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REMINISCENCIE 
Zistil som, i e nie som sám, " ktorom 

doznieYsúú akési neUt·éité pocity z po
sledného Il. Yalného zhromaždenia Slo
Yenskej hudobnej únie. Chápem ekono
mickú situáciu Y akej sa !'Šetci nachádza
me, tJ. i e Y a l n é zhromaždenie nemohlo 
by( "a l n ý m, ale na prl11cfpe paritného 
počtu delegátoY s hlasoyacfm práYOm. 
AkceptoYal som sú prehfadnú spráru 
o élnnostl rady s presnými, konkrétnymi 
údsúmi. To j e naprosto spráme. Dych mi 
yfak zastal po preéftanl Spráty rehabili
taéllej komisie, z ktorej zayanul Istý ali
bistický postoj élenoY jej komisie, ktori 
sa tejto iste neYďaénej, ale iiaf prepo
trebnej práce postupne tzdáYall. Jedine 
predseda komisie sa éestne yYTomal so 
sYOjou funkciou, tydrlal do konca a keď 
ui nemal s kým spolupracoYať, naplsal 
sprái'U a taktlei ab~ikoYal. Po prečltanl 
spráty sa na túto tému SYome mléalo ... 
Skrátka prebehlo to Y pohode, yed' osudy 
druhých nie sú mojim osudom (alebo: čo 
ťa nepáli nehas?). Je tu Yfak ale sYedo
mie, ktoré by sa malo oz.-ať a tá rehabili
taéná komisia totiž mala by( istým s.-edo
mim a nie súdnym tribunálom. Ked' Yez
meme do ÚYahy, ie sa zatial nepokročilo 
ani Y prácach na analýzach minulého o~ 
dobia, zrejme táto etapa pôjde postupne 
ad acta a môie sa stať, i e dejiny sa budú 
op/lkoYať ... 

Hlamým bodom snemoYania bol mate
riál Náértu staru a perspektiY hudobnej 
kultúry na SloYensku. Rozsiahly a záYaž
ný materiál " neprehľadnej štylizácii 
i prednese nemohli úéastnlci plne z.-lád
nuť. Škoda, i e tak dôleiitý materiál ne
bol rozmnoiený a zaslaný delegátom Yo
pred. Z letmého, jediného poéutia mám 
dojem, ie išlo skôr o informáciu, ako je 
to inde, chýbala mi jasnej~ia predstaYa 
o tom, ako by to konkrétne malo tyZerať 
u nás, Y našich podmienkach, podmien
kach prípadného éiastoéného alebo úpl
ného osamostatnenia SloYenska, chýbal 
ml jasne formuloYaný podiel profesionál
neho umenia Y oblastltzdeláYania, esteti
zácie spoločnosti a pod. Pochopiteľne, 
tento materiál až na niekoľko nepresnos-
tí treba priritať a Y skrátenej Yenil ho sú 
publlkoYať, aby sa s nim mohla obozná
miť celá hudobná societa. FrapoYal ma 
dak záyer, kde sa opäť pre kritiku našiel 
pauWny zhadzoyaéný tón. Ten istý diso
nanéný tón zaznel tú z príspeYku za Slo
renskú muzikologickú asociáciu. Túto 
generálne paušalizujúcu a dehonestujú
eu formuláciu na adresu na~ej hudobnej 
kritiky som ui totiž Yiackrát počúl a éital 
- praYda " minulosti. Škoda, ie tak ako 
bola sprát'B konkrétna, nedoz.-edeli sme 
sa autoroY týchto oficiálnych stanorisk. 
Anonymnl autori takýchto formulácií by 
ui konečne mali vystúpiť zo sYojej skrýše 
na yerejnosť. Tak ako nie sú !'Šetci skla
datelia él interpreti tyniJuVúci, tak nie 
sú ani muzikológot'la, ani kritici. AYfak 
generallzot'Bť a paufalizoYať dnes, chYá
labohu, nemá nik práYo. Autorot'l, alebo 
autorom týchto formulácH ponúkame 
priestor na podrobnejšie vysyetlenie 
týchto záyeroY, ktoré rozhodne nie sú ani 
kolegiálne, ani demokratické. Anonymi
ta demokracii neslušf.,. Na adresu kole
IO" krltlkor. škoda, ie illlnská lnlciatíYa 
na J']'tt'orenie slobodnej, neformálnej 
platformy pre rýmenu kritických náhla
dol' opäť ~la naprázdno. Je to náhoda, 
alebo zámer? 

MARIÁN JlJlÚK 

e 3,50 Kčs 21.10. 1992 J9 ) 

Letné putovanie za hudbou H 

MARIÁN .JURÍK 

Prvú časť úvahy - reportáže som končil citáciou myšlienok Romana Bergera z jeho cyklu Nežná 
revolúcia a hudba. Ak "kultú~ je boj o kultúru" tak samozrejme, je to aj boj o umenie, o jeho existen
ciu, o adresnosť umenia, je to úsilie o kultiváciu a estetizáciu nášho spoločenského prostredia. 1 

Mikulá~ Skuta. 

V te jto repo rtáži mi nejde o skúmanie 
a analyzovanie poj mu miestna kultúra , pripo
mínam to preto, že jeho neade kvátne a po
mýlené chápanie a používanie sa akosi. viac
krát vynorilo do po predia počas môjho letné
ho putovania za hudo bnými aktivitami , pri
čom vždy som u nich nachádzal spoločného 
menovateľa: kto je vlastne adresátom profe
sionálnej kultúry a ume nia a kto miestnej kul
túry. Tak to napokon vyznievalo aj na žilin
skom sne movaní funkcionárov a aktivistov 
Kruhov priateľov hudby. V diskusii sa jasne 
ukázalo , že mnoho závisí priamo od ľud i , 
kto rí hoc v a matérskyc)l podmienkach, dok,á
žu urobiť veľa aj pre profesionálne um~qie , 
ukázalo sa , že tam, kde sú už zasiate ~té 
tradície , tam sa aj dnes ľahšie pracuje , sú tu 
aj nové lastovičky. nové Kruhy, kto ré vznika
jú a iniciat ívne sa hlásia o slovo. 

Existencia tohto hnutia je j ednoznačne de
te rminovaná e konomickými podmienkami . 
Že koncertn ý život na Slovensku dotuje mi
nisterstvo kultúry, je nie le n dobré, a ncvy
hf\utné, ba je to dokonca. podľa mô jho názo
ru - aby sa štát staral o kultúrnosť svojho 
národa- aj jeho povinnosťou . Pravda, vieme 
v akej patovej e konomickej a po litickej si
tuácii sa naša spoločnosť nachádza ... 

Ž ilinské stre tnutie pochopiteľne nemohlo 
vyriešiť všetky otvorené a roky sa o pakujúce 
tie isté pro blé my. Aby som parafrázoval slová 
p. Dóšu, toto stre tnutie naozaj ukázalo , že 

SnímkaM. Jurík 

súčasný stav nic je " nič nové pod slnkom - je 
tu ale nové nadšenie". A to je veľmi dobrý 
"znak aj v zdanlivo (alebo skutočne) p~simis
tickej atmosfé re , v do be narastajúcich' sociál
nych neistô t , zdražovania , možno v nie kto
rých oblastiach aj znižovania životne j ú rovne -, 

O sobne si často kladiem otázku , aká je per
spe ktíva koncertného života v toľkokŕát sklo
ňoval)om trhovom mechanizme či v reštauro
vanom. kapitalizme , keď napr. umelci budú 
požado·vl\ť ne reálne honoráre . Som presved
čený , že k'pncert y na Slovensku budú . Otázka 
znie : aké, \)re koho a kto ich bude robiť. Preto 
podporujem návrh , aby sa kruhy nie le n pre
me novali , ale aj štatutárne a organizačne ere
budovali na Spo lky priateľov hudby. (viď Sta
tút klubu priateľov Spolku slovenských spiso
~ateľov) Nie je to iba fo rmálna záležitosť , 
má to aj i si~ .. obsahové, právQ~ dôvody a dô
sledky. V rám~i Spolkov, pe rspektívne to tiž 
možno predppk!adať, že .Po započatí fungo
vania nových ckó~omických , právnych a da
ňových mcchanizmo.v, pri správnom uplatňo
vani a aplik'ovaní navrhovaných zákonných 
opatrení , by mohlo dôjS"ť k určitým prospe'ri
tám, ktoré by 'mohli zohrať v.eľm i p,ozitlvnu 
úlohu pri e konomickej stabilizácii miestnych 
i profesionálnych aktivít a Spolky by sa tak 
postupne.mohli stať aj konkrétnymi právnymi 
subjcktrÍli ·a organizačnými základňami , kto
ré by suverénnym spôsobom mohli rozhodo
vať aj .0 profesionálnom umení v rámci svojho 
regiónu, mesta a pod. Koncepcia spo lkov bu-

de musieť zo:-! povedať aj novej situácii , novej 
spoločenskej a sociálne j štruktúre (budú to 
koncerty pre bohatých, či chudobných? - to 
je otázne .. . ). To zna mená, že jednotlivé spol
ky, podľa špecifik svojho regiónu , budú môcť 
vytvárať aj miestnu kultúru , ale aj pestovať 
profesionálne koncer tné umenie . Pravda, 
k tomu budú potrebné adekvátne koncertné 
sály, nástroje , vytváranie príslušnej kultúrnej 
spoločenskej atmosféry. 

Miestna kultúra je podľa môjho chápania 
to , čo identifikuje miestne zdroje, etnikum, 
tale nt , čo má špecifické a neopakovateľné 
znaky miesta , kde sa tvo ria zdroje a fondy 
kultúry a j eho typické znaky. Za miestnu kul
túru považujem napríklad to, čo sme na vf- · 
chodoslovenske j exkurzii počas konferencie 
a festivalu Schola ludus videli a počuli napri
klad v pozdišovskom evanjelickom kostole 
od miestnych zborov, so všetkými sprievod: 
nými znakmi, t.j . schopnosťami zmocn iť sa in
terpre tovaného die la , alebo od Speváckeho 
zboru učiteľov v Humennom a pod . Ale 
miestnou kultúrou neboli výkony profesioná
lov a nebol by tiež koncert p . Michalku v poz
dišovskom kosto le, ke by sa bol konal. Miest
nou kultúrou nie sú predsa obrazy rodiny 
Warho lovcov v múzeu v Medzilabo rciach , 
účinkovanie miestnych de tí v tomto múzeu , 
áno. T o nie je ponižovanie, zne hodnocova
nie, to je skrátka kategória , ktorá oddeľuje 
profesionalizmus od ostatných , samozrejme, 
hodnotných , pozitívnych i zaU:jímavých ume
leckých prej avov. Rovnako tiež koncerty či 

, fungovanie Státnej filharmónie v Košiciach, 
doma či na zájazdoch , alebo Státneho komor
ného orchestra , nemôžeme považovať za 
miestnu kultúru , ale profesionálnu , pretože 
pestuje výlučne európsku hudobnú kultúru 
(pravda netvrdím , že všetky profesionálne 
koncerty majú e urópsky štandart - ale aj ten
to pojem je veľmi irelevantný) . To je profe
sionálne umenie , také požiadavky by malo 
spfňať a, samozre jme, tak by malo byť aj hod
note né. 

Otázne je , či všade-na Slovensku jestvujú 
aj adekvátne profesionálne podmienky pre 
pestovanie umenia na najvyššej úrovni . Mys
tlm si, že to je tá úloha , ktorá našu novú spo
ločnosť očakáva , aby vytvorila také podmien
ky, také prostredie, v kto rom sa poslucháč 

bude dobre cítiť , v kto re j sa bude na úrovni 
umelecky i spoločensky relaxovať, obohaco
vať . To je však už iná pesnička a jej refrén je 
veľmi dobré známy ... 

V každom prípade však iniciatívu Slovkon
certu , ako aj staronového lídra tohto hnutia 
p. Dóšu, treba oceniť a privítať, rovnako aj 
ochotu a záujem predstaviteľov Kruhov pria
teľov hudby a zaželať im ešte veľa entuziazmu 
pri šírení dobrej umeleckej hudby. 

pokračovanie na 6. strane 
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INFORMÁCIE 

Otvorený Ust ministrovi školstva a vedy SR p. Matúšovi Kučerovi . . 
Váiený pán minister, 

účastníci I. celoslo'J'enskej ko,11ferencle 
Slot'enskej hudobnej spoločnosti, ko
nanej 3. októbra 1992 " Bratisla'J'e, sa 
oboznámm so sta'J'óm a perspektí'J'ami 
základného hudobného školst'J'a a hu
dobnej 'J'ýchoty " systéme 'J'Šeobecného 
Y.Zdelá'J'ania, ako sa jaria 'J'O S'J'etle Vášho 
rozhodnutia zrušiť k 1. 10. 1992 "rámci 
~trukturálnych zmien na Ministerst'J'e 
~kolstl'a a 'J'edy SR Oddelenie umelec
kého lkolst'J'a. 

Po no'J'embri 1989 na'J'rhli expertn é 
skupiny pre estetiku a umelecké škol
st'J'o, ustano'J'ené rledajším ministrom 
L. Ko'J'áčom, zriadenie samostatného 
rxlboru umenia, ktorý by garanto'J'al 
nielen starostli'J'osť o umelecké škol
st'J'o, ale aj o umelecké 'J'ýchoty na 
'J'ŠeobecnoY.Zdelá'J'acej škole a " nepo
slednom rade i starostli'J'osť o umelco'J', 
pôsobiacich " oblasti školst'J'a. My, hu-

Vážení čitate lia , 

prinášame úryvok z lis tu naše j stálej dopiso
vateľky z Českej republiky: 

" ... V uplynulom období vyšiel vo Vašom ča
sopise rad mojich príspevkov, vzťahujúcich 
sa k činnosti Spolocnosti pre starú hudbu. 
Chcem Vám za to úprimne poďakovať. Nie
len ja, ale aj vedenie spolocnosti si veľmi vá
žime Váš záujem rozširovať informácie 
o hodnotných hudobných akciách. To nám 
~eľmi pomál,ta ~ propag~cii činnosti spoiOC. 
nosti, zís~vaní záujmu verejnosti a f!dbomí-

'' .. p ' 

dobnícJ, smrne s tjhtarníluni, llterátmi, 
dramatickými umelcami po'J'aiujeme 
oblasť umenia a umeleckých 'J'ýcho'J'Ix; 
pri 'J'ede a telesnej kultúre Zll tretí zá
kladný pilier, na ktorom by mala stáť 
súčasná moderná, na progresíme tren
dy YO S'J'ete napojená lkola. Oslabením 
tohto piliera sa oslabuje stabilita celé
ho systému duchomej kultúry. 

že tento proces oslabo'J'ania pokraču
j e, o tom S'J'edčí nielen Vaše spominané 
rozhodnutie 'J'Yl'lldiť umelecké 'J'ýchoty 
zo špeclnckého posta'J'enia " ltruktúre 
MŠV SR, ale aj áallie nezanedbatefné 
indície: ty~~echanie ZUŠ z NátThu zá
sad o odbornej a pedagogickej spôsobi
losti učltefo" základných a stredných 
škôl, nepokryte deklaro'J'ané stanorisko 
tysokoposta'J'ených predstaritefo'J' MŠV 
SŔ, že by sa oblasť základných umelec
kých škôl mala ponechať prl'J'atizácii; 
ap. 

Znepokojuje nás, že petfcia členo" 

kov, a to aj zo 1.ahraničia a v neposlednom 
rade pri udržovaní priateľských vzťahov 

s cudzími aj domácimi umelcami, ktorým 
články s ich menom posielame. Sú veľmi 
šťastní, že sa o ich umeleckej a pedagogickej 
činnosti píše v zahraničí a 1.ároveň sa zaují
majú o Váš časopis. Niektorí z nich sa už sa
mľ spytujú, či sa o ich návšteve u nás bude 
písať. Ešte raz Vám ďakujem za to, že pomá
hate udržovať tieto vzťahy." 

O lga SYÁTKOVÁ , 
H9.l~šov = 

~ 

DIPLOM KRITIKY 

E . Suchoňovi a M. Kopelentovi 
Už tradične sa pri príležitosti o tvorenia me

dzinárodného hudobného festiva lu v Brne 
udeľuje Diplom ,českých a slovenských hudob
ných kritikov. Tak tomu bolo aj l . októbra 
t. r. Na slávnostnom zasadnutí výboru Medzi
národného hudobného festivalu Brno "Pocta 
baroku" a 4. biená le súčasnej hudby Brno, po 
slávnostnom prejave viceprimátora, odznel 
koncert z diel Arnošta Parscha , Mi loša 
Štčdroňa a Leoša Faltusa. Na záve r slávnost-

ného ceremoniálu odovzda li d r. Miloš Poko
ra a dr. Marián Jurík Diplom českej a sloven
skej hudobnej kritiky za rok 1991. Na základe 
hlasovania kritikov Diplom získali : prof. Eu
gen Suchoň za Slovenskú omšu pre zbor a cap
pella .a Marek Kopelent za Legendu o sv. Voj
techovi mučedníkovl pre recitátora, miešaný 
zbor a orchester na latinský text a staročeské 
legendy. -R-

. . 
Koncertom S lovenskej filhannónie, ktorý dirigoval Ľudovít Rajter skončil sa 28. roenik 

Bratislavských hudobných slávností (25. 9. - 8. IO. '92). Na koncerte zazneli Kráľoyské fanfáry 
z opery Fredigl.ndis od F ranza Schmidta, Beethovenova 4. symfónia a žalm zeme podkarpat
skej Eugena Suchoňa. Počas fest ivalu zazneli aj viaceré premiéry slovenských diel a uskutOC. 
nilo sa niekoľko zaujímavých tlačových konferencií. Na snímke: Roman Berger, Juraj Hatrik 
a Ilja Zeljenka na tlačovej konferencii. Hodnotenie festivalových podujatí prinesieme v bu
dúcom čísle. Snímka; Dana Jakubcová 

Rady umeleckého lkolstl'a, ktorá dote
raz reprezento'J'ala podla nás 'J'ýsostne 
potrebnú 'J'ertlkálu spolupráce a koor
dinácie 'J'ktkých úromí umeleckého 
školst'J'a, zaslaná "júli 1992 pánori mi
nistro'J'l Slobodnfko'J'l, nenašla odozru 
a jednotli'J'é typy umeleckých škôl sa 
ocitli " rozličných sekciách minister
st'J'a. S týmto modelom máme z totality 
tie najhoršie skúsenosti: postup ltátnej 
spráty'J'oči umeleckému školstm bol ne
kompetentný, nekoordino'J'IUiý, 'J'Iádla 
S'J'Oj'J'ôfa a náhoda pri tl'orbe zákono.,, 
predpiso.,, tyhlášok ap. Školské ume
lecké 'J'ýchoty absolútne zdegrado'J'ali. 
Ak už MŠV SR rinou netyhnutných fi
nančných reltrlkcif nemá peniaze na 
ucho'J'anie samostatného Oddelenia 
umeleckých škôl- neho'J'orlac už o pri
rodzenej potrebe samostatnej sekcie 
umenia ako partnerke sekcií 'J'edy a te
lesnej kultúry- po'J'aiujeme za potreb
né zacho'J'ať 'J'ertikálnu koordináciu 

aspoň 'J'O forme poradného orgánu, kto
rým by mohla byť, čl 'J'Iastne zostať dote
rajlia Rada umeleckého školst'J'a. Bez 
nej hrozí, že subordino'J'ané po$ta'J'enie 
referento'J' pre umelecké školy a týcho..., 
" sekciách a oddeleniach po't'edie k ne
kompetentnosti rozhodnuti a tým k dis
kriminácii umenia " systéme nášho 
školstl'a. 

Slo'J'enská hudobná spoločnosť a Jej 
Pedagogická sekcia, transformujúca sa 
" súčasnej dobe na AsOciáciu učiteľo" 
hudby Slo'J'enska, Vám, 'J'áiený pán mi
nister, stoja k dispozícii ako partner na 

. konzultácie. Očaká'J'ame "lak aj z Va§ej 
strany ochotu počftať pri zá'J'ainýcb 
koncepčných rozhodnutiach s mienkou 
odbornej komunity. 

S prejamm úcty 

V Bratisla'J'e, 3. 10. 1992 
Ílčastníci l . celoslo'J'enskej 

konferencie SHS 

· Pri príležitosti 620. výročia existencie mesta Skalica uskutočnili sa 19. SCJ?lembra rozsiahle 
' oslayy, ktorých súčasfou bolo aj koncertné vystúpenie Evy Blahovej a Petra Dvorského . Vo 
farskom kostole sv. Michala za klavírneho sprievodu Mariána Lapšanského, predniesli bohatý 
piesňový program zostavený z diel B. Marcella , A .. Stradellu , Ch. W. Glucka, G. F. Händla, 
W. A. Mozarta, C. Francka, G. Faurého, G. Bizeta, Fr. Schuberta a A. Dvoráka. Koncert sa 
u početného prítomného publika stretol s vel'kým ohlasom a srdečným prijatím. -R-

Ceny Slovenského hudobného (ondu 

v oblasti váž nej hudby 

- za skladateľské dielo 

. Cena Jána Levoslava Bellu 
.Ladislavovi Holoubkovi 

za rok 1991 

za dielo Pocta menu Bach s prihliadnutím na celoživotné dielo 

- za intetpretačný výkon 

Cena Frica Kafe ndu 
Mariánovi Lapšanskému 
za repn~zentáciu slovenského koncertného umenia doma i v zahraničí 

- za hudobnovedné d ielo 

Cena Jozefa Kresánka 
· j ánpvi-Aibrechtovi 
za doterajšie celoživotné muzikologické dielo 

v ob l~ s t i dyc h ovej hu d b y 

Cena Karola Pádivého 
Spojenému dychovému orchestru Prievidza 
pri príle~itosti 40. výročia jeho vzniku za je ho dlhoročné úspešné účinkovan ie 
v ČSFR i zahran ičí 

Ctiborovi Letošníkovi in memoriam 
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VlADIMÍR RUSÓ 
Keď sa v l . storočí nášho le topočtu začalo 

rozširovať kresťanstvo so svojimi prísnymi 
normami mravnosti , kresťania sa na antickú 
tragédiu s pohanskými bohmi , neresťou 
a matkovrahmi museli pozerať a ko na o hav
nosť . A keď sa zdvihlo pre nasledovanie kres
ťanov v Rímskej ríši v 2. a 3. storočí , v amfi
teátroch , kde predtým polo nahí herci hrávali 
tragédie a gladiátori zápasil i o život , teraz zo
mierali kresťania a apologéti , roztrhan í divou 
zverou. Keď sa po Milánskom edikte v roku 
325 kresťa nstvo začalo šíriť bez zábran a hoci 
kresťania už o pustili prvotné biblické normy, 
odpor voči pohanskému divadlu nadobúdal 
širšie rozmery. Antickú tragédiu vystriedala 
grécka kresťanská literatúra a neskô r latinská 
kresťanská literatúra. Princípy drámy sa zno
vu objavili po mno hých storoči ach . V desia
tom s toročí sa začala dráma vyvíjať aj v cir
kevnom aj v svetskom prostredí . 

Vo svetskom prostred í okcitánskych a gali
cijských hradov na oboch stranách Pyrenejí 
kvitla poézia trubadúrov. Trubadúri často ak
tualizovali svoj text a ich výstup s jedným ale
bo viacerými jokulátormi alebo žonglé rmi 
a jokulátorkou - tanečnicou bol vlastne ko
morný divadelný výstup. Jedna iluminácia 
v Spevníku z A judy zobrazuje takúto scé nu: 
skupinu tanečníc, spevákov a hudobníkov 
hrajúcich na fidule , psaltériu , lutne, čineloch 
a tamburíne diriguje vznešený trubadúr , hľa
diac do rukopisu . Vznešeným trubadúrom 
moho l byť šľachtic alebo dokonca kráľ, ktorý 

, napísal básne a spevákov a hudobníkov si 
prenajímal. Poéziu trubadúrov neskoršie vy
striedal rytiersky· ro má n, ktorý býval neoby; 
čaj ne d lhý. Napríklad Ro rnan de Brut má 
15 500 veršov, Róman de R o u 16 547 veršov 
a Roman de la Rose od klerika Guy de Mo ri 
z roku 1290 má do ko nca 23 000 veršov. Tieto 
romá ny - chanso ns ďgeste sa p ri predvádzaní 
celé alebo sčasti spievali s bu rdónovým sprie
vodom . V roku 1320 Gervais de Bus napísal 
Le Roman de Fauvel, dlhú satirickú poému 
s viacerými vsuvkami rôznych autorov , s nád
hernými ilumináciami - a s 34 hudobnými čís
lami , väčšinou s dvojhlasným orgáno m a troj
hlasným motetom (5 motel napísal Phillipe 
de Vitry) . Predvádzan ie tohto románu s rcci
cátormi s maskou osla Fauvcla , najmenej 
s tromi spevákmi a rôznymi nástrojmi hrajú
cimi inštrumentálny tenor bolo už riadnym di
vadlo m. Adam de la Halle (1240 Arras- 1287 
Neapol) napísal o krem 16 troj hlasných ro nd , 
36 cha nsonov a 51motet v štýle motetu Notre 
Damc aj tri hry: Le Jeu de Robin ct Marion 
(pastourcllc) , Lc Jcu de la Feuvi llér z roku 
1276 a Le Jeu du Pellerin. Predvede nie týchto 
hie r mohlo pôsobi ť podobne ako Roman de 
Fauvel - hudobné divadlo s ro ndami, chan
sonmi a motelami , kde sa strieda recitova ný 
alebo spievaný epický text s psalmódiou 
a viachlasom. Text hudobných čísel v týchto 
hrách je lyrický. Dej sa obyčajne posúva reci
táciou a hudobné čísla ho le n komentujú , sú 
reflexiou naň , čo je vlastne princíp všetkých 
barokových opier , o ratórií , kantáta pašií. 

Drama tický p rvok sa vytváral aj na pôde li
turgie . Z gregoriánskeho trópu Qucm Q uari
tis in Sepulchro sa v desiatom storočí začala 
vyvíj ať stredoveká litu rgická dráma . Tento 
trópus sa bežne spieval pred začiatkom 
paschálnej o mše a mal formu dialógu medzi 
anjelom a ženo u, kto rá prišla k h robu parna
zať telo mŕtveho Ježiša . Táto krátka scéna sa 
predvád zala v chráme pred o ltäro m. Keď ju 
ale pre niesli zo začiat ku omše na koniec ran
nej bohoslužby pred T e Deum a pridali k nej 
niekofko iných epizód z evanjelií vo forme 
dia logov , zme nila sa na veľký dramatický 
útvar. Repertoár liturgickej scény neskôr 
obohati li nové té my. Objavi li sa dramatizo
vané Ježišove podobenstvá napríkl ad Spo n
sus, čiže Hra o rozumných a pochabých pan
nách, živo topisy patriarchov, prorokov a po
stáv Novej zmluvy - Jakoba, Daniela , Pavla , 
Lazara a neskoršie dramatizované legendy 
o živote svätých. Liturgická dráma sa v desia
tom až trinástom s toročí spievala po latinsky. 
Celý text bol zhudobnený, a preto hudba bola 
pomerne dôležitá . Zo zači atku bola kompo
novaná z gregoriánskeho chorálu , trópov , 
sekvencií, antifón a hymien. Neskô r nátla k 
svetského vplyvu vyústil do ncliturgického 
charakteru a scén duchovnej drámy. Svetské 
popevky sa stali jej súčasťou (pieseň Márie 
Magdalény adresovaná predavačovi mrkvy 
v jednej dráme z trinásteho storočia) . Neskôr 
sa duchovná dráma predvádza la v reči pôvod
cu. Vyvinula sa mimo rituálneho rámca a pre
miestnila sa z chrá mu na o tvore né miesto 
pred kostolo m. Počas storočí , kedy sa úplne 
zabudlo na princípy anticke j drámy, duchov
ná dráma prispe la veľkým dielo m k oživeni u 
dramatického umenia v E urópe. 

Z malého množstva zachovaných stredove
kých drám poznáme dve drámy, čerpajúce 
z Danielovcj prorockej kn ihy. Pochádzajú 
z 12. storočia. Jednu z nich napísal Hillarius , 
potulný básnik a žiak slávneho biskupa Abel-

SCHOLA LUDUS 

Jarda. Druhú napísal anonymný autor z kláš
tora v Beauva is. Hudba sa zachovala iba 
v manuskriptc z Beauvais. Dráma sa spievala 
po latinsky v kostole počas novoročnej rannej 
bohoslužby. Dráma Daniel is ludus pochádza 
z čias, keď li turgická drá ma dosiahla vrchol 
svoj ho vývoja . Bolo to okázalé a veľkolepé 

divadlo s mno hými ú lohami , nádhe rnými 
kostýmami a rôznymi mechanizmami . Bohat
stvo a rôznorodosť hudobných prostriedkov 
odlišuje Danielis ludus od ostatných diel 
z tých čias. V dráme sa objavujú recitatívy na 
spôsob grego riánskej psalmódic, tancčno

-strofické piesne, viachlasné zbory a inštru
mentálne medzihry. Hudba Danielis ludus 
nebola komponovaná s použitím známych 

(235-23R) , ktorý po troch ro koch vlády bol 
zavražde ný. Legenda o Barbare určite obsa
huje pravdivý základ, hoci niektoré pasáže 
boli zrejme z náboženskej horlivosti zveliče

né, ba aj vymyslené. V Malej Ázii bolo nie
koľko vin prenasledovania kresťanov , ko n
krétne v Nicomédii pre nasledovanie vyvrcho
lilo za D iokleciána a Maximiána pohanských 
cézarov. (302) 

Dioskuros, otec Barbary, ktorá sa narodila 
v Nicomédii v roku 2 16 , bol pohanom a ver
kým nepri ateľom kresťanov. Svoju jedinú 
dcé ru veľmi milova l a dal ju vyuči ť vo vedách 
a v umení. Za jeho nepr ítomnosti Barbara 
spoznala n ičqmnosť pohanských bohov a pri; 
jala kresťanst vo . Keď sa o tec Dioskuros vráti l 
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Banskobystrické chorál ne fragmenty, použité na l'äzbu mestských kníh. 
' Snímka archíl' autora 

melódií , ale bola ko mponova ná pô vodne pre 
to to dielo . Výnimkou je záver trópu "Nesiem 
vám zvesť z ne bies" a tradičné Te Deum . 

Príkladom me nej rozvi nutej hry , pozostá
vajúcej z dialógov je Ráchelin náre k z hry 
o Herodesovi. Na scéne je Ráchel a jej dvaja 
u teši te lia ; scenár je presne vypísaný. Prvý ná
rek Ráche l je stro fická pieseň , ktorej meliz
my sa v niektorých veršoch opakujú a záve
rečná vzostupná kadenčná formula vžd y sme
ruje k to nus fina lis . Druhý nárek nie je stro
fický 't nad slovami O , dolor! O , Patrum! sa 
opakuje veľká me lizma vyjad ru júca hfbku 
afektu . V dialógu sa strieda frygický a mixoly
dický módus. 

V Čechách sa zachovali duchovné hry z 13. 
a 14. storoči a . Napríklad v manuskripte sv. 
Jifí na Pražsko m hrade je latinský litur_gický 
text sčasti prcbásnený a zveličený. Ccský 
preklad sa často spájal s komickými výjavmi, 
ako napríklad hra Mastičkár zo 14. storočia , 
ba dokonca aj s ncviazanosťou ako naprík lad 
na zlomku Drkolcnskom zo začiatku 15. sto
ročia . Výrazo m odporu cirkvi voči takejto 
svetskosti je Svätojirská hra z konca 14. sto 
ročia a Svatovítska h ra pravdepodobne 
z Arnoštova . 

Na jed nom z cho rálnych fragmentov zo 14. 
storočia , ktoré sa v Banskej Bystrici použili 
na väzbu mestských kníh , je frag ment legen
dy o Barbare, stredoveke j patró nke baníkov, 
znázorňovanej s vežičkou v ruke . (Text mi 
pomohol vyl úštiť latinčinár Daniel Škoviera.) 
Barbara žila v Nicomédii za cisára Max ima 

domov, Barbara sa· odmietla vydať za vysoko
postaveného pohana a odmietla uct ievať do
mácich bohov. Na jednom gotickom oltár
nom obraze zo Slove nska je Barbara znázor
nená ako pred otco m palicou rozbíja sochu 
domáceho boha. Dioskuros ju odovzdal ka
tom, ktorí ju najprv zbičoval i a potom črepi

na mi rozdriapali kožu. Podľa legendy sa Bar
bare v noci zjavil Ježiš a posilnil ju. Pohanská 
žena me no m Juliana to uvidela , karhala sud
cu Marciana za krutosť a velebila pravé ho Bo
ha. Marcián uväznil aj ju a spolu s Barbarou 
na druh ý deň zomrela mučeníckou smrťou . 

No ešte predtým na druhý deň Marcián muči l 

Barbaru ešte horšie. ~cleznými driapadlami 
rozdri apal je j telo , boky jej pálil ho riacimi 
fakľami a odrezal jej prsia. Takto zohavenú 
ju nahú viedli cez mesto a stále ju bičovali , až 
nako niec o tec Dioskuros jej sťa l hlavu. To sa 
stalo v roku 236 . Banskobystrický fragment 
túto legendu zachytáva v časti , keď Barbara 
stojí pred sudcom Marciánom . Po dvanástich 
riadkoch gotické ho písma je tu vsunutá an ti
fóna s nadpisom fa rebne odlíšeným , ktorý ju 
označuj e ako druhú nočnú antifónu . Dejovo 
táto antifó na ne nadväzuje na predchádzaj ú
cich 12 riadkov. Je dvojdielna . V ôsmich stro 
fách opisuje otca Barbary, nerestného poha
na , odovzdávaj úceho dcé ru strojcom múk. 
Antifóna končí radostným t anečným zvola
ním " brány Sion otvoril. keď dokončil zák la
d y, poskakujúc ponad hviezdy ... " Potom na 
fragmente pokračuje preruše ný text legendy. 
Ježiš sa zjaví v noci v žalári Barbare a hovorí 

jej : " Vzcho p sa , Barbara, lebo bude veľká ra
dosť na nebi i na zemi z tvojho mučeníctva , 

a neboj sa , lebo ja som s tebou. A zajtra prij
mi odmenu za námahu a veniec večnosti. " Na
sleduje ďalši a anti fóna , ale po niekoľkých no
tách vzostupnej melódie sa fragme nt končí. 

Podľa legendy však vieme, čo nasledovalo , 
Banskobystrický fragment sa používal iba do 
14. storočia , zrejme p reto , lebo aj legenda 
o Barbare vypadla z nesko rších vydaní Vita 
sanctorum a hra upadla do zabudnutia . Keď

. že celo k zaiste obsahoval celú legendu o Bar-
bare od narodenia po mučenícku smrť a zaiste 
obsahoval i viac hudobných čísel vo ľne ko
mentuj úcich prebiehajúci text a nie len tri 
anti fó ny a keďže text legendy o svätých nebol 
časťou ordinári a , môžeme sa na fragme nt po
zerať ako na časť drámy o Barbare. Je zaují- -
ma vé, že a nti fóna má nadpis " Nocte" , čiže 
nočná antifóna , takže zrejme išlo o večernú 
produkciu. Potom by to bol príklad stredove
kej liturgickej hry, čo by bola veľká vzácnosť, 

lebo iné stredoveké h ry sa zatiaľ na Slovensku 
ne našli . 

Duchovné h ry bežné usporadúvali mestské 
združenia, spevácke školy a podobne. Naj- · 
väčší podiel na vytváraní dramatického ume
nia z litu rgického textu mali Francúzsko a Ne
mecko, zvláštne formy sa vytvorili v Talian
sku a Španielsku . Vo väčších mestách sa 
usporadúvali výpravné pašiové predstavenia , 
kto ré z gotiky prešli až do renesa ncie a baro
ka. 

Už počas reformácie v Nemecku vznikli 
školské hry z popudu R euchlinovej humanis
tickej drá my, v ktorých na záver vystupovali 
viach lasné zbory podľa spôsobu gréckej tra
gédie. 

J ednu z takýchto školských hier o pisuje 
Konšta ntín Hudec v knihe Hudba v Banskej 
Bystrici do 19 . storočia: Školskú hru v deň 
Gallusa 16. októbra na bystrickej lúke Úhra
da opisuje Čaplovič a básnik Ján Kollár v Ná
rodních zpiewankách. V Banskej Byst rici sa 
hrávala v 17. a 18. storočí. Na deň Galia kaž
dý majetnejš í študent daroval svoj mu učite
ľovi živého kohúta. Asi dva týžd ne predtým 
rektor školy vybral spomedzi žiakov jedného 
chlapca za kráľa. Tohto chlapca v deň Galia 
dvanásť alebo viac žiakov slávnostne obleče
ných a ozbrojených šabľami so zástavou 
a s bubnom vyprevádzalo z domu na miesto 
hry . Tam pred očami zhromaždeného ľudu 
kráľa kc;>runovali a ozdobili berlou. Po týchto 
obradoch sa začal a hra. Žiaci sa postavili do 
kruhu , dopro tricdku zavesili na kô l živého 
kohúta, vybrali žiaká , ktorému oči zaviazali 
šatkou a do rúk mu dali palicu . Po to m ho nie
koľkokrát viedli dookola, aby stra til orientá
ciu a postavili ho pred kôl , aby jedným razom 
sťa l kohútovi hlavu. Vtedy učitelia i žiaci spie; 
val i: "Gallus kohút spadol do pút , kto ho sko
rej zabige, mastný rožok užige. A ty , bratu, 
vezmi latu a udri ho po hlave , že mu hlava od
padne." Keď žiak netrafil , spievali : "Chybiu 
hlavu , udreu tráwu, nedostane za to nič, po
kus bude ko hút žiť. " Po hre kráľa slávnostne 
odprevadili do mov, kde jeho rodičia za takú 
poctu pripravi li učitefom i žiakom hody 
s hudbou . Takéto hry zažili zaiste aj takí žiaci 
banskobystrického evanje lického gymnázia 
ako Ján Pilárik, Matej Bél, Michal Bulyovský · 
a J án F rancisci. 

RESUMÉ : 

Anlická dráma v rozširujúcom sa kresťan
skom pros/red( z anikla a na jej dramatický 
princíp sa úplne zabudlo. Ten /o sa z novu ob
javil až v IO. storočí v svetskej poézii lrubadtí
rov a v rylierskom románe a v duchovnom 
pros/red( v slredovekej ducho vnej dráme. Du
chovná dráma sa vyvíjala z dialógov (plač Rá
chel z drámy o Herodesovi) až do scénicky 
roz vinlllých Ú/varov (Danie/is Ludus) . V Ce
chách sa zacho valo niekoľko slredovekých 
hier, no na Slo vensku ul/iaľ ani jedna. L.en na 
Banskobystrickom zlomku zo 14. s1oročia sa 
z'achoval fragm enl duchovnej hry o Barbare 
obsahujúci časť legendy o mučenfčke a druhú 
nočnú anufónu. Môže 10 teda byl' cenný prí
k lad stredovekej duchovnej drámy na Sloven
sku. 

Pozn. Prcdnescné na konferencii Scho la lu
dus. 
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Trávničkovci - záruka kvality 
Klamal by som sám seba, ak by som tvrdil , 

že začiatkom júla som mal veľkú chuť zúčast
ríovať sa na koncertoch alebo iných hudobníc
kych akciách. Napriek tomu, že ponuka Kul 
túrneho leta bola prebohatá. presýtenie 
hudbou mi znemožňova lo akt ívne vyhľadávať 
zážitky rôzneho druhu. Podnet však prišiel 
zrazu a nečakane. 12. júla som prekonal sám 
seba aj nechu ť vyj sť do rozpálených bratislav
ských ulfc, pretože v Mirbachovom paláci po
kračoval cyklus nedeľných predpoludňajších 
matiné koncertom moj ich vôbec nie taj ných 
favori tov - Trávničkovho kvarteta. Je asi ne
bezpečné prflg čosi očakávať a aj predčasná 
radosť a očakávanie môže spôsobiť krízu ale
bo zážitkovú deformáciu. Napriek tomu som 
sa neubránil horeuvedeným duševným sta
vom a celé podujatie som vnímal mimoriadne 
pozorne a intenzívne. Trávničkovci prišli do 
Bratislavy s priam až výbušným programom, 
aký by v prfpade nežiadúcich otrasov mohol 
svojou detonáciou uškod iť a ublížiť predo
všetkým štyrom sláčikárom sediacim za pu Ita
mi kvarteta a pôvabnej klaviristke z Rakúska 
Emme Schmidt , ktorá sa podujala znášať 
všetky "následky" uvedenia extrémne nároč
ného Klavírneho kvinteta Johannesa Brahm
sa opus 34. Ešte pred temným a appassionát
nym f mol Brahmsovej geniálnej kompozície 
však naplni li Trávn ičkovci akusticky prajné 
priestory Mirbachovho paláca svetlejším 
F dur deväťdesiatehošiesteho opusu Antoní
na Dvof'áka zvaného najčastej šie .. Americké 
kvarteto". Ktosi si povie : "veď táto skladba 
je už ~l abikárom kvartetovej hry, aké tam po
tom hrdinstvo ... ?" Možno práve v tomto bode 
spočíva naj väčšie riziko jeho interpretácie . 
Klaviristi majú svoje Patetické a Appassio
nátne sonáty alebo Chopinove Balady, huslis
ti zasa Bachove partity či sonáty ... všetci ich 
dobre poznaj ú, ale sotva ich môžu brať "na 
ľahšiu váhu" . Keď teda Trávničkovci siahli po 
partitúre "Amerického kvarteta" vôbec si ne
zľa hčil i terén pôsobenia . Na jednej strane 
potešili poslucháčov peknou a šťavnatou 
Dvofákovou invenciou , na druhej strane mu
seli dodať.frekven to.vanej skladbe punc osob
nostného vkladu a poslucháčskej atraktívnos-

ll'OET 
!KLAVÍRA 

Z bežného stereotypu koncertných poduja
tí sa vyčlenil klavírny reci tál Mariána Lapšan
ského (22. 9.). Ako výsledok organizátorskej 
aktivity Mestského kultúrneho strediska od
znel v Klariskách a jeho doplnením bola vý
stava súboru výtvarných kompozícií Eduarda 
Kalického - výsledku inšpirácie klavírnymi 
opusmi J . Brahmsa v Lapšanského interpre
tácii . 

Posledné skladby veľkého reprezentanta lí
nie absolútnej hudby v epoche romantizmu sú 
spoveďou človeka, ktorý po všetkých prekáž
kach, životných bojoch, túžbach i prehrách 
dospel k duševnej vyrovnanosti . Ťažil v nich 
zo svojich celoživotných skúseností , z dôver
nej znalosti skladateľsk ých poetík majstrov 
minulosti a súčasne v rovine istej melancho
lickej meditácie odhalil aj tie najtajnejšie zá
kutia svojho "ja". Brahms vytýčiac si takýto· 
cieľ úplne sa oprostil od akejkoľvek zovňaj 
škovosti , pátosu a uprednostnil jemné zá
chvevy osobnej intimity. 
Vystihnúť tento svet je pre interpreta na

najvýš náročné . Musí mať zmysel pre osobitú 
poetickosť tejto hudby, ktorú podčiarknuť 
v pravej miere nie je , a ani nemôže byť každé
mu dané . Veľkosť tvorivých schopností nášho 
špičkového klaviristu zažiarila však práve na 
týchto náročných opusoch. Dokázal skvele 
využiť svoj bohatý arzenál spektra citlivo od
dife rencovaných farieb, preukázal mimoriad
nu schopnosť spevného vedenia kan labilných 
línií i v pradive neraz bohato polyfónne trak
tovaných úsekov. 

Z vykli sme sl to lerovať akustické danosti 
Klarisiek pre šírku doznievania a tvrdievame, 
že neveľmi vyhovujú klavírnym recitálom. 
V prípade Lapšanského brahmsovského reci
tálu sa tento problém dostal vďaka vysoko 
kultivovanej hre totálne na margo. Interpret 
sa dokázal bez akéhokoľvek náznaku túžby 
po efekte stotožniť s interpretovaným auto-

ti . Svoju úlohu zvlád li pod ľa môj ho názoru 
bez akéhokoľvek dlhu . Vždy som na ich hre 
obdivoval racionálny odhad hraníc impulzív
nych a "naprogramovaných" postupov, 
pokoru pred tex tom, ktorá ale nic je zbabe
lým papagájovanírn zaužívaných manier, ale 
je výsostne tvorivá. Trávničkovci neexperi
mentujú v sfére tempovej réžie ani dynamic
kých kontrastov, h ľadajú s)<ôr rovnováhu 
v stredovom pásme miernej , no účinnej 
amplittrdy. V Dvoníkovom dvanástom kvar
tctovom opuse prejavili štyria muzikanti zno
va zmysel pre neviditeľnú a nepočutcfnú frek
venciu prcbichaj úcu medzi ich hudobníckymi 
mysľam i . Opierali sa o technické majstrov
stvo a vyhýbali sa prázdnym efektom a afe k
tom {k akým dvoi'ákovské cxotizmy v melosc 
a harmónii občas zvádzajú} . Odznel prosto 
korektný a plnokrvný Dvoi'ák, slovanský aj 
brahmsovský - tak, ako by som ho rád počul 
rea lizovaného vždy. V druhej časti programu 
{bez pauzy!} patril Mirbachov palác Brahm
sovmu Klavírnemu kvintetu f mol. Bra hrns 
obdaril hudobníkov v tejto kompozícii jed
ným z najťažších komorných titulov, preto je 
veľkou vzácnosťou , ak sa ktorýkoľvek an
sámbl podujme uviesť búrlivú partitúru do ži-

. vola. V Emme Schmidt našli členovia Tráv
ničkovho kvarteta vyni kajúcu spoločníčku . 
Zapadla svojou filozofiou do atmosféry vy
tvorenej v Dvofákovi a rešpektovala ju počas 
desiatok minút trvania Brahmsovho Kvinte
ta . Pre klavír predstavuje Mirbachov pa lác 
niekedy až neriešiteľný problém. takže Em
ma Schmidt bola v nezávideniahodnej situá
cie akustického balansu na ostrí mohutného 
Brahrnsovho pianizmu a subtílneho zvukové
ho priestoru. Aj v tomto oh ľade prekonala 
handicap a začlenila sa do ansámblu bez 
akýchkoľvek skratov alebo kŕčov. Pritom sa 
z jej partu ovzaló vše tko, čo bolo potrebné 
pre vydarený priebeh celej produkcie. Suma 
sumárum - Trávničkovo kvarteto ma utvrdilo 
v názore, že na našej hudobníckej scéne máme 
vel'a kvalitného materiálu, ktorého záručný 
list je permanentne platný a spoľahlivý. 

IGOR JAVORSKÝ 

Marián Lapbnský. Snímka archív HŽ 

rom. Na úvod srne počuli Sedem klavírnych 
fantázií op. 11 6. V každom skvoste tohto cyk
lu dokázal u~nelec predstaviť odlišný nálado
vý svet, v ktorom každá hladina svedči l a 
o účast i osobitého citu , básnickej prostote. 
K takým sugestívnym emociálnym hibkam, 
k akým dokázal klavirista dospieť v známych 
Intermezzách op. 11 7, sa dostávajú výrazové 
sféry umelcov o dvadsať rokov starších. vy
rovnaných, do seba zahľadených . 

Aj záverečných Sesť skladieb pre klavír op. 
11 8. kde nástrojová štylizácia miestami vyža
duje aj prvky suverénnej virtuozity, Lapšan~ 
ský stvárnil výlučne na pozíciách citlivej bás
nivosti výrazu. Dokázal sa vyhnúť akémukoľ
vek náznaku skfznutia do efektnej bravúry 
a pritom si udržal tón filozofického podtextu 
s výrazn_ým melancholickým nádychom. 

Úspešný recitál nášho klavi ristu je dokla
dom aj toho, že sa v súčasnost i nachádza na 
vrchole svojej umeleckej kariéry. Je veľkým 
poetom svojho nástroja, a preto aj ideálnym 
in terpretom výrazového sveta "neskorého" 
Brahmsa. VLADIMÍR Cfž. IK 

Úvod s novou formáciou 
Z rodi la sa dobrá myšlie nka, usporia

dať cyklus komorných koncertov - Hud
ba a ba rok - a takýmto spôsobom si pri
pomenúť rok stredoe urópskeho baroka 
v našom meste. Usporiadateľom celej 
série komorných koncertov je Slovensk á 
hudobná únia - Spo lok konccrtnJch 
ume lcov v spolupráci s Ka ncelá riou Slo
venskej ná rodnej rady. 

V a ud itóriu Hudobne j s iene Brati
slavské ho hrad u sa kona l J. septembra 
ko ncert , v rámci ktorého vystúpi li Slo
vensk í komorní sólisti pod vedením 8. 
Wa rchala. Zdá sa, že nové i nterpretač

né formácie môžu byť cesto u vedúcou 
k zániku šablonovitosti , no nie vždy a vo 
všetkých prípad och. B . Wa rchal, zd á sa, 
ve de l si zvoli t' zaujímavých partne rov 
a vytvori ť osemčlenné teleso, v ktorom 
cíti ť jeho ruko pis, no predsa le n inak, 
než v tradičnom , rokmi vyformovanom 
zoskupen í. Nechcem tu porovnávať úro
veň SKO s týmto obsaden ím , chcem le n 
povedať, že ta ké to stre tnutia sú podnet
né a inšpirujúce . Dlhoročná spo lupráca 
vedie íce k perfekcio nizmu , no zároveň 
i k sché matickosti a manierizmu . Vý
nimko u môžu byť len naprosto výnimoč

né umelecké osobnosti , pr ípadne také 
formácie, kde jedna osobnosť nepotlačí 
v druhe j indiv iduá lne sklo ny. V prípade 
tohto ko mo rné ho zoskupenia k niečomu 
podobné mu nedošlo, i keď interpretač

ný názor na baro kovú hudbu bol zo stra
ny B . Warchala ci te ľný. V rámci spome
nuté ho koncertu odzne lo Hä ndlove Con
certo grosso op. 6. č. IO, Viva ldiho Kon
cert pre husle, sláčiky a čembalo, Bachov 
Koncert pre čembalo a sláčiky d mol (só
listka O. Rusó) a Telemannov Koncert 
pre 3 huslí , sláčiky a čembalo F dur. Ide 
teda v podsta te o d ie la, ktoré sú v d neš
no m kultúrno m svete no to ricky zná me. 
A to nie le n die la samotné, a le myslím 
predovšetkým na ich rozmanité inte r
pretačné výklad)!.. Dnešný poslucháč je 
priam prc dávkovaný hudbou - podotý
kam, že i barokovou a to v najzna meni
tejších interpretačných vy kladoch ; zna-

Slovo 
Ďalš! koncert venovaný roku stredoeurop

ského baroka pod názvom Hudba a barok bol 
stretnutím s organistkou Evou Kamrlovou 
a ŕagotistom Petrom Hanzelom. V hudobnej 
sieni Bratislavského hradu sa 22. septem bra 
opäť teda stretli milovníci barokovej hudby, 
aby sa započ(r va li do umenia, ktoré prežilo 
svoju dobu i mnohé generácie , ktoré po nej 
prichádzali. Pravdu povediac s organistkou 
E. Kamrlovou sa zriedkavo stretávame na na
šich koncertných pódiach. Je to škoda , preto
že nepretržitý kontakt s pódiom je pre každé
ho koncertného umelca nenahraditeľný a ne
postráda teľný. Je prirodzené, že ak k takej to 
absencii dochádza, prejaví sa to zákonite 
na interpretačnom výkone. Každý interpret 
to istotne sám poci ťuje a pociťuje to prirodze
ne i posl ucháč. Spomínam to hlavne preto, že 
tento pocit ma sprevádzal i v priebehu spomí
naného koncertu a dotýkal sa výkonu E. 
Kamrlovcj. Napríklad v Clérambaultovej l. 
suile som pociťoval hekt ický podtón in terpre
tácie, v Kerllovom Capricciu "Cucú" vystúpi
lo na povrch zdolávanie technických problé
mov. No ponad všetky tieto problémy , ktoré 
súvisia s manuálovou technikou, predsa len 
bola jasne čitateľná dominujúca muzikalita. 
Tá sa , pravda, plným priehrštím dostávala 
k slovu najmä tam, kde interpretku neza
mestnávali iné problémy. V živote to už tak 
býva, že rozhodujúci je vždy výsledný efekt 
- v prípade i nterpretačného umenia je to 
koncert . 

Do dramaturgie tohto komorného koncer
tu vstúpil i fagotista P. Hanzel a to v prípade 

Pod vedením Bohdana Warchala vystúpiU 
tentokrát Slovenskí komorní sólisti. 

Snímka Zuzana Mináčofí 

mc nité, technicky d okona le spracované 
nahrávky sú za fixované v pa mäti poslu
cháčov ako isté konšta nty . Nemožno sa 
ich zbavit'. Pri konta ktoch s hudbou in
te rpretovanou naživo treba p re to dávať 
veľký pozor, aby sme všetko vnímali 
ináč . No nie len vnímali , ale i posudzova· 
li a chá pa li. Aby sme na predávkovan ie 
neboli reziste ntní. Naviac i naši inter
pre ti sa vystavujú riziku , že sa napokon 
ich výkony obohrajú . Je preto dobré 
hľadať nové i nterpretačné zoskupenia. 
Človek má však jednu zlú vl astnosť; je 
náchylný uveri ť takej ilúzii , že s pribúda
júcimi rokmi začína všetko robiť lepšie, 
dokonalejšie. V ume ní je te nto klam 
naj nebezpečnejší a jedine tvrdou prá· 
cou na sebe sa mu možno vyhnúť ( nieke
dy ne pomáha ani to ... ). Na spomínanej 
inte rpretácii boli príťažlivé dve veci. ~o 
prvé - cite ľný interpre tačný vklad B. 
Warcha la s je ho príslovečným por1atím 
barokovej hudby; po druhé výrazný 
vklad osta tných inte rpretov. Nedošlo te
da k tradičncrnu podriadeniu sa jedne.) 
konce pcii, jedneJ osobnosti -čo mô1e 
byť dobré i zlé. V tomto prípade to bolo 
dobré , pretože každý (či to boli Holblin
govci , či J, Hošck, Š. Reiter, D. Rusó 
a ďalši) si priniesli so sebou svoj vlastni 
svet , svoj vlastný názor , ktorý v kon· 
frontácii s iným tvorivo rozvíja li . A to sa 
mi na tejto inte rpre tácii páči lo. Cíti l som 
v nej viac s lobody, výraznejš í podiel 
osobnosti a nic tvrdošijne presadzovanú 
jednotu. Zrejme sloboda ducha je po
trebná i vo výklade hudby, pravd a za 
predpoklad u , že sa stretnú rovnocenní 
partneri . 

Ecclesovej Sonáty e mol a Faschovej Sonáty 
C dur. V ~kutočno~ti boli to najkrajšie okam
žiky celého koncertu . Nemyslím si. že by tu 
bolo potrebné predstavovať i nterpretačné 

majstrovstvo P. Henzela; jeho prekrásny tón, 
spontánne muzicírovanie. znamenité technic
ké danosti . Sledujúc v poslednom čase inter
pretačné výkony P. Hanzela , treba vysloviť 
konštatovanie, že jeho výkony majú neustále 
vzostupnú tendenciu . Azda len malú pripo
mienku by ~om si dovolil vysloviť na margo 
pomalšfch čast í; ide totiž o to, že barokové 
adagio, ale i largo. môže byť trochu rýchlej
šie . Je to pravda vec názoru - túto pripomien
ku treba chápať ako naprosto subjektívny ná
zor hudobného kritika . Oveľa sebaistejšie by 
som však vy~lovil výhrady voči registrácii 
v organovom parte. Opäť nechcem podrob
nejšie rozoberať a dramatizovať svoje výhra
dy, ale mierne povedané, nanovo by som sa 
zamýšľal nad týmto problémom. Hľadal by 
som predovše tkým prirodzené farby vyplýla
júce zo zäkonov orchesträlnej inštrumentá· 
cic. alebo rarcbnosti komorného orchestra. 

Na záver snáď len toľko, že v rámci jedné
ho komorného koncertu nemožno vys loviť 
ani jednoznačné áno, ani j ednoznačné nie. 
Jedno je však dobré a potrebné, aby prílcži· 
tosť dostali dnes i takí interpreti, na ktorých 
sa neraz zabúdalo. Myslfrn si, že jedným z cie· 
rov hudobnej kritiky je i to, aby sa získal pa· 
noramatickcj ~í a farebne bohatší obraz slo
venského interpretačného umenia. 

IGOR BERGER 



RECENZIE s] 

Yad'arský prínos k integratímej umenorede 
Keď v 40. rokoch nášho storočia aktivizoval 

filozof Igor Hrušovský spoločnosť ,.Vedecká 
yntéza", vychádza l z predpokladu, že nové 

vedecké poznatky je a bude možné nachádzať 
nielen cestou preh lbovania špecia lizácií, ale 
aj v syntéze poznatkov z rôznych vedných dis
ciplín. Pravda,Jcnto intcgratívny prístup má 
aj svoje úskalia . napr . nebezpečie ncorganic
kého zhromažďovania poznatkov z rôznych 
disciplín , alebo metodologické .,znási l ňova
nie" jednej disciplíny disciplínami inými , 
eklekticizmus a i. Napriek týmto úska liam 
uvažujúci hudobnfci so širš ím vzdelanostným 
zázemím hľadali a hľadajú nové cesty ako 
v oblasti skladateľskej (nové poetiky a techni
ky) , muziko logickej (hudba a iné ume nia , 
hudba a vývoj metodológie vied) , tak i v ob
lasti hudobnopedagogickej (polyeste tická vý
chova , intcgratívna hudobná pedagogika). 
Keďže aj u nás, zjavne či menej zjavne, 

jestvujú tieto tendencie. je dobré si uvedo
miť, že podobné zámery nic s(• izolované 
a o jedinelé , že v susedných krajinách sa tieto 
(•sili a prejavujú oveľa zreteľnejšie vo forme 
výsledkov bádania i výsledkov praxe. 

V Maďarskej republike pôsobí už niekoľko 
rokov spoločnosť I NT ART, ktorú vedie pani 
Erzsébe t Tusa (známa o. i. ako interpretka 
Bartókových diel, hudobná pedagogička). 
Zásluhou te jto spoločnosti vyšlo niekoľko 
publikácií vo forme zborníkov z vedeckých 
konfe rencií. Z nich by som chcel upozorn iť na 

dva zväzky, ktorýc h obsah odporúčam do po
zornosti našich čitateľov. 

Špirála vo vede a v umení (Spirál a tudo
mányban és mťivészctbcn. Budapest , 1988). 
Mate matik Pál Révész zoznamuje vo svojom 
príspevku ,.Náhodná špirála" nielen s rôzny
mi typmi špirály (logaritmický, hyperbolic
ký) , a le aj s tzv. Brownovým pohybom 
( 1826) , náhodným, ne pravidelným a viacdi
mcnzonálnym pohybom , ktorý sa dá chápať 
ako model. Rezultátom príspevku je, že ná
hodné javy sa podriaďujú tiež určitým deter
ministickým zákoni tostiam (viď súčasné teó
rie chaosu!) . Nic je od veci , ak odborníci 
zoznámia čitateľa s rôznymi typmi špirály 
a j ej výskytgm v architektú re, v biológii , 
v spoločenskom vývoji a v tvorbe ume leckej. 
S pocitom nadšenia z objaveného možno čítať 
príspevok Roy Horwata (Veľká Británia) 

o prfrodných form:ích v hudbe C l. Debussyho 
a B. Bartóka. Autor (azda) nad väzuje na 
Lcndvayho analýzy a výskyt zlatého rezu 
v hudbe B. Bartóka a d is lokuje tie to vzťahy 
do modelu špirály. Podobne pre kvapujúco 
diagnostikuje priebeh formy niektorých skla
die b Cl. Debussyho. V našom s toroč! sa iným 
spôsobom, než napr. v stredoveku , kontaktu
je matematika , prírodné vedy, astronómia, 
symbolika čísie l a - kompozičná technika. 
Autor odkazuje na práce j . Ruttera ,.The So
na ta Principie" ( 1975) , R. Horwata " Debussy 

in Proportion" ( 1980) , v Siegclho " Bach's 
theologischer Formcnbcgriff'· (1978) a i. 

Nic menej zaujímavým je aj príspevok dis
lokovaný medzi hudbu a choreológiu od Szar
káné Horváth Valérie .,Špirála v spevných 
hrách". Prekvapujúce o brazce cho reografie
kých situácií priam inšpirujú , čo by sa dalo 
s citovanými melódiami ľudových nápevov 
urobi i. 

Krok a miera (Lépték és mérték, Budapest 
1989). Citateľ sa tu môže oboznám iť s princí
pom harmonických vzťahov z hľadiska filozo
fie , pr! rodných vied a ·vi d o človeku. Pri číta

nf si možno výraznejšie uvedomiť, ako človek 
našej doby ľahkovážne prehodil cez palubu 
doterajšie úvahy ľudstva o harmónii sveta, 
proporciách človeka, štruktúre mikro- a mak
rokozmu, o "ľudskej miere" o ,.dobre tempe
rovanom kozme". Prečo a načo to všetko?
môže sa pýtať hudobnfk. Asi, že Pete r Revers 
má na tomto základe možnosť prehovoriť 
o nových možnostiach systematiky hudobne j 
analýzy a dostať sa až k princípom estetiky, . 
k integrujúcim sa celkom , k te nde nciám seba
realizácie a umeleckej autonómie. V tejto sú
vislosti Revcrs spomfna aj na málo docenenú 

prácu George Davida Birkhofa (medzi rokmi 
1928-1932), ktoré integrujú matematické po
stupy s estetickými nazc raniami (estetické in
varianty ako kvantifikovateľné relácie), Rul
la Gunzcnshäusera (Miera a informácia ako 
estetické kategórie, 1975) , holistické prvky 
činskej filozofie a i. Príležitosť dostáva aj 
Iván Yitányi v štúdii " Logika pocitov", skú
majúc vzťah fa rby a zvuku, trojicu prírod
ných, sociálnych a este tických princípov, ľud
ský spôsob poňatia dialektiky kvantity a kva
li ty (problém zo Sartrovcj " Kritiky dialektic
kého rozumu" ). Estet ika začína tatn, J<tlb 
vzt'ahy získavajú význam - konči autor . ·• 

Umelecký a astronomický čas je té mou 
Gyôrgya Cscrmelya . Ako definovať čas? Cas 
objektívny a subjekt fvny, ako ho rozčleniť, 
aká je miera ľudského času? Casu v umelec
kom diele? Pu lz ľudského srdca, ľudské vedo
mie a bytie našli v umeleckom čase svoje 
miesto a zmysel. .. Našli? Otázok viac než od
povcdf. Otázok podnetných a je ich nadpo
čct. 

Publikácie si zaslúžia našu pozornosť. 

LADISLAV BURLAS 

MUS CO LOGlA SLOVACA- Rhythmik und Metrik in 
tr itionellen Musikku t re 
. 

VEDA- Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Bratislava 1990 -EDITOR Oskár Elschek 
Pod týmto názvom vydala Slovenská aka

démia vied zborník s príspevkami na té mu 
rytmika a me trika v tradičných hudobných 
kultúrach. · 

Ak sa zamyslíme nad možnosťou oddeľo

vať a vyčleniť rôzne parametre z hudobných 
diel , iste sa v našom vedomí prebúdzajú po
chybnosti spojené s možnosťou vyčlenenia 
jedného z parametrov bez toho. že by sa ne
porušila integrita, v ktorej ta kéto parametre 
!ijú. Vzniká o tázka deliteľnosti artefaktov. 
v ktorej sa dá hovoriť o určitej sebestačnej in
tegrite jednej zo súčastí. Yo všeobecnosti by 
mal skeptik iste pravdu, keby pokladal poku
~y vyčlenenia jedného z rozmerov za možné 
v tom zmysle , že sa vo vyčlenenom médiu už 
neodzrkadľuje cel istvosť. 

Jedine v otázke rytmu nemožno uprieť 

v zmysle vyčlencnost i z hudobného média ur
čité právo samostatnej existencie. Rytmus 
sám i mimo jeho syntézy so supc rštrukturou 
zvuku, mclosu a harmónie dosiaho l určitú su
verenitu , sú ňou rytmické impulzy ako uza
vreté celistvé útvary, ako podnet k tanečným 
prejavom. Impulzy sú ponímané ako dyna
mické tvarové celky, teda ako niečo, čo je 
vlastne už hudbou. 

Už samotná de finícia rytmu , o ktorú sa usi
luje Ludwik Bic lawski v úvodnom článku 
o Zá kladoch hudobného rytmu, nic je jedno
duchá . Odvolávajúc sa na Platona postuluje 
existenciu ,.poriadku'' ako paradigmatického 
základu , ako i topologické ho-syntagmatické
ho poriadku. O entite času možno podľa Bie
lawského hovoriť tam , kde sa odohrávajú 
zmeny. Cas sa pohybuje v škále postupnosti , 
všetky je ho intervaly ležia v diapazóne minu
losti a budúcnosti. Hovo~í zároveň o rôznych 
priesto roch (vizuálny, auditívny , somatický 
a symbolický) , ktoré sú spojené s dimcnzio
nalitou rytmiky. Konštatuje , že čas netvor! 
j ednoliatu energetickú škálu , v rámci rytmic
kého pohybu rozlišuje rozmer váhy a napätia. 
Váha tónu je závislá od dÍžky , veľkosti a od 
rôznych rytmických hodnôt. 

Oskflr Elschck sa díva vo svojom článku 
Casové a priestorové princípy hudobného 
stvárnen ia reálnejšie, tvrdiac, že možno vy
členiť akýkoľvek rozmer z každej hudby , roz
kladať ho a analyticky vyňai; je ho štrukturál
ny a obsahový význam možno však uchopiť 
iba v tonalite hudby. Elschek glosuje rôzne 
názory na rytmus, komentuje oblasti výsku
mu rytmu. 

Množstvo nastolc1,1ých problémov, aspek
tov , prístupov a metód výskumu a ana lýzy fe
nomé nu rytmu ďaleko presahujú možnosť vy
sporiadať sa s nimi na takom vymedzenom 
priestore. Citateľ v nich nájde mnohé zaují
mavé postrehy a poznatky a to z oblastí teore
tických základných problémov (Stockmann, 
Biclawski, Elschck); z oblasti ľudových kul
túr v geografických vrstvách západnej Euró
py (He lgason , Jersild, Habcnicht , Schu
barth), z o blasti j uhovýchodnej Euró py (Be
zič , Petrovič, Kruta , Džidžev, Thcmelis), 
z oblaSti tanca a inštrume ntálnej hudby (Bal
lová , Fc renczi , Pavlák, Marošcvič, Pinto, Sá
rosí) a napokon z experime ntálnych a špeciál
nych výskumov (Fôdcrmayer, Elsncr , Kluge, 
Kadcn, Hesse). 

Zborník prináša naozaj vo vyčerpávaj úcej. 

forme prehľad o názoroch a prácach , venova
ných problému hudobnej štruktury. Pristupu
je k tomu ešte fakt, že napriek rôznorodosti 
možných prístupov a hodno tení je usporiada
nie tém a myšlienok veľmi dobre sústredené. 
Aj po jazykovej stránke sú články na vysokej 
úrovni. Zborník je obohacujúcim príspev
kom pre každého intercsenta. 

, JÁN ALBRECHT 
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'Letné putovanie za hudbou n 

dokončenie z l. strany 
Na skfonku augusta uskutočnilo sa v Karlo

vých Varoch už po dvadsiatykrát Mladé pó
dium. Festivalový bulle tin prin iesol zoznam 
všetkých doterajších účastníkov Pódia m la
dých, čo predstavuje rozsiahlu galériu ta len
tov , z ktorých mnohí sa už stali medzinárodne 
reno movanými osobnosťami. Ak žilinský fes
tival Hexagonály p redstavuje významnú me
dzinárodnú konfrontáciu, tak karlovarské 
Pódium je domáca - zatiaľ - československá 
festivalová nesúťažná p rehliadka. Doterajšia 
prax ukazuje užitočnosť takýchto podujatí. 

Sopranistka Eva Urbanová. 

Kým doteraz slovenská účasť na Mladom 
pódiu bývala viac me nej fo rmá lna, jeden re
cipročný program - v tomto roku bola omno
ho väčšia " pretože Mladé pódium bolo práve 
na podnet slovenskej strany, presnejšie Slo
venskej hudobnej únie, koncipované po 
prvýkrát ako federálny festival" (Dr. Svatava 
Barančicová v bulletine). Je to paradox, v do
be, keď sa hľadá politické rozdele nie, nachá
dza sa pochopenie a porozumenie pre spoloč

né ume lecké poduj atie, ktoré , a to treba zdô
razniť - bolo úspešné a perspektívne. Mladé 
pódium totiž aj v budúcnosti chce byť . .fede-

rálnou" p latformou pre konfrontáciu mladé
ho umenia , a chce prizývať i zahran ičných 

umelcov. Veď dokonca te nto ročník bol už 
súčasťou nového festival u " Mitte Europa" -
Sasko-Bavorsko-Čechy. Na túto tému sa 
uskutočnilo aj pracovné stre tnutie s organizá
tormi festivalu Mitte Europa a osvetlil( sa aj 
jeho princípy. Toto všetko naznačuje , že ná
rodné či regio nálne záujmy v nijakom prípa
de neprotirečia štátnym , resp. nadnárodným 
záujmo m. Regionálne kultúrne pro jekty by 
sa dokonca v určitých dobre premyslcných 
koncepčných a dramaturgických p rojektoch 
mohli stať význ amno u a silnou protiváhou 
skostnatclým, reprezentačným , o hviezdne 
mená ozdobeným festivalom . 

Pravda , tieto menej honosné festivaly, či 
skôr prehliadky, majú aj svoje problémy, 
svoje tienisté stránky. Je to p ublikum. Boj 
o publ ikum je stále veľkým sociologickým 
i sociá lnym otáznikom. Zdá sa mi , že čím viac 
sa publiku vn ucuje me (napr . pop•1lárnou dra
m aturgio u) , tým viac sa od nás odvracia . Cím 
viac si myslíme, že aCrakt ívnc miesta , mestá, 
kúpe le, sú bezpro b lé movými miestami , o to 
väčšie býva naše sklamanie. Karlovarské 
p ub likum, to množstvo ľudí čo promcnádo
valo po kolonáde a okolitých miestach , okres
né mesto s živo pulzujúcim životom , koncerty 
pra kticky ignorovalo . Nebyť hudobných k riti-

kov, organiz{ttorov, priatcl'ov a niekoľkých 
mimoriad11e pre hudbu nadšených návštevní
kov, boli by napríklad popoludňaj šie koncer
ty v Dvorákovcj sie ni takmer úplne prázdne. 
Komorný priesto r Ga lé rie ume nia vytvoril 
aspoň optický d ojem o návštevnosti. Je to 
realita a tak som ju vnímal. 
Spoločenskou udalosťou pre karlovarské 

publikum bol otvárací a záverečný o rchestrál
ny koncert v hoteli Pu pp a zrejme týmto sme
rom asi treba hľadať aj riešenie návštcvníckej 
otázky, t.j. komu budú vlastne koncerty adre
sované. 

Celkový priebeh prehliadky mal našťastie 
ve Tmi dobrý organizačný spád a priniesol veTa 
podnetov pre diskusie i širšie úvahy. Pracov
né zaneprázdnenie mi však nedovolilo zúčast
niť sa na celej prehliadke, a le z jej prevažnej 
ča~t i konštatujem, že mala v zásade dobrú 
úroveň i svoje špičky. 

Na otváracom koncerte sme sa zoznámili so 
sopranistkou Evou Urbanovou , účastníčkou 
finá le Pavarottiho ko nkurzu pre rok 1992, 
ktorú vo Verd iho , R ossiniho a Puccin iho 
áriách sprevádzal Karlovarský symfonický 
o rchester s d irigentom Leošom Svárovským. 
Urbanová má veľmi príjemný, kultivovaný 
hlasový materiá l. Pre interpretáciu ta lianskej 
roman tickej opery sa však žiadala väčšia dy
namická a agogická škála. Škoda, že došlo 
k odrieknutiu čerst vej víťazky Schneidrovcj 
súťaže Silvie Sklovskej (hneď na druhý deň). 
čím sa stratila možnosť konfrontácie. Rovna
ko pôvodne delegovaného Martina Babjaka 
a indisponovaný, nevýrazný prejav Agnes 
Tóthovej, oslabilo naše .,tromfy" práve v ob
lasti vokálneho umenia. Veľmi sympaticky sa 
predstavila J udit Macečková v čembalovom 
recitáli , kde kultivovanou , a štýlovo jemne 
diferencovanou hrou zaujala aj domácich od
borníkov. Pppri pe knom prednese diel Fres-

coba ldiho, Bacha, Purcclla a Scarlattiho, bra
vú rne p redniesla Kubičkovo Capriccio pre 
čembalo . Dúfam, že adekvátnu možnosť d o
sta ne čím skôr aj njl domácich koncertných 
pódiach. Živá disk usia sa rozprúdila po vystú
pení klaviristu Daniela Buranovského, k torý 
zahral Schubcrtove l mp romptu o p . 90 a Lisz
tovu Danteovskú sonátu . Okrem suveré nne
ho pianistického technického prejavu, zauja l 

. ma najmä svojou koncentrovanosťou na dy
namickú fo rmovú výstavbu Lisztovho diela, 
ktoré ho virtuóznu pale tu a obsahovú mno
hovrstcvnosť spútal v monolitný dynamický 
tvar. Jeho interpretácia Liszta to bol urputný 
tvorivý zápas o skfbenie invenčných i menej 
i nvenčných , vonkajškových a efektných 
plôch . ~uranovskému sa to pod ari lo v plno m 
rozsahu . K špičkovým proje ktom Mladého 
pódia patrilo aj vystúpe nie Nového bratislav
ského tria , so sólovým po lrccitá lom Mikuláša 
Škutu , ako aj záskok Eugena Procháca a Mi
kuláša Škutu v dôsledku skráteného recitálu 
klavírneho d ua Solárik- Pažický, nakoľko 

usporiad a telia nedokázali zabezpečiť dva kla
víry. 

Najprv prítomné publikum prekvapil Mi
kuláš Škuta, hraj úci Mozarta veľmi ľahko, 
elegantne, jasne, artikulačne p recízne vypra
covanými frázami a m uzi kálnym nadhľadom. 
Svoje pianistické, fa rebné a dynamické tvaro
vacie schopnosti, priamo rozpútal v osobnej 
premiére v Ravclovom Gaspard de la nuit. 
Bo lto výkon presvedčivý, zreteľne dokumen
tujúci dozrievajúcu osobnosť našej hudby. 

V druhej časti večera Nové bra tislavské trio 
(Škuta, Maceček , Prochác) klasicisticky 
strik tne zahrali H ayd novo Trio č . 27 C dur, 
potom uvied li zvukovo apartný Talizman V. 
Godára a svoju muzikantskú spontánnosť, 
plnokrvnosť a inštrumentálnu brilanciu de
monštrovali v 5 Bcrgcrctách B. Martinu. T re
ba povedať, že v to mto repertoári výrazne do
m inoval klavírny part M. Škutu. Škuta a Pro
chác pohotovo pri pravili aj polorecitá l z die l 
F. Frankera , A . Vivaldiho a P . de Sarasa te
ho.' 'fu dostal príležitosť náš violončelista, 
ktorý zaujal krásnym nosným ušľachtilým 
zvukom, kultivovanosťou prejavu a virtuóz
nym pod an ím Cigánskych melódií vo verzii 
pre violončelo. 

Peter Pažický a Aleš Solárik, ktorí v dôsled
ku absencie dvoch klavírov, zahrali štvorruč

ný repertoár z tvorby W. A. Mozarta a F. 
Schuberta, zhostili sa svojej nevďačnej úlohy 
veľmi dobre, čo však nijako nemohlo kom
penzovať predpoklady, ktoré im núkal celo
rcci tá lový program pre dva klavíry. 

Hoci slovenská účasť mo hla byť pri dôsled
nejšej organ izácii výraznejšia, možno pove
dať, že v takej to koncepčnej podobe Mladého 
pódia , ako sa formovalo v tomto roku , bolo 
mož'né aj podať adekvátnejší a skutočnosti 
zodpovedajúci obraz o stave m ladého nastu
pujúceho slovenského koncertného umenia 
ako v minulosti. Toh toročné nedostatky , dú
fam. budú poučením pre rok nastávajúci ... 

Z bohaté ho zastúpenia českých účastn íkov 
Mlad ého pódia, zaujal ma Daniel Wiesner , 
sústredeným , monumctalizujúcim a koncep
čne dobre premyslcným podaním Pro kofie
vovcj Sonáty d mol op. 14. Sklamala n;ta -
a nie len m r)a - brnenská huslistka Ivana To
mášková, hrou, v k to rej sa ukázalo prfliš veľa 

technických a zvukových kazov. S pekným re
pertoá rom a bohatou zvukovou štýlovou pa
le tou prišli flau tistka J ana Brejchová a Miro-

Po koncertoch sa medzi kritikmi živo diskutovalo. 

Daniel Wiesner. 

slav Brejcha pri čembale a klavíri. Veľmi za· 
ujímavým a azda aj objavným koncertom bo· 
lo vystúpenie súboru In modo clasico (hoboj, 
kl arine t , fagot , kl avír). Objavný bol naprf· 
kl ad repertoár stricdajttci ansámblové čísla so 
sólovými (Stravinskij, Saint-Saens) . Všetci 
členovia súboru dispon ujú vynikajúcou in· 
štrumcntalistickou úrovňou , zvukovou kultú· 
rou a zmyslom pre štýlovú diferencovanosť. 

Hovorí sa, že to naj lepšie patrí nakoniec. 
Najväčší úspech v hodnotení príto mných kri· 
tikov , ako aj ohlas u relatívne početného 
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publika , z ískalo Wihanovo kvarteto·. Pravda, 
interpretačne p lne zodpoved alo tradíciám 
českého kvartetného in terpretačného ume· 
nia. Vyn iká bohatým , sýtym , šťavnatým zvu
kom, romanticko u farebnosťou, ale aj trošku 
nekontrolovate ľným te mperamentom, či ex
presivitou . ktorá mi veľmi vadila v Schuberto· 
vom kvartete c mo l. Myslím si, že niečo zo· 
stali dlžn í aj Smctanovmu kvartetu .,Z môjho 
života". za to plne excelovali - a tu ich tempe· 
ramcnt a expresivita boli namieste- v Janáč
kovom kvartete č. 2. Nuž a čo býva zriedka
vým zjavom. naj lepšie sa ukázali v dvoch pri· 
davkoch z D vofá kovho .. A merického" kvar· 
teta. Tu sa wihanovci ukázali v plnom lesku. 
technickej brilancii a zvukovej farebnosti. 
Význam a atraktivi tu ich vystúpenia však 
podčiarkla skutočnosť, že ich koncert sponzo
rovalo vydavateľstvo Bärenreite r, ktorého 
vedenie sa na koncerte nielen zúčastnilo, ale 
p ri spoločenskom stre tn utí vysvetlilo aj svoj 
p rojekt oh ľadne zakúpenia 50 % účastín Edi
tio Sup rapho nu , ktoré ma li dohodnúť počas 
svojej návštevy Ccsko-Siovenska. Pochopi· 
teľnc tým tento koncert nadobudol aj istý 
p restížny charakter, z čoho by sme sa mali iba 
poučiť. 

Totko aspoň stručne o karlovarskom Mla
dom pódiu. O príjemne j a tmosfére, kolegiál
nych stretnutiach, neformálnych besedách 
a o vzájomnom porozumení i napriek politic
kému a štátotvornému sta tus quo, som už pí
sal. V prípade dodržania takýchto vzťahov, 
nemusí sa nik ničoho obávať. 

A propos .. . A ako to súvisí s v úvode nasto
lenou polemickou úvahou o miestnej kultú
re? Nuž takto: Na profesionálne umelecké 
poduja tia sme zaregistrovali veľm i mizernú 
návštevnosť. A le Karlove Vary žili aj iným 
umeleckým životom : početné operetno-va
rietné programy , z každého rohu sa na vás va
lí zvuková kulisa z masových médií, prehrá
vačov, početných korzujúcich obveseľuje dy
chovka, ľudov ka, harmo nikár , gitarista, ver
k likár atď. Nuž a to asi patrí mestu , kúpeľom , 
jeho atmosfé re ... Profesionálne koncer tné 
u menie to teda nebude mať na ružiach ustla
né ... 

MARIÁN J URlK 
Snímky autor 



ZO ZAHRANIČIA 

JU svoju p ravdu . Ale hromad ný turizmus 
a vkus dnešného publika prinášajú predsa len 
zmeny a festivalovému direktó riu spôsobujú 
ne malé starosti. Ide predovšetkým o skutoč
nosť , že s klasicko u hudbou nemožno vystačiť 
an i na tak výsostnom fes tivale ako je luzern
ský. 

Po niekoľkých nesmelých pokusoch , začle

niť do luzcrnského festivalu džez a programy 
vyhovujúce d nešnej mládeži, prišiel ten to raz 
festivalový riaditeľ, dirigent Matthias Ba
mert , s nápadom oživiť v starých štvrti ach 
mesta tzv. pouličnú hudbu . Na týchto poduja
ti ach sa predstavili po pulárne súbo ry z 20 kra
jín (vrátane ČSFR) , kto ré mali súťažiť v o rigi
nalite repertoáru i v jeho interpretácii. Miest
ne publikum' to vzhľadom k e ko logickému 
programu mesta , ktoré sa usil uje potlačiť 
v uliciach mesta nadbytočný hluk , neprijalo 
s nadšením . Ale turisti áno . 

Novinkou festivalu boli aj poludňajš ie ko n
certy klasickej hudby, čo pri vita li hlavne náv
števníci z kantó nu a vzdi ale nejších regió nov, 
nie len pre časové, ale aj finančné výhody. Ce
ny na o ficiálne festivalové koncerty presahu
jú to tiž možnosti bežné ho nävštevn íka. Pri 
cene až 180 frankov za vstupe nku je festival 
scho pný hradiť o kolo 75 percent nákladov, 
zbytok subventujú štátne a mestské o rgány 
spolu so sponzormi . St vortýždňový festival so 
48 podujatiami spo trebuje pod ľa posledných 
štatistík okolo 20 milió nov frankov. A to je 
aj na Svajč i arsko trochu priveľa. 

Luzern na Vlerwaldstättersee so starým mostom a hlásnou vežou z IS. storcX!ia. Snímka archív autora 

Na jednom z prvých ko mo rných koncertov 
zarad ili ten toraz v Luzerne d ie la Leoša J anáč
ka a Rafaela Kubelfka (k to rý tu má svoje 
trvalé miesto). Geniálny dirigen t sa p rezento
val festivalovej vere jnosti sviežim d ielom 
z roku 1988 - Triom concertante . Zahrala ho 
spolu s Andráso m Schiffo m a Boriso m Perga
meščikom skvelá japonská virtuózka Yuuko 
Shio kawa , kto rä po rokoch rozozvučala "zá
zračný nástro j" Jana Kube lfka , kto rého sláv
ne strad ivárky značky Emperor z ro ku 17 15, 
jej zveril Kubelíkov syn Rafael. Neznáme LUZERN -

Hudobný Luzern . V ~czónnom fc~t i valo
vom dian í sotva vedľa Salzburgu nájdeme na 
európskej umeleckej tribúne bezko nkure n
čný pod nik ako je luzernský festival. Medzi
národné hudo bné týždne v Luze rne túto ra
ritu priamo po núkajú. Za 55 ro kov svojej 
existencie však zažili už všetko: takmer kaž
doročne tu boli Karajan , Bôhm i Be rnstein , 
dnes sa ru pravidelne striedajú Abbado, Mu
li , Ashkenazy , G iu lini, Sawall isch a ďal í. 
Skrátka Luzern je zrkadlom euró pskej hudby 
a nemusí o svoju vo nkajšiu prestíž zápasiť ani 
prepychovými ró bami , ani e fektnými re ne k-

Veľtrh európ.skeJ h~dby 
torm1 , ktoré každý večer na~vcwjú rozpráv
kovo krásne dominanty mesta. 

Luzcrnský festival je bohato do tovaný 
a po trpí si na po trebnú po mpu. Peniaze sa tu 
snúbia s no tami a všetko splýva s príjemnou 
harmó niou festivalovo naladené ho mesta . 
Luzern udáva hlavný tón nielen švajčiarske
mu , ale aj celoe urópskemu umeleckému dia
mu. 

Hudobnú tiketu prcp iži a l Luzernu- za 
svojho pobytu v rokoch 1866-1872 Richard 
Wagne r. Veľký skladateľ má nad Vicrwal
dstättským j azerom svoje pôvabné múzeum. 

Z jeho dokume ntov vyplýva , že tu Wagne r 
dokončoval nie ktoré svoje die la a najmä tu 
ko mponoval svoju symfo nickú skladbu Sieg
friedo va idyla. Preto Wagner nikdy nie je mi
mo záujmu festivalove j dramaturgie . To hto 
ro ku uviedli v Luzerne cyklus jeho o pe rných 
predo hie r, ktoré p redniesol Londýnsky sym
fonický o rchester za dirigovania Klausa 
T cnnstedta . 

Muzikológ a spisovateľ Theodor Adorno 
označil kedysi Luzern za " hudobný super
market", iný spisovateľ o ňom hovorí ako 
o "znejúcej Mallo rce" . Myslfm , že o baja ma-

· die lo ťažiace z prameňov českej melodiky, za
zne lo v ncobvyklej. kráse. Bolo ukážkou zdra
vé hÓ a kreatívneho kubelíkovského tempe ra
mentu d in\ rovertnej hÍbky. 

'6 umeleckými staro.sťami sa Luzern ne musí 
príliš trápiť . Boľavou stránko u však zostäva, 
vlečúce sa úsilie o novú ko ncertn ú sie r1 . Rysu
jú sa však gigantické plány. Luzern už objed
nal u reno movaného parížskeho architekta 
pro jekt na moderné kultúrne a fes tivalové 
stredisko za 200 miliónov frankov. Bude 
o ňom , samozrejme , demokraticky hlasovať 
všetko obyvateľstvo. Konkrétne nádeje só te
da na o bzore a mali by sa realizovať do piatich 
ro kov! 

JlŔÍ VJTULA , Luzern 

MUSICA AETERNA VO VERSAILLES 
Centre de la musiq ue baroq uc je cent rom 

výskum u a realizácie francúzskej hudby 17. 
s toročia . Už v uplynulých rokoch sa zaslúžili 
aj v Brat islave známi odborníci. riad i teľ Vin
cen t Bcrticr a muzikológ Philippe Beaussant 
(kto rý mimo iných d iel vydal teraz v rámci ro
ka baroka 990-stra novú publikáciu o J . B. 
Lullym) o realizáciu d ramaturgických ideí. 
ktoré už v minulosti uvied li do života. 

V uplynuló m roku v centre pozornosti stál 
Mozart z aspektu vplyvu jeho stúpencov 
a žiakov v rámci francúzskej kult úrnej tradí
cie doby. 
Činnosi Cent re de la musiq uc baroquc je 

veľmi záslužná. keďže sa mu podarilo doteraz 
vždy oboznamovať širšiu verejnost' s osobnos
ťam i a protagonistami francúzske j hudby, 
ktorí väčšinou boli sotva známi a kto rých sme 
poznali skôr le n ako histo rický fakt. Oživova
nie takýchto pamiato k je už preto význam
ným či nom . lebo sa takými akciami zach ránili 
mno hé nesporné hod no ty p red zabud nutím . 
Je pravda . že fr.ancúzska hudba minulosti bo
la. žiaľ . d lhý čas svetovej vcreí nosti málo zná
ma. čo spôsobi li jej nedostatočné popularizo-

, vanie a pome rne zriedkavú vydavateľskú čin
nosť . hoci sa jednalo , ako sme mno ho krát vi
deli, o významné skladateľské osobnosti , kto
ré si zaslúžili stáť ako rovnocenní partneri ve
dľa talianskej hudby. Vďaka doteraj šej čin
nosti sa podarilo Centre de la musiq uc baro
que sprlstupniť vere jnost i mnohé vzácne d ie-
la minulosti. _ 

Ústrednou postavou, ktorej bol tohtoročný 
festival venovaný, je He nry Du Mo nt , sklada
teľ , o ktorom sa sp ravid la nevedelo viac ako 
udávali strohé dáta o jeho existencii , lexikó
ny, pričom.~ uvedenie diel tohto autora do ká
zalo, že ide o významného sk ladateľa , kto rý 
určitý čas pôsobil v Chapc lle Royale " kráľa 
slnka" Ludvíka X IV. 

Du Mont sa narodil v r. 16 10 v Looz, pôso
bil však dlhší čas v Maastr ichtc, kam sa vrátil 
po svojom pôsobe ní v Paríži a Versailles, vo 
svojej starobe. Tu a j zomre l 1684. 

Iste nás udivuje fakt , že Lully , o kto ro m 
vieme, že nestrpcl vedľa seba žiadneho ko n-

kurenta , predsa to le roval pôsobeni~ Du 
Mon ta. Príči nou to ho je, že ťažiskom pôsobe
nia He nryho Du Moŕlla bota'sakrálna hudba, 
kým Lully sa orientoval p redovšetkým na 
svetskú hudbu a hudobné divadiQ. 

Cen tre de la musique baroquc pozval oa 
tento festival, ktorý sa konal od 11,- 13. 
septembra 1992, význa mných interpretov, di
rigentov, sólistov, spevákov, inštrume ntalis
tov a súbo ry. Prvý koncert v Chapelle Royal 
rea lizova l súbor Collegium vocalc ct instru
men tale de Gand pod vedením Phi lippa He r
wegheho . jedného z najvýznamne jších inte r
pretov francúzskej barokovej hudby. Na 
programe koncertu boli mo tetá H . Du Monta 
a G . B . Lullyho . Interpre táciu možno pokla
dať za vzorovú v jej dobovej ve rnosti a irtter-
pretačnom vklade účin kujúcich . · 

Ko ncert 12 . 9., ktorý -sa täk tiež komi! 
v Chapellc Royal, bol venovaný sak rálne j • 
tvorbe He nryho D u Mo nta a Rierra Roberta 
pod názvom La Messe de Lousi XIV. Odzneli 
aj inštrumentálne ch rámové skladby. Na 
to mto koncerte účinkoval náš súbor Musica 
aete rna, za spolupôsobenia súboru Les Pages 
de la C ha pe lle pod veden ím O livicra Schnee-
tieliho. . . 

Po to mto ko ncerte, kto rý sa konal o 17. h , 
vystupoval na večernom ko ncerte súbor Les 
Tales Lyriquc pod vede ním Christopha 
Ro usscta, ktorý uviedo l Litanies de la Vier

.'gc . motetá , sympho niu Henry D u Manta 
a päťhtasné orató rium Dialogus Animae G ia
coma Carissimiho a i. 

13. september bol posledným dňom festi
valu. Po obede bol koncert súboru Les De
moiselled de Saint-Cyr s ďalš ími sakrálnymi 
dielami H . Du Monta pod vede ním Emmanu~ 
c la Mandrina. Ko ncert sa ko nal v Cathédra le 
Saint-Lo uis. Opäť v C hape lle Royal, o 17.30 
h bo l ďalší ko ncert , ná kto ro m vystupoval sú
bor R icarcar Consort. Uviedo l pod názvom 
Les Can tica Sacra de Henry Du Mont rôzne 
jeho motetá. Súbo r podal excele ntný výkon 
v na jrôznejších obsade niach a konšteláciách. 
Záverečným koncertom bolo vystúpenie 

súboru La Cappela Ré ial de Catalunya pod 

. . . 

vedenÍm J orďiho Savalla. Súbor ~·v iedol rôz
ne symfó nie, o rchestrálne su ity , Ve l'ké mo te
to Philido r'a L' A isi1a a ďalš ie or'atorjálnc 
sklad by He nryho Du Mo nta. Vynikajúca in
terpretácia dôstojne uzavrela festival Centra 
de la mus iEJuC baroque vo Versailles. 
Tóhoročné podujatie znamenalo iste kul

mináciu krátkej štvorročnej histó rie fcstiva- · 
Iu .' ú rove i\ intcrpre täcii, 'dramatu rgie , úro 
veň sprievod ných textov zaraďuje toto podu-

--.L- - · 
~ 

ja tie medzi šp ičkové akcie podobné ho záme
ru. 
• S ,radosťou mo žno konštatovať, že náš sú-

. bor Musica aete rna si získal vysoké uznanie 
dirigenta , usporiadateľov a obecenstva , čo sa 
prejavovalo i v nových p roje ktoch účinkova
nia tak vo ve rsaillských , ako i iných francúz
skych podujatiach , je veľkým zadosťučine
ním za intenzívnu a cieľavedomú prácu. 

J . A LBRECHT 

Barok a hudba je lij titul výstavy, ktorá sa uskutočnila v rámci tohtorcX!ných BHS v Slovenskej 
národnej pléril. Jedným z prezentovaných diel expozície je medirytina J. CaUota Mužfk 
s husľami. 



• l 

' 
. . . 

t 
·.: .. , .. 
•. . i 't. ·. : ' .. · • • ' · l· 

(s SERVISHt 

OPUS~··· 
PRIPRAVUJE NA VIANOČNÝ TRH 
KO~RGENCIE 
CD reedícia legendárneho dvojalbumu Mariána Vargu a skupiny 
Collegium musicum z roku 1971. Na dvoch kompaktných plat
niach . nájde~e,. :i .~ompletnú .pJ"VÚ platň~ Collegia z roku 1970 
(ktorá obsahuje o~i; translq"ipciu Haydnovho Koncertu in D, ako 
aj slávne skladby Hommage aJ. S. Bach a Ulica plná plášťov do 
dažďa). 

JANKO LEHOTSKÝ A PRIATELIA 
Najnovší projekt legendy slovenskej populárnej hudby - speváka, 
skladateľa a klaviristu Jána Lehotského. Platňu nahral v spolu
práci s ďalšou legendou - gitaristom Františkom Griglákom. Po 
jednej pesničke si zaspievali i špeciálni hostia -Miroslav Žbirka, 
Pavol Habera a Robo Grigorov. 

PETER RIAVA- DO RADU! 
Nová tvár v slovenskej pop music- spevák Peter Riava a jeho prvá 
platňa, ktorá je určená najmä (ale nielen) mladým poslucháčom. 
Svoj debut nahral v spolupráci s gitaristom a hráčom na kláveso
vé nástroje Ladislavom Kožušníkom, ktorý sa postaral o atraktív
nosť a moderný zvuk nahrávok. 

Blahoželáme 
..... ..... -· 

Ján SZELEPCSÉNYI (5. IO.) - hudob.,_ý teoreti~ pub~icista, pedagóg, organizá-
tor hud. života, diiigent, skla~ateľ;, 55 r. · 

Tadeáš SALV~ ·{22~ 1~:) ~ bucl~ti~~ ·s~ad~t~l;, p~dag~g, 55 r. 

Anna KAJABOV Á.,..pJ;Ň~K()V Á (22. 'IO.) - sopranistka, sólistka opery S~, 
55 r. .: · · 

Eva KAMRWV Á (23. IO.) - organistka, organizátorka hud. života, tajomníčka 
SHÚ, 50 r. 

KONKURZY 
Riaditeľ Divadla J . G. Tajovského v Banskej Bystrici vypisuje konkur z na 

obsadenie miest členov orchestra 

- husle-tutti 
-viola 
- violončelo 

- kontrabas 
- hoboj 
- lesný roh 

členov baletu 
- mužov aj ženy (aj talentovaných z umeleckých súborov a ĽŠU) . . 

Písomné prihlášky na konkurz s uvedením odborného vzdelania a doterajšej pra
xe posielajte na adresu Divadlo J. G. Tajovského, Národná ul. č. ll, 974 73 Ban
ská Bystrica do IS. ll. 1992. Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. 

Riaditeľ ~tátnej filharmónie Ko~ ice vypisuje k on k u r z na obsadeni~ voľ
ných miest v orchestri: 

- husle-tutti 
- viola-tutti 
- violončelo-tutti 
- kontrabas-tutti 
- lesný roh 

Konkurz sa uskutoční dňa 12. ll. 1992 (štvrtok) o 13.00 h v Dome umenia. 
Prihlášky zasielajte na adresu Štátna filharmónia, Dom umenia, Moyzesova 

ul., 041 23 Košice. Podmienky konkurzu zašleme prihláseným uchádzačom obra
tom. 

MAN OF THE YEAR 1992 
American Biographicallnstitute (ABI), The lnstitute's Inter

national Board of Research (so sídlom v Severnej Caroline, USA) 
vyznamenal prestížnym titulom MAN OF THE YEAR 1992 slo
venského skladateľa Tadeála S a l v u • 

. l 

22. októbra 
JJratislava SF, A. Ceccato, P. Michalica; 

Rossini , Zeljenka, Beethoven 
(19.30) 
SND , Verd i: Maškarný bál 
(1 9.00) 

Košice ŠFK , B. Režucha; G rcšák, Podproc
ký, Dvohík ( 19.00) 

23. októbra 
Bratislava SF, A. Ceccato, P. Michalica; 

Rossin i, Zeljenka, Beethoven 
( 19.30) 
SND, Puccini: Maciame Buterfly 
(19.00) 

Banská Bystrica DJGT, Puccini: Madamc 
Butcrfly (1 9.00) 

Žilina Dom umenia Fatra, A. May- M. Lap-
šanský; Martinu , Dcbussy, 
Strauss ( 19 .OO) 

24. októbra 
Bratislava SND , Čajkovskij: Labu tie jazero 

(19.00) 
Banská Bystrica DJGT, Puccini: Madamc 

Buterfly (19.00) 

26. októbra 
Bratislava Klarisky, A . May - M . Lapšan

ský; Martinu, Dcbussy, Strauss 
( 19.30) 
SND, Strauss: Netopicr ( 19.00) 
NS. Tolsvay- Mulľcr:.Evanj eli um 
o Márii 

27. októbra 
Bratislava HSBhradu P. Michal ica, E. Pro

chác . D. Saturyová-Šašinová: Só-

lové partity a suity J. S. Bacha 
(19.00) 
SN D , Verdi: Traviata 
NS, Tolsvay- Mulle r: Evanjelium 
o Márii 

28. októbra 
Žilina Dom umenia Fatra , Cappella istropo· 

titana; Scarlatti , Vivaldi, Mendel
sohn , Dvorák (19.00) 

Bratislava NS, Tolsvay- Mtil lcr: Evanjelium 
o Márii 

29. októbra 
Bratislava SF, F. Luisi, U. Danhofer; Berg, 

Strauss.(J9.30) 
SND, Mozart: Figarova svadba 
(19.00) 
NS, Tolsvay- Muller: Evanjelium 
o Mári i 

Banská Bystrica DJGT, Puccini: Madame · 
Buterfly (19.00) 

Košice D om ume nia, K. Jakowicz, S. Zam-
borský; Mozart, Beethoven, 
Franck (19.00) 

30. októbra 
Bratislava SF, F. Luisis, U. Danhofer; Berg, 

Strauss ( 19.30) 
SND, hosťovanie baletného súbo
ru z Francúzska (19.00) 

31. októbra 
Bratislava SND, Mozart: Figarova svadba 

(19.00)- organizované predstave
nic 

Banská Bystrica DJGT, GI uck: Orfeus a Eu
ridika (19.00) 

2. novembra 
Bratislava SND, Verdi: Sila osu
clu (19.00) 

3. novembra 
Bratislava HS bratisl. hradu , Skladby inšpi· 

rované obdobím baroka, D . Mar
tinček, Zeljenka, Salva, Bokes, 
Ha trík ( 19 .OO) 

4. novembra 
Bratislava SN D , Filan-Pate jdl: Snehulienka 

a sedem pretekárov ( 18.00) 

S. novembra 
Bratislava SND, Verd i: Traviata 
Košice ŠFK, B. Režucha, O. Hcmcrka, M. 

Moyzcs (19.00) 

THE JERUSALEM MUSIC CENTRE v spolupráci s Yad Hanadiv (Rothschild) 
a CRB Foundations, poriada The First Internationale Je rusa lem Music Encounters, 
ktorý sa uskutoční od l R. júla do 17. augusta 1993; program je venovaný komorným 
dlelam Ludwiga van Beethovena, jeho husľovým, violončelovým a klavírnym duám 
a .t~. Zvukový záznam s nahrávkou interpretovaných skladieb musi ti'yť doru~ 
ný porladaterovt najneskôr do 31 . decembra 1992. Jeho adresa je: Director Ram 
Evron , International Jerusalt:m Music E ncounters, Jcrusalcm Music Centre. 
P.O. B. R2 15, Jerusalcm 910S l . Israel. Bližšie informácie a podmienky získate vr~ 
dakcii H.Ž. 

Dvojtýždenník pravidelne informuje 
o hudobnom dianí na Slovensku, 

' v 

v Cechách a v zahraničí 

Na stránkach Hudobného života n4jdete 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o · koncertoch, 
operných a operetných predstaveniach a ostatných. hu· 
dobných podujatiach e recenzie gramofónových platní 
a hudobných publikácií a rozhovory so skladateľmi, in· 
terpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi našej 
hudobnej kultúry e články venované popredným za· 
hraničným osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo 
zahraničia e informácie a recenzie o významných hu· 
dobných festivaloch a.prehliadkach. 


