republik prerok--.iú v ..._,bllBfch 
d6oeh nPrhy zákonov, ktoré novým de
IBOkndekým sp6sobom vymedzia vý· 
leon ~tneJ moci a správy v miestnych 
podmienkach a ustanovia pravidlá a 
termin Yolleb do samosprávnych orgá
no\' obei. 

Buddea o~ s Yoleným starostom a 
samosprávou, vlastným m.qetkom a 
hospodárenim, stane sa urt--.lúcim 
lláakom .q pre cfaltiu existenciu a roz
voj fellonálnej kultúry. Starostlivost' a 
zástoj JeJ starostu a l lenov samosprávy 
budú preto hlavnou zárukou vytvára
nia priaznivých materiálnych, nn .... 
loýcb, orpnlzalných a int tltucionál
nycb podmienok pre mnohotvárne tvo
rivé demokratické kultúmo-spololen
ské prejavy oWianskeJ society. 

Obraciam sa preto na predstaviteľov 

Oslava hudby 
Poprední slovenskí koncertn í umelci -členovia 

Spolku koncertných umelcov pri Slovenskej hudob
nej únii sa spontánne zapojili do hudobných akcií 
v rámci Dr) a hudby - 21. júna. 

V priestoroch františkánskeho kostola a v Galérii 
mesta Bratislavy-v Mirbachovom paláci. znela hud
ba od IO. hod. do 16. hod. V jednotlivých hudob
ných blokoch sa predstavili naši umelci s najlepším 
svojím hudobpým vyznaním. V hudobnom marató
ne, ako nazvali túto akciu, podali perfektné výko· 
ny. S maximálnym pochopením správcu františkán
skeho kostola (ktorý dal pri tejto prfležitosti na ladiť 
organ) , ako aj riaditefa Galérie M. Jankovského a 
jej zamestnancov sa podarilo real izovať túto dosť 
nezvyklú aktivitu. 

V Deň hudby znela hudba v historickom strede 
Bratislavy, uprostred pracovného týždňa normál
ne, čis to , bezprostredne. 

Vo františkánskom kostole sa predstavi li organ is-

tenciálno u možnosťou napr. atra ktívneho za· 
hraničného ko ncertné ho turné. Z psycholo· 
gického hľadiska pre samo tných hráčov. za· 
angažovaných do veci , tá " misa šošovice", za 
kto rú sa predávali, znamenala možnosť zalo· 
žiť si vlastné KONTO a na základe "onej" 
možnosti. bola vykúpená sloboda pohybu, 
cestovania , devfzového ná kupu a pod . V tom 
bola at raktivita kontraktu , k to rý ponúkal 
množstvo kompenzačných protihodnôt. 

Nic nad tým by sa malo v t lači meditovať, 

ale je po trebné sa zamyslieť nad tým, ako po· 
môcť pri zakladan í nových agent(tr (problém 
cien sa netýka l iba to hto prfpadu , ale platí vo 
všeobecnosti) , pod nikov zahraničného obcho· 
du , kde nechať vyškol i ť dobrých manažérov. 
kt orf by s profesio nálnou zdatnosťou dosaho· 
va li le pšie výsledky. Jed ine konkurenčný 

podnik s výhodncjš fmi podmienkami pre 
realizátorov môže pret rh núť pospletané siete 
pána Heymanna. 

My, v rozh lase , sa o to pokúšame i po 
vlastnej linke . L:iaľ , do terajšie , i keď iba vel· 
mi krátke skú c nosti nasvedť·ujú, že to nebu· 
de jednoduché . Pre objektívnosť uvádzame 
p ríklady p ri pravovaných kontraktov s Vien· 
na Associates , resp. španie lskym rozhlasom. 
ktorý chce "odkúpiť" nami realizované na· 
hrávky pre komerčnú distri búciu na španiel· 
skom trhu . Uvedené po nuky sa nelfšia ani 
desiatimi pe rcentami od po núk firmy HNH. 

Dnes stojíme pred skutočnou dilemou, či 
využiť tie to ponuky s násled ným rizikom to· 
ho , že budeme obvinen í z výpredaja hudob· 
no-kultúrnych statkov " pod cenu" , lebo jed· 
noducho postupovať po vyšliapaných star)•ch 
chodnfkoch,a žiadať na všetko finančné pro
striedky zo štátnej pokladnice. V súčasnosti 
si vzh ľadom na prepočet na kalendárny rok 
1990 nemôžeme veľmi vyberať. Ci to bude 
tak aj v budúcnosti, to sa ukáže. PerspektÍI'Y 
ukazujv . že všetky fo rmy komerčného zaan· 
gažovania sa podnikov a inštitúcif budú pro
spešné . Najväčším o tázni kom však ostáva ich 
únosná miera. Zosúladenie cieľov kultúrneJ 
aktivi ty a komerčnej činnost i je mimoriadne 
náročné . Slovenský rozhlas na tej to ceste 
zbiera prvé skúsenosti . 

ONDREJ SUHAJDA 
Slovenský rozhw 

rietkých politických strán, pollill4f• 
hnuti, ako ~ reprezentantov 
tých kandidátov, ktorf sa budú 
dzať o zastúpenie vo funkcláeh 
cej miestneJ samosprávy, aby vo 
volebných programoch venovali 
nosť ~ problémom Mistencie a 
ti siete miestnych osvetových zariadiM 
knlžnfc, múzef, aalérlí, hvezdánf 
ako nevyhnutnej lnt tltucionálnej 
kladne rozvoja kultúry v každej obd. 

Ak v natej súl asnostl zvýrazň~ 
potrebu posilnenia národnej §] 
demokratických princípov Hvota 
rodností a etnických skupín S 
a tieto chápeme v priamej s 
s Európou a svetom, napfňa sa oulftf 
dovtetkým v mnohotvárnej exlstncll 
prejavoch reaionálnej kultúry. j 

IADISIA V SNOPIQ 
minister kultúry S lovenskej repu~ 

ti Imrich Szabó, Irma Skuhrová, Anna Zúriko•• 
Predmcrská, Ferdinand Kllnda, speváci HIDI 
Stolľová-Bandová, Marta Beňačková a Vlasta Ha· 
decová, v Mirbachovom paláci to boli violončcl isu 

Eugen Prochác a J án Slávik s klaviristom Tomá!oar 
Gaálom, sopranistka Hana Stolľová-Bandová skla· 
viristkou Silviou Clipovou-VIzvérlovou, ktorá pn· 
spela aj samostatným vystúpením, huslista Jindlidr 
Pudera - s klavírnym sprievodom Silvie Cjpowt 
Vizváriovej, ďalej kontrabasista Radoslav Stiina s 
klaviristkou manželkou Danou, flautista MiloOar· 
kovič, sopranistka Alžbeta Svobodové s klaviristkou 
Tatjanou Lenkovou-Hurovou , huslista Jur~ Cil· 
marovlč s manželkou - klaviristkou Zuzanou, čle· 
novi a Moyzesovho kvarteta, sopranistka Eva Blaho
vé s klaviristom MlloSom Starostom a Filha111101ÚC· 
ké kvarteto. 
Pozornosť akcii venovala aj Slovenská tclcvízra 

v Bratislave, náhodní pos lucháči , náv~tcvnfci v)~ta· 
vy v Galérii . Bola to dôstojná oslava hudby, limo
čem\ interpretmi, ktorí si na~li čas na zamuzicírova· 
nic v bežnom pracovnom dn i- bez nároku na hono
rár. 

EVA KAMRLOVÁ 
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e Novú príležitosť pre mladých klaviristov 
ponúka prvá medzinárodná sút'až v Londýne 
(National Power World Piano Competition), 
ktorá sa uskutoční od"3. - 18. júna 1991. Sú
ťaž j e určená pre klaviristov do 29 rokov, 
uzávierka prihlá~ok je l. novembra 1990. 
Bliž~ie informácie na adrese: Pcnelope Drake
Brockman, General Manager, National Po
wer World Piano Competition, 28 Wallace 
Road, London Nl 2 PG, tel.: 071 3S4 1087, 
fax: 071 704 10S3. 
e 9. medzinárodná klavírna sút'až Roberta 
Casadesusa sa uskutoční IO. - 18. 8. 1991 v 
Clevelande. Podrobné informácie a prihlá~ky 
sú k dispozícii v HISe. Uzávierka prihlá~k j e 
IS. aprfla 1991. 
e Medzinárodná husľová sút'až Jchudiho 
Menuhina v Anglicku (The Folkestone Menu
hin International Violin Competition) je urče

ná huslistom do 22 rokov. Termin zaslania 
prihlá~ok so zvukovými nahrávkami j e 
31. októbra 1990. BliB ie podmienky súfaže 
sú k dispozicii v HISe. 
e Medzinárodná interpretačná sút'až Gau
deamus (International Gaudeamus lnterpre
ters Competition 1991 ) inštrumentalistov, vo
kálnych sólistov a súborov do 9 členov sa 
uskutočni od 18. - 24. februára 1991 v Rot
terdame. Speciálna pozornosť bude venovaná 
spevu. Vrchná veková hranica pre inštrumen
talistov a súbory je 3S rokov, pre spevákov 40 
rokov. Sút'ažný program má obsahovať 6 
skladieb s celkovým trvaním 60 minút. Pro
gram treba poslat' do l. novembra 1990. 
e Upozorňujeme, že listina vlťazov 18. roč
nika medzinárodnej sút'aže elektroakustickej 
hudby v Bourges je k nahliadnutiu v HISe. 
e Zaujlmavý .program pripravilo Fínske 
kultúrne centrum Espoo v rámci Medziná-

rodného klavlrneho festivalu (F..spoo Interna
tional Piano Festival), ktorý ~a koná ll. -
19. mája 1991. BliB ie informácie v HISe. 
e 6. medzinárodný festival sučasnej hudby 
(Festival International De Musica Contempo
ranea) sa uskutočni od 21. - 30. septembra 
1990 v Alicante (Spanielsko). 
e 4. Drážďanské dni súčasnej hudby sa ko
najú v d1ioch 28. 9.- S. JO. 1990. 
e Skladatelia, ktorí maj ú Láujem prezento
val' svoje diela na festivale súčasnej hudby v 
Oslo (19.-26. októbra 1991), môw za~lat' svo
je skladby v rozsahu 12 - 20 minút do l. aprí
la 1991 n'a adresu: Norsk rikskringkasting, 
RKOR (Orchesterleitung), 0340 Oslo 3, Nor
wegcn. 
e Pre absolventov konzervatória alebo 
VSMU, ktorí majú záujem účinkovať v Me
dzinárodnom orchestri v San Diego sú v HISe 
k dispozícii prihlá~ky. Pre sezónu 1990/91 má 
orchester záujem o hráčov na nástrojoch: 
nauta, pikola, hoboj , anglický roh, fagot, 
t r úbka, lesný roh, husle, violončelo, kontra
bas a harfa. 
e Stretnutie mladých talentovaných ľudi z 
celého sveta na hudobných kurzoch v Talian
skom Trevise začlna 21. septembra 1990 uve
denlm opery G. Verdiho Falstaff. 
e Centrum pre súčasnú hudbu Gaudeamus 
so sldlom v Amsterdame organizuje od 3. -
ll . decembra 1990 ďal~í medzinárodný skla
dateľský kurz venovaný súčasnej a tradičnej 
hudbe. PrihiMky prijímajú do l. októbra 
1990. 
e Z nových publikácií v knižnici HIS SHF 
upozor.i ujeme na bulletin ARTEunesp (vydá
va Universidade Estadual Paulista Sao Pau
lo), Revista Musica! Chilena (vydáva univer 
zita v Santiagu de Chile) , k dispozicii j e kata-

Festival ,,dychoviek'' 

Súbor Pezinčanka - víťaz festivalu Dol'any '90 

Začalo to pozvánkou na námestie v Doľa
noch, kde sa 24. júna 1990 konal festival ma
l)•ch dychových orche~trov. Hlavným iniciá
torom a organizátorom tohto pekného podu
jatia bolo O kresné osvetové stredisko Bra
tislava-vidiek so sídlom v Pezinku a Miestne 
osvetové st redisko v Doľanoch. 

Pred vyše tisíckou divákov sa najprv pred
stavili ako hostia de tské dychové orchestre -
Detský dychový orchester Mladé rozlety, kto
rý pracuje pri Miestnom kultúrnom stredisku 
vo Veľkom Bieli pod vedením D. Simoneka a 
Žiacky dychový orchester L:Su v Malackách 
pod vedením dirigen ta - uči teľa P. Krajčlra. 

Festivalová prehliadka malých dychových 
orchestrov sa uskutočnila na počesť poriada
teľa - jubi lujúcej storočnej Doľančanky , kto
rá pôsobí pri Miestnom dome osvety v Doľa
noch. V prehliadke sa postupne predstavili 
súbory Dubovanka (pod vedením J . Zajíč
ka) , Vinosadka (vedená J . Zá rubom), Malý 
dychový orchester pri Mestskom kultúrnom 
stredisku v Pezinku (vedený L:. Hanúsekom), 
Pezinčanka (vedená P. Federom a P . Machaj-

díkom). Častovanka (vedená l. Mystikom) , 
Juranka (vedená S. Achbergerom). Modrana 
(vedená R. Cíferským) a \toročná jubi lantka 
Doľančanka (vedená J . Bednarovským). 

Vystúpenia orche~trov hodnotila odborná 
porota na čele s Vladimírom Kadlečíkom, 

náčelníkom Ústrednej hudby MV SR. Víťa
zom sa stal dychový orchester Pezi nčanka. 

Cenu diváka obdržala Doľančanka . Príjem
ným osviežením bolo vystúpenie veľkého 
spojené ho dychového orchestra Dopravák 
a Spojár, ktoré pracujú pri Z K DPMB a Spo
je Bratislava pod vedením dirignetov Zbyňka 
Kubáčeka a Pavla Machajdlka ako aj trojná
sobné krásne účinkovanie mažoretkovej sku
piny pod vedením Lenky Burianovej. 
Večer sa uskutočnil slávnostný koncert 

MDO Dol'a nčanky pri príležitosti 100. výro
čia n loženia. Melódie popretkával úsmev
ným slovom a satirou ľudový rozprávač Titus 
Holič z Trnavy. Až do polnoci mala ólo ľu

dová veselica dychových nástrojov v podaní 
členov Pczinčanky. 

MILAN URBANOVSKÝ 

x x x 

Riaditeľ Nol'ej scény " Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie 
miest: 

- člen spel'áckeho zboru - tenor, bas; VŠMU, konzervatórium, 
- člen orchestra, hráča na I. a U. husliach; VŠMU, konzervató-

rium, 
korepetítor sólistov; konzervatórium, 
repetítor baletu - tanečný tréner; VŠMU, 
asistent réžie, V, dlhoročná dil'adelná prax. 

Písomné prihlášky s krátkym žil'otopisom zasielajte na adresu: 
Nová scéna, Živnostenská l, 812 14 Bratislal'a. Termín konkurzu 
oznámime uchádzačom písomne. 

lóg belgického hudobného vydavateľstva 
ALAMlRE. 
e Musik und Gesellschaft uverejňuje roz
siahlu receniu Dni zborovej hudby v Prahe, v 
rámci ktorých zaznela aj skladba E. Suchoňa. 
e Júlový bulletin Dvoi'ákovej spoločnosti in
formuje o turné Bratislavského detského zbo
ru v Anglicku , prinMa tiež program festivalu 
v Edimburgu, na ktorom okrem spomlnané-

ho detského zboru účinkovala aj Opera Slo
venského národného divadla. 
e lljovi Zeljenka vi je venovaná ~túdia autor
ky Natálie Gavrilovej ,v poslednom čís le časo

pisu Sovietska hudba (Sovetskaja muzyka). 
e Rozsiahlu veľmi pozitlvnu kritiku uverej
nil časopis Gramophone o prvej digitálnej na
hrávke rozmernej skladby anglického sklada
teľa Havergala Briana - Gotická symfónia, 
ktorú spoločnými silami realizovala Sloven
ská filharmónia , Symfonický orchester Slo
venského rozhlasu, Slovenský filharmonický 
zbor, Zbor Opery SND, Zbor SĽUKu, Lúčni
ce a Bratislavský detský zbor pod taktovkou 
Ondreja Lenárda. 
e V bulletine Dánskeho rozhlasu P 2 je in
formácia o niekol'kých reláciách venovaných 
českej a slovenskej hudobnej kultúre (rokom 
19S6 - 68, 1968 - 89 a obdobiu po 17. no
vembri 1989), ktoré pre dánsky rozhlas pri
pravila slovenská muzikologička žijúca v 
Dánsku - Oľga Spanková-Frederiksenová. 
e Júnový list Gaudeamus Information uve
rejnil správu o programe 1. medzinárodného 
festivalu súčasnej hudby Večery novej hudby, 
ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 2S. -
29. 6. 1990. Hodinovú reláciu o Večeroch no
vej hudby pripravil aj hosť festivalu Frieder 
Feininghaus pre rozhlasovú stanicu Deutsch 
Landfunk. Vysielaná bola 30. 7. 1990. 
e Opera Slovenského národného divadla 
uviedla 27. augusta 1990 na festivale v Edim
burgu v anglickej premiére operu E. Suchoňa 
- Krútňava. Dielo vyšlo v Anglicku v júni t.r. 
na LP platni, kazete a CD v tomto obsadení: 
Peter Dvorský, G . Beňačková-Čápová, 
O. Malachovský, J, Kundlák, P. Mikuláš, 
j. Sedlárová, O. Hanáková, Slovenský filhar
monický zb<!r, Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu, dirigent Ondrej Lenárd. 
e Do zahraničnej diskotéky HISu pribudli 
LP platne a CD týchto autorov: Franz Richter 
Herf (Rakúsko), lkuma Dan, Suzuki Yukika
zu, Tomotani Koji , Murakumo Ayako, Yasu
raoka Akio, Minami Satosho (Japonsko). 

O.S . 

KONKURZY 
Riaditeľ Štátneho divadla v Ko§iciach vypisuje konkurz na mies

ta: 
sólistov opery - detky hlasové odbory 
členov operného zboru - v§etky hlasové odbory 
hráčov orchestra ŠD na nástrojoch: trombón, 

fagot, 
klarinet, 
viola, 
kontrabas, 
bicie. 

Prihlášky na konkurz s uvedením odborného vzdelania a dote
rajšej praxe zasielajte na adresu: Štátne divadlo, odd. personálnej 
práce, Šrobárová 14, 042 77 Košice. ..., 

Na konkurz uchádzačov pozveme písomne. Cestomé hradíme 
len prijatým uchádzačom. 

x x x 

Slovenská filharmónia v Bratislave prijme: 
- samostatného referenta propagácie. 
Informácie poskytuje a prihlášky prijíma personálne odd. SF, 

Fučíkova 3, 816 Ol Bratislava, tel.: 333351-3. 

x x x 

Riaditeľ Štátneho komorného orchestra v Žiline vypisuje kon
kurz na obsadenie nasledovných miest: 

hráča na kontrabase, 
- hráča na violončele, 
- koncertného majstra v skupine violončlel. 
Podmienkou prijatia je absolvovanie konzervatória, alebo VŠ -

hudobný smer. 
Konkurz sa skladá: 

z l'oľnej a rýchlej časti koncertu z obdobia klasicizmu, 
- zo sólol'ej hry skladby podľa vlastného výberu, 
- z hry z orchestrálnych partov. 
Uzál'ierka prihlášok je 28. 9. 1990. Slobodným poskytneme uby

tovanie. Cestomé hradíme len prijatým uchádzačom. Uchádzačov 
pozveme na konkurz písomne. 

x x x 

Riaditeľstvo Konzervatória v Žiline vypisuje konkurz na miesto: 
- učiteľa speru. 
Požadované l'Zdelanle: absolvovanie VŠMU a prax vo svojom od· 

bore. 
Prihlášky posialajte na riaditeľstvo Konzervatória v Žiline, ul. 

Marxa-Engelsa 12, PSt 010 Ol do 30. IO. 1990. Cestovné hradfme 
len prijatým uchádzačom. Nástup je moiný ihned'. 



e Elvíra Rone, známa ruská tanetná peda
gogička, žiačka cárskej petrohradskej balet
nej školy a dlhoročná spolupracovníčka Oľgy 
Preobraženskej, zomrela v Paríži vo veku 88 
rokov. 
e 36. medzinárodná spevácka súťaž v Tou
louse sa uskutočni od 30. septembra do S. ok
tóbra t. r. Sút'aže sa môžu zúčastnil' mlad i 
speváci a speváčky všetkých národnosti , ktorí 
sa narodili medzi l. januárom 1957 a 31. de
cembrom 1972. Prihlá.šky na sút'až sa priji
majú do 15. septembra t.r. na adrese: Secré
tariat du Concours International de Chant, 
Théatre du Capitole, F-31000 Toulouse. 
e 41. Medzinárodná súťaž G. B. Viottiho vo 
Vercelll sa uskutočni nasledovne: Spev (8. -
13. IO. 1990), Klavir (17. - 27. IO. 1990) a 
Komorná hudba (30. 10. - 3. 11. 1990). Infor
mácie podáva a prihlá.šky do 25. 9. 1990 priji
ma Societil del Concorso, C asella Postale 127, 
1-13100 VerceUi. Prihlásiť sa môžu záujemci 
do 32 rokov. 
e Posledné gramofónové nahrávky Vladimí
ra Horowilza a nahrávky zborových diel 
Arnolda SchOnberga s Pierreom Boulezom 
získali Cenu nemeckej gramofónovej kritiky. 
e Talianský režisér Glancarlo del Monaco 
bude od 1. augusta 1992 novým intendantom 
opery v Bonne. S doterajš ím generálnym in
tendantom Jeanom Claudeom Riberom, kto
rý tu pôsobi od roku 1981 , zmluva obnovená 
nebude. 
e Intendant Štátnej opery v Hamburgu Pe
ter Ruzicka a hamburský generálny hudobný 
riaditeľ Gerd Albrecht predfžill svoje zmluvy 
do .roku 1997. 
e Bernard Foccroulle bude nasledovn ikom 
Gérarda Mortiera od januára 1992 vo funkcii 
šéfa opery v Brusseli. Mortler odchádza 
z Brusselu ešte pred vypršaním zmluvy, aby 
sa mohol ujať svojej novej funkcie ako inten
dant salzburského festivalu. 
e Nedávne koncertné matiné amerického di
rigenta Jamesa Levinea v Salzburgu nazval ra
kúsky denník Die Presse ako Levineovo post
skriptum. Jeho program, s Brahmsovou 
druhou symfóniou a Stravinského Svätenfm
jari, bol vraj rozčarovanim a jeho ďalšia prá
ca s orchestrom Viedenskej fllharmónie môže 
nebezpetne ohroziť svetovú povesť tohto tele
sa. Situáciu treba riešiť v hľadan i takých diri
gentov, ktori toto svetové teleso povznesú 
k najvyšším výškam. Denník uzatvára, že 
žiaľ, James Levine k takýmto dirigentom ne
patri. 
e Komická opera v Berline a hessenské Štát
ne divadlo vo Wlesbadene chcú v budúcnosti 
pravidelne spolupracoval'. V najbližšej bu
dúcnosti plánujú uskutočnil' vzájomnú výme
nu Inscenácii, koncertov a plesňových veče
rov. 
e Viedenská sopranistka Leonle Rysanek 
obdržala Medaille de Vermell, ktorá je jed
ným z najvyššieh vyznamenani mesta Pariža. 
e Opera Palác snov mnichovského skladate
ľa Hans-Jíirgena von Bose obdržala cenu 
v sume 100 000 mariek , ktorú dotovala firma 
BMW pre II. mníchovské biennale. Okrem 
skladateľa von Bosé, ktorý bol odmenený za 
najlepš iu,partitúru, sa na cene podieľali An
gličan Jonathan Moore za najlepšiu inscená
ciu a jeho krajan David Blight za najlepšiu 
scénu . -mjk
• Ľudský hlas - j e nosná téma hudobnej 
časti berlínskeho festivalu, ktorého 40. ročnik 
sa uskutočni od 1. do 30. septembra 1990. 
e Wratislavia cantans - medzinárodný festi
val oratóril a kantát sa po 25. raz koná od 2. 
15. septembra vo Wroclawi. Bližšie informá
cie pre záujemcov poskytne: Centrum pre 
umenie a kultúru, Rynek-Ratusz 24, Wroc
law, tel.: 71/30833. 
e Rozsiahly projekt venovaný dielu Sergeja 

Prokofieva a hudbe súčasných sovietskych 
skladateľov sa uskutočni v Duisburgu od 
9. septembra 1990 a je naplánovaný na desať 
mesiacov, do 31. júla 1991. V tomto obdobi 
pripravili usporiadatelia množstvo koncer tov, 
operných a baletných predstaveni, výstav, 
syrnpózli, skladateľské workshopy, interpre
tačné semináre, prednášky, fllnové predsta
venia i vydania rôznych tematických p ubliká
cii. Medzi účinkujúcimi je napriklad Balet 
Veľkého divadla z Moskvy, Veľký rozhlasový 
symfonický orchester ZSSR, Tbiliská opera, 
Stuttgar tský balet, Litovská štátna fllharrnó
nia a mnoh í ini. 
e Medzinárodný Burcknerov fes tival sa 
uskutočni od 15. septembra do 6. októbra 
v rakúskom Linzi. V rámci festivalu sa pred
stavia na 16 koncertoch sólisti a orchester 
z celého sveta. 

.---

e Spoločné Bachovské slávnosti sa rozhodli 
usporiadať dva známe festivaly z oboch ne
meckých štátov: západ oberlinske Bach-Tage 
(Bachove d ni) a lipská Nová Bachova spoloč
nosť. Bachfest je plánovaný na 29.6. - 7. jú
la 1991 , v rámci festivalu sa uskutočnia kon
certy, výstavy a vedecké prednášky venované 
tomuto vefk~mu skladateľovi. 
e Rok 1990 je v rámci kultúrnych výročí aj 
rokom K urta Wellla, nakoľko si pripomína
me jeho 90. výročie narodenia a 40. výročie 

úmrtia (1900 - 1950). V posledných desat'ro
čiach sa záujem o Weneove diela dožil nevída
nej medzinárodnej renesancie, s obdivom j e 
prij imaná mnohostrannosť, krása a originali
ta jeho tvorby. Popri mnóhých podujatiach 
venovaných životu a dielu tejto pozoruhodnej 
osobnosti vydalo vydavateľstvo Schott životo
pis Kurta Weilla od J íirgena Schebera, ktorý 
obsah uje aj početné h istorické texty, doku
menty a fotografie z rôznych obdobi skladate
ľovho života, ako aj rozsia hly výber z jeho ko· 
re§pondencie. Súčast'ou knihy sú aj opisy 
a analýzy Welllových najvýzna mnejších d iel. 
e Lothar Zagrosek, šéfdir igent parížskej 
Veľkej opery a Symfonického orchestra BBC 
sa l. augusta 1990 stal aj šéfdirigentom lip
skej opery. Do tejto funkcie ho povolal nový 
intendant opery, známy nemecký skladateľ 

Udo Zimrnermann . 
e Claus Peter Flor, šéfdirigent Berlínskeho 
symfonického orchest ra sa od leta 1991 stáva 
stálym hosťujúcim dirigentom a umeleckým 
poradcom zíirišského Ton halle-orchestra . 
e Jean-Claude Casadesus, zakladateľ a ve
dúci Orchestra National de Lille p r ijal post 
hlavného host'ujúceho dirigenta v Eu rópskom 
symfonickom orchestri , ktorého umeleckým 
riaditeľom a stálym šéfom je Francúz Olivier 
Holt . V orchestr i, založenom v Pariži v r . 
1988 pôsobi 78 hudobníkov z ôsmich štátov 
európskeho spoločenstva , ako aj z Nórska, 
USA, Japonska, Bulharska, Maďarska a Ru
munska. 
e Symfonický orchester vo Philadelp hii bu
de mať od roku 1992 nového hud obného r ia 
diteľa . Jeho doterajši šéf, Ricardo Mu ti, ne
mieni svoju zmluvu s orchestrom ďalej pre
dlžil'. V budúcnosti, podľa jeho vyjadrenia, 
mieni viac času venoval' svojej rodine v Raven
ne a menej dirigovaniu. 

EŽNÍCKYCH ORCHESTROV 
V dňoch 29. 6. - 2. 7. 1990 uskutočnil sa v 

SRN už po tretí raz medzinárodný festival 
mládežnfckych komorných o rchestrov . 
Organizáto rom tohto festivalu je Mládežníc
ky orchester v Ahrensburgu (neď<\leko Ha m
burgu), ktorý už veľa rokov udržuje priateľ
ské kontakty s mládežnickymi orchestrami v 
západnej i východnej Eu rópe. Festi val mlá
dežníckych komorných orchestrov vznikol v 
roku 1986 na pôde Mládežníckeho symfonic
kého orchestra v Ahrensburgu , z kto rého sa 
vyčleni l i najlepší inštrumentalisti a vytvorili 
komorný orcheste r. Pod vedením šéfdirigen
ta orchestra Karla-He inza Färbera a predse

du Správnej rady orchestra Heinricha Tramma 
(tvoria ju rodičia hráčov o rchestra, zástupco
via mesta a finanční sponzori) , vznikla myš
lie nka na usporiadanie to hto ojedine lého 
podujatia. Prvý fcrstival sa uskutočnil v roku 
1986, druhý v roku 1988 a treti v tomto roku. 
Zúčastnili sa ho Komorný orchester .. La Ar
tistica" Bunol zo Španielska (dirigent He nric 
Adams) , Komorný orchester Technik z Bra
tislavy (dirigent Ján Pragant) , Detský sláči-

kový o rchester O kresnej hudobnej školy z 
E rfurtu (dirigent Ralf Kno tc) a poriadateT
ský Komorný o rchester z Ahrensburgu (diri
gent Karl-He inz Fäbe r). 

Komorný orchester Technik na tomto fes
tivale uviedol diela Antonia Vivaldiho (Sin
fonie č. 3), Henry Purcclla (Suita Abdela
zer), J . V . Stamica (Ma nnhcimská symfó nia 
č. 1.), Juraja H atríka (Zátišie pre husie a o r
chc te r - sólista Jarolim Ružička) a E . H . 
Gricga (Suita z H olbcrgových čias). Podľa 
zah raničných referencií bratislavský komor
ný orcheste r zanechal u tamojšieho publika i 
odborníkov priaznivý dojem a tak vzájomná 
spolupráca medzi bratislavským Technikom 
a ahre nsburgským o rchestrom , ktorá sa zača
la výmennými zájazdami zači atkom osemde
siatych rokov, sa naďalej úspešne rozvlja a 
nadobúda nové perspektívy. Kiež by sa u nás 
amatérske či poloprofesionálne orchestrálne 
muzicírovanie rozvíjalo ešte aktívnejšie. 
Dlhoročná práca komorného orchestra Tech
nik a jeho vedenia, je v tomto prfpade viac 
ako príkladná. -mjk-

e Kurt Masur, šéfdirigent lipského Gewand
hausorchestra bude od sezóny 1992/93 no
vým hudobným riaditeľom New Yorskej fil
harmónie. Vystrieda v tejto funkcii d irigenta 
Zubina Mehtu . 
e Gyorgy Ligeti sa stal čestným členom Ra
kúskeho spolku skladateľov. 
e Berlínsku divadelnú cenu 1990 obdržal 
Johann Kresn ik, tanečnik, choreograf a reži
sér. Vyznamenanie je dotované sumou 30 tisic 
mariek. 
e Firma Erato vydala po p rvýkrát vôbec CD 
nahrávku neznámeho diela Dmitrija Sostako
viča Rajok - symfonickú kan tátu pre 4 basy 
zbor a klavír, v naštudovani Mstislava Ro
stropoviča, ktorý skladbu dirigoval a realizo-

val aj klavírny part. Kantáta zaznela po prvý 
raz v januári minulého roku vo Wash ingtone 
(anglická verzia) a vo februári v Paríži (ruský 
text). Len sedemnást' minút trvajúca hudobná 
satira na vtedajší sovietsky režim je vlastne 
paródiou - imitáciou stran lckej schôdze a ofi
ciálnych prejavov, basové role znázorňujú 
o. i. Stalina a Ždanova. Zaujímavým nápa
dom vydavateľa CD platne bolo - vzhľadom 

na krátke trvanie skladby - vydat' spoločne 
obidve verzie, ruskú i anglickú, ktoré obe na
študoval M. Rostropovič, skladateľov bllzky 
priateľ. 

e Hudobné festivaly pôvodne východného a 
západného Ber lina sa po prvý raz rozhodli 
pre oficiálnu spoluprácu. Západoberlfnske 
Festwochen (1. - 30. 9.) a Berliner Festtage 
(28. 9. - 14. IO.) vytvoria zrejme v budiicnosti 
jeden spoločný festival. 
e K spolupráci dochádza aj medzi oboma 
berlfnskymi vysokými hudobnými školami -
Hans Eisler Musikhochschule a Hochschule 
der Kunst. Realizujú sa spoločné koncerty, 
vzájomné hospitácie, výmenné pobyty peda
gógov a poslucháčov v jednotlivých interpre
tačných tr iedach , na seminároch a prednáš
kach. 
e Sir Yehudi Menuhin sa stal nositeľom ce
ny G lenna Goulda, ktorou ho vyznamenala 
kanadská umelecká rada v Toronte. 
e Hans Werner Henze obdržal tohtoročnú 
medzinárodnú hudobnú cenu Ernsta von Sie· 
mensa, ktorú si prevzal na slávnostnom odo
vzdávani ceny v Mnichove v máji t. r. 
e Dietrich Fischer-Dieskau bol v Parfži me
novaný rytierom francúz.~kej čestnej légie. 
e Sir Neville Marriner, zakladateľ a umelec
ký vedúci súboru Academy of St. Martin in 
the Fields sa stal nositeľom Shakespearovej 
ceny 1990, ktorú Hamburská nadácia udeľuje 
každoročne v anglicky hovoriacich krajinách 
za starostlivosť o rozvíjanie a uchovávanie 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
e Patrick Dupont sa stal nasledovnikom Ru
dolfa Nurejeva vo funkcii šéfa balet u Parfž
skej opery. V tomto súbore urobil svoju ume
leckú kariéru , naposledy pôsobil ako šéf bale
tu v Nancy. 
e Nové vydanie zobraných diel Roberta 
Schumanna pripravuje vo vydavateľstve 

Schott Spoločnost' R. Schirnanna v Dusseldor
fe, v spolupráci s Domom Roberta Schurnan
na v Zwickau. Toto nové historicko-kritické 
kompletné vydanie všetkých skladateľových 

Mhidežn fcky orchester v Ahrcnsburgu 

diel obsahuje aj fragmenty nedokončenjdl 

skladieb, skice, pokusy, náčrty, kriticky 
zhodnotené a vhodnou formou dokumentov• 
né. Cieľom je vydať autentické dielo, očisteof 
od nánosov času, opisovacich a tlačiarm

ských chýb , ako aj neskoršich úprav a zmltn, 
čo najviac zodpovedajúce originálu. V alt 
pos lednom rade má edícia tvoril' základ pn 
čo najvernejšiu interpretáciu diel Robelta 
Schurnanna ,. súčasnej hudobnej praxi. 56-
borné dielo výjde v siedmich sériách, v pred
pokladaných 54 zväzkoch. Záverečná 8. séria 
bude obsahoval' rukopisy a doplnky. V r. 
1990 a 1992 sú plánované diela zo série IV. 
(javiskové a zborové skladby s orchestrom) 
Missa sacra op. 147; série V (zborové sklad· 
by) Romance pre ženské hlasy op. 69, op. 91, 
v sérii l (orchestrálne skladby, koncerty) 
Koncert pre 4 horny a orch. F-dur op. 86, 
Koncert pre violončelo a orch. a mol. op. 119 
a v sérii IV, ako posledné dielo v r. 1992, Re
quiem op. 148. 
e Dielom storočia nazvali vyda,•atelia IIOtf 
kompletné vydanie Mozarta v rámci molll' 
lovských výskumov. V Mozartovom rab 
1991 vychádza tá to edicla aj vo vreckov• 
vydani. Tento mamuti projekt je dielom.-. 
hých vedcov z celého sveta , finančným a orpo 
nizačnýrn garantom je medzinárodná Moar
tova nadácia v Salzburgu a vydavatefsht 
Bärenreiter. Je zaujímavé, že vreckové vyda
nie tejto Novej Mozartovej edicie (ktorá oiJIIo 
hu je l OS zošjtov v 9 sériách v celkovej su.-
15 000 mariek) vychádza v neskrátenom oiJIIo 
hu , jedine v zmenšenej tlači a na vefmi telo 
korn papieri, takže celé dielo sa zmeslf do ll 
zošitov, obsahujúcich spolu vyše 23 lille 
strán. Atraktívna, v porovnani s normálll,
vydanlm, je aj cena tohto vreckového vyduli 
okolo 2 000 mariek. Milovnlci Mozartoftj 
hudby sa iste potešia i takmer súčasnému VJ• 
dávaniu kompletného skladateľovho odklll 
na C D. Philips od jesene 1990 bude postu!* 
vydával' všetky Mozar tové diela v Die voJI. 
ständige Mozart-Edition , kde po prvý raz za. 
radia všetky autentické diela, vrátane pottt. 
ných fragmentov, spolu na 181 CD platnld 
v 45 kazetách. -H-
e MEDZINÁRODNÝ DIRIGENTSKÍ 
WORKSHOP '90/91 v MOrzzuschlagu (RI
kúsko) tvori rad podujati v obdobi od okt6-
brat. r. do augusta 1991 : medzinárodnékUJ'o 
zy (hudba 20. storočia - Scelsl, Stravinskij, 
Webern; W. A. Mozart; J. Brahms- sereá
dy; I. Stravinskij) a medzinárodné súfút 
(hudba 20. storočia a l . Stravinskij). Ciel• 
série podujatí je umožniť mladým dlrigenloll 
dôkladné praktické a analytické štúdium proo 
gramovaných diel . Počas všetkých podujlll 
sú k dispozicii orchestre. 
e MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 8. BAR· 
TÓKA, ktorý sa vyvinul z pôvodného MedJI. 
národného bartókovského seminára (zaJo. 
ženého 1967) sa v júli t. r. uskutočnil ui po 
piaty krát v Szombathely!. Popri koncertodl 
pripravili majstrovské kurzy dirlgenblli 
(P. Eôtvos aM. Foster), klavirne (Z. Koaln 
I. Roh man), husľové (P. Csaba) pre komcn6 
hudbu (S . Devich, Gy. Kurtág), hoboj (L. 
Hadady), violončelo (M. Per~nyi), biele U. 
stroje (Z. Rácz, z. Váczi, L. Váray) a kompo
ziciu (P. Eotvos, M. Foster, Gy. Ligeti, 
M. Stroppa), počitačovtí hudbu (M. Stroppa) 
a muzikológiu (L. Sornfai, A. Wilhelm). 
Ústrednou postavou tohto roku bol nespone 
Gy. Ligeti, ktorého rad skladieb odznel aj aa 
početných koncertoch v rámci festivalu. 
e BRAHMSOV INŠTITÚT vznibe 
v Líibecku vďaka Renate a Kurtovi Hofmll. 
novcorn, ktorí odovzdali výsledky svojeJ 
JO-ročnej zberateľskej činnost i Brahmsovské
mu archivu . 

-La-

Snímka an:WY Id 



Peter Mlkulá§ v plnej pracovnej atmosrére Silfmka M. Zelenay Jozer Podhoranský demonitnqe ... Snímka M. Zelenay 

II. Medzinárodné interpretačné kurzy 

Halina Czerny-Stefal\ska " ... prac!Qem 
s kaldým, kto má zá!Qem predviesť svoj r~ 
pertoár ... " Snfmka M. Kupka 

Milo§ Jurkovič " ... myslfm sl, že sa tu zl! la 
skupina fudf, ktorf sl na~om rand Ul." 

Snfmka M. Zelenay 

V dňoch 15.- 31. 7. 1990 sa v Piešťanoch 
po druhýkrát uskutočnili Medzinárodné in
terpretačné kurzy, na príprave ktorých parti
cipuje Hudobná mládež Slovenska , Sloven
ská hudobná spoločnosť, Slovenská filharmó
nia a Vysoká škola múzických umení v Brati
slave. Podujatie, ktoré je určené študentom 
umeleckých škôl a profesionálne pôsobiacim 
umelcom vo veku 16- 35 rokov, viedli po
predn í umelci a pedagógovia: Magdaléna 
Hajóssyová- koncertný spev, Peter Mikuláš 
-koncertný spev, Eva Siahová- koncertný 
spev- hlasová príprava, Halina Czerny-Ste
faóska - klavír (Poľsko}, Marián Lapšanský 
- klavír (štvorručná hra a hra na dvoch klaví
roch), Peter Toperczer- klavír {štvorručná hra 
a hra na dvoch klavíroch} Eugen Jakab- komor
ný klavír (Rakúsko) , Eduard Grač - husle 
(ZSSR}, Michail Chomicer - violončelo 
(ZSSR}, Jozef Podhoranský - violončelo, 
Miloš Jurkovič - flauta. Na podujat! sa cel· 
kove zúčastnilo 90 frekventantov, zahraničie 
reprezentovali 19 účastníci z Poľska, ZSSR , 
Rakúska, Svajčiarska, Svédska, Turecka, Ja
ponska a USA. Využili sme prftomnosť vý
znamných osobností hudobného umenia 
k rozhovoru, v ktorom nás zauj íma li ich sta
noviská, názory a osobné postrehy k II. roč
níku MlK i k poslaniu tohto podujatia vôbec. 

Magdaléna Hajóssyová: Letné i nterpretač

né kurzy poskytujú nesporne dôležitú plat
formu vzájomnej umeleckej konfrontácie 
mladých ľud{, ktorá je nevyhnutná pre ich 
profesionálny rast. Pre pedagóga je to prfle
žitosť poznať úroveň jednotlivých škôl a sú
časne získať prehľad o mladých talentoch , 
ktoré je potrebné podporovať i z hľadiska ich 
ďalšieho uplatnenia. Aj pri pomerne boha
tom zastúpen! v zásade pracujem aktívne s 
každým frekventantom. Vyžaduje to značné 
nároky, najmä ak pedagóg na základe jedné
ho počutia mus{ zdiagnostikovať problém. 
Pri výbere volfm starších uchádzačov, u kto· 
rých je predpoklad určitej technickej vyspe
lost i, a tým i .Jlložnosť pracovať na vyššej 
umeleckej úrovni. Kvalitatívny rast sledujem 
u tých účastníkov, s ktorými som pracovala 
.aj v predchádzajúcom ročníku . 

Michail Chomlcer: "Je potrebné dať tomuto pod!Qatlu adekvátnu propapclu" 
Snfmka M. Kupka 

Halina Czerny - Stefal\ska: In terpretačné 
kurzy tvoria dôležitú súčasť vo vývoji hudob
ného talentu. Súčasne v letnom obdob{ plnia 
funkciu kontroly študenta, ktorý, ak má 
byť profesionálny hudobník, nesmie robiť 
pauzy. Na rozdiel od zahraničných kurzov 
nerobím úvodný výber, ale pracujem s kaž
dým, kto má záujem predviesť svoj reper
toár. V zásade akceptujem interpretačné po
ňatie, ktoré má študent pripravené, korigu
jem len umelecké detaily. Metóda iného pe
dagóga prináša do interpretácie nové svetlo. 
Mnohokrát vysvetľujem problém mimohu
dobnou analógiou , ktorá konkretizuje pred
stavu a cizeluje výraz. Stav prípravy frekven
tantov je na slušnej úrovni, nestretla som sa 
s podpriemerným výkonom. Oproti kurzom 
v Darmstadte alebo Weimare je úroveň tu
najších účastníkov relatívne vyrovnaná. 

ganizovať v rámci konania kurzov koncerty 
pre pedagógov - aktívnych umelcov. Frek
ventanti by mali mať obraz o pedagógovi, 
u ktorého navštevujú hodiny. Perspektívne 
by bolo vhodné uvažovať o zaraden{ týchto 
koncertov v rámci Piešťanského kultúrneho 
leta. 

Michail Chomlcer: Aktívne som sa mno
hokrát zúčastnil na interpretačných kurzoch. 
Je to jedna z foriem potrebných pre rozvoj 
schopností a talentu. Frekventant získava in
formácie a nové riešenia, ktoré môže akcep
tovať. Nie je ohraničený nutnosťou. Súčasne 
sa tu fo rmuje skupina ľud!, ktorá zvyšuje 
svoju úroveň v muzicfrovanf, hudobnej pe
dagogike a organizovaní hudobného života, 
čo je nesporný klad pre budovanie tradície. 
Je potrebné dať tomuto podujatiu adekvátnu 
propagáciu, získavať dotácie a sponzorov. 

Eduard Grač: "Frekventanti by mali mať obraz o peclaaóaovl, u ktorého nadtevu,Jú hodiny." 

Peter Toperczer: I nterpretačné kurzy tvo
ria dôležitú súčasť systematickej profesionál
nej prípravy hlavne z toho dôvodu, že sa tu 
odhalia a korigujú najkrikľavejšie chyby, 
ktoré sú u frekventantov zafixované a stanú 
sa stereotypom aj pre pedagóga. Najčastej
ším problémom je problém fyziológie - ne
uvoľnenosti. Predstava je dobrá , chýba jej 
technické riešenie. Práve cez korekciu týchto 
nedostatkov bol u frekventantov v pomerne 
krátkom čase sledovaný výrazný pokrok. 

Eduard Grač: Je všeobecne známe, že in
terpretačné kurzy sa konajú v letnom obdo
b{. Z tohto hľadiska plnia dôležitú funkciu 
kontroly študenta , ktorý je odkázaný sám na 
seba. Naviac študenti počas pobytu na kurze 
nemajú iné povinnosti {školské), preto sa 
rýchlo aklimatizujú a koncentrujú na nástroji. 
Kolektívny charakter hodín umožňuje vzá
jomnú konfrontáciu , preto určité pokroky 
možno sledovať už v priebehu kurzu. Názor 
iného pedagóga je dôležitý u frekventantov 
pripravujúcich sa na súťaž. Ďalš{ dôležitý 
moment pre profesionálny rast je možnosť 
verejného vystúpenia v rámci 2 - 3 koncer
tov. Úroveň frekventantov z CSFR a zahra
ničných účastníkov nie je možné porovnávať, 
pretože početnejšie je domáce zastúpenie. 
Z toh to dôvodu je nutné tieto kurzy geogra
ficky rozšíriť a budovať ich tradíciu; je jedno
duchšie niečo zrušiť ako vytvoriť. Pre mňa 
osobne sú to poznatky vzácne, ktoré mi 
poskytujú obraz o úrovni škôl v zahraničí 
a konfrontáciu s vlastnými pedagogickými 
výsledkami. Myslfm si, že je tiež dôležité zor-

S nfmka M. Zelenay 

Milo§ Jurkovič: Vychádzam z čerstvých zá
žitkov nedávno uskutočneného festivalu 
Istropolitany , ktorý pod vplyvom spoločen
ských pohybov a štrukturálnych zmien má 
pararely s harmonogramom prípravy Il . roč
níka MlK. Casovo limitovaná príprava 
a propagácia podujatia neumožnila získať 
dostatočný počet zahraničných účastníkov. 
Aj napriek týmto okolnostiam hodnotím 
úroveň ll . ročníka ako dobrú a bez toho, že 
by som chcel byť minimalista , považujem us
kutočnenie podujatia za veľký úspech , preto
že sa zachovala dôležitá kontinuita a možnosť 
konfrontácie s minulým ročníkom. Pe116pek
tfvne z !lľadiska materiálneho zabezpečenia 
a možnost i samofinancovania bude potrebné 
zvýšiť kurzovné pre zahraničných frekven
tantov, u ktorých výška poplatkov v porovnani. 
so západnými krajinami činf 50 a menej % . 
Za dôležité považujem dostatočne účinnú 
propagáciu, ktorá by pomohla získať okrem 
našich špičkových umelcov aj ďalšieh peda
gógov zo zahraničia. Pokiaľ ide o vlastný 
priebeh kurzov, myslím si, že sa tu zišla sku
pina ľud{ , ktor! si vzájomne fandili. Účasť na 
kurze predkladá frekventantovi inú optiku, 
iný aspekt interpretácie, a to je strhujúci mo
ment. Aby som citoval jednu zo svojich za
hraničných frekventantiek : ,.Bolo to krásne , 
lebo to bolo iné" . Za významný fakt považu
jem aj možnosť účinkovania v rámci 5 - 6 
koncertov (v akusticky vyhovujúcej sále}, 
ktoré navštevujú zahraniční hostia . 

Pripravila: OĽGA DUCHOV Á 
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~~,Ilržať krok so svetom 
~ ~-~·' ·; ~·A:_i___ -~ O 

Dostať sa na také rozsiahle podujatie ako North Sea Jazz 
Festival v Haagu, kde počet angažovaných skupín prevyšuje 
každoročne čfslo 200, so značným menom vo svete , znamená 
pre hudobníkov mnoho. Slovensk! jazzmani sa už niekofko ro
kov pokúšajú zfskať kontakty na podobné typy projektov, ale 
nie s veľkým úspechom. Nemožno však povedať, že by absen
cia našich skupín na podobných festivaloch súvisela s naším 
nezáujmom. Skôr naopak! A mysl!m si, že za oživenie aktivity 
zo strany organizátorov North Sea Festivalu vďač! me skôr sú
časnej politickej situácii. (Nechcem sa zastavovať pri otázke, či 
vôbec máme na Slovensku čo ponúknuť, pretože to by samo 
o sebe stálo za hlbšiu analýzu súčasnej situácie , ak si uvedomí
me, že tu ide o konfrontáciu s najväčšími historickými osob
nosťami jazzu.) Pod hlavičkou Glasnosť Jazz, očividne evoku
júcou hudbu východného bloku , sme mohli na tomto ročníku 
totiž objaviť kvarteto klaviristu Emila Viklick~ho z Cesko-Sio
venska (Robert Balzar - kontrabas, Cyril Zeleňék - bicie né
stroje, Juraj Barto§- trúbka), Bop-Art Orchestra (Maďarsko), 
Joe Sachse Quartet (východné Nemecko), Raicho Ivanov Rock
Jazz Orchestra (Bulharsko), Michail Ivanov Rostov Trio 
(ZSSR), Tomasz Staňko Trio (Pofsko), Marian Petrescu Trio 
(Rumunsko). Hudobnfkom v tomto tematickom bloku chýbala 
oná povestná okázalosť, uvoľnenosť , pod ktorou naši ideoló
govia vefmi často identifikovali západnú a teda aj .,komerčnú" 
kultúru. Snáď najprirodzenejšie zo spome~utých účinkujúcich 
pôsobil saxofonista Tomasz Stanko s triom, ktorých hudba 
atmosférou pripomfnala ruch amerických klubov. Možno je to 
tým, že Poliaci udržiavali aj v priebehu .,socialistickej výstav
by" kontakty so svetom v umeni. Najdôležitejšie je však to, že 
hudobnfci vedia , ktorým smerom sa vyvfj a jazz vo svete a spo
lupracujú s hudobníkmi v zahranič! (T . Stanko s Chicom Free
manom, Jack DeJohnettom a i.) . Dokazuje to i progresfvna 
práca s rytmickou sekciou v Stankovom triu , čo už nemožno 
povedať o sovietskom triu klaviristu Michaila Rostova. Všetci 
jeho traja členovia majú vynikajúcu techniku . Michail Rostov 
je po technickej stránke rovnocenným partnerom Michela Ca
mila, ktorého považujem za vrcholného klaviristu. Keby však 
Rostovovo trio vedelo o súčasnom jazze viac, určite by mohlo 
do jeho kontextu prispieť väčšmi svojou originalitou. 

Vo vystúpen! kvarteta E. Viklického bola trochu nepremys
lená snaha ukázať.celý profil skupiny, čo v priebehu 60 minút 
nie je možné. A pre poslucháča , ktorý má prrležitosť toľkého 
výberu, je asi zauj fmavejšie s ledovať individuálny štýl hudob
níkov v skladbách so spracovaným moravským, alebo sloven
ským folklórom, pripadne v tých, ktoré sa bl!žia viac americ
kému modernému jazzu, ako v kompozíciách s prvkami fla
menca (všetky typy sklaqieb ich vystúpenie obsahc;>Valo). Snáď 
najlepšie sa z hudobníkov uviedol Juraj Bartoš (krásny kovový 
tón vo vysokých polohách). Všetkých ostatných členov som už 
počula hrať aj s väčšou iskrou. 

Orches~re_ ~rôznym koi,Orltom 
I tentokrát sa ukázalo , že o naj lepšiu zábavu sa vedia posta

rať big bandy. Už aj preto, že v predstave swingujúceho orche
stra, alebo ansámblu tradičného jazzu je show akousi samo
zrejmosťou . (Podfa jazzmanov ich hudba patrí ešte stále do 
oblasti populárneho žánru!) Tohto modelu sa držia osobnosti. 
ktorých mená sa zapísali do histórie jazzu - vibrafonista Lionel 
Hampton s orchestrom, Count Basie Orchestra . 

Je zaujímavé po desaťročiach vidieť niekdajších .,revolucio
nárov", priekopnfkov swingu, ako si udržiavajú svoj osobný 
štýl. Napriklad vibrafón bol novinkou v jazze v 30. rokoch 
a Lionel Hampton sa zaslúžil o jeho rozvoj a včlenenie do jaz
zu. Ak však porovnáme spôsob jeho hry s harmonickými 
a technickými možnosťami dnešného vibrafónu (na festivale 
účinkoval vibrafonista Gary Burton), v tomto kontexte môže
me Hamptona vidief už iba ako veľkú hviezdu patriacu histó· 
rii . 

Orchester Counta Basieho žije z výdobytkov svojho majstra 
a snaží sa udržiavať typické prvky niekdajšieho ansámblu. 
Vďaka novému vedeniu Franka Fostera (C. Basie t 1984) je 
to už úplne nový big band, ktorý sa však nesnaží o nové, vlast
né videnie big bandu. Omnoho lepšie sa s týmto problémom 
vyrovnal Gil Evans Orchestra , ktorého vedenie prevzal po ot· 
covi Mlles Evans. On tvrdi, že spočiat ku chcel udržať Gilovu 
hudbu živú, pokiaľ neprišiel na to , že .. hudba orchestra sa mu
sf zmeniť a vyvíj ať práve tak, ako by to robil Gil." Ich hudba 
znela v zemitom duchu funky, pričom kompozfcie suitového 
typu obsahovali zaujímavé aranžmán s typickými znakmi 
predchádzajúcej tváre c,>rchestra. 

Orchestrami s fusion music s moderným soundom boli Wil· 
lem Breuker Kollektlef a Jan Akkerman Big Band z Holand
ska. V prvom ansámbli je spojená javisková show (scénickým 
stvárnenfm sa často približujúca až ku kabaretu) s moderným 
jazzom, ako doklad toho, že big bandy sa v súčasnosti vracajú 
ku klasickej predstave o orchestri. Jan Akkerman sa uviedol 
viac e lektrickým soundom, pričom na rozdiel od W-Breukera , 

alebo Milesa Evansa nepracuje natoľko s aranžmán, ale ne
cháva rozohrať skladbu po odznenr témy na začiatku jednotli
vými sólistami a na konci sa téma zopakuje . (Bežná schéma 
formového riešenia v jazze). 

So svoj im charakteristickým soundom, soul jazzovým štý· 
lom, responzoriálnymi vstupmi S speváčick nechýbal na fcsti· 
vale ani pravidelný účastnfk Ray Charles. V slávnych hi toch sa 
Ray Charles vyhýbal svojim overe1,1 ým a známym improvizá
ciám a hľadal v nich nové nuansy melódie a rytmu . Tie isté 
skladby, ktorými sa preslávil Ray Charles, si v presných kó
piách mohol divák vypočuť o niečo neskôr v podan! komer
čnej , barovej skupiny speváka z Belgicka-Boogie Boy. 

Sun Ra Orchestra a Art Ensemble of Chicago trúb kára Les
ter Bowieho pracujú so sonoristikou a dynamizmom orchestra. 
Sun Ra sa viac drží ,.pevného modelu", ku ktorému sa vracia 
v priebehu kompozfcie plynúcej v pásmach. V jeho hudbe ide 
o prepojenie rozličných štýlov -swingu, blues, free, funky, 
pop, pričom tu možno nájsť aj prvky afrických rytmov. To všet
ko zjednocuje kolektfvna improvizácia. Ako východiskový 
princíp ju nájdeme aj v hudbe Art Ensemble of Chicago. Jeho 
členom ide celý čas o vytváranie vzťahu , napätia medzi dyna
mizmom a sonoristikou, čim zfskavajú omnoho jemnejšie 
nuansy v rozličných farebných plochách ako Sun Ra. 

Dlzzy Glllesple prišiel na festival do Haagu so svoj im Unite
da Nation Band, do ktorého sú začlenené už známe osobnosti 
v jazzovom svete: Artur Sandoval (trúbka), Paqulto D'River 
(saxofón), James Moody (flauta), Flora Purim (spev), Airto 
Morelra (biele nástroje), Slide Hampton (trombón) ... V jeho 
vystúpen! dostali väčš! priestor sólisti. Orchester mal plný 
zvuk, vynikajúci drive s latinskoamerickými rytmami, imponu
júcu invenciu každého z hudobníkov, i samotného Gillespic
ho. 

Rytmy Latinskej Ameriky 
- Skupin tej to orientácie bolo na festivale dosť. Chcela by 

som sa pristaviť pri Irakere z Kuby a Triu Michela Camilla. 
(Zakladajúcim členom lrakere ( 1972) bol i Artu ro Sandoval. ) 
Irakere sú najlepšfm príkladom na spoje nie typických kubán
skych rytmov a melódii s lahodnými biel mi nástrojmi . ktoré sú 
vo vzácnej rovnováhe. Trochu ďalej na tejto ceste je klavirista 
Michel Camlllo, pretože rytmy rozvfja do .. nekonečných poly
rytmických pásiem" , pričom je často vzdialený sprievodu bi-

Tomasz Staňko Snímky P. Spanko 

cfch a kontrabasu. Priam neuveriteľná je jeho technická zruč
nosť: schopnosť odohrať hodinový koncert v rýchlych akord ic
kých sledoch v pravej ruke. 

S rytmami a melódiou sa vo svojich improvizáciách pohráva
la aj speváčka Tania Maria z Brazllie. Krátky motlv jej stač! 
na obm ieňanie v priebehu piesn!, ktoré svojou jednoduchos
ťou často pripomlnajú detské riekanky. Tania Maria je zaujf
mavým zjavom medzi vokalistami, v prejave je blfzko k Elle 
Fitzgerald, farbou hlasu k černošským speváčkam . 

Ďal~l vokalistl 
- Prekvapenfm bola mladá Mathilde Santing z Belgicka. 

V roku 198S nahrala prvý album Water Under The Bridge 
(Voda pod mostom), s ktorým zaznamenala ve!ký úspech 

Sun Ra 

v Anglicku. Výraznou stránkou u Mathildc Santing je inter· 
pretácia s nctypickým šansónovým stvárncnfm textu . Sklama
ním bol pre mňa All Jarreau, inovátor jazzového spevu. Zaal 
cestu nových technických možnost! práce s ľudským hlasom; 
ukázal, čo je možné robiť s tónom a jeho farbou. ako sa vokM 
môže technickými možnosťami vyrovnať modernému in~trll
mentu. Na fest ivale v Haagu sa však viac venoval interpretácii 
svoj ich a prcvzatých hitov (spolu so speváčkou Randy Cra• 
ford), a z jeho schopnosti sme mohli počuť už len velmi málo. 
Speváčkou s vcfkým hlasom je Carmen McRae. Účinkovala 

so svojim triom, alebo spolu s kvartetom Dave Brubecka,kde 
vedľa kultivovaného klaviristu Brubecka vyznela svojou ~ 
mitosťou'· ako jeho protipól. Carmen McRac má zmysel pre 
vystihnutie blue atmosféry v pie!>ňach , v ktorých často vyroz· 
práva svoj názor na život. 

Moderne a komorne 
Kvinteto Nat Adderleyho (kornet) a kvinteto klaviristu Hn 

ce Silvera rná podobnú atmosféru. vychádzajúcu z hard bopo
vého zamerania. Zaujfmavé je porovnávanie úsporného ~týlu 
dvoch tvorcov hard bopu a ich odlišné frázovanic. 

Modern Jazz Quartet s klaviristom Johnom Lewisom upútal 
pozornosť v SO. rokoch (vznik 19Si). spájaním postupov prev· 
zatých z barokovej hudby a vedomým potlačcn fm charakteris
tickej synkopickej hot pulzácic. Z tohto prlstupu v ich hudbe 
zostalo už len osobité rytmické cltcnic, melodické improvizá. 
cic. 

Bubenlk Max Roacha vystúpil s Double Quartetom, ktoré 
pozostávalo zo sláči kového kvarteta a saxofónu, trúbky. kon· 
trabasu. bicfch nástrojov. Nemožno povedať. že by aranžmú 
tohto zoskupenia boli neoriginálne (využívanie oboch h anet 
osobitne, v spojení oboch má sláč i kové kvarteto úlohu harn» 
nického zahustcnia) , zdalo !>a mi však, že toto spojenie je tro
chu násilné a nie veľm i životaschopné. 

.. Živá Legenda" Miles Davis experimentoval s mnohými 
žánrami. Vo všetkých skladbách je vždy prltomný typický 
sound jeho bluesovej trúbky. Výborným partnerom mu bol• 
xofonista Kenny Garrett, vytvárajúci •svojou priebojnosťou 
a plným nasadcnrm tónu kont rast voči Davisovi. 

Jazz Messengers bubenlka Art Bakeyho sa podic!alo na for· 
movaní hard bopového štýlu. Je preto vzrušujúce započúvať sa 
do ,.nepresných" úderov Art Blakcyho. Jeho zásluha je v~k i 
v tom, že uviedol do života mnohých dnešných talentovaných 
hudobnlkov - Wayne Shortcta, Wynton Marsalisa. Keith Jar· 
retta, Donald Byrda ... 

Klavirista Michel Petruclanl vystúpi l na koncerte so svojim 
kvartetom, ktorého melancholickú atmosféru dotváral synte· 
zátor Adama Holzmana. Michel Petruciani je často nazývanf 
.. malým pri ncom lyriky". čo zrejme súvisí s jeho prácou s tó
nom na akustickom klavfri a !>pOsobom improvizácie. 

Medzi najprogrcsfvncjšic zoskupenia North Sea Jazz Festi· 
valu patrili Branford Marsalis Quartet so svojím introvenným 
bopom, Courtney Pine Quintet s fun ky a osobitou prácoUSI)1· 
mom, Jack DeJohnette, Herble Hancock, Dave Holland, Pli 

,Metheny kvartet s kombináciou elektrického a akustick~bo 

jazzu. Okrem nich na podujat! vystúpili Cecil Taylor Trio, V• 
and Ch leo Freeman Hank Jones Trlo, John MeLaughlln Trit, 
Andy Summers Band s Billom Evansom, Gary Burton Quilltet, 
Bill Frlseli Band, Wayne Shorter Band, George Benson ... 

YVETIA LÁBSKA 

Jedným z krokov k rozšlreniu medziná
rodných kontaktov a možnosti kon

frontácie tvorivých počinov medzi skladateľ
mi bol komorný koncert z tvorby rakúskych 
a slovenských sk ladateľov, ktorý usporiadala 
Redakcia symfonickej, opernej a komornej 
hudby Slovenského rozhlasu v Bratislave 
(19. júna t.r.) v štúdiu 2 na Mýtnej ul. Podu
jatie stoj! na začiatku dlhodobejšej spoluprá
ce medzi súčasnými rakúskymi a slovenskými 
sk ladateľmi , nie je však úplne prvým - tým 
bol nedávno koncert slovenskej elektroakus
tickej hudby v Alte Schmiede vo Viedni . 

Na spoločných vlnách lišného exhibicionizmu . ale v rovnocennom 
partnerstve s ostatnými zložkami vytvoril sil
né. pôsobivé die lo, ktoré najlepšie vystihuje 
podtitul .. legenda o svätých, ktorí sú týranl 
v diktatúrach sveta a obmedzovaní \' systl
moch. ktoré sú ľuďom znepriatelené". Úči
nok tohto diela, ktoré má nadčasovú platnost. 
bol v tomto prlpade o to silnejši a zviMtncjll. 
že vlastne samotný koncert , na ktorom od
znelo, znamená pre nás práve určité oslo!Jo. 
denic, uvoľnen ie, ,.búranie systémov". Ver· 
mc, že koncerty tohoto typu už nebudú oje· 
dinclou udalosťou , že konfrontovať budeme 
môcť sÍálc a nielen my, ale naša hudba si "'i· 
de cesty a cest ičky i na zahraničné pódia. 
Jednou z plánovaných možnost! je i zarade
nie slovenskej komornej hudby do programu 
Koncertov súčasnej hudby v Salzburgu, kto
rých organizačným predstaviteľom je prive 
Klaus Agcr. 

Vo veľmi citlivo zostavenom programe 
sme si vypučul i ZeUenkovu 2. klavlrnu soná
tu v podan! Cyrila Dianovského, po ktorej 
nasledovala premiéra Klavlrneho kvarteta F 
dur od Ladislava Kupkoviča - diela, ktoré 
zaslal v januári t. r. do Bratislavy a dedi koval 
ho mimoriadnemu zjazdu ZSSKU. Naštudo
vali ho a s im vlastnou suverenitou a muzika
litou predviedli Stanislav Mucha, Alexander 

Lakato§, Ján Slávik a Tomá§ Gaál. Japonská 
klaviristka Selko Jamada predviedla skladbu 
Klausa Agera Sounds in the Evening Haze op. 
38 a na záver zaznela Heiligenlegende pre 
hlas, pllu a mg-pás od Dietera Kaufmanna. 
Recitovala Gunda Konig, na prte hral autor. 

Bol to program, ktorý už len z púhych in
formácií vzbudzuje záujem a zvedavosť . Je
dinou "istotou" bola Zeljenkova sonáta , kto
rú možno za radiť k autorovým základným, 
dá sa povedať už klasickým dielam; Kupko
vič zasa splnil očakávan ia , ktoré vzbudil svo
jou tvorbou z ostatných rokov (napriek urči
tej izolácii sa nahrávky s jeho dielami predsa 
len dostali k na~im ušiam). Jeho hudba priná
ša pôžitok a vonkoncom neprekáža. že neu
stále .. objavuje už objavené" ... z jeho hudby 

vyžaruje jas, pohoda, radosť, i keď mu ne
možno uprieť urči tú dávku recesie. Myslím , 
že naj lepšie charakte rizoval (pred časom , je 
to asi 2 - 3 roky) hudbu tohto autora náš zná
my muzikológ, ktorý mal uhádnuť, o akého 
autora ide, keď vyhlásil: .. Takúto hudbu mo
hol napfsať iba Mozart alebo Kupkovič!". 

Do iného sveta nás zaviedla nasledujúca 
skladba - zvukomal~bné stvárnenie hmlisté
ho podvečera. z ktorého sa postupne stráca 
pulzujúci život (zvukoma!ba nic náhodná, 
ale konštruovaná so značným využit ím repe
tit fvnosti) . vytvorilo priestor pre vyznenie po
slednej skladby večera. Heiligenlegcnde 
vzbudzovala už vopred záujem pre nás neob
vyklým využitím pfly ako koncertantného 
nástroja, ale autor nielenže neskfzol do pr!- EVA CUNDERLIKOVÁ 



Historická hudba vo V al ti ciach 
V dňdch 30. júla až 8. augusta sa v juho

moravských Valticiach uskutočnil 6. ročník 

prázdninového seminára inte rpretácie starej 
hudby. Spolu s Ceskou hudobnou spoločnos
ťou v Prahe - Spoločnosťou pre starú hudbu 
ho usporiadal Ceský hudobný fond, Okres
ná správa kultúrnych zariadeni v Bfeclavi a 
Státny zámok Valtice. Účastníkmi boli čes
koslovensk! muzikológovia , pedagógovia, 
študenti umeleckých škOl, výkonn! umelci 
a zahraničn! hostia. Cieľom akcie bolo zdo
konaliť sa v hre na nástroj i či v speve a získať 
nové skúsenosti a poznatky v odbore histo
rickej štýlovej inte rpretácie . Frekventanti sa 
mohli vzdelávať v triedach gregoriánskeho 
chorálu a intonácie, sólového a ansámblové
ho spevu, v hre na barokové husle , violu 
ďamour , violu da gamba, historické kláveso
vé nástroje - čembalo, spinet a klavichord , 
violon a kontrabas. gitaru a lutnu, zobcové 
flauty, priečnu flautu a mohli navštevovať aj 
triedy historického tanca. Pre deti boli p'ri
pravené dve triedy hudobnej a pohybovej vý
chovy. Individuálna a kolektívna výučba pre
biehala pod vedením československých a za
hraničných lektorov, kto rl dôkladne ovláda
jú dobovú techniku , ornamentiku , artikulá
ciu i agogiku. V priebehu celého kurzu bol 
stanovený presný denný program: dopolud
ňajš ia výučba začínala spoločn~m spevom 
gregoriánskeho chorálu , potom nasledovala 
prednáška a kolektívna práca v triedach pod 
vedením lektorov. Popo ludní pokračovala 
ďalšia prednáška, opäť spoločná práca v trie
dach, počúvanie nahrávok, kolektívna výuč
ba historických tancov a večer sa konali kon
cert y. Dve veľmi zaujímavé prednášky mala 
Ulrike Engelke zo Stuttgartu, hráčka na 
priečnu i zobcové flauty, ktorá koncertuje vo 
viacerých zemiach Európy a je odborníčkou 
na interpretačnú prax 17. a 18. storočia . Ho
vorila o zvláštnostiach interpretácii, afektoch 
a ozdobách , zvl ášť francúzskych. Dala k di
spozícii aj notový materiál a realizácia ozdôb 
bola prakticky precvičovaná . U. Engelke je 
autorkou metodickej príručky Prednes a 
vkus v inštrumentálnej hudbe v dobe C . Ph. 
E. Bacha, ktorá obsahuje notové príklady v 
starej notácii s vysvetlenlm , citáty význam
ných skladateľov a hudobnlkov a historické 
obrázky. Západonemecký staviteľ kópii his
torických klávesových nástrojov Michael 
Scheer z Jestettenu prednášal na tému Histo
rické poslanie klávesových nástrojov a Olozo
na Ich stavby. Pretože Scheer je pôvodnou 
profesiou sociálny psychológ, nemožno sa 
čudovať, že sa zaoberá spôsobom myslenia a 
práce starých stavitd ov historických nástro
jov, ktoré mus l podľa jeho slov súčasný stavi
teľ napodobiť . Pozoruhodnú prednášku mal 
pražský muzikológ Tomislav Volek, ktorý 
prhomných zoznámil s die lom a osobnosťou 
skladateľa Henryho Purcella. Informácie do
plnil hudobnými ukážkami z die la tohto an
glického skladateľa. S prítomnými frekven
tantmi besedoval aj vedúci oddelenia dej ín 
hudby Moravského múzea v Brne Jlfl Se
hnal , ktorý hovoril o svojich výskumoch 

Stará 
hudba 

v ínladých 
rúkách 

Je potd ujúce, keď sa mlad l rudla (!tudujú
cl na VSMU a na Konzervatóriu) lnlclatlvne 
zaujlmlijú o nlijnovšle trendy Interpretácie 
starej hudby. Zrejme tak Vlnlkoll súbor Ba
roque consort, ktorý organizovala Ľubica 
Hvastijová a vystúpila s nlm 6. júna v Klaris
kách. Ukázalo sa, že sa našli záujemci, s kto
rými mohol súbor úspešne zvládnuť koncert, 
obsahujúci Vivaldiho Concerto pre Oautlno C 
dur, op. 44, č. 11 , Rameau: Plkes de Clave
cln en concert č. 3 a č. S. Telemann: Sonata 
č. 4 e mol pre dva sopránové melodické ná
stroje a na záver Brandenburský koncert č. S 
J , S. Bacha. Ako sólisti účinkovali Angelika 
Cslzmádlová - čembalo, Martina Lesná -
flauta, Ján Rokyta- flauta a Ľubica Hvastljo
vá - husle. 

Hráči prekvapili svojimi Inštrumentálnymi 
výkonmi: Ján Rokyta, poslucháč konzervató
ria Imponoval hrou na nautlne, Martina Les
ná je známa už ako členka súboru Musica ae
terna, v rámci ktorého mnohokrát upótala 
pozornosť poslucháčov. Cemballstka Angeli
ka Cslzmádlová stvárnila virtuózne a rytmic
ky precízne náročné poiladavky Brandenbur
ského koncertu. Ľubica Hvastljová zvládla a 
štýlovo diferencovane realizovala charakte
rom odlišné skladby. 
Zvlášť ma potdlla dramaturgia: nlijmli za. 

radenie nádherných, ale vefml zanedbáva
ných Rameauových koncertov, ktoré existujú 

v Kromčŕlskom zámockom hudobnom archí
ve, o kromčflžskej zámockej kapele a o hud
be v O lomouckej katedrále 17. a 18. storo
čia . Počúvanie skladieb viedla muzikologička 
Michaela Freemanová z Prahy, ktorá si prip
ravila nahrávky zo sprievodným slovom. na 
té mu Rytiersky vek (H ill ia rd Ensemble, 
Sequent ia , Gothic voices, Taverner Player), 
od Richarda Ili. k Alžbete l. , od Alžbety l. 
do prelomu 17. a 18. storočia , Vrcholný ba
rok, Hudobný klasicizmus a i. , takže v prie
behu týždňa sa mohli poslucháči zoznámiť ~o 
štýlovo inte rpretovanou hudbou od baroka 
až po romantizmus v podani popredných eu
rópskych ansámblov. Záujemci o historické 
tance nadviazali na predchádzajúce kurzy a 
naučili sa ce lý rad nových tancov - Basse 
dance z 15. st. , Pavana z 16. stor., English 
country dance 16. a 17. stor .. Branles zo 
16. stor. , a Bourré z 18. stor. Zauj l ma vé boli 
aj tance Gatheri ng Peascods (Zber hrachu) 
zo l 7. stor. a Pavana Belle qui tie ns ma vie so 
sprievodom štyroch hlasov a lutny , ktoré boli 
predvedené aj na verejnej produkcii. Pre
dom neplánovaný bol seminár západonemec
kého koncertného. umelca a pedagóga Hel
muta Frankeho, chrámového kantora v St. 
Georgen/Schw., ktorý o záujemcami nacvi
či l motetto Johanna Bacha (1604 - 1674) , 
Lobet den Herrn, alle Heiden. Tento odbor
ník vyučoval vo Valticiach aj hru na historic
ké klávesové nástroje. Ďalši zahraničn( lek
tori vo Valt iciach boli: Glen Wilson, Ameri
čan s holandskou št. pri slušnosťou , ktorý pô
sobi na akadémii vo Wiirzburgu, koncertuje 
po celom sve te na čembale a Hammerk lavie
ri; Jan Smaczny, muzikológ, čembalis ta a 
spevák , ktorý v súčasnost i vyučuje teoretické 
a praktické predmety na Birmingham Uni
versity v A nglicku; James Grlffett, tenorista 
britského súboru Pro Cantione Antiqua, to
ho času pedagogicky a umelecky či nný v Ta
liansku; David Freeman, hráč na violu da 
gamba a odbornlk v stavbe tohto nástroja 
z Veľkej Británie , t . č. žijúci v Prahe; Sieg
fried Pank, hráč na violončelo a violu da 
gamba z Nemecka, ktorý sa venuje komornej 
hre a sólovej interpretácii barokovej hudby, 
uverejňuje vedecké pr!spevky na rôzne témy 
v súvislosti s interpretačnou praxou hudby 
18. storočia a nahráva gramofónové platne 
v niekoľkých spoločno tiach. Koncerty, kto
ré sa uskutočnili každý deň v barokovom de
kanskom kostole , v zámockej španielskej ko
niarni a na nádvorf zámku, boli pristupné 
všetkým záujemcom. Z praž kých inte rpre
tov sa vo Valticiach predstavil h ráč na čem
balo a Hammerklavler Petr Sen , ktorý pôsobí 
tiež ako reštaurátor historických klávesových 
nástrojov; Jan Krejčí (barokové husle), kon
certný majster orchestra opery árodného 
divadla , umelecký vedúci Ceského smyčco
vého tri a a súboru Gioia de lla Musica; Jli' l 
Slmáček (baroková viola d'amour), č len 
orchestra opery Národného divadla; Franti
šek Pošta, známy koncertný umelec, h ráč na 
violon a kontrabas; Robert Hugo, poslucháč 

AMU. Z mimopražských profesionálov to 

v dvoch verziách {čembalo , llauta , violone, 
alebo čembalo, flauta , husle). Hráči sl vybrali 
druhú verziu, ktorá je azda menej bežná , 

Jan Krejčí (barokovt! husle) a Petr Sen (Hammerklavler) pri vystúpení 

boli: Darina Zárubová (barokové husle), pro
fesorka Ko nzervatóri a v Tepliciach a Ivana 
Jandová (čembalo), profesorka Konzervató
ria v Pardubiciach. Vzácnym zahraničným 
ho ťom bola J elena Komšllová (čembalo), ab
solventka Konzervátória v Rige, členka sú
boru starej hudby Ludus , ktorá okrem peda
gogickej činnost i koncertuje spolu s H. Fran
kom. 

Bilancujúc koncerty konané vo Valticiach 
konštatujeme, že najviac sa uskutočnilo čem
balových produkcii. K ich úspešnej rea lizácii 
prispeli prltomné kvalitné historické ná tro
je: s taviteľ Ammer z Kasselu , priviezol so se
bou kópiu nemeckého jednomanuálového 
čembala s 8 regislrami podľa J . H . Harrassa a 
dal k dispozici i 2 juhonemecké dvojmanuálo-

avSak vyzdvihuje nové stránky týchto skla
dieb. Príčinou toho, že ma tento koncert zau
jal, j e nlijmä úsilie mladých ľudí z~ládnuť no-

Snímka C. Kolát 

vé čembalá , klavichord a anglický spinet . Po
zoruhodný bol aj francúzsky clavecin, ktor! 
postavili František Vyhnálek s Petrom Ser
lom vo svojej dielni v Hovot oviciach pri Pra
he. Tento nástroj· bol vytvorený podľa _pred
lohy z roku 1769. Pozornosť vzbudil aj Seflov 
originál Hammerklavieru, postavený okolo 
roku 1805 pražským staviteľom Jakobom 
Weimesom. Dalšf kladivkový klavlr , tentok
rát kópiu postavenú mladým amsterdam
ským skladateľom Paulom Mc Noultym , pri
viezol do Valtfc G . Wilson. 

Valtický interpreta.čný seminár priniesol 
všetkým účastn fkom bohaté zážitky a mnoho 
nových vedomosti. 

OLGA SVÁTKOVÁ 

vé poi ladavky Interpretácie starej hudby, 
v tomto prlpade baroka, napriek tomu, že na 
&kole sa doteraz nevenovala náležité pozor
nosi' tejto oblasti. Moino dokonca povedal', 
že pedagogika zaostávala za vývojom odôvod
ňujúc tento postoj sentenciami, že vrlij ide Iba 
o módne prestrelky a o ! ladne vážne výsledky 
na tomto poll. Tento postoj vledollij k tomu, 
ie sa v mnohých reláciách Interpretuje baro
ková hudba ešte v šfaplijách klaslclstlcko-ro
mantlckého dramatlzmu. Nerešpektuje sa 
pritom fakt, fe l návrat ku starým nástrojom 
ui dávno prekročil štádium dllentantlzmu. 
Celý svet (napr. Anglicko, Francúzsko, Ne
mecko) Interpretuje barokové skladby už na 
úrovni nlijvyššlch poi ladavlek. Takmer nikde 
sa ui netoleruje "tradičný" spôsob Inter pre- · 
tácie. Účast' súborov, ktoré nerdpektujú spo
mínané prlnclpy, sa na koncertných pódiách 
a sympóziách blokuje. Bolo by na čase, aby sa 
tomuto problému venovala väčšia starostli
vost', aby sa privolali ľudia , ktor! sa svedomi
te a objektlvne vysporladlijú s týmito otázka
ml a aby sa konzorcium pedagógov nestalo 
viac-menej brzdlacou silou, ale naopak, aby 
poskytlo oporu v týchto snaženiach. 

Zástancovia tradicionalizmu väčšinou pre
to nepochopia význam nových poznatkov a 
cieľov len preto, lebo sa s nimi nevysporlada-
11. Kto sa s novodobými výsledkami obozna
moval, nemôi e súhlasil' s tým, čo pred chví
ľou ešte zastával. l keď Interpretačný ~týl ne
bude taký, aký je dnes, celkom Iste sa ne
vracia k tým postom, o ktorých sl niektor! 
myslia , i e sú večne platné. 

K týmto úvaham ma Inšpiroval koncert su
boru Baroque consort, ktorý napr iek tomu, 
že ešte nemohol pouilť staré nástroje, svedo
mite a dôkladne sa vysporiadal so štýlom hry, 
ku ktorému dospela muzikológia, história do
bovej Interpretácie ako l samotná úvaha In
terpretov v poslednom obdobi. 

JÁN ALBRECHT 



Juraj Horný - slovenský tenorista na európskom opernom pódiu 

J~ H umý na koncerte l' BratJslal'e, 
31. mlija 1990 Snímka M. Gľonda 

Ked' roku 1977 sólista SND Juraj Hurný 
odl§lel ani nie tridsaťročný do zahraničia, po
starala sa "§uškanda" o to, aby sme žili l' do
mnenf, že spel'ákol'l sa akoby málilo slávy 
vedra d'al§leho takmer generačn~ho druha -
Petra Dvorsk~ho. Málokto v§ak poznal prav~ 
prfčlny emigrácie rodiny Hurných (lebo Juraj 
vzal so sebou- a na svoje plecia- celó rodinu, 
spolu so starosťami o jej hmotnt! zabezpeče
nie). Pri jednej z ostatných návštev tohto ly
rlck~ho, bel cantol't!ho tenoristu na Slovensku 
(od decembra 1989 do konca mája 1990 bol 
l' Bratislave už sedemkrát!), sme sa ho spýta
ll, čo predchádzalo jeho odchodu do Rakúske
ho Grazu, kde v tamojšej opere Juraj Hurný 
v sóčasnostl umelecky pôsobi. 

-Som z rodiny , kde sme pocftili, čo je to
talita: otec bol desať rokov vo väzenf. 
R. 1950 ho odsúdili iba za to, že vedel o pri
pravovanom úteku kamaráta do cudziny - a 
neudal ho bezpečnosti. Hoci sám nemal s ce
lou vecou nič spoločné, keď vec vy§la najavo, 
otec bol odsúdený na 12 rokov. Na slobodu 
sa dostal až r . 1960 - po amnestii. Mal za 
sebou ťažké roky v jáchymovských baniach. 
Vyrastal som s matkou v ťažkých, zložitých 
50-tych rokoch. Pochopiterne, že po týchto 
skúsenostiach z detstva som odmietol vstúpiť 
do KSC. Po prvý raz mi to ponúkli na brati
slavskom konzervatóriu , dvakrát ako sólisto
vi SND . Moje odmietnutie v divadle malo 
dOsledky. Na akt!ve sólistov mi vtedajší šéf 
opery oznámil, že ma preradia do zboru. Za
stal sa ma dr. Gustáv Papp. Na to ťažko za
budnúť ... Dúfal som, že z nepríjemnej situá
cie sa dostanem odchodom do Prahy. Na
priek počiatočnému záujmu z Národného di
vadla, niekto mi to prekazil ... Svoje postave
nie som teda chcel riešiť ináč- krátkodobým 
angažmán v zahraničf. V tých rokoch už naši 
speváci mohli odfsť do cudziny - či na hosťa-

Obdobie leta, keď sa zatvoria brány 
mnohých významných operných scén 

neznamená, že by sa hudobný život v Talian
sku prerušil. Leto znamená v Taliansku ob
dobie hudobných festivalov a koncertných 
podujatí v starovekých arénach, na námes
tiach . v chrámoch, v záhradách starobylých 
palácov. Každé väčšie alebo menšie mesto 
pri mori alebo vo vnútrozemí , ktoré sa stáva 
v lete významným turistickým strediskom, sa 
snaží okrem prírodných, historických a ar
chitektonických zaujímavostí upútať pozor
nosť návštevníkov aj hudobnými akciami , 
hlavne ak je zviazané s osobnosťou nejakého 
významného hudobníka. 

V tejto snahe nezaostali ani obyvatelia 
mestečka San Lorenzo in Campo, ktoré je 
rodiskom významného talianskeho tenoristu 
minulého storočia Maria Tiberiniho {1826-
1880). Mario Tiberini bol interpretom tak
mer všetkých opier Gioacchina Rossiniho 
(od Viliama Tella až po Barbiera zo Sevilly) , 
ktorý tiež pochádzal z blfzkeho Pesara. Pesa
ro je dnes významným centrom letného hu
dobného života. Každoročne sa v ňom koná 
operný festival z diel slávneho rodáka. 
Mestečko San Lonmzo in Campo sa ne pýši 

žiadnymi hudobnými slávnosťami, ale práve 
tu v letnom období odbor kultúry pri miest
nom národnom výbore pod patronátom ta
lianskeho ministra kultúry už po druhý 
raz udefuje významným operným spevákom 

Budeme ho počuť v SND? 
vanie, alebo na angažmán. MK SSR a Slov
koncert mi však na moju žiadosť odpovedali, 
že ,.nie som káder , ktorý mOže reprezentovať 
socialistickú vlasť v zahranič{." Vedel som, 
že ak prijmem miesto zborového speváka 
v SND, už sa na scénu ako sólista sotva vrá
tim a budem sa sužovať . Rozhodol som sa 
takmer zo dňa na deň pre odchod do Viedne, 
kde som mal kontakt na manažéra, zastupu
júceho našich mladých sólistov. Ten však 
v konečnej fáze odo mňa "odskočil". Bál sa, 
že ak by ma zastupoval, znemožnila by sa 
spolupráca slovenských spevákov s jeho 
agentúrou. Chápal Som, že ako obchodník 
radšej obetoval mňa, než by išiel do rizika. 
Začal som teda v cudzine od nult6ho bodu. 
Po dňoch neistoty som sa zúčastnil na kon
kurze v G razi , kde je druhá najväčšia operná 
scéna v Rakúsku . Bol som úspešný a v polo
vici sezóny- čo nie je na Západe zvykom, ma 
prijali do zväzku sólist ického ansámblu. Od
vtedy pôsobím v tej to opere a som tu ume
lecky plne využitý, nehovoriac o tom, že 
Graz sa mi stal odrazovým mostíkom do sve
ta , kde som často hosťoval ako operný, či 
koncertný spevák. 

Ako by ste cllarakterizovall operný dom 
v Grazi? 

- Zaujímavé je, že ho projektovali tí istf 
architekti, ktorf navrhli budovu SND: Herr
mann Helmer a Ferdinand Fellner. Od polo
vice 19. storočia navrhla táto dvojica viacero 
divadelných budov v Rakúsko-Uhorsku . 
G razer Oper je raz tak veľká ako SND, má 
kapacitu 1200 sedadiel. V riešení hradiska, 
lóži, balkónov je však vera podobného s bra
tislavským divadlom, iba červeno-bielo-zlatá 
výzdoba je o niečo bohatšia. Aj vonkajší 
vzhľad má isté podobné znaky- naj mä vstup 
do budovy. Výborná je tu akustika. O pera 
má stály sólistický súbor , ale hosťujú tu- ako 

. všade na Západe - aj veľké operné hviezdy: 
konkrétne Luciano Pavarotti, Katia Riccia
relli , José Carreras, Lucia Pappová a i. 

Aká bola vaša doterajšia cesta k spevu - a v 
speve. 

- Konzervatórium som ukončil r. 1973 
v Bratislave. Absolvoval som hru na trúbke 
a spev. Mojou vokálnou pedagogičkou bola 
prof. Ida Cernecká st . Dala mi dobré základy 
pre umelecký život. Roku 1973-75 som sa 
učil v Palerme u prof. G. Cigniovej . Vtedy 
vyše 73-ročná dáma mala legendu svetovej 
speváčky i pedagogičky. Dala mi vera užitoč
ných pokynov a rád. Ako som sa ku nej do
stal na takú dlhú dobu? Vyhral som prijfmacf 
konkurz. Keďže náš štát mi nedal štipen
dium, dostal som ho vďaka úspešnému kon
kurzu -od talianskej vlády. Už v emigrácii 
r. 1982 som bol na súťaži vo Villa Manín pri 
Udine v Taliansku, kde jury predsedal Mario 
del Monaco. Udelili mi tu 2. cenu (prvú zís
kala žena - sopranistka). V SND a potom 
v Grazi som doposiaľ naštudoval asi 50 úloh . 
Spočiatku malých , neskôr väčších, až titul
ných. Môj odbor je najmä nemecká opera 
tu dominuje Mozart (Tamino, Belmonte), 

Flotow (Lyone! z Marthy), či úlohy v ope
rách R . Straussa a R. Wagnera. Súčasne 
spievam aj taliansky repertoár- najmä lyric
ký obor (Nemorino, Alfreda, Pinkerton, Ru
dolf, Turriddu, Gabriele Adorno, knieža 
z Mantovy) , ale tiež Zwischenfach {Alvaro 
v Sile osudu), resp . i dramatické úlohy (Ca
varadossi, Faust v Boitovej opere Mefistofe
le, Don José v Carmen a i.). Robfm - pocho
piteľne - aj slovenský, či český repertoár. 
Hneď po príchode do Grazu som za dva týž
dne v nemčine naštudoval Janíka z Predanej 
nevesty ... 

Spievali ste aj v operetách? 
- Áno- a vôbec sa za to nehanbím. Je to 

jednak v zahraničí bežná prax, že operný 
spevák občas spieva aj klasický operetný re
pertoár - na druhej strane, najmä Strauss 
a Lehár ponúkajú aj pre skúseného sólistu 
mnohé lahôdky, ale i záludnosti, vyžadujúce 
perfektnú vokálnu techniku . Okrem domá
cej scény v Grazi som napríklad spieval 
v Zurichu vo Veselej vdove a s Luciou Po
ppovou a Gejzom Zelenayom - ďalším slo
venským spevákom emigrantom. V tejto 
operete som hosťoval aj v Barcelone. Mám 
za sebou tenorové party v G iuditte, Cigán
skom barónovi, v Zemi úsmevov a pod. 

Na ktorých operných partnerov sl najrad
šej spomfnate? 

- Napríklad na Katiu Ricciarelli v Donizet
tiho Anne Bolene, ktorú sme spievali v Lau
sanne, alebo na Sherilla Milnesa v Traviate
na javisku Wiener Staatsoper. 

Co režis~rl, dirigenti, čl opernt! domy ... ? 
- Ťažko povedať. Bolo ich veľa, tak ako 

kolegov-spevákov. Ale určite nemôžem ne
spomenúť dnes už legendárneho režiséra Jea
na Pierra Ponnella, či dirigenta Wolfganga 
Sawalischa, s ktorými som spolupracoval 
v Bavorskej štátnej opere- Mníchov pri in
scenácii málo známej Wagnerovej komickej 
opery Zákaz lásky. 

V nedávno vydanej Encyklopt!dll dramatic
kých umenf Slovenska (vydala Veda v Bra
tislave r. 1989- 1990) nie je o vás ani riadok, 
hoci sa tam podarilo dostat' napriklad heslo 
o Edite Grúberovej. A tak sa nemožno čudo
val', že toho o vašej umeleckej , vrátane kon
certnej činnosti veľa nevieme ... 

- Pred pár rokmi som poslal dr. J . Blahovi 
a vám informácie o svojej speváckej dráhe 
v zahraničí ... 

Ale my sme Ich nikdy nedostali ... 
-Niekomu z poštových cenzorov asi nevy

hovovalo, aby sa meno emigran ta dostalo do 
vlasti, a tak sa moje listy stratil i. Dopln ím te
da životopis o stručné fakty: v uplynulých 13 
rokoch som vera koncertoval nielen v Euró
pe, ale aj USA a Kanade. Spieval som v ora
tóriách , omšiach - ale aj na komorných kon
certoch. Pred dvoma rokmi som absolvoval 
napríklad IO recitálov po Rakúsku s Verdiho 
a Tostiho piesňami (nie áriami!). R . 1984 

Cena Mária Tiberiniho 

No'fÝ dňlteľ ceny M. Tlberlnlho Chris Merrltt Snfmka archív už 

sme v Mníchove usporiadali večer z piesn! 
M. Schneidra-Trnavského. Na pozvanie Sve· 
tového kongresu Slovákov som spieval aj 
v USA (Washington, New York). Mám za 
sebou nahrávky pre rozhlas a televíziu v Pa· 
ríži, vo Viedni, v Kanade- ale aj vo VatiU
ne. Casta spievam pre krajanské spolky 
v Európe, ktoré cez hudbu udržiavajú siln~ 
národné povedomie. Rád by som naštudoval 
i novšie slovenské piesňové cykly pre tenor
snáď sa mi už te raz podarí lepšie skontakto
vať s autormi , ale aj so SHF. 

Ako by ste zhodnotili uplynult! obdobie ml· 
mo vlasti po ľudskej a umeleckej stránke? 

- Myslfm, že mám za sebou obdobie nielen 
tvrdej, ale i úspešnej práce na domácej scéne 
v G razi i v rámci hosťovania v rôznych európ
skych operných domoch . Dostávam úlohy, 
ktoré mi umožňujú vývoj bez náhlych pre
chodov a zlomov, čo by viedlo k predčasn~· 
mu opotrebovaniu hlasu . Teší ma rad ctite
rov, ktorf neváhajú prísť "na Hurného", ak 
spievam. To povzbudzuje. 2:.ijem v Rakúsku 
so ženou , matkou a synom, ktorý - ako po
zorujem - má tiež hudobný talent. Rodina 
bola so mnou v Bratislave na koncerte pre 
KDH (31. mája t. r. v Dome odborov), keď 
som účinkoval spolu s Petrom Dvorským 
a ďalšími umelcami. Petra považujem nielen 
za veľkého tenoristu , ale aj mimoriadne hod· 
notného človeka. Som rád , že sme mohli spo
lu spievať na tomto peknom podujatf. 

Nespomenuli ste otca, ku ktor~mu vás vil· 
žu - nepochybne siln~ putá. 

-Otec mi, žiar, vo februári 1984 v Rakús
ku zomrel. Nedočkal sa návratu domov, na 
Slovensko, ani mojej umeleckej a rudskej sa· 
tisfakcie. Zato ja som po novembrových uda
lostiach utekal na Slovensko tak rýchlo, ako 
sa len dalo- pozrieť Bratislavu , svojich zná
mych, blfzkych ... Darmo, domov sa nedá vy
mazať zo spomienok a citového zásobníka. 

Spievali ste nielen v Dome odborov, ale lj 
na vefkom mítingu na §tadlóne v Bratlalln, 
kde bol aj predseda Svetov~ho kongresu SJo. 
vákov Marián Sťastný. Pravda, to nebolo 
publikum koncertn~ho rázu! 

- Nevadf. I tak som mal najväčší zážitok 
z toho, že som mohol 25 000 davu zaspieva( 
pieseň Hej, Slováci - a oni sa ku mne pridali. 

Pozvali vás na hosťovanie v opere Slovea
skt!ho ná rodnt!ho divadla? 
-Zatiaľ nie. V čase keď som bol v Bratisla· 

ve, bola opera SND na zájazde. Možno ino
kedy... Dostal som však ponuku nahrať 
v Košiciach na jeseň t. r. titul Hudba na svia
točnč chvíle. Mala by byt z toho mg-kazeta. 
Uvidíme. Niečo sa mi núka aj v Slovenskom 
rozhlase - asi ukážky z talianskeho operného 
repertoáru . 

Pripravila: TERÉZIA URSfNYOVÁ 

cenu Maria T iberiniho. A iste nie náhodou 
práve tým , ktorí sa na hudobnom festivale 
v Pesare a na iných operných scénach preslá· 
vi li ako interpreti postáv z Rossiniho opier. 

V rámci vlaňajšieho prvého ročníka udelili 
cenu známemu interpretovi rossiniovských 
basových roH, americkému spevákovi Samue
lovi Rameyovi, ktorého si zároveň zvolili za 
čestného predsedu . 

Predsedom komisie, ktorá rozhoduje 
o udelení ceny a organizátorom celej akcie je 
významná miestna novinárka Giosella Guer· 
ra, členmi tohtoročnej poroty boli okrem 
iných i známi talianski hudobní kritici Gior· 
gio Gualerzi a Sandra Rinaldi. 

V tomto roku porota udelila cenu Maria 
Tiberiniho ďalšiemu americkému spevákovi, 
interpretovi n~ročných tenorových partov 
Rossiniho opier, Chrisovi Merrittovi. 

Chris Merritt s úspechom vystúpil v nie
koľkých edíciách pesarského rossiniovského 
festivalu , odkiaľ sa rozšírila jeho sláva teno
ristu špecializovaného na rossiniovský reper· 
toár. V Pesare bol vynikajúcim interpretom 
Rossiniho Otelia, s veľkou speváckou bravú
rou odspieval tenorový part v opere Moha
med II. a k jeho vynikajúcim kreáciám patri 
i A rnolda v ďalšej Rossiniho opere Viliam 
Teli, ktorou zahájila svoju opernú sezónu 
1988/89 milánska La Scala. 

ANNA PODOLSKÁ, Mlluo Id 
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Vyprev4dzanle P. l. t"'kovsk.Sho z Thlllsl v r. 1886: "Mesiac strivený v Thlllsl patrí k n"'ra
dostnej§fm a n"'svetleji fm spomienkam môjho flvota" (v !Iste M. M. Ippolltovovt-Ivanovl). 

P. I. t"'konk.U vo Frolovakom v r. 1890, uprostred milovanej ruskej prírody 

K 150. výročiu narodenia P. I. Čajkovského 

V PLYNUTÍ ČASU 
JANA LENGOVÁ 

Hudba skladateľov 19. storočia patr( k zá· 
kladným dramaturgickým oporám súčasného 
repertoáru. Preto často s údivom sledujeme 
umelecké kalendári um a pýtame sa: to už na· 
ozaj toľko času uplynulo od narodenia alebo 
úmrtia toho či onoho umelca? Áno, taktiež 
od narodenia Pietra Ujiča Cajkovského 
(1840 - 1893) uplynulo v neäávnych mesia· 
cech poldruha storočia . Doba, v ktorej žil , 
bola dobou hudobných géniov, tvorivých in· 
dividuallt a konečne skoncovala s nie vždy 
dôstojným postavenlm hudobnlka v spoloč· 
no ti , aby ho zároveň pozdvihla čo najvyššie. 
Hudba sa totiž v tom čase začala považovať 
za najdokonalejšie umenie, zaujmúc miesto 
na najvyä§om piedestáli. Paradoxne a či ako 
samozrejmosť sa obdiv k minulosti pretlnal 
s v(ziami budúcnosti ; skladateľ )lechccl pfsať 
len pre svojich súčasnfkov, ale chcel dovidieť 
ďalej a stvoriť zukunftsmusik. 

Nebolo to vždy jednoduché, trhlina v ko· 
munikácii medzi umelcom-tvorcom a poslu· 
cháčom prernstala niekedy do priepasti ne· 
dorozumenia ... Mysllm si, že umelec sa ne· 
smie nechať zmiasť tým, že ho jeho súčasn fci 
náležite neoceňujú. Muse pracovať a vysloviť 
všetko, na čo bol predurčený. Muse vedieť, 
že pravý a spravodlivý súd nad nfm mOžu vy· 
riecť iba dejiny. Ba poviem viac. Snáď práve 
preto znášam tak kľudne svoj skromný osud, 
že neochvejne vcrfm v spravodlivý súd bu· 
dúcnosti .. . " (P. l. Cajkovskij v liste N. von 
Mekk, 31. 3. 1878) - Ako táto myšlienka 
kontrastovala so známym haydnovským vý· 
rokom, charakterizujúcim myslenie predchá· 
dzajúcej epochy klasicizmu: ,.Mojej hudbe 
rozumie celý svet"! 

Pritom sa P. l. Cajkovskij už za svojho ži· 
veta stal známou a uznávanou osobnosťou -
aj keď sa , prirodzene, nevyhol niektorým 
kritíckým hodnoteniam. Negatlvny úsudok 
však nie vždy svedčil o nestrannosti kritika 
alebo o jeho porozumenf voči hudbe náro· 
dov, ktorých hudobnú minulosť poznači la 
importovaná hudobná kultúra, a to aj v tom 
prlpade, ak išlo politicky i mocensky o veľké 
národy. Takýto nádych dešpektu a povznese
nia cCtit z recenzie britkého viedenského kri· 
tika E. Hanslicka, ktorý o Cajkov~kého 
Husľovom koncerte v decembri 1881 v Neue 
Freie Presse napfsal , že skladba znie miesta· 
mi muzikálne a s inšpiráciou, ale skoro tam 
vtrhne hrubosť a potom husle už len škrfpu 
a že ho tu napadá myšlienka, či snáď neexis· 
tujú hudobné skladby, u ktorých cftiť ako 
páchnu. Nuž aj Glinkovi sa kedysi dostalo 
nelichotivého označenia, že jeho hudba je 
hudbou kočišov. Viedeň sa v minulom storo· 
čf stala nielen mekkou hudby, ale aj strážky· 
1\ou tradfciC, niekedy prfliš konzcrvatfvnych. 
Ani Alfred Einstein v prvej polovici nášho 
storočia nenašiel vera pochopenia pre Ca]· 
kovského, .. paktujúccho s chorou nemecko· 
romantickou cntimcntálnou melódiou" 
(Geschichtc der Musik, 1953) a aj keď sa usi· 
loval objektfvne priznať mu niektoré klady, 
skladateľov .,citový exhibicionizmus" mu 
akosi nekonvcnoval. Cajkovsklj však mal zá· 
rover'\ mnohých stúpencov; dokazujú to ohla· 
syna jeho hudbu , uvádznnú už počas jeho ži· 
veta v európskych kultúrnych metropolách 
i v zámorf, často pod vcdenfm samotného 
autora ako dirigenta. 

Pomerne málo známa je skutočnost, že 
Cnjkovskij pôsobil v rokoch 1872 - 1875 ako 
kritik moskovského časopisu Russkije veda· . 
mosti a túto svoju činnosť zakončil sériou 

článkov o wagncrovskom festivo lc v Bayreut· 
he v roku 1876.' Tieto člán~y, ako aj sklada· 
tcľova bohat~ kordpondencia (najmä s prf· 
buznými, s mecenáškou N. von Mekk, ako aj 
s ďalšlmi osobnosťnmi- P. l. Jurgensonom. 
V. V. Stasovom, O. Larošom , S. I. Taneje· 
vom .. . ) sú dokladom vysokej jazykovej 
úrovne, umeleckej i názorovej orientácie, 
jasného formulovania stanoviska v polcmi· 
kách i riešenia tvorivých problémov, priro· 
dzcne o biografickej a dokumentárnej hod· 
note ani nehovoriac. Mnohé poznatky, zfska· 
né analýZO\! Cajkovského diela, sa vďaka to· 
mu zjednoznačnili, skonkrétnili, potvrdili. 

P. I. Cajkovskij bol senzitfvnym, ale aj 
exaltovan9m lyrikom. Je autorom vlaccr9ch 
programových diel (Búrka, Romeo a Júlia, 
Manfred ... ). Na druhej strane ale kompono· 
val d1ela absolútnej hudby (šesť symfóniC, 
koncerty, suity ... ). V svojej podstate sa však 
cftil byť programovým skladaterom a aj jeho 
symfónie majú často programové črty. Aký 
je to ale pragram, pfšc naprfklad v liste S. I. 
Tanejevovi (8. 4. 1878): ..... bol by som ne· 
rád, keby som tvoril symfonické die la, ktoré 
by nič nevyjadrovali, a boli by len prázdnou 

P. l . t "'kovak.U 10 synovcom V. L Davido
vom (1892), ktor.Smu venoval svoju Patetlckd 
symfóniu 

Snímky arehfv HŽ 

hrou s akordmi, rytmami a moduláciami. 
Moja symfónia (ide o 4. symfóniu - pozn. 
aut.) samozrejme je programová, ale jej pro· 
gram je taký , že sa nedá formulovať slova· 
mi ... Nemá práve symfónia vyjadrovať všet· 
ko to, pre čo niet slov, ale čo sa derie zo 
srdca a chce byť vyslovené?" Týmto sa Caj· 
kovskij plne prihlásil k obsahovej estetike 
a k romantickým náhfadom. ktoré práve 
v tom videli dokonalosť a jedinečnosť hudby, 
že dokázala vyjadrovať city, pohnutia duše, 
vášne, čiže tie nehmatateľné, ba éterické zá· 
ležitosti, ktorých sa nemožno zmocniť slova· 
mi, nemožno ich plnohodnotne verbalizovať. 
Takýmto programom, ldéc fixe je pre umelca 
zápas jedinca s osudom, záhadné fátum člo· 
veka - Cajkovskij sa k nemu priznáva 

v štvrtej i piatej symfónii. Program šiestej, 
patetickej, symfónie mal zostať - podľa slov 
skladateľa- ,.pre všetkých záhadou", mal byť 
.. vrcholne preniknutý subjektfvnosťou", čo 
by naznačovalo, že skladateľ ani tu neopustil 
svoju idée fixe - osudové, fatálne sily. 

P. I. Cajkovskij ako operný skladateľ tojf 
na pozfciách psychologického realizmu. 
Uznáva operu ako hudobnú drámu alebo 
syntetické umelecké dielo; všetky zložky mu· 
sia byť podriadené jednotnému dramatické· 
mu účinku, pričom účinok, prfpadnc drama· 
tický efekt sa nesmie konať bez prfčiny. Na 
druhej strane ale neuznáva výlučné uplatne· 
nic princfpu rozvinutého recitat(vu {ako v 
prlpade Dargomyžského Kamenného hosťa) 
alebo wagnerovského sprechgesangu. Nao
pak, za autonómnu súčasť modernej (v doba· 
vom slovnlku to Zl'amcnalo vlastne ramat· 
nickej) opery považuje taktiež využfvanie 
uzavretých člsiel (árU, duet, ansámblov) . 
Z wagnerovskcj reformy pri)Cma najmä sym· 
fonizáciu opery a uvedomuJe si, že keby ne· 
bolo Wagnera , asi by komponoval inak. To 
znamená, že nepopiera v oblasti využfvania 
orchestra Wagnerovu podnctnost. No čo je 
pre Cajkovského zásadne neprijateľné, sú 
wagnerovské mystické, stredoveké námety. 
.,Otázku, ako prsať opery, som vždy riešil, 
riešim a budem riešiť veľmi proste. Treba ich 
plsať (ostatne tak ako všelko ostatné) ako to 
Boh do duše vloži. Vždy som sa snažil vyja• 
drit hudbou čo najpravdivejšie, čo najúprim· 
nejšic to , čo je v texte. Pravdivosť a úprim· 
nosť nic sú predsa výsledkom mudrovania, 
ale bezprostredným produktom vnútorného 
citu. Aby tento cit bol živý, vrúcny, snažil 
som sa vyberať si také námety, v ktorých vy· 
stupujú skutočn(, živ( ľudia, ktorf cftia tak 
ako ja." (Cajkovskij S. I. Tanejcvovi, 14. l. 
1891) . 

Po návšteve wagnerovského festivalu v Bay· 
re u the ( 1876) Cajkovskij v piatich hu dob· 
nolitcrárnych úvahách o. i. analyzuje hlavné 
princfpy Wagnerovej tvorby. Poznamenáva 
taktiež: .. .. . od nic ol som si úctivý obdiv 
k ohromnému talentu autora i k jeho nezvyk· 
le bohatej technike; odniesol som sl pochyb· 
nosti o správnosti wagnerovského názoru na 
operu ... " Cajkovskij ako silná tvorivá osob· 
nost neupadol do bezbrehého elcktického 
obdivu voči némeckému novátorovi, vyžaru· 
júccmu magnetickú prfťažlivosť, ale kriticky 
prevzal iba tie podnety, ktoré vyhovovali je· 
ho naturelu a tvorivým zámerom. Cajkov· 
skému bol totiž bližšf duch francúzskej a ta· 
lianskcj hudby, nezaťažený natoľko mystici· 
zujúcimi, filozofujúcimi alebo racionalizujú· 
cimi elementmi. Pre Cajkovského tvorivý typ 
bola charakteristická spontánnosť a bczpro· 
stredná invenčnosť. To ale neznačf, že v tvo· 
rlvom procese sa choval voči sebe nekriticky, 
aj keď ľahkosť, s akou a mu rodili hudobné 
nápady a ich rozpracovávanie, budili obdiv. 
Preto mu niektor( vyčftali, že plše prirýchlo 
a svoje hudobné nápady dostatočne neselek· 
tuje. Tieto námietky neobstoja, ak si prlpo· 
menlcme hoci len to, ako starostlivo sl vybe· 
raJ námety na zhudobnenic .programových 
diel l sujety opier, čo viedlo dokonca k do· 
časnej roztržke so Stasovom. 

Cajkovskij uznával estetický ideál krásy 
a vznešenosti a odmietal prázdny princfp pá· 
čivosti, za ktorou - či presnejšie páčivými 
efektmi - sa mnohf jeho súčasnfcl hnali. Pre· 
to vyjadruje svoje uznanie Francúzom Gou
nodovi a jeho Faust ovi a Margaréte. Bizetovi 

P. I. t "'kovskij v r. 1867: ,.Žialiť nad mlnu
loafou, maf n4dej do bud6cnostl a nlkd} aa 
neuapokojlť s minulosťou; to je priebeh 
môjho flvota" (z listu bratovi) 

a jeho Carmen, Delibovi a jeho baletu Syl· 
via. Preto je taktiež obdivovateľom génia 
Mozarta, ktorého hudba potešujc .. božskou 
krásou a prosto tou" . Názory na Mozartovu 
hudbu neboli vtedy také jednoznačné, akými 
sa javia dnes, a najm!! v kruhoch ruskej inte· 
ligencie sa tieto náhľady rôznili . Dokonca i 
taký veľký kritický a tvorivý duch, akým bol 
V. V. Stasov, vznášal ťažké námietky voči 
Mozartovi , vraj pre leho taliansku sladkosť 
a formalizmus. V Cajkovskom akoby sa 
zvláštne stretávali a pretrnali apolinský a dio· 
nýzsky tvorivý princfp. 

.. Vo svojich novátorských snahách nie sú 
Francúzi takf smeiC ako naši novátori, zato 
vAak neprekračujú medze únosnosti ako Bo· 
rodin a Musorgskij ." (Cajkovskij N. von 
Mekk. 5. l. 1878). Cajkovskij nebol no· 
vátorom, a preto novátorský radikalizmus 
Mocnej hfstky nie vždy vedel doceniť. Stavať 
však éajkovského a predstaviteľov Mocnej 
hfstky celkom do protikladných, polaritných 
pozfciC, nezodpovedá skutočnosti - tak v ich 
tvorbe ako v osobných kontaktoch. Cajkov· 
skij je individualista. Jeho názory na umenie 
sú nezávislé, netúži začleniť sa do nijakej 
umeleckej skupiny či smerovania, a rovnako 
neprfhodný je pre neho epiteton kozmopoli· 
ta. Cajkovskij je totiž priam vášnivý náro· 
dovec a patriot. N. von Me kk sa zveruje 
v liste z 9. 2. 1878: .. Verte mi, moja drahá 
priateľka, že sum ešte nestretol človeka, kto· 
rý by viac ako ja miloval matičku Rus ... 
Užasne milujem ruského človeka, ruskú reč, 
ruskú myseľ, krásu ruskej tváre, ruské zvyky. 
Lermontov priamo hovor( , že 'tradfcie tem· 
ného dávnoveku ' nerozochvlevajú jeho dušu. 
A ja milujem i to ... " A v skladateľovej hud· 
bc by sme našli dostatok prikladov na de· 
monštrovanie tohto hlbokého citu, čl už 
využitfm ľudových prvkov v citáciách alebo 
v melodických štylizáciácll. 

Dnes sa meno Pietra Irjiča Cajkovského 
spája predovšetkým s jeho l . klavfrnym kon· 
certorn b mol, operami Eugen Oncgin, Piko· 
vá dáma, symfóniami č. 4, 5, 6, troma balet· 
mi, mnohými romancami a samozrejme s Ta· 
lianskym capricciom. Je to veľa alebo je to 
málo? Publikum si vAak nanovo stále a stále 
žiada tie obľúbené, hoci pre svoju nesmiernu 
popularitu azda aj sprofanované skladby. 
Ale práve jubileum by malo byť tou pdleži· 
tosťou , ktorá dá recepcii skladateľovho diela 
nové impulzy. 
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Stali ste 58 rl~dlterom OPUSu pred asi 
tromi mesiacmi, v obdobi najvličJej krf· 

zy podniku. Prečo ste na seba vzali ťarchu tej· 
to ólohy? 

-Ministerstvo kultúry SR už začiatkom ro· 
ka prejavilo záujem riešiť problém, do ktoré· 
ho sa podnik v súvislosti s prechodom na 
trhový mechanizmus mohol dostať a súčasne 
vyriešiť určité kádrové otázky, ktoré po revo· 
lúcii boli vypuklejšie ako predtým. S cieľom 
dynamizovať vývoj podniku a odvrátiť ho od 
možného ekonomického krachu oslovilo pre· 
to už vo ferburári viacerých kandidátov, pre· 
dovšetkým však J. Kinčeka a ponúklo mu ve· 
denie podniku. Keďže pán Kinček túto ponu· 
ku odmietol, oslovilo medzi ďalAfmi kandi· 
dátmi i mňa. Po stručných konzultáciach som 
sa vedenia vydavateľstva ujal. Bol to isto 
obojstranne riskantný krok, pretože som ne· 
mal žiadne skúsenosti s riadiacou činnosťou 
vo veľkom podniku. Išlo mi však o pokus zá
chrany OPUSu, kde som pracoval už pät ro· 
kov ako zvukár. Ak má človek zázemie v po· 
debne zmýšľajúcich spolupracovníkoch, kto· 
rr pochopia, že teraz treba pracovať nadprie· 
merne vera a rýchlo, neporovnateľne inten· 
zfvnejšie ako v minulosti, mOže toto riziko na 
seba vziať . 

- Samozrejme. mal som koncepciu, resp. 
mal som ju spolu s niekoľkými umeleckými 
pracovníkmi OPUSu, ktorým tiež lež! osud 
podniku na srdci. Bola to koncepcia z hľadis· 
ka ekonomického postavená na laických ná· 
zoroch a teraz, zároveň s naším postupným 
zoznamovaním sa so zákonitosťami obchodu 
a ekonomiky ju prispOsobujeme, meníme . 
Základná zásada edičnej činnosti i obchodu 
je známa: vyrábať to , čo sa predá a predávať 
rýchlo, aby sa nevyrábala pre sklady. Výsle· 
dok tohto trendu sa pravda mOže prejaviť až 
v budúcom roku, pretože, ako som spoml· 
nal, všetky tituly tohtoročného edičného plá· 
nu sú už nahraté. V oblasti obchodu, žiaľ, v 
poslednom odobí prudko vzrástli skladové 
zásoby aj v dôsledku chaotickej situácie v 
podniku (za toto obdobie sa vymenili traja 
obchodn! námestníci) . Tento chaos sa vďaka 
maximálnemu nasadeniu pracovnikov dari 
normalizovať v tom zmysle, že sme za dva 
mesiace zistili , čfm vlastne obchodujeme, čo 
máme v skladoch, čo máme v predajniach 
(dovtedy nebola dôsledne vedená centrálna 
evidencia) a nevedeli sme ani, čo podnik ob· 
jednal (viackrát prišla do skladu zásielka s to· 
varom objednaným u iného vydavateľstva, 
ktorého podklady sme museli nájsť po 
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varn to odborníkom. Ale pokiaľ ide o kvali· 
tu, niektorým čs. skupinám sa podarilo pre· 
sadiť sa v zahranič! - v súčasnosti mysllm na 
skupinu Team, ktorá teraz začína zužitková
vať mravcnčiu prácu svojho umeleckého ve
dúceho a ktorej práva si od nás zakúpila istá 
anglická firma. S ukým úspechom, na to za
tiaľ čakáme . 

Pén Heymann v pomlnanom rozhovore 
tvrdi, ie problfm populérnej hudby spočíva v 
skutočnosti verkého odpadu v produkcii: na 
konto jednej úspe§nej nahrévky Ide 15 - 20 
nahrévok neúspe§ných. 

- Naše hudobné vydavateľstvo v minulosti 
stále tieto úspešné platne hľadalo a ncúspcš· 

je schopnosti a post aviť sa do konkurenčného 
boja k existujúcim vydava teľstvám. Využ(va· 
jú širokú sieť štúdi! súkromného charakteru
veď každý význujmncjšf interpret či autor 
populárnej hudby v Cechách investoval svoje 
príjmy do štúdif, ktoré už niekoľko rokov vy· 
užfvul aj Supraphon . Na druhej strane si no
vé vydavateľstvá prenajímajú aj priestory a 
pracovnikov Supraphonu i jeho distribučnú 
sieť. Takže konkurencia sa týka iba oblll!ti 
edičnej a obchodnej, po stránke technickej 
ide kôr o symbiózu. Na Slovensku je takých· 
to št úd if málo. s výnimkou V. Patejdla, ktor~· 
ho tlm už v uplynulom roku avizoval OPUSu 
konkurenciu, ale aj isté druhy spoluprác, 

NOVÝ VIETOR DO PLACHÁT OPUSU 
Pociťujete skutočnosť, ie v riadeni neméte 

sktlsneostl, ako handicap? 
- Ani nie. Nebol som zaťažený. Bolo však 

veľmi dOležité nájsť fudl schopných myslieť 
po novom a najmä schopných odhadnúť aj 
priestor a medze, v ktorom sa myslenie po 
novom mOže odohrať. 

Pri valom néstupe ste vstupovali do sltué· 
cle, kedy bolo treba tu l tam hasiť, čo hore· 
lo ... 

-V priebehu celých troch mesiacov v pod· 
state iba hasíme. Vydavateľstvo sa zmieta v 
ekonomickej kríze, lebo za prvý polrok vy
kázalo stratu 1 112 mil . Kčs namiesto zisku 
4 mil . Kčs . Je pravda, nemálo zasiahlo zvýše· 
nie cien u monopolného výrobcu zvukových 
nosičov - Gramofónových závodov Lodeni· 
ce, ktoré prinútilo predchádzajúce vedenie 
OPUSu urobiť populárnej§{ krok umelým 
zvýšením plánu o 10 mil. Kčs. Druhým, me· 
nej populárnym krokom na riešenie situácie 
je zníženie stavu zamestnancov, čim sa znížia 
náklady a zvýši sa efektivita ľudskej práce. K 
tomuto kroku sme sa odhodlali my: nová 
koncepcia štruktúry pracovných miest je už 
takmer hotová. Celkovú bilanciu nepriaznivo 
ovplyvnil aj edičný plán, pripravovnný ešte 
pred revolúciou a poplatný aj niektorým ~po· 
ločenským aspektom, ktoré dnes stratili 
opodstatnenosť . Tu však už nebolo možno 
zasiahnuť, keďže tento plán je už takmer celý 
realizovaný. Hasili sme preto v oblasti ob· 
chodu, kde dlhá výrobná lehota jedného titu· 
lu zbytočne zdržiava jeho uvedenie na trh. 
Gramofónové závody Lodenice sú sice 
schopné v relatívne krátkej dobe platňu CD 
alebo mg kazetu vyrobiť (naj neskOr do dvoch 
mesiacov), ale výroba obalov platni je nanaj
výš zdfhavá. takže celková výroba platne od 
nástupu umelca pred mikrofón až po jej ob ja· 
venic sa na trhu trvá najmenej 4 - 6 mesia
cov. Minimálnu výrobnú lehotu možno do· 
siahnuť iba vtedy, ak Grafobal, jediný výrob· 
ca obalov na Slovensku, je schopný svoju 
časť práce urýchliť, čo znamená neraz zvýše· 
nic nákladov. - Zasiahla nás aj nečakaná pri· 
prava volieb (papier a čas, potrebný pre túto 
akciu v celom polygr11fickom priemysle), kto· 
rá obmedzila aj našu produkciu knih a hu· 
dobnln v l. polroku, takže rad zaujímavých 
titulov sa presunul do ďalšieho štvrťroka, čo 
tiež prispelo k neutešenej ekonomickej situá· 
cii. Dalej : zasahujú nás aj všeobecné sociálne 
problémy - zradžovanle základných potrieb 
(potraviny, benzín). Trpl tým celá sféra kul· 
túry. Preto usiluje MK o čo najskoršie zave
denie systému sponzorovania, ktorý dobre 
funguje na Západe: príspevky do oblasti kul· 
túry ·a zdravotníctva majú byť vyňaté zo zda· 
nenia. - Pracovali sme aj na tom, aby sa celý 
rezort gramofónového priemyslu dostal do 
strednej čast i daňovej triedy, čo činf 22 % 
z obratu (doteraz sme platili 36 %). Na tom· 
to projekte spolupracujeme s IFPI - CSFR 
(Medzinárodná federácia fonografického 
priemyslu). Dohodli sme sa, že daňová úspo· 
ra nepôjde len na prospech vydavateľstiev, 
ale rovnakým dielom aj na honoráre umel· 
cov, čo istotne bude stimulom pre tvorivých 
pracovnikov a pre ich spoluprácu s nami. 

Aké sil daňové poplatky podobných ftrlem 
na Zépade? 

- 12 %, t.j . platili sme doteraz trojnáso· 
bok, v budúcnosti iba takmer dvojnásobok. 

Mali ste pri svojom néstupe do funkcie pre· 
myslenú koncepciu a ak ste ju mali, ste ntltený 
ju pod tlakom reality meniť, alebo sa koncep· 
cla rodi postupne v procese vélho prenikania 
do problematiky? 

dlhšom pátraní (l) a pokúsiť sa pripadne ob
jem objednávok znlžit. Dúfame, že: to neboli 
zámery predchádzajúcich vedeni, hoci to nie· 
ktoré názory tvrdili). 

Hudobné vydavaterstvé v CSFR predstavu
já ojedinelý model v celosvetovom meradle: 
pod jedinou strechou sa sústred'u,Je knli né a 
hudobnlnové vydavaterstvo a nrma pre výro· 
bu zvukových nosičov a to pre hudbu vliinu, 
populérnu, jazz l folklór a hovorené slovo. 
Zdé sa vém tento model pre budúcnosť per· 
spektlvny? 

- Ak som dobre informovaný, jedno z čs. 
vydavateľstiev - Panton - sa chce v budúc· 
!lOSti sústrediť výlučne na produkciu zvuko· 
vých nosičov a prenechať výrobu hudobnín a 
knih Ceskému hudobnému fondu . Suprap· 
hon však mieni pokračovať v celom pOvod· 
nom spektre svojej produkcie. Ťažko pove
dať, či systém koexistencie takýchto dvoch 
odl!Aných vydavateľských programov má per
spektívu. ,Je myslitclné,.,že pri vhodnej spo· 
lupráci by si tieto dve sféry mohli úspešne po· 
mOct, doplňovať a. V minulosti sa väčšina 
negatív, vyplývajúcich z tejto koexistencie, 
riešila dotáciami. Tomu teraz odzvonilo, pre· 
to vzniká otázka prehodnotenia edičnej poli· 
tiky a koexistencie spomínaných dvoch 
oblasti pod jednou strechou. Naša knižná rc· 
dakcia predložila novú koncepciu ešte staré· 
mu vedeniu, ktoré pravdepodobne nemalo 
čas ju realizovať. Zatiaľ nemá záujem sa osn· 
mostatniť , avšak nn zefekt ívnenie svojej čin· 
nosti bude odkázaná na finančnú podporu 
MK, tým skOr, že výrobný cyklus tu prekrn· 
čuje obdobie l - l 112 roka i viac. 

OPUS vlastni aj tlačiarenské zariadenie. 
Co zo svojej produkcie v ňom môaie reallzo· 
v ať? 

- Iba malú čast produkcie, t.j. publikácie 
menšieho rozsahu. Zatiaľ je toto stredisko 
zamerané na výrobu vložiek do CD a na isté 
hudobniny. Pri nepatrnom doplneni za riade· 
nia však budeme schopn l zabezpečiť si veľkú 
čast produkcie sami a môžeme stredisko po· 
núknuť na spoluprácu napriklad so Supra· 
phonom. Zásadne sa bránime proti jeho pre
najímaniu na iné než kultúrne účely. 

V predchédzajúcom čfsle HŽ. sme u verej nl· 
ll rozhovor s majiteľom a Ufom nrmy HNH 
Honakona pénom Klausom Heymannom, 
ktorý ui niekoľko rokov nahréva na Sloven· 
sku. Z množstva zaujfmavostl vyberém Jed· 
nu: pén Heymami tvrdi, ie Iba úplne ne
schopný podnikateľ môie na véinej hudbe 
prerobiť a za overa problematlckejllu pova
t uje obla1ť populérnej hudby. U nés prevléda 
nézor, ie véina hudba potrebuje dotliclu, 
kým hudba populérna je ekonomicky efektlv· 
na. Ako to vldlte vy? 

- Pravdou je jedno i druhé. V rámci dote· 
rajšej existencie vydavateľstva na domácom 
trhu ,.zarábala" populárna hudba na hudbu 
vážnu. Príčinou bol nielen určitý boom slo· 
venskej populárnej hudby, ktorý v súčasnosti 
už klesá, ale aj uzavretie našej spoločnosti 
pred svetovou produkciou. Táto situácia sa 
po otvoren! hraníc a uvoľneni trhu postupne 
meni a slovenská populárna hudba sa ocitne 
zoči-voči tvrdej zahraničnej konkurencii, 
ktorá vyhráva väčšou pružnosťou a rýchlos
ťou, lepšou reklamou a publicitou. Súčasne 
sa budú musieť znížiť náklady na výrobu, 
pretože predaj bude obmedzený na domáci 
trh z dôvodov jazykových, nástrojových, rek· 
lamných a pod ... 

... kvalltatlvnych? 
- O tom sa ja ako technik - hoci vlastný 

názor mám - nebudem zmieňovať, prenechá· 

né pokusy boli splácaním dlhu za mapovanie 
interpretov populárnej hudby. Iste by bolo 
výhodné spolupracovať so špecializovanou 
agentúrou, a sústreďovať sa na objavovanie 
talentov. na prácu s nimi a nn ich presadzo
vanie možno aj v európskom meradle. V sú
časnej ekonomickej situácii to však naše vy· 
davatelstvo zatiaľ nebude mOcť robiť. 

Co sa týka vážnej hudby, vznikol pre nás 
od nástupu HNH Hongkong do našej repu
bliky nepríjemný konkurenčný partner s via· 
cerými výhodumi, predovšetkým so sveto· 
vým trhom, ktorý bol pre OPUS prístupný 
iba prostredníctvom Slovartu, keďže sám ne· 
mal povolenie zahranično-obchodnej činnos· 
ti. Spočiatku spolupráca s pánom H~yman
nom fungovala, potom sa však prerušila z dô· 
vodov, ktoré v rozhovore uviedol a tým sme 
stratili nielen trhy, ale aj možnosť výroby vo 
väčších sériách. Na druhej strane sme boli 
viazan( aj ,.kultúrnou politikou" štátu, t. j. 
museli sme budovať klasický katalóg. pretože 
dovoz bol silne obmedzený: devízy na tento 
účel sa investovali do licencii v oblasti popu· 
lárnej hudby, aby sa obohatil trh. Teraz, po 
otvoren! hranic a uvoľneni trhu, kedy sa 
rýchlo zvýšia distribučné možnosti zahrnnič· 
ných firiem u ná , prestáva byť klasický rc· 
pertoár pre OPUS zaujímavý. Perspektívne 
aj občan Dolného Kubina si bude mOct vy
brat jedno dielo v predvedení desiatich 

' orchestrov a di rigentov buď doma , alebo si 
ich zakúpi vo Viedni. Nemá teda zmysel, aby 
sme túto bohatú ponuku rozširovali našimi 
prostriedkami. Musíme začať byť originálni 
pre seba i pre svet. Pritom je dOležité veno· 
voť pozornosť v oblusti vážnej hudby aj hojne 
počúvanému populárncjšiemu repertoáru. 

Predpokladém, že napriek ťažkostiam 
chcete v OPUSe pokračovať vo vydávani po· 
pulérnej hudby. Do verejnosti prenlklllnfor
mécle o snahe Slovenskej hudobnej asociácie 
vytvoriť samostatné vydavateľstvo pre popu· 
lérnu hudbu, a to rozdelenlm OPUSu, resp. 
predlsponovanfm dvoch jeho vynlkajúlch št ú· 
dlf novému podnikateľovi . Nedévny okrúhly 
stôl na túto tému, usporiadaný na minister
stve, dokonca prebiehal bez účasti riaditeľa 
OPUSu. 

- O okrúhlom stole na ttlto tému som sa 
dozvedel náhodne, v rámci neoficiálnej . 
priateľskej debuty s J . Kinčekom ako jedným 
z predstaviteľov tejto aktivity SHA, ako aj 
od niekoľkých spoluprncovnlkov, ktorí mali 
svoje informácie tiež z neoficiálnych kaná· 
lov. Ja som však už dávno na ten istý termín 
mal oficiálne naplánované stretnutie s pred· 
staviteľmi vydavateľstiev a gramofónových 
závodov Lodenice v Prahe. na ktorom sa vy
pracovávali budúce postupy pri vý.robe zvu
kových no ičov. V rámci neoficiálneho roz· 
hovoru som tú to skutočnosť oznámil J. Kín· 
čckovi, podľa ktorého však toto stretnutie 
nemohlo byť zásadného charakteru. Po mo· 
jom návrate z Prahy som sa však dopočul , že 
rokovanie na MK bolo závažnejšie ako sa 
predpokladalo: iniclujúca skupina presvedči· 
la MK o tom, aby sa začala reálne skúmať 
možnosť rozdeleniu OPUSu. Preto v septcm· 
bri sa zhodnotia ekonomické a právne aspek· 
ty takého kroku po zohľadnení vyjadrenia 
Rudy Slovenskej hudobnej únie. 

Celá problematika má predovšetkým mo
rálny aspekt. V Ccchách vzniklo od začiatku 
roka okrem existujúcich troch ešte ďalšieh 21 
vydavateľstiev, pričom však ani jedno z nich 
nevznieslo požiadnvky na štátne podniky. Tu 
sa združili skupiny rudi s podnikateľskými a 
obchodnými ambfciami, s chuťou využiť svo· 

Treba totiž podotknúť, že vznik nových vyda· 
vater ticv je' pre OPUS veľmi potrebný ako 
podnet na oživenie. Avšak rozdelenie vyda· 
vateľstva na jednotlivé oblasti neprináša kon· 
kurcnciu a namiesto jedného združen~ho 
monopolu by vznikli 2. 3, 4 špccializovant 
monopoly. Prípadné fyzické rozdelenie 
OPUSu treba zvážiť aj z hľadiska jeho obrov· 
ských skladových zásob a ich krytia. Potreba 
ich dôkladnej evidencie v skladoch aj v pre· 
dajniach by znamenala niekoľkotýždňovú 
stratu , lebo obchody by sa museli uzavrieť.
Fyzické rozdelenie OPUSu - teda .. predispo
novanic" štúdii - však prináša ešte ďal~l 
problém. Predstavitelia SHA sice už pocho· 
pili , že prenesenie štúdif do iných priestorov 
je z ekonomických dôvodov ncrcalizovatel· 
né, avšak počftajú s výlučným užfvaním tých· 
to štúdif pre svoje vlastné účely (vrátane ich 
prenajlmania) - pripadne OPUSu? pozn. 
red. - čo by značne obmedzovalo výrobu 
OPUSu, ktorý v súčasnosti mOže svoje štúdiá 
využívať i kombinovane a mOže nahrávať na 
48 digitálnych stOp, čo nemá zatial vera štúdii 
na svete; celý nový komplex OPUSu bol 
vlastne pre tieto účely vybudovaný . .. Rozde· 
lením" by sa tieto technické možnosti zmari· 
li. 

Poznáte názor ministerstva na tento ballk 
problémov? 

- Mal som dlhý rozhovor s riaditeľkou eko· 
nomického odboru MK SR Ing. Kopasovou, 
ktorá je poverená znobcrnť sa týmto námc· 
tom (považujem otázk\! rozčlenenia OPUSu 
skOr za námet než za realitu). Som presvcd· 
čený, že po zvážcnf právnych a ckonomic· 
kých aspektov dospeje MK k dobrému rieše· 
niu, podobne ako tomu bolo pri pochopeni 
faktu potreby dotácie knižnej a notovej pro· 
dukcic , ale aj vážnej hudby. Uvedomujem si 
rozpor, ktorý vzniká s názorom pána Hey· 
manna . Som však presvedčený. že ak sa 
OPUSu podari preniknúť na zahraničné rrhy 
a udomácniť tam svoju značku , budú sa m<ld 
dotácie postupne znižovať až zrušiť. 

Aké sú kompetenčné a majetkovi vztU, 
medzi OPUSom a MK? 

- OPUS je štátny podnik, to znamená, le 
majiteľom je MK SR. Vzájomný vzťah je re
gulovaný novelizovaným zákonom o štátnom 
podniku, ktorý vymedzuje práva minister· 
stva, obmedzené na kontrolu v ekonomickej 
oblasti, s možnosťou dircktfvncho zásahu 
v prípade závažných ekonomických prob~ 
mov. 

Uvažuje OPUS- vzhl'adom na problftlly • 
získavaním trhu - o spoluprécl s renOIIIOYI
nýml ftrmaml? 

- V tomto mcrc sme už podnikli urtid 
kroky, resp. ich podnikajú zahraničné firmy. 
V priebehu septembra nás navštívia ved6cl 
zástupcovia EMI a Polygrumu, teda špičko
vých svetových firiem, ktorým určite pôjde aj 
o spoluprácu v oblasti distribúcie, pripadne 
aj užšej kooperácie. Bude vecou MK. akou 
k takýmto projektom vyjadri. My, pravda, 
nečakáme so založenými rukami, ale pripra
vi mc svoje vlastné návrhy, ktoré budú sme
rovať k zachovaniu čo naj väčšej nmostatiiOio 
ti nMho podniku. Začintkom roka MK SR 
tuk ú to spoluprácu (išlo o vytvorenie akciovej 
spoločnosti s ruk tiskou firmou Musica - fir· 
mou predovšetkým distribučnou) nedoporu
čovalo. 

K známym problémom OPUSu patri tJ 
otázka vydavatel'ských a autorských priv ... 

- OPUS v minulosti trestuhodne zanedbll 
svoje právne oddelenie. Všetky otázky s 1111 
spojené začíname objavovať u rie!iť tera 



. -

· - . - v · . - · ·· -;; / · - . _ . . _ · -· .;; /- - . _ _ . . r / - . _ . . _ ·- .;; /-
.... - · - · - - ... - · - · - .l"" """' --· - · - ' ~ .. - · ' - · ----~ ......... ~ - ...... .- _.,....-..-.~v"-'-'~ ~ ........ ---- ,.. .--~v"-'"-~ --.-....- "--~\..,.,;./"~~ ..... .-..~ 

v spolupráci s Dr. O. llllkom. tajomníkom 
IFPI. Bol to jeden zo základných nedostal· 
kov vydavateľstva. 

Aký je rozsah produkcie OPUSu ročne? 
- Ide o 90- 100 titulov zvukových nosičov, 

s možnosťou kolfsanio smerom dole až po 70. 
V oblasti kníh a hudobnín je kollsanie tiež 
značné- pohybuje sa medzi IO - 40 titulmi. 

Budete v budúcnosti tieto objemy zvylovat' 
alebo znliovat'? 

- Predpokladám, žo-dOjde k zníženiu pro
dukcie. Súčasne sa však chceme so Supra
phonom (ktorého nový riaditeľ pán Cejka má. 
mimochodom, mimoriadne pochopenie pre 
naše problémy a ochotu pomOcť, takže vzťa
hy oboch podnikov, v minulosit značne nedO· 
vcrčivé, sa zásadne zmenili k lepšiemu) do
hodnúť na koordinácii pri vydávaní hudob
nín. najmä v oblasti pedagogiky. Už v sep
tembri dôjde ku konkrétnym dohovorom. 
Vo sfére zvukových riosičov bude rozsah pro
dukcie zložitejší a vyžiada si vera pružnosti 
a dobrého odhadu. 

Ponuka na nalom trhu je vefml biedna. 
Uvaiujete o dovoze zahraničnej produkcie do 
vlastnej obchodnej siete? 

- Isteže, o dovoz máme záujem, ale zatiaľ ho 
môžeme realizovať výlučne prostredníctvom 
Slovanu. Verím však, že aj tu naša spoluprá
ca bude dobrá. Dovoz bude dôležitý aj preto , 
že výroba licenčnej nahrávky je časovo rov
nako náročná ako výroba novej nahrávky. A 
boli by sme schopní doviesť aj podstatne čer
stvejšiu produkciu v každej oblasti. Rovnako 
dôležitá je aj otázka dovozu hudobnín . keď
že u nás úplne absentuje základná literatú
ra. Skúsil som - ako huslista - kalváriu s ob
starávaním nOt, ktorá sn zavše skončila v 
Gyôri. Aj v tejto sfére možno vyvinúť efektnú 
spoluprácu ponukou našich, pre ostatný svet 
zaujímavých hudobnín . Popri úspešnej za
hranično-obchodnej činnosti , ale aj po kon
vertibilite našej meny. bude možné tento 
problém riešiť- nákupom. 

Jedným z vefkých probl~mov OPUSu só 
skladov~ ~soby. Laikovi sa zdé, ie só Fahko 
vyrldlteľn~: prosto vyhodiť tovar na pulty, 
hoci za znfienú cenu ... 

-Naše obchodné oddelenie tento problém 
už intenzívne rieši a som zvedavý na efekt , 
t. j. na efekt znižovania zásob, menej nn 
efekt ekonomický. Najväčšie 'skladové záso
by máme v oblasti populárnej hudby. Vo sfc!
rc vážnej hudby tento problém nie je natoľko 
ožehavý, nakoľko tu ide o tovar pomaly 
obratový, nie nárazový. Problémom je skOr 
fakt , že tieto zásoby sú na čiernych platniach, 
ktorých čas sa už naplnil v prospech CD a mg 
kaziet. Skladové zásoby v oblasti kníh a nOt 
sú veľmi nízke - objemovo i finančne. 

Srotovalo sa ... 
- Srotovuli sa aj čierne platne i knihy a no

ty, a to veľmi podivne. Bolo nám do plaču, 
keď sme zistili, čo, koľko a ako sa to robilo. 

OPUS mé dobre vyatavanó obchodnó siet' 
zvukových nosičov. Nejestvuje vlak ani jedl· 
né normélna predajňa hudobnfn na Sioven· 
sku. Hodláte v tomto smere niečo podniknúť? 

- V súčasnosti číha na obchodnú sieť (nie
len OPUSu) nebezpečenstvo rozpadu a sna· 
hy o privatizáciu, pričom súkromný maj iteľ si 
spočiatku určite bude vyberať tovar, ktorý 
ľahko predá. T.j. mOže dOjsť k zníženiu di
stribúcie. Našou snahou je ale zachovať ob· 
chodnú sieť v čo najširšom rozsahu s lepším 
zásobovaním tovarom, informáciami, s mož
nosťou spätnej vlizby na základe požiadaviek 
trhu. Som presvedčený, že aj po vzniku špe
cializovaných predajní s hudobninami sa po 
krátkom čase nebudeme musieť obávať o ich 
rentabilitu. Videl som, aký veľký okruh zá· 
kazníkov majú takéto predajne v Budapešti. 
vo Viedni , Londýne ... 

Na zéver zhrilme: čo ste za krátke obdobie 
svojho .,Ufovanla" ui 1tlhll vykonať? 

- Na prvý pohľad možno málo viditefného. 
Kým sa však veci nepohnú v \eg\s\atlve, präv· 
nej i ekonomickej, možno zmeny aj u nás iba 
pripravovať, navrhovať varianty vzhľadom na 
možné varianty v budúcej legislatíve. To, 
pravda, mOže mať za následok klesanie dôve
ry vo vedenie podniku . Treba však mať na 
zreteli , že l iknavosť vlády sa prenáša nielen 
na OPUS ... Ale: stihol som sa oboznámiť 
s problematikou vedenia podniku, najmä 
s otázkami ekonomickými a obchodnými. 
Práve dokončujeme rekonštrukciu obchod
ného úseku , do ktorého bude začlenené aj 
novo sa formujúce právne oddelenie. Do 
konca augustu predložíme novú štruktúru 
podniku tak, že jednotlivé oblasti by mali byť 
samostatne ekonomicky sledovateľné. V pd· 
padc pasívu sa dá potom rýchlo urobiť nápr[l
va a celková efektivita podniku stráca vý
znam. Dotvárame aj systém priamej väzby 
medzi pracovníkmi a ich výkonmi. 
Koľko zamestnancov mé OPUS v sóčasnos· 

tt? 
- Spolu 275. Na umeleckom úseku 50 (re

daktori, technici), na ekonomickom cca 90, 
na obchodnom cca 120 - 130 (z toho cca 90 
predavačov) . Tento celkový počet však bude 
značne znížený. 

Kedy mé byť· rekonltrukcla podniku ukon· 
t'ené? 

-Najneskôr do l. októbra musí byť reali
zovaná nová štruktúra ako aj nová koncepcia 
edičnej či nnosti. Pripravila: A. Rajterové 

l Pozdrav Romanovi Bergerovi k ·životnému ju il u 

Snfmka R. Pola 

Rada Slovenskej hudobnej únie na 
svojom poslednom zasadaní 15. júla 
1990 spomenula sl na Tvoje bUilace sa 
60. ilvotn~ jubileum a poverila ma, aby 
som k tejto vzácnej prfieiitostl TI napí· 
sal blahop~ný Ust. Rád tak robím l 
vzhľadom na nde dlho~n~ priateľ· 
stvo, z ktoriho vyplýva aj poznanie Tv~ 
Jej ~lnnostl, skladateľsk~ho diela, Tvoj
ho ·myslenia a nekompromisných po
stojov, ktori zanechali hlbokú stopu v 
naiom hudobnom a vôbec: kultúrnom 
iivote. Tvoja osobnosť lntearovala d~ 
slaľ mnoho tvorivých aktivít, dôverne 
poznajúc sf~ry lnltrumen"'neho um~ 
nla (úm sl za~ínal ako absolvent kla
vírnej hry), kompozície, kde sl vytvoril 
orlalnélne, neopakovateľn~ diela, pe
daaoalk)t (ú~lnkovanle na ~t. konzer
v,tórlu), hudobno-estetických pBc (tle 
stimulovalo Tvoje pôsobenie na hudob
nom ústave Akadémie vied), hlbok~ 
ltúdlum llrok~ho zéberu s ťaiiskom na 
ftlozoftck~ a etick~ poznanie probl~ 
mov naiej súčasnosti. Bol sl pri otvúa
ní nových stránok nalej hudobnej tvor
by v kompozl~nom avanprdnom hnutí 
60-tych rokov, pri vzniku elektroakus
tických smerovaní, orlalnélne sl pri· 
spel i do oblasti filmovej hudby. Vysoko 
treba oceniť Tvoju aktivitu v bývalom 
.lSS v rokoch obrodných snaiení, 
vrchollaclch v roku 1968, kedy sl bol 
spoluautorom rehablllta~nej spBvy, 
dodnes inlplratíme pôsobiacej. Po sv~ 
jom "zbavení ~lenstva" (vyhodenO v 
.lSS ostal sl nekompf9mlsným oponen· 
tom "normalizácie" a vyulíval sl vletky 
dostupn~ prfieiltostl k prejaveniu svo
jich núorov (aezastuplteľn' je v tomto 
smere Iniciatíva. vytvorenia nlizorovej 
tribúny na pôde pravidelných semln'
rov v Matematickom ústave). Význam· . 
ne sl sa anpioval PQ revolúcii pri for
movaní dlho· umeleek~ho lkolstva 
ltúdlou Nein' revolúcia .... hudba, vy
pracovanou pre ministerstvo lkolstvL 

Je ťaik~ v jednom liste spomenúť 
vletky Tvoje úsluhy o rozvoj nalej hu· 
dobnej kultúry, ktor~ podľa mojej 
mienky presahujú mnee Iba nalej kra· 
jlny, pokúsil som sa aspoň o esenclélne 
vymenovanie hlamých bodov. Dovoľ, 
aby som TI tlmcK!ll uznanie a úprlmn~ 
blahoielanle Rady Slovenskej hudob
nej únie ako l vedenia Spolku sloven· 
ských skladatel'ov a svoje najúprlmnej· 
Ile prianie neoc:hab--.lúclch tvorivých 
sn do cl'allích rokov. 

ILJA ZELJENKA 

Opis písa·nia vinša 
k jubileu pr.-iateľa 

Prvý pocit, ktorý som mal po skonče
ní telefonátu z redakcie Hudobného ži-

vota -že mám napísať pár slov priateľ o· 
vi pri prfležitosti jeho životného jubilea 
-bol veľmi pozitívny, až radostný: 

Romana Bergera poznám vyJe tridsať 
rokov. Zdá sa mi, te ho dosť dobre 
poznám, a, prirodzene, rád by som 
mu pri takejto prfletitosti vyslovil tie 
najlep!ie telania. 

Potom som prišiel do rozpakov: Pre
tože ho dosť dobre poznám, viem, aké 
má nároky na to, čo sa povie ... 

Keby som mu napr. zaželal dobré zdra· 
vie a trošku by som sa o tom rozpísal -
mohol by si myslieť , že ma nič nenapa· 
dá, alebo, že som si mohol vymyslieť 
niečo duchovnejšieho .. . (Samozrejme, 
zdravie v našom veku je dôležité, ale 
ako téma je to banálne ... ) 

Povedali, že text by mal mať jednu
nanajvýš dve strany: to sa vlastne nedá 
začať žiadna .,vážna téma" . 

Vlastne - aj vážna téma by asi nebola 
najvhodnejšia. Mohli by si myslieť (nie 
jubilant, ale inf) , že využívam túto prf· 
ležitosť na to, aby som sa vyťahoval. Na· 
miesto toho, aby som vypočítaval , čo 
všetko dokázal urobiť on, rozpriadal by 
som ja (svoje) podivné úvahy alebo teó· 
rie ... Samozrejme, mohol by som nad
viazať aj na také témy, ktoré sme spolu 
rozoberali (to egoistické tušenie v poza· 
df však stále cítim). 

Co by sa vlastne dalo povedať o jeho 
práci? 

Zasahuje do toľkých oblasti hudob· 
ných činnosti (napr. interpretácia, 
kompozicia, teória, hud. pedagogi· 
ka), te nemótem ani pomýiľať na to, 
aby som sa pokúial hodnotiť výsled· 
ky, ktoré dosiahol. Mohol by som 
snáď povedať, te v oblasti teórie -
ktorá mi je z jeho činnosti najbliUia 
"polotil na pracovný stól" témy zd
sadného významu. Ich spoločným 
menovateľom -a v tom je podla mfla 
ich veľký význám -je potiadavka na 
prepojenie vel:iy a teórie s· procesom 
zu!ľachťovania človeka a spoločnos· 
ti. 

Keď si v pamäti vybavujem niektoré 
štúdie (mnohé poznám dosť dôverne eš
te z procesu ich písania), zdá sa mi, že 
by som sa o nich mohol vyjadriť oveľa 
krajšie, ale nejde tol Totálna nemohúc· 
nosťl Akákorvek formulácia ma napad· 
ne, zdá sa mi, že v súvislosti so životným 
jubileom priatera je krajne nevhodná. 
Zamietam jednu za druhou. Na každej 
nachádzam to fk o nedostatkov, že mi 
prichodia ako karikatúra pôvodných 
myšlienok. 

Je to zvláštne: keď sa pri takýchto 
prfležitostiach osobne strenem s blfz. 
kym človekom - stačí malé (celkom ma· 
ličké) gesto a vyjadrí sa nfm vera zloži· 
tých a hlbokých informácií. Zisťujem, 
že keď sa to isté gesto snažím vypovedať 
slovom - stráca svoju primeranosť. 

S vcdom1m týchto rozporov a nedos-
tatkov: 

Drahý mój priateľ! Vin!ujem Ti dob· 
ré zdravie, schopnosť koncentrovať 
sa na prácu v !/rokom okruhu Tvo· 
jich aktivit. te/dm Ti silu na preko
návanie prekdtok a prajem Ti, aby sa 
idedly, o ktoré sa celou svojou čin· 
nosťou zasadzuje!, začali za Tvojho 
t ivota nielen presadzovať v praxi, ale 
aby sa v pozitivnej orientdcii vývoja 
ľudskej osobnosti dostali na nezvrat· 
nú cestu. 

IVAN MACÁK 

1\llatematik v duši 

Zoznémll nés hudobný skladater a 
matematik Miro Bézllk, s ktorým som sa 
vtedy, pred 20 rokmi, strebival pravldel· 
ne na matematických semlnéroch. Po 

jednej neveselej diskusii , na aké bolo v 
tom čase dosť podnetov, chcel som Mira 
aj seba povzbudiť slovami z Lutherovej 
hymny: Ptijde·ll na zmatek čest, ·hrdlo, 
statek, nechť sobé maji, nic tlm neziska· 
jL. Miro ml na to po chvili povedal: 
Musim ťa zoznémlť s Romanom Berge· 
rom. 

Roky som potom mohol sledovať Ro· 
mana zbUzka a často s nim komunlko· 
vať. Úprimne ma udivovalo jeho llroké 
vzdelanie l spôsob myslenia. Na tom by 
nebolo nič zvléltne, te mllovnik hudby 
obdivuje hudobného profeslonéla. Lente 
ja mém na mysli Romanovo vzdelanie v 
exaktných dlsclpUnach, ako aj schop· 
nosf abstraktného pohľadu na problé· 
my, akú ziska profesionál - matematik • 
obyčajne po rokoch lpeclallzovanej pra· 
xe. Roman hradá. S obrovsky ilrokým 
zéberom. A h(bka pochopenia, k akej sa 
dokézal prepracovať napr. v matemati· 
ke, svedči o jeho postoji k tvorbe. l k ti· 
votu, ktor~ho je ona zmyslom. Takému 
človeku nemôtem neveriť. 

Roky 'sme spoločne oraanlzovall semi· 
nére Matematika a hudba. Pre mňa bolo 
dostatočne slinou motiváciou l satlsfak· 
clou ut aj samotné stretnutie tvorivých 
osobnosti z predsa len odrahlej§fch sfér 
zéujmu (aspoň podra dnes prevlédajú· 
clch zvyklosti), ako aj zétltok takpove· · 
dlac umelecký z referétov a diskusii. Ak 
tu niekto déval koncepciu, bol to Ro· 
.man. A zase nielen smerom k hudobni
kom a umenovedcom, ale aj k matematl· 
kom a prirodovedcom. Pritom vlak jedl· 
nú výhradu k pozvénkam, ktoré som 
rozosielal, méval vtedy, ked' jeho meno 1 

bolo podpisané nad mojim. 
Totlt vzdelanie je veru vec. l múd

rosť. Ale ut len také vlastnost' ako 
skromnosť je viac. Prajnosť a nevypoči· 
tavosf. Otvorenosť a srdce na dlani. Vy
vétenosť rozumu a citu. Tolerantnosť a 
zésadovosť. 

Ked' som mu na poslednom vianoč· 
nom pozdrave pripisal, te sa vraciam do 
Bratislavy, hned' ml zatelefonoval: bý· 
vať budel u nés. Preto, pri prfletltosti 
jeho lesť desiatky, prajem mu zdravie a • 
spokojnosť nielen v záujme slovenskej 
kultúry, ale aj z hradiska svojho vlastné
ho, z hradiska 'toho1 čo Roman Berger 
znamené v mojej précl a v mojom tlvo· 
te. A som presvedčený, te takých ako ja, 
teda takých, čo ho potrebujú a od neho 
elte vera očakávajú, takých nés je-veľa. 

BELOSLAV RIECAN 

Roman Berger 
je muž činu a muž ducha 

Kdykoli slyJ(m jeho hudbu, v(m, te 
tak by se ml/o komponoval. A kdykoli 
čt u jeho formulace, vi 'fi, te tak by se ml· 
lo uml t mys/et. 

Tolik ruzného ml u nlho napadd: do· 
brodrutstvf a odpovldnost, velkorysost 
a exaktnost, svldomitost i odvaha. Prot 
se v!ak pokou!et vyjmenovávat,· ona im· 
pozantnf osobnost jménem Roman Ber
ger neni pfece nijaký úhrn ti soutet. 

Ml/ jsem radost, kdyt dostal Herdero
vu cen14. Ale tvurtl osobnost je stejnl 
vtdycky vfc, net dokáte obsáhnout ja· 
kékoli ocenlnl, i to nejčestnlj!i. 
' Patfl k nej/ep!im, nejryzej!fm pfáte· 
/um, jaké jsem v tivotl ml/. Kdyt se na
Ie dva ndrody ha!teff o pomlčku, vzpo· 
menu si na pfdte/e mezi bratislavskými 
kolegy a fikám, te kdyby katdý myslel 
na toho konkrétniho človlka, kterého 
má na té druhé stranl, snad by ani neby
lo motné nljaké problémy mit. 

'Mutové jako Roman Berger jsou pro 
kulturu nepostradatelni; jejich myslitel
stvi i schopnost umlleckého tinu jsou 
krevnfm oblhem ku/tury. 

Sedesdtka? Muf ji musi unést,· a pro 
duch (l vlk pfece neexistuje vu bec. 

JAN KLUSAK 



Masarykova univerzita 
a Leoš Janáček 

A. J. RYCHLíK 

Pri prfležitosti 140. výročia narodenia 
prvého prezidenta ČSR T. G . Masaryka bol 
vrátený pôvodný názov brnenskej univerzite , 
založenej zákonom z 28. januára 1910. Leoš 
Janáček sa do jej histórie vpísal o desať ro
kov neskOr v roku 1928, kedy 9. júna sa ko
nala slávnosť kladenia základného kameňa 
prvej budovy Masarykovej univerzity- práv
nickej fakulty zn účast i .T. G. Masaryka. Po 
uvftacom prejave rektoťa Jaroslava Kallaba 
predniesla brnenská bese"da slávnostnú kan· 
tátu, ktorú nn slová Antónfna Trýba zložil 
a univerzite venoval Leoš Janáček . 

"Moudrosti chrám když lldská ruka stavf, 
ze srdce trysknf k nebi vfry vzdech; 
v posvátném ohni pouta temnot tav{ 
duch lidský vznesen v božích oblastech." 
To je prvý odstavec slávnostnej básne, 

ktorá vyšla i v Ročenke MU. (Janáčkov ru
kopis a notový záznam prvej strany zboru je 
na priloženej reprodukcii.) 

Treba povedať, že univerzita si veľmi sko· 
ro zfskala všestranné uznanie ako prvoradá 
vedecká inštitúcia a nepostrádatefná podpo· 
rovateľka všetkého kultúrneho diania. Moh· 
la preto plným právom siahnuC po pradávnej 
obyčaji a práve každej vysokej školy univer
zitného smeru - k udeľovaniu čestného 
doktorátu vynikajúcim činiteľom vedeckého 
či kultúrneho rozmachu ČSR. Najaktfvnejšia 
spomedzi fakúlt MU bola fakulta filozofická, 
na ktorej sa dostalo tejto významnej pocty 
Osmim umelcom či učencom . Prvým dokto
rom filozofie Masarykovej univerzity sa stal 
Majster če kej hudby - Leoš Janáček . Bol 
slávnostne promovaný pred 65 rokmi na filo
zofickej fakulte za prftomnosti celého akade
mického zboru a početných hostf . 

Dekan filozofickej fakulty Arne Novák 
predstavil v precftenom prejave Leoša Janáč
ka, v ktorom vyzdvihol Škladatefove mimo
riadne zásluhy o národné vzdelanie a ocenil 
najmä skutočnost, že tvoril na pOde morav
skej, z ktorej sa aj zrodil a ktorej prostredie 
mu dalo najviac tvorivých podnetov v sklada
teľskej práci. A. Novák spomenul radostné 
oslavy Janáčkových sedemdesiatin v pred
chádzajúcom roku a povedal, že si univerzita 
vtedy uvedomila nutnosť prihlásiť sa k mužo
vi, ktorý ako umelec pracuje pre zem, ktorú 
sa i ona snažila pozdvihnúť na poli vedeckého 
bádania. Preto sa zbor fi lozofickej fakulty 
jednomyseľne rozhodol, aby sa práve L. Ja
náček stal jej prvým čestným doktorom. 

Slávnostný promočný akt vykonal po sú
hlase 'ektora E. B~báka profesor fi lozofickej 
fakulty Antonín Beer, ktorý prečftal pro
mačnú formulu tohto znenia (v preklade z la
tinčiny): 

.. Keď, doctorande clarissime, podľa mravu 
a zvyku , aby tf, ktor! sa zvlášť zaslúžili o vedy 
a umenie, boli ozdobenf akademickými dô
stojnosťami , profesorský zbor filozofickej fa
kulty Masarykovej univerzity menoval vás 
j ednomyseľným uznesením pre vaše zásluhy 
o našu hudbu a tým vO bec o vzdelanost ná§ho 
národa čestným doktorom filozofie , a keď 
uznesenie toto bolo schválené dekrétom mi
nistra školstva a národnej osvety, pristúpili 
ste na naše prianie a žiadost pred nás, aby 
sme vám verejne a slávnostne v tomto zhro

. maždenf túto hodnosť udelili , a to spôsobom, 
ktorý je starým a ctihodným zvykom univer
zft . 
Ďakujeme vám, že ste sa vy, ktorý ste ve

kom starec, duchom pravý junák, ochotne na 
naše prianie podriadili zvyklostiam mladých 
doktorandov. A tak ako oni sa predovšetkým 
zaväzujú sľubom, aj vás žiadame, aby ste 
nám predovšetkým sľúbili, že k našej univer
zite, s ktorou dnes vstupujete v čestný zvä
zok, budete prechovávať priateľské zmýšľa
nie a pokiaľ vám to bude možné, budete pod
porovať jej záujmy a po druhé, že budete po
kračovať vo svojej umeleckej dráhe, ktorá 
vám priniesla okrem iných pOet aj tento aka
demický grádus, ďalej, že ako doposiaľ bude· 
te venovať vaše sily povzneseniu svojej vlasti 
Moravy, ktorej ozdobou vás nazývajú a ko· 
nečne, že budete naďalej vzorom vytrvalosti, 
opravdivosti a usilovnej práce pre všetku 
mládež, ale najmä pre mladých akademic
kých občanov t~jto univerzity. Sľubujete 
a zaväzujete sa k tomu z plného presvedče
nia?" 

.. S vďakou berieme na vedomie váš sľub , 
ja riadne ustanovený promótor z titulu svoj
ho úradu vyhlasujem vás, Leoša Janáčka , za 
čestného doktora filozofie a na osvedčen ie 
tejto veci vám odovzdávam diplom overený 
u.niverzitnou pečaťou ." 

Celá slávnosť sa ukonči la štátnymi hymna
mi. 

Samozrejme, že pribývajúce roky si ube
rali daň z Janáčkovej neustálej tvorivej čin· 
nosti , Preto v roku 1927 napfsal Leoš Janá
ček svoju poslednú vOľu. Univerzita, na kto
rej bol slávnostne promovaný, sa postupne 
čoraz viac dostávala do čel a kultúrneho živo
ta a stala sn uznávanou kultúrnou inštitúciou 
-a to nielen v širokej verejnosti , ale aj v kru· 
hoch samotných umelcov. Zvláštnym spôso
bom to dosvedčil práve Leoš Janáček , ktorý 
nielen že venoval univerzite pri založen! 
prvej budovy právnickej fakulty jednu zo 
svoj ich vydarených skladieb, kantátu na Trý· 
bove slová, ale odkázal filozofickej fakulte 

·vo svojej závet! značné obnosy a hodnoty. 
Citujem body, ktoré sn nn to vzťahujú : 
.. 6) Svojej žene Zdenke odkazujem celé za
riadenie brnenského bytu (Kounicova 30), 
nech ho zachová, nby mohla byť moja pra
covňa i po jej smrti udržiavaná. Jej patr! 
poistné z úradníckeho spolku a úroky z 
50 000 Kč, t. j . z polovice peňazí , ktoré daru
jem filozofickej fakulte Masarykovej unive
zity v Brne. 
8) Filozofickej fakulte Masarykovej univerzi
ty odkazujem 100 000 Kč ; vyslovujem žela· 
nie, aby sa zriadil odbor pre výskum živej re
či. ·Preto jej odkazujem aj svoje zápisy, ktoré 
sa tohto týkajú. 
IO) Prosím filozofickú fakultu , aby vždy do
hliadala , či sa plnia požiadavky vyslovené 
v záveti. 
12) Výťažok (tantiémy) z mojich opier, 
okrem opery Káťa Kabanová, ako i časti za 
odpredaný alebo zapožičaný notový mate· 
riál, vyplat f počas života pani Zdenke Janáč· 
kovej Univerzitná edícia. Po jej smrti pri
padne toto filozofickej fakulte v Brne. 
13) Výťažok z ostatných prác skladateľových 
kdekoľvek vytlačených (Matice hudebnf, 
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Rukopla p~a"' L Jan,~ka predneaený pri prfielltoatl jeho promóele na mtn~bo 
doktora ftlozone Muarykm'ej unlvenlty v Dme. 

Univ. edfcia vo Viedni, Pazdfrek v Brne 
atď. ) pripadne pani Zdenke Janáčkovej, 
vyjmúc podiel za Zápisnfk zmizelého. Ten 
vyplatf firma Pazdfrkova pani Kamile Stôss
lovej. Po smrti oboch pripadne výťažok filo
zofickej fakulte v Brne. 
14) Výťažok z mojich literárnych prác pripa· 
dá tiež tejto fakulte. Pros fm ju, aby tieto prá
cc boli zozbierané a prípadne v jej starostil· 
vos ti vydané." 

Leoš Janáček sn na mnohých miestach svo
jej závete zmieňuje o filozofickej fakulte 
v Brne, ktorá mu tak prirástla k srdcu, že ne
váhal učiniť ju v podstate svoj fm generálnym 
dedičom, odhliadnuc od dočasných menších 

výnimiek. Keď Majster J a náček v roku 1928 
zomrel, ustanovila filozofická fakulta zv/Mt· 
nu komisiu, ktorá mulu prihliadnut a rozho
dovať, ako sn bude s J nnáčkovým odkazom 
zaobchádzať. Keďže si Janáček v dodatku 
k svojej závet i prial, aby úroky z darovanýcll 
100 000 Kč filozofickej fakulte išli na pro
spech jeho d lhoročnej vernej priateľke KJ. 
míle Stôsslovej, došlo nakoniec k dohode, te 
jej fakulta odstúpi čiastku 30 000 Kč a ona sa 
vzdá požiadaviek na spomfnané úroky z celej 
sumy. 

Komisia ďalej navrhla, aby z Janáčkovho 
daru l OO 000 Kč bol založený Fond Leota Ja· 
náčka , keďže podľa jej názoru nebolo mo!M 
ustanoviť odbor pre výskum živej reči , ktorý 
mal byť z tej to sumy subvencovaný. Tento 
fond mal podporovať vydávanie prác, zaobe
rajúcich sa živou rečou •• prevažne po stránke 
fonetickej . Štipendiá či podpory z tohto fon· 
du mali byť vyplatené v der' Janáčkovej pro
mócie za čestného doktora filozofickej falu!· 
ty. Z tantiém mal vzfsC Fond Leoša a Zdenky 
Janáčkových . Výnos z literárnych prác sa mal 
využfvaC na podporu vydávania Janáčkovýcb 
prác i prác o Janáčkovi . Výnos zo skladatel· 
ského diela bol predurčený na založenie 
a udržovanie Janáčkovho oddelenia súčasnej 
hudby pri hudobnovednom eminári filozo. 
fickej fakulty. Pre správu oboch fondov 
vzniklo trojčlenné kuratórium z členov filo
zofickej fakulty. 

K ušľachtilému odkazu Leoša Janáčka tre
ba poznamenať, že fi lozofická fakulta tentif. 
my z neznámych dôvodov nepoberá, i keď je 
tým v podstate značne ochudobr\ovant 
zvlášť v posledných desrrťročinch , keď sa Ja· 
náčkova hudba lnvfnovite §Iri po celom sve· 
te. 

V roku 1947 bola založená Jnnáčkova aka· 
démia múzických umeni (JAMU) - vysoU 
škola pre výchovu umeleckého dorastu 
v Brne , so zameran Im hudobným a dramatic
kým. Ustanovenie tejto školy bolo odsúhJa. 
sené vedenfm Masarykovej univerzity a rok 
potom tu bola vytvorená samostatná divade~ 
ná fakulta . 

Brno žije bohatým umeleckým životom. 
V divadle , ktoré v minulosti nieslo názov Na 
hradbách, bola po osloboden! v roku 1945 
otvorená vlastná sezónrr Janáčkovou operou 
Jej pastorkyňa a vzhľndom nn to, že Leol 
Janáček neprestal byť vzorom Mrrjstra, ktorý 
svojim svojráznym umenlm obohatil nielen 
Brno, ale preslávil nás na svetových ICf. 
nach, bolo Divadlo Nn hradbách v roku 1946 
premenovnné nn Janáčkovo divadlo. 

A keď Janáček odpovedal predpfsanou 
formulou: .. Spondeo ac polliceor" , povedal 
záverom: 

J~ rukopla a notovf zúnana pnej atraay zboru, uveden•ho pri ldadenf úldadn.ho 
kamela pnlmleke,J fakulty Muarylun'ej unlvenUy v Dme. (fm A. Trtb). 

Vidfme, že Brno, ani Masarykova univer· 
zita nn svoj ho veľkého tvorcu, čelného predo 
staviteľa modernej hudby, českého skladate
ľa, profesora , dr. h. c. Leoša Janáčka neza· 
búda. Dúfajme, že i v nových podmienka 
budú jeho diela obohacovať nielen nál ale 
i celý svetový hudobný život. Snfmky arddv autora 


