
V ČÍSLE: Pripomínam.e si 150. výročie narodenia Jána Levoslava ·Bellu e Nové 
fakty o genéze bellovského rodu e ·Karajanova hviezda Ferrucio Furlanetto e Pro-

v 

gram BHS '93 e Servis HZ e Informácie 

Osud 
a ideál 

Názor tohto st/péelul som si zámerne 
požičal od Jána uroslara Bellu z jeho 
rornomennej symfonickej básne. Hoci 
r jeho pripade ide o naplnenie konkrét
neho osobnostného zámeru, možno ho 
použiť sú r širlich metaforických súrls
lostiach. Týmto názrom totiž možno ry
jadrlť lÚ stáročné nádeje slorenského ná
roda o sebaurčeni, p zhmotneni srojej 
identity do konkrétny,:h podôb, ako je 
naprfldad JÚ naše národné hudobné ume
nie. To je onen ideál, ktorý sme ridy má
rall na mysli, keď sme túilll a rojčili 

po medzinárodnom uznani ako kultúre 
a umeni sui generis, ako produkte našej 
stáročnej srojbytnostl. 

Slorensko ridy malo sroje osudy a ide
ály. Počnúc rokom 1918 sa naše osudy 
a ideály prellerall ako krhľa s rodou, po
dľa chuti mocenských knúin a politlcko
·reglonálnych štruktúr. Tak tomu ~lo 
r roku 1938, 1945, 1968 etc ... Náš nsúnorši 
osud bol spečatený l . januárom 1993, 
opätorným konštituoranim Slorenského 
štátu. A naše Ideály? Aké sú rlastne dnes 
naše ideály ... ? Politická, národnostná 
roztrieštenosť, ľudská rozháranosť a ne
súdrinosť, leglslatirne neujasnenosti, 
odsun kultúry a umenia na redľsúšlu ko
liú, priratizácia kultúry a umenia, spáso
nosnosť sponzorstra, nekom"petentnosť 
mnohých funkcionáror? To predsa ne
môžu byť naše ideály ... 

Netrrdim, ie sa u nás nič nedari, ie nie 
sú sú pozltira, dobré týsledky a hodnoty. 
Ale ako tieto hodnoty posúrame rpred, 
ako Jeh zaraďujeme tam lulm patria. 
Kým importoranému "toraru" -sú rob
lasti kultúry a umenia - priam serrilne 
otrárame drere, naše domáce hodnoty 
zase zatrárame do nepreniknuteľných 
skrfň archiror. Krútňara a Srätop/uk -
ale JÚ iné hodnoty - dnes mlčia ako nik
dy, hoci norlny sa len tak hemila heslami 
o Slorensku a slorenskosti. Dokonca je
den politik zrolá, ie keď ide o Slorensko, 
sadne si za rokoraci stôl sú s čertom. Nui, 
ale kto si sadne za takýto stôl rokorať 
o osudoch slorenskej národnej hudby? 
Srätoplukore prúty, na ktoré sa tak často 
odrolárame, akosi hrozlro rlsia ro rzdu
chu nad našou pritomnosfou ... 

Ak som sl poilčal Be/lor názor, tak nie
len pre jeho symboliku, ale preto, ie si 
r týchto dňoch prlpominame JÚ jeho 150. 
týročle narodenia. A zase slorá a s/orá, 
žiadne skutky. Napn1dad nast.ársúúce 
BHS sl Belloro týročle "ršlmll" (sie!) 
akurát jednou skladbou (zato import zo 
susednej knúiny prekonal ršetko očaká
ranle). Kde inde máme oznámit sretu 
hodnoty Jána uroslara Bellu a iných 
trorcor hodných tohto národa, ak nie na 
našom, žiaľ, už dámo nie rrcholnom fes
tirale... Zrejme Bella má zlého, nesol
rentného manaiéra ... 

V Bel/orých ľudských l ilrotných osu
doch a jeho ideáloch obrazne rldim sú 
osudy našej hudobnej kultúry. Vyše šty
ridsa( rokor sme boli menšlnorou zlož
kou teritória, ktorého prára sa ryjadrora-
11 matematickým pomerom 2:1. Dúfsúme, 
ie teraz, ked' sl člstfme predpo/Je pre sa
mostatnosť, surerenitu, ie už nebudú 
o ršetkom rozhodorať jedinci podľa sro
jich rlastných "priorit". Dúfsúme, ie ne
nastane doba, aby sme opäf odchádzali 
do "slblnskej" duchornej emigrácie a po 
ďalšieh štyridsiatich rokoch sa rracall na 
rodnú zem a objarlli to, čo je nám dané, 
kam patríme a odkiaľ sa rylleta do sve
ta ... 

MARIÁN JURÍK 

• 3,50 SK 8. 9. 1993 

Koncom júna sa v Banskej Bystrici muzikologickou konferenciou začal rad pod.Qatí venovaných ISO. výročiu narodenia zakladateľa slovenskej 
národnej hudby Jána Levoslava Bellu. V čísle prináš~me niekoľko materiálov, ktoré poukaz.Qú na životné súvislosti, fakty a význam diela skla
dateľa. Súčasťou konferencie bol koncert z tvprby Jána Levoslava Bellu, účinkovalo na ňom Trávníčkovo kvarteto ... 

Nezostaňme pri jubileu 
LADISLAV BURLAS 

Bellovské jubileá, kedy sa zvykneme hlásiť 
k odkazu to hto významného skl adateľa , sú za 
posledné polstoročie prejavom úcty i pocitu 
historickej fund ame ntácie slovenskej hudby. 
Súčasne sú však akousi snahou kompenzovať 
našu nevšímavosť voči Bel lovi v časoch medzi 
jeho výročiami . A keby to bol iba osud Be l
lo v! S poľutovaním musím konštatovať, že 
le n čo sa zavrie zem nad odchádzajúcim auto 
rom , vytráca sa voči nemu aj naša "pamäť", 
akoby sme ho za jeho života uvádzali z donú
tenia, nepríjemného pocitu pri pohl'ade z očí 
do očí. Hodnota , histo rické korene , zakotve
nosť súčasnosti v histórii sú pre nás kategórie 
na úrovni pubertálnej lability. A tu viac než 
v praktickom živo te sa ukazuje naša ľahost aj 
nosť vo veciach , ktoré nie sú síce vecou trho
vej hodnoty ani politické ho pragmatizmu , ale 
kto ré nám vystavujú"vysvedčenie o našej spô
sobilosti byť sebapoznaným , ko nsolidovaným 
spoločenstvom , ktoré nespadlo ako nezre l.é 
jab lko zo stro mu , a kto ré ne jestvuje len pre
to , že v minulo m storočí nie kto " pozliepal zo 
slovenských dialektov slovenskú reč". 

J . L. Be lla stál pri zakladan í Matice sloven
skej . O desaťročie neskô r vydal štúdiu Myš
lienky b vývine národnej hudby a slovanské
ho spevu. Túto štúdiu sme pred desaťročiami 
opäť vydali , ale čítali ju azda len odborníci, 
hoci v nej je po prvý raz načrtnutý program 
slovenskej národne j hudby. Na Bellov pod
ne t započalo sa zbieranie -slovenskýcn ľudo: 
vých piesní a o n to bol, kto rý tušil niečo 
o existencii archaických vrstiev našej l'udovej 
hudobne j kultúry. Keď r. 1868 zomre l biskup 
Štefan Moyzes, stratil Bella svojho podporo
vateľa a ochrancu. Bellovi nebol vlastn ý šovi
nistický duch, veď popri svojich názoroch , 
o slovenske j národne j hudbe stýkal sa s ma
ďarskými , českými i ne meckými hudo bník
mi , venoval sa aj internacio nálnej chrámovej 
hudbe. V Kremnici, kde začas pôsobil , bolo 
(aj) ne mecké obyvateľstvo. Ako príslušník 
Uho rska hľadal ko ntakty s maďarskou hu
dobnou kultúrou. Svedčia o to m je ho osobné 
ko ntakty (Re mé nyi) i skladby ak0 Fantázia 
na Rákoczyho pochod, Sláčikové kvarte to 
c mo l (U horské). Osobitný priaznivý vzťah 
našiel Bell a prostredníctvom Dr. Ľ. Pro
cházku s českou hudobnou kultúrou. K slo 
vanstvu mal tsella vooec Strst vztan , nei sa 
o to m píše a vie . Bella poznal Štúrove práce 
o Slovanstve , českého muzikológa O takara 

... klaviristka Silvia Čápová-Vizváriová. 
Snímky: M. Jurík 

Hostinské ho, ba i ruské ho teoretika a skla
datcl'a A. N. Serova . 

Prostredníctvom Ľ. Procházku spoznával 
Be lla nielen hudobnú tvorbu českú , ale aj do
bový nemecký hudobný ro manti zmus. Bo lo 
to Uhorské ministerstvo kultúry, ktoré ho vy
slalo na študi jný pobyt do Prahy a do Nemec
ka (Drážďany, Lipsko, Berlín , Regensburg, 
Mníchov) . Vďaka te jto žič livosti spoznal Bel
la ope ry Richarda Wagnera, opery Sme tano
ve. E uropsky romanti zmus Bcllovi učaril 
a stal sa osudným pre jeho ďalší život. Pale
strinovský štýl, klasicizmus - na ktorých mu
zikantsky rásto l - bo li pre kryté kúzlom ro
mantizmu a novoromantizmu . Jeho piesi\ové 
ko mpozície skrývajú v sebe viac než len ro
mantické nadšenie. Piesne Mein Friedhof, 
Drei Lieder , Fraue nliebe atď. sú sfce akoby 
pokračovaním v Schumannovsko m štýle , ale 
súčasne sú hudobným vyjadre ním je ho váž
nych životných rozhodnutí. Od sakrálnej 
hudby v rano m veku sa dostal k zhudobňova
niu ľúbostnej poézie a k symfonickým sklad
bám (ktoré na Slovensku - vtedy Hornom 
Uhorsku - nemal kde zahrať) . Dielo Osud 

a. ideál (využívajúce motívy piesne Was du 
mir bist. .. ) je konfro ntáciou Bellovho skutoč
né ho postavenia (osud) s tým, čo túžil dosiah
nuť (ideál) . A Be lla mal silnú vôľu. Ko runou 
autobiografického zaciele nia tvorby je aj je
ho opera Kováč Wie land na ne mecké libreto 
R . Wagnera a O. Schlemma. Z útrap a otroc
tva sa vyslobodí Wieland vlastnoručrle ukutý
mi krídlami, po mocou ktorých odletí do lep
~cj zeme . Be lla r. 1881 skutočne, nie le n 
v opere, odišie l do Sedmohradska (možno ani 
nie do " lepšieho" kraja), kde svoju operu aj 
dokončil. Aby dielo mohlo byť v ro ku 1926 
uvede né na Slovensku , muselo sa libreto pre
ložiť do slovenčiny. Preklad mal svoje problé
my a my, Slováci, sme mali tiež problémy - či 
je to prvá slovenská o pera , alebo nie. Málo
kto sa pozrel do objemného rukopisu kaligra

. ficky krásnej a profesio nálnej partitúry. D nes 
je počarbaná farebnou ceruzou - ako to už di
rigenti majú vo zvyts.u . Carbanice, ktoré sa 
nedajú odstrániť! Vtedy sa v človeku čosi 
pohne a pýta sa , čo sme to my vlastne za ná
rod a spoločnosť? Nemecké texty Be llových 
skladieb sme nešikovne prekladali do slove n
činy a pýtali sme sa , či je Be lla vlastne sloven
ský skladateľ , ... alebo je le n trošku sloven
ský, ... alebo vôbec nie .. . ? 

V 20. ro koch nášho storočia, keď sa B ella 
vrátil cez Viedei\ na Slovensko, bol už, čo do 
vkusu, vzdi ale ný od aktuálnej hudby francúz
skeho impresionizmu , od ruskei moderny, od 
Janáčka, Bartô ka , Kodálya. Casť "našich" 
občanov videla v ňom perspe ktívu slovenske j 
hudby, časť bola v rozpakoch , že " to nie je . 
o no" čo Bella t . č . ko mponuje: Co už si umel
ci u nás neofrtlú a čo neznalí o dbo rníci nevy
dávajú za veci, kto rými o ny nie sú! T ak je náš 
prvý skutočne profesioná lne vzdelaný sklada
teľ , národne uvedomelý a súčasne bytostný 
Stredoeurópan oslavovan ý pri výročiach a sú
časne "archivovaný" - v pravom i pre nese
nom zmysle . 

Našiel som článok prof. Kresánka , ktorého 
riadky sa dobre hodia na záver. "Be lla videl 
vývoj (hudby - L. B.) len cez škáry v plo te. 
Ale všemožne sa ho usiloval vidieť, čo je roz
hodne veľkým odkazom. Zároveň tým, že bol > 
znameni tý hudobník , vytvor-il veľa cenného, 
obzvlášť v komornej hudbe. Tým, že ho ne
pozná me , zostávame Bellovi i nám vefkými 
dlžníkmi." 

Tak je to mu aj dnes. 
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Osobnosť slovenskej etnomuzikológie 
V júli sme si pripo menuli už 20. výročie ná-

l hleho odchodu jedné ho zo zakladateľov mo
dernej slovenskej h udobnej folkloristiky . 
Mladším milovníko m slovenskej ľudovej 

hudby sa je ho meno každoročne sp ája s ude
ľovaním plakety lnstrumentum excellens na 
tvorivej súťaži výrobcov ľudových hudobných 
nástrojov v rámci Folkló rnych slávnost í pod 
Poľanou v De tve . Tým starším je známy i ne
obyčajne širo ký a viacstranný odborný akčn ý 
rádius tohto hudobného vedca a pedagóga. 

Ladislav Leng po absolvovaní Pedagogic
kej fakulty Univerzity Kome nského v Bra ti
slave pôsobi l až do roku 1960 ako o dbo rný 
asistent na Katedre hudobnej výchovy , kde sa 
zameriaval na proble matiku hudobnej folklo
ristiky a pôsobil tiež prakticky - usmerňoval 

ľudové hudby v súbo roch Pedagóg a Trenčan 
v Trenčíne . U plná absencia hudobno-folkló r
nych učebníc ho viedla k napísan iu učebných 
textov pre budúcich pedagógov (Slovenský 
ľudový spev a /'udo vá hudba, 1957; Slovenský 
hudobný folklór, 1961 ). Ak prvé tex ty majú 
ťažisko v u nás už tradične pertraktovanej ob
lasti ľudovej piesne a vych ádzajú z Kresán
kovho bádateľského obzoru , nasledujúce sa 
v základ e týkajú inštrumentá lnej hudby a slo
venských hudobných nárečí. Práve tieto té my 
boli d ovtedy takmer neznáme v slovenske j 

hudobnofolkloristickej spisbe. Na chvá lu 
Lengových snažení slúži, že v týchto tematic
ky novátorských textoch sa opiera o súčasný 
a vlastný terénny výsku m a začína postupne 
uplatt,ovať nové prístupy: komplexnejšie na
zeranie na fo lkló rnu matériu , náročnejšie 
metod ické a teo re tické požiadavky, exakt
nejšie spôsoby dokumentácie, analýzy, ap . -
teda tre nd , ktorý vyznáva celá novonastupu
júca gene rácia hudobných fo lkloristov. Ško
da , že odborné aspe kty sú "ovenčené" a vlast
ne znevážené aktuálne žiadanými ideo logic
ko-filozofickými .. vsuvkami'· - príznačným i 
pre 50. a začiat. 60. rokov. 

Prevažujúci zá uj e m o hudobno-vedeckú 
dráhu , o inštrumentálnu folk ló rnu hudbu 
a dobré podmien ky pre výskum ho v roku 
1960 privied li na akademick ú pôdu do Odde
len ia pre fo lkloristiku v Ústave hudobnej ve
dy SA V , kde ob háj il kandid á tsku dizertačnú 
prácu (Tradičné slovenské ľudové nástroje, 
1962) . 

Tu sa sta l vedúcim et nomuziko logického 
pracoviska . kto ré sa venovalo základnému 
výskumu hudobného a tanečného fo lk ló ru vo 
vybraných regió noch Slovenska ( Liptov , 
Podpofanic , Gemer, Dolný Trenčín) , výbe
rovému výskumu vo vytypovaných lokalitách 

U menia a vzdelávanie medzi východom a západom 

Inštitút pre integra tivnu hudobnú pedago
giku a polyestetickú výchovu Vysokej školy 
Mozarteum v Salzburgu od r. 1982 rozvíja 
koncepciu polyeste tickej výchovy, ktorej pro
pagátorom j e terajší rektor " Mozarlea" prof . . 
Wolfgang ROSCHER . 

Myšlienka polyestetickej výchovy j e širená 
aj prostredníctvom M EDZINÁ RO DNEJ 
SPOLOČNOSTI PRE POL YESTETICKÚ 
VÝCHOVU (IGPE) so sídlom tiež v Salzbur
gu . Slovenská fepublika j e v tejto spoiÓčnosti 
zastúpená ASOCIÁCIOU UČITECOV HUD
BY SLOVENSKA, člena SHS. Uvedené ra
kúske inštitúcie boli organizátormi 12. sympó
zia n a tému: UMENIE A VZDELÁVANIE 
MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM, kto ré 
sa uskutočnilo v dňoch IO. - 16. 7. t. r. na 
zámku Mittersill v kraji Salzburg. Na sym pó
ziu sa zišli zástupcovia 17 krajín , organizáto ri 
sa snažil i predovšetkým o účast' východo
eu rópskych k rajin . 

Vychádzajúc z pedagogicko-este tickej 
ko ncepcie polycstctickcj výchovy. ktorej cie
ľom je zjcdnotii umenia a vedy v ped agogic
kej praxi, zišli sa v Mitte rsille hudob n íci. vý
tvarníci a dramatici pôsobiaci vo vzd eláva
com procese. Dopoludnia i popoludnia pre: 
bieha li v dvoch blo koch para le lne jcdenapol
hodinové referáty s diskusiami , ktoré boli te
maticky naviazané na vziah východ-západ 
v rôzne j spoločenskej. kultúrnej a umeleckej 
rovine Môj referát bol na té mu: Vzdelávanie 
utiteľov hudby v novom štáte; nároky a aspek
ty slovenskej tradície a európskej imegrácie. 
Z m ienila som sa v ňom aj o vývoji slovenskej 
hudby po r. 191 R a dokumentova la som ho 
ukážkami z diela Alexandra Moyzesa. E uge 
na Suchoňa . Ladislava Kupkoviča a Il ju 
Zelj enku . 

L:.ivú diskusiu a záujem vyvolal systém na
šich Z UŠ. so štyrmi umeleckým i odbormi in
tegrovanými do jednej školy, ktoré tvoria 
ideáln u platformu pre aplikáciu polyestctic
kcj výchovy. Je pa radoxom, že existe ncia 
týchto škôl. ktorej štruktúru s i osvojujú v zá
padných kraj inách , je u nás presu nom do za
riadení odsúdená k zániku. alebo úpad ku . 
čcsk;í r-epublika· bola zastúpená referátom 
prof. J ozefa MaMka z Masarykovej univerzi
ty v Brnc. s rovnomcnoým názvom sympózia 
a podtitulo m .. Cesty k spoločnej kultúrnej 
budúcno5ti " . Večerný priestor bol vyhraden ý 
koncertom . Súčasnými ko mornými skladba
mi ~a prezentovali sklada tcfské triedy z Vyso
kej školy Moza rtc um v Salzburgu (Klaus 
Agcr , Her bert Grassl, Gerhardt Pirklbaucr ) 
a Janäčkovej akadé míc v Brne (Leoš Faltus, 
Arnošl Parsch , Miloš Štedroň) v inte rpretáci i 
Ra kúskeho súboru pre novú hudbu a poslu
cháčov a pedagógov J anáčkovej akadémie. 
Záverečný round-table sa niesol v zna

me ní hl'adania východísk ; akým spôsobom 
môže výchova . vzde láva nie a u menie vplývai 
na odstránen ie neustá le sa st upňujúcich nega
t ívnych javov ako sú rasizmus. nacionalizmus 
a ncnávbt . 

Vyvrcholen ím ce lého podujatia bola hu
dobno-scénickä produkcia .. Dok to r Faust". 
prcdvcdcná účastn íkmi sympózia a postave
n:'~ na z;íkladc dirigentom (prof. Roschcr) 
.. ri ad enej'" improvizúcic . Mittc rsillské sym
pózi um prinieslo opä i veTa podnetov na rea li
záciu polycstctickcj výchovy na rôznych ty
poch škôl a na rôznej umeleckej úrovni . Hoci 
näm na Slovcn~ku chýba za5trcšcnic tohto in
tegrované ho druhu výchovy. aplikovai sa dä 
všade tam . kde"' vyučujú umelecké .výchovy; 

IRENA MEDNANSKA 

da rila" a meno kurzuv má vo svete stúpajt'1cu 
autoritu . 

Text a snímka -mj-

na Slovensku - u Slovákov v Maďarsku a v bý
vale j Juhoslávii. Sám sa naďale j sústreďoval 
na folkló rnu inštrume ntáln u hudbu a ľudové 
hudobné nástroje (Slovenské ľudové hudobné 
nástroje, 1967; Ľudová hudba Zubajovcov, 
1971; Súčasný stav poznávania ľudovej hu
dobnej kultúry vojvodinských Slovákov, 
1973). Za Lengovho nema lé ho podielu výdat
ne narastali a doplňovali sa a rchívne fondy 
Ústavu: no tácie ľudových p iesní , magnetofó 
nové nahrávky, vedecko-dokumentárne fil
my - napospol podklady pre kvalifikované 
výpovede o fo lk ló re Slovenska a Slovákov. 

O sobitnú kapitolu predstavujú Le ngove 
aktivity v oblasti zá uj movej folk lórnej čin

nosti medzi ochotníkmi dedinských fo lkló r
nych skup ín , vo fo lkló rnych súboroch, na 
kurzoch pre vedúcich folk lórnych scén ických 
a hudobných kolekt ívov , na fo lklórnych festi
valoch, a le aj na pôde inštitúcií s metodickou 
starost livosiou o tento žáne r . Zvlášť prispel 
pri pro filovaní Folkló rneho festivalu Vý
chodná a najmä Podpolianskych fo lklórnych 
slávností v Detve. ktoré .. našta rtova li" hneď 
ako jedno z najvýzna mnejších fo lkló rnych 
podujat í u nás. Taktiež patri l k významn ým 
iniciáto ró m a autoro m metodických publiká
cií pre pestovatcrov ľudovej h udby (Skola /zry 

8. september 
SND Bratislava - G. Verdi : La Traviata 

( 19. ()()) 
ŠD Košice, Štúdio Smer - Rossiniana-Troj . 

k lobúk (IO.!Xl) 

9. september 
SND Bratislava - G . Bizct : Carmen (19.00) 
ŠD Košice - A . Vladigcrov: Vlk a sede m koz-

liatok ( 10.00) 
ŠKO Žilina - Organovo-spcvúcky recitá l; l. 

Szabó. organ ; M . L:.iarna . soprún ; H . Ta
tär. husle ( 19.00) 

10. september 
SND Bratislava - Operný koncert pre BIB 

( 1\1 .00) 
, ŠD Košice - E. Kä lmän: Čardúšovú princcznä 

( 19 .OO) 

ll . september 
SND Bratislava - .G . Ve rdi : Nabucco ( 19.00) 
ŠD Košice - G . 'Ro~~ini : Barbier zo Sevilly 

( 19 .OO) 

12. september 
Mirbach Bratislava - Ko ncert SSSkl pri SHÚ 

( HUO) 
J. H atrík. L. Gahér. M . Noväk. T. Salva. 
L. Ho lo ubck - pre miéry; 
H. Što lfovú. alt; R . Ká koni. akordeón ; J . 
llléš. lesný roh; M. Tc lccký. vio la; H . Gä
forovä. D . Buranovský . klavír ; Košické 
kvarte to 

13. september 
SND Bratislava - G. Donizctt i: Do n Pasquale 

( 19.00) 
NS Bra tislava - Wright-Forrest: Grandhote l 

( 19 .()(1) 
ŠF Košice - Koncert k jubileu L. Holoubka 

( 19.!)(1) 

14. september 
SND Bratislava - P . l. Čajkovskij: E. Oncgin 

( 19.()()) 
NS Bra tislava - Wrigh t-Forrest : Grandhotel 

( 19 .()(1) ' 
ŠD Košice - G . Verdi : La T raviata ( 19.00) 
Štúdio Smer - S. Prokofiev: Pc,tcr a vlk 

(l 0 .00) 

na fujaru 1960, rozšfrená 1970, 1989; Variač
ná technika predn fkov v oblasti stredného Slo
venska, 1966; Slovenské hudobné nárečia, 
1967; a ďalš ie) . 

Nemožno ncspomenúi jeho spoluprácu 
s Redakciou ľudovej hudby a pôsobenie pri 
tvorbe fo lklórnych relácií v Slovenskom roz
hlase ( Kle notnica ľudovej hudby) a v hudob
nej redakcii Slovenskej televízie (cyklus Zem 
spieva 1965- 66) atď. 

V mno hom ešte stá le ostávame d lžní v ná
ležite výstižnej výpovedi o jednej z k ľúčových 

osobno st í slovenskej e tnomuzikológie PhDr. 
Ladislavovi Lcngovi, CSc .. vedcovi, pedagó
govi. hud obnému odborn íkovi. o pokojnom . 
úsmevno m a pracovitom kolegovi. priateľovi . 

STANIS LAV DÚŽEK 

Opera B. Bystrica -Ope rný koncert ; M . Bab
jak, š. Babjak . G . O vsepjan ( 19.!Xl) 

IS. september 
SND Bratislava - V. Pa tejd l: Snehulienka 

a sedem pre tckärov ( II .()(J) . 
NS Bra tislava - Wright-Fo rrest: Grandhote l 

( 19 .()()) 
ŠD Košice - G . Ph . Te li mann : Pimpinonc • 

( 19 .00) 
16. september 
SND Bratislava - G. Puccini : Madame 

Butte rfly ( 19.00) 
NS Bratislava - Wrig~t-Forrcst: G randhotel 

.( 19.00) 
ŠF Košice - Otvárací koncert Medziná(odné

ho organového festiva lu ( 19.()(1) 
ŠF. dir. M . Studcr; F. Klinda . oŕgan ; J . 
Molnár. lesný roh 

ŠKO Žilina - G . Bizct. W . A . Mozart. L. v . 
Bee thoven ; l. Gajan. klavír. ŠKO ; dir. F . 
Lamprccht. SRN ( 19.()()) 

17. september 
SND Bratislava - G. Verdi: Maškarn ý hál 

( 19.()()) 

18. septem ber 
SND Bratislava - G. Verdi: La Traviata 

(19.00) 
ŠF Košice - G . Verdi : Nabucco ( IH.OO) 
19. september 
SND Bratislava - tvla tiné k výročiu L. Ho

louhka ( 11 .()(1) 

Mirbach Bratislava - Ko morný koncert SKU 
pri S H Ú ( HU O) 
P . Bagin . J . Z imme r. D . Kardoš (premiéry) 
D.Kardošmú. T. Lcnkovú 

ŠD Košice, Štúdio Smer - Peter a Vlk ( llJ .OO) 
ŠF Košiée - MOF - G . Fôr~ter. organ; J . Mol

núr . lesný roh . Švajč. ( 19.()()) 
20. septem ber 
SND Bratislava - W . A . Mozart : Carovn;í 

flauta ( 19 .00) 

21. september 
SND Bratislava - V. Patejdl : Sneh ulie nka 

a sedem prctc kúrov ( ll .OO) 
SF Bratislava - Moyzcsova sic1í - Tajomný 

zvuk - večer s Giacintom Scclsim ( 19.30) 
Klangforu m Wien. dir. B. Furrc r. sól. E. 
Kovacie. husle; E. Molinari . k larinet 

ŠD Košicc-ŠtúdioSmer -S. Prokofiev: Pe te r · 
a vlk (10.()(1) 

ŠF Košice - MOF - Fe lix Gubscr. organ . 
Švajč . ( 19. ()()) -
S. Guilmant. C. Franck. E . Gigout. T. Du
bob 

O pera B. Bystrica - J . St rau~~: Nctopicr 
( I!UO) 

22. septem ber 
SND Bratislava - J. Offcnbach: Hoťfmanno

vc poviedky ( 19.()(1) 
ŠD Košice - L. Deli bes: Coppel ia ( 19.()(1) 

V dňoch 26. 7. - 7. 8. uskutočnili sa v Pieš
t'anoch po pia tykrát Med zinárodné interpre
tačné k urzy. Tento rok m ali rekordnú účast' , 
keď sa ich zúčastnilo vyše 120 záujemcov tak
mer z celého sveta. Picšt'any op ät' zneli hud
bou a živou med zi národnou ko nfrontáciou. 
Pod vedením iniciátora a riaditeľa kurzov Ma
riána L ap S a n s k é h o zišli sa v Piešt'anoch 
naozaj medzinárodne uznávané osobnosti sve
tového interpretačného umenia , ktor í majú 
mladým adeptom čo poved al', vysvetlil', uká
zal': Eu géne lndjié, Peter Schreier , Magd alé
na Hajjóssyová, Michael Frischcnschlagcr -
rektor Vysokej hudobnej školy vo Viedni , Mi
kuiM J ellnek , Peter Mikuláš, Vladislav Brun
ner, Daniel šarra n, Peter Toperczer a Pierre 
J asmin. Vysoká účast' frekventantov kurzov 
podnie tila organizátoro v aj zvýšil' počet ko n
certov, aby sa čo najviac mladých l'udí mohlo 
objavil' na koncertnom pódiu , a tým aj Picšt'a
nom poskytnút' boha!Siu koncertnú ponuku. 
Tentoraz sa v Piešt'anoch uskutočnilo až 
S koncertov, jed en v Trenčianskych Tepli
ciach a jeden v Bra tislave. Tohtoročná účasť 
záujemcov o Pldťanské kurzy zo zahraničia, 
a ko aj účasť renom ovaných ped agógov jed • 
noznačne svedčia o tom, že " dobrá vec sa po-

Blaholeláme 

Klavirista Eugene lndjlé sa každý rok teší 
veľkej popularite u mladých účastníkov kur
zu . Snímka: M. Jurík 

LeM Komárek- hudobný refisér, 60 r. 
(4. september) 
Ernest Z a u rs k ý - muzlkolóa, bud. blst• 
(17. september) rlk, publlelsta, splsovatef, 

80. r. 
Boiena H a a á k o v á - soprulstka, sólistka 
(19. september) ~D Kotlee, koncertná 

umelkyňa, 70 r. 
Allbeta 8 u koveezká- sopranistka, sóllst· 
(30. september) ka opery SND, koncertná 

um., peda&Oii&a na brati
slavskom konzervatóriu, 
50 

r. 
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J. L. Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry 
. l!od t)lDto nánom.. takm~r s trojmesaéným predstihom pred ofleiálnymJ•bileom, pdpnvlll" Ban.wj Bystrici 

-16. júna 1. r. medzinárodnú muzikoloalekú koafenadu. Na .,.....lzáell tohto podujatia rozJaodujúel podiel 
Mesto Banská Bystriea. tamojšie Ucerárae a ...,...é múze ... Nadáei.a J. L Bellu, Kouemttórl .. J. 

Ualftrllta Mateja Bela.- na pôde ktorej u lwafereaela konala, DifadloJ. G. 'f,_..,YSkého, St~ 
lnMioblaé zclnňenie SH(I, Slovenská hudobná úala JraClilava. OdlloraÝJR poroaa bola Slovenská Dladkologi 
~ela a u•dftká tajomníčka koaferende Or . ,Jun;, L:-ngnvtt. <:S.:. Spojeaial sil a IIIOŽností zúästiK!IIýela 

ero' \znlkla dobre prlpnn:ná konrerenda. ktanl ltola rozbedne pre stredoslofenskj realdn -wtmam 
lnst'ou. 

Daniel Buranovský v k.lube Bohéma 

Keďže táto konferencia sa vo wojej koncepcii usilovala po
dai komplexný rohľad na život a die lo J . L. Bellu . dovolím si 
konštatovať. že skromne nazvané .. ~rrievodné akcie" sta li sa 
istým zmyslom aj domina ntou to hto podujat ia. pretože svojou 
mimo riadnou interpretačnou kvalitou r ôsobili in~riratívne 
a vysoko profesionálne. 

Ent ré do týchto srrievodných podujat í bola projekcia staršej 
te levíznej ~nímky Bellovho Kováča Wielanda 1. roku 197 1 (k to
rého si upra vov;llel' J . Me ier prispôsobil na ~voj u mieru a v roz
pore ~ autor~kým prllvom pozmenil aj názov diela na Kováča 
Welanda). Pravda . je to i ial' jediný dokument o tomto die le 
a škoda . že sa dosiaľ nenašie l muzikológ. či teatro lóg. a lebo 
ak;hi tvorčia ~kupina (miziko lóg. režisér, dirigent}. ktor<Í by 
podriadi la toto dielo dôkladnej a nalýze. resp. revízii a da la tak 
odpoveď na ž i vot no~i . resp. ncživotnosť to hto zauj ímavé ho 
a hudob ne najcennejšieho ~k l adatcfovho diela. 

Ko nce rtné podujatia prekročili vše tko očakävanie. Ako po 
st ránke dramaturgickej . tak aj interpretačnej. Elena Holičko
vá ~citom a porozumen ím predniesla výber z Be llovej pie~rio

vej tvorby. Sil via Čápov{l s obdivuho dným en tuziazmo m a vir
tuóznym dramat ick · m rozmacho m ohjavne predniesla Sonátu 

Vladimír Rusó za organom rímsko-kat. kostola 

b mol , dielo plné váSne, dramatických kontliktov a rozľahlých 
citových meditácií. Rovnako tiež D anie l Buranovský virtuózne 
uviedol skladate l'ove variácie Pri Prešporku a Trávničkovo 
kvarteto ma presvedčilo , že má už zre lú a vybrúsenú ko ncepciu 
je ho Sl áčikového kvarteta c mol. 

Za pekný dramaturgický prínos považujem aj koncert z du
chovnej tvorby J . L. Bellu . Bo hatá Bellova tvorba pre organ. 
resp. spev s organom - ako aj Jána Egryho - ukázala práve onú 
proklamovanú tesnú Bellovu spätosi (teda aj znalosť) s európ
skou hudobnou kultúrou . Sú to die la zrelého profesionálneho 
rukopisu . Na ich vydarenej interpretácii sa podjeľal i poč~tní in
te rpre ti : Hana Sro lfová, Anna Zúriková-Predmerská, A lžbeta 
Drenková-Trgová, Ján Babjak, Milan H ric, Oľga Hromadová, 
Vladimír Rusó a Trávničkovo kvarteto. Besedu so skladatefo
vou vnučkou pani Dagm<)r Sturliovou-Bellovou, ktorú viedol 
Dr. B . Ba náry, oživili zase skladby pre Jlllsle 'a klavír V cudzi
ne, ktoré priliehavo inte rpre tovali A lexander J a blokov a Silvia 
Vizvár iová-Čápová. 

Lite rá rne a hudobné múzeum pripravi lo bohato ďokurnen to
va nú výstavu Ján Levoslav Bell a - Osud a id eál a prfjemné 
chvíle srne zažili aj na prijatí u primáto ra mesta B. Bystrice, 
kde celko m pochopitcl'ne ústrednou postavou bola pani Dag
mar Sturliová-Bellová. Väčšina spr ievodných podujatí sa 
odohráva la v útulnom prostredí Klubu Bo héma , kde účastn íci 
konfe rencie našli priestor aj p re spoločenskú komunikáciu . 

V poslednej dobe sme zahrnut í množstvom rôznych kon fé
rencií , kto ré sa konajú zväčša pri jubileách a stáva sa už pomaly 
módo u , že jubi leum treba osláv iť ko nfe renciou, avša k ž iaľ väč

. šina z nich pre jde bez väčšieho o hlasu . Samozrejme, sú výročia 
a udalosti , kedy je priamo potrebné uskutočniť vedecké, pra
covné stretnutie, aby sa riešili nahromade né pro blé my a najmä 
dnes, aby sa mnohé veci objektívnejšie bez politickej dogmy, 
demokra tickejšie zho dnoti li . ba prehodno tili. Bellovo výročie 
si takúto ko nferenciu rozhodne zaslúžilo , ba ju potrebovalo. 
Dokonca možno bol potrebný aj ďaleko väčší čas na prípravu 
referátov. na o tvorenie nejasných či spo rných problém ov. 
Vďaka jedinečnej mo nografii Dr. Ernesta Zavarského, Bella 
nie je autoro m neznámym. neprebádaným. Dr. Zavarský vo 
svojo m liste ko nferencii , na kto rej sa so zdravotných dôvodov 
ne mo ho l zúčastniť , aj hačrtol obla~ť. ktorej je záhodno sa v sú
časnost i venovať. Pre to som očakával, že niek tor! referujúci ! 
prídu aj s novými náhľadmi, s kritikou niektorých starších prác, 
vyhlásení a stanovísk .. sil ných mužov" bývalého Zväzu , očaká
val som , že prídu refe rujúci, ktorí budú s kúmať a vykladať Be l
lovo d ie lo aj z hľadi~ka interpretácie a pod . Viičšina refe rá tov 
zosta la pri sumarizujúcich . historizujúcich po h l'adoch na Be llu 

Alexander Jablokov a Silvia Vizváriová-ť:ápová pri Interpretá
cii Bellovej skladby V cudzine 

a jeho dohu a na jeho d otyky s domácou a európsko u hudob
nou kultúrou . Počas trojdňového rokovania , kto ré otvorila ve
decká tajomníčka ko nfe rencie Dr. J ana Le ngová, CSc. re ferá
tom Poznám ky k úvahám J . L. Bell u o slove nskej a slovanskej 
hudbe ( uverejiíujeme j u na 4 . strane) a následno m referáte Dr. 
Borisa Banáryho, CSc.: J . L. Bella a hudba slovenského národ
ného obrodenia - ktoré tvorili úvod ku konferenci i - odznelo 
pomerne ve ľké množstvo tém. ktoré zabe rali naozaj obrovsk ú 
š írku Be llových umeleckých aktivít a dot ykov s domácou i sve
tovou kultúrou . Opro ti predchádzajúcej bellovskej konferencii 
tu boli oprávne ne nastolené té my. ktoré nabáda li k h lbšiemu 

Elena Hollčková uviedla Bellove plesne. 
Sním ky: M. Jurík 

a dôslednejšie mu poznaniu a spracovaniu Bellovej duchovnej 
tvorby (E. Muntág, I. Hrušovský), neobišla sa a ni citlivá o táz
ka úprav skladateľových d iel (V. Bokes) a naj mä najaktuál
nejšia téma , problematika vydávania skladateľovej tvorby (L. 
Kačic). Zaujímavým oživením konferencie boli refe ráty, a le aj 
improvizované vstupy lite rá rnych od born íkov (R. Brtáň, I. 
Pli ntovič), ktoré osvetlili skladatefovu literárnu tvorbu . Cenné 
boli aj príspevky zah ran ičných referentov, ktoré ná m viac po
vedali o d obe a prost redí Bellovho zahraničného pôsobenia, 
než by priniesli nové pohľady na jeho osobnosť alebo tvorbu . 
Jediný, d á sa povedať absolútne nový, až prekvapujúci pohľad 
do života rodiny Bellovcov priniesla vo svojom esej ist ickom re
fe ráte T . Ursínyová ,.Genéza bellovského rodu v osobnosti 
Dagmar Sturliovej-Be llovej", ktorý uverejňujeme na str. 6. 
Napokon pripravova ný zborn ík z tej to konferencie uspokoj í 
záujem o túto proble matiku úplnejšie a hodnovernejšie ako 
púhe subjektívne ko mentovanie. Predpokl adám, že súčasné 
muzikologické pokole nie nezostane iba pri tomto výročí , ale 
že bude Bellovi venovať naďalej syste matickú pozornosť - ale 
aj iným zakladateľom našej hudobne j kultú ry - a že sa zasadí 
o ich uvedenie do hudo bnej praxe. 

Po každom takomto podujatí si vždy kladie m jednu jedinú 
otázku , aký význam, spoločensk ý, kultúrny dosah malo to-kto· 
ré poduj a tie , akú o dozvu nachádza v našich kruhoch a v mieste 
jeho real izácie . Tak je tomu aj v tomto prípade , čo podčiarkuje 
aj skutočnosť, že medzi návštevníkmi l -:mferencie i sprievod
ných po dujatí som zaznamena l absenciu banskobystrickej hu
dobnej e lity, pedagógov, spevákov, hudobníkov , no n ajmä štu
de ntov, hoci pozvánka ich k akt ívnej (rčasti nabádala. Je to , 
ži a ľ , u nás už chronický jav, ktorý prechádza do štádia neocho
ty podieľať sa na výsledkoch p ráce iných a nasiať do seba impul
zy, kto ré môžu byť užitočné . 

Závero m ko nštatujem, že konferencia bola v každom prípa
d e solídne organizačne pripravená, d omáci organizátori pripra
vili celý rad kvalitných propagačných mate riáov, a tak zostáva 
si len zaželai , aby sa pozornosť J . L. Be ll ovi iba nepro k lamova
la, keď sa to niekomu hodí, aby to nebola jedno razová akcia, 
a le aby sa konečne začala syste matická, bádateľská , propagač
ná , vydavateľská a dramaturgická práca , ktorej výsledky by sa 
mal i d o života uvádzať ako no rmálna súčasť našej kultú ry. 

Oprava 

. MARIÁN JUR{K 
Snímky: autor 

V čísle IS na strane 3 pri~lo vlnou tlače 
" nekrológu Ďakujeme Vám, pán profesor 
k vypadnutiu jedného riadka - text tretieho 
sdpca má spráme pokračovať ... krásu. Spo
mínam na pocity ... Tento riadok bol nespráv-
ne umiestnený ako posledný v sd pci 'Igora 
Podrackého BliB ie k cieľu. 

Za chyby sa ospravedlňujeme. 

Dňa 21. augusta 1993 vo veku nedožitých 
56 rokov zomrel významný slovenský jazzový 
klavirista a skladateľ Ladislav Gerhardt. 

HUDOBNÝ žiVOT- dvojtýždennlk. Vychádza ~o Vyda~ateľstve OBZOR, n. p., ~pltálska 35, 815 85 Bratlsla~a. ~fredaktor: PaedDr. Marián Jurík . Redakcia; Lýdia Dohnalová, Martina Hanzelov á, technický 
redaktor: st an 1 s 1 a v Zem án ek. Adresa redakcie: ~pitálska 35, 815 85 Bratislava, tel. 36 83 06., 36 U 51-5, fax: 36 83 95. llačia: Nitrianske tlačiarne,~ p., 949 Ol Nitra. Rouinqe Po§tová novlno~á služba, objednávky 
prijíma každá pošta a doručovatel'. Objednávky do zahraničia vybal'll.ie PNS- Ústredná expedícia do~oz tlače, Martanovlčova 15, 813 81 Bn1tislava. Polročné predplatné 42,- Sk. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. 
1 ndexné číslo: 491 IS Reg. číslo: 6/10 
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~ÁN LEV OSlA V BELLA - slOVenská 
JANA LENGOVÁ 

Dr. Jana Lengol'á Snímka: M. Jurík 

Proces konštituovania novodobých ná ro
dov v 19. storočí sa adekvátne premieto l do 
kultúrnej. umeleckej a vednej oblasti . Je ho 
výsledkom bola zmena obrazu hudobnej ku l
túry a tvorivých východísk. Pojem národná 
kultúra, národné umenie, národná hudba je 
časovo a priestorovo podmienený a latentne 
sa spájal s kaž dým dejinným obdobím . V 19. 
storočí dosta l novú dimenziu vedomým ak
ccntovaním prvku národnosti . .. Podobne ako 
his10rizmus, ktorý ako forma myslenia o hud
be zasiahol do jej dejín , nacionalizmus pôso
bil spätne na tie skwočnosti, ktorých bol refle
xom alebo sa predpokladalo. že ním je," ko n
štatuje Carl Dahlhaus (Ober die ldee des Na
tionalismus in der Musik des /9. Jahrhun
derts. In: Idea národnosti v hudbe a novodobá 
hudba. Brno 1973) a dodáva . že termín nacio
nalizmus treba chäpai deskriptívne. a nic pc
jdrat !Vhc. Nacion llliznius ak <i kultúrny a' póli
tický jav bol jedným z rozhodujúcich (ak to
rôv'dcjhirlétib vývójá 'od Fra ncúzskej revolú

cie (1789) po prvú svetovú voj nu . Logickým 
dôsledkom bol vzni k národných škô l. ktoré si 
vytýči l i za úlohu vytvorenie programovo ná
rod né ho umenia. 

V ~ lovcnskom písomníctve sa zvýšil zít
uj em o historickú problematiku . predovšet
kým o Vcfkú Moravu. Existencia Veľkej Mo
ravy tvorila jeden z pádnych dôkazov o staro
bylosti a histo ri citc slove nského e tnika . Osla
vy milénia ( 1863) príchodu s lovan~kých vic
rozve~t ov Konštant ína a Metoda zvýraznili 
v tomto ko ntexte fakt prijatia krcsianstva 
i vcfkomorav~kcj ~ tátno~ti . Pozoruhodn ým 
spôsobom sa s národným uvcdomov<~n ím 
prelína myšlie nka s lovanskej vzájomnoMi 
a s lovcn~kcj ~voj byt nosti . 

Idea slovanskej' ~pol upatričnosti . pansla
vizmu našla ideálne podmienky na rozvinutie 
v mnoho národnej rakúsko-uhorskej monar
chii ~ početným slova nsk ým obyvateľstvom . 
K prvým reprezentantom a priekopníkom 
tej to idey patrili dvaja slovenskí učenci Ján 
Ko llár <tPavol Jozef Safárik . ba aj slovo pan
slavizmu~ po prvý raz (IR26) použil slovenský 
jazykovedec a advokát J án Ncpomuk Hcrkcl 
' jednej zo svoj ich latinských lingvistických 
l<ltprav. Han~ Kohn v svojej pníci Die Sla
" 'en und der Westen (Wien - Mlinchc n 1956) 
presvedčivo dôvodí. že .. Panslavizmus neza
c'al l ' t itulnom prfpade ako imperialistické 

Titulný list klavírneho \'Ýfahu opery Kol'áč 
Wieland 

1-.) hudobný časopis Hudebnf listy a neskôr 
Dalibora. Casopis Hudcbn{ listy ma l v záhla- { 
ví explicitne uvedenú myšlienku slovanskej ; 

lllllltie Rusov. Ruskú expanziu v 18. a I 'OI, ,, , 

nom 19. storoč{ motivovali veľkoruské požia
davky a ideológia ortodoxnej cirkvi, ale nie 
dákysi cit slovanskej spolupatriťnosti". Podľa 
Kohna "Panslavizmus vznikol ako dôsledok 
obranného hnutia západných Slovanov", pri
čom jeho ko re ne siahajú k Hcrdcrovým ná
h ľadom , v kto rých obhajoval právo každého 
národa na vlastný jazyk, vlastnú duchovnú 
tmdíciu , dejiny, vieru . Je obťažné jednoznač
ne dcfinovai pojem panslavizmus pre jeho 
rozkolísanosi, názorovú rôznorodosť a mož
nosť jednostranného dcformujúccho výkla
du . Uhorské vládnuce kruhy napríklad v ro
koch 1867- 19 18 politicky zneužili pojem 
panslavizmus a jeho výklad , považujúc tak
mer každ ý' prejav slovenského národného cí
te nia za scparat istickú snahu rozbii krajinu . 
V dôsledku čoho bolo mno ho slovenských in
telektuálov perzekvovaných. V úsilí predísi 
nedorozumeniam zač ína pojem panslavizmus 
pomerne skoro nahradzovai pojem slaviano
filstvo a už začiatkom 20. storočia sa začína 
udomáci\ovai termín neoslavizmus a najmii 
,fm·i:lll/1~. 

. spolupatričnosti : Orgán ústrední j edno ty 
zpeváckých spolku českoslovanských . Je pre
to pochopiteľné, že v Procházkovej koreš
po ndencii Be llovi sa nezriedka objavujú dva 
podnety: nabádanie k publikačnej aktivite 
a idea slovanskej vzájomnosti. 

Pamätná tabul'a \ l.iJUm\l..um Mikuláši 

Do slovenskej odbornej spisby 19 . storo
či a . č i už sa týkala historických alebo ume lec
kých disciplín , do značnej miery preni kol ná
rodný romantizujúci mcsianizmus a idea lizo
vanie skutočnosti. Faktografické informácie 
a ich výklad zaiažovali často glorifikác ie, čím 
sa ochudobr,oval význam prcdklada né ho tex
tu a je ho hodnotiace hľadisko . S takýmto 
prístupo m sa nezriedka stretáva me i v hudob
ných úvahách. Prevahu však mali prakticistic
kotcchnické riešenia konkrétnych hudobných 
javov i postupov, čo autorov odvádzalo od 
zovšeobecňovania problematiky a jej syntcti
zujúccho výkladu. Mnohostranná osobnost' 
Jána Levoslava Bellu sa javí aj v tomto oh ľa- • 
de výn imočná medzi slovenskými autormi. 
zaoberajúcimi sa tcorctickol' rcncxiou o hud
be. Be ll a sa teore ticky vyslovi l k mnohým 
otázkam duchovnej a svetskej hudby, spolo
čenské ho i hudob no kultúrncho života . Ako 
väčšina jeho veľkých európskych súčasníkov 
aj on postuloval požiadavku národnej hudby, 
pričom ako slovenský autor musel sa vyrov
nai so vziahom ~ lovcn~kcj a ~ lovanskej hudby 
a pcr~pckt ív jej vývoja . Výklad Bcllových hu
dobnotcorc tických a hudobnocstctických ná
zorov nájdeme v staršej aj novšej bcllov~kcj 

literatúre (K. l ludcc. E. Zavarský. J . Kresá
nek. L. Bu r ias. N. Hrčková . L. Dóša a ďalší) . 

J . L. Bell a spont:.ínnc reagova l na podnety 
prostredia. v ktorom pôsobil a kto ré ho ob
klopova lo. Publ icistickou a teoretickou čin

nosiou sa inte nzívne zaobe ral v mladosti. 
hoci aj neskô r písal odborné teoretické roz
pravy so špecifickým zame raním . Ako je zná
mc. v skladatcl'ovom umeleckom vývoj i zo
hrala osobnost' pražské ho hudobníka a publi
cistu Dr. Ludevíta Procházku dôležitú úlohu . 
Táto skutočno~i zrctd ne vyplýva aj z Be llo
vej nemecky písanej autobiografie z roku 
189 1. ktor(l pripravil pre viedenského hudob
né ho kritika Dr. Theodora Helma. Priamy 
i sprostredkovaný vplyv na Bellu v otázkach 
slovanskej vzájomnosti je jasne čitatcl'ný 

z Procházkovcj korešpondencie Bcllovi , kto
rú publikoval Dobroslav Orcl ako prílo hu 
svojej monografickcj práce Ján Levoslav Bel
la (Bratislava 1924) . 

Procházka redigoval v rokoch 1870-72 čes-

.,S velikým potéšením četl jsem Vaše du
mys/né články v Daliboru anabyv z nich milé 
pŕesvedčení, te tytéi idey, které jsem o bu
cloucnosti hudby slovanské a vzneJených je
fl!'h cflech již 11ékolikrát v ,Národních Listech' 
t1 pŕi j iných pŕíleiitostech byl vyslo vil, také ve 
Va§ ich prsech t ijou. Plesám jit v duchu , a1~ vi
t/fm, že vzájem11ost slovanská již pomal u táké 
na poli wnéní počí11á se uskuteólovati. Snahy 
111k ideální na.fe srdce pevné spoj{ a n lz11é části 
1i!lesa slovanského v jeden krásný ce/ek slou
d." (List L. Procházku Bcllovi, Praha 29. 3. 
1869) 

S ďalšou korešpondenciou prichádza aj 
priama po nuka na spoluprácu: 

.,Drahý pŕfteli, napíšte nám pfec néco pro 
Hudebnf listy! Dejte se uprosil, mne by to tak 
1•elice téšilo, kdybych mohl ŕfct, že js te nemell
l'fm pFftelem Hudebních lisu7 jako Dalibora. 
Dostáváte je pravidelné?" (List L. Procházku 
Bcllovi, Praha 5. 6. 1870) 

Procházkov záuje m získať od Bellu článok 

pre svoj časopis bol emine ntný, navrhoval do
konca lákavé fin a nčné ponuky: 

.,Dostáváte pravidelné Hudební listy? Ne
napíšete nám ani jediný článeček? Neučiníte 
pro mne, co js te učinil pro E. Meliše? Jak bych 
\i toho vážil, kdybych v letošnfm ročnfku 

mohl se honosili asp01I jediným článkem z Va
.feho péra! (Podotýkám jen mimochodem, .že 
administrace ny ní platf slušný honorár.)" 
(List L. Procházku Be ll ovi, Praha 30. 6. IR7 1) 

Na Procházkov podnet zrejme redl\.k,cia.ča
'opisu Hudební listy zasielala Bcllovi jc<;tnot
li"'é čísl~ časowsu , čo možno usudz~a, 
, Jcdujúce} zmienky v korešponde ncii : · 

"Co se týče Hudebních listu, zaŕfdil jsem 
1• administraci, že nebudete vff;e upomíná.n -
:a l01ískj rok ani ž za budoucí nemáte ničeho 
co platit - vše je vyrovnáno. " (List L. Procház
ku Be llovi. Praha , ncdatovanÝ. asi IR72) 

Ján Lel'osla\' Bella s manželkou r. 1882 

Keď Bella Procházkovým naliehaniam ko
nečne vyhove l a zaslal mu člá nok publikova
ný pod názvom Podmienky a základy národ
nej hudby slovanskej (Hudební listy. 3, 1872, 
č. 16). dostal nadšenú odpoveď: 

.. Spt!sobil jste mné veiikou, srdečnou ra
dost, že js te splnil dávno1.1 moji touhu - č/á ne k 
Váš, výtečný a velezajfmavý, stkvf se v čele 
nejnovi!jšího čfsla co milý zjev naší vzájem
nosti národní a umélecké. Kéž mne opét po
dobné v brzkém čase potťšfte! Zvlášté byste se 
zavdéčil slovanskému svétu, kdybyste co zna
lec dúkladný promluviti chtél obšfm éji o pfs
ních národa slovenského, k teréž u nás v Če
chách ze všec/r pfsnf slovanských nejvíce 
milujeme. Zajfmavý by to byl zajisté ·úkol 
a zárove1l vdečný. " (List L. Procházku Be llo
vi. Praha IR. 4 . IR72) 

V liste z 5. janu~ra 187:5 Procházka infor
muje Bell u, že odišiel z redakcie časopisu Hu
dební listy a za ložil nový hudobný časopis 
pod staro novým názvom Dalibor. Ako vyplý
va z ďalšej korešpondencie, napriek opätov
ným Procházkovým výzvam Bella jeho pros
há m nevyhovel; bol zrejme taký vyťažený 
kompozičnou a interpretačnou činnosťou, že 
na písanie teoretických článkov o hudbe mu 
neostávalo času . Procházka bo l v užšom kon
takte s viacerými vedúcimi osobnosťami praž
ského hudobného života - s O takaro m Hos
tinským, Josefo m Färste ro m, Augustom Wil
hc lmo m Ambrosom . Progresfvna orie ntácia 
časopisu, ktorý redigoval , sa odzrkadľovala 
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Portrét Jána LeYbsla\'11 Bellu'j ta"' i " 

.lj v úvodných článkoch s aktuálno u p roble
matiko u (niektoré tituly článkov - A . W . 
\mbros: Palestrinúv pomér ke staršfm Nizo

:emcúm; O. Hostinský: Wagnerianisrrrus 
11 česká národ nf opera; F. Studnička : Úvod do 
1/elmholtzovy fysikálnf teorie hudby; R. Lu
ke: Náčrtky o sta vu hudebnfm v knfžectvf 
\'rbském; A . Serov: Velké slovo ve/kého 
wnélce; A . Serov: Ruská národn{ pfseň co 
flŕedmét nauky; ďalej životopisné č lánky o F . 
Chopinovi, F. Lisztovt, A . G . Rubinšte jnovi, 
L. v. Becthovenovi a iné). Ak teda Be lla mal 
k dispozícii Hudcbnf listy, ako som na to po
ukázala, včas sa oboznamoval s novými myš
lienkovými trendmi v hudbe svojej doby. 

. 
Niektoré premisy o vzťahu slovanskej a zá

padoeuró pskej (dobovou te rminológio u po
vedané- modernej) hudby a ľudového spevu 
boli napriek istým od lišným detailo m vše
obecne rozšírené. Bo li to myšlienky o staro
bylosti ľudových spevov, o gréckej a he lén
' kej hudbe , o gregoriánskom cho rá li, o súčas
nej modernej hudbe, založenej na dur-molo
vom systéme, kto rý znemožňuje adekvátne 
harmonizovať staršie vrstvy ľudových piesní , 
o perspe ktívach slovanskej hudby. Bella sa 
k týmto o tázkam vyjadril už v článku Slovan
l'ká hudba a spev slovenský (Dalibor , 8, 1869, 
.:. 8 a 9) . Píše okrem iného: .,Moderná hudba 
herie za základ svojich útvarov akord, grécko
·cirkevntí melódiu. Tamtá má len dva rozdiel
/le základné postupy tónov: dur a moll; táto 
ale vládze väčšfm počtom, ktorý zaprfčiňuje 
nesčíselné stupňovanie me/adičného znenia 
11 dojmu.( .. .) Je to neodolateľne dušu prenika
iúca melanchólia, ktorú v tak svätej velebe zja
l'ujtí grécko-cirkevné chorály v rfmskej liturgii 
užfvané. Nezneje tu ani rozpusti/osť v radosti, 
ani zúfalosť v žiali; obe proti vy tieto a všetky 
\lllpne medzi nimi zmierňuje objektfvne poja
tie. ktorým najviac vyniká letora melancholic
ká. Komu tu nenapadá ráz slovanský? A sku
IOčne patria rýdze, hlboko národnie spevy do 
~réckeho systému.( ... ) Kdekoľvek moderná 
lwdba netíčinkovala na ľud, tam všade ozýva 
1a ten dojfmavý grécko-staroslovanský spev." 
Posledná myšlienka je modifikácio u úvahy 

. Reissmanna z jeho trojzväzkových dejín 
hudby (Allgemeine Geschichte der Musik, 
l R63-64), ktorú potom Bella ko rektne cituje 
\O svojej štúdii o národnej hudbe a sloven
' kom speve .z roku 1873. 

(pokračovanie na str. 5) 



IVAN HRUŠOVSKÝ 

Sled ľudských generácií má vo vzájomných 
vzťahoch niekoľko zvláštnosti, ktoré - na
priek ich zložitosti a občasnej nejednoznač

nosti - preukazujú vo vývojovom procese spo
l~né vlastnosti, blizke zákonitostiam. Vo vy
puklom svetle sa profilujú generačné vzťahy, 
n~Ymä v umení. Tu predodetkým plati, že ge
nerácie, stojace v evolúcii umeleckého mysle
nia vedľa seba, sú v zásadnom antitetickom 
vzťahu, ktorý je prirodzeným dôsledkom 
vznikania nových kvalit, rozširujúcich, me
niacich, alebo popierajúcich staré prvky a ich 
štruktúry. Pochopiteľne, že ambitus generácie 
nie je dostat~ný na to, a by sme obsiahli kon
niktnosť veľkých celkov, metageneračných 
komplexov, ktoré zjednodušene nazývame 
štýlovými obdobiami. 

Pamitn' tabufa v Kremnici 

T úto stručnú úvahu o generačnej proble
matike mi vnútilo rozmýšľanie o osobnosti Já
na Levoslava Bellu a túto re miniscenciu opäť 
vyvo lalo výročie skladateľa so. súbežne p re
bieh aj úcou ko nfere nciou o Be llo vom živote 
a tvorbe. Bohuži a ľ , naše hodno te nia veľkých 

. osobností našej minulosti sa sústreďujú už len 

na ich výroči a, čq1iM~~\O\:!f..G~.~I'lu~~~q~9111 i 
prakticky už nie t výn im1ck - ani u nás, ani vo 
svete. Napriek to mu muziko logická ko nfe
rencia o Bellovi priniesla niekoľko zaujíma
vých nových postre hov d o ko ntextu notoricky • 
zná meho obrazu skl adateľa, kodifikované ho 
vyše polstoročnou kritiko u i kulto m z rôznych 
ideologických pozícií. Bella bol len zd anlivo 
ko mple tný a le n zdan livo nám ne mal už čo 
povedať. 

Tak , ako bol Bell a rozporný vo svojej tvor
be i ž ivotných názoroch , bol rozpo rn ý aj ge
neračne . Bo l rozhodne najvzd elanc jší i naj
ta le ntovane jší medzi svojimi slovenskými 
súčasníkmi , vysoko čnel nad ich amatérsko
-dile ta ntským prieme ro m a pod prie merom. 
Bo l súčasne predčasný i onesko ren ý. Pred · 
časný k slovenskému obrode nskému hudob
nému hnutiu , ktoré ho ešte nedorástlo a o ne
sko rený k Euró pe, p redovšetkým k sloven
skému záve ru svoje j tvo rby, kto rá tu už bo la 
vysloveným anachro nizmo m. Tento osudový 
generačný rozpor poznači l jeho tvorbu a mož
no aj psychiku oveľa silne jšie, než sa zdá na 
prvý pohľad. Hudba Osudu a ideá lu bola 
pravd epo dobne venti lom , kto rý uvoľnil pre
tlak sveto názorového zmätku i nového .po
i nania; po ňom sa Bella zúfalo vrho l do sibfn
skeho zátišia . Bol to síce navo no k pre mysle
ný čin , ale vo svoj ej hlboke j podstate ho pod-
mieňovala frus trúcia : t;í našiastie ne trvala 

(dokončenie zo ~lr. ~ ~ 

Srbský národ ný spev charakterizuje R . Lu
ke (Náčrtky o sta vu hudebnlm v knížectvl 
Srbském, in : Hudební listy, l , 1870, č . 28) 
takto : .,Národn{ hudba jest jako jazyk nejsvé
téjHm majetkem každého národa. Proto i Srb 
pŕi své vdinivé lásce k národnosti udržuje pl
se!Í svou v tako vé formé. v ja ké ji byl od otcú 
svých zplvati slýchával. On nemá mnoho 
smyslu pro modern{ hudbu, elegancia estheti
k u hudebnf. " 

V krá tkej úvahe v časopise Slovenská hud
ba (lv: K prame1lom teoretických názorov J. 
L. Be((u , 1958) sa po ukazuje na vplyv n á hľa
do v A . Serova a jeho štúdie Ruská ľudová 
pieseň a ko fJ rcdme t ved y (Hudební listy, 
·187 1) na BclÍu . Serovovu štúdiu o ruske j ná
rod ne j piesni, ktorú v sérii pia tich pokračova
ní publikoval Procházka, Bella zaiste p oznal. 
no šlo skôr o rozšíre nie jeho názorového ob
zoru a utvrdenie sa v dovtedajších myšlienko
vých výcho.diskách. Sero v podro bne p opisuj e 
starogrécku tónovú ~ústavu a nachádza po-

JUBILEUM 

dlho . Bella sa v Sibfni postupne ukľudnil a to
to životné pohodlie ho vynieslo k druhému 
vrcholu jeho tvorby. 

Nikdy mi nekonvenovali vertikálne sondy 
histo rikov do mnohovrstevne j horizontálne j 
štruktúry evolúcie; mali v ktoromkoľvek ča
sovom bode dokazovať progresivitu (a teda aj · · 
prioritu?) jednej horizontály pred ďalšími re
ta rdujúcimi vrstvami . Postihli istú fázu hie
rarchie kvalít , ale väčšinou už nie naj vnútor
nej šiu podstatu pro blematiky, ktorá je určite 
zložitejšia . Iste je inte resantné poukázai 
napr . na skutočnosť , v ako m stave bolo h u
dob né umenie v l . desaťročí nášho storočia 
v jedno tlivých európskych hudobných. kultú
rach . Napr . • vo Francúzsku vrcholí De bussy 
a už prichádza Stravinski j, v Čechách odchá
dza Dvofák , a le jeho naj lepší ž iaci Novák 
a Suk sú ešte v zaja tí ma jstrovej romantickej 
tvorby. V Rakúsku vrcho lí Mahler, k slovu 
prichádza naj väší o ponent Stravinského 
Schô nbc rg. Na Slovensku vládne vákuum 

amaté rizmu , v kto rom sa dobre darí imitova
nej hudbe rano romantickéh o štýlu ; naprie k 
to mu niektoré javy sú sľubné a svojou skúse
nejšou tvorbo u pripravujú príchod národnej 
moderny - Schne ider-Trnavský, Figuš-Bys
trý, M. Moyzes, F. Kafenda, A . A lbrecht . 
Kto sa pozornejšie zam yslí nad pe ripe tiami 
európskej hudby 19. a 20 . storočia z uh la po
hľadu o sudov slovenske j hudby, zisťuj e, že 
Ján Levoslav Be lla má osobitné postavenie: 
ne možno ho zaradiť k di le tantským obroden
co m , ale ani k vzdelanejšej sta re j generácii 
(od neho mladšej), ktorá s ním nemala žiadne 
kontakty- osobné, ani tvorivé. 

Bell a v kontexte vývinu nemeckej ro man
tickej i pozdnoromantickej hudby bol v pod
st<lte a jour - Od mlad ých rokov Šttldia nCllll'ľ 

... " •" ' ~ 

kých kl a,ik11V a ra n)dt ro~,~~t ikov a I \'U~I l~ 
v ich d udw, ~plynutia s cccthanskym hnuu r_n . 
cez l isztov~k ý a smeta novský novoro manllz
mus až k d o.tHJreniu štýlu v sib ínsko m pro
stredí. kde už batJai - naprie k veľmi plodnej 
tvorbe - p rvé príznaky kompozičnej re tardá
cie. Be lla síce nepat ril k euró pskej skladateľ
sk~:j Spičke. svojou tHJrbo u . v sek ~ndá.rno.m 
plime sa pro filoval aku veľm1 dobry regio nal
nv ~kladatef s plne profesio nálno u úrovňou . 
aÍc prito m bol ~tále na úrovni doby .~ výnim
ko u posledného slovenského obdobHa. . 

K Bcllovmu profcsionalizmu: Bella patn l 
ku sk ladateľom bez špeciálneho hudobného 
ko Je nia (akadé mia . ko nze rvató rium). teda 

dnešného pohľadu k amatérom. bol usi-
ovným samo uko m . b ral súkro mné hodin~ 

dob no~ l 111,1-.CJ p1c~nc n1dcn Ml ~ta10~1 cd, o u . 
resp . he lé nskou . a le aj staroindicko u hud
bou . 

Pramene pre svoje úvahy o ~ lovcnskej 
a slovanskej hudbe nachád zal Bella aj v Leto· 
pise Matice slovenskej. Sta robylosi slovanskej 
hudb y obhaj uje historik Franko V . Sasinek 
v člänku Slovania a hudba ( 1867). Filozof Pa
vel Hečko v článku Slovenský vedomec a slo
venská veda ( 1868) si kladie otázk y: "Možno· 
-li hovoriť o národnej vede? Nenie-li veda jako 
plod mysliaceho, zpytujúceho a poznávajúce
ho ľudského ducha plodom tohto ducha vô
bec, a preto majetkom v.~eľudským, a nie ná· 
rodn fm ?" A odpovedä si: "vietko, čo .1·a 
ducha, mravov a života ľudského tý ka, mus( 
sa spolu i národn fm stať, aby cestou národ1íou 
jako najprirodzenejšou, celé človečenstvo 

mohol preniknút". Hodno tí pr ínos vyspe lých 
európskych n árodov a vyslovuje tézu : .,Slo
venský učenec má hlavne s tým cieľom Iru
dovaľ, aby sa dostal k slovensko-slovanskej 
vede." Slo venská idealistická filozofia 19. sto-

a pod. Dokume ntuj e to jeho činnosť vo vie
de nsko m seminári a na univerzite. Z to hto ty
p u skladateľov sa neskôr stali vynikajúci pro
fesion á li , kde po d profesio nalizmo m, sa už 
ch ápe bezpečná o dborn á znalosť, spojená 
s mimor iadnymi ta le ntovými d ispozíciam i. 
Na druhej strane história i súčasnosť doku
ment uj ú značné množstvo profesio nálne ško
le ných skladateľov, ktorí sa v ďalšom sa
mostatno m vývine vyt ra ti li, stroskotali, a lebo 
ust rnuli v tvorbe so všetkými zna kmi negat ív
ne ho amatérizmu . Ak teda niekto nazve Bel
lu amatérom , ako sa to často stáva, vysloví 
polo p ravdu , kto rou sa ned á definovať celá 
špecifická Bellova osobnosť. 

Ján Levoslav Bella ako sk ladateľ až dne~ 
p red nam i postupne o dkrýva dosi aľ nepozna
né, a lebo málo poznané zložky a nuansy svo
jej tvorby . T oto konštatovanie nie je príjem
né pri predstave, že už uplynu lo 150 rokov od 
jeho na rodenia. Z Be llovej tvorby poznáme 
le n niekoľko re la tívne častejš ie hraných skla
dieb , osta tné sa nehrajú, resp . nespievaj ú, 
nie .sú rozpísané. kriticky skorigované, vyda
né. nahrané, sko mpletizované. Autografy za
čína stíhať osud postupného miznutia jed
notlivých pa rtov z a rchívu , čím dostávajú 
pod obu fragmen tov. A k nepríde zásadnejší 
o bra t k záchra ne a komple tizácii Bcllovho 
skladat eľského dedičstva. náš p rvý slovenský 
hudobník s e urópskym rozh ľadom , skutočný 

nesto r slovenske j hudby, zosta ne len teore tic
kou velič inou . 

Bellova cesta k štýlovej integrite hudobné
ho myslenia neboJa priamočiara. Rozpo rnos
ti jeho života a t vorby sa n iekedy kumulovali 
až dra matickým spôsobo m. Už v ranej tvorbe 
mladého skladateľa sa črta la istá dvojkoľaj
nosť : na jedne j strane bezvýhrad ná odd anost' 
slovenskému národnoobrode nskému po hybu 
v teoreticke j i skladateľskej rovine (Variácie 
Pri Prešporku , Letí . le tí roj, Slovenské štvor
spevy a i. ), na strane druhej prvé, už veľni i 
vyspe lé chrámo vé d ie la v línii ceciliánskej rc
fo rmy a perfektné, plne p ro fesio nálne ko
morné skladby po d pochopiteľným vplyvom 
Beetho vena a Mendelssohna (Siáč. kvarteto 
g mo l, Sláč. kvinte to d mo l). Med zi o bidvo· 
ma stéram1 Je zreteľný kvalitat ívny rozdiel. 
Pravdepodobné vysvetle nie tejto rozpornosti 
spočíva v nízkej úrovni obrodenského amaté
rizmu , o ktorej Bella d obre vedel a čiastočne 
sa na '' u ad aptoval. 

Kremnické obdobie Bellovho života. ako 
prvý tvorivý vrcho l, je p rcn iknuté rozpor
nosťou s dramatickým vyúste ním. Po zna nie 
európskych u me leckých priorít. W agnera. 
Li~zta. Smetanu a tvori vé stotožňova nie sa 
s novoro ma ntizmo m opiii prehl buje rozpor
nosi Bcllovej tvorby. T oto napätie cít i i v istej 
štýlovej odlišnosti medzi .. svetskou" (opera 
Kovúč Wieland , kom o rná. orchestrálna 
a p icst,ová tvorba) a sak rálnou h udbou . ktoní 
je čím ďalej početnejšia a vyspelej~ia .. K.o~<Í· 
čom Wiclandom. dokončenom v prveJ s1b111· 
skcj fúze. pomaly doznieva Bellovo očaren ie 
Wagncrovsko u o perou , a le celko m .ncmiznc . 
Styr idsairočné sibínskc obdobte ( 1881 -

- 192 1) je d ru hým vrcho lo m Bcllovej hudby. 
Rozpornosti a slohové napä tia miznú, všetky 
žánre Bellovej tvorby. naj mä protesta ntská 
sak rálna hudba. integrujú sa do štýlovo jed
no tného ce lku s charakteristickými prvkami 
nemeckého neskorého ro ma ntizmu. predo
všetkým wagnerovskc j línie ( Bruck ner: 
Strauss). V Sibíni Bella tvorí klenoty svOJCJ 
inštrume ntálnej hud by - Fan táziu - Sonátu 
pre organ d mo l. klavírnu Sonátu b mo~ . Fan
táziu b mo l pre organ Am Heldc nfncdhof 
a predovšetkým veľký počet protc~t antských 

ročia . lt:ptt:Lt:lllll\ ana naJ nW tiOJII.:IlU u~ob
nost í Ľudovít Stúr, Michal H . Hodža a Jozef 
M. Hurban . považovala slavizmus za jednu 
z centrá lnych kategórií svojho fi lozoficko-es
tetického systé mu. O scilúcia medzi sloven
ským a slovanským bola počas celého 19. sto
roči a na Slovensku a kt uálna a ž ivá vo všet
kých u menovedných odboroch . T úto oscilá
c iu nachádzame aj v Bc llových teoretických 
úvahách . 

Ako je z d ote rajšej bellovske j lite ratúry 
známe. Bell a svoje slavistické náhľady a ná
hľady o slovenskej ľudovej p iesni súst red il d o 
troch štúdi í: Slovanská hudba a spev sloven· 
ský (D alibor , 1869), Podmienky a základy 
národnej hudby slovanskej (Hudcbní listy, 
1872), Myilienky o vývine národnej hudby 
a slovenského spevu (Letopis Matice sloven
skej , 1873). Do posled ne j štúdie zahrnul aj 
sta te, p ub li kované v predchádzajúcich dvoch 
štúdi ách . Bella v nej vlastne predostie ra svoje 
hudobnocste tické kompe ndium . Zamýšľa sa 
nad o tázkami umeleckého vkusu , nad up lat· 
ncn ím národných osobitostí a technicko-rc-

s] 

Titulný list zboru Orol vták 

vo~ál no-inštrumcntálnych d iel. ktoré sú do· 
dnes prakticky neznáme. T ieto sak rálne 
sk ladby na ne mecké tex ty sú snáď tým najlep
š ím , čo Be lla vytvori l v rúmci sakrálneho vo
kálno-inštrume ntál neho žúnru. S p redchá
dzajúcim množstvom katolíckych duchov
ných d ie l tvoria monu me ntá lny celok, ktorý 
je ozdobou slovenskej lit urgickej hudby obi
dvoch vyznaní. Bcllovi sa v sibínskych chrá
mových dielach podarilo spoji i dokona lú zna
losi bachovskej zborovej po lyfónie s diferen
covaným toná lno-harmo nickým mysle ním na 
pôde romantickej harmónie. Celok je majes
tá tny. zvukovo bohatý. 

Na rozdiel od viace rých bellovských báéla
tcl'ov. predovše tkým sta ršej generácie, nepo
važujem záverečnú tvor ivú fázu sk ladateľa. 

výrazne národ nú po in tonačncj a textovej 
st ránke (od Bellovho návrat u na Slovensko až 
do smrti). za zvlášť výraznú a už vôbec nic 
vrcho ln ú. Z niekoľkých d ie l tohto odbobia si 
zasluhuje pozornosť azda len kantáta Svadba 
Jánošíkova. mcsianisticko-a lcgorická sklad
ba. v k torej podsta te dom inuje len kompozič
ná rutina Bellovcj kantútovcj mi nu losti. Ke
by toto d ie lo vzniklo v obrodenskcj polovici 
19. storočia, bolo by p lne adekvátne svojmu' 
prostrediu a societe . Sta rý pán ku koncu svoj
ho vysokého vek u akoby sa vracal do svojej 
slovenskej mladosti - nie len v spomienkach. 
a le aj v tvorbe. Je to však už anachron ickc 
a umelecky rctardujúcc. Poslovcnčovanic 

tvo rby. návra t ku koreňom národa prichád~a
tú už neskoro. 

IVAN HRUŠOVSKÝ 

Cyklus piesn,í Matka nad kolískou 
Sn ím ky: arch ív HZ 

lllCSelm:j ZrUCIIIl~ti V kompOLICII. ll\ a/UjC 
o dej inách hudby a vývi nových zá ko nitos
tiach . o antickej tónovej sústave, o vziahu 
modernej (západoeurópskej) h udby a grego
riánskych spevoch , o slovenských ľudových 
piesňach a spôsobe ich spracovania. harmoni
zácie, o tc mpcrovanom a p ri rodzenom lade
n í. Slovanskú h udbu vidí alegoricky ako báj
neho vtáka Fénixa. ktorý vzlietne z popola. 
p rcberaj úc pritom vzle tnú hcrderovskú meta· 
foru. Bcllova rozko lísanosi v používaní poj
mov slovanský - slovenský. slovanskosi - slo
vcn'kl"i. slova nská národná hudba - sloven
skú 11.11 lld ná hudba je dobovo podmienená, 
kontcxtuálny význam sprccizujc myšlien ku 
a argumentáciu. Bella ako typ intuitívr)eho 
mysliteľa a teoretika nepociťoval potrebu de
finovania pojmov a a nalytického zdôvodne
n ia. či budovan ia systémov. jeho úsi lím bolo 
postulovat' aktuá lne problémy slovenskej 
hudby a v jej súvise aj slovanskej hudby a roz
vinúť teoretickú re flexi u o h udbe na širšej 
v~cohecncjšej báze. 

JANA LE NGOV Á 
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-Nové skutočnosti o rodinných vzťahoch 
vnučky skladateľa - prof. Dagmar Sturli-Bellovej 
TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

Ako je známe, Ján Levoslav Bella mal tri deti: dcéru Gustu
-Augustu, syna Rudolfa a dcéru Irmgard , ktorá manželo m Bel
lovcom zomrela na šarlach v detskom veku v Si bi ni. Po najstar
šej dcére Auguste je poto mkom bellovskej famíl ie pani Dag
mar Bellová, po manželovi Sturli(ová) . Mladší syn Rudo lf. 
ktorý neskô r žil vo Svajčiarsku, oženil sa s klaviristkou Máriou 
Storrcrovou , mal syna Rudolfa . Ten žij e striedavo v Kanade 
a vo Svaj čiarsku - je podnik ateľom . Na Slovensku bo l istý čas 
-okrem návštevy v dospelosti - ako malé dieťa a nevie po slo
vensky. Po to mko m skladateľa, ktorý sa zúčastnil osláv 150 . vý
ročia narodenia skladateľa, je pro fesorka Dagmar Sturli-Be llp
vá, ktorej života sa dotýkajú nasledujúce info rmácie. 

V bellovskej monografii od Ernesta Zavarského (vydalo vy
davateľstvo SAV, Bratislava 1955) sa na str. 320-323 píše 
podrobnejšie o milovanej vnučke skladateľa toto: 

"Dagmar bola dcérou Gusty a Friedricha Kraffta . Narodi la 
sa 28. decembra 1920.'' (V skutočnosti 30. decembra - pozn . 
a uto rky.) Dodajme, že sa narod ila vo Viedni, približne v obdo
bí , keď sa bellovská rodina orcsťahovala zo Sibine do Viedne . 
Bella sa presťahoval do Bratislavy lO. marca 1928. V Zavar
ského monografii sa ·píše doslova toto: 

,.Bellova dcéra Gusta sa vyda la za Fritza Kraffta, riaditeľa 
ko munálne j banky vo Viedni. Roku 1927 sa manželia do hodli 
na rozchod e a ri aditeľ Krafft chcel pre svoju bývalú manželku 
a dcéru Dagmar kúpi ť v Bratislave do m . aby tu mo hla býva i 
blí~~:ko svojich 'rodičov . ktorí sa tiež v to mto čase chystali pre
sťahovať do Bratislavy." 

Nechajme bokom majetkové otázky a upresni mc - podľa i'n
formácií prof. Dagmar Bellovcj skutočnosť, kto rú mi povedala 
pri mojej viedenskej návšteve v jej byte na Jesefstaedtcr
strasse: 

.,Moja mamička sa rozviedla pred mojím narodením . Na
priek tomu , asi po vzájomnej d ohode manželov - zap ísala do 
krstného listu ako otca meno ministerského radcu Kraffta . 
O svojom skutočnom otcovi som sa dozvede la náhodou - až 
po vojne r. 1945 ... " 

Teda- opravme Zavarského údaj , že manželia Krafftovci sa 
rozviedli ro ku 1927. Bolo to ešte p red decembro m 1920. ked 
sa narodil a malá Dagmar. Riad i teľ banky Fritz Krafft - v sku
točnosti minist..erský radca - bol zrejme ve ľkodušný človek. 
ktorý sa postaral o dôstoj ný rozchod bývalých partnerov. ale 
i o meno Krafft v matrike, ba zaistil pani Guste aj domček na 
Vcgcl inovcj ulici v BrlHislavc. aspoň sa tak tvrdí v Zavarského 
.mon~grafii. 

l 

Augusta Bellová sa narodil a 5. júna 1884 - bola o šcsi rokm 
staršia ako syn Rudo lf ( na r. r. 1890) a o osem rokov staršia ako 
lrmgard (nar. IR92 - zomrela r. 1899). V Sibini navštevovala 
reálku , po tom prestúpil a do gymnázia . navštevovala tu zboro
vú ško lu Musikvcrei nu , neskôr sa jej jemný soprán zmenil na 
krásny alt . Je ho školeniu sa venoval i J. L. Bella . neskôr ho 
rozvíjal~ u ďalších pedagógov - a čoskoro vystu pova la ako 
koncertná speváčka v Sedmo h radsku . IJ Budapešti a inde . 
V Bratislave - po návrate Be llu na Slovensko - Augusta Bello
vá , zrejme i z existenčných dôvodov , uči l a spev. J ej žiačka m1 
boli o. i. Z ita Frcšová. Ľjuba Makov ická. J anka Gabčová. Aj 
keď sa Gusta i Dagmar presťa hovali r. 1940 po smrti starých 
Bellovcov do Viedne pani Gusta Bc llová dochád zala až do 
bombardovania Viedne r. 1944 každý týžd e1i d o Bratisla vy . 
Hoc1 pan1 Augusta - na rozdiel od svojej dcérky - ne hovoril11 
po slovensky. veď to vo viacjazyčn ej Bratislave ani nutne ne po· 
treboval~t - mala slovenské štátne obči a nstvo až do konca voj 
ny . Tak ISto aJ JeJ dcéra Dagmar. Až po skončen í voj ny a ob
noyen í Českos lovenska im zaniklo slovenské občianst vo. p~\ 
stratil p lat nosi. a tak s konči l i i cesty matky i d céry Bellovcov 
na Slovensko ... 

Čo bolo priamym podnetom. aby sa A ugusta i Dagmar od 
sťahovali už ro k u 1940 z Bratislavy? Veď tu mali pekný domček 
a slušnú ex istenciu ! Dôvodom bola smrť starej pani Bellovcj 
manže lky J . L. Be llu . za slobod na Augusty Luisy Marie Wcll
mannovej. Zomrela 25. 9. 1939. Jej dcéra bola predsa lennapo· 
ly Nemka, napo ly Sloven ka. nuž, dôvod na cestu a odchod do 
Viedne. kde boli rôznorodejš ie možnosti na za istenia štúdií do
rastajúcej Dagmar. boli logické . Ako som sa vša k. d ozvedela . 
podnetom . - a možno ove ra silnejším - bol ume lec a muž. ktor) 
sa doteraz v bellovskej ságe nevyskytol. Bol to Wilhelm Furt
wii llgler. ako sa d ozved áme priamo od prof. Dagmar Stu rli
· Bellovej. Bo l to jej sk u točný otec. O n - od zač i a tku pobytu· 
matky a dcé ry vo Viedni - ich aj materiálne podporoval v iaž
kých vojnových rokoch . hoci si vybudoval životné zázemie 
inde . 

Prof. Sturli-Bellová s Dr. 8 . Banárym 
Snímky: M. Jurík · 

Vedel J án Levoslav Bella', kto je otcom jeho vnučky? Pani 
D agmar o to m pochybuje. Ona sama sa o celej veci dozvedela 
náhodou - krátko po voj ne. Na obrovské prekvape nie a otázky 
dcéry matka odpovedala vel'mi strol)p, ale jednoznačne: Áno. 
otcom Dagmar bol Wilhelm Furtwängler. Keď som sa pani pro
fesorky Bellovej pýtala .na detaily tohto dávne ho vzťah u. mno
hé mi povedala ; iné naznažila ... 

Myslím si, že nie je nutné všetko zve rej iíovať. Dodárp struč
ne iba to, že pani Augusta Bellová sa so slávnym dirige nto m, 
ktorý bol od nej o dva ro ky mladší ( narodil sa v Berlíne r. 18R6) 
zoznám fia v Berlíne, kde istý čas študovala právo. Stúdiá absol
vovala. chýba l jej vša k doktorát. l to je nci:náma kapito lka 
z rodinnej kro niky Be llovcov. 

V byte pani profesorky Dag mar Sturli -Be llovcj vo Vied ni je 
'rovnakou pie tou uchovávané zátišie J . L. Bellu - ale i portrét 
mat ky pani Dagmar. ktorá bola ozaj mimoriadne pôvabno u žc

.no u a je tu i miesto, kde je zarámovan ý autogram pre mladú 
Dagmar s podpisom slávneho Furtwiinglcra - s dátumo m 
.10 . 8. 1 9~6. Dal ho vtedy ešte a no nymný o tec svojej dcére pri 
príležitosti uvedenia Parsifala v Bayre uthe. je tu jeho busta. 
črtami tváre p ri pomínaj úca p rofil pani Dagmar - a napokon 
plagát z roku 1949. Oznamuje. že 8. februára 1949 hrali vo vie
d ensko m Musikvereine Mozartov Klavírny koncert Es dur pre 
dva klavíry Paul Badura Skoda a Dagmar Bella. Dirigoval -
Wilhelm Furtwiinglcr. To už Dagmar vede la o ~vojom otcovi 

aj keď sa o tom (okre m matky s dcé ro u) všeobecne nevede lo. 
Prvý raz celú vec naznači l pred verejnosťou ovda neskô r matt 
ic l pani Dagmar - G ualticro St url i ( 1904- 1988) . keď na obale 
;vojcj knihy .. Der Begleiter" o. i. napísal v biografickej po
známke: 

.. Roku 1964 som sa oženil s océrou zná me ho diri~e nta Wil-
he lma Furtwiing lé ra ... ~ 

Privítanie u primátora mesta B. Bystrica Ing. arch. Stanislava 
Miku. 

Pani Dagmar sa vyda la ako 43-ročnú rok u IY64 a vzala si ro
dúka z Terstu . bývalé ho dôstojníka. ne,kúr diplomata. ktorý 
pracoval vo Viedni na talianskom vdvyslanectve. spisovatda. 
;.nalca an tickej hi, tórie - G ualti era Sturl iho . (Zomrel roku 
IY8l\) . Zaujímavé je. že napriek jeho poznúmke na obale knihy 
' i celú vec nikto u nús nevšimol. nezaznamenal ju. ba ani nc
p{ilral po .nej. Časy boli také. že napri ek blízkosti oboch našich 
krajín boli informúcie minim úlnc. výmena kn íh tiež- a pani 
Dagmar o ce le j vec i decentne mlčal a . Podnes navštevuje vo 
.:.l'ajčiar,kom C lare ns vdov u po Wilhe lmovi Furtwii nglerovi 
(zomrel 30 . ll. IY54). kto rá je .. mimoriadnc vdkodušnúžena··. 
/..dú sa . že ešte ušrachtilejšie črt y mú vnučka J . L. Bellu . Dlhé 
roky chrán ila česi rodin y. pamiatku matk y a ak ' a rozhodla 
.:o- to poveda i. nuž s oh radom na d oplne nie históri e svoj ho n i
du a ubi ehajúci ča,, v ktorom je každé au ten tické svedect vo 
, ·zácne . Je to pre nie koho ku riozita . pre nús svedectvo ncko
néčne komplikovaných rudských osudov. ktoré vstu puj Ll dlľge
ncalógie .rodov. prepletajú núrod né i núrodnostné . ko re ne. ale 
u rčujú aj ge netické črty du~evných i ryzických portrétov rudí. 

K fyzickému podobe nstvu som nazn ačil a nápadnú podob
nosi medzi tvárou otca a dcéry. A hudobne '1 Ťažko povcdai . 
i-to- či starý o tec. otec alebo matka - dali Dagmar viičšic de
dičst vo . J e známe- a Ernest Z avarsk ý to vdmi pekne opisuje 
- že od ma lička hráva la vnučka J . L. Bellu so svojím starým 
ot ~.:om na klavíri. Tešil sa z jej pokrokov v hudbe . Postupne 
tvy~oval nároky na je j výučbu - roku 1934 sa d oži l aj prvého 
'crcjného vystúpenia vnučky. ktorú ako sólistka s veľk ým 
u'pechom predniesla kl avírne ukážky z tvorby starého otca. ale 
1 ,kJadby Bacha. C hopina a Liszta . 

V nedatovanom liste synovi Rudolfovi napísal staručký skl a-
da tel" tieto slová: · 

.. Dagmar už nepotrebuje našich technických pouče ní. U náš
ho milé ho Kuxa h rala pred akýmsi majstrom, a keď Kux počul 
1cho úsudok o Dagmarincj hre. prevzal na seba všetky starosti 
~pojcné s jej ume leckou výchovou; zveril ju klaviristkc Fcuerl 
man novej . Som Bohu nekonečne vďačný za to to riešenie a prá
, . ..: tak aj priatcl'ovi Kuxovi. kto rý sa ~o všetk ými starosťami . 
>pojenými s Dagmarinou hudobno u budúcnosťou. už celkom 
-;pria teli!. .. a to je potecha pre moju starobu ... " 

Kto to bol - .. priatcl' Kux"? Bol to Wi lhelm Kux. Bellov žiak 
a priateL ktorému skladatcr venoval Sláčikové kvinte to d mo l. 
Ku x pochädzal zo Ziliny a bo l Bellovým žiako m ešte v Kremni
ci - ako klavirista a huslista . Nestal sa hudobníkom z povola
nia. a le Bella v liom vzbudil ce loživotný záujem o hudbu . Ne
skôr odišie l do V iedne. sta l sa bankovým riaditdom . občas 
radil Bc llovi vo finančných záležitost iach . po máhal Bcllovmu 
synovi Rudo lfovi k miestu . bol mecéno m viacerých talentova
ných mladých rudí- najmä však Dagmar Bellovej, kto rej platil 
školné na Hochschu le fiir Musik vo Viedni. Od klaviristky 
h .: uermannovcj prešla Dagmar neskôr do majstrovskej triedy 
profesora Emi la von Saue ra . vv nik aiúceho viede nského kl avír-

Prof. Dagmar Sturli-Bellová 

nello umelca . Jedné ho z posledných žiakov Franza Liszta . 
. V štúdiu u Sauera pokračova la až clo jeho smrti roku 1942. Po 
smrti svojho učitda sa Dagmar Bc llová- medzitým jej bolo po
vole né používať iba matkino me no. hoci bola v· matrike za písa
ná pod menom Krafťtová - ve novala koncertnej dráhe. Diplom 
teda získala rok u ( 938 a priv<\ tne chodila k prof. Sauerovi až 
do r . IY42. Mala koncerty v Mníchove. Stuttgarte. Berlíne. po 
voj ne niekorkokrát v Nemecku . hra la vo Viedn i - na spomína
nom koncerte s Furtwiinglerom. učila na Konzc rvat6i·iu mesta 
Viedeň .- roku 1970 získ~11.i1 titul proťesork)l. a to dekrétom 
s podpi~om prezidenta Rakúskej republiky. Z jej repertoáru 
.- okrc1Í1 vdkej klavírnej Sonáty b mo l. Sonatíny e mo l a variá
ci í Pri Prešporku. resp . Letí. le tí roj. któré napísa l J . L. Bella. 
mala naštudovaný vcfký koncertný repe rtoár. Dominovali 
v liom zvláši diela Chopina . Liszta a Beethovena : ale aj ďalších 
auto rov. Zaujímavé je. že näročnú Be llovu Sonátu b mol hrali 
vo Vied ni - sama však priznáva. že ovcra radšej interpretovala 
menšie Bellove diela . ktoré sú poslucháčsky i klaviristicky 
vďačnejšie. Z ko nce rtných vystúpe ní v 50-tych - 90-tych ro
koch spomeniem dvakrát Londýn. raz Paríž. Rím . Tur ín . 
Istanb ul. Škôtsko. ,Edinburg a rôzne rakúske ale i slovenské 
mest;í. 

Prof. Dagmar Sturli-Bcllová prišla qpäť na Slovensko po 19 
rokoch odl úče ni a - roku 1963. V lastne od roku 1944 nebola 
tam . kde preži la s matkou i starými rodičmi ch víle d etstva. 
V B1'atislave totiž študovala - najprv na nemecko-maďarskom 
gymnáziu na Panenskej ulici. kde boli i hodiny s lovenčiny. po
tom navštevovala dva ro ky slovenské gymnázium na Dunajskej 
ulic i. Tu sa naučil a i pekne po slovensky . tu si vybudovala vzťah 
k vlasti svojho staré ho otca. ~ 

24. IO . 1%3 mala koncert pri pr íležitosti 120. výročia na rode
nia J . L. Be llu v Kre mnici. za čo dostala i krásnu p laketu . Ban
ské i minciarske mesto Kremn ica si v nej ucti lo potomka skla
datda. ktorý tu prežil časť svojho života. Roku 1986- v máji 
- sa vnučka J . L. Bellu vracia na Slovensko pri príležitosti 
50. výročia smrti sta rého o tca . Vtedy mala konce rt na Ko nzer
vatóriu v Bratislave. a to z die la J . L. Bell u a Rudo lfa Bellu 
-svojho s trýka ; o kre m toho s liou rea lizova la dokume nt te lev í
zia a rozhlas v Bratislave. 

Z dalších zauj ímavost í v živote pani Dagmar pripome niem 
skutočnosi. že roku 1947 konve rtovala - z vlastného rozhodnu
tia - z evanjelickej na kato lícku vieru . A tak sa kruh akoby uza
tvára: katolícky k1'íaz J. L. Be lla osudovo , v snahe d osiahnui 
svoje umelecké i ľudské ideály. konvertoval za evanjelika. za
ložil si rodinu . odišie l clo cudziny . Je ho vnučka sa vracia ku 
katolíckej vie re . Prichádza ako jediný posol rodiny- na pripo
mienky osláv svojho veľkého star'é ho o tca do je ho rodnej vlas
ti. dokonca do všetkých miest . kde prežil skl ad atd svoju mla
dosi: do Liptovské ho Mikuláša. Banskej Bystrice. Kre mnice 
i Bratislavy. Je čas na to~ aby sme si poved ali . že nestačí sa schá
dza( referovať, objavovai. potvrdzovať . ale malo by sa najmä 
oživov<Jť. uvúdzai. h rať a spievai. Možno nám, tu na Slovensku 
chýba taký nadšenec pre slovenskú hud bu . akým bo l Wilhelm 
Furtwiingler . te nto vdký propagátor a znalec nemeckej klasic
kej i romantickej hud by p re hudobný život a povedo mie Ne
mecka . 

Na záver malé ozvláštncnic: keď mala Dagmar JO ro kov. sta
ručký J . L. Bella napísa l svojej vnučke báse ň . čo bolo milým 
zvykom u Bellovcov. Posledné slohy museli čakať celé desaťro
čia. aby ,mali svojho pravé ho adresáta: 

Roky tvoje sa rozmnožia. 
o tvoria ti celý svet , 
nech ti chráni milosť božia 
tvojich síl a duše kvet. 

A keď roky zohne starosť, 

neboj sa tej staroby. 
i do šedín vn ikne mladosi, 
zas ťa mladou urobí. 

l 
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Karajanova spevácka hviezda - FERRU CIO 
Jeho •stup do umeled.ej aré111 ~lei za..",."_.,_" snka: lwldltJát prirodnfch 

df!d Ferrudo l"urlaaetto zante~~ll stu} piJfOIIrrlltudJ}rlý odbor za lás"u k s"etv, 
stal sa opem,na a konftnnfm sôllstoa B,.,.".~om}eho ú1pešne} ka
~·bol "nlsny, sooomf basbamtSn s Obdli1JWIIfta rozsahom. "tor,(m ho obda
rila prlroda a prlrodztnf he~Y!Ck.ý talfmt 

Operné luvhy .sa pamlitajú na skt·elf tleltlt trfrlsa(f'Knéllti sfll!nílul na scéne ml· 
lámlwj La ScaJ,~ lutm ho t1f!d,· anpbwal Clallfllo Abbado do blanre) poslat-, J ér
dlho Madletha. Bol to odtáln.•· a rlsluultnf Jnlc. ale typlatll sa. f'erruclo ťurlanet· 
to bol pre opem,t net ob)at·om. Pre mladéllo spmilut nastalo obdobie húlentate) 
fll'lke pri ~túdlu t-efkich úloh. Jeho ~r IN'IIol nikfl,· prlllš flro"i~ ale zato 
rldy dl)"ona/e n ·ládnut,f. Dodnes zostall}f!llodomáou ,. opernej oblasti•· podstate 
traja skhulatelia: J 'enll. M*'zart a Ros.slnl. OstatDú OJWIIIÚ literatúru. •"o homri 
umel«,ltudotal skôr z dôt'Odm· hlasofe} hnlflly. N jeho pná "oncertná nátšteta · 
na Prahll.e) )llrl t-,f:hátlzala z tmrb,· SfHHIIiulrfellautorof'. f'estltalon! publikum 
t Rudolfíne bolo nadkné jeho prednHOIII árií Mt»:~~ttal J 'enllho. Potom sl našiel 
ča.t. ab.t· pos/(.t1ol pre lludobn,t' žltot tento I'OZbotor. 

l 'll\a!UJ<.:IIl /ii ,dJ..u Jllll.IU·. /<.: Mllll muhul 
účin kova i na slávnom fes tivale v Prahe. ktorý 
už roky pozorne sledujem. Pri~ ic l sbm rád aj 
preto. že z každej strany počujem chvá ly na 
krásy Prahy. Avšak pri mojej kra t u čkej náv
števe musel som obdivovnnie krás mesta ože
lici. Zato vrelé prijatie môj ho koncertu 
u publika mi všetko vynahrad ilo ... 

Na svoj ich umeleckých cestách žijem sús
tavne pod tlakom časového st rc~u . Pre il us
tráciu : v Ženeve účinkujem vo Figarovej 
svadbe a vzápätí sa musím vcnovai príprave 
na Salzburské letné hry, kde vystupujem 
v dvoch hlavných ttl ohách. Odlial' le tím na 
koncerty a nahrávanie s Chigagskou fil
harmóniou do USA. V bu<.lt1ccj sezóne ma 

R 1~:1:;11 du ;\ l uli angaLO\.il do o p<.:t) Dun 

Pasquale v mi lánskej La Scale. V Janove bu
dem študovai úlohu Don Giovanniho. Sám 
som si naplánoval koncertný večer z ruskej 
tvorby s klaviristom Alcxisom Wc isscnbcr
gom. Bude to prcdpríprava pre štúdium Bori
sa Godunova. Mám ob~adcné termíny do 
konca roku 1995. Ale zaspieva i si u vás Dona 
Giovanniho alebo Leporclla zostáva mojím 
životným snom. 

Vaše meno býva často spájané so Salzbur
gom a jeho slávnou Karajanovou érou .. . 

• Prúvom. Salzburgu a Karajanovmu angaž
mán vďačím za veľa . Herbert von Karajan 

Sedemdesiattriročný svetoznámy huslista lsaak Stem uskutočnil v uliciach Jeru
zalema originálnu predvolebnú agitku. Na podporu nového zvolenia jeruzalem
ského starostu Teddy KÓIIeka vyšiel s husl'ami do ulíc mesta a vyzýval ľudí k jeho 
podpore. Dvoma skladbami získal údajne tento "pouličný muzikant" asi 20 000 
šilingov do volebnej pokladnice. 

Uprostred vrcholiacich Salzburských 
letných hier rozlúčila sa s aktívnou 
umeleckou kariérou svetoznáma spe
váčka Christa Ludwig. Narodila sa 
v Berlíne ako dcéra tenoristu Antona 
Ludwiga, neskoršieho generálneho in
tendanta v Aachene a altistky Eugenie 
Ludwig-Besalla, ktorá dosiahla veľkú 
medzinárodnú kariéru. Matka bola jej 
prvou učitel'kou a neskôr študovala na 
Vysoke-j hudobnej škole vo Frankfurte 
niM., kde 1946 debutovala v Straus~ 
vej operete Netopier. Potom pôsobil~ 

na operných scénach v Darmstadte 
a Hanoveri a od roku 1955 je jej umelec
ká kariéra spojená s Viedenskou štát
nou operou, kde vel'mi rýchlo získala 
veľké medzinárodné uznanie, ktoré ju 
priviedlo do La Scaly, Berlína, Covent 
Garden, Mníchova, Hamburgu, Ríma, 
Chicaga, New Yorku a na ďalšie svetové 
scény. V päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokoch získavala veľké úspechy ako Do
rabella v Cosi fan tutte, Cherubín vo Fi
garovej svadbe, Oktavián v Gavalierovi 
s ružou. od· roku 1960 triumfovala ako 
dramatická sopranistka. K jej veľkým 
úlohám patrila tiež Eboli v Don Carlo
sovi, Carmen, Leonora vo Fideliovi 
a Dalila v Samsonovi a Dalile. Vynikala 
kultivovaným muzikálnym a slohovým 
cítením, veľkým krásnym tónom a vzo
rovou deklamáciou. Dnes sú už histo
ricky cenné jej gramofónové nahrávky 
pre Columbiu (Fidelio, Carmen, Gava
lier s ružou), DECCU (Cosi fan tutte, 
Čarovná flauta, Kundry v Parsifalovi), 
Philips (Figarova svadba) CBS (Gava
lier s ružou) RCA (Samson a Dalila) a i. 

Desať rokov bola vydatá za známeho 
basbarytonistu Waltera Berryho, od r. 
1970 je vydatá za francúlSkeho režiséra 
Paul-Emile Deibera. S Christou Lud
wig odchádza do histórie jeden z vrchol
ných speváckych 7javov povojnovej éry. 

-------------'~· ----------~--

bol pre mňa božským ume leckým zjavom. 
V istých veciach ho dodnes nemôže nik na
hradi i. Poskytol mi obrovský umelecký zá
klad. V Salzburgu, kde nechýbam ani jeden 
rok, prežívam vrcholné operné zážitky. Spo
mínam si, aká ideálna bola napríklad spolu
práca s Karajanom ako dirigentom a Ponncl
lom ako režisérom. T í dvaja sa skvele do
plňoval i a dali mi neocen i teľný základ pre 

ďalš í umelecký život. Boli to fascinuj úce 
osobnosti. Účin kovanie s nimi možno pova
žovať naozaj za skutočné privilégium . 

Na ktoré vystúpenia najradšej spominate? 

Na chvíle, kedy ma Karajan v Salzburgu 
prekvapivo požiadal, aby som z úlohy Don 
Giovanniho prešiel na Leporclla. Dodnes 
spievam obc postavy. A potom, keď ma obsa
di l do úlohy Filipa II. vo Verdiho Don Carlo
sovi ... Trva lým životným dojmom zostáva 
pre m1ia tiež koncert s Karajanom vo Vatiká
ne pred pápežom s Mozartovou Korunovač
nou omšou v roku 1985. A potom, keď ma 
generálny tajomnik OSN Perez de Cuellar 
menoval "čestným kultúrnym ve ľvys l a ncom 
OSN'·. 

S ktorými súčasnými dirigentmi dnes spo
lupracujete? 

Pracovne si naj lepšie rozumiem s di rigen
tom Danielom Barcnboimom. Ve l'kou auto
ritou pre mňa zostáva i Riccardo Muti. Obaja 
majú vynikajúce ľudské i umelecké vlastnosti 
a ncklamný cit pre speváka. Rozumej ú ľud
skej i umeleckej inteligencii . 

A čo vás čaká v najbližšich rokoch? 

Chcel by Som zostať u svoj ich obľúbených 
autorov a prinášať pre ich die lo najvyššie in
terpretačné výkony. Ponuky nových úloh 
v celom hudobnom svete mi to umož1i uiú . 

Pripravil JIRi VITULA 

INFORMÁCIE' 
e Dimitrij Kitajenko, ktorý pôsobí 

ako šéfdirigent Symfonického orches
tra v Berne, bude od sezóny 1994-95 
kontinuálne spolupracovať aj s tamoj
ším ~tátnym divadlom. Za režijnej spo
lupráce riaditeľa divadla Elke Gramssa 
pripraví dve produkcie a rozšíri kon
certnú · sf)óloprácil ' medzi svojím or
chestrom, divadlom a Hudobnou spo
ločnosťou. 

e Nemecký skladatel' a dirigent 
Udo Zimmerman stal sa riadnym čle
nom Európskej akadémie pre literatú
ru a umenie v Salzburgu. 

e Anglická dirigentka Siao Ed
wards stala sa ako prvá žena v dejinách 
anglickej opery hudobnou riaditel'kou 
English National Opera. 

e Pulitzerovu cenu za hudbu pre 
rok 1993 udelili skladateľovi Cbristo
pherovi Rouseovi za skladbu Koncert 
pre trombón a orchester. Skladba mala 
premiéru v decembri m. r. v New Yorku. 

e Cenu Grawemeyer Music Award 
1993 získal americký skladatel' českého 
pôvodu Karel Husa. Cena je dotovaná 
vo vý~ke 150 000 dolárov. Skladatel'ovi 
ju udelili za jeho Koncert pre viohmče
lo a orchester. 

e Slávna altistka Marian Anderson, 
ktorá v roku 1955 vo Verdiho Mdkar
nom bále vystúpila ako prvá černošská 
speváčka na dosky Metropolitnej opery 
v New Yorku, zomrela v Portlande vo ve
ku 91 rokov. 

e Vo veku 91 rokov zomrela v Dráž
ďanoch slávna tanečníčka, choreograf
ka a pedagogička Gret Palucca. V me
dzivojnovom období patrila k svetovým 
sólovým tanečníčkam. V roku 1949 zalo
žila v Drážďanoch tanečnú školu, ktorá 
niesla jej meno. 

e Intendant bonnskej opery Gian
-Carlo del Monaco chce nechať napísať 
operu o Gorbačovovi. Počas ich stretnu
tia vo Frankfurte Gorbačov prisl'úbil 
Monacovi postúpiť exkluzívne autorské· 
práva. Monaco chce taktiež v Bonne 
uskutočniť benefičný koncert pre Gor-

bačovovu nadáciu v Bonne. Bývalý pre
zident prisl'úbil účasť na oboch poduja
tiach. 

e V Bad Krozingene zomrel vo veku 
47 rokov čembalista a hráč na Hammer
-klavír Rolf · J'unghanns, ktorý patr-i\ 
k medzinárodne uznávaným špecialis
tom nä inter)m~táclÚ 'starej hudby. 

e Milánska La Scala otvorí novú se
zónu 1993-94 tradične 7. decembra. Na
miesto pôvodne ohlásenej opery G. Ver
diho Maškarný bál pripravuje sa však 
Spontiniho opera La Vestále. ~tuduje 
ju Riccardo Muti. Toto dielo bolo po
sledne na repertoári La Scaly v roku 
1955 s Máriou Callasovou v titulnej úlo
he. 
'e Král'ovská opera v Stockholme 

pripravuje na december 1994 svetovú 
. eremiéru opery Lolita od Rodiona 
Sčedrina, ku ktorej libreto napísal Vla
dimír Nabokov. Premiéru bude dirigo
vať Mstislav Rostropovič, réžiu bude 
maf Ann-Margret Peterson. 

e Známy jazzový klavirista a sklada
tel' Roy Budd zomrel 8. augusta t. r. 
v londýnskej nemocnici vo veku 46 ro
kov. Roy Budd napísal hudbu k vyše 50 
filmom. 

e Slávni operní tenoristi Placido 
Domingo, José Carreras a Luciano Pa
varotti chcú pri pn1ežitosti Majstrov
stiev sveta vo futbale v roku 1994 v USA 
uskutočniť spoločný koncert. Spoločne 
vystúpili už na futbaJovýcch majstrov
stvách sveta v Ríme 1990. 

e Dňa 28. 6. t. r. vo veku 79 rokov 
zomrel v Ríme slávny taliansky basista 
bulharského pôvodu Boris Christoff. 
V roku 1941 sa usadil v Ríme, pôsobil na 
mnohých svetových operných scénach,' 
no najmä v rímskej a milánskej La Sca
le. V päťdesiatych rokoch získal svetové 
úspechy v basových partiách talianske
ho a ruského repertoáru, no hlavne ako 
Boris Godunov. Bol považovaný za ná
stupcu ~aljapina a jeho interpretácia 
bola často dávaná za vzor. 

MozartoYa fúga kompletne? 
Unlvenlta v Tfiblnaene získala do

star neznúay Mozartov rukopis. Ide 
o prvú &st skladby, z ktorej dotenz bol 
znúay iba úver. Odbonúel predpokla
~ú, le spojenfm oboch &stf skomple
tizuje sa skladba z roku 1781: ide o traa-

ment klavírnej fúgy Es dur, ktorú Mo
zart napísal podfa Bachovho vzoru. 
Správu o tomto objave priniesol rakús
ky denník Die Presse. 

Podfa zahr. tlače -m.i-
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Člen európskej asociácie festivalov (AEF) SLOVKONCERT f& ~" 
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mavný usporiadateľ SLOVKONCERT ~ slovenská umelecká agentúra 

Piatok - l. 10. 

17 .OO - Z rkadlová sie a1 Primaciálneho paláca 
SLÁ YNOSTNÉ OTVORENIE BHS '93 
Trio: Dana Rusó, klavír 

A lexander Jablokov, husle 
Ján Slávik . violončelo 
J . Kresánek , F . Mende lssohn-Ba rt holdy 

20.00 - Dó m sv. Ma rtina 
OTY ÁRACf KONCERT BHS '93 
v rámci euró pskych kated rálnych koncertov 
LA CHAPE LLE RQYALE (Franc.) 
ENSEMBLE MUSIQUE OBLIQUE 
(Franc.) 
Dirigent : Phi li ppe' Her rcweghe 
l. Stravinskij : 0]11ša pre zbor a dychové ná

stroje 
A . Bruckner: Omša č . 2 e mo l 

Sobota - 2. IO. 

19.00 - 0peraSND 
O PERA ND PRA HA (CR) 
B. Smetana: Predaná nevesta 
Dirigent : Bo humi l G regor (CR) 
Réžia a choreografia: Pavel Šmo k (CR) 

19.30 - Koncertná sieií SF 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
Dirigent: Já n Latham-Kô nig (VB) 
Sólisti : Paul Badura-Skoda. kl avír (Rak .) 

Magdalé na Hajó ssyová. soprán 
W . A . Mozart : Do n Giovan ni . predohra. KV 

527 
W. A . Mozart : Klavír~y koncert A dur č. 23. 

KY488 
G . Mahle r: Symfó nia č. 4 G dur pre soprán 

a orcheste r 

Nedeľa - 3. IO. 

10.30 - Zrkadlová sici\ Primaciálneho paláca 
CARMINA QUARTETT (Švajč.) 
Matthias Ende rle. l . husle 
Susanne Frank . 2. husle 
We ndy Champney. vio la 
Stephen Goernc r . vio lonče lo 
P . We ttste in . F . Schubert. C. Debussy 

16.(Xl - Vcfký eva njelický kostol 
ORGA OYÝ R ECITÁL 
J án Vladimír Michalko 
M . Rege r. J . L. Bell a. F. Liszt. J. Rcu bkc 

19 .00 - Slovenské národné di vadlo 
O PE RA ND PRAHA (CR) 
B . Smc tana: Predaná ne vesta 
Di rigen t: Bohumil Gregor (l:R ) 
Réžia a choreografia : Pavel Šmo k (l:R) 

19 .30 - Koncertná sic ai SF 
CAPPELLA ISTROPOLITA NA 
Spevácky zbor mesta Bratislavy 
Dirigent : Rolf Beck (SRN) . 
Zbormajste r: Ladislav Hol á~ck 
Só listi : Jonathan Rccs. h usle (VB) 

Denisa Šlepkovská . alt 
Lívia Ághovä. soprán 
Jo zef Kundlák . te nor 
Vladimír Kubovčík . has 

J . S. Bach: Suita č. 3 D du r 
J. S . Bach: Koncert pre hu~le a o rch . a mol. 

BWV 1041 
J. S. Bach: Mag nificat D d ~ar . BWV 243 

Pondelok - 4. 10·. 

19.30 - Koncc rtnä sicl1 SF 
STUTTGARTER KO MM E RORC H ESTER 
(SRN) 
Dirigent - G il bert Varga '(SRN) 
Sólisti : Angélc Dcbeau . husle (Kan .) 

Mariän Lap~anský. klavír · 
W. A . Mozart : Divert imento č . 17 D dur . KV 

334 
J. H aydn : Koncert pre husle . klavír a oreh . 

F dur. H . IR.6 
l. Stravinskij : Conce rto in Rc 

Utorok- S. IO. 

17 .(Xl - Moyzcsova s ic a) SF 
MUSICA AETER NA 
Umelecký vedúci - Pete r Zaj íčck 
Sólisti : Pascal Dubrcnil. čembalo (Franc.) 
C. Ph . E. Bach 
II.J.30 - Koncertná sic a) SF 
ENSEMBLE A R C H I D E LLA SCALA 
(Tal. ) 
Sólisti : Katia Ricciare lli . soprán (Ta l.) 

Pie ro Toso . husle (Tal. ) 
P. A . Locatcll i. G . F. Händcl. A. Viva ldi. 

G . T artin i 

Streda - 6. IO. 

19.00 - Opera SND 
BALET ND PRAHA (CR) 
Th. Mann/R. Wagner 
Malý pá n Fiedemann 
.A . Hitchcock/G. Gershwin , Beatles, E. Pres-

ley Psycho . 
Réžia : Jozef Bednárik. a. h . 
Cho reografia: Libor Vaculík . a. h . 

19.30- Ko ncertné štúdio SRo 
SYMFON ICKÝ ORCHESTE R SLOVEN
SKÉHO ROZHLASU 
Spevácky zbor Ccského rozhlasu (CR) 
Detský a mlädežnícky zbor SR 
Dirigent: Nick Strimplc (USA) 
Zbormajstri : Lubo mír Mátl (CR) 

Jana Rychlá 
Sólisti : Angela Brownridge. klavír (VB) 

Jitka Zcrha uovä. mczzosoprän (l:R) 
Ľudovít Ludha . te no r 
Jän Ga lia. bas 

P. l. Cajkovskij : Marche slavc . op. 3 1 
S . Rachma ninov: 2. ko ncert pre klavír a orch . 

c mol. op. 18 
A . Parsch: Vítanie jari . kant ;íta pre sóla . det

ský a miešaný zbor a symfo nický o rchester 
(prcm.) 

Stvrtok - 7. IO. 

l 9.(Xl - OPERA SND 
C. Monteverdi : Korunovácia Poppcy 
Dirigent : Dušan Štefáne k 
Réžia: Milan Sládek . a . h . 

19.30 - Ko nce rtná sie ií SF 
JAZZOVÝ KONCE RT 
C har lie Mariano . altsaxofó n (USA) 
Etta Cameron. vokál (USA) 
Jeff Gardner. klavír {USA) 
Wayne Darling. kontrabas (USA) 
Jozef Dodo Šošoka . bicie (SR) 

Piatok - 8. IO. 

l 7 .OO - Moyzesova sic a'l SF 
VOKÁLNY REC ITÁL 
Pe r Yollestad . barytó n (Nórsko) 
Sigmund Hjclset. k lavír ( Nórsko) 
F. Schube rt. R. Schumann. E . H . Gricg. M . 
Rave l. E. H . Gricg. S. Barhe r . T . Ragnstrôm 

19.1Xl - OPERA SND 
P. l. l:a jkovskij : Eugen O negin 
Dirige nt : Jonas A lexa 
Réžia : Pavol Smolík 

19.30 - Koncertná sicií SF 
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCH EST E R 
Dirigent : Bo hdan Warchal 
Sôlb ta: Jozef Podhoran~k ý. vio lončelo 

L. Burlas: Planctus 
V . Kubička : Jcsc nn ;í hudba 
L. Boccherini : Koncert pre violončelo a orch . 

B d ur 
P. l. l:ajkovskij : Scren;ída pre s l <ič . orch . 

C dur. op. ~8 

Sobota - 9. IO. 

10.30 - D vora na VŠMU 
KONCE RT Z TVORBY MLADÝCH 
SKLADATEĽOV 
Účinkuj ú : Marek Min;írik . ha~ov;í gitara 

Marek Piaček . flauta 
Kristian Scidmann . klavír 
Mikuláš Škuta. kla vír 

M. l:orcj . M . Piaček . K. Scidmann 

l 7 .IX l - Z rkadlová ~ ie ň Pri maci{alncho pa l ú ca 
MLADI BRATISLAVSK! SÓLI STI 
Dirigent: Ondrej šaray 
Sól i~ti : Peter Yrhinčík . viola 

Jana Pastorkov<'a. ~oprún 
Ida Kiri lovú. alt 
Vratislav Budzák. lesný mh 

P . llinde mith . P. Malovcc. E. Krúk . E . H . 
G ricg 

19.00 - Opera SND 
BA LET SN D 
l. St ra vinskij : Svadba - o bnovenú premiéra 
C horeografia a réžia : Pavel Šmok (l:R) 
M. P. Musorgskij : Ohr<ízky z výstavy- pre-

mié ra ' 
Choreografia a réžia: Dina Laschan (Rak .) 

IY.30 - Moyzesova sica! SF 
ENSEMBLE C LEM ENT J ANEQU IN 
(Franc .) 
Sólisti : Do minique Visse . ko nt ratenor 

Bruno Bote rf. tenor 
Paul de Los Cobo~. tenor 

Francois Fauché. barytó n 
Marc Busnel. bas 
Eric Belloeg. lutna 

C. Jancquin. J . Dcspres. J . De Lafont. G. 
Coste ley. N. lc Petit. J . P . Paladin . C. Jane
quin . C. Lejeune . A de Bertrand . R. de Las
sus 

Nedel'a- IO. IO. 

1().30 - !.rkadlová sieň Primaci;ílncho pa láca 
HUSĽOVÝ RECITÁL 
Peter Michalica. husle 
Tomáš Gaäl. klavír 
D . Milhaud: 2. sonáta 
E . Satie: Choses vues á droitc c t ú qauchc 
F. Lehár: Koncertino pre hus le a klavír 
G. Doni zetti : Sonáta F dur 
E . Suchoň: Fantázia pre husle a klavír 

16.1Xl - Veľký evanje lický kostol 
ORGANOVÝ REC ITÁL 
Philippe Lcfebvre (Franc.) 
O. Mcssiacn: Apparition de ľeglise Eternellc 
C. Franck : C ho rál č. 2 h mol 
M. Dupré: Resurrection 
M . Duruľlé: Prelúdium a fúga na· me no 

A .L.A . I. N. 
O. Mcssiaen: Transports de joie 
P. Lcfehvrc: lmprovisation 

19.1XI - Dom kultúry Dúbravka 
TORZO DANCE COMPANY - tanečná sku-

pina VŠMU 
Slová z úst anjelov 
Na kameni kameň 
Sme Picro ti viery'> 

19 .30 - Koncertná sieai SF 
SYMFONIC KÝ ORCHESTER FOK PRA H A 
Di rige nt : Tadcusz St rugala (Poľsko) 

Sôl i~ta: Ma rián Pivka . klavír 
S . Prokofiev: Romeo a Júlia . op . Mc {balc t

n;í su tia č. 2) 
F. Chopin : Koncert pre klavír a orch . č. 2 

f mol. op. 2 1 
M. Ravcl : Bolero. symf. búsca1 

MEDZINÁRODNÁ T RIB ÚNA 
MLADÝCH I NTERPRETOV 

Pondelok- ll. IO. 

17.00 - Moyzcsova sica) SF 
Krzy~toť Pe lech . gitara (PI) 
M . G iulian i. F. Tarrcga. A. Piauolla. J . Mo
re i 

Dychové kvinte to Akadémia (MR) 
Zolt;ín Moln<ir. trubka 
L'tszlo Ga<íl. lesný roh 
A ndnb Fcjér. klarine t 
G;íhor Adamik . lU ba 
W. A . Mozart. T . A lhi no ni . J . S. Bach . C . 
Dcbu~~y . F. u~zt. G . Gcr~hwin . F . Waller . 
B . Taylor 

II.J .30 - Ko ncertn ú sie r'l SF 
ŠTÁTNA FILHARMÓN IA KOŠICE 
Dirigen t: Viktor Fcdotov (Rusko) 
Sólbti : Radek Bahodk . lc~ný rok (l:R) 

Dmi trij Ko~mačev . klavír {Rw.ko) 
R. Strau~s : Konce rt pre lc~n ý roh a orchester 

č. l E~ dur. o p . l l 
P. l. l:ajkov~kij : Koncert pre k lavír a orch. 

č . l b mol. op. 23 
P. l. l:ajkov~ki j: Symfó nia č . 5 e mol. op. 64. 

Utorok - 12. IO. 

17 .OO - Moyzcsova ~ ieň SF 
Saťr i - Duo. marianna. vi brafón (Dánsko) 
Uťťe Savery. Morten Friis 
J . S. Bach . P . Norgard. M . Miki 

Pe ter Pažický- Aleš Solúri k. klavírne duo 
S. Rachmaninov. M. Ravcl. V . Lutoslawski 

19.00 - O PE RA SN D 
G . Donizctti : Don Pasquale 
Dirigent : J an Z bavitcl 
Réžia: Miroslav Fische r 

19.30 - Koncertná s ieň SF 
F ILHARMÓNIA B . MA RTINU Z LI N 
Spevácky zbor Cantus 
D irige nt : Zdeňek Bíle k 
Zbormajsterka: Blanka Juhaňäkovú 
Sólisti : Diana Do herty-Oq uey. hoboj (Švaj.) 

Nataša Korsakova. h usle (Rusko) 
Katarína Kmeťová. soprán 
Mária Fogašová. alt 
Já n Babjak . te nor 
Gustáv Beláček . bas 

B. Mart inú: Koncert pre hoboj a orch. 

F . Mende lssohn-Ba rtholdy: Husľový koncert 
c mol. o p . 64 

M. H aydn : Omša sv . Cyrila a Metoda 

Streda - 13. IO. 

19.1Xl - SND 
BALET SND 
Ľudia a čas 
Medzinúrod ný večer moderných choreografií 
Dcsai tancov v bielom (hudobná ko láž) 
Kva rte to pre j edné ho 
Mag nifica t 

· Les Mutants 

19 .30 - Koncertné štúdio S Ro 
SYMFONIC KÝ ORCHESTER SLOVE -
S KÉHO ROZ HLASU 
Slovenský komorný zbor SĽUK-u 
D irigent : Róbert Stankov~ký 
Zbormajster: Pavol Proch;ízka 
Só li ~ ti : E lis~a Lee Ko kkoncn . hu~le (Mon .) 

Sigurd Slattcbrekk . k lavír (Nórsko) 
Eva Jc nisovú. sopr;ín 
Jozef Ku ndlák . te nor 
Dalibor Je nis. has 

H . Yieuxtcmps: Konce rt pre husle a orch . č. 4 
d mo l. op. 31 

E . H . Gricg: Ko ncert pre klavír a o rch. a mol. 
o p . 16 

Ch. Gou nod: Omša w . Cec íl ie pre ~ôla. zbor 
a orchester 

Stvrtok - 14. IO. 

IY.IXl - OPERA SN D 
G . Donizctti : Lucia di Lammcrmoor 
D irige nt : Jo nas Alexa 
R~ž~a : .J~I ius Gyerme k 

19 .30 - Koncertmi s ieň SF 
W IENER AKADEM IE (Rak.) 
Singvcrcin de r Gese llschaft der Musikfrcun-

dc in Wie n (Rak . ) 
Dirige nt : Martin Hasclbôck (Rak. ) 
Zhormajster: Jo hannes Prinz (Rak .) 
Sóli~t i : Magdalé na Hajós~yovú . ~oprún 

Hana Štolfovú-Bandovú . alt 
Helmut Wildha ber . te nor (Rak . ) 
Pe ter Mikuláš. ba~ 

W. A . Mozart: Scrcn;ída D d ur pre 2 malé 
orchestre .. Scrcnata notturna··. KW 239 

J . H aydn : Symfónia G dur . Hoh. I/Y4 G dur . 
.. S úderom tympánov" 

J . : H umme l: Ydk<i omša Es dur. op. XO 

Piatok - IS. IO. 

17 .(Xl- Z rkadlov;í sie ai Primaci;í lncho pal;íca 
BRATISLAVSKÉ OKTETO 
Umelecký vedúci : Jozef ll lé~ 
J. N. Hummel: Part i ta 
W. A . Mozart : Variácie na témy z opier Figa

rova svadba . Don G iova nni a l:arovn<i 
flau ta 

19 .1Xl - OPERA SN D 
G . Verdi : O tello (premié ra) 
Di rigent : Jo nas Alexa 
R éžia : Miroslav Fischer 

20 .00 - Ko ncertnú sieň SF 
ZÁ VEREl:NÝ KONCE RT BHS 'Y3 
SLOVENSKÁ FILH ARMÓN IA 
Dirige nt : Ondrej Lcmí rd 
Sólista : Rafael Oleg. husle (Franc. ) 
A. DvoŤák : Karneval. predoh ra . op. 92 
P. l. l:ajkovskij: Ko ncert pre husie a orch. 

D dur . op. 35 
E . Suchoň : Metamorfózy. symf. suita pre 

veľk ý orchester 

Z mena programu a účinkujúc ich vyhrade ná! 
Predpredaj vstupe niek na podujatie BHS 
v kom:crtných sieňach sa uskutoční v poklad
ni Slovkonce rtu . Michalskú 19 . 8 15 36 Brati
slava od H. 9 . 1993. 
Pokladničné hodiny: 
od 13.1Xl h do 17 .1Xl h . te l. č. 33 45 58 
Objednávky vstupe niek p rijíma Sckrc tariä t 
B HS. Michalská JO . 8 15 36 Bratislava. te l. 
33 03 78. 33 45 46. fax 33 20 2Y 
Predpredaj vstupe niek na o pe rné a bale tné 
predstave nia je v pok ladni SND. l,<.o me nské
ho nám. 
Pokladničné hodiny: 
od 12.(Xl h d o 18.(Xl h 
Hromadné objednávky vybavuje obchodno 
-propagačné oddelenie . Gorké ho 4 . 8 15 86 
Bratislava . tel./fax 33 38 90 

' 


