
l 

' 

V ČÍSLE: E. Varese stále aktuálny • Vokálna polyfónia na Slovensku 
v 

• Jazzové 
• Koncerty v decembri • Si-snemovanie v Ziline • Perspektívy opery v B. Bystrici 

la orudu v opere SND • Recenzie • Informácie 

( ROČNÍK XXIII. • 
.,Nevracajm(! sa do pomerov, keď 1w 

jednej strane je osvietené centrum a 1w dru
hej nell{!domý občan, k torý nemá právo 
o ničom"t'vedieľ. Táto krajina nepatrí o nič 
riac štámemu úradníkovi, predsedovi vlá
ely či ministrovi ako poslednej upratovač
ke. Všetci sme tu doma a úlohou novinára 
je oznamovať každému, čo sa tu robí . .. 

Václav Marek, RurJé právo č. 297 

3,50 Kčs 22. l . 1991 z l 

Priznám sa, že so .značnou dávko u netrpez
livosti som očakával o hlas' na môj č l á nok 
OPUS s otáznikmi, ktorý som uverejnil vo 
vlaňajšom 24. čísle HŽ.. Dôvodom bola ná
dej , že ide o prvú lastovičku , ktorá konečne 
rozvíri pokojnú hladinu v živote hudobnej 
pospolitost i. Doteraz to tiž i tie najpesimistic
kejšie vízie bud úcnosti našej hudobnej kultú
ry, ako už boli ne raz p redostreté na stránkach 
tohto časopisu, nedokázali členov našej hu
do bne j obce vyrušiť z dlhodobej le targie. 
(Odhliadnuc od súkromných, neverej11ých 
aktivit jednotlivcov. ktorí si kľučky na minis
terstve podávajú dnes tak , ako v minulosti, 
iba s tým rozdielo m, že zmenili dvere alebo 
meno úradníka. Tým však nikdy nešlo o bu
dúcnos( hudobnej kul túry ako takej. ale o bu
dúcnost vlastnú.) D ruhýn1 dôvodom bola nä
dej , že stanovisko pána doc. Ing. Františka 
Liptáka DrSc. námestníka ministra kultúry 
SR. dočasne povereného riadení m OPUS-u 
vnesie do nastolenej problematiky svetlo, že 
doc. LiP,ták nielen doplní chýbajúce fa kty 
a argumenty z pohl'adu odborníka-ekonóma, 
ale zároveň ako zástupca m,inisterstva kultúry 
dá jasnú odpoveď na zreteľne čitatel'né jadro 
môjho príspevku, · vložené do otázky: "prečo Na záver roku 1990 žila Žilina j azzo-vou hudbou. O festivale ako IÝ o praco-vnom stretnutí Slo-venskej jazzo-vej spoločnosti pí§eme na 4. strane 

· Snímka A. Palacko - MK ako zaklada tel' nepodniklo konkrétne 
kroky k tomu, a by sa údajne krachujúci 

Ešte raz·éausa OPUS 
OPUS mohol znovu a bezodkladne vydať na 
cestu k prosperite" . 

Doc. Lipták vôbec ,nepochopil zmysel člán
ku OPUS s otáznikmi, naopak, považuje ho za 
atak voči svojej osobe, čo potvrdzuje úvod je
ho "stanoviska" kde ma obviňuje z nadržiava
nia "určitej cieľavedomej skupine ľudí", kto rá 
,.prehlasuje firmu za odpísanú". O myl. 
Tvrdenie. že OPUS je .. odpísaný·• som nikdy 
nsvyslovil. naopak. vo v iaceých formách so m 
ho poču l verejne zaznieť z úst doc. Liptáka 
(na stretnu tí s pracovníkmi OPUSu 23 . IO .. 
na utajenej tlačovej besede 24. LO.). Osobne 
sa domnievam (viď tó n príspevku OPUS 
s otáznikmi) . že výrobný potenciál firmy a jej 
ešte stále mo nopolné postave nie na Slove·n
sku je pri rozumnom ekono mickom využití 
dostatočným garanto m jej prežit ia. a to i v ne
priaznivých podmie nkach . v ktorých sa mo
mentálne nachádza ce lé naše hospodá rstvo. 
Pochopiteľne. ak si nebudeme '- ako v minu
losti - mýl iť .. to p;ínky s. notami" a minister
stvo zaujme k nášmu jedinému hudo bné mu 
vydavateľstvu posto j . aký si jednoznačne za
sluhuje . 

Doc. Li pták sa ďalej " pokúša uviesť fakty , 
ktore si autor vôbec neoveril" . Ž.iaL musím 
konšt atovať. že naozaj ide iba o pokus. H
nančný stav firmy som dvak rát počul z úst 
doc. Liptáka (spomenuté dni 23. a 24. JO.). 
Tak isto som bol oboznámený s causou tzv. 
preliskov. o ďalších faktoch. najmä ak boli 
vypracované po 8. novembri. kedy bol inkri
minovaný článok už v tlač i . som nevedel. Pý
tam sa však: ak chce pán Lipták zP iskredito
vať úroveň môj ho príspevku tvrden ím . že 

· ním uvedené (resp. mnou neoverené fakty) 
majt'1 pre pochopenie problematiky zásad ný 
význam. prečo ich sám neskonkretizovaľ? 

Tým by najlepšie do kázal. že môj článok je 

.. neobjektívny, t e ndenčný". že .. čitatel'a d~
zinformujc" . možno by tým sám vylepšil 
.. goodwi ll firmy" a očist i l .. jedno tlivé osoby" 
a hlavne - ako soin už uviedo l - by konečne 
vniesol do celej problematiky S\'etlo a tak za
b ránil ďalšiemu šíreniu údaj ných dezinformá
cií z úst neodborníkov. Ž iar. túto šancu v .. sta· 
novisku" pre mrhal. 

Aj ďalš ie riadky z pera pán Li ptáka doka
zujú. ako nesmierne krehké slovo je objekti
vita a akým bohatým ob aho m možno napln i ť 

poje m skreslenie. Aby čit a teľ pocho pil. že 
v súvislosti so š. p . OPUS si nezamie iíam ter
minus technicus .. zrušenie " a .. li kvidácia". 
stačí si pozorne preč ítať inkriminovaný člá
no k. Ak sa doc. Liptá k ďa lej do mnieva. že 
ako .. neotlbo rn ík" sa nemám právo vyjadro
vať k .. odborným problé mom". ako občan . 
part icipujúci svojím každodenným životo m 
na problémoch vere jných. mu odporúčam do 
pozornosti ci tát. uvedený v záhlav í to hto 
článku . 

Pozorný či tateľ si nepochybne všimol. že 
mojou a111b íciou " článku OPUS s otáznikmi 
nebolo problematiku vydavatel'stva riešiť , ale 

'ju nastoliť . Ak napriek to mu doc. Lipták 
tvrdí . že " sa st:n•iam do pozície riešiteľa prob-
lému tých, ktorí sú ako vrcholoví vedúci pra
covníci spoluzodpovední za teraj ší' shtv fi r
my", ko ho tým má na mysli? Pána Austa . 
Soldana. O bžcru a lebo doko nca púna Stani
slava? Tak isto by ve rej nosi zaujímalo. kto je 
tá " želaná skupina , ktorá potrebuje na jednej 
strane zahladiť ešte jestvujúce stopy z minu
losti a vstúpiť do podnikania s partnermi, kto
r í momentálne prebiehajúcu kampaň režíru
jú?" O aké stopy z mi nulosti sa j edná~ 

A utor .. stanoviska" ma ďalej obviňuje zo 
zamlčovania faktu . že .,dozorčia rada od aprí-

• 

la , kedy odstúpila, neexistovala, i keď MK SR 
menovalo svojich piatich zástupcov". Ak by 
som aj vo svojom č lánku takúto in formáciu 
zamlčal. uro bil by som to celkom záme rne. J e 
to tiž nepravd ivá, to zname ná vymysle ná: 
v a pr íli neodstítpila dozorčia rada, ale rada 
pracujúcich (doc. Liptá k iste vie. že medzi ra
dou p racuj úcich a dozorčou radou je prinaj
me nšo m taký rozdie l. ako medzi zrušením 
a li kvidácio u štátne ho podni ku) a dozorčia ra
da MK SR nemohla vzniknúť v apr íli, vzápätí 
nato. lebo täto fo rma účast i zástupcov · pra
covn íkov na správe firmy vzni kla až novelizá
cio u Záko na o š . p .. kto rá nadobud la platnosť 
l. 5. 1990. 

Ak pá n Lipták tvrd í. že " nehovorím o tom , 
že•v dnešnej situácii sa stal prior itným boj zá
uj mových skupín a nie riešenie p robléinov fi r 
my" , odporúčam mu prečí t ať si tučn~ vytlače
ný pe rex môjho článku OPUS s o tázni kmi 
a polotučne sádzané ri adky v závere príspev
ku . Čit a teľov by však možno zauj ímala od p.o 
veď na inú o täzku: Kde sa stal prio rit ným boj 
záujmových skupín a n ic r iešenie problémov 
firmy - v O PUSe či na min isterstve kultúry? 
Pozná vari pán Liptá k spomenuté záujmové 
skupiny? Ak <íno. prečo o nich neinformuje? 

Ak malo " poverenie F. Obžeru iné situačné 
pozadie" ako som o písal. prečo ho'cioc. Li p
ták neuviedol? Jeho tvrdenie. že pracovník 
Čs . rozhlasu F. O bže ra bo l "po\'erený vede
n ím. podniku na štyri týždne" nie je pravdivé: 
menovací de krét pána Obžcru nic je oh rani 
čený žiadnym dátumo m . 

Ž.c pracovníci OPUSu (a nie le n o ni) o bvi
IÍujú doc . Liptáka. že sa v je ho osobe sústre-

1 ďujú záujmy Slovanu. v ktorom pôsobí ako 
predseda predstave nstva. je fakt. Z mojej 
strany teda ne jde o "tendenčný vj•klad" , ale 
suché konštatovanie, dokrcsľujúce celkovú 

atmosfé ru. Taktiež som netvrdil, že Slovar t 
má záujem o OPUS - ako uvádza vo svojom 
.. stanovisku" doc. Lipták. Iba som uviedol, že 
Slovart po získaní vydavateľského oprávne
nia by mohol byť jedným zo záujemcov o zís
kanie špičkových nahrávacích štúdií OPUSu. 
Túto do mnienku mi však pán Lipták vyvrátil. 

Ak som vo svojom článku vyslovil tvrde
nie, že rozdelenie vydavateľstva znamená 
fakticky jeho likvidáciu , vychádza l som zo 
známej skutočnost i . že každé vydavateľstvo 
produkuj e tituly ziskové a stratové, pričom 
stratu druhej kategór ie ko mpenzujú zisky 
z oblasti prvej . Kto sa len trochu rozhliadol 
v oblasti hudobnej kultúry . l'ahko si dosadí. 
aké tituly patria do prvej a .aké do druhej ka
te~órie . alebo. ak chcete. aké dôsledky by 
malo ekonomické osamostatnenie redakcie 
hudobnín a kníh o hudbe. Pre to sa domnie
vam. že tvrdenie doc. Liptúka, že v prípade 
OPUSu .. div izio nalizácia nie je likvidácia . ale 
naopak. oživenie". je vágne. A k je však pán 
Lipták presvedčený ; že .. model divizionálnej 

• štruktúry fi rmy je overe ný a výhodný aj pre 
OPUS". bolo by vhodné, keby o ňom serióz
ne in formoval hudobnú verejnosť . Tá by urči 
lG, s radosťou uvíta'la i skonkn; tizovanie iden
ti!y medzi PSB Brezová pod Bradlo m a hu
dobným vydavateľstvom OPUS. 

Doc. Lipták vo svojom .. stanovisku" tvrdí. 
že "autorovi musí byť známe, i e MK SR ako 
zakladater môže meniť formu firmy prísluš
ným postupom aj samostatne, nhľadQm na 
jej. finančný sta v". Áno. túto skutočnosť dob
rc poznám . iba k nej dodávam. že formu fir
my môže me ni i zak lada tel' iba v medziach zá
kona, v prípade š. p. O PUS Zákona o štátnom 
podniku. Ak sa teda min isterstvo kultúry roz
hodlo. že OPUS zruší podl'a * 32 uvedeného 
záko na . môže tak uróbiť iba v prípade. ak bol' 
na to vytvorený právny podk lad pod ľa usla· 
novcnia to hto paragrafu . Navyše - podl'a to 
ho istého záko na - samostatnosť rozhodnutia , 
zakladatera j e limitovaná stanoviskom odbo-

Dokončenie na 7. str. 



INFORMÁCIE 

Zo stretnutia v Košiciach 
Regionálne združenie slovenskej hudobnej 

únie (RZ SHÚ) v Košiciach pripravilo na 12. 
uecembra v Divadelnom klube stre tnutie SVO· 

jich členov. Tomuto stretnutiu predchádzali 
dva verejné koncerty v koncertnej sieni kon
zervatória. 

Prvý (27. l l.) pripravil Spolok koncertných 
umelcov. Sólisti M. Lenková. M. Ccrvenák. 
Ľ. Kojanová, P. Novotný. J . Kýška. O. Reip
rich a V. Chuchran sa na ňom prezentova li 
uie lami G . Ph. Telemanna. F. Mendelssoh
na Bartholdyho, L. v. Beethovena. J . Brahm
sa a V. Semionova (sprievodné slovo lll!lla 
L. Urbančíková) . -

Na druhom koncerte (12. 12.) z tvorby sú
časných slovenských skladateľov participoval 
i Spolok slovenských skladateľov . V takmer 
dvojhodinovom programe odznela Suita pre 
čembalo podľa Pestrého zborníka od l. Hru
šovského (M. Lenková). Aforizmy pre sláči
kové kvarteto N. Bodnára (Košické kvarte to 
- V. Ljubimov. M. Kyjovský. J . Kýška. M. 
Cervenák). Prelt'idiá pre klavír 1.- X. od M. 
Bodnára (P. Kaščák) . Suita rediviva podľa 
Pestrého zborníka J . Podprockého (Košické 
kvarteto) a výber zo Slovenských tancov od 
T. Andrašovana (štvorručne Ľ. Kojanová- P. 
Novotný). Koncert uvádzala Dita Marenči-

nová. . 
Táto aktivita RZ SHÚ bude mať svoje po

kračovanie už v januári (21. 1.). ~edy sa 
v rámci filharmonického cyklu uskutoční jej 
ďa lšie koncertné podujatie. 

Na spoločnom stretnutí členov RZ SH Ú in
formovala tajomníčka rady RZ Lýdia Urban
číková o doterajšej činnosti , bilancovala ob
dobie. ktoré uplynulo od nového konštituo
vania sa SHÚ a jej regionálnych združení. na
črtla perspektívy hudobného života Košic 
v novom roku. Z jej príhovoru· vyplynulo. že 
košické združenie. kton.' je súčasiou celoslo
venskej únie. zoskupuje niekoľko hudobných 
spolkov (slovenských skladateľov. koncert
ných umelcov. muzikológov. folkloristov. ale 
aj Spolok populárnej hudby) . 

Okrem pozitív. ktoré sa prevažnou mierou 
dotýkali koncertnej a skladateľskej č i nnosti. 
padla i kritika na spoluprácu muzikológov 
a Národného výboru mesta Košíc (odboru 
kultúry). ktorý. ani po poldruharočných prí
sľuboch nebol schopný vydať publikáciu 200 
rokov hudobného divadla v Košiciach. 
Vzhľadom na skutočnost'. že i Státne divadlo 

... 

Emilia Dzen\ianol'á. 

má eminentný záujem o jej zverejnenie, roz
hodli sa košickí muzikológovia vydai túto 
publikáciu (za čiastkovej pomoci ŠD) formou 
samizdatu. 
Ďalším . už tiež niekoľko rokov· pretrváva

júcim pálčivým problémom. je budova Domu 
umenia- pôsobiska Štátnej filharmónie. kto
rá doposiaľ prináleží PKO a ktorä nic je v tej
to podobe perspektívna. Definitívne stano
visko predstaviteľov mesta ešte do dnešného 
chia nebolo vyjadrené a vzhľadom na te rajšiu 
reštrukturalizáciu mestských orgánov si naň 
budeme musiei ešte ,.chvíľu" počkať. 

V priazn ivejšom svetle sa črtá pe rspektíva 
získania priestorov pre RZ SHU. nahrade
ním doposiaľ používaného, neadekvátneho 
suterénneho bytu reprezentatívnymi miest
no~ťami. V budúcnosti sa tu počíta s rôznoro
dou klubovou aktivitou (besedy so skladateľ

mi, hudobná mládež, počúvanie hudby ... ) . 
v ktorej by primárnu úlohu zohrávala základ
ná jdea - obnova hudobných tradícií mesta 
s nadviiznosťpu na bohatú hudobnú kultúru 
povojnových rokov. 

Pre diskusiu (ktorá trvala do neskorých ve
černých hodín) bol podnetný príhovor pred
sedu SHÚ Ilju Zeljenku, ktorý oboznámil 
prítomných s organizačnou štruktúrou SHÚ 
v Bratislave a podelil sa o svoje názory na sú
časné kult úrne dianie. z ktorých jeden hovorf 
za všetky: .. Kultúrne prostredie . a lebo ume
lecké prostredie robia osobnosti. a nie minis
ter kultúry al<; bo minister školstva" . V tomto 
duchu sa viedli i jeho skupinkové rozhovory 
s ~len mi RZ v, diskusnej časti stre tnutia. 

<:':len rady RZ Jo~ef Kýška podal informá
ciu o výsledkoch rokovani celoslovenského 
Spolku koncertných umelcov v Bratislave ; 
apeloval na vedenie SHÚ , aby organizovanie 
týchto schôdzí bolo v budúcnosti konštruktív
nejšie a aktivita jednotlivých členov Spolku 
agilnejšia . 

V závere oficiálnej časti sa konštatovalo. že 
RZ SHÚ v Košiciach má v súčasnosti 33 čle
nov. ale rada má v evidencii ešte ďalších záu
jemcov. ktorí prejavili ochotu spolupracovať 
so združc'ním už v minulosti. Prerokovanie 
podmienok prijímania nových členov RZ 
SHÚ je v kompetencii SHÚ, ktorá by v bllz
kej bud(•cnosti mala k členstvu v tej to únii za
uj ať ~tanovisko. 

JÚLIA BUKOVINSKÁ 

Snimka M. Zelenay 

VYHLÁSENIE RADY SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNIE 

My slovenskí hudobní umelci vyslovujeme hlbokú sústrast' a sklamanie nad o~bro
jeným zásahom sovietskej armády v Litve. Tak ako v roku 1968, ostro prot~stujeme 
proti mocenskému postupu, ktorý priniesol vtedy nám a teraz Litve pochybou .norm!l· 
tizáciu. Výsledkom bolo 20 rokov duchovného živorenia a neslobody. Nech mečo po
dobné sa neopakuje v Litve a nikde na svete. Obavami nás napfňa osud sovietskej 
perestrojky, na ktorej začiatky sme pozerali s nádeiou a ktorá inšpirovala .vefké _de: 
mokratické a mierové hnutie. Posledné udalosti sú v príkrom rozpore s povodnymt 
závermi M . Gorbačova. • 

Obraciame sa na svetovú umeleckú obec, aby sa pridala k protestom a v~tkými 
svojimi prostriedkami - hudbou, slovom i obrazom bránila práva hrdinskej Lityy 
a ich demokraticky zvolených predstaviteľov . 

Rada Slovenskej hudobnej únie 

Na záver vysielania v neskorej nočnej hodi· 
ne dňa 1. januára t. r. ohlásila Slovenská tele
vízia na programe Sl Korunovačnú omšu W. 
A. Mozarta, zaznamenanú v rámci sv. omše 
konanej dňa 11. novembra 1990 v bratislav
skom Dóme sv. Martina. Už tento fakt musel 
zaraziť aj čo len povrchne informovaného di
váka: aký zmysel má vysielať sv. omšu, cele
hrovanú pri istej príležitosti (sviatok sv. Mar
tina) pri prlležitosti celkom inej? Zrejme ne
mohlo byť vysielanie omšového obradu 
v tomto prípade primárnym cie rom- a ako sa , 
v priebehu relácie ukázalo-. ani nebolo, preto
že omšový obrad bol zostrihaný takým spôso
bom, že o sv. omši vlastne už nemohlo byť ani 
reči. Išlo teda o Mozartovu omšu, teda o in
terpretáciu majstrovského hudobného diela? 
V tom prípade však aký mali význam frag
menty udalostí, ktor~ sa odohrávali pred oltá
rom a záverečná pápežská hymna? Navyše, 
ak má divák primárne vnímať umelecké dielo 
takého rangu. akým je Mozartova Koruno
vačná omša, azda k tomu pristupuje s inými 
nárQkmi , ako keď je ono slávnostným h!Jdob
•Jým doplnkom omšového rituálu; aj v pria
mom televíznom prenose sv. omše má hudob
ná produkcia sekundárnu úlohu. A hoci -ako 
najmä bratislavsk( diváci mohli usúdiť- čle

novia orchestra a zboru sa grupovali prevažne 
z kruhov našich profesionálnych telies, sólis
tami boli dokonca naši poprední speváci, ne
možno túto produkciu z hfadiska profesio-

nálncho vóbec hounotii ako umelecký výkon 
hodný hlavného mesta Slovenska. A to už vô
bec nehovorím o zvukovej a obrazovej réžii, 
pod ktorú sa - podľa titulkov - tiež podpísali 
naši profesioná li . A propos titulky: je dosť 
ťažko pochopiteľné, prečo sa Zbor a orches
ter Cirkevného hudobnéhO spolku musí v ti
tulkoch a hlásení Slovenskej televízie objaviť 
ako Zbor a orchester Kirchenmusikvereinu, 
o ďalších p[ehreškoch nehovoriac. 

O čo teda vlastne išlo Slovenskej televízii? 
O objav nového televízneho žánru? Alebo 
nebodaj o príspevok k otvoreniu Mozartovho 
roku? Co nás potom v tomto smere čaká po
čas zbývajúcich 364 dní? Paškvily podobného 
kalibru? Keď už sa naša štátna televízia roz
hodla slovenských divákov takýmto spôso
bom podvádzať a vyháňať z Európy, tak azda 
kalkuluje (nesprávne!) s nekultúrnosťou, ne
vzdelanosťou a neskúsenosťou domáceho 
publika. Slovenskú televíziu však môžu sle
dovať aj občania susedných kraj ín- ak nám 
teda trošku záleží na našej povesti ; hádam by 
nebolo od veci preveriť si , na akých zákla
doch stoji naša vychýrená profesionalita! 
A tak radosť z toho, že Slovenská televízia má 
konečne aj redakciu náboženského a duchov
ného života , ktorá by mohla a mala plniť aj 
úlohy kultúrne, zatienila zlovestná poloviča
tosť a podpriemernpsť . Škoda. 

ALŽBETA RAJTEROVÁ 

Kritika kritiky 

Máme za sebou ďal~í ročník Bratislavských jazzo
\'ých dní. Po prečítaní kritík v Smene a vo Večerní
ku som sa rozhodol uverejniť svoj názor. Videl a po
ťuJ som takmer všetky koncerty a muslm povedať, 
ic obc kritiky sú jcdnostrannt a neodborné. 

K ncodbornosti: Každý koncert možno hodnotiť 
z nickolkýeh hladí sk - napr. z hradiska predvedenej 
'how. z hradiska poslucháčkcj odozvy. z hladiska 
umclccktho .. . Práve posledne menované je kame· 
l)om úrazu - tu sa totiž predpokladá kritikova od
bornosť, informovanosť a vnímavosť. Co v~ak majú 
uha spominant články spoločné, je úplná absencia 
hodn01enia umeleckej kvality koncertov. 

K jednostra111tnsti: V jazzc . tuk ako snáď v kaž· 
dom druhu umenia. existujú dva základné .. póly" 
introvertný a extrovertný a každý umelec sa charak
terom svojho prejavu pohybuje niekde medzi nimi. 
Jednostrannosť oboch kritik spočlva v neodôvodne
ne negatívnych hodn01cniach lých vystúpeni. kto· 
r)•ch prolagonisti svojim prejavom boli viac inlro· 
\Winí a na druhej strane ospevovali umelcov. kto· 
rých prejav bol viac extrovertný. Lenže dá sa jed
noznačne povedať, ktoré z týchto koncertov boli 
lepšie? Dajú sa porovnávan Spoločným menovate
lov snáď môže hyť zas len umelecká kvalita. O to 
dillcžitcjSia je preto schopnosť objcktlvncho pohla· 
du kritika a jeho znalosť problematiky. 

Vrátim su teraz k trom koncertom, kritika kto· 
rých ma prinútila reagovať. Najskôr o vystúpeniach 
S. Jordana- a J. Scoficlda: Porovnanie oboch kon
certov sa ponúka - obaja hlavni protagonisti vychá
dzajú z lých islých tradlcil, obaja sú gitaristi. pritom 
každý má iný prejav a prístup k hudbe. Pre autorov 
oboch spomlnaných článkov predstavovalo vystú· 
pen ic S. Jordana absolútny vrchol festivalu (vo Ve
černíku sme čítali, že je to hudba 3. tisicročia). na 
druhej strane J. Scoficld mal len velmi vlažnú kriti· 
ku . 

Pri hodnoteni oboch koncertov sa mi ponúka zdô
razniť kontrast v prlstupe k hudobnému ma\criálu. 
Na jednej strane u J. Scofielda snaha o max1málnu 
'poluprácu medzi členmi skupiny (osobitne vynika
j lien spolupráca J. Scofielda a J. Lovana), na druhej 
, lranc absolútna absencia akéhokolvck kontaktu 
medzi hudobníkmi skupiny S. Jordana - jedného zo 
~•ikladných atribútov jazzu. Na jednej strane práca 
s dynamikou v prvom prlpadc. na druhej strane ah· 
!><:ncia dynamiky v druhom prlpade. Na jednej stra· 
ne snaha o účelovosť. vychádzajúca z logiky hudob
no.!ho materiálu. kde každá nota .. sedí" a má svoj vý
l.nam. na druhej ~trane mierny sklon k exhibicioniz
mu (myslím tým spoluhráčov s. Jordana. najmä sa· 
moúčelný. dosť povrchný sólový vstup kontrabasis
IU Ch. Moffeta). Pri porovnani J. Scoficlda a S. Jor· 
dana. by som u Scoficlda vyzdvihol prácu s tónom. 
dynamiku v rámci frázy. celkovú dynamiku hry 

. (akccntov.ané a pohltené tóny) -vl_a_stnosti. k~oré 
u Jordana chýbajú a 1ým ochudohlluJU hudbu o JCd· 
nu vd mi podstatnú zložku. To vyplýva z jeho spôso
hu hry. ktorý ncumožllujc v takom rozsahu prácu 
s tónom a dynamikou. Nechcem S. Jordana zhad~o
vai. Je to výborný gitarista a p~trí mu náS o_b<hv, 
prcložc zrevolucionizoval tcchmku ~ry na g~ tarc . 
1 z hladiska hudby nic je podstatné. č1 hudohmk hrá 
na jednej. dvoch alebo desiatich gitarách. Mnoh! 

z nás už islc videli hudobníka. ktory hral odrazu na 
nickolkých ntíslrojoch (jednou nohou ovládal napr. 
bubon, druhou činelu . hral pritom na gitaru ... ). To
to obdivujeme pre jeho Sikovnosi. Ci ho obdivuje
mc aj pre jeho hudbu už nezáleží od toho, kolko ná
strojov .. obsluhuje" .. . Preto vy~~ic hodnot fm kon
cert J. Scoficlda- lu ide o rozdiel triedy. Z vystúpe
nia S. Jordana som mal zážitok zo sólových vstupov. 
najmä zo záverečnej časti"(najmä z prídavku Stair
way to heaven). 

Tretí koncert, ku ktorému hy som sa chcel vrátiť. 

je koncert dua G. Jonáš- R. Balzar. V Smene sme 
si mohli prečítať. že .. na~i interpreti- Big Band kon
zervatória. G: JonáS a K. Rúžička neprekročil i viac· 
krát počutý štandard, najmä kvôli ncvďačncj pozícii 
prcdskokanov ... " J<ritik. ktorý sa takto vyjadri. je 
diletant najhrubšieho zrna: 

l . Zhrnúť do jednej vety viac ako 20-tlenný ama
lérskych školský orchester a dvoch profesionálov 
hrujúcich v komorných zoslav:kh. ktorí viac ako 211 
rokov pôsobili n11 jazzovcj•scénc je absurdné! 

2. Autor článku si zrejme neuvedomil skutoč· 
nosť. že zahajovacic koncerty patria našim umelcom 
a nemusia mať nič spoločné s kvalitou. Je to skôr 
prejav úcty hostitcfov k pozvaným hosťom. Označe· 
nia na~ich úč inkujúcich súhrnným pojmom .. pred· 
skokani" je urážajúce. 

3. Konštatovanie, že .. neprekročili svoj štandard"' 
nic je charakteristikou. Napriklad U . Jonáš prekro
čil svoj Standard , alebo nic? Nazdávam sa. že po 
umeleckej stránke zatienil okrem J. Scoficlda snáď 
všetkých ostatných účinkujúcich! 

Velmi nekvalifikované sú aj tvrdenia vo Vcčcrnl
ku: G. Joná~ a R. Balzar .. pôsobili ťažkopádne 
a melodickou nápaditosťou nehýrili". Autor sa ne- , 
podujal konkrétne vysvetliť. prečo pod ra neho tomu 
tak bolo. Tli by asi ťažko hrada! argumenty. G. Jo
ná~ totiž ukázal bohatú harmonickú fantáziu . schop
nosť prehodnocovať a obohacovať harmonický ma
teriál, obrovskú rytmickú pestrost', predviedol krás· 
nu prácu s dynamikou. štýlové frázovanic. čistú me· 
lodiek ú nápaditosť a fenomenálnu schopnosť inven
čne sprevádzať sólistu. R. Balzar náročnú úlohu .. sc
kundanla" zvládol velmi dohre . výrazne prispel 
k lahôdke. ktorou tento konccrl bol. 

Ako vidím, je tu vera spoločných čft, ktoré som 
spomenul pri pokuse o analýzu vystúpeni J. Scoficl
da aG. Joná~-sú to totiž základné atribúty. ktoré 
mbia jazz jazzom, hudbu hudbou. remcsclnlka 
umelcom, tovariSa majstrom. A G. Joná~ (samo
zrejme aj J. Scoficld) majstrom je! Je to umclc;c svc
lového formátu a my miesto toho aby sme si ho vá· 
žili, a aby sme boli radi , te máme medzi sebou také
ho umelca, dovollmc si ho zhadzovať dilct11ntskými 
kritikami? Nic je toto jedna z typických slovenských 
\'(astností? Kritik by nemal byť bežný poslucháč, na· 
opak mal by to byť profesionál. Uvedomujú si všet· 
ky tieto skutočnosti autori spomlnaných článkov? 
Uvedomujú si zodpovednosť. i to. že podstatným 
,pôsobom ovplyvllujú verejnú mienku? Navyše. 
,. prlpade autora článku v Smene p. Gahála sa pý
tam- aká je jeho novinárska etika. keď sa pod takú
to kritiku nepodpíše. ale skryje sa do anonymity 
'kratky? 

MATÚS JAKABť:IC 
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KONCERTY 3 

SF V DECEMBRI registroch. Ani v Koncerte Ji rího Bendu Ta
kayoshi Wanarni nezmeni l spôsob hry a war
chalovci mali plné ruky pr{ICC ako situäciu za
ch rá niť vcfkoryscjším modelovaním špecific
kej rokokovej faktú ry. T . Wanami ostával 
stále na jednej výrazovej hladi ne a to UL vadi
lo aj inak striktným normám inte rpre tácie 
skladieb obdobia 18. storočia . Dlho som uva
žoval. ako sformulovai svoje myšlienkové 
pochody. pretože sám obdivujem cieľavedo
mosť a húževnatosť tvrdo postihnutej osob
nosti. Dospel som však k presvedčen iu , že 
lepšie by bolo päna Wanamiho na pódium 

nerovnosti a lebo tenzie alla barocco ita liano. 
Kvali ta zvuku vyvierala z atmosféry uvedenej 
disciplinovanosti a korektnosti . spôsob 
tvorby tónu. vibrato, atď . .. draal A. Brezina 
pod kontrolou. Bachovské sinfonie možno in
terpre tovať s podstatne menším ansúmblom 
( čo by mi aj viac vyhovovalo}. na druhej stra
ne však potešujúca vyznela stHu a našich fi l- , 
harmonikov. Na Bachovej kompozíci ne
chcel Alexander Bi·czina zrejme demonštro
vať štýlov(! čistotu , išlo skôr o efektné vianoč

né cntré do programu. Po Vianocami prcsýtc
nom Bachovi boli diváci a posluch áči v Redu
te nútení previesť prudkú žánrovú a štýlovú 
moduláciu a započúvať sa do 2. klavírneho 
koncertu Felixa Mendelssohna Bartholdyho. 
Kontakt s vydarenou skladbou tvoriacou 
úrodné podhubie veľkých pianistických kon
cepcií 19. storočia umožnila priaznivcom abo
nentných cyk lov SF španielska klaviristka 
Eulalia Solé, umclkyi\a s pon1crnc zvučným 
renomé. 2. klavírny koncert prezentuje hu
dobné myslenie Felixa Mendelssohna Bar
tholdyho ako viacdimenzionálny systém pra
meniaci v štýlových a eslctických normách 
prvej polovice 19. storočia a, čo je podstatné·, 
odkrýva viac odvrátenú tvár skladateľa -
Apolóna . Tektonika diela občas podlieha de
likátnym, no evidentným e ruptívnym otra
~om a skladbu posúva výrazový vesmír 
podstatne ďalej za hranice vymedzené príruč

kami dejín hud by pri hesle Mendelssohn Bar-

4. a S. decembra (cyklus C, D). Wolfgang 
Amadeus Mozart: Symfónia C dur č. 28. Bo
huslav Martinu: Gilgame~. Slovenská filhar
mónia. Slovenský filharmonický zbor. Diri
gent Zdent!k Ko~ler. Zbormajster: Blanka Ju
haňáková. Sólisti: Eva Dépoltová - soprán, 
Stefan Margita- tenor, Ludek VeJe- tenor, 
Ivan Kusnjer- barytón, Milan Karpgek - roz
právač. 
Akoby to chcela sama prozreteľnosť , že dva
krát odložená partitúra Gilgame~a zaznela 
v Bratislave tri dni pred dátumom storočnice 

narodenia polič~kého majstra . Hostia z Prahy 
prišli korektne pripomenúť dramaturgii Slo
venskej filharmónie výnimočnú uda losť a ich 
tvorivý .. import" nepríje,mne odhali l nepo
chopiteľné ignorantstvo našej inštitúcie. Bo
huslavovi Martiní1 totiž SF nebola schopná 
venovať jediný koncert - je to škoda . ktorú 
už nemožno odčin iť. možno ju iba skonštato· 
vať s pocitom trpkosti v muzikantskom srdci . 
Gilgameš priviedol Bohuslava Martinu do 
Bratislavy v hodine dvanástej v kombiní1cii so 
sviežou Mozartovou Symfóniou. Mozartov
ské C dur navodilo v Redute priaznivú atmo
sféru . Zdenek Košler akoby našiel vhodnú 
momentálnu terapiu na klasicistickú chorobu 
orchestra SF a hráči za pultami odviedli zlep· 
šcný výkon v porovnaní s inými mozartovský
mi projektami v histórii uplynulých troch 
koncertných sezón. 28. symfónia je naozaj 
ťažkým hraním a jej Finalc zamestnáva hu
dobníkov spôsobom nevídaným často ani 
v brilantných partitthach salzburského génia. 
Napriek tomu bojovali naši filharmonici sta· 
točne , svoje nástroje dokázali aktiv izovať 
v kompaktnom zvukovom celku charaktc~is

tickou zamatovou mäkko~ťou íl šťavnatosťou 

sekcie s láčikov. Chyby sa pochopi teľne vy
skytli . celková atmosféra mi však nedovolila 
sústrediť sa na štatistiku lapsusov alebo faloš
ných tónov. Nedostatky zanikli v priaznivej 
klíme panujúcej v dialógu veľkého mága 
Zdeňka Košlera a skúsených hráčov v orche
stri. 
Vzdušnosť a subtílnosť mozartovského hu

dobného sveta vystriedal po prestávke kon
trastný svet meditácie a filozofickej reflexie. 
Gilgameš priviedol na pódium Reduty mno
honásobne väčší počet inte rpretov ako Mo
zartova symfónia , pocit stiesnenosti teda mo
hol vládnuť doslova aj tam. Zdenčk Košler 
však opä!' rÚšicf v monumenr:í lncj partitúre 
vhodnú pôdu pre dcmOJI~trovanic J"ud~kého 
a tvorivého nadhľadu nad realizovaným die- . 
lom. Pána Košlera považujem za unikátne 
univerzálneho dirigenta prcferujúceho vo 
svojom repertoári prvok hudobnej dramatic
kosti. V uvedení Gilgameša ma fascinoval no
vý rozmer osobnosti tohto majstra - schop
nosť diferencovať del ikátne polohy epiky 
a dramatickosti , epiky a lyrizmu. Sám Bohu
slav Martinu· sa bránil v st1vislosti s G ilgame
šom žánrovému zatriedeniu .. ora tóri i:un" 
·a .,kantáta". Jeho úmysel nebol ani dramatic
ký ani lyrický. Toto ojedinelé d iP.Io označil 

ako Vyprávení o Gilgamešovi pro sóla , ko
mentátQra. smíšený sbor a orchestr na slova 
starobabylónskeho eposu (toto podrobné 
žánrové ozn)lčenie uv"ádzam najmä na margo 
bulletinu SF uvádzajúceho .. kantátu pre or
chester. miešaný zbor .a sóla"). Zd.enék Koš
lcr koncipoval jednotlivé plochy part itt1ry 
ako neobyčajne napätú hru troch uvedených 
princípov vytvá rajúcich hudobný časopries

tor. Jeho prístup bol možno pcrccpčne nároč
nejší, jednoduchšie by bolo vsadi ť na drama
tické akcenty zužujúce obrovský priestor me
dzi ku lminačnými bodmi tektoniky eposu; 
napriek tomu Gi lgameš upútal a vniesol do 
koncertnej siene stav poslucháčskej nevšed
nosti a bizarnosti. Veľké plochy sa pod ruka
mi Zdeňka Košlera . hráčov aj vokalistov do
slova chveli v majstrovsky profilovanom ki· 
netizmc harmonicko-melodických súvislost í. 
zaujímavo obsadený orchester zbytočne ne
dunel a cil!ivo spolupracoval s disciplinova-

ným zborom a sólistami. Kvarteto vokalistov 
predviedla tiež vyrovnaný výkon zodpoveda
júci našim predstavám o českej vokálnej ško· 
lc. dojem majest;ítnosti a hÍba..,ost i podporil 
výkon Milana Karpíška v úlohe komentátora 
príbehu. Hoci sa teda Slovenská fi lharmónia 
zachovala voči stéÍnu výročiu narodenia Bo
huslava Martinu macošsky. realizácia eposu 
Gilgamcš ostane zapísaná v histórii 42. kon-

Sólistom koncertu Slovenského komorného orchestra bol japonský huslista Takuyoshi Wn
nami Snímka V. Hák 

ccrt ncj sezóny ako kutok zasluhuj1k i si po
zornosť a slová uznan ia. 

6. a 7. decembra (cyklus A, 8 ). P. Hellendaal: 
Concerto grosso; Johann Sebastian Bach: 
Koncert pre husle, sláčiky a b. c. a mol; .Jii-í 
Benda: Koncert pre husle a orchester G dur; 
Arcangelo Corelli : Concerto grosso g mol; 
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento 
D dur. Slovenský komorný orchester. Umelec
ký vedúci Bohdan Warchal- Sólista Takayoshi 
Wanami, husle (Japonsko). 

l 

Možno to bude znieť paradoxne. ale koncerty 
warclwlovcov po\"ai ujem ako rcccn;cnt 1.a 
nic vcl"mi v<fačn .: obje kty pre hmlnot..: nic. 
Dlhú dobu si }Otiž zachovávajú svoj povestný 
št<uidard - vysoký z hl"ad iska technického per
fekcionizmu a muzikantského nasadenia. 
viac diskutabi lný zo štýlového hJ"adiska. War
cha lovci vždy odvedú poctivú prácu. občas si 
,.uľahčujú "' situáciu čast ým omie ľan ím rovna
kých titulov. tak č i onak. stále SlÍ atraktívni 
a lákaví pre veľké množstvo ve rných poslu
cháčov . Co viac môže recenzent skonšt a tova ť 
po x-tom stretnutí s ich majstrovstvom? Vari. 
že: SKO pod umclcr kým vede ním Bohdana 
Warchala op~iť .. . Svätomikulášky veče r by sa 
v ničom neodlišoval od paušálneho konštato
vania v dramaturgických bodoch č ís lo jeden. 
štyri a päť (Hellcndaal. Corclli. Mozart}. situ· 
áciu výrazne modifikoval hosťujúci japonský 
huslista Takayoshi Wanami . Už počas prvé
ho. bachovského koncertu . som bol pre ved
čený , že jeho výkon mi skompli kuje situáciu 
pri písaf\Í týchto úvah. Bohdan Warchal pri
viedol na pódium Reduty od narodenia nevi
domého hudobníka opradcr1ého poclfa úda
jov v bulletine SF nejedným tlspcšnýnľhod
notcním. Z mienka o komple tnej nahrávke 
Bachových husrových koncertov s ansám
blom London Mozart Players tiež znela sľub
ne. Avšak počúvaj úc Wanamiho reálny vý
kon pred slušne zaplnenou Redutou osta li 
moje očakúvania z deväťdes iatich percent ne
splnené. Jeho výkon pôsobi l skôr dojmom 
markírovaného nácviku s obrovským počtom 
rytmických nczrovnalost í. i n ton ačných ka
zov. nevyrovnaným zvukom v jednotlivých 

Reduty v predvedenej kondícii vôbec ncpri
vádzat'. ll rozí lu totiž riziko neadekvátneho 
poh ľadu na ume lecký výkon ovplyvňovaný 
inými . než č is t o profesionálnymi krilériami. 

•• • 
20. a 21. decembra. Johann Sebastian Bach: 
Sinfonia z V ianočného oratória ; Felix Men· 
delssohn Bartholdy: 2. klavírny koncert 
d mol; Luboš Fišer: Vianočné koledy. Sloven
ská filharmónia. Slovenský filhamonický 
zbor. Detský spevácky zbor SR. Dirigent Ale
xand~ Brezina. Zbormajstri Koloman Kováč 
(SFZ) . .Jana Rychlá (l)SZ). Sólisti: Eulalia So
lé, klavír (Španielsko), členovia SFZ, Gust;ív 
Valach, recitácia. 
Z každého rožku trošku - asi tak by sa dal 
charuktcrizovai dramaturgický , projekt po· 
slcdt,ého abonentného konccnného tandemu 
Slovenskej filharmónie. Pod vianočnými · 
~ t romčckmi. dodávajúcimi priestorom Redu
ty poci t útulnosti. si veru každý z návštevníkov 
mohol náj · ť všeličo z hfadiska štýlu aj žänru. 
Zauj ímavé je. že tá to dramatu rgická di fúz
nosť akosi nczaškodila percepčnej ostrosti 
a poslucháčskej koncentrovanosti . V ianočné 
svi <-~ tky dokúzali vniesť aj sem pocit súladu 
a vyvnženosti hoci aj ko ntrastných pri ncípov . 
Istým druhom magnetu bol aj dirigent Ale
xander Brezina_ jeden z tých, ktorí po veľm i 
dlhom čase našli miesto aj v úvahách česko

slovenských hudobných inštitúcií a dostali 
priestor pre tvorivú demonštráciu svojich 
schop,nost i pred domácim publikom. Alexan
der Bi"czina . pražský rodák. odchovanec slo
venskej dirigentskej školy už dl hý čas pôsobí 
v zah ranič ( a na jeho kreatívny profi l zrejme 
najsilnejšie zapôsobi lo gcrmúnskc prostrc· 
die . Súdim tak na zák lade dojmu z Bachovej 
Sinfonie zaradenej na úvod bra tislavskej zno
vaprcmiéry dirigenta . Orchester SF nepova
žujem na ideálne médium pre t lmočen ie po
solsti!!v barokových a klasicist ických maj
strov. Alexande r Brezina však dokázal vniesť 
do útrob zložitého organizmu orchestra clis
ciplínu, stoický pokoj a emotívnu rovnováhu. 
Dirigent v súč i nnosti s hudobníkmi profi loval 
nepríjemné bodkované rytmy "bez náznaku 

t holdy. Eulalia Solé síce vycítila prí tomnosť 
dionýzovského búrliváctva. predsa však pre
Jerovala aj vzhJ'adom na svoje fyzické dispo
zície krehkosť a nestá losť . Vianoce sa opäť 
museli obísť bez ccncúl"ov. hra Eulalic Solé 
ich však svojou jemnou eleganciou v Redute 
nahradila. Neboli to však ccncúľc ľadovo stu
dené. len ľadovo krehké, zvoniacc ženským 
pôvabom a espritom. Bol to zvláštny stav , ke
dy som si uvedomoval, že počt1vam dobrú 
pianistku . krivka percepčnej aktivity však 
~tagnovala a ncvychýlila sa ani o jeden stupie
nok k hodnotám plus alebo mínus. N ičím ne
prekvapili ani hráči orchestra SF. preto kon
cert Mendelssohna Bcrtholdyho mohol pôso
biť aj fádne a jednorozmcrnc. Po prestävke 
nasta la chvíJ"a pre Vianočné koledy českého 
~kladatc J"a Ľuboša Fišera. Štvrťhodin ka pau
zy stačil a poslucháčstvu na predvedenie ďal

šej moduliícic a atmosféru v Redute ovládla 
sple ť známych aj menej známych vianočných 
kolied , pastorcl, piesní. nápcvov. ktoré skú· 
~cnou rukou pre taví! do vokáJ.no-inštrumen
tá lnej symfonickej podoby skladateľ renomo-
' an ý vo viacerých kompozičných oblastiach. 
Vianol:n.: koledy na mila zaúčinkoval i vcfmi 
pozit ívnym spôsobom. Veľmi si cením otvo
renosť erudovaného umelca voči ča ru vianoč
ných trad íci(. ktoré v nás vyhasínajú pod tla
kom vše ličoho možného. zvaného civilizácia. 
Luboš Fiše r sa nebráni prostému hudobníc
kcmu .. naivizmu '·. spontánnemu žiareniu fu
dových zvyklostí. ani túžbe poteš iť dnešného 
zmäteného posl ucháča . Hudobný slovník 
predlôh ncznás i l ňuje cudzorodými prvkami. 
pokorne sleduje ich pradivo a občas situáciu 
prikorení e legantnou akordickou štruktúrou 
alebo neča kanými zvratmi v sfére základných 
hudobných paramet rov. Sila jeho inšpirácií 
a tvorivého ducha j ednoznačne vdýchla brati
slavskému uvedeniu Vianočných kolied neo
pakovateľný nádych pravej ľudskej radosti 
a dobromyseľnost i . V\etky zložky interpre
tačného ansámblu fung1wal i pod bezpečným 
vedením Alexandra Bk Linu , me nej príjem
ne ma na seba upozornil i niektoré sólistické 
výkony 'č lenov Slove nského filharmonického 
zboru labilné po každej stránke. Aj tento 
skrat však zachránila atmosféra predvádzané
ho die la pripúši'<Íjúceho šírkou s~oj ho du
chovného záberu aj prvok l"udovosti. či ama
terizmu. Vianočné koledy Lubošá Fišera ur
či te pomohli mnohým nävštcvníkom predvia
nočnej Reduty zabudnúť na nehorázny zhon 
a zmiitok panujúci v uliciach miest a pripome
nuli nám. že čaro Vianoc spoč íva vari niekde 
inde ako v digitá lnej elektronickej dobe 
a preplnených zažívacích trak toch. 

IGOR JAVORSKÝ 

Pred rokom sa mohla prerušená tradícia verejných koncenov vo ver
kom evanjelickom chráme na Panenskej ulici znovu obno~i i :i dnes sa 
s~oiva živou súčasiou koncertného ži vOla Bralislavy. Prí lomno~i duchov- · 
nej dimenzie. ktorú v sebe nesie a navonok vyžaruje. každý sakr(llny 
priestor. z:\ koni te volá po uvádzaní hudby. klorá bola s 1ými1o mieslami 
zviazaná. ktorá do nich harmonicky zapadne a mala by sa sem v rámci 
verejných koncertov vrát ii v prvom rade. Navyše v prípade chrámu na 
Panenskej ulici jeho dobrá akustika vyl vára všetky predpoklady na uvá
dzanaie nielen sakrálnej hudby. 

málo i n l e rprewčných n:blrah. Vo vy!>ttípcní chlapčc n~kého zboru však 
dominoval predovk tkým spev pre rado<.i a pc>lcšenic. (Mimochodom. 
nadšenie pre spev do5lova vyžarovlo i 7 vydareného ponrélu zboru . 
snímky. k10rú pod názvom Vianočné J>O!>OISivo odvysielala Slovensk:\ 
televízia v ča>e svimkov - je azd:~ pr íLnačné. že leni o mil}. nápadilý 
a naJmä s vku~om rohen) hudobný program ncpochádla 7 produkcie 

. JIRHV). Chlapčcn~k)• zbor zaujal najmii hcLpro,t redno~inu prejavu. 
vyvážcnosiou h la~ových skupín. kompaklným. ~kôr krcJhkcjším výsled
ným zvukom. pomerne precíznym frázovaním. Nevyv:ižená vcn ik(llna 
dynamika v z;iverc nicklorých skladieb. inlonačné zakolísania holi 
drobnosiami. ktoré dobrý dojem z konccn u nepokazil i. Azda 1rnchu ru
šivo na mňa pú~ohi l i gl i ~sundá v sólovom panc jedného z chlapcov zbo
ru . zvýšenú cxprcSIVIIO~i prejavu však možno v 1om1o prípade a7da pri
písái inlenzivncmu precílemu. sp0111óinncmu prcžiliu hudby. Svätopluk 
Malachovský upúlal príjemným. kuhivovaným prejavom a ~chopnos1ou 
cillivo a pru?nc spolupracovai so spcv;ickym Lhorom. V inlerprclácii 
chlapčenského zboru najpôsobivejšie vyznel i ' kladby Pc1ra Ebena. 

l lcinricha Schiilza . ukážky z Michnovej Lotfrhy C'cské a niektoré časti 
7 Omše Miroslava Kroupu. Ak v dvoch mOiel;ich Heinricha Schulza za
UJal zrel)· predne>. v Ebenovej a Kroupovcj kompozícii suverénne 
zvl:idnulic panov súčasnej hudby. l-Inci majú skladby obidvoch autorov 
jednoduchú a prchfadnú hudobnú šlruklúru. najmii v Omši Miroslava 
Kroupu sa t{llo jednoduchosi ~pilja s n;írokmi na výrazové s1v:írncnie 
jcdnoll iv)•ch. pomerne kmll raslných časl i. Zdá sa. že skladba, k10rá ma
la premiéru na jcsct1, speváckemu zboru dohre .. >celí"" a vyhovuje dcl· 
~ké mu in1erprc10vi melodickou i rylmickou svicžosiou. pôsobivými har· 
móniami . Priznám sa. že osobilný z:ižilok som mala z výberu Bajano· 
v)·ch pa,lorcl v spracovaní Tadeáša Salvu vo verzii pre ~pevácky zbor. 
~óla a organ. Vynikajúci. vcfmi vhodný výber z naj rozsiahlejšej kompo
zície Vtanočné pa~IOrále V7al skuločne do úvahy dclského interpreta. 
Spô,obil. že ticlo vyhrané pas10rcly vyzneli v' podaní chlapčenského 
; horu aclckv{unejšie a pri rodzenejšie v porovnaní s profesionálnym zho
rom. k10rý uviedol pôvod ne Vianočné pas10rále v premiére. V inlcrprc
l;ícii ch lapčenského zboru vys1t"1pili do popredia naj mii tie polohy. kloré 
' u hlfzke de1skému svel u. ale i mnohým vianočným pic~11mn a koledám 

V z;\plave predvianočných ,podujmf 'a svojím programom preciMuvil 
i Bratislavský chlapčenský zbor. Po zájazdoch do zahraniCia chlapci 
ukončili svoj kalendárny rok tak ako ho začali - konccnom prúve v !)•ch
lo chrámových pries10roch. Pod veden fm Magdy Rovňákovcj (na orga
ne spoluúč inkovala Herta Maďarová. spev Svälopluk Malachovský) sa 
predstavil ch lapčenský zbor v rcperloári s pozoruhodne širokým rozp;i
tim od gregoriánskeho chorálu až po nedávno premiérovo uvedenú 
skladbu malého slovenského aulora. Tálo šírka záberu islc prináša ne-

hravo~i a krehkil poé7ia. Nickol"ko ~ lovcnských kolied na záver kon
c·c nu a napokon populárna Tichá noc za účas l i bcnjamínkov z prípravky 
c·h lapčcnského zboru dolvorili a lm.o~fčru 10ho obdobia. v klomm sa 
~oncc rl u~kuločn i l. 

HA A URBAN COV Á 



Swing Big Band Žilina 

l 

KONCERTY 

Snímka P. S panko ..-est lval skončil podujatím All S tars J azz Meeting. Účinkovali na ňom aj (zl'ava) vibrafonlsta 
W. Lackerschmidt, huslista Z. Weinrieh a gitarista K. Ra tzer Snímka P. Spanko 

' . 
v 

4. Slovenský jazzový festival Zilina '90 (ide na'jmä o žánrovú o rientáciu a technické 
výkony). 

Každý festival sa bez hostí nezaobíde. Pre 
mr'ia bolo vel'mi príjemným prekvapením vy
stúpenie Tria Šeban-Škuta-Gr iglák. T rojica 
bratislavských mladých hudobníkov strhla 
vyspe lým in te rpret ačným výkonom i spraco
vaním takého eve rgreenu ako Take the .,A " 
Trian. Gabriel Jonáš-Robert Balzar opäť za
imponovali int ímnou výpoveďou , A lef gita
risru Andreja Kellenbergeru smeruje do pro
fesionálnych vôd nic štatutárne. a le ume lec
ky. Výborná J una Koubková .. rozpumpova
la" piatkový veče r a po nej vystúpil bystrický 
klavir ista Pavol Bodnár (kt9rý napr. postúpil 
z množstva skladatdov medzi naj lepších 
osem na festivale v Monaku) . Prekvapením 
bolo i vyst(rpcnic rakúskeho Haino Tr ixner a 
so skupinou, k to rá z nezvyklého nástrojového 
obsadenia spravila nevšedný , príjemný záži
tok. Festival skonči l rncetingom All Stars 
Jazz Meeting, kde J ozef " Dodo" Šošoka zor
ganizoval do jednej partie hudobníkov z Ne
mecka-organistku Barbaru Dennerlein a vl
brafonistu Wolfganga Lackerschmidta, z Ra
kúska-gitaristu Ka rla Ratzera a huslistu Zip· 
no Weinricha . Hudobn íci rôznych národností 
si porozumel i a i publikum sa tešilo. A o to 
vlaMnc ide. nic? 

Po piatom ročníku tohto významného festi
valu (musíme pripočítať i nultý-skúšobný roč
ník). môžme bilancovať , či dokonca usporia
dať mal(r oslavu. Nie kvôli festivalu samotné
mu. ale čo je najdôležitejšie , kvôli dorastu , 
ktorý ,.vystrkuje rožky" práve v Ž iline . 

Za tých päť rokov existe ncie podujatia , 
ktoré mapuje slove nský jazz vo všetkých kú
toch , sa ukázalo niekoľko formácií , ktoré 
prejavili trvalý záujem o tú to hudbu. A trvalý 
záujem v ich veku (často je to do dvadsať ro
kov i nižšie) , je iba potešiteľnou záležitosťou. 
Žia rivým príkladom je Piešl'anský d ixieland, 

-kto rý chodí na Slovenský jazzový festival pra
videlne a čo je najdôležitej šie , základ tohto 
telesa j e ne menný. Deti od ôsmych do pä
tnástich rokov inte rpretujú zná me dixielan
dové kúsky s ohromným zápalom a oduševne
ním. Radosť pozerať ! Je to zásluhou icn 
umeleckého vedúceho Ľuboša Váryho, kto rý 
de ti pripravuje a venuje sa im cieľavedomo. 

Druhým príkladom je žilinská formácia Ma- 1 

dre, kto rá na 3. ročníku vystúpila ako duo 
v net radičnom zložení klavír-bicie nástroje 
a o rok neskorešie už ako trio, keď pribralo 
i basovú gitaru . Formácia produkuje moder
ný jazz , s rockovými prvkami , nie však tak. 
ako je to u ich rovesníkov. Vychádza z j azzu, 
ako základu. Chlapci majú perspe ktívu a čo 
je hlavné i chuť . No a do tretice spomeniem 
Big Band Bratislavského Konzervató ria. Ten 
sa tak trochu vymyká zo zvyklostí. V urči tej 
periodicite sa totiž mení posádka , iba .,vodič" 
B. Trnečka stále zostáva. A iba vďaka jeho 
neutíchaj úcej e ne rgii a zápalu pre vec je mož
né to , čo tento o rchester dote raz dosiahol. 
Big Band je už viacnásobným laureátom a tá
to posledná posádka sa iba zohráva. Hrajú 
moderné skladby slovenských autorov Matú
ša Jakabčica . A ntona Popoviča . a le siahnu 
i po svetových. Práca s týmto stále sa menia
cim te lesom však má svoje pe rspektívy v bu-

dúcnosti. Konzervató rium opúšťajú hráči te
o reticky, ale čo je tiež veľm i dôležité, aj prak
ticky vyzbrojení. 

Ešte chvíľu pri talentoch zostanem. O bja
vil sa totiž 1 2-ročný Ondrej Krajňák z Levíc, 
výrazný talent. Ten sa musí iba zbaviť akejsi 
harovej maniéry. počúvať naj lepších jazzo
vých klaviristov a jazz vôbec. Po tom si svoj u 
cestu iste nájde! 

Prvé miesto obsadil Kelly J azz Bnnd zo Ži
liny, ktorý sa vytvoril z okruhu skúsených ži
linských harcovníkov. Inak sem patrí i stále 
sa lepšiaci Swing Big Band Žilina. Druhé 
miesto poro ta prisúdila Triu Madre a tretie 
putuje do Bratislavy. Vokálne sexteto Kon
zervatórium Bratislava je malou raritou - je
ho členovia sú študenti odboru herectva . 
Z neocenených sa mi páčil ešte prešovský sú
bor Ad Acta, kde dominoVali e le ktrické hu
sle. Ostatn í. z celkového počtu jedenástich. 
podali striedavo slnečné a hmlisté výkony text a foto: PATRICK ŠPANKO 

Slovenská jazzová spoločnosť v nových podmienkach 
A k ~i prečítame prognunuvé vyhlú~c nic 

Slovenskej j azzovej spoločnosti zakotvené 
v jej . stanovách, ktorým sa prezentovala 
v prvých dňoch svoje existencie , nájdeme 
tam: " Úlohou SJ S j e dosianut', a by j azzová 
hudba bola považovaná za druh umenia, k to
rý si zaslúži podporu spolocnosti." V ďalších 

vyhláseniach SJS čítame: ,,Jazz je nekomer
čné umenie." Po kúsme sa odvinúť naše úvahy 
z. tohto bodu . Hoci sa zdá, že to nie je dôležité 
a nesúvi5í s danou témou , uvidíme , že je to 
vlastne jeden z kľúčových momentov. Môže
me začať zodpovedaním o tázky, čo je ume
nie. Ak si budeme chcieť pritom pomôcť ná
zormi filozofov, prídeme na to, že ich teórie 
sa v riešení tohto problému líšia , sú ne jednot
né a europoccntrické . teda vychádzajú z ana
lýzy európskej kultúry. Ak sa zhodneme na 
tom, že jazz je súčasťou africke j , európske j 
a americkej kultúry, ich závery nepostačia 
nášmu riešeniu problé mu. Co je teda kritéri
om pre to. aby sme nejakú činnosť mohli oz
načiť ako umenie? Nechajme teraz na chvíľu 
teórie bokom a pokúsme sa nájsť odpoveď 
v praxi. Zvykli sme si na to . že ak j e hudba 
náročnejšia na počúvan ie . môžeme o nej uva
žovať. prcmýšl'ať a pociťujeme k nej úctu 
vzh ľadom k spôsobu usporiadania , obvykle 
j u nazývame ume leckou. Veľmi často je hud
ba tohto typu zbavená mimohudobných funk
cií. t. j . i zábavnej . Ak uplatníme tieto kritériá 
na jazz, 'otázka znie - možno nazval' j azz 
umením? Isté je ho štýly. najmä od vzniku be 
hopu možno považova ť za umenie. Keby sme 
podobným spôsobom uvažovali o artificiálnej 
hudbe. dospeli by sme k tomu isté mu názoru . 
Mnohé skladby z obdobia re nesancie. baroka 
holi predsa úžitkovou . často tanečnou hud
bou. hoci ich my počúvame ako .. druh ume
nia". Pri našich d iskusiách na tému ume nie 
ncume nie sme sa však predsa s kolegami z ob
hrsti a rtificiálnej hudby zhodli na tom. že j azz 
je ume nie. Ďalšie otäzky však zne li : či je ko
merčným. ale bo nekomerčným umením v sú
vislosti s tým. či si zaslúži podporu spoločnos- _ 
ti (finančnú . v podobe do tácií). Ak sa však 
chová v istých prípadoch ako artificiálna hud
ba a teda ho možno považovať za druh ume
nia. odpoveď na túto otázku je závislá od 
konk rétnych prípadov presne tak. ako je to-

mu _v artilil'iálncj hudbe. u ~ ediem priklad -
mQžno považovať najväčš ie hviezdy spevác
keho umenia , prezentujúce sa obl'úbenými 
ú ria mi z opie r , lahodiacimi uchu nadšených 
prijímate ľov, zbožrlujúcich svoje idoly za ko
merčné , či nekomerčné umenie? Alebo neko
nečné počúvan ie obľúbených skladieb, napr. 
Beethovenovej 5. symfónie, alebo l. k lavír
neho koncertu b mol P. l. C:ajkovského mož
no považovať za dostatok dobre ho vkusu? 
Nechcem zachádzať do podrobností. Môj zá
mer je asi jasný! Rada by som upozornila na 
to, že artlľteiálna a nonartificiálna hudba ma
jú v súčasnosti mnoho spolocného, čo sa odrá
ža i v konkrétnom r iešeni problémov. 

Vráťme sa ale k Slovenskej jazzovej spo
ločnost i . Prl!čo vznikla. keď už vlastne pred 
revolúciou existovalo Združenie pre džez na 
báze Slovenskej hudobnej spoločnost i? Keď

že táto sa zaoberá problematikou výchovy po
slucháča v praxi vo všetkých hudobných žán
roch a druhoch i Združenie pre džez malo 
plniť podobné ciele. Ako je však možné , že 
vznikom Združenia sa vytvánrla platforma 
pre jazzového posl ucháča , a pritom neexisto
vala o ficiálna báza zj ednocuj úca profesionál
nych hudobníkov. alebo tzv. stavovskú časť 
jazzového hudobného života. Ako to bolo 
s členstvom v starom ZSS KU. všetci vieme 
a nechcem sa tým teraz zaoberať. 

SJS je v súčasnosti rovnocenným partne
rom všetkých spolkov združených v rámci 
Slove nskej hudobnej únie a Slovenskej hu
dobnej asociácie . pričom sama je zložkou 
SHA. pozostávajúcej z 5 spolkov (Združenie 
auto rov i interpretov populárnej hudby. Spo
lok nekonvenčnej hudby. Intcgräcia populár
ne j a alte rnatívne j hudby. Združenie dycho
vých hudieb) a tvori acej protiváh u SH Ú. 
Asociácia a U nia predstavujú rozčlenenie hu
dobnej kultúry na Slovensku v praxi. vychá
dzajúc z teoretického členenia na artificiálnu 
a nonartificiá lnu hudbu. SJS združuje sklada
teľov. interpretov. teoretikov a publicistov. 
managerov a priaznivcov (poslucháčov). Jej 
zá kladnou úlohou je vytvárať pre nich plat
fo rmu a zabezpeči ť priaznivé podmienky pre 
rozvoj a propagáciu slovenského jazzového 
umenia doma i v zahra ničí. SJS plní tú to úlo-

hu pro~t redn íctvom informačno-dok uml.! n 
tačnej, vydavateľskej , propagačnej a mana
gerskej čin nost i , výchovnými ko ncertami. 
budovan ím knižníc, fonotéka disko té k, kon
certnou či nnosťou . prednáškami. d iskusiami. 
študijnými a tematickými zá jazdmi doma 
a do zahraničia . J ej organizačnú štruktúra za
hrňuj e Radu Spoločnosti , z ktore j boli vyčle

není prezident a tra ja vice prezidenti. Aparát 
SJS je spoločný pre cel(r SHA a m{t 6 pra<.:ov
níkov (každý spolok v rámci A sociácie má 
svojho tajomníka). Zá klad nými bunkami SJS 
sú Jazzové centrá s jazzovými klubmi. Počet 
členov dodržiavajúcich podmienky členstva 

je 80. sympatizujúcich , evidovaných členov je 
viac ako 200. V súčasnosti bola tiež založená 
pobočka SJS v USA, zatia l' s počtom členov 
12. 

Úlohou SJS na jmä v začiatkoch bolo vyjas
niť si vzťahy k existuj úcicm inštitúciá m a o rga
nizáciám - Ministerstvo kultúry. Slove nský 
hudobný fond . Slovenská hudobná spoloč

nosť. Slove nská hudobnú únia, Slovenská 
a kadémia vied, konzervató riá na Slovensku , 
Vysoká škola múzických umení a presadi ť po
vedomie nekomcrčného, jazzového umenia 
na Slovensku . Cieľom to tiž nic je deštrukcia . 
ale využitie inštitúcií pre rozvoj jazzového 
d iania v súlade s po tre bami praxe. Bolo by 
nezmyselné suplovať prácu iných inštit(•cií 
v SJS. ale naopak. potre bné je upozoniova ť 
ich na zanedbané druhy a činnosti , a tak vy
užiť ich profesionál ne skúsenosti. Väčši na in
štitúcií vybudovaných a fungujúcich na báze 
artificiálnej hudby je konzervatívna a ne
schopná konštrukt ívnych zmien. T a káto 
o rie ntácia vša k nezodpovedá trendu vo sve te. 
kde sa o rganizácie nebránia rozširovaniu svo
j ich kompetencií na iné druhy a žánre. Prito m 
sa ukazuje . že práve ich skúsenosti z oblasti 
arit ificiálncj hudby môžu byť cenné aj pre 
jazz . či už v nekomerčnej propagácii doma 
a v zahraničí. ktorú sprostredkúva SHF (Hu
dobné in formačné strediská - MIC - v zahra
ničí zahrňujú aj jazz). vo vzdelávaní a výcho
ve profesionálnych hudobn Íkov prostredníc
tvom ĽSU. konzervató rií a VSMU (vo svete 
existuje školstvo špeciálne o rientované na 
jazz). O sobiiná pozornosť sa v s (rčasnost i ve-

nuj~.: naj ma l.!~tl.!t i..:k l.!j vý..:how a hudobné mu 
vzde l:ívaniu na základných a stredných ško
lách , pre kto ré sa k'oncipujú tézy z hudobnej 
oblasti . Máme teda šancu zaradiť do nich 
i jazz a modernú populárnu hudbu. Veľkou 
pomocou v tomto smere by mohla byť 

i SHS .. . Vychádzajúc z vlastných skúseností 
získaných počas prednášok na témy z oblasti 
nonartifiGiálnej hudby (pre pedagógov zá
kladných škôl. ĽSU a gymnázií, ako i pre žia
kov a študentov) . by som chcela zdôrazniť 
fakt , že nielen v oblasti artific iálnej , ale aj 
nonartificiálnej hudby chýba dostatočné 
historické povedomie. Upozon,ujem preto 
ešte raz na dva mome nt y, dôležité pre súčas
nosť - nekomerčná propagácia jazzového 
umenia doma i v zahraničí , historické povedo
mie o jazze a modernej populár nej hudbe na 
Slovensku, bez ktorého nemôžeme chciet', aby 
poslucháč chá pal súčasný vývoj v jazze. Ne
komerčná propagácia zahrňuje všetky fo rmy 
šírenia jazzu - či už sprostredkovaním propa
gačných z{tsielok (platne, CD , mg pásy, písa

. né mate riály. časopisy . kn ihy). využívaním 
osobného styku , masmédií . archivovanie ma
teriálov. budovanie diskoték a knižníc , ude
ľovanie štipendií a 1~od . 

K problematike suplovania práce iných in
' titúci í by som chcela znovu upozorniť na dô
ležitosť rozdelenia kompetencií. Nedávno 
sme totiž na zasadn'utí Rady SJS viedli disku
siu o zlom stave odborne j kritiky v oblasti jaz
zu na Slovensku. Podľa niektorých názorov 
mali by sa jazzovcj kriti ke venovať l'udia . kto
rí da nému druhu najviac rozumejú a v tomto 
prípade s(r to . vychádzaj úc zo súčasného sta
vu - pra ktickí hudobníci. Ale kto bude po
tom hrať? Toto nevidíme ako riešenie. ale za
vádzanie problému. pretože hudobníci by za
se museli z ískať potrebnú prax žurnalistu, čo 
zname ná niekoľkoročnú prácu v novinárskej 
oblasti . .. 

A na záver malé povzbudenie! Všimla som 
si. že SJS nielen vytvára platformu . a le má 
šancu aj zjednotii'rudí. ktorí majú spoločné 
Z<1 ujmy. A to j e vd mi dôležité ! Jazzmanov na 
Slovensku totiž nic je ta k veľa . aby sme si 
mohli dovoliť plytvať ich silami . 

YVETT A LÁBSKA 
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Márta A. Ghezzo: Ep ic Songs of s· tee~th-Century H~ngary 
Pred 4 rokmi začal Ústav hudobnej vedy pri Maďarskej aka

démii vied vydávať hudobnovedné štúdie v novej edícii, ktorá 
dostala názov Studies in Central and Eastern European Music. 
Podľa slov editorov, cieľom novozaloženej edície je zaoberať 
sa všetkými aspek(ami hudby stredoeurópskeho regiónu, so 
~pecifickým zameraním na jej vzťah k hudbe európskeho zápa
du, s perspektívami vytvoriť určitý priestor pre komunikáciu 
medzi odborníkmi viacerých krajín. Pod edičným vedením Z. 
Falvyho vyšli už štyri zväzky. Najnovšie vydaným zväzkom 
je práca Márty A. Ghezzo Epic Songs of Sixteenth-Century 
Hungary (Budapešť 1989). Autorka sa v nej venuje problema
tike, na ktorú je v maďarskej hudobno-historickej literatúre 
upriamená pozornosť už celé desaťročia. Spomeňme napr. prvé 
~túdie G . Mátrayho a P. Erdélyho z 2 .. polovice 19. storočia. 
~túdie L. Dézsiho zo začiatku 20. storočia, či v posledných 
2 desaťročiach publikované práce B. Szabolcsiho, T. Csoma
sza-Tótha a ďalších. Záujem o epickú pieseň zodpovedá posta
veniu, aké tento žáner v hudobnej kultúre Uhorska, najmä me
dzi jeho maďarsky hovoriacou časťou obyvateľstva zaujímal. 
Svedčí o tom množstvo zachovaných tlačených aj rukopisných 
prameňov, v ktorých sú často popri textoch piesní zaznamena
né aj ich melódie, takže úvahy o ich hudobnej zložke stoja na 
reálnom základe. 

Vyše 200-stranová publikácia je koncipovaná v dvoch čas
tiach. V prvej , historicko-analytickej (5 kapitol) sa autorka po
stupne zaoberá otázkami spoločensko-kultúrnych súvislostí 
vzniku epickej piesne, historickým vývojom tohto žánru od po
čiatku jeho formovania cez etapý najväčšieho rozkvetu až po 
súčasné podoby jeho pestovania. Ďalej venuje autorka pozor
nosť pra mennej základni epickej piesne, jej repertoáru a štýlo
vému rozboru. Posledná, šiesta kapitola, v ktorej sú uverejne
né prepisy piesní do modernej notácie, je vlastne kritickým vy
daním kompletného doteraz známeho repertoáru maďarskej 
epickej piesne. 

V niekoľkostoročnej histórii maďarskej piesňovej epiky vy
stupuje do popredia najmä 16. storočie, v ktorom intenzita 
tvorby a šírka spoloéenského ohlasu dosiahli najväčší vrchol. 
Príčiny tejto skutočnosti sa autorka snažila objasniť v širších 
spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Obdobie , ktoré nastúpi
lo po ,.zlatej ére" vlády Mateja Korvína. vnieslo do života spo
ločnosti pocity neistoty a obavy z budúcnosti. V tejto atmosfére 
pripomínanie si hrdinských činov z dávnych čias, ale aj nedáv
nej minulosti .malo posilňovať na duchu a upevňovať vo viere: 
niektcbré piesne boli zá~oveň aj zdrojom informácií o udalos
tiach, ktol'é sa v krajine udiali. Významnú úlohu pri šírení epic
kých piesní zohral protestantizmus. Ich autori, zväčša protes
tantskí kňazi a učitelia, hľadali v príbehoch zo Starého zákona 
paralely so súvekou situáciou, verili, že tak, ako Jahve zachrá
nil Izraelitov, pretože sa nevzdali pravej viery. tak zachráni aj 
uhorských protestantov pred hroziacim nebezpečenstvom . 
Vďaka dobove aktuálnemu etickému posolstvu textov. mohli 
tieto slúžiť ako jeden z prostriedkov výchovy k správnemu kres
a'anskému životu. Možno predpokladať, že práve pod vplyvom 
presunu kladenia dôrazu na výchovný účinok epických piesní . 
sa z pôvodne elitného umenia, predvádzaného na kráľovských 
dvoroch , stalo umenie nasmerované k širokým vrstvám obyva
teľstva. 

Rast popularity epickej piesne bol podľa Márthy Ghezzo vo 
veľkej miere podmienený aj rozvojom kníhtlače. V priebehu 
-16. storočia začali v Turkami neobsadených častiach Uhorska 
pôsobiť viaceré kníhtlačiarne. Piesne. ktoré v nich vyšli, či už 
v zborníkoch alebo ako samostatné tlače, mali možnosť prenik
núť do širokého teritória a vďaka písomnému fixovaniu ich me
lódií prešli do tradície pestovania epickej piesne, ktorá je v Ma
d'arsku a v časti Rumunska- bývalom Sedmohradsku i v súčas
nosti neobyčajne živá, v pôvodnom. resp. len nepatrne vario
vanom tvare. 

Pokiaľ spoločensko-kultúrne predpoklady rozmachu maďar
skej epickej piesne sú viac-menej známe a zrejmé, s menšou 
istotou možno pre nedostatok prameňov hovoriť o literárnych 
a hudobných koreňoch tohto žánru. Je zaujímavé, že i keď 
uhorský kráľovský dvor bol v stredoveku miestom pobytu via
cerých slávnych trubadúrov i minnesängerov, vplyvy západoeu
rópskej piesňovej epiky sa podľa M. Ghezzo v maďarskej epic.;-

·(Budapest 1989) 
kej tvorbe prejavujú len nepatrne. Možno. na ne poukázať jedi
ne v súvislosti s formálnou S!ránkou (napr. rovnaký námet) , nie 
však v samotnej hudobnej štruktúre. Podstatnejšie súvislosti 
pri hľadaní literárno-hudobných koreňov vidíM. Ghezzo v sta
romaďarských folklórnych prejavoch. spojených s kultom 
smrti (pohrebné piesne, lamentácie) a v piesňovej epike hu
dobných kultúr strednej Ázie. Jej argumentácia je však príliš 
skromná, takže miestami pôsobí nepresvedčivo (napr. ll-sla
bičný verš nie je typický len pre maďarskú pieseň. existuje do-
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statok príkladov jeho použitia aj v západoeurópskej stredove
kej poé~ii). 

Repertoár maďarskej epickej piesne 16. storočia sa sústreďu
je v troch historikmi najčastejšie citovaných prameiíoch: v Hoff
grefovej a Tinódiho kronike, ktoré vyšli v Hoffgrefovej tla
čiarni v Koložvári (1554-1555) a v Heltaiho kancionáli, ktorý 
Heltai vydal v .Koložvári roku 1574. Tieto pre štúdium témy zá
kladné zbierky dopfňa M. Ghezzo o ďalšie. niektoré doteraz 
úplne neznáme tlačené aj rukopisné pramene - repertoár sa 
tak rozširuje na 52 epických piesní s vlastnými melódiami; po
čet textových variantov je však vyšší aspoň dvojnásobne. 

Na základe obsahu textu delí M. Ghezzo epickú pieseň do 
4 skupín , a to na piesne s textom, čerpajúcim námet zo staro
zákonných príbehov; piesne- .. novinové správy'· opisujúce dô
ležité udalosti nedávnej minulosti ; piesne, čerpajúce námet zo 
zápisov kroník. Poslednú, vývojovo najmladšiu skupinu, ktorú 
pramene dokladajú až od konca 16. storočia, predstavujú pies
ne s textom romanticko-novelistického charakteru. kde sa pre
línajú prvky reality s fantáziou. Ponúka sa tu porovnanie s epic
kou piesňou slovenskej proveniencie, od ktorej sa maďarská 
piesňová epika po textovej stránke líši väčšou .,čistotou" žánru 
- .. epickosť" či užšie .. historickosť" je tu silnejšie prítomná ako 
v textoch zo slovenských prameňov , kde označenie žánru ako 
epická alebo častejšie historická pieseň v konkrétnych prípa
doch naráža na problémy (Brtáň, R. : Historické spevy a pies
ne) . 

Ak možno hovoriť o .. čisttre" obsahovej stránky maďarskej 
epickej piesne, viacej otázok sa vynára pri skúmaní jej vnútor
nej štruktúry. Epická pieseň (nielen maďarská) patrí k tým li
terárno-hudobným prejavom, ktoré silne narúšajú zaužívané 
predstavy o deliacich čiarach medzi tzv ... vysokým" a • .ľudo
vým'' umením. Vznikajúca častokrát v prostredí vzdelanej spo
ločnosti, ale prijímaná a šírená širším spoločenstvom. prichá
dzala do styku a vstrebávala do seba prvky ľudového i umelého 
umenia. Ukazuje sa ale. že nájsť správnu mieru prispenia jed
ného aj druhého nie je jednoduché. V pohľadoch bádateľov sa 
niekedy prejavujú tendencie preferovať jednu alebo druhú 
stránku, podľa toho , či sa k problému vyjadruje hudobný histo
rik alebo etnomuzikológ. Zdá sa, že Márte Ghezzo je bližší 
druhý prístup. Odhliadnuc od epizodických a len náznakových 
súvislostí s gregoriánskym spevom a dobovou tanečnou hud
bou vidí autorka najužšie vzťahy s ľudovou piesňou. prejavl!jú
ce sa v stavbe melodiky a rytmickej štruktúry, založených na 
modeloch, typických pre maďarský folklór. Prvky ľudovej pies
ne v piesňovej epike sú zreteľné (poukázalo na ne viacero ma
ďarských bádateľov) predsa sa však možno spýtať, prečo autor
ka nevenovala pozornosť skúmaniu súvislostí či parale l s ďalší
mi blízkymi hudobnými druhmi- predovšetkým s umelou a po- · 
loľudovou duchovnou piesňou domácich a nemeckých autorov, 
ktorá vychádzala z blízkych ideových i literárno-hudobných ko
reňov. Na porovnanie nevyužili pramenný materiál. ktorý je 
k di\nej téme tezaurovaný u susedi!!cich národných spoločen
stiev. Pre slovenského čitateľa by bolo napr. iste zaujímavé 
spoznať ďalší názor na fi liačné vzťahy s historickou piesňou slo
venskej proveniencie - zaujímavé o to viac, že názory na tento 
problém boli aj sú rôzne. 

Pri skúmaní epickej piesne vznikajú aj ďalšie otázky. Jednou 
z nich je napr. otázka autorstva a s tým spojenej pôvodnosti . 
melódií epických piesní. Vzťah medzi textom a melódiou nebol 
vždy pevný- aj tu sa pri tvorbe uplatňovala obľúbená prax kon
trafaktúry. Mená autorov, ktoré sa v prameňoch uvádzajú, pa
tria v prvom rade autorom textu. Nemožno teda, ak nie sú do
statočné dôkazy, automaticky stotožňovať autora textu s auto
rom.hudby, rovnako je ale otázne, do akej miery možno k tex
tom priraďovať jednoznačne melódie len na základe nepria
mych textových indikácií. (napr. pieseň č. 39. 41, 42) 

Pred neľahkou úlohou stojí bádateľ aj ako editor epických 
piesní. Napriek tomu. že najvýznamnejšie pramene boli v prc
pisoch do modernej notácie publikované už niekoľkokrát, po
sledná kapitola publikácie ukázala, že nie je zbytočné sa k nim 
opäť vracať. Pôvodné zápisy totiž predkladajú editorovi niekoľ
ko rébusov, na ktoré zatiaľ niet jediného kľúča. Viacerí si túto 
ne jednoznaČnosť uvedomujú, napr. B . Szabolcsi. keď uverejnil 
prepisy piesní z Hoffgrefovej a Tinódiho kroniky, upozornil , 
že jeho záznam treba považovať Jen za jedno z možných rieše
ní. Transkripcia, ktorú publikujeM. Ghezzo, je ďalšou varian
tou, ktorej nemožno uprieť snahu o maximálnu možnú korekt
nosť - i prostredníctvom podrobných edičných poznámok. 
(Chybné čítanie kl'úča v piesni č . 38 je azda tlačovou chybou?). 
Problematické ,.b" predznamenanie pre tón .. c", ktoré sa vy
skytuje často v Tinódiho kronike a ktoré mnohí bádatelia pova
žovali za nezmyselné a vysvetľoval i si h~ ako tlačovú chybu , ne
možno podľa autorky chápať v dnešnom zmysle, ale len ako ko
rekciu pri kroku medzi 4. a 3. tónom príslušného modu. Záu
jemca o danú problematiku iste ocení možnosť porovnať tran
skripciu s originálnym zápisom. ktorého kópia je uverejnená 
pri každej piesni. 

Co dodať na záver? Práca Márty Ghezzo síce v plnej miere 
neodpovedá na všetky otázky, ktoré v súvislosti s epickou pies
t,ou vznikají1 , v každom prípade však naznačuje nové cesty. 
l keď sa zaoberá duchovným bohatstvom cudzej hudobnej kul
túry, môže zaujať aj slovenského čitateľa (prečo ale lokalizuje 
Nitru na územie Maďarska?) . Prednosťou práce je, že ide o po
kus vytvoriť syntetický pohľad na problematiku maďarskej 
epickej piesne, ktorý vychádza z rozsiahleho pramenného vý
skumu. Transkripcia kompletného repertoáru epických piesní 
má význam nielen pre ďalších záujemcov o túto tému, ale aj 
pre praktických hudobníkov. 

JANA KALINA YOV Á 

ZA VEĽA PEŇAZÍ - MENEJ MUZIKY? 
Tak sa možno spýta záujemca po vypočutí 

si albumu OPUSu, na ktorom je 'pôvodná na
hrávka Mascagniho opery Sedliacka česť 
(Stereo 9316 2091-92) s našimi a zahraničný
mi umelcami. Poznámka sa vzťahuje na po
merne malú minutáž diela, s ktorou sa reali
zátori uspokojili a nerozšírili ju na dvoch LP 
platniach ďalšími adekvátnymi 'hudobnými 
číslami (napríklad opernými áriami, blízkymi 
uvedenému autorovi a titulu). Takto má dis
kofil pocit ochudobnenia o zopár pekných hu
dobných chvíľ. ktoré mohol stráviť pri gramo
fóne a novokúpenom opernom albume. Dnes 
síce 100,- Kčs nie je veľa a zrejme platne bu
dú v budúcnosti stáť (podobne ako knihy) ne
porovnateľne viac. ale zatiaľ to .,budúcno" tu 
nie je a 100 korún je tiež relatívna hodnota. 
Ako pre koho ... 

To. že pomerne malé (a mladé) vydavateľ
~tvo sa podujalo vydať jedno z najpopulárnej
ších veristických diel ako svoj (neprebratý) ti
tul. je však samo osebe úctyhodné . Je to mož
né i vďaka konštelácii domácich a zahranič
ných speváckych osobností. ktoré sa podarilo 
k nahrávke získať. V poradí kvality na na
hrávke určite dominuje tenorista Peter Dvor
ský (Turiddu). ďalej rumunský barytonista 
Alexandru Agache (Alfio). mezzosopranist
ka Jitka Zerhauová (Lola). ako aj sovietska 
mezzosopranistka Jelena Obrazcovová (San
tuzza) a česká altistka Anna Barová (Lucia). 

Dielo hudobne naštudoval so sólistami, Sym
fonickým orchestrom Cs. rozhlasu v Bratisla
ve (dnešný SOSR) a Slovenským filharmonic
kým zborom Ondrej Lenárd . V jeho koncep
cii znejú orchester i sólové party farebne. 
s rytmicko-dynamickým pátosom. vzruchom 
a vášnivým podtextom v dramatických vrcho-. 
loch. / 

Pamätám sa na projekciu Zeffirelliho fil
movej verzie Sedliackej cti vo Filmovom klu
he 12. októbra 19~8 počas BHS. za účasti Je
leny Obrazcovovej. Bola práve v Bratislave. 
aby nahrala svoj part do snímky OPUSu. Ho
vorilo sa. že potrebuje na to minimum frek
vencií. Dnes. s odstupom času. pri počúvaní 
hotového snímku sa zdá. že pomalší pracovný 
postup by zaručil práve jej vstupom vokálnu 
sústreoenosť. pokoj a vyrovnanosť už pomer
ne rozvibrovaného hlasu . V jej prejave domi- · 
nuje tak najmä silný dramatizmus. ktorým 
Santuzzu dostáva z melodramatických polôh 
do dravého. kde-tu priam živočíšne vášnivé
ho spievania. Je to účinné. strhujúce - ale 
i popri tom si poslucháč uvedomuje isté vo
kálno-technické hranice súčasnej J. Obrazco
vovej. Veľká osobnosť opernej scény nedáv
nej minulosti má však i na tejto nahrávke 
miesta. kde výraz a kvalita tónu sú v absolút
nej rovnováhe. Vedľa nej je Peter Dvorský 
veľký v každom vstupe- akoby mu bola úloha 
Turiddu priam šitá na mieru zvučného, lyric-

ko-dramatického hlasu, ktorý má všade lesk 
a primeraný vkusný výraz. Jeho záverečný vý
stup ( .. Mamma ... ") je plný mužnej, ale nie 
sentimentálnej úzkosti. Pre Dvorského, ako 
aj kvôli vyrovnanému. pekne znejúcemu ba
rytónu A . Agacheho. kultivovanej Jitke Zer
hauovej si treba nahrávku kúpiť a pri počúva
ní vychut.11ať hudobné kvality všetkých zú-

častnených. Skoda, že textová vložka má nie
koľko nepríjemných ,chýb, ktoré sa dali od
strániť pozornejšou korektúrou. Výtvarno
technické vybavenie albumu je nie najvkus
nejšie. najnápaditejšie a plátenná väzba tex
tovej vložky pôsobí- zrejme nie zámerne!-
.. rustikálne". Skoda... · 

T. URStNYOVÁ 

Ilustrácia J. Hudák 
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6 HUDOBNÉ DIVADLO 

tasť kritiky pomenovala koncom lesť desiatych rokov bratislavská operu talian
skou staglonou. Celkom výstltne reftektovala verdlovský ·atak v repertoaírovej 
skladbe rokov 1963-68, ktorému sekundoval Pucclnl, Rosslnl a Glordano, dovedna 
v pitnástlch tituloch. Druhá vlna verdiovskej konjunktúry, pravda v over a slab§ej 
miere, práve kulminuje. Sila •u du je v poradí piatou inscenáciou javiskového od
kazu majstra z Roncoly v rozplití sezón 1985-90. Nová generácia recenzentov opäť 
dvíha vyrovnaný prst, pripomína dramaturalcké disproporcie, faloiný verdiovský 
kult. Talianske kantilény sú vlak stále rovnako žiadané, sú mapetom pre publi
kum a od jeho priazne sú divadlá ooraz viac závislé. 

ISila osudu 
vianočný dar 
Sila osudu sa teda po štvrťstoročí vracia na 

dosky SND , tentokrát v jazykovom origináli. 
Osobne jej zaradenie vítam, hoci sa nc mô· 
žem zdržať poznámky, že voči niekoľkým ďal
ším Verdiho opc;.rám má bratislavská d rama
turgia vii~ie dlhý. Osud .. verd iove k" u nás j e 
striedavy. Pre nekvalitu vypadol Macbeth , 
veterán Nabucco ako zlý prízra k a dobrý ka
sový vábič prežíva , pri premiérach Rigole tto 
zaujal netradičným režijným pohľadom a Si
mon Boccanegra s Maškarným bálom zasa 
hudobným naštudovaním . Sila osudu opro ti 
nim preze ntuje vzácnu syntézu kvality jed
no tlivých in terpretačných zložiek. 

Je jedným z tých d iel Verdiho, kto ré majú 
dve verzie. Sedem rokov po petrohradskej 
premiére ( 1862) . sa uskutočnilo triumfálne 
milánske uvede nie , ktorého prepracovaný 
tvar sa stal modelom pre ďalšie inscenačné 

podoby. K dramaturgii opery bo li postupne 
vznášané pripomienky, režisé ri v rá mci tvori
vých licencií prehodnocovali sled jednotli· 
vých scé n (najmä v 3. dejstve), nie ktoré časti 
krátili, iné škrtali . Zásahom do predlohy sa 
nevyhol ani bratislavský team. Skoda , že 
krátka úvaha publikovaná v bullet ine, okrem 
všeobecných poznámok, nezdôvodnila motí
vy, ktoré vieeli k úpravám inscenátorov 
v SND. 
Tolerovať možno nepodstatné škrty v dru

hom a treťom dejstve , viac už chýbala vstup· 
ná scéna posledného dejstva (zbor žobrákov 
a Melitonc) a za vyslove ne nešťastné považu
jem vypuste nie dvojspevu Alvaro-Carlos v 3. 
dejstve . Je to hudobne účinná, dramatická 
scéna, kde Carlos vystupuje ako pomstiteľ 
a vyzýva uzdraveného Alvara na súboj . Alva
ro sa vtedy rozhodne vstúpiť do klášto ra. A k 
na jednej strane teoreticky uvažujeme o dra
maturgických problémoch Sily osudu , tak na 
druhej treba neprehľadný dej sprístupniť čo 
najčitateľnejšie . Nejde tu predsa o dvadsať 
retardujúcich minút hudby. ale o úseky. dá
vajúce de ju zmyse l a ce lku kolorit. 

I napriek tomu je Sila osudu pod ta ktovkou 
Ondreja Lenárda to najcennejšie. čo z hu
dobného hľadiska bratislavská opera mo me n-

tálne ponúka. Cit dirigenta pre verdiovský 
pu lz, ľudský hlas a dych sa snúbia so zmyslom 
pre dramatický výraz, pre výstavbu jednotli· 
vých čísel a celkov. Lenárdova koncepcia je 
bohaiá na dynamické gradácie a predsa ste· 
lesňuje lyrick ejší model poňatia , s ťažiskom 
v starostlivo vypracovaných detailoch. Vyni· 
ka jú v ne j kvality orchestra (koľkokrát už pod 

' neadekvátnym vedením zatracovaného!) , 
schopného hrať plasticky, čisto , s technickou 
istotou. K dávno nepočutému výkonu sa vy
pracoval tiež zbor, pripravený Ladislavom 
Holáskom. Bol farebný, dynamicky nuasno
vaný, rytmicky presný a spieval s vervou . 
Počas päťročnej spolupráce režiséra Miro· 

slava Fischera so scénografom Milanom Fe
renčíkom považujem Silu osudu za najcen
nejší spoločný projekt od Bergovho Wozzec· 
ka . Ak v Maškarnom bále ( 1986) sa výtvarná 
stránka v snahe o nekonvenčnosť dostala do 
sle pej kofaje, tak te ntokrát práve ona je do
minantnou a zjednocujúcou tvorivou plat for· 
mou. Fischer vo svojom výk lade uplat ňuje 
symboliku , ktorú predstavuje rozlomený 
múr. J e tragickou trhlinou v osude rodiny Ca
latravovcov od chvíle , kedy markíz zomiera 
náhodným výstrelom z Alvarovej zbra ne. 
V jeho otvorenom výseku sa d ráma uzatvára 
smrťou obocli súrodencov, hanba rodu je 
zmytá krvou. Nastáva symbolické vykúpenie , 
Alvaro spája ruky mŕtvej Leonory a Carlosa. 
rozdele ný múr. za pôsobivé ho svetelné ho do
tvorenia , sa spája. Príbeh je uzavre tý. 

Medzi týmito okrajovými výjavmi rozo
hráva režisér jednotlivé scény v účelnom 
aranžmán a citlivom kontrapunkte drámy' 
s prvkami komickými a ľudovými. Pozornosť 
venuje charakterom postáv, zvlášť Leonore , 
prechádzajúcej v deji najväčším vývojom. 
Výprava hosťuj úceho Milana Ferenčíka 

umožňuj e jednoduché prestavby , pričom 
každý obraz dýcha príznačnou atmosférou. 
O tvára tiež dostatok priesto ru pre rozohráva
nic masovýc(\ scén (zbory , balety), v čom vý
razne napomáha kinetické riešenie v 3. dej
stve . Intenzívne sa vrýva do pa mäti o riginál
ny prechod z prvého do d ruhého obrazu a zá-

Paulette de Vaugh 

ver opery. Stýlovú čistotu Fischerovho rcžij· 
ného rukopisu trocha spochybň ujú dva deta
ily. Prvým je manierovité strhávanie závesu 
pri umieraní (smrť Calatravu). d ruhým. príliš 
popisné vede nie chrámového obra-:u (akt pri
jímania Leonory do kláštora) . kde bolo mož· 
né ponechať viac priestoru obrazotvornosti 
diváka . 

Hoci z premié rových obsade ní vypadli 
v bulletine uvádzané atrak tívne mená (Dvor· 
sk ý, Kopčák , Rybárska). mali oba večery vd
mi dobrú úrovcií. Objavom pre bratislavskú 
scénu sa stala če rnošská sopranistka Paulctta 
de Vaughn v roli Lconory d i Vargas. Spoznali 
sme v nej silnú javiskovú osobnosť. ktorej vo
kálny a herecký výraz stojí plne v službách 
partitúry. Rešpektuje jej štýlové zákonitost i 
(frázovanie, kantilé na) a v rámci n ich vytvára 
svojím mäkkým , vo výške jasným sopräno·m 
drámu širokých rozme rov. Magdaléna Blahu
šiaková (Leonora) správne vsadila na osobné 
prednosti: plynulé legato. opojné mezza vo
cc. portament;í a schopn<>'> l vyklenúť frá t u do 
dramatického vrcholu. T u v ak prekáža nad
merné vibrato a občas i tónová ostrosi, me n· 
šic ťažkosti sa objavili v duete s G ua rdia nom. 
Tcnoristi dvoch odlišných naturclov alternu
jú postavu dona Alvara. Pre mié rový Sergej 
Larin t ia hne viac k veristickým brehom . jeho 
poňat ie je výsostne d ramatické a v týchto po· 
lohk h sú tiež najcennejšie devízy tohto ex· 
presívneho . kovového mate riálu. Hosťujúci 
Juraj H urný. po tri nást ich rokoch opäť doma. 
predstavil v st'1lade s chara kterom svojho hla
su, lyrickcjšiu koncepciu roly. Vždy vyznäval 
-a tak je tomu dote raz - este tiku bel canta, 
jeho frázy majú plyn ulosť a e leganciu. výraz 
je účin ne tvorený vokálnymi prostriedkami . 

Súmrak operety? 

Mária Ellá~vá a Igor Rymarenko ako ŽOfia 
a Barlnkay Snímka Z. Rymarenková 

Je klasická opereta anachronizmom bez 
šance na obrodu , a či žánrom životaschopným, 
s nadčasovým posolstvom? S touto d ilemou, 
ho'ci som j u nadniesol trocha mantinelovo. sa 
musí vyrovnať každý, kto má s tzv. ľahkono
hou múzou čosi do činenia . Mám pocit , že 
v súvislosti s premiérou Straussovho Cigán
skeho baróna na bratislavskej Novej scéne . 

bolo nanajvýš aktuálne položiť si otázku, ako 
ďalej . Bez ohradu na to , či sa s úvahou na té· 
mu budúcnosť operety súbor zaoberal, pre-· 
dložený výsledok musel znepokojiť niele n 
stúpencov tohto, vo svete stále obl'úbe ného 
druhu ume nia, ale každého čo le n trocha di
vadelne cítiaceho návštevníka . Opakujúce sa 
odvolávanie na neregulárne prevádzkové po· 
mery obstojí iba do te j miery, pokiaľ sa za 
ním neskrýva alibizmus, nezastie ra absencia 
tvorivosti , či vôbec nechuť vybočiť z repro· 
dukčného stereotypu . 

Ze prax spevohry Novej scény sa uberá 
týmto nezdravým smerom , že sa tu hazarduje 
s dôverou publika (že by ho práve táto inštitú· 
cia nepotrebovala?), dokazuje divadlo opa
kovane . Obzvlášť v dramaturgii. Roku 1989 
oprášili starú Cardášovú princeznú , prvý 
.. premiérový" titul novej sezóny bol dokonca 
už tretím stretnutím s inscenačným tvarom 
spred vyše 18 rokov'( obnovená premi~ra tej
to produkcie bola roku 1984). A keďže brati· 
slavské spevoherné publikum ne má pamäť 
ani unavenú , ani zaťaženú nadmierou záži t
kov z tvorivých činov v tejto oblasti- skôr na· 
opak - príliš živo si spomína na všetky viac či 
menej stráviteľné špeciality nášho "nesmrteľ
ného" Cigánskeho baróna. 

Natíska sa teda o tázka, či sa v jednom 
z dvoch divadiel špecializovaných výlučne na 
operu a muzikál, alebo medzi hosťami, sku
točne nenájde kole ktív tvorcov, schopných 
vdýchnuť takme r operné mu Johannovi 
Straussovi život , iskru , invenciu . Podoba, 
ktorú onoho času priniesol na svet režisér 

Bedfich Kramosil a choreograf Boris Slovák 
(te ntokrát vystupujú spoločne pod hlavičkou 

réžie) na scéne Ladislava Vychodila. zname
ná dnes prehru bez boja. Je asi v ta kom stave . ' 
ako ten "grundbuch", z kto~éhosa pri otvore ní 
val í prach - ak si smiem požičať jeden z dobre 
známych príkladov ,pria mo z insccnäcic. Ne
zaujme, lebo sa prihovära sériou opakova
ných naivných gagov. hoci pripúšťam , že nie
kto ré z nich kedysi azda vyvolali úsmev. Vy
chod ilova scéna pôsobí na rozľahlom javisku 
Domu odborov prázd no a chudobne, chýba· 
jej inšpiratívnejšie svetelné dotvorenie, veľ
korysejšie aranžmá n. Na nejednom mieste 
však až nebezpečne koketuje s gýčovosťou. 
Kramosilova úprava, podľa bulletinu pod· 
čiarkujúca "real istickosť príbehu" a Kováči
kovo pre rozprávanie libre ta do veršov majú
cich .. zvýrazniť kolorit minu lého st oročia" 
(oba citáty pochádzajú z programov rokov 
1972 a 1990. a kurát sú auto rizované vždy inou 
značkou) . mfl1ajú v realizácii cieľ i IOJ:liku . Ak 
si tvorcovia a vedenie divadla obhajujú svoju 
koncepciu z .. hľadiska vyššieho estetického 
cíte nia nášho d iváka" (opäť bullet in), ta k ne
ostáva. než priať si: chräňme diváka pred ta
kýmto poňat ím este tiky! 

Odhliadnúc od koncepčných a režij ných 
problémov bola na Cigänskom barónovi spá· 
chaná ďalš ia krivda. Výsledný doje m nea kus· 
tické ho prostredia veľkej sály Domu odbo
rov znásobi li ešte aj ďalš ie- osobné mikrofó
ny účinkujúcich , čím zvukový<galimatiäš pre
siahol hranicu t'mosnosti. Ľahko si domyslieť. 

Snímka K. Marenčinová 

Hurného te nor už dnes stmavol, nabra l ob
jem a prieraznosť, takže plne zodpovedá i ná
rokom tzv. spinto odboru . 

Z mysel pre vcrdiovský štýl u novoangažo
vaného Richarda Haana (Don Carlos) preJ 
zrádzaj ú jeho pramene v bulharskej škole. 
Typom hlasu je to skôr dramatický barytón 
s veľkým rozsahom a ne menšou tónovou kul
túrou. Isté rezervy vidím v dotvorení výrazo
vej stránky. Naq očakävanie vyšla tá istá po
stava Františkovi Caba novi. zvlMť keď k ro
lám talianske j proveniencie nepociťuje by
tostnú . ani ti mbrovú afi nitu. Peter Mikuláš 
vybavil G uardia na ušľachtilou a autentickou 
verdiovskou kantilé nou. Ida Ki1 ilovä vo vo
kálne náročnej parti i Preziosilly dominovala 
ohybnosťou mezzosopránu. intonačnou čistO· 
tou a poctivo vyspievanými vysokými tónmi. 
Altc rnanti natoľko neuspokojili. Sľubne sa 
rozvíjajúci, sonórny hlas Vladimíra Kubovčí

ka (Guardian). po prvý raz obsadený do od
boru basso cantante ,•-odhalil .. in torprctačné 
~trh111 y (nedokonalé frázovanic . tvrdšie nasa
dzovan,ie) a zjavom impônujúca Jitka ·sa~a
rová (Prťzlosilla,•žM'·J •Is tl'!'mat\ko'\lo fareb
nosti tónu a zdržanlivosť v obávanej vysokej 
polohe. Martin Babjak sa v postave Melitona 
ocitol na najvlast ncjšej parkete, ako charak-

1 
terový barytón s veľkým citom pre komic· 
kosť . Táto vlastnosť práve chýbala Jánovi 
Ďurčovi . 

Na prahu Vianoc dostalo bratislavské pu
blikum , obohatné pomaly už tradične o vie· 
denských priateľov našej opery, pekný dar. 
Kiežby sme latku krité rií, postavenú Silou 
osudu . nemuseli v budúcnosti podbiehať. 

PAVEL UNGER 

čo vznikalo najmä pri cnscmblovom a zboro
vom spievaní. Ťažko si vysvetliť , ako mohol 
taký skúsený opere tný praktik , akým je diri
gent Zden~k Macháček , ale i vedenie diva
dla, pustiť tento akustický horor pred verej
nosť. 

Nepríjemným p1~e kvapcním -do tretice
bolo nerešpektovanie hlasových odborov 
v sólistickom 0bsadcní. Je unikátom, keď a l
tovú parti u starej Czipry prevezme bývalá 
predstavi teľka Arscny (subretný soprän). fa
rebnému kon trastu nepridá ani nasadenie 
dvoch tcnor-bary.tónov do rolí Barinkaya (te
nor) a Kolomana Župa na (bu ff o bas) ... 

Pri zúfalej akustike ťažko hovoriť o jcdnot· 
livých speváckych kreáciách. l tak by som ne
rád ostal d lžný aspoň tým. ktorých prínosy 
nic vlastnou vinou ostnli aspoň tušené. Popri 
ru tinov-anej premiérovej dvoj ici Mária A n
drašovanovä (Zofi a) a Jozef Benedik (Barin
kay) to boli hlavne debutanti v súbore - Ladi
slav Ncshyba ako šťavnatý, naslovovzatý Ko
loma n Ž upan a kult ivovaná Mária Eliášová 
v postave Zorie- ktorí spolu s Igorom Ryma
re nkom (Barinkay) dáva li druhej premiére 
fa rebný kontrast, 

Za Oskara Nedbala hrala Cigánskeho ba
róna opera SND. Pred časom ho mala v re
pe rtoári. s Francom Bo ri isolim v titulnej úlo
hc. viede nská Stát na opera. v tej to sezóne je 
avízovaná v budapeštianskom opernom E r
kelovom divadle. l tak si možno ctiť odkaz 
veľkého majstra klasickej operety. Na brati
slavske j Novej scéne i zvolili odlišný spôsob. 
Komu však osud panej operety nic je ľahos
taj ný. jej pochovávanie za živa môže ťažko 
mlčky znäšať. 

P. U. 



AKTUALITY 

Sviatočná predvianočná atmosféra vládla 
na slávnostnom koncerte žiakov Základnej 
umeleckej §koly z Vasilevského ul. (17. 12. 
1990), ktorý sa vďaka iniciatíve riaditefky 
!koly p. Bflkovej uskutočnil v reprezentač
nom a akusticky jedinenčno~ priestore kos
tol!J Klarisiek. Peäagógovia a žiaci školy do
stali takto symbolicky vzácny darček - mož
nost prezentovať sa verejne a v centre Brati
slavy, nakorko §kola nemá vlastnú koncertnú 
sieň. Preto i dramaturgia tohto koncertu sa 
v pestro zostavenom programe zamerala na 
čo naj§iriiu žiacku obec. 

Lyrické a pastorálne vianočné koledy, Ti
chá noc, ako aj kantáta o Jesulein suss J. S. 
Bacha, zazneli v podaní žiačok vokálneho od
delenia. Vhodne dopfňalí kaleidoskop sólo
vých i komorne ladených skladieb. Vystúpe
nia žiakov boli na dobrej úrovni. Spomedzi 
účinkujúcich vynikajúce interpretačné schop
nosti prejavili najmä klaviristi Zuzana Vizvá
riová (V. Bystrý Fialka), Lukáš'Mjartan (A. 
Dvofák Tanec §kriatkov), Olga Konrádová 
(L. v. Beethoven Sonáta g mol op. 46) a Pe
ter Vizvári (A. Dvoták Humoreska). No i vý
kony dal§ích účinkujúcich bolí potvrdením 

dôkladnej a svedomitej prípravy. Na koncer
te sa s via~očnými skladbami predstavili aj 
žiaci akordeónového oddelenia. Zvlášť pôso
bivý dojem zanechala známa americká pieseň 
Rolničky v predvedení vokálneho tria a akor
deónového pS úboru. 

BOŽENA DLHÁŇOV Á 

xxx 
Sériu vianočných -koncertov usporiadala 

v obdobi od 13. do 19. decembra m. r. aj Zá
kladná umelecká §kola v Humennom. Prvým 
v poradi bol benefičný koncert (13. 12.), ktorý 
formou ucelenej kompozicie hudby, umelec
kého slova, tanca a spojovacich textov pred· 
stavU sólistov a súbory §koly a navodil atmo
stéru porozumenia, vzájomnej úcty, charak
teristickú pre dobu vianočných sviatkov. Fi
nančný výfalok z podujatia bol zaslaný na 
rond detskej onkológie KÚNZ v Košiciach. 
Dňa 18. 12. sa potom uskutočnUI dva vianočné 
koncerty pŕe materské školy. Pod vianočným 
stromčekom, za zvukov zvončekov a rolnlčiek 
odovzdali pedagógovia a žiad humenskej ZUS 
malým škôlkárom darčeky vo forme vianoč
ných piesni l veselých tančekov. Séria vianoč
ných koncertov humenskej ZUS pokračovala 
19. decembra v dopoludňajšich hodinách, keď 
pedagógovia a žiad humenskej ZUS vystúpili 
pre žiakov osoblt.nej školy pre telesne chyb
ných v Humennom - Podskalke. V popolud
ňajiich hodinách sa uskutočnil koncert pre 
pacientov lletebne TaRCH v Humennom -
Podskalke. • 

ELENA GOMBITOV Á .. 

Ešte raz causa OPUS 
Dokoačeaie z l. strany . 
rov; na ktoré zodpovedný pracovník minis
terstva akosi zabudol. Tieto fakty však doc. 
lipták určite dobre pozná, preto ša opätovne 
pýtam, či v &se, kedy MK SR rozhodovalo 
o zruleni OPUSu podla § 32 Zaikona o §. p. 
bol pOdl'a ustanovenia prisluiného paragraru 
aa tento ~t vytv~ý právny podklad. Ak 
6Do, prä mlalsterstvo túto molnost' nevyuži· 
lo? MOié llllalltentvo zverejniť meú "vrcho
lovfda ved6dcb pncovDikov spoluzodpoved· 
Dfdl za terajll stav tlrmy"? Ako je možné, že 
.allllltentvo meaovalo do tela ftrmy osoby, 
ktoft ju počas Dlekol'kýcb mesiacOv priviedli 
-podla slov doc. Liptáka - ku krachu? 

Je pravda, že v závere kapitoly Genéza som 
napísal, že ,,23. 10. prlc~ medzi zhro
mddenýcb pracovnikov OPUSu doc. Upták, 
aby pri odcbode, s taikou v ruke, lntormoval 
pritoaulých o ~~evyhnutaosti zruienia OPUSu 
k 31. 12. 1990 ••• " . Slovami "pri odchode, 
s taAkou v ruke" som chcel podtlarkuuť neúc
tu, s akou zástupca vrcholnej kultúrnej inšti
túcie oznámil prítomným pracovníkom, že 
s najväč§ou pravdepodobnosťou do týždňa 
obdržia dekrét o rozviazaní pracovného po
meru dvojmesačnou výpovednou leho tou, 
ako dôsledok rozhodnutia ministerstva kultú
ry o zru!ení OPUSu podfa ~ 32 spomenutého 
Zákona o §. p. Doc. Lipták dobre vie, že 
v tejto súvislosti slovo "zrušenie" je terminus 
technicus, t.j. označenie zániku firmy podľa 
uvedeného paragrafu 32, a ako také som ho 
teda použil správne. Jeho tvrdenie, že "autor 
túto skutočoost deztnterpretuje ako zruienle 
OPUSu" je teda prlnajmenJom nepochoplter-
M. • 

Zdá sa, že doc. Liptáka sa najviac dotkli 
slová zo záveru môjho príspevku: " ••• zakla
datel OPUSu..,. Ministerstvo kultúry SR - zno
va do čela Dedemokratlcky dosadUo človeka, 
ktorý tlrmu ~i, faopak, vytrvale hradá 
celty na jej zruienie, navyie bez leglslatfvneho 
podkladu na exaktué definovanie jej d'alileho · 
. osudu". 

Ku skutočnosti, že pán Lipták bol vedením 
OPUSu poverený ministrom Snopkom nede
mokraticky, bez riadneho konkurzu (napo
kon po F. Obžerovi ide o druhý a nie posled
ný prípad), myslím, netreba nič dodávať. Há
dam iba torko, že menovanie- ako som napo
kon upozornil vo svojom článku -z hladiska 
Zákona o š. p. nebolo právne podložené. 

Ak sl teda počas uvedenýcb troch pracov
ných dDf- napriek tasovo náročnej práci eko
IIOIIdc:kibo námestDfka ministra kultúry -
doc. LipUk riadne' vykonával i funkciu Ufa 
hlldclbHbo vydavatel'itva OPUS, úprimne sa. 
mu za urálllvi slovo "Deriadl" ospravedlňu
jem. 

,O tom, že v čase napisania článku OPUS 
(s otáznikmi) doc. Lipták intenzívne hfadal 
cesty na zrušenie (=terminus technicus) 
OPUSu, existuje dostatočné množstvo dôka
zov - okrem zápisnic zo zasadnutia dozorčích 
rád i jeho vystúpenie pred zhromaždenými 
pracovníkmi vydavatefstva (23. 10.). 

Na záver iba tofko, že je smutné, ak si tak 
vysoko postavený človek v oblasti kultúry , 
akým doc. Lipták nepochybne je, musí v po
lemike vypomáhať demagogickými tvrdenia
ml. Skúsený ekonóm predsa musí v~dieť, že 
zvýšenie rozbrojov v sociálnej štruktúre 
OPúSu nevyvolalo niekoľko novinových 
článkov, ale absencia riadneho vedenia firmy, 
schopného zbaviť podnik ekonomických pro
blémov, a že z tohto hradiska sú uvedené roz
broje dôsledkom straty sociálny~h Istôt pra
covnikov. Nepravdivé, t. j .. vymyslené je 
l tvrdenie o vypovedani úverov OPUSu brati
slavskou pobočkou Všeobecnej úverovej ban
ky. Zodpovední pracovníci banky mi potvrdi
li . že O_PUSu úvery nevypovedali a spomenu
té novmové' články nemali žiaden vplyv na 
konkrétne úverové postupy voči vydavateľ
stvu. Rovnako vykonštruované je ohrozenie 
OPUSu zo strany SOZA, aj keď musím priznať 
-na základe niektorých ~ískaných informácií 
- že skonkretizovanie vzťahov medzi SOZA 
? OPUSom~ ak by' sa naň doc. Lipták podu
jal, by bolo tste pútavým čítaním. Tak isto ur
čite doc. Liptákovi - ako skúsenému ekonó
movi- nebude problém vysvetliť, ako je mož
né, že o firmu, ktorú chc.elo MK z finančných 
~ô~odov ~rušiť ( = terminus technicus), pre
javdo záujem hned päť zahraničných obchod
ných subjektov ... 

Napriek tomu, že ,.stanovisko" doc. ~iptá
ka z hradiska polemiky ako publicistického 
útvaru nepovažujem za čisté (vyhýbanie sa 
odpovedí na jednoznačne postavené otázky, 
naopak, nevyhýbanie sa vedomému použitiu 
nepravdivých tvrdení, ignorovanie jadra pro
blému a pod.), cítil som potrebu reagovať naň 
pomerne podrobne. Iba takýto spôsob - na 
rozdiel od doc. Liptáka - považujem za ob
jektívny prepočet pravdepodobnosti, ktorý 
čitateľovi ukáže, kto má a kto nemá "orientá
ciu v prospech ďalšieho pozltfvneho vývoja 
firmy OPUS", kto zvyšuje "mieru nekultúr
nosti v cause OPUS", ba dokonca ho možno 
prevedči, že i tvrdenie "nie všetci manipuláto
ri verejnej mienky sa dajú identifikovať", sto
ji v tomto prfpade na hlinených nohách •.. 

) 

JURAJ DóSA 

Pozn. redakcie: Stanoviskom ná~ho redaktora Jura
ju Dó~u k článku doc. Ing. Franti~ka Liptáka, DrSc 
(l. číslo HŽ-91) by sme radi dali bodku za .. causou 
OPUS•·. Redakcia nemala žiaden úmysel vyvolávať 
organizovanú polemiku. Záujem hudobnej verej
nosti i ne hudobných periodík o túto ani nic in~titú
ciu, ale skôr o vydavateľskú politiku v tejto oblasti 
vznikol spontánne, z určitých opodstatnených obáv 
z nepremyslených urýchlených krokov, ktoré v bu
dúcnosti môžu slovenskú hudobnú kultúru závaž
ným spôsobom ohroziť . Včasným a jasne formulo
vaným stanoviskom Ministerstva kultúry o záme
roch a perspektívach tohto už len de jure slovenské
ho hudobného vydavateľstva, mohlo sa predísť 
niektorým vyhroteným formuláciám na v~etkých 
stranách. Napokon toto jasné stanovisko riadiacich 
orgánov ako aj samotného OPUS-u nám aj teraz na 
začiatku prvého roka ekononomickej reformy chý- · 
~a. Otázka, ako sa bude na Slovensku rozvíjať 
a fungovať vydavateľská činnosť, je stále nezodpo
vedaná ... 

V roku 1971 som vstúpil do kompozičnej 
triedy profesora Pospíšila na bratislavskom 
konzervatóriu. Po ďalšie štyri roky sme s Vi
ťom Kubičkom, Stanom Zibalom a Martinom 
Karvašom strávili spoločne s profesorom Po-

. spíšilom týždenne vari desať hodín . 

Pospíšil je rodeným pedagógom; na hodi
nách skladby, teórie a inštrumentácie vždy 
s novým zápalom, znovu a znovu nás vťahoval 
do tajov kompozičného myslenia , odkrýval 
nové a nové vrstvy sveta hudby. Výuku skla
dateľov, ktorá sa práve a jeho zásluhou stala 
hlavným predmetom, chápe v jednote onej 
tr9jjedinosti renesančných kategórií musica 
theoretica, practica a poetica. Východiskom 
pestovania skladaterského uvažovania je pre 
neho ~nalytická úvaha nad Starým a Novým 
Zákonom hudby: dvoma dielmi Bachovho 
Dobre temperovaného klavíra a kompletom 
Beethovenových klavírnych sonát a symfó
nií. Ťažko by som si spomenul, koľkokrát 
sme tieto dva kolosy počas tých štyroch rokov 
analyzovali. Pochopenie logiky kompozičné
ho myslenia týchto hudobných obrov malo 
formovať aj vzťah študentov k hudobnej ma
térii'a k samotnej hudbe a malo pre nás tvoriť 
akýsi ideálny model , ktorým sme mali merať 
naše ambície. Pospíšilov pohľad je' možno 
miestami školometský, pedantný, no vždy je 
mimoriadne hlboký, a ak sa mi jeho prístup 
k týmto predmetom hudobnej analýzy nieke
dy videl ahistorický (potláčal štýlovú analýzu 
a komparáciu), musím zároveň dodať, že až 
sám a !Co pedagóg som pochopil , že vtfkať chá· 
panie historicity do hláv puberťákov je viac
menej zbytočné , pretože historický rozmer sa 
v ontogenéze vedomia začína formovať naj 
neskôr, a teda aj riešenie sporu synchrónie 
a diachrónie musí v pedagogike viesť k účelo

vému kompro"]isu. Tento analytický základ 

má analógiu aj v orientácii v oblasti pedagogi
ky skladby. Pospíšil nikdy od žiakov nežiada 
nijaké kópie ničoho, ale v ich výtvoroch hra
dá vždy hudobnú logiku a od mladých auto
rov požaduje, aby si kritérium hudobnej logi
ky postavili na vrchol pyramídy hodnôt. Zno
vu podotýkam, že ide oveľa viac o logiku 
štruktúry, systému, princípu či intencie a zá
roveň logiku prócesuality (štrukturálna a pro
cesuálna analýza sú pre neho navzájom pod
mienené) , ako o logiku štýlu či jazyka. Vždy 
však ide o imanentnú hudobnú logiku a nikdy 
sa nedopúšťa scientistických posunov. Pro
striedkom k dosiahnutiu týchto cieľov je preň 
vlastná i študentská každodenná práca, ktorá 
trpezlivo dvíha vedomie k širšiemu a zároveň 
hlbšiemu pohľadu na veci hudobné. Ak som 
hovoril", že Pospíšil je rodený pedagóg, mu
sím .povedať, že aj úspešný pedagóg. Pomo
cou svojej . teoreticky spracovanej metódy 
formulovanej jeho osobnosťou nie lenže sfor
muloval základy hudobného myslenia desia
:tok skladateľov , ale rovnako úspešne učiÍ a učí 
hudobne myslieť aj stovky ďalších konzerva
toristov a môžem potvrdiť, že úroveň· analy
tického myslenia hociktorého konzervatoris
tického absolventa prof. Pospíšila je nepo
merne vyššia než úroveň analytického mysle
nia vysokoškolských absolventov muzikoló• 
gie či hudobnej teórie (pokiaľ sami neboli je
ho konzervatoristickými absolventami). 

Pospíšilovo polyžánrové bohaté kompozič
né dielo poznáme veľmi sporadicky, o. i. aj 
politické dôvody mu zabránili k preniknutiu 
k nám. Teoretické kompendium jeho hudob
ného svetonázoru roky spočíva vo vydavater
stom trezore. Výsledky jeho pedagogickej 
práce sa však už dávno stali trvalou konštan
tou nášho hudobného života na jeho všetkých 
úrovniach. 

VLADIMÍR GODÁR 

Inzerujte v našom dvojtýždenníku 

· Hudobný život 
Ponúkame priestor na rozšírenú inzerciu zo v§et~ch ob

lasti kultúry a spoločenského života, pre .ministerstvá, 
ústredné orgány štátnej správy, školské pracoviská i ostat
ným hospodárskym organizáciám, spolkom a združeniam. 
Vytvárame priestor pre súkromnú inzerciu: poríúku a dopyt, 
predaj a kúpa gr&JDofónových platní, notových a knižných 
publikácií, starožitností, výmena umel~kých pamiatok 
a pod. . 

Cenník inzercie pre organizácie, podniky i súkromníkov 
základná sadzba na l cm1 7,- Kčs 

· Pri opakovanej inzercii poskytujeme 20% zl' avu. Pri objed
návke viac ako 4 plošných inzerátov od jedného objednáva- · 
teľa ďalší piaty inzerát zverejňujeme zdarma • 
Objednávky inzerátôv prijíma: 
Vydavateľstvo OBZOR 
inzertné oddelenie 

· Gorkého 13 / 
815 85 Bratislava 
tel. č. 522 72 
Bližšie informácie poskytne redakcip. 
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' Keby sme sa pokúšali hľadať paralely slo
venskej ľudovej hudby v hudbe iných náro
dov, našli 1Jy sme ich nemálo u viacerých. 
Hlbší porovnávací výskum by však pravdepo
dobne ukázal, že napriek abse ncii bezpro
strednej susedskej blízkosti sú vari najsilnej
šie u severných Chorvátov žijúcich v oblasti 
Medzimuria a Chorvátskeho Zagoria. Toto 
konštatovanie , vyplývajúce zatiaľ len z pred
bežného štúdia piesňových zbierok , po
tvrd.zuje najmä jazyková a etnografická prí
buznosť. 

Poznanie duchovných. prejavov iných náro
dov významnou mierou prispieva k odhaľova
niu špecifických čŕt našej ľudovej kultúry. 
V prípade skúmania vzťahov slovensko-chor
vátskych je významným predpokladom takto 
orientovaného bádania oboznámenie sa so 
zberateľským a vedeckým dielom j edného 
z najväčších chorvátskych etnomuzikológov
Vinka Žganeca. Už ako študent gymnázia vy
dal sa po ceste zbierania chorvátskych ľudo
vých prejavov v rodnom Medzimurí (nar. vo 
Vratišinci) a jeho prvé vydané zbierky piesní 
sú venované tomuto kraju (Hrvatske pučke 
popijevke iz Medimurja , 1924, ·1925). Vinka 
Zganec zasvätil celý svbj život (napriek absol
vovaniu teologických a právnických štúdi!) za
pisoÝaniu a výskumu ľudových piesní, tan·
cov, zvykov a obradov nielen z okolia rodné
ho miesta, ale aj viacérých folk ló rnych oblastí 
Chorvátska i susedných krajín na územiach, 
kde žijú Chorváti (Gradišée - Burge nla nd , 
Maďarsko). Mnohostrannému dielu a činnosti 
tohto vedca bolo venované i medzinárodné 
sympózium pri príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia , ktoré si koncom minulého roku ju
hoslovanská kultúrna verejnosť pripomenula. 

Jeho o rganizátori - Zavod na istraživanje 
folklora v Zagrebe a Centar za kulturu Ca ko
vec - tak v dňoch 25 .-27. októbra 1990 priví
tali v medzimurskom cent re , historickom 
mestečktf" Cakovec etnomuzikológov. etno
grafov, ku ltúrológcv i jazykovedcov z viace
rých krajín Európy, aby si z rôznych hľadísk 
navzájom priblížili a pripomenuli široký 
diapazón Žgancovej vedecko-výskumnej čin
nosti. V znamení kontinuity a nadviazania na 

ZO ZAHRANIČIA 

jeho prác11 sa niesli i ďalšie dve témy konfe
~encie: zbierky ľudovej hudby a možQosti 
ich počítačového spracovania a použitia a 
výsledky najnovších výskumov ľudovej hud
by a tancov v Podunajsku. Pracovné na lade
nie seminára dopfňali akcie , ktoré umožnilr 
mladším a zahraničným účastníkom dokresliť 
si predstavu o akademikovi Žgancovi. Náv
števa rodného domu i miesta posledného od
počinku vo Vratišinci, stretnutie s folkló rny
mi skupina mi z Donjej Dubravy a Kotoriby, 
osobné spomienky jeho kolegov. o tvorenie 
výstavy jeho prác a publikácií, no hlavne sláv
nostné predstavenie prvého z desiatich dielov 
jeho veľkej medzimurskej zbierky akoby 
sprítomnili ducha tejto osobnosti a dodali 

len Žgancovej osobnosti, ale aj širšieho kon
' textu chorvátskej etnomuzikológie a jej eu
rópskeho zaradenia. Z tohto hľadiska majú 
význam naj mä tri typy referátov: 

Po prvé tie, ktoré sumarizujú etnomuziko
logickú činnosť V. Žganca (k vyšš1e spomenu
tým patria príspevky M . Vuka, Záhreb a ve
dúceho konferencie J. Beziéa, Záhreb) ; 

Po druhé predstavujúce výsledky Žganco
vých výskumov iných ľudových hudobných 
kultúr a oblastí , najmä jazykovo zmiešaných 
a význam odkrývania vzťahov med,zi nimi 
(maďarskej a chorvátskej ľudovej hudby -
I.Olsvai Búdapriť; rusínskych piesní- D. Mi
halek, Nový Sad; piesní zo Sombora a okolia 

K ODKAZU 
teoretickej časti konferencie živú a podnetnú 
atmosféru. 

Obsahom referátov k prvej té me bol vý
. znam činnosti Vinka Žganca na poli etnomu
zikológie. etnochoreológie , ústnej literatúry 
a hudobného umenia. V logickej následnosti 
od oboznámenia so zberateľskou situáciu 
v Medzimurí v období počiatkov Žgancovej 
výskumnej činnosti (Z. Bartollé, Čakovec) cez 
samotné jeho vedecké a organizačné účinko
vanie ako akademika (M. Markovič, Zá
hreb), jeho zaradenie do kontextov súčasne~ 
folk loristiky (T. Čubelié, Zá hreb), ale i eu
rópskej etnomuzikológie (B. Krader, Berlin; 
G. Suliteanu, Bukurešť), až po jednotlivé š pe-

. cifické oblasti - etnochoreológie (1. lvančan, 
Záhreb; M. Novák, Záhreb), etnoorganoló
gie (K. Gialin, Záhreb), metódy zápisu a pub
likácie pra mei\ov (T. Perié-Polonljo, Záhreb; 
G. Maroševié), vzťahu k informátorom (S. 
Hranjec, Čakovec), · spôsobu harmonizácie 
a llprav ľudových medzimurských nápevov 
(L. Županovié, Záhreb; D. Šimunkovié, Ča
kovec) odrážali príspevky mn9hé aspekty nie-

- N. Fraclle, Nový Sad, gradišéanských Chor
vátov- N. Beljak, Záhreb); 

Po tretie predstavenie už spomenutej naj
novšej zbierky Hrvatske pučke popljevke iz 
Medlmurja, ku ktorej sa vracali viaceré prí
spevky (metodologickým zvláštnostiam jej 
textovej stránky bol venovaný referátom I. 
Zvonara, Varaždín). Táto publikácia- zatiaľ 
iba jedna desatina ešte nevyda'\ého piesňové
ho materiálu V. Žganca z Medzimurja , výsle
dok jeho šesťdesiatročnej životnej práce -sta
la sa tak akoby symbolom celého podujatia. 
Jej význam, nazdávam sa, nielen v juhoslo
vanskom, ale i širšom európskom a najmä 
slovanskom kontexte bude zaslúženým oce
nením autora a nemenej jej redaktorov a vy
davateľov (Je~ko Bezlé a Grozdana Maroše
vié). Jej význačnou osobitosťou, ako pouka
zuje Bezié, je veľký počet variantov a zápisov 
rôznych interpretácií tých istých nápevov (u 
viacerých informátorov, aj u jedného v istom 
časovom rozpätí) . Tak umožňuje podať uce
lený obraz niele n o charaktere medzimurské
ho hudobného folk lóru, ale i jeho vývine 
a preme nách. 

Príspevky k druhej téme boli venované 
problémom súčasnej notácie a dokumentácie 
v 'pi~s~ových zbierkach (T. Djldjev, Sofia), 
použltm počítača v etnomuzikológii (J . Straj
nar, Ľubľana) a zbierkam inštrumentálnej 
hudby v Bosn~ a Hercegovine (D. Rlhtman, 
Sotrič, Sarajevo) a v Maďarsku (L. Tari, Bu
dapešť). 

V rámci tretej té my predstavili referujúci 
výsledky etnomuzikologických výskumov 
v povodí Dunaja: pohrebná hudba a plačky 
v Bulharsku (N. a D. Kaufmanovcl, Sofia), 
hudobný život burgenlandských Chorvátov 
v meste Stinatz (U. Hemetek, Viedeň), úloha 
sprievodného hlasu v tradičnom srbskom 

ŽGANCA 
dvojhlase (D. Golemovié, B4;lehrad), vokálny 
hudobný folklór juhoslovanských Maďarov 
(A. Bodor, Senta), podobnosti a rozdiely 
v pentatonike Medzimurja a Stare j Pazovy 
(juhoslovanských Slovákov-M. Kmeť, Nový 
Sad), poroynanie chorvátskych a slovenských 
ľudových piesní v okolí Bratislavy (J. Horá· 
ková, Bratislava), výskum maďarskej ľudovej 
hudby v 19. storočí (K. Paksa, Budaprit'). 

Bádania podobného zamerania nap(ňajú 
odkaz Vinka Žganca, ktorý sa, obdobne ako 
B. Bartók neuzavrel cudziemu, ale rozširoval 
svoj obzor aj poznávaním elementov iných 
kultúr. Hoci nemal príležitosť hlMie skúmať 
na~u slovenskú ľudovú hudbu, na viacerých 
miestach svoJich štúdií upozorňuje na jej 
chorvátske paralely. A ešte jeden aspekt vý
znamu Žgancovej činnosti: jeho záujem o du
chovné prejavy Chorvátov žijúcich v zahraril· 
čí dáva i nám v súčasnej situácii, keď sa otvá
rajú väčšie možnosti uchopenia jednotlivých 
národných kultúr v ich celistvosti cenné pod
nety. 

JADR~NKA HORÁKOV Á 

Sp_.-ávy HofJDlannove rozprávky 
na scéne -bu~apeštianskej opery 

e Pofský oipalsta Tomasz Mala Nowak 
zúkal tretie miesto u ll. Medzlúrodn~ o ... 
pnovej sllfati Georp Mluaa v Ltlneburp 
v SRN. 
e Vo veku 63 rokov zomrel IO. novembra vý
znamný pofský skladatef a pedaaóa Tadeusz 
Natuso.a, ktorý sa výnzae DSitiU o I'OZt'Oj 
muzlkoteraple. . 
e Zviz litovských skladateľov vymenoval za 
svojho mtnébo člena pofskéllo skladateľa 
_Krzysto.fa Drobu, ktorý sa zaslúlll o propa
pclu 'litovskej hudby v Poľsku. 
e IV. vokálna súfai Ady 'Sarl sa uskutočni 
v dňoch 6. a U. auija 1991 v Nowom Sfczu. 
Súť de sa m61u zllčastalf absolventi hudob
ných ~k61, ktori ziskall diplom po roku 1984. 
e XVI. ročn1k Medzluároclnéllo festivalu 
sličasne} hudby Hudobné blenale v Zalftbe 
sa uskutoční od 6.-ll. aprila 1991. 
e Hudobný festival v Gčiteborau pre mla
dých huJobnikov sa uskutočni od 30. júna 
do 6. júla 1991. Účastnkl sa m61u zároveň 
prlll"slť na semlnúe a kurzy, ale aj late ... 
pretačnú súťaf., ktoni bude prebiehat v nim
cl festivalu. PrlbWky zasielajte do l. aprila 
1991 na adresu: G6teboq Music Festival, 
Box 44028, 481 76 G6teboq, Sweden. 
e Proces prestavby sovletskello ekoaomle> 
kého l kultúmo-spolo&nskéllo Hvota zasla
bol aj -ltudobnú oblast. Namiesto vievljdne
ho sekretariátu ZvizJ sovietskych skladate-

• rov, stal sa Zviz dobrovofnou federatmaou 
orpnlzáclou republikových zvlzov. ~a čele 
tohto nového federatfmebo usporiadania 
stoji Rada a ako výkonný OI'IÚ pracuje ne
veľký sekretariát. Na jeho čele ako predseda 
zostal Tlcbon Cbrennlkov (poza. red.: v tom
to smere sa prestavba aekoaala), jeho zá. 
stupcaml sú skladateľ GoeraU Dimltrev 
a muzlkologlčka Rlmma KosačevL Jedným 
zo ~tyroch tajomnikov je E. Denisov. 
e KlaYÍI'Ily koncert Es dur Franza Uszta, 
ktorý skladateľ napisal knitko pred svojou 
sllll't'ou a dosial bol neznúay, po prvý raz 
v maijll990 uviedla kanadská klaviristka Ja
nina Flalkovsiua so sprievodom Clllc:aiskébo 
S)'lllfonlckéllo ordaestra. Rukoplsaé mate-

• riály koncertu objavil v hudobných arehí
voeb Budapeitl, Lenlnpu a Welmaru -
a dielo aj zrekonltruoval - itudent Chlcq
skej unlvenlty John Rosenblat. 
e Nori knllla Besedy s Karajanom (Coa
venatlons with von Karaja.a, Harper ud 
Row), ktoré spisal Rlebard Osborne, obsa
lluje chronoloaleky zostavené rozlaovory z ro-
kov 1977-1989. . 
e Nortonské lekcie, je núov pnej knihy Yf!
novan~ tvorbe Jollaa Capa (L-VL 11ae 
1988-89 Norton Lectures. by John Cqe-H .... 
vani Unlvenlty Press), ktoni sa zaoberijello 
tvorivými prlncfpml: Metóda, ~truktúra, 

Zúaer, Dlldplfna, NotMia, llaltMia a .. 
Knllla je doplaeú lholu vldeobzetull. 
DruW biUJolutCaaeatSet.,.Fhe( .... 
ted by Richard Flemlna aad William Duck· 
worth) zužltlcov,va materWy z roku 1987 
z konferencie na Brooki)'Dskej waivenlte. 
• ·u ..... , kndUI xx. ..... ~ 
Charles J. Ran (A. ....... ~ ~.lhif 
Cllronlcle: Events 1,._1988, coapUed by 
Charles J. Hall - GreeaWOQd Press). Claro- . 
noloalckým systémom kniha zaebytéva zá. 
vdné udalosti od 1910 do 1988, .Uta narode
nia a smttl hudobnikov, d61etité bloarafteW 
údaje, debuty, hadobaé novlaky, oi'JIIllllzá. 
clu novýeh hadobnýell zarladeai, kolektfYOY, 
nové publikácie a pod. 
e Na poslednom 7Jazde ZvlzÚ blllllankýeb 
skladaterev bol za predsedu zvolený Para
kiev CbacWjev. V ZID)'Sie udverov tohto rJaz
du jeho členmi prestali byt muzlkolóaovla 
a hudobni kritici. 
e Francúuka akadémia mdl.ovýcll zúna-

, mov po prvý raz udelila Ceau Herberta von 
KarajaaL J~ pným laurdtom sa stal .....,._ 
tonlsta José vaa Dam. 
e Pri vysokej hudobnej lkole v Ubeclut ba
de zrladeaý Inltltút J. Bralllllsa. Jeltoúldad 
bude tvoriť bohatý arehiv, ktorý v priebehu 
tridsiatych rokov zbierali Renata a Kurt 
Hofmanovcl a odovzdali bo ako dar tomuto 
novovznlkajúcema vedeekéaa pracovlskll. . 
e V archive New-yorskej llllaanaonlekej 
spoWnostl boli objaveaé ordtestrálne mate
rWy, podľa ktorých sa llrala svetcM plftlié. 
ra Dvotálwvej IX. syafónle Z nov6o iveta. 
V orellestráláyeh partoch je nd poziiÚIOk, 
ktoré pod.Mt~ú od dlrlaenta Antona Seld
IL Objav materiálov prlúleti dlrlaentovl 
a muzlkolcSaovl Krlstlanovl Rudolfovi Rlde
llmu, ktorý pripravuje now redakciu ·~·o 
partitúry vo Y)'davaterstve Breltlopf a Hlrtel 

· vo Wlesbadeae. 
e Po lestdeslatlch rokoch Po prvý raz za
mela v Tel Avive hudba Rlebanla SO,.ussa, 
vočl-ktoN,I za~ala tidcmU obec bojkot kon
cm• tridsiatych rokov. Prvým dielom, ktoré 
pre Izraelskú hudobná veN,Iaosf priaamitl
lo dielo R. Straussa, bola skladba Metamo ... 
fózy. ' 
e Novým p'redsedom Nov~ 8acltoveJ spo
ločaostl sa stal dlrlaeat Heba•t IUIIIq.. Je
IJo ústupcomje muzlkolóa Martin Petzold. 
• Na festivale Dal novej hudby v llaluaoverl 
(fqe Neuer Musik HIUIIIOYel') bade dsla
hou Ladislava Knpkovlča zalet aj slovensU 
súčasú hudba. Moyzesovo lmu1eto uvedie 
31. janúra diela A. Moyzesa, l. ZeUeaka, J. 
Benda, L Szeahyove.J. 

-

Vo vyše storočnej histórii budapeštianskej 
Státne.i opery sa Ol'fenbachova fantastická 
opera objavila práve pred deväťdes iatimi rok
mi , hoci jej uvedenie- neuskutočnené- tu za 
svojho pôsobenia pripravil Gustav Mahler už 
o niekoľko sezón skôr. Počas tohto obdobia 
zažilo dielo celkove sedem rôznych naštudo
vaní a takmer štyristo repríz . Sám sa dobre 
pamätám, akou veľkou udalosťou bola insce
nácia v januári 1949, keď na čele predstave nia 
stál O tto Klempere r . Jeho zásluhou sa urobil 
definitívny poriadok v stále sa meniacom po
radí jednotlivých scén a v zmysle pôvodnej 
dramatickej koncepcie Barbiera a Carrého, 
rozprávanie Hoffmanna končí benátskou scé
nou. 

Aj táto nová inscenácia, pod ktorú sa pod
písal pracovný t ím v zložení - dirigent Géza 
Oberfrank, režisér Miklós ,Gábor Kerényi, 
scénograf Péter Makal, kostymérka Marta 
Jánoskútlová," zbormajster Miklós Szalay 
a choreograf Péter László, sa pridržiava te jto 
koncepcie. Je naštudovaná v o rigináli 
a v kompletnej alternácii. 

Táto ,.klasická" koncepcia deja umožnila 
režisérovi- novému členovi súboru- dosiah
nuť výborné rytmické striedanie veľkých ma
sových scén a jednotlivých lyrických epizód. 
Popri veľkolepej efektnosti režisér aj v zboro
vých scénach citlivo pracuje s jednotlivými 

postavami, čim sa mu darí plasticky vyprofi
lovať celú plejádu postáv tohto turbulentného 
deja. Jeho zámer plne podporili krásne , 
e fektné a výstižné kostýmy, ako aj vtipná, 
moderná javisková technika na impozantnej 
a účelnej scéne. 

Vydarená bola nielen vizuálna, ale aj audi
tívna zložka predstavenia. Dirigent- namies
to vycizelovaných detailov podčiarkol v or
chestri napätie, gradáciu a strhujúci rytmus . 
Hoffmannove fantastické lásky - Olympia 
Anny Pántlovej, Antonia Zsuzsamiy Csonka· 
ovej, Giulietta Erszébet Pelleovej - boli typo
ve a hlasove prieme rne stvá{nené . Najvernej
šie , s, vrúcnou lyrikou vykreslila svoju · 
Antoniu. Z. Csonkaová. Najväčší pôžitok 
pripravil však Tamás Daróczy. J eho spevácky 
a herecky mnohotvárne a strhujúco tlmočený 
Hoffmann bol ozajstným zlatým klincom ve
čera. 

Na záver ~alú poznámku: je vyslove ným 
anachronizmom, že taká prepychová a výbor
ná· inscenácia sa zrodila práve v žalostnom 
hospodárskom období a-v období interregna 
panujúceho niekoľko mesiacov vo vedení 
Státnej opery. Medzičasom ale došla správa , 
že ministerstvo potvrdilo že la nie osadenstva 
a za nového riaditeľa vymenovalo čle ha súbo-
ru - Endr.e Útóa. · 

JOZEF VARGA 

Medenskí symfonici v Búdapešti 
Jedným z vrcholov budapeštianskeho je

senného hudobného života bolo vystúpenie 
o rchestra Viedenských symfonikov s dirigen
tom Goergesom Pretreom. Tento o rchester 
je vlastne hlavným symfonickým orchestrom 
v koncertnom živote rakú~keho hlavné ho 
mesta, nakoľko Viedenskí filharmonici účin
kujú ročne iba v rámci niekoľkých nedeľných 
matiné. Pri príležitosti osláv 90. výročia svoj 
ho založenia uskutočnil orchester na záver ju-...
bilejných podujatí sériu vystúpení aj vo vý
chodných metropolách Európy. Poslednou 
zastávkou tohto zájazdového putovania bolo 
vystúpenie v Budapešti. Škoda, že sa ňou ne
stala práve Bi"atislava. 

Program s typickou viede nskou atmosfé
rou a kolo ritom tvorila Suita z opery Gavalier 
s ružou od Richarda Straussa a l . symfónia 

T itan Gustava Mahlera . Vystúpenie symfoni
kov bolo skutočne výnimočným zážitkom. 
Zvuková krása, ušľachtilosť. transparentnosť_ 
a samozrejmá perfektnosť orchestrálne j hry, 
v dokonalej symbióze s viedenským šarmom 
a vtipom, boli'hlavné atri j)úty ich strhujúcej 
interpretácie . v ktorej priam sólistické výko
ny jednotlivých hráčov iba umocnili ideálnu 
zvukovú homogenitu telesa. 

Georges Pretre (1924) je známy predovšet
kým ako plnokrvný operný dirigent. ,!<torý 
spolupracoval s celou plejádou svetových 
spevákov. Na tomto koncerte potvrdil aj svo
je vynikajúce kvality symfonického dirigenta. 
u ktorého rozumová a citová zložka tvorili 
optimálnu rovnováhu. 

JOZEF VARGA 

• 
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V úvode vás prosíme o krátky životopis. 
- V umeleckom svete asi nie som prfliš známy. i keď v tejto 

oblasti robím takmer tridsať rokov. Moja školská mladosť sa 
končila v búrlivých rokoch 1949 v kraji južných Ciech a napriek 
vysneným predstavám o živo tnej profesii som začínal na vojen
skej hudobnej škole a neskôr na vysokej vojenskej škole . V rp
ku 1956 som svoju vojenskú kariéru zakončil a orientoval som 
sa na prácu v kultúre - najskôr v Žiline a od toku 1959 v Ban
skej Bystrici. Tým smerom sa uber-alo aj moje' vysokoškolské 
štúdium a žiaľ ne ukončené štúdium .klavíra u profesorky žilin
ského Konzervatória pani Arvayovej . Tak ako veľa ľudí. som' 
si ponechal svoj názor na vstup sovietskych vojsk do Ceskoslo
venska v roku 1968, čo ma zavialo do Parku kultúry a oddychu 
v Banskej Bystri\i. Vždy som mal však blízko k hudbe, a tak 
som kQJlcipoval programový profil PKO. Orientoval som sa 
pr,edovšetkým na hudobný život v Banske j Bystrici; inicioval 
som oblasť koncertne j činnost i a z toho titulu som stál v blízkos
ti divadla, takže vlastne s divadelnou garnitúrou najmä staršou 
sa poznáme vzájomne veľmi dobre, známe mi boli aj technické 
a ekonomické problémy divadla. Na základe toho ma oslóvila 
skupina ľudí, na čele s umeleckým šéfom opery pánom Babja
kom, aby som tam išiel pracovať ako riaditeľ. Priznám sa. že 
spočiatku som nemal vefkú odvahu, lebo táto práca je spoje ná 
s ťažko zvládnuteľným množstvom povinností a problémov, na
vyše na konkurz boli prihläsené také osobnosti, ako pán Reval
lo či Adamovič, takže som v úspech ani nedúfa l. Pochopiteľne, 
úcta k divadlu a k tejto práci je u mňa taká veľká, že konkurz 
som bral s najväčšou zodpovednosťou ; prišiel som s námetmi , 
ako divadlo smerovať dramaturgicky, personálne. finančne 
a ekonomicky ... napokon sa konkurzná komisia rozhodla 
v môj prospech. 

Akú lfnlu ďal§leho smerovania divadla ste sl vytýčili v spome-
nutých oblastiach? · 

V oblasti umeleckého smerovania vychádzam z prcsvcdče-

ROZHOVOR 

na rad všetko ostatné - administratíva , technika atď. Navrhol 
som teda znížiť počet ad.ministratívnych pracovníkov, aby sme 
takto získané mzdové fondy mohli využiť výlučne pre umelecké 
telesá. Po druhé sme si ujasnili pravidlá pre rozdeľovanie ostat
ných pohyblivých zložiek odmeňovania. Tým sa nám jednak 
podar~lo zvýšiť priemerný príjem umeleckých pracovníkov, na 
druheJ strane sme stimulovali hráčov - individuálna výška platu 
sa pohybuje každý mesiac podľa dosiahnutého výkonu . Okrem 
zlepšenia . platových podmienok sme hráčom poskytli lepšie 
ubytovame- i keď musím priznať, že ešte ani teraz nespfňa na
še pr~dstavy .-a nie bezvýznamná je aj tá skutočnosť, že sme 
sa on entovah na konkrétnych ľudí, a to i-mirno hraníc Sloven
ska i Ceskoslovenska. 

Uvažujete využiť aj potenciál, ktorý je skrytý v radoch súčas
ných poslucháčov konzervatórH? Napriklad akousi formou pod
nikového §tipendia? 

- Uv~~ovai~ sme už aj o tom. Skôr si však myslím, že by bol 
vhodneJŠI vzmk konzervatória v Banskej Bystrici - sú k tomu 
vytvorené všetky podmienky, bytové, priestorové , z MK a MS 
máme potre bné prísľuby, treba už iba niekoho, kto by celú vec 
zrealizovál. Zatiaľ sa nám zdá perspektívne kvalitných ľudí zís
kavať pre súbor zo zahraničia. Tak sa zároveň vyselektujú ob
jektívne kvality mnohých hráčov z radu služobne starších člen
nov o rchestra , ktorí pomaly nebudú spfňať podmienky. z toho 
dôvodu som navrhol, aby sme každý rok robili prehrávky , kto
ré budú mať pri nevyhovujúcej kvalite dopad na ďalšie zarade
nie hráča. K takýmto opatreniam sme už napokon v nie ktorých 
prt padoch museli pristúpiť . 

A čo ďal§ie zložky, zbor ... 
- Tu sme sa zamerali na stredoškolákov a vysokoškolá kov, 

medzi ktorými je v súčasnosti vera nezamestnaných . Na kon
ku.~z ~a nám p~ihlásiio !3 záujemcov, z ktorých sme mnohých 
pnJah a ukazuJe sa , že 1ch práca v súbore je veľmi perspektív
na . Pochopiteľne . pripravili sme pre nich pravidelní• a povinní• 

"Neočakávam tragédiu"· . 
nia, že súbor si musí i naďalej zachovať tvár op~.:ry . Z toho dô
vodu. som venoval veľkú pozornosť dramaturgickému plánu, 
napnek tomu, že na tento rok som ho už nemohol podstatne jšie 
ovplyvniť . Bolo mi celkom jasné, že divadlo nemôže nerešpek
tovať spoločenské zmeny, ku ktorým došlo. Ak sa predtým dra
maturgia koncipovala aj na základe rôznych politicko-kutlúr
nych ukazovateľov, tak dnes musí plniť dve hlavné úlohy - zís
kať návštevníka ' a ponúknuť mu taký umelecký zážitok , ktorý 
ho plne uspokoF a po druhé musí ďaleko výraznejšie akcepto
vať či rešpektovať danosti súboru. 'fo zname ná , že súbor môže 
hral' iba to , na čo má technické p odmienky. Ak máme nevybu
dovaný zbor, orcherster, alebo iné zložky, nepovažujem za 
vhodné a správne zaraďovať také tituly, na ktoré súbor nestačí. 
V tom vid ím zákiadqú zmenu opro ti minulosti. Dnes už je pasé 
predávať vstupenky cez odbory, na školách , prípadne v armá
de. 

Dramaturgický plán te~a musí byť omnoho pestrejší. Mys
lím si. že divadlo je schopné niektoré tituly robiť aj koncertant
ným spôsobom. V decembri napríklad pripravuj~.:me Egriho 
omšu, realizovať ju budeme v novom prostredí - kostole. Nový 
bude teda i divák'poslucháč. celkom nové podmienky bude 
mať orchester, ktorý musí vyjsť z .. jamy". Strata anonymity 
znamená pre každého hráča a člena zboru zvýšenú zodpoved
nosť . Zameranie sa na takéto podujatia by napokon zmenilo 
i náš pohľad na zájazdovú činnosť. 

Môžete byť konkrétny? 
.- Na rozdie l od minulosti si chceme vytipovať tri-štyri stále 

mtcsta, kde by sme koncentrovali pedagogickú, propagačnú 
a pochopiteľne umeleckú činnosť. Predpokladom je vhodné 
tc~hnické vybavenie, le6o podľa doterajších skúsenost í každý 
záJazd v zlých podmienkach sa nepriaznivo odrazil na znížení 
úrovne súboru v ďa lších reprízach. 

Spomínali ste spestrenie dramaturgie. Čo okrem uvedenej 
koncertnej prezentácie by malo byť jej súčasťou? 

- Súbor sa bude vždy orientovať minimálne na dve operné 
diela. ktoré - ako som už uviedol - budú vychádzať z momen
tálnych možnost í. Co je .nám platné. keď vymyslíme obrovské 
tituly a už a priori vie me. že zostanú na úrovni Banskej Bystri-
ce? • 

Nepriamo ste sa dotkli akútneho problému tzv. vidieckych di
vadiel. Je známe, že podmienky v menších mestách nie sú zďa
leka také priaznivé ako v centre. Ako vidíte budúcnosť divadla 
v tomto smere? 

- Viete. mne sa príliš nepáči termín vidiecke divadlo. Nie
kedy sa mi totiž zdá, že sa prenáša na chara kte r toho-kto rého 
súboru.' čo určite nic je preň prospešné. Skôr si myslím, že di
vadlo 1 na strednom Slovensku by malo vždy splňať a tribúty 
dobrého di\ladi<J. Táto myšlienka je vlastne naším základtiým 
zámerom a už sme v tomto smere urobili konkrétne krol<y. 
~rvým opatrením bolo d,1pine nie jednotlivých umeleckých zlo
Žiek. V septe mbri sme doplnili orchester o 12 hráčov. čím sme 
zároveň odbúrali problém výpomocí. 

Tak často kritizoyaných .. . 
- Is.te. A pr.áv?m. Hráč . ktorý príde vypomáhať napríklad 

z Bratislavy. me Je dostatočne .. rozohriaty" a nepodá ta ký vý
kon. aký by sme od ne ho očakávali . l-/avyše, táto prax stálych 
č lenov súboru značne demoralizova la : ak prišiel hráč z Brati
slavy vlastným autom. dostal vrátane cestovného povedzme 
1500 korún. zatiaľ čo domáci hral za dve stovky. 

Hovoríte 12 orchestrálnych hráčov. Môžete mi prezradiť, kde 
ste ich zohnali? Lebo podľa informácii vášho predchodcu stabi
lizovanie orchestra -o ostatných zložkách ani nehovorí 'll -jed
noducho nebolo možné. 

- V ~rvom rade bolo treba pripraviť dobré platové podmie n
ky_- tq Je základný predpoklad získania dobrého hráča. Už na 
v uvode spomínanom konkurze som zdôraznil . že divadlo musí 
byť v prvom rade silné ako umelecké teleso . Až potom príde 

fo rmu .. doškofo~anta .. pod ved~.:ním vokálneho pedagóga. Po
stu'pne sa tak budeme môcť rozlúčiť s tými členmi zboru, ktorí 
už prekročili pe nzijnú vekovú hranicu. Podobne sme doplnili 
balet, kde máme dnes 12 tanečníkov a dvoch sólistov (pred pol 
rokom to boli asi piati) . Aj tu mnohí neboli profesionálnymi 
tanečn íkmi , prišli z rôznych súborov, napriek tomu sa mi zdá, 
že niektorí ·majú väčšie predpoklady ako ich kolegovia-profe
sionáli po niekoľkoročnej praxi . 

Napokon sa nám podariió získať aj niekoľkých sólistov·: 
dvoch barytonistov , dve sopranistky, na konkurz príde jeden 
tenorista zo zahraničia , p~rspektívnc chceme do predstavení 
zapájať i najtalentovanejšf~h' žiakov konzervatórií. 

A čo dirigenti? • . 
. - To je tiež vážny problém. Tzv. veľké dirigentské osobnos
ti. ktoré v Banskej Bystrici pôsobili, napriek nespornému vkla
du nepriniesli očakávaný efe kt . Dnes je šéfdirigentom pán Šte
fánek , dostatočne talentovaný ' vyžadujúci umeleckú disciplí
nu . Obsadenie druhého dirigenta je zatiaľ v štádiu jednania . 
Musím však podotknúť, že podľa mojej predstavy v úlohe diri
genta, režiséra či dramaturga by nemal byť jeden človek pri sú
bore viac než päť rokov, lebo rukopis i dobrého umelca sa za 
10-15 rokov vypíše . 

Ako chcete túto háklivú a do značnej miery aj etickú otázku 
_ odchodu zo súboru rle§lť so sólistami? 

- Je to problém veľmi zá~žný a je, bohužiaľ, do veľkej mie
ry determinovaný možnosťami divadla . Napriek tomu sme sa 
zhodli , že j eho riešenie je alfou a omegou ďalšieho napredova
nia súboru. V našich podmienkach viqíme takéto východisko : 
do dramaturgického plánu zakomponovať niekoľko podujat í, 
kde by sa našlo miesto pre tých sólistov, ktorí už nespfňajú pod
mienky kladené na vystupovanie na javisku, !jiebo ich register 
je taký úzky , že sú obsadzovaní iba do určitých úloh. Boli by 
to n.etradičné v~chovné koncerty pre deti , napríklad prerozprá
vamc príbehu Cert a káča s hudobnými ukážkami, pochopiteľ
ne v divadelnom prostredí a po<;! . 

Máme za sebou predbežné rozhovory s riaditeľmi niektorých 
škôl a závodov, kto ré by mali byť našimi sponzormi. Nie však 
v tradičnom zmysle slova, teda sponzormi finančnými , ale hlav
ne v zmyslé koordinovania ponuky a dopytu . Chceme konštitu
ovať pri divadle radu riaditeľov, ktorá by sa stretávala pri rôz
nych spoločenských i pracovných príležitostiach. Kontinuitu 
medzi riaditeľom a pracovníkmi by zachovali delegovaní pra
covníci tej-ktorej inštitúcie, ktorí by ma li chuť a cítili potrebu 
v danej oblasti spolupracovať a sprostredkovávať vzťah medzi 
pracovníkmi (študentmi) a divadlom. Ďalšie štádium spoluprá
ce je priame zabezpečovanie rôznych podujatí v partnerských 
strediskách našimi umelcami . Týmto spôsobom by sme zabez-

, pcčili vyťaženie i tých pracovníkov. kto rí - ako som l\Ž vyššie 
uviedol - by si svoj úväzok ináč plniť nemohli. Od prvého janu
ára by mala začať v Malej dvorane nášho Národného domu pô
sobiť Umelecká beseda, ktorá by bola ďalším možným pôsobis
kom týchto umelcov. 

. Hovoríme o spevákoch, ktorí z dôvodu opotrebovanosti hlasu 
čl na základe iných skutočností nepodávajú výkon, použiteľný 
na scéne, t. j. profesionálny výkon. Domnievate sa, že na kon
certy pre deti, ktoré majú výsostne výchovný charakter, už ta
kéto výkony stačia? 

- U sólistov opery. kto rých mám v tom smere na mysli . ne
sporne sú veľmi dobré predpoklady pre túto umeleckú a vý
chovnú prácu, ale i pre profesionálnu koncertnú činnosi . 

V jednom z predošlých čfsel ná§ho časopisu sme informovali 
o založeni Klubu priateFov opery pri va§om súbore a o pomerne 
veľkorysom ridenf vzťahu k divákovi. Čo si od týchto aktivít 
sľubujete? ' 
. - Prácu s divákom - okre m zvýšenia umeleckej úrovne sme 
povýšili na základnú tende nciu smerovania súboru . Chcem si 
vytvoriť stabilný okruh návštevníkov. V tomto zmysle nepova-
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žujem za ideálny stav plné d ivadlo za každú cenu , ale vybudo
vanie stáleho okruhu návštevníkov, aj keď ich bude iba sto, 
a na tomto s tavať ďalšiu prácu. Náš prístup k tomuto problému 
s~e do zákl.a~u zmel)ili aj v oblasti organizačného zabezpcče
ma. DoteraJŠie obchodno-prevádzkové oddelenie sme zmenili 
na kultúrno-výchovné , čím sa podstatne zmenila i pracovná ná
plň jeho pracovníkov. Okrem výchovného aspektu kladieme 
značný dôraz na propagáciu v tom najširšom zmysle slova, po
stupne chceme dokonca prej sť k vlastnej agcntážnc[ činnosti. 

Takže v súčasnosti už možno hovoriť q stabilizovanom súbo· 
re? · · ~ · 

- Ja problé m takto nechápem. Súbor'~c zatiaľ doplnili- až 
na malé výnimky - čo do počtu . Samo(flé stabilizovanie chá
pem ako nepretržité kvalitatívne zvyšov~nie úrovne , i cestou 
výme ny v danom momente naj slabších členov súboru za schop-
nejších. ' 

Mám pocit, že plány, ktoré s divadlom máte, si vyžiadajú zvý-· 
§ené finančné prostriedky. Z hfadis~a §tátnej finančnej politiky 
sme vUk svedkami skôr opalpých tendencií - znižovania dotá
cií. Aké skúsenosti máte v to.to smeŕe 't)'? 

- Je to neuveriteľné - a ostatní kolcgQ'~a ma za nasledujúce 
slová asi príliš nepochvália , ale skutočr'u~ nemám jediný dôvod 
sťažovať sa na ministerstvo kuitury.,Co s9m doteraz pot reboval 
pre divadlo , všetko som dostal. Napríkl~ na rekonštrukciu di
vadla vo Zvolene. Rekonštrukcia našcj:· činohcrncj scény z fi
nančných dôvodov už štyri roky stála , behom mesiaca sa nám 
podarilo urobiť všetky prípravné práce a za priaznivej situácie 
hy malo byť divadlo d~ roku 1993 postavené . Vysokú sumu pe
tiazí som dostal i na úpravu naši.ch priesto rov - šatní sólistov. 
sociáinych zariadení , č iastočne na obnovu technického vybave
nia . Co sa týka situácie od nového roku. možno bude značne 
zme ne ná , máme však už zaistené také zdroje , že neočakávam 
tragédiu. · Í _,. 

Ako v tomto svetle vyzerá plánovaná stavba novej budovy 
banskobystrickej opery? 

- Aj v tomto smere sme boli na ministerstve kultúry, kde 
sme predostreli - spolu s architekmi pôvpdného návrhu - myš
lie nku čiastočne zmeniť a zúsporniť projekt , hlavne zjednodu
šením niektorých neúčelných priesto rov ,a súčasne zviacnáso
bením účelovosti iných. Zatiaľ sme boli vyzvaní na vypracova
nie štúdie , ešte tento rok očakávame pokyn k vypracovaniu 
projektovej úlohy. Riešiteľom by mal byť bratislavský Projek
tový ústav. Myšlienke sú zatiaľ naklonené aj miestne o rgány 
a bola vyslovená téza , že so stavbou by sme mohli začať v roku 
1993. 

Pádom železnej opony sa otvorili- okrem spomenutého získa
vania nových členov súboru - obrovské- možnosti v§estrannej 
spolupráce so zahraničím. Aké plány m'le v tejto oblasti? 

... Zastávam názor, že divadlo nemôže byť úspešné, keď sa 
nedostane za hranice . Považujem to za jednu z jeho podmie
nok existencie. V tomto smere sme už podnikli konkrétne kro-

. ky: oslovili sme niekoľkých partnerov v Rakúsku , napríklad 
riaditeľa viedenskej Komornej opery, ď<AJ:ej vedieme rokovania 
s naším družobným divadlom vo Wittenbergu, s talianskym di
rigentom Silvestrim, ktorý u nás hosťoval , má me predbežne 
dohovorenú našu účasť na festivale v Perugii - s koncertným 
programom. Určité cesty sa ukazujú i do Holandska a do zalo
ženia samostatnej umeleckej agentúry sme nadviazali spolu
prácu s riaditeľom Slovkoncertu. 

Za rovnako dôležitú však považujeme aj spoluprácu s našimi 
divadi!lmi - rokovali sme o hosťovaní pražského Národného di
vadia u nás, o našom j anuárovom hosťovaní v Karlínskom hu
dobnom divadle. Aspoň raz ročne by sme chceli vystúpiť na 
niekto rej významnej scéne alebo podujatí, či už v Cechách ale
bo na Slovensku. 
Pochopiteľne. čo sa týka rozvíjania ·kontaktov. za rovnako 

dôležité považujeme hosťovanie umelcov, a to nielen sólistov , 
ale i dirige ntov, režisérov, scénických "Jý'lvarníkov a pod . Táto 
požiadavka - najmä čo sa týka sólistov '- vyplýva i z toho, že 
tých niekoľko titulov, kto ré máme v reper toári , sa rýchlo obo
hrá. a tak na štvrtom-piatom predstavení už treba divákom po
núknuť niečo nové , atraktívne. S tým súvisí i zamýšľaná vlastná 
koncertná činnosť, čím by sme divákom ponúkli vystúpenia po
zvaných vokálnych sólistov našich i zahrlmičných . a tak oboha
tili sezónny repertoár. Naopak - hosťovanie chceme umožniť 
aj našim najlepším sólistom. k čomu v súčasnosti pripravujeme 
propagačné videoklipy a bulletiny. čo t· konečnom dôsledku 
znovu vedie k zvyšovaniu úrovne súbďtu. 
Ďakujem za rozhovor. · 

Otázky .lttádol: JURAJ DÓSA 

.· 



(to ŠTÚDIE 

EDGARD VARESE- ŽIVOT, DIELO A NÁZORY 
VLADIMÍR GODÁR 

.,sdtum nlmll'lllll est, astrum un um wsten nllques 011111lbus superlus. Hoc est astrum apolyptlcum, 
secundum astrum est ascendentls. Tertlum est elementorum, quorum su nt quatuor. Ita astra sex con· 
stltuuntur. Praeter llaec adbuc allud est astrum, lmaglnatlo, quae not11111 astrum et not11m coelum 
glplt." 

.,Je jedna hviezda , vyššia ako všetky ostat
né. Je to hviezda apokalypsy. Druhá hviezda 
je tá, čo stúpa . Tretia je .hviezda prvkov, kto
rých je štvoro, takže sa konštituuje šesť 
hviezd. Okrem nich je ešte ďalšia hviezda. 
imaginácia, ktorá plodí novú hviezdu i nové 
nebesá." Táto "pýtická myšlienka Paracelsa, 
ktorú si Edgard Varese vybral ako motto svo
jej kompozície Arcana, naznačuje šírku sme
rovaní a zámerov, na ktorých nekompromis
nú realizáciu sa tento neobyčajný hudobný 
zjav podujal. Jeho osobnosť v priebehu času 
vzbudzovala najrôznorodejšie reakcie. Naj 
častejšie býval označovaný za proroka , vizio
nára; Stravinskij ho nazval .. Brancussim hud
by," Jarocinski "Jánom Krstiteľom novej 
hudby" , ba ešte ako začínajúci skladateľ sa 
~tal živým modelom pre Rollandovho Jána 
Krl§tofa. Napriek všetkému však celoživotné 
úielo Edgarda Varesea - od smrti ktorého ne
dávno uplynulo 25 rokov - ostávalo počas 
väčšiny jeho života nevyslyšané a až posledné 
roky života mu priniesli zadosťučinenie v po
dobe širokej akceptácie životaschopnosti 
ideí. ktoré jeho tvorba v sebe skrýva. 

Edgard Varese sa narodil22. 12. 1883 v Pa
ríži . Dátum narodenia nám ukazuje, že bol 
o 21 rokov mladší od C. Debussyho. o 19 ro
kov mladší od R . Straussa, o 9 od A. Schôn
berga a Ch. Ivesa, o 2 od B. Bartóka, o rok 
od l. Stravinského a len o pár týždňov l)}ladší 
od A. Weberna. Ostatní protagonisti fiudby 
20. storočia boli jeho mladšími kolegami. 

Prvé roky svojho života prežil v Paríži a vo 
Vi !lars. Keď mal 9 rokov , celá rodina sa pre
sťahoval a do talianskeho Turína. kde sa Ed
gar~ pod tlakom požiadaviek svojho otca za
čal venovať štúdiu .matematiky a inžinierstva 
na tamojšej polytechnike . Kompozično-hu
dobné záujmy však prejavoval už vo veľmi 
mladom veku, čoho dôkazom je aj skompo
novanie dnes strateného op~rného diela Mar· 
tln Pas na námet J . Verne a. ktoré vytvoril ako 
dvanásťročný (1895). V roku 1900 sa tu zo- · 
znám il s miestnym operným dirigentom. Gio
vannim Bolzanim, ktorý ho zasvätil do začiat
kov skutočného kompozičného umenia a ne
chával ho v opernom orchestri hrať part bi
cích nástrojov. V tomto období sa zároveň po 
prvýkr[lt zhostil úlohy dirigenta pri záskoku 
za svojho učiteľa. Po smrti matky sa mladý 
Edgard vzbúril proti otcovským zámerom 
v otázkach vlastnej životnej cesty. rozhodol 
sa zanechať štúdium polytechniky a plne sa 
venovať hudbe . Sám sa ako devätnásťročný 
vrátil do Paríža, kde sa spočiatku živil opiso
vaním nôt. V roku .1904 sa zapísal na parížsku 
Scholu Cantorum, kde sa stal žiakom A. 
Roussela (skladba, kontrapunkt , fúga), Bor
desa (predklasicistická hudba) a V . ďlndyho 
(dirigovanie). Akademické prostredie tejto 
"inštitúcie ho však sk oto priviedlo k rozhodnu
tiu zanechať aj toto štúdium a v roku 1905 
vstúpil na parížske konzervatórium, kde štu
doval kompozíciu u Ch. Widora. Zároveň za
čal pôsobiť aj ako zborový dirigent, keď v ro
ku 1906 založil Chouer de I'Unlversité Populal
re, s ktorým sa venoval uvádzaniu predklasi
cistickej hudby. Počas týchto parížskych ro
kov vznikli aj viaceré skla'dby mladého autora 
(Apothéose de ľocéan, 3 pikes ďorchestre, 
Chanson des jeunes hommes, Colloque au bo· 
ard de la fontai11e, Dans le parc, Poeme dés 
brumes, Prélude a la fin ďun jour, Souvenlr, 
Rhapsodle romane), ktoré však nepoznáme, 
pretože ich buď sám zničil alebo ich spolu 
s jeho neskoršími kompozíciami pohltil po
žiar prvej svetovej vojny. Jediná zachovaná 
kompozícia , pieseň Un grand sommell na slo
vá P. Verlaina , prezrádza nepochybný vplyv 
lyriky vtedajšieho. najprogresívnejšieho pa
rížskeho autora. C. Debussyho. 

V roku 1907 sa Varese rozhodol presťaho
vať sa do Berlína. ďalšej významnej metropo
ly novej hudby tejto doby. Tu sa zoznámil 
s R. Straussom a F. Busonim, založil Sym· 
phonischer Chor ( 1909) a napísal ďalšiu sériu 
dnes neznámych skladieb (orchestrálne 
skladby Bourgogne - 1908, Gargantua - 1909; 
Mehr Licht - 1911, ktorú prepracoval pravde
podobne pod názvom Les cycles du nord -
1912). Po celú dobu berlínskeho pobytu pra
coval zároveň na opernom diele Oedipus und 
die Sphynx na libreto H . von Hofmannsthala. 
V Berílne zažil aj prvé ve rejné predvedenie 

fParacelsus) 

vlastnej orchestrá lnej skladby , keď J. Stran
sky na odporúčanie R. Straussa uviedol v ro- . 
ku 1910 jeho symfonickú kompozíciu Bour· 
gogne. Rozhodujúci vplyv však malo obozná
menie sa s myšlienkami F . Busoniho o tvára
júcimi nedozerné horizonty pred hudobným 
médiom. 

V roku 19 13 sa Van!se vrátil do Paríža, kde 
pokračova l v započatej dráhe. Zažil vtedy aj 
svoj prvý veľký dirigentský úspech, keď 4. l. 
1914 s orchestrom Ceskej filharmónie uviedol 
v Prahe premiéru suity z Debussyho Martýria 
sv. Sebastiána. Zároveň sa zoznámil s po
prednými osobnosťami predvojnovej paríž
skej avantgardy (Appolinaire, Satie, Coc
teau), začal spolupracovať s inžinierom 
R. Bertrandom na vynáleze nového hudob
ného nástroja (tzv. dynaphone). 

Po vypuknutí vojny, v ktorej boli zničené 
všetky jeho dovtedajšie diela pri požiari 
v Berlíne (okrem Bourgogne, ktorú zničil sám 
až v roku 1962 v New Yorku) , po kratšej služ
be y armáde pristáva 18. 12. 1917 v New Yor
ku, ktorý sa mu stal celoživotným druhým do
movom . Aj tu sa zapísal spočiatku predovšet
kým ako dirigent vďaka triumfálnemu u vede· 
niu monumentálneho Berliozovho Requiem 
(1917). Stal sa jedným z významných organi
zátorov hudobného života Spojených štátov 
amerických. V roku 1919 založil v New Yor
ku New Symphony Orchestra, s ktorým sa ve
noval uvádzaniu orchestrálnych diel vtedajšej 
avantgardy (Debussy, Bartók, Casella), táto 
snaha však veľmi rýchlo stroskotala. Výsled
kom ďalších jeho organizačných aktivít bolo 
založenie spoločnosti International Compo· 
ser's Gulld(spolu s C . Salzedom)1 ktorá bola 
činná šesť rokov (31. 5. 1921-1927); tu pôsobil 
ako predseda. Cinnosti tohto spolku Spojené 
štáty vďačia za väčšinu premiér súdobých 
kompozícií európskych aj amerických auto
rov (Bartók. Berg, Casella, Cowell , Honeg
ger , Hindemith, Kodály, Kfenek, Malipiero . 
Miaskovskij , Milhaud. Poulenc, Ravel, Re
spighi, Rudyahr. Satie., F . Schmitt , Stravin
skij, Szymanowski, Vaughan Williams, We· 
bern) , spolok však bol zárove•' aj hlavnou 
motivačnou oporou pre tvorbu samotného 
Vareseho. Po svojej prvej americkej kompo
zícii (Amérlques pre mamutí orchester. ktoré 
ostali až do roku 1927 nepredvedené) napísal 
~ériu kompozícií pre špecifické nástrojové 
zostavy, ktoré tvoria ťažisko jeho kompozič
ného odkazu, pričom ich vznik bol priamo 
motivovaný práve činnosťou tejto organizácie 
(OtTrandes - 1921. premiéra 1922; Hyper
prism - 1922- 23, premiéra 1923; Octandre -
1923, premié ra 1924; lntégrales- 1925, pre
miéra 1925 - L. Stokowski). Zároveň v spo
lupráci s F . Busonim založil spolok lnternati· 
onale Komponisten-Gilde, ktorý úzko spolu
pracoval aj s moskovským skladaterským 
~palkom vedeným A. Louriém a Casellovým 
talianskym spolkom Corporazlone delle nuo
\'e musiche. Korunou jeho organizačných 
snáh bolo založenie Pan-American Associa· 
tion of Composers v spolupráci s Chávezom . 
lvesom, Cowellom a N. Slonimským. Táto 
činnosť vlastne Óapomohla hudobnej verej
nosti identifikovať obraz tendencií a špecifík 
Vareseho tvorby a tým aj umožnila realizáciu 
snáh o predved~nie jeho mamutích orche
strálnych kompozícií, ktoré vznikli v týchto 
rokoch. Amériques z roku 1921 predviedol 
v roku 1927 L. Stokowski a pod jeho taktov- • 
kou v tom istom roku odznela aj práve do
končená Arcana. 

V roku 1928 Varese znovu odišiel do Parí
ža, kde revidoval Amérlques pre európske 
predvedenie (1929), spolupracoval s L. The
reminom na vývoji vysníva.ného hudobného 
nástrQja, nadviazal kontakty s vtedajšou 
umeleckou avantgardou (A. Carpentier, Ar-

. taud , Desnos, Giono, Miró, Calder). ktorej 
zameranie sa podstatne líšilo od jeho paríž
skych kontaktov spred emigrácie. Zárove•' 
vyučoval kompozíciu; jeho žiakom bol aj A. 
Jolivet (1928-32) . V Paríži napísal aj kompo
zíciu lonlsatlon pre 13 hráčov na bicích ná
strojoch (1929-31) , ktorú v New Yorku pre
miérova( N. Slonimsky. Zároveň začal pro
jektovať j aviskové diela: The One-all-alone (v 
spolupráci s manželkou Luisou) a L'astrono
me (pri tvorbe ktorého sa vystrieda li Artaud. 
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Carpentier, Desnos a Giono); obe však ostali 
torzom. Nedokončená bstala aj kompozícia 
Metal pre soprán a orcheste r ( 1932) . 

Vareseho predstavy o nevyhnutnosti pre
kročenia obmedzení zvukových zdrojov do
bového inštrumentária sa neustá le stupňova
li. Po návrate do Spojených štátov začal nad
väzovať kontakty s naj rozmanitejšími inštitú
ľiami , ktoré by mu mohli pomôcť vytvoriť 
imiganárne inštrumentárium (Dell Telephone 
Co., Guggenheim Fellowship); jeho snahy 
však naďalej ostávali bez odpovedí. Ecuato· 
rial, ktorý vznikol už v New Yorku (1934), 
syntetizuje· v sebe výdobytk y parížskeho po
bytu (využíva party 2 On de~ Mane not pôvod
ne koncipované pre theremin) a je zároveň aj 
jeho poslednou významnou skladbou pred 
dlhodobým odmlčaním v sfére kompozície 
spôsobeným vnútornými aj vonkajš ími príči
nami. Mlčanie prerušila iba kompozícia 
skladby Density 21.5 pre sólovú flautu (1936) 
a torzo symfónie Espace pod titulom Etude 
pour "Espace" pre miešaný zbor, 2 klavíry 
a bicie nástroje ( 1947). V roku 1937 predná
šal na Arsuha School of Fine Arts v Santa Fé 
skladbu a inširumentáciu; nasledujúci rok 
prednášal v Los Angeles; po návrate do New 
Yorku v roku 1941 založil New Chorus pre
menovaný v roku 1943 na Greater New York 
Chorus, s ktorým sa znovu venoval oživova
niu ncštandardnej renesančnej a barokovej 
hudby. Tvorbu pre netradičné inštrumentál
ne zdroje si zatiaľ však vyskúšal iba v spolu
práci s T . Bouchardom na hudbe k f!lmu oF. 
Légerovi (1946) a k filmu o Seligmanovi 
( 1950). V prednáškovej činnosti ďalej pokra
čoval na Columbia University. 

Povojnovil aktivita novej vlny európskej 
avantgardy nemohla nechať nepovšimnuté 
ani idey a diela E. Varese_a. Už v roku 1950do
stal pozvanie na prednášky v rámci letných 
kompozičných kurzov v Darmstadte . Jeho 
meno sa práve vďaka tejto významnej inštitú
cii stávalo stále znilmejšie a renesancia jeho 
diela. ako aj ďalší vývoj elektronickej techni
ky a nové aktivity v tejto oblasti ho priviedli 
k novej tvorivej aktivite. Na objednávku vy
tvoril kompozíciu Déserts, ktorá kombinuje 
orchestrálny a štúdiovo vytvorený materiál. 
Déserts v roku l 954 v Paríži uviedol H . Scher
chen, duša európskej avantgardy. Varese pri 
jej vzniku využil aj v rokuJ 953 darovaný Am
pex tape recorder , ako aj prístroje parížskeho 
Studio d'Essai Pierrea Schaeffera. Nové zvu
kové zdroje znovu použil v kompozícii La 
procession de Verges, ktorá tvorila zvukovú 
vrstvu filmu Around and about Joan Miró 
(1955), a najmä v kompozícii La poeme élec
tronlque pre trojstopový MG-pás . ktorá 
vznikla v štúdiách firmy Philips v holandskom 
Eindhovene ( 1957) a po prvýkrát zazne la na 
o tvorení brusselskej výstavy EXPO ·ss v pa
vilóne firmy Philips. na konštrukcii ktorého 
spolupracoval L. Corbusier s l. Xenakisom . 
Triumfálny návrat .diela E . Vareseho do 
hudobného ži•ota zavŕši lo štvornásob'né uve
denie jeho Arcany L. Bernstcinom v roku 
1958 v Carnegie Hall. Počas posledných ro

-kov jeho života vznikli aj kompletné nahráv
ky jeho diela (P. Boulez. R. Craft) , revízie · 
starších diel (Arcana 1960, Ecuatorial, J961) 
zároveň dokončil aj e lektronickú zložku •é· 
serts v Columbia Princeton Electronic Music 
Center a začal komponovať Nocturnal, ktorý 

však zostal torzom dokončeným až j eho žia
kom Chou Wen-chungom. Varese zomrel 
ó. ll. 1965 v New Yorku, keď jeho dielo pri
nášalo stále nové a nové plody v tvorbe 
európskych aj amerických autorov. 

Už z povedaného je zretefné základné fá
zovanie Varcseho tvorivej cesty. Prvé tvorivé 
obdobie predstavujú skladby , ktoré napísal 
pred l . svetovou vojnou ( t~da v 20.-31. roku 
života). Napriek tomu, že išlo o pomerne roz
siahle dielo, iba na základe dobových zmie
nok a jedinej zachovanej piesne môžeme usu
dzovať, že tu prevažovalo pretavenie podne
tov vtedajších najprogresívnejších autorov , 
C. Debussyho a R. Straussa. Hoci Varese už 
v tejto dobe poznal diela o tvárajúce dvere 
hudby 20. storočia (Stravinského s~·ätenieja
ri, Schônbergových Päf orchestrálnych kusov 
op. ' 16, Debussyho Hry) , nevedno, aký odraz 
zanechali v jeho vtedajšej tvorbe (o ich prí
tomnosti by svedčili alúzie na Stravinského 
a Debussyho v neskorších Amériques). 

Americký pobyt o tvára druhú fázu Varese
ho tvorby. ohraničenú rokmi 1921-36 (ktoré 
vznikli medzi 38. a 53. rokom jeho života). 
V tejto dobe napísal svoje ťažiskové diela 
a plne sa vyhranila jeho osobnostná kompa· 
zičná koncepcia . Dve monumentálne orche
strálne kompozície Amérlques (1921) a Area
na (1927) predstavujú nielen formuláciu Va
reseho hudobného sveta , ale aj vrcholné vý
dobytky hudby 20. storočia. Ostatné kompo
zície (Offrandes, Hyperprism, Octandre, In· 

_ tégrales, lonlsatlon, Ecuatorial, Denslty 21.5) 
využívajú špecifické nástrojové zoskupenia 
realizujúce Vareseho novátorské zvukové ví
zie. Diela tohto obdobia sa stretávali s veľmi 
rozpornými (či priamo negat ívnymi) ohlasmi. 
najmä vďaka Vareseho tvrdošijnému, ba 
priam programovému antitradicionalizmu 
a antisystémovosti. Znamenajú zároveň aj 
Vareseho historický vklad do vývinu hudob
ného myslenia 20. storočia a idey a intencie , 
ktoré inkarnovali. ukázali svoju životaschop
nosť a nal iehavosť naj mii v tvorhe povoj novej 
avantga rdy, ktorä ich adoptovu!a, a tým 
z nich vytvorila trvalú zložku tradlcie novej 
hudby. 

Tretie tvorivé obdobie. oddelené dlhým 
odmlčaním , vymedzujú roky 1950-65 (začalo 
teda v 67. roku jeho života). Vareseho pri
nieslo znovu do čela hudobnej avantgardy 
a znamenalo realizáciu idef. ktoré ho po celý 
život prenasledovali. Novovzniknuté technic
ké prostriedky mu umožnili uskutočniť kom
pozičné projekty elektronickej hudby, ktoré 
či už v autonómnej (La poeme électronique) 
alebo kombinovanej podobe (Déserts) nestra
tili svoju'sviežosť a nápaditosť ani dnes, hoci 
ďalší vývoj odhalil možnosti , o ktorých Va-
rese skutočne nemohol ani snívať. · 

Vareseho dielo možno pomerne ľahko cha
rakterizovať pomocou série negácií, čo je 
spôsobené jeho vypätým , ba až programo
vým antitradicionalizmom. Jeho zrelá tvorba 
pretrháva akúkorvek väzbu na hudobnú tra
díciu, využíva dosial" nevídané inštrumentá l
ne médiá netypických zoskupení. pričom aj 
tradičné inštrumentárium využíva netradič
ný{Tli spôsobmi. Jeho formové konštrukcie sú 
osl9bodené od harmonického a tematického 
riešenia procesových reiácií. väzila tónov je 
riadená vzťahmi , ktoré nemajú ekvivalent 
v nijakom tradičnom či novovzniknutom sys
téme. pričom označenie ,.neseriálna atonali
ta", používané v súvislost i s jeho tvorbou. 
skrýva reálnu prítomnosť centralizačných , 
ako i procesovo-regulačných činiterov vo Va
reseho hudbe . Podobne aj melodická kresba 
jeho diel obchádza typy.melodík známe z his
torickej hudby a rytmická regulácia hudobné· 
ho procesu využíva vrstvenie prúdov v iracio
nálnych pomeroch. Medzi integrálne proce
sotvorné činite le Varcse zaradil aj dynamiku 
využívajúcu stupnicu intenzít . priestorovú 
koncepciu využívania zvukových zdrojov 
(kontrast efektu zvukovej blízkosti a vzdiale
nosti). Vareseho hudobná negatívna koncep
cia pôsobiaca ako distribúcia zvukovej ener
gie nesie zároveň všetky znaky uvedomenej 
a zároveň spontánnej kompozície. v ktorej 
náhoda nezohráva nij akú úlohu. 

Samotný Vcresc sa hovoriac o hudbe vedo
me vyhýbal tradičnej hudobnej terminológii 
a používal ' pojmy väčšinou prírodovednej 
proveniencie (organizovaný zvuk . zvukové 
roviny, zvukové masy. oblasti intenzívnosti, 
projekcia zvuku. akustické prostredie. kom
pozičná idea). Hoci tento jeho slovník naj
väčšmi prispel k mytologizácii scientistického 
aspektu jeho hudby. pri jeho hudbe cítime. 
že je adekvátnejší než formuly hudobnej teó
rie. Varčseho zvukovú imagináciu ťažko maž-



no popísať pomocou tradičných kategórií, 
pretože primárnosť zvukovej inšpirácie nad 
schematickým využitím historických koncep
tov patrí k hlavným znakom jeho myslenia. 
Antitradicionalizmus ho priviedol aj k para
metrickén;lU" ponímaniu kompozície , pri 
ktorej rozlišoval štyri elementy: horizontálny 
vertikálny, dynamický a tzv. projekciu zvu
ku, ktorá bola stelesnením realizácie autor
skej intencie. Stavanie štruktúrotvorného vý
znamu znenia zvuku do popredia sa v koncep
ciách avantgardy šesťdesiatych rokov preme- · 
nilo priamo na sonoristické chápanie hudby. · 
Vyhranený individualizmus a nekompromis
né sledovanie vlastnej kompozičnej idey boli 
prameňom jeho často spomínaného novátor
stva; počnúc začiatkom dvadsiatych rokov sa 
ocitol na čele vývoja hudobnej avantgardy 
a túto pozíciu si zachoval až do smrti (1965) 
hez straty vlastnej orientácie v prúde ideí. 
ktoré sa pred hudbou otvorili po druhej sve
tovej vojne. 

Ak sa chápanie hudobného vývoja v obdo; 
hí po druhej svetovej vojne polarizovalo po
mocou kategórií sformulovaných T. W. 
Adornom v jeho Filozofii novej hudby (1947), 

'v· ktorej hudobnú súčasnosť zmapoval pomo
cou opozičného protipostavenia dvoch prota
gonistov A. Schônberga a l. Stravinského 
(novátorstvo a systém versus reštaurácia mi
nulostÍ), tak v tomto rozvrstvení nebolo mies
ta pre Vareseho, pretože sám pestoval nielen 
uvedomený a fanatický antitradicionalizmus, 
ale aj antisystémovosť. Aj široký ohlas Ador
n~vých ideí spôsobil, že Vareseho kompozič
ný svet ostal chápaný ako výraz krajného hu
dobného individualizmu a až oneskorená re
nesancia jeho diela ovplyvnila vzni" nových 
hudobných koncepcií, ktoré ovládli svet hu
dobnej avantgardy šesťdesiatych rokov. Bez 

' vareseovskej injekcie by sme si ťažko vedeli 
predstaviť tvorbu l. Xenakisa, "-· Penderec
kého, ale aj harmonicko-formové myslenie 
W. Lutoslawského, dotyk s jeho dielom je 
badateľný aj v neskorých dielach l. Stravin
ského. (Akceptácia Vareseho ideí priniesla aj 
v slovenskej hudbe také zriedkavé priblíženie 
sa k čele svetového hudobného .vývoja. Jeho 
inšpirácia je prítomná v orchestrálnej a ko
mornej tvorbe šesťdevatych rokov P. Kolma
na; R. Bergera, l. Patrika, M. Bázlika, J. Ma- · 
lovca). · 

Varéseho dielo, i jeho myšlienky umožňu
jú rekonštruovať jeho umelecký svet , konti
nuitu autorských intencií a neústupnosť pri 
ich realiztícii. Svoje umelecké názory vyslo
voval sporadicky počas celého života a iste aj 
ony mu vefmi skoro priniesli aureolu nekom
promisného novátora. či zvukového inžinie
ra. Pramene mnohých jeho názorov možno 
hfadať v myšlienkach Debussyho. Satieho či 
Busoniho a Helmholtza. ale aj Stravinského. 
Obdobie formovania vlastného sveta popísal 
nasledujúco: "V dobe, keď som mal asi dvad
sať rokov, bol pre moje myslenie veľmi vý
·znamný Goethe, ako aj Hoene-Wr01ískl, dô
stojník Napoleonovej armády a zároveň fyzik 
a ntozof, ktorý stvoril vetu, ktorú som nikdy 
nezabudol: Hudba je stelesnením inteligencie, 
ktorá je v zvuku." Novosť Vareseho vízií i je
ho naturel spôsobili. že priateľov hľadal skôr 
medzi ,predstaviteľmi iných umení či vied 
(Duchamp, Picabia . Tzara. Rodin, Picasso, 
Modigliani , Appolinaire . Jacob. Cocteau, R. 
a S. Delaunayovci , Boccioni, Severini , Cor
busier) . V hudbe boli jeho 'blízkymi Debussy, 
Satie, Ravel. no podnety hľadal skôr vo 
vzdialenej minulosti: hudobným géniom pre 
neho bol Pérotin . Machaut či Schutz a voči 
bezprostrednej hudobnej minulosti , ako aj • 
okolitej súčasnosti mal veľmi rezervovaný 
vzťah. 

Najvplyvnejšie idey dvanásitónovej metó
dy vďaka svojmu antisystémovému postoju 
nikdy neprijal: "Schônbepg má nepochybne 
oveJa väčši význam (ako Stravinskij). Avšak 
zatiaľ čo Schônbergova h\ldba nepochybne za
nechá svoj vplyv na hudbe budúcnosti, nebude 
lo vďaka jeho ,systému', ktorý je pre hudbu 
tým, čím je pre maliarstvo kubizmus. Tento 
,systém' atonality jednoducho nejestvuje, je to 
klamný uzáver, pretože my cítime tonalitu, 
a preto Iba poplerame jej prítomnosť alebo 
nie." Túto myšlienku pri inej príležitosti roz
viedol: "Dvanást'tónová technika je rovnako 
významná ako kubizmus pre maliarstvo. Obe 
prichádzajú v okamihu, keď sa v oboch ume
niach pociťovala potreba silnejšej disciplíny. 
Ak aj sami nesúhlasíme so základmi novej 
Schônbergovej metódy, musíme pripustiť, že 
prináša naliehavú potrebu zdisciplinovania, 
a hudbu nl! vracia k svojmu Allereigensten, ku 
zvuku. Netreba zabudnúť, že ani kubizmus 
ani Schônbergov oslobodený systém neohrani
čili· umenie a nemohli nahradiť akademické 
pravidlá. Sú prostriedkom, nie konečným cie· 
rom ... Dobré diela nie sú výsledkom priazni
vých okolností, nových plánov či výskumu no
vého formovania, často sú vytvorené napriek 
nim." Jeho výhrady sa v neskorších rokoch 
e~te stupňujú : "Možno (v seriálnej hudbe) 
urobiť všetko. Otázka znie: Kto ju robí? Kaž· 
dý ju môže robiť ... Ak Webern alebo Schôn· 
berg niečo píšu, tak napí~u hudbu. Oni na 
rovnakej kvalitatívnej úrovni písali aj nese
riálnu hudbu. Nechcem nikoho menovať. Ako 
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výnimky jestvujú vel'ké talenty. Oni opustili 
systém, aby našli slobodu. V skutočnosti sa 
oslobodili od jedného_ systému, aby sa spojili 
s iným, ešte užším. Oni obmedzujú čl exkomu
nikujú všetkých, ktorí tento systém neuznáva

'jú ... " Výhrady zrelého Vareseho smerujú 
priamo k podstate dodekafónie , k tempero
vanému systému: "Kvety a zelenina existovali 
dávno pred botafilkou, a teraz, keď sme ustú· 
pili do oblasti čistého zvuku, musime·prestat' 
myslieť v obmedzenom priestore dvanástich 
tónov" ... "Celý dvanásťtónový prístup cítim 
ako obmedzujúci, najmä v použití temperova
nej stupnice a rigidnej výškovej organizácii. 
Re§pektujem dvanást'tónovú disciplínu, 
a tých, ktorí cítia jej potrebu. No pripomína 
mi to Beckmesserovu tabulatúru a overa plod· 
nejšie sa mi zdá použitie všetkých pr~stupných 
zvukových prameňov." 

Ešte qdmietavej'šie bolo Vareseho stanovis
ko k neoštylistickým tendenciám, ktoré tvorili 
hlavnú náplň hudobného vývoja medzi dvoma 
vojnami. Ranný výrok , že neoklasicizmus je 
,Jeden z najžalostnejších trendov našej doby 
-impotentný návrat k formulám hudby minu
losti" (1939) , neskôr takmer .doslovne zopa
koval: "hudba neoklasiclzmu je jednou z naj
sterilnejších tendencií našeJ epochy" (1965)· 
no pokúsil sa aj sformulovať vlastné chápani~ 
tradície ako takej: "Môj náhľad na oslobode
nie hudobného umenia a na právo robiť hud
bu s každým zvukom sa niekedy vysvetľuje 
ako snaha ohovárať či úplne vylúčiť veľkú 
hudbu minulosti. No práve tam sú moje kore· 
ne. Je jed~o ako originálne čl odlišne to autor 
vysvetľuje, on má len veľmi malú možnosť 
seba samého našteplť na toto staré rastlinstvo. 
To môže urobiť každý bez obvinenia, že toto 
staré rastlinstvo chce usmrtiť. Nemá na mysli 
nič iné ako získat' novú krv, Pritom nezáleží 
na tom, že niektorí ľudia spoČiatku vidia ;.ôr 
kaktus ako ružu. Mnohí stari majstri sú moji 
priatelia - všetci sú vážení kolegovia. Nie sú 
to svätci, no nik z nich nie je mŕtvy, a prav id· 
lá, ktoré si vytvorili pre seba samých, nie sú 
posvätným! a večnými zákonmi." 

Veľmi pr[kro však Yarese odsudzoval ne
rozlišovanie medzi SVOJimi intenciami 
a orientáciou talianskych futur.istov. Hoci ich 
spájal obdiv k mestskému spôsobu života 
("nemám rád dedinu ... žijem v meste a mil u· 
jem mesto ... to je moja príroda") , ako aj sna
ha o tvorbu pomocou netradičných zvuko
vých zdrojov, ktorú sám formuloval ve[ mi 
skoro ("v novom priemyselnom svete vznikli 
celé symfónie nových tónov, ktoré tvoria časť 
nášho dne~ného povedomia. Zdá sa nemožné, 
aby človek, ktorý sa zaoberá výlučne tónmi, 
nebol novými tónmi nijako zasiahnutý .•. Skla· 
datella, ktorí nemajú iba dobré fyzické uši, ale 
sú nadaní aj vnútorným sluchom, slucho.m ob· 
javnej'sily, už dávno počujú novú hudbu z tó
nov, ktoré staré nástroje nemôžu poskyt· 
nút'" ... "veľmi potrebujeme nové nástroje ... 
hudobníci túto otázku majú riešit' s najhlbšou 
vážnosťou za pomoci špeciálnych konštrukté· 
rov strojov", predsa svoje a futuristické snahy 
ostro diferencoval : "futuristi boli stúpencami 
presného rekon~truovania zvukov; ja som stú· 
pencom pretváranla zvukov na hudbu." "To, 
čo nie je syntézou vôle a inteligencie, ostáva 
neorganické. Isti skladatelia v svojich dielach 
vytvárajú iba následnostl nezvládnuteľných 
hrôzostrašných zvukových agregátov a nema· 
jú intelektuálny záujem o nič okrem zmyslové
ho efektu ... Snívam o n.ástrojoch, ktoré by 
s celou paletou nezvyčajných zvukov boli 
vhodné na kombinácie, ktoré by som im chcel 
vnútiť a ktoré by zodpovedali požiadavkám 
môjho vnútorného rytmu." 

Varese sa negatívne vymedzil aj voči dada
istickým tendenciám: "Nikdy ma nezaujímala 
deštrukcia, ale objavovanie nových význa
mov. Na rozdiel od dadaistov som nebol obra· 
zoborcom." 

Podobne neprijal ani cageovskú aleatoric
kú kompozičnú koncepciu: "Je to natoľko ná
hodné, že nevidím nijakú potrebu pre sklada· 
teľa." 

O až negativistickom·postoji možno hovo
riť pri jeho vzťahu k pedagogickým autoritám 
francúzskych učebných inštitúcií ("to neboli 
tupci, to boli generáli tupcov"), k hudobnej 
analýze ("všetky analýzy sú sterilné. Vysvet
ľovať hudbu znaiJlená rozkladať, kaličiť duch 
diela"), k samotnej muzikológii, ktorú nazval 
.. nekrofíliou pedantov", ale aj k aktuálnej 
hudobnej súčasnosti ("hudba je dnes obrov· 
ský priemysel. Keď vidím a počujem niektoré 
veci robené v mene hudby, nechcem, aby ma 
považovali za hudobníka. Lepšie je nazvat' ma 
pracovníkom intenzít, frekvencii a ryt· . 
mov."). 

Sám cítil väzbu hudby s vedllmi stredove
kého quadrívia (kam patrila aritmetika. geo
metria a astronómia) a jej väzby s tríviom 
(gramatika, rétorika. dialektika) nenávidel. 
Preto osvetľujúc kompozičný proces siahal 
k argumentom a termínom prírodných vied 
a iných umen[ obchádzajúc tradície muziko
lógie , pričom jeho argumenty obhajujú sa
motnú kompozičnú slobodu: " Impulz môže 
vzniknúť z idey, obrazu, vety, zo všetkého, čo 
môže spôsobiť otras uskutočňujúci sa akoby 
v 'emocionálnom prúde. Tento vonkaj§í ob
jekt, sústred'ujúci na seba pozornosť hudobní· 
ka, nie je však nlčim viac ako pretextoln, za • . 

nik ne a vyelimlnuje ho nakoniec dielo nadobú· 
dajúce svoju formu". Kompozičný proces má 
primárne dynamický charakter: "Hudobnú 
formu považujem za výsledok, rezultát proce· 
su a v tom pociťujem ana!ógiu k fenoménu 
kryštalizácie. Ked' sa ľudia pýtajú na moje 
umenie komponovať, odpoveď najľaMie ob· 
jasním pomocou kryštalizácie ... každé z mo· 
jich diel determinuje svoju vlastnú formu, ne
dokázal by som Ich vtisnúť do akejkoľvek his· 
torickej formy... medzi formovaním sa mo
jich skladieb a javom kryštalizácie je analó· 
gia ... Jav kryštalizácie vyjadruje lepšie, než 
by som to dokázal ja, spôsob, ako sú kreované 
moje skladby. Jestvuje istá Idea, báza istej 
vnútornej štruktúry, ktorá sa rozvíja a rozpa· 
dá na rozmanité častice či skupiny zvukov, ne
ustále meniac napätie, smer a rýchlosť, priť a· 
hovaná a odpudzovaná rôznymi silami. For· 
ma diela je produktom týchto vzájomných pô
sobení." Vl!rese pritom na ilustráciu cituje 
výrok Nathaniela Arbitera: .. Každý kryštál je 
daný dvoma charakteristikami - prostredníc
tvom vonkajšej formy a prostredníctvom ur
čitej vnútornej štruktúry. Vnútorná štruktúra 
spočíva na jednote kryštálu , ktorá predstavu
je najmenšie zoskupenie atómu vyhovujúce 
princípom a zákonitostiam substancie. Pro
jekcia tejto elementárnej jednoty do väčšieho 
priestoru určuje tvar celého kryštálu. V po
rovnaní s veľmi obmedzenou možnosťou roz
manitosti vnútornej štruktúry kryštálu sú 
však vonkajšie formy tohto kryštálu, ktoré jej 
zodpovedajú, neobmedzené. Forma kryštálu 
je skôr výsledok ako primárny atribjÍt. Ató
my Či ióny tvoriace kryštály majú vymedzenú 
veľkosť a sú priťahované alebo odpudzované 
rôznymi silami. Tvar kryštálu je výsledkom 
neustále sa meniaceho pôsobenia príťažlivých 
a odpudzujúcich síl i 'usporiadaného nahro
madenia.atómov." (Málokto si pri týchto slo
vách nespomenie na Webernove ponímanie , 
goetheovskej prarastliny). V tomto priestore 
hľadá preto skladateľ Varese svoju kompo
zičnú ideu: "Casto si vypožičiavam z vyššej 
matematiky alebo z astronómie, pretože iba 
tieto vedy podnietia moju fantáziu a poskytnú 
mi dojem pohybu a eytmu. Hudobný podnet 
nájdem skôr v pozorovani hviezd (najradšej 
teleskopom) a vo vysokej poézii istých mate· 
matických myšlienkových postupov než v su
blimovanom táraní o ľudských vášňach. 

A však ani planéty ani teoretické s~ v by v mo
jej hudbe neočakávajte. Hudba ako jedna 
z možných foriem myslenia nemôže vyjadriť 
nič 'iné ako seba samu." 

Vareseho tvorba dostávala často epiteton 
experimentálna . čomu sa márne bránil: "Sa
mozrejme, ako všetci skladatelia, ktorí chcú 
povedať čosi nové, 'experimentujem a vždy 
som experimentoval. No keď napokon prezen
tujem dielo, nie je to experiment -je to ukon· 
čený produkt. Moje experimenty putujú do 
koša ... naproti tomu publikum zaživa skúse· 
nost', odhodlajúc sa na konfrontáciu s novým 
dielom." 

Fundamentom kompozičnej práce je pre 
Vareseho zvuk podliehajúci projektívnej čin· 
nosti. Sám sa vyslovil , že "materiálom hudby . 
je zvuk" (1939), ktorý o rok neskôr pomeno
val "organizovaný z vu kf' ( 1940), pričom "môj 
postoj voči nemu je presným opakom SYlllfO· 
nického. Symfonický orchester vedie k čo naj· 
dôkladnejšiemu zmiebniu farieb. Ja smeru· 
jem k tomu, aby sl poslucháč uvedomil ex· 
trémne diferencovanie kolorlstiky a hustotu. 
Farbu používam na rozlíšenie rovín, más a zón 
zvuku a nie ako prostriedok tvorby kaleidosko
picky sa meniacich epizód". Organizácia 
horizontálneho priebehu je určená ryt111om, 
ktorý ,Je tým prvkom hudby, ktorý dielu dá
va nielen život, ale aj kompaktnost'. Je 
prvkom jeho stálosti. V mojich dielach napri· 
klad rytmus pochádza zo súčasnej premennej 
hry navzájom nezávislých prvkov, ktoré vy
stupujú v zmenách v premyslených, ale nepra
videlných časových odstupoch... Rytmus 
a forma sú pre neho (skladateľa), ako vždy, 
najväčšími problémami, a práve tieto dva 
prvky tvoria v hudbe najčastejší predmet ne· 
dorozumení." 

Organizovaný zvuk s riadenou rytmickou 
horizontálou sa men[ na vyššie celky, tzv. 
zvukové masy, či zvukové zóny. "Moja hudba 
sa zakladá na pohybe zvukových más pozba
vených vzájomných vzťahov - v tom zmysle, 
že sa pohybujú rôznymi rýchlosťami." Vo Va
reseho dielach preto "namiesto lineárneho 
kontrapunktu vystupuje pohyb plánov a zvu
kových más premenných v svojej intenzívnosti 
a hustote. V dôsledku ich zrážok vznikajú javy 
prenikania a odpudzovania. Niektoré trans· 
mutácie prebiehajú na jednom pláne. Keď ich 
prevrhneme na Iné plány, vytvára sa sluchový 
dojem prizmatlckej deformácie. Od klasické· 
ho kontrapunktu sa to odli~uje tým, že na· 
miesto nôt sa proti sebe pohybujú zorganizo
vané masy zvukov." 

Realizácia týchto kompozičných predstáv, 
vízií a ideí Vare se ho preto nevyhnutne viedla 
nielen k myšlienkam nikdy nerealizovanej1re
formy notácie na "seizmografický zápis, ver
ml podobný ranému ideografickému zápisu, 
prvotne používanému pre vokálny hlas pred 
vyvinutím llnajkovej notácle", ale at k postu
lovaniu využ[vania nových zvukových zdro
jov, čím jeho myšlienková aktivita predišla 

ll l 
realizačné možnosti o niekofko desiatok ro
kov. To všetko sa dialo v mene "oslobodenia 
hudby od temperovaného syst~mu, od hraníc 
hudobných nástrojov a od zijch návykov, kto
ré sa mylne nazývajú tradícia". Novátorská 
orientácia je symbolicky zašifrovaná aj v ti tu· 
le skladby Amérlques, ktorú sám považoval 
za svoj opus č. l , "symbolizujúcom objavy -
nové svety na zemi, na n~bi, čl v mysliach Ju
dl". Od vynájdenia nových prístrojov nahrá
dzajúcich tradičné orchestrálne hudobné ná
stroje očakával "oslobodenie od arbltrálneho 
a paralyzujúceho systému temperovaného la· 
denia; možnosť nekonečného delenia oktávy 

. a v dôsledku toho tvorbu fubovofných stup· 
nic; ľubovoľné rozširovanie registrov nahor 
a nadol; a tým nové harmonické krásno pomo
cou rozmanitých allkvot; dosiahnutie néobra
nlčeného diferencovania zvukov a fubovor
ných kombinácii; novú dynamiku ďaleko 
prekračujúcu možnosti aktuáineho orchestra; 
pochopenie významu zvukovej projekcie 
v priestore vďaka emisii zvukov z jedného ale
bo mnohých bodov sály podľa poiladaviek 
partitúry; rytmy kríilace sa bez vzájomnej sú· 
vislostl použité simultánne alebo použijúc sta· 
rý termín , v kontrapunkte"'. 

Vareseho idey, ktorých realizácia sa začala 
uskutočňovať v období nového vzostupu 
avantgardy šesťdesiatych rokov (pomocou 
nich by sme mohli postihnúť napr. dielo l. Xe
nakisa, ktorý doslovne zobral aj matematickú 
inšpiráciu) a kvôli nemožnosti realizácie kto· 
rých sa sám na dlhšiu dobu odmlčal , boli pre 
neho samozrejmé ako vzduch a voda; jeho 
presvedčenie o ich správnosti bolo neotrasi
teľné . Antipaternalizmus (či už "pátrom" bol 
'jeho vlastný otec, životný osud, dobový štýl 
či technológie kolegov) charakterizujúci Va· 
reseho postoj , označovaný často ako tvrdo
hlavosť, provokatívnosť, či excentrickosť, 

však bol pre neho 11evyhnutnosťou, pretože 
vedel, že "napriek bežnej mienke umelec nl· 
kdy nepredbleha svoju dobu, ale je jednodu
cho jediným, kto neostáva pozadu". 

EDGARD VARESE- DIELO 

Zachované sklltdby 

Un grand sommell-v, pf- text; P. Verlaine- 1906 
Arnérlques - 2 pc, 2 fi, fia. 3 ob, 2 cor i, beck, Es-cl, 

3 B-el , bel, 3 fg, 2.cfg, 8 eur, 6 tr, 3 ten tn , b tn, cb 
In , Iba, cb tba, 2 ar, 2 tp, perc (9 hráčov), archi -. 
1921 New York, Rev. 1929 Paríž l Rev. Chou 
Wen-chung· l973 

Offrandes - sopr - pc. fi . ob., B-el , fg, cor, tr, tn , 
ar, perc. archi- Chanson de la-haut (V. Huido
boro). La croix du sud (J. J. Tablada) - 1921 
New York 

Hyperprlsm- fi (pc) Es-cl, 2 tr, 3 cor, 2 tn, 16 perc 
(7 hráčov)- 1922-23 New York 

Octandre - fi (pc) , ob, B-el (Es-cl) , fg, tr. cor, tn, 
cb- 1923 New York 

lntégrales - 2 pc, ob, Es·cl , B·cl. cor, D-tr. C-tr, 
len-tn. b-tn, cb-tn, 17 perc (4 hráči ) - 192J-25 
New York 

Arcana- 3 pc, 2 fi , 3 ob: cor i, hec k, 2 Es-cl, 2 B-el, 
bel, 3 fg. 2 cfg, 8 cor, 5 tr, 2 len tn , b tn , cb tn, 
tba,cbtha.l6.16, 14, 12, 10.6tp,29perc(6.hrá· 
čov)- 1925-27 New York l Rev. 1960 

lonlsatlon - 37 perc (13 hráčov)- 1929,..31 Paríž 
Ecuatorial - ampl. bas alebo zbor basov, 4 tr , ~ tn, 

pf, org. 2 ondes Martenot. 21 perc (6 hráčov) -
Text: modlitba z posvätnej knihy Mayov Popol 
Vub, preklad Jiinines - 1934 New York l Rev. 
1961 

Denslty 21.5- fi- 1936 New York l Rev. 1946 
Etude pour "Espace" - CMi , 2 pf, perc (6 hráčov) 

- 1947 New York 
Déstrts- 2 fi (pc), Es-cl, bel, 2 cor, 3lr, 3 tn, tba, 

cb-tba, pf perc (5 hráčov), dvojstopový MG-pás 
- 1950-52 New York: pás: 1953 l Rev. 1954, 
1961 

La processlon de Verges - Mg-pás - film Around 
and about Joan Miró- 1955 New York 

La ~me ilectronlque - trojstopový MG-pás, 425 
reproduktorov - hudba pre pavilón Philips v Bru-
sseli - 1957158 Eindhoven · 

Nocturnai-Sopr,' zbor basov, pc, fi (pc), ob, Es-cl, 
cl, fg, cor, 2 tr, 3 tn , pf, perc (5 hráčov), archi-
1959-{;5 New York l dokončil Chou Wen-chung
Text: Ana is Nin: The House of Incest 

Nedokončené projekty 

The One-all-111one- javiskové dielo- L. Varcseo
vá- 1927 

L'Astronomi- javiskové dielo- Artaud. Carpen-
tier, Desnos; Giono, - 1928-29 

Espace- zbor, orch- Malra.ux- 1939-40 
Metal- S, orch - 1932 
Dans 111 nuit - zbor, 15 plech. nástrojov, org, 2 

ondes Martenot, perc- H. Michaux- 1955-61 
Noctumal ll (Nuit) - S. fi . ob, cl, 1-2 tr, 2 tn, perc, 

cb- Anais Nin: The House ol Incest- 19Ót-65 

Stratené akbo zničené dk/a 

Martin Pas - opera -chlapčenské hlasy. mand -
J. Verne - 1895 

Apotheose de l'ocian - orch - 190~)5 
Chanson des jeunes hommes - orch- 1905 
Colloque au board de !11 fontalne 
Dansle parc 
Poeme des brumes 
Prélude a la nn d'un jour- orch- 1905 
3 pieces ďorchestre - 1904 
Souvenlr- L. Deubcl 
Rhapsodle romane - orch - 1905-06 
Bourgogne - orch - 1908 (E. V. zničil v roku 

1962) 
Cargantua - orch - 1909 
Mehr Lk:ht - orch 1911 (?prcprac. ako Les cyc

les.du nord, 1912) 
Oedlpus und die Spbynx - opera - H, von Hoff

manslhal- 1909-13 
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Vokálna polyfónia na Slovensku vl6. a 17. storočí 
Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti l. výročia Ómrtia 
JANA PETÓCZOV Á 

Azda najsvetlejším obdobím rozkvetu vokálnej zborovej 
kultúry v našich dejinách bolo 16. a 17. storočie, kedy kontinu
itné, temer 200-ročné pestovanie polyfonickej hudby na našom 
území dosiahlo vysoký stupeň spoločenského uznania a svoj í in 
špecifickým podielom sa organicky včleni lo do hudobného vý
voja strednej Európy. Tento vývojový proces vokálnej . resp. 
neskôr vokálno-inštrumentálnej hudby nebol ľahký. ani pria
močiary. Ešte v polovici 16. storočia polyfónia musela zvádzať 
hoj o svoju existenciu a Argumenty o potrebe spievať a učiť sa 
hudbu (Argumcnta de Musica cancnda et discenda , rukopis, 
cca 1567), vypracované rektorom bardejovskej školy Leonar
dom Stôckelom, podávajú jasné svedectvo o vysoko humánnej 
filozofii hudby vtedajšej doby. V intenciách Stôckclovej myš
lienky- .. Hudba a umenie spevu sú hodné človeka" ( .. Musica 
ct ars canendi est dignu hornine") kráčali jeho •nasledovníci 
v ďalšom storočí a nie je nezaujímavé, že keď si v roku 1639 s 
veľkou slávou pripomenuli sté výročie započatia jeho pôsobenia 
v Bardejove, bol už prvým mužom hudobného života inesta Za
chariá~ Zarewutius, ktorý tvorivo obohatil domácu hudobnú 
kultúru o vlastné polyfonické kompozície. 

Nepoznáme všetky regionálne a časové odtiene vokálnej po
lyfónie 16. a 17. storočia na našom území. ~ie je ani v silách 
dnešnej hudobnej historiografie odhaliť celú šírku zašlej hu
dobnej kultúry. Je však našou povinnosťou detailne spoznať 
a ncpremrhať aspoň tú časť bohatstva renesančnej a barokovej 
hudby, ktorú nám minulosť zanechala. 

l. 

Zápas s nedostatkom pramenného materiálu zo 16. a 17. sto
ročia je pre nášu hudobnú historiografiu príznačný. Výnimku 
netvorí ani problematika vokálnej polyfónie. Napriek kvanti
tatívne ohromujúcemu číslu zachovaných polyfonických skla
dieb zo 16. a 17. s,toročia z nášho územia- podľa R. Rybariča 

vyše IO 00011- ostáva faktom, že sú sústredené do troch lokalít 
podľa nálezu: Bratislava, Levoča (resp. Spiš) a Bardejov. T ieto 
hudobniny, o ktorých sa vedelo už za prvej republiky, tvorili 
základné východisko pri spracovan í prvých syntetických Dej ín 
slovenskej hudby (19S7). Bratislavský františkánsky fond 
preskúmal D. Ore l koncom 20-tych rokov, o bardejovských 
materiáloch publikoval štúdie O. Gombosi v rokoch 1929 
a 1932 a o Ievočských hudobninách písal u nás podrobnejšie 
v 50-tych rokoch A. Hotejš. Prvá zmienka o kódexe Anny 
Hanscnovej-Schumannovej pochádza dokonca už z roku 
1866.21 Za uplynulých 30 rokov sa nepodarilo nájsť žiadny nový 
ucelenejší hudobný fond zo slovenských miest. či rukopisnú 
pamiatku polyfonickej hudby podobného významu. Ba ešte na
opak, nemáme správy o niektorých hudobninách, ktoré poznali 
starší bádatelia (nezvestný je napr. rukopis 14-hlasnej skladby 
A. Plintovica). 

Omnoho priaznivejší stav vykazuje výskum sekundárnych 
prameňov. Pokým Hudec vo svojom Vývine hudobnej kultúry 
na Slovensku (1949) dochádza práve vďaka nedostatku archív
nych údajov k skresleným názorom na pestovanie polyfónie 
u nás , Sedivá (Dejiny ~lovenskej hudby, 1957) sa opierala pri 
spracovaní tejto problematiky o omnoho širšiu základňu po
znatkov. Hudobný miestopis v jej pohľade je rozšírený okrem 
troch vyššie spomenutých lokalít aj o Košice, Kremnicu a Ban
skú Bystricu. Reálny stav pramen nej základne podnietil sústre
denie historicko-bádateľskej aktivity posledných rokov na 17. 
storočie. Jediná rozsiahlejšia rukopisná pamiatka polyfonickej 
hudby zo 16. storočia, kódex · A. Hansenovej-Schumannovej, 
bola monograficky spracovaná v roku 197S a tak sa záujem hu
dobných historikov orientoval hlavne na domáce Ievočské ru
kopisy. s dôrazom na tvorbu spišských skladateľov Jána Sim
brackého a Samuela Marckfelnera. V strede pozornosti stáli 
i ďalš í domáci skladatelia, v Bratislave pôsobiaci Samuel Cap
ricornus a Ján Kusser a bardejovský Zachariá~ Zarewutlus. 

· Dôkladnej analýzy sa dočkal i historické inventárne zoznamy 
hudobnín z Brat islavy (z r. 16S l. 1652, 1657). Na mapu hudob
ných dejín 17. storočia vstúpil v roku 1974 Prešov, objavením 
inventára muzlkálii farského chrámu z roku 1661. Jeden z naj
cennejších, najnovších objavov predstavuje kežmarský konvo· 
1út hudobnoteoretických spisov Leonarda Stôckela, významné
ho bardejovského reformačného humanistu 16. storočia . .11 

Zvýšenie hudobnohistorického záujmu o· 17. storočie v sú
časnost i je výsledkom aj tej skutočnosti. že od polovice 70-tych 
rokov vstúpila do bádania nová generácia . Levočskú zbierku 
hudobnín podrobila komplexnej analýze M. Hulková (198S) 
a na jej prácu nadviazali viacerí študenti FFUK v Bratislave . 
Celkove badáme zvýšenú snahu o prekqnanie izolovanosti heu
ristickej a analytickej bádateľskej práce, v prospech výskumov 
teritoriálne komplexnejších a odborne špeciálnejších. Spolu
práca v širšom medzinárodne orientovanom kontexte však bola 
doteraz zjavom ojedinelým a problematiku spoločného výsku
mu viachlasu zatiaľ nezasiahla.~! 

Posledný ucelený obraz o renesančnej a barokovej polyfónii 
nám poskytujú dve nezávislé syntet ické práce: v slovenskej hu
dobnej historiografii j e to kniha Richarda Rybaria Dejiny hu
dobnej kultúry na Slovensku l. zv. ( 1984), a keďže hudobná 
minulosť Slove ns~ a je paralelne v centre pozornosti maďarskej 
muzikologickej obce, nájdeme túto problematiku aj v najnov
šej kolektívnej pnlci maďarských bádateľov Dejiny hudby 
v Uhors~u ll. zv. (Magyarország Zenetôrténete Il. , 1990) . 

II . 

Poznanie vývojových premien ~iachlasného hudobného 
umenia na území Slovenska výrazne vzrastá od polovice 16. 
storočia, vďaka novým stimulom ovplyvňujúcim aj rozvoj hu
dobnej kultúry. Základným priaznivým predpokladom bola 
politická skutočnosť , že Turci svoj imi výbojmi vo východnej 
Európe nezasiahli severné Uhorsko (Moháč padol v r. 1526. 
Budín 1541 a Ostrihom IS42). 

Mimoriadne postavenie v Uhorsku nadobudol vtedajší Preš
. porok, kde sa v roku 1563 konala prvá z 19-tich korunovačných 
slávnost í., v plnom lesku uhorskej šľachty. za neodmysliteľnej 

prítorrmosti slávnostnej hudby. Samotné prípravy v Dóme sv. 
Martina zahŕňali výstavbu zvláštnej t ribúny pre spevákov v ľa
vej chrámovej lodi. Statút korunovačného mesta dodával Bra
tislave výnimočné postavenie medzi ostatnými mestami ešte ce
lé nasledujúce storočie. 

Druhou priaznivou okolnosťou bola konfesionálna zmena 
v duchovnej sfére- už od 20-tych rokov 16. storočia sa začali 
šíriť humanistické myšlienky nového náboženského prúdu 
z Nemecka - protestantizmu. Reformácia lutherovského typu 
a jej zvláštne protikladný postoj k hudbe sa stali najväčším sti
mulom pre vzrast hudobnej vzdelanosti a rozkvet náročnej 
zborovej hudby. Oficiálnymi dátami prijatia reformácie sú zná
mc roky 1549, 1559 a 1569, roky zverejnenia vyznaní troch 
mestských lokalít: Confessio Pentapolitana, Confessio Hepta
politana a Confessio Scepusiana. 
HIJeď prvé z týchto vyznaní sa zmieňuje o hudbe ako o jed

nom z "obradov", ktoré sa .. môžu používať". Jeho autor Leo
nard Stôckel sa neskôr celý svoj život zaoberal významom hu
dobnej vzdelanosti pre človeka, a to v samostatných teore tic
kých prácach Quare decreverim redire ad Musica ... a Argo· 
menta de Musicae. Opieral sa v nich o známu Luthcrovu Chvá
loreč hudby (Encomium Musices), vďaka ktorej sa hudob!)á 
výchova sta la záklaqnou zložkou výchovy a vzdelania v celom 
uhorskom reformačnom školstve. 
Cieľom hudobnej výchovy na mestských latinských školách 

holo vyškoliť zo žiakov dobrých zborových spevákov, ktorí by 
zvládli nie len školské ódy, ale predovšetkým hudobné produk
cie predpísané pre bohoslužby. Podrobný odraz školskej hu
d.obnej praxe 16. storočia podal ako prvý u nás K. Hudec v prá
Cl Hudba v Banskej Bystrici (1941). Publikoval v nej tiež 12 
štvorhlasných školských hymien , zapísaných v roku 1617, ktoré 
.. žiaci denne spievali pred i po vyučovaní". T ieto skladby, cha
rakteristické svojou homofónnou faktúrou, boli typickým škoi
ským repertoárom; umelecky náročnejšia polyfónia sa s'pievala 
v prostredí kostolov a chrámov. · 

Hudobné špecifiká vzťahu .. škola- kostol"~ analýzy reperto
;íru via~hlasnej hudby kostolných chórov tvoria základ hudob
nohistorického výskumu polyfónie v 16. a 17. storočí. Množ
stvo konkré tnych údajov o školskej hudobnej výchove, činnos
ti žiackych speváckych zborov, učiteľoch hudby - kantoroch 
a o ďalších profesionálnych mestských hudobníkoch (organis
toch, trubačoch), ktoré nazhromaždila doterajšia hudobná his
toriografia , svedčí o tom, že vokálna polyfónia mala od polovi
ce 16. storočia najvyššie miesto v hudobnej kultúre Uhorska. 
Závislosť interpretačne náročného polyfonického viachlasu 

od typu mestskej hudobnej kultúry je v tomto období evident
ná. Bohaté slobodné krMovské mestá sp(i\ali u nás najlepšie 
dve základné podmienky pre realizáciu viachlasu - inštitucio
nálne i personálne zabezpečenie. Akcepiovanie priority mest
ského hudobnokultúrneho prostredia zjednocuje výskum po
lyfónie u nás od prvých prác až po posledné akademické <lej iny 
(1984). Na Hudcovo tvrdenie , že .. strediskami polyfónie boli 
mestá" (1949), nadviazala Sedivá ( 19S7) a neskôr ho podrobne 
rozviedol Rybarič.5 1 Napriek dôležitosti. akú mestá zohrávali 
vo vývoji hudobnej kultúry, máme po Hudcovej monografii 
.. Hudba v Banskej Bystrici" ( 1941 ) ~pracovaný len hudobný ži
vot Kremnice v monografickej štúdii Zavarského (Hudobný ar-. 
chív č. 2, 3, 4.) Aj keď nateraz platia slová Rybariča , že .. po
drobný hudobný miestopis Slovenska zatiaľ nejestvuje" (Deji
ny, 1984 ), pre súčasný stupeň poznania je reálnym cieľom križ
né sp~acovanie aspoň dej ín hudby v Bratislave, Levoči a Bar
dejove. 

Systematickejšiu pozornosť mestám venujú maď~rskí báda
te lia. K Bárdos spracoval už 4 knižné hudobné profily miest 
(Pécs , Gyór, Sopron, Eger) a vo svojich štúdiách pokračuje 
ďalšími mestami (Modra. Trnava, Košice, Prešov) . Dôležitosť, 
akú tejto problematike pripisujú maďarskí kolegovia, sa odráža 
aj v precízne spracovanej kapitole Hudobný život v spomína
nej najnovšej publi kácii ( 1990). Podrobná hudobná topografia 
tu zahfňa nie len slobodné kráľovské mestá, ale aj menšie urba
nis~ické celky a šľachtické sídla a hrady. 

Uvahy o polyfónii pestovanej mimo prostredia miest nájde-

O. f..tsso: Magnum opus musicum, 1604- Lel'očská zbier
ka hudobnín Snfmka archfl' autorky 

me len výnimočne. Rybarič pripomína, že hudobný život na 
hradoch a zámkoch zahfňal okrem iného aj súbory , interpretu
júce polyfonickú hudbu v hradných kostoloch (Dejiny 1984). 
lc~ repertoár a činnosť sú však neznáme . Pre svoje produkcie 
ak1ste nemali také priaznivé podmienky ako napr. v bohatých 
a početných susedných Sfacht ických sídlach na Morave, kde sa_ 
renesančná polyfónia bežne pestovala v zámockých reziden
ciách Zerotíncov či Lichtenštejnovcov.61 Pozornosť by si zaslú
ži.li aj literátske b~~ts~vá na Slovensku , o ktorých vieme, že vý
mmočne pestova,J1 1 vmchlasný spev (Kežmarok, Spišská Nová 
Ves) a tiež osobitné historickopolitické udalosti svetskej či cir
kevnej vrchnost i, obohacujúce bežný hudobný život. 

Najnovšie bádania prinášajú aj spresňujúce poznatky o pes
tovaní vokálnej polyfónie v kláštor9ch. Najväčší kláštorný hu
dobný fond -z bratislavskej františkánskej knižnice - preskú
mal od čias Orla až v súčasnosti L: Kačic ( 1989), ktorý na zákla
de vlastných komplexných výskumov frant iškánskej hudby 17. 
a .18. storočia po~ kázal na nepriaznivé podmienky pre pestova
me náročného vmchlasu v tomto kláštore koncom 16. a v 17. 
storočí.7 1 

Ukazuje sa teda. že vývoj polyfónie ako umelecky najvyššie
ho prejavu hudobnej kultúry na Slovensku v 16. a 17. storočí 
zllt iaľ nemôžeme považovať za dostatočne prebádaný. 
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