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SÚVISLOSTI 
HO'I•ori sa, že .,čo ťa nepáli, nehas!" T~ 

to alibistické heslo a napokon JÚ Y praxi 
real#z()t'BIIý taktický princlp, zabezpeču
júci popularitu a populizmus, sa Y nallch 
dejinách už Yel'ak.rát ne'f'YPiatH a bol 
priamou čl nepriamou pričinou rôznych 
nespramdll.-ostí a sk.rlYOdll.-ostf, čl poro
knla etiky a morálky. Reč je o udefoyanf 
rôznych cien, ktoré sa dodnes na jednej 
strane stJiYNÚ prestíinou záležitosťou 
a na strane druhej 'fY"Oiánúú prejat']' ne
súh.lasu čl nespokojnosti. Pra.-da je .-lak. 
JÚ to, že Yktcl so Yktkým nikdy nebudú 
spok.ojnl". Ale predsa, roku na srdce, čf 
sa naoZJÚ nem6žeme zbarlť niektorých 
starých praktik paulalízácie a formál
nosti a čl sa na mnohé Yeci nem6žeme ~ 
zrieť nomu optikou? 

Tak éto otázniky totiž YO mne t'J'l'Oiali aj 
tohtoročné ceny SHF. Hoei ., zásade 
predpok.ladáJII dobrý úmysel s kh udel~ 
Yaním pred slámostným festl.-alotjm au
ditóriom, čo poehopltel'ne ;nyšuje ich 
prestfžnosť, predsa sa ml do pera tlači 
prá.-e to, čo ma nepáli osobne, ale občian
sky. Predot'ktkým udelenie ceny by malo 
byť y každom prlpade yefml jasne k.on
k.retlzo.-ané a deflno.-ané. Yletci rieme, 
že nedámo sa dožil '!'ýznamného ži.-otné
ho jubilea týLnamný slo.-enský muzík.~ 
lóg, osemdesiatnik. dr. Ernest Za.-arský. 
Romako .-letel dobre rieme o jeho i l.-ot
nýcb peripetiách, neprajnostlach a sk.rl
Yodll.-ostlacb. l napriek. nim t'}'lt'oril prie
k.opnfck.u prácu a nldmä jeho podiel na 

·lfrenllnformácif a .-edeckýcb poznatk.oY 
smerom do zahraničia je nedocenený. Ak. 
sme nedámo po roku 1989 prijali princlp 
napráYilnla chýb a krf.-d, nemali by sme 
zostať pri formálnom rehabilitačnom lis
te, ale pri konkrétnych činoeb. A tak. ~ 
.-llmnutle sl teJto osobnosti pri tak. yf
znamnej prestfžnej udalosti ex offo by 
bolo preja.-om demok.ratlck.ébo sprá.-a-
nia sa. · 

Do .-Jaňldšleho roku sme na brnen
skom festl.-ale spoločne s Klubom čes
kých k.rltiko.- odondá.-all tzv. Diplom · 
kritiky, ktorý nahrádzal niek.dldšlu cenu. 
Teraz Y samostatnom štáte sa žiadna ce
na kritiky neudel'o.-ala, hoei Y Brne Y tej
to tradlcJJ pokračujú. Táto nepraJnosť 
slo.-ensk.ej cene kritiky je ui tradičná, 
ako aj nepraJnosť posta.-enlu nakj kriti
ky a publicistiky. Netreba azda zd(jrazň~ 
.-ať, že práye táto cena, by mohla rozlfrlť 
pluralitu demok.ratick.ébo princ/pu hod
notenia. 

A do tretice: ceny krltik.oY udelo.-ali 
opäť Y lúulmýcb Varoch na Mladom 
pódiu, ale bez účasti slo.-enskýcb kritl
k.o.-, boeJ, ako plk česká tlač, slo.-ensk.é 
koncertné umenie tu malo yYDlk.JÚúcú 
reprezentáciu. Dočltall sme sa, že JuraJ 
ČJžmaroYič by sl zaslúžil cenu .,Obja.- fes
tjYalu", že .-eflcý oblas nbudlla SIMa 
Sklo.-sk.á, že dirigent Peter Feranec ,Je 
mui, ktorý dokáže YLbudlť rešpekt 
a ., prospech .-ecl OI'IJ/ymlť týra.zne yfk.on 
orchestra'šk.oda, i e ., tejto zaujíma.-ej 
Úmeleck.ej konfrontácii, dnes už medzi
národnej, nás nereprezentot'Bla aj nala 
k.rltlb. Nui, zrejme, nestojlme o to, aby 
sa JÚ takéto pozlt{Ya dali na známosť 

\ a aby' sme boli pri tom. M6že rás to nepá
llť, keď okolo seba pozorujete fluidum 
apatie a nezáujmu o .-ecl spoločné ••• ? 

MARIÁN JUR/K 

• 3,50 SK 20. 10. 1993 

Tf, ktorí poznajú m6j záiQem o sú&ts
ná hudbu, budú molno prebapení, le 
p~ o Wapero'ri. Hudobná historlo
arafla todl jednozn•ne stavia Wagne
ra na pozíde romantika: pripúJt'a sfce 
jeho DO\'átorstvo, renektiQe \'Jak hla'\'lle 
jeho :r..akotl'enosf v lll)ilienkovom svete 
romantizmu. 

Kaldý postulát, ktorý sa opiera o his
torieké fakty, u svoje opodstatne
nie. Pravdou je, te Waper je dieťaťom 
(a mh povedať nadaným dietaťo•) 
tvojej dob}t, na druhej strane neodmys
UteffiOII súäsťou ll. storolia. Ako to? 

Ak budeme klásť Iné otázky ako his
torici, ktorteh zaiQfma predodetkým 
obdobie 11\'ota Wqaera a podfa mol
nosti objektf'\'lla rekonltrukelajeho n"" 
zorov umenia. tak ako to vnfmali jeho 
súčasníci, do'ltaneme in$' obraz Wag-. 

Na tohtoročn:f·ch Bayreuther Festspiele opäť uviedli Tannhäusera v réžijnom a scénickom 
stvárnení W. Wa gnera, so známou choreografiou lvána M~rka. 

JE WAGNER SÚČASNÝ SKLADATEĽ? 
Marginálie k ,,Bayreuther Festspiele 1993'' 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 
stavovať, keď sni l o vlastnom festspielhause 
a tvoril umenie budúcnosti. A však tak ako sa 
štiepili Wagnerovi súčasníci na dva tábory , aj 
d nes sa hro ty p ro tikladov nezmiernili . Od zá
stancov jeho hudby, ktorí poznajú texty a ci
táty opier naspamäť a požívajú jeho hudbu 
prinajmenej ako drogu , až po zarytých od
porcov, ktorí ju nielen igno rujú , ale priam sa
bo tujú. To je aj p rípad hudby 20. s toroči a. 
Sotva by sme našli jeden z hl avných prúdov, 
ktorý sa neutváral v nadväznosti , a lebo v ne
gácii na Wagnerovu tvorbu. Mali by sme ho
vori i skôr o tvorbe ako le n o hud be, kto rá 
tvo rí s íce domi nan tnú , ale predsa le n súčasť 

jeho tvorivého odkazu. V posledných 20-tich 
ro koch vznikala totiž širšia vedecká re flexia 
Wagnerových myšlienok, fi lozofických a lite
rárno-dramat ických výtvorov, ktorá zrej me 
viac ako muzikológia hľada la kritický vziah 
k Wagncrovi. Môžeme v nej n ájsť podrobné 
a nalýzy Wagnerovho svetonázoru , ktorý sa 
formova l od Fcucrbachovho mate rializmu 

k Schopcnhaucrovmu idea lizmu , nachádza l 
opodstatne nie v indickej náboženskej filozo
fi i, vyjadre nej predovšetkým bud hizmom , 
a ktorý ho viedol k úva hám o vzniku čis tého, 

židovstvom nezakale ného kresťanstva , ako 
odnože indického budhizmu. " Räumcn wir 
dagcgcn cin, daB das Christc nthum flir uns 
nur dcshalb eine so widerspruchsvolle Er
scheinung ist , weil wir cs nur in seincr Vcnn i
schung mit dem e nghcrzigcn Judenthum , und 
in seiner E ntstell ung durch da~scl be kenne n, 
wogegen cs der hc utigcn Forschung gclungcn 
ist. nachzuweiscn , daB das rcine , unge
mischtc Christe nth um , nichts anders als ein 
Zwc ig des c hrwurdigen Buddhaismus ist , der 
nach A lexanders indischcm Zugc a uch scinen 
Weg bis an die Kustcn des Mittclmceres 
fa nd ." (Brie fwcchsel zwischen Wagne r und 
Liszt. 2. Band Leipzig 1887, s. 84) Tu niekde 
možno h l'adať kore ne jeho antisemitské ho 
postoja , z ktorého neskô r čerpala ideológia 
fašizmu (Hitle rov Mein Kam pf bol priamo in-

Nol'á Inscenácia Trlstana a lsoldy pobúrila tradičné bayreuthské publikum 
Snímky Bayreuthcr Festspiele 

špirovaný Wagnerovými myšlienkami), 
a ktorý sa stal tiež té mou viacerých diskusií 
a polemík v priebehu 20 . storoči a (viď. napr. 
" Richard Wagne r. Wie antisemitisch darf ein 
Kiinstler sein? Musik-Ko nzcptc, Hcft 5. 
Miinchcn 1981). 

Nechýba nám však kritická reflex ia Wag
nerovej hudby - je ho hudobného divadla? 
Túto otázku som si položila potom, ako sa mi 
podarilo vzhli adnuť tri inscenácie jeho opier 
v Bayre uthe (vďaka spoločnému záujmu Hu
dobného života a uspori adateľov bayreuth
ských slávností o ich publicitu) . Kto tvorí 
publikum v Bayreuthe? Nájde sa ta m aj mi
lovník súčasnej hudby a umenia? 

Priznám sa, že som ~i prvýkrát v tak jasnej 
podobe začala uvedomovať, čo je ko nzervati
vizmus. Len pred rokom som zažila Covent 
Garden Opera v Lo nd ýne , kde publikum tvo
r ila široká paleta od dám v dlhých róbach , až 
po stovky turistov - prevažne mladých ľudí 
z celého sveta, sediacich za symbo lické vstup
né na zemi na parkete, ktorý v rámci le tnej 
sezóny je zbavený stoličiek a vyhrade ný na 
tento účel. V Bayreuthe také niečo nie je 
možné. Vstupné sa v priemere pohybuje oko
lo 200 DM a je dva roky vopred vypredané . 
Sancu majú noviná ri a tí, ktorí sa zobudi li ne
skô r, túžobne de nne hod iny vyčkávajú s líst
kami s nápiso m .. Suche Karte" do konca za 
akúkoľvek cenu (táto tradícia vraj trvá už de
siatky rokov) . Publi kum teda tvoria tí lépšie 
situovaní s vekovým priemerom asi 60. trá
viaci zároveň dovolenku v Bayre uthe. v mes
te, ktoré zo slávností v každom o hrade profi
tuje . Módni návrhá ri , ale aj psychológovia by 
si tu p rišli na svoje . Výnimkou tu nic sú obsta
rožnejšie dám y s nic práve vhodnými telesný-

pokračovanie na IO. str. 
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lAČALI BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SlÁVNOSTI 

Minister kultúry Dušan Slobodník otvoril tohtoročné BHS Snímka M. Jurík 

Tohtoročné Bra t islavské hudobné 
slávnosti začali mimoriadne slávnost
ne - otváracím koncertom v Dóme sv. 
Martina, za osobnej účasti prezidenta 
SR Michala Kováča, ktorý prevzal1.áštitu 
nad celým festivalom. l tým zdôraznil 
osobitné 'postavenie tohto 29. ročníka 
BHS, ktorý sa po prvýkrá t koná v samos
tatnej S lovenskej republike. Na otvára
com ceremoniáli l. októbra - festival 
štartoval priam symbolicky na Medziná
rodný deň hudby - minister kultúry Du
šan Slobodník vyzdvihol medzinárodný 
význam BHS v zmysle prezentácie sloven
skej hudby a kultúry. Súčasťou slávnost
ného programu vo vynovenom Primaciál-

nom paláci bolo aj udel' ovanie výročných 
cien Hudobného fondu. 

Bratislavské hudobné slávnosti '93 sú 
v znamení predovšetkým francúzskej 
hudby, ale ·a kcentujú aj tohtoročné výro
čia významných sklada tel'ov romantiz
mu. Nóvum j e zdôraznenie duchovnej 
hudby, kde dominuje najmä Omša sv. Cy
rila a Metoda M. Haydna; už tradične 
vel'ký priestor je venovaný mladým inter
pretom v rámci MTMI. Spolu sa uskutoč
ní takmer štyridať podujatí, na ktorých 
vystúpia interpreti zo 16 krajín vráta ne 
takých hviezd ako Katja Ricciarelli či 
Paul Badura-Skoda. - ll -

SEDEMDESIATNIK ZDENEK BÍLEK 
Umelecká cesta j ubilujúceho (26. októbra) diri

genta Zdenka llílka nebola priamočiara . M uzikant 
telom i dušou . ktorému sa sta la hudba· životnou po
trebou , fa'ntastický idealista (nic vel'mi výbojnej po
vahy) venoval hudbe všetky svoje tvorivé s ily, boha t- • 
si vo fantázie i ušl'achtilé vníot ro . 

Od svojho vel'kého učitcl'a Václava Talicha si os vo
jil pokoru. nevyhnutnost' plného stotožnenia sa s in
terprťlovanj·m dielom , potrebu duševnej inš pin\cie, 
z ktorej vyrasta la a dodnes korení sugestivita jeho 
pódiových kreácií . Konzultoval na viedenskej Hu
dobnncj akadémii u H. Swarows kého, vel'a ziska l aj 
v Lcnin~hide 'ák1í lošislcnt .) ."'Mravinskéhó'.' .. .. , 
ľoč;~s svojej dirigentskej ka riéry sa popaso,·a l 

s cWJ!flž~IJ'í91Jl ,J~YV.O(IWiS~J:J! 1 il!91>t!rn)'~ ll < • ll~U~II,V,, 
íospešnc s polupracoval s radom mtšich i zahranič

ných telies. Široké vedomostné zá,zemie i jazykové 
znalosti oh•orili mu cestu k dlhodohej šftn zahranič

ným angažmán (Káhira , Uagdad , Istanbul) a spolu 
s boha l)'mi životnými u1neleckými s kúsenosfami sú 
základom aj pre úspešnú pedagogickú 1>rácu najmä 
na bratislavskom konzervatóriu a VŠM U (predo
všetkým pre oblast' voká lno-symfonickej literatúry). 

Bílek začal svoju dirigentskú dráhu v Slovenskej 
filha rmónii. Aj keď sa tu umelecky realizoval pomer
ne skrootllle, kva ntitu vyvažoval vysokou umeleckou 
úrovňou týchto výkonov. so silnou rezonanciou 
u publika aj kritiky\ o čom svedč í dobová denná i od
borná tlač a dobre sa na ne pamä tajú aj ná vštevníci 
vtedajš ích koncertov. ll íl ek výborne obstá l pred 
pr ísnou pražskou kritikou, keď hosfova l s Čes
kou filha rmóniou, podobne v Spanielsku za výkon 
s Národným orchestrom v Madride, za vystúpenie 
s Leningrads kou lilha rmóniou i v lludapcšti s or
chestrom MA V. 

Pri svoj om vrúcnom plnokrvnom muzikantstve 
má tento umelec osobitý dar vystihnúf fil ozofi cké po
lohy hudby, čo možno súvisf o. i. aj s j eho hlbokým 

~alá úvaha 
Igora 

Podrackého 

m\ hoženským založením. Už od záverečného diplo
mového koncer tu sa ako červená nif celou ,jeho kar ié
rou vinie (jeho) blizky vzf ah k l)'rickému svetu Jose
fa Suka, ktorého symfonickí• báseň As racl uvedie so 
SF v tej to sezóne. Počas svojho šéfovania v Štá tnom 
divadle v Košiciach naštudoval národné opery - Su
chooiovu Krúltlavu i C ikkerovho J ura J ánošíka. 
Pripravil rad premiér i objavnýéh hller1>retácií slo
venskej koncer tnej litera túry. Pa tr il k tým, pre koho 
nové spoločenské pomery predstavova li n p r.užuj úcu 
injekciu i častejšie možnosti hosfovania so SF, na 
BUS i v zahraničí. 

Na záver zostá,•a nám zaí.elaf j ubila ntovi, a by sa 
zintenzívnila frekvencia jeho dirigentských a ngaž
mán, aby vyclwva l rad talentovaných d irigentov, 
a najmii, aby jeho m uzikants ké schopnosti boli viac 
zdokumentované na zvukových záznamoch. Ad mul
tos annos! 

V. C' fZIK 

primárne k PO?itíYnym záyerom, každý muzi
kológ sa " duši zaraduje, ak naďabí na niečo 
k'l'alitné, ak niektorého skladateľa či sklad
bu môže zodpoYedne - na základe týskumoY 
porom ámcích i iných - označiť za dobré. 
Hodnotné. 

Horšie je to s kritikou a publicistikou, 
ktorá sa kontaktuje so žitým prtým znením, 
nemá k dispozícii nijakú metodologickú tý
zbroj, iba vlastné umelecké skúsenosti a na 
tú chYI1'u nastražené uši. Skladba doznie, 
ozry mútorného sluchu sa neoz'ľli, nijaká 
hodnota zážitku na y/ny netyp/ám a t'J'l'StáYa 
problém: čo o tom napísat'? Respektíve - pí
sať Yôbec? 

Rada Hudobné ho fo ndu udelila ceny za ro k 1992: 
A . Ceny v oblasti vážne j h udby 

Cena J ána Levoslava Bellu za hudobné dielo 
NORBERTOVI BOONÁROVJ 
za dielo Symfónia pre sólový soprán , klavír, o rgan , mid aný zbor a orchester 
Cena Frica Kaľendu za interpretačný výkon 
BOHOANOVI WARCHALOVI 
za mimoriadny prínos v oh /asti slov~nskélw interprefllčného umenia 
Cena Jozefa Kresánka za muzikologické dielo 
ĽUBE BALLOVEJ 
za doterajúe 111/tz.ikologirké dielo 

B. Ceny v o blasti jazzu , dychovej hudby a hudo bné ho folkló ru 

Cena Ladisla va Martoníka za jazzovú tvorbu 
PETROVI LIPOVI (spev) 
MATÚŠOVI JAKABČICOVI (g itara) 
Cena Karola Pádivého za dychovú hudbu 
GEJ ZOVI PRÍBELOVI 
u t celoživo tný skladatel:~ký a orgmrizačno-ttme/ecký prínos pre rozvoj dycho vej hudby v tren
čianskom i celoslovenskom meradle 
DYCHOVEJ HUDBE PO DBREZOVÁ 
pri príležitosti 155. výročia vw i ku dychovej lllldby za úspe.fmí reprezentáciu a imerpretačné vý
kony na dom ácich o zahraničných stíľažiach 
Cena Pa vla Tonkoviča za hudobný folklór 
JOZEFOVI PEŠKOV I 
za cie/'avedom é odovzdávanie svojich imerpretačných sktíseností najmlad.fej generácii a ce/ož i
•·otn tí unw!t·cktí r'iuurHľ ,. nhlfll ti l"im ·,•,"·kl:hn lurdohu,:lw lr>lkhím 

Hudobná sieň Bratislavského hradu o 17.00 h 
SPOLOK KONCtRTNfCH r~[LCOV 

pri SLOVE,l\ISKEJ HlfDOlJN•~ . fNII 

17 . IO. ~l:lt·ia IIEINZO\' -\ - ldit\Ír 
Sih·ht SKLO\'SKA nrcno~opnin 
Uanicllll 'R,\ NO\'SK\' - klanr· 
R. Sd~tt mann . F' Ch1•pin . <i . Vl!r~lí .. ( 1. Bv ,· t. il dal.;í 

24. IO. Tld\SI(' KO\'ť) K\:\RTJ·:To 
~l;u·hín 1.-\I>S.\NSK''- k ladr 
.1 •. ll :ndn . L Zd j~.·n lw . 1\ . D\ ohik 

'· . 

2S . ll. E)' :1ld 1>:\NEL - ln"k 
Zlatica I'OI 'LO\',.\ k l ~tdr 
.1 . Bmhtn~. (', Dd1u~~y. J . Sihdiu1-.-J. Suk ' 

,. :.: 12. ZUIWZENIE KOMOŔNÚ'II SÔLISTO\' SKO ZII .INA 
.1 . Zad 1 • .1 . Jiu~ dn. W. A . Mnznrl. (i . tth. ' l'd.:mmul . l; l ll\71ík. F,P ouh.'nl: 

12. 12. Zur.;uau 1';\lli.E(.'JIO\';\ .., !..la\ ir 
URASS QľiNTI.:'l' UR:\TISL\ \ ',\ 
l l. l' ll l~'l.'l l . S. Sa:ha:klt . F, s~·h~•ho: rr. :\L R<l\d . l . Jan:iél.'t a d':ll'i 

IIJ. 12 .. hin SL:\ \ ' l K dnlon(·clo 
1\Jari:in 1..\I)Š ·\ NSK\•- kla\ ir 
\ 'htdimír RllSÓ - o r can 
$ _ Rad 1mauinm . \· yt~a:r zo Zh•lrnika r Lub..:t1il..a . V. Rut-ti 

nej ruky), rozsudzomnie skladateľoY. Rôz
nymi tlakmi a dobotým kolektímym Yedo
mím sa dosiahlo, že sa veličoYalajedna-jedi
ná funkcia kritiky na úkor ostatných. 

z tohoto historického omylu si treba niať 
poučenie. Pochopiteľne, hodnotenie je j ed
nou zo základných dimenzií reflexie o hud
be, Yid.r " nej bude tak či onak prítomné! zo 
zážitku z hudby sa jednoducho nedá odburať 
pocit prijímania a odmietania. Ba to je práYe 
oná najdelikátnejšia forma dotyku či už 
s osobnosťou alebo dielom:· Yed' aj znalec, 
keď medituje nad smjím najobľúbenejším 
skladateľom, cíti - toto, tieto opusy a tieto 

Súčasná sloYenská Yáina hudobná pro
dukcia existuje, k'l'antitatfme sa nmáha, 
o čom okrem iného týrečne sYedčia praYidel
né kaidoročné prehliadky i koncerty poria
dané SloYenskou hudobnou úniou a SloYen-• 
skfm hudobným fondom. Aká Yšak je táto 
noYá tvorba, akú má poYahu, kllm sa tjyino
'1'0 uberá, a.ké sú jednot/iyé yÝtl'ory, o tom sa 
takmer nemožno ani len domnieYat~ 

CelkoYá predstaYa muzikantskej obce je 
Yágnou hmloYinou, názory jednotliYcov sa od 
seba lfšia natoľko, i e "diametrálne" je na to 
slabulinké s/om. TYqrca si mysli smje, ten 
kto hrá taktiež, Ibaže hrá a in/čí, kritici - ak 
Yôbec 'píšu, tak iba ostentatíme banálne In
formujú, teoretici sa uzaYreli do SYojich kJJ
binetoY- sú prosto porLnesení. 

· Hodnotiť! Interpretovať? 

Po dlhoročných skúsenostiach som hlbo
ko prenedčený, ie schodným prístupom je 
položiť dôraz na tretiu zložku. Nech "člán
koch o našich skladateľoch a Ich dielach do
minuje Interpretácia umeleckých artefaktoY, 
pričom otázka Ylastnej hodnoty nech bude 
zatiaľ daná do zátvoriek a ponechaná na 
sudcu - čas. Ak sa mladý autor pokúsi po 
SYojom rozobrať, rysYetliť, objasniť, ryloilť, 
Yerbálne zinterpretoYať konkrétne umelecké 
skladby, ak hepredpojate odstúpi od smjho 
subjektímeho zážitku, prijatia čl odmietnu
tla, potom jeho práca bude mať " kaidom 
prfpade sYoj zmysel. Vlastne niekoľko zmys
lo'!'. PredoYšetkým podá určité historické 
sYedectvo, ako " danom čase ľudia hudbu 
chápali. Môže JnšpJroYať iných k Jnfm hJ'IH)
tézam. Priloií jeden kllmienok do mozaiky, 
z ktorej sa postupne sformuje plnšia, praYdi
Yejšla, Yiac'!'ýLnamoYá interpretácia. V ne~ 
slednom rade menej riskuje - omyl nespráY
neho týkladu je Yšeobecne poYažoyaný za 
menší, než omyl nesprávneho hodnotenia: sú 
skladatelia ho prijímajú so zmlerliYejším 
srdcom • .Konečne preruší to trápne mlčanie, 
ktoré ako zlý duch obklúčllo súčasnú Ivo~ 
bu, k jeho hlasu sa pridajú ďalšie, čo nnlk
nú z pocitu Yiery, ie to má zmysel, ony vnú
torných sluchoY sa silnejšie ovú a sloYenská 
hudba bude rezonoYať "plnom a sýtom ako~ 
de. Bez kritiky mu totiž chýbiÚIÍ dôležité 

To, čo sa deje a znie, akoby sa ich týsku
moY Yôbec netýkalo. Je predsa jednoduchšie 
YenoYať sa x-tému autorovi minulého storo
čia čl jaru, nebezpečenstvo popáliť sa je 
menšie, Yeď a.ni sYedkoYia. nie sú, iba ak tí pf
saní či tlačenf·z archímY. Ale nehaňme Yedu 
za to, čo je jej dané a uznané, ie totiž iba 
s odstupom možno Yeci spraYodlim posúdiť, 
tobiJi odsúdiť. O odsudzoYanie konečne na
toľko nejde, kaidá ľudská aktMta smeruje 

V súčasnosti sa prijala málo džentlmenská 
dohoda, Yšímať si iba strohé fakty, informo
Yať. Je to do značnej miery pochopiteľné, 

pretože skúsenosti z minulých desaťročí sú 
ešte Y čerstvej pamäti; rledy sa chYálilo " sú
hlasnom hymnickom speve takmer všetko 
a kto sa pokúsil ísť proti prúdu, bol označe
ný trochu Yýsmešne za enfant terrible, ktorý 
narobí Yiac škody ak o osohu. Podstata spočí
ya· " tom, ie za Judd ú cenu sa za hlamú fun
kciu ~udobnej kritiky a publicistiky poYBŽo
Yalo hodnotenie, určoYanie čo je dobrá a čo 
horšia skladba (celkom zlé boli iba unikáty, 
rarity, čo by sa dali spočítať ,na prstoch jed-

miesta sú moje najmilšie, ony sa mi nsúYiac 
prihoYárajú, a zas tieto Yeru pri Yšetkej úcte 
nemal radšej napísať. Nádherný rozptyl 
umeleckých hodnôt! V lndMduálnom kon
takte s umením bude Yidy určujúcim, intím
nym aktom extázy z dokonalého. 

A'I'Šak hudobná kritib a publicistika musí 
byť čímsi riac, než iba dojmm'O-(}IS()#}nfm posto
jom, ponad subjektiľitu pisateľa sa musí tynlt
rať čosi 'I'Šeobecnejšie, 'I'Šeplatnejšle. Ako si 
teda majú obvlášť mladí autori, ktorí sl ešte 
Iba hľadsúú cestu k sloYenskej hudbe, počí
nať? Ako riešiť dilemu či " trilemu" medzlln
formoYallím, hod~otením a Yýkladom? 

ol&wtn<~ ~~"~' 
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HUDOBNÁ KRITIKA A ANALÝZA 
V antickom panteóne mali boha, ktorý sa 

volal Momus. Nebol to bohvieaký člen inak 
parádnej zostavy, keďže jeho sférou bolo kri
tizovanie a k tomu mu akosi nevdojak pri
schol aj atribút hlúposti. Navyše sa už z pova
hy svojej roly asi postavil proti vládcom, a tak 
nečudo, že ho zvrhli z Olympu . Tých Momo
vých dnešných náslcdníkov, čo skromne stoja 
pri úpätí vrchu , však Zeus a jeho rada nemô
žu poslať na zem, pretože sa na nej už nachá
dzajú. Napriek tomu by sa nemali uspokojo
vať s dvojitým označením , nemali by byť ani 
hlúpymi kritikmi , an i kritizujúcimi hlupákmi. 

Nie je to v hudbe ľahké a stále hrozia trvalé 
nebezpečenstvá skfznutia do nikomu nie prí
jemných spomínaných stavov. Jednou v sú
časnosti akútnou hrozbou je téza, že kvalita 
publicistickej a hudobnokritickej práce je zá
vislá na využití onoho známeho arzenálu poj
mov a postupov, ktorý sa honosne nazýva 
analýzou. Treba povedať, že pritom nejde 
o muzikologickú analýzu, ale o akési jej 
útržky, v konečnom dôsledku o jej zneváže
nie. Voči serióznej analýze nemožno nič na
mietať, ak je uskutočnená v rozsiahlejšej štú
dii či knihe. Co už však len možno vedecky 
zist iť povedzme o štruktúre takej 40-minúto
vej symfónie na 4 stránkach kritiky? 

Situácia je ale taká , že naša skladateľská 
obec zvážila alternatívy a rozhodla: reportáž 
(navrhovaná C. Dalhausom)- to nie. Odpú
tané subjektívne vnorenie do hudby, esejis
ticky podané, by si trúfalo byť čímsi skoro ako 
samé hudba. Interpretácia slovami , výklad 
pozadia , osvetlenie tušeného, hľadanie skry
tých súvislostí, porovnávllnie s príbuznými 
sk ladbami- to tiež nie. Ak už výklad , tak ten, 

ktorý poskytne sám autor a kritik ho bezvý
hradne dôverčivo prijme. Hodnotenie- to j e 
najnebezpečnejšie. Veď ako si nejaký pisateľ 

môže nárokovať posúdiť, čo je dobré a čo me
nej dobré , ba dokonca čo je naisto zlé? Ani 
keby sa publicistike venovali veľduchovia, ani 
vtedy by sa s tým nebolo možné zmieriť. 

Takto by sa dalo pokračovať so všetkými 
objektívne i subjektívne možnými typmi hu
dobnej kritiky a unisono by zaznievali hlasy 
o jej nekompetentnosti . Milosť by azda dosta
la iba suchá , vecná , popisná , duchaprázdna 
kritika, akože dobrá to potrava pre budúcich 
historikov. No a konečne predovšetkým spo
mínané prvky analýzy - tie dodávajú sklada
teľom sebavedomie, zdá sa im , že ak si po
dobné texty niekto prečíta, v ohromení uzná, 
že určite ide o veľkú hudbu , keď sa o nej tak 
odborne píše. Ak oná hudba má svoju štruk
túru , tektoniku, parametre, štýlovo-technic
ké znaky, sémantiku, faktúru , inštrumentá
ciu , sónický rozmer a naviac desiatky iných 
slovných - ekvivalentov - možno ju nebrať 
vážne? Pátos hudobnfckych termínov obdi
vujú predsa všetci , čo neradi siahajú po slov
níkoch a čo tam po pravde myšlienok! Preto 
sa preferuje fenomén, ktorý sa obecne ozna
čuje ako analytická hudobná kritika. 

Muzikologická analýza je vo svojej podsta'
tc definovaná ako snaha o parciálne vedecké 
uchopenie problému. Ide o transpozíciu 
predmetného diela (autora, súboru skladieb) 
do logického systému pomocou zvoleného 
meta jazyka. Esencia a tajomstvo umenia , je
ho štvrtý rozmer, jeho imaginácia duchovnej 
povahy nie je touto metódou uchopiteľná. 
Veď individuálna jedinečnosť každej skladby 
tkvie práve v porušovaní noriem a systémo
vých zákonitostí! Najprecíznejšia analýza je 
vlastne nové dielo o diele: ibaže nie umelec
ké. Východiskom sa zdala byť tzv. komplexná 
analýza, kým sa neprišlo na to , že je v princí
pe konfúzna ; vždy je štiepením celistvosti. 

A analyzovať celistvé v umení je hrať sa na 
chemika v situácii, keď "jedno ako také'" 
oslovuje "živú bytosť ako takú". Sú však 
aj presvedčivo významné pokusy - svojho 
času publikovala Hudební veda sériu štúdií 
rôznych autorov s odlišnými pracovnými me
tódami o Husľovom koncerte A . Berga: tu
ším on sám by sa z nich mnoho-premnoho do
zvedel! 

V bežnej publicistickej a kritickej praxi 
však nemáme do činenia s aktivitami tohoto 
druhu , ale s reliktami náhodilo volených 
útržkov quasirozborov. Všetky sa opierajú . 
o tradičné náukové hudobné disciplíny, ako 
sa učia na školách. V podstate do nich ešte ne
prenikli ani obdivuhodné analytické postupy 
takého E. !Wrtha, .B. Asafieva, J . Kresánka. 
To, čo sa zveľadilo, je pojmová výbava. Pred 
každým mladým muzikológom, dychtiacim 
po poznaní a rozširovaní obzoru, stojí dnes 
more interesantnej literatúry. Ak by niekto 
čo len terminologicky ovládol poľskú edíciu 
Res facta, bol by priam mágom a mal by na
porúdzi tisíce efektných výrazov, zvratov, 
možností písania na celý život. Ak sa toto 
prijme za východisko, potom sa oveľa dôleži
tejšie aspekty vytrácajú: podstata a zmysel 
hudby, určovanie jej ezoterických znakov, 
hlavná línia cieľavedome uplatňovaná aj pri 
javovej odlišnosti umeleckých diel. Písať 
o hudbe do novín, časopisov a bulletinov, pí- ' 
sať kritiky, úvahy , glosy- to si nežiada vedcov 
svetového formátu. :Ziada sa reflektov:~ť 
počuté podľa zážitkov a emócií, čo ono vyvo
lalo ; v tomto zmysle je hudba " funkciou živo
ta" (R. Berger). A ak mám použiť jediný 
príklad, autorské bulletiny slovenských skla
dateľov vydávané SHF nemali tento zámer . 
Možno to však odôvodniť. Keď začali vznikať 
modernejšie orientované kompozície , ukáza
lo sa, že písať o nich poeticky, muzikálne, in-

tuitívne, emotívne veru nie je jednoduché. 
Vzpierali sa tomu, no nie všetky (Veď naprí
klad už Šostakovič dobre vedel , že racionalita 
komponovania niekoľkých taktov nesplodí 
nutne racionalitu ich percepčnej odozvy, ale
bo že byť dojatý v momente tvorby ešte ne
predurčuje také isté dojatie poslucháča- čas
to tu funguje paradoxný zrkadlový efekt). Aj 
slovenská tvorba má svoje eufonické vrchol
ky, komponované exaktnosti kritiky ako lie
čivej nahrážky; napísané zastúpilo absenciu 
zvučiaceho. 

Nikto nepopiera, že Ýedome volené prvky 
ana lýzy ako určitá predprfprava do hudobnej 
kritiky patria. Ale rozhodujúca je nadstavba. 
čo prečnieva ponad fakticitu hudobného die
la. Intuícia iba zriedka navštívi pisateľa , kto
rý nemá ani poňatie o špecifických zákonitos
tiach hudby; o esejistické podanie sa ale ne
môže pokúšať ten , kto ustrnul vo "fachidiotiz
me", komu nie je dôverne blízka poézia , pró
za, výtvarné umenie, film , filozofia. Intuícia 
nie je niečo náhodne mystické, je podložená 
šírkou a hfbkou poznaného. Aj videním tech
nologických hudobných súvislostí. Ak však 
analýza rozoberá, delí a člení , intuícia chce 
obsiahnuť celistvú jednotu , túži do nej vhliad
nuť v náhlom svetlom okamihu, ktorý sa po
tom pokúša vyjadriť slovami. Limituje ju to, 
lebo "reč je prameňom nedorozumenia" . 
V jadre je intuitívne spoznanie temporálnou 
udalosťou . Nikdy však nestráca tak ako po
vrchná analýza , kompas. Aj ako spomienka 
vo vedomí sa môže nádejať- a v tom je jej 
supremácia - že dosiahne s hudbou súhlasný 
nápev slov a že už tým, bez ohľadu na správ
nosť výkladu, trvalosť hodnotenia, pevnosť 
postoja, esejistickú kvalitu , bude mať svoje 
bytostné opodstatnenie. Najhlavnejšou úlo
hou každého píšuceho kritika je myslieť na 
tento ideál a približovať sa k nemu. 

IGOR PODRACKÝ 

ním- no kto bude potom hradiť náklady koncertov, kto zabez
pečí priestory a komplexnú realizáciu? Prepojenie na profesio
nálneho usporiadateľa je teda nevyhnutnosťou ! 

O problematike SPH (bývalých KPH) ~a v na~ej t l ači pí~e 
len výnimočne (naposledy 12. 8. v Národnej obrode). Preto je 
celkom dobré, že sa Silvia Fecsková podujala ve rejne ventilo
vať problémy okolo činnosti SPH i Slovkoncertu , i keď je poľu
tovaniahodné, že v záplave kritických , s tematikou takmer ne
súvisiacich argumentov neobjasnila dostatočne pravú podstatu 
svojich názorových sporov so Slovkoncertom. O čo teda hnutiu 
SPH a Slovkoncertu dnes ide? 

~l11ne . ze táto po.C•alla\l,a aku .. pra\ ll} nárok .. JC v ~úl:a~nu~ti 

nereálna a vedie ku kompetenčným sporom, v ktorých vec kon
certného života ťahá za kratší koniec. Poznáme riaditeľov, kto
rí (možno aj oprávnene) vyhlasujú: pokiaľ KPH reprezentuje 
tá a tá osoba, nechceme mat s kruhom nič . Neraz to viedlo 
k zrušeniu koncertov vôbec. 

Preto v duchu nového štatútu sa prihovárame, aby odbor
ne zdatní členovia SPH budovali priateľské vzťahy s miest
nymi fu nkcionármi , aby ich títo mohli prijímať ako vzácnu po
moc - potom sa aj reálne uplatní vplyv odborníka-aktivistu. 
Áno; partnerské, teda priateľské a konštruktívne vzťahy sú po
trebné - tieto však treba pestovať . Je naivnou ilúziou predsta
vovať si, že Slovkoncert má kompetenciu vytvárať nové inštitu
cionálne formy na úrovni miest. Pripomeniem dve dôležité sku
točnosti : Naša agentúra bola poverená založením, neskôr ob
novením hnutia KPH. Okrem toho Ministerstvo kultúry SR na 
pomoc koncertnej činnosti dodnes vyčleňuje finančný príspe
vok. Tieto dve skutočnosti vymedzujú náš manévrovací pries
tor: máme právo (povinnosť) agitovať za dobrú vec a v priateľ
skom duchu presadzovať pozitívne zámery- nijaké iné kompe
tencie nemáme. 

Musím konštatovať, že výhrady uvedené v článku H2 neboli 
p. Fecskovou prednesené ani na aktíve v :l:iline. Bola by totiž 
osamotená. Systém vyplývajúci z nového štatútu totiž vyhovuje 
drvivej väčšine zainteresovaných spolkov, či organizáciám. 
Tak to vyplynulo z pripomienkového konania k štatútu . Bolo 
by zauj ímavé vedieť, aký postoj by zaujala p. Fecsková k uve
deným problémom, keby bola predstaviteľkou niektorej uspo
riadateiskej inštitúcie. Nová koncepcia štatútu by jej zrejme 
vyhovovala. 

Ide o existenciu koncertnej činnosti v našich mestách . Prob
lémy, ktoré sa musia v tejto oblasti prekonávať, sú rovnaké, 
ako boli za tri predchádzajúce desaťročia- ani nezáujem verej
nosti , ani neochota mnohých partne rov, ani finančné ťažkosti 
nic sú nové. Me nia sa len vonkajšie kulisy (politické, spoločen
ské, ekonomické), podstata však ostáva: rozpor medzi vysoký
mi nákladmi koncertov a nízkym spontánnym záujmom publi
ka. Prekonávanie tohto večného rozporu je hlavnou úlohou 
Slovkoncertu i hnutia SPH. Vyžaduje to v každej novej etape 
vera zvažovania, vytrvalé hľadanie riešení. Z týchto daností vy
chádza nový štatút SPH . Mylllé je teda tvrdenie, že nový štatút 
bol "narýchlo spísaný", potom dodatočne doplnený metodic
kými zásadami . Naopak, išlo o dôkladné zvažovanie a konfron- . 
tovanie niekoľkých verzií , až potom sme text rozoslali na pri
pomienkovanie, Musím potvrdiť, že dôležitým inšpiračným 
zdrojom (žiaľ v negatívnom zmysle) tu bol práve štatút barde
jovského KPH prijatý nevieme kedy (oboznámili sme sa s ním 
začiatkom roku), ktorého znenie zákonite viedlo k miestnym 
konfliktom a k rozchodu s p. Fecskovou. 

Výmena listov s p. Fecskovou ohľadne KPH bola vôbec mo
jou prvou korešpondenciou v tejto oblasti po nástupe do 
funkcie . Viem, že p. Fecsková už dávnejšie presadzovala po
žiadavku prävnej subjektivity miestnych kruhov, i keď na 
St retnutiach KPH sa nestretla so súhlasným názorom iných. 
Zjednodušene povedané: p. Fecsková vychádza z toho, že ako 
muzikologička odborne prevyšuje funkcionárov kultúrneho za
riadenia či magistrátu , preto by mala mať právo rozhodovania 
či riadenia. My, na základe dlhoročných skúseností , si zase my-

Zdôrazňujem to preto, lebo p . Fecsková nám vyčíta zmeška
nie vlaku a naznačuje svoju ideu, ktorú už dávnejšie propagu
je: "nezávislé" postavenie KPH a funkciu "muzikdirektora". 
Z pohľadu Slovkoncertu však našimi partnermi-odberateľmi sú 
kultúrne zariadenia. Koncertná činnosť patrí do ich profi
lu - pokiaľ si ich trpezlivo získame. Násilie tu nepomôže, vyše' 
30-ročné skúsenosti ukazujú , že miestni činitelia môžu bez rizi
ka ignorovať trebárs aj priamy príkaz ministerstva , dokazujúc, 
že "u nás nie sú predpoklady", že na " ich" koncert príde len 
10-12 ľudí. Spolky ako samostatné organizácie za socializmu 
nemohli existovať, dnes zase štát zápasí s množstvom pálčivých 

problémov, preto je celkom nereálne si predstavovať, že sa bu
de zaoberať práve organizačnými formami miestneho koncert
ného života. Keby sa KPH či SPH chceli kvôli osobným nezho
dám osamostatniť , kultúrne zariadenia by to prijali s poteše-

Pokiaľ sa niekedy v budúcnosti zásadne nezmení inštitucio
nálne usporiadanie , nemožno u nás počítať ani s funkciou 
"muzikdirektora", známou z nemeckých miest. Treba pozna
menať, že muzikdirektor tam nie je "nezávislým" diktátorom, 
ale zamestnancom mesta, koordinátorom kultúrnych zámerov 
mesta. ' 

Sotva niekoho viac zamestnávajú a trápia problémy okolo 
aktivity SPH ako zainteresovaných pracovníkov Slovkoncertu. 
Priam dychtivo ·čakáme na každú múdru iniciatívu, pripomien
ku , nápad, ktorý by pomohol mobilizovať toto hnutie, vliať do 
neho novú dynamiku. Nanič sú nám však také informácie od 
miestnych aktivistov , že pracovníci kultúrneho domu a magis
trátu v ich meste sú vrcholne nekultúrni, alebo protikultúrni. 
2e sú aj také prípady, to nie je objav! Nás to neprekvapuje, 
my z aj tejto skutočnosti musíme vychádzať- napokon preto 
hnutie SPH existuje: na vykompenzovanie tohto stavu, na 
trpezlivé prekonávanie zaostalosti a pohodlnosti , na nezištné 
poskytnutie pomoci , kde treba. Menej spomínať "právomoci", 
menej obviňovať a urážať partnerov, menej vytvárať konfliktné 
situácie a viac sa venovať vytváraniu ovzdušia plodnej spolu
práce, uplatňovaniu citlivých diplomatických metód presved
čovania- v tomto duchu by malo vyznievať záslužné a nezastu
piteľné pôsobenie SPH, toto je aj zámerom nového štatútu. 

Prof. Dr. FERDINAND KLINDA, 
riaditeľ 

P. S. V článku S. Fecskovej je ďalších asi 30 mylných, nepres
ných či účelovo teqdenčných tvrdení. Odpoviem jej na ne 
osobne. 

Kto rád dáva, dvakrát dáva (alebo "Bože, ako hlboko som klesla ••• !!!") 

(PRiSPEVOK BY ~OHOL NÁJSŤ SVOJE ~IESTEČKO V ČIERNEJ KRONIKE) 
Jún 1993. 
Nedá sa nič robil'. Časy sú zlé a kruté, ma

mona zahmlieva zraky a sluchy. Ten, kto ne
má ~u~tiacich a cvengotajúcich čertfkov na
dostač, ten má veru ťažkf i /vot. Ľahko sa mu 
m6ž~ stat~ že pride ktosi z inej kasty, ktorá ne
trpl takfmto nedostatkom (zato v~k môže 
trpieť nedostatkom čohosi, čo sa cez bankovky 
a mince merať nedá) a situácia sa vyv(ja podľa 
presnej litery zákona džungle. Silnej~i berie 
a chamce, využi va slabosť toho druhého, sme
je sa, ba čo, aj tú slabosť vie náležite zhmotniť 
v svoj prospech. Raz darmo: "tra/ok zuby má 
jak nože ... " 1 

Zaujimavf pribeh sa udial jednej mladej 
dáme S. F. Mala za sebou kus životnej cesty. 
Po vefmi perspektfvnom detstve pri~la pokoj
ná a vlastne bezproblémová puberta. Zdalo by 

Prípad počestnej pani S. F. 
sa, ie nemôžu nastať komplikácie. Zdanie kla
me, neradno veril' ilúziám. Milá S. F. zrazu 
stratila vktkfch bllzkych, nemala tútora, len 
tak bezcieľne blúdila z rúk do rúk. Akokoľvek 
dbala o svoju mravnú čistotu, na~// sa takl, 
ktorfch neopila rohllkom pOCestnosti. Jej 
pružné telo lákalo toho aj onoho a ona rada 
rozdávala, netu~iac, kam ju dovedie táto ces
ta. Len cítila, že je vyčerpaná, unavená a ie 
vktko, čo robi nerob/ pre seba. To/iarovf 
efekt sa odzrkadľoval na inom konte. Nevzdá
vala sa v~k a ~iri/a okolo seba stále len pozi
tivnu v6fu. Vklljaké priznaky signalizovali 

zmenu životného kurzu nasmerovaného von 
z krlzy . ZJibudla ale, ie: " Penlze vl«ko zmú
žu ... " a pod takzvanfm tlakom nepriaznivé
ho rozJIOCtu znova zblúdila. Zjavil sa /stf pán 
P. B. a ten s bohorovnf m a neodolatefnfm ús· 
mevom na tvári ponúkol úbohú S. F. zakom
plexovanfm zákaznikom P. F. aJ, P. A to ešte 
k tomu pred zrakmi a sluchmi niekofkjch de
siatok divákov! Kto vie, čo preživala S. F., isté 
vlak je, že ti, ktorl prihliadali pomerne bru
tálnej akcii museli byt' " zneklidnlni", " zne· 
chuceni" alebo priamo " zhrouceni". Ani je
den úkon zo strany P. F. a J, P. nedovolil 

S. F. normálne reagoval', nič nebolo dotiahnu
té, kaldf pokus o čokoľvek trápne zlyhal. Ne
čudo, že po samotnom vf kone museli páni 
P. F. a J, P. bezmála do polnoci skladal' pod 
dohľadom P. B. reparáty zo vktkého, čo po
kazili. S. F. bola opát' k dispozicii ... Musela 
vlak citiť, ako šliape po vlastnej cti, po vkt
kfch predsavzatiach. ZJirábať sa musi, ale za 
akú cenu ... ? Páni P. B., P. F. a }. P. (and 
comp.) sa dopustili deliktu, za akf ich, samo
zrejme, nem6že súdil' dajakf tribunál. Na
priek tomu by prlpad S. F. zniesol prlvlastok 
kriminálny. Nebol to veru peknf darček k bil· 
žiacemu sa okrúhlemu jubileu ~odenej. 
Kde-kto ziska/, S. F. ale vefa stratila. Verme, 
že sa nepoddá a že nájde c:rstu z konopf ... 

IGOR JAVORSKÝ 
\ 



FESTIVAL' 
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·OZ/VENE IHSTORICKE ORGANY 
II. medzinárodný feStival 

a väčší interpretačn ý dosah. Organisti ho vy
uži li registračno-akustickou rozkomponova
nosťou svojho programu . Na festivale vystú
pili: 
v Spišskel Kapitule- Ján Vladimír Michalko 
a Cla ud ia Termini z Parmy; 
v Kežmarku Eva Kamrlová a Jaroslav Tuma 
z Pra hy; 
v Poprade - Veľkej I rina Kalinovskaja a Ka
tar ína Hanzelová; 
v Huncovciach Or. Ferd ina nd Klinda; 
v Matejovciach Anna Predmerská-Zúriková. 

obmedzujú hráča, ale Klinda na ?-registro
vom pozitfvc vytvori l kombináciami dojem 
väčšieho , bohatšicho nástroja. 

O 100 rokov mladší je organ v Matejov
ciach. Dostavil ho v rok u 1750 rakúsky stavi
teľ Friedrich Dcutschmann po zomre lom 
Martinovi Podkonicko m (od Banskej Štiavni
ce). Anna Zúriková si pripravila na tento ná
stroj zaujfmavú dramatu rgiu z me nej známej 
slovenskej hudobnej literatúry zo 17. a 18. 
storočia. Pestrý zborník z Levoče, drobnosti 
Jána Francisciho, Jozefa Vachovského a ru-

v biskupskom sfdle. Hral na ňom Ján Vladi
mír Michalko a Claudia Termini. Opäť výkony 
diametrálne odlišné , a predsa v niečom spo
ločné: v hudbe, v odovzdanosti , v radosti za
muzicírovať si a rozdať sa. Termini v progra
me so striktne askctizujúcou interpretáciou , 
maximálne striedmym výrazom i v hudbe 
novšej (Franck. Mendelssohn); Michalko si 
postavil klasický program od Bacha a Walthe
ra cez roman tika Rheinbergera a de la T om
bc llc ho až po Zel jenku. Využil registráciu , 
akustiku , ktorá v tomto prípade skô r škrtila 
pre neveľký priestor ako inšpirovala. Michal
ko však v chrámovom prostredí našiel svoju 
identitu duchovna, hfbky prežitia a pokory 
pred veľkosťou umen ia zrodeného v znamení 
transccndcntna. 

Mimoriadne zaujímavú konfrontačnú rovi-

Slove nské histo rické organy - to nic je iba 
hudba a histó ria, ale aj možnosť vycestovať 
do teré nu , kontaktovať sa s ľuďmi , ktorí žijú 
mimo centra, počúvať ich názory a sledovať 
ich zaujatie, nadšenie, s myšlienkou na ume
lecké a histo rické hodno ty, ktoré skrýva ich 
kostolík. Dokonca bolo si možné pamätať 
tváre príto mné vari na všetkých koncertoch 
v okolitých mestečkách a obciach Popradu. Je 
potešiteľné, že od minulého roka sa záuje m 
domácich výrazne zlepši l - i keď tamojšie ces
tovné kancelárie i naďalej bojkotujú vzácnu 
ponuku pre ich zahraničných klientov. Ver
me , že postupne sa predsvedčia o výnimoč
nosti takýchto atrakt fvnych hudobných akcií. 
(Evidqvali sme náhodnú turistickú skupinu 
z Francúzska v Spišskej Kapitule na vystúpe
ní Jána Vladimíra Michalku a účastníkov 111. 
sympózia cirkevné ho práva zo Slovenska 
a z Vatikánu na ko ncerte Talianký C laudie 
Termini. ) Aktivita z oboch strán vyžaduje vý
raznejšie úsilie v rámci propagácie. Na mies
tach , kde sa t. r. realizoval už po druhýkrát 
ko ncert , citeľne sa záujem zvýšil. Tak isto po 
skro mnej návšteve na ko ncerte Ukrajinky 
Kalinovskej v Poprade-Veľkej na vystúpení 
Kataríny Hanzelovej zorganizovali evanjelic
kú obec z celého o ko lia (tie isté tváre sa opa
kovali aj v iných ev. chrámoch) a zdá sa, že 
napr iek náročnému programu - od Bacha po 
súčasného nemeckého autora Schustera -
tlieskali spontá nne každej skladbe. Napriek 
tejto sponta neite ma akosi nepresvedčili 
o tom, či pochopi li skladbu, o hodnotili výkon 
interpre tky, alebo sa poďakoval i za pozor
nosť usporiadateľom , že si "všimli" práve ich 
chrám. Nech je dôvod akýkoľvek, dôležité je, 
že na ko ncerte vydržali a určite viacerí z nich 
si odnášali nové poznatky z oblasti hudby , 
ktoré v budúcnosti môžu využiť a rozvinúť pri 
podo bných hudobných akciách i mimo chrá
mu. Mimoriadnu pozornosť , už minulý ro k , 
venovali veriaci v Huncovciach. Po uvftan í 
správcom farnost i Ladislavom lvákom minu
lý rok peknú tradíciu si zadržal i jeho mladý 
zastupujúci ko lega Jozef Krajňák. Podobne 
v novom evanjelickom kostole v Kežmarku. 

Ak po užij em charakteristiku, že výkony 
boli na vysokej p ro fesio ná lnej úrovni, nemie
nim zakrývať nezrovnalosti č i nedostatky jed
notlivcov. Boli to výko ny vysoko individuál
ne , osob ité, s vyhraneným štýlovým názo
ro m, neraz veľmi ojedinelým , ale muziká lne, 
technicky, výrazovo bo hato rozkomponova
né v súlade s nástrojom , prostredím , akusti
kou. l keď dispozície každého nástro ja boli 
interpretom vopred známe, akustika je ďalší , 
závažný rozmer a stimul, ktorý poháňa , či 
brzdf invenciu. A veľké chrámy, ako naprí
klad veľký evanjelický kostol v Kežmarku , či 
naopak, priestorovo neveľká Spišská Kapitu
la s vysoko posadeným , romantickým nástro
jom, si vyžadujú špecifický p rogram, kon
cepciu , výraz. A p ráve v týchto spomína
ných chrámoch organisti najviac mali mož
nosť overiť si svoje kvality. Všetci vychádzali 
predovšetk ým z vlastných dominantných in
terpretačných postojov , čím sa vzájomne od
lišovali, a le umelecky i poslucháčsky takáto 
variabi lita znásobovala zážitky. 

Jaroslav Túma v Novom evanjelickom kostole a. v. v Kežmarku. 

Nový organový festival prerazil. Radostné 
ko nštatovanie pre usporiadateľov, dramatur
gov, interpretov i všetkých nás, ktorí sme sa 
zúčastnili na tomto podujatí. Musíme uveriť , 
že sa p relo mili bariéry voči chrámovým kon
certo m. Uverme, že všetci zainteresovaní po
chopili , že o rgan v chráme má už v súčasnost i 
nielen bo l\oslužobné, ale i ume lecké, duchov
né a výchovné poslanie. A hudba , kto rá pre 
te nto nástroj bola ko mponovaná od pradáv
na , najau te ntickejšie rezonuje s týmto p ro
stred ím. 

ll. ročník Medzinárodné ho festivalu Slo
venské historické o rga ny dramaturgovia 
Spo lku koncertných umelcov pri Slovenskej 
hudobnej únii v Bratislave koncipovali oproti 
minuloročným (denným presuno m z Liptova 
na Oravu , na Spiš a do Liptova) komornejšie. 
Zvolili si najbohatšf historicko-ume lecký re
gión na k ultúrne pamiatky - Spiš. Z množstva 
zachovaných nástrojov te jto oblasti , žiaľ , iba 
torzo sa udržalo v hratcfnom stave. l preto 
rozhodli rozšfriť úzko špecifikovanú historici
tu z minulého ročníka ( 17. , 18. storočie) na 
väčšie nástroje 19. storočia. Romantické o r
gany umožnili interpreto m širší programový 
záber, čo pre poslucháčov znamenalo bohatší 
zvukový register , kompozičnú variabilitu 

Na najstaršom ?-registrovom pozitíve z ro
ku 1653 od Samuela Stascoviusa hral Ferdi
nand Klinda. Niekoľko dní pred fes tivalom 
poho tovo zastúpil z technických príčin od
rieknutý ko ncert Spaniela Antonia de Cor-

O rgan v Evanjelickom kostole a. v. Matejovce 

vcirasa. U dr. Klindu tomuto koncertu p red
chádzala d lhá prax so starými nástrojmi naj
mä v zahraničí. Overený repertoár bol kon
frontáciou domácej literatúry tých čias s naj
väčš! mi majstrami od Zacha, Manfrediniho , 
Swcclincka , Pachelbcla , Frescobaldiho, Zi
po lli ho po Bacha. Pá n kaplán Krajňák to vy
jadril úprimnými slovami " nečakal i sme až ta
kýto výkon". Miniatúry v partitúre i v nástro ji 

l 

l 

Orpn v Evanjelickom kostole a. v. Poprad-Veľká Snúnky S. Bachleda 

kopisný zborník Jána z Ľubeníka- je hudbou 
málo známo u pre odborníkov a veľkým pou
čením bola pre publikum. l Frescobaldi , Pa
chelbel a Z ipoli zapadali do slovenskej prove
niencie ako pendant k vysokému umeniu, 

kto ré sa už vtedy na našom území pestovalo. 
Anna Predmerská ~a priznala, že starú hudbu 
na historických nástrojoch hrá rada. Každ ý 
kreatívny organista sa chce dotýkať čo naj 
väčšieho počtu nástrojov a obsiahnuť to naj
širšiu dramaturgiu . Tak i ona nezaprela aj 
v týchto miniatúrach o rganistku bohatšieho 
zvukového i dramatického ambitu . Komor
nosť nástroja i kompozičného štýlu skladieb 
ozvláštnila racionalitou vlastné ho presvctle
nia a dramatického kódovania. 

V podstate možno o každom výkone ho 
voriť ako o maximálne individuálnom. Ná
stroj v Poprade-Veľkej (od viedenského or
ganára Josepha Scybcrtha z roku 1856) už po
skytoval širš i registračný záber s možnosťou 
kombinácií. Hrala na ňom U krajinka Irina 
KalinovskaJa a naša Katarína Hanzelová. Po-

kiaľ Kalinovskaja chápe organ ako klávesový 
nástroj, Hanzelová sa snažila vyťažiť z tohto 
organu maximum i pre program , ktorý konci
povala v širšom štýlovom zábere až k súčas
nosti. Popri Scheidtovi, Buxtehude m, Bacho
vi ne rozpakovala sa zaradiť Langlaisa i zvuko
vo značne vyakccntované ho Ne mca Hansa 
C hristiana Schustera. Poslucháči aplaudova
li. Páči l sa im koncert a možno i to , že za nimi 
p rišli umelci , ktorí ich upozorňujú na históriu 
objektov, ktoré sa stotoži\ujú s duchovnom , 
bohatstvom myšlienok i pokoja. A v takomto 
prostredí o bjavia vďaka hud be ešte ďalší jeho 
rozmer. Naplnf ich hrdosťou a ako sme boli 
svedkami i otvorilo srdcia k jeho prijímaniu. 

Mimoriadne kvalitne znel organ v Spišske j 
Kapitule - po rekonštrukcii uspôsobený his
torickému prostrediu a súčasnému poslan iu 

nu poskytol Eve Kamrlovej a Jaroslavovi Tu
movi nový evanjelický kostol v Kežmarku. 
Rozlohou najväčší evanjelický chrám na Slo
vensku, s te rasovitým akustickým dozvukom, 
arch itektonicky rozsiahl ym priestorom zvie
dol oboch organistov používať efekty , echá , 
koncepčnosť presahujúcu clo improvizačncj 
-scenérie bohatých modulujúcich zvukových 
efektov vo forme návratov, prcznievania, ko
láží. To je prlpad Jaroslava Tl1mu. Tento 
zdatný improvizátor mal úžasné pole pre vy
užitie priestoru, čo dokonale zúročil vo vlast
nej improvizácii na Canzonu Samuela Mark
fcfellnera , ale i v Kričkovi poskytol vyšší roz-
mer. Osobitú poetiku dešifroval i v Postludiu 
z G lagolskcj omše L. J anáčka, no neudržal sa 
v klasicistickej striedmosti a ni pri Men
dclssohnovi, ani pri Brahmsovi. 

O proti jeho vcľkorozmcrnost i prístup Evy 
Kamrlovej akcentoval podstatu hudby, vy
chádzaj úcu z partitúry. Kamrlovcj sa v tomto 
prostredí mimorias:lnc da rilo. V úplne j odda
nosti hudbe, vniesla na poslucháča radosť, 
ktorou prcsýtila každú skladbu. Presvet lila 
1)ou Podprockého spracovanie levočského 
Pestrého zborníka , prekrásnu Ciacinu Pa
chclbcla, odmcdi tovala Brahmsa a Buxtehu
deho a vyliala na nás rcgerovský prúd hudby, 
ktorej registračnú expresívnosť ešte zvýrazni
la akustika prostredia. 

Touto recenziou mienim skôr hodnotiť -
zdôrazniť pozitíva, upozorniť na priazn ivé 
oslovenie publika . Každ ý svoj im individuál
nym pôsobom - i keď značne odlišným - ale 
zaniete ne rozdávajúcim radosť, vyjadrenú či 
už striedmou pokorou a lebo rozkompono.va
no u koncepciou súznclou s akust ickým pries
torom. Hrali zruční organisti s invenčnou kre
ativitou . Hrali zo seba (a za seba) pre nás. 
Každý inak a každý v me ne hudby , ktorá ich 
riadi , kto rou žij~ a ktorú rozdávajú v novom, 
oživeno m prostred! novej spoločenskej vrstve, 
ktorá počúva, prcžfva a prijíma. To je obrov
ský poznatok, ktorý možno využiť v adekvátne 
premyslcnej podobe i mimo chrámu alebo 
v chráme, v spoj itosti s iným inštrumentárom. 

Medzinárod ný festival Slovenské historic
ké organy plní viacero úloh v novej kultúr
no-spoločenskej situácii. H lavným cierom je 
upozorniť na hodnoty, ktoré popri výtvarnom 
umen í má i hudba, konkrétne organ. Preto 
vzniko l Fond na záchranu historických orga
nov, ako súčasť Nadácie Cyrila a Metoda 
v Bratislave, do ktorej sa získal zo vstupného 
aspoň skromný základ p re akti vitu . A tak 
verme, že tento festival preberie z le targie 
slovenský vidiek; a tí , čo tak vehementne 
tlieskal i v Spišskej Kapitu le, v Huncovciach, 
v Kežmarku , nezabudnú odovzdávať svoje 
zážitky ďalej a šíriť tak dobré meno svojmu 
mestu a nášmu kultúrne mu dedičstvu . Preto
že cieľom festivalu je aj prostredníctvom kva
litnej interpretácie upozorňovať na našu his
tóriu , umenie, tradíciu , majstrovsky zruč
ných majstrov-organárov, ktorých práca zne
sie európske kritériá. 

ETELA ČÁRSKA 
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Dni J. L. BeHu (23.-25. septembra 1993) 
KOVÁČ ~ELAND ....... 

~. . . . ' 

Dni J. L. Bellu otvorilo koncertné uvedenie 
Kováča Wielanda - v pôvodnom rozsahu , bez 
úprav a škrtov , v originá lne j ne meckej verzii . 
Trojdcjstvovú operu naštudovala Slovenská 
filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, 
šéfdirigent Ondrej Lenárd a zbo rmajste rka 
Blanka juhaňáková. 150. vý ročie narodenia 
skladateľa tým dosta lo zvláštny a kcent - ne
hovoriac o tom , že Dni J . L. Be llu boli usku
točnené pod záštitou prezide nta SR Micha la 
Kováča. Na konce rte - ok rem popredných 
predstaviteľov nášho hudobné ho umenia 
(zvl ášť zástupcov o pe ry SND) boli aj osob
nosti verej no-spoločenského života (naprí
klad arcibiskup J án Soko l). l tým sa pozd vih
la slávnostná chvíľa očakávania diela , ktoré 
vyvoláva veľa otázok o svojej životnosti . Vie
mc, že dielo malo l . p remiéru v slove nskom 
prcbásncn í libreta V. Royom dňa 26. 4. 1926 
v SND, dňa 4. 9. 1943 bola 2. premiéra - tiež 
v SND - a nasledova la už le n ni c naj šiastncj
šia te levízna úprava pod názvom Kováč We
land z r . 1971. Tá je doposi aľ živá, pretože 
i nedávno ju uviedla Slovenská te levízia - ako 
pripo mie nku toho, že snahy o oživenie o pusu 
tu bo li už pred vyše 20-mi rokmi. Slovenská 
filharmónia sa po každej strá nke zhostila diela 
dôstojne - od vydania nemeckej i slovenskej 
verzie libreta, cez bulletin, ktorý načiera! do 
genézy diela, ale uvádza aj ďalšie koncerty 
bellovských dní , resp. prolily účinkujúcich. 
Zvlášť pri čítaní Royovho básnického tlmo
čenia pôvodné ho libreta (podľa scenára 
R . Wagnera napísal Oskar Schle mm) si dneš
ný poslucháč uvedom í. že l)lovcnčina a jej 
básnici spravili veľký sko k v zjasncní myšlie
nok, slovných spojen í, veršov . Royov p re
klad je pre prípadné ďalš ie javiskové použitie 

Dve s láčikové kvarte tá a fragment Sonáty 
c mol (dve časti) pod názvom Klav írna sklad
ba c mo l tvorili program prvého komorného 
koncertu v rá mci bratislavských Bcllových 
dní. Po Banskej Bystrici , kde odzne la v pre
mié rovom naštudovaní popredných sloven
ských ume lcov Bellova ch rámová hudba, 
drobnejšie klavírne skl adbičky, medzi ktorý
mi domi novala Soná ta b mo l p re klavír , 
v Bratislave sa dramaturgia sústredila naj mä 
na koncertné uvede nie opery Kováč Wiela nd 
a sláčikovú i k lavírnu tvo rbu. To, čo v rámci 
troch d ní zaznelo , predstavuje v podstate 
Bc llov vrcho lný kompozičný odkaz v minu
losti už známy z konce rtných pódií , z rozhla
sových i gramafó nových na hrávok. 

Klavírna skladba c mol sa dosta la opäť (po 
R . Macudzinsko m) na živé koncertné pódium 
zásluho u naštudova nia Mariánom Lapšan
ským. Invenčne nená ročná skladba , evoko
vala vo mne skôr štúdiu k Sonáte b mol. Veľ
kolepý dramatizmus, mo tivická práca , ro
mantické vypätie, zvukovo nadsadené ako r
dické pasáže pôsobili zvukovo impozantne , 
no ich hudobná podstata a harmo nická štruk
túra je mimoriadne skro mná. Lovci nových 
titulov v edícii NAXOS však sko ro zhodno tili 
význam a budúcnost' nového slovenského 
skladateľského me na a celé klavírne dielo na
hrali s Danie lou Rusóovou na CD. Dnes. 
ž iaľ , rozhodujú ekonomické ukazovatele 
a možnosti , preto slovenské inštitúcie ďaleko 
zaostávajú za tými zo Zäpadu, p re ktorých 
naše podmienky sú mimoriadne výhodné! Pre 
nás zostáva utešiť sa fak to m, že inte rpreti sa 
môžu realizovať a slovenská hudba pre ráža 
i touto formou do sveta. 
Sláčikové kvartetá- oproti " krkolomným" 

sonátam - predstavujú dominantnú čast' Bei
Iovho hudobného odkazu z oblasti komornej 
tvorby. Inštrumentálne vynikajúco posadené, 
spracúvajú romantickú poetiku -i keď inšpi
rovanú európskymi vzormi - ale citlivo, indi
viduálne prepracovanú do osobitého inven
čného rukopisu. 

Sláčikové kvarteto B dur, napísané v roku 
1887 p redstavuje spontánny muzikálny dotyk 
ešte so slovenským hudobným dedičstvom . 

Najznámejšia sa stala jeho pomalá čast' An
dante sostenuto, kto rá predstavuje jedno 
z najdoko nalc jších Bcllových rukopisov. Pô
sobivá je aj v sláčikovej úprave . 

Sláčikové ~varteto c mol reprezentuje 
vrcholné o bdobie sibiňského pobytu . Be lla 
ho sko mpo noval na výzvu dr. Procházku 
z Prahy, kto rý chcel autora práve prostred 
níctvom komornej hudby (ktorú si o n mimo
riadne cenil) predstaviť vplyvné mu pražské
mu publiku. Pôvodný part z roku 1880 však 
Bella dô kladne prepracoval v roku 19 18 do 
dnešne j podoby. Vyžaruje z ne ho svoj rázna 

. . "' 

už anachron ický. l preto je dobré , že Kováč 
· Wieland zaznel v originálno m nemecko m tex

te - napokon obsahové usmerrlCnic v sloven- · 
čine poslúžilo pri o rientácii tým návštevní
ko m SF. ktorí netušili , o čo ide. Počet ní za
hraniční poslucháči tohto konce rtu mali p red 
sebou nemecké libreto ... Mám dojem , že o ni 
- i tí, ktorí ča kali na objasnenie otázky, o akú 
operu ide - si museli v te n večer uvedomiť 

jedno: Kováč Wieland j e veľká romantická 
opera. S pojmami " národný", "slovenský" 
nemá nič spoločné. To však neznižuje jej hod
notu. tým sa nczmenšujc jej ume lecký dopad! 
Sú tu krásne hudobné miesta - zvláš!' v troch 
ouvertúrach, potom vo všetkých zborových 
nástupoch (l . a 2. dejstvo spieva le n mužský 
zbor. v závere 3. dej stva nastupuje veľký 

zmiešaný zbor). Slúži ku cti B . Juhaňákovej 
i SFZ, že !'ažké zborové party zazneli so sa
mozrejmosl'ou a emocionálnym dôrazom · -
jednotne, umelecky silne a dôrazne. Rovnako 
silný dojem zanechala práca Ondreja Lenár
da. Údajne ťažko čitateľné party jednot li vých 
nástrojových skupín dokáza l s hráčmi SF nie
len rozlúsknu!', ale dodal' im aj patričnú hi bk u 
a romantický rozmach. Pod rukami šéfdi
rigenta zaznel Kováč Wieland ako veľko

rozmerné hudobné plátno s nádhernými melo
dickými áriami v sólach a stá leprítomným 
vzruchom v orchestri, ktorý bol rovnocenným 
partnerom vokálnym hlasom. Tak to napísal 
Bell a , tak to zaznelo pod taktovko u Lená rda 
a jeho hräčov. Možno veľkosť aparátu (or
chester-zbor) spôsobi la kde-tu predimenzo
vanost' zvuku kolektívnych telies, ale i vaka
listov. Ve rím , že viacnásobné stotožne nie sa 
s tro jhodinovou partitúrou by vynieslo na
povrch viacero výrazových nuansí, kto ré by 

individua lita , synteti ka klasicko-romantic
kých inšpiräcií, pozoruhodných najmä no
vým mclosom a klasickým tek to nickým 
skibcnim . Svojou dokonalosťou sa to to dielo 
radi k Bcllovým najhodnotncjš ím o pusom. 

Kvarteto svojou dramatickou stavbou , vý
razovým dynamizmo m je interpretačne vďač
ným podnetom pre efe ktné realizačné pre
zentovanie. Pravdepodobne te nto názor zdie
ľa jú i dve slovenské kvartc tové zoskupe nia: 
Trávničkovci a Moyzesovci, pre ktorých 
Bell a sa stal obohatením repertoáru . Ncdáv
nc Bc llovc dni v Bystrici po núk li priestor do
mácim , v Bratislave zasa svoj záujem o Be llu 
prezentovali Moyzcsovci. Oba prístupy sa 
zhodovali vo zvukovej expres ívnosti , široke j 
dra matickej škále nuansovania romantickej 
poeti ky so zábleskami lyrizmu , exponova
ných g radácii d ynamické ho vlnenia , vyplýva
júcich s hudbo u p replnene j o obnosti sklada
teľa. Pôsobivá koncepcia častej šou interpre-
. táciou získa i čistej šie, vyrovna nejšie a ustále
nejšie technické parametre. Ako už ko nštato
va l Dr. E. Zavárský, Sláčikové kvarteto c mol 
svojou umeleckou hodnotou patrí k pilierom ' 
slovenskej národnej hudby. 

Ko mo rný koncert tiež po tvrdil Bellovo 
miesto nie le n v slovenskej hudobnej histórii, 
ale podobne ako zahraniční referenti na kon
ferencii v Banskej Bystrici akcen tovali : Bell a 
je konfrontovateľný s po prednými osobnos
ťami iných národ ných škô l svoje j doby , nevy
nímajúc " mená Paderewského, Sibcliusa , Ja
náčka, Fail u , Szymanowského ... " 

ETELA ČÁRSKA' 

* * * 
Posledný z troch koncertov v rámci Dní 

J . L. Bellu sa uskutočnil 25. septe mbra 
v Moyzesovej sieni SF. Jeho protagonistami 
boli . klaviristka Silvia Čápová-Vizváriová 
a Moyzesovo kva rteto. Na koncerte odznelo 
Sláčikové kvarteto e mol, Sonáta b mol pre 
klavír a Sláčikové kvinteto b mol, v ktorom 
po pri č lenoch Moyzesovho kva rteta účinko
val violista František Magyar . 

V týchto dňoch , resp. v poslednom období 
sa o tvorbe a osobnosti J . L. Bell u popísalo 
viac, ako celé minulé desaťročia, kedy sa jeho 
umelecké posolstvo a význam jeho tvorby 
pro klamovali viac slovne a ko živou interpre
táciou diel (s výn imkou dvojalbumu , kto rý 
o noho času vydalo vydavate ľstvo OPUS). 
O to zaujímavejšie bolo počuť je ho skladby 
v podaní spomínaných ume lcov naživo , na 
konce rtnom pódiu. Ko morné die la, kto ré na 
tomto koncerte odzne li , nevznikli v jedno m 
časovom období, vo všetkých troch sme však 
nachádzali mnohí príbuzné prvky a kompo
zičné postupy, bohaté na melodickú a tema
tickú invenciu , formovo kompaktné, inšpiru-

operu pretbtavili a ko kontra~tneJ~ ie. dyna
micky zvrásnene jšie dielo. Ale kolos, ktorý 
i tak vyšiel napo~rch , vyvolal o prävncnú úctu 
pred prácou, ktorá bola od vedená. Iste to 
s radosťou sledovala aj vnučka J . L. Bell u, 
prítomná na koncerte: pani Dagmar Sturli
·Be\lová. 

Naznačila som, 7-e ma najviac zaujali orches
trálne prcdohry, resp. medzihry, potom zbor 
- a nakoniec sólisti. Hustá sadzba , neustá ly 
prí1d inštrumentálnej hudby a spevu, zlievajú
ci sa sice v uzavretých, ale nadviizujúcich čís
lach, dali len kde-lu vydýchnu l' poslucháčskej 
pozornosti. Tam, kde Bella viac tieňoval v in
štrumentálnej sadzbe, kde charakterizoval 
postavy istými "priznačnými" nástrojmi 
(Schwanhilda je napriklad uvádzaná v 3. dej
stve pôsobivou harfou), akoby nabrali dych aj 
interpreti zväčša dramatických partov. Ri
chard Jtaan spieval Wielanda- s úctyhodným 
nasaden ím ( l . ale i 3. dejstvo s vcl'kými plo
chami sóla a spol uúčast i v enscmbloch ... ). 
Sk oda, že jeho hlas nie je natoľko nosný, ako 
napríklad barytó n Dalibora jenisa (Nciding) , 
ktorý - spolu s Jozefom Ábelom (Gram) a J a
nou Valáškovou (Schwanhilda) - patril i k naj
pric raznc jším hlasom nad takmer 160-č lcn
ným c nscmblo m inšt rumcntä lnych a vokál
nych partov. Títo speváci však navyše presne 
vedeli , čo kedy spievajú , takže ich vstupy boli 
muzikálne živšie a nic mo notónne. Menšie 
ú lohy spieval Vladimir Kubovčik ( llclferich) 
a Ľudovít Ludha (Eigel) - o baja zaujali far
bou svojich diametrálne odlišných hlasov (so
nó rn y bas a lyrický, vysoký tenor). Magdalé
na Blahušiaková - o pro ti J ane Val á~kovej -
dostala sopránový part vysoko dramatický 
a ná ročný, ktorý možno porovnať s najväč
šimmi ženskými h rdinkami Wagnerových 
opier. Zvládla ho obdivuhodne - vadilo iba 
stáleprítomné tremolo. 

Ak sa už často pi salo o Be llovom ovplyvne
n í Wagncrom. nuž po vypoču tí si živej hudby 

j úcc interpretov k hodno tným ume leckým vý
ko nom . 

Kým Mo yzesovo kvarteto - v kvartete 
e mol. podobne ako v kvintete d mo l - kládlo 
dôraz predovšetkým na melodickú a te matic
kú líniu , na ich charak te rové a n;íladové vy
k reslenie, S. Čápová-Vizvá riová v klavírnej 
sonáte zdôrazn ila technickú n äročnosi a hut
nosť sadzby , ako aj dynamizmus te j to kompo
zície . Bo lo zvykom hľadai in špi račné zd roje 
v tvorbe iných sklada teľov, z ktorých J. L. 
Bella čerpal pre vol'bu kompozičných techn ík 
a štýlu. T ie sú rozhodne zaujímavé z hľadiska 
histo rické ho a muziko logického bádania, 
z hradiska zaraden ia Bellovho skladateľského 
odkazu do k'ontextu vývoja s lovenskej hud
by. Každá tvorivá osobnost', okrem toho, že 
na niekoho a lebo n iečo nadviizuje, od niečo
ho získava impulz a p rcšliapava si cestu 
k vlastne j ind ivid ua lite , cez prizmu vlastného 
poznania a vlastných nadobud nu tých život
ných i ume leckých skúseností. Tak sa p rep ra
cúva k umeleckej výpovedi , ktorá je preňho 
príznačná a neopakovateľná. Len súhlasi i 
možno so slovami J. Al brechta o majstrov
skom a individuá lnom zvládn utí tradície v ob
lasti štýlu , nadväzujúcom na klasicisticko-ro·
mantickú minulosť v oblast i kvartctovcj li
teratúry, a le i s hodnoten ím Sonáty b mo l 

Kovál:a Wielanda lm>ž.no povedať, že Bella si 
bral z Wagnera zvláš!' bohato obsadený or
chester, ideál farebnosti inštrumentácie, ne
skororomantickú expresivitu hlasov a celku, 
libreto, s ktorým sa však už sotva možno dnes 
stotožnil'. Nic je tu však - vzhľadom na pred
stavu scénickej realizácie libreta - aplikovaný 
wagnerovský G csamtkunstwerk , celku domi
nuj ú v podsta te uzavreté čísla só listov i zbo
ru, v po pred í niet vypichnutej a jednoznačne 
sledova teľnej práce s leitmotívom (významná 
však je úlo ha návratu hudobn ých úsekov 
v priebehu o pery). 

D nes nic je doba na javiskové uvedenie 
tohto d iela - pre jeho náročnosť vo všetkých 
~ložkách , ale aj dobový vkus, ktoré mu sa d i
vadlá ch tiac-nech tiac musia podriadi i. Ak by 
sa v~ak o to nie kto ré d ivadlo v budúcnosti usi
lovalo, mu~elo by predovšetkým zadai na 
prepracovanie (prebásncnie ) libre to. Vyvstá
va však o tázka: bol by to potom ešte Be llov 
Kováč Wie land tak , ako ho písal a precítil? 
V koncertnom uveden í (a v nemči ne) sa mno
hé zauzle nia libreta zjemnia, posluclu\č sa po
norf najmä do hudby .. . 

Dielo, ktoré sme poču l i na konce rtno m 
pódiu. vyvolalo v závere večera nadšenie 
a aplauz. Myslím, že poslucháči boli zaskoče
ní jeho monumentálnosťou, monolit nosťou . 
ptllavosiou v každom obraze. 5trhujúco u me
lodickou invenciou , kde najsilnejšie osci
luje slovenský génius Be lla. Lebo J . L. Be lla 
-čím viac ho poznávame- bol ozaj výnimoč
ný zjav v dej inách našej hud by. Prek ročil do
bové ambície domácich tvorcov a mno hými 
sk ladbami (medzi nimi i Kováčom Wielan
dom) môže smelo kon kurovať európskej hud
be z konca 19. s toročia. To, že ich tvoril v osa
melosti a úzkostiach hľadania. je o to úcty
hodnej~ic. 

TERÉZIA URSINY OV Á 

E. Zvarským , ktorý ju právom rad í med zi 
Bellovc najhodnotnejšie d iela a upozorňuje 
vo svojej monografi i o skladateľovi na jej ne
zash:'llené obchádzanie . I na koncerte sme sa 
mali možnost' prcsvcdčii o ich kompozičnej 
profesionali te, o ich umeleck),ch hQdnotách, 
ktoré ne nechali ľahostaj nými ani interpre tov, 

an i prítomné publikum . Ich i n ve nčnosť stoj í 
nielen za prcd vcclcnic, ale i za počut ie- a to 
nielen v rámci osláv výročia ... A lebo žeby bol 
osud iný ako ideál? 

Napokon ešte pár slov ku koncertu : Zod
povedný prístup všetkých in te rp retov, ale aj 
o rgan izátorov, serióznosi naštudovan ia zo 
strany umeleckých real izáto rov, vysoký stu
peň muzikality a interpretačného majstrov
stva , to všetko prispelo k zážitku , ktorý mal 
d'aleko od povinných a kcií podobného cha
rakte ru a bol dôstojným zavŕšen ím osláv 
150. výroči a naroden ia sk ladateľa , ktorý me
d zi prvými kliesnil cestu slovenske j hudbe 
k euró pskym hudobným súvislost iam. Dú
fam , že skladby, ktoré sme počuli , sa vrátia do 
našich koncertn ých siení častej š i e i mimo vý
ročia. Veď patria do nich právom . 

MARTA FÓLDEŠOV Á 

Súčasťou Dní J. L. Bellu bola 1\i pietna spomienka pri hrobe skladateľa. Na snímke M. Bár
dlová pri prejave Snímka P. Procházka 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

Rudolf Geri Gréta Svercelová Jana Kocianová 

Ľudia z hotela Grand a ich 

STRATY, NÁLEZY, TÚŽBY 
Určite k najpozoruhodnejším inscenáciám v uplynulej divadel

nej sezóne patril muzikál Grandhotel, ktorý mal premiéru na brati
slavskej Novej scéne 15. januára 1993. K tejto inscenácii - no nielen 
k neJ- sa vraciame výpoveďami štyroch protagonistov stále vypreda
ného predstavenia. 

e J ANA KOCIANOVÁ (predstavuje 
Raffaelu Ottaniovú, dôverníčku hlavnej žen
skej hrdinky- primabaleríny Jelizavety Gru
šinskej): 

- Nenapadlo ma , že by som niekedy vstú
pila aj na divadelné javisko. Navyše v takej 
z~hadnej úlohe, akou je Raffacla . Moja spo
lupráca so spevohrou Novej scény začala tak , 
že v programe černošských spirituálov, na
h'raných pre Slovenskú televíziu , • ma vide l 
Rudolf Geri , šéfdirigent NS. Vzápätí ma po
zval na konkurz do muzikálu Grandhotel. 
Režisé rovi J . Bednárikovi sa asi tiež zapáči l 

môj hlboký a trochu zastretý hlas, a tak ma 
vybra l na úlohu Raffaely. Na prvých čítač
kách som mala zábra ny , ale postupne ma at
mosféra v divadle celkom pohltila . V divadle 
je fantastické to, čo v jazzc - a ni jeden večer 

sa nepodobá tomu druhému. 
e Čo robíte, keď nehráte? Prečo vás nevi

díme na scéne populárnej hudby? 
- Dnes je ťažké byť spevákom. Keby som 

nemala manžela , asi by som musela inte nzív
ne premýšľať , ako vyži ť , kde sa uchytiť . A to 
hovorím s vedomím, že obaja žijeme relatív
ne skromne . Ale nic som si istá, či by som sa 
chcela vráti t' do sveta populárnej hudby. Pri 
búdajú rôčky - ale i moje nároky na kvali tu. 
Robiť pesničky le n preto, aby som bola na ob
razovke, to nic .. . Dala som sa na interpretá
ciu soulovo-bluesových skladieb , ktoré vyho
vujú môjmu hlasu , jeho fa rbe i jazzové mu cí
teniu . Nemá to síce taký ohlas ako kedysi pes
nička " Pár nô t"- čo bolo pekné , ale je to už 
preč - no teší ma , ak môžem real izoval' svoj 
dávny sen . T ým bol a· zostal spirituál. Jazzoví 
muzikanti hovoria , že mi to ide ... 

e Z jazzu sa, zrejme, žiť nedá ... 
- Poviem príklad : renomovaný jazzman. 

akým je G . Jonáš, s ktorým som nahrala gra
moplatňu , z toho určite nevyžije, pretože za 
jeden večer v klube dostane 200-300 korún , 
z toho idú dole zrážky ... a takých večerov za 
mesiac nie je veľa. Možno 3-4. Nic je to len 
náš problém , ibaže na Západe sú tie honoráre 
slušnejšie . Mám št'astie, že môžem robit' to, 
čo ma baví. Keby som tie spirituály ne nahra
la , sedím možno v beznádej i doma. Tak som 
dostala impulz na realizáciu svoj ho sna ... a po 
r)om prišiel Grandhotel. Naučila som sa v ži- · 
vote jedno: veľké veci prichádzajú za člove
kom často samé. Len nesmie me mať príliš 
veľké oči , aby nás živo t nesklamal. 

e IGOR SIMEG (stvárnil lákavú postavu 
mladého baróna Félixa Amadea Benvenuta 
von Gaigerna): 

- Zo spevohry Novej scény som odišiel na 
.. voľnú nohu" pred piatimi rokmi. 

e Prečo? 

- Je to za mnou, nerád na to spomínam , 
a le keď chcete ... Nemal som tu pocit dosta
točnej sebarealizácie. Mám svoj názor na mu
zikál i divadlo. Nic vždy som súhlasi l s kon
cepciami, ktoré sa tu pretláčali , ba an i s metó
dami , ktoré sa pritom používali. Tým , že som 
hľadal svoju vlastnú cestu, nezostal mi čas na 
to , aby som zostal niekde, kde mi roky tvrdili , 
že sa začínajú učiť to, čo malo vo svete už 
dávno svoj cveng. A nielen vo svete - i v sa-

motnej Novej scéne , viď jej slávnu muzikálo
vú éru! Odišiel som teda z divadla , založil si 
v Ružinove s mladými , talentovanými ľuďmi 

muzikálové štúdio ; zrušil som i svoj u spolu
prácu s konzervatóriom. Na výchovu adeptov 
pre tento žáne r som mal svoje názory a nebol 
som ochotn ý podpisovať sa pod túto výchovu 
s ľuďmi , ktorí podľa mňa - neboli kompetent
ní vyučovať te nto žáner. 

e Ste, zrejme, veľmi nekompromisný vo 
svojich názoroch na divadlo ... 

- Možno . Podstatné je, že som mohol rea
lizovať- podobne ako Jana Kocianová - svo
je sny. 

e A máte dostatok práce'? Hovorí sa, že 
herci dnes nemajú čo robit'. 

- Po odchode z Novej scény som sa veno
val tomu, čo sa ušľachtilo nazýva " podnikanie 
v kultúre": napríklad rôzne vernisáže a pod . 
Vyberám si len veci, ktoré chcem, ku ktorým 
mám vzťah . 

e Prečo ste sa teda vrátili na Novú scénu 
-do muzikálu Grandhotel? 

- Jednak ma láka la osobnost' režiséra a po-
tom spomienky, spojené na prácu s ním . Lc
bo presne pred desiatimi rokmi robil J . Bed
nárik svoju prvú muzikálovú inscenáci u na 
Novej scéne - Zo života hmyzu. Hral som 
tam motýľa Fé lixa a diktátora Parazita. 
V inom preoblečení sa te n motýľ zopakova l 
v G randhoteli : i barón Félix priskoro umiera. 
Tešil som sa na to , že sa obaja stre tneme ľud

sky i ume lecky bohatší. 
e Splnili sa vaše očakávania? 
- Keďže som otvore ný človek , poviem. že 

mám trochu iný názor na muziká l - a iste by 
som to inscenoval trochu ináč . To je pochopi
teľné . Koľko hláv , toľko prístupov. 

e Prezradili ste, že máte tiež režijné a mbí
cie. Ste mladý, režisérov v spevohernom di
vadle takmer niet, nechceli by ste sa realizoval' 
v tomto odbore? 

- Áno, iste, keby neboli v tomto smere tie 
isté pre kážky, a ké vládli v divadlách v minu
losti . 

e V čom spočívajú? 
- Nemyslím si , že by u nás ne boli šikovní 

mladí režiséri. Ale všetci - nielen v divad
lách - stavajú na isto tu . Oslovi ť mladého re
žiséra - to je riziko! Akože: treba kasové titu
ly a režijné istoty. l preto som sa rozhodol re
alizovať v Muzikálovom štúdiu Domu kultúry 
Ružinov. 

e Vy ste sa však pokúšali o realizáciu ja
viskových predstáv dávnejšie ... 

- Á no , v Rýchlokurze geniality , potom 
v muzikále Chlapci z Pavlovskej ulice , čo bola 
vec určená generačným vrstovníkom členov 

Muzikálové ho štúdia , Vianočné koledy nám 
venoval S. Stračina, keď videl jedno z našich 
predstavení v Ružinove. Potom som robil 
predstavenia, kde som spojil zdanlivo ne
možné: klasiku, t. j . úryvky z Palárika, 
T ajovského a Stodolu s rapom , čiže aktuál
nou hudobnou vlnou. Okrem toho som reží
roval "šampanský" muziká lik V. Pate jdla 
.. Baby, baby", ktorý by po malej textovej 

úprave mohol byť úspešnejší, na j eseň chcem 
pripraviť premiéru, ktorá by tento proces spo-

lupráce s ružinovským štúdiom zúročila. 

e Máte nejakých sponzorov? 
- So sponzormi je to tak , ako s riaditeľmi 

divadiel. Neradi riskujú. Sloboda, ktorá u nás 
nepochybne je, znamená, že môžete uvádzať, 
čo chcete - ale iba ak na to máte pe niaze . 

e Kde ste sa učili muzikálovej abecede? 
- Na VŠMU, kde som zažil št'astný ročník . 

Okolo Fujarovej show sa stretlo zopár nad
šencov, ktorí sa učili sami od seba. Spievať 
som sa zase učil v divadle . Neskôr som našiel 
i životné šťastie - moja partnerka ma učí spie
vať, lebo sama je speváčkou .. . 

e Keď sa vrátime ku Grandhotelu a vašim 
réžijným ambíciám: ako "ináč" by ste toto 
dielo realizovali vy? 

- Predovšetkým - som rád, že v ňom vy
tváram jednu z hlavných postáv. A keď by 
som mal v ruke režijnú knihu? Možno by som 
sa viac o rie ntoval na príbehovosť a psycholó
giu postáv . Určite by som dielo ,.vide l'· ináč 
aj výtva rne a tanečne. Tým nepopieram ume
leckú imagináciu J . Bednárika! 

e GRtTA SVERCELOVÁ (v Grandho
teli je skvelou Jelizavetou Grušinskou , ale 
dávno predtým bola opernou i operetnou só
listkou v banskobystrickom DJGT, potom 
dlhoročnou protagonistkou spevohry Novej 
scény, kde spieva " klasiku" i muzikál, výraz
ne demonštrujúc herecký a pohybový talent. 
Vie však koncertne predviest' rovnako šansón 
ako evergreen z dielne G. Dusíka ... ) 

- Na postavu Jelizavcty Grušinskej som 
po 25 rokoch v divadle , robila - konkurz . .. 
Aspoň mi ni kto túto úlohu ne môže závidict', 
alebo povedať , že som ju, nebodaj, dostala za 
zásluhy. Bednárik i Geri si ma na konku rze 
vyskúšali. A to som dostala no ty iba deň 
predtým! Die lo som ne poznala, vyľakal a som 
sa, že to mám tak rýchlo preletieť, a le potom 
som požiadala Ruda Gcriho , aby mi partitúru 
trochu prehral. Sansón Jc lizavcty ma chytil. .. 
Už bolo dobre. Zlost', že musím robiť kon
kurz, ma postupne prechádza la. Ale to som 
ešte netušila, čo ma čaká . Spočiatku sa mi 
te nto muzikál nie veľmi páčil : mám tam 3-4 
veľké vstupy, po dvadsiatich stranách pauzy 
nasledujú 3-4 strany výstupu. Ale počas štu
dijné ho procesu som si uvedomila, aká krás
na postava je tá Grušinská! Bedná rik nás ne
cha l tvoriť . Na rozdie l od Igora S imega mi ne
chýbalo detailné pedagogické vedenie. Bed
nárik nám dal slobodu, pritom všetko držal 
vo svojom režijnom pláne. Trochu nás "opc
reťákov" krotil pri speve , lebo sme boli zvyk
nutí pracovať bez mikroportov , a tak srne pri
dávali na intenzite hlasu. Vyžadoval, aby sme 
robili "do seba", pria m rozhlasove. A tak sa 
stalo, že členovia spevohry "išli do seba" a al
tcrnujúci činoherci boli viac "operetní" . Obc 
obsade nia však priniesli do Grandhotela nic
čo svojské . 

e Ak už hovoríme o mikroportoch - bez 
nich by to na Novej scéne nešlo? 

- Moja skúsenosť je , že áno. Dirigent 
a nie ktorí in í účinkujúci tvrdia , že nie ... 

e RUDOLF GERI (dirigent Grandhotela 
a šéľdirigent spevohry NS): 

- Divadlo je po rekonštrukcii - a a ko vie
mc, na j avisku , v jeho strede je hluché mies
to . To je jeden dôvod . Druhý je te n, že do 
inscenácie vstúpili aj ncškolení speváci . Na
pokon - inštrumentácia Grandhotela je hus
tá , mnohí by ju "ncprcspievali". V minulosti 

~~'93] 

lgorSlmeg 

boli členovia NS vede ní najmä k preferované
mu vokálne mu prejavu. Dnes ide aj o herec
kú akciu a vy rovnanosť spicvaného i hovore
ného slova. 

e Ak má dnes súbor spevohry NS vedl'a 
Gréty Švercelovej ďalších zrelých umelcov 
rôznych generácií, nie je trochu hazardom, 
nevyužiť ich v čo najoptimálnejšom počte 
možných inscenácií? To isté sa týka aj or
chestra ... 

- Problémom spevohry skutočne je, že sa 
študuje a uvádza pome rne málo titulov. Na
vyše , často s hosťami v titulných postavách. 
To by nevad ilo , veď tvar inscenácie sa tým 
obohacuje, ale i tak by sa mal viac využívať 
ten umelecký potenciál, ktorý v súbore má
me. 

e Napríklad v klasických operetách . .. 

- Áno , aj v tých. Lebo je tu kategória divá
kov a poslucháčov , ktorí vedľa kvalitných 
muzikálov túžia aj po hudbe Straussa , Lehá
ra , Ká lmána a ďalších veľk ých osobností toh
to žánru hudobno-zábavného divadla. Navy
še, súbor na týchto vokálne a hudobne nároč
ných ope retách rastie , upevňuje si muzikálnu 
disciplínu, úroveň , stavia si iné méty. než 
poskytuje rocková ope ra alebo muzikál. 

e Východiská? 

- Väčšie pochopenie špecifík a možnost í 
súboru, akým je spevohra NS, na čom sa dá 
profitovať, a to smerom k domácemu i zahra
ničnému divákovi. T a ká dramaturgická prí
prava viacerých titulov , aby sa dalo vybcrat' 
z viacerých ponúk - aj s ohľadom na obsade
nie hlavných úloh a vnútrosúborové možnos
ti , ale aj s perspektívou prime raného ťežisé
ra , ktorý sa dokáže pozrieť i na klasické dielo 
novými očami . 

e čo pôvodná ; lovenská tvorba? Neabsen
tuje u vás už príliš dlho? 

- Je to zložitý problé m. U rčite niet dosť 
peiiazí na experimenty , ale chýba aj odvaha , 
a to zo strany auto rov i realizátorov. Viem si 
však predstaviť komorný muzikál, ktorý by 
nebol náročný na inscenačné výdavky, pritom 
by sa v ňom mohli upl atniť naši kvalitní só
listi - ale aj orchester. Teda nic hud ba z play
backu , ale naživo. 

x x x 

Pozn. autorky na záver: Počula som orches
ter a niekto rých sólistov Novej scény na gala 
koncerte v Komárne , kde vystupovali kon
cenne . Bol to vynikajúci večer . kde o rchester 
i speváci zoža li veľký aplauz. l tu som si uve
domila , aký nevyužitý potenciál sa skrýva 
v·tomto súbore- hoci v zapojení sa do nášho 
hudobné ho diania mimo divadelnú scénu. 
Chýba spevohre dobrý manažér? Možno . Ne
dá sa rovnako úspešne spievať, hra i. dirigovať 

- i propagoval'. Bolo kultúrne leto - nie le n 
v Bratislave... Aké by bolo krásne , keby 
v priestoroch Novej scény bol jeden gala ve
čer s orchestrom a poprednými só lista mi -
z vlastných rezerv! Od otvorenia kaviarne 
O lympia čakám - a isto nielen ja - i na reali
záciu sľubov , že tu budú komorné programy 
našich a zahraničných umelcov. Možno by 
sa mal zaktivizoval' - podobne ako v opere 
SN D - Klu b priatc fov Novej scény ... Tí by 
tvori li prcdprc miérové publikum na besedy, 
komorné podujatia, stretnutia s ume lcami , 
režisérmi, výtvarníkmi atď. Nezabúdajme. že 
spevohra Novej scény je súbor , ktorý má 
históriu , akú by mu mohlo k dea ké divadlo zá
vidieť. Dopln í ju aj novými kapito lami? Lebo 
Evanjelium o Márii a Grandhotel - hocako 
úspešné muzikály z die lne jedinečného reži
séra - na to sotva budú stačiť. Napokon - ani 
Jozef Bednárik nebude stá le sed ieť iba v jed-
nom divadle ... . 

Pripravila: TERÉZIA URSiNY OV Á 
Snímky: IGOR TELUCH 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

Spe.-ohra Di.-adla Jonáša Záborského .-Prešo.-e už niekoľko sezón 'fY"Í.Ía ume
lecké aktirity tymykajúce sa z oblasti jej hlamého doterajšieho pôsobenia hu
dobn&-zábamého di.-adla. Posledným dôkazom rozširujúceho sa umeleckého 
spektra tohto súboru je inscenácia opery W. A. Mozarta ČAROVNÁ FlAUTA, 
u.-edená na Veľkej scéne DJZ .- dňoch 28., 29. a 30. apn1a t. r. 

Realizácia tohto s.-etoznámeho Mozarto.-ho operného diela je týsledkom 
kooperácie Spe.-ohry prešo.-ského di.-adla a THEATERAUFSTAND z hornora
kúskeho mesta Wels. Rakúski partneri sa podieľali na tomto zaujíma.-om pr&
jekte hlame sólistami a inscenačným tímom, zo strany domáceho DJZ sa zap&
jili kolektíme telesá, orchester a zbor a tiež časť sólisto.-. Hudobné naštudo.-a
nie mal .-o s.-ojich rukách umelecký šéf Spe.-ohry DJZ, mladý dirigent JÚLWS 
SELČAN. Realizačný kolektí.-, ktorý sa po prtý raz stretol až na doskách DJZ, 
sprostredko.-al publiku netradičný pohľad na s.-etoznámu operu geniálneho 
salzburgského rodáka, J'YUŽÍYajúc celú škálu súčasných moderných inscenač
ných postupo.-. Aké boli dô.-ody tejto netradičnej spolupráce, ale aj na spôsoby 
inscenácie a ďalšie názory opýtali sme sa preto jej hlamých tvorco.-: režiséra 
CHES tJ:'. THEMANN-URICHA, scénografa PAULA OSTERBERGERA a riadi
teľa Júliusa SELČANA, ktorých spája aj generačná príslušnosť začínajúcich šty-
ridsiatniko.-. · 

Nechcel som , aby si ich d ivák iba 

domýšľal , a le aby sa jednotl ivé scé
ny skutočne odohd vali. To nebolo 
jed noduché a mohlo sa to podari ť 
len vďaka absolú tnej abstrakci i. 

e Pri minuloročných spoloč
ných koncertoch odznelo z Carov
ncj Oa u ty veľa árií a ensemblov, 
ktoré sa stretli s vrelou odozvou 
u prešovského publika. Nemali ste 
obavy, že publikum toto moderné, 
aktualizačné inscenačné poňatie 

neprijme? 

Jozef Obcraucr: Absolú tne nie. 
Ja publiku niečo po núkam; samo
zrej me, že publikum má právo na 
moju ponuku povedať nie. J a ho 
však chcem oslovi ť kvali tou a šar
mom a Stlčasnc sa snažím práve 
kvalitou zobrať mu šancu povedať 
" nic". V tomto d uchu s rne svoj u 
prácu od viedl i všetci. ktorf sme na 
tomto p rojekte bo li akýmkoľvek 
spôsobo m zainteresovaní. 

e V inscenácii je použitá hud-

s vaším inscenačným posolstvom. 
Dokonca boli prekvapení, že sa pri 
inscenácii klasickej opery stretnú 
s vidcotcchnikou a ďalšími technic
kými finesami, ktoré poznajú z tele
vízie. 

Chcs W. Thcmann-Urich: Mys
lím si, že ak má opera prežiť, musí 
osloviť mladú generáciu. u nás 
v R akúsku je dnes taká situácia, že 
mlad í ľudi~ na operu tak mer ne
chodia. Podobnými inscenáciami 
má me šancu nastupuj úcej generá
cii ukázať, te neexistu je iba rock , 
pop, heavy-metal. Takáto inscená
cia klasických d iel, najmä mladé 
publikum , zaujme. A to je už urči
tý po krok. Ešte poznámka na tému 

nový- ko nzervatívny. J e vera d iva
delných žánrov - činoh ra , opera , 
balet - vo všetkých, s výni mkou 
opery, je to , čo robíme v te j to in
scenácii, úplne samozrejmé. V či

no hre sa už dávno udomácnil i mo
derné režijné postupy, v balete je 
ti ež bežné, že hudbu J . S . Bacha vi
d íme stvárnenú modernými t aneč-
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O Carovnej flaute s tvorcami inscenácie 
- . . 
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V PRIDSOVE N E 
Režisér _poľského pôvodu C hes 

W. T heiJlann-Urich , po matke po
chádzajúci zo starci rakúskej ro
diny (jej meno aj používa), syn poľ
ského diplomata, vyrastal vo Vied
ni a v New Yorku. Stúdiá ukončil 
na svetoznámom "Mozarteu" v 
Salzburgu, kde na opernom festiva
le pôsobil ako asistent réžie. Hos fa. 
val v mnohých krajinách- Pol'sku , 
Taliansku, Spanielsku, Kórei, Ja
ponsku, a samozrejme, Rakúsku. 
Výtvarník a scénograf Paul Oster
berger študoval maliarstvo a so
chá rstvo na Vysokej škole v Linzi. 
K javisku sa dostal pod vplyvom 
svojej manželky, opernej speváčky 
(v Prešove spievala Papagenu). Úz
ko spolupracuje s Theateraufstand 
vo Welsi, kde využíva hlavne netra
dičné scénografické stvárnenie. Má 
za sebou asi IS javiskových prác, 
pričom prešovská Čarovná nauta 
je jeho najväčším projektom, čo 
sa týka dimenzií scény. Riaditeľ 

Theateraustand Josef Oberauer je 
operným spevákom, spev študoval 
na Brucknerovom konzervatóriu 
v Linzi a absolvoval aj Karaja novc 
majstrovské kurzy v Ženeve. Ako 
spevák host'oval vo viacerých po
predných operných domoch, hlav
ne v nemecky hovoriacich kra
jinách (Komorná opera Viede1i , 
Salzburg, Stuttgart, Basel , Linz, 
St. Gallen). Pred štyrmi rokmi za
ložil divadlo T heatcraufstand vo 
Welsi. J osef Obera uer je aj auto
rom scenára a producentom spoloč

ného projektu Čarovnej llauty. 

e Ako vznikla myšlienka reali
zoval' spoločne Mozartovu Čarov
nú nautu? 

J•ílius Se/Člm: Vlaňajš ie úspechy 
ko ncertov v Ra kúsku ma presved
čili , že v začatej línii zahra ničnej 
prezentácie súbo ru musíme po k ra
čovať . C hceme však predstaviť 

vonku celý súbor, pretože možnosť 
zahraničných zájazdov mo ti vuje 
všetkých členov k tvrdej práci na 
sebe. Úspechy o rchestra v Ra kús
~u· fi v T aliansku ukázali, že aj 
v malo m meste sa dá robiť ume nie 
v euró psky porovnate ľnej kvalite. 
Projekt Čarovnej fla ut y som priví
tal aj pre to, že Mozart je mojo u 
veľkou lásko u. 

e Zrod diela, zrod inscenačné

ho názoru . Priblížte nám vaše poní
manie, ktoré bezosporu znamená aj 
nóvum vo vývine Spevohry D.JZ. 

Ches W. 'fhemann-Urich: Ča
-rovná flauta je jedna z najznámej
ších a najkrajších , ale súčasne aj 
insce načne najnäročncjších titulov 
svetovej o pernej lite ratúry. J e to 
ope ra , kde je va ri najviac javisko
vých zmien . hudba plynie a na ja
visku sa neustále me nia scény. Ca-

rovná ll auta priam zvádza k expe ri
me ntovan iu. dáva príležitosť na 
moderný pohľad . O~tatnc Mozart 
bol vo svojej dobe vcl'mi revoluč

ný. P ísal operné opusy \ baroko
vým pátosom až po ~ing~picl. Ča
rovná fla uta nic je po hudobnej 
stránke tak náročným dielom. ako 
napríklad Requ ie m. Don Giovan
ni či ldomcneo. Je to ~ingspiel 
s piesňou Papagena, )<toní je vlast
ne viedenskou pavlačm ou pics
•io u . ale näjdcmc tu a j bachovské 
cho rálové miesta s dvoji to u fugou . 
Napiit ic rôznych prvkov prcklcnu
jc Mozart adekvátnou dobovou 
hudbou. Myslím si. že v tom spočí· 
va umelecká vcl'kosť Mozarta a to
to by sme mali zvýraziíovať. My 
sa o to snažíme využívaním naj 
modernejších inscenačných postu
pov s použitím vidcotcchniky, kto
rá pomáha preklenúť jednot livé 
scény - Čarovnú flauta je totiž 

komponovaná v malých, rýchlo sa 
striedajúcich úsekoch. Chceli sme 
poukázať aj na problém určitej roz
poltenosti súča~ného čim c k a. Vcd 
človek je v podstate veľmi konze r
vatívny, emocionálny, cit livý. ro
zumom však dobýja vesmír. Me
siac , vyznáva futurizmus - čím 

vzniká v je ho vnútri obrovské na
pätie. Táto di le ma nado búda dnes 
taký d ramatický rozmer. ako nikdy 

predtým. Sú to dva svety. ktoré 
akoby v nás žili súčasne. Kamera 
môže ukánti, čo sa vla~tne v to mto 
vnútornom živote odohníva. Hud
ba i obra7; vyjadrujú to. čo slov{! 
nedo kážu. Näš zámer bol posunúť 
Mozarta do vyššej roviny zrozumi
tcl'nosti a my~l icnkového posol
stva. 

. e J a visko pre:ovského DJZ sa 
wojimi technický111i parametrami 

. radí medzi najmo~ernejšie v stred-
nej Európe. Toto j'avisko scénogn1f' 
Paul Osterberger vlastne priliš ne
t>oznal . Bolo treba improvizoval', 
či dopÍiíat' pôvodnú scénickú pred
stavu? 

Paul Ostcrbergcr: Bol to pre 
mňa určit ý problém. lebo som rnu
~e l brať do úvahy aj možnosti javi~
ka vo Welse. kto ré je podstatne 
menšie a má aj obmedzenejšie 
technické možno~ti . (Uvažovali 
sme, či vo Welse nc uvcdiemc opc· 
ru v aml'itcätri.) Z toho vyplývali 
problémy \ použi tím javiskových 
e lementov. Vidcotechn ika zname
ná pre m1ia rozšírenie javiskové ho 
priestoru. v amfi!dí tri tým možno 
dosiahnu i ešte '~ razncjš ích efek
tov . Najiažšic bolo näjsi rovnov{l
hu medzi jednotli vými scénami 
a správne ich umicstnii v priestore. 

ba, nechcem povedal', scénická , le
bo má mnohotvárnejšiu funkciu, 
Hansa Zinkla , ktorú publikum plne 
nkceptovalo. 

Josef Oberauer: l lans Z inkl je 
môj dlhoročný priateľ. Je to vše
stranný hudobník . ktorý študova l 
kompozíciu a hru na gita re na 
Konzervatóriu vo Viedni. Robí ve
fa televíznej hud by, aranžuje C D 
pre Japonsko. zaoberá sa scénic
kou hudbou i rôznymi hudobnými 
e fek ta mi . V Čarovnej fl aute jeho 
hud ba podporuje jedno tlivé dejo
vé situácie a vypl ňuje pric~tor. Nie 
je to konkurencia Mozartovej hud
be, tá ncmn ko nkurenciu. je to nic
čo inšie, čo le n zaznieva. Ako sa to 
podarilo Zinklovi. považujem 
priam za cen iálnc. 

CIICS W . 1'/Jemann-Uricl!: T reba 
dodať. že niečo podobné je v Mo
zartovej part it úre aj poznamena
né. Tu hrmí , tu sú zvuky tečúcej 
vod y a pod. Ibaže u nás sú tie to 
zvuky znázornené inými p rostried
kami ako v mozartovskcj dobe. 

e V čase nášho rozhovoru sme 
už poznali reakciu publika - predo
všetkým mladých ľudí, stredo
~kolákov, vysokoškolákov, ktorí 
sa v mnohých prípadoch zrejme 
prvýkrát stretli s operným žán
rom. Dá sa povedal', že sa stotožnili 

Gerhard Lchner (Papa gcno) , Markus Wolfsbauer (Sarasl ro), Caroline l. Merz (Pamina) 
a Jozef Obera uer (ľamino) , . prdovskej Čarm11ej n a u te S nímka A. Žižka 
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nými kreácia mi. Zaujímavé, že to 
akceptuje každý, ale keď robíme 
moderného Mozarta v o pere , zra
zu sa protestuje. Publ ik um reaguje 
na určité situácie rozdielnym spô
sobom a tieto reakcie nepodl ie ha jú 
žiadnym logickým zákonitostiam. 
Negatívna odozva v prípade opery 
je o to nepocho pitefnejšia, že ope
ra a opern í skladate lia boli vo svo
jej dobe absol útne aktuál ni. Ba ro
ková opera využíva témy z grécke j 
antickej myto lógie, ale speváci boli 
oblečen í do najmodernejších , naj
súčasnejších kostýmov baro kovej 
do by a hudba bo la tiež na najvýš 
súčasná- moderná, zodpovedajú
ca vtedajšej barokovej estetike. 
Bol i to opery. kde staré antické té
my boli spracované aktuálnym mo
derným spôsobom . Z tohto pohľa
d u sme my v našej inscenáci i v pod
sta te konze rvat ívni. Chceme robiť 
to isté- staré té my odieť do moder
né ho šatu . 

l 

P:wl Osterberger: Video srne ne-
používali len na sprostredkovanie 
urč i t ého deja, ale aj na rozšírenie 
javiskového priestoru. Scény, kto
rč sa odohrávaj ú na zadnej časti ja
viska , srne po mocou videoprojek
cie dostali dopredu. 

Josef Oberauer: Používan ie na j
modcrne jšfch prostriedkov techni
ky je prirodzený vývin , nie je to 
žiadna revolúcia. Možno, že to 
v príliš konzervatívnej o pe re pôso
b í ako revolučné po nímanie, ale 
pre nás rozhodne neznamená revo
lúciu. 

Július Se/čau: Som rád , že tento , 
v našom súbore netradičný insce
načný postup sa st re to l u publika 
s ta kým pochopením . Mozartova 
partit úra zaznela v Prešove vo svo
jej o bsahovej plnosti, bez jediné ho 
škrtu , čo nebýva v Čarovnej flau te 
zvykom . Viem si dobre predstaviť , 
že v podobno m duchu by sa insce
novali aj mno hé klasické o perety, 
čo by i st~ pomohlo k ich javiskovej 
živosti. 

e Aká je insccnačná prax pri 
používaní moderných javiskových 
postupov v Rakúsku'! 

Ches W. Themann-Urich: Ra
kúske pub li kum podlie ha tradič

ným pohľadom a podopné Inscená
cie n ic sú samozrejmosťou . Oveľa 
progrcs ívnejšie je Nemecko. kde 
majú podstatne väčšie skúsenosti. 
A le aj v Rakúsku sa už lámu ľady 
a som rád, že sa môžem na tomto 
procese ak tívne zúčastniť. Moje 
predchádzajúce inscenácie v Kla
ge nfurte a vo Viedn i boli projaté 
veľmi pozitívne. 
Pripravil: KAROL MEDŇANSKÝ 



' [s 
tomto roku uplynie 200 rokov od 
smrti Antona Aschnera- významné

ho skladatcl'a, výkonného hudobníka, orga
nizátora a kultúrneho pracovníka Kremnice 
v druhej polovici IH. s toročia. Keďže širokú 
verej nosť, ale žiar aj podstatnú časť hudobne 
vzde laných, nepozmí význam tohoto hudob
níka v kontex te našich hudobných dejín , zo
sumarizujeme aspoň najzákladnejšie údaje 
o jeho živote a tvorbe. 

Anton Aschncr prišiel na Slovensko z Ra
kúska. Narodil sa v Tirolsku v roku 1732. 
Pravdepodobne v niektorom z väčších stre
dísk hudby svojej vlasti získal vcl'mi solídne 
hudobné vzdelanie. Asi vo veku 22- 23 rokov 
prišiel do Kremnice, kde sa natrvalo usadil 
a splynul s domácim prostred ím. Vďaka 
osobnostným predpokladom, hudobnému ta
lentu , vzde lanosti a organizačným schopnos
tiam sa vypracoval medzi osobnosti Kremnice 
kl'účového významu . Patril medzi hudobní
kov. ktorých význam ďa le ko presiahol miesto 
účin kova nia . 

Titulný list Pastorely A. Aschnera 

Dráhu . profesionálneho hudobníka zača l 
A. Aschner v roku 1755 ako huslista kremnic
kého rímskokatolíckeho farského (nemecké
ho) kostola. Na ceste k úspechu sa stalo veľm i 
významným získanie postu dirigenta miest ne-

TVORBA - JUBILEÁ 

ho orchestra nazývaného Cammeral Capella. 
Toto hudobné teleso, jedi nečné vo svojej do
bc v Uhorsku , si vydržiava la najvýznamnejšia 
uhorská mincovňa , ktorá sídlila v Kremnici. 
Pôsobenie kapely, a tým i povinnosti Aschnc
ra ako jej kapelníka, bolo mnohostranné. 
Spájalo sa nie len s účasťou hudobníkov na 
rozličných spoločenských udalostiach, naprí-· 
klad oficiálnych návšteväch mesta, poduja
tiach spätých s činnosťou magistrátu , cechov, 
so sviatkami patrónov , tanečnými zábavami , 
rodinnými wda losťami a p~d. K povinnostiam 
orchestra patrilo tiež úči nkovanie pri sakrál -

Kremnica v Aschncrovej dobe 

VÝROČIE SKLADATEĽA 
nych hudobných produkciách vo františkán
skom kostole . Po rok u 1762 , keď A . Aschner 
postúpil z miesta huslistu do úradu vedúceho 
chóru farského kostola , stal sa najvplyvnej
šou o obnosťou v hudobnom dianí Kremnice. 
V priebehu nasledujúcich 30 rokov ním reali
zovanú koncepcia hudobného života mesta 
mala znaky rozhl'adcnosti . aktuálnosti a náro
kov na kva litu . Svedčí o tom celkový hudob
ný život Kremnice v dcsairočiach druhej po
lovice IH. storočia . Vyjadrením poz.itívncho 
ocenenia Aschnerových snažení bolo nielen 
jeho nadpriemerné fi nančné ohodnotenie, 
:1lc na sklo nku jeho hudobníckcj kariéry aj 
morálne ocenenie v podobe vyznamenanill . 
Udelila mu ho v roku 1791, a to ako prvému 
kremnickému hudobn íkovi vôbec, Král'ovská 
micstod ržitcl'ská rada. 

Príslovcčnä systemat ičnosť A. Aschncra sa 
prejavil i! aj pri hudobnom vzdelávaní jeho sy
nov - Jozefa , Ferdinanda a Františka. Nosi
teľmi aschncrovskcj trad ície sa sta li Jozef 
a Ferdinand . Ferdi nanda si pripravoval otec 
ako svojho nástupcu do funkcií regenschóri
ho i kape ln íka. Predčasná smrť spôsobila, že 
ti eto fun kcie zastával iba nickol'ko rokov. 
Svojich dvoch bratov prežil Jozef. Najprv pô
sobil ako huslista vo farskom chráme, neskôr 
nastúpil na nepomerne lepšie honorované 
miesto mestského t rubača. 

Hoci Antona Aschnera v muzikologickej 
literatúre spomenuli v minulosti už nickol'kí 
autori (Ivan llrušovský, L. Mokrý) , prvý, 
ktorý na základe pramenných výskumov 
a analýzy tvorby sprístupnil plastický obraz 
života a diela tohoto skladatcl'a , bol Ernest 
Zavarský. Jeho pojednanie o A. Aschnerovi 
je súčasťou vynikajúcej monografie o Krem
nici . ktorú uverejnil v roku 1975 v zborní
ku Musik de~ Ostcns a o še~ť roľov .neskôr 
i v slovenskom preklade v zborníku Hudobný 
archív. 

Podl'a Zavarského zistení. doplnených 
o časove následné výskum y, zachovaná časť 

skladatcl'ského odkazu Antona Aschncra za
hrňuje 43 diel. Sú to antifóny, árie , žalmy, 
hymny. requiem, ncšpory. graduáľc, canti
cum , zbor a pastorcla. Hlavným miestom ulo
ženia notových materiálov je Štátny oblastný 
archív v Kremnici. Jednotl ivé diela näjdeme 
však aj v Štátnych oblastných archívoch 
v Trenčíne a Trnave a vo fondoch Slovenské
ho národného múzea v Bratislave. Vzh ľadom 

na fakt. že Aschncr ilkO dirigent úči nkoval 
s orchestrom mincovne pri mnohých príleži
tosti ach svetského charakteru , je iba ve l'mi 
málo pravdepodobné . že by nebol kompono
va l aj profánne dlela . Naopak možno pred
pokladať , že pravidelne obohacoval svoj re
pertoár vlastnými svetskými skladbami , ktoré 
boli pravdepodobne jeho majetkom a ako sú
časť jeho pozostalosti sa nezachovali . Existu-

Pred 500 rokmi l l l 

(20, a 22 totožné a 12. o šesť taktov·cllhšia) , 
5 piesní je vo frygickom móde, dve sú v dór
skom, ostatné v aiolskom. Dve piesne majú 
ambitus sexty, ostatné majú ambitus oktávy 
a nony, jedna decimy. Z 20 notovaných pies
ní má v texte akrostich ll (v nenotovaných 
textoch je akrostich 5-krát. pričom je zrejmé, 
že úpravami textu , počcšťovaním , č iže po
tieran ím slovakizmov sa vytratil nejeden 
akrostich, ktorý sa teraz vyl úštiť už asi nedá . 
Akrostich prví používa li Hcbrcj i. pisatelia 

Človek , ktorý sa narodil koncom pätnáste
ho storočia , keď sa ešte stavali budovy v go
tickom štýle , ale už prenikal duch renesancie , 
nemohol prežiť svoj život "in tempo como
do", v politicke j a náboženskej ľahostajnosti . 
Turecký sultán Siileyman I. Nádherný roku 
1529 siahol na hrd lo obyvateľom Uhorska 
a v roku 1541 vydesil Budín.· A keďže ešte 
vtedy nebolo neblahých dôsledkov I. a II . 
svetovej voj ny, ktoré vytrhli z duše miliónov 
ich vieru v Boha, vtedy , v 15. a l 6. storočí 
b lčali hranice:· z temného šera stredoveku , 
keď v 1415 katolíci upálili katolíckeho kňaza 
magistra Jána Husa , sršali iskry ďalej ; v 1533 
kalvíni upálili veľmi pomalým ohňom Micha
ela Serveta za knihu De Trinitatis crrori bus 
(Bludy trojice) . "Mučedlnijcy byli stáli j 
w swém orduňku w oheň na hranicy .. . " Tieto 
upálené telá umučené náboženskou nenávis
ťou dokonalo zdeformovali slová Ježiša: po
dľa toho spoznajú , že ste moj i učen íci , keď 
budete mať medzi sebou lásku . Hlavy postí
nané tureckým kindžalom poznačili životy l'u
dí, zmietaných medzi vojnou a svätou voj
nou. V roku 1517 Martin Luther vyhlásil boj 
proti skorumpovanosti a nemravnosti cirkvi 
a o 23 rokov neskôr Ignác z Loyoly vyhlásil 
boj proti tomuto boju. Zrodila sa Ecclcsia mi
litans. Už s t áročia to nebola cirkev mil ujúca . 
Veď ako inak by mohlo byť po celej Európe 
tol'ko hraníc a v Nemecku 30-ročná vojna? 

Prvý slovenský básnik , Ján Sylván, sa naro
dil do takej to doby. V Trnave pred rovnými 
500 rokmi (1493) netušili , aké neblahé dô
sledky bude mať duch reformácie , ktorý ožil 
najprv v Spise o Antikristovi Jana z Milí~a 
z Kromči'ížc (1 367) a učením Johna Wycli ffa 
(1330?- 1384) , Mateja z Janova (1389 prinú te
ný odvolať svoje učenie ) a majstra Jana Husa 
( + 1415) . V roku, keď Ph. Melanchton for
muloval augsburské vyznanie (1 530), Ján Syl
ván, kazatel' pôsobiaci v lvančici (lch , napísal 
báseň : 

,,spomozyi z neho wygijti, neday zahynauti, 
Bol e, 
spomozy l z neho m ého, mocný milý Bol e, · 
wyswoboď z mocy ďábelské, gi i dosáh 
w zahradé rayské ... " 
O ~csť rokov neskôr n a pí~ ·d : 

.. z h/ubokosri wolám k tobe, wssehomúcý 
wéčný Bo že. 

rač ku pom ocy rné pospéssyti, neday 
nepŕáte/uom swij tézy ti ... " 
Bola to jeho osobná prosba, lebo v naclpisc 

piesne Sylván napísal: 

.. A gest s/ožená lérha 1536, w m ých 
welikých težkosrech a protiwenstwjch." 
V roku 1564 dal najavo svoje nešťastie z ne

stálosti sveta: 

.,Nemys/i gsem yá na to, i e bude proména 
neustawičná w swere gest ka i dá hodina, 
sstestij se wrtij sem y tam ... " 
.,budeť wi dy ubý wati penez .. . " a aká si

tuácia v strednej Európe musela byť v roku 
1571, keď Sylvän napísal: 

"Oábel nepŕítel náss geni m nohé /idy 
swazuge w rei ké bludy uwozuge'' -· bludy 

zrejme náboženské z lásky k pravde - o rok 
neskôr v Paríži katolfci povraždili svojich bra
tov- 3ÓOQ Hugenotov - za jednu noc Seinu 
napln ili mftvolami z lásky k pravde, lebo kto
si sa odvážil veriť inak ako oni. Ale semeno 
zla rozširovali aj panovníci: 

., Y pfibral se z lý saranáss al k samému 
rnoŕi po wssem swéte .ai na západ wssudy 
wognu bauŕij ... " ,Napísal by Sylván dnes 

iné slová? 

S touto picsiíou v roku 1571 vydal Sylván 
celú zbierku piesní: "Pijsne nowé na sedm 
žalmä kagijcych y giné i a/my." Z 32 piesní 
má 20 piesní aj noty na piiťlinaj kovej osnove 
v bielej notáci i v altovom, tenorovom a F-ba
rytónovom k ľúči so zvyškami ligatúr flexa bi
naria. Iba dve piesne sú v perfektnom móde 
(v I. a v II. ) , ostatné sú v impcrfektnom mo
cle, v prepise v párnom takte , 6. a 30. pieseň 
v zauj ímavom rytme, pripomínajúcom Lo
gaucr Liedcrbuch z 1480. Niektoré piesne 
v párnom takte sa nedajú jednoducho prcpí
sať do moderných C a ([ taktov jednak pre 
časté presahy hodnôt sem i brevis a minimy cez 
takt ; taktovú č i aru je niekedy lepšie nahradiť 
menzu rá l nou č iarou , lebo intcgcr valor nie je 
jeden takt , ale dva (napr. pieseň na nápev 
Strijlcy, strijley. mistr Jakub; kde takt tvoria 
dve perfekcie ; melódia pripomína skôr strc- ' 
dovckú sekvenciu alebo saltarcllo než du
chovnú pieseň) . Z 20 melódií tri sú rovnaké 

IDíffeňnamrtt>nj ~ťa(m t 
fagŕjcý 6\t'attbo iDa"'íba l gtnj 

geff al počtu ~talm{nl' vr. ~pq~IÍ (C 
pobtut1otu ya~o o muranfľtm 
~4m~u/y~ij t'loe-yl'~3USli· 

žalmov a niektorí proroci (J crcmiáš. Haba
kuk). Technika akristichu predpokladá bás
nickú vi rtuozitu a bohatú fantáziu - to všetko 
Ján Sylván zrejme mal. keď v šiestich pies
iíach umiestn il akrostich Sylvanus. v dvoch 
svoje plné meno JO HANNES SY L VAN US 
a v siedmich picsiíach mená svojich priate
ľov a priaznivcov : PETR KACHAN . KR1S
TOF LHOTCZKY . JOHANNES SY PARZ. 
KRISTOF ZAG ICZYEK, PAWEL WLAS
KÝ. BA LTAZA R BUNZOM a' pravclcpo-

Snímka Lit. archív MS 

júcc kompozície t;\ntona Aschnera reprezen
tujú nepochybne iba zlomok z jeho skladateľ
ského diela. 

Štýlový rozbor hudobnej tvorby Antona 
Aschncra, podobne ako aj ním uvádzaný hu
dobný repertoár, prezrádza pomerne silnú 
orientáciu na hudobný prejav viedenských 
ranoklasicistických skladateľov. Je to pocho
pitel'né nielen z hľadiska hudobného význa
mu Viedne. ale i z hľadiska kontaktov 
A. Aschnera s hudobníkmi krajiny, z ktorej 
pochádzal. 

Všetky zložky hudobného prejavu ·A. As
ch nera charakterizujú čiastočne znaky do- · 
znicvajúceho baroka , ale hlavne spôsob hu
dobného prejavu, ktorý bol charakteristický 
pre raný klasicizmus a pre obdobie prechodu 
od raného k vrcholnému klasicizmu . V meto
dike bol Ascher blízky predchodcom vieden
ského klasicizmu. Jeho rytmický prejav bol 
č le ni tý . Dobre zvládnutá je i formová výstav
ba jeho skladieb. Na úrovni slovníka raného 
klasicizmu azda najviac ustrnul v oblasti har
mónie a dynamiky. Inštrumentálne obsade
nie skladieb dokladá pohotovú aplikáciu po
zit ívnych zmien vo zvukovom ideá le doby. · 

Anton Aschner , vekový rovesník Jozefa 
Haydna, patrí medzi nedocenené osobnosti 
našich hudobných dejín. Rozhodujúcou mie
rou prispel k zachovaniu a zveľade ni u dáv
nych hudobných tradícií Kremnice, ktorá 
v jeho dobe patrila medzi popredné kultúrne 
centrá , a to nielen na území dnešného Slo
venska, ale celého niekdajšieho Uhorska. 
Skladateľský odkaz A. Aschncra je svojou 
výpovednou hodnotou aktuálny aj v súčas
nosti a bolo by primerané , aby sa opäť stal sa
mozrejmou zložkou nielen regionálnej kultú
ry, ale aby získal trvalé miesto v hudobnom 
repertoári v celoslovenských reláciách. 

DARINA MÚDRA 

dobnc aj R. POK. Že to nic je prázdna (ech
nika, svedčia Sylvánove tex ty vyvierajúce 
z hÍbky chápania života, potvrdzujúce exis
tenciu jeho svedomia , ktoré je dnes už tak 
vzácne: 

.. Yak rei ká sauženj wi dy na swém 
swédomij snássjm wi dy we dne wnocy 
nelze nikam utécy ... " 
J lanebnése stydijm ni ž k nebi pohledijm" 
"pohled' krerak téice wézým, pomoz 
z gezera hŕijchuw, pokud se neutopijm . . . " 

Priznať si, že plávam v jazere hriechov .. . 
Na scéne poli tických a náboženských bojov 

16. storočia každý prežíval svoj vlastný boj. 
Ten vlastný mal viac-menej vo vlastných ru
kách, tie prvé boli nad ním a nemohol ich 
ukonči ť , ak nebol náhodou priam lgnátom 
z Loyoly. Aj tak sa Sylvánove piesne čoskoro 

dostali na katolícky Index medzi libri prohibi
ti , čo urýchlilo ich ničenie; čo by azda aj odo
lalo zubu času , nenávisť z läsky k Bohu to 
strávila v okamihu. Zo rylvánovej zbierky 
"Sedm žalmu kagijcych" 'a zachovali iba dva 
exempláre, aj to oba dekktné. Nuž čo, aj te
raz sa niči a kultúrne hodnoty z lásky k Bohu 
a z nacionalizmu. S týn, bol vyrovnaný aj Syl
ván, lebo napísal: 

Kdo i má dobré ,wedomij , wesele 
prospewugc, . 
by pak byl na smrt wydán, n ic sobe 
nesretuge." 
Čože je kultúra. čože je život! Svedomie , 

.. dobré swčdomij" , to je Sylvánovi cenné . 

Dnes je to vari inak? Veď len prednedáv
nom ,;sa lón nesmrteľn ých" vyhlasova l svoje 
umenie za. Parnas a teoretici ich zaživa okia
dza li a vešali na nich vence- a dnes sa po tom 
,.umení" nik ani len neobzrie. čo ostalo mno
hým popieraným a z politickej moci z ume
leckej scény odstráneným, ak nie svedomie? 
Čo na tom, že tí ostatn í svedomie nemajú? 
Nech si len plávu v jazere hriechov, ak sa im 
to páči. Sylván napísal. že sa tam utopia! Ne
malo by byť teda jeho dielo známe našej ska
zenej a zhýralej spoločnosti ? 

Swét pomine s ním y i ádosti geho . 
Pospess kai dý wen wygjri z neho, 
z žaláŕe wezenij rei kého a hleday by tu 
swégo . . : wečného. 
... Neb gsau gegich marnosti minu ly 
w rych/osti"! 

VLADIMÍR RUSÓ 
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Wagnerovská bodka za sezónou 
Koniec sezóny vo Viedenskej štátnej opere sa niesol v znamen i 

skutočného vyvrcholenia desaťmesačnej plodnej aktivity. Na ja
visku sa striedali osobnosti ako José Carreras (Rudolf v Bohé
me), Eva Marlon (Elektra a Turandot), Gwyneth Jones (San
tuzza , Ariadna na Naxe) a ďalšie hviezdy, pričom ojedinelý rc
kord vytvoril Placido Domingo. V jeden večer stál na oboch vie
denských operných scénach. Prvú polovicu absolvoval v kostý
me Luigiho z Pucciniho Plášt'a na pódiu Volksoper a počas pre
stávky sa zvláštnou električkou premiestnil do Štátnej opery, 
kde predviedol svojho fenomenálneho Cania v Komcdiantoch. 

Záver divadelného roka prial tiež wagnerovským fanúšikom. 
Kompletný PRSTEŇ NlllELUNGOV, prcmiérovaný v obdobi 
od októbra do mája, odznel po prvý raz v cykle. Prvé tri časti 

sme na stránkach HŽ recenzovali , záverečný večer- SÚMRAK 
BOHOV - som sledoval v rámci súboru uvedenia tetralógie. Re
žijne (Adolf Dresc11) a výtvarne (Herbert Kapplmiillcr ) toto päť 
a polhodinové predstavenie bolo štýlovo verným pokračovaním 
predchádllijúcich diel; ZlA TO RÝNA, V ALKÝRY a SlEG
FRIEDA. Potvrdilo prcmyslenost' výkladu tvorcov, ktorý- hoci 
to nic každému konvenuje- má zdôvodncnost', logiku, poetiku 
i racionálne jadro. 

ba zapadalo a oslovovalo diváka jasným názorom tvorcov. 
Po odmlke v Siegfriedovi, zapríčinenej zdravotnými problé· 

mami , vrátil sa za dirigentský pult Christoph von Dohnányi. 
Odviedol strhujúci výkon po každej stránke: detai lný ponor do 
partitúry, majstrovské vynášanie motívov, ich príznačné fa rbe
nic a celkové na rában ie s masou "nekonečného" zvuku pripra
vili veľkolepý zážitok. Viedenskí filharmonici boli jedným slo
vom dokonalí. Dokonca viedenské publikum , rozdelené na 
priaznivcov a odporcov nového Ringu, sa v postoji k Dohná
nyimu zjednotilo vo frenetickom aplauze. 

Extrémne náročné spevácke partie našli v Štátnej opere azda 
naj kompetentnejšie obsadenie dnešných dní. Po excelentnom 
mladom Siegfriedovi sa tentokrát tenorista Siegfried Jerusalem 
(na premiére ho nahradi l Wolfgang Schmidt) síce občas potrá
pil s vyššou polohou partu , ako typ , vokálny a herecký predsta
viteľ však spfňa všetky predpoklady ideálneho wagnerovského 
hrdinu . Naproti tomu Hildcgard Behrens, v predchádzajúcich 
častiach nie bezúhonná Briinnhilda, sa v Súmraku bohov vypla 
k strhujúcemu dramatickému ~ýkonu, šokujúceho hlasovou 
výdržou, sviežosťou a výrazovou diferencovanosťou . Rovnako 
veľkým zjavom bol Kurt Rydl (H agen), čierny bas s obrov
ským volumenom, razanciou i tónovou kultúrou. Kvalitní boli 
i ďalší interpreti Julia Faulkner (Gutruna) , Peter Wimberger 
(Gunther) a Oskar Hlllebrandt (Alberich). 

Videl som viacero Prsteňov Nibelungov. no Dresenov vie
denský azda najzrozumite ľncjš i e a najjednoznačnejšie osvetlil 
zložité dejové pochody a vzťahy. Bez odpútavacích manévrov, 
inscenačných :.ba rlič iek". nadmerného realizmu i ~ymbol iky 
prečítal Wagnerovo mýt ické posolstvo ako viacvrstcvnú drám u 
citov a vášní, stmelenú do monumentálnej filozofickej ~truktú
ry. Modernistický výtva.rný návrh Herberta Kapplm(illcra účin
ne a nekomplikovane pripravil hracie pole. dotvárané iluzív
nym svietcn ím. Bola to kompaktná výpoveď . kde všetko do ~e-

Wagnerovská bodka za sezónou bola dôstojná, ponuka pre 
budúci divadelný rok opäť sľubuje množstvo dramaturgických 
a interpretačných zážitkov. Blízkosť Viedne je živou školou pre 
naše publi kum i kritiku , nuž vrelo odporúčam do pozornosti. 

PAVEL UNGER 
Slegfrid Jerusalem (Sieafrld) v Súmraku bohov na scéne 

Viedenskej štátnej opery S nímka archív autora 

Zomrela Tatiana Troyanos 

Vo veku 54 rokov zomrela v augus
te popredná mezzosopranistka Ta
tiana Troyanos. Narodila sa 9. U. 

1939 v New Yorku, hudobné vzdela
nie nadobudla na tamoj~ej Juilliard 
School. V roku 1963 debutovala 
v New York City Centre Opera ako 
Hyppolyta v Brittenovej opere "A ~ 
summer Night's Dream". Medziná
rodne operné pódiá jej otvoril part 
skladateľa v Straussovej Ariadne 
na Naxe na festivale v Aix-en-Proven
ce 1966 a o rok neskôr vo Viedenskej 
~tátnej opere. K jeJ profilujúcim úlo
hám patrili Octavlán, Carmen, mez
zosopránové partie v Berllozových 
operách, ako 1\i v kantátach a orató
riách. Významné sú jej gramofónové 
nahrávky: Figarova svadba, Ariadna 
na Naxe, Dido a Aeneas, Cosi fan 
tutte a i. Podieľala sa tiež na nahráv- , 
ke ~pery K. Pendereckého Diab~.i 
z Liudon. Troyanos patrila k ~pičko
vým :ljavom mezzosopránového od
boru svojej generácie. 

Opera Screen festival 
Viac ako 300 producentov, režisérov , 

odborn íkov zo sveta opery a obrazových 
mé dií sa zúčastnilo 22.-28. augusta dru
hé ho Screen festiva lu a udioviz uálne j 
opernej a hudobno-divadelnej produk
cie, ktorý uspo riadalo Medzinárodné 
hudobné centrum (!MZ) vo Viedni sp o
l očne s Operou de Paris/Bastille. Päť
členná porota ude lila Grand Prix Opera 
Screen - v ho dnote · 100 000 frankov -
a ustrá lskej produkcii " Black River" -
hudobno-dramatickému spracovaniu 
politických a sociálnych napätí medzi 
bielymi a čiernymi Austrálčanmi . Film 
sa o pie ra o rovnomennú pro dukciu , kto
rá m a la pre mié ru v roku 1989 v Opere 

v Sydney . 
Porota vybrala ďa lš ích päť produkcií 

v jednotlivých kategó riách: 
1. Operná dokumentácia: The Making 
of an Idiot ( H o landská te levízia) 

2. Scénické záznamy: La Traviata v scé
nickej a filmovej réžii Lilia ny Cavani 
(Sony/ RA I). 
3. Filmové a tPievizne adaptácie: Oidi
pus Rex, Saito Kine n Festival J ap an 
(CAMI). 

4. Video-kreácie: Der Lindberghflug, 
Ozeanflug ( INA). 

5. Televizne opery: Angelika (Fínska te
levízia YLE). 

TILL FELLNER VÍŤAZOM SÚŤAŽE 
CIARY HASKILOVEJ 

Na medzinárodnej klavírnej súiaži v Mon
treux, nesúcej meno slávnej švajčiarskej kla
viristky rumunského pôvodu Clary Haskilo
vcj (1895-1960), získal mladý rakúsky kl avi
rista T i ll Fc ll ne r senzačné jednoznačné ví
ťazstvo . Je to prvý Rakúšan, ktorý zvíťazil na 
tejto súťaži. Fellner, ako uvádza zah raničná 
tlač, priamo fascinoval členov poroty a okrem 
prvého miesta získal aj osobitnú cenu pome
novanú podl'a slávneho klaviristu Nik itu Ma-

galoffa. Fcllncrov úspech v Mont reux JC po
važovaný za významný krok v jeho vývoji. Je
ho ďalšieho umeleckého vývoja sa už ujali 
Oleg Maisenberg a Alfred Brendel. V minu
lom roku Fellner vydal svoj prvý CD s dielami 
Beethovena. Schuberta a Schónbe rga. Jeho 
najbližšie viedenské vyst(lpenic je naplánova
né na 23. novembra v rámci Schubertiády 
v Brahmsovej sále Musikvereinu. 

.. . 

Domingo 

a Pavarotti 

spoločne 

v MET 
Začiatok novej sezóny v newyorskej Me

tropolitnej opere bol mimoriadne atraktívny. 
Pod dirigen tskou taktovkou Jamesa Levina 
otvorili ju gala-koncertom Placido Domingo 
a Luciano Pavarotti. Na programe boli celé 
dejstvá z rozličných operných die l, preto
že sa nenašlo také die lo, v ktorom by obe 
"hviezdy" mohli vystúpiť súčasne. 

Na scéne Metropolitnej opery tak defilo
vali slávne tenorové partie: prvé dejstvo 
z Wagnerovej Walkýry, prvé dejstvo z Verdi
ho Othella a tretie dejstvo z Trubadúra. Do
mingo sa teda predstavil ako Siegmund (spo
luúčinkova li Waltraud Meier a Hans Sotin) 
a ako Manrico (spoluúčinkovali Vladimír 
Chcrnov, Kallen Esperian a Delora Zaick). 
Pavarotti pochopiteľne stvárnil Othella . 

Vystú penia oboch hviezd v MET maj ú už 
dlhšiu tradíciu. V tejto sezóne hosťujú obaja 
tenoristi v New Yorku v málo hraných Ver
diho operách . Pavarotti bude spievať 

v· Lombarďanoch , Domingo v Stifcliovi. 
Okrem toho Pavarotti bude spievať v niekoľ
kých predstaveniach Toscy a Domingo zase 
v Othellovi. 

raviata 2000 
Pod týmto názvom sa v Pittsburskej opere 

pripravuje nová, prvá medzinárodná spevác
ka súťaž, ktorej cierom je hladať a objavova 
najle!»fch predstaviterov mlad6ho rúbostn6-
ho páru pre Traviatu. Súťaž sa bude konať 
pod vedenlm dirigenta Lorina Maazela, 16fa 
Pittsburského symfonického orchestra a Tita 
Capobianca, generálneho intendanta tamoj
kj opery. Víťazi súťaže dostanú zmluvy na 
hosťovanie v novonaltudovanej Traviate , 
s ktorou chce Pittsburská opera začať sezónu 
1994-95 a ktorú bude prená!ať aj americký 
rozhlas. Zmluva zahtňa tiež náklady na leten
ku a 5000 dolárov za predstavenie. Porotu 
tvoria Renata Scotto, Beverly Sills, Lícia Al
banese, Teresa Berganza, Carlo Bergonzi. 
Franco Corelli a Sherrill Milnes. 

BliBie informácie o tejto súťaži poskytne: 
naida des Aubris, Artists Management, 

Tal 15, 80331 Mllnchen. Tel. 08912916-1664. 
Fax 1667. 

Gnunofónofé 

e BÝl'alý mký huslista DuW.. Pan • 
dula, tiJúei v Nemeekej spolko~ 
publike, bol ll. maija t.r. vyznamenant: 
testným radom "Sancti Constantlnl 
Mapl'". 
e Za umelecké zásluhy v ptospech 
VIedenskej itátnej opery bol dirlaent 
Hont Stein menovaný za jej lestného 
Ben a. 
e Kolínsky skladater Caspar Joh . 
nes Walter získal v japonskej sklad 
tefskej súťaži JRINO l. cenu za dielo 
.,4 Stíieke aeaen den Stlllstand". 
e Hans Zanotelli bÝl'aiÝ iéfdlriaent 
Stuttgartskej filharmónie zomrelll.j • 
na t.r. vo veku 65 rokov. Od roku 1951 
bol operným diriaentom v Dusseldorfe, 
Bonne, HambuFJu, Darmstadte, Auls
burau a tlel v Stuttgarte. 
e Vo yYdavatefstve Herdtr vo freibur-
111 mia kniha Ludwig van Beethoven: 
Brief'e uber Kunst, Liebe und freund
sehaft. Úvód a komentár k teJto publl
kMU napísal Vladimír KARBUSICKÝ. 
e Vo vyda,·atefstve Metzler v Stuttgar
te mia d'aliia beethovenmslui publllui
cla z pera Elisabeth Eleonore Bauer: 
Wie Beethoven auf den. Sockel luun. 
Die Entstehung eines muslkallsehen 
Mythos. 
e teslul gramofónová firma POP
RON MUSIC podpísala licenčnú zaalu
vu pre ť'eskú a Slovenskú republiku 
s ftrmou Wamer Music International. 
e tesk:ý dlriaent Bohumil Gregor bol 
pozvaný na naitudovanle Smetanovej 
Predanej nevesty,. roku 1994 do ženevy 
a Oliver Dohnányl k naitudovaniu Bol· 
tovej opery Mefistofeles v Bazileji. 
e Svetoznáma choreografka a pedago
gltka tanca Tatjana Gsovsky zomrela 
v Berlíne vo veku 91 rokov. Ako dcéra 
moskovského aenerála itudovala balet 
v St. PetersbuFJu a v roku 1925 so 
svojím manželom Victorom Gsovským 
odlila do Berlína kde založila baletnú 
§kolu. Po druhej ~-vetovej vojne bola iéf'. 
kou baletu v Nemeckej ltátnej opere 

Berlíae. 
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NABUCCO NA .JAZERE 
Malé m~to s veľkým festivalom - tak možno nazval' rakúske mestečko 

Bregenz, kde žije dvadsaťtislc ľudi a je od nás vzdialené okolo sedemsto 
kilometrov. Z dvanástich mesiacov roka desať žije pokojne, bez vzruchu, 
na dva letné mesiace o:Uva a p lne vychutnáva vzru~ujúcl festivalový ži
vot. .. Hovorime o slávnostiach s oficiálnym názvom Bregenzer Festspie
le, m no hí ich však nazývajú ,.Hry na jazere". 

Tohto roku sa pulz mesta zrýchlil 20. júla , keď za prltomnosti rakús
keho prezidenta, takmer polovice vlády a ďal~ich významných hosti otvo
rili festival - predpoludňajšlm koncertom a večer prvou premiérou. 
Dr uhá bola nasledujúci večer . Reprízami sa v priebeh u júla a augusta 
preplietalo niekoľko koncertov a matiné i činoherné predstavenia. Dra
maturgický plán , ktorý ,.funguje" už niekoľko rokov, opera v ňom v~.k 
hrá prvé husle. 

by v~k nespr avodlivé tvrdenie , že by triky a efekty zahlu§ili hudbu 
Guiseppe Verdiho- znela v plnej krllse. Nabucco na jazere je symbiózou 
v~tkého, čo na konci 20 . storočia možno p ri inscenácii opery použiť 
a využiť, napokon , a traktivne prostredie si pria m žiada čosi mimoriadne. 

Chýr o ,.senzačnom Nabuccovi" sa rozletel do svet a a ešte počas to hto
ročného festlv~lu sl priaznivci operného umenia (prirodzene, aj l'udia 
zveda vl) zabezpečili vstupenky na rok 1994- inscenácia sa bude opako
val'. Toh to roku operu videlo okolo 160 000 divákov ... Dodajme e~te , že 
medzi sopranistkami, kto ré na~tudovall a s pievali postavu Ablgall, bola 
aj Ľubica Rybárska. 

Zo skromných začiatkov pred takmer piatimi desat'ročiami sa poduja
tie ,.prepr acovalo" na fes tival vysokej úrovne. Ambiciózna, cieľavedo
má, jasná koncepcia slávi úspechy- tohtoročné s lávnosti to p lne potvrdi
ll. Spom ínané j azero hrá vo festivalovom d ian í vel'kú ú lo hu - javisko je 
vybudované na Bodamskom ja1,ere, na breh u k torého Bregenz lež l, a to , 
čo sa tam odohráva, sleduje večer čo večer ~sťtislc divákov. Tohto roku 
to bol Verdiho Nabucco. Vynikajúca r éžia (David Poutnney), pôsobivá 
scéna (Stefanos Lazaridis), hudobné naštudovanie, proti ktorému nie je 
možné niečo namietať, prevažne výborní sólisti (obsadenie je medziná
rodné), perfektne naštudované zbor~ (zbor Volksoper Viedeň, Komorný 
zbor zo Sofie a Festivalový zbor z Bregenzu)- to v~tko pod taktovkou 
U/fa Schirmera. V skratke aspoň toľko, hoci by sa dalo hovoril' dlho, pre
dov~tkým o r éžii a scéne. Predstavenie vyvolá valo ovácie, ale aj odborné 
k r itiky boli s poch valou, zavše aj so superlatívmi. H lasy proti boli v men
šine, hovorilo sa o prevahe techniky , ktorá je skutočne ojedinelá. Bolo 

Druhou opernou inscenáciou v rámci festivalu (uvedenou v ka mennom 
dome) bolo d ielo skladateľa Umberta Giordana Fedora - a bola to tiež 
svojim s pôsobom senzácia. Na festivale v posledných rokoch uvádzajú 
opery má lo známe, dalo by sa povedať -bonbón ik z opernej literat úry. 
Tento raz si dramaturgia vybrala Fedoru , dielo , ktoré malo svojho času 
úspech , objavilo sa na mno hých s vetových scénach - a poma ly sa z nich 
zasa vytra tilo. Iba v posledných ro koch sa opät' objavuje. V Bregenzl za
znela' pod taktovkou Fabia Luis/ho, v réžii J ona lhana Millera, na p re
k rásnej, ,.nadýchanej" scéne Tobiasa floheisela. Titulné ú lo hy Fedory 
a Lor lsa lpanova (v nemčine písané lpa nofT) sp ievali Mar a Zampieri 
a Sergej Larin. Te~l nás, že ma l ús pech. Spolu s Marou Zarnpler l boli 
ozdobou predstavenia. Mimochodom, scéna poputuje do Viedne, kde po
s lúži pri Inscenácii Fedo ry na javisku Stá tnej opery v r oku 1994 - deko
rácie vznikli v spolupráci s týmto operným domom. Viedenskú Fedoru 
bude opä!' d irigoval' Fa bio Lu isl, sólista mi budú J osé Carreras a Agnes 
Baltsa. 

Mara Zampieri a Sergej Larin v opere U. Giorda na Fedora na 
festivale v Bregenzi Sn ímka archív autorky 

l • 

leckej i ekono mickej st ránke - je výborná. To je fakt inšpirujúci i zavä
zujúci- ale všetci si to p lne uvedomujú . 

Na rok 1994 je scená r viac-me.nej hotový: Nabucco a opera Francesca 
di Rimini (R. Zandonai v titulnej úlohe opä t' Mara Zampieri) - opäť je
den bonbón ik. A hoci oficiálne n ikto nič nepovedal, povráva sa, že v roku 
1995, to je pre festival rok j u bilejný, bude na jazere zniet' hudba 
Wolfganga Amadea Mozarta - Don Giovan ni. V kamennom dome- azda 
opera Rimského-Korsakova Povesť o neviditeľnom meste Kltež, pod tak
tovkou Vladimira Fedosejeva ... 

V Bregenzl vládne spokojnosť- tohtoročná bilancia festivalu - po ume- NINA LITSCHAUEROVÁ 

Známy i neznámy RA VEL 
Veselým ravelovským bálom zakončili v Saarbriickene medziná rodný festival, venovaný 

kompletnému predvedeniu d iela francúzskeho skladatel'a Maurice Ravela, ktorého Bolero 
už roky patrí k naqhranej~ím skladbá m na svete. Aká ekonomicky výnosná j e to skladba pre 
skladatel'ových dedičov, o tom by mohla podať svedectvo jeho neter, dnes už jediná žijúca 
dedička bezdetného umelca, Madame Tavemová, ktorá vo ~vaqčiarskych bankách ukladá 
okolo desať miliónov dolá rov ročne. .. 

Ked' 'Robert Leonardy pripravoval v Saarsku Ravelov festival, vycestoval do európskych hu
dobných archívov a knihomí, aby sa presvedčil, či z Ravelovho odkazu nezostalo niečo zabud
nuté. A ~ťastie mu prialo. V parížskej Bibllothéque National objavU niekoľko neznámych 
klavírnych skladieb a päť nikdy nevydaných a nepredvedených kantát, ktoré sa s tali senzá
ciou saarského festivalu. Táto udalosť prenikla do sveta prostredníctvom rozhlasu a televíz
nych ~r,enosov tak rýchlo, že viacero miest -pripravuje nové nldtudovanie týchto skladieb. Me
dzi prvými je Lorin Maazel, k torý ich v dohl'adnom čase uvedie v Mníchove. BIW ie informá
cie o Ravelovi a festivale ná m poskytol klavirista a riaditel' festivalu Robert L e onard y. 

e Čo bolo dôvodom urobiť monotematic
ký ravelovský festival? 

- Domnievam sa , že die lo tohto pozoru
hodné ho autora , hoci mnohoslranné , je chá· 
pané a známe len či astočne a ';' dôsledku toho 

je Ravelov portrét v umeleckom svete značne 
skresľovaný. O krem toho chcel som ukázať 
skladateľovu tvorbu v celej rozmanitosti až 
po jazz , pretože sa to dosiaľ nikomu nepoda-
rilo . · · • ' · 

JE WAGNER SÚČASNÝ SKLADATEĽ? 
Marginálie k "Bayreuther Festspiele 1993" 
dokončenie z 1. str. 
mi proRorciami , ktoré sa tu pohybujú v ša
tách s 'o dvážnymi výstrihmi a rozparkami 
vpredu i vzadu . K tomu nechýba dobré jedlo, 
d rahé šampanské v okolitých reštauráciách, 
kto ré sú tak na túto príležitosť pripravené, že 
hravo zvládnu všetkých hostí bez čakania. 
Nuž zúčastni ť sa Bayrcuthcr Festspiele je na
ozaj veľká česť a sláva. 

Zrejme nebudem ďaleko od "pravdy, ak sa 
domnievam, že tých, kto rí sa zaujímaj ú o sú· 
časnú,hudbu a ume nie tu bolo pomenej . Nic 
je to na škodu veci? 

Je známe, že artibútom mimoriadneho 
umenia je jeho polyvalct nosť , t.j . schopnosť 
jeho aktualizácie v odlišných geografických 
a historicko-štýlových podmie nkach. Bach , 
Mozart, Beethoven sa stali každodennou po
travou romantických, ale aj súčasných skla
dateľov , ktorí svoj záujem rozšírili prinaj
me nšom o Palestrinu , Gcsualda , Montcvcr
diho, Schä nberga , Weberna , Stravinského ... 
Hudba týchto skladatcl'ov je pre nich aktuál
na , nanajvýš súčasná . 'Z nie spoločne s naj
novšou produkciou na koncertných pódiách, 
je prístupná každé mu. Wagnerova hudba je 
súčasnou pre wagne riánov a w c užší okruh 
fachmanov. Nie ktoré z jeho hudobno-drama
tických diel sú z času na čas zaradené do dra
maturgie veľkých operných divadiel, avšak 
nadpriemerná dÍžka trva nia a hlavne ná
ročnosť vokálnych partov, ktorá si vyžaduje 
wagnerovských špecialistov (nehovoriac o tc
tralógi i Ring der Niebelungen), ich viaže 
viac-menej na Festspielhaus v Bayreuthe. 
Wagner by si sotva bol želal, aby sa z jeho 
drám stali muzeálne relikvie, prístupné väčš i

nou tomu istému, do značnej miery konzerva
tfvne mu publiku. Možno sa potom čudovať, 
že toto si vyžaduje lých istých spevákov 
(mnohí z nich sú v skutočnosti viac ako 20 ro
kov nanovo angažovaní) , to isté režijné, vý
tva rné a scé nické r iešenie? Že každý nový po
hľad zvonka vyvolá vln u odporu a pubúrenia, 
dokonca v radoch odborne j kritiky, ktorá tiež 
ne mení svojich vyvolených a kto rá má tú " vý
hodu" , že môže niekoľko desiatok rokov po
rovnávať . . . Skrátka circulus vitiosus. Márne 
sa vede nie Bayrcut her Festspiele na čele 

s Wagncrovým vnukom Wolfga ngom Wag
nerom snaží o inováciu tým, že angažuje 
sem-tam nových realizáto rov. Každá inovácia 
- aj keď dávkovaná skutočne Ie kárnicky- to
ho roku le n jedna nová inscenácia Tristana 
a Isol dy - zákonite musí stroskotať. Zaujíma
vé je , že ňou sa otvárali (25. 7.) a konči l i 
(28. 8.) slávnosti , ktorých d ramaturgia ( te n
tokrát bez Ringu) obsahovala ešte Hollände
ra , ľannhäuscra , Lohcngrina a Parsifa la (po
sledné dve me nované diela som nevidela) . Na 
margo Holländera a Tann hiiusera začín'a jed
na z kritík v Bayern kurie r o tázkou, či je mož
né roky a roky vždy opäť písať o tých istých 
inscenáciách a pokiaľ možno v tom islom ob-
yd~«~ · . 

Holl ände rova Inscenácia Blúdiaceho ho
lanďana (réžia - Diter Dorn , scéna a kostýmy 
- Jiirgcn Rose) bola zvláštnou kombináciou 
realistických a tradičných prvkov (Dalandova 
realistická loď, koráb Holliindera s červeným i 
plachtami , ktorý spolu s je ho tajuplným muž
stvom , zobrazeným čiernymi , na spôsob ha
dov sa plaziacimi mužskými bytosťami s holý
mi hlavami , predstavoval a kési pe kelné sily) 
a mode rnejších netradičných prostriedkov 
(Sentina komnata a dom, kto rý 1voril žil ý, vo 
vzduchu visiaci a zároveň aj so stol ičkami sa 
otáčajúci trojuholník). Z troch vzhliadnutých 
inscenácií ma Holliinder zaujal najmenej , aj 
keď jeho realizá to rom nemožno uprieť profe
sionálny výkon. Hudobné naštudovanie G iu
seppe m Sinopolim bolo síce precízne , ale má
lo sústredené na detail a vnútornú dynamiku 
diela . Bolo z neho cítiť odstup, chlad , triezvy 
a vecný prístup k realizácii partitúry. Zo spe
váckych výkonov upútala Sabine Hass (Sen
ta) , presvedčil aj Hans Sotin (Dala nd) , slabší 
výkon podal Bernd Weikl (Holl ände r) , ktori_ 
sa popri zvučnom dramat ickom sopráne Se
nty strácal. 

Bayreuthskému publiku nebol neznámy 
ani Tannhäser v režijnom a scénickom slvár
nc nf Wolfgangom Wagnerom , s kostýmami 
Rc inharda Heinricha , kto ré je blízke viac ro
mantickej a možno povedať aj Wagne rovej 
predstave (tradičné kostýmy, rytierska sála so 
stfporad ím , socha panny Márie atď.). Známa 
je aj choreografia Ve nušinho pahorku 

e Saarský festival si týmto pocinom získal 
historickú zásluhu. Bude mať jeho iniciatíva 
aj perspektívu pre budúcnosť? 

- Myslím, že zásadnú . Úlohou veľkých 
festivalov by dnes malo byť aby sa zbavili kon
vencií - ktoré často majú iba spoločenský vý
znam - a aby upozorriovali na skryté ume lec
ké hodnoty. V Ravelovom prípade sa teraz 
vynori li skvelé vo kálne skladby La nuit , Ma
tinée de Provencc, La Bayadércs a vzbu
dili veľké prekvapenie nad tým, že tento zná
my klavírny a inštrume ntá lny majste r napísal 
také skvelé kantátové die la. Dokonca sa s ni
mi - a ko dokazujú pramene- päťkrát uchá
dzal o prestížnu Rímsku cenu , kto rú však pre 
zauj atosť poroty nikdy nedostal. Azda pre to 
Ravcl tie to skladby skryl a nemal záuje m 
o ich predvedenie, tak sa objavili v jeho po
zosta losti. Že sú to vynikajúce die la, ukázalo 
ich prvé predvedenie rozhlasovým orches
trom v Saarbrúcke ne. 

e Bude mať objavenie týchto diel vplyv na 
prehodnotenie Ravelovej tvorby? 

" Ivá n Markoa , l<torá mckoľkokrát svoj ím 
e rotickým vyzne ním (v pohyboch i kostý
moch, ktoré zvýrazňujú nahotu ľudského te
la) pobúri la puritánskych divákov. Treba po
vedať, že Wagner toto baletné baccha nale 
pridal vzhľadom na Parfž , kde sa louto ope
rou chcel prvýkrá! prcdslaviť a kde tradícia 
opier s baletnými vsuvkami bola bežnou pra
xou , pôsobí však predsa vzhľadom na celok 
ncsúrodo a cudzorodo. Z hlavných protago
nistov, kto rých výkony znesú slová vysoké ho 
uznania - Manfred Schenk (Hermann , Land
graf von T hiiringen) , Richard Brunncr (Wal
ther von der Vogelweide) , Sándor Sólyom
·Nagy (Reinmar von Zwete r) , Uta Priew 
(Vc nus), predsa najviac spevom i zjavom pri
ťa hovala Tina Kiberg (Elisabeth) , Wolfgang 
Schmidt (Tannhäuser) , kto rý aj herecky svo
ju rolu dobre zvládol a Eikc Wi lm Schulte 
v úlohe minnesängra Wolframa von Eschcn
bacha. Ako štýlovo presvedčivý , s dávkou 
osobitného osobnostného puncu by som hod
no ti la dirigentský výkon Donalda C. Runnic
lesa. 

V mojom ponímaní najpozoruhodnejšou 
bola inscenácia Tristana a lzoldy. Urči te 
v tom významnú rolu zohráva jej samotné po
stavenie v kontexte ostatných Wagnerových 
hudobných drám, Wagne r zásadne upúšťa od 
typu čfs lovaných opie r so svojimi áriami a rc
citatívami (čiastočne v transformovanej po
dobe je ešte obsiahnutý rovnako v Hollände
rovi, ako i v Tannhäuserovi) a vytvára v histó
rii opery nový typ leitmotivistickej hudobnej 
opery - drámy, ktorá vťahuje vokálne par
ty do celého hudobného diania (vokálny part 
sa stáva súčasťou inšlrume ntálnych par
tov orchestra). K tomu pristupuje odvážne 
harmonické riešenie, a nticipujúce 20. storo
čie - predovše tkým svojím rozpadom tonali
ty, ale aj typom hudobnej drámy- tzv. G e
sammtkunstwe rku, kto rý je výsledkom synté
zy viacerých Ílmení. Navyše Tristao a Izolda 
bola oná spomínaná jediná nová inscenácia , 
kto rá pobúrila publikum hneď z viacerých 
príčin . Jednou z nich bola réžia He inricha 
Miille ra , východonemcckého dramatika , kto
rý s ope rnou réžiou doteraz nemal žiadne 
skúsenosti a viac ako wagnerovsky netypická 
scéna Ericha Wonde ra. Scéna to tiž pozostá· 
vala z kombinácie tmy a svetla (č ierno-biely 
e fekt) v štvorhrann ých priestoroch (štvorec, 
kocka , obdÍžnik) , ktoré symbolicky nahrá
dzali palubu lode, in te riér i exte riér. V dru
hom dejstve štvorcovú miestnosť vypfňalo 
" vojsko", vyjadrené stovkami predných častí 
brne nia (trupu) , kde sa odohrával tragédi u 
veštiaci dia lóg Tristana a Izoldy. Režisér 
uprednostn il statiku oproti dynamike pohy-

- Iba čiastočne. Myslím si, že Ravelova 
pozícia v súčasných hudobných dej inách je 
celkove daná. Určite však zvýši sk l adateľov 
význam medzi fra ncúzskymi impresionistami , 
pre tože často stál v tie ni nie ktorých osobnos
tí, napríklad Debussyho - a neprávom. Bol to 
ume lec , kto rý sa málo staral o propagáciu 
a rozširovanie svojho ume leckého odkazu . 
Obj avené kantáty a niekoľko drobnejších 
klavfrnych skladieb potvrdzuje, že to bol 
ume lec širokého zábe ru a veľkého skladateľ

ského nadania. Po matke pochádzal zo špa
nielskeho rodu a tieto národné vlastnosti 
majslrovsky premietal do svoj ich die l. Nové , 
dosiaľ neznáme Ravclovc diela vyvrá ti li však 
aj názory, že bol pod veľkým vplyvom Saint
·Sačnsa, Faurého a Erica Saticho. 

e Budete v tomto vašom bádateľskom úsilí 
pokračovať aj pre budúci festival? 

- Rád by som . Tému zatiaľ ne prezrádzam, 
ale bude sa pravdepodobne lýkať skladatcl'ov 
e urópske j secesie. 

Pripravil: JIIH VITULA 

bu , a tak postavy na javisku sú zbave né ' 
akýchkoľvek vášnivých, či dramatických he
reckých prejavov. Je IO akási hra na divadlo, 
filozofická reflexia známeho námetu , kto rá 
dokonca nevyvoláva pocit tragédie , ale odo
vzdanosti , ba priam stotožne nia sa s osudom. 
Divák sa tak maximálne môže sústrediť na 
hudbu, spev, sluchový vnem. Myslím, že to, 
čo sa vytýkalo te jto inscenácii bol zo strany 
tvorcov zámer, umocnený aj rea lizáciou kos
týmov japonským ume lcom Yohji Yamamo
tom, ktorý patril k druhému hlavné mu terču 
útokov. O n to tiž o!Jiickol hlavných pro tago
nistov do prevažne čiernych po zem splývaj ú
cich šiat , pričom im okolo hlavy umiestnil že
leznú obruč v tvare kruhu alebo elipsy, pripo
mínajúcu prstenec okolo planét, alebo akýsi 
typ aury. Možno práve te n prslcnec bol vy
jadre ním osudu, karmy každej z týchto po
stáv a dodával spolu s celým scénickým a re
žijným rieše ním te jto inscenácie me tafyzický, 
nadpozc mský charakter. Akoby sa všetko 
odohráva lo mimo čas a priestor- akoby sme 
sa ocit li vo štvrtom rozmere. Hudobné naštu
dovanie Danie lom Barc nboimom bolo jed
noducho excelentné. Senzitívny prej av, hlbo
ko muzikantské cítenie, vykreslenie detailu 
a jemných dynamických farieb doslova strhá
valo poslucháča do hudobné ho deja tejto d rá
my, o ktorej sa vie, že dokáže na ľudí pôsobiť 

ako ópium . S týmto priam pre kvapivo kon
trastovala l so lda v realizácii Waltraud Meicr, 
ktorá vôbec nepôsobila a ko jemné krehké 
a zrani leľné ženské stvorenie, ale ako odhod
laná a odvážna žena , čo vyjadrila aj svdj ím 
dramatickým spevom. V porovnaní s ňou vy
znel T ristao ako te n slabšf jedinec, ktorému 
treba pomáhať . Vynikajúcim spôsobom ho 
stvárnil známy wagncrovský spevák Siegfried 
Jcrusalem a celkový zážitok z opery umoc
nili ďalší predstavitelia - John Tomli nson 
(Konig Marke) , Falk Struckman n (Kurwe
na l) , Poul Elmi ng (Mclot) , Uta Priew (Bran
gäne) a ďalší. 

Na tomto mieste sa žiada vyzdvihnúť prácL 
di rigenta Norbe rta Ba latscha, ktorého zbor)' 
zakaždým uchvacujú bayrcuthské publikum. 
Tvoria ich každoročne konkurzom nanovo 
vybran! speváci z celé ho sve ta , kto r! sa na če
le so svojím dirigentom stávajú počas sláv
nost ~ zárukou vysokej i nterpretačnej kvality. 

M1esto záveru by som rada vyslovila žela
nie kritickej re flexie Wagne rových hudob
ných d rám, ktorá by umožnila vzhliadnuť ich 
význam a prínos až do súčasnej doby. A tiež 
želanie vzniku podmie nok pre ich poznáva
nic - trebárs sprístupne ním bayreuthského 
Fcstspielhausu aj pre obyčajných smrte ľní-
kov... ZUZANA MARTINÁKOVÁ 
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KAPITOLY Z DEJÍN KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV, ČASŤ l. 

Rozsah klávesových hudobných nástrojov a jeho vývoj 
VLADIMÍR RUSÓ 

Firemný ~títok klavíra z r. 1843 s rozsahom c
1
-g

4 

"Mama, prečo má lda.-fr tak .-ela ldá.-eso.-?" 
"?- Moino kedysi mal iba osem ldá.-eso.-••• " 
"Mama, ja som taký lda.-fr s ôsmimi ldá.-esami .-Idei 

"obchode s hračkami. Prosim fa, kúp mi ho!" 

Ako sa postupne rozširoval o bzor č loveka a jeho možnosti. 
ta k sa rozširoval aj d ia pazón zvukov používaných v hudbe. Išlo 
samozrejme len o rozširovanie kva ntitat ívne. lebo veď si ani 
nená rokujeme najbohatšie emotívne zážitky z umenia počas 
celej histó rie len zato , že komunikačnými médiami sa svet 
zme nšil a naše J A je ata kované priam lav íno u in fo rmácií. Dnes 
by sme sotva vyd ržali s vel'k ým nadšením súiaž spevákov spre
vádzaj úcich sa na kitharc s piat imi až dvanástimi strunami . Vý
ber tó nov bol ta ký skromný! A vraj aj vtedy existovali virt uózi 
v h re na kit ha ru . Dnes má me ove ľa viac možností, lebo veď 
len klavír má bežne nic iba osem. ale až 88 k láves. organ má 
obrovs ké množstvo píšťal a orchester .. . 

Hudobný svet st<trých Gré kov bol obmedzený na dve oktávy 
od veľkého A po jcdnočiarkové a, čo mohol v podstate zaspie
vať ta kmer každý muž a o o kt ávu vyššie žena. SYSTEMA T E
LEI O N teda zahŕ1i a l a fyzio logicky najdosialinutel'nejšie tóny. 
Z nich najnižší, veľké A, sa nazýval PROSLAMBA NÓME
NOS. Aj z iného h ľadiska sa zdá. že bolo logické, ak tóny boli 
pome nované A, B, C, D ... S týmto skromným rozsahom vysta
či li až do 9.- 10. storočia. Skromnosť prostriedkov, pravda. nut 
ne nezname ná, že aj výsledok bude malý, veď svet bol stvorený 
z niekoľkých základných čast íc a živé bytosti zo zopár b iogén
nych prvkov - a výsledok je ohromujúci. Bežné sú aj me lód ie 
s ambitom kvinty a melódie s ambitom ôsmich tónov sú už dosť 
komplikované. An tický organhydraulos na vyobrazení Hc ra 
z A lexandrie z l . storočia má osem píšťa l a osem kláves. T iež 
nic vcl'a. No " Hydra" - a ko je napísané na nástroj i nájdcnom 
v Aquincum pri Budapešti z ro ku 228 p. n. l. mal už 52 píšťa l 

(39 krytých a 13 otvorených) , kto ré boli rozde le né do štyroch 

D E B 

c F G H c 

Schéma krátkej oktávy cle 

registrov ... Hydra(ulos)" z Aquincummal 13 drevených kláve
sov pokrytých mosadzou. Z roku 757 n. l. je známy o rgan-po r
tatív, kto rý Konštantín V. Copronymus posla l krá ľovi fra nskej 
ríše Pipinovi Krátkemu . Aj tento o rgan, a ko aj všetky portatí
vy (malé organčeky , ktoré sa pri hre buď držali na ko lenách, 
alebo na rame ne a jednou rukou sa hralo a d ruhou sa obsluho
vali mechy) posunul hranicu najvyššieho tónu v gréckom SYS
TEMA TELEION - najvyššie ho z vysokých NETÉ- a 1 dosť 
vysoko, lebo píšťa ly boli krátke a väčšinou to boli nástroje 
v dvojsto povej po lohe (čiže naj hlbším tónom c na klávese by 
bolo c2). Klavicythe rium v t ra ktáte Sebastia na Virdunga z roku 
15 11 má rozsah A-h2• 

V IO. až 16. storočí bola spodná hranica v hud be používa
ných tónov posunutá o celý tón nižšie. Najhlbším tónom sa sta
lo y- Gamma (v Anglicku Gammut, vo Francúzsku Gamme, 
odkiaľ pochádza aj dnešný názov - stupnica). Nevieme, aký 
rozsah mal Alšaquir, ktorý je o písaný v traktáte spred roku 
1321, ani ten nástroj, kto rý postavil v roku 1360 Jeha n Perrot, 
ani Eschaquir ďAngleterrc , kto rý spomína vo svojej poéme La 

Prise ďA iexandric G uilla ume de Macha ul. Vo vitráži v kostole 
v Dornbachu ( Rakúsko) z roku 146 1 je klavicytherium, kto ré 

zrekonštruované Petrom Bavingtonom (Londýn) má rozsah 
G A H C-a2 (výška nástroja je 106 cm). Na vyrezávanom kríd
lovom o ltári v kosto le v Kefemarkte (Rakúsko) z roku 1397 je 
ďalš ie klavicythc rium, ktoré po rekonštrukcii má rozsah 
g a b h c-f2 (nástroj je vysoký 61 cm). Vo vitráži v kapl nke 
Eustacha Bcauchampsa z roku 1450 vo Warwicku (Anglicko) 
je vyobrazený klavichord , ktorý po realizácii Petrom Bavingto
nom má rozsah G- g2, 37 kláves a znie. v štvorsto povej polohe. 
V trak,tátc He nryho Arnaulta de Z wo llc z roku 1440 je záhadný 
nástro j, kto rý väčš i na chápe ako klavicytherium - má rozsah 
H-a2, a le nástroj j e veľm i krátky ( d fžka korpusu nedosahuje ani 
dvojnásobok š írky k laviatúry), ta kže urči te mal znieť v štvor
stopovej polohe. Najstarší zachovaný strunový k lávesový 
nástroj je klavicytherium z roku 1450, ktoré maľoval fra 
G iovanni da Fiesole ( fra Angelico) ( 1387- 1455) a má rozsa h 
c-f2. Ta liansky pozitív z roku 1500 má rozsah G A B H C--<:\ 
no hfbku Gamma ani te n nedosahuje, lebo tiež znie v štvorsto
povej po lohe, ako takmer všetky klávesové nástroje do konca 
XV. s toročia . Diapazón k lávesových nástrojov znovu klesol 
o jede n tón nižšie - o rgan v Štítniku má rozsah klaviatúry 
F - a2• Od tohto ambitu sa začína rozširovanie rozsahu kláveso
vých nástrojov smerom nadol v kvartových a kvintových sko
koch vždy pod ľa jednakej sché my. 

Pod najspodnejší kláves F pridali kláves E , . stisnutím k to re j 
sa však neozvalo E a le C, čiže malé csa transpozíciou prenieslo 
o oktávu nižšie, o kvart u pod naj hlbší tón. Neskôr sa Fis a Gis 
ladilo ako Da E, takže vznikol rad C D E F GA B H c. Takéto 
uspo riadanie sa nazývalo " krátka oktáva'·. Najstarším zacho
va ným nástrojom s k rátkou oktávou (označuje sa skratkou 
E/C) je už spomínané klavicytherium z roku 1450, najstarší za
chovaný stru nový klávesový nástroj vôbec. Te nto systém sa po
užíva l aj na čembalách (druhé najstaršie zachované čembalo od 
Hieronyma da Bologna , 1521 - E/C- dJ), veľmi dlho na virgi
na loch (jeden z najstarš ích známych virginalov od Francesca 
da Portalupis z Verony, 1523- E/C- f3) , na klavichordoch od 
Domenica da Pesa ro z roku 1543 - E/C- eJ) a aj na organoch 
(najstarší o rgan na svete vo Valé re , Sion, Švajčiarsko z roku 
1434 (prcstava ný v roku 17 18)- E/C- c3• Bol to úspo rný sys
té m. Na o rganoch sa naprík lad ušetrilo mnoho drahého cínu 
zo štyroch h lbokých píšťal. A k myslíme na 8' alebo 16' princi
pál, veru sa ušetri lo cínu aj na dajaký vysoký register! Voľake
dy sa šetr ilo aj s miesto m . Také 16'Cis a Di s sú veru dosť objem
né p íšťa ly . A,32', pr incipál ani nespomeniem . Aj čembal á boli 
užš_ic - ta lianske čemba lo s krátkou oktávou je široké 75 cm, 
zaHaľ čo čembalo s úplne rozvinutou klaviatúrou je široké 
99 cm , továrenské čemba lo dokonca 11 2 cm. No krátka oktáva 
sa používala aj vtedy, ak sa nešctrilo vôbec. Esa ias Compe nius 
nap ríklad postavil v roku 16 12 organ, k torý je teraz na zám
ku Frcderiksborg pri Hi llc rd (Dánsko). Drevené prospcktové 
píšťa ly majú lábiá ozdobené bohatým striebo rným kovan ím, 
tiahla registrov sú zakončené nádhernými levími h lavami tak
tiež zo striebra , namiesto bežných akantov na píšťalách sed í 
šesť vyrezávaných postáv , po bokoch organu sú dve ďalšie veľ
ké postavy so štítmi, renesančná rímsa je bohato zdobená zu
borezom, vlysmi a beschagwerkom a nad ňou j'e množstvo vy
rezávaných ncskororenesančných a rano barokových prvkov, 
závitnicových volút striedajúcich sa s vázami. Compenius ne
šetril a ni materiálom - všade je použi té ušľach t i lé alebo exo tic
ké d revo. A rozsah? Krátka oktáva a j v ma nuáli aj v pedáli 
(manuá l E/C - c\ pedál E/C- d 1). Vi rgina l Annibale Rossiho 
z Milána z roku 1577 je pravdepodobne najdrahší hudobný ná
str~j na sve te - je ozdobený 1928 drahokamami ako je tyrkys, 
lap1slazu li, topas, maragd , granát, jaspis ... A rozsah? Krátka 
oktáva E/C - P. 
Keď sa však v hudbe zažiadalo hlboké Cis, Dis, Fis a Gis, 

vel'kú oktávu chromaticky doplni li, a tak nastalo "petit ravale
me nt", a ko to nazývaj ú Francúzi. Najstarší príklad plnej chro
matickej veľkej oktávy je virginal od Johan nesa G rauwellsa 
z roku 1580. (Nech mi prepáči čit ateľ, ak v novšej alebo úplnej 
litera túre našie l čosi viac.) Na veľkom Ca chromaticke j veľkej 
oktáve sa rozširovanie o rganovej klaviatúry smerom nadol za
stavilo. Organ poskytoval hlbšie tóny ako veľké C pomocou 16' 
a 32' regist rov. Preto rozširovanie klaviatúry pod veľké C nebo
lo na o rgane úče lné. 

Ostatné klávesové nástroje ale takú možnosť ako o rgan ne
mali a hudba si žiadala stále hlbšie a hlbšie tóny. Už v roku 1600 
na jednom virgina li T aliani p ridali pod najspodnejšiu klávesu 
C klávesu H 1, kto rá mohla znamenať a j H l' aj G 1• Z nova sa 
rozsah rozšíril smerom nadol o kvartu pomocou transpozície 
veľkého G. Smerom nahor bol vývoj pomalší - virginaly už od 
roku 1523 mali najvyšší tón f\ niektoré spinety dokonca gJ 
a klavichordy aJ, čo je u týchto nástrojov koniec vývoja sme
rom nahor (ak pravda zabudne me na továrenské quasi inštru
me nty). H lboké tóny sa žiadali viac a viac. Ak sa H

1 
naladilo 

na G " Cis a Dis na A a H , znova dostávame krátku oktávu 
(krátku kontra oktávu) H / G 1• Talianov to ale dlho neuspoko
j ila a začali stavať veľmi komplikovanú "lomenú oktávu": H

1 
bolo naladc né na G 1, klávesy Cis a Dis boli dvoj ité, prednými 
časťami sa da lo hrať Cis a Dis a zadnými časťami A 1 a H 1• Takto 
bol vystavaný rad G 1 A 1 H 1 C. Najstarším prík ladom take jto 
"lome nej oktávy", ktorá si vyžadovala u interpreta mimoriad
nu šikovnosť ľavej ruky, je čembalo od Alexandra Transutina , 
1531. Odtiaľ bol už le n krôčik k vybudovaniu úplné ho chroma
tického radu od G 1• (Krídlové spinety od Gottfrieda Silber
manna z roku 1723 - G 1 - f\ Johannesa Relfe ho z roku 1730 
a Tho masa Hitch~.:ocka- 0

1
-gJ.) 

A znova sa ku Gamma pretransponovanému o oktávu nižšie 
p ridal jeden celý tón - F 1 (obyčaj ne bez Fis1). Prvým , kto vybu
doval celý chromatický rozsah od F

1 
po f

3 
bol Ne mec Johann 

Adolf Hass v rok u 17 10. Prvým Francúzom bol Pierre Donze
lague z Lyonu v roku 171 1. Slávne čembalá flámskej rodiny 
R ucke rs boli v Pa ríži rozširované na tento rozsah. Francúzi to 
nazývali "grand ravaleme nt". 

Na samom sklonku čembalovcj é ry v roku 1766 Angl ičania 

Burkhard Shudi a John Broadwood odvážne posunuli spodnú 
hranicu o kvartu nižšie na C1, hoci v čembalovej lite ratúre taký 
tón nenájdeme . To to kontra C bolo na čembale už na samej 
hra nici estetična a bolo skôr predzvesťou - ani v k lavírnej lite
ratúre až do Sona ty ftlr Hammerklavier sa nenájde. Beethoven 
dlho ne mal nástroj s takým rozsahom. Hoci rád používal úplne 
krajné polohy klavíra, ba aj tvrdošij ne p ísal ges3 alebo fisJ, hoci 
sa nedalo hrať (pravda, mohol mať a určite poznal klavíry od 
Nanety Streicher, s ktorou bol vo veľmi priateľskom styku 
a ktorá stavala ná st roje s rozsahom F 1 -al, ba aj F 1 - c4• V roku 
1803 mal Beethoven klavír od Sebastiana É rarda (F1 - f3) , 
v roku 1817 dostal do daru grand piano od J ohna Broadwooda 
(C1- c4). To znamená, že z 32 Beethovenových sonát pre klavír 
29 sonát má spodn ú hranicu F1 a iba v posledných sonátach 
opus 106, 110 a I li sa objavuje kontra C. Pritom v kolosálnej 
sonáte B dur o pus 106 fú r Hammerklavier sa toto kontra C ob
javuje až na vrcho le fúgy, podobne aj v sonáte opus 110 
a v poslednej sonáte tento tón zaznieva iba raz- v záverečnom 

ako rde v prvej časti. Z toho vidno, že spodná časť kontra oktá
vy ne mala bežné použitie. Je totiž už na samej hranici fyzioló
gie apercepcie a estetična aj na k lavíri. 

Definitívne klesnutie klavírneho d iapazónu zažil F. C ho pin, 
keď v roku 1840 Pierre Érard postavil klavír s rozsahom A2 - a4• 

Toto subkontra A je o dve oktávy h lbšie ako starogrécke PRO
SLAMBANÓMENOS a je odvtedy spo<jnou hranicou; a4 je 
o tri oktávy vyššie ako starogrécke NÉT É. Našli sa síce aj takí, 
ktorí spodný rozsah umelo predfžili na F2, ba aj na C 2, ale také
to klávesy museli buď farebne odlíšiť, alebo ich zakrývať zá
klopkou , aby klavirista ne mal chaos v skokoch a v o rie ntácii 
na k lavír i. Inak by asi vzdychali : "Prečo má ten klavír tak veľa 
klávesov?" C

2 
nikdy nezovšeobecnelo, zrejme sa neuja lo. J e to 

extravagancia za hran icou rozl išovateľnosti. Skutočnou hrani
cou teda zostáva dvakrát pretransponované starogrécke A. 

A čo diskant? Rozsah čem bál, spinetov a virginalov sa ustálil 
na f\ klavichordov na a3. Prvé klavíry Bartolomea Christofori
ho a Gottfrieda Silbermanna z rokov 1720 a 1773 mali najvyšší 
tón tiež f3. Až v roku 1796 sa pokročilo o jeden tón nahor na 
g3 a v roku 1803 bratia Sebastian a Jean Baptiste Érardovci od
vážne posunuli rozsah o kvartu vyššie na c~, Louis Dulcken 
v roku 18 10 o kvartu vyššie na f\ Carl Ste in 1829 na g4

- tak 
isto opatrne ako pri zvyšovaní z f3 na g3 a aJ - 1840 Pierre É rard 
na a4 a až Ferencz Liszt sa doži l dnešného úplného rozsahu, keď 
v roku 1880 dostal klavír od Carla Bechstcina s klaviatúrou od 
subkontra A po c~. 

c D E F 

Schéma krátkej kontra oktávy H.JG1 

Rozsah F
1

- f~ si vyžaduje veľkolepý G rand Septour J . N . 
Hummela, ktorý vyznieva a ko komorný klavírny koncert. Sám 
Hummel používal od roku 1825 do 1833 paten tný klavír od 
J . Baptistu Streichera s úderom kladiviek zhora. Bolo to d lhé 
krídlo so širokým rozsahom C 1 - g4. 

So zväčšovaním rozsahu súviselo zosilňovanie korpusu klaví
ra. Väčší rozsah znamenal tiež väčší ťah strún, širšiu rezonan
čnú dosku, širš í korpus. A tak keď hral mladý Liszt v Bratisla
ve, hral na k rehkom cclodrcvenom klavíri a na sklonku svojho 
života mal plnopancicrový moderný k lavír s takým rozsahom, 
aký je bežný dodnes. Tento rozsah sa za posledných l JO rokov 
už nezmenil. J e to posledné slovo vývoja? Fyzio lógia rozlišova
teľnost i má určite objektívne merateľné hranice a zdá sa , že 
sme ich už dosiahli. A lebo predsa? Ak H am merklavier Mozar
ta či Beethovena. je čosi úplne iné ako dnešný Steinway, tak aj 
ďalšie rozšírenie rozsah u k lavíra by zname nalo jeho preme nu, 
novú kvalitu , nový estetický ideál. Takže asi zostaneme pri re
alite. Sýťme sa zvukovými lahôdkami počnúc od PROSLA M
BA NÓMENOS hoci prctransponovanom o dve oktávy hlbšie 
až po NÉT É, tiež zvýšeným o tri oktávy vyššie . 

A čo tie tri zvyšné tóny (b~, h~. c5)? Tie sa aj tak používajú 
nanajvýš na zdvoje nie v oktávach. 

c D E F 

Schéma lomenej oktávy 
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V ŠPANIELSKU 
Jednou z najrcnomov;mcjších interpretač

ných súfalí zborového spevu v medzinárod
nom meradle je Hudobný festival v španiel
skom Cantonigrós , ktorá sa v júli tohto 
roku- za účasti Mládežníckeho zboru ECHO 
pri MKS v Bratislave s dirigentom ONDRE
JOM ŠARAYOM - uskutočnila už po jcdc
nástykrát. 

Fe~tival l nternadonal de Músiea de C anto
nigrós si v prvej dekúde svojej existe ncie vy
budoval ce lowetový ohla~ a uznanie a v ~ú
časnosti pa trí už k najpre~tížnej ším súiažia m 
~vojho druhu . Spolupr;íca a angažo vanosi 
n iekoľkých kata l ;ín~ kych a ~pa nie lskych 
~ponzorujúcich ~poločno~tí i jednotlivcov 
a entuziazmus mnohých ľudí umožňuje usku
t očni i významný ľestival i v takej malej dedi
ne. akou je C antonigrôs. Slliaže a koncert y 
prebie haj ú za dedinou na lúke. kde pre tento 
úče l postavili ve ľký stan ~ provizórnym pó
dio m . Pric~torovú konštrukcia je s íce na úkor 
a kustiky. akú si vyžaduje zborový spev. ide 
však ruka v ruke~ osobitou atmosfé rou fc~ti

valu . Pod veľký š iator ~a vmc~t í do dvoch tisíc 
ľudí (poroty a návštevníkov) a treba podo t
knúi . že hľadisko holo denne od rána do veče
ra preplnené . Pre zúuje mcov. kto rým sa ne
uš lo ani miesto na státie. zne la ozvučcná hud
ba z nie koľkých re produktorov rozlo žených 
na lúke v blízkosti stanu . 

Súiaž prebiehala v piat ich kategóriách: 
mic~ané zbory. ženské zbory. de tské zbo ry. 
interpretácia ľudovej hud by a súiaž t aneč

ných súborov. Slliažiacich hodno tila porota 
odborníkov z ce lej Eur6py. 

Mládežnícky zbor Echo súfažil ako jeden 
z má la zúčastnených až v troch kategóriách. 
Pre ka tegóriu miešaných zborov povinne na
študoval časí Eia Mmer z Dvoŕá kovho S tabat 
Mmer, O vos Om11es - mo tcto od kata lá nske
ho ~kl adatcfa Pa11 Casa/sa a ~účasnú sloven
skú hudbu re prezentovalo Echo sk ladbou 
l11storum a11imae od f~11dovíta Rajtera. Pre
svedči vým . vrúcnym predne~om , čis to u into
náciou , výraznou art ikuláciou a frázovaním si 
Echo v te jto kategórii vybojo va lo druhú cc-

nu . Z nenie a interpretácia Rajterovej sklad
by získal i mimoriadny záujem a obdiv zo stra
ny poroty i obecens tva . 

V kategó rii ženských zbo rov povinnými 
skladbami boli Dvoŕákov Pwen z Morav
ských d voj zpévo v a rytmicky a i ntonačne ná
ročné Preludio Petra Ebena. Zo slovenskej 
hudby dievčatá Echa pred niesli úpravu pies
ne Ked".w Slovák od Euge11a Suchmía. Všetky 
skladby boli aj v porovnaní s ostatnými súťa

žiacimi zbo rmi zaspievané skutočne vynika
júco , porota však dievčatám udelila opäť d ru
hé miesto . V ďalšej katcgófii reprezentovalo 
Echo slovenskú ľudovú hudbu skladbami Po
čúvajte muzikanti od Alfréda Z ema11ovskélro 
a Styri slovenské ľudové piesne od Bélu Bartó
ka. Medzi dvadsiatimi dvoma zbormi, kto ré 
súiažili v kategórii ľudovej hudby, boli súbo
ry. ktoré sa špecializujú na interpretáciu toh
to hudobného žánru , ich prednes dopfňali 
i ľudové kostýmy a pohybové a choreografic
ké prvky. Aute ntickým ľudovým súborom 
Echo prirodzene nc konk urova lo . Veľm i pe k
ne však obstá l detský spevácky zbor Úsmev 
z Prievidze (s dirigentkou Anežkou Balušin
skou ), ktorému v te jto kategórii udelila poro
ta tre tiu cenu, takisto v kategórii de tských 
zbo rov získal Úsmev .. bronzovú" . 

Každý večer sa šiator stal dejiskom ko n
certných pre hli ado k, kde postupne vystúpilo 
všetkých štyridsaťštyri zúčastnených súborov. 
Jedno tlivé zbory si vymieňali skúsenosti. vzá
jomne ~ i fa ndili a spoločne sa deli li o radosti 
z v íťaz~ticv. 

Po ukončení súťaže v 'c antonigr6s dňa 19. 
júla auto bus s M ládežníckym zborom Echo 
odcestoval do Navarclcs (asi 50 km od Barce
lony vo vnútrozemí) . kde spevákov prijali po
hostinné rod iny. Denne o krem vlastived ných 
výletov absolvoval zbor večerné a nočné kon
certy v Navarclcs a oko lí (Mo ntscrrat. Man
resa) . Kronika Echa zaznamenala na španic l
~kom zájazde celkom jedenásť vystúpení. 
Všetky sa tešili početnému obecenstvu a veľ
kému úspechu. 

(atr) 

20. október 
SND Bratislava - Hé ro ld: Márna opatrnosť 

( 19.(Kl) 
ŠD Košice - Smer - G . Ph. Tcle mann: Pimpi

none ( 19.00) 
NS Bratislava - R. Wright : Grandhotel ( 19.(Kl) 
ŠD Ba nská Bystrica - Dáma s kamé liami 

(llU Kl) 
21. október 
SND Bratislava - G . Do nizctti : Do n Pasquale 

(19.<Kl) • 
NS Bratislava - E . Ká lmá n: Čardášová prin

cezná (1 5. (Kl) 
ŠF Košice - W . A . Mozart , Ch. Pollack , J . 

Brahms'; SF. J . Biglcr , pozauna (Svaj č.); 
dir. C h. Poll ack ( 19.<Kl) 

SKO Žilina - Myslivečck , Cimarosa . Me n
de lssohn ; ŠKO . dir. T . Koutník ; J . Figura , 
flauta ; V . Sýko ra , flauta ( 19.(Kl) 

Trnava, Zrkadlová sieň Trnavského divad-
la - Nové slov. kvinte to (19.(Kl) 

22. október 
SND Bratislava - G . Bizct : Carmen (19.(Kl) 
ŠD Košice - Maškaráda - T rojrohý klobúk 

( 19.00) . 
Poprad - MKS - Bach, Vi va ldi . Corelli . Mo

zart ; A . a O. Hólbling. V. Rusó 
23. október • 
SND Bratislava - V. Patejdl : Sne hulienka 

a sedem p reteká rov ( II .(Kl) 
NS Bratislava - E. Kálm tí n: Čardášová prin

cezná ( 15.00) 
ŠD Košice - G. Puccini : Madame Butterfly 

( lH. OO) 
Piešťany Kongresová hala - Večer ope ret

ných melódií. KO Bratislava 
24. október 
SF_Bra,lislaya .- Wie n modern , Z Peskó; B . 

~fi-1'93] 
A. Zimme rme nn ( 19.30) 

So Košice - M. Kofínck: Ako išlo vajce . . . 
( 14.30) 

Trenčín , Galéria M. Bazovského - Večer 
operetných á rií - l. O žvát , S . Sklovská, 
E. Horná, D. Buranovský 

Hudobná sieň Bratislavského hradu - Hudba 
na hrade ; J . Haydn , l. Zeljenka, A . Dvo
ŕák , Trávničkovo kvarte to, M . Lapšanský 
( 17.00) 

25. október 
SND Bratislava - A, Dvofá k: Rusalka ( 19.00) 
NS Bratislava - R. Wright : Grandhotel ( 19.00) 
So Košice - A . Vladigcrov: Vlk a sedem koz-

li a tok ( 10.00) 

26. október • 
SND Bratislava - G . Verdi : Ote llo ( 19.00) 
ŠD Košice- A . Dvorák: Rusalka ( 19 .00) 
Lučenec, MKS - Marián Lapšanský, k lavírny 

recitál 
27. október 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Labutie 

jazero (19.00 
NS Bratislava - R. Wright : Grandhotel 

( 19.(Kl) 
SD Košice - M. Koffnek: Ako išlo vajce ... 

( 10.00, ll. OO) . 
SO B. Bystrica - Ko ncert z tvorby stredoslo v. 

skl. ( 18.00) 
28. október 
SND Bratislava - G. Ve rdi : Nabucco ( 19.00) 
ŠD Košice, Smer - G . Pf\ . Telemann : Pimpi-

nonc ( l 0.00) 
ŠF Košice - T. Bo wc rs, E. Elga r, M . Arnold ; 

Mládež. orch. Miško lc (Maď.), d ir. R . O. 
Čr u ze 

29. október 
SND Bratislava - Slávnostný koncert (1 9.00) 
NS Bratislava - Festival Bratis lava v po hybe, 

2. - Studio DM , Divc rrcc mo ntct (20 .00) 
30. október 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká do k

torská rozprávka ( 11 .00) 
ŠD Košice - Cyrano z predmesti a (14.30, 

19.00) 
NS Bratislava - L. T olcsvay: Evanje lium 

o Márii ( 19.00) 
3 1. október 
SND Bratislava - Musorgski j: Obrázky z vý

stavy ( 19 .00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium 

o Márii ( 19 .00) 
21.- 24. október - Stará Lesná (V. Tatry) 

- Sympózium Hudobná kultúra Spiša 
usp. SMA pri SH Ú a Ústav Hud. vedy 
SAV 

"Je to obrovský projekt, až mám z toho strach ... " 
hovorí autor hudby muzikálu Umrieť pre krásu Matúš J"akabčic 

Big Band bratislavského konzervatória svo
ju alma mater zviditel'nil (č i skôr spočutel'nil) 
už dávno. Na pôde liahne múz a Domu odbo
rov sa však v súčasnosti pripravuje projekt, 
v ktorom by sa malo konzervatórium prezen
tovať v ovel'a širšom zábere - vel'kolepo konci
povaný muzikál Umriet' 1>re krásu na mot ívy 
Prevostovej Manon Lescaut. V tomto projekte 
zohráva významnú ú lohu jazz. Konkrétne -
hudba Matúša Jakabčica . A tak, napriek to
mu, že strašne nerád opisujem rozhovory 
z kazety, tentoraz som neodolal. Veď jazzový 
muzikál - to už je dôvod! 

- Na spoluprácu ma nahovoril o tec cele j 
myšlie nky, vedúci hereckého oddelenia na 
ko nzervatóriu , Iva n Matul ík , kto rý je produ
centom pro jektu a spolu s Ma rtou Gogálovou 
muzikál režíruje. Autoro m scény je M iki Fe 
rienčík . Text zo známe ho a skvelého českého 
pre kladu Vítézslava· Nczva la prebásni l M iro
slav Procházka. Hraj ú a spievajú herci brat i
slavského ko nzervató ri a. T a ncuj ú tiež ko n
ze rvato risti , doplne ní piatimi tanečnými pár
mi , kto ré si priviedla cho reogra fka Šárka 
Strapáko vá. Ešte treba spomenúť dramatur
gičku Ja nu Melichá rkovú. A, samozrejme , 
Big Band bratislavské ho konzervató ria, kto
rý bude na scéne . 

e A, samozrejme, a utora hudby Matúša 
Jakabčica. 

- Hudby je tam ve ľa. Styridsať čísel , i keď 
niekto ré sa o pa kuj ú. Ide o spievané piesne, 
hudbu k tanečným scénam a predely. Do ko py 
skoro hodina a pol muziky. 
Dosť som sa potrápil p ráve s piesňami. 

Texty totiž nebo li klasické , pravidelne vysta-

vané, takže som muse l zúročiť všetky moje 
skúsenosti . V hudbe k ta nečným čís lam som 
zasa dal veľa priesto ru sólisto m , nech si 
ch lapci zahrajú . 

e Kam by si hudbu zaradil štýlovo? 
- Je to veľmi rôznorodé . Od dixie landu, 

swi ngu , kabarctnc j hudby a tanga cez lat in , 
fusio n a funky až po rap . 

e Hudba a spev pôjdu naživo. Neviem si 
predstaviť, ako sa dá takýto kolos zvlád
nuť zvukovo. A keď k tomu prirátame tanečné 
čísla ... 

- Naozaj , je to obrovský proje kt , až mám 
z toho strach . Big Band bude po celý čas na 
pódiu , normálne ozvučený . Mimochodom , 
uvažuje sa o tom , že muzikanti budú zapojení 
do de ja. Herci budú mať maličké mikro po rty. 
Čo sa týka o rganizácie - skúšky sú , samozrej 
me, de le né. S Big Bandom ro bíme dvaja, 
s pá no m Trnečkom - v alternácii s ním bude
mc dirigovať aj predstavenia. Dosť práce po 
speváckej strá nke je s hercami, s nimi zasa na 
ko nzervató riu cviči a Ľuboš Zeman a Bohu
mil Trnečka . 

e Keď sme sa dohodli na stretnutí v Opu
se, myslel som si, že tam nahrávaš hudbu, kto
rá pôjde z playbacku .. . 

- Nahrávali sme tam tri pesničky z muziká
lu , to je pravtla . T ie sú však určené na propa
gačné účely - do rozhlasu. 

e Spomínal si sóla. Môžd spomenút' i só
listov? 

- Rád by som pochválil trúbkarov Ľuboša 
Priehradníka a Martina Ďurindu , saxofonistu 
Paľa Ručeka, bube níka Marcela Bun taja , ba
sistov Ďura Kalasza a Martina Gašpara, 

tro mbonistu E mila Capku, klaviristu ·Šaňa 
Danyiho. 

e Keď si to tak v hlave rátam, vychádza
jú mi astronomické sumy, potrebné na reali
záciu . 

- J ednou z úlo h Ivana Matulíka je i zháňa
nic sponzorov. Zatiaľ sa môžeme poďakovať 
rade fondu Pro Slovakia , inžinie rovi architek
tovi Jifímu Mezfickému, firme Sonn Systems 
Limi ted , ktorá zapožičal a mikroporty, Opu
su , ktorý nám poskyto l štúdiá a fi lmovej spo
ločnosti G emini. 

e Naplsať poldruha hodiny hudby asi nie 
je jednoduché ... 

- Navyše. termín bol k rátky. Tri mesiace 
som robil dvanásť až šestnásť hodín denne. 
Ale snažil som sa robiť poctivo . 

e Ešte taká nemuzikálová otázka- čo plá
nuješ po - dúfajme, že úspešnej - pre~iére? 

- To, že som bo l teraz tri mesiace skla
da teľ , neznamená , že som prestal a lebo že 
prestane m h rať jazz. A aby som to ľuďom pri
pome nul , chystám vydanie C D p latne - ko n
cert u s G abo m Jo nášo m. D úfajme, že nové 
vedenie Opusu čo najskôr zlikviduje najväč
šiu krízu a vyjdcniu platne už nebude nič brá
niť . 

e Last , but not least: kedy sa budeme 
môcl' príst' pozrieť? 

- Premiéry sú 25 . a 27. o któbra , prvé 
reprízy 10.-11. a 29.- 30. novembra , vždy 
o 19.00 h vo veľkej sá le Ist ropolisu (Dom od
borov) . 

Pripravi~ MARIAN JASLOVSKÝ 

Základná umelecká škola Jána ' 
Cikkera v Banskej Bystrici prij
me učiteľa do oddelenia dychových 
nástrojov. Informácie na tel. č. 
088/548 87. 
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