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-KAUZA 
ROZHLAS 

Žijeme naozaú ru~nú dobu.. Novinári sa ne
musia nudiť, veď jedna aféra strieda druhú, po 
jednej kauze nasleduje druhá atď. Sotva utích
li koaličné ~ - ory, začína sa ryostrovať sociálne 
napätie a už tu máme kauzu novú -Slovenský 
rozhiiiS- Ide o jeho osudo,·é hodiny a minúty. 
Doteraz i ~lo v~lko zdanlh·o ako po masle, ba 
dokonca sme zaznamenali určitú pýchu nad 
rozhlasovou publiclstickou pohotovosťou a za
ujímavosťou či nestrannosť ou. A zrazu ná~ roz
hlas nemá z čoho žiť. A je tu ·kauza: 20-tym 
septembrom úd~ ne končí doč<"nc (d ak je to 
krásne magické slovko?) na tri mesiace \')'Siela
nie okruhu Slonnsko 2. Dôvod? Treba u~etril" 
peniaze, ktoré vláda rozhlasu v rámci dotačnej 
politiky neposkytla. Av~ak ... a lu je len háčik, 
okolo ktorého už čítame nové dementi, vysvet
lenia ministra nnancií a hľadanie vinníka. 
"Pochopiteľne" na vlne môže, alebo musí, byt' 
jedine riaditer rozhlasu. Kto iný ... ? Nič nové 
pod slnkom. Pán minister Tóth sa v~ak v Rá
diožurnáli V)jadril, že on je ochotný V)jsť 
v ústrety na pol ce~ty a lo isté očakáva od roz
hlasu. Teda podmienka. Ale aká. to nevieme 
11 radi by sme, ako riadni koncesionári, koneč
ne už presne vedeli o čo Ide. 

Podstata tejto kauzy, respektíve jej naplne
nie do posledného písmena a bodky, môže mať 
však nedozierne následky. Predov~etkým neve
rím žiadnej dočasnosti. Z dočasnosti sa po
stupne stáva systém, trvalý stav a napokon 
zryklosť. U mlčaním S 2, teda umeleckého pro
gramu (hoci s mizerným poslucháčsk)m dosa
hom) sa stane návyk a možno veľa rudí si od
dýchne, že konečne Ich nebude rozhlas otra,·o
vať kultúrou a umením. floršiu "perspekth·
nosť" môže mať eventuálne zru~enie umelec
kých telies, n~mii symfonického orchestra, 
kde ~ dočasnosť môže mať pre slovenskú hu
dobnú kultúru priam katastrofálne dôsledky ... 
Treba povedať, že takmer vo v~tkých V)'Spelých 
a kultúrnych ~inách je rozhlas n~dôležitej
ším producentom práve hudby. Nielen z dôvo
dov dotácie programového rysielanht vlastnými 
nahrávkami, ale n~mii spätnou viizbou pre do
máce IYorivé, interpretačné a publicistické zá
zemie. Je určujúcim stimulom úrome celej na
~j hudobnej kultúry. 

Už nie raz sme sa presvedčili, že sila argu
mentov sa zry~uje potenciálom politickej moci. 
A tak zrejme pravdu bude mať niekto Iný a nie 
riaditeľ rozhlasu. Bolo mi však stra~ne pr(jem
né a milé - a vlastne preto pí~em tieto riad
ky - dočítať sa, že k navrhnutej abdikácii 
Dr. Vladimíra Stefka sa rozhlasová rada posla
vila tak jednoznačne konštrukllme, že sa stáva 
vzorom pre v~tkých. Konečne záujmy celku 
prevýšili nad úzko osobnými a partikulárnymi 
záujmami. Pravda, dá sa diskutovať, čl ekono
mické opatrenia nad "dočasným" 1.astavením 
umeleckého programu budú východiskom zo 
slepej uličky, veď l pri eelkovom pozitímom 
pohľade na rozhlas, vo ryslelaní je ešte dosť va
ty a rezerv. Avšak momentálne dôležité bude to, 
čo z programu S 2 prejde na ostatné vysielacie 
okruhy. Tu očakávame múdrost' vedenia roz
hlasu. 

Načatú kauzu však Iste rozhlas sám vo svojej 
kompetencii už neryrlešl. Džbán pretiekól, 
mlieko sa rozlialo ... Parlament zákonne speča
til osud rozhlasu, a lak jedine vláda musí zau
jať k tomuto problému jasné stanovisko. Mí
tingy a názory verejnosti už nič nevyridla (viď 
situáciu v zdravolníciYe). Tie boli zaujíma,·é 
Iba v novembri '89. 
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Talianska sopranistka Daniela Longhi bola 
hviezdnou Traviatou veronskej Areny 

ozvláštnilo inscenačný zámer. O to pompéz
neji le, vari až na hranici vkusu, vystaval veľ
konočnú procesiu v Sedliackej cti. Výtvarný 
návrh Giova nni Agostinucciho so spoločným 
pôdorysom pre obe ope,.Y, nepriniesol mimo
riadny efekt, tentokrát vbk už nechýbali 
živé kone. Charaktery postáv a kreslenie si
tuácií záviselo od osobnostného vkladu pro
tagonistov. 

Podstatne priaznivej§{ dojem než scéno
grafia a réžia zanechali hudobné na§tudova
nla titulov. G ustavovi Kuhnovi v Traviate pa
trí ku cti, že otvoril obe cabaletty, tenorovú 
i oveľa menej známu barytónovú, a udržal ' 
celý večer v kultivovanom, §týlovo čistom du
chu. Pokial' u nás považ"'eme mladodrama
tlckú Vlolettu dlv nie za obsadenie mimo od· 
boru, vo svete je opak pravidlom. Talianska 
sopranistka Danie la Longhi spfňa vokálne 
i herecky predstavu hrdej a citlivej dámy 
s kaméliami, má esprit, nehu lyriky i váieň 
drámy. Nebyť zopár menej istých vý~k, po
važoval by som jej kreáciu za bezchybnú. Pri
mijmen~m o triedu nWie patrí tenorista 
C laudio di Segni (Aifredo), technicky síce 
bezp«ný, no bez noblesy materiálu a fráz. 
Talentovaný barytonista Giancarlo Pa quetto 
bol kultivovaným a perspektímym Germon· 
tom. 

a na charakterokresbu bohatú réžiu Hennin
ga Brockhausa navrhol český výtvarn ík J osef 
Svoboda kulisy, ktoré zúžitkovali extrémnu 
dlžku pódia a pritom architektonicky komu
nikovali s prostredím. Pohyblivé scénické 
prvky - akési menile javiská, späté s jednot· 
Uvýml postavami - sa pri meniacich situá
ciách stretáv~ú a navzlijom prelfnl\lú, tak 
ako sa križ"' ú osudy hrdinov. Kto prijal túto 
nezvyklú metaforu, pochopil i druhý plán 
koncepcie, kto čítal priamočiaro, uspokojila 
ho estetická i funkčná hodnota scény. 

Za"'ímavosťou hudobného naitudovania 
bola volba verzie Rigoletta. Dirigent G ustav 
Kuhn prijal pôvodnú skladateľovu podobu 
(roku 1983 ju s polemlckým ohlasom uviedol 
vo Viedni R. Muti), kde chýbl\lú vietky tra· 

· dfclou vžité virtuózne kadencie a nepísané 
výiky. Iste, strá~ú sa efektné momenty, na 
ktoré divák vždy čaká, zvolená cesta je vbk 
plne legitímna, pretože reipekt"'e pôvodný 
zámer autora. Pod Kuhnovou precíznou a ln
§plratímou taktovkou pribudla sólistom 
úloha prehlblť emocionálnu a dramatickú 
stránku výpovede, dať frúam obsah, dyna
mike zmysluplnosť. 

Obsadenie v Macerate bolo vskutku luxus
né. Re nato Bruson je rite stále jedným zn* 
lep§fch Rlgolettov dneika, je vel'kou osob-

Talianske operné festivaly 

PA VEl-- UNGER 
Na úvod, dovoľte, trocha štatistiky. V letnej sezóne 1993 slávila Arena dl Verona svoje osem

desiatiny. Opera sa v útrobách impo:t.antného amfttdtra usadila roku 1913 a s výnimkou 
dvocb svetových lojen, počas 71 ročnikov, odohralo sa tu 57 operných titulov. Propam vyle 
1500 večerov tvorila nl\lčastejšie Verdiho Alda, ktorou sa operM dejiny Aleny zaäll písaC 
a k jej historickej javiskovej ,·erzil sa s pl,tou V111e1Qú l teraz. Po Alde, poltom tn'edeni nas• 
d"'e 817etova Carmen a Pueclnlho Tunndot, n~menej frekventovanou bola Flotowova Ma~ 
ta, Wagnerova Valkýra ll Donizettiho Nápoj lásky. 

V histórii veronského festivalu sa na pódiu vystriedala vlalna n~slávnejšída umelcov 
nášho storočia. Od Giny Clgne, Marie Canlalle, Totl dal Monte, Marie Callut Renaty Tebal
dl po Chlaru, Caballé čl Gasdlu; od Aurellana Pertlleho, Glaeoma Lauri-VolplJao. ..._..... ... 
GI&Jiho, Tita Schlpu, cez del Monaea, dl Stefana a ConiUito po dndné lmezdae trlo Pava
rotti-Domlnao-Carreras. 7A slovenských sólistov v ltyroelt sezónaell vystúpil vo Verone Peter 
lhors~ a raz, v rámci koncertu víťazov súCažf, Jú GaUa. 

Z tohtoročnej programovej ponuky som 
nav§tfvil dve produkcie: Mascagni ho Sedliac

_ku česť s Leoncavallovými Komediantmi 
a Ve rdiho T raviatu. Hoci sa pod nimi podpí
sali tvorcovia zvučných mien, spoločným 
znakom oboch bola problematlckej§la režij
ná a výtvarná stránka. Nazdávam sa, že nie
ktorým inscenátorom prináb ťažkosti zvlád
nutie 70x30-metrovej javiskovej plochy bez 
toho, aby samoúčelne nepredvádzall obvyklé 
rekvizity a kliiéovito nepostupovali s masa
mi italistov. Možno to bola náhoda, ale pre
l'udnené javiská v oboch prípadoch Iba zri ed· 
ka harmonizovali s dejom, skôr pôsobili na 
vonluij§í efekt. Režisér a výtvarn ík Luciano 
Damiani sa v Traviate po dekoratímom, na 
terasovitom pódiu rozohratom prvom pleso
vom obráze, postupne uspokojil s poplsnos
ťou, premávl\lúclml, nalme kašírovanými 
konskými záprahmi a zahusťovaním priesto
ru komparzom. Ťažko čitateľné finále, so 
scénou plnou akýchsi stanov, úplne stratilo 
Intimitu i atmosféru. 

V produkcii verlstlc~ch dvojičiek prekva
pilo, že režisér Gabrie le Lavia sl nedal veľa 
námahy s diferencovaním zborových scén. 
VyLneli s priam koncertnou statickosťou 
a ani zakomponovanie dets~ch aktérov ne-

Sedliacku česť a Komediantov naitudoval 
Yuri Ahronovitch s vel'kým citom pre verls
tický náboj partitúr, toleranciou pre vokálne 
výpovede, ale l precíznosťou detailov. Gio
vanna Casolla ako dramaticky lntenzíma, 
tmavo sfarbená Santuzza, za"'ala účinnou 
kresbou a vyromanosťou sopránu vo viet
kých polohách. Lando Barto lin i (ľurlddu, 
Canlo) spieval objemným, kovovým hlasom 
so strh"'úcimi výikaml a vel'kým výrazovým 
nasadením. Po aplauze za hlamú áriu sl obe
censtvo tribún hlasito- ako to u Talianov bý
va zvykom - vymieňalo názory, či bude "bis", 
alebo nie. Napokon nebolo. Tretí veľký vý
kon podal Bruno Pola (Aifio, Tonlo) detailne 
vypracovanými postavami a bnvúmym pro
lógom. Obísť nemožno ani plnozvučnú Re
natu Daltin (Nedda) a plastického Angela 
Vecciu (Silvio). Vel'kolepý výkon, podobne 
ako v Traviate, podal zbor Areny dl Verona. 

Letná operná sezóna v Macerate mala vo 
svojom 29. ročniku na programe tri tituly: 
v A rene Sfer isterio Verdiho R igoletta a Do
nizett iho Luciu d i Lammermoor, v Teatro 
Lauro Rossi Mozartovu Figarovu svadbu. In
scenácia jednej z nl\lpopulámejiích Verdiho 
opier priniesla viacero hudobných l javisko
vých za"'fmavostf. Pre detailne premysl~nú 

nosťou a umelcom s príkladnou kultúrou 
bel canta. Mladá prlmadonna Giusy Devinu 
stvárň"'e Glldu v súlade s jej nesmieme tma
vou farbou hlasu nie ako nalmú subretku, 
ale mladé dievča, schopné veľkej obety z lás
ky. Jej frázy, obsažný tón a dramatická nalie
havosť prejavu posúvl\lú charakter partu, 
plne v intenciách skladateľa, až k veľkým 
verdlovským hrdinkám typu Vloletty čl Leo
nory. Ma rcello Giordani s pr(jemným, kovo- · 
vo znejúcim tenorom bol výborným typom 
ľahkovážneho Vojvodu. Druhá kapitola let
ného operného putovania sa viaže k rossi
nlovskému Pesaru. O tom vbk až nabudúce. 

Renato Bruson ako jeden z najlepifch súčas
ných predstavitel'ov Rigoletta spolu s vynika· 
júcou Glusy Devinu v 'role Glldy na festivale 
v Macerate Snímky archív autora 
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Bez koncepcie 
s 

November l '.IH '.l priniesol viaceré zásadné zmeny 
l du koncertného života na Slovensku . Nastali pohy
by v persuná lnych stavoch kultúrnych zariadení , ná· 
tlakový schatinant ný model prinútil zmenif profil 
viacerých stúnko1• kultúry na komerčné. Zbavif sa 
v~ctkélw. ču neprináša pre Inštitúciu timmt ný efekt 
- tátu tilozotia wamcnala reštriktívne opatrenia 
smerom k záujmovým združeniam Kruhov priatcl"ov 
hudby. Tam, kde nemali dosf zanietených predstavi· 
tcl"ov, sa rovnako ako zdrutenia Hudobnej mládeže 
.. zosypali". Problematike Kruhov priatel'ov bud by 
tmlo venované celoslovenské stretnutie 7jÍstupcov 
KPH a ich zriaďovatel"ov , ktorí usporiadala 4. j úna 
t. r. v Žiline Slovenská umelecká agentúra Slovkon
cert a Sekretariát KI'H či SPH. 

Ho>titclia volili tentokrát pracovný riÍz stretnutia. 
hc?. koncertu. Dohrý ohchodník hy nevynechal prí
lcžil!»i propagácie wojich výrohkov. Slovkoncert 
v~uk zvolil túto ce> tu a hoci jeho prc<.lstavitclia ve fa 
hovorili o m<trHlžmcnte v koncertnom živote . ' arni 
zlyhali. Z<ístupcovia KPH z Ko~íc a"Bar<.lcjova •i to 
v predtuche vynahra<.lili ,l•ča,iou na z[lvcrcčnom 

koncerte Košickej hu<.lobncj jari. 
Pohľad do auditória hol 'mutnej~í než pred ro

kom - opli i menej zástupcov. další rozpa<.! mic"
nych KPH . Hoci vc<.lenic Slovkoncertu začiatkom 
roka a v múji podniklo cesty do jednotlivých vytypo
vaných miest na Slove nsku za účelom spoznania re
álneho ' tavu K Pi l a koncertného života. mali tieto 
ich mi,ic ziovažný handicap . Ohlásili sa zriadovatc
fom K Pil a "rctnutic M> ziostupcom KPH ich už ne· 
tl ačilo. 

Bezpn"trc<.lnc preli žilinským "rctnutím zriado
vatclia K Pil <.lo" ali núvrh 'ta nov KPH a informačný 
Ji,t 'o z:hadami činno"i 'polkov (hývalých kruhov 
priateľov hu<.lhy) . Nicktorf zriadovatclia však ne
pnkla<.lali zrejme za potrebné došlé materi:íly doru
čii prc<.l!>tavitcfom KPII . K pozmímke o je<.lno my
, crnnm rozho<.lnutí premenovai tieto z<.lružc nia na 
' P\>Iky ako úč:l\tníčka minuloročného "rctnutia 
mu,ím pripomcn(oi . ic"' n:ívrh 'ice vzal na vedo
mie. ale 'a o ''nmnehl:l\ovalo. Tento úkon nenado
budol teda pova hu 7<íviitno,ti . Kruhy priateľov huu
hy v Ku\ iciach . Sečnvciach . v Bardejove za>t<ívajú 
n;ízor. že ">zmenou 'poločcn,ké ho ~Y"ému nc ma
j(o K Pli d(lvotl n:o prezliekanie kahiotov. Sú 'i vedn
mé . že cxi,tcncia KP II nic je iha tritbairočnio. ako 
n:b chcel i 7<Í>tupcovia Slovkonce rtu prcsv icdčai aj 
v Ž.ilinc. lcho vraj len v écchúch majú KPH historic
kú tradíci u. K:o7tlý t rocha fun<.lovanejší muzikológ 
toto tvrdenie. po>tavcné na hlinených nohioch . J"ah-. 
ko vyvníti . Ko~ický a har<.lcjovský KPII sa hl:"o, i 
k tradícii st:ll·,;ocho ' polku . čo v'a k nijako nechce 
znižova i ~("luhy Slovkoncertu na obnovení činnost i 
KPH v ncprajnom obdobi. Te raz v,;ak prúvom chce
mc owtlviazai na te nto hi, torický moment a poz<.l vih
núi po,Janic a <Oktivitu Kruhov v mie>tnych pod
mienkach. 

Ah.)' h<}li rovnocCnl}fmi part ncqn i kultúrnym in
t iitúciioin. mc,bkým uratlom čl magi"r{ltu. ktoré 
ich bu<.lú hra( na vedomie ako garanta koncertné
ho život:o v <.lanom regióne - v zrny>lc dramaturgic
kom. organizačnom. metodickom. e tc. ávrh nové
ho .~tat útu SPH v~ak v na,;om výhorc vzbudil rozča
rovanie. 

Nech štu<.lujcm jazykový slovník akokoľvek. 
predložený text ncrní1 " oh".o hom slova spo lok n ič 
spo ločné. V časti o poslaní spolkov sa vylučuje mož
nosi ich vzniku pri iných . než kultúrnych za riade
niach. to znamcnú . že tam. kde ne majú kul túrne za
riadenia. aj keby ako chceli . ne môžu SPI-l založiť. 
Formulovanie poslania spolkov je poplatné poní
maniu spred novembra l \IX\1. Ustanovenie .. SPI-l 
pomúhajú zriadovatcfskej - usporiadateľskej orga
nizácii"" je v rozpore so 'polkovým životom. Po zme
ne ~poločcnsk ých po<.lmic nok KPH ostali o pustení 
ako ,i roty a holo by " ' hodilo. ke hy zanikli . teraz 
, ú s nimi le n problémy. Vy~šic spo mínaná formulá
cia prcraduje KPH zo záujmových združe ní do ob
lasti ško l!,kých krúžkov. ktoré nemôžu nič rohi(. lcn 
l<íta ť nco<.lhornú prácu svojho zriaďovateľa . 
Organizačné usporiadanie činnosti SPH sa ncpo

>unulo želateľným >mc rom. čo umožňuje dnešná si
tu:ícia. V demokratickÝch podmie nkach hy do Rady 

M"alá úvaha 

IGO RA 

PODRACKÉHO 
L. Wittgensteln napisal: "Niektoré problé

my sú Inherentne neriešiteľné." Bol to .-eľký 
logik a jeho IJIIÓma nieje výrazom nihilizmu: 
Prá.-e ňou lnšplro.-al mnohých, aby riešili 
neriešiteľné s plným .-edomfm, že tak robia. 
Nejde, samozrejme, o nijaké .-ecl typu perpe-. 
tuum mobile; a /Ú ja chcem tySioriť Iba pár 
slo.- o našej hudbe. 

N/Úprv: hudba má .-el'k.ú J'ýhod~netjhodu 
.-o s.-ojej bohatej .-nútomej relatMte. Presa
h&(}e také ja"Y a oblasti, ako naprfldad jazyk 
(ak neberieme do ú.-ahy ho.-orený, člie s ges· 
tom, výrazom tl'áre, citom Intonácie - rledy 

KPH ma li dclcgovai 'vojich zástupcov jednotlivé 
výbory K Pil a nic ich zriacfovatclia a potom si spo
medzi >cha zvolii potrebný počet zástupcov rovno
merne podľa bývalých krajov . V takto vzniknutej 
rade hy holi aj z:htupcovia Slovkoncertu. Sloven· 
skej umeleckej agentúry Cassovia . Slovenskej hu
dobnej únie. Pôsobí para<.loxnc. ak táto profesná 
umclcck:í inštitúcia je iba prizvaná na rokovanie, 
hoci je veľmi <.lôlcžité . aby sa sprísnili kritériá na 
umeleckú úroveň účinkujúcich : viacerí si z koncer
tných príležitost í urohili jednoducho .. kšeft"" (po 
' tyroch výchovných koncertoch ešte koncert večer
ný - azda sa to neo<.lráža m1 umeleckom výkone?). 
Zar:ížaj(oco pô>obf inform{lcia. že umelec za nc
o<.lvc<.lcný koncert prijme honorár a naďalej veselo 
koncertuje. Ustanovenie o právomoci riaditeľa 
Slovkoncertu mc novai členov rady je nedemokra
tické. Na moju ot{lzku za bardejovských členov 
KP H. kto tvorí radu. som odpoveď nedostala . Ale 
potichúčky prcd;,a: v rade sú ľud ia. ktorí nie sú 
členmi KPH . rc>p. v ich meste vôbec KPH nepôso
bí. Je zarážaj úce . že na celoslovenských stretnu
tiach KPH sa z(oča;,tňujú pracovníci kultúrnych za
riade ní . ktoré nemajú KPH. Má ich to snáď povzbu
d ii k činnosti ? Kol"koročný limil im toto leňošenie 
umožňuje? 

V treťom hode organizačného usporiadania sa 
uklathí výkonným org(onom rady o. i. udržiaval" sty
ky s je<.lnotlivými Sl)olka mi. ale v informačnom liste 
sa Sckrcwriát SPH toho zrieka - Se kretariát SPH 
nc m:í priame ko ntakty s miestnym SPH. Aby sa 
7e fcktívnila vz{ljomn{l informovanos(. malo by byť 

>amozrcj mosio u. ahy sa Sekretariát priamo kontak
toval' K Pil. Vziah KPH a kultúrneho s trediska tiež 
nic je <.loricšcný. Ponechanie KPH na ľubovôľu 
týchto in~titúcií je <.Inc• preko nané. Slovkoncert 
za uplynulé tri roky pri upevňovaní postavenia KPH 
- aby 'a konečne integrovali partne rské vzťahy na 
mic"ncj úrovni - zme~kal vlak. Pre<.lložený štatút. 
ktorý nehol prij<otý (na <.liskusiu sa prohlém štatútu 
predložil až po odcho<.lc šéfrc<.laktora Hi. p. Juríka 
z rokovadnia). našťa"ie ani ne;,ignal izoval nový 
t6n. Prilože né z:bady činno;,ti spolkov. dopfňaj(oce 
~tmút. pi»ohia dojmom. akoby po narýchlo spísa
nom štatúte auwrom e!>tc čosi pri!>lo na myseľ. Via
ce ré K Pil pre svojich členov nemajú od zriacfovate
ľa gara ntované zľavnené vstupné. hoci pr{lvc oni sú 
stabilnými n{lvštevníkon i koncertov. Ak s i zvMimc . 
že členovia spolku propagujú k<,mcerty vo svojom 
okolí. na vla;,tné núklady si vyd{lvajú in formačné lis
ty a konce rtné bulletiny s fun<.lovaným obsahom, 
potomu"anovcnie o povinnosti zriadovatcfa hradii 
n:íklady všetk ých aktivít KPH je fraškou. Získava
nic >ponzorských príspevkov či nadačných prfspev
kov za daného stavu . ako aj hospodárenie s členský
mi prí,pevkami. je ponechané na zriaďovateľa, kto
rý rozhod ne či ;,a použijú na čin ňo!>(KPH. alei)o sl 
nimi organizúcia <.loplní chýbajúce financie . Na
opa k. r i aditeľ kult úrneho zaria<.lcnia do;,tane tučnú 
koncoročnú odmenu aj za koncerty klasickej hudhy 
a činnt»ť KPH. Pre aktivi, tnv KPH sa financie na 
odmenu už nc n:íj<.lu. Co ut m{o rohii KP H. ktorému 
zriadovatcf ncpo>kytnc prie>tory mo >trctnutia čle
nov výboru. Ma lo hy hyť prc<.lsa samozrejmé. že 
zriacfovatcľ umožní 'vojmu 'polku. aby ' i vyčlenil 
<.lcr) v týždni na vybavovanie •vojich záležitostí. 

Clcnov výboru >i volia členovia spolku bez od
porúčania zriacfovatcfa. Osvc<.lči la sa trojročnú 
doba činnost i výboru. Prax ukazuje. že životaschop
ný výbor dokáže pracovať aj bez škatuľkovaných 
funkcií. Inštrukcia o tom. že v každom meste sa náj
de človek schopný zabezpečiť odborný výklad . je 
v rc:Uoch in {l . Toto si na Východnom Slovensku mô
žu <.lovol iť KP H v Sečovciach a v Bardejove. a pred
sa "' patričné inštitúcie pozerajú na túto aktivit u 
;, nevôľou . 

V úvode nad toh toročným stretnutím spo lkov 
KPH sa nemôžem ubr{lniť dojmu. že sú ponechané 
sami na seba. V na~ich mestách sú pritom potrební 
..muzikdircktori"". kt orf hy holi s timulujúcimi a ko
ordinuj údm i činiteľmi klasického hudobného ume
nia. K Pil túto šancu majú. Alebo už iba mali? . 

SILVIA FF.CSKOVA 

je tiež hudbou), ani neho.-orlac o matematl· 
. ke čl fyzike. Z toho -.yplýJ'a, ie jej prvotný pri· 
ho.-or (noty) už je sám osebe zložitý, Inter
pretáciou sa kompllk&(}e a mfmanim celkom 
relatMz&(}e. A tak .-šetci spoločne akosi ne
ustále máme pocit, že nám čosi uniluí, že sme 
".-edľa", že pred nami stoja neriešiteľné 
problémy. 

Kto je .-iičši skladateľ: A. Moyzes, E. Su
choň čl J. Cikker? Odpo.-edi je na tri skupiny 
a ešte .-eľa ďalšieh, čo by prefero.-alllné sl~ 
.-enské mená. A kto je lepši dirigent- Ľ. RJV· 
ter, L. Slo.-~ alebo O. Lenárd? Výsledok an
kety ten Istý. Kto je dokonalejši Jdarirlsta: 
P. Toperczer, M. Lapšanský, čl l. Čemecluí? 
Tu ui by spor zákonite prerástol do "bitky", 
lebo klariristo.- máme požehnane. Načo sa 
má zamerať .-eda, aluí má byť luitib, čo n/Ú· 
riac .-hudobnom žl.-ote potreb&(}eme; otázky 
na otázky. 

Ale skúsme tak trochu protirečiť Wittgen-

22. september 
SND Bratislava - J . Offenbach: Hoffmanno

ve poviedky ( 19.00) 
SD KMice - J. Delibes: Coppélia , balet 

( 19.00) 
23. september 
SND Bratislava - G . Donizett i: Don Pasq uale 

( 19.<Xl) 
SF Bratislava - Dni J . L. Bellu - J . L. Bella: 
Kováč Wieland. koncertné uvedenie opery 
(19.(Xl) 
SF. SFZ, d ir. O . Lenárd, sólisti: R. Hán. 
J . Ábel. M. Blah ušiaková, J . Balážková, 
D. Je nis, Ľ. Ludha, V. Kubovčík 

SD Košice - Popoluška ( Hl. OO) 
SF Košice - MOF - J . Greššák, J. Rheinber

ger. G. F. Händel, R. Wagner (19.00) 
SF. F. Gupser, o rgan. A . Bárta, organ dir. 
B. Režucha 

So B. Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova 
( 19.(XJ) 

24. september 
SND Bratislava - O. Verdi : Na bucco( 19.(Xl) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň - Dni J. L. 

Bellu - Bell a: Sláčikové kvartetá 
Moyzesovo kvarteto a i. 

SD Košice - G. Puccini : Madame Butterny 
( 19.!Xl) 

SoB. Bystrica - G. Verdi: Aroldo ( 18.30) 
25. september 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká dok
torskÍ! rozprávka ( IU Xl) 

P. l. Caj kovskij : Labutie jaze ro ( 19 .OO) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň - Dni J . L. 

Bellu - J . L. Bella: Sláči kové kvartetá 
Moyzesovo kvarteto (19.30) 

SoB. Bystrica - J . Strauss: Netopier ( 18.30) 
26. september 
SND Bratislava - K ncdožitému životnému 

jubileu E. Suchoňa ( JI.(XJ) 
27. scptCJllber 
SND Bratislava' - P. l. Čajkovskij : Eugen 
O ncgin (19.(Xl) 
NS Bratislava - l. Tolcsvay: Evanjelium o 

Márii ( 19.00) 
SD Košice - Ros.noana-Trojrohý klobúk 

( 10.00) 
SF Košice - MOF - J. S. Bach. F. Mendcls

sohn-Bartholdy 
Dóm sv. Alžbety - C. Franck, Ch. Tournenie

re; J . Lie t ha. organ (Svaj č.) (20.(Xl) 

LÚČNICA 
si získala Švédov 

Spevácky zbor Lúčnica s dirigentom Pet
rom Hradilom sa s mimoriadnym úspechom 
prezentoval na l. medziná rodnom zborovom 
festivale vo švédskom O skarshamne. A ko je
di ný reprezentant Slovenska súťažil v kategó
ri i miešaných zborov, a pri neudelení prvej 
ceny zv íťaz i l - spolu s estónskym zborom sa 
umiestn il na druhom mieste . Náš zbor bol 

\ 

stelno.-1. Nie, naše muzilulntské nedorozu· 
menia a problémy sú nimi nao7-IÚ, nie sú raz 
a narldy riešiteľné, t'idy sa budú opako.-ať. 
Dôležité je t'Šak u.-edomlť sl, i e pričlna tkrie 
priamo .- po.-ahe hudby, ako som .-yššle na
značil. Totiž, že .-Jastne .-tomto ja.-e ridenom 
celkom .-šeobecne, nejde o riešenia. Ide pni
.-e o ten " rirvar" okolo, o zdanUJ'ý chaos, 
o poly(ónlu hlaso.-, IM, lulefrsky po.-edané, 
Ide prá.-e o to, aby problémy J'ZIIiludi a tyniÍ

rall sa. To je to, čo sa rolá hudobný ii.-ot a čo 
.-o s.-ojej podstate znamená ilní hudba. Keby 
to ustalo, musel by tu byť Iný s.-et, fudla l t6-
ny. Preto prl}mlme dané a snažme sa Iba 
o jedno. Aby náš postoj bol .-plnom súhlase 
s našou prirodzenosťou, .-lastnou prá.-e iba 
tomu ktorému z nás, aby nebol zatemňon~ný 
pridanýmJ.-onJudšiml okolnosťami. Splef/Ú· 
me tak, hnúme, dlrillU.Jme, pišme, dlskut&(}
me. Čim .-Jac do toho .-Joiime,. tým menej sa 
nám - /Ú .-ďaksl sile umenia, ktorá .-erme, 
zlepš&(}e člo.-elul - budú .-šetlcy problémy ri· 
dleť také faiké. A nebude nám natoľko .-a-

~fr-1'93] 
28. september 
SND Bratislava - C. Monteverdi: Korunová

cia Poppey ( 19 .CJO) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 

Márii (19.(Xl) 
SD Košice - A . Szirmai: Magnáš Miško (19.00) 
So B. Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova 

(19.00) 
29. september 
SND Bratis.lava - Ch. Adam : Giselle (19.00) 
NS Bratislava - Státne židovské divadlo z Bu-

kurešti: Hc rshale alebo Kto sa smeje na
posledy, muzikál v jidiš ( 19.00) 

So B. Bystrica - J. Strauss: C igánsky barón, 
o rg. preds l. (ll. OO) 

30. september 
SND Bratislava - J. Off en bach: Hoffman no

ve poviedk y (19.00) 
SF Košice - Záverečný koncert MOF ( 19 .OO) 

J. S. Bach , E . Suchoň, A. Moyzes; SF, diL 
M. Eichenholz, J . Lietha, organ (Svajč . ), 
l. Sokol, o rgan 

SoB. Bystrica - G . Verdi: A roldo (18.30) 
l. október 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká dok

to rská rozprávka ( 18.00) 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca - Sláv

nostné otvorenie BHS 
J . Kresánek, F. Mende lssohn-Bartholdy; 
D . Rusó, A. Jablo kov , J. Slávik (17.(XJ) 

Dóm sv. Martina - O tvárací koncert BHS 
- La Chapelle Royale, Ensemble Musique 
Oblique (Franc.), dir. P. Herrewege (20.00) 
l. Stravinskij , A . Bruckner 

So B. Bystrica - Koncert operných árií; M. 
Babjak , S. Babjak , G . Ofsepian ( 18.30) 

2. október 
SND Bratislava - BHS - ND Praha - B. Sme

tana : Predaná nevesta ( 19.00) 
SF Bratislava - BHS - W. A . Mozart, G. 

Mahle r; P. Badura-Skoda (Rak.), M. Ha
jóssyová, di L J . Latham-Kônig (VB) 

3. október 
SND Bratislava - BHS - Opera ND Praha 

- B. Smetana: Predaná nevesta ( 19.00) 
Zrkadlová sieň Primacionálneho paláca -

- BH S - Carmina quartctt ( 10.30) 
Vel'ký ev. kostol - BHS - org. recitál (16.00) 

Ján Vladimír Michalko 
Koncertná sieň SF - BHS - Capella Is tropoli

tana. SZMB, di r. R . Beck, sólisti: J. Rees, 
husle (VB), Ó. Slepkovská, L. Ághová, 
J . Kundläk, V. Kubovčík ; J . S. Bach 

4. október 
SF Bratislava - BHS - Stuttgarter Kammer-

• o rchester (SRN) (19.30) ' 

5. október 
Moyzesova sieň SF - BHS - Musica Aeterna. 

P. Dubrenil, čembalo (Fra nc.) ( 17.00) 
Koncertná s ieň SF - BHS - E nsemble archi 

della Scala (Tal. ). Katia Ricciarelli. sopL 
(Tal.), Pie ro Tosco. husle (Tal.) (19.30) 

ŠO B. Bystrica - Koncert opern ých árií 
SKO Žilina - Husľový recitál - A. Debeau 

(Kanada) 
M. Lapšanský, klavír 

najväčším prekvapením festivalu, doslova 
očaril porotu i publi kum. - H -

dlť, že nie sú riešiteľné žiadnym deflnlti.-
nym spôsobom. 
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MUZIKOLÓGIA 

K osemdesiatke Ernesta Zavarského 
Dría 17. septembra sa dožíva 80 rokov muzikológ a o rganizá

to r hudobného života, jedna z významných osobností sloven
skej hudobnej kultúry D r. Ernest Zavarský. Je ho ľudský i od
borný profil sa fo rmoval trochu v inom prostredí, než aké utvá
ra lo základy budúcej slove nskej muziko lógie. Cieľavedomá 
túžba po poznaní a širokom rozhl'adc ho viedla k štúdiu na uni
verzitách v Mníchove, Innsbrucku a Krakowe, na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave absolvova l odbory psychológia, dejiny 
ume nia a estetika. Málokto vie, že para le lne s hudobnovedným 
vzdelaním na brnia nskej un ive rzite navštevoval na J AMU trie
du kompozície . 

Zavarský je typom bádateľa dôkladne postihujúccho skúma
nú problematiku , vedca scho pné ho prin ášať v mnohom origi
nálne postrehy a synte tické uzávery. Jedným z koordi nátorov 
jeho celoživotného záujmu bol zasvätený vzťah k slovenskej 
hudbe mi nulosti a súčasnost i . Prickopníckymi sa stali jeho 
monografie venované tvorbe Jána Levoslava Bellu , dejinám 
hudby v Kremnici, z je ho pe ra pochádza prvý súhrnný analytic
ko-hodno tiaci pohľad na skladateľské die lo gene rácie, nastu
pujúcej v medzivoj novom období i prvá monografia o diele po
prednej osobno ti tejto generácie Eugena Suchoň a. Styl izačná 
hu t nosi a pružnosť, schopná vyst ih núť aj na skrom nom priesto
rc podstatu a d<iwoľujtrca zároveň formu lovať do nosné ho celku 
objemné mno.žstvo poznatkov ctí Zavarského , auto ra maléh~ 
pro fi lu o Maurice Ravclovi i rozsiahle j monografie venovaneJ 
Johannovi Scbastianovi Bachovi. 

Počas zhromažďovania mate ri álu k bclloveskcj mo nografii 
sa Zavarský mohol stretnúť s údajmi, svedčiacimi o kontinuite 
vyspelej úrovne hudobné ho života v Kremnici . Podrobne ich 
preskúmal a historiograficky e rudovane prezentoval v rozsiah
lej štúdii " Príspevok k de jinám hudby v Kremnici od najstar
ších č i as por. 1800", kto rá vyšla najskô r v nemčine, v troch 
zborníkoch Musik des Ostc ns a v slovenskej mutäci i v zborník u 
Matice slovenskej Hudobný archív vr. 1977 a 198 1. 

Z muzikantsky fundované ho základu pristupoval Zavarský 
k analýze a hodnoteniu tvorby jednotlivých osobností sloven
skej hudobnej mode rny v publikácii Súčasná slovenská hudba, 
kto rá vyšla v r. 1947, tvorby, ktorú mohol dôklad ne spoznávať 
počas redaktorskej práce v hudobnom vysielaní bratislavského 
rozhlasu. Počas prípravy tej to knihy sa Zavarský so záujmom 
zaoberal originálnymi prvkami hudobnej reči E. Suchoňa. 
Z pôvodne dizertačnej práce na túto tém u obhájenej na brnian
skej katedre hudobne j vedy vznikla rozsiahlejšia monografia, 
publikovaná vr. 1955, kde autor ako prvý sa pokúsil o súhrnnú 
interpretáciu špecifických čŕ t národné ho štýlu slovenskej hud
by, výstižne rozvinutých v Suchoňovcj hudbe. Hoci v niekto
rých momentoch sa Zavarského výklad odlišoval od neskoršej 
sk ladateľovej monografie z pera prof. J . Kresánka , nejde o na
vzájom sa vylučujúce, ale o komplementárne pohľady na tvori
vú osobnosť, dnes už, žiaľ , nežijúceho majstra. 

C harakteristické pre osobnostný rozmer Zavarského čin
nosti bolo, že sa nikdy v jeho prácach - hoci väčšina z nich 
bola publikovaná, resp. vznika la v chú lostivom období 50. ro
kov - nestretne me s ideologickým nánosom, vedúcim k de fo r
movaným interpretáciám. Východiskom vedecké ho záujmu 
pre Zavarské ho bola seriózna a svedomitá heuristika a na bez
prostrednom muzi kantskom vzťahu k skúmanému problému 
založená súdnosť . Z týchto kvalft rezultovali naddobove plat
né, plasticky živé postre hy. Hoci sa napr. poznatková sústava 
o osobnosti a diele J . L. Bellu dostala - aj zásluhou dvoch ne
dávnych muziko logických konfe re ncií z príležitosti výroč í skla
dateľa - nesporne na vyššiu úroveň , než a kú mohol dosiahnuť 
v čase písania svojej monografie Zavarský, zostáva táto práca 
-vyšla vr. 1955 - nevyhnutným pramcnným základom a vzo
ro m syntetické ho zmocňovania sa proble mati ky pre každého, 
kto sa hodlá oboznamovať s tvorbou tejto sk l adateľskej osob
nosti. 

Kto sa začíta do spomenutých publikácií, zistí , že Zavarský 
neb_o,l typom kabinetné ho vedca , jeho poznanie rástlo v pro
stredí organizáto rskej , dramaturgickej a redaktorskej práce, 
v tesnom kontakte s praxou. Dobre poznajúc po treby našej hu
dobnej kultúry, stáva sa jej propagátorom aj v zahraničí. Pro
stredníctvom početných článkov v časopisoch , autorskou spo
luprácou pri príprave slovacikálnych hesie l do poprednej en
cyklopédie " Musik in Geschich te und Gegenwart" i čin nosťou . 
v Hudobno-in formačnom stredisku, zrod , ktorého koncom 60. 
rokov úspešne inicioval, vykonal Zavarský, č lovek odborne 
podkutý, jazykovo erudovaný a koncepčne mysliaci kus , na 
svoju dobu vskutku obdivuhodnej managcrskej práce v pro
spech videnia a začleňovania slovenske j hudby do e uró pskych 
súvislostí. Ako kritik dobre poznal i neduhy nášho života a ne
bál sa o nich otvorene hovori ť , i keď si za pravdivé postrehy 
vyslúžil tvrdý postih zo strany vtedajších oficialft. Súc za
trpknut ý z krivdy, kto rú vie intenzívne v sebe niesť le n človek 
čestný a priamy, hľadá zabudnutie v koncentrovanom záujme 
o hudbu J . S. Bacha i v ďalše j vedecke j láske, o rganológii. Plo-

Snímka: archív Hž 
dom tejto té mat ickcj i odborovej sústredenosti, viacročného 
pracovného vypätia i dokumentom múdreho a muzikantsky 
prccítcného vzťahu k Bachovi je monografia, p reložená aj do 
viacerých jazykov, kniha , ktorou Zavarský smelo a kval ifiko
vane prenikol do oblasti , tradične zvere nej nemeckej hudobnej 
vede. V úvahách o skladateľovi , v originálnych prienikoch 
k jeho jednot livým opusom i p rezentácii bachovskej tradície sa 
predstavuje zrelosi a hfbka Zavarského vedeckého po tenciálu 
azda v tej naj presvedči vejšej podobe. 

Často sa dnes priam zaklínacími formulkami l' masmédiách dol'olál'ame n idi
teľnenia Slol'enska. Túžime, aby sa tento proces realizol'al míľol'ÝJOi krokmi. Ne
málo pre to robia politici, žurnalisti, odborníci z rôznych oblastí, ale i pracovníci 
kultúry a umenia, nátane hudobnej. Veľa l' tomto smere môžu urobiť i naoko 
skromní študenti a pedagógol'ia Filozofickej fakulty UK l' Bratislal'e: o tom sme 
sa mali možnosť presl'edčiť 24.-26. mája 1993, l' Dome detí a mládeže - lul'ente, 
kde sa konalo medzinárodné sympózium mladých muzikológol', za účasti zahra
ničných referentol' a hostí z Prahy, Budapešti, Varšal')', Brna, Grazu, Mainzu, USA, 
Vilniusu, Bratisla")' a Nitry. Tematické zameranie dl'a a poldňol'ého "maratónu" 
príspel'kol' zastrešol'ala centrálna téma: Hudobné dielo l' procese sprístupnenia 
(spracol'anie, revízia, edícia, nahrál'anie, kritika, hodnotenie). Keďže išlo už o de
siaty r9Čník Oubilejný), dol'ol'te nám krátku rekapituláciu i charakteristiku, dnes 
už brilantne organlzol'aného študentského l'edeckého podujatia, ktorého hlavný
mi usporiadateľmi sú Slol'enská muzikologická asociácia pri SHÚ, katedra hu
dobnej Yedy FFUK l' Bratislave za spolupráce i ďalších inštitúcií. 

Aké boli začiatky: 
Sympózium mladých muzikológov ako 

2-3-diíové vedecké podujatie sa realizuje od 
r. 1982. Od prvého Sympózia, ktoré vzkriesi
lo myšlienku z r. 19Rl (pri príležitosti 60-tín 
jestvovania odboru a katedry hudobnej vedy 
v Bratislave - založil ju prof. D. Orcl v r. 
192 1), už ubehlo pekných pá r rokov. T e mati
ka jednotlivých ročn íkov Sympózia sa n iesla 
v duchu aktuálnych bádateľských okruhov 
d iscip lín hudobnej vedy: Hudobná estetika: 
koncepcie, systém , problé my ( 1982), Synteti
zujúce a dife rencujúcc tende ncie v s lovenskej 
muziko lógii - venované dielu J . Kresánka 
a M . Fil ipa (1983) , Súčasné akt ivity mladej 
slove nskej a českej muzikológie l. ( 1984), Sú
časné aktivity mladej slovenskej a českej mu
ziko lógie ll. ( 1986), Analýza a hodno tenie 
hudby (1988), Hudba-poslucháč-spoločnosť 
včera, dnes , zajtra ( 19R9), Hudba a jej in
terpretácia v minulosti a súčasnosti (1990) , 
l nštrume ntálna hudba klasicizmu ( 1991), Re
konštrukcia-výklad- interpre tácia hudobné
ho die la zo systcmaticko- teoretického hl'adis
ka ( 1992). 

Ak by sme chceli charakterizovať Sympó
zium mladých muzikológov, ako sa vyprofilo
valo za roky svojej existencie, treba konštato
vať , že sleduje niekoľko cieľov: l . V prvom 
rade umožňuje prezentovať výsledky bádania 
študentov a absolve ntov, ktorých témy sa zro
dili na seminároch, v rámci ročníkových 
a diplomových prác. 2. Ďalej stimuluje zá
ujem študentov o vedeckú činnosť , bádanie 
v jednotlivých disciplínach hudobnej vedy 
a sleduje dôležité významové prepojenie 
medzi teóriou a hudo bným životom , hudob
no-ume leckou praxou, hudobnou umeleckou 

kultúrou. 3. Sympózium umožňuj e výmenu 
skúseností v medzinárodnom meradle , to 
zname ná zoznámenie sa niele n s me todikou 
bádateľských postupov pri riešení skúmaných 
otázok, ale i vytvá ra priestor pre nadväzova
nie kontaktov medzi účastníkmi a hosťami , 
pedagógmi , zástupcami viacerých inštitúcií, 
pracoviskami , regiónmi , kraji nami (Rakús
ko, Nemecko , Poľsko , Maďarsko, Ukrajina , 
Litva, Cechy, Slovensko). 4. Programová 
štruktúra poskytuje priesto r aj pre generá lnu 
diskusiu , ako aj pre tzv. študentský round 
table, kde študenti maj(r možnosť s pedagóg
mi disku tovať o študijných plánoch, o profilá
cii ~tudovaných odborov, ako aj prezentovať 
svoje navrhované zmeny, tak ako ich oni 
re fle ktujú na zák lade problé mov hudobnej 
kultú ry dneška. 5. Usporiadatelia Sympózia 
pre účastníkov zabezpečujú i návštevy hu
dobno-umeleckých podujatí (koncertov i 
operných predstavení) , a taktiež i výstavku 
hudobnín spojenú s predajom. 

Desiaty ročník Sympózia (1993), tému sme 
už uviedli v úvode, zahájil dekan FFUK doc. 
PhDr. l. Slimák, CSc. , krá tkym príhovorom 
k účastníkom a Prof. PhDr. O. Elschek, CSc., 
vstupným úvodným referátom o možných te
matických okruhoch budúcich ročníkov. 

Pri retrospe ktívnom pohľade na jednotlivé 
príspevky ( i keď nie je možné spomenúť té my 
všetkých 30 referátov) treba pri pomcn ltť tie, 
ktoré priniesli zaujímavé pohľady , nové 
okruhy o tázok, nové trendy záujmu refcrujú
cich. Referujúci sa vzájomne oboznámili so 
zberateľskými a porovnávacími výsledkami 
svojej hudobnohistorickej , hudobno tcorct ic
kej i syntetizujúca zamera nej práce. Zahra
ničn í účastníci sa prezentova li té mami zo 

Dielo Dr. Ernesta Zavarského, človeka žij úceho už viacero 
rokov v ústraní , v poslednom čase sužovaného ťažkou choro
bou, nie je zďaleka iba historickou hodnotou, ale aktuálnou 
výzvou pre jeho dôverné spoznávanie a osvojenie. 

ĽUBOMÍR C HALUPKA 

· staršieho historického obdobia. G. Kiss- z. 
Czagányová - A. Papp: " Kyrie a Gloria 
v stredovekých uhorských prameňoch" (Bu
dapešť-Bratislava) - predstavili výsledky 
svojho porovnávacieho výskumu, novoobja
vcné varianty nápcvov Kyrie a Gloria v rámci 
uhorské ho repertoáru a konfrontovali ho s li
turgickou trad íciou nielen uhorskou. ale aj 
nemeckou a českou . Re ferát V. Vaškovej: 
"Trubači Zykotové ve službách Rudolfa ll ." 
(Praha) priniesol nové info rmácie o členoch 
rod iny Zyko tových a ich _pôsobení koncom 
16. a zač. 17. stor. Aj M. Záčková (Praha) sa 
venovala pôsobnosti a tvorbe ďalšieho autora 
tej doby " Gregorio Turini a jeho sbirka ital
ských canzonett (1597)". Ďalší účastníci skú
mali hudobné pamiatky zo 17. a 18. storočia. 
L. C hvátilová - L. Svestka (Praha) " Italské 
operní partitúry z konce 17. století v Česko
krumlovském archívu" >a J, Mikuláš (Praha) 
prezentoval svoje výsledky z pramenného vý
skumu idúce do hÍbky odhaľovania súvislostí , 
čo sa týka proble matiky klavírnych úprav ta
li anskych opier, uvádzaných v Prahe koncom 
18. sto r. "Opera seria ... Klavírni (apravy ital
ských oper od V. Maška (1755-1831)". Zaují
mavé pre zahran ičných účastníkov a hostí 
mohli byť referáty študentov z Bratislavy 
o hudobných pamiatkach na Slovensku . N. 
Adamov v téme "Vesperae bacchanales P. 
Roškovského- jeho genéza a interpretácia" sa 
zaobe ral korelátom humoru a hudby v živote 
slovenských františkánov. T. Horkay refero
val o pamiatkach inštrume ntálne j hudby zo 
17. a 18. storočia na Slovensku " Historické 
hudobné pamiatky z územia Slovenska v inter
pretačnom oživení". J . Adamková: " Historic
ké a funkčné kontexty J ednotného katollckeho 
spevníka Mikuláš Schneidra-Trnavského" -
porovnávala sk ladateľovc úpravy duchov
ných piesní a pokúsila sa aj o ich hudobno
-štýlovú typológiu z hľadiska ich funkcie v cir
kevnom prostredí. Na Sympóziu zaujali i re
feráty idúce k re flexii historického materiálu 
do aktuálneho kontextu hľadania nových sú
vislost í. Napr. Agnieszka Chwilek (Varšava): 
"Sketches and Notebooks of Karol Szyma
nowski as the Basis for a Source Material Edi
tion"- pojednávala o vydavateľských problé
moch pramennej edície kompozícii. A. Hei
denreich (Mainz): " Zusammenarbeit von 
Paul Hindemith und Bertold Brecht"- sledo
val zauj ímavé súvislosti dvoch tvorivých me
tód. Nemožno nespomenúť precízne vypra
covaný referát D. E. Schneidera (Univerzity 
of California at Berkeley, USA): " The Image 
of Creation and Folk lnfluences in the First 
Movement of Béla Bartók 's First l'iano Con-

certo" , ktorý prezentoval svoje výsledky hu
dobnoteoretickej analýzy maďarskej penta
tonickej škály známej z ľudovej hudby v Bar
tókovom diele. Nové aktuálne problémy pri
niesol aj referát V. Zvaru (Basel-Bratislava): 
" Libreto C ikkerovho Vzkriesenia ako drama
tický text", ktorý sledoval lf ni u dramatického 
deja libre ta , katarziu témy lásky a smrti v in
te nciách ich hudobného stvárnenia. Príspe
vok K. Važanovej (Bratislava): "L'incorona
zione di l'oppea Claudia Monteverdiho v Slo
venskom národnom divadle", možno zaradiť 
do o blasti hudobno-kri tickej žurnalistiky. 
Bo l tematickým oživením i podnet.om do d is
kusie, p retože účastn íci mali možnosť si jeho 
o bsah konfrontovať s večerným predstave
ním diela v SND. Iným originálnym spestre
ním bola té ma " Realizácia školskej " Rccra-

' lions Oper" (Ked' ešte žili mecéni)". A utorka 
S. Ferencová (Bratislava) v nej priblfži la okol
nosti autorského výberu konkrétnej školskej 
hry a proces hudobno-textovo-scénickej prí
pravy inscenácie. Pre účastníkov Sympózia ju 
v premiére uvied li študenti Konzervató ria 
v d ivadelnej sále Iuventy. Posledný príspe
vok A. Janičikovej (Nitra): " Video ako pro
striedok k realizácii inovačných a integrač

ných prístupov vo výchove k hudobnému 
umeniu" o tvoril ak tuálnu problematiku este
ticke j výchovy mládeže. Prezentoval ukážky 
metodickej práce s videom na hodiny pred
me tu estetická výchova na stredných školách. 

Záverom 
Budúcu profiláciu ďalších ročníkov Sym

pózia podľa O . E lscheka je možné pracovne 
formulovať do dvoch te matických komple
xov : l. Funkcie, zmena a vývi n hudobných 
žánrov; lnštrumentälna hudba 16.-18. storo
čia (napr. tanečná hudba a je j presahy do 
iných hudobných žánrov); Vokálne žánre 
v s tredoeurópskej hudbe. ll . Žánre duchov
nej hudby; Zábavná a úžitková hudba , jej 
štrukturácia , Problematika videoprodukcie . 
Očakávajú sa i návrhy a tematické doplnenia 
z oblasti syste mat ických disciplín , hudobnej 
bibliografie , hudobnej dokumentaristiky. 

Domnievame sa, že príťažlivé pre študen
tov a mladých absolventov muziko lógie by 
mohli byť i otázky z oblasti hudobno-kritickej 
žurnalistiky, problé my h udobnej mediál
nej ku ltúry a samozrejme i otázky typológie 
a estetiky modernej populárnej hud by, vráta
ne jej hudobnopsychologického, hudobnoso
cio logického a hudobnopedagogické ho do pa
du . Avšak užitočné budú aj návrhy samot
ných študentov, ktorí môžu výrazne dotvárať 
ďalš iu pro filáciu Sympózia i spoluprácou s ko
legami zo zahraničia. K tomu im želáme veľa 
odvahy a vytrvalosti. Je dôleži té, aby výsled
ky vedeckej práce mladých muzikológov boli 
publikované - vďaka Slovenskej muzikolo
gickej asociácii vyšli práve v dňoch konania 
X . sympózia dva zborníky re fe rátov z r. 1989 
a r. 1990. 

KLAUDIA NAGY OV Á 
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Uzavrelo sa životné dielo jedného z najvýznamnejších našich 
skladatcl'ov Eugena Suchoňa. Jeho osobnostné skladateľské 
črty , j eho slovenskosť. paralely so skladateľskými klasikmi 
hudby nášho storočia boli už spoznané a výstižne popísané 
v štúdiách i knižných prácach. To, čo autora týchto riadk<n 
dnes vedie k rozhodnutiu dať rozlúčkovej štúdii vyššie uveden~ 
nadpis, je skutočnosť, že v Suchoňovom diele sa vzácnym spô
sobom spájala jednota jeho diela, jeho skladateľských osobi
!OStí so schopnosťou vývoja. V 60. rokoch som na túto tému 
napísal č l á nok Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa ; dne~. 
listujúc v príslušnom texte, vidím. že svoje pozorovania nemu
sím korigovať, azda len doplni i. 

Každý skladateľ má svojich predchodcov , autorov, ktorí for
movali počiatky a štart vlastného kompozičného vývoja. Su
choň poznal ncskorý európsky romantizmus, poznal dielo Cl. 
Debussyho, rovnako ako aj dielo Arnolda Schónberga. Suchoi1 
sa nechcel stotoži\ovať s funkciou Sehónbergerovho následní
ka, proti tomu sa aj verbálne vyjadroval, ale vplyvy tu ostal i. 
V polovičke 50. rokov sa jeho osemtónový modus postupne 
transformoval na dvanásťtónový rad, ktorý súčasne bol radom 
modálne-tonálnym. Suchoň bol tvorom, ktorý syntet izoval vo 
svojom diele dva extrémne a zdanlivo nezluči teľné princípy: 
atonálnu dodekafóniu , lineárno-konštruktívny princíp s hud
bou senzuálne valcntnou, odvodenou zo zvukovej krásy Dc
bu~syho dedičst va (najmä harmonického a inštrumcntačného) . 

Sucho•' síce začína l a polovičku životného diela naplnil princí
pom odvodi teľným z modálnej diatoniky, z diatoniky zaváňajú

cej pre ná~ slovenskosťou , ale logickou cestou dospel potom 
k modálne štruktuovanému dvanásitónovému materiálu. ako 
tomu sám vravel, k dvanásťtónovému totálu. 

Prcd~a sa však musím vrát iť k počiatkom Suchoňovcj tvorby. 
aby ~om jeho skladateľský monolit zachytil aj v procese vývoja 
jeho diela. V prvých profesionálnych skladbách prekvapuje 
u neho mimoriadna kondcnzovanosť , hustota sadzby. Maxi
mälnc využívanie irnitačncj kontrapunktickcj techniky smero
va lo k rnonotematizrnu , ku kl'účovým štruktúram , z ktorých 
možno odvC>d iť celé dielo, a to aj v prípade cyklickej form y. 
Štúdium u V . Noväka charakterizoval sám Suchor'\ tak , že >:t 
ho jeho nový učiteľ snažil preorientovať na .,vzdušnejší" štýl. 
a tu mi prichádza na myseľ , že vplyv Suchoňovho prvého peda
góga v kompozícii Frica Kafendu nemohol byť v porovnaní 
s Novákom menej významným. Kafcnda je azda viac .. duchov
ným otcom" Suchoňovcj genézy, hoci je vždy riskantné a ne
vďačné porovnávať jedného učiteľa s druhým. Slovenská ľudo
vá melodika či tonalita, ktorú Suchoň od počiatkov využíval , 
nemusela pochádzať ani od Kafcndu , ani od Nováka - to už tu 
bolo vo vzduchu od dôb Schneidera-Trnavského , V . F. Bystré
ho , M . Moyzesa. Profesionálne zvládnutý kontrast medzi mo
dalitou a chromatikou. homofóniou a polyfóniou, stavba ver
kých plôch s tektonickými konfrontáciami svedči a o tom, že 
mladý Suchor'\ musel mať vnútorne osvojenú tradíciu L iszta , 
Brahmsa, Skrjabina , Bruckncra a iných veľkých osobností 19. 
storočia - o starších autoroch ani nehovoriac. Prcdnäšky Euge
na Suchoňa boli pre mňa vždy fascinujúcim zážitkom okrem 
iného aj preto, že akýkoľvek hudobný fenomén vedel interpre
tovať na klavíri , čo svedčalo o jeho encyklopedickej pamäti . 
Viem, že odbočuj em , ale keď som svojho času nevedel nájsť 
rukopis diela A . Moyzesa op. IO a posťažoval som saE. Sucho
ňovi , sadol si za klavír, povedal : to je táto skladba: ... a hral 
z jej počiatku niekoľko minút, nie len zopár taktov! 

Suchor'\ písal skladby, medzi ktorými sú aj skromné názvy , 
ako Malá suita s passacaggliou op. 3. To je tak zavádzajúce , 
ako keď veľkí majstri pomenovali svoje diela "bagatelami". 
Malá suita je stavaná z jednej základnej témy, kl'orú variuje 
vo všetkých častiach. Je to zárodok princípu veľkej formy, 
predobraz Baladickej suity, Metamorfóz, Rapsodickej suity 
a i . V piesňovom cykle Nox et solitudo op. 4 sa pred nami črtá 
nielen jednota archaických tonalít (kombinácie lydickcj kvar
ty, spájanie tctrachordov), akordov vyšších terciových zostáv 
a dynamickej formy, ale celým cyklom preniká ušľachtilo-bo
lestný výraz s nádychom melanchólie . Tento hypersenzibilný 
postoj k životnej realite ostal trvalou Suchoňovou osobnostnou 
črtou a kto pozná j eho dielo nemôže necít iť , že to Suchoň so 
svojimi osobnostnými dispozíciami nemal v živote ľahké . Sku
toční humanisti vedia vari najviac posúdiť to , čo im je bytostne 
cudzie a ľudstvu hrozivé. 

Naše úvahy nemôžu zachádzať do detailov a spomínať po
drobne každú skladbu, usudzujem však, že je vhodné pripome
núť, že aj Burleska pre husle a orchester op. 7 z r. 1933 prehlbu
j e budúce konštantné črty Suchoňovho hudobného myslenia, 
medzi ktoré patrí aj jednota horizontálneho a vertikálneho roz
meru hudby v medziach dvanásťtónového materiálu . Vo forme 
sa prejavuje retrográdny postup (koniec skladby je opačným 
sledom začiatku) . Už v prvých opusoch sa zrodila u Suchoňa 
syntéza modálnej organizácie tónových výšok s dvanásťtóno
vým materiálom v rámci širokochápanej tonali ty, s uprednost
ňovaním lineárneho myslenia. Tzv. suchoňovská stupnica tvorí 
modus, v ktorom zväčšená kvarta sa stáva akordickým interva
lom v rámci undecimového a teredecimového akordu. Tento 
disponibi lný materiál umožňoval autorovi vyjadriť nielen vy
pätý expresívny výraz, ale aj vrúcne vyjadrenie lyrických a idy
lických pasáží: claire-obscure j eho výrazového diapazónu. 

Eugen Suchoň ako konzekventný staviteľ svojho monolitné
ho skladateľského diela smeroval k niekoľkým vrcholným 
skladbám svojho prvého tvorivého obdobia, obdobia, ktoré by. 
som nazval vyvrcholením štýlu národnej moderny na báze mo
dálnej tonality . Pre Suchoňa sa však stabi lizoval nielen súbor 
technicko-štýlových invariantov, ale i návrat k námctovým 
a zážitkovým oblastiam, kde j e možné nájsť charakteristickú 
dynamizmom nabitú polaritu. Sú to reflexie osobných a spolo
čenských kríz s hľadaním východísk v kontemplácii , problémy 
života a smrti; živelne pôsobiace negatívne sily stoja proti dob
rým vlastnostiam človeka , idylický pokoj proti dramatickému 
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konfliktu. Baladická suita načiera do Lu naznačených zážitko
vých látok a k nim sa autor vracia znova a znova, prcberajúc 
ich z nového zorného pofa, nového "osvetlenia'·, akcentujúc 
po konfliktoch a vzruchoch kontemplatívnu nádej . 

Opravdivou korunou medzivojnovej tvorby Eugena Sucho
ňa a jedným z vrcholov slovenskej hudobnej tvorby vôbec je 
jeho Žalm zeme podkarpatskej. Fixujú sa tu v čistej podobe 
výdobytky jeho dovtedajšieho skladateľského vývoja. Centra
lizujúcim elementom sa stáva nielen akord, ale aj jediný (osti
nátne opakovaný) tón vo variabilnej akordicko-tonálnej inter
pretácii. Objavuje sa tu nielen terciová, ale aj kvartová stavba 
akordov, niektoré zvukové komplexy sa tonalizujú dovtedy ne
zvyklým spôsobom. Ak nazveme- je to len konvencia - široký 
diapazón od dramaticky a expresívne vypätej hudby po lyrickú 
kontempláciu, baladizmom, tak tu vo výraznej miere sa spája 
s monumentalizáciou. Baladizmus a monumcntalizácia- to sú 
dve hlavné roviny, v ktorých sa premieta nielen slovenská bie
da tak dlhotrvajúca a neľútostná, ale preniká v nich aj prejav 
viery slovenského človeka vo svoju budúcnosť. Takto si pripra
vil Suchoň v námetovo-zážitkovej i v technicko-výrazovej zlož
ke predpoklady pre vznik opery Krútňava a symfonické variá
cie Metamorfózy. O oboch dielach sa napísa lo výstižne všetko 
podstatné. Netreba azda ani pripomínať domáce i zah raničné 

úspechy opery Krútňava. Pre naše sledovania je však dôležité 
konštatovať, že v týchto dielach využil všetky možnosti , ktoré 
mu poskytovala polymodálna dia tonika s j ej di latáciou do dva
násťtónového priestoru. M ajster tento stav svojho vývoja do
datočne nazval diatonickým totálom. Po premiére Metamor
fóz, v ktorých sa objavujú vlastné autorove témy k variáciám, 
kde sa vracajú typické harmonické spoje, vnútorný pohyb hla
sov, charakteristický postup pri gradáciách , symbol izovaný 
vlastný tematický materiál (smrť, hrôza, hrdinské gesto, 
stŕpnutie , úľak , úľava, neha) atď. , opýtal sa ktosi autora možno 
ani nie tak vážne, ako to Suchoň pochopil : " A čo bude ďalej ?" . 
Suchoň temer stŕpol , videl som , že si túto otázku kládol už 
predtým sám a možno neraz. Odpoveď hneď nenaslcdovala. 
Bola to pre neho úloha, čím naplniť temer celú druhú polovičku 

svoj ej tvorby. Za rozhodujúci bod obratu (čo bude ďalej ?) 
možno považovať staroslovenskú obetnú scénu z druhého obra
zu opery Svätopluk. Tu sa objavujú dva základné tetrachordy, 
ktoré sa vzájomne doplňujú do osemtónového modálneho radu 
(striedanie celo- a poltónových intervalov) a v transpozícii 
o malú sekundu vyššie utvárajú bimodálny priestor. Z neho 
prerastá osemtónový modus do dvanásťtónového radu. Tak sa 
prepracoval Suchoň od "diatonického totálu" k " totálu dva
násťtónovému". Akokoľvek bola hudobná tvorba u Eugena 
Suchoňa podrobovaná zážitkovej kontrole, úvahy o vzťahu 
S-tónovej modality k dvanásťtónovému radu vznikal i logickou 
úvahou kdesi na dovolenke. Videl som onen malý kúsok papie
r<! , na ktorom boli čís la 8, 12, 16 delené štyrmi , násobky, adície 
a napokon prvý notový náčrt spojenia modality s dvanásťtóno
vým radom (2-4-10-1 - 9- 3-6-5- 12- 7- 8-11). Ak chce čitateľ 
vedieť, ide o základnú štruktúru mclického sledu piesňového 
cyk lu Ad astra . Lenže chronologicky predtým vznikalo Sesť 
skladieb pre s láčiky (rozhranie 50. a 60. rokov), v ktorých zá
k ladom nebol jednoduchý kvaternion dvanásťtónového radu, 
ale 48 možných transpozícif. Tu sa rod ila u Suchoňa nová syn
téza vertikálnej a horizontálnej dimenzie jeho hudby druhého 
rozsiahleho tvorivého obdobia. Pisateľovi sa vnucuje otázka, 
či to súčasne nebol návrat do mladosti , k poznatkom zo štúdia 
diel autorov druhej viedenskej školy popri zachovaní svojej 
osobnostnej podstaty. Nezanedbateľnou ie pri tom skutočnosť, 

j.e sa Suchoň neoricntoval iba na horizontálny rad melických 
výšok, ale že súčasne kvantifikoval a kvalifikoval akordy s iným 
počtom tónov než štyri , teda päť- až dvanásťzvuky, z nich za 
zvlášť pozoruhodné považoval aj šesťzvuky , osemzvuky, v kto
rých by boli involvované kombinácie tritonusov, bi- a poly
akordické štruktúry a i . Suchoňova knižka "Akordika - od troj
zvuku po dvanásťzvuk" mapuje potom systematicky všetky al
ternatívy kombinácie v rámci tónových výšok "všetkého so 
všetkým" v ich logickom, genetickom a teoretickom zdôvodne
ní. Suchoň si simultánne uvedomoval, že svojou teoretickou 
koncepciou akordiky možno verbálne interpretovať štýly 
a štruktúrne javy iných autorov; nielen Bartóka , Prokofieva, 
Stravinského, ale aj skladateľov postwebernovského obdobia. 
Terciovou nadstavbou akordov zí k aval nielen septimový a nó
nový akord, ale šiel ďalej k jedenástemu, trinástemu, pätnáste
mu, sedemnástemu a devätnástemu tónu od tónu základného. 
Z tých to štruktúr získaval nielen prehustené mnohozvuky, ale 
selekciou z nich sa mu podarilo získať typické "disonantné" 
zvuky "hudieb" 20. storočia , a tak vlastne našiel spôsob, o kto
rom bol presvedčený, že môže sa stať súčasťou " integrovanej" 
hudobnej teórie, ktorá by dokázala i n terpretovať fenomény tak 
divergentných sk ladateľských smerov , akými je príznačné naše 
storočie . 

"Media vita"- v polovičke svojej tvorby začal akoby s rein
tcrpretáciou svojej skladateľskej činnosti na novej , "vyššej " 
úrovni . Systém "diatonického totálu" získal v nových dielach 
odpoveď na úrovni "dvanásťtónového totálu". Cyklus "0 ho
rách'· op. 8 z rokov 1934-1942 získava svoj pendant v cykle 
miešaných zborov O č loveku ( 1962). Cyklus piesní Nox et so
l itudo op. 4 z r. 1932 korešponduje s cyklom piesní Ad astra 
{1961). Oproti Serenáde pre sláčikový orchester 1933) stojí 
Sesť skladieb pre s láčik y (1955-1964). Sanatína pre husle a kla
vír op. ll (1937) má svoju odpoveď Poemc macabre pre husle 
a klavír (1963). Baladická suita op. 9 z r. 1935 má svoju novú 
repliku v Rapsodickej suite pre klavír a orchester (1965), opera 
Krútňava v opere Svätopluk. Je tu možné teda badať princíp 
reciprocity, al.c jestvuje aj poriadok špirálovi tý: sonáta. pre 
husle a klavír - s láčikové kvarteto- klavírna suita -cyklus pies
ní - sláči kový orchestet - sláčikové kvarteto - koncertná sklad
ba - orchestrálne dielo - zborový cyklus - orchestrálna suita 
- operná predohra - cyklus zborov - sláčikový orchester - kla
vfme cyklické dielo - koncertná suita - opera- atd. Orchestrál
na suita, koncertné orchestrálne dielo, kantáta, opera repre
zentujú určitý súhrn skúseností z predchádzajúcich diel vokál-. 
nych, komorných. Výnimočné postavenie v celom súbore Su
choňovej tvorby má aj Symfonická fantázia na B- A-C- H pre 
organ, s láčikový orchester a bicie nástroje (1971), ku ktorej ve
dú nitky od jeho ostatných orchestrálnych , koncertných a vo
kálnoorchestrálnych diel a v ktorej je s majstrovskou vycibre
nosťou demonštrovaný akordický svet, ktorý poskytuje dva
násťtónový priestor, kombináciu a jednotu horizontálneho 
a vertikálneho rozmeru Suchoňovej hudby, sonoristiku na 
úrovni tradičných hudobných nástrojov- a to všetko v esenciál
nej podstate. 

Suchoňovský "monolit" má aj svoje bočné, rozhodne však 
nie periférne oblasti . A ko príklad ·možno uviesť jeho cyklus 
tvorby pre deti Obrázky zo Slovenska, " hudobnú čítanku" od 
prvopočiatkov až k Symfoniette. Podobne by sa bolo možné za
cie liť na zborovú tvorbu , ktorú majster považovitl za vážnu sú
časť nielen svojho skladateľského vyznania , ale aj za prostrie
dok kontaktu s najkrajším a najhumánnejším hudobným ná
strojom - ľudským hlasom, kontaktu so skupinou spievajúcich 
interpretov. Osobitný vývinový monoli t možno nájsť v jeho 
úpravách slovenských ľudových piesní. To všetko by si však vy
žadovalo širší priestor a väčši u pozornosť, než aká je k dispozí
cii v tomto čl ánku . 

Eugen Suchoň budoval cieľavedome svoj hudobný jazyk , ale 
ten vlastne stál v službách určitých ideí, určitého ľudského 
a umeleckého posolstva, ktoré nám zanechal z desaťročí , ktoré 
ži l a intcQzívne prežíval. Nič ľudské mu nebolo cudzie, nič ne
ostalo bez reflexie z doby svojho života. Individuálne a spolo
čenské problémy, života a smrť , prírodná živelnosť a ľudská vô
fa , krása idyly a dramatické konflikty, morálne dilemy a túžba 
po etickej katarzii. To všetko je v Suchoňovom diele. Aj z ume
nia sa dajú poznávať osudy ľudstva. Kto bude chcieť poznať 
z čoho vznikli vrásky na tvárach našej generácie , ale i to, kde 
boli zrnká jej šťastia , nech počúva a študuje Suchoň ove dielo! 
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K teoretickému odkazu Eugena Suchoňa 
-Ľubomír Chalupka 

Bolo by nosením dreva do lesa konštatovai 
syntetický rozmer umeleckého a ľudské ho 
posolstva E. Suchoňa, osobnosti. ktorá popri 
svojej sk l adateľskej profesii sa v prospech 
rozvoja slovenskej hudobnej kultúry rea lizo
va la v nijako nic formálne "vykazovaných" 
pedagogických. organizátorských a v nepo
slednom rade aj teoret ických akt ivitách. Už 
autori monografických štúdi í venovaných Su
choňovi poukázali na vzácnu jednotu inštin
ktívno-emocionálnych impulzov určujúcich 

dynamickú zvrásncnosť jeho hudby s proti
kladnými pohnútkami korigovai a discipl ino
vai svoju hudobnú gest i ku do klasickej vyrov
nanosti . Suchoň patril k má lopočetnej skupi
ne skl adateľov v slovenskej hudbe, ktorf nic
len zdôrazi\ovali racionálny základ kompo
zično-tvorivého procesu, ale dokázal i o ňom 
teoreticky kvalifikovane a fundovane hovorii 
prostredníctvom výstižnej argumentácie. Su
chor' chápal hudobnú teóriu nic ako barl ičku 
kompozičného remesla. ale ako inšpiratívnu 
disciplinárnu sústavu. slúžiacu myslit <; ľskému 
tvorivému ~ubjektu ako korektív etáp vedú
cich k definitívnym výsledkom v konkrétnych 
opusoch. 

Dôveru v teoretickú autorenexiu nadobu
dol Suchoň štúdiom kompozície u F. Karen
du. V kontakte s týmto strážcom nemeckej 
trad ície, ktorá kládla dôraz na systemat ickosť 
a určitú konzcrva tfvnosi hudobno-teoretické
ho školenia, sa rodi li základv dl horočného zá
ujmu Suchoria o náukové disciplíny i kryšta li
zoval budúci pedagogický rozmer tej to inicia
tívy. Od svojho bratislavského učiteľa si však 
Suchori nesporne osvojil aj záujem o prekra
čovan ie normatívnej tradície i ambíciu for
mulovať vlastnú, originálnu teoretickú kon
cepciu. 

Teoretický odkaz Eugena Suchoňa spro
stredkujú 3 učebnicové tituly a j edna závažná 

knižná monografická štúdia. Vysokoškolské 
skriptá Teória kontrapunktu , Náuka o har
mónii a Stručná náuka o hudbe vyšli po prvý 
raz v druhej polovici 50. rokov, v ča c Sucho
ňovho pôsobenia na Vysokej škole pedago
gickej ako univerzitného profesora a vedúce
ho katedry. Úvahy o harmónii 20. storočia , 
pôvodne zamýšľané ako tretí diel Náuky 
o harmónii ~a postupne transformovali do 
inej podoby a definovali v knižnej práci 
Akordika od troj zvuku po dvanásťzvuk , kto
rá vyšla vo vydavatel"stvc Opus v r. 1979. 
Učebnicu venovanú kontrapunktu písal 

Suchoň v záujme zachovania tradičnej náplne 
a inštruktívneho charakteru tejto disciplíny. 
Nadviazal na úroveň nemeckej náukovcj 
spisby sústredenej na výk lad inštrumentálne
ho kontrapunktu na pôde harmonicko-funk
čného pôdorysu (príručie k S. Kreh la, S. Ja
dahsona i O. Sína). Stručnosi , metodická 
prehľadnosť a určitá normatívna uzavretosť 
výk ladu bez prík ladov zo živej hudby je kla
dom a zároveň i záporom textu. zameraného 
viac na tréning kompozičného remesla. á
ročnej šie ciele si klädla pôvodne dvojzväzko
vá Náuka o harmónii (jej najnovšie. štvrté vy-

Snímky: R. Polák 

danie pochádza z r . 1992, čo wcdčí o jej uži
točnosti) . Hoci takisto vychádza z tradičnej 
náukovcj normy (Louis Thuille) , k ladúcej 
dôraz na ahistorický rozmer výkladu , inštruk
tívny chara~tcr prccvičovania príkladov v du
chu ,.správnych" pravidiel a na striktné č lene
nic látky na diatoniku a chromatiku , badai 
predsa- azda pod vplyvom spolupráce so svo
jím na9aným žiakom M . Fi l ipom - Suchoňov 

odklon od norrnatívnosti smerom k prijatiu 
funkčnej symboliky (ešte kvôli názornosti 
kombinovanej so stupňovou) a v druhom die
li "Chromat ika" využívajúc aj ukážky zo živej 
hudby. Tým sa popri didakticko-inštruktív
nom objavuje aj analyticko-porovnávací 

aspekt. Inšpirujúc sa vývojom poznatkov od 
Ricmanna po Sína, sa tak Suchoň približuje 
k novátorským tendenciám eliminovania 
vplyvov gencrálbasovej a stupňovej symboli
ky v prospech funkčného a tým dynamického 
postihovania harmonických javov. Zo spolu
autorstva s Fil ipom vyšla tiež príručka ele
mentárnych pojmov z hudobnej teórie. Struč
nosť textu je na osoh, jadrom kval ity učebni
cc Stručná náuka o hudbe zostávaj ú výstižné 
definície. 

Didaktické zameranie uvedených publiká
cií nebolo v činnosti Suchoňa čímsi okrajo
vým. Sk ladateľ nerástol v skleníkovom pro
stredí profesionálnej výlučnosti , nechápal 
sk ladateľskú prax ako j ediný základ hudob
nej profesionál nosti. Je známe. že Suchor) , až 
na krátku pedagogickú epizódu na Štátnom 
konzervatóriu , vlastne nevyučova l kompozí
ciu. Tkvelo to zaiste z jeho viacročnej ~k úse
noMi a ochoty od rokov mladosti venovať sa 
aj amatérom, čo vtlačilo prirodzené črt y jeho 
mnohoročnej pedagogickej či nnosti na ty
poch škôl pripravujúcich ncskladatcľov- od 
uči teľa hudobno-teore tických discipl ín na 
Hudobno-dramatickej akadémii . cez budova
nic a profi lovanie katedry hudobnej výchovy . 
na Vysokej škole pedagogickej až po zavŕše
nie svojej činnosti na katedre hudobnej vedy 
Fi lozofickej fakulty U K. Cez náukovú vrstvu 
spomínaných prakticist icky orien tovaných 
učebných textov ~a rozvíjal Suchoňov peda
gogický inšti nkt a ta k rečeno vychovávatcľ

~ká ambícia, n aučii prostredníctvom hudob
nej teórie budúcich pestovateľov hudby bez
pečne si osvoj ii jej zák lady a poznaním dôle
žitých organizačných kvalít v prístupncjšej 
ape rccpčnej podobe na pôde klasicko-ro-

. mantickcj tradície stimulovai hÍbku zážitko-
vého kon tak tu s hudbou ako umením. 

Samozrejmou súčasiou polypersonality Su
choňovej osobnosti bolo však nechápai hu
dobnú teóriu len ako súbor abstrahovaných 
normatívnych sy~témov konzervovanej tradí
cie, ale zá roveň aj ako svedectvo ži\fcj,spolu
účasti racionálno-analytickej činnost i na 
vlastnom zápase o novú kompozično-5týlov(r 
autenticitu. Tento zápas bol spojený s takými 
štýlovými posunmi . ktoré znamenali nespor
ne stupňovanie náročnost i tak voči sebe, 
apcrccpčn ým skúsenostiam posl ucháčstva 

i s potrebou vytvorit" vhodnú teoretickú plat
formu na autorencxiu tohto zápasu. Prc.to za
čína Suchoň v čase sústredenej kompozičnej 
práce na Svätoplukovi koncipovať takúto 
platformu, ktorä sa približne po IO rokoch 
kryštalizácie predstavila spisom Akordika. 
V tomto zápase išlo o to, ncpoprieť sám seba, 
nczradi ť korene, z ktorých vyrastala jeho štý
lová osobitosť, ale zároveň o snahu prelom iť 
momenty urči t ej etnickej viazanosti a azda aj 
čiastočnej štýlovej simpli fikácie smerom ku 
širšej konfrontáci i s kompozično-technickými 
iniciatívami sprostredkovanými klasikmi sve
tovej hudby 20. storočia. Chce byť nielen ná
rodným, ale aj súčasným a moderným, i s ri-

zikom, že nebude hneď pochopený. Vedomý 
si pocti vosti tohto hľadani a koncipuje Akor
diku ako svoje umelecké krédo i posolstvo. 
V súhlase so syntetickou povahou svojej 
osobnosti nie je však v tomto teoret ickom spi
se za meraný len na vysvetľovanie a obhajobu 
vlastného hudobného jazyka , neocitá sa iba 
na úrovni tých racionálnych autorcncxif, kto
ré obohatili tvorivú iniciatívu viacerých ~kla

datcľských postáv nášho s toročia (Schôn
bcrg, Hindemith, Messiacn, Boulez ... ) , ale 
mieni zároveň , samozrejme, iným spôsobom 
než v učebniciach , sústrediť sa na vysvetľova
nie princípu poriadku , princípu, ktorý by bol 
schopný zjcdnocujúco interpretovať zložitosť 
a štýlovú mnohotvárnosť hudby súča>nosti. 
I de o metodicky čistý a korek tný projekt 
v duchu onej syntetickosti myslenia a cítenia , 
s využi tím kompozičných skúseností pre for
mulovanie teoretických axióm a schopnosti 
splitnc z tej to sústavy formulovať nové etapy 
vlastného kompozično-štýlového vývoja. 

Na túto tesnú obapolnú vlizbu medzi 
teóriou a praxou výstižne poukázali pri určo
vaní významu Suchoňovcj osobnosti viacerí 
muzikológovia (Kresánek , Bu r ias, Vajda). Je 
samozrejmé, že v rámci teoretického výkladu 
využíva Suchor) dostatok priestoru na vytvá
ranie jednotlivých súzvukových kombinácií 
v počet ných príkladoch (v tom zostáva autor 
na úrovni inštruktívnej a názorncj de
monštrácie). V zmysle autorcrtexncj povahy 
Akordiky však doka?;ujq na ukážkach~ vlast
nej tvorby logiku svojho hudobného jazyka. 
Pretože knihou si kládol Suchoň aj otázky 
o postavení svojho umeleckého kréda v kon
textoch svetovej tvorby 20. s toroči a. nechý
bajú v texte ani dôkazy o elasticite zvolenej 
výkladovej koncepcie, schopnej vysvetliť 
spol očné genetické korene tvorby tak rozma
nitých sklactatcl"ov ako Schňnbcrg, Wc.bcrn, 
Bartók, Milhaud , Prokofiev, lves, ale aj Va
résc, Boulez či Stockhausen. 

Povahou a poslaním Akordiky sa Suchoň 
zaradil medzi nemnohých in venčných tcorcti
zuj(rcich skladateľov, ktorí dokázal i pozoru
hodným spôsobom prepojiť kompozično-tvo

rrvy, vedecko-analytický i pedagogický 
aspekt do logiky konzistentného a pútavého 
celku. Možno len ľutovať , že napriek simul
t{tnncj nemeckej verzii textu zostáva Akordi
ka pomerne neznámym titulom. 

SUCHOŇOVA TVORBA PRE ORGAN 
Kaleidoskopu, ktorý koncipoval ako hudobné kompendium 
nielen skladateľskej techniky, ale aj žánrov, štýlov, farieb, ná
strojov. Ako najvhodnejšie určil " Dve skladby v starom slo
hu". ktorých verziu pre organ so s láčikovým orchestrom spra
coval sťtm , ale neodhodlal sa sám vypracovať špecifický, sólový 
organový part. Ten pochádza, Suchoňom autorizovaný, od 
E. Dzemjanovcj (vydal ho SHF), práve tak aj ďalší, "Tri ro
mantické kusy", ktorý vznikol na výslovné pobádanie Suchoňa 
(nebol zatiaľ vydaný). 

FERDINAND KLINDA 
Suchoňov vzt'ah k organu zaiste vznikol v detstve, lebo jeho 

matka bol~ organistkou (v Krupine), a j eho učiteľ organistom 
(v Pezinku). Napriek tomu on sám sa organom aktívne neza
oberal , ani nezískal organistické vzdelanie, ako iní sk ladatelia 
s podobným rodinným zázemím. Jeho vzťah k Bachovi, ktoré
ho hudbu dobre poznal a obdivoval, nevyústil v aktívne nadvä
zovanie či preberanie kompozičných princípov (ako napr. Šos
takovič). Oboje však bolo uložené v jeho mysli a zrejme ho aj 
zaujímalo, pretože už od najskorších čias, keď som sa cez Su
choňovo pobádanie dostal k organu , tieto témy vždy tvorili 
predmet našich rozhovorov. Suchoň mi už vtedy, v povoj no
vých rokoch , sľuboval organové dielo, ale v neohraničcnej bu
dúcnosti , ešte bez konkrétnej predstavy. Veľmi som túžil po 
takej skladbe, lebo hudba M ctamorfóz (ktorých práve dokon
čenej klavírnej verzie som bol prvým poslucháčom), Žalmu 
a Krútňavy ma mimoriadne pútala a vedel som si suchoňovskú 
dramatickosť a farebnosť predstaviť aj v organovom zvuku. 
Predsa však som neveľmi veri l , že sa Suchoň - rozvážny a nad
mieru sebakritický autor - vyberie na pole, na ktorom strosko
tali temer všetci skladatel ia- neorganisti. Suchoňovi životopis
ci mi nezaslúžene pripisujú funkciu inšpirátora j eho Symfonic
kej fantázie na B-A-C-H . M oje " inšpirátorstvo" sa však obme
dzovalo iba na vyše dvadsaťročné pripomínanie mojej prítom
nosti , keď ma zrazu Suchoň prekvapil náčrtkom organového 
diela s orchestrom. Bol som rád, keď skoro upustil od myšlien
ky Concertina, ako epizodickej časti Kaleidoskopu, lebo zistil , 
že obsahový a hudobný význam náčrt ku prerastá komornú for
mu a žiada väčší rozsah i samostatnosť . Možno tiež podvedome 
cítil , že vznikajúce dielo sa stane vrcholom jeho neskorej tvor
by. V tomto ~tádiu som už nedočkavo sledoval postup jeho prá
cc a k takmer hotovej skladbe takpovediac vynútil napísanie 

kadencie. Suchoň sa tomu napodiv vôbec nebránil , ale okamži
te odhadol obsahovú a formovú nosnosť takéhoto útvaru na 
správnom (a naprosto nekonvcnčnom) mieste v skladbe, 
a z obvyklého prívcsku sólových koncertov urobi l kupolu diela, 
organickú a impozantnú súčasť skladby, bez ktorej by mc si 
dnes Symfonickú fantáziu ani nevedeli predstavi i! Suchoň svo
j ím obdivuhodným inštinktom prekonal aj najväčš ie úskalie 
podobných diel : dokázal napísať sól istický part v naprosto or
ganovej, nástroju zodpovedajúcej štylizácii a vyhol sa vzájom
nému prckrývaniu zvuku dvoch rivalizujúcich celkov šťastnou 
inštrumentáciou. 

V snahe odhaliť základ tak silnej pôsobivosti Symfonickej 
fantázie na B-A-C-H , a do slov zachytiť nevyjadri\cľné kúzlo 
diela, musím okrem charakteristických čft Suchor,ovcj hudob
nej reči menovať osobitnú farebnosť , ktorou toto dielo oplýva : 
sláčiky. často viacnásobne delené , vo funkci ách melodických, 
polyfónnych, clustrových i sprievodných, k tomu početná baté
ria bicích nástrojov ako rytmický a motorický element , či zvon
kohra ako nástojčivé pripomínanie centrálneho tónu - fis. Je 
tento zvonček reminiscenciou na skladby mladosti . názvuk slo
venských strání. či spomienka na Lisztov ,.Angelus"? Už sa to 
nedozvieme a možno to presne nevedel ani autor: na sklonku 
tvorby nač ie ra! do i nšpiračného kotla, kde j eho životné, zážit
kové a hudobné skúsenosti už prekonali "jadrovú fúziu". Tu 
asi treba hľada i komplexnosť jeho zámeru vo vyjadrení krypto
gramu B-A-C-H. ktorý j~- ojedinele v hudbe - spracovaný sú
časne horizontálne i vertikálne. Tu bude aj z~k lad zvláštnej 
konštrukcie diela: nic do častí ako rovnako rozsiahla Baladická 
suita či Metamorfózy. ale do monobloku. v ktorom minuciózne 
formové členenie sa syntetizuje do obrovského oblúka. 

Suchoň však ncupustil od myšlienky začlenen ia organa do 

Na organe, pravda , nemožno dynamické vlnenie uskutočnii 

v tej miere ako v orchestri , ani zvýrazniť akcenty tak pôsobivo 
ako na klavíri. A však s tá losť , rovnosť a farebnosť organového 
zvuku prinášaj ú iné kvality, ktoré výborne vyhovujú vcrtíkál
nym štruk túram (harmonickým), ako i polyfonnej progrcdicn
cii hlasov. Organ akosi lepšie znáša diSOI)ancic, lebo sa stanú 
súčasťou spektra alikvotných tónov, ktoré sú tu latentne stále 
prítomné. Suchoň určite mal na mysli takéto hudobné výsled
nice, keď zveri l tieto dve časti cyklu Kaleidoskop, popri klavír
nej a orchestrálnej verzi i , aj organu. 

Na otázku transkripci í možno nazerať z rozl ičných hľadfsk. 
lebo obyčajne iba jediná verzia zaujme výsadné miesto. U Su
choňa j e to inak . Je priam neuveri teľné, že jeho Serenáda znie 
akoby nezameniteľne a rovnako skvele v sláči kovej i v dycho
vej verzii! A klavirizmus Baladickej suity či M ctamorfóz j c rov
nako presvedčivý, ako je orchestrálne znenie, ktoré zase zna
mená omnoho viac než iba prepis či inštrumentáciu. 

Na tých to príkladoch je zrejmé. že Suchoňovi nešlo o .. roz
množovanie'" skladieb. Bol sklada teľom , ktorý skutočne aj po
čul všetko clo detai lu a mal takú zvukovú fantáziu, ktorá ho po
bádala vynachádzať naj rozmanitejšie zvukovost i toho istého 
hudobného materiálu. 

Je potešiteľné, že Suchoň - ncorganista - nám zanechal orga
nové skladby, zatiaľčo viacerí naši skladatel ia-organisti si ž i aľ

bohu na svoj prvý nástroj neskôr nespomenul i. Skladby pre or
gan sú len malou časiou Suchoňovcj tvorby. Avšak Symfonic
kou fantáziou na B-A-C-H vytvoril pomník nielen Bachovi. ale 
aj sebe! 



Cyklus naštartoval 12. júla koncert z ko
mornej tvorby J , L. Bellu pri príležitosti toh
toročného jubilea skladatel'a. Premié ra pro
gramu - s istými modifikáciam i - odznela 
v rámci júnových ban~kobystrických o~hív ju
bi lea. 

Program . vďaka seriózne pripraveným vý
konom vyznel nanajvý~ presvedči vo. Aj ked" 
kompozičnú úrovc1'í v~etkých opusov čo do 
umeleckej hodnoty nebola rovnocen nú . jn
tcrprc t{lcia a tvorivý vklad umelcov. ktorí 
jednotlivé opu~y na~t udova li . boli na vy~okej 
profesionálnej úrovni . 

V súvislost i s týmto podujatím sa vynori l 
jeden problém! Apcrccpčná schopnost' divá
ka má svoju hranicu a tá bo la (v rámci tohto 
cyklu nic iba v tomto prípade) prek ročená . 
Do istej miery sa na tom pod ieľa l a rozsiahla 
Sonáta b mol, ktorá ~vojou náročnosiou 
a viac ako polhodinovým trvaním kladie nic
len na inte rpreta , ale aj na poslucháča nemalé 
nároky a plne by vystač i la obsiahnut' celú po
lovicu programu koncertu . 
Večer otvo ril výber z dumiek pre husle 

a klavír pod názvom V cudzine s ci táciou 
hymny Kde domov múj . ktorú má v súčasnej 
~i tuáci i celkom iné vyznenie ako v čase svojho 
vzniku. Uviedli ich Alexander jablokov za 
~poluprácc klaviristky (veľmi muzikúlncj 
a citlivej) Silvie Čápovej-Vizváriovej . Dielo 
svojou k salónnosti a virtuozite (výstižne pod
č i arknutej iskrivým prejavom huslistu) inkl i
nujúcou výpoveďou patrilo · k oddychovým 
opusom majstra. Výber štyroch číse l z roz
siahlej Bellovcj piesňovej tvorby: Najkrajšej 
kráske krás (H. Heine), Matka nad kolískou 
(P. Bella-Horal), Čarujem Ti a Iskierky (na 
anonymné texty) s vrúcnosiou, pochopením , 
~citlivým ticňovaním svoj ho ohybného hlasu 
predniesla za ume leckej spolupráce Daniela 
Buranovského sólistka opery SND Elena Ho
ličková. Tvorila prirodzene, bez afekt ácie, 
zbytočnél\o pátosu a práve týmto skromným, 
ale hlbokým ponorom a pokorou k autorov i 
~ i vyslúžila úspech. 

Rozľahlá Sonáta b mol pre klavír v suve
rénnej in terpretácii S. Čápovej-Vizváriovej 
~vojimi enormnými technickými nárokmi. ro
mantickým vzruchom. poctickost'ou, široko 
klenutými do hutných dramat ických vrcholov 
vygradovanými oblúkmi priam symfonických 
rozmerov. našla tlmoči tcl'ku nanajvýš povo
lanú. K in te rpretačnému ideálu chýbal však 
predsa niekedy len krôčik - vďaka črte, ktorá 
pramení z umclkyninho tvorivého naturelu . 
Suverénne technické zázemie ju totiž nie kedy 
zvádza popusti!' uzdu svojmu temperamentu . 
cxponovai bravúru. l naprie k tejto chybičke 
krásy vyvolala zaslúžený obdiv, uznanie naj
mii u odborníkov a ovácie u obecenstva. 

Aj D. Buranovský plne vyiažil klady sv9jho 
interpre tačného potenciálu vo Variáciách na 
slovenskú ľudovú pieseň Pri Prešporku na Du
naji pre klavír pochádzajúce z Bcllovho rané
ho tvori vého obdobia. Dominuje v nich sa
lónna virtuozita Lisztovského typu (vrátane 
technických nárokov); Buranovský ju zvládol 
na imponujúccj úrovni , s iskrou a odpichom . 
Navyše sa snaži l z hudobného prúdu vyiažii 
aj čosi viac. hradajúc aj tie polohy. ktoré to
muto opusu predsa len chýbajl'1. 

• 
KONCERTY 

Tdvníčkuvu kva rtetu (v t loi.l:ll i A. Jablo
kov. V. Zavadilík , J. Jufík a A. Gál) prcdne
~om Bcllovho Sláčikového kva rteta c mol op. 
25 dcmon~trova lo dokonalé rcme~lo . ktoré 
umocnilo dlh~ic zakotvenie tohto opusu v re
pcrtoúri telc~a. Našlo a vychu tnalo pri 
t lmoče ní jeho závažného obsahu (podobne 
ako v Sonúte b mol odhal'u júccho rozorvané 
vn útro životom i osudom tak iažko skúšaného 
'kladatcľa) rad náladových odtienkov, de
tailov . ale nezaostáva lo ani pri budovaní 
účinných veľkých plôch. línií , čím zanechalo 

. ' ' 

1. Mannhclm~ l.. l:J ') mlulll l: .) 
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Ak sa v súčasnosti snažíme v rámci svojej 

novej štátnosti dostať do povedomia blízkych 
i vzdia lenejš ích krajin, máme vel'mi silné 
tromfy v rukách práve vo sfére hudby, naprí
klad aj vokálneho umenia. Presvedčili sme sa 
o tom aj na podujatí 26. júla, keď Spolok kon
certných umelcov pri SHÚ zaradil za citlivej 
a kulti vovanej, náladovo bohato t iciíovanej 
spolupráce Dušana Stankovského dve mladé 

Klavirista Marián Lapšanský účinkoval v rámci cyklu koncertov v Klariskách viackrát. 
u divákov presvedčivý. hlboký dojem. Mo
delovanie jednot li vých fr{tz, ich výrazová nos
nos!' . klenutie oblúkov, idcúlnc odpútanie sa 
od prckonúvan ia technických úskalí predsta
vovali skutočný umelecký - kompozičný i in
terpretačný vrcho l večera . 

Zasvätený sprievodný text v bulle tine z pc
ra Dr. J. Lcngovcj približoval poslucháčovi 

pozadie, obsah, okolnosti , čas vzni ku i struč
nl'l charakteristiku skladieb. 

x x x 

19. júla vystúpili pod vedením osvedčeného 
Uohdana Warchala Slovenskí komorn í sólisti. 
An,ámbel tvoria umelci ~o širokým zázemím 
pódiovej - sólistickej i komornej praxe. Popri 
umeleckom vedúcom sú č lenmi telesa Quido 
a Anna Hôlblingovci, Stefan Reiter - husle, Jo
zef Hošek - viola, Eva Cermanová - violonče
lo, Radoslav Šašina- kontrabas a Daniela Ru
só- čembalo. Už samotné men ú č lenov S ll zá
rukou kvality. K aktívam telesa patrila jasavá 
radost' z muzicírovania . pohoda. ktorú ~ami 
na pódiu cítili a plným prichr~tím rozdávali 
vďačnému a rekordne za~túpcnému publiku . 
Príkladné muz.ikantské remeslo, pohoda. po
korné slúženie požiadavkám jednot livých au
torov slávili tu svoj triumf. 

Znovu sme sa presvedčili . že tvorivý muzi
kantský vk lad je tou naj lepšou devízou, kto
rou si možno získa i priat.nivú rezonanciu v ra
doch publika. Aj keď pre toto podujatie chý
bal názov, kl'udnc mohol dostat' titulok 
Triumf barokovej koncertan tncj hudby. Za
slúžila sa o to vitalita. plnokrvné nasadenie 
všetkých hráčov , vyťaženie všetkého. čo si 
jednotliví členovia poča' doterajšej umelec
kej praxe pre svoj prejav dokáza li naakumu
lovai. 

Akustické danost i koncertnej siene tvorili 
akoby prirodzený zo~ih)ovač zvuku ôsmich 
hráčov, spojených spoločným úsilím rozdávai 
plným priehrštím to . čo~ami pri muzicírovaní 
cítia . V rámci večera odznelo piii opu,ov od 
štyroch predstaviteľov epochy hudobného 
baroka (G. B. Sammarti ni : Sinfonia č. 3; 
A. Vivaldi: Concerto alla r ustica a Concerto 
grosso d mol op. 3 č. l l - sóla: B. Warchal a A. 
'Holblingová; G. F. lländel: Concerto grosso 
op. 6 č. 7 a G. Ph. Telemann: Trojkoncert 
F dur - sóla: B. Warchal a A. a Q. Hôlblin
govci). 

Vysoká miera profc, ionality. dôkladné 
technické vypracovanie. optimistický j<" 
a spo ľahlivé zvládnut ie sólových partov za
bezpeči l i S lovcn~kým komorným sólistom 
l'1spcch. (Prídavky: J . V. Stam ic 2 ča, ti 

operné hviezdy na~ej prvej scény - mez:wso
pranistku Silviu Sklovskú a lauerátstvom Pa
varottiho medzinárodnej speváckej súťaže 

ovenčeného barytonistu Martina Babjaka. 

Sklovská sa predstavila róznorodejším re
pertoárom. a odhali la tak viaceré možnosti 
svojho ncmalého talentu znásobené aj príťaž
livým zjavom. Bolo by chybou chválii iba jej 
vydarený výkon, pretože i ten najväčší ume
Ice má isté rezervy, na vyc lirninovaní ktorých 
tvrdo pracuje, vy lepšuje a usiluje sa dosiah
nut' ideál svojich možností. U Sklovskej sú to 
ešte niektoré menej kvalitné , najmä drama
ticky vypäté , hlasové i výškové polohy, kto
rých plnosi a hutnost' nic je celkom ideálna . 
hladká ; ako by sa tu vyskytovali nepatrné, ale 
predsa len trhlinky, ktoré znemožňujú za
skviei sa jej hlasu v plnej kráse. 

Mladý č lovek nemôže 1;1ai (a chvalabohu , 
ak nemá!) ešte také zázemie životných tra
gických skúsenost í, aby do poslednej litery 
dokázal pochopii a najmä stvárnii všetky 
výrazové polohy Mahlerovho cyklu Piesne 
o mŕtvych deťoch. Sme presvedčen í , že po 
istom čase umelkyňa dokáže k nemu pristu
povai in áč. To je nepísaný zákon umelecké ho 
vývinu každého interpreta, ktorý súčasne 
diktuje nutnost' neustrnút' na dosiahnutých 
pozíciách , ale hl'adai, vylepšoval', rási. Priz
núvamc, že už aj to , k čomu umelkyiía dopo
siaľ dokázala dospici, vzbudzuje zaslúžený 
rešpekt a obdiv. 

Veľmi sympat icky ~a Sklovská vyrovnala so 
stvúrncním árie Ottavia z Monteverdiho ope
ry Korunovácia Poppey. V druhej polovici 
programu sa speváčka zamerala výlučne na 
prednes operných árií. Tým. čo sme naznač i l i 
v Mahlcrovi , možno v istej miere pripísai aj 
známej árii Dalily zo Saint Saensovej opery 
Samson a Dalila. Pri liehavá bola výmena ob
lečenia . efektné použitie kastanct vo výbere 
~ty roch čísel z pieMiového cyklu Siete canzone 
spagnole Manuella de Fallu . Čo sa týka árie 
7 Bizetovej Carmen žiadala ~a nám zdržanli
vej~ i a vorba tempa. Bola by tak vyznela ešte 
sugestívnejšie. Takýto sp(hob výrazu dikto
vala umelkyni jej mladosi. Ešte úspešnejšie 
sa však prezentovala v prídavku známej Ha
banery z opery Carmen. 

Martin Babjak v l a~tn í prekrásny sýty. ko
vový barytón umož1iujúci mu ' ugcstívnc gra
dácie zrejme plne znejúce aj nad orchc~trúl
nym plénom. Tí. čo mu ncprajú . môžu mu vy
tknúi. že ' i do K l ari~ iek . kde jeho krá~ny hlas 
do,lova hrmel. nevybral aj pieM'íov) repcr-

toár. Mladý muž- a to je pochopiteľné- chce 
v súčasnosti využit' svoje lau reátstve na pre
nikn utic do zahraničia , a to najmä na operné 
scény. Chodieva prcdspievať, a preto si ove
ruje svoje sily práve na opernom repertoári. 
Presvedčili sme sa o tom v árii Parisa z Gluc
kovej opery i v známom Prológu z Leonca
vallových Komediantov. V druhej polovici 
večera (rekordná návštevnost') sa Babjak za
skvel v á rii Rigoletta z Verdiho opery i v árii 
Escamilia Bizetovej Carmen. Aj od jeho ume
leckého rastu očakávame isté sústreden ie sa 
na nuansy, lebo čím je bohatší farebný hlaso
vý register, tým je 'pcv{1k väčší. Tie jem
nejšie vyžadujú sa od špičkových vokalistov. 
Záver tohto veľmi úspešného podujatia patril 
u obidvoch sólistov španiebkej hudbe , ktorej 
koloritu sa pomerne úspešne priblížili . Prí
davkom Babjaka bola {tria Dona Giovanniho 
z l. dejstva Mozartovej opery. 

x x x 

O tom, že Klarisky sú akusticky vhodným 
pr iestorom pre jemnejšie nástroje, ako je 
cvendžavé čembalo i nežná viola da gamba, 
presvedčilo 2. augusta vystúpenie Vladimíra 
Rusó (čembalo) a jeho dcéry Rebeky (viola da 
gamba) v programe nazvanom ,Jas a melan
chólia francí•zskej barokovej hudby". Tvoril 
tak vhodný protipól bloku koncertnej baro
kovej hudby. ktorý pripravi li Bratislavskí ko
morní sólisti na čele s 8. Warchalom. Blíz
kosi týchto dvoch vystúpení a ich spoločná 
účast' v jednom cykle provokuje k istému dru
hu porovnávania. Obidva koncerty odzneli 
attaca, lenže u Warchala v asi 60-minútovom 
bloku, zatiaľ čo u Rusóovcov až v !OO-minú
tovom. Aj napriek tomu , že ~a striedali sklad
by violy so sólovými pre čembalo, a aj inter
pretácia mala profesionálne parametre, vnu
covala sa nám my~l ienka známej pravdy: nic
kedy menej býva viac. V každom prípade sa 
nám treba s uznaním vyslovii k psychofyzic
kej výdrži V. Rusóa. ktorý až na jeden kra
tučký odchod z pódia súMavne hral - č i už 
akordický sprievod k viole. alebo svoje ná
ročné sóla . 

čo do štýlového prístupu treba occnii sta
rostl ivú prípravu, prec ízne vypracovanie bo
hatej ornamentiky , ktorá niekedy pri tri l koch 
ako by minirubátami oživovala plynúci hu
dobný prúd. Vzácna vyrovnanosť obidvoch 
rúk , pr iezračnost' fakt úry, premyslený spôsob 
tvorenia tónu, agogických zd ržaní. rovnoccn
no~i hlasov, elegancia boli plne zastúpené. 
Rusó sa venuje problematike interpretácie 
~ t aršcj hudby už dl hši čas, je výborným muzi-
kantom, má dostatočné zázemie koncert nej 
sebarealizácie. Tieto črty jeho umeleckého 
prístupu boli plne obsiahnuté aj v tomto pro
grame. V zmysle profesionality mu nemožno 
vytknúi. predsa však ponúka sa otázka k štý
lovosti , ktorá nemusí vždy znamena i aj istý 
triezvy odstup. 

Aby zdôvodnil svoj dramaturgický zámer, 
ktorý vhodne korešpondoval s cieľom Pon
<lelkov v Klariskách , napísal Rusó aj ko
mentá r, v ktorom sprfstu pi)ujc návštevníko
vi funkciu čembak1 na francúzskom dvore , 
rcflcktovanú v jednotlivých skladbách zara
dených do tohto programu (Fr. Couperin: 
Septieme ordre, Huitieme ordre) i postavenie 
violy da gamba v období baroka i v súčasnos
ti, jej špecifickosi stavby. ktorá znemožň uje 
transponoval' skladby pôvodne pre ňu napísa
né na ďalšie hudobné nástroje , najmä na 
vzhl'adovo podobné vio lončelo. M l adučká 

Rebeka Rusóová svojím natu rclom . zmys
lom pre lyriku melancholického razenia i ele
gantnú živosi (v tomto smere má ešťc ďa lš ie. 

ale už tušené a doteraz nevyužité rezervy) 
i pôvabným zjavom vhodne korešpondovala 
s náladovým svetom , ktorý timbre osobitého 
inštrumentu umož1i uje a navodzuje Marin 
Marais: kompletná Cinquieme suitte zo 4. 
knihy skladieb pre violu a štyri ukážky častf 

z ďulších troch suít. Z nich čas i Veľk ý balet 
z l. sui ty bola rukolapnou ukážkou virtuóz
nych možností violy a súčasne odzrkadl'ovala 

" pok ia ľ siahajú \echnické predpoklady i tem
perament mladej umclkyna. 

VLADIMÍR čfžiK 

x x x 

Zastavme sa te raz na koncerte účastníkov 
V. medzináro(lných interpretačných kurzov 
v Piešťanoch . Tento koncert sa uskutočn i l 
v Klariskách 9. augusta opät' pred vypreda
ným auditóriom. Program koncertu bol ne
smierne rozmanitý a pestrý. pretože koncert 
mal byi predsa len akou~i prehliadkou ta
lentov. A v sk utočno~ti dá 'a povedai. že sa 
tento c i e ľ uspori adatc l'om i vydaril. V rámci 
spomínaného koncertu vystúpi lo jedenást' 
účastn íkov medzinárodných interpretačn ých 
kurzov. Mám pocit, že nemá zmysel zastavo
vať sa pri všetkých vystú peniach. Bolo by to 
zbytočné rozpisovanie sa o detai loch, skôr by 
som poukáza l na tie výkony. ktoré boli po 
~tránke interpretačnej najzaujímavejšie. Tak 
napriklad na nesporný talent poukazoval v)·
ko n huslistky A. llléšovej v Prelúdiu a Allegru 
G. G. Pugnaniho a F. Kreislera. Páčil sa však 
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Slávnosť zborového spevu 
Festivaly zborového spevu väčšinou bývajú 

pr íútžli vé. pútavé a majú neopakova te ľné hu
dobné špecifikum. ktorému nechýba drama
tičnosi - naj mii keď ide o súiažnLt formu fes
tiva lu . Súiažné pre hliadky ukazujú vše tky 
druhy zborov. predovšetkým detské a mlá
dežn ícke. v celej naho te ich ~chopností . ume
leckej ~ebarea lizácic i spoločen~kcj súdržnos
ti ko lektívu. Mladosť. naj mä v dct~kcj podo
bc. dokáže vytvorit' zo súiažného ~picva nia 
pravý športový turnaj . v ktorom ~a prelievajú 
vlny nadšenia. nefa lšovanej radosti z v íťaz· 
stva . alebo dobrého umiestne nia. s vlnami 
sklama nia i smútku. 

To všetko mi prebieha lo h lavou. keď som 
sa pri vy hlasovaní vý ledkov tešil s Po liakmi 
(Bydgoszcz) , víiazmi kategórie miešaných 
zborov, ktorf doslova šaleli radosťou, skákali 
a kričal i . Celkom oprávnene. ale trošku ma to 
aj prekvapilo- veď tak ý vynikajúci. suverén
ny. o celú triedu nad ostatnými stojaci zbor 
a nic je si vedomý svojich plne profesio nál
nych kva lít? Vysokoškoláci z Bydgoszcze pri-. 
niesli do banskobystrického fes tivalu viaceré 
nové prvky - maximálnu inte rpretačnú uvol'
nenosi vše tkých č le nov. pružnú ~ú l ad nosi 
v harmónii a ryt me. mäkkosi artikulácie i ne
uveriteľnú farebnú odt iencnosi v dynami ke. 
Vit'az ženskej kategórie, vysokoškoláčky 

z Prešova , bol i bez konkurencie (súiaži li len 
2 zbory). čo nesporne poznačilo ich výkon. 
nakoľko sa nemohli konfrontovai s rovnocen
ným súperom. Nedávno som ich počul spicvai 
ovcl'a lepšie. 

Brat islavský Techni k, ož tradične jeden 

z najlepších akademických zborov na Sloven· 
sku , si svoje druhé miesto nesporne zaslúžil. 
Podal technicky spoľahlivý výkon, ktorému 
nechýbala prcsnosi i nadšenie. Upútal predo
všetkým vcl'mi dobrým výkonom druhého di
rigenta zbo ru . ešte poslucháča dirigovania na 
VSMU v Bratislave. a najmit bri lantným 
prednesom vynikaj úceho zborového diela -
Tempus - od nedávno zosn ulé ho s lovenského 
~kladatefa Petra Cóna. Zaslúžene si zbor od
niesol cenu za najlepšiu interpretáciu sloven
skej skladby.-Co povedať k d ruhé mu miestu 
banskobystrickej Mladosti? (katcg. žen. zbo
rov). Tento zbor sa a~osi ne môže dostať na 
popredné pozície, kto ré zastával v minulosti. 
Jeho prejav je síce č is tý. lyrický, ale dosť 
stiahnutý a vokálne nevyrovnaný. Zbor by 
potreboval sériu impulzov rôzneho druhu. 

Tretí bratislavský Comenius bol veľkým 
prekvapením súťaže. Jeho nedôvera vo vlast
né sily i vsugcrovanie neskúscnosti (Come· 
nius je veľmi mladý zbor) viedli k tomu, že 
zbor odst(tpil od súťaže a chce l vystúpi ť len 
pohostinsky. Napokorľsa predsa len zúčastn i
li na súiaži a tu prekvapoval plnohodnotným, 
vyrovnaným výkonom i krásnym, mäkkým 
zvukom, Comenius, ak bude pokračovať 

v načatom ~merc , má pred sebou sľubnú bu
dúcnosť. 

Na štvrtom mieste sa umiestnili - myslím 
si, že spravodlivo - Poliaci, Zbor Lodžskej 
univerzity. Vyvola li prakticky jediný, a le dosť 
trápny spoločenský incident. Dirigent , 
vrcho lne nespokojný s hodnotením poroty 
a so štvrtým miestom, neprevzal osobne ce-

NDELKY V KLARISKÁCH 
i vý ko n P. Toperczera ml. v Ravelovej Forla
ne a Toccate z Le tombeau de Coupcrin. Bol 
to Ravcl. v ktorom dominovala nielen bri· 
lantnosi. ale i bohatstvo far ieb a zvnútornc ný 
citový svet. Veľmi sa páčil i výkon violonče

listu Ole Akahoshiho (SRN/USA) v suite pre 
violončelo sólo C. Cassada. lntcrprctäcia pre· 
nikl a k podstate vnútorné ho dyna mizmu tejto 
hudby - akce ntovala výbušnosi. vnútorný ne
pokoj. ale i nadhl'ad a regu lovan ie strhujúce
ho temperamentu. Bol to azda naj le pší vý kon 
v rámci celého koncertu. 

Po prestávke sa dostal k slovu nádej ný s lo
venský huslista j . Horváth, ktorý v Ysayovej 
Balade pre husle sólo ukáza l veľa zo svojho in
terpretačného talentu. 

Na jeho výkone sa mi páčila samozrc jmosi, 
prirodzenosť , muzikalita - no sloyom všetko 
čo dobrý huslista má mať . 

A ešte jeden výkon by som tu rád sporne· 
nul. Myslím te raz na R. J anála (ČR), kto rý 
veľmi presvedčivo a poeticky stvárnil výber 
zo Schumannovho piesňového cyklu Dicht,er
liebe op. 48. Pravda, ani ostatné výkony ne
možno zatracovať . Celý koncert mal vysokú 
profesioná lnu úroveň a potvrd il význam mc
dzimírodných interpretačných kurzov v Pieš
ťanoch. 

x x x 

Dobrým dramaturgickým krokom bolo za
radenie súboru Brass Quintet Bratislava do 
programového rámca komorných koncertov 
cyklu Pondelky v Klar iskách. Už samotná 
sk ladba programu dävala najavo. že interpre
ti sa chcú prihovoriť svoj im posl ucháčom 

v nad ľa hčenej forme. Dokume ntovali to také 
diela , ako napríklad H. Purcell - Two 
trumpet and Tyrc, J. Dowland - Škótske tan
ce, J . Clarke- Trumpet volunta ry, S. Scheidt 
-Galliarda II . či Calliarda Battaglia . Inter
pretácia týchto diel mi potvrdila . že úroveň 
hry na dychových nástrojoch nepretržite stú
pa. takpovediac z generácie na generáciu. 
Dokume ntovala to čistota hry , p recízna 
súhra a l' ahkosť, s akou títo mladí interpret i 
zvlád li každé die lo. Ma lým prienikom do sve
ta romantizmu boli dve diela. C riégov Nórsky 
tanec č. 2 a Dvorákova Humoreska. Možno, 
že človek hlbšie nezasväte ný do také hoto pro
gramu si v duchu povie. že inte rpret i si zvolili 
ľahšiu cestu k srdciam poslucháčov. Nic je to 
pravda , pretože pod zdanli vou l'ahkosťou , sa
mozrejmosťou takýchto transkripcií sa skrýva 
nesmierne veľa práce. Veď všetko je známe, 
priehľadné. Každá i tá najdetailnejšia ncprcs· 
nosť vykrfknc a pokazí výsledný zážitok. 
Pravdu povediac, zahrai Dvorákovu Humo
resku na dvoch trúbkach . hornc. trombóne 
a tube - tak. aby nestratila na svojej poézii 
a príiažlivosti je neľahké a náročné. V záve
rečnej čast i koncertu sa dramaturgia posunu· 
la do svct<t populárnej hudby. S pôžitkom 

sme s i vypočuli naprík lad Blackeovu - The 
chevy chase, Lennonovu - Hey, J ude, Yester
day, Joplinov Something Doing, či Walterov 
- Louging at the Waldorf. Zdá sa, že práve 
v tej to ča~ti programu sa v plnej miere uplat
ni l tvo ri vý talent interpretov. Nie že by v tej 
predchádzajúcej čast i programu nefungoval , 
no tu predsa le n padajú putá štýlovosti - k slo
vu sa dostáva fantazijná zložka vo zvýšenej 
mie re . Na záver le n toľko , že stretnutie s tým
to dychovým kvinte tom sa mi páčilo. 

Ich výkon je podložený svedomitou prá
cou - hľadaním vlastné ho interpretačného 
profilu, vlastného interpretačného ideálu. 
Verfm. že s týmto dychovým kvintetom sa 
budeme na našich koncertoch častejšie stretá
val'. než dopos ia l'. Som presvedčen ý, že orien-

Peter Mikuláš nezabudnuteľným spôsobom 
stvárnil Suchoňove Tri piesne pre bas 

Snímky: M . Jurík 

tácia súboru Brass Quin tet Bratislava je 
sprävna i keď nám v Klariskách ukázala le n 
svoj u nad ľahčenú tvár. 

x x x 

Usporiadatelia tohtoročných koncertov 
Pondelky v Klariskách sa naozaj ne môžu sťa
žovať na slabú návštevnost'. Tak ako počas 
predchádzajúcich koncertov i 23. augusta sa 
do posledného miesta naplnilo auditórium 
v Klariskäch. Magnetom pre domácich i za
hraničných návštevníkov bola tentoraz ruská 
hudba (Rachmaninov- Sonáta pre vio lončelo 

a klavír op. 19 a Musorgského - O brázky z vý
stavy). Zastavme sa najskôr pri diele S. Rach
maninova, ktoré interpretačne stvárnil mladý 
český violončelista Jirí Bár ta spolu s naš ím 
klaviristom Marianom Lapšanským. Rach· 
maninova poznáme predovšetkým ako ne· 
prekonatcľného majstra klavírnej tvorby, 
preto príležitost' vypočut' si jeho violončclovu 

nu , ale poslal na miesto seba dvoch študen
tov-členov zboru . Tento urazenecký postoj 
bol však celkom neoprávnený, lebo Po liaci 
dosť sklamali , čakal som od nich viac. Je to 
veľmi ambiciózny, sviežo a dynamicky spie
vajúci zbor s relatívne progresívnym progra
mom. Získal si obľubu najmä medzi mladou, 
študentskou časťou poslucháčstva. Prejavil sa 
však predovšetkým dosť nízkou hlasovou ku l
túrou, pomerne d rsným, plochým zvukom, 
malým dyna mickým rozsahom a pozoruhod
ne nedostatočným zmyslom pre štýl spievané
ho diela. - Napokon posledné miesto obsadi l 
len nedávno založený zbor Cantica z bansko
bystr ickej UMB. Pri svojej súťažnej premiére 
sa prejavi l ešte dosť rozpačito , zvukove málo 
vyrovnane, ale s pekným programom a nádcj-
nými hl asovými skupinami. . 

Každý zbor vystupoval aj na večernom 
koncerte (v piatok a sobotu) s prograiJlom, 
odlišným od súťažného. T am sme mali mož
nosť vypočut' si i jeden taliansky a dva české 
zbory (Pardubice, Ostrava), ktoré sa nezú
častnili súťaže. Talianska Schola cantorum 
C hivasso sa uviedla veľm i sympaticky, jej 
temperamentný, rytmický spev prijalo mladé 
auditórium s nadšením. Zbor je však podľa 
našich kri térií vel' mi priemerný. jeho zvuk ne
mä homogénnosť, celé vystúpenie ma lo tro
chu csträdny nádych. Obidva české zbory po
tvrdil i vysokú ku ltúru a vyrovnanosť zborové· 
ho spievania u našich susedov. Svojou vokál· 
nou kultivovanosťou a i nterpretačnou pres
nosťou pôsobili však trochu chladne; navyše 
aj ich program nebol dosť priebojný. 

Programová štruktúra zborov bola veľm i 
rôznorodä. Značným počtom boli zastúpené 
sakrálne diela rôznych období. ostatné sk lad
by mali takisto dost' ve ľký štýlový rozptyl. Ani 
jeden zbor však nepriniesol niečo nové, ešte 

sonátu , istotne každý privítal. Pravda, okam· 
žite sme spoznali v tomto diele rukopis veľké
ho ruského majstra. Predovšetkým v klavír
nom parte sa nemohol nijako zaprici te n nc
napodobnitcl'ný spevný a harmonicky výreč

ný duch. Prävc preto bol klavír viac než rov
nocenným nástrojom. Bol dušou celého die
la. Rachman inov do vio lončelového partu ne
napí~al tradične inštrumentálno-virtuózne 
prvky. ale súhlasne s klavírnym partom obda
ril i te nto nástroj spevnosťou - vcrkým výra
zovým rozmachom, kto rý bol náleži te zvýraz
nený i po stránke interpretačnej. V podstate 
výkon oboch sólistov by som charakterizoval 
ako nepretržitý spev, pričom klavír mal úlohu 
poetickejšiu , akoby podčiarknutý ženský 
prvok a violončelo bolo nositeľom energic
kejšieho, výrazove vyhrotencjšieho charakte
ru. Samotné interpretačné výkony boli prek
rásne. 

S takýmto vsk utku dobrým pocitom som 
očakával v druhej časti program u predvede
nie Musorgského klavírneho cyklu - Obrázky 
z výstavy v podaní českého klaviristu Petra 
Slavíka. Už prvé takty z úvodnej Prome nády 
naznačili , že Slavík neodhadol dobre akustic
ké danosti tohto auditória. Výrazne ubral 
z dynamiky, a tak monume ntálne melodicko
-hannonické súvislosti boli zlomené a umhvcné. 

No odhliadnuc od tohto nedostatku silnelo 
vo mne presvedčen ie, že tu asi nepôjde len 
o problém akust iky, ale že je to skôr problé m 
výrazového uchopenia. Áno, Slavíkov Mu· 
sorgský bol naštudovaný, nacvičený, ale nie 
zažitý. A tak posl ucháč- aspoň te n náročnej
ší, odchádzal z koncertu s rozpačitými pocit
mi. Počul znamenité dielo v priemernom in· 
terpretačnom šate. 

IGOR BERGER 
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Koncert pôvodne zamýšl'aný k bližiacim sa 
85. narodeninám prof. Eugena Suchoňa, za
radený do rámca Kultúrneho leta, sa stal poc
tou mŕtvemu majstrovi. Večer (dňa 30. augus
ta) pripravila v Klariskách Slovenská hudob· 
ná únia. Aj keď ho dramaturgicky koncipova
li iba z komorných diel (čo je pochopi teľné 
i vzhľadom na možnosti a p riestor , kde sa 
podujatie uskutočnilo) , zv l ášť z l . obdobia 
tvorby , bol to vydarený a krásny konce rt. 
Možno i poznačený melanchól iou, ktorá 
sprevádza ľudské odchody. Pravdou je, že tu 
sme si silnejš ie uvedomili aj slová ministra 
kultúry z rozlúčkového prejavu nad rakvou 
skladateľa v opere SND o tom , že dielo zostá
va ... V plnej pestrosti a bohatosti, aj keď ži· 
vot diela závisí aj od záujmu pestovať tradície 
národa. Akosi prirýchlo zabúdame a sme 
i tvrdí! To som si uvedomila p red po lozaplne
nou sálou, kde boli - počtom - traja skladate
lia ... Pritom spoluusporiadateľom koncertu 
bol Spolok slovenských skladateľov. Sebave
domie ľudí je však iba po brány smrti. 

Vskutku obdivuhodný kus práce a odda· 
nosti prejavili Suchoňovmu dielu koncertní 
umelci . Z nich dominovala na prvom mieste 
osobnosť klaviristu Mariá na Lapšanského, 
kto rý z piatich čísel večera účinkoval ':. šty· 

nepoču té a vrcho lne progresívt1e v programo
vej zostave, väčšinou išlo o známe pri raď ova
nie rôznych skladieb podľa konvenčných kri
té rií (dynamický, štýlový kontrast a pod.), 
alebo o tzv. evolučný program - od diel sta
rých období až po súčasnosť. Menšou výnim
kou tu bol štýlovo zovretý program byd· 
goszczského zboru (poľské skladby). Skoda, 

že organizátori neurči li pre súťažné vystúpe
nie povinnú slovenskú skladbu; pripravili sa 
tak nielen o možnosť porovnania interpretá· 
cie slovenského diela zahraničnými a našimi 
zbormi , ale aj o propagáciu slovenskej zboro
vej tvorby. 

Slovenské skladby spievali le n domáce zbo· 
ry (Suchoň, Cón, Zemanovský); umelecké 
spracovanie slovenských ľudových piesní sa 
interpretačne objavilo trinásťkrát (Mikula , 
Hrušovský , Konečný, Melicher), čo je trochu 
neočakávané pozitívum. Skoda, že ani jeden 
slovenský zbor nezarad il do súťažného pro
gramu zborové dielo J ána Levoslava Bellu , 
t. r . je 150. výročie narodenia skladateľa; 
okrem toho v Banskej Bystrici súbežne pre
bieha la muzikologická konferencia - Ján Le
voslav Bella v kontexte európskej hudob
nej kultúry. Nevšímavosť i ľahostajnosť? 

Tento moment nectil slovenské zborové hnu
tie. - Ak sme nečakal i naštudovanie sloven
ského diela talianskym či poľským i zbormi, 
očakávali sme to pri vystúpení obidvoch čes
kých zborov. Samozrejme, že márne, a tak 
sme v podstate neboli sklamaní, skúsenosť 
nám potvrdila, že prax českého zborového ži· 
vota sa v tomto sme re nemení. 

Festival Akademická Banská Bystrica 
splni l svoj umelecký i spoločenský účel 

a možno dúfať , že ďalší , šiesty medzinárodný 
ročník bude ešte úspešnejš í. 

IV AN HRUŠOVSKÝ 

roch -a vždy suverénne, akoby každoden ne 
nehral nič iné, len Suchoňovc skladby. Pred 
jeho pohotovosťou , zrelost'ou, majstrov
stvom bo li všetky výkony (čo ako vysoké) 
predsa len na druhom mieste. Darmo, Lap· 
šanský svojou stálou pohotovosťou (a tiež 
využívaním schopností) má profesionálnu ce
listvosť . 

Vrcholným zážitkom bola jeho intcrpretá· 
cia Malej suity s passacagliou pre klavír op. 
4, ktorej dodal impresionistickú krehkosť, 
kultúru tónu, úžasné svetlo, gradujúc postup· 
ne dve jasné časti do búrlivého Scherza asti· 
šuj úc oblúk diela k intímne jšej Passacagl ii. 
Huslista Ewald DaneJ v Sonatine pre husle 
a klavír op. ll vyzdvihol naj mä e leganciu die
la , poéziu mladistvého o pusu, demonštroval 
kultúru svojho ušľachtilého tónu (zvlášť 
v strednom Largu), ale nakoniec preukázal aj 
dynamickosť hry v eruptívnom finále. Sloven· 
ské dychové kvinteto zahra lo dielo, ktoré exis
tuje v úprave pre dychové kvinteto a pre slá· 
čikový orchester (tá druhá verzia je známa 
v podaní warchalovcov ... ). J e to Serenáda op. 
S. Vo verzii p re dychové kvinteto obdivuje 
poslucháč ideálne "vyťaženie" nástrojov a ich 
zladenie do zlatisto-mäkkého celku i perfekt
ný rozvrh inštrumentácie. Dielo dostáva v tej
to podobe podstatne iný charakte r, než v tva
re pre subtílnej šie sláčiky. Z interpre tácie vy
nikajúceho Slovenského dychového kvinteta, 
ktoré účinkova11ie na Suchoňovom koncerte 
považovalo zrejme za vec svojej cti, dýchala 
nielen nosta lgia, ale i zan iete nosť, vylade
nosť, pocit uvoľneného a súčasne plne zaan
gažovaného muzicírovania . 

Peter Mikuláš naštudoval Tri piesne pre bas 
(s klavírnym sprievodom M . Lapšanského, 
kto rý sprevádzal tiež Ewalda Danela v Sona
line a potom spoluúčinkoval v Klavírnom 
kvartete op. 6). Dielo poznáme v o rchestrál· 
nej verzi i a v pre miérovom podaní Sergeja 
Kopčáka. Je to akýsi testament - od výberu 
veršov (zvlášť prekrásna báseň Válka: " ... ja· 
zýček váh je pri nule, ach, kde sú -.:eci minu
lé!") až po hudbu. Tá je jednak syntézou 
kompozično-tcoretických úvah skladateľa 
v 70-tych rokoch (1. pieseň), ale i dotykmi 
klasickej melodiky (ariozo v 2. piesni na bá
seň Stilichu) a napokon reminiscencií na bu· 
jaré veselie svadobného obrazu z Krútňavy 
(3. picsct)). Peter Mikuláš - vern ý svojmu 
prístupu - vstúpil zvlášť do obsahového po
solstva, odokryl každý významový detail a vy
staval - najmä v rozsiahlej a náročnej 3. pies· 

'ni na slová Smreka - veľký vokálny obraz, 
plný dynamického vzruchu. Bol to veľký 
a jednoliaty umelecký výkon - vrátane skve
lého klaviristu! Posledným dielom programu 
bolo Klavírne kvar teto op. 6 - hudba ra· 
zantná, mladistvá, p lná energie a virtuozity. 
Možno práve táto ostatná hudobná zložka 
zostala nenaplnená v detailnej p recíznosti 
a porozumení všetkých účinkujúcich, spo
medzi ktorých vedúcu úlohu opät prebral 
M. Lapšanský (čo mu podľa sadzby i právom 
patrí). Ostatnými členmi kvarteta boli Ewald 
Dane l (husle) , Milan Telecký (viola) a Eva 
Cermanová (violončelo.) 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 



1lrJDOBNÉ. DIVADLO s] 

t Giovanni pod ruinami 
Ak by som chcel aspoň heslovito p()písať 

v~etky podujatia letnej prázdninovej Viedne, 
vyčerpal by som celý priestor vymedzený pre 
tento článok. Ponúkam teda iba malú vzorku 
interpretov ostatného Kultúrneho leta. Or
chestre: Viedenskí filharmonici (Daniel Ba
renboim), Viedenskí symfonici (Rudolf Buch
binder), London Symphony Orchestra (Mi
chael Tilson Thomas), Mládežnícky orchester 
Gustava Mahlera (Riccardo Chailly), Came
rata Acamedica (Sándor Végh), Česká filhar
mónia (Václav Neumann), Academy of St. 
Martin in the Fields (Sir Neville Marriner), 
Petrohradská filharmónia (Jurij Temirka
nov). Sólisti: Norman Shetler, Gidon Kremer, 
Alexander Jenner, Christa Ludwig, Sherrill 
Milnes, Thomas Hampson, Miklós Perényi .. . 

Obráťme list. Predmetom moJhO zauJmU 
bola opera. Konkrétne, inscenácia Mozartov
ho Dona Giovanniho, pod voľnou oblohou zá
mockého parku v Schônbrunne. Túto lokalitu 
vybrali organizátori preto, lebo v rímskych 
ruinách (sú umelé , zostavené z častí prive
zených z Ta lianska) našli základ javiskovej 
konštrukcie. K nim dokomponoval výtvarník 
Pantelis Dessyllas ďalš ie štýlovo harmonizu
júce stavebné prvky , skl adajúce veľmi pôso
bivú a funkčnú scénickú plochu . Jej atmosfé
ru znásobuje po dokonalom zotmení.práca so 
svetlom a veľkorysé priestorové aranžmán. 

Pochopiteľne, ako to už pri exteri érových 
predstaveniach býva , .režisér Robert · Herzl 

Bel canto 
pod pyramídou 

Slovenská operná dramaturgia má dosť ďa
leko od toho, aby pokryla v~etky hlavné smery 
sv~tom akceptovanej hudobno-dramatickej 
spisby. Svetlé výnimky - celkom paradoxne·
vychádzajú skôr z mimobratislavského diva
delného teritória. V prelamovani nedôvery 
voči tragickej časti operného Odkazu Gaetana 
Donizettiho, bieleho miesta na mape našich re
pertoárov, podnikol rázny krok ad hoc zosta
vený kolektiv nadšencov bel canta. 

Pod pyramídou Slovenského rozhlasu 
uviedol v slovenskej premiére veľký koncert
~~ prierez Donizettiho romantickou operou 
Lucrezia Borgia, so sprievodom klavíra a ko
mentovaným slovom. Podujatie zastrešilo 
Národné divadelné centrum a Art Agency 
v Bratislave. Ako sa píše v bulletine, ide u nás 
v danom žánri skôr o "zápisné". Súvisí s tým 
nedostatok skúseností interpretov v nároč
nom štýle čistého bel canta , ale i o uvedome
nie si nadpriemerných vokálno-technických 
i estetických požiadaviek skladateľského zá
pisu . Ak sa teda hfstka sólistov Opery SND 
odhodlala zmerať si sily v hlavných par· :h 
Lucrezie Borgie, patrí jej vďaka. 

Najväčšiu záťaž na interpre ta kladie titulná 
postava dramaticko-koloratúrnej Lucrezie. 
Anna Starostová, po dlhšej odmlke na mater
skej scéne, vložila <lo jej vokálneho stvárne
nia maximum tvorivých síl , remeselných zna
lostí i slohového cítenia . Hoci jej tón je dnes 
už pomerne ťažký, udržiava si pružnosť v ko
loratúrach a legatovú frázu ctí ako východis
ko pri tvarovaní me lodickej línie. Ďalšia ces
ta by mala viesť k väčšiemu uvoľneniu preja
vu a spevneniu intonačnej čistoty. 

V tenorovej roli Gennara príjemne zapô
sobil Miroslav Dvorský. Jeho tmavší , krásne 
sfarbený a vzorne kantilénový tenor urobil 
v ostatnom čase badateľný technický pokrok , 
najmä ' v uvoľnen í vysokej polohy. Dvorský 
veľmi citlivo a muzikálne vníma donizettiov
skú poetiku, plynule frázuje a má zmysel pre 
vkusné dramatické akcenty. Ida Kirilová (Or
siní) je vyzbrojená veľmi zdatnou a nezlyhá
vajúcou technikou , vďaka ktorej z je j spevu 
sála ľahkosť a pohoda. Jej tón je voľný, pruž
ný a vyvážený v polohách , vrátane extrém
nych sopránových výšok. V jedinom ensem
bli sa vhodne uplatnil basbarytonista Juraj 
Peter akq Alfonso. 

Mimoriadnym prínosom koncertnej pro
dukcie a zároveň oporou sólistom bol klavi
rista Jozef Malik. Jeho tón je mäkký, farebný 
a plastický, ideálne sprevádza , udáva tempo
rytmus "dýcha" so spevákmi. Prierez Doni
zettiho operou moderoval exaktným a poslu
cháčsky pútavým slovom Dr. Jaroslav Blaho, 
riaditeľ Národného divadelného centra. 
Kiežby podobných, dramaturgicky nekon
venčných podujati pribúdalO". 
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uprednostnil dosiahnutie makroefektu pred 
cizelovaním detailov . Hracie pole , dané roz
mermi ruín , oživil posúvacími stenami , otvá
rajúcimi väčšie či menšie priestdry. Badateľ

né boli aj isté náznaky "divadla na divadle", 
nie však ako dominantná črta koncepcie. 
Škoda, že niektoré pointy ostali v réžii iba na
črtnuté a divák si ich musel viac-menej do
mýšľať. 

Hlavným problémom schônbrunnského 
Dona Giovanniho, ktorého gestorom je vlast
ne viedenská Komorná opera , je akustika , 
resp. kvalita ozvučenia. Ako vždy, ide o ne
gatívny zásah do autenticity hudobnej výpo
vede a záleží od citlivosti techniky, aký stu
peň " rušivosti" dopustí. Rezervy z tohto hľa
diska boli značné. Pre nás bol z viedenského 
Dona Giovanniho najzaujímavejší fakt , že sa 
na jeho uvedení v značnej miere podieľali slo
venskí hudobníci . Za dirigentským pultom 
stál Peter Feranec, v orchestrálnej jame sede li 
inštrumentalisti zo slovenskej metropoly 
a zborový part naštudovala Cantica Istropoli
tana pod vedením Kataríny Bezákovej, tak
tiež z Bratislavy. Tvorili slušne zohratý ko
lekt ív, citlivo reagujúci na Ferancovu čoraz 
istejšiu taktovku . Mladý dirigent (vo svojom 
mate rskom divadle be21 príležitost í obhájiť 
opodstatnenosť angažmán) inscenáciu prev
zal na záskok, v navštívený večer ju už držal 
pevne v rukách a udával jej svižné tempo 
s pat r ičnou gradáciou ensemblov. 

K aždý rok, keď bilancujem aktivity 
bratislavského Kultúrneho leta, je 
mi úprimne ľúto, že jeho organizá-

tori si znova netrúni ponúknuť domácemu 
i stále početnejšiemu zahraničnému publiku 
žáner s naj menšou jazykovou bariérou - ope
ru . Pred niekoľkými rokmi sa síce na nádv~rí 
Starej radnice mihlo hudobné divadlo, no špe
cifický, letný scénický projekt ostáva iba 
snom. O vhodné .priestory by núdza nemala 
byť, chýbajú skôr ambície usporiadateľa, 

ochota opustiť tradičnú programovú ~truktú
ru a asi aj kúsok manažérskeho umenia. 

Absenciu javiskovej produkcie sa pokúsilo 
Mestské kultúrne stredisko v Bratislave 
v spolupráci s Národným divadelným cen
trom nahradiť sériou troch koncertných oper
ných večerov. Plánovaný exte riér nádvoria 
vzhfadom na vrtochy počasi á zastúpili Klaris
ky , tie však sú, zvlášť pre vokálny prejav, 
akusticky na hranici regulérnosti. 

Dramaturgickým vodítkom prvého pásma 
boli aktuálne operné výročia, druhý koncert 
bol monotematicky zostavený z menej zná
mych Donizettiho árií a posledný večer od
znel prierez Lucreziou Borgiou, rovnako 
z pera Gaetana Donizettiho. Výberom pro
gramu a stupňom organizačnej pripravenosti 
mal cyklus vzostupnú tendenciu. Operné vý
ročia sú vskutku voľnou témou. Ak v roku 
1993 za viac-menej okrúhlych jubilantov po
važujeme Gounoda, Cajkovského , Verdiho , 
Wagnera , ale i Bellu , Holoubka, Suchoňa či 
Erkela , potom výber prezentovaných ukážok 
nebol príliš reprezentatívny. Okrem toho, 
z dôvodov ochorení , sa program zredukoval 
na sedem krátkych a nesúrodých čísel (ne
ochota štyroch sólistov "obetovať s,a" a roz
šíriť výstup , a či laxnosť organizátora?) , čo sa 

Tohtoročné studené večery veľmi nepriali 
· priaznivcom opernej časti XX. ročníka Me
dzinárodného festivalu Zámocké hry zvolen
ské. Priestorovo útulné amfiteátrové hľa
disko bolo v úvode opernej časti ľadovo stu
dené, a tak sa prví návštevníci presťahovali 
do Kráľovskej siene Zvolenského zámku, kde 
bol vokálny recitál sólistiek z Bratisla
vy - mezzosopranistky Idy Kirilovej a sopra
nistky Anny Starostovej . Obe umelkyne spie
vali v ne regulárnych podmienkach - za hlas
ného buchotu majstrov, f f stavali na 
nádvorí javisko k večern 
Netopie ra ... Osobne sa čud ern e 
to prostredí obe sólistky o viedmg 
vaný výkon. Repertoár večera komunikoval 
s vernisážou výstavy, ktorá bola pripravená 
za spoluúčasti Národného divadelného centra 
a Slovenskej národnej galérie- zámok Z volen. 
Názov výstavy: TALIANSKA OPERA NA 
SLOVENSKU. Kostýmové a scénické návrhy 
k dielam Monteverdiho , Pergolesiho , Paisiel
la , Cimarosu , Gazzanigu, Rossiniho, Doni
zettiho , Verdiho, Ponchielliho , Mascagniho, 
Leoncavalla, Pucciniho alebo Cileu, Giorda
na a Zan do naia tvoria základnú os súborného 
pohľadu na jednu - neživú - stránku predvá
dzania pomerne bohatého repertoáru z ta
lianskej opernej tradície. 

Don Giovanni " zámockom parku " Schonbrunne Snímka archíY autora 

Medzinárodné obsadenie (k dispozícii sú 
tri alternácie) bolo vyrovnané, bez hviezd, a le 
i bez slabých výkonov. Talentovaná rumun
ská sopranistka Julia lsaev bola technicky 
bezpečnou , v koloratúre presnou Donnou 
Annou, mladá rakúska mezzosopranistka 
Angelika Kirchschlager sympatickou Zerli-

ce lkom nckryje s predstavou plnohodnotné
ho koncertu . 

Z kvarteta účinkujúcich najvyššie hodno
tím Denisu Šlepkovskú, disponujúcu v našich 
pomeroch výnimočne tmavým, sýtym a nád
herne sfarbeným altom. Mladá sólistka je i po 
technickej stránke na dobrej ceste, má vyrov
nané registre , kultivovane frázuje a badateľ
ne dozrieva výrazovo . Hoci od dramatickosti 
Verdiho Azuceny ju delí vek i nature l, jej Sa
int-Saensova Dalila bola ukážkou tónovej 
kultúry a zmyselnosti prejavu. Yvetta Tan
nenbergerová si svoj profi l formuje - hoci iha 

v menších postavách - na javisku Viedenskej 
štátnej opery a fluidum tejto svetoznámej 
scény dopadá i na jej estetickú orientáciu. 
Spievala pohyblivú Gounodovu Júliu a lyric
kú Pucciniho Laurettu , obe dievčensky milo , 
štýlovo, s istým rozsahom. Nebyť menšieho 
mazania .v koloratúrach, bola by je j kreácia 
ukážková aj v ozdobnom speve. 

Ak si lyrický tenorista Ľudovít Ludha do 
svojho repertoáru zaradil vzorku z dvoch dra- · 
matických partov (Pucciniho Des G rieux, 
Verdiho Don Carlos), možno tento výlet ak
ceptovať iba v rovine komorného koncertu . 
Tu mu pre obe roly stačí interpretačná verva 
a razantnosť výšok. Miesto pre štíhly a svet
lejší lyrick_ý tenor v ope rnej lite ratúre je však 
inde. Problematickejšie vyznelo vystúpenie 
v Brne pôsobiaceho slovenského barytonistu 
Vladimíra Chmela (Posa, Barnaba z G iocon
dy). Jeho hlasový materiál má síce zdravú 
strednú polohu , keď ju však opustí , stráca 
farbu i šťavu. Sprevádzajúceho klaviristu Já
na Salaya, inak spoľahlivého partnera spevá
kov , tento večer nezastihol v príliš tvorivej 
nálade. 

Ani v poradí druhý koncert neodznel v za-

Ida Kirilová, ktorá patrí k vokálnej špičke 
opery SND a nie raz nás úspešne reprezento
vala aj na medzinárodných pódiách (v kon
certnom i ope rnom repertoári), je dnes na ze .. 
nite svojho talentu. Spolu so sopranistkou 
Annou Starostovou predniesli náročné árie 
a scény z opier G. Rossiniho, G. Donizettiho 
a G. Verdiho. Obe by si zaslúžili nielen poko j
nejšiu atmosféru k výkonu, ale aj muzikálnej
ší, mäkší a citlivejší klavírny sprievod (Vi~ra 
Kunzová - klavír). Tiež menej nediscipli no-

""'äiif~zo~zv 
Z dvojice speváčok dominovala Ida Kín lo

vá , ktorá je v súčasnosti dámou bel canta na 
slovenskej opernej scéne. Po koloratúrnej -
mezzosopránovej -Rosine z Barbiera zo Se
villy (G. Rossini), siahla po dramatickejších 
až vysoko dramatických partoch z talianskej 
predverdiovskej a verdiovskej literatúry. 
V je j podaní zaznela ária Orsiniho z Donizet
tiho Lucrezie Borgie, ária Leonory z Favorit
ky - od toho istého autora a ária Eboli z Ver 
diho Dona ~arlosa. I. Kirilová v týchto veľko
lepých hudobných scénach vytvárala nádher
né obrazy , plné precítenia a neštylizovanej 
hudobnosti. Jej fráza j e vzrušujúco budova
ná, tón zlatisto temný a pritom mäkký, oheb-

nou a český barytonista Vojtčch Nalezenec ty
povo vhodným titulným hrdinom. Leporella 
stvárnil rutinovaný taliansky basista Mauri
zio Picconi, Komtu ra výrazný poľský basista 
Alexander Teliga, Donnu E lvíru Marina Šu
ková. 
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mýšľanej šírke. Nepodarilo sa zohnať štvrté· 
ho sólistu a trojica prítomných vyšla na pó
di um dovedna sedemkrát. Tento hodinový 
blok však dramaturgickým prínosom rozhod
ne bol, pretože renesancii be l cantovej opery 
serie sa na slovenských javiskách nevenovala 
patričná pozornosť. Primadonské vokálne 
party Donizettiho patria k najnáročnejším 
v opernej literatúre. Okrem požiadaviek 
adekvátnej farby hlasu a dokonalej kantilény 
sú komponované v podobe obávanej drama
tickej koloratúry, technicky mimoriadne chú
lostivej . Hlavnou devízou sopranistky Anny 
Staróstovej je hlasová pružnosť pri plnom ob
jeme a váhe tónu ; ako i kultivovllllá legatová 
línia a výraz. Predviedla áťiu A nny Boleny 
a Lucrezie Borgie. Ida Kirilová (Leonora 
z Favoritky, O rsini z Lucrezie Borgie) spieva 
s väčšou ľahkosťou , jej tón je v každej polohe 
rezonančný, kovový a schopný dynamického 
tieňovania . Jediným lnužským sólistom bol 
opäť lyrický barytonista Vladimír Chmelo 
{Favoritka, Don Sebastien, Don Pasq uale), 
ktorý si však tentokrát celkom neporadil so 
štýlom a technickou bravúrou. V ťažkých 
akustických podmienkach možno akceptovať 
výkon klaviristky Viery Kunzovej , hoci rezer
vy by sa po každej stránke našli . 

O koncertnom priereze Donizettiho tragic
kou operou Lucrezia Borgia referujeme oso
bitne , v rámci čl áilku o jej júnovej premiére 
v Slovenskom rozhlase. Letná repríza po
tvrdila dramaturgickú hodnotu tohto projek
tu , rozširujúceho úzky obzor nášho diváka na 
poli predverdiovskej opery. Kvarteto sólistov 
(Anna Starostová, Ida Kirilová, Miroslav 
Dvorský, Juraj Peter) znova potvrdilo svoj 
blízky vzťah k be l cantu , technickú i predne
sovú kompetentnosť . 

Pri hodnotení celej letnej opernej trilógie 
nemožno nespomenúť zasväteného moderá
tora a autora programových bulletinov Dr. 
Jaroslava Blahu, odovzdávajúceho divákom 
rad cenných informácií. · 
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ný, živý, umelkyňa strhujúco vnáša do pred
nesu expresívny pátos i lyriku. 

Anna Starostová si tiež vybrala náročné 
ukážky z bel cantovej tvorby - jednak z Doni
zettiho Lucrezie Borgie (dve árie Lucrezie) , 
ďalej áriu Anny z Donizettiho ďalšej historizu
júcej opery Anna Bolena a napokon áriu Leo
nory zo Sily osudu od G. Verdiho. Silný, fa
rebne mäkký soprán A. Starostovej sa nie 
vždy dokázal odpútať od technických problé
mov tak, aby tvoril bezprostredne, uvoľnene, 
kl ativne - po stránke dynamickej, muzikál-

111
~kýň sme postrehli kde-tu 
'U· nepochybne ovplyvnené 

i sporn nanou neregulárnosťou podmienok. 

Zvolenské hry zámocké ponúkli akýsi prie
rez tvorbou domácej opery DJGT v Banskej 
Bystrici, ktorá sa vydáva na vlastnú , samo
statnú cestu - bez zvolenskej činohry, ale aj 
hosťovanie operného súboru SND. Priznám 
sa, pricestovala som na otvore nie opernej 
časti v nádeji, že zažijem neopakovatefnô at
mosfé ru "opery pod holým nebom" . Ale (tak 
ako mnohí iní) nezvládla som vrtochy počasia 
a "z hry som odstúpila" . A tak ponúkam 
aspoň fragment zážitkov spod strechy Zvo
lenského zámku .. . 
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ZO ZAHRANIČIA 

NOVÉ VEDENIE KARAJANOVHO FESTIVALU 

Snímka archív HŽ 

Po ro koch improvizácie, kto rá nastala vo vedení Ka
rajanovho Veľkonočného fes ti valu v Sa lzburgu po cliri
gentovej smrt i, oznámi l počas to hto le ta C laudie Abba
do (na obr. ) novozaloženú nadáciu , ktorá má fi nančne 
zabezpečiť ďa l šiu existe nciu fes ti valu . V budúcnosti sa 
na festivale bude i naďa lej podieľať predovšetkým Ber
línska filh a rmó nia, kto rá je v nadačnej rade zastúpená 
tromi kreslami . Prezide ntko u nad ácie je dirigentova 
manželka Eliette von Karajan, členmi rady sú ďalej 
Claudio Abbado, vedúca prevádzky festiva lu Beate 
Burchard a správca Ka.rajanovej pozosta lost i Werner 

Haydnove listy 
Listy Josepha Haydna, ktoré zakúpil buraenlandský 

Haydnovský festl\'81. Qaenlll3. septembnlt. r. oficiálne 
m~ltefL Predseda aukfného domu Sotheb,·'s odo-

Kupper. Nadácia má svoje sídlo vo Svajčia rsku , pretože 
tamojšie zákonodarstvo jej umožiíuj e väčšiu možnosť 
daiíových odpisov z titulu nadačných akcií. Vede nie 
Veľkonočného festiva lu sa do budúcnosti pozerá veľmi 
opt imisticky, i naprie k súčasným chladným vzťahom 
s vedením Le tných salzburských hie r . Berlínska filhar
mó nia i naďalej sa chce počas festival u cíti ť "ako domáci 
pán·' a podporiť tak exkluzivitu festivalu , čím p lne stojí 
za ci eľmi svojho šéfa C. Abbada. 

Z inicia tívy C. A bbada sa o d roku 1994 poč íta aj 
s programovými novinkami , najmä so špeciálnymi p ro
gramami pre mládež. Pre ňu uvedú t ri až štyri koncerty 
a abonentka na ne má stáť okolo 200 šilingov. V cent re 
dramaturgickej pozornosti o kre m nemeckej hudby má 
byť aj ruská hudba- od Musorgského po súčasnosť. 

V súčasnosti však dochádza k urči tým sporo m medzi 
Veľkonočným a Letným festivalom. Ide najmä o Straussa
vu o pe ru Elektra, kto rú le tný fes tiva l plánoval ešte v ro 
ku 1991. Veľkonočný festival j u v podaní milánskej La 
Scaly uvedie namiesto roku L 995 asi až r. 1996, pre tože 
te rajší šéf letného festiva lu Géra rd Mort ie r údajne ne
mal záujem o koprodukciu . Podobne sa o rok - na 
r. 1996 - presunie aj inscenácia Bergovho Wozzecka, na 
ktorú má Abbado prísl"ub od režiséra G iorgia Strehlc ra. 
O bsadenie tejto opery by mal i byť zväčša umelecké de
buty. 

Salzburg žije nie le n rušným hudobným životom, 
a le ~j napä tými vzťahmi medzi Vel'konočným a Le tným 
fcst• va lom , o kto rých rakúska tl ač p íše, že sú na bode 
mrazu . 

vzdal v-aicne pfsomnostl z rokov 1784-1805 novoza.lole.: 
nej Haydnovej nadak:ll. Tieto pfsomnosd prllll do _

1 kúska hned' na druhý deň a 9. septeJDbra boli Pft'l 
zentovan4 na pla-koncerte v zálllku Esterltúyov· 
cov. O tejto udalosti priniesol spnivu nkúky den 
Die Presse. 

Osudy hudobných vydavatel'stiev 
Z náme lipské hudobné vydavate l's tvo Ed itio n Pe te rs 

bolo z rušené. Zjedno tením bývalých dvoch ncmec~ých 
štátov došlo k rôznym obchodným a právnym problé
mo m. Doko nca sa ani nesplnili želania na rozšírenie ob
chodu do výcho doeurópskych kraj ín , pre tože v týchto 
krajinách , vrá tane Slovenska, huclobno-vydavatcl'ská 
činnosť i obchodná spolupráca stagnuje . V roku 1990 
bolo vydavateľstvo Editio n Pe te rs v Lipsku transformo
va né na filiá lku Pe te rs, ktorú v roku 1950 vo Frank
furte založili vlastn íci pôvodného lipského vydavate l'
stva e migrovan í do zahraničia. Do roku 1989 však lipské 
vydava te ľstvo Pe te rs, ako aj seste rské vydavate l's t vá 
v New Yorku a Lo ndýne po merne úspešne spo lupraca-

INFORMÁCIE 
e Sir Colin Davis bude od roku 1995 ~éfdirigentom London 
Symphony Orchestra. ~sťdesiatpäťročný dirigent nahradí 
tak Michaela Tilsona Thomasa. Davis je okrem toho čestným 
dirigentom Staatskapelle Dresden. 
e Michael Hampe bude od roku 1994 intendantom Dráž-

. ďl'lnského hudobného festivalu. Hampeje od roku 1975 inten
dantom Opery mesta Kolír., kde 1.ostáva do roku 1995. 
e Maďarský huslista Tibor Varga obdržal od francúzskeho 
prezidenta F. Mltteranda čestné vyznamenanie "Ugion 
d'honneur". 
e Anglická hviezda pop-music Elton John obdržal od fran
cúzskeho ministra kultúry rad "Arts et Lettres". 
e Kontratenorista Siegfried Jerusalem získal od Viedenskej 
štátnej opery titul "Kammersiinger". 
e Prvú cenu a zlatú medailu na medzinárodnej súťaži Ro
berta Schumanna získala kazab ká klaviristka Temirzan Er
zanovova. 
e Prvú cenu v medzinárodnej husľovej súťaži kráľovnej 
Alžbety v Briisseli získal japonský huslista Yayoi Toda. 
e Víťazom medzinárodnej dirigentskej súťaže Artura Tosca
niniho 1993 v Parme sa stal Číňan Wang Jin. 
e Na medzinárodnej klavírnej súťaži Van Cliburna získal ta
liansky klavirista Simpne Pedroni zlatú medailu, Rus Valerij 
Kulešov striebornú a Američan Christopher Taylor bronzovú 
medailu. 
e Na medzinárodnej súťaži komorných súborov v holand· 
skom Heerlen získalo kvarteto Henschel-Quartett l. cenu. 
e Španielsky dirigent Rafael Friihbeck de Burgos sa IS. sep
tembra t. r. dožil 60-tych narodenín. Po štúdiách v Bilbao, 
Madride a Mníchove bol od r. 1958 šéfdirigentom Symfonic
kého orchestra v Bilbao, v rokoch 1962-78 Španielskeho ná
rodného orchestra v Madride. V rokoch 1~70 bol generál· 
nym hudobným riaditeľom v Dusseldorfe. Okrem toho šéfov
skú funkciu plnil v Montreall, v on:hestri Yomiuri Nippon 
v Tokiu. Od r. 1980 je stálym hosťom Symfonického on:hestra 

vali. Svetoznáma grafická úprava edícií Edi tion Pe ters 
bola síce indcntická, rozdie lne bolo iba rozdelenie trhu . 

Pred e ko nomickými problémami stoja aj iné vydava
te l'stvá. Napríklad známe vydavate ľ tvo Bärenre ite r 
v Kasseli a vydavate l's tvo J . B . Metzle ra v Stuttgarte za
ložil i spo ločnosť, kto rej cieľom je nové vydanie známej 
encyklopédie Musik in Geschichte und Gegenwart 
(MGG ). Počítajú s 8 zväzkami vecnej čast i a 12 zväzka
mi osobnej časti . Pod vedením prof. Ludwiga Finsche ra 
z he idelberskej univerzity bude na novom vydan í en
cyklopédie spo lupracovať o kolo 1200 odbo rn íkov z Ne
mecka i zo zahran i č i a. 

vo Washingtone a od r. 1991 je hudobným riaditeľom Vieden-
ského symfonického orchestra. · 
e Známy huslista a dirigent Szymon Gold berg zomrel9. júla 
t. r. vo veku 84 rokov v Japonsku. Od roku 1990 viedol Nový 
japonský filharmonický orchester v Tokiu. 
e Klavirista Davide Levine zomrel vo veku 45 rokov. Rodom 
Američan, žiak Rudolfa Serkina, od roku 1977 žil a pôsobil 
v Berlíne. Významná bola jeho koncertná a rozhlasová čin· 
nosť, bol obľúbeným komorným interpretom. 
e Taliansky dirigent Gianfranco Masini, ktorý bol do roku 
1989 umeleckým riaditeľom Areny vo Verone, zomrell8. júna 
t. r. v Reggio Emilia. Masini bol vo Viedni žiakom Hermanna 
Scherchena a ako dirigent bol medzinárodne uznávaný na 
koncertných a operných pódiách Európy, USA a Japonska. 
e Vo veku 101 rokov zomrel 22. mlija t. r. klavirista Mieczy
slaw Horszowskl. V roku 1901 debutoval v BerUne, 1904 v Pa
ríži a 1906 v New Yorku. Bol priateľom a partnerom Pablo 
Casalsa. Ešte vo veku 95 rokov uskutočnil Horszowski svoje 
posledné koncerty v Londýne, Aachene a vo Švajčiarsku. 
S Horszowským odišiel posledný umelec narodený v 19. storo
čí, ktorý mal úzke kontakty s Debussym, Ravelom a Bruckne
rom. 
e Český skladateľ Ladislav Kublk, ktorý od roku 1990 peda
gogicky pôsobí v Spojených štátoch amerických, získal v skla
dateľskej súťaži Českého hudobného fondu v oblasti komor
nej hudby l. cenu. Druhú cenu získal Anatolijus ~nderovas 
z Lityy, tretiu Peter Graham z Čiech. Čestné uznania získali 
skladatelia z Austrálie, USA a Izraelu. Odmenené skladby bu· 
dú uvedené na budúcom festivale Musica iudaica v Prahe. 
e Ladislav Kantor je novým generálnym riaditeľom Českej 
filharmónie. Rozhodla o tom Správna rada ČF, ktorej predse
dom je han Medek. L. Kantor bol predtým tajomníkom pro
tokolu prezidenta ČSFR a riaditeľom jeho sekretariátu. V ro
ku 1992 viedol volebnú kampaň ODA a bol vedúcim skupiny 
CK Vocal. 
e Nový šéfdirigent opery ND v Prahe Oliver Dohnányi v no
vej sezóne naštud..Ye Gounodoru operu Faust a Čajkovského 
Eugena Onegina. 

Stranu podľa zahr. t lače pripravil - mj -

PRAHA 

EVROPA 

FESTIVAL 
Pod týmto názvom koná sa v dňoch 17. septembra až 

8. októbra v Prahe zaujímavý umelecký festival , ktorý 
je súčasťou medzinárodného programu osláv 350. výro
čia Claudia Monteverdiho a 200. výročia ·carla Goldo
niho. 

Festival tvorí päť tematických dramaturgických blo
kov -duchovná hudba, komorná hudba, tematický blok 
Európa '63-'93, literatúra a hudba, činoherné divadlo 
a výstavy. Na tomto žánrovo pestrom festivale vystúpia 
umelci a súbory z Českej republiky, Talianska, Maďar
ska, Nemecka, Rakúska a Francúzska. 

Nad programovým blokom, ktorý je venovaný du
chovnej hudbe a je zameraný na Svätováclavské slávnos
t i, prevzal záštitu j. E. mons. Dr. Miloslav Vlk, arcibis
kup pražský. Dramaturgia tejto časti festivalu pozostáva 
z koncertov, duchovných predstavení v atraktívnych 
priestoroch pražských chrámov a kostolov. Oslavy sv. 
Václava vyvrcholia priamo na Václavskom námestí. 

Dramaturgia komorných koncertov chce poskytnút' 
mimoriadnu pozornosť najmä mladým umelcom. Pred· 
stavia sa tu štyri talianske komorné súbory , o. i. l sona
tori de la Gioiosa Marca, ktorý sa preslávil historicky po
učenou interpretáciou tvorby A. Vivaldiho na dobových 
nástrojoch. 

Blok Európa '63-'93 je venovaný súčasnej tvorbe. Po
zostáva z koncertov a liter á rnej konferencie, ktorá sa 
o. i. zameria na spolunažívanie európskych literárnych 
kultúr v posledných t ridsiatich rokoch. 

V rámci divadelných predstavení okr em talianskych. 
činoherných súborov odznie scénická verzia Monteverdi
ho madrigalov a operné inscenácie diel Hasseho, Salieri
ho a Vivaldiho na libretá C. Goldoniho. Tento nekonven-

1 čný festival iste stojí aj za úvahu hľadania príčin nespo
luúčasti Slovenska na tomto európskom projekte . .. 

NA ČO 
ZOMREL ČAJKOVSKIJ? 

Túto otázku si klad ie ešte dodnes veľa odborníkov. Je zná
me, že skladateľ zomrel pomerne v mladom veku - 53 rokov 
a o príčinách jeho smrti kolujú dohady. Sociálny historik Ale
xander Poznansky z USA zastáva všeobecne vžitú mienku, že 
P. l. Čajkovsk ij zomrel na choleru po vypit í pohára neprevare
nej vody. Podľa informácie denníka Die Welt , hudobný vedec 
David Brown sa domnieva, že skladateľ bol odsúdený taj ným 
súdom zloženým z bývalých spolužiakov z elitného právnické
ho inštitútu na sebavraždu arzénom, pretože jeho homosexua· 
lita vraj mohla škodiť dobrej povesti kolegov a školy. Ako in· 
dfcie uvádza David Brown asi 5(XJO dokumentov. Alexander 
Poznansky Brownove názory hodnot í ako .,klebety z bohém
skeho prostredia , ktoré sa opierajú o pozbierané listy a denn í
kové záznamy" a sú určené pre prostredie. ktoré je vždy ná
chylné ku klebetám. 



lO 

S menom Jozef "Dodo" Sošoka 
sú nerozlučne späté dva pojmy - bi
cie nástroje (perkusie) a rôzne in
ternacionálne jazzové zoskupenia. 
Pozhovárali sme sa s nfm o jeho 
práci. 

·Máš nejaký špecifický vzt'ah k bi
dm nástrojom, alebo možno hovoriť 
všeobecne o vzťahu k hudbe? 

- Ak mám hovoriť komplexne , 
dominantná je hudba. Odjakživa 
ma však fascinoval rytmus a všet
ko, čo s ním súvisí. Celý život pre
bieha v ne jakých tempách. Tie sa 
menia, sú poma lé, rýchle, veľmi 
rýchle, alebo žiadne - keď človek 

zomiera . Z ľudského života, z ľud
ského organizmu vyvie ra rytmus 
tým , že v ňom pulzuje srdce. Túto 
súvis losť ryt mu so životom som vy
cítil ešte v detstve. Samozrejme, že 
som nezačal hneď hrať na bicie ná
stroje. Najskô r p rišla klas ika (hus
le a klavír), pretože v mojich za
čiatkoch nebola literatúra o jazze . 
Prvé dotyky s jazzom zača li cez 
rozhlasovú stanicu Hlas A me riky 
a jej konfe re ncié ra Willysa Con no

, vera . Cez jazz som začal vnímať 
rytmus trochu inak , viac nástro
jovo. 

V jazze hrá rytmus veľmi dôleži
tú ·úlo hu . V hudbe bo l podľa miía 
najskôr rytmus. Určite nikto ne
spieval, a ni ne hral, a ni nástroje 
ešte neexistova li , keď bol na svete 
rytmus. Bo l súčasťou živo ta člove
ka. V hudobných začiatkoch patril 
rytmus k obradom, oslavám, bol 
neustále príto mný. Hovoríme 
o jazze. jeho centre, Afrike, kde 
poznali rôzne primitívne bicie ná
stroje, a tam to všet ko začalo. Ne
skô r sa k rytmu pridali rôzne ryt
mické slabiky , slová, tanec ... 

Tu niekde je asi aj rozdiel medzi 
európskou hudbou a jazzom. Za
tiaľ čo európska hudba sa vyv.ljala 
smerom k melódii, harmónii, jazz 
preferoval rytmus a vytvoril si 
v ňom svoje špecifiká. 

Aké je podl'a teba miesto bicích 
nástrojov v jazze, v súčasnej novej 
hudbe? 

Bicie nástroje boli vždy podce
ňované, bubeník v jazzc bol často 

považovaný za o utsidera. Prevlá
dal názor, že to ani nie je muzi
kant , ale nie kto, kto je v pozadí 
a le n "búcha do bubnov". Ako som 
sa dostával dôkladnejšie a pro fe
sionálne jšie k bicím nástro jom , 
zistil som , že je to krivda voči hrá
čom na bicie. Na bicie nástroje sa 
to tiž dá hrať a hudobník na nich 
tvo rí hudbu. Potvrdzuje to v súčas
nosti a j vznik mno hých súborov bi
cích nástrojov. Napríklad stras
bourský súbor , alebo maďarský 
ensembel, kto rý bo l v Bratislave 
niekoľkokrát. Tento typ hudby nie 
je postavený iba na bicích nástro
joch, perkusiách a rytme, ale a j na 
melódii , dynamike. Súborov bi
cích nástrojov nie je veľmi veľa, 
ale dokazujú , že bicie môžu byť 
i sólovými nástro jmi. Pre taký Ne
xus, kto rý som videl na Pražských 
dňoch bicích nástrojov, píšu naj
prominentnejSI skladatelia skladby 
pre sólové bicie. Ocenením pre 
mňa bolo, že práve člen a zaklada
teľ svetoznámeho súboru, William 
C ahn , si vypočul CD Meditatio n 
J azz Trio (prvé slov. C D), ktoré 
som nahral spolu s Ľubošom Ta
maškovičom a Igorom J ančárom 
a bol n ím nadšený. 

Bicie nástroje sa v oblasti novej 
hudby rozvinuli do jedného vel'ké
ho žánru a dokazujú to i spomenuté 
súbory, ktoré realizujú celovečerné 
koncerty ... 

Mojou dávno u tajnou túžbo u je 
zostaviť si sólový konce rt pre bicie 
nástroje. Z toho vznikol aj projekt 
Drums and Percussion Music. Vy
tvoril i sme ho v duu spolu s Joze
fom Vejvodom a absolvovali sme 
s ním niekoľko koncertov doma 
a v zahraničí. Bbl to zaujímavý 
projekt a vysoko ho hodnotila aj 
kritika. Už vted y som sa začal po
hrávať s myšlie nkou samostatné ho 
sólového ko ncertu . Viem , že je to 
náročná práca na nie koľko rokov. 
Mal som niekoľko malých "polo 
premiér" to hto sólového progra
mu. Po prvýkrát to bolo vo februá-

ri v Slovenske j filharmó nii , kde 
som účinkoval s rakúskym klaviris
to m Oliverom Kentom, Jo hanne
som Ende rsom , saxofó nistom zo 
SRN , Johannesom Strasserom , 
kontrabasisto m z Viedne. Na kon 
certe som mal všetky svoje súpravy 
nástrojov. Po prestávke som sa 
prezentoval asi IS-minútovým só
lom. V blízkej budúcnosti by som 
sa chcel predstaviť na festi valoch 
moderne j novej hudby a jazzu do
ma i v zahraničí. 

Možno za podobný typ projektu 
považovať aj nedávny koncert v Kla
riskách pod názvom Axyltultx, kde 
si účinkoval so speváčkou so sveto
vým renomé v oblasti novej hudby, 
Beht Griffith a gitaristom Igorom 
Jančárom? 

Skladbu Axyltultx napísal Igor . . 
Jančár pre mňa. Venoval mi par
titúru a v priebehu jedného ro ka 
a nám podarilo uskutočniť tento 

projekt spolu s vynikajúcou Beht 
G riffith . Prišla do Bratislavy a po 
týždni náročnej práce sme skladbu 
p remiérovali. Myslím si, že to do
padlo vcelku dobre a považuje m 
tento pro jekt za veľmi o riginálny. 
V Axyltultx boli bicie nástroje rov
noce nné so spevom , ako i gitarou 
Igora Jančára . 

Nepoužívaš len klasickú súpra
vu, pridávaš si k nej aj ďalšie per
kusie. Čo ťa k tomu inšpirovalo 
a odkiaľ si si ich priniesol'? 

Celý život som cestoval a zbie ral 
tie to nástroje. Od de tstva ma pri ťa
hovali latinsko-americká cabasa, 
maracas, španie lske kastanety a 
pod. Keď som chodil ako I O-ročný 
na husle a klavír, vždy som tieto 
nástroje chytil do ruky a cítil som , 
že v nich je život. Zaujímavé pre 
m1h bo lo to, že ako som s týmto 
nástrojom hral, tak o n reagoval. 

Ďalší podne t pre moju prácu 
som získal v Afrike, kde som bol 
na d lhšom turné začiatkom 70. ro
kov. Afrika, Orient , to bol iný 
svet. Tu sú bicie nástroje v hudbe 
rôznych ľudových , moderných , ta
nečných , ale i jazzových súborov 
dominantné. V každom súbore bo
lo 15-20 muzikantov. Hrali na píš
ťa lky, alebo iné dychové nástroje . 
Bolo tu však veľmi vera hráčov na 
rôzne bicie nástroje. Tieto inštru- · 
men ty, technika hráčov ma inšpi
rovali, ale najviac zvuk . Pôvodné 
nástroje vyrobené z rôznych afric
kých p lodov majú veľmi čis t ý zvuk . 
Nie sú vyro bené zo žiadnych ume
lých materiálov, znejú naturálne, 
autenticky. Fascinujúce je, že sa dá 
s nimi veľmi citlivo robiť hudba . 
Hudobník na nich môže vyl údiť aj 
najjemnejšiu d ynamiku , môže do
cieliť rôzne od•ienky výrazu. 

Nástroje som nezháňal , nekupo
val afunkčne, len pre to, aby som 
ich mal. Ak som si ich kúpil , tak 
som ich zakomponoval do mojej 
hudby, používal som ich. Pred tro
mi , či štyrmi rokmi bola v Melodii 
zverejnená informácia z Guinesso
vej knihy rekordov o isto m Ameri
čanovi , zberateľovi bicích nástro
jov. Bol tu uvedený počet nástro
jov, ktoré vlastnil. Pri tom som 
v živote nepočul , že by koncerto- · 
val, ale bo nahral nejakú platňu . 
Zavolal som vtedajšie mu šéfredak
to rovi Melodie, že som podľa mo
jej colnej záznamky, t. j . celého 
zoznamu moj ich nástrojov, zistil , 
že mám mno hé z perkusií, uvede
ných v zozname. Nikdy som nepo
číta l svoje nástroje, ale vtedy som 
prišiel na to, že mám dosť z uvede
ných položiek , asi okolo 140. Šéf
redaktor mi povedal, že to nie je 
možné, aby som mu ihneď poslal 
zoznam, že by ho rád poskytol re
dakcii Guinessovej knihy. Sľúbil 
som mu to , ale potom som si pove
dal , že som nástroje nekupoval pre
to , aby ma zapísali do G uinessovej 
knihy , napokon som to mu pánovi 
nič neposlal. Pripadalo mi to , že by 
som tým naznačil akýsi konzumný 
vzťah k bicim nástrojom. Každý 
z profesie vie , že mám najviac ná
strojov. Moji kolegovia v Euró pe 

ROZHOVOR 

· majú síce tiež veľké množstvo in
štrumentov, ale vlastnia ich spoloč
ne, ako súbor. Ja mám všetky svo
je vlastné a navyše, na rozdiel od 
to ho pána z Ameriky, na ne aj 
hrlím. 

1 

Prejdime teraz do trochu inej sfé
ry. Je o tebe známe, že o rganizu
ješ stále nové, rôzne medzinárod
né zoskupenia. Nie je ťažké získať 
hudobníkov pre takéto projekty'? 
tudia majú predstavu, že kariéra 
sa robí tým spôsobom, že hudob
níci sa stretnú a niekoľko rokov 
na sebe spol~ne pracujú v jednom 
súbore. 

Toto je jedna z ďalších vecí, kto
ré ma už dávno inšpirovali a vždy 
priťahovali. Vymyslel som si neja
ký pro jekt , predstavil som si hu
dobníkov, ktorých by som chcel 
spojiť dohromad y. To som potom 
nosil nejaký čas v hlave. Prišie l 
som na to, že naj ťažšie je urobiť 
"základný plán", teda prísť na neja
kú myšlienku . Je možné odhadnúť 
muzikantské vlastnosti toho-ktoré
ho človeka . V niekto rých prípa
doch je však nevyhnutné poznať 
týchto ľudí aj osobne, aby medzi 
hudobníkmi mo hol nastať aj ľud
ský kontakt. Vždy mi išlo o to, aby 
sa stretli osobnosti, ktoré si majú 
navzájom čo povedať, ktoré spolu 
cítia. Môžu byť dokonca i rôznymi 
hudobníkmi a ani štýlo m nemusia 
byť úplne rovnakí. Musia však byť 
tvoriví , schopní vytvori ť v každom 
proje kte n iečo nové. Do projektu 
prinesú niečo vlastné, osobité. 
Týchto ľudí som väčšinou vždy 
všetkých poznal a asi som mal 
šťastnú ruku, lebo vždy si jeden 
druhého navzájom váži li , boli 
šťastní , že sa stretli , a že urobili 
niečo hodnotné. Rozchádzali sa 
s dobrým pocitom. Nikdy by som 
nechcel, aby sa dávali dokopy-hu- • 
dobníci s úmyslom "poďme na 
kšeft za pe niaze, odohráme a ide
me od seba". Druhá stránka mince 
je, že takéto ko ncerty sú veľmi ná
ročné , človek do nich musí vložiť 
veľa energie, nesmie pozerať na 
čas, nesmie sa dať odradiť tým , že 
hudobníkov nie je možné skoordi
novať na jeden termín . Niekedy mi 
trvalo niekoľko mesiacov, kým sa 
mi podarilo zorganizovať jeden 
projekt. 

Pri súboroch jestvujúcich nic
koľko ro kov je práca o mnoho jed
noduchšia, pre tože členovia môžu 
získať neuveriteľnú súhru, základ
ný repertoár na niekoľko hodín , 
z ktorého môžu robiť alternatívy 
podľa to ho, kde a pre koho hrajú. 
Vždy majú svoje "vrece'· , z kto ré
ho vyberajú. 

J e tu však i riziko, že ich hudba 
sa stane nezaujímavou. Tým, že 
hrajú to isté, môžu skfznuť do urči
tej šablónovitosti, môžu stratiť in
venciu, temperament ... 

Každý umelec , či je to spisova
teľ , maliar, sochár , architekt , ale
bo hudobník musí riskovať . Ak to 
nerobí, alibist icky sa podľa mňa 
chytá overeného umenia , toho čo 
beží, čo je v móde. To je pre mňa 

" ko nzum". Takýto ume lec nemô
že skrachovať, nemôže nastať si
tuácia, že by jeho výplod niekto 
neprijal. Myslím si, že všetky die
la, kto ré vznikli s určitým rizikom , 
priniesli niečo nové , neoverené, 
experimentálne. Ak sa experiment 
podarí a ľudia ho p rijmú, tak je to 
dobrý pocit, satisfakcia z vykona
ného diela o mnoho väčšia, ako ke
by som prišiel s jednou štandard
nou vecou. Riziko samotné je podľa 
mňa obrovskou zásobárňou kreati
vity, energie a nového myslenia. 

Pri všetkých projektoch, ktoré si 
podnikol, som mala dojem, že jed
noducho ani nie je možné, aby ste 
si v nich nacvičili každú notu do
predu. Vždy v nich bola určitá mie
ra náhody ... 

V týchto projektoch vzniká tvor
ba priamo na pódiu . Hudobníci sa 
vzájo mne ovplyvňujú, všetko je 
založené na momentálnej inšpirá-

cii, vnúto rnej dispozícii každého 
z nich. 

V súčasnost i si špičkoví hudobní
ci, mnohé hviezdy, netrúfnu ist' na 
pódium s tým úmyslom, že budú 
tretinu vystúpenia improvizovať, 
pretože je to riziko. Tu vlastne 
vzniká aj otázka: čo ešte je improvi
záciou a čo už nie je. Ak hudobník 
všetko vopred pripravi, nacvičí, 

aká je to vlastne improvizácia? 

To je " nabiflené", naštudované, 
ale isté. Extrémnym prípadom je 
si tuácia, ak má sólista presne v no
tách napísanú improvizáciu . Videl 
som to mno ho krát. Pre mňa- pre 
iných možno nie - je to utrpenie, 
pretože vidím, že improvizáciu číta 
z nôt. To znamená, že mu niekto 
musel improvizáciu napísať, mož
nože aj o n sám niečím do nej pri
spel, ale o tom dosť pochybujem , 
pretože ak by to bo l napísal, tak to 
vie aj zahrať, alebo by to aspoi\ ci
ti !. Tam, kde sa mal prejaviť sám , 
mal ukázať seba, svoje vnútro, pre
zentoval niekoho iného a tým 
vlastne k lamal poslucháčov . .. 

Existuje projekt, na ktorý od 
srdca rád spomínaš? 

Je ich samozrejme viac. Všetky 
boli iné, nikdy sa ne podobali . 
K jednému z nich mám špecifický 
vzťah, pretože to bol prvý jazzový 
ko ncert na BHS v roku 1988. Účin
kovali tu Linda Sharrock , speváč
ka z USA, Wolfgang Puschning, 
saxofónista z Vienna Art Orches
tra , Jonathan Sass - tuba, USA, 
Karl Lcschanz, klavirista z Rakús
ka a ja. Te nto koncert bol zaujíma
vý z rôznych dôvodov . Bola tu spe
váčka, ktorá ešte počas svoj ich štú
dií na Art Academy of Music 
v New Yorku šokovala jazzovú ve
rejnost' svojím avantgardným sme
rovaním. Jej h las sa stal mode rným 
hudo bným nástrojom. Písala si sa
ma texty, čerpala prvky zo strednej 
Afriky. V tomto projekte nebo l 
kon trabas, ale tuba, čo len po
tvrdzuje moje vyslovené názory 
o riziku a zabehanom , naučenom. 
Veď k torý klavirista , či bubeník by 
išiel na jeden "vážny" konce rt do 
filharmónie v rámci BHS bez kon
trabasu? Povedali by si, že tuba sa 
predsa používa v tradičnej hudbe, 
dychovke , ale nie v jazze. Bolo to 
riskantné, ale zárove i\ predstavo
valo určité hudobné napätie. Kon
cert dostal priestor tam , kde tento 
typ hudby má svoje miesto a to je 
koncertné pódium filharmó nie. Bol 
vypredaný, snímala ho televízia 
a dozvedel som sa, že ho televí
zia veľmi dobre predala do zahra
ničia, kde bol'všade akceptovaný. 

Snímka M. Vanro 

S tým to projekto m by som sa nebál 
vystúpiť na hociktorom pódiu na 
svete, pretože mal v sebe obrovskú 
silu . 

R ád spomínam na spoluprácu 
s Berndo m Ko nrádom , profeso
ro m jazzovej akadémie v Stutgar
te, multiinštrumentalistom, skla
dateľom . Je uznáva nou osobnos
ťou vo svete, hrá na všetky dycho
vé nástroje. Účinkoval som s nfm 
spolu v triu so speváčkou Lauren 
Newton, ktorá je úplne iný typ ako 
Linda Sharrock. Trochu iný bol 
p rojekt s Charliem Marianom, kde 
som hral na tabla, v duchu indickej 
hudby ... 

Na čom pracuješ momentálne? 

Tento projekt mám v hlave už 
asi d va roky a bude realizovaný 7. 
októbra '93 na BHS. Myslím si, že 
je to program, kto rý si Bratislava 
zasl(lži. Predstaví sa v ňom mnoho 
hviezd - 'Charl ie Ma riano, Etta Ca
meron , Jeff Gardner , Wayne Dar
ling. Na bicích nástrojoch budem 
h rať ja. Charlie Mariano je altsaxo
fonistom z USA. Je to jediný bc
loch, ktorý pôsobil v legendárnej 
skupine Charlieho Mingusa, bol 
leadrom Orchestra Stana Kcnto
na. Žil v Indii , spolupracoval tu 
s najlepšími hudobn íkmi. Nahral 
mnoho platní. Jeho bývalou žiač
ko u a manželkou je Toshiko Akiy
oshi. Založi la jeden z naj lepšieh 
big ba ndov v Amerike. Je profeso
rom na Berklee School of Music. 

S černošskou speváčkou Ettou 
Cameron som sa stretol na jednom 

· festiva le v Nemecku, kde sme hrali 
s Česko-Slovenským All Stars Jazz 
Quartetom (K. Ružička, D. Húš
čava, J . " Dodo" Šošoka , P. Kofí
nek). Raz večer po našom koncer
te tu vznikot jam session. Hrali 
sme a Etta Cameron spievala. Bol 
som očarený jej štýlom, bolo to za
se niečo iné , než som doteraz po
čul. Je ff Gardner je klaviristom 
zo Slovak-Czech-American Jazz 
Quarteta. Nedávno nahral album 
s kontrabasistom Garry Peacoc
ko m, ďalšie CD s Eddie Gome
zom; Billie Hartro m. Sprevádzal 
na c uró pS\ Om turné saxofónistu 
Eddie ho Harrisa. Každý rok cestu
je do Brazílie, kde hrá s najlepšími 
hudobníkmi, naposledy s Tonino m 
Ho rto m, b razílskou j edničkou. 
Kontrab'asista Wayne Darling 
z USA pôsobi niekoľko ro kov na 
j azzovej akadémii v Grazi a v tých
to dňoch sa stáva profesorom. 
Dlhoročne spo lupracuje s Friedri
chom Guläom. 

Pripravila YVETT A LÁBSKA 



- Jazz Special v ob~adcní Ľ. Prichradník, Gregory Burk (kla
vír, USA) , M . Jakabčic , J . Kalász, M. Buntaj vystúpila kon
com mája v klube Čierny havran . V tom istom obsadení až na 
bubeníka , ktorého vymeni l Cyril Zeleňák, účinkovali 31. 5. 
v Košickej filharmónii na 38. ročníku Košickej hudobnej jari. 
Prezentovali sa štandardmi a pôvodnými skladbami Gregoryho 
Burka. Keďže Marcel Pg~ londer je zaneprázdne ný prácou na 
rockovom projekte Accidents H appen , leader Jazz Special 
Juraj Ka lász prizval na toto obdobie do skupiny G . Burka 
a Ľ. Priehradníka . Obaja hosťovali v skupine a odohrali sériu 
piatkových vystúpení v klube VSVU " Danglár". 
- Máme nové duo Andrej Kellenberger + Juraj Kalász. Ich 
koncerty sú zostavené zo skladieb Andreja Kellenbergera 
a štandardov. Raritou bolo vystúpenie dua ll. 5. na vernisáži 
vo Zvolene, ktoré sa nekonalo, pretože tesne pred začiatkom 
koncertu nastal výpadok elektrického prúdu(!). Obecenstvu sa 
tiež predstavili na vernisáži akademického sochára .Jaroslava 
štullera na Panske.i ul. v Bratislave (2. 8.). 
- Do klubu Danglár prišli aj lektori a účastníci podujatia Jazz 
Workshop Bratislava . Na spoločnom jam sessio n sa tu stretli 
Fe rrijlndez Corea (Rakúsko), Manuel Rocheman (Francúz
sko) , M . Jakabčic, Ľ. Priehrad ník , J . Ka lász, J . Dóme, J . Grig
lá k a iní , spolu so štude ntmi . 
- Novou skupinou j e i Československý Quintet (Karel Ružička 
ml. - sopr. ten . saxofón , Ľubo Priehradník - trúbka, Stanislav 
Mácha -.klávesové nástroje, Juraj Kalász, Marcel Buntaj). Naj
skôr si hudobníci "overovali svoje sily" v klube Danglár. Po
vzbudený vel'mi dobrou odozvou nahrali na objednávku Sloven
ského rozhlasu 5 pôvodných skladieb z pera členov skupiny. 
Československý Quinte t bude fungovať na " federálnej báze" 
a koncertoval' v Prahe a v Bratislave. Pripravujú vystúpenia 
v Bohemia klube (7. IO.) a v Danglári (8. 10.). 
- Adriena Bartošová ukončuje prácu n a novom CD, ktoré vyj
de pod názvom Adriena and Sea t ll . Zostavila tiež komornejšie 
obsadenie svo jej skupiny , te nto krát trio Adriena Bartošová, 
Martin Breznický , A nton Jaro . V letných mesiacoch absolvo
vala nie ko l'ko koncertov v kluboch, na rôznych vernisážach , 
príležitostn ých podujat iach v Bra tislave a na Slove nsku . 
- V Slubekovej záhrade na Palisádach účinkovalo duo j . Ka
lász - M. Jakabčic (24. 7 .), pri ďalšej ponuke organizátorov si 
prizvali host'a Petra Preložníka (klavír, 31. 7.). 

JAZZ ll ] 

č • 3/93 
- Začia tkom jú na ~a u~kutočnil ko ncert Big Bandu Radio Bra
tislava pod názvom Jazzová nálada- Life. 
- Matúš Jakabčic momentálne pracuje na muzikále Manon 
Lescaut. Ide o veľký projekt, ktorý bude zahrňoval' 38 skladieb 
na ploche asi jeden a pol hodiny hudby. V muzikáli sa počíta 
s interpretáciou Big Bandu bratislavského Konzervatória. 
- Gabriel Jonáš , Juraj Bartoš, komorný orcheste r MLAD{ 
BRATISLA VS~f SÓLISTI spolu s vybranými členmi symfo
nických orchestrov nahra li CD Nevergreens. Album sponzoro
vala firma HTC a mal by byť k dispozícii pre záujemcov na 
jeseň '93. Repertoár tvoria staré české swingové melódie 
z 30. a 40. rokov (aranžmá ny G . Jonáš) + Song for Sandra od 
G. Jo náša ( nahra lo kvinte to G. Jonáš, J. Bartoš, Stčpán Mar
kovič - saxofón , J . Griglák , C. Zeleňák) . Hudba CD Never
greens v inte rpretácii uvedených hudo bníkov odznela tiež na 
koncerte v Slovenskej filharmónii (22. 5.). 
- Juraj Bartoš v súčasnosti pôsobí v Quintete Emila Viklického 
a v skupine Jazz Face Štepána Markoviča v Prahe, kde koncer 
tujú v rôznych kluboch . 
- Každú nedeľu si môžu posl u~háči vypočuť na rozhlasovej sta
nici Rádia Twist reláciu Jozefa " Doda" Sošoku J azz klu b 
(22.00-23.00 h) . Repríza beží vždy vo štvrto k v tom isto m čase. 
- Nositeľmi Ceny Ladislava Martoníka za rok 1993 sú Matúš 
Jakabčic a Peter Lipa. Rozhodlo o tom hlasovanie Rady Sloven
skej jazzovej spolocnosti zo dňa 8. 6. '93. 
- Slovenská jazzová spoločnosť d ala dramaturgický návrh na 
ko lekciu 3 C D, ktoré by vydal Slovenský h udobný fond. Prvý 
a lbum by štýlovo zahrňoval swing, tradičný jazz a b lues , druhý 
mainstream , tretí fusio n music. Dramaturgiu p rvého CD sa 
podujal zostaviť Peter Lipa , a to nasledovne: Bratislavský Big 
Band, Juraj He nter so svojím triom , Juraj Szabados so skupi
nou , T + R Band , EBB (Elect ric Blues Band). 
- Novými viceprezidentmi SJS sa stali Karol Ondreička, Matúš 
Jakabčic, Ivan Kohler. 
- Aj keď sa Swing Big Band Žilina , ktoré ho d irigentom je 
Arnošt Coufal momentálne borí s finančnými p roblémami, 
znemožňujúcimi činnosť o rchestra , vznikol v Ž iline nový e n
semble. Vedie ho Miroslav Belo rid, tro m bónista a spevák. No
vý orcheste r sa volá the Young Swing Generation a· grupuje sa 
zo štude ntov Ko nzervató ria v Žiline. V máji sa uskutočnil za
hajovací koncert súboru. SJ S na toto podujatie vysla la Bohu-

mila Trnečku , ktorý bude ~o ~úborom :.polup rawvat aJ no.::.kor 
ako pedagóg. 
- Prosíme záujemcov o účasť v súťažnej časti 7. ročníka Slo
venského jazzového festivalu, ktorý sa uskutoční 1.- 3. 12. 
1993, aby zaslali prihlášky do 31. októbra '93 na sekre ta ri á t Slo
venske j jazzovej spoločnosti , Jakubovo nám. 12, 81 4 99 Bra ti
slava, tel. 36 14 06, 36 14 07. K prihláške treba priložiť d emo 
kazetu s nahrávkou (20 min .), údaje o skupine (mená č lenov, 
d áta naro denia , ro k vzniku , významnejšie vystúpenia, šty l) 
a kontakt na vedúce ho skupiny (adresa, te lefó n). 
- J eden z víťazov vlaňajšieho festivalu v Žiline Brož Band sa 
zúčastnil v lete workshopu vo Viktringu. Absolvovanie kurzov 
bolo odmenou za ich dobrý výkon na festivale (kurzy im udelila 
porota ako cenu festivalu). 
- T + R Band koncertoval začiatkom júla na workshope m la
dých výtvarníkov Agora pri dunajsko m kanáli vo Viedni. Po
tom sa presunul do Levie, kde sa poslucháčom prezentoval na 
kúpalisku. Ďalej úči nkoval na mestských slávnostiach v Braun
schweigu, v polovici augusta . na podujatí Eu rosa il v Antver
pách , ktoré boli v to mto ro ku zvo lené za hlavné kultúrne mesto 
Európy. Ko ncom augusta vystúpili v jazzovom klube Casabar 
vo švajčiarskom Zurichu. 
- Ospravedlnenie. Do minulého čísla Hudobného života som na 
objednávku redakcie pripravila rozhovor s klaviristom Mikulá
šom Škutom. Pri rozprávaní o skupine The Quartet som sa ne
presne vyjadrila o trubkárovi Jurajovi Bartošovi. Viem o icho 
sólistických ambíciách v oblasti vážnej hudby, aj o dvojrocnej 
spolupráci so Slovenskou filharmóniou, s ktorou sa prezentuje 
ako sólista. V snahe čo najstručnejšie vyjadriť odlišnosti medzi 
hudobnou kariérou Mikuláša Skutu , začínajúceho na poli váž
nej hudby a naopak juraja Bartoša, etablovaného najskô r v ob
lasti jazzu a až v súčasnosti v európskej klasickej hudbe, vznikol 
omyl, za ktorý sa ospravedlňujem . 

Bratislavské jazzové dni 1993 
22.-24. IO. 

Predbežný program (jeho zmena je vyhradená) 
22. JO. Zawinul Syndicatc - USA 
23. IO. Bob Berg - USA 

Georgie Fame and his Blue Fla mes - Anglicko 
24. JO. jean Luc Ponty- Francúzsko 

YVETT A LÁBSKA 

Za Ladislavom Gerhardtom 
sku ako kariéry v zahraničí. Svo 
jím spôsobom to bolo dané aj pod
mienkami , v akých sa jazzman i na
ch ádzali . Ladislav Gerhardt sa stal 
priekopníkom jazzu u nás. 

m i časté. Mal priateľov aj z o kruhu 
skladateľov vážnej hudby. Ilja Zel
jenka mi to potvrdil. "Áno, bol 
u mňa, sede l na tomto mieste 
a spolu sme improvizovali na klaví
ri ." S Tadeášom Salvom nahrali 
v e lektroakustickom štúdiu sklad
bu Balada s prvkami fo lklóru a jaz
zu. Ladislav Gerhardt bol nielen 
klaviristom , a le aj au torom mno
hých jazzových skladieb, hudby 
k fi lmom , d ivadelným hrám ... 

mal znÍysel pre recesiu, pretože na 
zázname h ral v lyžiarskej čiapke, 

na klavíri horela nedofajčená ciga
reta, na čo obecenstvo reagovalo 
bú rkou aplauzu a nadšenia, čo mu 
spôsobilo radosť, lebo sa so smie
chom ujdájía! v .~túdiu ~(}il vSet,k,y, 
svetové strany. Ďalšie stretnutie sa 
uskutočn ilo pred rokom na kon
certe skupiny The Quarte t v klube 
Čierny havran , kde mi cez mikro
fó n a snímač n a hrd le hovoril , že sa 
prišiel pozrieť na túto kapelu, lebo 
je výborná. Bol v dobrej nálade 
a plný e lánu chcel, aby sme spolu 
zorganizovali v tomto roku koncert 
pod názvom Kristove roky na scé
ne, na ktorý chcel pozvai svoj ich 
priateľov, hudobníkov ži júcich 
v zahran ičí , medzi inými aj Laca 
Décziho. Poteši lo ma to, pretože 
som sa pokúšala dostať ho znova 
na scénu ešte v Stúdiu S pri udelení 
ceny. Smial sa, že nechce , aby jeho 
posledným hudobným nástrojom 
bo l mikrofón , .k torý mu pomáhal 
komunikovať s ľuďmi. Do posled
nej chvíle som verila , že si lou vôle 
a psychiky prekoná zdNtvotné 
problémy a naozaj vystúpi na pó
dium . Opustil nás 21. 8. 1993 po 
ťažkej chorobe , dva dni pred svoji
mi 56. narodeninami. 

( Kva rte to Ladislava Gerhardta), 
striedali sa v ňom hudobníci, sku
pina sa podľa danej situácie rozši
rovala na kvinteto, a lebo reduko
vala na trio. Boli chvíle, keď bol 
Ladis lav Gerhardt iba sólistom, 
p retože si to vynútili okolnosti. Ne
bolo totiž jednoduché zostaviť ka
pe lu z hfstky nadšencov, z kto rých 
nie všetci vydržali ďa lej pracovať 

ná profesionálnej báze a niesť rizi
ko existenčnýc~ problé mov. 

V 60. rokoch a ešte určite aspoň 
ďalších 10 rokov patril medzi " prvé 
triedy" slovenské ho jazzu. Z námy 
pu blic ista Igo r Wasserberger často 
hovoril, že v slovenskom jazze sú 
pozoruhodn! najmä klaviristi a je 
škoda, že sa nedokážu presadiť aj 
v medzinárodnom merítku natoľ

ko , aby si ich vši mli význa mnejšie 
časopisy a "vychytené" festivalové 
scény vo svete. Myslím , že tým 
mienil 'aj Ladislava Gerhardta. 
Tak sa pozornosť to hto klaviristu 
sústredila viac na vytváranie domá
ceho jazzové ho zázemia na Sloven-

J azzová hudba sa v 60. rokoch 
viazala aj na určitú inte lektuálnu 
sféru . Súviselo to aj s progresívny
mi sme rmi jazzu - cool jazzo m , 
hard bopom. Laco Gerhardt do nej 
určite patril. Spočiatku prišie l so 
sou l jazzom , neskôr rozv íjal post
bopové sme ry. Jeho prirodzená in
teligencia sa spájala vžd y s akousi 
"jazzovou elegancio u", č i noble
sou , a le bo túto črtu možno nazvať 

aj určitým šarmom jazzového hu
dobn íka. Na pódiu ich ved el vždy 
prejaviť . Mal rád spoločnosť a rád 
si s ňou posedel v dobrej nálade. 
To môžu dosvedči ť najmä je ho 
priate lia . S osobnosťou tohto kla
vi ristu sa nerozlučne spája i meno 
jeho druha , priateľa a hudobníka , 
gi taristu Karola Ondreičku. S ním 
ab o lvoval v muzikantských kru
hoch dobré .i zlé . Karol dodnes rád 
spomína na mnohé situácie, keď 
provokovali usporiadateľov "so
cia listické ho ume nia" západno u 
jazzovou hudbou, alebo si robi
li "srandu" zo západných pseudo
jazzmanov, ak sa vôbec na tú to 
stranu sveta dosta li, čo nebolo ver-

Klaviristu som osobne zažila na 
Bra tislavských jazzových dňoch 

1979, 1981, 1982, na Preh liadke 
slovenského jazzu v rámci BJD '87 
v d uu s Karolom Ondreičkom, 9a
lej v komponovano m programe 
s re pertoárom Vladimíra Vysocké
ho ko ncom 80. rokov v Bra tislave. 
Rok po revolúcii som mu pomáha
la uspori adať benefičný koncert 
kvarteta v Klariskách v Bratislave. 

Snímka P. ~panko 
Klavirista Ladislav Ge rhardt 

(23. 8. 1937) vstupoval na jazzovú 
scénu začiatkom 60. rokov. Stal sa 
známym tým, že založil Bratislav
ské jazzové kvarteto. S ním vytrval 
až do konca , aj keď sa obsadenie 
kvarte ta, ako i názov, menili 

Jazz Workshop BratislaYa 
z druhej strany 

Každý z nás má niekoho. komu by sa chcel vyrov
nať, niekoho. koho nahlas alebo celkom potichu 
považuje za svoj vzor, príklad toho. ako by chcel vy
zerať. čo a ako by chcel dokázať. Stl vzory veľké 
a častokrát nedosiahnuteľné a. tie zdanlivo menšie, 
každodenné. Každý robí niečo iné pre to, aby sa im 
vyrovnal. A všetci čakajú na to, že-sa s nimi raz sku
točne stretnú. 

ic sú to ale umelci , ktorf okolo seba šf ria exotic
ké vône s aurou nepreniknuteľnosti . Múrom medzi 
veľkým umelcom a mladým ambicióznym hudobní
kom je výška pódia, nevysoký schodík . na ktorý nie 
je možné vyskočiť , aby som sa rýchle spýtal to, či 
ono, ukázal, čo viem a nechal si poradiť. Na jednej 
strane je koncert vrchol toho, čo je možné v hudbe 
zaž i ť, na druhej strane je často viičšou zábavou pre 
hudobníka samotného, ako pre jeho publikum, kto· 
ré mnoho jeho .. grifov" neovláda a nevie sa poriad
ne orientovať. Celkom iné je stretnutie. možnosť 
dozvedieť a naučiť sa nové veci. možnosť pochopi ť 
a oceniť. šanca. ktorá je rovnaká pre začínaj úcich 
i staršfch umelcov. Otázka teda znie: ako spoj i ť tieto 
dve veci dokopy? Ako zbúrať neprekročiteľný scho
dík. a pritom zachovať možnosť ukázanie vecí 

v kontexte , do ktorého patria? 
Jedným a asi aj najvhodnejším riešením je vytvo

renie akejsi "školy", kde sa všetci tf , ktorf majú zá
ujem stretnú. Skoly, kde sa neskúša a ncznámkuje, 
ktorá je, samozrejme , nepovinná a o to zaujfmavcj
šia. Skola ale v našich predstavách znamená n iečo, 
kde sa prednáša a počúva. A to opäť nie je celkom 
ono. V zahraničí sa pre podobné školy uchytilo po
menovanie dielňa . Aj keď u nás je ešte stále čo vy
svetľovať , prvý workshop (teda dielňa) je tu a "je 
tu pre nás". To , že ide skutočne viac o dielňu , ako 
o školu . dokazuje ai rozvrh hodín , ktorým sa takéto 
podujatie riadi a forma "výučby". ktorá prebieha 
skôr ako demonštrácia a napodobňovanie príkladov 
a modelov, komunikácia medzi lektorom a poslu
cháčom. Až tu padá z umelca jeho aura ncprcniknu
teľnosti a absolútnej jedinečnosti , ktorú ani na 
pódiu nepredstavuje on ,.alc ten. ktorý ten schodík 
postavil a ktorý si ho úpenlivo stráži (manager, 
usporiadateľ ... ). Tu zisťuje mladý hudobník . že aj 
tí najväčší umelci sú opäť .,iba" ľudia. ale práve tu 
sa často ukáže. že umenie, ktoré sa na pódiách pred
vádza, je len malou ukážkou jedného veľkého re
pertoáru , ktorý skladuje každý skúsený hudobník 
a s nadšenfm dieťaťa, ktoré práve objavilo novú vec 

V ro ku 1992 sa zúčastni l priame
ho televízneho prenosu J azztipu 
v Stúdiu S, kde mu na návrh SJS 
ude lili SHF Cenu za celoživotné 
d ielo a propagáciu jazzu. Na tomto 
koncerte už ne hral a dalo mi dosť 
veľkú námahu presvedčiť ho, aby 
vôbec prišiel, pretože bol po ope
rácii hlasiviek . T e levízni diváci vi
deli iba záznam z vystúpenia klavi
ristu spred niekoľkých rokov. A si YVETTA LÁBSKA 

sa snaží podeliť sa o zážitky z hry, o nové skúsenosti 
pri nachádzanf modelov a schém. 

Je nezabudnuteľným zážitkom stretnúť (alebo po
zvať) hudobníkov veľkého formátu (ako boli lektori 
gitary a klavíra na Jazz Workshop Bratislava 1993, 
Fernando Correa a Manuel Rocheman) v podniku , 
ktorý nie je práve známy svojou noblesou, pri hre 
na starom a rozladenom pianíne , v jednej ruke 
s "dvanástkou" od Steina , v druhej ruke s dvanást
kou od Brubecka alebo len tak zo špásu doslova ci
tujúc coreovské improvizácie. 

Mimochodom, Manuel Rochcman so svojím Tri
om by mal byť jedným z hudobnfkov, kt orf vystúpia 
na BratiSlavských jazzových dňoch 1993. Kto ho za
žil v Oanglári , nech príde ochutnať aj druhú stranu 
a určite to neoľutuje. 

(A treba ešte povedať, že M. Rocheman bol ma
ximálne serióznym a absolútne dochvíľnym lekto
rom, ktorý práve tak ako všetci ostatní a možno ešte 
o čosi viac vzbudil svojou hrou a svojím prístupom 
u všetkých poslucháčov záujem o účasť na novom 
ročnfku v júl i 1994.) 

Jazz Workshop Bratislava 1993 sa konal 5.-10. jú
la 1993 v budove HTF VSMU za podpory fondu 
PRO SLOVAKIA, spoluusporiadateľm i boli Slo
venská jazzová spoločnosť a HTF VSMU, zahra
ničných lektorov sa podarilo získať za organizač
nej a finančnej podpory Francúzskeho inštitútu , 
Goetheho inštitútu a Veľvyslanectva Rakúskej re· 
publiky. Lektormi JWB 1993 boli : Peter Lipa --!.pcv, 
Matúš J akabčic - gitara , harmónia , slucho· 

vé cv ičenia, Juraj Griglák - basgitara a kontrabas, 
Anton Jaro - basgitara a kontrabas, Juraj l:lar
toš - trúbka, Dušan Húščava - saxofón , John 
Schródcr (Nemecko) - bicie, Fernando Corrca 
(Brazflčan, žijúci v Rakúsku) - gitara. Manuel 
Rochcman (Francúzsko) - klavír. Miroslav Bin
der- korepctfcia. 

Workshop alebo dielňa je u nás novým prvkom, 
ktorý by mal nahradiť už do značnej miery obohrané 
výchov,né koncerty. Je logické, že nemOže byť .. ma
sovkou", využívajúcou obrovské sály. ale práve na
opak , zostáva v malej miestnosti pre 5- 20 ľuďoch. 
A teda aj vstupné, lepšie povedané školné, sa vy
hupne na vyššie sumy, než je 5 korún , na ktoré sme 
boli pri výchovných koncertoch zvyknutí. Záujem
cov o účasť na JWB bolo ešte viac, než bolo možné 
na niektoré nástroje vziať. Pri 900 korunách školné
ho a pri skoro deviatich hodin:fh výuky denne päť 
a pol dňa, a hlavne za prftomn~sti lektora. ktorého 
rady môžu pomôcť na celý život, alebo zmeni( sme
rovanie v hudobnej kariére. 

Jazz Workshop Bratislava sa pomaly do;táva do 
povedomia , nepochybne zvyšuje úroveň slovenskej 
jazzovcj kultúry. Toto podujatie nic je jediným toh-

' to druhu, ktoré sa na Slovensku realizujú. Na budú
ci rok by k nemu malo pribudnúť niekoľko podob
ných projektov, stretnutí a die lní. ktoré naša .. pra
covná dielňa·· pre rok 1994 pripravuje a veríme. že 
sa ich poda rr zrea lizovať.· 

Organizátorom a usporiadateľom Jazz Workshop 
Bratislava je Ľuboš Zaíko. 

ĽUBOS ZAŤKO 
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Medzinárodný festival súčasnej hudby 

ZA PODPORY MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

7.-17. november 1993 
spoluusporiadatelia: Slovenská hudobná únia 

Slovenský rozhlas 
Slovenská filharmónia 
Hudobný fond 
Slovenská televízia 

v spolupráci: Institut Francais, Bratislava 

NEDEĽA 7. l l . 
Moyzesova sieň SF 
17.00h 

NEDEĽA 7. l l. 
Koncertná sieň 
S lov. filharmónie 
20.00 h 

PONDELOK H. l l . 
Moy.tesova sieň SF 
17.00h ' 

PONDELOK H. ll. 
Moy.tesova sieň Sf 
20.00h 

UTO ROK 9. l l. 
Slovenský rozhlas 
Štúdio S 
IO.OOh 

UTOROK 9. ll . 
Slovenský rozhlas 
Štúdio S 
17.00h 

UTOROK9. 11. 
Moyzesova sieň 
20.00h 

ST REDA IO. l l. 
Slovenský rozhlas 
Štúdio S 
IO.OOh 

ST REDA IO. ll . 
Moyzesova sieň 
17.00h 

STREDA IO. l l. 
S lovenský rozhlas 
Š túdio S 
20.00h 

STVRTOK l l. l l. 
Slovenský rozhlas 
Štúdio S 
22.00h 

STVRTOK ll. ll. 
M oyzesova sieň SF 
17.00h 

DOUBLE EDGE - klavírne duo (USA) 
Edmund Nicmann, Nurit 1111es 
Americká súčasná hudba 

SrÁTNA FIUIARMÓ NIA BRNO (ť:R) 
Dirigent: Artu ro TAMAYO (Nemecko) 
Julia MENDE- soprán (Nemecko) 
P. Boulez: DON 
R.lkrger: Memento 
l. Xenalds: Joneha/es 
O. M esslaen: Un .wurlre 

S LIEZSKE KVARTETO (Poľsko) 
EUGENlUSZ KNAPIK - klavír 
E. Knaplk: S/áčlkol'é kľarteto 
l . Parfk: Hudba pre M. UrbAska 
B. Kutat•ičlus: SIAčlkot·é ktarteto č. Z 
l . Xenakis: "Akea" Plano Quintet 
H. M. G6reck/: Already It is Dusk 

SúBoR AGON (tR) 
M. Smolka: Ensemble 
P. Kofroň: The Fire Is Mine 
Z. Vost fák: Seeret f"ishing 

IRCAM (Francúzsko) 
Workshop 

ľRJO SALOMt (1-' rancúzs 
G. Crumb: Vo.~ Balaenae 
A. Vinao: Triple Concerto 
J . Marc-SinRier: Apendlce 
.t! ... Mihalič: C 7 

S Lrf.ZSKE KVARľETO (irorsko) 
J osef RJSSIN - husle, Oľ&a Rl SS IN
- hus le <Nemecko), 
Nora SLAN1ť:KOVÁ~atf~~8 
SOLÁRIK, Peter n • ..., • • ..,...,. 

Variácie na Pa,~an'/n/,ll4•témru 
Grat·e 
Sacher Variatlonen 
Epitaph 

IRCAM (Francú 
Workshop 

IRCAM (Francúzsko) 
Workshop 

MARIANNE SCHROEDER - klavír 
(Švl\lčlarsko) 
J. Sixta: Plano Sona ta 

PIATOK 12. ll. 
Slovenský rozhlas 
Štúdio2 
17.00h , 

J. 

SOBOTA 13.1l,. 
Moyzesova sieň$' 
17.00h 

EDEĽA 14. l l. 
Mirbachov p&IK 
IO.JOh 

N EDEĽA 14. ll . 
Slovenský rozhlas 
Štúdio S 
17.00h 

> 
akzent ~~~!!! ~T 

PRO HELVETIA, Schweitzer Kulturstif
tung, Bratislava 
Goethe Institut, Bratislava 
British Council, Bratislava 
United States Information Service, Bra
tislava 
České kultúrne stredisko, Bratislava 
Pol'ské informačné a kultúrne stredisko. 
Bratislava 

B. Furrer: Voieelessness, 
The S now IIas No Voice 
G. See/sl: S uite No. IO " KA" 
M. Feldman: Last Picces 
M. fe ldman: Plano 

SÚBOR DYCHOVÝCH NÁSTROJOV 
BRAľiSLAVA (SR) 

Dirigent: DANIEL GAZON (Belgicko) 
P. Ko/man: Panewikos 
l. Hru~~jliý: Cfllllblnatloni wnorlche 
J. Sixta: fl,rlác- e 13 nástrojoY 
J.lknel:)ľaltzl!lfColonel Brumble 

LHARMÓNIA (SR) 
O :.J BOREJKO (Rusko) 
ľA~ G DENKO-h1151e (Rusko) 
EWAftYKOWSKA-soprán (Poľsko) 
A. Sdrttiítke: Koncert pre husle 
a orebe.~t~r č. 4 
••jllfllilll~tmJf6niač.3 

Wil Iť K- bicie nástroje 
orol.,.,_.) 
B. F~: BoneAifabeth 
l. Xe..,s: Rebonds 
T. dt It. ~ns: Nam San 
f , lllle" ·sld:lAst and Fou.nd 
J. : Otmposed lmprorlsatlon 

H RADIO CHAMBlRCIIOIR 
(fín ~ 
Dlriaent: ERJC-OLOF sOf>ERSTIIOM 
J. Kalpalnen: l~erymosa 
P. H1lnlnen: Cor me um 

l
it salo: 1ru Poems by w. Blake 
arlaho: S uomenkielinen 
kuorokappale 
et l: Morning, Etening 

ru~tskf~ 3 etudy 
akis:Nults 

ľiANA GRINDENKO - husle 
u sko) 

:u.E:XAND~R MALKUS-klavír 
(Program na korektúre) 

Y. 
T. 'fakeml16u: 
S. Gubl4ldulllfM 
S. Gubl4ldullai: 
s: Gu".,ullna: 

ľomáš GAÁL - klavír 

5
. (: OVÁ- soprú 

- kl a rl net (SR), 
klavír (SR), Milo§ JURKO. 

\'li - ft• aa(S , PeterMICHALICA-
- hus le ( 8 VSKÉ 
DYCHO 
E. Krák: ,., •• 
f. Szeghyot'á: De pro~ Is 
H. Domanskf: Ad I/bit
P.~~: Pastorale 
l. Zil}iiíka: Sonáta 
V. Bokes: Dychotý kvintet č. 3 

S úbor VENI 
Dirigent: TO NI NO BAľTI5rA (ľal.) 
A. Cameron: Chamber or~·tatues 

P. Zagar: lludba k videu 
J . ľe11ney: Qulct fun for Erik S11tie 
D. Matej: Musica Aeterna 
E. Varése: Octandrc 

· Ch. lt·es: The unansttered question 

R ADIO M E DI A 

ED EĽA 14. ll . 

Moyzesova sieň SF 
20.00h 

SÚBOR DYCHOVÝCH NÁSTROJOV 

BRATISLAVA 
KARINE GEORG IAN- violončelo 
(Vel'ká Británia) 
Dirigent: DANIELGAZON (Belgicko) 
FINNIS U RADIO CfiAMBER CHOIR 
(Fínsko) 
COLLEGIUM IUVE:NAE 
POSONIENS IS (S R) 

T. M ansury•tm: Koncert pre rlolončelo 
a orchester č. 3 
A. l' íirt: lkrliner Messe 

1 A.l'íirt: MaRnificat 

POND ELOK 15. ll. 
Slo,·enský rozhlas 
Štúdio2 

Marek PlAť: EK - Oa uta (S R), K.ristiá n 
SE ID MAN - kla,ir (SR), 
KlARJNETOVÝ SÚBOR 

17.00 h 

ll! l 

M . Piaček: Melodies and Rh,11hms 
M. Bctko: Koncert pre klarinet 
a 13 klarinet/stol' 
K. Scldmann: Nonet 

IAN S r UART- klarinet (V. Británia) 
F'RANCESCA BEST - soprán (Nem.) 
K. S tockhausen: Harlequin, Tierkreis 
M. Burlas: premiéra 
F'RANCES .LYNCH - soprán (V. Brit.) 
F'RANCESCA BESr- sop rún (V. Brit.) 
l' ao lo Al va res - kla\'Ír 

Oirigent: DANIEL GAZON (Belgicko) 
ľRÁVNiť:KOVO KVARľETO (SR) 
KVARH.I O SND(SR) 
KAMIL ROŠKO - trúbka (SR) 
MIKU LÁS SKUľA - klavír (SR) 
J. llatrfk: Ponorená hudba 
M. Krajči: Laudamus Domine 
P. Zagar: Styri kusy pre s/Ačllzy 
J. Maloo·ee: A n ·enlmento rlcercJido 
l. Bu rias: Jarná pieseň 

ELISABEľH CHOJNACKA ; čembalo 
(Francúzsko) ' 
H. Ku len ty: E for E 
C. llalffter: Adieu 
F. B. Maehe: Korn ar 
G. Ligetl: 1/ungaria Rock 
l. Xenakis: Naama 
L. Andricssen: Ou•·crture for Orphée 
G. 1-igeti: llungarian Rock 
K. Knittel: 1/istoire Ili 

FRANCES LYNCB - soprán (V. Brit.) 
A. VIn ao: Chant d Ailleurs 
A. t'inao: Borges il de Espe io 
J. Weir: King s I/ara Id Saga 
E. S ikora: On the line 

IGOR I·'AIJERA - hoboj 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ 
ORCII ESTER- Bohdan W ARCIIAL, 
Juri\! ť:lžMAROVIť: - husle (S R) 
K. Ager: An die S tille 
V. Godár: Concerto pre husle, sláčiky 
a čembalo 
L. Kupkoo1č: SJmf6nia pre sláčlkooý 
orchester 
CAPELLA ISTROPOLITANA (S R) 
T. Salm: Concerto Rrosso 

Informácie: Michalská IO 
815 36 Bratislava 
Tel.: 33 52 91, fax: 33 Ol 88 

) 

SLO~fNSI(Á A 
PlAVBA OUNAJSKA ~ 


