
[ 

l 

JAROSLAV MIHULE 

Mal to byť čl ánok o Bohuslavovi Ma rt iní•
že sa narodil 8. d,ccembra 1890 a celý svet si 
zákonite jeho sté jubileum pripomína. Pre to 
že to bol a je nie kto. Ale žijeme v dobe, keď 
sa naše národy svorne schád zajú radšej pri 
televíznych denníkoch než v ko ncertných sie
ňach a záko nite v takej dobe človeka neteší 
písať o to m, že si te nto skladateľ vybral pre 
svoj vstup do sveta miestnôstku na pavlači 
kostolnej veže v Poličke , zložil vyše štyristo 
skladie b atď., čo je všetko pravda, ale v tej to 
chvfli trošku nudné a učebnicové. A tak by 
som rád redakcii vyhovel - ale predsa som to 
uchopil aspoň kvô li sebe z úplne iného ko n
ca. 

Liberté, liberté chérie .. . 
Nadpis odstavca som si vypožičal z Marseil

laisy , hymny štátu, ktorý Bohuslava M artinu 
magicky priťahoval od detstva , až v ňom 
uviazo l takme r na dvadsať rokov ( 1923-
1940). A ko vieme, od roku 1938 sa domov už 
živý nevrátil. Slovom domov myslím Cesko
Siovensko , rovnako ako MartintL Zostával 
za hranicami Ccsko-Siovenska i po roku 
1945 . Mnoho ľud í už uvažovalo prečo , vráta
ne autora to hto článku . Málokoho napadlo , 
že vlastne do toho niko ho nič nic je - le nže 
ta kouto odpoveďou nikoho neuspokojíte , 
keď sa z objektu záujmu stane vec verejná. A 
z Martinu sa stala : o jeho ľúbostnom živote 
napísal Jifí Mucha dokonca celú knižku -
Podivuhodné lásky . Ak je prípustná takáto 
indiskrétnosť , treba poznamenať , že p ráve v 
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Co by som chcel demonštrovať na jedno m 

príklade. 

Malý príklad 
V roku 1970 som pripravoval pre jedno 

pražské nakladateľstvo výstavku na počesť 
Ma rtinu - 80. výročie. Tesne p red vern isá
žou. keď sa ešte v sále miestami pracovalo na 
posledných úpravách , prišiel zástupca vede
nia a všetko pochválil. Vytýkal iba to , že na 
čelnú stenu oproti vchodu sa nehodí citát , 

'i<torý je provokačný. Stálo tam: 
Svoboda myi/enf a svoboda projevu -
bez toho nemt7ie iádný uml /ec ani existo
val, ani tvoŕit . Kdyi mu vezmete tyto dvl 
podmínky, berete mu celý ti vot. 

Bohuslav Martim! 
Bola to naozaj provokácia , a le aj pravda a 

je to-ako s každou pravdou - pravda dodnes. 
Muž však trval na svojom. Citát musel zmiz
núť, písal sa ro k 1970. Náš rozhovor sledoval 

• výtva rník , kto rý vedľa nás čosi farbil. Potom 
sa zamiešal do spo ru ... Když tam te n citát ne
bude, tak tady končím ." 

Bol to brat známeho českého skladateľa , 
ktorý vtedy zak ladal nový zväz skladateľov. 
Schizofré nia v rodine. 

Riešen ie bolo prozaické : náš výtvarník 
vzal tabuľku s citáto m, zbalil svoje náradie , 
prehlásil. že mu peniaze za p rácu nemusia 
posielať, a orJišiel. 

Spomínal som na to tohto ro ku , keď sa v 
Pa riži ko nala medzinárodná konferencia o 
diele Martinu. Pripravovali sme tam tiež vý
stavu - pre radnicu šiesteho arrondissemen
tu , čiže la mairie du sixicme, ako sa tam ho
vori. Ten citát sme tam umiestnili na čelnom 
mieste - ako inak. Bol to pekný pocit. 

Vo svojej prvej opere- Voják a tanečnice 
- necháva Martinú spievať tri lampáše. Pýšia 
sa, že sú na svete najdôležitejšie, pretože bez 
lampáša sa nedajú robiť revolúcie . Bo lo prí
jemné pomyslenie, že v ro ku 1990 už nemám 
problé my s citátmi o slobode a že k to mu a ni 
nebo li po trebné lampáše, vďaka bo hu . 

Čo je to strata obtlanskej Identity 
Spomínajúc na Mníchov, napísal Martinú 

v ro ku 1945 slávnu pasáž vo svojich malých 
memoároch nazvaných 1938-1945: 

.. By/o to jako kdyby se t as zastavil. VIe mi
ze/o pod doty"Jcrm ruky, myi/enky nenai/y ni
kde ohlasu am podpory. Unikaly nikam do 
prázdna, jako by se otevŕela nljakft prázdno-

Snímka archh IIŽ ta. do nfi lidstvo by/o pŕitahováno. Posledn{ 

rokoch po skončení voj ny mal Martinú ďalší 
podobný dôvod zost ať tam , kde bo l: inú po 
divuhodnú lásku . 

Co nás je do to ho? Máte pravdu . 
Potom sa však objavil určitý motív zostať 

na Západe a to nespo rne taký, do kto rého 
nás už právom niečo je. Zasiahol to tiž nielen 
do súkromia' jedno tlivca, ale do vývoja čes
kej a slove nskej histórie na dobrých štyridsať 
rokov. Keď Martinu· vo Svajčiarsku zo mrel 
( 1959) , napísal jeho priateľ a mecenáš Paul 
Sa'cher: .,Aj p reto je to také smutné , že mu
sel žiť v exile . A le on sa domov nechce l vrá
tiť , pokiaľ bude jeho zem pod cudzou nadvlá
dou. " Unter Fremdherrschaft , stojí v nemec
kom origináli. Bolo to naozaj tak? M artinu 
písal vo svoj ich listoch domov inak: podobné 
prokladmatívne vyhlásenie u neho nejestvu
je, skôr naopak - zožieral sa túžbou po rod
no m kraj i. Niektorí ju počuj eme z Otvírání 
studáne k , zo Symfo nických fantázií , z Variá
cií na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo 
a k lavír . 

V jednej veci však mal Paul Sacher prav
du: Martinu potre boval k životu slobodu . 
Musel sa cítiť slobodným občanom slobodné
ho štátu , inej alte rnat ívy pre neho ne bo lo. 
Musím s poľutovaním povedať, že pre mno
hých z nás, ktorí sme p režívali svoje životy v 
dospelosti v Cesko-Siovensku medzi rokmi 
1948 až 1989, to bolo inak . Hľadali sme práve 
tie alternatívne riešenia . Vznikala paralelná 
polis , začali sme počítať so schizofréniou 
myslenia a správania. Slobodného myslenia a 
závislého existenčného správania . 

záblesky jakékoli nadlje se zdály být pohlce
ny towo propastf. Bezútelnost a marnost vie
ho konán f se vtfrala do vldomf. VIechno, co 
jsem po celý iivot sledoval, psa/, mysli/, se 
zdá/o být bezpŕedmltné. Jako kdyi na terné 
tabuli smaiete kŕfdu a zU.rtane jen ta terná 
plocha a nic na n f a nic, co by stálo za napsa
nf. 

A le, jiná hodnota se nynf jasné pŕedstavila, 
o n f i jsme dŕfvl málo pŕemý!leli, jii jsme po
vaiovali za danou, ale jej fi cenu jsme pot ina
li ch á pat nynf, kdyi jsme ji ztráceli: pocit svo
body. 

Liberté. 
Teď jsme mohli poznat, fe to nenf daná 

hodnota, nýbri ie musf být dobyta. Osobné 
jsem za svou vo/nos/ vidy platil. Ale to by/a 
moje malá, soukromá svoboda. Ot nynf I/o, 
byl svobodný duch, svobodné lidstvf ... " 

Martinu prežil stratu občianskej identity 
d vakrát a mohol sa pýšiť aj tým , že aj jeho 
hudba bola v jeho vlasti na čiernej listine 
dvakrát - počas voj ny v rokoch štyridsiatych 
a počas ďalšej to talitnej vlády v rokoch päť
desiatych. V roku 1950 slávil svoje jubileum 
v cudzine a písal do mov: "Osud mne postavil 
na tuto cestLI, a jak jsem pochopil, jakou od
povldnost na mne poloiil, tak i pŕes Iedesát
ku budu dl/at, co mohu a jak nejlépe to mo
hu." Možno , že tu naznačuje zodpovednosť 
slobodné ho človeka , ktorý odmie ta establish
ment , tichú dohodu s mocou . Hlboko sa ho 
dotkla tragická smrť Jana Masaryka , s kto
rým sa priatelil od svojho pobytu vo Francúz
sku ; za poslednou ta ktovou čiarou rukopis-

J 
nej partitúry tretieho klavírneho koncertu 
(1948) je napísané : .. New York, Marc/1 IO, 
1948 - Jan Masaryk 's death" . 

V tej dobe sa nad ním v Prahe zavrela vo
da. Nad lho sa stal výstražným prikladom 
.. formalistického" skladateľa. ktorý sa .. v 
Amerike, zemi najčiernejšcj reakcie , cíti ako 
ryba vo vode". aby sme parafrázovali slová 
jedného z vteda jších kritikov. Ale ešte v ro
ku 196 1 sa udi al pozoruhodný prípad česko
slovenských kultúrnych vzťahov na tému 
Mart inu. 

Životopisec Bo huslava Martinú - Miloš 
Safránek- vtedy napísal informatívny článok 
pre Slovenskú hudbu, stať celkom nevinnú 
a hľa! .. Je aj neudržateľné," ozval sa okamži
te h las strážcu ideologickej čistoty z Prahy 
vtedajšieho šéfredaktora Hudebn(ch rozhle
du (HR XIV , 1961, č. 6, s. 238) - .. aby sa 
ideologicky rozchádzali napríklad oba zväzo
vé časopisy, Hudební rozhledy a Slovenská 
hudba v takých vážnych o tázkach , ako sú re
cenzie zahraničných , prevažne západných 
publikácií , zásadne hodno tiacich pohľady na 
najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej 
hudby a pod. Také veci, ako je napriklad cel
kový obraz rub riky zahraničných recenzií 
Slovenskej hudby, a to už od samotného po
čiatku vychádzania časopisu , alebo článok 

M. Safránka o Bohuslavovl Martinu v decem
brovom čls le minulého rocnlka, nás nemôžu 
neznepokojovať" (podčiarkol J . M.) . 

Všimnite si, aké mali niektori Česi vyvinu
té cítenie pre fede ralizovaný štát už počiat
ko m šesťdesiatych rokov! Znepokojovali ich 
slovenské recenzie ,.prevažne západných pu
blikácií", odlišné od českých , znepokojujú
cim znamením bo li .. také veci ako" článok o 
Ma rtinu , čiernej ovci, kto rá predsa mala byť 
navždy exkomunikovaná z našej kultúry . Z 
českej alebo česko-slovenskej? 

Martinu a Slovensko 
Prirodzene , že československej, povedané 

slovníko m doby Bohuslava Martinu. Mys
lím , že vec mala dvojaký koreň . Jeden von
kajší, toľkokrát kritizovaný: tzv . čechoslova
kizmus. Podľa neho žili v Československu v 
roku 1921 Cechoslováci a bolo ich 8 762 285. 
Jedným z nich bol tridsaťročný Martinú , po
vedzme ten 8 762 285-ty a dnešný tridsaťročný 
Slovák nad tým krúti hlavou , čo to bolo za 
zvláštnu národnosť, tí Cechoslováci. Vysvet
le nie však nie je až tak zložité: v tabuľke z 

ktorej opisujem svoje čís la , sa môžete dočí
tať, že Slovákov napočítali 3 000 829, lenže 
Nemcov, v ktorých obkľúčen í sa mladý štát 
nachádzal, bolo 3 123 290! Záhada a začína 
vysvetľovať; mladá republtka nechcela uvá
dzať v štatistickej ročenke hneď na druhom 
mieste národnosť ne meckú , o ktorej názov 
štátu z historických dôvodov nechcel nič ho
voriť. že to bola pštrosia politika , ukázal pád 
štátu a jeho vnútorné národnostné konflikty 
v tridsiatych rokoch . · . 

Lenže česká kultúra sa hlásila k organické
mu pocitu jednoty so Slovensko m aj z dôvo
dov celko m iných, platných dodnes. Martinú 
nech tu je elementárnym príkladom . 

Rovnako ako jeho učiteľ Josef Suk či ďalší 
Dvofákov žiak Vítc!zslav Novák a celé gene
rácie českých umelcov Martinu miloval Slo
vensko . Dôverne poznal jeho kultúru, jazyk, 
zvyky, mentalitu . V roku 1920 sem šiel s tu
ristickou výpravou a na pohľadnici rodičom z 
Bratislavy píše: 

., Výpravu chytili js me v Brnl , je jich asi tŕi 
sta ktiSL!, mys/fm, ie jim brzy up/áchneme"; v 
ďalšej pošte datovanej 21. júla 1920 sa dočí
tame : ,,Je zde bájetnl krásni. Mnoho z'ná
mých z Prahy. Na tom kopci jsem byl vtera 
(pohľadnica reprodukuje pohľad na Vysoké 
Tatry - Po pradské Pleso z Ostrvy - J . M .). 
Vnes jedem jif z hor do vesnice. V f mám p fs
nitky. Bohuš." 

Už mám písničky? ' 
Áno. Päťdesiat rokov potom sa ich ujalo 

vydavateľstvo Panton: Nové slo venské písnc!. 

Dokončenie na str. 2 
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Hudobné 
. kalendáriu"' 

l • l l l l l l l l l l l l l l l l 
2. 12. 1950 tomrel Dlnu l.lpaUi, rumunský 

khnirhta, \kladater a pedagóg 
(nur. \a 19. 3. 1917) - 40. l)Točie 

4. 12. 1%0 tom rei \\alter Goehr, anKifck}· 
'>kladatel" a dirigent (nar. sa 
ZS. 5. 1903) -.lO. l}Točie 

S. 12. 1870 narodil ~~~ \'ítčtsla' Novák, če~ 
kj' o;kladater- 120.,-jročie 

5. 12. 1940 tom rei Jan Kubelík., českj· skla
dule!' u hu\li\ta - SO. \)Točie· 

S. 12. 1925 narodil \a Ma!>slmo Pradella, 
talian\k~ skladatel. huslista a 
dirigent- 65. \)ročie 

6. 12 1920 10m rei Karel 1\maŕm ic, česk} 
dirigent a \kladatel, (nar. ~ 
9. 12. 1862) - 70. \iTočie 

6. 12. 1920 narodil sa Da,id \\arren "Da
,c~ Brubeck., americkj jll1ZO\) 
kla,iri\ta- 70. \iTočie 

6. 12. 1885 narodil "" Birge~ Sjoberg, Š\éd
-.k~ básnik a skladatel' (tomrcl 
JO. 4. 1929)- lOS. \}ročic 

7. 12. 19~0 tomrclu Clara lla\kilo,á, ru
mun\ká kla,iristka, dlhoročná 
kuncertná partnerka f:neo,ca, 
\ \ayca a Casulsu (nar. su 7. l. 
1895) -JO. 'iročie 

7. 12. 1900 narodil \a Stčpan l'imofeje' ič 
"ijagu, ru!>l!.) -.kladater a peda
góg, pmaiman} 1.a jedného 1 

najlcp\ích interprctm diel Mo
tartu- 90. '\Točie 

8. 12. 1890 narodil \a ·Bohu'>la\ Martinu, 
če'>ki '>kladatcl' (1omrcl 28. 8. 
1959)- 100. ''ročic 

8. 12. 1865 narodil \a Jean ~ibeUu'>, fínsk} 
\kladutcl. 1akladatcl fínskej 
národnej hudb) (tomrcl 20. 9. 
11J57)- 125. ')ročie 

8. 12. 190S narodil sa 1-.rnst Hermann 
\le~ cr, nemeck} !tkladater a hu
dobnj teoretik, \pecializ.qúci sa 
na ubla\1 baroko\ ej hudb) - 85. 
\}Toéic 

9. 12. IH85 narodila sa C.rctc Wlesenthalo
'a, tnúma rakúska tanečnica -
105. \')ročic 

9. 12. 1915 f.li\abcth Sch"art.kopf, ne
mt.'Cká operná '>Pe, áčka, \)nika
jtica koloratúrna \opranistka -
75. \}Točie 

15. 12. 1905 narodil sa 1-crenc 1-arkas, ma
d ar\kj '>kladatcf a pedagóg -
85. \)ročie 

15. 12. 18S5 narodil 'in Jo\ef Klička, če..ki 
orgunm) 'irtuót (tomrcl 27. 3. 
19.17) - US. \)ročic 

16. 12. 1770 narodil \U Ludnig \8n Beetho
\Cn, nemeck} \kladutcf (tomrcl 
2(,, J. 1827) - 220. \)ročie 

16. 12. 1940 tom rei \\ illiam Wallacc, škót
'>k} '>kladatcl a '>piso~utcľ (nar. 
\8 J. 7. 1860)- SO. \)ročie 

19. 12. 1915 llllrodila '>a Edith Piaf. francúz
'ika i;ansonlérku (wmrcla ll. IO. 
19(,J) - 7S. \)roč ic 

20. 12. 19JO narodila .. a Valentina Kamcnf
kll\á, čc\ká kla,iri!>tka a kla,·ír
na pcdugogičku- 60. \)ročie 

21. 12. J8SO nnrodil ~~~ Zdcnék f'ibich, česk)· 

\kladatel' (tomrcl 15. IO. 1900) -
140. \)roéie 

21. 12. 1890 tom rei "iiel'> \\ llhclm Gade. 
dún\k~ \kladater (nar. sa 22. 2. 
1817) 100. 'jročie 

U. 12. 1930 tomrel 0'>kar 'edbal, český 
\kladatcl' a dirigent, pô'>obi8ci' 
Urati\la'c (nar. !>ll 26 •• l. 1874) -
60. \)ročie 

26. 12. 1920 narodil \U \luuricc Gendron, 
franclit'>k} 'lolončclhta a peda
góg- 70. \)ročic 

28. 12. 1905 narodil sa bulllincs, americký 
jaoo\) khn irhta - 85. \') ročic 

31. 12. 1950 1om rei (barle., Kocchlln, fran
CÚI\k~ skladatcl', teoretik a or
ganitator hudobného íhota 
(nar. \U 27. ll. 1867) - 40. v)Točie 

e Dňa 19. ll. sa stretli na pôde SHS pán 
Miku lá! JcUnek, predstaviteľ FSTA (Europ
skeho združenia učiteľov hry na sláčlkol-ých 
nástrojoch) a pánl Ján Albrecht, Alojz St uš
ka a Ivan Parfk, aby prerokovali možnosti 
\')'tvorenia podobného združenia u nás. SHS 
vyvinie lniciatfvu pre l'ZIIik takého združe
nia s celoslovenskou pôsobnosťou a v nadväz
nosti - ak sa takéto združenie ukáže života
schopným - ~ so zapojením do medzinárod
nej organizácie. Pán JeUnek pri tejto príle
žitosti prejavil ochotu spolupracovať s Hu
dobnou fakultou V~MU. -np-

INFORMATÓRIUM SHS 
Vážení priatelia . 

posledné informatórium prinieslo rozhovor s predsedom Pe
dagogickej sekcie SHS Jurajom Hatríkom. To dnešné bude fo r 
mou, a ako sa ukázalo aj obsahom veľmi podobné. Situácia je 
vážna . .Potvrdili to aj slová prof. Ivana Paríka. predsedu Sloven
skej hudobnej mládek 

.. Tohto roku sa opätovne kona lo jedno zo stretnuti zástupco~ 
klubov Hudobnej mládeže SR. Tentokrát to bolo trochu netra
dičné, nakol'ko sme zvolil i - majúc takéto možnosti - za miesto 
stretnutia Vysoké Tmry. O tom, čo na tomto stretnutí malo byť, 
a aj bolo, hovorilo už jedno z našich informatórií. Ja by som sa 
v tej to chvili ani tak nezaobera l komentovaním toho, aké kon
certy boli , či aké podujatia sme pre našich mladých priateľóv 
pripravili. Skôr by som sa na tomto mieste poďakoval ešte raz 
účinkuj(lcim. z ktorých profesor Jurkovič a pani Gáfforová sú 
dávnymi priateľmi Hudobnej mládeže a tentokrát sa nám poda
rilo zainteresovať i veľmi dobrú košickú organistku Emlliu 
Dzcmjanovú. 

V Tatranskej Lomnici som ref~rQv l o stave hnu,tia a povedľa 
referencii som sa zmienil o é rmi vážnych -problémoch, pred 
ktorými HM bude pravdtipo bpe stM. Známou skutočnosťou 
je, že Hudobná mládež prcm sla sv6ju Rťlsobnosť z pôdy Slo
venskej filhíJ rm.ónic na pÔ(lu H , de u~ red ým l jej ko
l~kt(vnym členom . Dnes je ~ šak pätá p ~o existenciou, 
č1 možnou ncexistenc't:m S !S. OIJlentálne jt\_sit ácia taká. že ' 
n?m zatiaľ nic je Jasné, al najínä.. tre a P.Ovedllť na i:lresu Mi
msterstva kultury, že ~mlí á možno ani e hee mat predstavu 
o tom, ako budú žiť sp lky ~ho typtt. Nechcem a uspokojiť 
s odpoveďami , toré ovek t v ~ ., y Už.'(lebudeme nikdy 
viacej riad~ť •. m bu m<: koordmovaf.' áda ·t; od toho, aby 
vládla a mm1ster tvá v konečno d ledl<.u toh , aby riadili 
štátnu kultúrnu pol tiku tak aby o vy~ov vala r zvoju kultú
ry tejto zeme a tohto národ . Spomínam to .pťeto, že po dlhých 
rokoch vcelku veľm1 nepriaznivého pohf~u na H~. ktorá viac
menej zavadzala režimu. pretože ro hodia vzdelávať mládež 
milujúcu vážnu hudbu . dostáva a po l -rokoch 'živorema do si
tuácie, kedy možno bude musieť zaniknúť, len preto, že ktosi 
hovori: .,Však vy sa dolu rozhodnite , vyfinancujte si to, je to 
dnes váš problém, nie ministe rstva." Problém edukácie škol
~kcj, či mimoškolskej, patri , resp. by mal patriť, medzi vrcholné 
problémy Ministerstva školstva a rovnako aj Ministe rstva kultú
ry . Hovorfm o tom preto, lebo SHS, a v nej existujúca Hudobná 
mládež môže sa dostať do situácie, keď nebudú dotované na
priek tomu . že robia veľkú službu tej to zemi . SHS, a teda aj 
HM , si zobrali do vienka , že budú spájať profesionálne aktivity 
s aktivitami amatérskymi a pokúsia sa vytvoriť pevnú väzbu me
dzi nami profesionálmi, ktorf túto kult úru tvoríme a medzi ama
térmi , pre ktorých ju tvoríme. A táto činnosť sa nikde na svete 
bez kultúrnej, teda dotačnej politiky štátu nezaobíde. Ak som 
povedal, že môžeme dospieť do paradoxnej situácie, bude to to, 
že sme po rokoch, keď nám minulý režim nedovoľoval stať sa 
členom medzinárodnej organizácie (dnes sme v nej temer dva 
mesiace starým členom). nebude mať z čoho zajtra existovať a 
Hudobná mládež, ktorá nebola obľúbená v minulom režime, za
hynie v režime, ktorý tak očakávala.'' 

- nora-

N O VÁ 

S L O VENSKÁ 
• 

HUDBA 
V d1)och 17.-23. novembra sa 

konal v poradí IS. ročník pre
hliadky Nová slovenská hudba. 
garantom ktorého bol tentokrát 
Spolok slovenských sk ladateľov 
SHÚ a Redakcia symfonickej. ko
mornej a opernej hudby Sloven
ského rozhlasu. 

Program prehliadky tvorilo ll 
koncertných podujatí. medzi kto
rými nechýbal ani tradičný koncert 
el,~:ktroakustickej hudby. koncert 
z tvorby pre deti a mládež. či do
konca koncert nových diel z oblas
ti ľudovej hudby. Z telies progra
movo zameraných na hudbu prl
tomnosti či nedávnej minulosti ok
rem osvedčeného súboru Veni za
ujal pozornosť Súbor pre súčasnú 
hudbu Konzervatória v Bratislave. 
(pod umeleckým a pedagogickým 
vedením Petra Martinčeka). Dra
maturgia prehliadky bola tento 
rok poznačená snahou prezento
vať v danej oblasti čo najširšie 
spektrum, či už z hľadiska gene
račného zastúpenia a lebo z hľadis
ka tvorivých kompozičných prístu
pov (zárukou boli skladby temer 
štyridsiatich slovenských skladate
ľov). Zdá sa teda, že podujatie 
ako celok bolo reprezentatívnou 
vzorkou súčasnej situácie na slo
venskej hudobnej scéne v oblasti 
tvorby tzv. vážnej hudby. Recen
zie jednotlivých koncertov prine
sieme v nasledujúcom, 26. čísle 

nášho časopisu . 

Už po tret i raz sa súčasťou pre
hliadky Nová slovenská hudba sta
la sprievodná akcia venovaná sú
časnému výtvarnému umeniu , ten: 
to raz pod názvom Interpretácie a 
re-interpret~cie . Podľa slov Jany 
Geržovej , komisárky výstavy, ne
bola postavená na ·paralelnej hu
dobnej a výtvarnej prezentácii ; 
predstavený typ obrazu a objektu 

teda nechcel byť pú hou ilustdciou 
hudby a hudobné skladby. na
opak. nemal i slúžii ako obsahový 
ekvivalent obrazov. Okrem v'crni
S<ížovej performance (kompozícia 
v podaní súboru Transmusic 
comp. pod vedením Milana 
Adamčiaka) bola hudba na výsta
ve príťomná iba v lastúpenf inter· 
pretačnej metódy. 

Interpre tácia - tento v hudbe 
bežný a nevyhnutný spôsob. ako 
dať novému záznamu skladby reál· 
nu akustickú podobu - našiel od· 
raz vo výtvarnom umení predo· , 
všetkým v 20. storoči: ide o tvori
vú metódu. vybudovanú na princí
pc reflexie cudzej výtva rnej pred
lohy (Ducham. Dali. Warhol , 
Wunderlich. Rainer a ďalší) . Na 
Slovensku sa s princípom reflexie 
umenia umením stretávame výraz
nejšie až v 60-tych rokoch, najmä 
v tvorbe-akciách A . Mlynárčika a 
interpretáciúch. citáciách, a lú
ziách, kamuflážach. intervenciách 
a evokáciách 'R. Filu. Uvedená vý
stava ponúkala výber prác auto
rov. ktorí túto polohu slovenského 
umenia profilovali v posledných 
dvoch desaťročiach (M. Bočkay . 
K. Bočkayová, S. Bubánová. R. 
Fila, O . Fischer. M. Krén. V. Kor
doš, J . Krlžik. O . Laubcrt , P. Me
luzin, A. Mlynárčik , M. Meško. 
M. Mudroch, l. Novák. P. Rónai . 
Ľ. Stacho. O. Tóth aJ. 2elibská). 

Na vernisáži , ktorá tvorila ou
vertúru prehliadky Nová sloven
ská hudba , sa prftomným výtvar
níkom (muzikológov a sk ladatel'ov 
som spočíta l na prstoch jednej ru
ky!!!) prihovoril predseda Rady 
Slovenskej hudobnej únie Ilja Zel
jenka a PhDr. Igor Gazdík , predse
da Slovenskej výtvarnej únie . · 

JURAJ DÓSA 

MAD.T!If0-SLDSDDA-SLDVEHSKD 
Dokončenie zo str. l 
Maniní1 ich zapísal a zharmonizoval - dnes 
už sú vo výbere i na gramofónovej platni . 
Nepochybne sa mu ozýval ich vzdialený hlas 
v mysli, keď písal hudbu k sugestívnemu fil
mu Marijka nevčrnice, situovanému do Pod
karpatskej Rusi. 

Početné putá viazali Martinu so Sloven
skom (?Očas celého života. Pripomeňme si 
aspoň Stefana Bednára (zomrel L976), ktorý 
pobýval v Parlži ako Martinu - spomína na 
neho Charlotte Martiní1 vo svoj ich spomien
kach (Mt'tj život s Bohuslávem Martinu, Sup
raphon 1971). vynikajúceho maliara, ktoré
mu rovnako ako Cechovi Františkovi Tiché
mu učarovali v parížskom cirkuse Medrano 
klauni Fratellini ; maľoval ich pod oným šapi
tó. kde sa stre tla i francúzska krajčírka Char
lotte Ouennchcn s českým skladateľom Mar
tinu. 

Vysočina . Len tak možno pochopiť, prečo so 
sebou po svete viezol i zbierky slovenských 
ľudových piesni a prečo v citovo tak vypätom 
období - po bezvýslednom zákroku chirur
gov snažiacich sa zastaviť zhubnú rakovinu 
žalúdka - siaha po smutne krásnej slovenskej 
ľudovej piesni Kebych ja vedela (Figuš-Bys
trý op. 70 č. 35 resp. 335 výberu) a na jej me
lódiu píše jednu zo svoj ich posledných . ver
kých citových spovedí - Variácie na sloven
skú piese1) pre violončelo a klavír (1959). 
Martinu samozrejme poznal i Slovenské spe
vy- ostatne z nich čerpajú i klavírne úpravy 
Figuša-Bystrého. 

venskými inscenáciami y réckych paSif, Ju
lictty, baletu Spaliček ... Dúhové vlanie jeho 
hudby'· - povedané slovami Jána Cikkera -
nadobúda v slovenskom podani zvláštnu 
mäkkú dimenziu. Neha slovenskej kultúry , 
ktorá nikdy nie je hlučn á a prázdna, harmo
nicky súznieva s poslaním skladieb Bo~usla
va Martinu. 

Veď aj tým posledným mimovoľným ges
tom vo Variáciách na slovenskú pieseň ako 
by naznačova l bytostnú spolupatričnosť 
dvoch národných kultúr, po stáročia sa na
vzájom inšpirujúcich a obohacujúcich . 

V tej obdivuhodnej integrá lnej česko-slo
venskej vzájomnosti , pre ktorú niet v Európe 
obdoby. 

Tesne pred výbuchom l l. svetovej vojny 
dostáva Martinu objednávku od renomova-1 
nej slovenskej umelkyne: klaviristka Juliette 
Arányiová získala od neho Concertino pre 
klavír a orchester (1938). Pripravoval s ňou i 
jeho naštudovanie - lenže v júli toho roku 
opustil Prahu navždy a Juliette Arányi sa sta
la bezmennou obeťou fašistickej zvole v kon~ 
centračnom tábore . · 

Ani priateľstvo s Vladom Clementisom ne
malo dobrý koniec - Martinu si v liste veľa 
sľubuje od jeho príchodu do New Yorku (14. 
ll. 1946). ale na návrat do vlasti ani to už ne
malo vplyv a tragický koniec Clementisov sa 
v mozaike historických dojmov javil českému 
skladateľovi za železnou oponou iste ako ne
skutočný prízrak. 

Martinu sa vracal domov vo svojich sklad
bách - a všimnite si, prosím, že k tomu do
movu r,atrilo viac než jeho rodná Polička a 

Nežný vzťah Bohuslava Martinu k Sloven
sku bol častokrát významne opätovaný: ces
továvali sme a dodnes radi cestujeme za slo-

Posledný rukopis 8 . Martinu 
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Septembrový blok koncert~v ŠFK vypfr)ali 
okrem otvá racich\:J koncertu (rccenzovanom 
v Hudobnom živote č. 22) ešte dvs poduja
tia. Prvé z nich patri lo ostravskému J anáčko
vému komornému orchestru a jeho dirigen
tovi Zdeňkovi Dcjmekovi. Program ich ko
šického vystúpenia obsahoval závažné inter
pretačné vrcholy spojené predovšetkým s 

tom, že Lapšanský takýmto typom je, niet 
pochýb; presvedči l v Brahmsových miniatúr
nych skladbách - v Troch Intermezzách op. 
117 a vo Fantázii op. 116. Lapšanského kon
cepcia spočívala na pevnom vedení lín ií, na 
presvedčivej art ikulácii , ktorá umožňova la 

posl ucháčovi orientovať sa v tematickej spleti 
/ Brahmsových výpovedí. 

Sláčikové kvarteto F dur Americké A. Dvo
ráka , Sláčikové kvarteto č. l L. Janáčka a 

na , Drei KlaviersUicke F. Schuberta, Scherzo 
h mol F. Chopina, Sonetto 123 dcl Petrar ca F. 
Liszta, výber z Prelúdií C. Debuss ho a T ri 
skladby pre klavír K. Slavického. Pestrú pa
letu zvukových, farebných a výrazových pro
striedkov uplatn il Zamborský najmä v De
bussyho a Slavického skladbách, ktoré mali 
atribúty výsostného i nterpretačného umenia. 
V klasicistickom a romantickom repertoári 
sme postrehli pôsobivé momenty najmä v ly-

• dielami autorov česko-moravskej provenien
cie, ktoré stáli celkovému interpretačnému 
štýlu ansámblu najbližšie - Suita pre sláčiky 
L. Janáčka a Malá suita pre s láčiky súčasné
ho českého autora E. Di'izgu. V Koncer te pre 
husle a s láčikový orchester G dur od C. O. 
von Dittersdorfa sa v sólovom parte uviedol 
Vithslav Kuznlk (č len orchestra), ktorý vy
nikol ako vi rtuóz s vypracovanou pohyblivou 
technikou, ktorú výrazne demonštroval naj
mä v kadenciách. Avšak presvedčivosť poda
nia narúšali miestami neopodstatnené zvlne
nia tempovej hladiny, čim sa predvedenie 
viac-menej odkloni lo od interpre~ačného ide
álu. 

ŠFK l 

V SEPfEMBRI A OKTÓBRI 
Nasledujúci koncert , i napriek programo

vej zmene, možno označi ť za hudobnú uda
losť . V polrecitáloch sa predstavili sovietsky 
huslista Iľja Kaler a klavirista Marián Lap
šanský (pôvodne bol ohlásený sovietsky kla
virista Felix Gotlib). Hu ľové majstrovstvo l. 
Kale ra sa opieralo o tvorbu J. S. Bacha- So
nátu č. l pre husle sólo g mol BWV 100 1 a Pa
rtitu č. 2 pre husle sólo d mol BWV 1004. Tón 
jeho nástroja bol vrcholne kultivovaný, znel 
zvučne, ale aj plasticky s jedinečným citom 
pre profiláciu polyfonickcj partitúry. Obidve 
diela odzneli s rytmickou pre nosťou v prcg
nantnom tempe s dravou, až útočnou expre
sivitou. Do nezávideniahodnej situácie bol 
po tomto výkone postavený v druhej polovici 
večera klavirista Marián Lap~anský. Do pol
recitálu zakomponoval diela J . Brahmsa, 
ktoré nestavajú .na vonkajšom efekte, ale 
práve naopak, vyžadujú od interpreta hlboký 
citový ponor a vysokú mieru intelektu . O 

l 

Sláčikové kvarteto e mol Z mého života B. 
S111etanu - to je program, s ktorým sa na 
prvom októbrovom koncerte (4. LO .) pred
stavil Martfeld Quartett z Wuppertalu . Súbor 
vedený Gabrielou ljacovou predviedol svoje 
kvality; hlavnou devfziou je kolekt ívny prí
stup členov k interpretovaným dielam. Preja
vilo sa to predovšetkým navonok; nik nevy
stupoval do popredia. premyslená bola dyna
mická hladina. Ceská tvorba v podaní súboru 
smerovala na jednej st rane k akcentovaniu 
kantabilných miest až k sent imentálnemu po
nímaniu pomalých častí a na druhej strane k 
dramatickému zvýrazňovaniu allcgrových 
prvkov! Celkový dojem bo) presvedčivý, od
ozva publika bola veľm i pozitívna (vyžiadalo 
si prídavok-Pucciniho Chryzantémy). 

Program klavírneho recitálu Stanislava 
Zamborského ( ll. 10.) bol štýlovo rôznoro
dý: Sonáta els mol op. 27 č. 2 L. v. Beethove-

ŠKO ŽILINA 
K MEDZINÁRODNÉMU DŇU HUDBY 

Štá;ny komorný orchester pri príležitosti 
Medzinárodného dňa hudby pripravil na do
mácom pódiu l . októbra v Dome umenia 
Fatra Žilina program, ktorým sa prezentoval 
na druhý deň (2. IO.) i v rámci BHS a 4. ok
tóbra zas v Mestskom kultúrnom stredisku 
Dolný Kubín . 

Centenárium Bohuslava Martinu má do
pad na dramaturgiu všetkých - aj našich - te
lies. Serenáda pre komorný orchester tohto 

Deanf-Hé, Juboshhia 

autora otvárala druhú polovicu večera a stala 
sa príležitosťou na prezentovanie dirigento
vých koncepčných výrazovo-tvorivých schop
ností, ako aj spektrum technických i predne
sových daností orchestra. Mladý izraelský 
dirigent Avikam Bar-David, odchovanec 
Hochschule fiir Musik vo Viedni (prof. K. 
Osterreicher), účastník majstrovských kur
zov u popredných hviezd dirigentského neba 
(o. i. u L. Bernsteina a Ch. Mackerrasa) je 
zdravo cítiaci hudobnfk s intenzívnym sklo
nom zdôrazňovať vnútorný pulz prednášané
ho diela a pod ra toho obmieňať i ntenzitu a 
vlnenie výrazu. Tento východiskový moment 
sa rovnako úspešne uplatnil v Serenáde B . 
Martinu ako aj pri sprievodoch ku koncer
tom. Bar-David lyriku chápe s istým odstu
pom, formuje ju s racionálnym nadhradom; 
skôr má tendenciu vyzdvihnúC dramatický 
nerv i temperamentnejšie polohy, čo navo
~zuje dojem istej vyrovnanosti, ale i požado
vanú výrazovú kontrastnosť . A práve táto 
dvojpólovosť zaručuje Bar-Davtdovi priazni-

HŽ 
vú rezonanciu jeho kreácií u obecenstv!l. Na 
margo výkonu orchestra v Sere náde možno 

vyzdvihn(r ť dostatok profesionálne odvede
ných sólových vstupov viacerých nástrojov 
(zaskveli sa aj v ostatných čls lach večera) , ale 
súčasne nájsť aj isté rezervy v očakávanej 
zvukovej homogenite a najmä vláčnosti ná
strojových skupín . Keď poč(rvamc zvukový 
globál ŠKO, nevdojak s~ nám natíska do

. jem, že hráči trpia komplexom svojej komor-
nosti a intenzitu zvuku zbytočne forsfrujú. 
Pravda, v ďalšom programe tohto koncertu 
by táto výhrada neobstála, lebo tam vfťazil 
zdravý muzikantský inštinkt hráčov i dirigen-

' ta, ktorý diktoval hlavnú zásadu: nechať vy
niknúť zvuk sólistov pred orches, rom. 

Ak vychádzam z vlastného zážitku pri hod
notení výkonu troch mladých inštrumentalis
tov, najväčší obdiv a uznanie si zaslúži naj
mladší fenomenálne nadaný 1 3-ročný juho
slovanský klarinetista Dean Lazič. Príroda 
vo svojej ncvyspytateľnosti a variabilite sa 
len tu a tam uchyľuje k javom, aký reprezen
tuje tento klarinetista. Jeho suverénny výkon 
naprósto vylúči l ľudské momenty zakolísa
nia, vnútornej nervozity a akýchkoľvek ďal
ších momentov, ktoré by azda mohli oslabiť 
dojem nadšeného poslucháča a u odborníka 
navodiť otázku, či vzdať skôr hold veľkému , 

ojedinelému nadaniu alebo jeho peda!!ógom, 
ktorí nechali vyznievať Lazičovu zdravú -
nazvime to pravým menom - geniálnu priro
dzenosť ! l pri všetkom zdravom sebavedomf, 
účasti mnohých ideálnych inte rpre tačných 
~tlož iek jeho vystupovanie nemalo akýkoľvek 

náznak pózerstva ale skôr naopak, výsostne 
presviedčalo o radosti z tvorivej hry. 

Aj voľbu Mozarta (Koncert A dur KV 
622) možno považovať za nanajvýš šťastnú . 
Bolo by od nás nesprávne očakávať a hľadať 
v citovom svete 13-ročného chlapca polohy 
fi lozoficko-meditatfvne , alebo väčšiu mieru a 
spektrum zvukovo-farebnej rafinovanosti. 
Tá sa získava školením a dlhoročnou spolu
prácou s dušou nástroja. Veľkosť chlapcovho 
výkonu spočívala predovšetkým v tej ideálne 
nenútenej prirodzeAosti , priezračnosti , spev
nosti , zázračnej technick~j pohotovosti, čo 
všetko ideálne korešpondovalo so Svetom 
Mozartovej hudby. 

19-ročná bulharská violončelistka Lilia 
Baj rová prezentovala svoje súčasné vývojové 
štádium v chúlostivých Variáciách na roko
kovú tému op. 33 P. l. Cajkovského. Je ne
sporne muzikálna, temperamentná, disponu
je vyspelou, nie však bezchybnou technikou 
(znížená zreternosť a čistota pasáží, intonácia 
flažoletov s rezervami). Bajrová sa momen
tálne nachádza v etape, kedy sa snaží vyrov
nať s búrlivým mladistvým temperamentom, 
ktorý zatiar nedokáže správne využiť a us
merni ť. Je tvorivým typom, snažiacim sa vy-

rických čast iach , avšak základnú koncepciu 
jednotl ivých diel (Liszt , Schubert) narúšali 
miestami pre hnané tempá a nic vždy opod
statnená pcdalizácia. 

V kaleidoskope skladieb deviatich auto
rov, ktoré odzneli na organovom koncerte v 
Dóme sv. Alžbety ( 15. IO.) sa predstavili or
ganistka Eva Kamrlová a speváčka Eva Bla
hová. Pôsobivý večer otvorilo kantabilné 
Prelúdium 8 dur a ušľachtilo formované Pre
lúdium a fugheta g mol M. Schneidera
Trnavského. V Chorálovej predohre Herz
llch tut mich verlagen J. Brahmsa umelky
ňa v plnej miere zachovala intimitu jej obsa
hu. Kamrlová sa sólisticky predstavi la v 
Scherze a Toccate z Modálnej suity F. Peeter
sa, ktoré hrala so striedmou registráciou a 
výrazovou neprcťaženosťou . Organové sóla 
vypfr)ali a celkovú atmosféru vhodne dotvá
rali drobné skladby pre spev a organ F. G. 

LUia ~rová, Bulharsko 
Snímky archív HŽ 

jadriť svoje bohaté citové vnútro. Cit ju však 
príliš ženie dopredu ; prccxponuje tempo, 
dynamickú krivku , zvyšuje napätie hracieho 
apa rátu a potom sa jej nevydaria mnohé 
miesta a nutne sa vychýli z profesionálnej 
normy. Takémuto prístupu musel dirigent i 
orchester pohotovo čeliť . Mladý maďarský 

klavirista Csaba Király (rok narodenia 1965) 
bol čo do i nterpret ačného naturelu protipó
lom Bajrovej. Jeho znamenité vyškolenie (v 
súčasnosti je poslucháčom budapeštianskej 
akadémie u svetoznámeho Z. Kocsisa) na
priek tomu, že nemohlo ešte zavfšiť Királyov 
umelecký vývoj, prináša už bohaté ovocie: 
prstová technika je zreteľná, perlivá , prie
zračná , vyrovnaná a bez kazov - bohatá na 
nuansy. Vnútorná disciplína drží na uzde , 
formuje a správne dávkuje i jeho nespo(ný 
tvorivý temperament. Sympatická bola i roz
vaha s akou formoval ši ršie plochy. Premys
lene dávkoval dynamiku, vnútorný vzruch, 
farebné odtienky. Király by sa mohol pri za
chovaní doterajšieh mét v ďalšom vývoji za
merať na väčšie vnútorné prchfbenie svojho 
prejavu. Pozície, ktoré doteraz dosiahol však 
skvele demonštroval v Beethovenovom Kon
certe pre klavír,a orchester č. 2 B dur op. 19 
jednak v detailoch i celkovom pohrade. Jeho 
stvárňovanie je imponujúcc a sľubuj e jasnú 
perspektívu sólistickej kariéry. 

Ku kladom kc;>nccrtu patrilo aj prostredie, 
vysoká návštevnosť , kvalita obecenstva , kto
ré výdatne spol4vytváralo atmosféru pre tvo
rivé muziclrovanie mladých hudobníkov. 
Možno konštatovať , že štart orchestra do 
koncertnej sezóny bol úspešný a navodzoval 
optimistické nádeje ďalších podobných rep
ríz. Verme, že aj ich dramaturgia bude pre 
žilinské publikum prfťažlivá! 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

Händela, G. 8 . Pcrgolesiho, W. A. Mozarta, 
F. Schuberta, S. G. Sc'hônberga aG. F. Fau
rého. Eva Siahová zúročila svoje dlhoročné 
skúsenosti v oblasti piesňového repertoáru ; 
dôvernú znalost' jednotlivých skladieb, ich 
minuciózne prepracovanie so širokou výrazo
vou plasticitou bolo predpokladom pre hlbo
ký zážitok. ktorý z jej vystúpenia vyplynul. 

Dramaturgiu nasledujúceho o rchestrálne
ho koncertu ( 18. IO.) vytváral Koncert pre 
hoboj a orchester B. Martinu a Symfónia č. l 
O dur G. Mahlera. Nástrojovo vďačné dielo 
B. Martinu využila ku svojej kreácii poslu- , 
cháčka AMU, hoboj istka Iveta Bachmanno
vá. Svojím výkoi]Om presvedčila o dobrých 
technických dispozíciách. ako aj o schopnosti 
dôsledne vystavať interpretované dielo . 
Slová uznania si zaslúži nemecký dirigent 
Chr istian Ehwald a košick! filharmonici, 
ktorých vk lad do vyznenia Mahlcrovej Sym
fónie presahoval rámec profesionálneho prfs
tupu. Priebeh tohto symfonického kolosu 
chara!<tcrizovala vyvážená proporcionalita a 
zmysel pre stavebný poriadok . 

V rámci abonentného cyklu C - Hudobná 
mládež - vystúpila košická Štátna filharmó- • 
nia so sovietskym dirigentom Semionom Ko
ganom. (25. IO.). Dominantným číslom veče
ra bol Koncert pre pozaunu a orchester J . G. 
Albrechtsbergera, ktorý rámcoval symfonic
ký obraz Finlandia J . Sibelia a Čajkovského 
Symfónia č. 4 f mol op. 36. V sólovom kor~j 
certe vynik la tvorivá interpretácia pozaunistu 
Jii'iho Novotného, ktorý pochádza z Košíc , v 
súčasnosti pôsobí v pražskom ND. Aj keď 
trojčasťový Albrechtsbcrgcrov Koncert ne
dokázal vo všetkých parametroch stvárniť 

bez zvyšku, predsa mu však nechýbala poža
dovaná atmosféra. Tento mladý ambiciózny 
umelec nahradi l umeleckú skúsenosť muzika-
li tou , zanietenosťou a v neposlednom rade 
bohatým technickým arzenálom . 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

Koncert Speváckeho zboru Univerzity 
v Štetíne pod vedením Eugcniusza Kusa 
( 17. 9. v Klariskách) sa uskutočni l ako odve
ta za vlaňajšie vystúpenia zboru Echo pri 
MDKO v rámci Dní čs . kultúry v Poľsku . 
Programový bulletin predstavil hosti ako vý
znamných reprezentantov poľského zborové
ho umenia, ktorf majú na konte viacero po
predných umiestnení zo súťaží i koncertnú 
čin nosť po celej Európe i USA. 

Ťažisko repertoáru bratislavského vystú
penia štetínskeho zboru spočfvalo na dielach 
poľských autorov: Anonym zo 17. storočia, 
Mikolaj Zielcríski, Waclaw zo Szamotul, Jan 
Krenz, Edmund Maékowiak. Stanislaw Wic
chowicz; zvlášť treba vyzdvihnú ť interpretač
ne mimoriadne náročné Agn us Dei Krzyszto
fa Pendercckého a Cantus gloriosus Józefa 
Swidera (2. časť diptychu Due Can ti per co ro 
misto. ktorá odznela v roku 1985 i na Varšav
skej jeseni) . Program dopfr)ali skladby T . L. 
da Vittoriu, Fiodora Ru bcova, R. Vaughana 
Williamsa, dva liturgické spevy Stevana 
Mokraniaca a Marka Tajčeviéa a na záver , 
ako býva na zborových koncertoch neraz 
zvykom, dva spirituály, tentokrát v úprave 
Alice Parker a Harryho Smitha. 

Dirigent Eugeniusz Kus, disponujúci mi
moriadne inšpiratívnym, expresívnym, i keď 
pre spevákov azda nie príliš čitateľným ges
tom, zjavne kládol dôraz na vykreslenie 
drobných dynamických a agogických odtien
kov a na plastické vedenie hlasov. Kým v po
malšfch, rytmicky a harmonicky nie prfliš 
zložitých skladbách zbor stačil realizovať di ri
gentovu predstavu, so vzrastajúcou nároč
nosťou narastala jeho neistota. Jednotlivé 
hlasové skupiny pôsobili nevyrovnane (prís
nejšie kritériá snáď znesie iba bas), intonácia 
bola (najmä v sopránoch) veľmi nečistá , art i
kulácia textu nezrozumiteľná. 

Z hľadiska uvedených poznámok sa Štetfn
skemu univerzitnému zboru vydarila najviac 
interpretácia skladby poľského Anonyma 
Guade Mater Polonia a The Turt le-Dove 
(Hrdlička) Ralpha Vaughana Williamsa. Ba
sové sólo v tejto prekrásne lyrickej skladbe 
pre dniesol spevák z radov zboru mimoriadne 
vkusne so zmyslom pre frázovanie a intonač
ne čisto . 

Hoci bolo vystúpenie Speváckeho zboru 
Univerzity v Štetíne poznačené viacerými ne
dostatkami , ktoré snáď znásobila i neznáma 
akustika, z hľadiska dramaturgie, naj mä za
radením diel súčasných por s kých autorov, 
bo lo nesporným prínosom. 

ADRIAN RAJTER 



Hoci päť priamych tclelízn)ch pre
no~ol 1 Bratislavsk~ch hudobn)ch slál· 
ností, zaraden}ch na prelome septem
bra a októbra do l'ysielania l tom azda 
najsledolanejšom čase (od 20. h) môže 
ubudiť dojem, ako keby lážna hudba 
zaujímala na obrazmke dajaké lj·sadné 
či aspoň žičlilé postavenie, úplný opak 
je pravdou. Pri bližšom pohľade na 
ulede'né prenosy toti7 zistíme, .le išlo o 
sprostredkovanie surovo oklieštenej sé
rie koncerto,•, zredukovaných len na 
prvú polovicu, bez ohl'adu na ich dra
maturgickú skladbu a gradáciu, a že 
ani l prípade ďalších relácií hudobné
ho charakteru nebolo všetko l' poriad
ku. 

Tak ako kcdy~i. aj dnes ~i na ich vysielanie 
musí záujemca počkať až do veľmi neskorých 
nočných hodín a nie kedy - žiaľ, bez predchá
dzajúceho upowrncnia na zme nu v progra
mc - čaká na ne celkom zbytočne. S faktom , 
~e aj naďalej zostáva vážna hudba v televízii 
popoluškou , sa trcjmc budeme musieť zmie
riť, vonkoncom sa však ne možno uspokoj iť 
so zakonzervovaným stavom, ktorý v Hlav
nej redakcii hudobných programov bratislav-
kého štúdia pretrváva z minulčho obdobia . 

Týka sa to jednak rcpcrtoárovo dosi chudob
nej dramaturgickej o rientácie redakcie. jed
nak konkrčtncho vý~lcdnčho tva ru niekoľ
kých cyklických relácií. ktorč svojou obsaho
vou štruktúrou a najmä formou spracovania 
veľmi málo presviedčaj ú o dajakých porevo
lučných zmenách a premenách. ktoré sa snáď 
v redakcii udiali . Sledovaná vzorka progra
mov- zhodou okolností režírovaná J ozefom 
Novanom - totiž celkom pokojne mohla 
vzniknúť pred .,viacerými rokmi". natoľko ig
norovala akýkoľvek pohyb mimo rámec svo
jich zaužívaných klišč. 

Najväčšmi sa to azda prejavila na HUDOB
NEJ REVUE - relácii . ktorá sa mú divácky 
príťažlivou formou zaoberať .,aktuálnym dia
ním v obl a~ti slovenskej hudobnej kultÓry". 
Žiaľ, to to svoje poslan ie už roky plní iba 
čiastočne. Jediaou zmenou op,roti minulosti 
je teraz iná mode rátorka (Eva Bartovičová). 
pravda, neporovnateľne spontán nejšia. bcz
prostrcdf\ejšia a v danej problematike aj 
vzdelanejšia ako je j predchodkyňa, no vinou 
zafixovane rutinnej rčžie je znova zatláčaná 
do polohy akejsi mentorskej sprievodkyne a 
zosnovateľky siahodlhých rozhovorov. Pro
gramu chýba dynamický spád a atrakt ívna 
forma. J ednotlivé bloky sú príliš obsiahle a 
rozvláčne, zameranč na obšírne monológy 
interviewovaných , pričom kamera zväčša pa
sívne sníma toho, kto rozpráva. Chýba tu 
akýkoľvek realizačný nápad a doslova nevy
užité zostávajú vizuá lne možnosti te levízne
ho média. čo je z<trážajúce najmä tam, kde 
dopiilujúccllo obrazového materiá/u j e do
sta tok. avšak režisé r ho (z pohodlnosti?) cel
kom ignoruje - napríklad pri rozhovore s Pe 
trom Mikulášom ná m neumožní ani len na
hliadnuť do exkluzívneho kata lógu z edi n
burského festivalu , hoci ho umelec za tým 
účelom priniesof až do štúdia. 

Handicapom TELEMANNIÁDY, zarade
nej do cyklu HUdobné nokturno a režírované 
opä ť Jozefom Novanom, bol zasa nevhodne 
V)lbratý intcričr a ncMastne uplatnený spôsob 
televízneho snímania. Išlo totiž o koncert 
skôr popularizačný a výkladový , než poslu- ·. 
chový, v ktorom <,a hl avný interpret (Jifí Sti
vín) usiloval nadviazať bezprostredný, nefor-

.. 

málny kontakt s divákmi . Tomuto zámeru by 
báječne zodpo~eda lo štlldiovo upravenč pro
stred ie, ~ Llčinkujúcimi uprostred obecenstva 
a nic strohá architcktúr.a gotické ho kostola 
(Klarisky). striktne oddeľujúca obidve fo r
mácie. Tomu v konečnom dôsledku napo
mohla aj neprfliš obratné zvlád nutá te levízna 
technika, ktorá ako keby sa cítila Stivínovým 
slovným ex tempore zaskočená; zachytávala 
ho v neadekvátnych vzdia lenejších záberoch, 
sprvu tak mer eliminujúc prítomnosť publ ika . 

Snímka M. Jun"k 

lo možné íst' p ri sprfst upňova11í myšlienok a 
odkazu našich umelcov širokej verejnosti . 
Navyše tento program pracovníkom HRHP 
znovu pripome nul starý d lh , voči výrazným 
in terpretačným osobnostiam odchádzaj(lcich 
gene rácií. ktorých bohatč zážitky a podnetné 
životné skúsenosti tým zostávajú nczazname
nanč a nevyužité . Návštevy v ich súkromí a 
priestor uvoľnený pre ich zdokumentované 
rozprávanie by iste boli dost atočne nosné na 
zaujímavý te levízny cyklus ... 

Tele·vízia s rezervami 
Režisér nevyužil možnost i strihu ani na urči tč 
simu lovanie vzájomné ho dialógu. Naopak, 
jeho spôsob zázna mu bol naskrz pasívny, 
značne statický. bez uplatnenia obrazovej či 
montážnej invencie. Nad dôvernou znalos
ťou partitúry prevažovala ná hodná improvi
zácia. ktorá sa však vo voľbe a vo viac-menej 
mechanickom str iedaní záberov nic vždy kry
la s duchovným obsahom či .,vonkajším" ryt
mom inte rpretovaných skladieb. 1 

Program nazyaný STRETNUTIE S LU. 
ClO POPP dokonca môžme označiť za 
vrcholný prejav pasivity zo strany te levíz
nych tvorcov - ich vklad totiž spočíval iba v 
tom . že v príhodný okamih postavili kameru · 
y byte hlasovej pedagogičky Anny Hrušov
skej-Prosencovcj a v jedinom zábere zachyti
li jej stíkromné st retnutie s niekdajšou žiač
kou , dnes sopranistkou svet ovčho me na. Vý
sledok však te nto raz prekročil všetky očaká
vania. To pre to, že sa kamera stala decent
ným svedkom neobyčaj ne ľudskčho a úprim
né ho rozhovoru dvoch žie n, dvoch silných a 
mentálne si veľmi bllzkych osobností , hoci 
vek a politické okolnosti uplynulých dvad ia
tích rokov ich od seba odde lili . Spontaneita a 
jedinečná svicžost' tohto trc tnutia , vrátane 
dobre vybratých a ci tlivo zakomponovaných 
ukážok z rozsiahleho repertoáru L. Poppovej 
dali celkom zabudnúť na skromnosť použi
tých výrazových te levíznych prostriedkov a 
naznačili tak jednu z ciest , po ktorých by bo-

Kapitolu samu o sebe reprezentovali v sep
tembrovom a októbrovom vysielaní prenosy 
z Bratislavských hudobných slávnosti. Už 
som sa zmienil o tom, že až na jednu výnim
ku išlo. žiaľ. vždy o sprostredkovanie iba 
prvej polovice koncertu. čím ne mohol byť 
zavše naplnený dramaturgický zámer jednot
livých večerov v ich celkovej koncepčnej dó
my clnosti. No táto výh rada padá na vrub 
skô r pracovníkov programovčho oddelenia 
Slovenskej televízie, než zodpovedných čini
teľov hudobnej redakcie . Naopak, treba po
vedal'. že zo strany technickčho a tvorivého 
potenciálu ST bolo vyvinuté maximálne úsi
lie, aby prenosy boli zabczpcčenč na profesi
onálnej úrovni. 
Podieľa/i sa na nich Iimy zväčša dvoch pre

nosových vozov, so štábom spravidla piatich 
kameramanov. vedených Mi roslavom Mi
žialkom. Hlavným režisérom všetkých toho~ 

ročných pre nosov z BHS bol Pavol Fiikô -
tvorca, ktorý má s týmto azda najťažším a 

1 

naj ne~yspytatcľnejším televíznym žánrom 
bohatč sk(lscnosti. Pozná jeho úskali a a fi ne
sy do všetkých podrobností a isto tne vie. že 
základný predpoklad úspechu v te jto oblasti 
tvorby spočíva predovšetkým na kvalite do
mácej prípravy. Jedine tam , v tichu pracov
ne, sa nad partitúrou či zvukovým záznamom 
prezentovanej skladby musí zrodiť obrazovo
dynamická koncepcia televízneho pre nosu , 
ak ne má potom v koncertnej sále ísť o boha-

Pomaly sa už stalo tradlciou, vyhľadáva

nou naj mä poslucháčmi ume leckých škôl, že 
do kalendára podujatí , usporiadaných pri 
príleži toSti Bratislavských hudobných sláv
ností, vstu puje samostatným programom aj 
Slovenský filmový ústav. Jeho študijná pre
hliadka fi lmových a te lcvfznych diel či video
záznamov s hudobnou tematikou , každoroč
ne zabezpečovaná skupinkou nadšencov 
(zhromaždených okolo obetavej G. Gavalčí
novej) , pat rila aj v tomto roku - naj mä záslu
hou niekoľkých pozoruhodných titulov - k 
udalosti trvalejšieho významu . Veď kde sa 
možno u nás v priebehu štyroch dní stretnúť 
s toľkými prejavmi vrcholnčho interpretač
né ho umenia naj rôznejšieho druhu , ako prá
ve na tomto hudobno-filmovom minifestiva
le? Pre to je aj jeho dramaturgia zámerne tak 
široká - hoci sa domnievam, že je to iba 
optický klam. Pri podrobnejšom štúdiu pro
gra mu totiž zistime, že ide o dômyselne zo
stavenú ko le kciu d iel, napfňaj úcu model len 
niekoľko málo dominan tných d ramaturgic
kých línií , ktoré prechádzajú jednotlivými 
ročníkmi prehli adky v podstate od j ej založe
nia . Pre pravidelnčho návštevn íka tohto po
dujatia nebude potom ťažké zaradil' si čerstvé 
dojmy do prfslušnčho kontextu jednotlivých 
tematických blokov a s ledovať v ich rámci 
historický vývoj . Pri tom o hoj né prekvape nia 
nebola núdza ani tohto roku. 

J edno z najpr!jemncjších pripravi l režisér 
Pet r Weigl svoj im osem rokov starým prepi
som Britte novej opery Pod kolesami osudu. 
Je to zrejme jeho filmársky najhodnotnejšie 

pustú improvizáciu . Žiar. aj tej sme neraz 
svedkami. no na televíznych pre nosoch P. 
Fiikôho je zrejmé. že sa štúd iom hotových 
materiálov vopred svedomite zaoberá. Je to 
badať tak na jeho uváženom rozmiestnení 
kamier, ako aj na spôsobe záberového člene
nia skladieb, ktoré ho cieľom má byť najmä 
divákova prehľadná orientácia v tektonike 
hudobnčho diela . 

Hoci sa mu tento .. osvetársky" aspekt 
zväčša darí realizovať . nemôžem .sa predsa 
len ubrániť dojmu . že mu tu niekedy zbytoč
ne un iká možnosť prostredníctvom dôvtipnej 
strihovej montáže a difere nciácie rozmani
tých uhlov pohľadu a pohybu ka mery prenik
nllť pod vonkajší tvar kompozície a postihnúť 

jej vnútornč zákonitosti i zmysel. To zname
ná, že nestačí v da nom rytme striedať zábery 
na jednotlivých hráčov či nástrojov'é skupiny. 
ale voliť také veľkosti záberov a také trihové 
postupy , kt orč by zároveň vyjadrovali aj vý
razové atribúty kladby. Nemalo by teda 
vonkoncom dochádzať k tomu - k čomu, 
žia ľ , aj často dochádza- že napríklad kamera 
sleduje hráčov, ktorí práve dohrali a. listujú v 
partoch ( l. prenos: Zelje nka) , a lebo švenku
jc na husle , zat iaľ čo hrajú violončelá (2. pre
nOs: G rieg) , alebo pri pian issimovom sóle za
be rá vo veľkom ce lku celú koncertnú sálu (3. 
prenos: Suchoň) či do konca dosť zavádzajú
cim spôsobom upri amuje pozornosť na jedi
ný, z významového hľadiska pa rciál ny M
stroj (triangel v 5. pre nose: Čajkovskij) , hoci 
v tej chvrli dominujú s láčiky. Nemalo by do
chádzať ani k tým častým disproporciám me
dzi dynamikou sk ladby a dynamikou obrazo
vej kompozície, vrátane oneskore ných ,.ná
strihov" (objavili sa vo všetkých prenosoch), 
väčšiu ujasnenosť a realizačnú dôslednosť si 
žiada aj vizuálna forma dialógu sólového ná
st roja s o rchestrom v inštrumentá lnych kon
certoch , za samo tatnú úvahu rovnako stojí 
o tázka dramaticky funkčného uplatnenia di
rigenta v kontexte vynaliezavcj strihovej 
koncepcie. že si s týmto problémom naši 
tvorcovia zatiaľ nevedia poradiť, svedčí na
pokon aj sčria tohtoročných prenosov z 
BHS , v ktorých z výkonov d irigentov zostalo 
na obrazovke iba žalostné to rzo, a to ešte nie 
vždy poskladanč z tých nilj príhodnejších ú
tržkov, lebo neraz boli ich kreácie zaraďované 
d0 obrazu le n ako "o'zvláštňujúci" prvok, 
umožňujúci tcl evfznemu štábu technicky 
pripravit' ďalšie zábery ... 

Uvedená vzorka programov hudobnou 
te matikou , vráta ne te levíznych prenosov na
značuje, že je najvyšš! čas zamyslieť sa nad 
ich obsahovou, ale aj formálnou inováciou. 
Rutinné pre ľapova nie na mieste , ako aj zo
trvačné pokračovanie v dnes už pre konaných 
postupoch a pri koncertoch v nie vždy cel
kom adekvátnej vizuálne j koncepcii. je totiž 
medveďou službou nielen predmetu ich záuj
mu - teda sprostredkovanej či popularizova
nej ak tivite v hudobných oblasti ach - ale tiež 
im samotným, lebo boj o diváka, tobôž toho 

'v neskorých nočných hodinách, kedy sa ú nás 
hudobné relácie spravid la dostávaj ú na obra
zovku. bude v silnej medzinárodnej konku
re nci i čoraz nefútostnc jš í.• Istým náznakom 
,.obrodného" procesu v HRHP sú zatiaľ ešte 
le n drobnč pokusy vymaniť sa zo zajatia mi
nuiQ ti napríklad vo sfčre modcrátorských 
postov, kde prftomnosť Evy Bartovičovej 
(kome ntátorka Hudobnej revue i sviežo ro
beného Spravodajstva z BHS) a Petra Micha
lícu (erudovaný, múdry sprievodca v preno
soch z BHS) sú azda najsfubnejším prínosom 
z dvojmesačného sledovania hudobných relá
cii bratislavského televízneho štúdia. 

VLADIMÍR MLČOUSEK 

dielo (pre hereckú účasť J . Kukuru d lho ne
dostupné), ktorč po trojici nepríliš vydare
ných operných opusov (Werther , Eugen 
Onegin , Mária Stuartová) pôsobí ako rehabi
litácia jeho tvorivých síl. Badať na ňom 
priam uhrančivú za ujatosť fantastickou pre
dlohou, strhujúcim spôsobom realizovanou 
na pomedzí sna a reali ty v prostred í ledn ic
kého zámku , ktorý svoj im blízkym mina re
tom ideálne poslúžil na dej isko tajomného 
,.duchárskcho" príbehu. Skvele, rýdzo vizu
ál nymi prostriedkami cvokovaná atmosféra 
strašide lného vidieckeho síd la, umocnená su
gestívnosťou hudobnej nahrávky (orch. Co
vent Garde , dir. Colin Davis, sp. He len Do
nath) i hlbokým citovým prežitkom hlavných 
hereckých predstaviteľov (M. Vašáryová , D. 
MedŤická) prispeli k vzniku diela , kto ré v 
svojom žánri bude zrejme predstavoval' je
den z jeho kva litatívnych vrcholov. 

Nemenej inšpiratívna bola aj filmová ver
zia Straussovej Salome s fascinujúcou Terc
sou Stratas v titu lnej úlohe , ktorú režisér 
Gôtz Friedrich

7
por)al ako výsostne expresív

nu drámu, un10ŽI)ujúcu divákovi pren iknúť 

do vnútra postáv cez detailný záznam ich ko
nania. Zároveň nebolo možnč si nevšimnúť 

závideniahodnú štýlovú čistotu vo výtvarnej 
zložke inscenácie a precízne pripravenú d ra
maturgiu strihovej skladby, ktorá do naj 
menších podrobností sledovala tektoniku hu
dobnej kompozície a s celkom adekvátnou 
obrazovou formou j u interpretovala. 

pokračovanie na str. 7 HŽ 
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Sonáty pre flautu a klavír 
v 20. storočí 

OPUS Stereo 9311 2202-03 

Na digitálnej stcrco-gramoplatni s týmto názvom sa stretne
mc s dielami Poulenca. Prokofieva. Martin tl, Hinde mitha v in
te rpre tácii flautistu Keitha Bryana a jeho manželky, klavirist
ky Kare n Kcysovcj . 

Začiatok tohto štvorstránkového sonátového maratónu pat
rí Poulc ncovej Sonáte pre flautu a klavír - hudbe. ktorá spája 
v sebe ded ičstvo klasicizmu a romantizmu s francúzskou ľudo-

' vou me lodikou ako i s nesmierne výrečným harmonickým po- . 
zadím . Vďaka nemu má i melodická zložka svojskú éterickosť 
a vi acvýznamovosť. Osci lujúcu ne raz medzi hravosťou a nos
talgickými polohami . nchou a rozpust i losťou. vtipným laško
vaním a zvnútorne1iým svetom. Zatiaľ čo druhá časť, Cantile
na. je malou romantickou víziou Poule ncovho hudobného sve
ta - prvú a tretiu čast' možno nazvať neoklasicistickými . Pravda , 
medzi ncoklasicizmom prvej a tre tej časti je i tu priepastný 
rozdiel. Zatiaľ čo prvá časť (Allegro malinconico) s týmito 
východiskami le n koketuje, ľahko sa ich do týka. v tretej časti 
(Prcsto giocoso) Poule nc parafrázuj e evidentné frázy a tak s 
jemným ironickým nádychom ventiluje svoje návraty do minu
losti . Interpretácia prirodzene vystihuje tieto jemné kompo
z ičné odtienky a kladie ich do zmysluplných súvislostí. 

Prokoficvova Sonáta č . 2 op. 94 D dur pre flautu a klavlr na
s toľuje zvnt1to rncncjšl pohľad na dedičstvo minulosti . No v 
žiadno m prípade to nic je komponovanie hudby na klasický 
skelet. l v spomlnanej fl autove j sonáte vládne Prokofievov du
chovný svet, kto rý ho ide ntifikuje ako jedinečnú a tvorivú 
o obnosť . Flauta s klavírom tvoria v tejto skladbe spätú dvoji
cu po stránke zvukovej a výrazovej. V prípade Poulenca sa 
predsa le n výraznejšie dostávala k slovu dife rencovanejšia so
noristika. U Prokofieva však klasická strohosť ide jednoznač
ne s výrazovou priamočia rosťou. Azda le n pomalá časť skrýva 
v sebe farebné ino taje . kto ré inte rpreti dokázali vykresliť a 
podčiarknuť. 

Kresba L. Matouiek 

Na tretej strane sa dostáva k slovu hudba B. Martinú . Jeho 
, Prvá sonáta pre flautu a klavír nám ukazuje skladateľa z tro

chu inej stra ny. Možno roma ntickejšej tam , kde zrwjú fran
cúzske i české melódie popre tkávané svojským ha rmonickým 
pozadím s bohato zvrásne nou metrickou a rytmickou členitos
ťou , vi rtuozitou , vzájomným dialógom nástrojov. Poslucháč 
však vníma celis tvosť hudobného toku , splývanie farieb ná
strojov . členitosť tematicke j práce - slovom to, čo je na hudbe 
B. Ma rt inú vždy príťažli vé a. pútavé. Bolo by chybou domnie
vať sa , že to to komorné dielo vzniklo len z nepoužité ho myš
lienkového materiálu Symfónie č. 4. To rozhodne nic, aspoň 
nie v tom pejoratívnom slova zmysle. Súvislosti tu nesporne 
sú . avšak v oblasti tvorivej . 

Posledná strana platne patrí Hindemithovej Sonáte pre flau
tu a klavlr , hudbe vyslovene antiromantickej, reprezentujúcej 
to, čo sa v polovici nášho storočia nazývala hudobnou moder-

' 

nou. Dnes s odstu pom času _vidímc. že sa už jedná o diela kla
sické. veď na jej r<Jmcnách stojí vlastne h_udba našej prítom
nosti. Skutočne . Hindcmith to je minulosť nášho odch<ídzajú
ccho s toročia. So svoj imi nekompromisnými tlde rnými lín iami 
pripomína reakciu na ešte dávnejšiu dobu. Z name nit<í inter
pretácia opäť znásobi la. prlťažl ivosť tohto diela. Myslím si pre
to. že po tejto platni môže s iahnuť náročný posluch;íč. milov
nlk komornej hudby a znalec klasikov nášho storočia . 

' IGOR BERGER 

Ottorino Respighi: Zázračný obchodník 
na Rossiniho hudbu. 

Georges Bizet: Arlesanka, l. a 2. ·suita. 
Symfonický orchester Slovenského 

rozhlasu diriguje Pavle Dešpalj. 
OPUS Stereo 9310 207ló 

Digitálna nahrávka. 

Co môže byť pre recenzenta gramofónovej platne horšie ako 
pocit , že skúmaný objekt vôbec 9evyžarujc ani po viacnásob
nom kontakte dostatočné kvantum inšpiruj úcej energie provo
kujúcej k úvahe? Hudbu Respighiho aj Bizc tovu hudbu mám 
veľmi rád , považujem však za neadekvátne spovedať sa v rám
ci gramorecenzie z môjho vzťahu k Arlcsanke alebo pôvabné
mu a jed inečnému Respighiho butiku s hudbou. T itul OPUS-u 
prináša túto hudbu v prazvláštncj adjustácii- nic len dizajnu
vej, ale aj interpretačnej . Spolupráca OPUS-u so zvukovým 
archívom Slovenské ho rozhlasu patri k osvedčeným mané
vrom jedinej slovenskej g ramofónovej firmy, manévrom. kto
rý by mal nalepiť hoj ivú náplasť na očividné priepasti v edičnej 
polit·ike OPUS-u . Učinok tejto taktiky bol ne raz sugestívny, 
neminul sa cieľa, nuž a účel svätí prostriedky- na trhu sa objavi
lo niekoľko zaujlmavých titulov zdôrazňujúcich v tiráži platne 

. spoluprácu vydavateľstva so Slovenským rozhlasom. Plau,a, 
ktorá prezentuje skladby Rcspighiho a Bizeta je možno lahôd
kou z hľadiska dramaturgie, ale pri počúvaní som nemal pocit 
maškrtnictva . SOSR a Pavle Dcšpalj komunikujú s posluchá
čom na báze o rtodoxnej rozhlasovej produkcie zameranej 
skô r na problé m .. aby to bolo", než na problém "ako to je uro
bené". Rozhlasové relácie alla .. Svieže tóny" nájdu v uvede nej 
nahrávke isto tne úrod.nú pôdu, dovoľuj em si však zapochybo
vať o únosnosti gramovcrzic, navyše , ak obidve kompozície fi
gurujú v kata lógoch Supraphonu. Netvrdím , že interpre tácia 
je zlá alebo nevyhovujúca , je skôr vlažná a indife rentná , hoci 
na nie kto rýh miestach ma zaujala a kási nekompromisná strikt
nosť dirige nta v modelovani horizontály, nebojácnosť vo výra
ze (Menuetto v ~rlesanke č. l ) atď. Výsledný efe kt ma však 

skutočne ncmoti voval k u k;un>itej rcaRci i. ču je ~ l..oda. preto· 
že naj mii Bizctovc ~uity považuje m za maxim;í lno: .. n;íkallivé" 
a gcni;\lnc kompozkio: . Prohlé mový jo: aj ohal platne. pro:do
všetkým jeho zadná strana. obmedzuj úca sa na trojja.:yčnú vc l
ziu struč ných tklajov o dirigentovi a orc he~ tn . P;íni BiLo:! a Ro:
spighi unikli pozorno~ti real izačného te;pnu ... Z ia l'. na margo 
tohto titulu toho nemúm viac na ~rdci a ~om pro:wedčo:ný. ic 
ak zattlžim počúvať Arle~;111ku aleho ro\~i niov~ký hu ti l.. made 
by Rcspighi . siahnem po inej pla uii . 

Bonjour, monsieur. 
Dagmar Zsapková-Šebestová a Jozef • Zsapka hrajú skladby Piazzollu, Almei-

du, Martinčeka, Caste1nuova-Tedesca, 
Ravela a Rodriga 

OPUS Stereo 9Jll 2063. 
Digitálna nahrávka. 

Nešťastne zvolený titul plat ne niekedy dokáže napáchať 
mnoho zlého. Prolilová platňa manželov Zsapkovcov ležala 
vcd l'a môjho Tcchnic~u až ne príjemne d lho. preto täto rc<.;cn
zia prichádza oneskore ne. Dôvod bol jednoduchý - naslild lo 
znejúci titul nahrávky Bonjour . monsie ur ma odrádn l od po
čúvan ia. spôsobil . že som plat1'u položil na tanier gramofónu 
po hodine dvanástej . pod ná tlakom vlastného ~vedomia ... 

Pocit obáv a· nedôvery sa rapídne vytrácal a napokon ~;om 
dospel k názoru . že manželia Zsapkovci prini<;sli na trh naozaj 
zaujímavú plati\u, ktorä obohatí produkciu O PUS-u vo 'férc 
komorných žán rov. Názov platne pochádza priamo z o riginäl
ncj a v.ydarcnej skladby Dušana Marti nčcka Bonjour. mon
sicur Picasso; tam spf1)a svoj u funkciu a je opodstatne ný. Dra
maturgia platne pozostáva v drvivej väčšine zo \ kladieh písa
ných originál ne pre gitaru a nautu a z pôsobivej transkripc;ic 
Ravelovcj Pavany za mŕtvu infa nt ku . Je pravdou, že tu n;'ljde
me aj Histó ri,ll tanga (mimochodom. celko m vtipnú) bok po 
boku so spomínanou Pavanou. Náladov{t mozaikovitosť ale 
ncrušl poslucháča , naopak . dokáže ho udržM v \ trcl1u a v po
ziírvnej percepčnej akti vi te počas celých cca 45 minút. Navyše. 
a to bolo pre mňa vcľk6 a mil6 prekvape nie. OPUS 'a po 
dlhšom čase preze ntuje zvukovo vyváženou nahrávkou a na
podiv aj kvalitnej; ím mate riálom. Posluch nic je de formovaný 
praskaním ani inými cudzorodými momentmi. preto naplno 
vyzn ieva nonšalantnosť hry obidvoch interpre tov. Dizajn plat-
ne je najslabšou súčasťou titulu a okrem násil ného titu lu neprí- ' 
jemne pôsobí ignorácia skl adateľov. ktorých hud ba na plat hi 
znie . Sprievodný text sa to tiž opäť obmedzuje na biografické 
úda je o interpretoch a ani slovkom nepribližuje zncj úcu•hud
bu . IGOR JAVORSKÝ 

Jití Sehnal: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století. 
ných nástrojov na chóre a mal byť 
všeobecne uznávanpu hudobnou 
auto ritou. Napriek tomu, že väčši
na kapelníkov o lomeuckcj kate
drály komponovala, z ich skladieb 
sa zachova lo len veľm i málo. Od 
organistu katedrály sa zas vyžado
vala predovšetkým znalosť hry na 
organ a umenie hrať podľa gene
rálneho basu. Nie je zná me , do 
akých podrobnosti zasahovali po
žiadavky na o rganistovu technickú 
a improvizačnú zbeh losť. Zdá sa , 
že vo svojej dobe bol váženou 
osobnosťou ako organista a skla
dateľ Samuel Zindel zo Sliezska, 
ktorý bol považovaný v o lomouc
kej katedrále za hudobnú autori
tu . Od polovice 17. storočia sa od 
choralistov - kosto lných spevákov 
vyžadovala okrem zvládnutia cho
rálového spevu a figu rál nej hudby 
aj znalosť hry na hudobnom ná
stroj i. 17. storočie tot iž v kosto
loch v rozpore s nastupujúcimi d r
kcvnými predpismi zrovnoprávni
lo viachlasnú hudbu so sprievo
dom nástroja s gregoriánskym 
chorálom a preto sa požadovalo, 
aby speváci zvládli oba hudobné 
štýly. Pretože až do druhej polovi
ce 19. storočia platil v katedrálach 
zákaz spevu žien, ženské hlasy 
spievali najčastejšie malí chlapci 
alebo falzetisti nazývaní disk<}ntis-

ti. Skladby, ktofé hrali vežoví lr4-
bači sa nezachovali. 

Moravské museum v Brne. 1988; 
... 

Autor tejto zaujímavej publiká
cie , brnenský muzikológ Jifí Se
hnal, vedúci oddele nia dejín hud
by Moravské ho muzca v Brne , sa 
špecializuje o. i. na výskum dejín 
hudby Moravy v 17. a 18. storo~!. 
Vo svojej monografii prináša sú
borné dejiny hudobného života 
najvýznamnejšieho chrámu Mora
vy - olomouckej katedrály. Tá 
tvorila spolu s biskupstvom vý
znamné hudobné centrum . Hu
dobníci jej dávali prednosť pred 
službou v šľachtických kapelách . 
V pätnástich kapitolách sa Sehna l 
zaoberá sociálnym postavením hu
dobníkov, stavom hudby v kate
drále pred švédskou okupáciou v 
roku 1642 i po tridsaťročnej vojne , 
tiež jednotlivými hudobníkmi pô
sobiacimi v katedrá le od konca l 7. 
storočia: autor p'ostupne ~oznamu
je čitateľa so siedmymi kape lník
mi , šiestimi o rganistami, rozoberá 
pracovné príjmy a postavenie cho
ralistov, diskantistov a vežových 
trubačov. Info rmuje o liturgick~ 

HŽ 
praxi v katedrále , o inštrumentá ri 
a uvádzanej hudbe. Zaoberá sa 

skladbami ôsmych hudobníkov 
olomouckej kapituly a napokon 
hudobníkmi , ktorí boli zamestna-

' ní , alebo sa uchádzali o miesto v 
kapitule . 

J. Sehnal nadviazal pri svojej 
práci na výskumy Augustina Neu
manna , ktorý ako prvý upozornil v 
roku 1939 na hudbu v o lomouckej 
katedrále. Na rozdiel od neho sa 
však Sehnal zaoberá celou proble
matikou systematicky, sústavne a 
odborne profesionálne. Konštatu
je, že hlavným poslaním olomouc
kej kapituly, tejto rozsiahlej, hie
rarchicky členenej klérikalnej in
.štitúcie bolo zaisťovanie dôstojné
ho priebehu liturgickej praxe v ka
tedrále. Hudba, pestovaná v kate
drále mala celomoravský význam, 
pretože moravská diecéza zahrňo
vala od roku 1777 územie celej 
Moravy a časť Sliezska. Hudba v 
katedrále bola tiež naj lepšie doto
vaná a mala slúžiť ako vzor pre 
hudbu ostatných kostolov. Sehnal 
uvádza , že do kapituly ·patrili 
ok re m ostatných duchovných i 
svetských osôb aj kapelník kate-

drály, organista , 8 choralistov, 3- 5 
diskantistov a 2 zvonári. V súvi
slosti s figurá lnou hudbou Sehnal 
upozorňuje na najsilnejšiu ume
leckú osobnosť, aká kedy na Mo
rave pôsobila , a to na Jacoba Gal
lusa , kto rý odchoval aj niekoľkých 

• žiakov. Hudobníkom v katedrále 
sa mohol stať iba kvalifikovaný 
uchádzbč s praxou. V pomeroch 
18. storočia na Morave bolo ojedi
nelé , že od hudobníkov pôsobia
cich v katedrá le za stály plat neboli 
požadované iné povinnosti okrem 
hudobných. Je' pochopiteľné, že 
do kapituly sa uchádzali o miesto 
najviac hudobníci z O lomouca a 
zo strednej Moravy, ďalej aj z 
iných moravských miest a zo Sliez
ska, niektorí prichádzali aj z men
ších rakúskych miest. Sehnal kon
štatuje, že hudobník katedrály bol 
platený profesionál v modernom 
slova zmysle, kto rý bol povinný 
splniť zmluvou dané podmienky a 
inak bol na svojom zamestnavate
ľovi pomerne nezávislý. Kapelník 
bol zodpovedný za celkovú úroveň 
hudby v dóme aj za stav hudob-

Schnal konštatuje , že pre hu
dobnú histó riu Moravy je veľká 
škoda. že sa nezachoval hudobný 
archív olomouckej katedrály z 18. 
storočia , ahi je ho zoznam. Preto 
nemôžeme hudobný repe rtoár ka
tedrály z l. polovice 18. storočia 
vôbec rekonšt ruovať . Približne 
zostaviť sa dá repertoá r až ~ doby 
okolo roku 1800. V tom čase sa v 
katedrále uvádzali sklad by asi 95 
autorov- omše. motcta, Miserc rc, 
hymny , nešpory, Te De um, á rie, 
duetá a litánie. V závere knihy je 
zozna m 276 hudobnlkov. ktorí pô· 
sobili alebo sa uchádzali o miesto v 
katedrá le, s uvedením ich kvalifi
kácie a ďalších informácií. Nechý
ba tu ani nemecké resumé a abe
cedný register osôb a miest. Na 
dekoráciu publikácie bolo použi
tých 12 d revorezov z popisu intro
nizácic biskupa Jakuba Arnošta 
Lichtensteina 1740 (Beschrcibung 
des Solcmncn Einzugs ... den 30. 
April 1740. Ollmiitz 1740) a vý
tlačku na počesť intronizácic kar
dinála Schrattcnbacha z roku 
1712. Y texte je zahrnutých 218 

· notových ukážok skladieb sied
mych skladateľov. 

OLGA SVÁTKOVÁ 



Rozpačitá premiéra 

V inscenácii opery G. Verdiho Sila osudu , 
ktorú pripravil operný súbor So v Košiciach 
ako svoju prvú tohtoročnú premiéru (19. a 
20. lO. ), hosťovali Klaus Dembeck, režisér in
scenácie, a Silvio Eupani-Ferri , ta liansky te
norista, s ktorým vedenie divadla podpísalo 
ročnú zmluvu najmä do talianskych roman
tických opier. 

K. Dembeck prišiel do Košíc z viedenskej 
Komornej opery. Ak v jeho réžii niečo zvlášť 
zaujalo, bola to práca so svetlom. Zdôrazni l 
ním pochmúrnu, .. osudovú" atmosféru ope
ry, ale vyjadri l ním aj symboliku vecí (scény 
v kláštore, chrámová scéna františkánov 
~o sviecami). Jednoznačne ostentatívnou 
črtou Dembeckovej réžie bola statická polo
ha , ktorú inscenácia odkrýva la postupne. 
narastajúcim časom . He recké gesto i pohyb 
boli minima lizované. a tým znížená aj von
kajšia expresivi ta' d ramatických výjavov. 
Tento typ réžie snáď môže mať šance na ja
viskách v milieu veľkých operných hviezd. 
Môže ma( svojich prívržencov i odporcov, no 
rozhodne funguje veľmi neľútostne v pro tre
dl bežného prevádzkového divadla. Každá 
ncvyspicvaná melodická ozdoba, akákoľvek i 
malá nelogickost' vo vedení hudobnej frázy , 
či rytmická nepresnosť bola v prípade kon
ccrtan tného spevu. na ktorý sa premenili árie 
i väčšina ansámblov a duet v Dcmbcckovcj 
inscenácii. dvojnásobne zradná. 

Ani scéna nebola v tomto smere obzvlášť 
naklonená sólistom. StroM. takmer bez rek
vizít funkčne riešená scéna Jána Hončariva 
nechávala sólistu dost' osamoteného. Až 
zmeny niektorých atribútov stfpovcj kon
štrukcie v tvarc .štvorca (otvorenie prednej. 
resp. aj zadnej strany, štylizované arkády, 
spustené v chrámovej scéne a pod.) popri 
funkcii predCiiť jednotlivé výstupy a scény 
boli kinetickým prvkom. 

Výkony sólistov prvého obsadenia , videné 
cez prizmu relativity režijnej koncepcie, boli 
v dramatickom význame vzájomne prepoje
né a vyrovnanejšie ako v dru hom obsadení S. 
Eupani-Ferri v úlohe Alvara (l. obsadenie) 
aspoň sčasti zaplnil medzeru, ktorú pocit'uje 
košická scéna už roky v odbore bel cantový 
tenor. Hosťovanie talians!.cho tenoristu, naj
mä po odchode A. Haranta do iného divad la, 
je len dočasným. ale predsa len určitým rie
šením . V úlohe Pona Carlosa si veľmi dobre 
počínal Peter Bá rd . Vzájomnú prepoje nosť 
sólistov prvého obsadenia, ktorá bola aj 
vhodnou sebaobranou v odkrytej Dembe
ckovej réžii, dokumentovalo najmä záverečné 
terceto (Aivaro-Leonóra-Guardian) . Leonó
ru spievala Eliška Pappová, Guardiana v roz
vážnej interpretácii Juraj Somorjai. Na 
oboch premiérach v kontrastnom kontrapu n
kte oživil príslušné scény inscenácie Ladislav 
Pačaj ako Fra Melitone. Úloha Preziosilly 
bola v réžii videná na pozadí zborových 
scén. Prezentovala sa v nej Viera Hronská, na 
druhej premiére poslucháčka konzervatória 
Anna Chodelková. 

V druhom obsadení očividne prevládli 
prvky izolovanosti v jednotlivých výkonoch, 
čo len zvýraznilo statický pôdorys réžie, nic
kedy idúci i proti hudbe a lebo pro ti textu 
(ária Leonóry v l. dejstve , situovaná v sede, 
jej modlitba pred kláštorom na kolenách a 
pod.). V partnerskej izolácii (ale aj v izolácii 
od orchestra a ocitol svojim výkonom v úlo
he Alvara Alojz Harant, poznačenom nc
presnost'ami rytmického charakteru. ale aj 
neujasnenou koncc~pu postavy v jej voká l
nej charakterizácii (neopod~t atnené zmeny 
timbru). 

Pri prOeiltosti l. výročia novembrovej revo
lúcie pripravila dramaturgia baletu SND 
dňa 9. a IO. ll. premiéru tan~ného divadla 
v dvoch častiach ZVIÁŠfNA RADOst ŽIŤ, 
autorov P . Mafa, Z. Mlstrfkovej a O . &tha. 

Leonóru spieva la Mária Harnádková, Dona 
Carlosa v ucelenom výkone podal František 
Balún. 

O pe ru hudobne naštudoval Boris Velat , 
ktorý ju di rigoval aj pred 33 rokmi , keď bola 
Sila osudu prvý raz uvedená v Košiciach v ré
žii K. Hájka a v hlavných (alohách s A. Polá
kovou a l. Jakúbkom. - O rchester hral na 
prvej premiére tempovo i zvukovo vyrovna
nejšie, kým sólové vstupy niektorých nástro
jov mali prcdznejší charakter na druhej pre
miére. Charakte ristické kostýmy navrhol do 
inscenácie J , Hončariv, autorom krátkej cho
reogra fie bol Juraj Goga. Zbory. situované 
réžiQu väčšinou do zadného traktu javiska. 
čím bola oslabená ich herecká ak tivita. na
cvičil Tibor Harakály. 

Muzikálová predloha je parafrázou na Dra
culu v novodobom šate. Obyvateľmi Dracu
lovho hradu sú aj gróf Leonid (Brežnev). 
mark íz Nikola a jeho žena Elcn (Caušcscu). 
Honncc.l$cr (Erich). prclínajúci sa v maske i 
hereckom vyjadrení s Hitle rom. a netopic r
ky-upírky. Inscenácia . do ktorej scénu aj 
kostýmy navrhol autor tohoto horror-muzi
kálu. prerástla úzky rámec školy. čo dok u
mentujú i jej dobre navštívcné reprízy (pre
miéra bola 24. IO.). Jednoduchá scéna podá
va la najnutnejšie info rmácie prostrcdníc; 
tvom rekvizít, slúžiacich najmU k identifiká
cii miesta. 

DevU!' štude ntov dokáza lo v pät'dcsiat mi
nút trvajúcej inscenácii zaujat' hrou. v ktorej 
nechýbala radosť z pohybu i ~pcvu. i keď je 

Nové inscenácie 
na východnom Slovensku 

Elil ka Pappová (Leonóra) a Sllvio Eupa ni-Ferri (Aivaro) S nfmka O. Bérel 

Svitá 
na lepšie časy 

·' '-~ 

syntetickému diva~iu? 
Študenti hudobnodramaturgického oddele

nia v Košiciach pripravili pod vedením reži
sérky Blaženy Hončarivovej pôvodný muzikál 
J ána Hončariva (text i hudba) Dr. Acula. V 
spolupráci s vcdenfm ŠD sa premiéra mohla 
uskutočni io v priesto roch štúdia ŠD SMER. 

Na realizácii programu sa podieľali M. Har
sahl a. h. (scéna a kostýmy), M. Pavlfček 
(hudba) a O. & th (choreografia a réžia). 

Snfmka: J . Nemčoková 

ešte stále možné dotváral' pointovanie nic
ktorých dialógov a monológov. Viičšina spe
vov bola zhráva ná z playbackov. ktoré však 
neboli zvukovo vyvážené so živou javiskovou 
rečou i niek torými spevmi naživo. 

V jcdrmtlivých úlohách muziká lu , ktorý 
končí pesn ičkou Upíri sú stá le medzi nami , 
buďme ostražit í ( ..... číhame len na chvíľu. 
kedy nebude te bdelí"). sa pred tavili študen
ti piateho ročn íka S. Pitoňák, D. Koklesová 
(v alternácii s A. Ballovou), V. Konečná, D. 
Černák , P. Hudák, M. Hal'ková, P. Kučera a 
študenti 4. ročn íka P. Vaco a M. Zatovič. 

Prvou oficiá lnou premiérou prešovskej 
spevohry na veľkej scéne nového divadla bo
la vaudeville J , Voskovca a j. Wericha Slame
ný klobúk (alebo Helenka sa td f), ktorý napí
sali podľa predlohy francúzskeho pisovateľa 

19. storočia E. Labichea. Slamený klobúk je 
bizarná fraška . ktorá vznikla v susedstve zná
mych politických muzikálov oboch autorov 
(Osol a tieň. Kat a blázon) a v pravom zmys
le slova napfňa cieľ autorov - nczáväznú zá
bavu. ktorej strojcami sú svadobčan ia-vidie
čania. oci tnuvší a v meste. Absurdnosť nic
ktorých situácií. plynúcich z predlohy situo
vanej autorovi do roku 1900 a maj úcich vo 
fraške nezast u pi teľné miesto v polohe zába
vy. vyzdvihol vo svojej réžii aj hosťujúci Jo
sef Koníček, choreograf a režisér. 

Jeho réžia bola pozorná voči ólistom-hcr
com. Jej t vorivosť spočívala vo vzájomnom 
rešpekte režiséra a sólistu, čo rovnako výraz
ne upla trioval aj vo svojej choreografi i v spo
lupráci s baletom DJZ. Je dôležité, že J . Ko
níček , ktorý už ho ťoval ako choreograf v 
prešovskom divadle nedávno. v i~cenácii 
Vagabundov, vychádzal aj v súčasnej insce
nácii zo špecifických da nost í \Lrboru i jednot
livcov, ktoré ocnásilným spô~obom rozvinu l 
do dime nzi! kvalitnej. takmer trojhodinovej 
zábavy. v ktorej tanec a spev bol i posun uté 
do revuálnej polohy, vhodne podporenej 
svete lnými efek tmi či efektným príchodom 
kankánových t anečnfc z hľadiska a pod. 
Ľahučký tón inscenácie sa vermi dobre da

rilo udržať po celé predstavenie (recenzia je z 
druhej premiéry 21. IO.) v ncnútcnom výko
ne Slavomírovi Benkovi v úlohe ženícha Fa
dinárda. Aj ďalšie výkony boli zosúladené a 
prispeli k javiskovej úsmevnosti. Postavy vy
kresľoval i sólisti -v prfznačncj typológii: l. 
Barla (,.dôstojný" sluha Felix) , M. Gerjak 
(hlucho~ou trpiaci strýko), V. Tlmočko (po
ručík , spolu s Fadiná'rdom zdarne lavírujúci 
v často absurdných situáciách), H. Horvátho
vá (manželka. hľadajúca dobrodružstNá lá-

. sky), E. Ku§nierová (modistka Klára , aj ,.po
ľovn íčka" na manžela), J, Prieložný (budúci 
svokor a hlavný ,.hovorca" svadobčanov), 
O. Császárová (naivitou kypiaca nevesta), 
L. Suchoža (bratanec. ale aj potenciálny 
manžel). E. Jurčíková (barónka s ,.vyššími, 
umeleckými" ambíciami), M. Adamenko 
(galantnosťou prckypujúci generál Stroga
nov), D. Gerjaková (ako .. nádej ná'' umclk,y
ria, ku ktorej patrí koketnost' aj žia rl ivosť), S. 
Rančík (ako Bcaupcrthius, večný ,.paroháč". 
J, Volčko (sluha Tardiveau). Refrénom in
scenácie boli svadobčania, zvyšujúci úsmev
ný kolorit i pointovanic jednotlivých scén. 

lns9Cnáciu hudobne na~t udoval J an Bed
rich, ktorý bol zároveň aj spoluautorom hu
dobnej úpravy (hudbu zložil V. Há la). Hu
dobné vstupy orchestra boli cit livé k javisko
vým akciám. Gradácia niektorých dialógov v 
druhom dejstve povolila, no celkovú dobrú 
hru orchestra ncpoznačila. 

Dobové kostýmy navrhol host'uj(rci Bed
rlch Barták. Jeho dielom boli aj maľované 
kul isy. ktoré svojím charak te rom prirodzene 
zapadali do secesie úsmevnej atmo féry na 
javisku. Zbory naštudoval Ivan Pacanovský. 

DITA MARENČINOVÁ 

D ie pred on·orenfm sezón vo 
velliSch operných cenlnlch Talian
su (Mllúo, Rím, Neapol, Paler
mo alef.) započne Sl'Oju opernú se
zónu Tealro del Opera Glocosa v 
Savone. Dramalurala divadla je 
zn' ma tým, že objav.qe diela, kloré 
po úspdnej preml~re na dlhé rolcy 
upadli do zabudaulla. V lejto sez&. 
ne lo budú nasledovné llluly: Ecu
ba od Neapolčana Nicola Aalonla 
Manfroceho, klaslclsllck~ dielo 
aulora, klorý zomrel vo veku 21 ~ 
kov, Elfrlda zn' meho Giovanniho 
PalsleUu a Calerlna dl Gulsa od 
Carla Cocclu (opif Neapolb na), 
klonl mala svoju premiéru v roku 
uvedenJa Belliniho Normy (1833), 
Druhú bst sezóny vyplni hosťova
nie Tea lra Communale z Trevlsa s 
Verdiho Falslaffom (výmena za 
predslavenle Elfrldy) a dva kon· 
certné recllály - konlruldsllcy Ca
larlny Calvl a m ' mej kolonlúraej 
sopranlsllcy Luclany Serraovej. 

V. B. 

l 

, 
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CENY SHF 
D rb 21. nmcmhra t. r. /a uča~li Vyboru a \ etknia S l IF. /óÍ'-tupcov tck' Íl i.: a tlače odo

vzdali výročné n:ny Sl<wc n,kého hudobného fondu i' a ro l.. llJXlJ. Cen~ od<H ;dal podpred,~·da 
v)·horu SIIF dr . Man;ín Jurík . 

Výbor Slowrhké ho hudobného fondu udelil Cenu .lá na Le\'Ol>hn·a llellu ~kladatelovi .lo1cl'o
vi Slxtovi 7a ~kladhu Punctum contra punctum. , 

Cenu Frica Kafendu ude lil V5•hor Sl IF organi\tll\ i Jáno,•i \'ladimíro\·i Mkhalkm·i ta 'yni- • 
kajtku interprc» ~k lad hy Romana lkrgcra l.:xodu' a pozoruhndnír interpn:t<kiu pil' od nej 
'lovcn,kcj or~·cj tvorb~· v po, lcdnom období. 

Výbor SIIF ďalej udelil mimoriadnu prémiu l.. lit\ rrbtke llelene (;áfforon~j t a t·el<>ih·otnt'r 
'YMematicl..u po.wrnosi~rv:ídzaniu pôvodnej ' lm·en, ke j tvorb~ . 

- R 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE A. MOYZESA . 

V rúlel prehliadky Nov .. slovenská hudba, na koncerte súboru pre súčasnú hudbu bratislav
Ského konzervatória , odovzdal podpredseda Slovenskej hudobnej spoločnosti Ivan Pa trik ce
ny vftazom skladaterskej sútaže Alexandra Moyzesa. 

Kategória 8 
l. cena - M . Kroupa Niečo pre flautu, husle a klavír 
2. cena - P . Gufas In modo rustico, dva spevy so sprievodom (klarinet. cimbal a kontrabas) 

na texty J . Jesenského · 
3. cena - P . Jantoščiak Malá francúzska puita. pre flautu a klavfr 

Kategória c 
l. cena - M. Krajči Sláčikové kvarteto 

- P. Guras Trio pre flautu . klarinet a fagot (Hommage a 8 . Bartók) 
2. cena - M . Piaček Sláčikové kvarteto 
3. cena - P. Jantoščiak Triptych pre flautu, husle, violu a violončelo 
Cestné uznanie - O . Komžfková Sona ta per piano solo 

MINISfERSIVO KULTÚRY SR obdrža
lo prospekty medzinárodných zborových a 
skladateľských súl'ažf: 
l) IX. Concorso pollfonico nazionale " Gui

do d'Arezzo", (20.-25. 8. 1990), 
2) Concours de chant choral "Tours" (17.-

20. s. 1990), 
3) Concours International de composltion 

ehorale "Tours (17. 3 . 1990). 
Nakoľko '· Ide o objemné materiály, ktoré 
usporiadatelia zaslali if1a po l exemplári, 
prípadným zá..Uemcom poskytnú podrob
nej§ie infonnácie na odbore umenia, č. tel.: 
547-39. 

CAPPELlA ISTROPOLITANA V HONG
KONGU. Komorný súbor Cappela Is tropoli
tana je po Symfonickom orchestri Sloven
ského rozhlasu cfalifm slovenským hudob
ným telesom, ktoré na základe pozvania fir
my HNH International, Ltd. účinkoval v 
Hongkongu. Koncertné turné sa uskutoC!nl
lo v dňoch 13.-20. novembra 1990. Koncerty, 
zostavené z diel barokových mlijstrov, diri
goval S tephen Gunzenhauser (USA), ako só
listi vystúpUI: Daniela Rusó (čembalo), a 
sólovf hráči Ceskej filhannónle Miroslav 

Kejmar (trúbka) a Roman Novotný (flauta). 
-Im-

SKO V USA. Slovenský komorný orches
ter pod vedenfm Bohdana Warchala hos
l'oval 'na jese!\ t. r. na veľkom turné po USA, 
kde absolvoval 43 koncertov. V závere mi
nulého týždl\a vystupovali Warchalovcl v 
§tále Indiana, v mestách Goshen a La Porte. 
Prostrednfctvom Agentúry S, ktorá exluzh·
ne zastup..Ue S KO, absolvuje jedno z na§lch 
nlijpopulámej§ích hudobných telies turné, 
ktoré svojfm rozsahom i významom a ohla
som v mestách USA, patrí k doteraz nlijvä~ 
§fm. 

ÚSPECH NA SEJ• KLAVIRI T KY. V 
dňoch 1.-4. ll . 1990 ~a ko nala medzinárod ná 
klavírna súťaž Virtuosi per musica di piano J 
fo rte v Ústí nad Labem. Účastníčkou tej to 
súťaže bola aj Bratis lavčanka Z uzana Zam
bo rskfl. ž iačka Základne j ume leckej ško ly na 
Š tefánikovej ulici z triedy Gabrie ly Holiča
vej . Prezentovala sa skladbami J . S. Bacha , 
J . Haydna. M . G linku a R . Schumanna . V 
silnej medzinárodnej ko nkurencii dosiahl a 
vynikajúci úspech - l . cenu vo svoj ej kategó
r ii. Zároveň získala cenu po ro ty a ko naj-· 
úspešnejšia česko-slovenská účastníčka . Jej 
učiteľke , G . Holičkovcj . bola udelená zvlášt· 
na ce na MS MTV Ccskei republiky p re naj
úspešne jšieho pedagóga CSFR. 

MG 

Inšpiratívna prehli~dka 
Dokončcnrc lO ~tr. -l 
Ďalšie významn~ podnety do pre hliadky 

vniesla trojica dokume ntárnych sn ímo k o 
vyni kaj úcich osobnosti ach svctov~ho ume nia 
- klaviristov! Arturovi Rubinsteinovi (rež. 
Fran~ols Reichenbach) a choreografoch Mau
riceovi Béjartovi (rež. Jiirgen Wllcke) a Joh
novi Neumeierovi (rež. N. Belharz) . Pozoru
hodný na týchto po rtré toch bol už samo tný 
prístup ich auto rov k zobrazovan~mu mate
riálu či t~me, na ho ny vzdiale ných akýchko r
vek - u nás tak často a ver mi pestovaných o fi 
cia lít. Niet v nich takmer s to py po o bligátno m 
redakčnom ko me ntá ri, kto rý by menované 
veličiny staval na p iedestál. Naopa k: maxi
málny priestor je tu ve novaný autcntick~mu 
záznamu ich myšlieno k, názorov a úvah, kto
ré v konfro ntácii s ukážkami z ich tvorby vy
tvárajú neobyčajne plastický a do značnej 
miery aj komplexný obraz o výnimočnosti 
týchto osobno~tí. Ba čo viac, vermi často za
chytávajú ume lcov pri práci, z čoho napo ko n 
vzniká unikátny záznam jcdinečn~ho tvoriv~

ho procesu . A ak sa k to mu ešte pridruží 
vopred presne premysle ný a tak trocha mo
no tematicky o riento vaný realizačný nápad , 
nedovorujúci filmáro m (ale ani divákom) 
.,odbiehať" do stanoven~ho zámeru - ako v 
prípade do kume ntu o J. Nc ume ierovi, študu
júcom s tanečníkmi výstupy do vlastnej tran
skripcie Shakespeara (Láska, choreografia a 
smrť) -, po tom sa aj divá k stáva súčasťou hry 
a spo lu s pro tagonistami filmu chvíľami do
slova prežfva vzácny pocit malého zázraku z 

Hž 
tvore nia. 

Ostatne. tento pocit sa v priebe hu to hto-

rol: neJ pre hlradl..y do~tavrl 'rad.r a t. Ycl n11 
silne - hoci s inou mo tivácio u - sa ozval na
príklad p ri sledovan[ p re nás do nedávna ve
rcíne nedostupných záznamov z vystúpení 
Lucie Poppovej (Gavalier s ružou, Netopier, 
C hlapcov zázračný roh, Carmina burana), a 
to aj naprie k to mu, že išlo o záznamy rôznej 
vizuálnej kvality. Možnosť vidieť a počuť 
slávnu rodáčku v je j pro filových kreáciách tu 
totiž celko m pre hlušila vše tky výhrad y, srnc
rovan~ na adresu tvo rcov p ríliš staticky od 
snímaných divadelných prcdstavcnL Rovna
ko , ako v prípade televízneho zápisu Labu
ticho jazera, kde všetky nedostatky pasívne
ho prístupu k o bra'zovej dokumentácii insce
nácie pre ko nal o bdivuhodný výkon Rudolfa 
Nurejeva ... 

A tak te n. kto ré sa na prehliadke v brati
slavsko m Filmovo m klube začiatkom o któb
ra zúčastni l , neorutoval. Nie ko mu azda na 
hej chýbal väčší zástoj hviezdnych stálic a 
iného zasa sklamala skutočnosť . že zďaleka 
nie každý titul splnil jeho mimo riadne očaká
vania. No nazdáva m sa , že toho , kto sem pri
šiel za poučením , mo hla pre hliadka v mno
hom a k mno hému inšpirovať . Tu mám na 
mysli predovšetkým pracovníkov hudo bnej 
redakcie Slo ve nske j televfzie , ktorých dra
maturgická o rientácia a repertoár tvorivých 
postupov je zatiar dosť o bmed zený. Dúfaj 
me , že uveden~ filmy či videozáznamy v nich 
v.yprovokujú túžbu vyskúšať si čosi podobn~ 

aj v do mácich podmienkach a že nás s výsled 
kami svojho ume lecké ho rastu sko ro obozná
mia na televíznych obrazovkách. 

VLADIMIR MLČOUŠEK 

Otvorený list Braňovi Hroncovi 
Milý Braito, 
otvorené listy 
zvyčajne obsahu
jí• výpady proti 
lej ktorej osob
nosti s tým, že ich 
autor chcej aby 
sa o jeho mienke 
verejnost' (ktorú 
tenlo druh násilia 

ča~lo Z<rujuna), dOl\cdela. V tejto nevraživej 
dobe myslfm, že bude vhodné napísal' tendenč

ný list pozitlvne a to v piatich bodoch tna 
každé desafročie T"ojho doterajšieho života 
jeden), čím zá roveií prijímame vonkajšiu for
mu anonymného listu (preto je \'druhej osobe). 

l) Br<tŕO Hro nec - a maté r. Na konzcr"a
tó riurn do Bratislavy prišie l študovai asi tak v 
ro ku 1956 a už vtedy srne na stre tn utiach v 
Redute obdivova li j eho pre naše uši brilant
nú techni ku a zvládnutie štýlu Oscara Peter
so na. a prcdpoludn iach v T atra revue už 
prezen toval vlastn~ West Coast Combo {po 
r. 1960) kde o. i. h ral so svojím dlhoročným 
verným pa rtnerom Milošom Ju rkovičom . 
V r. 196 1 utvoril Bra tislavsk~ štúdio s hudob
níkmi ako Pavol Po lan\ký. Gábor Koval. 
Anto n ín Gondo lán. Ju raj Hc ntcr a ešte 
mno hfmi ďag[mi a spolu vyhrali nespočetn~ 
množstvo arnatér~kych súiaží. Táto kapito la 
Hroncovho pôsobenia nepochybne patr í k 
dô ležitým míľnikom ~lovcnského j azzu. 

2) Braňo l lroncc- leader. V r. 1963 u tvo
ril skupinu . s ktorou pro fesio nálne pô~obil 
do r. 1982. Toto zoskupe nie bolo uvádza né 
ako Sex teto a lebo Orcheste r Braňa Hro nca. 
Práve táto kapitola je v llro ncovcj karié re 
najzáva~ncjš ia. Jeho formácia pohotovo ab
so rbova la vtedajšie trendy po pulá rnej hudby 

a tiež vonkajšia prczcnt;ícia sa ncpodo hala 
ničomu . čo tu bolo predtým. llro ncc ako 
prvý odstránil ná~ komplex o ncmo7nosti 
uplatn ii sa v zahranič í a jeho skupina ma la 
ú~pcch v najprcstíinejších nočných podni
koch. ale tiet na platni ach a na koncertných 
pódi{lch. 

3) Skladateľ a arani~r. K je ho menu ~u 

viaže množ~tvo hitov (La nipy už d;ívno zha~
li . Mr. Mo rsc. Telegrafný kľúč) pt c rôzne ge
nerácie spev;íkov (napr. l lroncc nupí~al po
slcdn(r sk lad bu repertoáru F. K. Veselého 
Klobúk prvého milovníka). ZviMtnc mic\to 
v jaho tvorbe maj(r janové .. orche~tr<ílky", 
ša nsóny. sc~ nická hudba k mnohým filmom a 
výnimočne tie' .. v:ílnc" l..o mpolfcic pre ko
morné o bsadenia. 

4) Pedagóg. Po pre rušení ak ti vit y zájal
dového o rchcwa pôsobil a ko pedagóg na ne
spočetných ~kolcniach a ku rzoch a po (unr tí 
Jána Siváčka sa sta l vedúcim Experimentál
neho štúdi a , kde vychovalmnot!,tvo v)'l nam
ných sólistov súčasnej scény. Ďalej vyučuje 
kompozíciu na Vy~okcj ~kole múzických 
ume ní a s mlad)•mi hudobníkmi " ' dôkladne 
zaoberal aj a ko dirigent Tanečného orchestra 
čs. telev ízie. 

5) Človek a ~polu pracovník . Víd) ochot
ný pomôcť, po radii , zariadi i ... V práci je a;t 
únavne pcrfckcion i~ta. v dnc~nom po
vrchno m svete dbá o ka.ldý deta il. ako by i ~ lo 
o život. Nic sú ta ké peniaze. za ktor~ by bol 
OChOtný vydať pr<ÍCU pOd SVOJU liiOVCiÍ. 

Brario, lo by bolo v krátkosti všetko, čo sa 
mi na Tebe páči a ak sa mi niečo nepáči, tak 
Ti to poviem osobne. 

Srdečne gratuluje m k na roden inám . 
Tvoj 
IGOR WASSERUERGER 

CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV 
Slovenská hudobná únia - Spolok koncertných umelcov usporiada v sezóne 

1990/91,Cyklus komorných koncertov v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmó
nie v Bratislave. (Prvý koncert cyklu sa uskutočnil14. U. 1990, predstavili sa na 
ňom Marta Beňačková, Ida Černecká a súbor Musica aeterna pod vedením 
Petra Z!Yíčka). 

u. u. 1990 o 19.30 h 
Zuzana Paul echová- klavír 
Bratislavské dychové trio (J. Ďurdina, G. Končer, J. Rotter) 
(J. Brahms, I. Albéniz, W. A. Mozart, J. lbert, N. Gallon, L. Bazilievič) 

23. l. 1991 o 19.30 h 
Daniela Rusó- klavír 
(L. v. Beethoven) 

20. 2. 1991 o 19.30 h 
Jur~ Čižmarovič- husle 
Daniela Rusó- klavír 
(8. Bartók, J . Brahms, D. Sostakovič, E. Chausson, Ch. C. Saint..Saens) 

20. 3. 1991 o 19.30 h 
Trávníčkovo kvarteto 
(J. Jablokov, V. Zavadilík, J. Jurík, A. Gál) 
(F. Schubert, L. Janáček, A. Dvorák) 

17. 4. 1991 o 19.30 h 
J án Galia- bas 
Marián Lapšanský- klavír 
Eugen Prochác- violončelo 
Zuzana Paulechová - klavír 
(A. Dvorák, H. Wolf, M. P. Musorgskij, L. v. Beethoven, A. Schnittke) 

15. 5. 1991 o 19.30 h 
Panochovo kvarte(o 
František Pošta- kontrabas 
M",arián Lapšanský- klavír 
(J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert) 

Predpredaj vstupeniek je v pokladnici SF na Palackého ul. denne od 13.00 
do 17.00 a hodinu pred koncertom v Moyzesovej sieni SF. 

KONKURZ 
Riaditeľ Slovenského, národného divadla v Bratislave vypisuje 

konkurz na obsadenie It-orných miest v orchestri opery a baletu 
SND: 

- llrámv na busllaeh do skupiny tuttl 
- hrá& n• lesnom rohu s penpektívou L hráča 
Pod~enkou prijatia Je absolutórium ~MU, AMU, JAMU ale

bo Konzervatória. Vekov' braniea Je 35 rokov. Pisonmé iiadosti 
s kdtkym tivotoplsom a popisom doterajieJ praxe zasiea.ite na 
orebestnilnu kaneeláriu• opery SND, Gorkého ~ l, 815 86 Bratisla
va. Uzál'ierka prlhláiok na konkurz Je do 20. U. 1990. 



Varšava. Noc z 2 1. na 22. o któbra 1990. 
Fanúškovia Chopina, novinári a samozrejme 
finalist i, čakajú na výsledky X II. ročn íka 
Medzinárodnej klavírnej súťaže Fryderyka 
Chopina. Čakajú už od 22.30 h , ked y pôvod
ne mali byť vyhlásené. Napät ie z hodiny na 
hodinu stúpa. V ku loároch sa diskutuje. Ná
zory sa rôznia. Spo mínajú sa naj mä Japo nci, 
ktorí tento rok ovládli súťaž: na pódiu i v hľa
disku. 

ni , každ ý však osobnosť s vlastným názorom 
a postojom k Chopinovej hudbe. 

Kevin Kenner, pevný, istý , profesio nálne 
ost rieľaný, 27-ročný Američan , laureát a no
siteľ bronzovej medaile z júnovej Čajkovské
ho súťaže v Moskve , mal toľko e nergie a tvo
rivých sil, že o tri mesiace vstúpil do najná
ročnejšej, najväčšej klaviristickej arény vo 
Varšave. Nie je v tradičnom slova zmysle 
"Chopinovec". Poetiku C ho pin ovej hudby 
nechápe ako exponovanie citov, a le a ko ne-

dokázať svoje schopnosti a ambície v nasle-
• dujúcom koncerte, no jeho krehká fyzičnosť 

povolila . 
Tretie miesto pre Japonca Yukla Yokoya 

mu bo lo v podstate v istom zmysle bodovým 
ziskom za pevnosť typu , železné nervy, ktoré 
ho potom v súčte (napriek nevydarenému fi
nále) vyniesli na taký vysoký post. 

Poliaci sa bránili japonskej invázii . Kritika 
ostro protestovala proti rozhodnutiam jury, 
napríklad p ri postupe do tretieho kola , kde 

nenápadnosťou sa pripomínali iba špičkovým 
technickým vybavením (od aparátov , cez 
magnetofó ny a iné technické "mašinky"), za
chytávajúc "ozón" veľkého C hopina. Snažili 
sa nasať z neho čo 11ajviac, pre svoje rozvíja
júce sa európske hudobné myslenie; neviem , 
či aj cítenie. 

,.Rozhlasáci" odchádzajú vysielať každo
den nú polnočnú hodinovú repo rtáž zo súťaž
ného dňa; už tri týždne (od l . októbra) ju 
pripravuje Malgorzata Pacinska za spoluprá
ce Marka Lcbiodu. Celú hodinu čakajú pri
pravení vyhlásiť výsledky. Vysie lací čas sa 
naplni l, no porotci stále zasadaj ú . Sťahujeme 
sa z III. programu Varšavského rád ia do Ná
rodnej filharmó nie . O 2.10 h vystupuje pred 
zhromaždených riad i t eľ filha rmó nie J an Pa
lasz a konečne ozna muje poradie : 
I. cena - ncudclená 
Il . cena- Kevin Kenner (USA) 

Ch~pinoYské reDexie 
z Varšaty 

Obe sovietske klaviristky, Margar ita Šev
čenková i Anna Mallková - výborné v techn i· 
ke, s impo nujúcim klaviristickým perfekcio
nalizmom, obsahujúcim miestami i poetič
nosť, sa iste zhostia inýc auto rov s väčším i 
umeleckými ambíciami. l ná Fra ncúzska 
Caroline Sagemanová je skô r perspektívnou 
chopinovskou interpretkou. Zatiaľ je to len 
jej prvý dotyk s C ho pinovou hudbo u. Corra
do Rollero je individualita s veľkou vnútor
nou koncentráciou, hudobník nezvyčajných 
dispozícií, nn vce lku menej koncentrované
ho výkonu. 

Okrem hlavných cien C hopinova spoloč
nosť vo Varšave udeľuje pri príležitosti súťa
že Grand Prix du disque. Toho roku ju dostal 
Henri Ba rda z Francúzska za 3 sonáty nahra
né gramofónovou spoločnosťou Calio pe a ce· 
nu za nahrávku klavíra s o rchestro m získal 
Američan Murray Penahia s Israel Philhar· 
mo nic orchestra vedeného Zubinom Mehtom 
na zázname firmy Sony classical (SK 44922). 

III. cena - Yukio Yakoyama (Japo nsko) 
IV. cena- ex aequo Corrado Rollero (T alian
sko) a Margita Ševčenková (ZSSR ) 
V. cena- ex aequo Anna Malíková (ZSSR) a 
Takako Takakash i (Japonsko) 
Vl . cena - Caroline Sageman (Francúzsko) 

Po d ruhýkrát v histórii súťaže Poliaci ne
majú svojho laureáta (v ro ku 1960, 1990). 
Prvý raz nebo la ude le ná cena za mazúrky a 
koncerty. Cenu za po lo nézy získali Wojciech 
Swita la z Poľska a Kevin Kenner. - Najväčší 
domáci favorit , jediný Poliak , ktorý sa so 
siedmimi Japoncami dostal do III. kola , neu
niesol túto zodpovednosť a .. zosypal sa". Po
liaci sa nevedeli zmieriť s touto stratou , veď 
Swi tala bol spolu s Ke nne ro m vari najväčším 
favori to m. Obaja typovo nesmie rne rozdiel-

obyčajne precízne čítanie textu a na základe 
toho dôsledné budova nie hudobnej formy. 
Kritici jeho hru nazvali .. šľachetnou". Skô r v 
klasickom slova zmysle. Je ho tó n je pekný i 
teplý, a le predovšetkým istý. Jeho Chopin je 
pekný. '-

O proti nemu znie Chopin Wojciecha Swl
taly mäkko , nežne, s prekrásno u chopinov
sko u kantiléno u , brilanciou, vynuansovaný
mi až rafinovanými frázami, s ponorom do 
vnúto rne j poc.tiky skladieb. Fascinujúce bolo 
najmä Andan te spianato a Veľká brilantná 
polo néza E dur, uznaná a ocenená napokon 
i porotou. Mal skutočne perspektívu ďalej 

Koncom októbra v pražskom chrá me sv. Jakuba mal vypredaný koncert sloven
ský organista a dirigent Ján Valach, ktorý žije a pôsobí ,, Belgicku, donedávna ako 
profesor dirigovania na Kráľovskom konzervatóriu v Gente a teraz ako pedagóg or
ganovej hry na Akadémii múzických umení v Bruseli. Prišli ho pozdravil' mnohí rep
rezentanti českého hudobného života , priatelia, spolužiaci z pražskej AMU. Uplynu
lo totiž práve 22 rokov, čo Ján Valach naposledy v Prahe koncertoval. Pri tejto príJe· 
žitosti som ho požiadal o rozhovor. 

Ján Valach s belgickou kráľomou Fabiolou 
po koncerte v AnlYerpáeh 

S nímka J . M . Dobrodinský 

Po štúdiu na konzervntóriu, nie aj na lekár· 
skej fakulte v llratislavc si a bsolvoval nn 
pražskej AMU hru na organe a dirigovanie u 
ll. A. Eledermanna , J , Reinbergera a K. An
čeria . K medlcine sl S'a už nevrátil... 

- Chce l ~om n:ijp. yštudovai A M U a 
potom dokonči i medicínu (chýbal i mi dva se
rne~tre) . Keďže som v~ak už mal skončenú 
jednu vysokú .sko lu. nepovolili mi ďa lš í od
klad voje nskej služhy . 

Takže si sa definitívne upísal hudbe ... 
- Prv~ anq<tžmán som dosta l do ma. v Ná

rodno m divaule v Bratislave. poto m som .. šé
fova l" v Banskej Bystrici a znovu sa vrátil 
spili do SN D . Dirigova l ~om aj SZU a samo
zrej me ~om sa ~naži l uplatnii ako ko nce rtný 
organista ... 

A bol lo vlnslne organ, ktorý otvori l novú 
kapitolu v tvojom živote. 
\ - V rok u IIJSX som sa stal la ure:í tom Me

d zi n:írodncj organovej súiažc v Gente . Do
stal ·sllln rad pont'1k na sólové vyst(•pcnia. z 
ktorých sa v~ak usktltočnila le n čusi. Na ďal
\ ic ~orn nedostal vycestovacie povole nie. Na
priek tomu som nadviazal rad ume leckých 
ko ntak tov a v rok u Jl)6X pri politickom .. od
mii ku" sa moja spolupr:íca s Belgickom ob
novi la. aj keď na inom poli. Na jar IIJ6X som 
premiérovo na\tudoval Suchn1iovu Krútiíavu 

v Kráľovskej opere v Antverpách. Vďaka au· 
gustovcj .. bratskej po moci" sa hosťovanie 
zme nilo na trvalý pobyt. 

Pokiaľ viem, hľadal si možnosti angažmán 
na Slovensku aj v tomto čase, platil si ~te de· 
sal' rokov kruté percentá Slovkoncer tu , aby si 
sl " nezabuchol d vere", no o tvoju prácu nebol 
záujem ... P r ijal sl teda miesto dirigenta v a nt· 
verpskej opere, kde sl pôsobil desať rokov. 

- V An tverpách som naštudova l v prie me
re 4-5 premi~ r ročne. Zo slovenskej 'a českej 
o pernej tvo rby. okre m už spomínanej Krút
liavy, aj Smetanovu Prcdanú nevestu , Dvo
rákovu Rusalku a Grécke pašije B. Martinu. 

Popritom si vystupoval aj ako organista. 
- Podarilo sa mi realizovať rad zaujíma

vých vystúpení : napríklad vo viedensko m 
dóme . v parížsko m No trc Dame. v Londýne. 
v Moskve, v pasovskom dóme. ale a j na naj
staršom hraj úcom o rgane v Európe (z r. 
1930) v Sione vo Švajči arsku , a v sále Pontifi
cio officio vo Vatikáne. kde som sa streto l aj 
s pápežom J áno m Pavlo m l l. 

Ako d ir igent si Iste spolupracoval s mnohý· 
ml ansámblaml .. 

- O krem zahraničných som dirigoval všet
ky profesionálne be lgické o rchestre . ako 
prvý som v Bruseli uviedol ko mpletne Sme
tanovu Moju vlasť . i Dvorá kovu Stabat Ma
te r. Z mno hých orato ri{tlnych skladieb som 
viičšinu rea lizova l s antvcrpským zborom Ar
ti vocali. kto rý som viedo l desať rokov , teraz 
ho vystriedal zbo r Antwe rpcs Orato rio . s 
ktorým práve pripravujeme Mozartova Rek-
viem. · 
Zatiaľ sme nehovorili o tvojich nahrá v

kach. 
- Bolo ich veľmi veľa. nahrával som naprí

klad pre firmu EMI. Columbia . Decca. For· 
Ian-Paris. Edi-Pan-Roma. Schwann. Pava
ne ... s maďarskou fi lharmónio u som usku
točnil prvú kvadrofó nnu nahrávku Dvofáko
vej Novosvctskej na sve1e . 

Popritom sl sl našiel čas aj na komponova
nie. 

- Spo me nie m asp01i niekoľko titulov. kto
ré považujem za úspešné: Concer tino pre o r
ga n a plechové nástroje. Slávnostná kantáta 
Ewige lnse l. Kantáta o.w. Alžbe te podľa sta
rej ll :ímskej legendy. V Prahe te raz zaznela 
organo'vá rantázia Apokalypsa. 

Škoda, že aspoň čast' tejto bohatej umelec
kej aktivity nemohol J á n Valach uskutočniť 
doma. Dúfajme, že sa s n ím čím skô r s tretne
me aj na Slovensku, čl už za d irigentským 
pultom , alebo organovým manuálom. 

Pri pravil: J . M. DOBRO DINSKÝ 

. 
oproti jednému Po ljakovi postúpilo sedem 
Japoncov. Poslucháči sa v názoroch vo veľkej 
miere s kritikou zhodovali. Japonci majú 
techniku , nezlo mnú vôľu. Studujú u poľ
ských pedagógov nielen vo Varšave, ale vari 
všade na svete, v snahe .,naučiť" sa chopinov
ský štýl. Sami ho však necítia. Presvedčivo to 
dokazujú nahrávky zo súťaže, kde pri pria
mej ko nfrontácii cítiť naučené frázy, nezažité 
interpretom. Japonci však majú peniaze. 
Preto si mohli , na ro zd iel od iných, zaplat iť do
láro vé a kreditácie na celú súťaž. Preto sa Po
liaci nedosta li do ko ncertnej siene, ale Ja
ponci v nej zaberali vyše polovicu. S ticho u 

XII . ročník Chopinovej súťaže neprin iesol 
Poliako m uspo kojen ie. Bez laureátskeho ti
tu lu pre poriadateľskú kraj inu , a le aj bez 
osobností typu Marthy Arge rich , Maurizia 
Pollin iho , Garricka Ohlssona, Krystia na Z im
mermanna či Stanislava Bunina. Či sa Kevin 
Kenner zarad i medzi tieto hviezd y - ukáže 
budúcnosť. Českí a slovensk í klavirisi i sa ku 
chopinovskcj poetike ešte ncprcpracovali. 

ETELA ČÁRSKA 

. " festi"al 
];:ludobnY ~ . ň 1990 

G·tarova lese -
Sliezska I 
-

Mesto Tychy, v južnej časti Poľska , v čase 
jesene každé dva roky pripravuje medziná
rodný festival gitarovej hudby spojený so sú
ťažou mladých interpretov pod názvom Sliez
ska gitarová jeseň. V tomto roku od 6. do 13. 
o któbra sa uskutočnil v poradí už tretí ročník 
tohto festiva lu. Základy a podmienky pre 
vznik dnes už41radície vytvorili také osobnos
ti a ko profesor Edmund Jurkowsky , zaklada
teľ gitarovej ško ly v Poľsku, dobrý organizá
to r , zanie te ný pedagóg a hudobný skladateľ. 
Predčasne, v plnej tvorivej sile, zomrel 
8. marca ~989. Jeho blízkymi spolupracov
n íkmi boli Jan Ku lbicki , v súčasnosti organi
začný vedúci festivalu a Ali na Gruszka, ume
lecká vedúca festivalu. 

Med zinárodný gitaro vý festival prebiehal v 
troch rovinách. V prvej rovine to bola pre
zentácia hotových umeleckých osobností: NI
cola Hall (V. Bri tánia), Dale Kavanagh (Ka
nada), Maria Isabel Slewers (Argentína) , 
Hubert Kä ppel (Nemecko), Roberto Aussel 
(Argentína) , Sonja Prunnbauer (Nemecko) , 
Tadashi Sasakl (Japonsko). Významne sa 
prezentovalo aj Pražské gitaro vé kvarteto, 
ojedinelé zoskupenie to h to druhu vo -svete. 
Upravovateľom skladieb širokého repertoá
rového rozsahu od čias J . Dowlanda , A. Vi
valdiho až po hudbu G. Gershwina a Stčpána 
Raka . ktorý im venoval niekoľko skladieb, je 
umelecký vedúci súboru Ma rek Velemfnsky. 

Nicola Hall , ktorá sa stala víťazkou súťaže 
mladých v prvo m ročníku podujatia v roku 
l 986, zaujala bravúrnou techn ikou, tempera
mentným podaním skladieb, otvorenosťou a 
bezprostrednosťou . Treba pripomenúť, že do 
svoj ho repertoáru zaraďuje skladby klavírne j 
i husľovej literatúry (N. Paganini : Capriccio 
č. 24, Sergej Rachmaninov: Pre ludium g mol 
opus 23 č. 5) vo vlastnej úprave. 

Med zi ďalSie vynikajúce výkony patrilo vy
stúpenie Huberta Käppela. Z jeho vystúpe
nia spomeniem - tiež v jeho úprave. avšak 
svojskými výrazovými prostriedkami stvár
nenú - Bachovu Toccatu e mo l BWV 830, 
tak isto J . Brahmsovo Intermezzo op. 117 č. 
2. 

Gitarista Roberto Aussel, ArgentínČan ži· 
júci vo Francúzsku, predviedol jeden z vyni
kaj úcich ko ncertov. Charakte r skro mného 
hfbavého a cit livého človeka sa re fle ktuje v 
jeho ume lecky a technicky do konale zvlád
nuto m podaní. Program mal zostavevený zo 
štýlovo rozmanitých skladieb od čias baroka 
až po súčasnosť. Uviedol medziiným skladby 
M . Praetoria. (Tance). S. L. We issa (4 časti 
suity č. 25). zo súčasných napríklad skladbu 
A . Piazzolu (Tango) . 

Mladú nastupujúcu generáciu gitarových 
umelcov zastupovali Eduardo Baranzano 
(Uruguay). Serglo Cantella (Taliansko). 

Thanos Mltsalas (Grécko), Krzystof Pelech , 
Tomas Spalinskl, Beata Bedkowska (všetci 
traja z Poľska). 

Eduardo Bara nzano vo svojom vystúpení 
okrem do konale zvl,ád nutej techniky p,red
viedol ukážkový kontakt s publiko m , v bez
prostrednej, oduševnelej interpretácii. Jeho 
repertoár pozostával i z die l F. Sora (Andan
te op. 48, č. 5), C. Debussyho (Arabcsca č. 
l ) a J . Rodriga ( lnvo kacia a tanec) . Osobi
tosťou Baranzanovej inte rpretácie bolo pod
čiarknutie gitary ako ľudového nástro ja, jej 
spevnosti, akcentovanie jej pôvodných kore
ňov. 

Serglo Cantella sa p redstavil na festivale na 
dvoch ko ncertoch, v sólovom recitá li a v kon
certe Maura Giulianiho (koncert A dur) s or
chestro m, kto rý dirigoval J an V. Hawel 
(Sliezsky komo rný orchester). Sergio Cantel
la tu ukázal svoj južanský temperament , 
dobré technické schopnosti . 

Z mlad ých interpretov zapôsobil I S-ročný 
Thanos Mltsalas (žiak Costatsa Kotsiolisa), 
ktorý presvedčivo prezentoval umelecké 
majstrovstvo v kultivovanom, elegantnom a 
vyspelo m prejave. Je potrebn~ zdôrazn iť aj 
jeho prirodzenú techniku , kto rá je prostried
ko m k umeleckej výpovedi. 

Z domácich inte rpretov, k torých úroveň je 
veľmi dobrá, zauj al najviac Tomas Spalinski 
citlivou, až meditat ívno u výpoveďou. 

V druhej ro vine festivalu sa konala súťaž 
· mladých adeptov gi tary, na kto rej sa zúčast 

n ilo 25 gitaristov . V porote boli známe osob
nosti : A lina G ruszka, Nicola Hall , Hubert 
Käppel, Ale ksander Kowalczyk, Sonja 
Prunn bauer, Mata nya Ophee (USA), Colin 
Cooper (Veľká Británia). Yíťazom súťaže sa 
stal 1 9-ročný Alexej Simakov (ZSSR), študu
júci v Moskve. V rozhovore uviedol : .. Prišiel 
som do Tych na svoj prvý zahraničný festival 
nic preto, aby som vyhral, ale aby som pre
dviedo l, že aj u nás existuje gitara a vieme na 
nej hrať. •· Druhá cena bola pri súdená Polia
kovi Waldemarovl Gromolakovi a tretia cena 
Talianovi Eduardovi Catemariovi spolu s 
Alexand rom Rengačom zo ZSSR . 

Tretia 'rovina medzinárodné ho fest ivalu 
patrila v širokom zmysle propagácii gitary. V 
stán koch obchodných firie m bolo možné za
kúpiť či objedna ť si gitary a po treby pre gita
ristov . Zaujímavá bo la p rednáška o výrobe a 
stavbe klasickej gita ry. spojená s cennými in
formácia mi pre gitar istov. 

111. medzinárodný festival v Tychách má 
veľký význam nielen pre získanie cenných 
kontaktov medzi hudobníkmi. teoretikmi a 
záujemcami o klasickú g itarovú hudbu, ale je 
tiež jednou z veľkých možností na prezentá-
ci u talen tov. Hž 
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Rozhovor s predsedom Spolku hudobného folklóru Svetozárom Stračinom 
Druhová, žánrová, štýlová rozmanitost' slovenskej hudby bola a aj 

dnes je vlastne jej úplne prirodzeným sta,·om. No v minulosti sa táto 
rozmanitosť záujmO\·. názorov. postojov nie vždy rešpektovala ... Pri 
novom vymedzení potrieb a záujmov jednotlivých oblastí hudobných 
aktivít 'v nedávnom období, ktoré sa navonok prejavili v zložení, oži
vení či posilnení viacerých spolkov a združení, sa rovnako prejavili 
úsilia o integráciu ako snaha o isté osamostatnenie - obe ako logický 
dôsledok predchádzajúceho obdobia. Tá druhá tendencia bola silnej
šia v prípade konštituovania Zväzu autorov a interpretov populárnej 
hudby':. Slovenská hudobná únia. ktorá dnes na svojej pôde sústreďu
J" 118jmä stavovské organizácie- relatívne samostatné spolky združu
júce skladatefov. muzikológov a interpretov s nástrojármi, prijala 
k sebe ako štvrtého člena novoutvorený Spolok hudobného folklóru. 
O stručné naznačenie jeho základnej orientácié a činnosti sme požia
dali predsedu spolku a člena Rady Slovenskej hudobnej únie Svetozára' 
Stračinu, ktorý sa v týchto dňoch dožíva významného život~ého jubilea, 
-50. narodenín. . ~ 

Prevzali sme na seba 
zodpovednost' 

Spolok hudobného folklóru prepája v sebe 
záujmy "stavovské" s jstým žánrovým zame
raním; tým sa od ostatných spolkov únie čias

točne odlišuje. Mohli by ste približit' príčiny 
založenia samosta tnej organizácie pre hudob
ný folklór v rámci Slovenskej hudobnej únie? 
Z akých podnetov spolok vznikol a kedy do
zrievala myšlienka o j eho utvorení? 

- Spolok hudobného folklóru vznikol reš
trukturalizáciou býva lého Zväzu lovenských 
skladateľov a koncertných umelcov. Pôvod
ne boli našÍ členovia zahrnut í pod veľmi vše
obecný a neobje ktívny názov Sekcia zábav
nej hudby, kto rý dostaiočne nevystihova l zá
ujmy všetkých svojich členov a združoval hu
dobníkov s priveľm i rozdie lnym zameraním 
a záberom . Keďže sme sa domnievali. že na
šou prácou nic je výlučne zábava, a le vážnej
šia práca, v Sekcii zábavnej hudby sme vedo
me nevyvíjali žiadnu ak tivitu. Bezprostredne 

l 
po novembrových udalostiach , keď sa celá 
spoločnosť dala do pohybu. sme zvolali sa
mostatnú schôdzu celej sekcie a prišli k lo-
gickému uzáveru , že nemá zmysel umelo 
udržiavať skupinu ľudí s úplne odlišnými od
bo rn ými záujmami, zameraním i ambíciami. 
Ešte na pôde bývalého Zviizu slovenských 
skladate ľov a konce rtných ume lcov sme sa 
teda rozčlenili na dve časti. Na mimoriadnom 
zjazde v januári , na ktorom bola inšta lovaná 
Slovenská hudobná únia, sme boli regulár
nym hlasovaním prij at( za je j rovnocenného 
člena. Mali sme pritom možnosť pripojiť sa k 
novovzniknutému Zväzu autorov a inte rpre
tov poP,ulárnej hudby. Z hodli srne sa však na 
tom, že ~vojou náplňou práce patríme jed
noznačne pod Slovenskú hudobnú úniu. 

V nedávnej minulosti 7.ačala vyvíjat' aktivi
tu Slovenská hudobná spoločnost' , ktorá sú
streďuje na svojej pôde viaceré záujmové 
združenia. Neuvažovalo sa o tom, že by sa 
Spolok hudobného folklóru prlčlenil ako 
záujmové zdruŽenia práve k Slovenskej hu
dobnej spoločnosti? 

- Nie, táto skuto~nosť neprišla do úvahy. 
Zdôrazňujeme_ predovšetkým profesijné za
meranie nášho spolku. Združuje hudobní
kov, ktorí sa zaoberaj ú slovenským hudob
ným folkló ro m profesioná lne, a to v prevaž
nej väčšine ako skladatelia a interpre ti. V sú
vislosti s o tázkou nášho začlenenia do rámca 
Slovenskej hudobnej únie sme sa však ne
vyhli istým skresľujúcim a snáď aj zhadzujú
cim reakciám niektorých kolegov zo Spolku 
slovenských skladateľov , ktorí sa - mám sna
hu ich ospravedlniť - z nezna losti veci do
mnievajú , že pod Ú niu nepatríme. T ie to hla
sy sú síce ojedine lé a - v úvodzovkácfipove
dané - neohrozujú našu existenciu . Nechcem 
však zastierať, že sa ozvali. S kolegami , s kto
rými spolupracujeme v Rade Slovenskej hu
dobnej únie , vychádzame naozaj ako rovno
cenn í pa rtne ri. Ide nám najmä o to , aby sme 
neboli "na chvoste" hudobného diania, ale 
aby sme sa začlenili do närodnej hudobnej 
kultúry ako jej zmysluplná a rovnocenná 
zložka, ako jeden z j ej pilie rov. Našou ambí
ciou je dať túto skutočnosť verejnosti na ve
domie - vere jnosti hudobnej i širšej . O krem 
toho si myslíme, že najmä te raz, keď sa veľ
mi zdôrazňuje potreba identity národa a jeho 
miesta v cele j Európe, náš hudobný folklór 
je jednou z tých podstát , na ktorých sa táto 
identita môže demonštrovať . Navyše , z cele j 
našej hudobnej histórie vidíme, že mnohí 
skladate lia sa v istých problémových situá
ciách na túto t radíciu obracali ... Nechajme 
však minulosť minulosťou , napokon nie všet-

HŽ 
ko bolo v nej také priamočiare , za aké sa vy
dávalo . Myslím tým najmä výčit ku hudobné- · 

mu fo lklóru , že mu štátne o rgány ve ľm i vy
chádza li v ústre ty. Nebola to pravda. Z pro
fesio nálne ho .. stola" pre folkló r padali iba 
omrvinky. Stre táva li sme sa s mnohými pro
blé mami. Mnohokrát išlo takme r o' existen
ciu. Rovnako bola rozšírená predstava o pre
fe rovani fo lklóru pred inými kultúrnymi a 
umeleckými akti vitami . Bol to však naopak 
stály boj o prežit ie, podobne ako v prípade 
našich kolegov z oblasti vážnej či populárnej 
hudby. 

Pri vymedzení základnej náplne a orientá
cie Spolku hudobného folklóru ste iste vychá
dzali z úvah, aké funkcie by mal spolok plnil' 
v rámci súčasnej hudobnej kultúry. Aké máte 
základné predstavy o činnosti , náplni , o po
slaní spolku? 

- Na začiatok nechceme byť ncskro mn f. 
Vychádzame z reálnych predstáv, z podmie
nok. ktoré máme k dispozícii - jednak z fi. 
nančných , jednak z organizačných . Uvažova
li srne pochopiteľne aj o to m, aká má byť na
ša úloha v rámci Únie . Konštatova li srne jed
noznačne , že nemáme žiadnu moc (ani ju ne
chceme mať), prevzal i srne na seba však 
istú zodpovednosť . Zodpovednosť za to. čo 
bude s hudobným folklórom v budúcnosti u 
nás. K tomu sa pridružuje aj skutočnosť , že 
márne na mysli nie le n profesio nálnu aktivitu , 
ale i to , čo bude s hudobným folkló rom na 
amaté rskej báze, a ko sa bude vyvíjať a akou 
cesto u sa bude uberať . Pre tože ani vo folkló
rc nic je v súčasnost i vše tko ,.čisté" , t reba se
le ktovať. veľm i opa trne pristupovať k zdede
nému ,.ma te riá lu", na kto rý sa na veša l aj rôz· 
ny ba last , tendenčnosti a iné necnosti, od 
ktorých treba očisťovať . To by malo byť úlo
hou vzdelanostne fundovaných odborníkov. 

Ak hovoríte o hudobnom folklóre, zrejme 
má te na mysli folklór autentický i prejavy fol
klorizmu, oblasť tzv. druhotnej existencie ru
dovej piesne a hudby, ktoré - vytrhnuté zo 
svojho vlastného prostredia a od svojho pô
vodného interpreta - prechádzajú adaptova
ním , upr avovaním, Stylizovaním.. . Spolok 
hudobného folklóru sa teda zaujíma o sféru 
~tyllzovaného i autentického folklóru? 

- Á no, my to to práve nevylučujeme a na 
koncerte v rámci prehliadky Novej sloven
skej hudby sme chceli túto skutočnosť pre
zen tovať . Naš ím cieľom je vychádzať z auten
tického folklóru . Poznáme tri zák ladn~ okru
hy, spôsoby, akými muzikant . skladateľ pri
stupuje k folklórnej predlohe . Buď sa pri
držiava takmer strik tne. až predpisova pô
vodného hudobného záznamu , kto rý tran
skribuje, adaptuje do notovej podoby tak , 
aby bol zápis dostupný aj bežným hudobní
ko m. In í skladate lia si kladú latk u vyššie a 
urči tým spôsobom folklór štylizuj ú. T retím 
okruhom je široká obl asť inšpirácie ľudovou 
hudbou , tvorba samostatných skladieb. To 
však hovorím len o prístupoch sk ladateľa. 

Clenmi nášho spolku sú a j interpre ti, sólisti 
našich súborov, inštrumentalisti, ktorí sa ľu
dovou hudbou zao6eraj ú profesionálne. Na
šou ambíciou je pritiahnuť k nám, do oblasti 
našich záujmov aj pedagógov, ktorí pôsobia 
na rôznych stredných a vysokých, najmä 
umeleckých školách . Doteraz stále totiž poci
ťujeme veľkú medzeru v tom , že hudobnému 
fo lklóru sa na Slovensku profesioná lne z pe
dagogickej stránky nevenuje temer nikto. 
Podnikli sme k tomu prvé kroky. 

Vrátim sa ešte k problema tike vzťahu au
tentických a štylizovaných foriem. Ponechám 
bokom " kacírske" úvahy o tom, čl je potreb
né upravovať, štylizovať v situácii , keď máme 
ešte u nás relativne t lvý práve pôvodný, au
tentický hudobný folklór v podaní jeho pô-

vodných nositet'ov, interpretov. Oblast' fol
klórnych úprav, štylizáci i bola v minulosti a 
aj dnes j e reálne prítomná, j e súčasfou nášho 
hudobného "sveta", treba ju teda brat' na ve
domie a zaujal' k nej istý postoj. Ako teda 
chápete vzfah autentického a štylizovaného 
folklóru, na ktorú oblast' budete klásf väčši 

dôraz? 
- Autentický hudobný folklór pokladáme 

za základ . za .. učebnú látku". Jeho poznanie 
má byť pre näs samozrcjmo~ťou . Napokon v 
stanovách nášho spo lku máme požiadavku 
vych {tdza ť pri svojej práci z poznania pôvod
ných foriem jasne zakotvenú rovnako akq 
požiadavku tvo rivo ich spracovávať. Tvorivo 
- to by som chcel zdôrazn i ť. Ako ~om už spo
me nul , možnosti prístupu k jeho spracovaniu 
sú veľm i ši roké a ne rad i by sme ich nejako 
obmedzovali. Závisl od našich členov. a ký 
bytostný záujem majú . záleží od ich e rudície, 
od toho, aký maj ú vyjasnený základný pocit , 
vzťah k ľudovej piesni a hudbe. Zatia ľ to 
však vyzerá tak, že záujmy mt~ich členov sú 
pomerne di fe rencované, nic sú jedno liate. 
Napokon , to by ani nebo lo dobré. Kladieme 
však dôraz na pro fesionalitu . Nic každý mô
že byť naším členom . Nechceme byť maso
vou organizáciou , máme zatiaľ o kolo t ridsať

štyridsať členov a te nto počet ďa l ej nechceme 
pod~t at ncjš ie rozši rovať. Skôr sa domnie
vam , že pristúpime k istej se lekcii. Nemáme 
to tiž záujem o .. papierových'' členov , ktorí sa 
len prih lásili a nevyvíjajú žiadnu aktivi tu . 

Moment inšpirácie prvkami hudobného fol
klóru , zakomponovanie j eho elementov do 
vlastného hudobného jazyka, do kontextu 
konkrétnej skladby j e dnes výsostne vnútor
nou zá ležitost' ou každého skladateľa ... Možno 
váš spolok chápat' ako istú y tatformu na vý
menu názorov najmä v oblasti adaptovania, 
úprav, štylizovania? 

- Samozrejme. Chcel by som zdôrazn iť , že 
v spracovaní ľudovej hudby re~pektuj crne 
rôznosť nitzorov. To. čo chceme ~lcdov;.lť 
okrem profesio~al it y - je kva lita ~pracova
nia. Mala by byť vý~lcdkom se riózneho prí
stupu. Aj preto sme ~a rozhodli zaviesť (po
dobne ako v ďalších oblastiach hudobných 
aktivít) Cenu Pavla Tonkoviča, o~obnost i ,' 
ktorá sa venovala profesioná lne hudobnému 
fo lklóru v širok,om zábere. 

Chcete zrejme presadzovať kompozičné 
spracovanie ľudovej piesne a hudby ako zod
povednú skladateľskú činnost' ... 

- Skutočne zodpovednú. Pre tože sklada
teli a sú v tomto prípade istými sprostredko
vateľmi medzi aute ntickým hudobným fol
klórom a poslucháčom , ktorý sa možno tiež 
stane j eho ctiteľom ... Azda som to trochu 
nadniesol, ale v podstate je to tak. 
Skladateľ môže ovplyvnil' vzt'ah k hudob

nému folklóru - v pozitivnom i negatívnom 
zmysle. Stáva sa, že cez úpravy sa poslucháč 
začne postupne zauj ímať aj o pôvodné, auten
tické prejavy. Poznanie j e základom pre vy
tvorenie vzt'ahu. Zdá sa mi , t.e tu niekde kot
via i príčiny nepochopenia či nebodaj a'verzie 
voči hudobnému folklóru aj u niektorých hu
dobníkov. Poznanie ľudovej hudby, najmä v 
j ej autentických podobách, formách sa dnes 
nepovažuje za úplne prirodzenú súčast' hu
dobného vzdelania . 

- To je veľmi smutné konštatovanie , a le 
bohužiaľ pravdivé. Myslenie mn"ohých hu
dobníkov vo vzťahu k hudobnému fo lk lóru 
skonči lo na úrovni muziky, ktorá sa prezen
tuje vo viechach a kavi arňach . Máloktorého 
zo svoj ich kolegov-skladateľov som vídaval 
na folklórnych festivaloch , nehovori ac už o 
tom, či sa zúčastnili na výskume v te réne a 
usilova li sa pochopi ť ľudovú pieser' a hudbu v 
ich prirodzeno m prost redí a situáciách. Ne
zazlievam im to , Jebo sféra ich záujmu bola 
iná. J a by om si však nikdy nedovolil podce
ňovať prácu niekoho s odlišnými záujmami , 
ktoré mi nie sú blízke .. . Napoko n , nebolo 
ani kde získať osobitné vzde lania v te jto ob
lasti, a le ani "patent" na spracovávanie . Tie
to predmety na vysokej škole ani na konzer-

Snímka J. Vrli 

vat<'•riu jednoducho neexi,tovali . V minu lo,ti 
~a na ko nze rva tô riu Ladi~ lav Leng ako jedi
ný profesioná lne venoval ľudovej hudbe. Ke
hy ~a dnes našli dve-tri osobnosti jeho typu. 
ktoré hy cieľavedome presadzovali tú to oh
la'ť na ~kolách ume lecké ho zamerania . 'PTO· 
~tredkova li hy nie le n zák ladné vzdelanie. ale 
i výchovu tých. ktorí hy prejavil i hlh~í z;í
ujem. Ncrnu~e lo by to byť veľké mno:htvo. 
to a ni nic je potrchné. V tejto \Lr v i~lo~ t i 
chcem pripomenú ť, že m;íme dne' uz pri,rú
bcné zo strany Fi lozofickej fak ulty UK . od 
d r. Oská ra Eb chckú. ochotu ak sa n;íjde do
~tatok záujemcov - ot vori ť ~ t (r dium (die ne
vieme presne akou formou) pre 1~h. ktorí 'a 
~ íce hudobnému fo lk tú ru nech~-" venovať ve
decky. a le ~a chcú vedieť do,tatoénc oriento
vať v tejto ohla~ti . 

V porovnan í s oslalnými spulkami Sloven
skej hudobnej únie, ktoré fungovali uz pred
tým a múzu nadviazat' na S\•oju duteraj~iu 
prácu, máte ako novoutvuren)' spolok v istom 
zmysle výhody, ale i liui~ic pust:~ venie. 1'až~ie 
najmä v tom , že va~a náplň a činnost' sú zrej
me e~te stále v ~tádiu ht'adania, mapovania, 
spresňovania. 

- Na~a činnosť"' naozaj len kry.;ta liLuje. 
mno hé my~licnky vyzrievajú . o \tá le máme 
na pamiiti jedno: ncvnuwvať \a . To v minu
lo~t i ne robilo <lobre ... Ak hy ~om mal ~po

menúť nie kl<,>ré z na~ ich konkrétnych éinno\· 
t f - po kúsili sme sa nadv i azať kontak ty' tele
vízio u a rozhl a~om ; chceme byť informovaní 
o tom, ako"' bude ich vy~iclan ie rc<; t aurovať 
a na jmii ak ý podie l v riom hudc vymedzený 
pre tie obl a~t i . ktoré ná' najviac zaujímajú . 
V i ~tom zmy~lc ~a \ távame ochranár,kou 
organizáciou - v po~lednom období \O m ta · 
ču l používať tento výraz. Exi, tem;ia in~ti tuei
ona lizovaného diania vo folklóre začína by( u 
nás ohrozená. J e závi~ lá od dotácií a tie te raz 
vo veľkej mie re odpadaj ú. Bola hy veľktí 

~koda ponechať náhode na príklad ~iroké zá
zemie amatérskeho pe\lovania fo lkl6ru . kto
rému \a venujú v \Úboroch hlavne mladí. V 
mnohých mie~tach ~(r bory a \k upiny \uplova
li ce lý mic~tny ku ltúrn y život. 

V júni sa· objavila správa o založení Fol
klórnej únie na Slovensku, ktorá - ak som 
správne pochopila - bude zastupoval' práve 
záujmy amatérskych súborov a dedinských 
folklórnych skupín. J>lánujele s touto organi
záciou spoluprácu? 

- A k prcukäžu serióznu či nno~ť. tak áno . 
Chcete v budúcnosti pôsobit' aj vo f unkcii 

istého poradného orgánu? 
- Som rád, že ~te to naznwčili , pre tože aj 

to to j e našou ct iž iado~ťou . Uvediem prík lad . 
Dopočul som sa, že v Bratislave sa objavili 
akýsi páni, ktorí počul i h rať skupinu chlap· 
cov s hus l ičkami , gitarou a angažovali ich do 
Rakúska ako reprezentantov ~ lovenského 
hudobnéh<J fo lklóru . Chce li by sme varovať 
pred ~kresľujúc im pohľadom na slovenskú 
ľudovú hudbu v zah ra ničí. Zatiaľ ešte len 
h ľadáme cesty, ako by sme mohli fungovať aj 
v pozícii garanta to ho, čo by malo reprezen
tovať Slovensko v obla~ti hudobného folkló
ru v zah ran ič í. Do dramatu rgických plánov 
našich te lies, profesioná lnych a polopro fesio
náhlych súbo rov, prirodLenc nechceme zasa· 
hovať. Zaujíma nás však , či Lúčn ica alebo 
SĽUK nezaraďujú do svojich prbgrumov ta
ké die la, ktoré idú vla~t ne proti ich štatútu: 
šíriť hudobný, spevný, ta nečný folklór v scé
nickom tvorivom spracovaní. 

A dodatok na záver . .. 
- Založenie nášho spolku vyjadri lo to , čo 

sme viacerí poci ťovali - potrebu rie~iť nahro
madené i novšie problémy, vyjasňovať si sta
noviskit. názory atď. Nevznik li sme z do nútc· 
ni a č i mocenského presadzovania. Sme ~ú
časťou Ú nie ako samostatný právny subjekt a 
verím . že k nej patríme i našou orientáciou. 
Ak stratíme pocit potrebnosti našej práce a 
našej ex istencie v U nii, tak n ič nie je jedno
duchšie , než Spolok hudobného folklóru roz
pustiť. Zat iaľ však verím, že potrební sme. 

Pripravila: HANA URBANCOV Á 



. H. Marschner 
Snímka archív HŽ 

Hoci He inrich Marschncr ncpairí medzi 
neznámych skladateľov, málokto vie , že 
svedkami prvých krokov jeho umeleckej ka
riéry boli práve Bratisl avčania na prelome 
desiatych a dvadsiatych rokov minulého sto
ročia . 

Narodil sa 16. augusta 1795 v saskej Ž itave 
v rodine českého remeselníka. Podľa pria nia 
rodičov sa mal stať právnikom, avšak už v ra
nom školskom veku inklinoval k hudbe , čo sa 
- okrem spevu a klavírnej hry - prejavilo aj 
v pokusoch o kompozíciu , zatiaľ bez teoretic
kého vzdelania . To si doplnil u tomáSskeho 
kantora Schichta popri Stúdiu na lipskej un i-

' vcrzite. Pražské stretnutie a konzultácie s V. 
J . Tomáškom ho potom definitívne u mernili 
na hudobnícku dráhu. Dôverujúc svoj ím hu
dobným schopnostiam a vedomostiam podni
kol Marschner v roku 1815 svoj prvý väčší 

výlet do sveta: umeleckú cestu ako klavírny 
virtuól do Karlových Varov. Tu sa mu po
šťastilo nadviazať kontakt s uhorským mag
nátom, umelecky založeným "hofmusikgra
fom" Tadcusom Amadéom de Varkony, 
dobrým klaviristom a improvizátorom , ktorý 
sa mladého umelca hneď ujal a stal sa jeho 
prvým mecenášom. Svoj im vplyvom mu 
umožnil nielen vydaren ý koncert , ale ešte na 
jcser1 toho istého roku i návštevu Viedne , 
kde v tom čase pôsobil Beethoven. 
Začiatkom roku 1816 odišie l Marschner na 

Amadéovo pozvanie •do Uhorska. Tu sa na 
Jarnej pofovačké zoznámil s,grófo m Jánom 
Ncpomukom Zichym, zhodou okolností prá
ve hľadajúcim pre svoju rodinu s(rceho učite-
J'a hudby. Na vrelé odporúčan ie grófa Ama
déa ponúkol Z ichy Marschnerovi za veľmi 
priaznivých podmienok miesto domáceho, 
hudobníka. Mladý skladateľ a interpre t po
nuku prija l a v roku 1817 'Sa presťahoval do 
Bratislavy (konkrétne na tretie poschodie 
domu Nicdermayersches Haus na Hlavnom 
námest í). U Zichyho mal týždenne organizo
val a dirigovať jeden koncert , denne jednu 
hodinu vyučovať, inak - ako sám píše vo svo
jich Spomienkach - .. Ich habe den Tisch mit 
dem Grafer' und iibrigcns all es fre i". Aris
tokrati však požadovali od svojich rodinných 
hudobníkov tvorbu príležitostných hudob
ných diel. Tieto podmienky musel splniť i 
Marschner. Zichy mu však neraz zabezpečil 
La uj ťmav(r umeleckú príležitosť. Jedn ým z 
najzávažnejších podnetov na príležitostnú 
prácu bolo o tvorenie novopostaveného di
vadla v Székesfehé rvári. ( ll. októbra 1818, 
pod vedením riadi tcľa novej divadelnej spo
ločno~ti Balogha). Fcstou verturc il ber ungarl
schc Nationalweisen (Siávno~tná predohra • 
na uhorské ľudové me lódie ) bola mimoriad
ne uspešná a zárovcr'l sa stala významným 
krokom k ciclu, ktorý skladateľa už od ranej 
mladosti priťaboval , a na ktorom neskôr 
oslavov~ woje naJväčšie triumfy- k javisku . 

Z ichy obýval okrem svojho bra tislavského 
paláca aj letný rodinný kaštieľ v Nagy Lángu 
(asi 80 km juhovýchodne od Bratislavy. v 
blrLkosti Székcsfehé rváru) . kde ho na mno
hých výletoch sprevádzal Marschner, súčasne 
získajúc inšpiráciu k zvukomalcb"ej kompo
zrcii: niekoľko žartovných prfhod z cesty ko
čom zhudobnil v programovo ladenom kla
vírnom rondc, s titulom nadpisaným Mar
schnerovou rukou: Die Reise nach Szôny, 
der Spaziergang und sontige Begebenheiten 
oaselbst , ein musikal iseher Sche rz. Fiir das 
Pianofortc komponirt und dem hochgcbore
nen Herrn G raf en J . v. Z ichy, Kaiserl. Kô
nig!. Kämmcrer unterthänigst zugee ignct 
\'On· He inrich Marschner." (Cesta do Szónyu , 
prechádzka a rôzne udalosti tamtiež. hudob
ný žaq .. . ) táto skladba, ako aj viaceré soná
ty, fantázie, rondá, a rôzne iné klavírne 
skl adby, komorné triá a piesne nikdy nevyšli 
tlačou'. Niektoré možno nájsť v Zichyho a r
chívoch , mnohé však autor venoval svoj im 
bratislavským priateľom. 

Chyr o výborných Marschnc rových schop
nostiach sa v Bratislave rozšíril. V spoločnos
ti , ktorá sa stre táva la u He inricha Kleina -
najvýznamnejšej osobnosti bratislavského 
hudobného života na začiatku 19. storočia

našiel mladý umelec vre lé pnJatie. Bol uzná
vaný ako klavirista a vyhľadávaný ako peda
góg. G rassalkovich ho angažoval ako diri-

genta svojej domácej kapely. ktorá pravidel- ' 
ne hrávala v jeho pahtci. Okrem toho sa pra
videlne koncertov&!n u grófa Quadányiho . 
Podľa prešporského dopisovateľa lipskej 
Allgemeine musikalische Zeitung pod znač
kou "D", hrával na nedeľných matiné ko- , 
morncj hudby u grófa Quadányiho , ktorý 
sám hral na husliach , aj Heinrich Marschner. 

Obnovenie kontakto~ s profesorom H. 
Kleinom, ktorého Marschner poznal ešte z 
Viedne, malo pre ďalšj rozvoj jeho tvqrby 
nesmie rny význam. Mladý spísovate r predkla
dal Keilnovi svoje práce a s úspechom využíval 
jeho vzácne umelecké rady. Vzru~ujúce 

umelecké vzťahy čoskoro prerástli do hlbo
kého osobného priateľstva: H. Klein bol do
konca svedkom - dňa 26. októbra 18 L 7, keď 
si Marschne r berie za manželku Emiliu von 
Czerva, ktorej o tec Danie l Czcrva , obchod
ník so strižným tovarom pochádzal z Kež
marku , v Bratislave sa dobre upla tnil a stal sa 
členor:n mestskej rady. V Czervovej rodine sa 

rá bude jednou z najkrajších opier ... "- Mar
schner-Errinerungen). Už koncom leta 
dokončil partitúru a čoskoro mala byť opera 
premié rovaná Nemeckou divadelnou spoloč

nosťou v Prešporku. Na premiéru pozýval 
občanov sám kape lník August Eckschl~ger , 
k,torý sa v bratislavskom divadle týmto pred
stavením uvádzal. V pozvánkach vyzdvihol 
najmä okolnosť, že die lo vzniklo v Bratisla
ve , a že už z miestneho patrio tizmu mu treba 
venovať pozornosť. 

Čitateľ Pressburgcr Zeitung sa pri tejto 
príležitosti po p~výkrát stretol s prívlastkom 
"romantická", a teda aj bratislavské obecen
stvo sa začalo oboznamovať s romantizmom 
v opernej tvorbe. ,(Weberov Čarostrelec, 
ktorý je staršieho pôvodu a bol do istej miery 
vzorom pre Marschnera , bol v bratislavskom 
divad le predvedený až v roku 1825.) Prijatie 

' opery značne ovplyvnila novo sa formujúcu 
spoločenská situácia a rozličné vyhraňovanie 

vkusu obyvateľstva. Pre aristokratické vrstvy 

IV.' a d 'Aubigné. Mladý majste r, obávajúc 
sa, že bratislavské obecenstvo nepochopi no
vé hodnoty v nej obsiahnuté , sa tentoraz od
vážil vystúpiť na väčšie bojisko. Poslal parti
túru do Drážďan osobe najpovolanejšej -
ním vysoko cenenému Carl Maria von Webe
rovi , s ktorým sa stretol v Prahe . S obdivom 
k mladému talentu oznámil Weber Mar
schnerovi v priateľskom liste, že v blízkej bu
dúcnosti plánuje ope ru uviesť na scéne dráž
ďanského divadla. Keď však Weber pre roz
ličné prekážky Henricha IV. v plánovanom 
termíne neuviedol, pobral sa Marschner do 
Drážďan . Stre tnutie oboch umelcov, blíz
kych si svetonázorom a umeleckým zamera
nim , prinieslo síce menej definit ívnych záve
rov ohľadne uvedenia opery , ale umožnilo 
výmenu skúseností zakladateľov romantickej 
opery. Posilnený vo svojom programe a s ve
domím nových úloh sa Heinrich Marschner 
po krátkom čase vrátil do Bratislavy. Píše te
raz veľa komorných a klavírnych skladieb , 
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Marschner mohol stretnúť aj so slovenčinou. 
S Emiliou sa zoznámil pravdepodobne v ča
se, keď dával so Z ichyho súhlasom hodiny 
klavíra v niekoľkých bra tislavských rodi
nách. Emilia zomrela vš~k už 13. apríl a 1818. 

Po tejto tragickej príhode nacháďzal Mar
schner ľudskú a tvorivú i totu opäť v usilov
nej tvorbe na vidieckej samote v Zichyho let
nom s ídle Nagy Láng. Po niekoľkých drob
nejších skladbách pociťoval dostatok osob
ných predpokladov na nap ísanie ná ročnejš ie
ho die la. Ponuku obdržal v najvhodnejšej 
chvíli : dr. Hornbostcl (pseud . A lbe rti) - mi
lovník hudby a znalec literatúry - mu doruči l 
trojdejstvové operné libre to a požiadal Mar- 1 

schnera o jeho zhudobnenie. Libreto Saidar 
a Zulima alebo Láska a veľkomyseľnosť nesie 
síce znaky dobovej libretistickej konvencie , 
ale Marschner , podľa vlastného vyjadrenia , 
nemal na mysli celkom konvenčnú operu 
(,.píšem hudbu k ope re Saidar a Zulima, kto-

bolo libré to prlliš konvenčné a zasta rané, pre 
meštianstvo zase málo ľudovo-romantické. 
PretO sa opera po dvoch reprízach , hoci jej 
hudba bola cennejšia, ncujala a nikdy viacej 
sa na scéne neobjavila. 

Neúspech opery Saidar a Zulima neodradil 
skladateľa od ďalšej tvorby. Do jeho brati
slavskej produkcie patri viacero diel hudob
no-dramatického žánru - opery, singspiely, 
hudba k činohre (De r Kie ffhäuser Berg, Das 
stille Volk, Virginia , Lukretia ... ) . Niektoré 
ostali nedokončené , k iným sa skladateľ vrá
til po rokoch, ~o viaceré sú stratené. 

Napriek nekvalitnému textu prvej opery, 
ktorý ukázal, že dr. Hornbostel-Alberti 
predsa len nic le takým dobrým spisovate
ľom , za akého ho Maťschner považoval, pus
til sa do práce nad druhým libretom svoj ho 
priateľa. Kompozícia vznikla krátko po smrti 
manželky Emilie. ktorú sa usiloval zosobniť v 
jednej z postáv. Výsledkom bolo skladateľo· 
vo prvé významnejšie dielo - opera Heinrich 

ktoré sa zachovali v opisoch. O riginály prav
depodobne venoval mnohým prešporským 
známym. 

Rodiaci sa umelec výrazne romantického 
d tenia , plný umeleckého uspokojenia z tvo
rivej práce, sa po necelých dvoch rokoch -
dňa 9. januára 1820- znovu v Bratislave že
nl , tentoraz s dcérou komorníka ktorejsi 
miestnej aristokratickej rodiny - Eugenie 
Franziskou Jäggi . Priateľ Heinrich Kle in pri
šie l ako svedok. Franziska bola dobrou klavi
ristkou a zaoberala sa aj komponovaním. 
Jednu z jej tém údajne použil a spracoval v 
klavírnom lmpromptu i Marschner. 
Dňa 19. júla prežíva Marschner svoj "naj

väčši umelecký dojem" - je nim premié ra 
Henrich IV. v Drážďanoch . Počnúc predo
hrou sa stupňovalo uznanie publika dielu i 
skladateľovi . Zaujala ľudovosť melodiky, 
veľkolepá výstavpa zborov i cit pre fo rmova
nie hlavných operných postáv . V tom zmysle 
si zaznačil do svojho zápisníka poznámky i 
C. M. v. Weber. 
Vďaka čulému hudobnému ruchu, ktorý v 

rámci rôznych matiné a soi ré poriadali počet-
né aristokratické rodiny, mal Marschne r 
možnosť zoznámiť sa s mnohými osobnosťa-
mi kultúrneho života . Jedným z nich bol 
Frant išek Palacký, zakladateľ moderného ' 
českého dejepisectva a organizátor vedecké-
ho a kultúrneho života . Počas jedenásťročné-
ho pobytu v Bra tislave (štt!dium na evanje lic
kom lýceu , neskôr vychovávateľ v zemian
skych rodinách) si osvojil viaceré j azyky a 
získal široký rozhľad predovšetkým bohatý-
mi kontaktmi so spoločenským proštredím a 
kultúrnym životom mesta . Často zaznamená
val do svojho Každodennička zážitky z ko-
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morných koncertov u grófa Szapá,ryho, Qua
dányiho. alebo u Csúzyovcov a Zerdahe lyov
cov. Keďže Palacký nadobudol aj dobré hu
dobné vzdelanie , možno chápať jeho zápisky 
ako vzácne dobové kritiky. V Každodenníč-
ku nachádzame aj ni ekoľko st ručných údajov 
~pojených s Marschnerovým menom. Ich 
vzájomné priateľstvo dokazujú aj tri Mar
schnc rovc listy Palackému , uverejnené v sú
bornom vydaní Palackého korešpondencie. 
Okrem iného v nich píše skladateľ o svojej 
kompozičnej činnosti. V obdobi prvého listu 
intenzívne pracuje na omši, aby sa mohol 
pustiť do veľkého die la, ktorým má byť nová 
opera - Virginia. J ej dej čerpá libretista 
Eckschlager z rímskej histórie ; Marschncr 
chváli j eho všeobecné vzdelanie , dobré zna
losti z literatúry a hudby, a pre to i zo spo
lupráce s ním sľubuje "vera dobrého". Verí , 
že týmto dielom záslužne prispeje k formova-
niu nemeckého divadla. V prípade neúspe
chu sa však obáva, že sa navždy zrútia jeho 
sklada teľské sily. (S týmto druhom pesimiz-
mu sa u Marschnera stretávame častejš ie) . V 
dru hom liste informuje F. Palackého o tom, 
že introdukcia k opere Lukrécia je hotová, li
bre tista i sám skladateľ vyslovuje svoju spo
koj nosť. Jej obsah ponúka skladateľovi širo-
kú paletu možností , ktorú Marschner plne 
využil (Palacký sa aj dozvedá , že plány op<.;ry 
Virginia sa neuskutočnia). Ďalej skladateľ s 
radosťou oznamuje adresátovi, že štvorručná 
Sonáta (venovaná arcivojvodovi Rudolfovi) , 
ako i Sonáta e mol a Die verfehlte Stunde 
(žiar, Marschner sa bližšie o tejto skladbe ne
zmier'luje, nevieme teda , o aký žáner ide) vy
chádzajú v lipskom vydavateľstve Peters, a 
že so skončenou om~u sa chystá do Eisen
stadtu . Dale j sa Pa lackému zdôveruje, že pi-
še článok o stave hudobného života v Uhor-Hž 
sku pre Leipziger Allgemeine muslkalische 



Zeitung, ktorý vsak .. nič lichotivého obsaho
va i nebude". 

Pozastavme sa pri tomto článku a pouvažuj
me o príč i n :ích . ktoré viedli k jeho napísa
niu : 
l ) intenzita hudobného .livota skutočne ne
hola na požadovanej úrovni a Mar~chne\· po
ciioval potrebu ~voj kritický po~toj uverejnii 
v nádeji. že kompetentné osobnosti ~;i po 
preč ítan í č l :ín ku postarajú o nápravu: 
2) redakcia ho požiadala o informácie; 
3) ako rodllk z Nemecka chcel podai priame 
inform;ície o hudobnom dian í v susednom 
stále a tým po~kytnúi dom;ícim čita teľom 

možnost' porovnania; 
4) predpokladajúc svoj čo,korý návrat dQ 
vla~ti išlo Mar~cbne rovi najmä o vla~tnú rek
lamu . Tento dôvod sa javí ako najpravdepo
dobnejM. pretože Mar~chner ~a pod č l llnok 

nepodpísal. aby mohol vychválil' ~cha a ~voju 
m;mželku . ' 

Anonymná esej je cenným dokume ntom z 
h ľadiska poznania hudobné ho života západ
ného Uhor~ka v l. polovici 19. storočia. no 
na druhej ~ t rane je potrebné zvážiť. že Mar
~chncrove názory môžu byi aj ~ubjcktívne 

zafarbené - ide predsa o pohľad človeka na 
veci značne zai ntere~ovaného. Autor sa \ia
žuje na nedostatok cirkevnej hudby: dokon
ca ani arcibiskup ncudržujc kapelu. Pomerne 
dobrá a hodnotná hudba znela len v dni ~via
točné vo veľkých mestách. najmii v Eiscn
stadte u Esterházyovcov. čo bolo ešte dozvu
kom Haydnov~kej tradície. Nemecké divad
lo existovalo len v Pešti (s čím . pravda. ne
môžeme celkom st'1hlasii. veď aj v Brati~ lavc 

bol čulý divadelný ruch). kde pomerne dohrý 
orchester viedli ~apcln íci Klcinheinz a Tu
czek. V Bratislave poch,·álil kapelníka 
Eckschlage ra . no kritizuje nízku úrove1i 
speváckeho zboru zostave ného z neškole
ných amatérov. Na koncertoch sa hr<~-l i viič~ i 
nou len ouvert úry. variácie. potpourris. roz
košné a ~luchu ľúbivé melódie. V Brati\lavc 
sa pravidelne koncertovalo u grófa Ouadá
nyiho. Grassalkovicha. za naj o~victencj ~ ic ho 

a najvzdclanejšieho hudobného amaté ra po
važuje gró fa Szapáryho . ktorý vo svojom pa
lácí usporadúval raz týždenne koncerty- ~oi
rées pre každého umeniamilovného človeka . 

Nič sa však nedozvedáme o repertoári . pre
tože o koncertoch sa Mjlr,chncr zmieňuje len 
všeobecne. Spomedzi skladateľov chváli Klei
na , autora pekných omší, a Jána Fusza . au
tora opery Romulus a Remus. nickofkoknít 
predvedenej v Budapešti. Medzi znamenitý
mi klav írnymi virtuózmi Murschncr me nuje 
aj ~voju druhú manželku - Eugcnic. rod. 
Jäggi. Nezubudol uviest' ani výkony Jl ickto
rých lepších cigánskych kapiel (..bánd") , kto
ré neboli napodobnitefné ani naj lepšími vir
tuózmi. V reportfJž i nájdeme aj slová nadšc
ncj ·;unochvá ly: " Prívlastok prvotriedny v 
rade súkromných hudobných inštruktorov v 
Prd porku si zasluhuje Heinr ich Marschner. 
Je vynikajúcim klaviristom a má všetky pred
poklady pre to, aby sa stal slávnym skladale
l'om. J'opri niekoľkých operách bohatých na 
originálne myšlienky (ktoré vyvážia pripadnú 
nedokonalosť operného textu), napisal nemá
lo hodnotných klavirnych skladieb. Ako kriti
kovi mi je známe aj Marschnerovo najmladšie 
dielo - omša, ktorá si zasluhuje pozornosf 
znalcov." 

Marschncr svojou hudobno-dramatickou 
tvorbou prichádza s novými požiadavkami na 
javiskovú techniku , spev i orchester; jeho zá
sluhou sa Bratislava stáva jedným z centier 
začiatkov operného romantizmu. Napriek 
výraznému vplyvu klasicizmu (miestami do' 
konca doslovne preberá témy vicde nskýctl 
klasikov) totiž skladateľ prináša nové tech
nické a výrazové prostriedky ako je melodrá
ma. kontrast i miešanie komických prvkov so 
strašidelnými a romantickými. zvuková cha
rakteristika postáv, náznaky leitmotívu . Ta
lent, ktorý uplatnil už v ranej mladosti, na
plno rozvinul v ncskoršíclľ- slávnych a z hľa
diska dejín svetovej opery významných -
operách Der Vampyr. Der Tempier und die 
J iidin. Hans Heiling. 

Ideál romantického umelca hľadajúceho 
slobodne námety, ncobmcdzovaného šabló
nami salónov a majúceho zmysel pre životné 
pravdy, ovplyvnil Marschncrov odchod z 
Bratislavy. Roku 1821 odchádza k We.bcrovi 
do Drážďan , odkiaľ !'líše tretí list Fr. Palac
kému : Teší sa vrelému prijatiu , nadšene re
feruje o úspechoch svoj ich skladieb , ktoré 

' zača l písať ešte v Uhorsku (omša, Lukrécia , 
ouvertúry) . Lipské vydavate ľstvá vydali už 
16 skladieb. Je spokojný a šťastný, že opust il 
Bratislavu; vždy však bude pamätať, že po 
stránke materiálnej sa mu tu veľmi dobre vo
dilo a s vďakou spo mína na priateľov, ktorí 
nešetri li všestrannou pomocou. 

Obojstranný význam Marschnerovho po
bytu v Bratislave možno teda krátko zhodno
tiť: pre sk ladateľa bol významný vplyv na 
vstup do umeleckého života a osobitý sklada
teľský prejav, dlhodobá inšpirácia v maďar
ských a slovenských ľudových piesňach a v ci
gánskej hudbe, pre mesto išlo o prvé stre tnu
tia so začínajúcim novým hudobným slohom, 
spojené s popularizáciou hudby v širokom 
o~ruhu verejnosti úpravami svetských i du-

DŽ 
chovných, ľudových i umelých piesní v nic
koľkých zbierkach. 

FESTIVAL 
Bohuslava 
MartinU 
v Brne 

MONIKA BÁRTOVÁ 

JANA SLIMÁČKOV Á 

Dve okrtlhle výročia , <,pojcné ~ osohno<,
iou Bohuslava Martiní1 (30. výročie úmrtia a 
100. výročie narodenia) ~li našej kultúrnej 
verejnosti dobre zn;ímc. Veď už viac uko rok 
sme si tieto jubi lc;í priebežne pripomínali 
mnohými ·ukciami - od drobných vystúpení 
komorných telies po ~úborné uvedenie skla
datcľových veľkých ~ymfonických a javbko: 
vých diel; od krátkych č lánkov a štúdií v den
nej tlač i či nu ~!ránkach odborných časopisov 
až po niekoľkodňové hudobnovcdccké nwr
tinuov~ké ~ympóziá (pre zauj ímuvosi: po
sledné z nich su usk ut očn i lo v rámci týždňo

vého hudobného fcMivalu od 24.-27. októbra 
t. r. v americkom St. Louise). Jedným z 
vrcholov týchto, osláv v na<;cj vla~tl bo l Me
dzinárodn)• hudobný festi va l Brno. konaný v 
dňoch 27. 9.-7. IO. 1. r. a nazvaný jednodu
cho Bohuslav Mart intJ , v krorom ~a ~ústrcdi l i 
v~ctky druhy ~pom ínaných akcií. Po 25 ro
koch sa tak dramaturgia brnenského festi va
lu vrátila k svojmu prvému ročníku . kto rým 
~a v rokoch boja o Martinu Brno manifestač
ne prihlásilo k tomuto sk lada teľovi. Koncep
ciu tohtoročného festivalu ncurčova li ibu 
~klad by. ktoré svojho ~kladate fa tradičn e 
reprezentujú . ale i d iela menej uvádzané . do
krcsľujúcc názorne charakteristiku ~k ladatc

rovho priebežného tvo rivého vývoja. 
Javisková tvorba B. Martinu bolu zastúpe· 

ná titulmi prcdov~etkým z autorovho raného 
tvorivého obdobia. Chronologicky prvé 
miesto medzi nimi zaujíma Voják a tanečni

ce, dielo , ktoré sme zhliadli v na~tudovaní 
ostravského operného ansámblu. Vznika lo v 
rokoch 1926-27, teda v dobe, charakteristic
kej hľadaním nových umeleckých ~mer.ov. 
Voják a t anečnice je kombináciou dvoch z 
nich: dadaistická koncepcia je priebežne prc
niknutá jazzovým i hudobnými prvkamr, zvy
šuj úci mi javiskový t'1 č i nok opery. Ostravský 
~úbor zdôrazr,oval komediá lnu rovinu . čo 
bohužiaľ viedlo v niektorých si t u áciác~ k 
prchrávaniu a takmer kŕčovitému humoru. 

K akciám, očakávaným ~o záujmom, patri 
lo pohostinské vysnípcnic Národného divad
la v Prahe. Prvá česká scéna sa predstavila in
scenáciou Martinu opery-fi lmu Trojí práni. 
Dielo koncipoval autor ako operu. yyužíva
júc na javisku fi lmové techniky; takto zaznc- 1 

lo aj na svetovej premiére v roku 1971 v Br
ne. P01,atie režiséra Zdeňka Ka loča v teraj
šom pražskom naštudovaní však prezentova
lo Trojí pfání ako operu o fil me: scéna s uvá
dzaním nakrútcného fi lmu. tvoriaca pod~tat

nú časť celého epilógu, jednoducho chýbala . 
Škoda. že diváci tak nemali možnosť vidieť v 
Troj!m pfání die lo. reagujúce pozoruhod
ným spô obom na vznik a vývoj filmového 
média. i že sa tak réžia samotná ochudobnila 
o výrazný element dramatickej príťažl i vosti 
opery. ktorý mohol byť prínosom inak zaují
mavého režijného projektu (vytvoreného v 
spolupráci s A . Pražákom - scéna aM. Rosz
kopfovou - kostýmy). Brnenské predstave
nic riadil Jan Stych . pod vedením ktorého 
hral orchester pozorne a ku lt ivovane. Z celej 
rady účinkujt'1cich menujeme štvoricu prota
gonistov (P. Ccrvinka , l. Ž ižlavská. V. Filip 
a O. Šounová-Brouková) , ktorí mali predo
všetkým zásluhu na celkovo kladnom o hlase 
predstavenia. ' 

Štyri ro ky po Trojím pfání vznikla ďa lšia 
opera Martinu Hry o MariL Na rozdiel od 
diel predchádzajúcich rokov sa tu skladateľ 
inšpiroval ľudovými a biblickými námetmi, 
vyžadujúcimi iné režij né uchopenie. než aké 
bolo treba v prípade vyššie spomínaných 
diel. To veľmi cit livo rešpektovala režisérka 
Anna Vaňáková , ktorej koncepcia dala vy
niknúť scénicky pôsobiacim prvkom (javisko
vé stvárnenie j asličkových hier a kolied) . O 
precízne hudobné naštudovanie sa postaral 
rovnako ako pri aprílovej premiére dirigent 
Jiŕí Bélohlávek. 

Podobne ako opera-film Trojí pfání sú vý
vojom médií inšpirované a ovplyvnené, tak 
jcdnoaktová Veselhra na mosté, určená pô
vodne pre rozhlasové predvedenie, ako ope
ra Čim lidé žiji, koncipovaná ako televízne 
die lo. Vzhľadom na dlhodobé uvádzaniu 

l 

Záber z otváracieho koncertu v Janáčkmom dhadlc 

oboch opier na brnen~kej \cénc ~a v~ak tento 
večer netc\il veľkej po~luch;íč~kej pria;mi. 

Prvé čc~ko-\ lovcn<,ké predvedenie mal v 
Brne balet Škrtič, písaný v roku 194X na žia
do~i \ bívncj ;unerickcj tanečn ice a choreo
grafk) M. Grahamovej. Ide o dielko kompo- • 
nova né pre úzky okruh interpretov (tri taneč
nice. dvaja recitátori a komorný dychový an
~ilmbc l) . V na\ tudovaní členov Št;ítncho di-

" vadia v Brne vzniklo zaujímavé predstave
nic. vyu7íV<Ijúce \tried me \Cénické prostried
ky a dosahujt1ce veľký výrazový účinok . 

Ako autor Lhorôvých ~klad ic h bol Martinu 
rcprc7cntovu ný na viacerých koncertoch. a 
to l dvoch rôznych strá n. Jednak tu zaznela 
tvorha in~pirovuná ľudovou poéziou: Olvlrá
ní studánek v prepracovanom a dyna · 
hohutom podaní Brnenských madrigal' · 
(di rigent J . Pančík) u Staročeská i'lkadla, 
legendy a Pclrklíč, ktorý za~picval Ze 

· ~pcvác k y zbor Marti nu z Ostravy (zborm 
~tcr J. Javurck) intonačne takmer bczch 
ne. chýbal však cit pre farebné a dynami 
dimenzie rovnako ako plastickejšie 
prepracovanie. Na druhej ~trane ~t áli 
t<í ty. ktoré predstavili Mart inu men · 
ho - uko ~k ladatcľa duchovnej 
ncn~ké ~pcvácke združenie 
gentom P. Fialom a sólist 
(barytón) i recitátorom J. O 
lo kantát u Hora tfi svčtel , 

~voju vysokú ~pcvácku 
zázemie. vyrovna nosi h 
slcd no~i interpretácie 
výkon odviedlo Akadcmick 
ženie Moravan 
Predstavilo sa naštudovaním 
šova (sólistami boli J . Hlad 
vá a vynikajúci E. Novák) a 
patrí k najlepším wctovým sk 
júcim na 2. svetovú vojnu. 

Z roz~iahlcj ko mornej a inšt nej 
tvorby ~kladatcľa bol na programe dostat oč

ne veľký počet diel . ktorých predveden ie 
však vo viič~ine prípadov ncstrhlo posluchá
čov. Naopak je smutné , že práve na takej to 
profilovcj akci i nebol Bohuslav Marti nu, 
inak autor 34 rôznycl1 orchestrálnych kom po· 
zícií . predstavený dosť reprezentatívne. Z 
ve ľkých symfonických diel možno menova ť 

len Halľ-Time, Double Concert, Koncert pre 
dva sláčiko'vé orchestre, klavír a tympány a 
Symfóniu č. 4. Half-time, prcdvcdcný Štát
nou fil harmóniou Brno pod taktovkou P. 
Vron~kého , bol zaradený na úvod otváracie
ho koncertu festiva lu takmer symbolicky; ide 
o die lo. ktorým Martinu v dvadsiatych rokoch 
prelomil brány s~ojcj autorskej anonymity a 
stal sa skladateľom . o ktorom sa hovorí. Spo
lu s touto skladbou zaznel spomínaný 3. kla
virny koncert (výborný výkon klaviristu R. 
O'Horu!) a rozhlasová kantáta na ľudové 
texty Kytice. Obecenstvo i kritika dennej tla
če p1qala koncert priaznivo. 

Svojím entuziazmom a pozornosťou pre
kvapila Janáčkova fi lharmónia Ostrava pod 
taktovkou žiar v zahra ničí pôsobiaceho M. 
Turnovského, dirigenta výstižných gest a 
vnútorného hudobného cítenia. Severomo
ravský orchester uviedol na fes tivale jedinú 
symfóniu 8 . Martinu: štvrtú. 

Jednou z radu netrpezlivo očakávaných 
udalostí brnenského festivalu bol záver6čný 
koncert, ktorého vedenia sa ujal Sir Charles 
Mackcras. Tento svetoznámy znalec českej 
hudby 20. storočia (predovšetkým Mart inu a 
Janáčka) mal možnosť svoJe kvality dokázuť 
predvedením Pr vej suity z baletu Spaliček. 
Dvojkoncertu a Janáčkovej Symfonletty. Je
ho poňatie strh lo vynikajúcou prcpracova
nosťou detailov, vnútorným napätím a impo
zantnou výstavbou celku. Štátna filharmónia 
Brno hrala pod jeho taktovkou s obrovským 
nasadením, sústredenosťou , odviedla skvelý 
výkon, takže tento koncert možno označiť za 
reprezentatívne ukončenie festivalu. 

Výnimkou v martiní1ovskej dramatu rgic
kej línii bolo tradičné uvedenie J~náčkovej 

Snímka V. Vaňák 

.Jej í puslorkynč, -híkavej tentoraz vďal-<: lw'
iujúccj Eve Randovcj. Umclkyria potvrdila 
oprávnenosi ~vojho wetového renomé. Jej 
uchopenie úlo)ly Ko~t.e l ničky ~t rhlo ~pcväc
kou dokonalmiou i hlhkou výrazu natoľl-o . 
že dalo obecenstvu zabudnui na inak h.!n 
priemerné predvedenie opery. 

Význumnou súča~iou tohtoročného 
MII FB bolo 3. lJIENÁLE SÚČASNEJ HUD
BY, jedin[! akciu svojho druhu v celom Čes
ko-Slovensku . V porovnaní .., do~t \ labou ná
vštevnosiou mart i nuov~kých programov 'fe~
tivalu ~a bienále stret lo~ už tradične relutív
nc veľkým záujmom brnen\ kého publika . Z 

lkovo desia tich akcií uvctfmc prcdovšct
vystúpcnic tunečného .,úhoru Elisa 

le Danse Company z USA , ktoré ~prcvll
mimoriadny divúcky ohlas. Tanečné 
Američanov nadchli výrazovÝ,m cite· 

rcjavu a technickou prcpracovano~ťou 
; uzrwn ic ~ i zaslúžila aj celkom jcd

koncipovaná. uic maj~trovsky 

scéna . dod;ívajúea celému vystúpc-
eštc viič~iu pô~ohivo~i. 

la rovnako dielu Jana No
. edného če~kého žiaka 

~kludby patri li v mi
... ktoré nc~rne li 

atCI'ovej rodnej ze-
v zahmničí). a wk ~u 

s jeho tvorbou po ro
skladieb J . Nováka. 

pripomcrimc jeho 
súborom opery 

u v Brne. Dielo . di
cíte né, holo vďaku vý

konccpcii (A. VaMková v 
upráci s výtvarníkom ~cé ny a ko~týmov 
Mikulkom) javiskovo veľmi pôsobivé. 

Novák v ňom prekroči l svoje neoklasicistické 
východiská smerom k dramaticky cfterremu 

. prejavu . Škoda. že balet Aesopia, nasledujú-
ci bezprostredne po Oulcitiovi , ani invenčne 
ani výrazovo ncstupr,ovul dojem z opery. 

Mimoriadnou · udalosťou bienále bola po
~mrtná premiéru Makrosvetov Miloslava l.š
tvana. Skladba bola dokončená natoľko. že 
po ' áhlbm uutorovom úmrtí ju mohol ~yn 
Radomír lštvan pripraviť na predvedenie. 
ktoré dokázalo, že Makrosvety patria medzi 
vrcholné diela svojho tvorcu. Strhne poslu
cháča výbu~nými gradáciami i zvukovým bo
hatstvom pomalých častí, pričom výMavba 
v i acčasťového celku je nesmie rne koncízna . 
lštvan, znalec a milovník bicích ná~trojov . 

písal S\IOje dielo s vedomím kvalít interpre
tov (A . Kubíček . J . Blaha, M. Vopr~al a O. 
Dlouhý) . ktorí plne zadost'učinili mimoriud
nym nárokom partitúry a odviedli perfektný 
výkon. 

K pridružcným festivalovým akciám patrili 
i dve hudobnovedné konferencie: už po dva
dsiaty piatykrá t usporiadané hudobnovedné 
kolokvium, tohto roku s názvom Bohuslav 
Martinu, jeho žiaci , priatelia a súčasníci (l. -
3. 10.) a nasledujúca l. tvorivá dielňa s podti· 
tulom Avantgarda - Postmodernizmus (4.- 5. 
IO.). Na oboch konferenciách sa okrem če~
ko-slovcnských muzikológov zúča~t ni l i rad 
zahra ničných hostí , prinášajúcich nové po· 
hfady na vytýčenú- problematiku. 

Na záver nechajme prehovoriť fakty: jede
násťdenný festival tvorilo 32 podujat í. na 
ktorých odzne lo 48 väčších i menších skla
dieb Bohuslava Martiní1. Uskutočnilo sa 8 
svetových premiér a IO česko-slovenských 
premiér. Škoda, že sa martimiovský .. mara
tón'· nestretol s väčším záujmom publi ka. 
Skutočnosť, že koncertné siene či divadelné 
budovy mali od preplnenosti neraz dosť ďale
ko, kordponduje pravdepodobne tak s tcruj 
Sím malým záujmom o kultúru vôbec, ako i 
so samotným monotematickým zameraním 
festivalu. Ak sa festivaly janáčkovské stretá· 
vajú s nadšeným ohlasom brnenskej verej
nosti, potom tohtoročný festival ukázal, že 
hudba Bohuslava Martinu ešte stále hľadá 
svoje miesto v srdciach poslucháčov . 
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SKONCENTROVANÍ NA ŤAŽISKO NÁZOROVEJ ROVINY 
s Danielom Matejom o prítomnosti i budúcnosti súboru VENI . ~ . 

Práve začinate študijný pobyt v Holand
sku. Kde a aké korene má tento váš - aby som 
sa vyjadrila v intenciách módneho jazyka -
krok do Európy'! 

- Celkom zači atok je vlastne v Paríži. kde 
som bol pred dvoma rokmi. V tom období 
som sa zoznámil s Luisom Andriesscnom. 
Neskôr, keď sóm ho navšt ívil a ukáz::~ l som 
mu niekto ré svoje práce. sľúbil. že spraví 
niečo pre to . aby sonľmohol s ním študovai. 
Najschodncjšia a vlastne jediná o ficiálna ccs-

bách z našej domácej , českej a slovenskej au
torskej produkcie v skladbe T. R ilcyho In 
c. 

Repertoár VENI j e dosť ma rkantne prestú
pený skladbami orientovanými na minitmil 
music okrem "vzoriek" tohto d ruhu , kto rým 
smerom hodláte or ientoval" vaše interpretač
né záuj my? 

skladby z 40 .. 50. rokov. chcel i by sme hrať a j 
E. Varcsca ... V počiatkoch nášho pôsobenia 
sme hrali vše ličo (čo by sme napríklad dnes 
už ne hrali). nnšc n;ízory a poh ľady sa postup
ne .. čist il i''. vyhraMovali. Po spolupráci s J . 
Be nešom a M. Adamčia kom sme si vo vzác-

' nej zhode najlepšie porozume li s M;,m inom 
Burlasom. · 

hr{t dobré skladby. ktoré mu vyhovujú. bez 
rozd ie lu na obdobie. štýl. . . Takúto .. polyštý
lovosť" my odmietame . prijímame len auto
rov a skladby. kto ré spadaj ú do našej ntízo
rovcj ko ncepcie . 

Vlastne celé vaše jestvovanie u smerovanie 
prebieha pod atraktivnou egidou nezávislosti. 
Ako na priklad riešite problém skúšok? 

1 ta je štúdium na tamojšom konze rvató riu . 

- Ako sa dá. Pre nás nejestvuje pojem ter
mín .... my sa pripravujeme priebežne. Nic 
že by to bolo optimálne. ale keďže nic sme 
udržovaní a platení urči tou organizáciou . ne
máme tým pádom ani nijaké povinnosti a zá
väzky voči .. živiteľovi '·. Nic sme obmedzova
ní a limitovaní dramaturgicky. o všetkom 
môžeme rozhodovať sami . Azda jediné prí
pustné .. narušenie'" našej nezávislosti by bolo 
vlcdy. keby sa našiel sponzor Musel by byť 
však dostntočnc veľkorysý. v }um zmysle. že 
by nás ncobmcdzoval a nezasahoval do náš-

' 

Samozrejme, že som musel podstúpiť všetky 
prijímacie procesy a to v tom zmysle. že som 
poslal svoje skladby na posúdenie. Nezávislá 
k6misia (na rozdiel od našich - ncpozostáva z 
pedagógov ško ly) na základe zhodnotenia 
mojich prác takto .. dia ľkovo·· rozhodla o mo
jom prij atí na Kráľovské konze rvatórium v 
Haagu. Nic je to však len prijír~ací de kré t. 
ktorý som získal . ale aj dosť dôležitá zložka 
môj hb štúdia - štipe ndium . To som dostal 
dosi kurióznym spôsobom , cez NUFFIC, or
ganizáciu, ktor(t zabezpečuje výlučne akade
mických pracovníkov, asiste ntov. ašpiran
tov .. . Keďže náhodou ešte mali .. voľnú kapa
ci tu" na osem mesiacov. dostal som sa do 
tohto rangu. 

Takže váš študijný limit nepr iamo závisi na 
tomto štipendiu ... ? 

- Takto .. ohran ičený'· som le n spome nu
tým štipe ndiom, inak om prijatý za riadne ho 
študenta . Č/J predstavuje 3-4 roky štúdií. 
Ako om spome nul . chcem sa venovať štúdiu 
s Andricsscnom. chcem však okre m toho 
chodi ť čo najviac na prednášky a rozširova( si 
obzor v oblasti e le ktronicke j hudby. 

A čo za ten čas súbor VENI - nebude spo
lupráca J>Očas vašej neprítomnosti narušená? 

- To' vôbec nic. Naša spoločná práca a 
účinkovan ie VEN I týmto vôbec nie je ohro
zené . Všetko (dllfam) bude bežať tak ako 
predtým. Už te raz môžc1i1 povedať, že máme 
naplánovaný koncert v Dánsku , mal by sa us
kutočniť vo februá ri . 

Ide azda o recipročné podujatie? 
- Nic. pretože zatiaľ nejestvuje o rganizá

cia (a obávam sa , že ani v budúcnosti sa ne
vytvorí). ktorá by sa o nás starala a robila 
managing. Zatiaľ to buď funguje cez H IS ale
bo Úniu . .. Koncert. o kto rom hovorím po
riada Kráľovské konze rvatórium v Kodani a 
vznikol tiež le n z osobného kontaktu . kon
krétne s Jcspcrom Pc tcrsscnom. kontraba is
tom, ktorý hral vo VEN I dva roky. Zrejme 
inšpirovaný prácou v našom ~úbore medzi
časom založil kape lu s podobným zaciclc
nfm. V koda1hkom koncerte si spoločne za
hráme v druhej polovici programu, po sklad-

S nímka APN 

S1yridsat"rotný eslónsky skladmeľ Lepo Su
mera je jednotl z výrazných pos1áv stíčasnej 
sovielskej hudby. Jeho diela -· Iri symfónie, 
množs1vo k omoritých skladieb, ba/ely Príbeh 
Anselma podľa Hoffmanna a Pawomíma na 
1ex1y Kalleho Kurga - netiSiále priľalwjtí po- -
zomosľ poslucltáťov doma aj v zahraničí. Je
ho hudba, napriek nefa/§ovanému národné
mu základu. hovorí v§eľudským jazyk om. 
Nachádzame v nej poe1ické vnímanie svew aj 
ľahkú iróniu, iw elek/Ualizmus aj lragiku. V 
podobe svojráznej sy n1ézy sa v IJe i spájajú hu
dobné prvky zrodené v r6znych obdobiach, v 
r6znyclt krajinách . · 

Mysllm si, že hudbu mám v krvi - vraví 
Lepo Sume ra . - Otec mal hudbu vášnivo rád , 
hral na husliach, vystupoval s orchestrami. 
Nebol profesioná l, ale chcel, aby sa j eho syrio
via zaoberali hudbou seriózne. Ako prvý šiel 
do hudobnej školy starši brat , ale z lenivosti si 
zmyslel naučiť ma podľa sluchu hrat' to, čo 

-
Z koncertu v Klariskách 

:.. Neviem . prečo nás všetci naz.ývajú mini, 
ma listnmi ? Naša gcnc r{tcia v kompozícii zá
konite prešla minimalom. niečo z neho vyab
strahovala a a bsorbovala do štýlu. Snáď jedi
né. čo je vystopovatcfné s kontaktmi s mini
mal je iné ponímanie hudobného času. Iné 
a ko napríklad u starších skladateľsk ých ge
nerácií. Vlastne jed iné o rtodoxne rcpctitívnc 
skladby. k toré . hráme. sú Ri lcyho In C a 
skladby Martina Burlasa Hudba pfe Róberta 
Dupkalu. Co sa týka ďa lš ichp repertoáru . 
ten sa bude rozširovať v závislosti od toho. 
aké a koľko zaujímavých. zvláštnych, bizar
ných skladieb nájdeme: Ťažko by som verba
lizoval. v čom spočfvajú tieto kritériá. je to 
akýsi postulát zvláštnosti J.c to niečo. čo stojí 
na .. a ntiakadcmických '" pozíciách. v určitej 
opozícii voči tomu stptusu tvorby, ktorá je v 
tom-kto rom čase zaužívaná a zavedená. K 
hudbe tohto typu patr! okrem takýchto sú
časných autorov napr. aj E. Satie. Cagcovc 

Sn ímka archív Hl 

Predsa však, čo sa týka ' 'ašich kont úr: mys
Hm si, že nic ste telesom v pravom slova zmys
le umeleckým, ale vaše fažisko spočiva viac v 
informačnom zacieleni. .. 

- Nebolo našou snahou sta i sa info rmátor
mi a aj keď je to paradoxné - ťažko začínai v 
prostredí. kde je v;í kuum. kde nejestvuje 
formácia podobnélhl d ruhu . T u už zákonite 
každý krok zoamenú avantgardu , nóvum , in
formáciu. Preto sme si aj uvedomovali. že o 
to dôslcdncj~ic treba pri stavbe repertoáru 
selek tovať. triediť. čo prinic~ť .. na trh ·' . Naj
skôr sme chceli byť súborom širokospektrál
nym. ktorý by hral v prehľade tých naj rozl ič

nejších auto rov. Napokon sme sa skoncen
troval i na ťaži-.ko názorovej roviny: náš re
pertoár sa bude meniť a formovať paralelne s 
našfm n(lzorom. Nic sme klasické komorné 
teleso toho typu ako napr. Moyzesovo kvar
teto. kto ré sa spomedzi našich súborov snáď 
ešte najviac špecializuje na súčasnú hudbu a 

Hudba Estónca Lapa Sumeru 
mu dávali za úlohu - a ja som to tiež robil. 
Tak som sa postupne dostal aj ku kompono
vaniu, zrodila sa vo mne pot reba vyjadroval" 
sa hudbou. Prvé skladbičky som vymýšľal už 
ako štvorročný. Potom som ich začal zapiso
val'. Polky, pochody, valčiky . .. Boli to zauji
mavé časy. Človek nepoznal a ni teóriu, ani 
pravidlá harmónie, formy a podobné učenos
ti. Všetko objavuje sám a vyjadruje svoje po-
city. .. · · 

Lepo rozpráva , že pôvodne sa zapísal na 
Ta llinskú hudobn(l školu do tri edy zborové
ho spevu , učil sa u výborné ho pedagóga a 
skladateľa V eliu Tormisa. Po tom študoval na 
konzervató riu u Hc ina Ellc ra. v .. EIIe rovej 
škole". ktorá podchytila nemá lo ta le ntov. 

- Učiteľ bol pre nás, študentov, staršim 
kolegom, - hovori Lepo. - Nepotláčal nás svo
jou vôľou, nenútil komponoval' hudbu, ktorá 
sa nám nepáčila. Keď som prišiel do Ellerovej 
triedy, hneď som chcel komponovať veľké ve
ci. Ale maest ro povedal: 7.&čni malými forma
mi a vo voľnom čase si píš, čo chceš. Tak som 
potom mal dva paralelné programy. 

- Vo vašej tvorbe cítiť mnohé výrazné 
strá nky súčasnej hudby, o rganicky spoje né 
rôznymi technickými postupmi. .. 

- VcelkO nie som privržencom nejakej 
konkrétnej techniky, nejakého konkrétneho 
štýlu. Pôvodne som si vytýčil program: napí
šem diela vo všetkých známych hudobných 
štýloch - od raného stredoveku po súčasnost', 
aby som takpovediac absolvoval celú cestu de
jina mi kompozicie. Svoj zámer som aj zreali
zoval. J e to a ko reč: čim má človek bohatši 
slovník, tým výrečnejšie môže vyjadriť sv,oj e 
myšlien~, tým j e pre druhých zaujímavej ši, 
tým lepšie ho pochopia. Vždy sa usilujem o to, 
aby ma ľudi l! pochopili. 

. .. V šesťdesia t ych rokoch , keď sa Lepo 
učil. v našom štáte poznali súčasnú hudbu 
veľmi biedne. pre tože bola takpovediac za
kázaná . Preto sa rozhodol experimentovať 
sám . .. vymýšľať bicykel·· . J eho pcdngóg Ve
i io Tormis mal pre to pochopenie a odporuči l 
mu preštudovať Kŕcl1ckovc práce o dodcka
fónii. Schônbcrgovc. Bc rgovc a Wcbernovc 
diela. To bolo prvé stretnutie mladého estón
skeho skladateľa so súčasnou hudbou. V tých 
rokoch prežíva l festival Varšavská jeseň svoj 
rozkvet. Priťahoval mnohé sme lé a originál
ne javy súčasnej hudby a Lepo utráca l svoje 
štipendium na partitú ry diel, ktoré sa na fes
tivale uvádzali a podrobne ich študoval. 

Lepo si spomína , ako mu raz ktosi darpval 
platňu s nahrávkami Johna Adamsa a Stcvea 
Re icha . Prišiel Domov. prehral si ju . .. a vy
skočil z kresla ... Veď je to moja hudba! Nie
žeby sa Adamsova hudba až tak ponášala na 
moju. ale to. čo mi hovoril ako poslucháčovi, 
bolo vcľmrbHzkc tomu , čo som chcel svojou 
hudbou vyjadriť aj ja:· Svet je malý. Lepo 
rozpráva, že keď roku 1982 prednášal v Kos
tarike , nechal tam svoju plat ňu , ktorú pot,om 
vydali v USA. kde ju počul Adams a jeho re
akcia bola presne taká ako svojho času Le po
va .. . 

- Preto je veľmi ťažké vymedziť okruh 
skladateľov, ktorých tvorba v néj akom zmys
le mala vplyv na mňa, a lebo by mi bola neja
ko osobitne bUzka - hovorí Sumera. 

- A predsa je vaša hudba pri všetkej svo
jej internacioná lnej šírke v značnej miere 
zložkou estónskej kultúry. Co je podľa vás 
príznačné pre súčasnú estónsku hudbu? 

- V Estónsku vzniká mnoho diel - v rôz
nych žánroch, štýloch a spôsoboch. Sú zaují
mavé pre profesionálov aj pre široké publl-

ho rozhodovania. · 
S Našou osobou i so súborom je spojené jed

no novovzniknuté podujatie - Večery novej 
hudby, ktorého prvý ročn ik úspešne prebehol 
v j úni... 

- Tento festival bol pre nás veľmi dôležitý. 
Pripravoval i sme ho spolu s ľuďm i z H!Su, ja 
som robi l dramaturga. Mám pocit. že náš sú
bor tu zohral dosť dôležitú úlohu. Nielen v 
tom zmysle. že v rámci programu participo
val dvakrát . ale vôbec - ľudia. ktorí boli in
terpretačne alebo auto rsky zainte resovaní, 
majú buď priateľské alebo pracovné viizby s 
VEN I. +-lašhn zámerom bolo yytvoriť vyhra
nený festival , ktorý prvý toto snaženie na
plnil a bol by som rád . keby taký aj ostal. V 
ďalšom pokračovaní sme sa dohodli nn dra
maturgickej komisii . Je v nej vedúca HISu 
Viera Polakovičová a Juraj Be neš. Milan 
Adamčiak a ja. Takže ďalší. druhý ročník 

fest ivalu je už programovo pripravený, lín ia 
je vytýčená. Teraz bude dramaturgia rôzno
rode jšia. s evidentným príspevkom vkusu 
všetkých členov dnun aturgického.a nsámblu. 
Prirodzene, keby bolo na mne. tvaroval by 
som j u trochu inak .. . Myslím si však, že ob
sahuje zásadné veci. .. 
Čo konkrétne? 
- Bude tu napríklad Ensemble Continu

um z USA. ďalej bubeník ~vetového mena 
Steven Schick. Bc tt y G riffith . k'torá je u nás 
neznáma. ale je skvelou intc rprctkou práve 
novej hudby. je to ozajstná cxpcrimc ntujúca 
umclky1h. Svoju účasť prisľúbil a aj Tatjana 
Grindc nková. z našich účastn íkov okrem sú
borov VENI spome nie m Moyzesovo kvarte
to. Jozefa Podhoranského. Milana Adamčia
ka s T ransmusic Comp. 

J>ripravlla: LÝDIA DOHNALOVÁ 

kum. V republike vznikla silná škola. J e však 
vzdialená akademizmu, je otvorená do bu
dúcnosti, vnimavá, ochotná experimentoval'. 
Zhodne pracuj ú všetky generácie skladate
l"ov: naj sta ršia - Lidla Austerová, Eugen 
Ka pp, stredná- Velio Tormis, Eino Tam berg 
a Jaan Raets, moji rovesníci - Alo Pildmae, 
Mati Kuulberg a Raimo Kanhro, mladí - E. 
S. Tu ir, Rene Eespere a Urmas Sisask. Člo
vek okamžite rozpozná estónsku hudbu . 

- Myslíte pri komponovaní na publikum. 
alebo píšete pre seba a neveľmi sa staráte o 
ďalší osud skladby? 

- Komponovanie je taká istá práca ako ho
ciktorá iná. Ak je dobre urobená , treba ju 
bezpodmi~nečne povzbudil', sch vá lit', podpo
r if. Kto to môže spravil'? Samozrejme, poslu
cháči. Pravda, keď kompdnujem, nerozmýš
l'am o poslucháčoch , je to záhadný proces. 
Povedal by som, že je v ňom čosi mystické. 
Potom sa však pozerám na skladbu z odstupu, 
očami kritika alebo poslucháča. Teším sa ale
bo smútim ako z diet'aťa , ktoré som " pustil do 
sveta" . · 

- Viem. že veľa pracujete - ako skladntcr 
aj ako profesor Tallinského konzervatória . 
Prečo ste sa poduja li na ďalšiu , neobyčaj ne 
zodpovednú úlohu - prijať post prvého ná
mestníka predsedu Státneho výboru Estón
ska pre kultúru? 

- Treba r iešil' množ.~tvo problémov. Jed
ným z hlavných je prekonal' kultúrnu izolá
ciu. Pot rebujeme. styky s celým svetom ako 
kyslík, predovšetkým so susedmi, s krajina
mi, ktoré sú nám blizke j azykom, kultúrnymi 
tradíciami a dávnymi kontaktmi - s Fínskom, 
Švédskom, Dánskom, Nórskom. Druhým 
problémom je decentralizácia kultúrneho ži
vota Estónska , pretože v súčasnosti j e kultúra 
prakticky koncentrovaná v hlavnom meste 
Tallinne, hoci pred polstoročím sme mali veľa 
kultúrnych centier - Piirnu, Haapsalu, Nar
vu, Vlliandl, Valgu, Kochtla-Jarvä, nehovo
riac už o Tartu. Všade mal kultúrny život svo
je osobité far by, trad icie, svoju vlastnú tvár. 
To všetko treba oži vit', aby sme nema li zaned-
bané "periférie". Maja Prickerová (IAN)IJŽ 

(pre ložila: Sza) 


