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Čím som star~(, tým viac si uvedomujem 
význam Mozartovho diela a jeho vyžaro

vania na vývoj hudby. Mozart je stálicou na 
nebi na~ej strednej Európy, ktorej svetlo si 
ani neuvedomujeme , lebo ho be rieme ako sa
mozrejmé, ako pevný základ v mnohotvár
nom spektre hudobných fenoménov. 

Inak sa nám javí Mozartova hudba, ak si 
uvedomujeme situáciu , z ktorej vychádza la. 
Klasicizmus nie je dieťaťom ani Mozartovým, 
ani Haydnovým , napriek tomu oni boli osob
nosťami , ktoré svojimi dielami dali túžbam . 
pobarokových tvorcov definitívnu, či vše
obecne platnú podobu. 

Stýl sa neformuje na základe jednotlivých 
vzájomne nesúvisiacich príspevkov, ale k ry~
talizuje sa stálym procesom 'asimilácie a disi
milácie nových elementov, ktoré spočiatkl! 
d te vytvárajú syntézu, lebo im chýba zjedno
cujúci systém , jedine ktorý dokáže ustrážiť 

jednotu prijatých prvkov a im zodpovedaj ú
cich ide í. Rôznorodosť a bohatstvo projek-

JÁN ALBRECHT 
tov, smerujúcich k ucelenému štýlu si uvedo
mujeme , ak vrháme pohľad na paletu diel 
postbarokových majstrov, akými boli die la 
Bachových synov, hlavne C . Ph. E. a J . Ch. 
Bacha , práce Bendovcov, Graunovcov, Al
brechtsbergera, Monna, Wagenscila, A be la, · 
Stamitza, Cannabicha , aby som menoval 
aspoň niektorých. T u si uvedomujeme veľkú 
rozmanitosť ideí a prijateľných postojov a ná
padov, ktoré naozaj nepatria pod spoločnú 
strechu jednotnej štýlovej platformy. Spája 
ich však niečo , čo ich oddeľuje od obzoru ba
roka. J e to nadľahčený pulz hudby, zjednodu
šená faktúra , gravitujúca ku charakteru gra
cióza. Prízvuky sa čoraz viac dife rencujú , vy
tvárajú oblúk ľahších a ťažší~h prízvukov: 
ťažké doby nesú hlavnú váhu , tahké doby sa 
vzná~ajú akoby v tieni. Vzletnosť a dynamic
kos( sú základnými výrazovými dimenziami 
palety G alantného štýlu , ktorý skoncoval 
s barokovou územnosťou , podmienenou rov
nomernosťou statickej barokovej akcentácie. 

Nové myslenie sa už zrodilo , no nevznikol 
tým ešte nový štýl ako to talita , ktorá by integ
rovala umelecké mysl~nie , zodpoved<!júce 
~ovým podobám povedomia , aktuálnym ži
votným pocitom. Základy tohto myslenia boli 
obsiahnuté v nespočetných intenciách dobo
vých umelcov , ale sústava, ktorá involvovala 
takéto nábehy ako funkčné súčiastky jedno!· 
ného systému, vznikla až formovaním sa vie
denského klasicizmu - jednej z najexkluzív
nejších štýlových pozlcii, ktorá revidovala 
všetky prostriedky, zavrhuj úc všetko cudzie. 
Prijala len to , čo je j bolo bytostne blízke , a aj 
to, čo prij ala, prispôsobovala prísne svojmu 
vlastnému poriadku . 

Cesta od baroka ku klasicizmu je cestou ra-
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dikálnych zvratov, ktoré síce prijali dedičstvo 
minulosti. ale ktoré majú úplne odlišnú výra
zovú orientáciu. Barok bol v tom čase pre
chodu už krajne neobľúbený : ľudia nepociťo
vali jeho výrazový svet ako aktuálnu platnú 
výpoveď. Nebola to už ich hudba. Nechf:e li 
viac počúvať Bacha a Händela , ba ani Stamit· 
za. 

Napriek všetkému obsahovala hudba ne
skorého baroka aj elementy neskor~ích ideá
lov, ale takéto nábehy nestačili. Iba dnes ich 
dokážeme postrehnúť a hodnotiť . Hudba sa 
musela zbaviť svojho balastu v jeho celistvos
ti , rozbiť,zaužívané formové mode ly a hľadať 
od základov nové riešenia. Výsledkom bolo 
tápajúce hľadan ie nových vyhovujúcich mož
nost í. V priebehu vývoja sa postupne vytráca 
concerto, triova sonáta, nahradzujú ich sym
fónie a kvartetá, klavírna komorná hudba. 
Inštrumentálne sonáty nadobúdajú novú 
podobu súhry s obligátnym klávesovým ná
strojom. 

Je teda isté , že ani Haydn ani Mozárt nev~
tvorili ~tý l klasicizmu , ale rovnako ich nemož
no vyňať z te jto izolácie , lebo ich pôsobením 
nadobudol klasicizmus nové rozmery a výra
zový náboj . Možno povedať, že rozširovali 
vnútornú štýlovú ~truktúru klasicizmu: dobu
dovali ju jemu vlastnými prostriedkami , uro
bili z neho široký fundament hudobného mys
lenia a základ ďalšieho vývoja. 

Mozartov príspevok k rozvoju klasicizmu, 
z ktorého sám vyrástol, je naozaj obrovský. 
Mohol sa opierať o niektoré modely z talian
skej hudby, ako i o diela Bachových synov, 
hlavne C. Ph. E manuela - hoci v duchu rozvi
nutého klasicizmu sa ver mi približoval vo svo
jich kvintetách Johannovi Christianovi. 

V súvislosti s Mozartovým osobným vývo
jom je skoro iluzórne hovoriť o konkrétnych 
vzoroch, keďže on absorboval, ani nevedno 
akou cestou , celú hudobnú trad íciu. Mal ju, 
zvládol a rozšíril ju už od svojich najskoršlch 
tvorivých začiatkov. S istotou ovládal aj kon
venčné normy žánrov. Vedel presne, aký 
druh hudby a akú formu si vyžaduje tá - ktorá ' 
báseň pri jej zhudobnení ako ária alebo pie
seň , vedel s istotou aplikovať recitatívr;ty ari
ózny štýl, alebo postaviť parlandový recitatív . 
S rovnakou istotou zvládol i na najvyššej rovi

·ne štýl symfonickej, oratórnej a komornej 
hudby, bez toho , žeby sa z jeho rekonkretizá
cie dal vyčítať rukopis autora , ktorý slúžil ako 
vzor. 

Mozartova hudba je harmonickým lade
ním divertívneho a náročného eleme'ntu . Ná
ročnosť a zábavnosť plynú v neoddeliternej 
jednote . Kritický pohľad na vlastné dielo a je
ho formovanie sprevádzal v období klasiciz
mu vznik a zroá diela ako samozrejmý faktor 

tvorivého procesu. Rácio je v klasicizme vždy 
prezentné ako účinný regulátor. Tento racio
nálny element ešte priamo nezasahuje do 
priebehu tvorby, pôsobí ešte viac-menej ako 
externý faktor. Svedčí o ňom premyslenosť 

a vytríbenosť tektoniky. Úzkostlivo sa stráni 
od precenenia nosnosti tematických súčastí 
a ich zástoja v diele . Tematická korešponden
cia a sústredenosť , predovšetkým všab šetr· 
nosť , sú výraznými dôkazmi racionálnej ko
rekčnej kontroly. ktorá sa najprofilovanejšie 
prejavuje vo vrcholných dielach žánru. 
V mnohom však zaručuje účinnosť a vyrovna
nosť die l klasicizmu aj tradície , ktorá spro
stredkuje svojimi produktmi modely tekto· 
nickej kultúry, obsahujúce estetické kánony 
v názornej konkretizovanej podobe. O tieto 
sa opierala zrejme tvorba "Kieinmeisterov", 
u ktorých racionálna regulácia nebola v takej 
mie re prezentná ako u významných tvorcov. 
U tých kritickosť žila v tvorivom povedomí 
ako stále prítomný kofaktor , prispôsobujúci 
sa a j šírke narastaj úcich problémov, kde by 
už zlyhal stereotyp trad ície , pôsobiaci viac 
automaticky. 

Mozart dobudoval klasicizmus tým, že roz
šír il platnosť tradíciou poskytnutých mode
lov. To, čo platí v bazálnych prejavoch štýlu, 
sa u neho vzťahuje na celú šírku sve ta jeho 
originálnych ideí. Celá kultúra hudobného 
klasicizmu je charakterizovaná práve popísa
nou rovnováhou účinkových rovin , ktorých 
tvary a elementy stoja v prísne vyvážených 
proporciách a ktorých cieľom je udržiavanie 
napätia bez akejkorvek nadmernosti jednotli· 
vých rovín . . 

To , čo charakterizuje Mozarta , je okrem 
iného jeho už spomínaná schopnosť od útleho 

veku zvládnuť všetky kánony a dimenzie štýlu 
a neskôr dobudovat' túto trad íciu rozšírením 
ich platnosti na bohatý arzená l vlastných prí
spevkov. 
Keď Hildeshe imer tvrd í , že ideový svet 

Mozarta ostáva vo svojom bohatstve nerieši· 
te ľnou otázkou , má iste pravdu. Nesmieme 
zabudnúť, že máme do činenia s .. človekom 
tisícročia". Je isté, že nám tento výrok nič ne
vyslovuje o podstate Mozartovej tvorby, kto
re j taj nosti ešte naj zreteľnej š ie dokazuje sa
motné dielo . 

Moza rt bol nesporne zázračným dieťaťom , 
čo je už a priori mimoriadnym javom, ktorý 
sa jeho o tec snažil aj náležite využiť a speňa· 
ž i ť . ČO však korunuje Mozartov hudobný vý
voj je to , že neostal typickým prípadom zá
zračného dieťaťa . Veľmi často dary prírody 
nevyužívajú obdare ní adekvátne vo svojom 
ďalšom vývoj i, kde talentové vlohy často 
ustupuj ú a znemožňujú vznik vyšších syntéz; 
a i keď vzniknú nové , vekom a dozretím zís· 
kané podnety, ich nosite lia ich často nie sú 
schopní i ntegrovať do príslušných , im zodpo
vedajúcich sústav . Mozart sa však vyvíjal har
monicky. Vždy dokázal vlastné nové idey 
spracovať v im primeraných kontextoch, kto
ré mu však prospeli v rozšírení sa do nových 
ent ít. Vývoj jeho myslenia sa vyvíjal rovno
bežne s rastom jeho umeleckých imaginácií 
a to je onen moment , ktorý robí zo zázračné
ho dieťaťa Mozarta. 

Z vkusných a štýlových nápadov mladosti 
vytvára ucelené tektonické sústavy, vyznaču

j úce sa dômyselným vyváženým projektom, 
z logicky korešpondujúcich tematických ele
mentov. Pristupuje k tomu ešte citlivá inštru-

(pokraán•anie na S. srr.) 
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Za predsechúekym stolom itartuje nadácia M. Seb. T. 

Oslavy býv~ú r6me. Formálne, nadekrétované, ale 
~ spontánne a vnútorne odavodnené. V tejto ch ví

U nie je &s aby sme sa podrobnejile zaoberali !ivotom 
a dielom slwtoC!ne národného umelca Mlkuláia 
Schneidera-Trnavského, pretole ten pravý čas zrejme 
dte príde. Dnes ide o to, le storcK\nlca trnavského M* 
stra sa odohrala v tieni "iných udalosti" a le tenqila 
stodesafrcK\nica je vlastne prvou prílelltosťou, aby sme 
sl v plnom rozsahu uvedomUl, oo v Mlkuláiovi Schne
lderovl-Trnavskom ná! národ vlastne mal, má a oo by 
v ňom ~ natrvalo mal mať. Ak som 0051 naznačil v mi
nulom ~ísle v poznámke Post scriptum, tak sa ml zdá, 
le solb vonkoncom nebol ďaleko od pravdy. Tenq§ie 
trnavské oslavy skladateľovho nedožitého výrcK\ia, boli 
iste starostlivo pripravené, ved' sa konali pod záitltou 
predsedu SNR (prosím usporiadateľov, nabudúce hla
vu itátu písať na prvé a nie posledné miesto), v spolu
pnicl s Arcibiskupským úradom a miestnymi orgánmi, 
ako ~ s hudobnými lnitltúclaml Slovenskou hudob
nou úniou, Slovenskou hudobnou spoloC!nosťou a Slo
venskfm hudobným fondom. Slávnostná omia v Dóme 
sv. Mlkul~ ako ~ pietna spomienka pri skladateľo
vom hrobe, boli Iste na pravom mieste. Popoludňaj~ie 
slávnostné zhremaldenie . na Trojičnom námestí už 
viak jasne - a po koľkýže to raz! - ukázalo nepochopi
teľne ľahostajný vZťah osemdeslattlsícového mesta 
k ..,.pau ~.UO l'rlla1ällsaza to rokyllaabúll, 
prioo• neviem kde je chyba. Asi len v tom, le tmav~ 
nla sl na kultúru nikdy nepotrpell. A tak jedinou náde
jou pre budúcnost zostáva, že 25. mlija zakladajúce 
Valaé zhromaldenle Nadaicle Mlkullib Schneidera
Trnavského obnitl túto dlhorcK\nú pasivitu mesta k ak
tívam, ktoré budú zodpovedať hodnotám, ktoré ~ú 
trvalú platllosf. Veľmi rád sa prejdem vynovenou hlav
nou trnavskou ulicou, nul ale smutno mi je pri pohľa
de na scbnelderovský dom. Bývalý režim o to nestál 
a teraz nie sú peniaze. Fond kultúry je pnizdny, pretože 
páni poslanci SNR ked' neodhlasovall ani ten zlomok 
percenta pre jeho dotáciu, neuvedomovali si svoj bro
húsky skutok. Zrejme nie je pamiatka ako pamiatka. 
A tak bol by som nenid, keby sme len skloňovali v kaž
dom pMie, te Mlkulti Schnelde..,. Trnavský bol ozaj
stným ~ným umelcom, le patrí národu z ktorého 
vyllel (Je ml do smiechu a plaču súčasne, le národ ne-
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má na pamiatku po'národnom umelcovi), ale keby sme 
ul' raz v skutoC!nostl dokázali daf na piedestál to, oo 
tam právom patrí. A tak rád citujem z programového 
vyhlásenia Nadácie: "Cieľom Nadácie národného umel
ca Mikuláša Schneidera-Trnavského je podporovať pro
pagovanie , šírenie a vydávanie celého dielaM. Schnei
dera-Trnavského, prispievať k prehlbovaniu a zdokona
ľovaniu starostlivosti o jeho tvorivý odkaz a sprístupňo
vanie širokej yerejnosti . Podporovať .mladých interpre
tov, muzikológov, podnecovať výskum a oživovanie slo
venskej národnej hudby i slovenskej hudby cirkevnej." 
Cieľ dobrý a jasný, len aby nezostalo pri slovách, ako 
mnohokrát doteraz. Ved' oživovanie slovenskej národ
nej hudby bolo cieľom a poslaním~ dotenqiích aen~ 
ráclí, ln§titúcií. Bojím sa veľkých slov a lep~ie by. boli 

) 

konkrétne skutky. Zatiaľ, aj na zakladajúcom Valnom 
zhromaldení prevládali skôr silné slová a úzke zál\lmy, 
a problémy ekonomické. Radi by sme už videli kon
krétne činy, čo pre záchranu napr. schneide,rovského 
domu urobí mesto, štát, nairod. V každom prípade je 
to v~ krok dopredu, ktorý treba privítať a zaželať mu 
rozlet, múdre a užltoC!né poC!lny, ktoré potrebujeme 
predomtkým. 

MARIÁN JURÍK 
Snímky autor 

~ Viete čo je SLOVG~? 
Nezávislá spoločnosť -výkonných umelcov · 

a výrobcov zvuko-vých a zvukovCM)brazo-vých záznamov 

SLOV GRAM 
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Slávnostný príhovor , 
predsedu Rady SHU 

ILJU ZELJENKU 
• 

~rorte, aby som pozdrarll toto zhromaidenle r mene Sl&
~ •·enskej hudobnej únie ako predseda jej Rady a l za seba 
ako skladatel; ktorý sl ctf kontinuitu minulosti s budúcnos
ťou ako jeden z hlarných pllleror mostu, po ktorom môicmc 
kráčať so rztýčenou hlarou i do neistých dlafar našich kultúr
nJch obzoror. Národ, ktorý sl doluíic uctiť srojich rellkáJJor 
prekoná ťažkosti súčasné i budúce, onen prcpletcnce problé
mo" ekonomických, sociá111ych, kultúrnych i etických. Váilť 
sl predko..,, predchodco"f znač( ráilť sl i súčpsnfkor a múmii 
seba. V ncúcte k sebe pramen( podccnc11ic národnýc/Í tradfclf, 
zfahčomnie súčasných úkolo"f, fahostJÚnosť k u dncJku i ne
"fie~ k budúcnosti. 
Keď som si ešte a.ko Jtudcnt kompozicle v 50. rokoch rypoo 

čui Symfóniu c mol, ,.Spomlenkm'tí" od majstra Miku/sUa , 
Schneidera-Trna'I'Ského, bol som prckrupený fiYSOkýnr msd
stro"fsh'om tohto diela, jeho filozofickou hibkou u citovfm ZR

nieteirfm. Prero ale to prekrapenie mladého čloreka? Mtúl 
pocit, ie niÚII Slorákom " uplynulých desaťročiach chýbalp&
clt kontinuity a úcty k minulosti. Akoby sme rždy začfn.JII 
V 18. roku, 38., 45., 48., 68., 89 ..... A kaldý notý trend, smer, 
nm-á generácia popierali minulosť ako niečo, menejcenné. 
Ale génius, hudby nrá Jlroko rozpäté krídla, chráni refdle,. 
.Off nl4l~kh čias ai podnes. Bez pochopenia Bacha nepero
zumleme SchiJnbel'JIO"fl. Hudba je pochodeň, ktorú sl predJS. 
rl4}ú generácie l národy a starosťou Yktkých, éojfl nesú je to, 
aby nezhasla. Oheň tejto pochodne zohrieva naJe t1iútro, 
skrehnuté kaidodennosťou. 

Tu na tomto mieste, dorofte, aby som rzdal hold pamiatke 
ml4}stra Mikuláša Schneidera-Trna'I'Ského, onú národného 
umelca, "flastenca, skromného a dobrotiťého ducha, rzdc/BIJo 
ca premosťujúceho storočia l európske hranice ("fcď Jtudoral 
"fO Vledsi, Budapešti, Prahe), autora stále pvfch pJcsnl, zl» 
ro"f, komornej, symfonickej a cirkernej hudby l organizátora 
kultúrneho, hudobného ii"fota a pedagóga. Toľko ZJ'ládnt 
duch, oddaný srojcj práci ak jeho činorodosť je naps(/aná lás
kou a pocitom zodporedno~tl. Je i larivfm.prildadom pre sú
časnfkQt'. 

Zá"ferom mi dorol'te pod'ako"fať sa z ' tohto miesta ršetkým, 
čo sa zaslúžili o tento dôstojný hold nakj tradfcii r osobe mN
stra. Nech jeho hudba rozoZ"f'Uči naJe rnútro jeho dobrotou 
a lJlslunosťou ešte častejJle a lntcnzfmejJie " budúcej dobe. 
Ďakujem VIÍlll za pozornosť. 

e 20. medzinárodná Interpretačná klavírna sláťal 
Alessandro Casagrandc sa uskutočn í v talianskom 
meste Terni od 3. - 14. júna 1992. Na sdťaži sa môžu 
zúčastniť klavirist i v~etkých národností narodení 
po l. januári 1962. Prihlášky na predpísa nom for· 
mulári {k dispozícii v redakcii HZ) zasielaj te do 
15. 3. 1992 na ádrcsu: Consorso Pianistico lnterna· 
zionale Alessandro Casagrande, Comune di Tcrni-
05 100 Terni (Taliansko) tel.: 0744/54 97 13, Fax: 
54 95 58. 

-. zastupuje a ochraňuje vý
, konných umelcov a výrobcov 
zvukových a zvukovo-obraz~ 
vých záznamov 

výrazne prispieť k žiadúce
mu právnemu stavu v ochra-

, ne práv výkonných umelcov 
a výrobcov zvukových zázna
mov 

• ponúka vám poradenskú 
službu pre vaše zastupovanie 
vo všetkých autorsk~práv
nych otázkach. 

'e 7. medzinárodná gltorová súťaž S.A.R'. Lalnfan· 
ta Doňa Cristina a 3. medzinárodná klavlrna súťa! 
Fundation Guerrero sa uskutoční v novembri 1991 
v Madride (dárurn upresnia neskôr). Je určená in· 
terprctom bez ro:tdiclu veku a n:irodno~ti . Blitiic 
informácie a podrobnosti sú k dispozícii v redakcii 
HL:. Prihlášky zasie lajte na adresu: Fo undation Ja· 
cinto c lnoccncio Guerrero, Gran V la 7!!, 28013 
Madrid (Spanielsko) do 14. októbra t991. 

• začal rokovania s masmédia-
mi o uzavretí nových zmlúv, • 
ktorých cieľom je podstatné 
zvýlenie odmien za užitie vý
konu výkonných umelcov 

• pripravuje rokovania a uza- • 
tvorenie zmlúv s ostatnými 
subjektami, ktoré užív~ú 
umelecké výkony na komerč-
né ciele 

• spoločne s IFPI bude boj~ 
vať proti pirátstvu, čím chce 

prostredníctvom výpočtovej 
techniky skráti výplatné ter
míny a sprehľadní celú och.: 
rannú agendu 
chce splniť všetky Vaše pred
stavy o ochrane práv výkon
ných umelcov a zosúladiť ich 
s ustanoveniami medziná
rodných autorsk~právnych 
dohôd, n~mä Rímskej kon
vencie 

Zakladajúcimi členmi SLOV
GRAMU sú IFPI v ČSFR (Inter
national Federation of Phon~ 
graphic Industry), Konfederácia 
umenia a kultúry na Slovensku 
a Slovenský odborový zväz slo
bodných povolaní. 

Bližšie informácie na adrese: 
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 
14, 813 48 Bratislava, tel.: 591 66, 
591 71. 

l 

e Festival di Surccini sa uskutoční od 14. j(t la do 2. 
augusta t. r. v talianskom Pamparete (Cunco). 
V rámci festivalu sa konajú koncerty, semináre 
a hudobné kurq. Jednotlivé interpretačné kurzy 
vedú: Christiane Jocatc t. harps ichord (24 . - 28 .. júl); 
Laura Alvini, klavír ( 19.- 24. júl); Jôrg Demus, 
klavír (22.- 23. júl), Chiara Banchini. hu~le (21. -
24. júl): Alcs~andro Vo lta . lutna (27. jul - 2. au· 
gust): MaXL'flCC Larrieu . Giu\eppc.: Nova , nauta 
( IS. - 20. j úl) ; Maurice Bougue . hoboj (24.- 27. 
j1íl). Adresa festivalu: XX IV. Festival di Saraceni, 
l filharmonici di Torino, An ist ic direction: GIOrgio 
Tabacco, G eneral Office; Dott . Pierre Mario Ha· 
mcllo, tel. : 011 9697985 . . 

HUDOBNÝ ŽIVOT -lhojtýfdeaafk. V~lúdza YO Vydavatel'stn OBZOR., n. p., ul. ť:s. armády 35, 815 85 Bratislava. Sérredaktor: PaedDr. Marián Jur fk. Redakcia: Lýdia Dohnal o~ á , Manina ll an ze l o v ti, technlo
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REMINISCENCIE 

Rehabilitačné habilitácie 
v 

naVSMU 
14. m~a t.r. bolo Yerejné zasadanie U•eleckeJ rady 
Hudobnej fakulty VSMU, ktorej PfOII'IliiiO• bolo 
menovacie pokni!oYUle doc. dr. Eudorita Rajtera 
a llabUltačné pokračoYUle pani Anay Hrulcmkej, 
pani Heleny GáfforoYej a pána Mar. JúaAibrecbta. 
Bolo to zasadanie, ktoré pmom treba oznaat za 
mimoriadnu udalost Y Hwte naieJ fakulty, ako to 
ďalej yyplynle z citácií otl'áraciello prejaw dekana 
Hudobnej fakulty vSMU docenta Petra Krbafu a 
mofno ~ z textu, ktorým som otl'úal prvú llabllltá
ciu Jána Albrechta; adak Úl'Odú časf bola YeBOYa
ná vHtkým priaDlym účastníko• reUbllitačn~h• 
bilitačného aktu. Dovoľujem sl teraz odcitovať 
úryvky z textu dekana hudobnej fakulty, pina d~ 
centa Petra Krbaťu: 

"Vážená Umelecká rada Hadobaej fakulty V~MU, 
milí kolegovia, meni hostia, 

dovofte mi, aby som uviedol a otl'orll dndné mim~ 
riadne významné habilitačné a yymenÚYacie koaa
nie l'Htkým nám mámycll a bUzkych uchádzačov 

Helena Gáfforová 
- pani Anny Hrušovskej 

Snímka archív HŽ - pani Heleny Gáfforovej 
-------------- - pána Mgr. J ána Albrechta 

Anna Hrušovská 

-pána doc . dr. Ľudovíta Rajtera. 

Plne sl uvedomujem, ie sa tak malo stať už dámo, 
mm~:--~,_-, že sme im v mnohom podlfní, ie l'ted~Jia doba, jed

notlivci i Yedenie fakulty i rektorátu V~MU dosta
točne nedocenilo a neobodnotilo ich pedqoaické 
i umelecké m~strovstl'o, hoci l'Htcl Jtyrla patria 
medzi zakladateľov naHj Hudobnej fakulty, On~ 
rene erehlasujem, ie sa ako predstaviter vedenia 
HF VSMU hanbím za vykomtnlované bariéry, qe
zmyselné zákazy, predsudky, prekážky či večné od
kladanie rieHnia iclt kYallflkačaébo rastu. Som 
hlboko presvedčený, ie SYojím vkladom do n&Hj 
i medzinárodnej kultúry už dámo mali byť menoYa
ní za docentov· alebo za profesorov. Dokazujú to Ich 
'oýsledky: vyni~úce operné, koncertné, dlrlaent· 
ské, publikal!né i orpnizátorské výkony nielen 
u nás, ale 1\1 v zahraničí. Mnohé z niclt sú ZIWUUIIe
nané Y rozhlas~ telerizll, v bohatej dlskoanftl. 
Mám na mysli odraz ich osobnostného p&obenla 
vo výchove a vzdeláYani IIUIOlstl'a liakov l ltudea
tov, z ktorých mnohí úspdne pôsobia ~ Y zalaranlčf. 
Ich spoločným menovatefom je iiroká rozhľade
nosť, erudovanosť i originalita, jedinečnosť ich ta
lentu, čaro osobnosti. Snáď nepreleniem, \'ed' bu
dem konltatoYaf, ie tý-, ie alli .o I\'OjeJ .aeleo
kej práci zmysellivota, zároYeil pos•aaU pozaanle, 
tl'orbu i hudobnú Interpretáciu o pOdstatný krok 

Snfmka archív HŽ ďalej. Je to zároveň výzva pre teoretlkoY i historikov 
-------------- hudby, aby zmapovali leb umelecko-pedaaoaickú 

činnost. Ak som v úYode môjho príhovoru vyjadril 
za fakultu pocit hanby, je pre mila zároveP vefkou 

Ján Albrecht Snímka M. Moyzes 

cťou, že môžem byť dnes SYedkom i Iniciátorom tej
to mimoriadnej udalosti." 

Dovofte, prosí~ aby som teraz citoval vlastný text 
k otl'orenlu prvej habilitácie: 

"Ctená Umelecká rada Hudobnej fakulty Vysokej 
školy múzických umenf, 

tento deň považujem za neoby~ný; Neoby~ný 

preto, lebo na pôde Hudobnej fakulty dochádza 
k aktu habilitačných a menovacích konaní, ktoré by 
som slovami spisovatera omačll za oneskorené, 
oneskorené z rôznych dôvodov: dôvOdoY tak politic
kých, ako ~ takých, ktoré habilitačné a menovacie 
pokračovanie neumožnili vykonať pod pltitlkom 
zo zákona yyplýv~úcich pril!ln. Pozadie vecf dak 
bolo u vH tkých, dnes tu prítomných \'Zácnych umel· 
cov a pedagógov v podstate jednoduché: neprislu
hovali v miere žiadnej minulému režimu. Preto akt, 
ktorý sa dnes odohrá, nebude iba nápravou krfyd, 
bude - a v tom vidím Jiriie súvislosti - ~ iktom re
habilitácie naHj fakulty, aktom, ktorý nás presved
čí, že Hudobná fakulta je schopná oceniť a doceniť 

-------------- tých, ktorf si to svojimi umeleckými, vedeckými, pe

Ľudovít Rajter 

dagogickými a fudskými danosťami právom zaslu
hujú. Bude aktom, ktorý má signalizovať, le neprá
vostiam sa na nwj fakulte činí deftnitm.y koniec. 
AJ v tom vidím sYmboliku· dndného dňa." 

; 

Prítomn{ sme si so zaujatfm yYpoČuli predntiky Já
na Albrechta o problematike barokovej hudby, Ľu
dovíta Rajtera o bratislavských rodákocll a jeho 
osobných priatefoch skladatefovi Franzovi 
Schmidtovi a Ernestovi von Dohnányim, zhliadli 
sme časť relácie S lovenskej televfzie a nádherný 
zwkový zámaDl výkonu pani Anny Hrušovskej, ako 
sme si ~ yYpoČuli Sonatfnu pre Dautu a klavír Bo
huslava Martini\ v podimf Prof. Milob Jurkoviča 
a pani Heleny Gáfforovej, ktorá nám opiť preuká
zala schopnosti podať vrcholný výkon komornélto 
partnera. 

Rád by som rite dodl\ť, le zbor oponentov, predse
dov a (!Jenov habllitačilých a menovacej komisie bol 
plný zwl!ných mien, avbk za l'Htkých by so• rád 
konitatoval, ie prftomú na zasadani Umeleckej 
rady Hustobnej fakulty bola ako meny host pani 
t.ucia Poppová, žial!ka pani Anny Hru§ovskej, dnes 
,·efká postaYa svetovélto operného a koncertného 
pódia. AJ j ej prftomnosť symbolizovala n~ 

Snímka J. Uhllarik nosf tohto dia. 
IVANPAIÚK 

Popri Akad~:m il:kom sp~:v;kkom zbor~: si 
v tomto roku pripomína 70. výročie svojho 
založenia a nepretržitej činnosti i najznámej· 
šie amatérske vokálno-zborové teleso na Slo
vensku - Sp e vác k y zb o r s l o v e n s k ýc h 
u č it e ľ o v (SZSU). Vzorom pre jeho založe
nie bolo Pévecké sdružení moravských učíte-

. lu (PSMU) a za oficiálny dátum vzniku sa po
kladá 3. marec 1921, kedy sa stal jeho dirigen
tom prof. Miloš Ru ppel d t (1881 - 1943). 
Slovenskej verejností sa prvýkrát predstavil 
na samostatnom koncerte v Novom Meste 
nad Váhom (10. ll. 1923), Bratislava ho po· 
čula spievať 3. 12. 1925 a Praha o niekoľko 
mesiacov neskôr -7. 3. 1926. Prvý zahraničný 
zájazd patril Poľsku (3. ll: 1925 - Zakopa
né). ďalšie sa uskutočnili v Juhoslávii. v Ra
kúsku. Bulharsku a v Grécku. 

Prvou skladbou, ktorú SZSU začal nacvi
čovať (a spieva ju dodnes), bol mužský zbor 
Čo čušíš , čušíš, Slováku mužný (D . Jenko) 
v úprave Jána Kadavého . V repe rtoári SZSU 
z obdobia pôsobenia M. Rnppeldta sa obja
vujú mená takmer všetkých vtedajších slo
venských hudobných skladateľov (najmä 
.. venčekárov") , najspievanejšími však boli 
M. Schne ider-Trnavský, M. Moyzes a J . L. 
Be lla. Z českých popri B. Smetanovi a J . B, 
Foerstrovi ( ich skladby sa spočiatku spievali 
v slovenskom preklade) to boli menej známi 
Vojta Kopecký a Bohumír Pokorný (s úpra
vami slov. ľudových piesní) . Vtedajšia kritika 
porovnávala vystúpenia SZSU s unieleckou 
úrovňou vyspelých českých speváckych zbo
rov, resp. , s Akademickým speváckym zdru
žením a spevokolom Zora (19 19) a často ich 
prij ímala so závažnými výhradami (1. S allo) 
- Miloš Ruppeldt však - napriek neukončené
mu hudobnému vzdelaniu - svojou dôsled
nosťou a pedantnosťou v práci a predovšet
kým organizačnými schopnosťami prispe l 
vrchovatou mierou k rozvoju a propagácii 
zborového spevu na Slovensku (i svojou 
upravovateľskou a edičnou činnosťou). 

Po jeho smrti ( 1943) - i v dôsledku vojno
vých udalostí - došlo k čiastočnej stagnácii 
zboru (po jednom roku pracovali s ním D. 
Kardoš i J . Cikker) a k obnoveniu jeho čin
nosti došlo až po roku 1945 ,. keď sa dirigen
tom stal prof. Ján Str e lec (1893- 1975). 
A ko absolvent pražského konzervatória sna
žil sa preniesť vysokú zborovo-spevácku úro
veň českých telies i na Slovensko a po 7-roč
nom pôsobení v Spevokole bratislavských 
učite ľov (1932 - 1945) našiel vhodné pole pô
sobnosti pre svoje umelecké zámery práve 
v SZSU. Zameral sa na štúdium súčasnej slo
venskej zborovej tvorby (E. Suchoň , A. 
Moyzes, O. Ferenczy, S. Jurovský, D . Kar
doš a iní). pričom dominantnou zložkou jeho 
interpretácie bol akcent na kantilénu ľudské
ho hlasu (neraz i na úkor rytmickej presnos
ti). Povojnové obdobie nebolo priaznivé pre 
zahraničné koncertné zájazdy a okrem účin
kovania v Maďarsku (1946) - v rámci celo
štátnej akcie presídľovania Slovákov - účin
koval SZSU počas pôsobenia J . Strelca pre
važne na domácich pódiách. Veľmi čulé však 
boli kontakty so speváckymi zbormi z českých 
zemí - najmä tradičné aprílové zájazdy 
( 1947- 52), organizované vtedajšou Českoslo
venskou spoločnosťou . 

Do histórie SZSU vyryl zatiaľ najhlbšiu 
brázdu žiak prof. Strelca - prof. dr. Juraj 
H a l u z ic k ý (19 11), ktorý stál na čele zboru 
od roku 1954 až do 1977 (v rokoch 1952 - 1962 
spolu s Jánom V a l ac h o m). Jeho prícho
dom do SZSU začala priam žatva umeleckých 
úspechov na domácich i zahraničných súťa
žiach . Už rok po nástupe do funkcie dirigenta 
získal SZSU striebornú medailu v skupine 
majstrovských zborových telies na Festivale 
ĽUT v Prahe (1 955) , roku 1964 sa um,iestnil 
v 3. a o rok neskôr na 2. mieste na svetovej 
súťaži speváckych zborov v Llangollene vo 
Veľkej Británii. Zájazdom do ZSSR (na 
Ukrajinu) v roku 1957 sa začala bohatá éra 
zahraničných vystúpení a odvtedy - pod jeho 
vedením- absolvoval SZSU viaceré koncert
né zájjlzdy do Poľska , Juhoslávie , Maďarska, 
Bulharska , Belgicka, Francúzska, Holandska 
a Estónska. Podstatne sa zvýšil i počet vystú-

Snímka archÍ\' autora 

p~:n í na dormícidt póuiildt . o zbor prejavila 
záujem aj Čs. televízia a rozhlas, Supraphon 
i štátny film . , 

Juraj Haluzicky zdisciplinoval zbor predo
všetkým po stránke intonačno-rytmickej~ 
obohatil repe rtoár o skladby klasickej polyfó
nie (Palestrina , Lasso, Gallus) , okrem uvede
ných o skladby ďalších slovenských hudob· 
ných skladateľov (J . Cikker, Z. Mikula, M. 
Novák ai.) , o skladby české (L. Janáček) 
a o súčasnú svetovú zborovú tvorbu (D . Sos
takovič, F. Poulenc , J . Gotov:u; a i.). Svojím 
uhladeným a výrazným gestom, ako aj pres
nosťou , húževnatosťou a vysokými nárokmi 
na cvičeniach i vystúpeniach doviedol zbor 

' k precíznemu výkonu a na amatérske pod
mienky (pri mesačných stretnutiach na sú
stredeniach) i k vysokému umeleckému štan
dardu. 
Ďalšiu éru histórie SZSU začal písať roku 

1977 H aluzického žiak - prof. Pete( H r a 
di l. Už jeho vstup na post dirigenta bol im
pozantný a roku 1979 na Slávnostiach zboro
vého spevu v Bratislave získal so zborom 

. l. pásmo s pochvalou poroty. Naštudovanie 
Janáčkovej Maryčky Magdonovej od L. Ja
náčka , ako aj mnohých skladieb súčasných 
slovenských hudobných skladateľov (I. H ru
šovský, J . Hatrík, L. Burlas, I. Zeljenka a i. ) , 
ale i českých (B. Martinu , P. Fiala) a sveto
vých (C. O rff, T. O rtelli , M. Chadzidakis 
ai.) , resp. i návrat k tabuizovaným skladbám 
cirkevným (A. Bruckner. T . L. de Victoria, 
A . Gabrieli a i.) treba hodnotiť ako najvýraz
nejší prelom v doterajšej dramaturgii SZSU. 
Takmer každoročné pravidelné zahraničné 
zájazdy (Belgicko, Taliansko , Juhoslávia , 
Spanielsko, Bulharsko, ZSSR, Svédsko) 
a úspechy na zahraničných sú ťažiach (strie
borné medaily zo španielskej Tolosy - 1985 
a talianskej Gorizie - 1987) potvrdzujú . že 
SZSU je v správnych rukách, že sa P . Hradí
lovi podarilo úspešne skfbi ť Strelcovu muzi
kalitu a spevnosť s Haluzického rytmicko-in
tonačnou precíznosťou , že vštepil zboru svoj u 
vlastnú umeleckú tvilr. Pri svojom pomerne 
mladom veku má všetky predpoklady k tomu. 
aby nie len v dosiahnutých úspechoch a ocene
niach, no najmä v dfžke pôsobenia v zbore 
získal medzi dote rajšími dirigentmi absolút
ny primát. Pomerne omladená členská zá
kladňa , ambiciózne vedenie a materiálne za
bezpečenie zboru ho k tomu priam predurču
jú. 
Počas svojej 70-ročnej činnosti vychoval 

SZSU zo svojich členov viacerých popred
ných dirigentov našich súčasných speváckych 
zborov (J. Potočár , O . Francisci , J. Vakoš, B. 
Vargic, J . Klocháň a ďalší)ii mnohí vynikajú
ci sólisti tiež začínal i v tomto telese (S. Hoza, 
R . Petrák , A. Pavčo , A . Juríček a iní). Jeho 
bohatú a záslužnú čin nosť najlepšie doku
mentujú tri monografie - z roku 1933, 1963 
a 1971). viacero gramoplatn í, dva krátke fil 
my. nahrávky v Cs. televízii. rozhlase, ako aj 
nesmierne množstvo plagátov, bulletinov. 
programov a článkov. 

SZSU nadviazal družobné kontakty s via
cerými domácimi i zahran ičnými speváckymi 
zbormi, zúčastni l sa na mnohých festivaloch , 
prehliadkach a slávnostiach zborového spevu 
(doma i v zahraničí) , absolvoval celkove 32 
zahraničných zájazdov, okolo 2000 koncertov 
a príležitostných vystúpení a naštudoval asi 
450 skladieb taRmer vo všetkých rečiach náš
ho kontinentu , jeho dominantným poslaním 
však vždy a všade bola propagácia slovenskej 
zborovej tvorby. 

Na rozdiel od iných amatérskych zborov 
má SZSU vo svojom Domove v Trenčian
skych Tepliciach (od roku 1933) - toho času 
zariadením MSMaS S.R - dostatočnú záruku 
ekonomického zabe{pečenia i pre svoju ďal
šiu umeleckú činnosť a pri postupnom odfe
minizovaní školstva i perspektívu udržania si 
doterajšej stavovskej ,.čistoty" . Jeho pôvod
né h~slo - ,.Spevom budiť lásku k rodu" je stá
le aktuá lne a napriek tomu, že súčasné posla
nie SZSU zahŕňa širšie di!1)enzie, členovia 
SZSU sa i dnes hrdo k nemu hlásia. 

T IBOR SEDLICKÝ 



KONCERTY 

' 

Benenéný koncert Štátnej nlharmónie Košice 

vo Viedni 
Global 2000 Benefizgala, Viedeň, Konzer
thaus, Veľká sála, 29. 4. 1991 o 19.30; SF Ko
§ice, J. Wildner, M. Werba, A. Martin, M. 
SchOner, O. Maisenberg, A. Setena, L. Do
stal, E. Holzschuh, Artis Quartett 

sále verkolepý benefičný koncert, ktorého 
hlavným aktérom bo la Štátna filha(mó nia 
Košice so svojím šéfdirigentom Johannesom 
Wlldnerom. Mladý, , agilný šéfdirigent Koši
čanov bo l jedným z hlavných usporiadateľov 
podujatia, ktoré poctila svojou prítomnosťou 
a pre javom spolková ministerka Dkfm. R uth 
Feldgriii-Zankel. Večer moderoval šéfred ak
to r Kuriera dr. F . Ferdinand Wolf. 

KV 216 s obdivuhodno Ú zrelosťou. Usporia
datelia mali p ri výbere umelcov skutočne 
šťastnú ruku. O výkone IO ro kov pôsobiaceho 
viede nského Artis Quartett v Sláčikovom 
kvarte te B dur KV 458 možno hovoriť iba 
s najväčším uznaním. Radi by sme tento sú
oor, a le i ďalších umelco v ko ncertu privítali 
na našich pódiách . 

Vo väčšine civilizovaných krajín našej pla
néty oslávili 22. apríla Deň Zeme, ktorý má 
pomerne krátku, čosi dve decéniá presahujú
cu tradíciu. Napísal som síce oslávili , a le je 
vôbec možné oslavovať niečo, čo prežíva váž
nu krízu alebo umiera? ! Organizátorom toh
to celosvetového podujatia išlo predovšet
kým o to , aby dôrazne upozornili na stúpajú
ce nebezpečenstvo , ktoré hrozí našej zeme

·.guli. Cernobyľ, exhaláty. atómové elektrár
ne, Gabčíkovo , brazílske pralesy .. . sú azda 
účinným aktivizačným mementom k tomu , 
aby každý z nás. podľa svojich schopností 
a možností prispel k odstráneniu či zmierne
niu neblahých vplyvov, dopadajúcich čoraz 
väčšou intenzitou na naše životné prostredie 
i na človeka samo tného. 

Umeleckú časť netradičného ko ncertu 
o tvo rila Štátna filha rmó nia predohrou k Mo
zartovej opere Titus . V dokonalých akustic
kých podmienkach sály zabodovali naši umel-

Dirigent J. WUdner. ~nímkaT. Tm 

,.Mo nstre" projekt pokračoval do nesko
rých nočných hodín . Predstavil sa ešte umelec 
ruského pôvodu, častý partne r G. Kremera, 
klavirista O leg Maise nberg, podmanivou 
Schuma nno vou Fa ntáziou C dur op. 1.7; dvaja 
mladí českí ume lci , pôsobiaci u viedenských 
filharmo nikov, M ilan Setena (husle) a Libor 
D ostal (viola) , sa zaskveli v Koncertantnej 
symfón ii p re husle a vio lu KV 364. napokon 
áriou " Ah , lo previdi" KV 272 . Štá tna fi lhar
mó nia Košice sa zho st ila svojej neľahkej úlo
hy skutočne pozoruhodným spôsobom, a to 
napriek menším med zinárodným sk(Jsenos
tiam i náročnosti . ktorú prináša spolupráca 
s toľkými rôznorodými umelcami. V závereč
nej Symfón ii g mo l K V 550 sa dokázala vy
pnúť k sústredené mu a uvoľnenému výkonu , 
na kto ro m má nemalú zásluhu i dirigent 
J . Wildner . rešpe ktujúci štýlovosť a typické 
znaky mozartove j hudby. 

Robme všetci niečo pre svoje oko lie ! Za
chráňme Východnú Európu! V duchu týchto 
ideí sa spojili umelci spomínaného regió nu 
a uskutočnili v známej viedenskej ko ncertnej 

ci hneď v úvode: uvoľneným a temperame nt
ným prejavom dirigenta i telesa, kvalitným 
naštudovaním , v ktoro m do minovali zamato 
vo tienené s láčiky. Na koncerte spoluúčinko

val rad skvelých , napospol mlad ých východo-
a stredoeurópskych umelcov, u ktorých tech
nická zdatnosť bo la tým naj prirodzenejším 
základo m umelecké ho pre javu . A ž na jedinú 
výnimku znela po celý večer Mozartova hud
ba , iste aj v zname ní sklad ate fovho roku . 

Só listo m Ko ncertu p re fago t a orchester 
KV 19 1 bol Michael Werba, umelec mimo
riadnych kvalít , kto rý po pôsobe ní u vieden-

ských symfonikov a fil harmo n iko v (sólo fa
got ) venuje sa v súčasnosti ko mo rnej hre i pe
d agogickej práci na viedenskom konzervató
riu . Jeho prejav bol prirodzený, tó n vskutku 
mozartovský. T aliansko-rakúsky basbaryto
'nista Andrea Mart in prispel k úspechu večera 
áriou gró fa z Figarovej svadby . Jeho tmavšie 
zafarbený hlas obdivo vali už i v Japo nsku 
a USA ; tentoraz v spo lupráci s našimi ume l
cami si podmanil aj viedenské obecenstvo . 
Dvadsaťdvaročný Maximilian Schoner sa p re
zentoval v l. vete Husľového koncertu G d ur 

Finančný zisk z ko nce rtu. na ktoro m sa zú
častnilo do 2 tisk poslucháčov- umelci účin
koval i gratis , sa má zužitkova ť na o bnovu Vý
chodnej E urópy. vrá tane Slovenska. pro
stred n íctvo m nadácie G lobal 2000. 

. G EJZA VAJDA 

u 
·N a základe dlhoročných priateľských kon-

taktov komorného o rchestra Technik zo 
Slovenskej Technickej Univerzity, ktoré vy
vrcholili jeho vlaňajšou úspešno u účasťou na 
medzinárodnom festivale mládežníckych ko
morných orchestro v v Ahrensburgu , prišiel 
do Bratislavy v apríli (ako hosť Techniku) 55-
členný Mládežnícky zbor z Ahre nsburgu, 
kto rý patrí k úspešným reprezentanto m ama
térskeho zborového spievania v Nemecku. 
Od ro ku 1984 zbo r úspešne vystupoval na 
rôznych med zináro dných súťažiach , účinkuj e 
v rozhlase i v televízii . Jeho repertoár tvoria 

·Okrem §tandardných diel a cappella od rene
sancie až po súčasnosť , aj 'oratórne diela G . 
F. H ändla , J . S . Bacha , W . A . Mozarta a i. 
U meleckým 'vedúcim a dirigento m zboru je 
Michael Klaue . 

interpretačné náro ky kládli Styri miešané 
zbory o d F. Liszta, kto ré spievali z chó ru . 
s občasným použitím o rganových hlasov ako 
harmo nickej i me lo dicke j výplne. Z rej me iSio 
o dodatočne dopísané o rganové party pre in
tonačné upevne nie zbo ru v zložitých chroma- ' 
tických a harmonických pasážach . Vrcho lo m 
vystúpenia sympatického mládežn ícke ho 
zboru z Ahrensburgu bolo päť piesn í pre mie
šaný zbor Anto na Bruckne ra. Náročná 
brucknerovská harmonická sadzba vyzne la 
·po merne presvedčivo a dokazuje , že zbo r sa 
takouto náročnou literatúrou zaoberá praví· 
delne . Dirigujúci Michael Klaue sptávny1n 
pedago gick ým prístupo m do kázal mladých 
rudí náležite zdisciplinovať a viesť ich k muzi
kálnemu a kultivované mu p rejavu . 

Na svojom bratislavskom konce rte v kon
certnej sieni Klarisiek predniesli náročné die
la troch autorov: Jo hannesa Brahmsa , Fran za 
Liszta a Antona Brucknera. Brahmsove Dve 
motetá op . 74 zazneli Ý dobrom technickom , 
no najmä citlivo m deklamačnom prednese 
s akcento m na plastickosť harmo nicke j Struk
túry a po lyfó nie jednotlivých hlasov . Vysoké 

Vystúpenie mládežníckeho zbo ru z A hrens
burgu ukázalo, že zbo r rastie z veľmi dobrých 
tradícií a že mlád ež mô že nájst' svo je ho bby 
či prostried ok vlastnej kultúrnej sebarealizá
cie aj v zborovom ume ní. Sympatický zbor 
z Bratislavy odcestoval na týždenné turné po 
Maďarsku. 

M estské kultúrne stredisko v Bratislave pripravilo v kosto
' le Blumentál 2. apríla ďalší z ko ncertov. Partnerko u o r
ganistky Evy Kamrlove j bola sopranistka Eva Blahová. Ume l
kyne spolu dlhší čas spolupracujú - zvlášť pri ko ncertoch mimo 
Bratislavy. D obré porozumenie ľudské i umelecké sprevádzalo 
aj tento bratislavský ko ncert , pek ne navštívený záuje mcami 
rôznych vekových kategórií. Dramaturgická ponuka vyhovo
vala širšiemu publiku - na rozdiel od špecificky piesňového ale
bo organového recitálu. kde by o bo m účinkujúcim išlo predo
všetkým o prezentáciu vlastných ambíci í, resp . virtuozity. 
V da nom prípade interpretky vytvorili a tmosfé ru pre príjemnú 
chvíľu s rôznoro dou , štýlo vo pestrou hudbou v menSích hudob
ných celkoch o d baro ka po súčasnost'. Ú vod ko ncertu tvorila 
náročná H änd lova ária z oratória Mesiáš, ktQrá si vyžaduje 
zvlášť o d speváčky veľkú technickú ostražitosť. a to nielen p ri 
zvládnutí rozmanitých ozdôb, ale aj pri vylad ení vlastných 
dispo;zícií so záludno u chrámo vou akustikou. Niekto ré pasáže 
tu znejú mä kko, nosne a príjemne. iné úsek y - zvlášť pri silnej
šom nasadení tó nu - "vyskakujú" z jedno tnej línie . Z radná 
akustika sa p rejavila najviac v Hä ndlovi, a le a j v Mozartovo m 
Laudamus Te z Veľkej omše c mo l KV 427. Podobne ako 
v Händlovi i tu Eva Blahová obdivuhodne a dôsledne vyspieva-

Pocta Litve 
Spo lo k ·slo venských skladaterov so Spolko m ko ncertných 

umelcov pri Slo ve nskej hudobnej únii prišiel s iniciatívou 
a d ramaturgicky p ripravil na nedeľu 7. ap r íla predpoludním 
v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy matiné slova 
a hudby s názvom Pocta Litve . Cieľom podujatia bolo symbo
licky prejaviť sympatie ľudu Litvy v jeho úsilí o spravodlivé štá
toprávne uspo riad anie . 

Poprední slovensk í umelci zodpovedne naštudovali o pusy li
tovských komponistov. Prvá sa predstavila Silvia Cápová-Viz
váryo vá s výbero m Siestich skladieb z ne menovaného klavírne
ho cyklu M . K. Ciurlio nisa - klasika modernej litovske j hudby. 
Od to ho istého autora interpretovala aj štyri Pre lúdiá pre kla
vír . Bo lo zaujímavé s ledovať Ciurlio nisovu invenciu a štýl, 

MARIÁN J URfK 

t Hudba. v kostole 
la všetky ozdoby, dod ala hudbe po trebnú oduševnclosť. ale ne
mala dostatočhú skúsenosť vo zvukovo m .. dopade" tónov vo 
fo rte . Oproti to mu tam . kde celok bol v pritlmenej dynamickej 
rovine, v intímnejšej nálade , vyzne l hlas jednoliato a ko morne 
(Schubert A ve Maria) . V Pergo lesiho árii z orató ria Stabat ma
te r sme obdivoval i p ianissimo a vô bec schopnosť sopranistky 
krásne zjemniť d ynamický oblúk hud by (v strednej časti árie 
však trochu vad ila .. tlačená" výška). vo Faurého Pic J esu za
ujala kon,templat ívnosť hudby. stíšená do najjemnejších výra
zových podôb. 

Eva Kamrlová v úlo he sprievo du sa snažila o decentnosť . ale 
i muzikantskú iskru . kto rá je p re jej osobnost' príznačná. Zo 
svojho organového reper toáru znhrala Bacho vo Prelúdium 
a fúgu a mol BWM 543. ukážku z die la M . Schneidera-Trnavské
ho (Prelúdium B dur. Festivo con ple no organo). Brahmsove 
Dve cho rálové predo hry a Peetersovo Scherzo a Toccatu z Mo
d álne j suity. U interpretky, ktorá má sporadické ko ncert né prí-

v ktorom vedome nenadväzoval na typické znaky ruských ro
mantiko v Cajkovského, či Rachmaninova ; skôr sme mohli vy
dedukovať príbuznosť s predstaviteľmi raného (Schumann) , ale 
i nesko rého (Reger) nemeckého ro mantizmu. Mo dálne prvky 
dávali tušit' inšpiráciu ľudovým zák lado m. 

Čápová venovala naštudovaniu o boch sérií skladieb svoje 
naj lepšie tvorivé sily - spoľahlivé technické zázemie, vrúcnosť. 
plno krvný temperament, ktoré čoraz viac usmerňuje hudobný 
intelekt a umelecká rozvaha. Z hľadiska akustickej nosnosti 
priestoru bo lo však občas klavírneho (ináč bo hato ä ife renco va
ného ) tónu priveľa, čo vnucovalo presvedčenie, že by menej 
(úplné zatvorenie klavíra ) asi bolo viac! 

Už výdobytkami no vš ích kompozičných tre ndov zd ali sa byt' 
poznačené Dve sk ice pre hoboj sólo od P. Plakídisa, v ktorých 
sa zaskveli nemalé technicko-výrazové mo žnosti nášho popred
ného reprezen tanta dychovej sekcie Jo zefa Ďurdinu . Posledné-

Snímka autor 

ležitosti. zaujala spomínaná hudo bná inšpiratívnost'. registrač
ná striedmosť a priehľadnosť. neustály d ynamický ťah skladieb, 
aj ked treba priznať, E . Kamrlov(l často volila opatrné tempá. 
A koby naj mä Brahms (D ve chorálové predo hry) nebol v tomto 
smere dosť jasne prečítaný .. . Bachova fúga - po pomalom pre
l úd iu - sa rozvinula do vyrovnanosti a mo to rickej presnosti, 
Schneiderova hudba bola po poči atočnej zdržan livosti dovede· 
ná opäť k vygrad ovaniu a muzikantskej iskre a záverečný Flor. 
Pee te rs - s hudbo u bohatou na farby a nálady - zaujal nielen 
v pritlmeno m Sche rze (podanom skôr v nälade prelúdia), ale 
aj vo zvukovo a techn icky bo hatej Toccate . mimoriadne ťažkej 
a výrazovo bo hatej. Eve Ka mrlovej, nepochybne talentovanej 
umelkyni so zre lým ľudským näzoro m na svet hudby. chýba 
častejšie stre tnu tie s ko ncertno u praxo u. čo by následne vyvo
lalo 'presnost' stanovených úloh a systemat ickosť v ich p r íp rave. 
Ale to je vlastne bolesť väčšiny slo venských interpretov, ktorí 
sa ve nujú okre m koncertovania ešte pe<)agogickej alebo orga
nizáto rskej p ráci. Naprie k me nším výhrad ám k sebaistote or
ganistky a vo kálno-technickým či akustickým odhadom pries
to ru u speväčky. bolo stre tnutie s oboma umelkyňami veľmi 
príje mným zážitko m . 

- zs -

ho. tre tie ho auto ra P. B ajo rasa priblížila publiku cez cyklus pre 
soprán a klavír na slová J . Degutytcsa speváčka Eva Blahová 

. v tvo r ive j spo lupráci ·s klaviristko u E leno u Michalicovou. Sko
da , že text (spievala v o rigináli) nebo l ne jako u formou (aj jed
no tlivé čast i mali iba tempo vé označen ie) bližšie sprfstupnený. 
Z vriicneho p rednesu a z celkovej nálad y. kto rú umelkyne na
vodzovali, si poslucháč musel le n podľa vlastnej fan tázie do
mýšľať. čo sa usiloval auto r stvárni ť. 

Program doplnil Já n Gallovič recitáciou troch básn í litovské
ho poetu J. Mercinkevičiusa pr ib ližujúcich nám atmosféru , po
city obyvateľov te jto krajiny , ba i aktuá lnu politickú situáciu 
(báseň .. Riado k z učebnice dejep isu '·). 

Po dujatie o tvo r il stručný. vecný. civilný. zámerne odpateti
zovaný príhovor predsedu SHÚ Ilju Zelj enku. Dobre navšt íve
né podujatie sa stre tlo so zaslúženým o hlasom vďačného publi-
k<l . ~ 

V. CfžiK 



(dokončenie z l. str.) 

mentácia , zmysel pre farbu nástrojov, čomu 
sa prispôsobuje idea. V jeho skladbách vlád
ne najperfektnejší poriadok - logická pre
myslenosť, prameniacu. ako sa zdá , už zo sa
motných asociácií. Nevedno , ako tento poria
dok dokázal realizovať pri zdanlivo nezaťaže
nom, spontánnom spôsobe vynachádzania. 
O tom, že sa však Mozartova práca neopiera 
iba o plodný okamih , svedč! jeho predslov 
k šiestim kvarte tám , venovaným Haydnovi, 
kde píše , že sú plodom usilovnej a namáhavej 
práce. 

Zastavme sa aspoň na chvíľu pri týchto die
lach, lebo práve ony nám približujú Mozarta 
z viacerých strán ! 

V tom čase vydal Haydn svoje tak obdivo
vané Ruské kvartetá op. 33, v ktorých vy
tvoril základný. na dlhý čas platný prototyp 
sláčikového kvarteta. H aydn patri l k málu 
skladateľov. ktorých Mozart (okrem C. Ph. 
E. Bacha) obdivoval. Ruské kvarte tá zrej me 
zaujali aj Mozarta. Sám napísal sled šiestich 
kvartiet . ktoré sa podstatne líšia od predchá
dzajúcich. To, že ich venoval Hayd novi je vý
nimočné, lebo vtedy nebolo zvykom venovať 
vlastné dielá kolegom. Väčši nou sa dedi kova
li mecénom z radov šľachty alebo bohatým 
mešťanom. Toto nekonvenčné gesto svedčí 
o obdive Mozarta voči Haydnovi, ktorý Mo
zartovmu otcovi bez zábran povedal. že je ho 
syn je najväčším nemeckým skl adateľom . 

Námahu. ktorú si dal Mozart pri kompono
vanl týchto kvartiet , necítiť v samotných die
lach. Co však j e jasne postrehnuteľné, je ich 

, mimoriad na 1,1melecká úroveň a hodnota. 
Všetkému. čo odpozoroval od Haydna v logi
ke a poriadku, dal možno ešte väčší dynamiz
mus. Jeho kvartetá stoja dnes ešte bligie na
stávajúcej budúcnosti ako Haydnove. Nie je 
to však súd nad e pochál nym či nom Haydno
vým , ktorý sa dopracoval v tejto oblasti od 
pomerne jednoduchých začiatkov k vyspelým 
výsledkom, plodným pre každé nasledujúce 
obdobie. aj pre Mozarta . 

Vplyv a prijatie ide í je nutnou podmienkou 
vývoja; bez nadväzovania by musela každá 
tvorba začať odznova. Spôsob. akým sa prija
té inšpirácie a podnety spracujú, je pritom je
diným merítkom. Asimilované eleme nty nie 
sú púhym opakovaním. ale kreatívnou repro
dukciou niečoho . čo už zazrelo svetlo sveta . 
Rckonkrc tizujú sa iba niektoré všeobecne 
platné črty. Mozartove kvartetá sa takmer 
v ničom nepodobajú Haydnovým. Sú úplne 
nové, aj keď Haydnov duch spolupodmicnil 
ich vznik ako podnet k dosiahnutiu vyššej 
kvality, ku kto rej sa Mozart vraj tak ťažko do
pracoval. 

V každom myslení pôsobia aj ste reotypy. 
ktoré dovoľujú oprieť sa o ich zotrvačné drá
hy a odraziť sa od nich k vzdialenejším oblú
kom do doteraz neznámeho. vťahuj úc nové 
vidiny do okruhu nám povcdomého. Nižšie 
stereotypy sa nevychyľujú veľmi zo spomenu
tej dráhy; sú viac-menej opakovaním, alebo 
aspoň napodobňovaním . Vyššie stereotypy 
stoj a tiež na tejto bazálnej dráhe , dokážu 
však odpútať sa od nášho domestikovaného 
sveta vzdialenejším obzorom. To je Mozar-

ÚVAHA 

tov prípad, aj on vychádza l zo stabilizova
ných štýlových prvkov klasicizmu. To, čo vy
tvoril. patrí taktiež do sveta klasicizmu. Mo
zart rozvíjal jeho platnosť, takže klasicizmus 
nadobudol nové dimenzie . ktoré ale tiež za
padajú do umeleckého sveta. Bezosporu 
prekročil dobové obmedzenia ume leckého 
myslenia a položil základy pre ďalšiu budúc
nosť aj napriek tomu . že osta l dieťaťom svojej 
doby . Osta l ním vo svojom základnom posto
ji ako azda posledná veľká osobnosť, stojaca · 

. na hranici novej doby. Napriek tomu, že jeho 
hudba je individuálne svojrázna, psycholo-
gicky subjektívna, zamlčuje subjekt , t. j. 
svojho pôvodcu. Kantabilné úseky, té my. ná
pady, prezrádzajú živého človek a, nie však 
autora. Mozart je vynálezcom bohatých výra
zových charakterov, ktoré prezrádzajú jeho 
kreatívnu charakteristiku. nic však jeho 
vlastné pohnútky. Jeho hudba stoj í pred ním 

a mimo neho . Spätosť subjektu s umením ako 
médiom sc bavyjadrova nia. ako subjektívna 
výpoveď je znakom romantizmu, ktorého sa 
Mozart priamo nedotkol. Často dramatizujú
ce sebazobrazovanie sa zjavuje aj v diele 
L. van Beethovena a je barié rou. ktorá odde
ľuje vrcholný mozartovský klasicizmus od ne
skorého romantizujúccho. To však nic je 
mierou hodnoty. ale skôr chara kte ristikou 
ďalš ieho vývoja . 

Na ncpovšimnutic tejto vývojovej mcta
ťnorfózy dopla til Hummel. ktorého Mozart 
prijal za svojho žiaka - zadarmo do svojho 
domu. Hummel kráča l po stopách Mozarto
vých. sledoval jeho tvorbu a prijal aj Mozar
tov postoj ako vlastné este.tické krédo. 

Pôsobením Beethovena. kto rý odhalil 
a rozvíjal nové výrazové dimenzie akéhosi sc
bazobrazovacieho subjektívneho dramatiz
mu. sa stal Hummclov prcj1tv čoraz viac nc
aktuá)nym a nczodpovedajúcim novým živo t
ným pocitom. Hummel sa práve preto vytrá
ca l z výsln ia slávy. v kto rom stäli najväčší 

predstavitelia raného romantizmu - Chopin 
a Schumann , hoci nimi samými bol vysoko 
ocenený. 

O jednu gene ráciu skôr. za života Mozarta, 
ešte podobné kritériá nerozhodovali . Spomí
naný pori adok, ktorým sa vyznačujú die la 
Mozarta. sa však nenachádza l v jeho súkrom
nom živote. 

Sklon ku kapricióznosti , výstred nosti a re
cesiám sprevádzajú jeho sttkromný život. 
Pristupuje k tomu i osudná záľuba v hazard
ných hrách. ktorá ho - ako sa v početných no
vodobých výskumoch zistilo - priviedla tlo 
krízových situácií. 

Ak pátrame po príčimkh Mozartovej k e x
centrickým prejavom náchylnej povahe . na
chádza me odpoveď v predčasne ukončenom 
detstve . v ncodreagovancj pubcsccncii . Ž il 
s íce v usporiada ných pomeroch . bol obklope
ný láskou. ale priskoro bol prinútený žiť ako 
dospe lý človek , na cestách Európou . pohybu
júci sa v sticspcných pomeroch šľachtických 
dvorov, stále prinútený svojím otcom poslú
chať a správať sa servilne . Nemohol takmer 
nikdy byť sám sebou. Pubesccncia je obdo
bím, v ktorom sa dieťa odpútava od svojich 
rodičov a získava nové skúsenosti v spoločen
skej a mimospoločenskej realite . Bývajú to 
zvyčajne nic nebezpečné roztopašnosti. kto
rými si mladý človek uvedomuje hranice 

~lastnej slobody a nadobúda rovnováhu me
dzi svojím vlastným počinaním a prostredím. 
Ak sa však tieto pokusy neodohrávajú v pri
meranom veku , uplatňuj ú sa v nie až tak ne
vinných činoch , ktorých dosah nadobúda 
škodlivej šie rozmery. Ukázalo sa to aj v Mo
zartovom živote . 

Akokofvek nazerámc na významného hu
dobníka, skladate fa a pedagóga Leopolda 
Mozarta, nemožno ho neobviňovať z ne
správneho prístupu pri výchove svojho syna. 
Nedovolil synovi napríklad stýkať sa s priatcf
mi , rovesn íkmi, čo je vždy jednou zo základ
ných potrieb mladé ho človeka v jeho vývoj i. 
Presne mu vymedzil režim dria a stále ho po
učoval. Mladý Amadé žil podfa prísne stano
veného rozvrhu hodín. Chránil ho pred inými 
hudobníkmi. Ani s Haydnom sa nestretol so 
súhlasom rodičov . Sám si musel náj sť k nemu 
cestu . Otec bol presvedčený, že sa stre tne iba 
s prejavmi závisti a nevraživosti , v čom sa ani 
veľmi nemýlil , vyj múc Haydna . 

Výsledkom bolo, že ak sa syn dokázal na 
čas vymaniť z nadvlády, začal doháňať všetko, 
čo mu dovtedy nebQlo dopriate . ·Nevšímal si 
termíny, ani záväzky, oženil sa proti vôli rodi
čov, chronicky sa sťahoval podfa stavu jeho 
príjmov z bytu do bytu , kúpil si záprah bie
lych poníkov, drahé obleky, nestačil vracať 
vypožičané peniaze, prehrával pri biliardo
vých stávkach a postupne strácal dôveru svo
jich priateľov a dobrodincov. 

Už dávno sú prekonané názory o Mozarto
vi , podľa ktorých nemal peniaze na živobytie, 
lebo ho vraj doba nechápala . Dnes už vieme. 
že zarábal veľa peňazí, mohol byť bohatý ako 
ktokoľvek v jeho dobe . Nebol ani umelecky 
ncpochope ný. ale sám si pokazil vzťah k pria
tefom a ochrancom. Som však presvedčený . 
že jednou z príčin bol tvrdý režim v jeho mla
dosti . dcformujúci jeho postoj . živo tosprávu. 

ktorý narušil poriadok. dosahujúci v jeho die
lc najvyšší stupeň dokonalosti . 

Tak. ako ho nezaujímali iní skladatelia, ne
mal ani pre hÍbencjší vzťah k prírode. Te nto 
pravdivý fakt zostáva nepochopiteľný, keďže 
v tom istom vedomí rezonuje celá paleta živo
ta: prchÍbc ný prienik do rozmerov ľudských 
životných pocitov. j emnosť je ho dotykov 
a narážanic na fenomény života a prostredia, 
kto ré by mohli svedčiť o opaku. Ale je mož
né, že jeho inte nzívny vnútorný svet. kto rý 
bol tak úzko spojený s jeho hudobným vyjad
rovacím médiom. nepostuloval reálnu exis
tenciu kulís a komparzov, evokujúcich to, čo 
sa beztak v riom odohrávalo . 

Hodnotné umeil)c nemožno vytvoriť bez 
bohatého vnútorného zázemia. Všetko, čo sa 
vyjadruje ume ním. musí byť a je navodcné 
predstavami a pocitmi, bez pôsobenia kto
rých nemožno mu dať fixovanú a komuniku
júcu podobu . O bohatstve Mozartovej imagi
nácie svedčia jeho die la, kto rými vytvoril zá
väznú a intcgrujttcu podobu vlastného mysle
nia ako živý produkt vzťahu jeho indivídua 
a tradície. Svojím príspevkom vyzdvihol tra
díciu klasicizmu na vysoký stupeň náročnosti 
v tej miere, že obraz tradície a hudobnej kul
túry klasicizmu sa meria jeho mit:rou. Do
konca ho identifikujeme s jeho dielom. 

Každý žáner, ktorého sa dotkol, vyzdvihol 
ďaleko nad priemer svojej doby, čím zároveň 
stanovil príklad , slúžiaci ako norma riešenia 
a ako vzor n'adviizovania. 

Jeho kompozičné postupy ako i tvary. v'ý
raz jeho idei môže muzikológia iste pochopiť . 

Inak sa však javí otlizka intenzity pôsobenia 
je ho ideí. Ťažko poveda ť , v čom tkvie pôsobi
vosť Mozartovej hudby, jej ponor a hÍbka. 
Nemáme prostriedky k objektivizácii výrazo
vých rozmerov jeho hudby, kto rá- ako celý 
klasicizmus -: stavia na rafinovanej syntéze 
charakteru , infantnosti a erosu - u Mozarta je 
však umocne ná espritom a ráciom. 

Niečo ako závoj pritom zastiera i j eho me
los. a to je aj to , čo je u neho najradostnejšie 
a najveselšie . Yo všetkom cítime niečo ncvy-

. slovené, ncdopovcdané, čo dokáž~me iba vy
tušiť za onou jemnou hmlou elegickosti, kto
rú poci ťuj eme ako jedinú črtu jeho sebazo
brazovania . 

Umenie je žriedlom radosti. akokoľvek to 
mienime filozoficky potierať. lenže táto 
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z umenia vyvie rajúca radosť nic je ľahko lo
kalizovatcfná. Raz ju pripisujeme zvukovým 
fenomé nom, raz zas dôvtipnej faktúre , alebo 
vrcholným mome ntom , ktoré nachádzame 
v diele. Hfadáme ju občas v celistvom priebe
hu a zámere diela a striedani charakterov 
a }lapokon v originálnych nápadoch . V sku
točnosti ide vždy o celkový účinok diela, kto
ré ho súčasti vyvolávajú našu pozornosť a náš 
obdi v. Isté je , že umelecké dielo obsahuje 
rozl ičné roviny cstet ickéh~ .. účinJs~ . Nesmie
me však nechať bez zreteľa , že tieto roviny 
osve sotva dqlc,áž,u, vyvolé\($porn(!Mný ú~inolc.. 
a je to l!!n ich funkčná viazanosť na seba, kto
rá určuje či a.stkový efekt. Celok vyžaruje na 

. nižšie determinujúce súčiastky , čím nadobú
dajú .,funkčnú" hodnotu , ktorú si sprítomní
me iba vtedy, ak si uvedomujeme celok, kto
rému slúžia. 

Nic je to inak ani v Mozartovej hudbe, kto
rá iste obsahuje mnohé vrcholy , lenže kulmi
nujúcc momenty nemôžu vyvierať z ničoho. 
Vyrastajú z inak bežných situácii, i keď práve 
tieto vrcholiace momenty udcfujú celku svoju 
hodnosť. Mozartova hudba prináša ako zá
kladnú fabulu bežnú hudbu doby, z ktorej 
však vybočuje do premien nových objavných 
sústav. 

Vysloviť doposiaľ ncvyslovené je snahou 
každého umelca. ktorý je bytostne spätý so 
svojím ume ním. Dokázať prelomiť hranice 
daných obzorov, nachádzať niečo, čo nezapa
dá do slovníka bežnej konve rzácie, vyvoláva 
ncpopísa.tcfnú eufóriu. Sú to pocity, po kto
rých kreatívny človek túži, lenže je ťažko do
bývanými zriedkavými okamihmi. Tvorivé 
hľadanie chodieva preto spolu s utrpením, 
nespokojnosťou , zúfalstvom . Neraz zviedla 
táto túžba umelcov k použitiu narkotík rôzne
ho druhu, alebo k scbcvraždc , ako náhrad
ných prostriedkov. kompenzujúcich námahu 
a rúvanic sa s maté riou umenia. Útek do naj
rôznejších podôb rozptýlenia býva príznač
ným momentom v správaní sa umelcov. Mož
no i Mozartova excentrickosť pramenila 
z podobných stavov. Mohlo by sa namietať, 
že Mozart mal najmenej príčin k nespokoj
nosti sám so sebou. Treba si však uvedomiť, 
že me rítkom výsledku je sám človek . Žiadne 
rclativizújúcc porovnávanie sa s inými umel
cami nie je prijateľným argumentom, keď ok
rem talentu je tvorca obdarený zároveň kri
t ickosťou . 

Isté je, že Mozartove nápady plynuli konti 
nuitne z jeho vedomia. Mozart nevyškrtal 
a ncopravoval veľa, ale smeroval k vyššej ná
ročnosti cez nové práce . To, že v ňom žila túž
ba sa sám prekonávať, vidieť v ponorc a účin
nosti tvorby , ku ktorej dospel - i keď jeho 
vývoj už začína vysokým stupňom náročnos

ti. Prek_onával pre seba i pre nás často nevidi
teľné prekážky - inak by neboli vznikli jeho 
vrcholné diela . 

Keď počúvame Mozartovu hudbu, nevnf
mamc ani jeh0 napäté snaženie , ani je ho roz
porný život. Zabúdame dokonca na jeho do
bu, osobu a osud. Hovorí o všetkom, čoho sa 
náš živq t týka, len nie o sebe. 
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NA SCÉNE OPERY SND 
Z Mozartovho operného odkazu sa stálej pozornosti teši sotva štvrtina. Iste 

aj vďaka skladatefovmu dvestoročnému jubileu k nej v poslednom obdobi 
pribudlo niekol'ko ďalších, menej frekventovaných operných opusov. Medzi 
nimi aj ldomeneo, s ktorým Mozartov rok oslávila prvá slovenská operná 
scéna. Rozhodla sa tak pre značne riskantný krok na pôdlt v podstate nepre
bádanú: v bratislavskej opere neexistuje totiž výraznejšia mozartovské tradí
cia a ldomeneo sa na doskách náročliiiho divadla objavuje vôbec po prvýkrát. 
Jedným z pádnych dôvodov pre vol'bu práve tejto opery bola zahraničná ob
jednávka, a teda perspektíva exportnej prezentácie. S tým súvisí zrejme aj 
jej naštudovanie v talianskom origináli. 

ldom..:n..:o j ..: v pravom slova Lmy~l..: MoLar
tove prelomové hudobno-dramatické dielo , 
ktoré ukončuje obdobie raných opier • 
a v mnohom anticipuje už jeho vrcholné 
operné opusy. Napriek tomu . že si ho i sám 
Mozart veľmi ce nil. jeho osud ne bol veľmi 
priaznivý. Mozart tu rieši pro blém .. nové ho 
vína v starých nádobách" - na jednej strane 
je Idomcneo ešte baroková opera seria. so 
svojou statickou . schematickou a málo dra
matickou formou a na druhej strane hudob
no-dramatické vyjad rova nie je celkom nové. 
ktoré Mozart neskôr rozvinul vo svojich buť
fo-opc rách. Súčasných i minulých insce náto
rov handicapovala baroková rozsiahlosť a na
bubrelosť jednotlivých čísiel. a to i naprie k 
tomu , že Mozart pri tvo rbe Jdomenca veľmi 
výrazne zasiaho l aj do jeho libreta. Ťažko
pádny a vzletný štýl libret istu Giambatis
tu Varcsca sa mu však nepodarilo upraviť 
celkom podľa svojich, rcdstáv a hneď po pre
mié re •v Mníchove ( . 178 1) plftnoval ďa lšie 
úpravy. Nestiho l ich však zrealizovať a tak 
podnietil viacerých nesko rších rcalizúto rov 
k početným zásahom do organizmu opery. 
ktoré veľa razy zmenili ldomenea na nepo
zna nie . Bratislavský tím inscenátorov si zvoli l 
z tohto množstva Paumgartenovu úpravu, 
ktorá maximálne rešpektuje oŕigin ál. Túto 
verzi u však ešte viac skrátili. zjednodušili či 
vynechali niektoré reci tatívy. zborové a ba
letné výstupy. Zrejme v snahe po viičšej kon
cfznosti a čitate ľnost i však niektoré úseky až 

SkYelá Elektra Magdalény H~óssyovej. 

príliš prc~v..: tl i li a d..:jová línia tak nami..: ~to 
väčšej dynamickosti stráca miestami logickú 
kontinuitu a prehľadnosť. Hoci Mozart pod
statne zasiaho l do statického. bezkonfliktné
ho sveta barokovej opery, s jej harmonickým 
a má lo dynamickým prostredím, predsa má 
ldome nco ešte všetky podstatné vonkajšie 
atribílty barokového divadla: mytologicko
antický pr.íbe h, bielo-čie rne videnie. konflikt 
božské ho a ľudského živlu , ale aj typické ba
rokové príšery. búrkové scény, či riešenie po
mocou princípu Deus ex machina. Režisér 
Branislav Kriška ani scénická výtvarníčka 
Mona Hafsahl a. h. te nto barokový prvok prí
liš ne reflektovali. Historicky indi ferentn á, 
strohá scéna . pripomínajúca surrealistickú 
krajinu Gio rgia de Chirica, ohraničená ob
rovskými stÍpovitými útvarmi. ktoré práve 
tak móžu znamenať clmímové stíporadie či 
symbol Kréty i boha Neptúna- býčie rohy. 
ale rovnako možné sú aj iné asociácie . Nie 
ce lkom čitateľné sú i ďalšie rekvizity a časti 
scénické ho priestoru . predovšetkým v po pre
dí obrovské vajec s podobou l'udského moz
gu, so zaťatou se kerou. zrejme znázorňujúce 
obetný o ltár . 

Podo bne nekonkrétne a ahisto ricky sú 
koncipované aj'návrh y kostýmov. napríklad 
čierny ex travagantn ý nohavicový kostým 
Elektry. ba rokovo nabubrelý odev kr)aza a v 
kontraste s tým celkom bezvýrazný odev zbo
ristov. so vzorom splývajúcim s d lažbou . Ako 
keby mali vyjadrovať komcntujúcu rolu zbo-

Snímka K. Maren~lnol'á 

Minihry o Márii 
Charakterizovanie tohtoročnej absolvent

skej inscenácie Hudobnej fakulty VSMU sta
via recenzenta do trocha rozpačitej situácie. 
Premiéra scénického mystéria Bohuslava 
Martinu Hry o Márii prináša totiž niekoľko 
paradoxov. 

Na jednej strane sa žiada vyzdvihnúť dra
maturgickú objavnosť titulu . po prvýkrát uve
deného na slovenskom opernom j avisku , na 
opačnej však treba konštatovať. že vypuste
n ím štvrtej časti (Sestra Paskalina) vznika li 
dojem architektonicky neuzavretého celku. 
Druhým rozpo rom je nemožnosť adekvátne 
veľkolepej scénickej rea lizácie z dôvodov ko
morné ho priestoru malej sály bratl!;lavskej 

Reduty. A do tretice. nemožno obísť ani 
prvotné poslanie výročných predstavení ško
ly - demonštrovanie spevácko-technických 
kvalít d iplomantov i študentov nižších roční
kov. Pre te nto účel však Hry o Márii veľa prí
ležitostí neposkytli. 

Tak sa vlastne hlavným "aktérom'' inscená
cie stal absolvuj(sci režisér a dramaturg Pavol 
Smollk. Bo l zre jme iniciátorom celého pro
jektu , takže ho mal pripravený podl'a vlast
ných predstáv , rátajúc i s objektívnymi pre
kážkami v adekvátnom vyzne ní diela . Snažil 
sa ich pre klenúť vytvorením intímnej atmo
sféry, podnecujúcej v divákoch imagináciu. 
ako i citlivým prepojením ľudovej a strcdovc-

Fra~tlšek LIYora ako ldomeneo. 

ru , na spôsob antické ho chóru. hoci tento 
~názon)uj c vždy konkré tnu skupinu l'udí. 
Branislav Kriška napriek mode rnej scénickej 
podobe necháva antický prírn:n skô.r v ~isto
ricke j rovine , barokový pôvod pripomínajú 
štylizované pohyby, gestikulácia zboru , kto
rej zmysel sa však n ie vždy darí detailne de
ši frovať. Nejasné je i použív'anie niektorých 
rekvizít a symbolov - napríklad masky na tvá
rach zboru či tanec fúrií so svetlami - čo zná
sobené interpretáciou v cudzej reči sťažuje 
orie ntáciu v príbehu. Antický svet režisér ne
aktualizuje. nie je viditeľná žiadna výrazná 
spätosť so súčasnosťou . ,skôr naopak, akoby 
chcel zvýraznil' statický. o ratoriálny prvok 
ope ry. Nczdôrazr)ujc ani určitú dvojpólo
vosť. vi acvrstevnosť príbehu , konflikt medzi 
božským abso lútnoln a ľudskou vôľou, č i ge
neračný konflikt otca a syna . problém posluš
nosti a pokory .oa jednej strane a túžby po slo 
bode. vzbury v mene ľudskej lásky na strane 
druhej. Hlavným protagonistom ponecháva 
réžia snád' až prílišnú vol'nosť a je na nich , ako 
dokážu vyjadriť dramatičnosť, bohatú výra
zovosť a e mociona litu Mozartovej hudby. 

Vynikajúco a bezkonkurenčne svoju úlohu 
zvládla hosťujúca Magdaléna Hajóssyová 
v ro li E le ktry . Jej štýlový, bohato difere nco
va ný a dramaticky vypätý vokálny pre jav, ko
vovolesklý, pritom tvárny. oblý a pružný dra
matický soprán a vynikajúca hlasová technika 
sú dokonale v službe expresívneho hudobné
ho výrazu . Výraznou osobnosťou bol na pre
mié re aj František Livora, ktorý part !dome
nea interpre toval vel'mi kultivovane , drama
ticky vyakccntovane, pričom svoj mohutne jší 
dramatický teno r dokázal zdisciplinovať do 
komornejšej , lyrickcjšej mozartovskej podo
by. Ilia Jany Valáškovej bola nežná , cituplná, 
vedená možno na prfliš jednostranne ladenej 
lyrickej. strune, me nšiu dramatickú silu kom
pcnz!-wala farebne príjemným, štýlovo dobre 

kej poetiky s náboženskou tematikou pred
lohy. V rámci daných možností sa prejavil 
Smolík ov vyhranený názor na partitúru,· 
uplatnil sa jeho vkus v aranžovaní (štylizova
n(s tanečnosť l. časti) i náročný prístup k he
recko-pohybovej charakteristike postáv. Tá 
dosiahla svoj kulminačný bod v Mari ke n z Ni
méguc. 

Pomocou výtvarných návrhov Ivana Hudá
ka (scéna) a Ľudmily Várossovej (kostýmy) sa 
podarilo maximálne zužitkovať obmedzený 
akčný rádius, rozoh rať proscénium a presvie
tením kulfs i zadnú plochu javiska . Vmestilo 
sa doň dokonca i divadlo v divadle a simultán
ne akcie v 2. obraze . Spoločný pôdorys bol 
v j ednotlivých výjavoch konkretizovaný pre 
potreby de ja a ako celok vytváral esteticky~ 
čisté prostredie. 
Koprodukčnými partnermi VSMU boli Ko-

Snímka K. Maren~lnoYá 

zvládnutým vokálnym prejavom. Vo Valáš
kovej by na bratislavske j scéne mohla vyn\sť 
kvali tná mozartovská inte rpretka. Rolu Ida
maora napísal Mozart pôvodne ako kastráto
vú úlohu , neskôr ju sám upravil aj pre tenor. 
Je to postava výrazovo náročná, ktorá v prie
behu deja prejde širokou škálou e mócií. rôz
norodej charakterokresby. Raz je zaľúbeným 
mladíkom , súcitným vládcom, trúchliacim sy
nom . či rozhodným hrdinom, obetujúcirtl sa 
pre svoj ľud a napokon majestátnym kráľom. 
Miroslav Dvorský pôsobil v tejto úlohe dosť 
ťažkopádne a nevyhrane ne , akoby bojazlivo. 
Problémy však mal aj v technickom zvládnutí 
svojho partu. Jeho teno r má síce vcelku prí
jemný timbre , ale už menej individuálny cha
rakter a ťažkosti so zvládnutím vyšších regis
trov. Ž iada sa 'a j nadľahčenejšia a mozartov
sky nllblesnejšia interpretácia . Jozef Kundlák 
v alternácľi bol hlasovo disponovanejš í, po
trebuje však tiež ešte výrazovo i štýlovo do
zrieť . Z ďalších alternujúcich postáv sklamala 
Eva Senlglová v roli E le ktry , ktorá postavu 
nepochopila vo výrazovo-charakterovom 
stvárne ní a veľké problémy mala aj po vokál
no-technickej stránke. Jej prílišné vibráto, 
distonovanie a pomerne ťažký hlasový mate
riál je na mozartovskú interpretáciu'vonkon
com nevhodný. Pochvalu si te ntoraz v plnej 
miere zaslúži zbor (zbormajste r Ladislav Ho
lásek) , ktorý sa s plným pochopením, štýlovo 
čisto a muzikálne zhostil interpretácie dôleži
tých a dramaticky nosných zborových partií. 

Snahu nemožno uprieť ani orchestru SND, 
dirigent Jonas Alexa mnohých dokázal vypro
vokovať k nadprieme rnému výkonu, náročné 

party najmä dychovýc~ nástrojov, písané pre 
vynikajúcu mannheimskú kapelu budú sa 
však ešte musieť u našich hráčov usadiť. Cesta 
k de likátnej mozartovsky čírej interpretácii 
vedie len cez tvrdú a náročnú prácu . 

MARTINA HANZELOV Á 

morná opera Bratislava, ktorá poskytla svoj 
orchester a amatérsky speyácky zbor CAN
TUS (zbormajsterka Blanka Juhaňáková). 
Dirigent Gerhard Auer vo svojom naštudova
ní zohľads)oval akustické podmienky a vytvá
ral prijateľný, hoci od detailne j práce do istej 
miery vzdia le ný hudobný podklad . O to viac 
treba pochváliť neprofesionálne zborové tele
so. l napriek tomu, že nemá s operou skúse
nosti, spievalo oduševne ne, intonačne čisto 
a presne. Z množstva sólistických postáv za
ujala najmä v spevácko-hereéko-tanečnej 
kreácii Marike n sopranistka Adriana Kohút
koYá. Pozoruhodným timbrom upozornila na 
seba Silvia Sklovská (Panna pochabá, Matka 
Božia) , vystihnutím charakteru tiež Zoltán 
Vongrey ako Diabol. . 

PAVEL UNGER 



zo ZAHRANIČIA 

Z inscenácie l\lo~:artmej 1-igarmej S\ adby. 

r 
Sa lzbu r~ké vel l..onočné hr y ~l:tvi li :25- ručn.; 

jubile um . Festiva l. nkolo kiOréhc, poslaní . 
t.r mcran í. drama turgii. dirigenhkom pnvilc
!!iu je ho nkladatcl'a l lcrhc rta von Kar aj ana. 
at ď. sa vedú cclír dobu prot i rcči'é 1wlcmrk). 
Teraz tno, ·u. po Jeho smrti l..olotoč ot ;ízoJ.. na 
tému : byť-č i ne byt. 

Sal.dJtr rg ma S\'Oj ho Monu ta . Je to jedineč
n)· a ne nahraditcl'n ý magnet pr c tu ri~tm• . t<Íu 
jcmcov o umenie a hr~ni~nlL'nov. Jedn i ~ú tu 
preto. aby sa pouč rlr . nad~cha l i 'a neop.rl..o
vatclnehtl ozónu /. čaro,n)ch ulr6cl.. r vdko
lcpých ehdmm ~'t'h priestnro\'. ~de 'a Mot.ar
tovo um ..: rr i..: rodilo. !..de Lddtal huj \ll woj i
mi chlchodarcarnr a im - pre "a7iwk 10 ~po
ln.:cn~l..)ch \trct nutr. /\ um..:nr..: pat rí 1.. 'uča~
ti.rm dram;llu rgrc rch Zrvotneho scen;íra a .1j 
Vcl'konoén0 ht \ '' ujnn "''ol..\nr umekel..\m 
l..rcditorn 'a 'ta ii jeho ~anľotrL'JillOU ' uca-.tou . 

Pr..: juhrkjn) llJlJI rol.. boh o .. lovcn r d1aja 
dir igenti Bernard llaitink a Dnnrd Bar cn
ho im . Osobno,ti ' pajané ~ naj711ámcj~ ími 
~vctovým i orch..:-, tr;ílnymi tc lc~amr. ~ymlo

nickí a operní Ji rige ntr \ O ~irokým d ramatur
gickým z(tbc ro m. ~ ktorom Mozart ma wojc 
nezanedlwtcl'né m i..:~ t o. Dramaturgia toho
ročného \ t' ord rí •H dw 'L' l 1-.ono.:·nc lw n J.. hr 
(d\';li-.r;ít w pai..m·anébo). al..<.:<.:ll lll\"<.t).J . po
'il'dné o pusy W. A. Mo7arta a Antona 
Urucknc ra. Vii7l>y nielen p~yd10logické. ai..: 

i filozofické a umelecké medzi týmito kompo
zičn ými vc lrčinam i provokoval i oboch hudob
níkov k i~ tým i nterpretačn ým súvislostiam. 
názorovej kontinuite. Každému z dirigentov 
patr ili dva \Cčery . llall ink viedol predswvc
n ic Figaro\'ej wadby a spomie nkový veče r ve
novanÝ l lerbenovi von Kara janovi (nrm ela 
tu II<Íydnova Symfó nia c mol llob. l. 95 
a Bruel.. nerova IX. w mfó nia) . 13arenhoi m sa 
prcd~tavil ako kla virista i dirigent v Mo,:arto
\0111 Kom:crtc B du r KV 5lJ5. kt01}· prcdr ha
d7al Brud.ne rovej V II. ~ymfôn ii a na po;.led -
110111 večere.' programom Z.O\taveným l diel 
Mota rta. uvredol Symfón iu g mol KV 550 
a Rei.. ,:icm d mol KV 626. Súli\ tami boli 'op
rani~tka Lj uha Katarno,-:'~kaj.r {\picvala aj ' 
)!Hlt ku Hl h ganl\ ..:j ' 'ad bc ). nh o jena holn 
,óll\ttl'i..a krdcra ba\i'>lu l·crr uccia Furlanct
·, ,, (l 'ig,tro. R-eb ic m). Cccrlia Banoli u Jo hn 
A lcr bolr rch mu1il..aln\ mi partncrmt \ Rc k
'ici11 a 1 hom;l', All~.:n. Dal\ n Up~ IJ<nvov;í . Su
'a nc Mcntzenl\a. Klara Tal..a ~.::-.ová. Ugo Be
nclh. A lexander Olivrcr . John Tomlin, on 
'preval i ' nrmt vo Figarovej wadhe. 

Socie ta . Lúča\tlillj tka sa na týchto p rc<bta
\Cniach bola 1.rc jmc :-.pnkojn;í. Ne~etnla ovil
.:t.rmr. ('o rL·h ·'" naJ\ rac taujalo'? Cím '"a'' 
n,rjVIJ!: l..J\ d.rl:ilt Jw,titcft,t'.' 0~<>bito\tOU, 
rozdielnym prístupom dirigentov k Mozarta
vi a Bruckncrovi? Alebo to bol výkon lcgcn-

Zomrel R. ·serkin - .. 

Dňll 9. máj a t. r . zomrel v americkom D~ 
movc umelcov S\'Ctoznámy klavírny umelec 
Rudolf Serkin. Narodil sa' Egcri, p iaty z ôs
mich detí. Jeho otec - ruského pô,·odu, dal 
hudobné vzdelanie všetkým deťom. No naj
ďalej to dotiahol Rudolf, k torý 1.ískal ''Ynika
júcc YLdclanie m Viedni. T u bol žiakom ' 'Yili· 
kajúceho pedagóga Richarda Roberta. 
Skladbu študoval zase u J osepha Marxa 
a neskôr A. Schč.inberga. Priateli! sa s mno
hými výw amnými umelcami. napr. s Oska
rom Kokoschkom a básnikom Raincrom M. 
Rilkcm, neho~·ori11e o jeho úzkych stykoch 
s predstaviteľmi viedenskej avan tgardnej 
skupiny. Vieden!>ké ~túdium a spontánne 
vnímanie \'Šetkj'ch umclcck:í·ch podnetO\' 
tohto mesta, j eho kultúrnej klímy, \)'h árali 
ideálny predpoklad pre osobnostn~· rast Ru
dolfa Serkina, ktorý každého udivoval '>VO

jou obrovskou šírkou vedomostí o súčasnom 
Sl·etovom umení. Angažoval sa v Spolku súk
romných hudobných podnikateľov, romako 
~'Šadc, kde išlo o súča!>nú hudbu. Všade prc
k\'apoval znalosťami o kompozičn}eh a jn-

terpretačných problémoch súčasnej hudby 
a ,·ďaka S\ojcj brilantnej pian istickej techni
ke ju nládol s maximálnou ľahkosťou. Ale 
aj tak viedenské štúdiá absolvm·al s Mcn
dclssohnovým Klavírnym koncertom g mol 
1.a d irigovania Oskara Nedbala a svoj berlín
sky debut 1920 venoval bachovskému progra
mu. Putom nasledovali turné po Európe 
s huslistom Adolfom Huschom, s ktorým ,. 
r. 1922 ~:aznamcnal prvé \ Cľké úspechy,. Ne
mecku a \ 'O ~,·ajčiarsku. Spolupráca s Adol
fom Buschom a j eho kvartetom prerástla do 
dlhoročného priatcl'stva a umeleckej spo
lupráce. Dokonca v r. 1935 sa Serkin oženil 
s jeho dcérou Irenou a ist)' čas spoločne s 
Buschovcami žili vo Švajčiarsku. V r. 1933 
Serkin s Buschom dcbutm•al v Amerike, po
tom dával s\·oj prvý americk)• sólo''Ý koncert 
a napokon r. 1936 účinkoval s Newyorsko u 
filharmóniou a s A. Toscan in im ako sólis ta 
Mozartovho koncertu B dur. Vzápätí nasle
duje turné po USA a Serkinova cesta k svelo
,·cj kar iére je ohorená. Naďalej koncer tuje 
s A. Buschom, a le rozširuje svojich komor
ných hráčo,·-partncrov o nové mená, no naj
mä čoraz 'l'iaccj triumfuje ako sólista. Z nie
kdajšieho zasvätenca a nadšenca stíčasncj, 
amntgardncj hudby, paradoxne sa stáva \')'• 
nikajúci interpret a :walcc diel L. ' '· Bcclh~ 
, ·ena, J . Brahmsa, W. A. Mozarta. F'. Men
delssohna-Bartholdyho, R. Schumanna 
a ďalších majslrol nemeckej hudby. A napo
kon, stáva sa z neho vyhl'adávan)· a \'Ynikajúci 
pedagóg a orga nizátor kurzov, festivalov 
a pod. Roku 1963 sa s táva nosilcl'om Medaily 
mieru J . r. Kennedyho a potom nasledujú 
mnohé čestné vyw a mcnania, ku ktorým pat
ria čestné doktoráty na Harvard Unhersity, 
Temple tlniversitJ, University o f Rocheslcr, 
Curtis Institute a i. Ako 85-ročný ' 'Yslupoval 
s mladish)m elánom posledný krát. Hoci sa 
j eho štartmaeím mestom stala Viedeň, málo
kedy sa sem Vl'ncal. Patril predovšetkým 
<\mcrike n jednotlivým konccrtn}m z:ijaz
dom do ostatných kontinentov. VR. Scrkino
vi odi\la jedna z najv}-zna mnejš ích osobností 
klavírneho interpretačného umenia 20. sto
ročia, ktorá '1'}-zna mným spôsobom poznačila 
prcdo,·šctki·m intcrprctačn)• ~til nemeckej 
klasickej a romantickej kla'l'ítnej literatúry. 

MA,RIÁN JUlÚK 

dárnyeh. vždy perfektne pripravených berlín 
skych filharmonikov? 
Väčšina našincov Salzburg poznala iba 

~prostrcdkovilne . Z doko nale znejúcich na
hrávok. live prenosov či záznamov. Nesku
točn á atmosfé ra. neskutočný zvuk. umelecký 
zážitok. Veľkonočné hry, ktoré som toho ro
ku mala možnosť po prvýkrát zažiť na živo 
v sále Festspielhausu však čosi post rád ali z tej 
prenášanej a sprostredkovanej rozhlasovej 
atmosféry. Prišla som tomu na koreň až po 
príchode domov. Na Bielu sobotu a Veľko
nočnú nedeľu v predpoludr\ajšom mati né dá
va li z Viedne záznamy koncertov s Haitin
kom a Barenboimom. Takmer som neverila 
vlastným ušiam . že počúvam tie koncerty , čo 
pred týždi\om v sále. Zvuk bol p lnokrvný , vý
raz bohatší. akustika vyrovnaná . atmosféra 
napätá. l blahodarn:\ rozhlasová tvorivosť: 
práca režiséra a zvukového majstra na celko
vej umeleckej výpovedi dirigen ta a orchestra. 
zasahujt'tca do koncepcie. vycizelovanie stav
by. zvukovej apartnosti , celkového výsledku. 
To. čo znelo v sále bol iba odvar prenášancj 
zvukovej prepracovanej kompaktnosti. Dážď 

miniatúrnych mikro fó nov vise l nad každou 
inštrumentačnou sekciou orchestra. Niekde
pri exponovaných sólujúcich nástrojoch pria
mo nad nimi - a tie umožnil i zvukárovi a reži
sé rovi na základe vopred prcmyslenej kon
cepcie dokomponovať rozhlasovým spôso 
bo m dimenzie hrané ho d ie la. 

Zostali tempá. preklc py. nervozita (najmä 
pri prvej časti ko ncertu) tcchnicistická brila n
cia . ale obohatil sa výraz . rozsvietil sa zvuk . 
zvýrazni l sa celkový obraz hudobného de ja . 
Pre .. rozhlas{! ka'' te n dodatočný poznato k bol 
tým skutočným z{lžitko rn . A samozrejme 
i malá závisť k tomu všetkému - o čom my eš
te iba sn ívame. Aj my máme kvalitných. tvo
rivo mysli acich. zap{!lených ľudí. chýba však 
technika a neraz i pochopenie pre progresív
ne tre ndy - vo svete tak samozrej mé a u nás 
eštt: stále postupujt:rce s občasnou nutno u 
stng nácio u veľmi pomaly. 

Napriek v~tkému. počuť a v idieť oboch di
rigentov .. na živo" jt: veľkým po7natkom a is
tým z;\žitkom. Precfznc odvíjajúci sn zvukový 
dej skô r režírovaný od klavíra. č i vychádzajú
ci z veľkory~ých dirigentských gest Barenboi
ma v Moza rtovi i v Brucknerovi. bol na najvýš 
výrazovo stried my až skro mn ý. Bez drnmatic- ' 
kých vypätf. akceptujúc skô r po nor do hudby 
samotnej . a j~j zápisu. z ktorého plynie 

• a strháva svojou genialitou. Hait ink patrí tiež 
k úsporným typom vo vzťa hu k zvukovej am
pli túde o rchest ra. k im d iela \Ú však p rcžiarc
né nHrLika litou . kt<> rou je :-am pt"l'~ý tc n ý 

a ktuwu ~ýt i, modeluje a udr.li<!va napätie 
a vzťah uje i poslucháčov do .. svoj ho'· deja . 

ETELA ČÁRSKA 

PAR(ŽSKE. 

OPERNÉ DOMY 
/ 

Z JEDNOTENÉ 

\ ' minulom čí~ lc !Ime priniesli ~právu 
o prípravách na spojenie op~ry Bastille a Pa
lai'c GaJtticre pnd jednu ri :~diacu' strechu. 
Nc uplynul <llli týždeň a zämcr sa stal skutoč
noswu. Od ~udúccj ~c:t:óny ruši sa striktné 
žánrové rozdelenie medzi novou paríž~kou 
divadélnllu budovou Opera Bastille a balet
nou scéno u P.rlais Gurnier. Túto novú štruk
títru l)hhísil parížsky operný pr~zident Pierre 
Se rge pr i prezentácii dramatu rgických plá
nov nar. 1991192 a motivovul ju .. hfadanlm . 
nových si nergick~ch e fektov" . Prekvap.ujúcc 
nové zme ny označil Serge tiež ako dôvod 
pre prepustenie administrátora Iba letnej st:é
ny Pala is Garnier Jean Alberta Carticra. kto
rý pl)éas svojho vcdema zapríčinil. že Mnrá 
paríž~ku opera sa stala výlučne tanečným di
vadlom. Tťraz. ako povedal Georges Fran· 
coi' Hirsch. ktorý nastúpil po Carticrovi do 
Pulais Garner ... bmkme umclc~.:ký potenciál 
oboch sút,.1rov využíva i k do~iahnutiu lcpMch 
unH.: lcckých v)•slcdkov" . 

V ' CLl\nc 199 1192 uvedie Opera Ba, tillc po
pri 105 operných pred~tavcniach. novú piO· 
dut..ciu Cajkovskéhl) Lnbuticho .iazcrtt . v Pa
hli~ G:m1ic r oproti tomu popri 121 bulctn}ch 
prcd~taveniach bude jedna opera. a 10 Ro,~i
niho Barbier zo Sevilly. Z dalších sicdntich 
nov)•ch in~.:cnáci f tre ba ~pomenilt' Mozartov
ho ldomcnca. Verdiho Maškarný hál. Offen
huchovc ll0ffmannove rozpnívky. Strausso
vu Eld.tru . Prokofrcvovho Ohnivého anjeln. 
šostak,w iO:·ovu Katarínu lzmajlovovu. (Pozn. 
red.: Ncmtlhla by sa z hlho pnučii aj na~a 
ope rná dramaturgia'!) 

:-Ja i n~ce novanf ' Jlornfnaných titulo.v \a po 
re7i jnej ~ l ránke počíta s tak5•mi osobno\Útmi. 
ako Mi ROnl<ln f'olnnski ( lloffmannovc roz
pr:ivk.y). An~lr~ E ngel (Katarinll l7ma jlovo
va). Dario Fo (Barhi..: r "o Sevilly) a Jc;lti
Pren c :\llrgttcl (ldomcnco}. kwrý tu bude d"'
butovať ako opcrn} ľl'ži<,ťr (po7n. red. op;it 
nam~t na pnučet~i<!! ) . 

Informácie 
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Novinky z OPUS-u 
Vedľa množstva dlhohrajúcich platní. magnetofónových ka

ziet a kompaktných platní, kto ré vydavateľstvo ponúka z váž
nej hudby, nemali by sa prehliadnuť tituly s dramaturgiou , kto
rá vychádza zo starších štýlových období našich dejín a histo
ricky sa viaže na územie Slovenska. Sú to diela reprezentujúce 
slovenský hudobný barok a klasicizmus, ktoré vychádzajú 
v edícii Svetové pre miéry. O príťažlivosti tejto dramaturgie 
niet pochýb. Popri tom, že je zvl ášť atraktívna pre zahraničný 
trh , treba brať do úvahy aj .moment, že do európskeho domu 
by sme mali vstupovať predovšetkým naším vlastným národ
ným prínosom pre histo rické dejiny, teda domácou kultúrou 
a tradíciami . S takými devízami sa môžeme prezentovať ·ako 
svojbytný národný kompa ktný celok . O tom, že je ešte veTa 
bielych miest v tejto oblasti,Jlám dokumentuj ú nové poznatky 
hudobného výskumu Slov,enskej akadémie vied, Matice slo
venskej, Hudobného múzea a nahrávky vydavateľstva OPUS. 

V letných mesiacoch ša objaví na trhu nahrávka Bratislavský 
hudobný klasicizmus. Obsahuje diela predstaviteľov bratislav
skej hudobnej kultúry obdobia~lasicizmu J. M . Spergera, F. 
X. Tosta , A . Zimmermanna , J. Lavottu , ktorí v kontexte do
bového európskeho hudobného diania vystupujú ako tvorcovia 
kultivovaného a kompozične vyspe lého umenia. Diela sú inter
pretované Státnym komorným orchestrom Zilina pod vedením 
Olivera Dohnányiho. 

H!!dba z obdobia Márie :r'erézie rep ezen~uje vzácne diela 
skladateľov obdo~ia lascizmu, pôsobiacic~ na územi ~loven
ska. V dramaturgicij ostave sa predstavia diela skladateTov 
P . P . Roškovského, j>. Bajana, J. I . Dani~a. J. Matejoviča, 
J . M. Spergcra, P . . Dettelbacha v podani súboru Musica A e
te rna , profesionálne zameraného na interpretáciu starej hud
by. Autentickosť zvukového výrazu je dosiahnutá použit ím sta
rýeh originálnych hudobných nástrojov. Dirigentom súboru je 
Pavol Baxa . ako sólisti sa predstavia K. Zajíčková. M. Betiač
ková . R . Sporka a L. Neshyba. Všetci citlivo pretlmočili hu
dobný odkaz sta rých majstrov. . 

Do pozornosti odporúčam kompletnú nahrávku klavírnych 
trií bratislavského rodáka J . N. Hummela, žiaka W. A. Mozar
ta. Titul vychádza v edícii J . N. Hummela , CD aj LP nahrávky 
sú vydané samostatne . Na projekte sa podieľaj(t renomovaní 
umelci našej slovenskej interpretačnej školy l. Gajan. V. Sim
čisko. M. Telecký, J . Al.exandcr. R . Sašina a triá sú doplnené 
nahrávkou Hummelovho Klavírne ho kvarte ta a Klavírneho 
kvinteta. O kráse a lahodnosti tej to hudby nemožno pochybo
vať a zak(tpe ním toho to snímku sa presvedčíte o jej najvyšších 
kvalitách. 

Do okruhu nahrávok. ktoré zaručujú absolútny umelecký zá
žitok a pri ich počúvaní v nás hudba evokuje množstvo otázok 
alebo sa v jej područí ncch;íme vicsi. patria tituly s naším reno
movaným Slovenským komorným orchestrom a je ho umelec
kým vedúcim a dirige ntom B. W.archalom . Ume k cký odkaz D . 
Sostakoviča vzhľadom na hÍbku a všeľudskú platnosť patrí 
k najcennejším hodnotám hudobnej literatúry. Tieto atribúty 
prináša nahrávka jeho Komornej symfónie op. 110 a Koncertu 

pre klavír, trúbku a sláčikový orchester č. l c mol op. 35. Sólis
ticky sa na projekte zúčastňujú A . Cattarino a M. Kejmar. 

, Pieter Hellendaal, skladateľ , organista a husľový virtuóz, ži
júci na rozhraní dvoch veľkých hudobných epoch - baroka 
a klasicizmu, bol jedným z najvýznamnejších holandských 
skladateľov 18. storočia. Z jeho skromného skladateľského od
kazu si SKO vybral a realizoval Sesť vefkých koncertov op. 3, 
vydaných v roku 1756 pod názvom Six grand Concertos. Autor 
v nich nadväzuje na vývojovú líniu Corelli-Tartini-Händel. 

Husľové koncerty predstaviteľa slávnej českej emigrantskej 
vlny 18. storočia J. K. Vaňhala Koncert C dur pre husle a or
chester reprezentujú typický ranoklasicistický kompozičný 
ideál v1európskej hudbe. Hudobný !Ok plynie v ľahkom a prí- . 
vetivom tóne je nasýte ný silno emocionalitou individualizo· 
vaných prvkov. Práve taká je aj 'n erpretácia sólového partu, 
ktorý pretlmočila celou sv jou ainteresovanosťou Andrea 
Sestáková. 

Milovniko organovej ~dby zaujme výber zo skladieb veľ
kého majstra hudobného ro antizmu Franza Liszta. Diela 
Fantúla a flip na chorál Ad aos, ad salutarem undám, Prelú· 
dlum a Mxa BACH, Smútočná óda, Dve konzolácie re"alizuje po
predný slovenský organista Ferdinand Klin(la na .autentickom 
nástroji významného nemecké ho organára Friedricha Lade
gasta z .MeJSerburgu. 

V koprodukcii s americkou firmou Slovak Enterprises reali
zoval OPUS nahrávku . ktorej dramaturgiu tvoria málo známe 
opusy sk ladateľa. predstaviteľa duchovného hnutia francúz
skych impresionistov v hudbe - Mauricea Ravela . Sú to diela 
Dve hebrejské melódie, Pät' gréckych ľudových melódií, Sahra· 
záda pre soprán a orchester, Koncert pre klavir a orchester 
G dur v interpretácii prominentných zahraničných umelcov
Estel Olevskej (klavír). Pauliny Stark (soprán) a dirigenta 
Dcnnisha Burkha. Orchestrálny part pretlmočil Symfonický 
orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave . Atraktívnosť titu· 
lu je umocnená bohatou textovou vložkou. na LP a CD vychá
dza s libretom naspievaných vokálnych diel. 

Zaujímavá nahrávka z umeleckého i komerčného hľadiska 
Neznáme árie (Arie lnedite) prináša velikána a majstra talian
skej opery 19. st. G . Rossiniho. Ako prezrádza sám titul. sú to 
neznáme árie z má lo známych alebo nahratých opier v dokona
lej interpre táci i tenoristu Ernesta Palacia. Jeho partne rmi sú 
Slovenský filharmonický zbor. Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu v Bratislave a dirigent Carlo Rizzi . Na projekte 
sa zároveň podieľal koprodukčný partner Hunt Productions 
z Talianska. 

Všetky uvedené nahrávky zahŕňajú širokú a pestrú paletu 
rôznych štýlových období v bohatom spektre int erpretačných 
o~obností a dokonalosti sníma ncj digit<ílncj techn iky. 

Mgr. Oľga Danášová (producent) 

Slovenslui ~hudobná 'spoloč~osf Blahoželáme 

Vlastimil HORÁK - koncertný 
umelec, dirigent - 65. r. (17. 6. 
1926) - prebúdza a rozvija záujmy yerejnosti o hodnotnú hudbu všetkých foriem, žán-

rol' a štýlol', 
- prehlbuje hudobnú vzdelanosť, 
- obohacuje a trvale zvyšuje úrol'eň hudobného žil'ota na Slol'ensku, 
- stará sa o tvorivý odkaz l'eľkých osobností slol'enskej a sl'etol'ej hudobnej kul-

túry, 
- rozvíja hudobné záujmy svojich členol', propaguje slol'enskú hudobnú kultú-

ru. 

Organizuje 
konferencie, semináre, hudobné zábavy, besedy, pracovné stretnutia. 

Usporadúva 
hudobné súťaže, koncerty, klubol'é programy. 

Vydáva 
propagačné, informačné a odborné materiály. 

Spolupracuje . . 
s inými organizáciami, laitltúelaml a záujmolÝJDI združeniami. 

Poskytuje 
odbornú metodickú pomoc a i. 

Čo pripravuje SHS v roku 1991? 
- Seminár husľol'ej hry - 21. - 28. 6. 1991, Bratisla\'a 
- Seminár gitarol'ej hry - 1. - 7. 7. 1991, Bratisla\'a 
- Stretnutie Hudobnej mládeže - 1. - U. 7. 1991, Pieiťany 
- Stretnutie l'edúcich klubo\' Hudobnej mládeže -jeseň, Vysoké Tatry . 
- Sústredenie Orchestra Hudobnej mládeže:- jeseň 1991 
- Účasť členo\' klubo\' Hudobnej mládeže na festil'ale Mladá Smetanol'a Lit&-

myšl - 20. - 22. 9. 1991 
- Hudobno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 

Integrujúce možnosti hudby a umelecká vých0\'8 detí a mládeže - 6. - 9. n&
l'embra 1991 l' Detskom mestečku Zlato\'ce pri Trenčíne 

- Podujatia záujmových združení SHS, 
- iné podujatia. 

Tešíme sa na vašu činnosť v radoch členo\' Slovenskej hudobnej spoločnosti. 

Staňte sa členmi Slovenskej hudobnej spoločnosti . 

Podrobné lnfoímácie získate: 
Slovenská hudobná spoločnosť, Safárikovo nám. 4, 81102 Bratislava, • 
tel.: S09 17, 532 25. 

Dubn MARTINl:EK- hudob
ný skladateľ, klavirista, peda
góg - 55. r. (19. 6. 1936) 

KON URZ 
Riaditeľ Divadla Jonála Zá

borského v Pre~ve vypisuje 
konkurz na obsadenie voľných 
miest v spe,-ohre: 

- dramaturg spevohry, 
- korepetítor spevolary, 
- sóla do spevohry - ieay,. muil, 
- koncertný majster I. huslf, 
- hráčov na viole, 
- hráčov na lesnom roh11. 

Podmienkou prijatia je od
borné vzdelanie, veková hrani
ca 35 rokov. Pfsomaé iiadostl 
s krátkym lliotopl5om posie
lajte do"l5. 6. 1991. Konkurz sa 
koná dia ll. 6. 1991 o 10.00 It 
v Divadle Jonáb Záborského, 
Námestie legionárov č. 6, tel. 
339 91 Prriov. 

. 
e Do pozornosti členov 
a priaznivcov Slovenskej muzi
kologickej asociácie! 

20. júna sa koná 6. stretnutie 
členov SMA, venovanl! oslavám 
Jána Levoslava Bellu. 

20. júna t. r. bude prednáška 
Prof. Dr. Rudolfa Flotzlngera 
na tému - Výskum stredovekej 
hudby •' Rakúsku. 

Podujatia sa uskutočnia L--------------------------------_. •V Hummelovom múzeu. 

lz. JÚNA 
SND Bratislava- Toxedomoon: Slová z úst ujelor, I. Stravla

skij: s..IINI, VUk Ohnivák, balety (19.00) 
So Košice, DK vs z-A. Cba&tarlan: MUkaráda; M. de Fei

la: Trojrobý klobúk, balety (19.01) 
SF' Košice - Koneert poslueháOOv VSMU (19.30) 

. P. Guľu, C. Salnt.safns, F. U~ P. l. l:ajkovskij 
sólisti: V. Tzadfk, lesný roh, F. Peqler, klarinet 
dlripat: O. ~Y . 

SKO Zilina, Dom umenia - W. A. Mozart, J. V. Staullc, 
F. Meadelssolm-Bartholcly (19.00) 
scSUstl: J. Hlavál, klarinet. F. Figura, husle 

U. JÚNA 
. SND Bratislava- G. Donlzettl: Lucia dl Lammermoor (19.88) 
So Košice , DK VSZ- A. Vladlgerov: Vlk a sedem kozliatok 

(18.18) 
DK VS2- P.l. l:ajliovskij: Splaca krásavica, balet (19.00) 

DJGT Banská Bystrica - Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydlka 
(19.10) 

l4.JÚNA 
SD Košice , Stúdio Smer - G. Th. Telemann: Plmplnóne, 

l. prendén (19.00) 
DJGT Banská Bystrica. Želiezovce- J. Stnuss: Cigánsky ba

rón (19.08) 

SD Košice, Stúdio Smer - G. Ph. Telemann: Plmpinóne, 
l.. premiéra (19.88) 

16.JúNA 
" .. l ' 

NS Bratislava , Piešiany- J. Stnuss: Cigánsky barón.(l9.00) 
SHÚ Mirbachov palác- Hráme sl (10.30) 

Komorný koaeert rodioov a Ich deti 
sólisti: Z. Zamborsú, S. Zamborsk:ý, J. Luptáčlk ml., 
J . Luptáčlk,~st., R. Rusóová aD. Rusóová 

l17. JúNA 
SD Košice. Stúdio Smcr-G. Ph. ľelemann: Plmpinóne, (19.00) 

18. JÚNA 

ŠD Košice , DK VSZ- G. Donizettl: Nápoj lúky (19.00) 
SF Košice - S. Prokofiev: Peter a vlk (10.00) 

dirigent: J. Wildner 
DJGT Banská Bystrica.:.. E Lucevan le Stelle; koncert populár

nych árií (19.88) 
SKO Žilina. Piešťany- W. A. Mozart (19.31) 
~KO, Kircllenmusikverein, 
sólisti: D. D. Palade, soprán (Rumunsko), H . ~olfová, mez· 
zosoprán, G. Costanzo, tenor (l' al.), M. D. Hajek, bas (USA) 
dirigent: A. Tarchettl (fal.) 

19. JiJNA 
SND Bratislava- F. Llszt -.R. Wagner: Dáma s kaméllaad, 

balet (19.00) 

lO. JúNA 
SND Bratislava - W. A. Mozart: ldomeneo (19.00) 
So Košice. DK vsz- G. Verdi: Travláta (19.88) 
SKO Ziljna . Dom umenia - Koncertné prevedenie opery 

G. Verdiho Johanka z Arcu (19.00) 

ll. JúNA 
SND Bratislava-M. Pavlíček:ZvWtnandostiiC,balet(l9.H)' 
SD Košice. Stúdio Smer: G. Ph. Telemann: Plmplnóne (19.88) 
DJGT Banská Bystrica , Trnava - J. Stnuss: Cigánsky barón 

(19.00) 

ll. JÚNA 
SND Bratislava - G. Verdi: Majkarný bál (19.00) 
SKO Zilina. Dom umenia - Koneertné prevedenie opery 

G. Verdiho: Johanka z Arcu (19.00) 

l 
DJGT Banská Bystrica, Trenč . Teplice - G. Pucclnl: Tosca 

(19.00) 

SND Bratislava - G. Verdi: Sila osudu (19.00) 
DJGT Banská Bystrica , Piešťany- G. Puccini: Tosca (19.00) 

SND Bratislava - W. A. Mozart- G. Verdi: Lux et Rekviem, ba- · 
let (19.00) 

SND BratiSlava - G. Puc:clnl: Madame Butterfty (19.00) 
So Košice. Štúdio Smer: G. Ph. Telemann: Plmpinóne (19.00) 


