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"' POL CAS 
Prišlo dlhoočakávané leto a s nim čas 

prázdnin, relatfvneho pokoj a a oddy
chu. Prof esi onálne koncertné a divadel
né súbory uzatvorili svoj e nonnatlvne 
sezóny, n o mnohé neukončtlt svoju čin
nosť, pokračujú vo svoj ej umeleckej 
misii doma, alebo na zahraničných 
tumé. Kultúra a umenie sa presťahova
li v tom to letnom čase do kultúrnych a 
umelecký ch zátišl, kúpel'ov a v počet
ných slovenských mestách a mestečkách 
ponúkajú domácim a zahraničným 
návštevnfkom možnosť kultúrno-u m e
leckého vyžitia sa. 

Tohtoročná letná k ultúma ponuka -
možno až inflačná vzhl'adom na p omí
ka ntí k vantitu - ktorú v stručnom pre
hl'ade zachytávame na poslednej strane 
tohto dvojčfsla, prezentuj e dosial; ak sa 
dobre pamätá m, azda najrozvinu tejšie 
koncer tno-dtvadelné aktiv ity. Z hl'adis
ka tejto k vantity je to jav naozaj Impo
zantný. Dúfajme však, že naši uspor ia
datelia túto p onuku p o organizačno
propagačnej stránke aj adek vátne 
zvládnu, aby uynaložené prostriedk.y 
nevyšli naz mar. Rovna ko dúfame, že 
dramatut-gie agentúr a iných por iadate
l'ov umeleck o-kultún1ych aktivit, budú. 
tieto p oduja tia náležite sledovať a 
vyhodnocovať. Pri zbežnom pohl'ade na 
prog ramy kultúmych p odujati, pravda, 
česť výnimkám, ukazujú sa tu aj obo
hrané "šnúry". Leto by nemalo byť prfle
žltosťou. pre " kšeft ': a le rovnocem1á prf
ležitosť na tvorivú sebat·ealtzáciu, ako v 
normálnej sezóne. Letné akcie neslobod
no podceňovať, pretože pt·áve tam m ôže 
dôjsť k stretnu tiu s náhodný m divá
korn, či poslucháčom, pre ktot·ého toto 
možn o aj prvé stretnu tie môže byť roz
hodujúce pre jeho d'alšf záujem či nezá
uj em o hodnotné umenie. 

Ak som si p re tento stfpček vypožičal 
športový termín polčas, chcem iba tým 
naznačiť zm enu p ozlcif. Od druhého 
polroku očakávame totiž strašne vel'a, s 
nádejou o našu existenciu upierame 
p ohl'ad do jesenného obdobia, kedy 
predčasné pat·lamentné vol'by budú jed
nou z najdôležitejšich etáp boja o demo
kraciu, o plumlttu myslenia, prejavu, 
vyjadt·ovmlia sa k veciam spoločným. 
Priprava privatizácie PNS neveštf zatiaľ 
vel'a dobrého či perspektfvneho pre tlač 
a najmä tlač kulttímu, umeleck ú, teda 
ako sme my, na k torej sa v novinový ch 
stánkoch nedá zarobiť. Zánik d'alšfch 
časopisov je na obzor e. Rovnako tiež 
spôsob a f onna f i na ncovania kultúr
ny ch časopisov pre budúci rok je stále 
rJ.ejasná. Do skončenia volieb sí z rejme 
nik netrúfa odhadnúť, aká koncep cia 
zvfťazf. Tvrdenia, že rok "N" je, alebo 
bol p re nás najhoršl, sa p omaly už 
stáva zvykom ako str i edanie dňa a 
noci. Už to nie je stra§ i ak, je to skôr rea
lita. 

V uply nulom p olroku sa, myslfm, v 
našej hudobnej oblasti odohralo vskut
ku nemálo pozoruhodný ch a p ozitlv
nych udalosti. Veľa aktivit zaznamená
vame nielen v Bratislave, ale aj mirno 
nášho kultúrno-umeleck ého centra: v 
itline, Košiciach, mimor iadne úspešná 
prvá medz iná rodná spevácka súťaž M. 
Sch neidra-Tmavského v Trnave atd~ 
Zahraničné úspechy našich špičkových 
sólistov a súborov v zahr·arllčf sú 
nespom e aktiva vplyvne pôsobiace na 
medzinárodné p ostavenie našej hudob
nej kultúry. Zdá sa, že aj posledná 
kauza - ka uza SĽUK-u dá sa riešiť na 
odbornej úrovni. 

Prvý polčas toh to roku priniesol 
mnohé p ozitíva. To však neznamená, že 
j e to dôvod k sebauspok ojen iu. Konečné 
slovo o na§om osude vyslov/me v§etci 
pri volebných u mách. 

MARIAN j UR/K 

• 
Pol storočia izolácie od .úpadkovej" 

západnej kultúry zapríčinilo katastro
fá lne medzery v našich znalostiach o 
hudbe krajín, ktoré vyprodukovali celé ple
jády skladateľov a ich d ielach, patriacich 
do svetovej klenotnice hudby. Rozhlas 
(samozrejme, nie náš) te nto nedostatok 
informác ií mohol nahradiť iba čiastočne. 

Keď sa dnešný koncertný návštevník stret
ne s touto hudbou, často patriacou už 
medzi . klasiku", nestačí sa diviť. 

Medzery v poznaní súčasnej americkej 
hudby sa us iloval zmenši ť koncert Štátnej 
filharmónie na 3. koncerte Košic kej 
hudobnej jari, za spolupráce s d irigentom 
J o hnom C. Whitneyom a pianistom 
Brentom Runnelsom z USA. Dve sklada
teľské mená z programu bo li síce aj prie
mernému poslucháčovi známe, no ich 
uvádzané diela už menej: Bernstein: predo
hra Candide a Gershwinov klavírny kon
cert F dur. Oproti tomu Quiet City Aarona 
Coplanda a 2. symfónia Howarda Hansona 
op. 30 boli preň veľkou neznámou. 
Bcrnsteinova ouve rtúra - brilantná a efekt
ná, v tom najlepšom slova zmysle tvo rila 
vhodný vstup do večera, kým Gershw inov 

v c 
koncert posl.)'tol klaviristovi príležitosť 

odkryť nielen vonkajšok, ale i obsahové 
hodno ty diela, stojaceho - neprávom - v 
hlbokom tieni Rhapsody in blue. 
Interpretácia Cop landovej skladby pre 
anglický roh, trúbku a s láči ky mala zodpo
vedajúcu melancholickú atmosféru, hoci 
bo lo zjavné, že sóloví hráči mali so svojimi 
partami p lné ruky práce a chýbalo tu teda 
viac pokoja i uvoľneného muzicírovania. 
Hanson si svoju symfóniu po istil proti 
eventuálnym .vŕtakom" podtitulom 
• romantická" - no skladba je až príliš pod 
vplyvom hudobného štýlu - až natoľko, že 
z nej chvíľami kvapká med a poslucháč Lu 
a tam nevdojak vzdáva ho ld P. l. 
Čajkovskému . ie je to zle napísan~ 
hudba, ale v snahe o poslucháčsky úspech 
nemusel komponista skiznuť až do sféry 
hraničiacej s gýčom. Ako sa dalo očakávať, 
dielo dosiahlo u publika značný ohlas. 
Pokiaľ patril aplauz di rigentovi, ten si ho 
plne zaslúžil , zorientoval orchester na 
preňho viacme nej neznámej pôde a primäl 
ho k zvukove apartnej a zaangažovanej 
inte rpretácii. Koncert tak naplnil niele n 
informatívne, ale aj umelecké poslanie. 

Osobne nie som za zaraďovanie nepro
fesionálnych vystúpení do rámca závažné
ho festivalu, akým KHJ po svojich 39 roč
níkoch je, mal by to byť umelecký vrcho l 
sezóny. Pri koncerte o rchestra Musica 
iuvenalis však azda možno to lerovať 

výnimku, nakoľko to bolo podujatie z prí
ležitosti 30. výročia založenia telesa. Je to 
veľmi ambiciózny súbor (od začiatku ho 
vedie Arte m Po dháj'ecký), založený zo 
žiakov a absolventov hudobných škôl a 
vykonáva nesmierne záslužnú činnosť nie
len pri p ríprave budúcich praktických 
muzikantov, ale i vo výchove budúceho 
koncertného obece nstva a pri propagácii 
umeleckej hudby doma i v zah raničí. 

Program zo skladieb Bacha, Händla, 
Albino niho, Kowalského a Griega pripravi
li mladí veľmi svedomi tO, hoci n ie všade 
postačovali sily a hlavne skúsenosti k 
dokonalému zvládnutiu partov (Grieg: 
suita Z Holbergových či as). 

Veľkí• pozornosť na seba upriamilo 
p redvedenie Verdiho Rekviem s 
Ondrejom Lená rdom za d irigentským 
pultom. Spo lu so sólistami I. Boljkovac 
(Chorvátsko), I . Kir llovou, J. Lotricom 
(Slovinsko) a P. Mikulášom, ako i so 
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Spcvácl.)'m zbo rom mesta Bratislavy (zbor
majster Ladis lav Ho lásek) vydal orches
ter F zo seba maximum. Lenárd nezaprel 
svoj temperament a divadelné cítenie, 
zdô razn il d ramatické čny die la, naplno 
ťažil z jeho dynamických a rempových 
kontrastOv. ašiel pritOm zvukovú rovno
váhu všetkých zložiek. Zbor zne l výborne, 
sólistov nechcem známkovať, lebo všetci 
odviedli kus dobrej práce - ne bo lo tu sla
bín - ale predsa by som vavrín odovzdal P. 
Mikulášovi za jeho hlasovo podmanivý a 
precítený výkon . 

Do celkom iného sveta (a pochválme 
dramatu rgiu fest ivalu za to, že i ten tu bol 
zastúpený) nás pre niesol sí1bor Musica 
Bo he mica z Prahy. Dušou ensemblu je 
j aroslav Krček, skladateľ, dirige nt, čemba

lista, ba p ríležitostne i spevák. Zhromaždil 
okolo seba skutočne vynikajúcich inštru
mentalistov, schopných i re prezentatívne
ho sólového prejavu: flautista M. Šp elina, 
hobojistka G. Krčková, fagotista J. 
Koman a prijateľných vokalistov: A. 
Hlavenková - soprá n , L. Vrasp ír - teno r. 
Súbor stavia predovšetkým na e fektno m 
virtuóznom prejave (v allegrách volí zväč
ša závratné temp á), dbá o pestrosť progra
mu, jeho rýc hly spád (až natoľko, že hrá 
nekomple tné skladby napr. z Bac hovej 
suity h mol chýbali tri a z Tclemannovho 
koncerru p re oboe ďamore dve časti). 

Základné štýlové sme rovanie ansemblu 
n ic je jasné. Mode rné nástroje kombinuje s 
historickými a celkový p rejav je skôr 
sí1časný ako historizujúci, čo zasa s pochyb
ii uje používanie pseudohistorických kostý
mov. Naproti tomu nemožno krčkovcom 
uprieť živú, iskrivú muzikalitu, bezprost
rednosť, komunikatívnosť vo vystupovaní, 
čím dosahujú veľké poslucháčske echo. 
Napokon i ja sa musím priznať, že som z 
koncertu naprie k spomínaným výhradám 
odchádzal očarený. 

Hlavným magnetom ďalšieho koncertu 
ŠFK na KI!) sa stalo už z vlaňajška známe 
.zázračné dieťa", ll-ročná huslistka Julia 
Fischer z Nemecka, tentokrát v 
Bruchovom koncerte g mol. je skutočne 
na ne uvere nie, čo toto dievčatko vo svo
jom veku na nástroji dokáže. Môžete nasa
diť tie naj náročnejš ie krité riá a ona obstojí, 
či sa to už týka intonácie ( nejeden reno
movaný sólis ta by jej v tomto smere mohol 
závidiet), technickej bravúry, ale i celkové-

Snhnka: Archív HŽ 

ho poňatia. Fischer má v re pertoári celý 
rad veľkých koncertov s o rchestrom 
(napr. Mendelssoh na, Dvofáka a ďalši e) a 
údajne hrá výborne aj na klavíri. Naozaj 
ojedincl)' talent, aký sa rodí raz za desaťro
čie! 

Tento romanticky ladený večer dirigo
val J aroslav Op e la z Mníchova. Zostava 
skladieb (počul i sme okrem Brucha 
Mandelssohnovu predohru ku Krásnej 
Meluzíne a Schumannovu 2. symfóniu) 
nedávala dirigentovi možnosti ukázať veľa 
zo svojho kumštu. Nech mi schumannov
skí nadšenc i prepáčia, ale táto vyvetraná 
hudba dnes už sotva niekoho zaujme. 
Márne sa tu auto r us iloval vyjadriť vážne 
filozofické myšlie nky na spôsob 
Beethovena (aj s požičanou témou od 
neho), tú silu ani v invencii, a tobôž nie v 
kompozičnom sp racovaní, ne má. 
Schumann zrejme ne inšpiroval ani diri
genta, lebo sme sa dočkali iba korektného, 
vec né ho, avšak dosť jednotvárneho pred
vede nia. 

Slovenský ko morný orchester na 
čele s nezmarom Bohdanom Warchalom 
ne prišiel do Košíc vo svojej bývalej super
fo rme. Dvoma úvodnými skladbami 
(Galuppi, M. Haydn) sa prezentoval v štan
dardnej (pravda, vysokej) Íl rovni, sprievod 
Mozartovho klarinetového koncertu (za 
spoluúčinkovan ia dychárov ŠFK) sa nevy
ho l d robným diskrepanciám. Sólista 
výborne pripravený Július Klein sa usilo
val o komorné podanie koncertu, ako to 
logicky diktovalo aj obsadenie o rchestra. 
To sa mu plne podarilo, hoci sa tak súčas
ne ochudobnil o širšiu dynamickí• škálu. 

Dve serenády, Elgarova a Dvofákova 
vyvolali otázky o vhodnosti ich zaradenia 
na ko ncert SKO. Skladby patriace do typic
kého arzenálu romantickej hudby si vyža
dujú bohatý, farbistý, sýty zvuk s láčikové
ho orchestra. Najmä Dvofák, so svojimi 
častými divisi, vyznel predsa len príliš 
asketicky, i keď SKO hral obdivuhodne 
precízne, dynamicky vycibre ne a so svo
jím obvykl)•m elánom. Ten šťavnatý zvuk, 
aký mal zrejme aj skladateľ na mysli, tu 
predsa len chýbal. l tak bol koncert war
chalovcov nemalým obohate ním tohoroč
nej, nazdávam sa, veľmi úspešnej 39. 
Košickej hudobnej jari. 

ROMAN SKREPEK 

---· 
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Osobnosť klavírnej interpretácie 
Každý, kto sa podujme hodnotiť vývoj kla

vírnej interpretácie na Slovensku, ne môže v 
nijakom prípade opomenúť jedného z jeho 
najväčších reprezentantov- prof. AMU, jubi
lujúceho (24. 7.) päťdesiatnika - PETRA 
TOPERCZERA. Už takmer 25 rokov patrí k 
jej čelným predstavitel'om, s permanentne 
narastajúcim akčným rád iom aktivít a ume
leckých triumfov. 

Pôvodom z košickej hudobníckej rodiny 
získal skvelé základy u tamojšej vynikajúcej 
klaviristky a pedagogičky prof. M. 
llemcrkovej. Bol jedným z posledných 
poslucháčov prof. F. Maxiána na pražskej 
AM U, ašpirantúru dokončil pod vedením 
prof.). Pá len íčka. 

Toperczerovll vzostupnú umeleckú d ráhu 
lemuje rad cien a diplomov zo súťaží- i medzi
národných a korunuje víťazstvo na TIJI v 
Bratislave v r. 1972. Vďaka talentu, systema
tickej práci a najmä znamenitým výkonom 
na pódiu dosiahol tie najvyššie posty. Bol 
dlhoročným sólistom SF, na vynikajúcej 
úrovni naštudoval rad premiér opusov 
súčasnej slovenskej klavírnej tvorby a s 
úspechom ich propagoval aj v zahraničí. 
Niektoré klavírne kusy mu boli priamo 
venované (T. Salva: Variácie nazvané podl'a 
kryptogramu jubilantovho mena). Topcr
czcrova účasť na popredných domácich a 
zahraničných festivaloch patrí k tomu naj
lepšiemu, čo tieto akcie dokážu obecenstvu 
poskytnúť. 

V každej oblasti svojej koncertnej aktivity 
dosahuje umelec špičkové výsledky a to nie
len v slovenskom, bývalom česko-s loven
skom, ale i celoeurópsko m kontexte. 
Nečudo, že často reprezentoval slovenskú 
hudobn(• kultúru na najvyšších svetových 
fórach , či v rámci Dní kultúry, akcií UNES
CO a pod. 

Z oblasti komornej hudby, kde je zdatným 
partnerom, čo dokumentuje nejednou gra
monahrávkou, osobitnú, veľmi hlbokú bráz
du vyoral i v dvojklavírovej, a štvorručnej 
hre so svojím kolegom a priateľom 
Mariánom Lapšansh:ým (od roku 1983). Aj 
táto aktivita svojou kvalitou presiahne 
domk u provcnienciu; je tiež zdokumento
vaná na gramoplatniach. Toperczer má liCty
hodn(• diskografiu u domácich i zahranič
ných firiem. Dramatu rgia (jeho) zvukových 

Snímka Z. Mináčová 

nahrávok odzrkadl'uje všestrannú orientá
ciu jubilanta. Má vzorové nahrávky klasikov, 
viacerých romantikov i reprezentantov 
hudby nášho storočia (Prokofiev, Bartók, 
Ravel) vrátane slovenských (Cikker). čo 
nevidieť zavŕši nahrávanie kompletného 
janáčkovho klavírneho odkazu. 

Osobitnú kap itolu v jeho kariére zaberá 
pedagogická činnosť. Naštartoval ju na 
VŠMU v Bratislave a po kratšom prerušení v 
nej pokračuje od r. 1986 na pražskej AM U. 
Môže sa popýšiť nielen talentovanými žiak
mi, ale už aj ich trofejami z medzinárodných 
kol bíšť (D. Wit:sner). Aj keď Toperczer žije 
a pô~obí v Prahe, udr.liava nielen koncert
né, ale aj pedagogické kontakty s rodnou 
pôdou. Každoročne býva popri uznávaných 
osobnostiach svetového interpretačného 

ume nia školitc l'o m Medzinárodných inter
pretačných kurzov v Piešťanoch v dvojklaví
rovej hre, predsedá aj súťaži mladých klavi
ristov v Košiciach, pozývajú ho za člena jury 
kl'účových medzinárodných súťaží. 

VLADO ČÍŽIK 

Polemika 

Eufónia 
-a(~é)disharmmómde 

I keď je sympatická snaha I. 
Podrackého nájsť výstižn ý termín n a 
označenie vnútorne hodnotnej hudby 
(HŽ, č. 9/94), ťažko možno akceptovať 
"eufóniu". Sám uvádza, že pôvodne ide 
o ľúbozvučnosť, čo je väčšinou v kon
traste s hudbou n ášh o storočia. 
Vysvetľuje síce, že toto označenie chápe 
komplexn e jšie - no termín, ktorý potre
buje osobitné vysvetlenie, u ž n em ôže 
byť výstižn ý. (Podobne je to s názvami 
politických s trán : demokratická, repub
likán ska, konzervatívna atď. - bez bližši
e ho vysvetlenia nemajú nijakú ideovo
identifikačnú h odnotu.) A ešte niečo: 
keby s m e sa n a Slovensku a j dohodli na 
používaní tohto termínu, v styku so 
zahraničún zrejme narazúne na údiv a 
nepochopenie. 

Napriek výhrad e ma článok zaujal: 
autor ako známy muzikológ a kritik 
priznáva, aké ťažké je hodnotiť hudbu 
20. storočia. Dúfam, že jeho riadky pod
nietia š iršiu diskusiu, do ktor ej chcem . 
prispieť niekoľkými vetami. 

Ako bývalý pracovnik Slovkoncertu 
viem, koľko n ámahy (a štátnych peňa
zí) sa vynaklad alo na pozdvihnutie 
hudobnej kultúrnosti a vyspelosti širo
ke j verejnosti. Výsledok za niekoľko 
desaťročí, pokiaľ ide o spom ánny záujem: 
takmer nulový. Pri hľadaní príčin vžd y 
narazíme na fakt, že sa pretrhli kontak
ty m edzi súčasnou hudbou a konzu
mentami - aj vzd elanými ľuďmi. Nejde 
mi o spochybňovanie hodnôt súčasnej 
tvorby, viem, že skladatelia sa d ržia 
istej umelecko-etickej liníe diktovanej 
vývojo m a nemôžu písať tak, "aby sa to 
každému páčilo". Ide le n o holý fakt, o 
tragédiu umeleckej hudby v našom s to
ročí: dnes, keď z čisto technického hl'adis
ka je možné, aby hotové dielo spoznal 
celý svet za deií-dva, všetky možnosti 
masovej popularizácie využíva len pop
music. 

Vieme, že v minulých storočiach sa 
pestovala výlučne súčasná hudba , ktorú 
publikum vždy prijímalo {ako novin
ku) so záujmom a v presvedčení, že je 
vzrušujúcejšia, dokonalejšia ako pred
chádzajúca tvorba, ktorá ted a u ž ani nie 
je potrebná. {Situácia po Bachove j 
smr ti.) Kult starej hudby vznikol až v 

našom storočí. Najradšej by sm e vyhra
bali a prezentovali aj 1000-2000-ročné 

skladby ... 
Absencia záujmu o súčasnú hudbu 

vedie, žiaľ, aj k rastúcemu nezáujmu o 
vážnu hudbu vôbec. (Čo by robila 
populárna hudba, keby dnes musela 
vystačiť s tvorbou napr. len 60-tych 
rokov?) V ume ní skutočne vzrušuje 
práve to, čo je nové - a to je n aša bolesť. 
V istom zmysle by sme mohli povedať, 
že n apr . ope ra je historický, neživý 
žán er: všade sa hrajú romantické a ešte 
s taršie diela, súčasné len "aby sa n ep o
vedalo". A skor o to isté vidíme na kon
certných pódiách. 
Pokiaľ historicky skúmame pos to je 

skladateľov, nachádzame dva prístupy. 
Raz domin ovala snaha rozvíjať, zdoko
naľovať štýl predchádzajúcich maj
s trov, inoke dy (zr e jme po vyčerpaní 
možností daného štýlu) jednoznačná 
negácia, odmie tanie, vášnivé lúadanie 
čohosi celko m nového. Ešte začiatkom 
nášho storočia bola tá to zákonitosť 
vývoja veľmi výrazná. Stravinskij, 
Bartók , Schônberg atď. príkro odmieta
li romantizmus a impresionizmus. 
Dnes je tento moment (rozvíjanie či 
odmietanie) nie príliš zreteľný. 
Pamätám sa, že viacerí naš i starší skla
datelia sa báli jedne j veci: aby ich neo
značili za postromantikov. Bolo by 
d o bré, keby muzikológovia objasnili 
tie to súvis losti, aj so zreteľom n a tragic
ký rozkol medzi dneš ný m človekom a 
dnešn ou hudbou. Bude sa tá to priepasť 
prehlbovať, alebo sa črtajú nejaké n ád e
je, že umelecká hudba zn ova zaujme 
svoje spoločenské miesto? Dá sa počítať 
s možnosťou, že n ová tvorba bude 
znova považovaná za najvzrušujúcej
šiu, najzaujímavejšiu , ted a za novú v 
zmysle maximálnej atraktívnosti? 

A e šte futurologická otázka: ak zakla
datelia modernej hudby skúmali najprv 
žriedla ľudovej hudby, aby odraziac sa 
od nej rýchlo prekonali akoby celý 
dovtedajší vývoj, nem ôže sa stať, že sa 
tento prípad zopakuje a všetko sa ešte 
raz začne zdola , aj s prihliadnutím na 
hodnoty populárne j hudby celého 20. 
storočia? 

LADISLAV DÓŠA 

Päťdesiatnik 

PETER KRBAŤA 
Stárncmc popri sebe na pôde Hudobnej a 

tanečnej fakulty VŠMU už niekol'ko rokov. 
Najskôr som bol jeho žiakom, potom kole
gom. Pre to nemám šancu všímať si, či Peter 
Krbaťa - piiťdcsiatnik je v niečom iný ako 
Peter K rb a ťa spred tých štrnástich rokov, 
kedy sme spolu strávili prvý poldeň v rámci 
prijímacích pohovorov a talentových skú
šok na katedru teórie hudby. Už vtedy som 
si na Petrovi všimol, že je do toho, čo robí 
zasvätený, že si svoju prácu ctí a cení, že 
okolo seba šíri pozitívnu energiu , ktorá 
dokázala aj vystresovaných adeptov na Štll
dium hudby upokojiť a priviesť ich dokonca 
až do stavu akéhosi aktívneho relaxu. Dnes 
mám vlastne ten istý pocit, hoc aj občas 
zazriem na tvári Pe tra Krbaťu známky únavy 
a vyčerpanosti vyplývajúcich z povinností 
dekana Hudobnej a tanečnej fakulty, ktor(• 
spol'ahlivo vykonáva od roku 199 1. 
Spomienka na tridsaťšesťročného Petra 
Krbaťu sa príliš nelíši od sledovania aktuál
neho StaVll. Medzičasom sa ale udialo vel'a 
vecí, takže je namieste pripomenúť čosi z 
výkonov novopečeného päťdesiatnika . 

Peter Krbaťa sa narodil 3. júna 1944 v 
Martine. Sám s miernym a prívetivým úsme
vom spomína na svoje prvé kontakty s hud
bou. Matka aj sestra jej údajne doma vypro
dukovali hojne. Nečudo, že aj senzitívny 
Peter podl'ahol čaru muziky a že sa vnoril do 
jej vin. Skúsil aj čaro amatérskej kapely a aj 
dnes dokáže potešiť vtipnou improvizáciou 
a vkusným prcludovaním na klavíri. Mal 
chuť zapísať sa na FF UK ako študent muzi
kológie. Prozreteľnosť ho však nasmerovala 
k iným dverám - na katedru psychológie FF 
UK. Kocky boli vrhnuté. Pe ter Krbaťa našiel 
inšpiráciu v prepoje ní obidvoch aktivít, vši
mol si, že u nás absentuje seriózny hudob
nopsycho logický výskum a jeho štart možno 
považovať za ambiciózny a raketový. Prešiel 
aj prostredím podnikového psychológa, 
zavčasu ale začal externe prednášať psycho
lógiu ume nia na FF UK a na pedagogických 
fakultíich . Nad obzor teda začala vystupovať 

Snímka archív HŽ 

tretia profesn á hviezda - hviezda pedagóga, 
trpezlivého učitel'a. Od roku 1975 realizoval 
ako iniciátor vo väčšom tíme rozsiahly 
hudobnopsychologický výskum v orchestri 
Slovenskej filharmó nie a vo filharmonickom 
zbore. V tom istom roku (1975) obhájil rigo
róznu prácu na FF UK (titul PhDr.) a nastú
pil na VŠMU, najskô r ako vedúci výskumné
ho a záznamového centra, postupne stále 
viac ako pedagóg. Pôsobil na CSA V ako 
vedí1ci sekcie hudobných psychológov na 
Slovensku, v roku 1986 obhájil titul CSc. a v 
tom istom roku habilitoval ako univerzitný 
docent. Svoje päťdesiatnicke skúsenosti, 
ktoré sú . roztrúsené" v asi 40 odborných 
štúdiách a 3 skriptách, v zborníkoch, suma
rizoval v pôsobivej, popularizačno-náučnej 
knihe Psychológia (nielen) pre hudobníkov, 
ktorá v tomto čase prichádza na knižný trh. 

Nedá sa zachytiť všetko a hlavne, nedá sa 
zachytiť povaha jubilanta. Ko ntakt s ním je 
pre mňa vždy príjemnou udalosťou. Preto 
využívam túto možnosť a Petrovi Krbaťovi 
adresujem svoj vi nš. Ve l' a zdravia, Peter! 

Igor Javorský 

PIIIIIUSIW Dl RADIO 
BRNO~ 

V roku 70. výročia pravidelného vysielania brnenské ho štúdia českého roz
hlasu sa v dňoch 13--15- júna uskutočnil už 28. ročník medzinárodnej rozhlaso
vej súťaže hudobných programov PRIX MUSICAL DE RADIO BRNO. Súťaž, 
kto rá neodmysliteľne patrí k tradíciám brne nského š túdia, dokázala počas 
uplynulých ročníkov prekročiť význam a hranice regiónu i krajiny a na kultúr
nej b áze budovať pozitívne kontakty i v dobách ideologicky rozdelenej Európy 
a sveta. Napriek tomu, že tento rozmer súťaže už niekoľko rokov nevystupuje 
do popredia, ako povedal na záverečnom hodnote ni tajomník PRIX '94 
Jaroslav Vojáček: " ... súťaž nevyčerpa/a svoje poslanie". Žijeme v dobe "mediálne
ho boomu", keď sa hudba v š irokom spektre využívaná v rozhlasovom vysiela
ní ako "artefakt" s tráca, ustupuje do úzadia. A práve tu môže a chce medziná
rodná rozhlasová súťaž PRIX MUSICAL DE RADIO BRNO pomôcť. 

Aký bol 28. ročník súťaže, v záhlaví kto
rej s tálo heslo . Hudba nepozná hranice"? 
Predseda odbornej poroty Dr. Vladimír 
Truc hodnotí: 

" Brnenská t·ozhlasová súťaž hudob
ných programov dnes tak ako predtým 
znotJU osvedčila svoju oprávnenosť a 
prospešnosť na poli vzájomného rozhla
sového poznávania a výmeny hodn6t, 
p odpory kultúrneho princípu rozhlaso
vej programovej práce a v neposlednom 
mde t v posilnenE prestfže hudby ako naj
t;ýznamnejšieho f enoménu v rozhlase a 
v posilnenE tvot·čej programovej činnosti 

tJ oblasti programu. Odborná porota, 
k tm·á bola zostavená zo zástupcov 
zúčastnených sta n fc, bola p ostavená 
pred ne/'altkú úlohu - posúdiť a zhodno
tiť t·e/ácle r6znorodej žánmvej prlsluš
ností a štýlového za merania. Základné 
tematické vymedzenie a zadanie v podo
be sloganu "hudba nep ozná hranice" 
umožňovalo vel'mt slobodný tvorivý pt1-
stup t'iešenia z najrôznejších estetických 
mvfn a vyjadrenie z najrozmanitejšfch 
štýlových a žá nrových tvaroch. Stretli sa 
tu tri skupiny programov: skupina tzv. 
hudobno-publtcisttckých vzdelávacfch 
t·eláclf (Radio Budyšfn, Radio Zagreb, 
Český t·ozhlas štúdío Hradec Králové), 
t·etácie demonštrujúce pokus o hudobnú 
esej (Český rozhlas štúdio Brno) a relá
cie, ktoré sa na vysokej profesionálnej 
úrovni snaž fli riešiť otázky vzťahu 

hudby a vesmfru, hudby a času., hudby a 
priestoru, či funkciu hudby v ž ivote l'ud-

ského rodu (ORF Landesstudio 
Nieder6sterreich, Radio Bukurešť, 
Slovenský rozhlas Bratislava). Bohatú 
diskusiu vyvolala relácia pol'ského roz
hlasu, ktorá bola obzvlášť pozomhodná, 
r ež ijne i dramaturgicky dobre priprave
ná, predstavujúca dokonalý umelecký 
tvar. Relácia pol'ského rozhlasu p odáva
la výklad biblického textu s aplikáciou 
na ·realitu súčasného sveta s využ itím 
hudby, ktorá však nestála v primárnom 
pláne, a tak zosta la na hranici možného 
výkladu pt·incfpu slíťaže." 

Skončil sa 28. ročník súťaže a slávnost
ne bo la vyhlásená téma nového, v poradí 
už 29. ročníka medzinárodnej rozhlasovej 
súťaže hudobných programov PRIX 
MUSICAL DE RADIO BRNO, ktorou sa 
stáva mo n o: . Deti a hudba". 

a záver výsle dky súťaže: 
l . mies to - Slovenský rozhlas 
"Hudba bez hraníc" 
au tOr - PhDr. Igor Podracký 
redakto ri - Hanuš Domanský, Alena 
Čierna 
2. miesto - Poľský rozhlas Varšava 
,Jobove tvá re" 
auto r - Piotr Orawski 
redakto r - Piotr Orawski 
3. miesto ORF Landesstudio 
Niederôsterreich 
"Na hra nice vesmíru" 
au tor - Dr. Gustav Danzinger 
redaktor - Dr. Gustav Danzinger 

- AČ -



OSOBNOSTI 

George Crumb v Bratislave 
Po šesťdes iatych rokoch, kedy na Slovensko zavítal K. 

Stockhausen - magnet širokého avantgardného hnutia, 
bolo treba čakať až do prelomu 80. a 90. rokov, aby sa sloven
ský hudobný život znovu napojil na no rmálny kontakt s 
živým vývinom súčasnej hudby. Do tohto kontaktu nevy
hnutne patria aj osobné s tretnutia s jej vplyvnými, charizma
tickými tvo rcami. V roku 1988 to bol O. Messiaen, potom 
prišiel L. Andriessen a Gy. Ligeti (1991), J. Cage ( 1992) a po 
neúspešných pokusoch privítať l. Xenakisa a J. Adamsa sa 
dobrá vec opäť podarila: 30. mája 1994 pricestoval do 
Bratislavy jeden z najvýznamnejších žijúcich skladatcl'ov -
George Crumb. 

Organizátori (USIS - kultúrne a informačné stredisko 
USA v Bratislave, Hudob né informačné stredisko 
Hu dobn ého fondu a Sloven sk á filharmónia) rozvrhli 
stretnutie do dvoch častí. V popoludr'lajších hodinách sa 
konala prednáška Stevena M. Brunsa, asistenta na 
Univerzite v Colorade (Crumb na tejto univerzite prednášal 
v rokoch 1959-65). Brunsov pohl'ad bol skôr úzko špecializo
vaný na niektoré aspekty Crumbovej hudobnej reči, nebolo 
to vyčerpávajúce exposé o Crumbovom hudobnom svete. 
Bruns sa zrie kol p r íležitosti zasadiť tvorbu skladatel'a do š ir
šiello kontexnr povojnovej avantgardy a ak niekto z prítom
ných očakával ucelený obraz o skladatel'ovi, ktorý, ako sa 
zdá, bude v dejinách h udby figurovať ako profilujúca osob
nosť (minimálne) americkej hudby z konca 20. storočia , bol 
azda trochu sklamaný. Prirodzene, za prítomnosti samotné
ho skladatel'a sa pozornosť prítomných sústred ila na to, čo o 
svojej hudbe povie o n sám. G. Crumb (v októbri tohto roku 
sa dožije šesťdesiatich piatich rokov) na mňa zapôsobil 
dojmom umelca, ktorý si stráži ono ťažko definovatcl'né 
c hvejúce sa jadro svojich tvorivých síl a nedovolí prikryť ho 
ťažkým hávom analytických slov. Hudba je celok, maj(rci čas
tokrát celkom protikladné atribúty, no tentO celok sa nedá 
rozložiť na ko mpone nty. Skrytá bipolarita, prejavujúca sa 
napr. v krásnosmutných (krása- jas, smútok - tieň) melódiách 
Mozarta zaujala Crumba aj vo veršoch F. G. Lo rc u; väčšia časť 
skladatel'ovej vokálnej tvorby je zhudobnením Lorcovej poé
zie. V improvizovanej m inipocte Lo rcovmu géniu, ku kto rej 
Crumba vyprovokovala jedna z otázok posluch áčov možno 
azda nájsť jednu zo zlatých nití Crumbovcj tvorby - rojčivú 
snahu vyjadri ť sa v znakoch, sc ho pných obsiahnuť celé ves
míry l'udske j sk(rsenosti. Crumbove hudobné gestá majú dve 
tváre: jedna je priamo nastavená poslucháčovi a druhá sa zja
vuje ako odblesk, ako obraz premietaný na dymovú clonu, 
jedna je zavše de tsky naivná a druhá práve vtedy priberá črty 
vznešenosti a krásy, za pokojom jednej cítime napätie druhej 
a naopak. Priepastná vzdialenosť medzi týmito pólmi potom 
zanecháva v poslucháčovi dojem obrovského priesto ru , v 
ktoro m sa môže so svojimi pocitmi nájsť. 

Crum b reagoval na záujem p ublika s vnírtorným pokojom 
človeka, ktorý si síce neprestal klásť o tázky, nó ktorý má 
svoje v'yhranené stetické predstavy. Z celej diskusie vystúpi· 

li do popredia dva mo men ty: o tázka tzv. symbolických 
zápisov, tak, ako ich Crumb použil v cykle Makrokosmos a 
porovnanie hudobných konceptov existujúcich v Amerike 
vedra seba už vyše dvadsaťpäť rokov· Crumb, Cage, Reich. 
(Mimochodom, nedávno som si vypočul názor iného ame
rické ho skladatel'a, podl'a ktorého je americká experimen
tálna ško la dávno mŕtva a to, že sa v Európe hovorí o 
Cageovi, Wolffovi, Feldmanovi a i. je len vydavatel'm i 
ume lo udržiavaný stav.) Crumb zas táva názor, že dobrá 
hudba pôsobí dobrým dojmom aj na papieri, jej zápis má 
estetic kú kvalitu. Odtial' už je len krôčik k predstave, že 
zápis môže niesť aj sémantické informácie. Symbolický 
zápis používa Crumb tam, kde chce komunikovať s inter
pretom aj inak, než le n pomocou nô t: jeho dve do špirály 
stočené notové osnovy znázorňujú dve s lnká, dva úzko 
späté javy, symetrické obrazy toho istého , dva protiklady, 
jin a jang; skladba zapísaná na prekrížených no tových 
osnovách podl'a Crumba komunikuje hudobníkovi celý 
komplex pocitov a asociácií, zoskupených okolo prasym
bolu kríža atď. V priebehu besedy sa z publika ozvala ná
mietka, či takýto zápis nestavia medzi skladatel'a a interpre
ta bariéru (čítanie partitírry je relatívne nepraktické). 
Podl'a Crumba je jeho zápis zbavený mnohých kompl iktrj(r
cic h prvkov, ako napríklad novozavcdené značky, ku kto
rým musí skladateľ priložiť vysvetlivky, a je teda pre inter
preta relatívne čitatel'ný. Nehudobné odkazy, zakódované 
do g rafickej úpravy sú pre Crum ba dôležité a interpret 
musí túto prekážku prekonať, ak chce vniknúť do podstaty 
skladby. Aký je vzťah Crumba k iným hudobným koncep
tom súčasnej hudby? Súčasník môže ťažko objektívne 
posudzovať a porovnávať kvality toho-ktorého umelecké ho 
prúdu. Najmenší možný odstup je päťdesiat rokov. 
Minimal izmus, tak ako rocková hudba podlieha rýchlym 
výkyvom záujmu p ublika a patrí k javom, ktoré majú "život 
hmyzu". Nedostatkom tohto sme ru je to, že vyžaduje od 
poslucháča vel'a času a relatívne málo ponúka; počas desia
tok minút sa toho málo udeje. Indeterministický koncept 
sa už v princípe rozchádza s Crumbovou predstavou o skla
datel'ovi: skladatel' je te n, kto vytvára notový zápis, je na to 
škole ný, a inte rpret je zase škole ný na to, aby ho dešifroval. 
Tzv. otvorené partitúry, v ktorých inte rpre t podstatne 
ovplyvr1uje priebeh skladby, sú pre Crumba prinajmenšom 
pro blematic ké ... Elektroakustickej hudbe chýba schopnosť 
osloviť posl ucháča, je mŕtva, pretože ponúka vždy jeden a 
te n is tý hudobný výsledok bez možnosti zaniesť do každé
ho nového predvedenia l'udský fak tor. 

To sú, povedané v kocke, základné myšlienkové okruhy 
stretnutia bratislavske j odbornej hudobne j verejnosti s G. 
Crumbom. Večer sme mali príleži tosť (v Dratis lave celkom 
výnimočn ú) zúčastn i ť sa koncertu z tvorby G. Crumba. 

Amy Lynn Barbe r, David Rehol', Vladimír Vlasák - bicie 
nástroje, Taya Gille, František Maxián- klavír a neohlásený 
záskok za flautistu Martina čecha predvied li tri kompozí-

ROZHOVOR SO SLOVENSKÝM DIRIGENTOM PETROM FERANCOM 

Očakávame dôvera i šance 
V rozhovorft pre Hudobný život č. 3194 sa šéfdirigent 

Slovenskej filharmónie Ondrftj Lenárd k otázke nástupt~ 
mladej dirigentskej generácie vyjadril takto: " ... musfmjed· 
noznačne povedať, že situácia na Slovensku v oblasti diri
gentov začína byť ak nie trag ická, tak aspoň veľmi nebez· 
;Peétuí a varovná. (Pozn. redakcie: A kto je za to zOdpoved· 
oý ... ?) Peter Feranec (1964), absolvent Konzervatória v St. 
Peterburgu (prof M. ]ansons) a stáže na Rochschule fiir 
'Musik und darstellende Kunst /Jo Viednt (prof 
Osterreicher) p6sol)tl v rokoch 1991-93 v Opere SND ako 
asistent dirigovania. Dnes však je jehó umelecká činnosť 
spätá viac so zahrantčim. 

Vaše meno sa v ostatnom čase stratilo z p lagátov 
Opery SND, čoraz častejšie sa však objavuje v súvislos
ti s Viedenskou komornou operou. Nastala zmena? 

- Zmluvu s Operou SND som mal podpísanú do konca 
decembra 1993 a keďže doslo v,a o päť minút dvanásť mi šéf 
opery oznámil, že viac pre mňa ne má prácu, o pár dní som 
sa už ocitol mimo divadla. Nebol to z mojej strany odchod 
dobrovol"ný, ne hovoriac o situácii, do ktorej som sa razom 
dostal. Napokon, oddirigoval som v divadle as i 60 predstave
ní. Tak som teda prišiel o miesto, no viac mi šťastie p.r ialo vo 
Viedn i. V tamojšej Komorne j opere som už mal za sebou 
premiéru Predanej nevesty, sériu večerov Dona Giovanniho 
som uviedol v rámc i letného festivalu v Schô nbrunne a pri
pravená bola inscenácia Rossiniho Hodvábne ho re bríka. 
Riadite l' tejto scény prof. Gabor mi ponúkol d'alš ic t ituly, 
ktoré ma v ostatných mesiacoch naplno vyťaži li. Keďže zo 
štyroch premié r mi zverili tri, nazdávam sa, že spokojnosť je 
obojstranná. Kontakt s bratislavskou ope rnou scénou by 
som, pochopiteľne, udržiaval rád, avšak za iných okolností. 

Slovenské hudobn é prostredie teda ne poskytuje 
vhodné podmienky pre umelecké formovanie mla
dých dirigentov? 

· Rozhodne nie. Myslím, že ne hovorím le n za seba. V 
našich masmédiách i odborných kruhoch sa často stretáva
me s názorom, že na Slovensku niet mladých dirige ntov. 
Nesúhlasím. My sme tu, aj keď podaktorí máme brnenskú, 
viedenskú, či pe trohradsk(r školu. čo mlade j gene rácii 
chýba, to sú príležitosti k samostatnej práci, nenachádzame 
dôveru zo strany inštitúcií, starších ko legov. Tak sa jednodu
cho mladí rud ia strácajú, hl'adajú angažmán za hranicami. 
Nezáujem deprimuje každého. Problé m teda, podl'a môjho 
názoru, nespočíva v absencii novej generácie dirigentov na 
Slovensku , ale v zatvore ných bránach. Mladý človek potrebu
je šance, túži zdolávať prekážky, boriť sa s problémami, víťa
ziť nad nimi, vie sa i vyrovnať s prehrami. Bez toho profesia
náhly rast nie je možný. Nuž, ale kde inde ho absolvovať, ak 

nie doma? 
Popíš te, prosím, ch arakter Viedenskej komorne j 

opery a systém práce v n e j. 
· Viede nská komorná opera má v rakúskej metropole svoje 

špec ifické miesto, miesto pevné a kritikou i verejnosťou 
ostro sledované. Je to typ stagio nového d ivadla, kde každý 
naštudovaný titul má 21 predstavení. Šty ri premiéry pripra
vuje ense mble samostatne, piatu, býva to mode rné d ielo, v 
koprodukcii so Štátnou operou. V tom prípade je repríz 
menej. Celý súbor kreujú sólisti a inscenátori viazaní zmlu
vou na konkrétnu produkciu, stálych členov divad lo nemá. 

Snímka M . Jurík 
cie, mapujúce obdo bie rokov 1974-85: Idy/l f or the misbe
gotten (idyla pre vydedencov) pre amplifikovanú flautu a 
bicie nástroje ( 1985), A Little Suite j01· Christmas, A. D. 1979 
(Malá vianočná suita) pre klavír ( 1980) a Music for a 
Summer Evening (Hudba letného večera) pre dva amplifiko
vané klavíry a bicie nástroje (1974). Každú z troch skladieb 
som počul po prvýkrát a zanechali vo mne presne taký istý 
dojem, ako väčšina Crumbových skladieb. Pri počúvaní 
Crumba mávam povznášaj(rci pocit, a to i napriek tomu, že 
prostriedky, ktoré sa v nej využívajú, mi v iných kontextoch 
pripadajú samoúčel né a prízemné. U máloktorého skladatefa 
pôsobí hra "v klavíri" ( t. j. hra prstami priamo na strunách kla
víra) tak prirodzene a hlavne tak "vel'avravne", ako u Crum ba. 
Skladatel'ovo na prvý po hl"ad fragmentárne hudobné ple tivo 
je pospája né nevid itel'nými nitkami sonórnosti a vefmi jem
ných melodických liniek. Nie je to "zvuk pre zvuk", ale výstup 
z reality smerom k svetu mýtov. Myslím si, že to, čo do e uróp
skej hudby prin iesol Debussy a Bartók, našlo v Crumbovi 
kompetentného pokračovatera, nako niec k týmto inšpirač· 
ným zdrojom sa aj sám sklada te l" p ri znáva. Ja by som s dvoma 
spomínanými menami jedným dycho m vyslovil aj tretie · 
Messiaen. ' 

PETER ZAGAR 

Zvyčajne hráva Symfonický orchester ORF, v ostatne j premi
ére Eugena Onegina sú to však inštrumentalisti z Dratislavy. 
Sólisti sú zväčša mladí umelci, mnohí sú laureátmi speváckej 
s(r ťažc Belvede r. Ked"že na medzinárodných scénach ešte nie 
sú etablovaní, možnosť vystupovať na náročnej viedenskej 
pôde ich zaväzuje k čo najle pš ie mu "zápisnému". Ako som 
spome nul, na inscenácie je nasmerované oko kritiky rovna
ko ako na vefké divadlá, d ianie sledujú po prední intendanti i 
agenti. Napríklad, p reclstavitel"ka Tatiany, sopranistka z 
Ruska, hned" po našej premiére dostala ponuku zo 
Staatso pe r. Pokiar ide o réžie, stretol som sa tu s rôznymi prí
stupmi. Predaná nevesta dostala extravagantn ú podobu, 
ve l" mi vzdialenú mojim predstavám, avšak pri výbere sólistov 
bol môj hlas rešpektovaný. S vel'kým pôžitkom som sa podie
l'al na príprave Hodvábneho rebríka, v spolupráci s režisé
rom prof. Borisom Pokrovským tradične, vkusne a šarmant
ne poňatej Rossin iho buffy. Čerstvý Eugen O negin je zasa 
úplnou raritou. Jeho tvar je rekonštrukciou Stanislavského 
réžie z roku 1922, ktorá sa odvtedy nikde neuvádzala. 
čo pre vás znamená možnosť pracovať vo Viedni? 
· Vel'kú príležitosť a vel'kú zodpovednosť. Vo viedenskej 

komornej ope re vlád ne maximálne profesionálna a ľudsky 
prívetivá atmosféra. Som na očiach prísnej kri tiky, ktorá má v 
rakúskych médiách vel'ký priestor, ale i šéfov iných divadiel. 
Od tohto pôsobenia sa odvíjajú i ďalšie ponuky. Ne rád by 
som p redbiehal udalosti, ale rysuje sa mi pozvanie i na väčšiu 
viedenskú opernú scénu. No a pokia!' ide o možnosť vstrebá
vať tamojší hudobný život, tak o výbere osobností, titulov a 
skladatel'ov, ako i o inšpiráciách hádam ani netreba hovoriť ... 

Na n ed ávnom IV. stredo európskom festivale kon
certného umenia v Žiline som zaznamenal n a vaše 
vystúpenie viacero poz itívn ych ohlasov. Cíti sa Peter 
Feranc viac operným, ale bo symfonickým dirigen· 
tom? Má svojich obľúbených autorov? 

· Dez opery by to u mňa nešlo, ale vítam rovnako príležitos· 
ti k preze ntácii koncertnej lite rat(rry. Vlastne od koncertné
ho pód ia sa odvíjajú moje zahran ičné ponuky. Na základe 
víťazstva v dirigen tskej súťaži v rámci Fóra mladých umelcov 
vo Viedn i na jeseň 1992, dostal som možnosť vystúpiť vo vie
denskom Konzerthause a Brucknerhause v Linzi. Dirigoval 
som okrem iné ho šostakovičovu Komornú symfóniu a je to 
práve Šostakovič, ktorý patrí popri Mahlerovi, Brahmsovi a 
Mozartovi k mojim obl'úbeným autorom. V oblasti o perne j je 
to okre m Mozarta talianska tvorba. 

Aké s ú vaše n ajbližšie plá ny? 
- V týchto d r1och pripravuje m dva mozartovské tituly -

Figarovtr svadbu a Do na Giovanniho - pre Schônbrunn v 
rámc i Viede nského kultúrneho le ta. Obe inscenácie uvedie
me v zámocko m parku, pod vo l'nou oblohou, s medzinárod
ným sólistickým o bsadením. Vo februári 1995 ma čaká vo 
Vel'kom d ivadle v Moskve taktiež Figarova svadba, ktorej pre
mié ru naštudujem v spolupráci s režisérom prof. Joachimo m 
Herzom. Vraj budeme prvým zahraničným teamom tvorcov 
v tomto d ivadle. Vo Viede nske j komo rnej ope re by mali 
nasledovať, opäť s režisé rom Borisom Pokrovským, Wolf
Fe rrariho Štyria g ro biáni a budúce leto spolu s dirigentom 
Vladimíro m Fedoscjcvom pripravíme pre festival v Brege nzi 
Rimského-Korsakovovu Povesť o ne vid itdno m meste Kiteži 
a panne Fevro nii. Zo symfonic kých príležitostí spomeniem 
aspor1 Oslo a Kodaň. 

Zhováral sa 
PAVEL UNGER 
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OŽIVME STRÁNKY NAŠEJ MINULOSTI 

RUDOLF PETRÁK 
RUDOLF PETRÁK (nar. 3. septembra 1917 v Sučanoch - zomrel 3. marca 

1972 v Greenwich, štát Connecticut, USA), slovenský tenorista, od roku 
1948 sólista New York City Opera. Vynikajúci predstaviteľ lyrických teno
rových úloh, ktoré uviedol jednak v SND (člen od r. 1942), ďalej vo 
Volksoper vo Viedni (1943/44), vo Velkej opere 5. kvetna v Prahe (angaž
mán v sezóne 1946/ 47) v USA, kde bol sólistom do roku 1967 v New York 
City Opera. Z jeho najslávnejších rolí spomeňme Massenetovho des 
Grieuxa, či Alfréda z Traviaty, Vojvodu z Rigoletta, Manrica z ľrubadura, 
Rudolfa z Bohémy, Cavaradossiho z ľosky, Pinkertona z Madame 
Butterfly, Ottavia z Dona Giovanniho, Fausta z Gounodovej opery, ktorý 
bol jeho "galarolou" a tiež Waltera Stolzinga z Majstrov spevákov. Prvý slo
venský spevák, ktorý nás reprezentoval v zámorí na svetoznámej opernej 
scéne. Získal vynikajúce kritiky. Roku 1948 spieval sólo v Beethovenovej 
Deviatej symfónii pod taktovkou A. Toscaniniho, ktorý sa o ňom vyslovil 
veľmi pochvalne. Vzostup Rudolfa Petráka na ďalšie svetové javiská a do 
MET zastavila asi skutočnosť, že nemal manažéra. Do vlasti sa vrátil roku 
1968, mal dokonca na Slovensku spievať, ale vinou anonymného udania sa 
tak nestalo. Rudolf Petrák musel do 24 hodín opustiť r epubliku ... Odvtedy 
sa kontakty s týmto umelcom a jeho vlasťou pretrhli. Dopisoval si len so 
sestrou, ktorá žila v Sučanoch. Zomrel nečakane a náhle 3. marca 1972 v 
USA ako 55-ročný. 

O slovenskom tenoristovi Rudolfovi 
Pe trákovi vieme toho dosť - a 

súčasne málo, vzhľadom na súčasné 
možnosti kontaktovania sa jednotlivcov 
aj inštitúcií so zahraničím. Rudolf Petrák 
- ako to konštatuje jaroslav 131aho vo svo-
jo m článku Nedožité jubileum 
(Li terárny týždenník č. 34/ 1992): 
" ... dávno pred Dvorským, ba aj 
Poppovou ustúpil na vel'ké jav iská, aj 
ked' sa j eho umelecká dráha odufjala 
takmer výlučne na scénach Nouého 
sveta. " 

Prvé info rmácie o spevákovi uvádza 
česko-s\ovenský hudební slovník 
osob a institucí, sv. ll . SIIV Praha 1965, 
s. 282. trnásť riadkov skromného stfp
čeka slovníkového hesla zaiste nemôže 
obsiahnuť všetko, čo vtedy autor vedel a 
možno i mohol napísať. Je tu však i 
zopár chýb, kto ré treba napraviť. Uvádza 
sa napríklad, že R. Pe trák šn •doval na 
učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. 
Bolo to v Spišskej Kapitule. Nesprávny je 
tiež údaj o tom, že začiatkom štyridsia
tych rokov bol Rudolf Pe trák angažova
ný vo viedenskej Staatsope r. Bola to 
Volksope r. Tiež čl enom Velkej o pery 5. 
kvetna v Prahe sa s tal o niečo neskôr, 
než píše autor hesla. Po upresnení 
Máriou Ki onovou-Hubovou, ktorá bola 
v pražskom angažmán s Pe trákom, bolo 
to v sezóne 1946/ 47 ... To dosvedčujú aj 
popisky R. Petráka na dobových sním
kach z pražských inscenácií, kde uvádza 
presné dátumy. 
Ďalšie info rmácie o R. Petrákovi priná

ša modernejšia Encyklopédia drama
tických umení Slovenska, ll . zv., 
Vydavateľstvo SA V - Veda Bratislava 
1990, s. 18 1. Tu je však chybný údaj o 
mieste úmrtia. Rudolf Petrák nezomrel v 
New Yorku, ale v mieste svojho bydliska 
v USA - v Greenwich, štát Connecticut, 
asi 50-60 míľ od New Yorku. Kde je však 
slovenský majster bel canta pochovaný, s 
istotou neviet;ne. Zrejme je to 
Greenwich. 

rodákovi zo Sučian , dlhoročnému pred
nostovi v Národnom onkologickom 
ústave v Bratislave, ktorý sa v staršom 
veku rozhodol zverejniť to, čo dostal 
ako ducllovné dedičstvo prostredníc
tvom sestry Rudolfa Petráka - Valiky. V 
mladosti bol MUDr. Mai'lka su edom 
Petrákovskej rodiny - od Rudolfa bol 
mladší o sedem rokov. To mu však 
nebránilo, aby nesledoval jeho talent od 
študentsl·:ých čias. Neskôr sa priamo i 
nepriamo dozvedel o raste popularity a 
kariére Rudolfa Petráka v Bratislave, 
Prahe i USA. Cenné sú i spomienky 
prof. Márie Kišonovej-Hubovej, ktorá 
spolu s Rudolfom Petrákom bola prota
gonistkou SND, ale i Velkej opery v 
Prahe a uskutočni la s ním do r. 1948 rad 
kOQ1ornýcl1 koncertov po Slovensku -
doko nca i v Sučanoch , najmä s piesi'íami 
M. Schne idra-Trnavského. 

Oficiálny portrét Rudolfa Petráka z 
4 0.rokov 

so šéfredaktorom symfonickej, opernej 
a komornej hudby Hanušom 
Domanským sa podarí hlas Rudolfa 
Petráka nielen prepísať na súčasné zvu
kové nosiče, ale ho v optimálnej podobe 
i priblížiť poslucháčom . Jaroslav Ulaho 
spomína v Literárno m týždenníku, že 
roku 1969 pirátsky včle11il do gmmoal
bumu opery SND át·iu z Gounodovho 
Fausta v p odan{ R. Petráka. 

Na prvej platni je firmou Polydor 
nahraná Leoncavallova Mattinata (so 
slovenským textom Štefana Hozu!), 
Uspávanka od Osmara Pereza - Freire 
(so slovenským prekladom od Jarka 
Elena). Na ďalšej gramoplatni, vydanej v 
Grenwichi (asi súkromne) firmou 
Marína Records je pieseň Túžba od De 
Curtisa a Dusíkova Dedinka v údolí 
(obe s klavírnym sprievodom Stefana 
Mozsyho). Tretia platňa firmy 
Telcfunken ponúka tiež populárny 

Ako som spomínala v úvode, pred 
dvoma rokmi sa objavil v našej tlači 

materiál j aroslava Blaha, ktorý dopiňa 
mnohé fakty o živote Rudolfa Pe tráka. l 
je tu však menšia chyba - R. Petrák 
nezomrel 4. marca 1972, ale 3. marca ... 
Druhý článok k nedožitému 75-ročnému 
jubileu R. Pe tráka publ ikoval Ladislav 
Veliký pod názvom Staršia generácia 
si pripomína v Kato líckych novinách 
l l . októbra 1992. Tu je niekoľko men
ších chýb, ktoré - azda · pomôže uviesť 
na pravú mie ru tento materiál, aj keď ani 
on si nenárokuje na úplnosť a bezchyb
nosť. Ko ntakty s rodinou R. Petráka, 
ktorá by nám vedela toho povedať naj
viac, sa popretŕhali - dvaja synovia a 
dcé ra žij{J v USA, druhá manželka R. 
Petráka zomre la ( tamtiež). Pri písaní 
tOhto článku sa mi podarilo nájsť ešte 
jeden zasypaný ľudský prameň poznania 
o R. Pe trákovi, o ktorom azda niekedy 
nabudúce. Autorka spomienok zatiaľ 
neprehovoril a. 

Otec a matka Rudolfa Petrika (sedJad), dava .tují H.tra Valika, ~YO Rudolf 
Petrik 

Za získanie nasledujúcich vzácnych 
informácií a fotodokumentov ďakujem 
Doc. MUDr. Ivanovi Maňkovi, CSc., 

POKLADY SKROMNÉHO 
DEDIČSlVA 

Rudolf Petrák - ako spomína doktor 
Maňka - pochádzal zo železničiarskej 
rodiny, ktorá žila v Sučanoch . Otec 
Rudolfa (tiež RudoiO bol stolárom vo 
vrútockých železničných dieh"'ach. 
Matka Anna Pe tráková, rodená 
Slavkovská bola pô rodnou asistentkou. 
Zo zachovaného úmrtného oznámenia 
vieme, že zomrela 9. júla 1959 vo veku 
59 rokov. O otcovi Rudolfa, žiaľ, nemá
me bližšie údaje. 

Pctrákovci mali syna Rudolfa a staršiu 
dcéru Valiku, ktorá sa neskôr vydala a 
volala sa Mičániková. Cez ňu a prost
redníc tvom je j priateľky i opatrovateľky 
v staršom veku - učiteľky Ann y 
Hujovej-Šal movej sa dostali k MUDr. 
Maňkovi fotodokume nty a tri gramoplat
ne s hlasom Rudolfa Petráka. Verím, že 
po skontaktovaní pána doktora Maňku 

repertoár, určený pravdepodobne záu
jemcom z radov amerických Slovákov: 
tango Len vám život zasvätím (autor 
?), a Dusíkovo tango Ďaleko na Sibíri. 
V oboch prípadoch Malý rozhlasový 
orchester dirigujú Fe rdinand Zischka a 
Anton Matschek. Ako info rmoval MUDr. 
l. Mai'íka, nahrávaním platní a ich preda
jom si chcel Rudolf Petrák materiálne 
pomôcť. Tieto informácie má pán do k
tor od svojej tety Ireny Roháčikovej

Chalupkovej, ktorá bývala v Greenwichi 
a pomáhala Petrákovi pri distribúc ii a 
iných organizačných veciach okolo 
týchto titu lov. 

ZO SPOMIENOK 
Hlas a hudobné nadanie zdedil mladý 

Rudolf po otcovi i matke. Otec (basista) 
chodil údajne do miestneho spevokolu v 
Sučanoch . Ako študent učiteľského ústa
vu v Spišskej Kapitule sa Rudo lf Petrák 

systematicky vzdelával v llre na klavíri, 
husliach a v speve. Doc. MUDr. Ivan 
Mai'íka spomína, že cez prázdniny si suse· 
dia vždy vypočuli mladého R. Pe tráka, 
keď cez otvorené okná sa niesol jeho 
zvučný hlas. Denno-d enne cviči l za klaví
rom. Bol cieľavedomý a zrejme tllžil byť 
nielen dobrým učitcl'om , ale študovať 
hudbu i pro fesionálne. 

Roku 1936 začal Rudolf Petrák pôsobiť 
ako učiteľ na ľudovej škole v 
Smoleniciach. Mária Kišonová-
Hubová si takto spomína na prvé stret
nutia s mladým učiteľom, ktorý ju vyhľa· 
dal v SND: 

"Prišiel za mnou s dôverou, ako za 
b]íualou kolegyňou-učilel'kou s otázkou, 
ako sa mf p odarilo presedlať na opernú 
scénu. Súčasne ma poprosil, aby som si 
ho vypočula a odporučila ho k nejaké
mu pedagógovi spevu. Mal vel'rni pekný 
ly rický tenor s jemným zafm·benítn. 
Doporučila som ho p. profesorke Anne 
Korínskej, mojej pedagogičke, ktorá - po 
vypočutí - sa hneď rozhodla, že bude 
Petráka učiť súkromue. Bolo to m ku 
1939. Roku 1942 predspleval u SND a 
čoskoro sa predstavil s pruými úlohami. 
Bol mimo·rtadne muzikálny, usilouný, 
ambiciózny, ale aj inteligentný- ako člo
vek a muzikant: Vedel11avodiť almosfé
t"tt na javisku, nebol živelný , pôsobil v 
hre decentne. Dodržiaval charakter 
postavy, ktorú spieval. Mal z mysel i pre 
j emnú komiku a operné herectuo. Bol 
typický lyrický tenor. Sp om fnam si 
zvlášť na jeho Rudolfa - robila som s 
ním Museltu v Prahe. Podl'a mňa mal 
hlas predur·čený najmä pre m ozartovské 
a mssfniotJské party, ale divadlo mu 
ponúkalo zvlášť talianske opery. Po 
uojne, keď sa nám trochu otuoril svet, 
zatúž ili sme pôsobiť aj mimo Slouenska. 
Oboch nás angažovali p o predsplevaní 
pred K. Ančerlom a V. Kašlfkom do 
Velkej opery 5. kvétna, kde srne boli v 
sezóne 1946/47. Rudolf Petrák mal v 
Prahe vel'ký úspech. Ocenili tu j eho kulti
vouaný hlas i prejav. Spieval v Trcwiate, 
Behérne, Donovi Giovannfm, 
Gounodovom Faustoui a ďalších t·ofách 
mal úspech i ako ]eník v Predanej neves
te. Potom sme sa vrátili do SND v 
Bratislave. Roku 1948 dostal pozvanie 
do USA. Bolo to ešte pred f ebruárovými 
udalosťami, bol už ženatý. Odišiel teda 
do New Yorku - najpru sám, neskôr sa 
tam zlož ito dostala i jeho žena s rodič
ml. Bola lo majsterka Slouenska v kmso
korčul'ouan{ - Peďa Kalenčíková. Mal s 
t'íou. duoch sy nov. O tom nám rozprával, 
keď prišiel r. 1968 na Slovensko. 
Dozvedeli sme sa aj o j eho zložitých osu
doch - tešil sa však najmä na to, že bude 
spieuať opäť na Slovensku. Žial; z lomy
sel'né anonymné udanie mu to prekazi 
la. Nepomohli ž iadne interpelácie, pro
testy, námietky, že R. Petrák je čistý člo
vek. Bola taká doba. MysHm, že táto 
udalosť tragicky poznačila vnútro citli
vého, nanetjVJíš decentného umelca, 
ktorý - ako viem - bol i vel'mi nábožen
sky orientovaný." 

K osobným spomienkam Márie 
Kišonovej-Hubovej dodajme, že Rudolf 
Petrák študoval r. 1942 v Ríme u slávne
ho barytonisw Riccarcla Stracciariho. Vo 
Viedni, kde bol riadnym členom 
Volksoper (1943/ 44) bol žiakom vokál
nej pedagogičky prof. Balzerovej. V 
rokoch 1944/ 45 bol opäť v SND. 

Doc. MUDr. Ivan Maňka mi dal tieto 
zaujímavé doplnky k osobnému životopi
su Rudolfa Petráka: 

"Do USA odišiel na p ozuanie L. 
fialásza, t·iaditel'a New York City Opera 
začiatkom roku 1948. Po z námych uda
lostiach u nás vo f ebruári 1948 rozhodol 
sa 11 USA zoslať. j eho manželka s rodič
ml ho neskôr nasledouala zložitou ces
tou cez Rakúsko. Možno je zaujímavé 
tJedieť, že pani Feďa ž ije -po rozvode sR. 
Pelrtíkom sa d ruhý ·raz vydala za ame
rick ého Slouáka. Volá sa H vizdákouá. V 
USA sú aj dvaja synovia z tohto 
Petrákovho pruého manželstva. Druhá 
žena tohto nílŠho t·odáka bola 
Američanka - zctravolná sestra. Mal s 
ňou dcént Valiku. Žial; druhá žena R. 



MEMOÁRE 

Bohéma - Velká opera Praha 

Petráka už nežije, stratil sa i k ontakt s 
jeho dcérou, ktot·á by mohla povedať 
informácie o posledných rokoch ž ivota 
svojich rodičov. Vieme Iba to, že R. 
Petrák zomrel v nemocnici- na vrátnici, 
kde ležala jeho žena, nevyliečitel'ne 
chorá ... Či to robtl z materiálnej núdze, 
alebo preto, aby bol bifzko pri žene, je 
ťažké odhaliť. Mal milosrdnú smrť, 
zomrel rýchlo - pravdepodobne na 
infarkt. Niektoré veci som sa dozvedel 
od Michala Roháčika, môjho strýka, 
ktorý bol susedom R. Petráka v 
Greenwichi, kde sl spevák vytvoril 
rodinné zázemie a mal menšf dom. 
Vieme i to, že R. Petrák. po ukončení 
angažmáu v New York City Opera (r. 
1967) hrával v kostoloch ako zručný 
organista. Iste to robil ako hlboko veria
ci človek, ale možno l z potreby. Keď 
mku l 968 prišiel na Slouensko, pokúšal 
sa zfskať poverenie od Matice sloven
skej na oficiálne zastupovanie tejto 
inštitúcie v USA. j emu by to pomohlo, 
nás by reprezentovala slávna osobnosť, 
ktorá mala svoje meno v kultúrnych 
kruhoch. Žial; idea sa nerealizovala. 

obdivuhodne hlasovo 
spieval krásne." 

dram~ticky ... 

MARION KELLEY -TliE PHILADELP
HIA INQUIRER, 

13. februára 1953 
CIIICAGO- KRÁSA A ILA 
"Petrák odhalil tenor s krásou a silou ... 

kvalita dramatickej sily ... skutočne vyni
kajúci spevák." 

CHARLES BUCKLEY, TliE CHICAGO 
HERALD-AMERICAN 

14. november 1952 
"Te norista R. Petrák spieval s is totou 

vrodeného majstrovstva (virtuozity) ... 
Jeho hlas je teplý a kvalitný." 

RICHARD WOODS, THE CHICAGO 
SUN TIMES 

18. augusta 1952 
NEW YORK - IDEÁLNY! 
,J edným z najlepších spevákov bol 

Petrák ako Don Ottavio. Je ho hladký, 
dobre kontrolovaný hlas je priam ideál
ny pre hudbu Dona Giovanniho." 

THE NEW YORK TIMES 
25. októbra 1953 
"Skvelý lyrický tenorista, so vzácnym 

precítením a výrazom. Zdá sa, že publi
kum držal v očarení. Perfektné spieva-
nie ... " 

THE ROCH ESTER TIMES UNION, 
26. januára 1952 
STRUČNÝ ŽIVOTOPIS na propagač

nom materiáli R. Petráka v USA: "Favorit 
operného obecenstva vo Viedni a Prahe
Rudolf Petrák - sa rýchlo zmocnil sfdc 
Američanov, a to po svojom d ebute v 
New York Opera Company r. 1948. 
Odvtedy sa objavoval ako vedúci tenoris
ta v tejto spoločnosti. S veľkým úspe
chom sa predstavil aj na koncertnom 
pódiu. Pán Petrák bol hosťujúcim sóli
stom v Baltimore Symphony O rchestra a 
v Rochester Phi lharmonie O rchestra. Je 
obľúbený v Chicago Grand Parku. Je ho 
vynikajúci repertoár, čaro osobnosti a 
brilantný hlas, kto rý prináša do spevu 
drámu i hudobnosť, mu ne ustále znáso
buje počet obdivovateľov po celej kraji
ne (USA)." 

Tento propagačný materiál pripravila 
agentúra NCAC (National Concert and 
Artists Corporalion) v New Yorku. 

S priatef mi v USA (Rudolf Petrák p rvý vf av o) 

Vel'a sa popfsalo l o tom, prečo R. 
Petrák nikdy nespieval vo vychý renej 
MET. U1·čtte mu prfstup sem znemožni
lo to, že sa zdr·áhal mať manažéra. Ten 
by ho šikovne predal, upozornil na 
neho. Ale jedna neoficiálna verzia 
hovor{ i to, že do MET rnal zavreté 
dvere preto, lebo raz po nejakom vystú
pen{ bozkal ruku kolegyni speváčke, 
k torá bola čier·nej pleti. j e to možné, 
veď v USA sa segregácia zrušila až roku 
l 964 - a niečo také sa neodpúšťa/o ... 
Nech je pravda akákofvek, nez nižuje to 
význam osobnosti R. Petráka pre našu 
kultúrnu históriu a jeho renomé ako 
slávneho tenoristu. Známe je, že R. 
Petrák podnikol p o USA l vel'ké turné. 
Zachoval sa reklamný plagátik -propa
gujúci jeho umenie a osobnosť. Vďaka 
tomuto materiálu sa zachovali skvelé 
kritiky z popred11ých miest, kde spieva4 
zo známych novfn, k toré o jeho hlase a 
osobnosti pfsali." 

AKÝ BOL? SKVELÝ! 

"Tónová nádhera ... Autentickosť štýlu. 
Pravé umenie ." 

THE NEW YORK HERALD TRIBUNE 
"Neobyčajne jemný tenor." 
ARTHUR DARACK, THE CINCINNATI 

ENQU!RER 
PHll.ADELPIIIA - KVEL Ý! 
"Rudo lf Pe trák bol skvelý - zhostil sa 

Repro snímky l. Te luch 

Naše doterajšie poznania o Rudolfovi 
Petrákovi tu končia. Možno sa niektoré 
podrobnosti zo života tohto vynikajúce
ho speváka ešte objasnia v blízkej budúc
nosti. Je to dôležité preto, aby sme neza
búdali na osobn osti, ktoré tvorili záze
mie našej dnešnej ku ltúre a jej dôstojné
mu postaveniu v Európe i zámorí. 

Myslím sí, že by malo byť cťou pre naše 
Ministerstvo ku ltúry SR, Maticu sloven
skú, ale i Slovenskú ligu v Amerike a 
Svetový ko ngres Slovákov, aby spoje ný
mi silami - p rípadne separátne - vypátrali 
hrob Rudolfa Petráka a je ho rodinných 
príslušníkov (synov a dcéru), spoločne 
položili na hrob veľkého tenoristu kyticu 
kvetov, prípadne ozdobili miesto odpo
činku písmom, ktoré by hlásalo, že 
Slovensko nezabúda na svojich synov. 

To je minimum, čo môžeme si pre 
uctenie Rudolfa Petráka urobiť. Azda by 
sa tým trochu zmyla i špina, s ktorou ho 
podaktorí zahádzali, keď mu zariadili 
urýchlené vyhostenie z rodnej vlasti 
roku 1968 ... 

Pozn. autorky: Za cenné informácie o 
R. Petrákovi ďakujem Márii Kišonovej
Hubovej a doc;:. MUDr. Ivanovi Mai1kovi, 
CSc., ktorý pripravi l aj preklad kritík z 
angličtiny. Bolo by pekné, keby sa jemu a 
spolurodákom zo Sučian podarila idea 
zriadiť v rodnom dome Ďurka Langsfelda 
v Sučanoch pamätný kútik aj Rudolfovi 
Petrák ovi... 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

~ 

OSE CARRERAS: 
v 

SPIEVANIE S DUSOU 
Môj "král'ovský poker'' 

T>re sp eváka - a spori z nrôj lro pohľadu- skutočná hodina umeleckej pravdy neod
.r b{ja na opernom javisku, ale skôr na koncertnom p ódiu. Preto ko " certy porta

dam veľmi rád. Avšak nie tie s opernými šlágrami, ktoré poz"á celý svet. 
Sc1mozrejme, aj to má svoj p ôvab, pretože pri takomto programe m ôže umelec vydať 

zo seba všetko. Čast' p ublika však vôbec nechce konfrontáciu Pleznámych skladieb so 
známymi. Neustále chcú samé staré obohrané veci. 

Recitál, v porovnaní s operným večerom, 
poskytuje celkom iný sp6sob umeleckej pre
zentácie pred publtkorn. V opere stojfm na 
javisku, vedl'a seba mám svojich partne
rov, dirigenta a v orchestt·fšU hudobnfkov. 
Som v kostýme, našmtnkovar1ý, možr1o -ak 
mám smolu - aj parochňu, lebo to nezná
šam a väčšinou som v pohybe. Prt piesňo
vom večeri je všetko ináč. Stojlm na pódiu 
sám, stále na jednom a tom Istom mieste, 
vedl'a seba mám len klaviristu a jeho 
nástroj. Mám na sebe frak - ale aj tak sa 
cftim takmer nahý - a som vydaný napo
spas publiku. A teraz pride lo najzaujíma
vejšie: každá pieseň, ktorú spievam, pred
stavuje svoj vlastný svet. Každý autor a 
jeho štýl je niečo jedinečné. Ako spevák 
mám preto pri príprave pies1íového večera 
tú vzácnu príležitosť zostaviť st program 
tak, aby celkom niesol moju pečať, aby čo 
najlepšie vyhovoval mojim hlasovým kvali
tám a m ojej interpretácii. Mojim ciel'om je 
predsa zfskanie st publika hlasom. a inter
pretáciou a na to je najvhodnejšl ptes1íový 
večer. Pochopilel'ne tak)íto večer má aj 
svoje nevýhody a vel'ké problémy, pretože 
najmenšiu chybičku, ktoni st v opere často 
nik nevšimne, v koncet·mej sále odborník 
ihneď zbadá. 

Dôvod, prečo v mojich programoch 
dominujú romantické a melancholické 
piesne je celkom prostý - aj ako človek som 
romantický a melartcholtcký. Preto sa mi v 
takýchto piesňach dari vytvoriť omnoho 
vernejšiu interpretáciu ako pri iných sklad
bách. Nesúvlsf to s kvalitou Ime/by, ale s 
mojimi iPlterpretm'.nýml danosťami. Keďže 
inklinujem k romanllckej hudbe, preto aj v 
operách mám bližšie k romantickým posta
vám. Som a zostanem lyrickým tenorom, 
hoci som s vel'kýmúspechom spieval aj nie
kol'ko medziodborových postáv, ako naprí
klad Don Carlos, André Chéniet~ Don josé, 
Alvaro a pod. V mojom najhlbšom vnútri 
však túžim po romantických partiách ako 
Rudolf, alebo Nemo ríno. 

Avšak pt·i štúdiu novej mly hrajú tieto 
danosti len druhoradú úlohu. Učenie mi v 
podstate ide vel'mt l'ahko. Najpt·v s klaviri
stom prejdeme pa.rtttún1, potom popremý
šl'ame, aký pristup si zvolfm k hudob11ému 
a charakterovému stvárneniu úlohy. 
Verdiho, alebo Donizettiho diela sa dajú 
naučiť za niekol'ko dni - myslfm hudobne a 
technicky. To nie je v princípe problém. 
Celkom niečo Iné je, dať postave správnu 
dynamiku, správny výraz. Tu nejde o to 
jednoducho odspievať noty. A keď nájdem 
podl'a môjho úsudku ten správny výraz, to 
tiež neznamená, že budem túto tílohu 
takto večne spievať. To nie, neustále sa mi 
vynárajú nové dimenzie - javisko je dobrý 
uč/tel: M6že byť vel'mlužlločné prejsť skla
viristom rolu aj desaťkrát, ale až na javis
ku zistime, aké je to ťažké robiť všetko čo 
najdokonalejšie. Rozdiel medzi piesňou a 
operou je obrovský aj v tom, že tu. lz1·á 
orchester a človek má vedl'a seba pat·tne
rov, s k torými rnusf nájst' spoločnú reč. 
Niekedy je vel'ml potrebné, aby som dobre 
poz nal aj hudobný pat·t iných roll a vyva
roval sa lak pdpadnélto nesúladu alebo 
chaosu. Publikum si často mysli, že najťaž
šie je, aby človeka neiritovalo, keď partner 
niečo spieva celkom inakšie. Toto nebolo 
pre mňa nikdy problémom. V.šetci predsa 
spievame v rámci jednej harmónie a jediné 
čo nás diferencuje je, že spievame s rozdiel
nymi hlasovými možnosťami. S partnermi 
však treba zostať hudobne spolu a tu sa 
ukáže, či je niekto dobrý spevák, alebo nie. 
Ten zlý si ide tvrdohlavo svojou cestou, 
ostatných ignoruje a nepočúva. Mazikálny 
spevák, ktorý nepotrebuje vo svojom vnútri 
počítať takt, to lak nerobí. Preto môže hoci
kedy reagovať na ostatných. Pri dobrom 
dirigentovi už v6bec nemt.tsf vzniknúť pm
blém vypadnúť z taktu, alebo dostať sa do 
totálneho hudobného d1aosu. 

Operni návštevnfci, ktor! n ie sú vyslove
n{ expet·lf, zväčša ani nespozorujú, že došlo 
k nesúladu medzi dirigentským pultom a 
javiskom. Môž u sa stať c1j najneuverttel'nej
šie veci, keď niekto - do/tt v onhestrf, alebo 
na javisku - strati nervy. Zažil som kolegy
ne, ktoré cez prestávku, alebo po skončeni 
predstavenia sa ako fúrie vrhli na z lého 
dirigenta a sväto-sväte sa zaprisahávali, ie 
s nim už nikdy viac nebudú pracovať. 
Počul som dirigentov zúriť c1 nadávať na 
nedisciplinovaných spevákov, dokonca zo 

Scaly poznám prípad, keď došlo aj k skutoč
nej potýčke. 

Avšak toto všetko sú len výnimky, pri 
vel'kých dirigentoch nezvykne dochádzať k 
takýmto incidentom. Právom sa nazývajú 
vel'kf, pretože pri nich sa umelci aj publi
kum zaujfma:fú o interpretáciu a nie o plet
ky, ~kiksy" či pikantérie. 

Ci sa volajú Kat·ctjan alebo Bernstein, 
Abbado alebo Muttl, Kleiber alebo Maazel, 
Giulíni alebo levine - len aby som spome
nul zopár mien - kaž dý z nich j e obdarený 
tou jedinečnou chariz mou, pričom žiaden 
z nich nemá skutoc:'né "tajomstvo". Sú to 
totiž neuverítel'ne muzikálni ľudia, ktorf 
svoje remeslo suverénne ovládajú a okr·em 
toho sú to mimoriadne silné osobnosti. Ak 
stoji takýto dirigent :za pultom, každý 
ot-cltester hrá o triedu lepšie, pretože hudob
níci sú ovel'a viac koncentrovanejší a cftia 
sa byť "pri tom". Prenesené na javisko, to 
platf aj o sólistoch a zbore. Aj tu účinkuje to 
fascinujúce vzájomné pôsobenie. Krásne 
hrajúci orchester t1ás povz budz uje a orches
ter hrá s väčšou zanietenosťou, keď sú 
dobrí speváci. Vtedy nastáva to, čomu hovo
ríme napätie. A pôvodcom tohto všetkého j e 
dirigent; ale nadpriemerný. Žial; tJ súčasnej 
dobe je vel' mi málo dirigentov takéhoto for
mátu. 

Aké nádherné je s nimi pracovať, to som 
spoznal pri Verdiho Requiem. Z celej 
hudobnej literatúry patrí toto Requiem k 
mojim najmilšfm dielam. 

"Zádušných omši je už tol'ko, že je zóytoč
né k nim. ešte jednu pridávať" - vyjadril sa 
t·az Verdi. My však m 6žeme byť radi, že st 
to neskôr rozmyslel a stvoril jednu z naj
hodnotnejšfch omšf talianskej hudby. 
Mimochodom, nesúŕllaslm so všeobecný m 
názorom, že sa j edná o "operu pre mŕt
vych '; teda o nejaké teatrálne dielo. Na 
Verdiho Requiem nie j e nič teatrálne, všet
ko je dramatické. To je vel'ký rozdiel! Vet·di 
bol asi prvý skladatel; ktorý vniesol drama
tické prvky svojej opernej tvorby do t·etigi
óznej sféry. Mal som to šťastie, že som v 
Requiem účinkoval viackrát so štyrmi 
vel'kými dirigentmi našej doby: Het·bertom 
von Karajanom, Carlom Mm· tom Giulinim, 
Claudtorn Abbadom a Riccardom Muttirn. 

Karajan bol prvý, u ktorého som sa v 
Salzburgu naučil spievať tenorový part 
tohto diela. Najprv s Montserrat Caballé, 
Fiorenzou Cossotto a josé van Damom, 
potom s Mlrellou Freni, Fíorenzou Cossotto 
a Nikolajom Gjaurovom ako partnenni, 
neskôr s A1mou Tomovou..Sintovou, Agnes 
Baltsou a opäť s josé van Damom. Potom 
prišiel Giulini (ďalš( sólisti boli Katia 
Ricciarellf, Brlgllle Fassbaender, Ruggero 
Raimondi), potom Abba do (Margaret Price, 
j essye Norman, Ruggero Ralmondt), potom 
Riccardo Mulli (fessye Norman, Agnes 
Ballsa, Ruggero Raimont/1). S nfm ma spoji
la náhoda. Krátko predpredstavenim Lucie 
z Lammermooru v Štátnej opere vo Viedni 
ma zavolal maestro z Mnfchova, či by som 
nezaskočil za jeho chorého tenora, bol to 
Veriano LucchelLf. Ešte v tú noc som šiel do 
Mn{chova, nasledujúci cieň. bola len kt·átka 
klavíma skúška. Napriek tomu to bolo 
mimoriadne pôsobivé predvedenie. Ešte mz 
sme spolu robili Requiem a sfce vo Florencii 
s Elisabeth Cone/1, Agnes Ballsou a Kll1·torn 
Rydlom. 

Nechcem byť kritikom a hovoriť, že ten 
alebo onen dirigent bol pre mňa ako spevá
ka najlepšf, alebo tento orchester bol taký 
dobrý ako žiaden Iný. Urobiť rebriček je 
vec vkusu, lebo každá z týchto štyroch inter
pretácii bola svojím sp6sobom prekrásna a 
pre mňa znamenala novú vynikajúcu skú
senosť. Karajan dosahuje dynamikou a 
rozohraním farieb úžasnú hlbku, často si 
pri ňom myslim, že takto by to bol asi chcel 
aj Verdi. U Abbada sa mi zdá, že v popredi 
je viac intelekt, 11 Muttiho zanietenie a u 
Giulin. fho vedte cesta k tnterpretácit cez int
rovertnosť. Každému sa však svojim sp6so
bom dari sprostredkúvať poslucháčom to 
tmcionálne a mystické, čo toto mohutné 
dielo v sebe skrýva. 

Karajar1, Gtulfr/.1, Abbado a Muut ako 
dtrlgenlt Verdiho Requiem siÍ, ak to smiem 
tak trochu vol'ne parafrázovať, "král'ovskf 
pokri" mojej karléty. 

Pokračovanie v budúcom čfsle 
Preklad: - mjk
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KONCERTY 

SF v ap 
7. a 8. apríla. Antonín Dvofák: Stabat 

mater. Sloven ská filharmónia. 
Slovenský filharmonický zbor. 
Dirigent Niksa Bareza. Zbormajsterka 
Blanka Juhaňáková. Sólisti Eva 
Jenisová, Marta Beňačková, Jozef 
Kundlák, Peter Mikuláš. 

Dvoi'ákovo Stabat mater nadviazalo svo
jou tematikou na strhujúce vízie vzkriesenia 
v Mahlerovej 2. symfó nii . (3 1. 3.). 
Tohtoročné veľkonočné sviatky dýchali v 
dramaturgickom p láne Slovenskej filharmó· 
nie hlbokým dychom a neostali tak záleži
tosťou n iekoľkých krátkych dní. Pekná idea 
by si zaiste žiadala peknú realizáciu. Zostava 
sólistov veľa sľubovala. Okolo mena Niksu 
Barezu sa v bulletine SF vznášalo fluidum 
prísľubu kvality. Mám však už isté skúsenos
ti a viem, že informáciám zo strany agentúr 
alebo samotných umelcov netreba hneď 
skočiť na lep. Preto som údajom o spoluprá
ci Niksu Barezu s Mire llou Frcni, 
He rmannom Preyom, jeho kontakty s 
Lovrom vo n Matacicom a Herbertom von 
Karajanom pripisoval naozaj iba papie rovú 
váhu. Dobre som urobil, pre tože Niksa 
Bareza ostal svoje j agentúrnej povesti v 
Bratislave veľa dlžný. Dvoi'ákovo Stabat 
mate r sa síce tvári ako neviniatko, je krehu
linké, lyrické, občas z jeho žíl vytryskne čosi 
väčšmi afektívne a vášnivé, vzápätí sa však 
znova utiahne do pózy pripo mínajúcej 
ľudové drevené plastiky. Tempová réžia si 
nevšíma princíp kontrastu, chýba viac 
vyhrote ný konflikt, všetko plynie vláčne, 
všetko je zahalené do jemného a vzdušného 
rubáša pastelových farit:b. Ve rím tomu, že 
pre dirigenta je Stabat mater dosť veľkým 
problémom. Faktúra, štýlové podhubie rea
gujúce aj na pastorely českých kantorov, aj 
na Händla, aj na Brahmsa, aj ... , aj ... núti hlav
ného protagonistu viac prenikať do útrob 
štruktúry. Tam sú ukryté čarokrásne pokla
dy, inšpirujúce okamihy, tam možno obdi
vovať nádhe ru a lesk skromnej múdrosti. 
Žiaľ , Niksa Bareza p lával stále iba na priez
račnej hladine a akoby nemal odvahu pono
riť sa pod i1u a hľadať pe rly na čistom dne. 
Jeho gesto bolo málo hovoriacim taktova
ním (aj to nevýrazným, nečitateľným), 
nedokázal motivovať hráčov, sólistov, čle
nov zboru a - samozrejme - ani divákov. 
Stabat mater plynulo teda na základe samo
vývoja a hráči sa museli viac spoliehať na 
vlastné sk(•senosti, než na impulz spred 
seba. Robili čo mohli, ale napriek tomu 
postupne otupovala percepčná ostrosť, 
Dvoi'ák, hráč aj poslucháč, sa dostával do 
útlmu a cyklus veľmi váhavo a nerozhodne 
kráčal k mé te posledných taktov. Sólisti 
zachrai1ovali situáciu dobre pripravenými a 
zohratými vstupmi. Každý vniesol čosi 
symptomatické a účinné: EvaJenisová nehu, 
lyrizmus a žiarivú čistotu , prejav Marty 
Beňačkovej akoby vyvie ral viac v hlbinách 
podvedo mia, bol sýty, pevný a hlavne dobre 
počuteľný aj v exponovaných tutti úsekoch, 
Jozef Kundlák prehovoril svojím technic
kým tó nom schopným zdolať aj tie naj neprí
jemnejšie registrové nástrahy, nuž a Pe te r 
Mikuláš prispel do celkového obrazu dáv
kou výrazového psychologizmu, štipko u 
drámy - nie hlučnej a afektovanej, lež tichej, 
intímnej drámy ľudskej duše. Okrem profe
sionality musel človek obd ivovať aj výrazo
vtl viacdimenzionálnosť pôsobnosti sólo
vých partov. Škoda, že práca orchestra stála 
kdesi na vedľajšej slepej koľaji a že Niksa 
Bareza nedokázal prepojiť potenciál ukrytý 
v kvartete s okolím. Filharmonický zbor 
účiqkuje vo vel'kých vokálno-inštrumentál
nych skladbách poväčšinou suverénne. Nič 
zásadného nepodcenili jeho členovia vede
ní Blankou Juhaňákovou ani v spleti hlasov 
Dvoi'ákovej meditácie. Nakoľko sa mohli 
spoliehať na prácu rú k a na mimiku dirigen
ta, to vedia najlepšie oni sami. Na mňa totiž 
Niksa Bareza p ôsobil viac ako zbo rmajster, 
než ako dirigent orchest ra. Preto je možné, 
že zboroví spevác i cítili na rozdiel od filhar
monikov pevnejšiu pôdu pod nohami. 

14. a 15. apríla. Fr anz Schubert: S
symfónia. Anton Bruckner: 5- symfó
nia. Slovenská filharmónia. Dirigent 
Aldo Ceccato. 

Donquijo tské ťaženie pána Ceccata kon
certnými sezónami Slovenskej filharmónie 
pokračovalo uprostred jarnej Bratislavy 
nasvietené trblie tavou krásou tóniny B dur. 
Úlohu Sancha Panzu, akože inak, zohrali 
zasa slovenskí filharmonic i, tentoraz v buj
nej zostave, akú požaduje Bruckne rov kon
trapunktický "Meisterwerk". Účinkovanie 
Alda Ceccata ma naozaj začína baviť (rozu
mej: zaujímať) . Páči sa mi, akým hrdým 
spôsobom obhajuje akt hodenej rukavice a 
ako usilovne dodržiava svo je zmluvné 
povinnosti. Vždy príde na pódium rovnako 
šarmantný, drobnými krôčikmi , taktovka sa 
mu ľahko hompál'a v ruke zaoblenej nežnou 
kr ivkou zápästia, potom dojato a opäť šar
mantne vystúpi na stupienok, aby teatrál
nym gestom poďakoval za privítanie, posta
ví sa do stoja spojného (prvá paralelná pozí-

cia), prsty na obidvoch rukách zaktivizuje 
(každý do iného bodu v priestore) - môže
me začať ... 

Do čísla štyri trpel Schube rt nedorobe
nosťou , povrchnosťou. Vždy hral popri 
majestáte Antona Brucknera druhé husle. 
Magická päťka akoby zodvihla pred Aldom 
Ceccatom varovný prst a nepoddala sa. 
Vyžiadala si asi viac, než jej staršie pred
chodkyne a výsledok sa dostavil. 
Orchestrálny organizmus pôvabnej "mozar-

James Judd 

tovky" rástol bez kolízií, akými poslucháča 
dokázal ohúri ť p án Ceccato doteraz. V prvej 
časti , ktorá sa mi z hľadiska realizácie páčila 
asi najviac, zabodovali dokonca aj s láči kári , 
konkré tne prímy, čo - ruku na srdce- nebý
va zvyko m. Je mi jasné, že hudba S. symfó
nie je inšpirujllcejšia1 ako napríklad 1. alebo 
2. symfónia, a že hráči SF•sa v nej cítia viac 
užitoční. Možno aj toto je jeden z dosť dôle
žitých psychologických ukazovateľov úspeš
nosti a plnokrvnosti predvedenia. Dirigent 
je však aj na to, aby motivoval a vytváral 
pozitívne myslenie. S. symfó nia ako prvá zo 
série Schubertových c:yklov dospela do post
pube rtálneho štádia a tvárila sa ako živá 
bytosť. 

Celko m iné B dur rozozvučal Anton 
Bruckne r vo svojej milovanej, avšak nikdy 
nepoču tej 5. symfónii. O tomto kolose sa 
vraví všeličo- raz je "kostolná", inokedy "tra
gická", inokedy zasa "fantastická", in í v nej 
vid ia martýrium opusteného Génia. 
Legendy sú na w, aby sme ich počúvali , sna
žili sa ich chápať, ale netreba sa im poddá
vať. S. symfónia Antona Brucknera je pre
dovšetkým neopakovateľným príkladom 
prieniku viacerých motivácií. Bruckner -
profesor kontrapunktu sa v nej vyrovnával s 
Gabrie llim, Palcstrinom, Bacho m, Händlom. 
Bruckne r - naivný obdivovateľ wagn<.:rov
ského božstva na Zemi sa v nej modlí za svoj 
idol. Bru<.:kne r - architekt pôsobiaci v ohu
rujúcich priestoroch gotických a baroko
vých katedrál v nej prejavuje pochopenie a 
úctu voči beethovenovskej a brahmsovskej 
tektonickej disciplíne, pričom si zaspomína 
aj na odzbrojujúcu priezračnosť t rojdielnos
ti a symetrie typickú pre myslenie Franza 
Schube rta. V "Piate j" je toho ukrytého 
možno najviac, čo sa odzrkadľuje v jej náro
koch na čas (90 minút), na poslucháčsku 
ko ncentráciu a, pochopiteľn <.: , na hráčsku 
disponovanosť každého zúčastneného 
hudobníka. Aldo Ceccato viedol hráčov spo
ľahlivým gestom, venoval sa aj plastic ite 
kon trapunktických úsekov, usiloval sa dife
rencovať subjekty od kontrasubjektov bez 
toho, aby ktorýkoľvek z hlasov zanikol preh
lušený iným hlasom. Na svoje si prišli zasa 
dychové nástroje, ktoré Bruckncr - organista 
vždy forsíruje vo svoje j blokovej inštrumen
tácii dopredu. Hráči sa držali statočne (člo
vek občas rád zabudne na niektoré prehreš
ky voči ladeni u alebo intonačnej istote). 
Nechcem a ani nemôžem byť maximalistom, 
pre to si dovoľujem konštatovať, že dvoj ička 
"Pätiek" už nebola iba nesplnitel"no u víziou 
rytiera dona Alda Ceccata. O dva týždne 
neskôr síce členovia orchestra z Baden
Badenu ukázali, ako sa má Bruckner h rať 
naozaj, ne rad no však zatracovať ani iniciatí
vu našincov, hlavne, ak konečne prejavili 
schopnosti kvalitatívne pokročiť aj na teré
ne sťaženom absenc iou tradície a nedostat
kom tvorivého pokoja. 

21. a 22. apríla. Claude Debussy: 
Fantázia pre klavír a orcheste r . J ohn 
Corigliano: 1. symfónia. Slovenská fil
h armónia. Dirigent James Judd. 
Sólistka Daniela Rusó. 

Sám neviem, čo si mám o tomto koncerte 
myslieť. Nevie m, či bol veľkou udalosťou 

a 
(prítomnosť jamesa Judda rozhodne veľkou 
udalosťou bola), alebo či nebol zbytočne 
vystrclenou nábojnicou veľkého kali bru 
Oa mesa Judda by som možno nie iba ja rád 
videl nad inými partitúrami). Tak, či onak, 
na ponukovom liste sa objavili dve šp eciali
ty. Ani jedna z nich nie je každodennou ud a
losťou, každá z nich chcela poodkryť dvie r
ka k doteraz neznámemu, alebo málo zná
memu. Pokračoval cyklus DEBUSSY. 
Fantázia pre klavír a o rchester bola zasa viac 

SnímkaM. Jurík 

akc iou "muzikologickou", vhodnou pre špe
cialistov, ktorí chcú mapovať globálny 
debussyovský terén. Avšak v tomto prípade 
nezaškodilo pripomenúť poslucháčstvu aj 
tóny Debussyho- mladíka. Skladba viac upo
zoriíujc na jeho štýlové, poetické a estet ické 

1 východiská a po máha vidid udalosti v šir
šom kontexte. Devízou Fantázie bola aj 
pekná inte rpre tácia. Daniela Rusó je spo
ľahlivou tlmočníčkou rôznorodých infor
mácií. Hudobníčka, ktorá je schopná bez 
problémov zvládnuť na jednom recitáli 
Beethovenovu Sonátu op. 106 a Lisztovu 
Sonátu h mol je schopná preniknllť do aris
tokratizmom zaváiíajúccho toku Debussyho 
obrazov. Daniela Rusó d ržala v rovnováhe 
Debussyho štrukturálnu závislosť na vtedy 
cxistu j(•cich prototypoch a zvukov(• výboj
nosť, objavnosť. Každú z korenín aplikovala 
s c itom pre celok. Pridala vždy naozaj k n tú 
naj už i točnejš iu štipku, takže spod jej rúk 
vychádzala hudba prívetivá, hladkajúca, ba 
až sedatívna, inokedy zasa povzbudzujúca, 
neustále sa hýbajúca. James Judd bol vždy 
pri praveným spoluhráčom - pionierom 
(umelci odviedli čosi ako pioniersku objav
nú prácu) a už v rámci úvodného čís la zau
jal precíznosťou, estetikou a reálnosťou 
svojho názoru na vec. 

Preto ma trošku mrzelo, že v druhej časti 
programu sa j ames J udd rozhodol práve 
pr<.: 1. symfóniu Johna Corigliana. Ni<.:, že by 
ma toto rekviem za obete AIDS nezaujalo 
alebo znechu tilo. Práve naopak, prvý kon
takt s objemnou skladbou mi bránil sledo
vať naplno prácu d irigenta. Ale, možno to 
má byť práve tak, že v popredí nestojí inter
pret, ale ten, koho práve kontaktuje skrz 
svoju prácu. Možno práve v tejto tvorivej 
pokore a skromnosti thie filozofická pod
stata hudobníckeho remesla. čo povedať na 
margo Coriglianovej skladby? Bola pre mňa 
stimulom, doppingom, držala ma neustále v 
strehu. Corigliano nechce dobýjať mimo
zemské úrovne. Spôsob jeho myslenia v l . 
symfónii mi pripadal skôr ako túžba využí
vať už existujúcu a objavenú hmotu a tech
nológie. Slová ako eklekticizmus alebo, 
nedajbože, epigónstvo, by som ale nepouži l. 
Sklad ate!" sa priznáva v komentári k skladbe 
k pocitom straty, zlosti a frustrácie, ktoré 
boli žriedlom pre štvorčasťovú veľkú symfó
ni u. Výraz a význam stáli počas šty ridsiatich 
minút nad hmotou a vari nikto sa nemohol 
cíti ť urazeno zo zdanlivo populist ickej kom
pozičnej maniéry, akou sa Corigliano pre
zentoval. ]<.:ho hudba sa vôbec nechcela 
páčiť, vôbec nechcela vravieť o genialite 
skladateľa. Zasa akoby vystú pil do popredia 
moment pokory. Corigl iano nie je hrd inom 
vlastnej skladby. Jeho hrdi nami sú všetci tí, 
ktorých stratil, ktorých smrtonosná infekcia 
vytrhla z jeho najbližšieho okolia. Citáty, 
symboly, štý lová pestrosť - to všetko sa tvári
lo viac epid:y, než dramaticky. Corigliano je 
pozo rovateľom a sleduje výjavy z vlastnej 
minulosti akoby odosobnene. Ak by som 
mal hľadať parale lu kdesi inde, clo prvého 
plánu sa mi prediera meno spisovateľa 
Kurta Vonneguta - napríklad jeho bitúnku č. 
S. Je to však rýdzo osobná paralela, ktorá je 
ale pr<.: mi'ía signálom, že Coriglianova 
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hudba je systémom, ktorý má korene zapu
stené v čomsi univerzálnom, všeobecnom. 
Viem si predstavi ť, že niekto jeho skladateľ
skú ori entáciu odmie tne. Ale z podvodu 
alebo zbabel s tva nemôže Johna Corigliana v 
súvislosti s l. symfóniou obviniť nikto. 
Nevraviac o to m, že zvukovo bola pestrá, 
podne tná, že zaujali házi sólové spomien
kové .surrealizmy" - piesne dvoch violon
čie l (Peter Baran a Peter Mišejka), sólového 
klavíra (Marek Tomašovič), že sa skladateľo
vi a následne j amesovi J uddovi podarilo 
obsiahnuť obrovský zvukový aj výrazový 
ambitus, atď. l. symfónia Johna Corigliana 
sa stala udalosťou sezóny a vzácny hosť, 
James Judd, bol jej spoľahlivým realizáto
rom. 

13. mája. Peter Zagar: Bozkali sa a 
plakali... (premiéra). Ludwig van 
Beethoven: 3. klavírny koncert. Ro bert 
Schumann: 2. symfó nia. Slovenská fil
harmó nia. Dirigent Ondrej Lenárd. 
Sólista Aleš Solárik. 

Keby som raz nebodaj ulovil dajakého 
džina vo fl'aši, asi by som sa ho okrem iného 
op ýtal, kamže to len chodia súčasní hudob
ní tvorcovia na názvy svojich diel. J e to 
jeden z aktuálnych rébusov, j e to záhada, 
občas priam až detektívka. Clovek sa rád 
nechá zviesť in fo rmáciou vyplývajúcou buď 
z názvu, alepo dokonca, z autorského 
komentára a hneď je k dispozícii sťaby lokaj 
usilujúci sa plne .sa stotožniť" s ponúknu
tým názvom, resp. scenárom. Lenže beda, 
prebeda! Málokedy sa mu to podarí, aj keď 
sa chce tváriť, že "to" pochopil a že "to" tam 
našiel. Ak by som mal označiť osoby a osob
nosti podozrivé zo zavádzania posl ucháča , 
potom taký Eric Satie je v tom až po uši. 
Udelil by som mu čestný rad bludničiek in 
memoriam. Po i1om sa našlo xy skladateľov, 
ktorí sa pohrávajú s naivitou poslucháča a 
majú z jeho bezmocnosti možno aj lepšiu 
náladu. Pete r Zagar vyviedol návštevníkom 
májovej Reduty tiež jeden takýto huncútsky 
kúsok. Názov jeho orchestrálnej skladby isto 
už vopred vniesol predovšetkým do žen
ských sŕdc stopy nostalgie, melanchólie, 
sentimentu. Čosi také, čo zaváňa choro dojí
mavou americko u filmovou limonádou, tu 
predsa len ešte nebolo. Aspoi'i na ko ncerté 
SF nie. Niekto má vo zvyku čítať bullet in SF 
pred koncertom. Takýto jedinec ostal podľa 
všetkého mierne zarazený medzi avizova
ným názvom a slovami skladateľa publikova
ným i na stránkach bulletinu a mohlo sa stať, 
že vnímanie podriad"oval už tomuto textu (v 
tom prípade ho ľutujem). Tí, ktorí čítajú 
bulletin počas reálneho ex istovan ia skladby 
mali možno výhodu v tom ohľade, že text 
ich zrejme vtiahol do svojich riadkových 
osídiel a nedovolil im p ríliš reagovať na to, 
čo sa šírilo z pódia. J a p atrím k tretiemu 
typu poslucháčov a do bulletinu som sa 
zah ľadel až ex post, po vypočutí peknej, kul
tivovanej, nápaditej hud by. Našťastie . Z 
bielo-čiernej stránky mi Pe ter ukazoval dlhý 
nos v podobe historky o akomsi čudnom 
erotickom zážitku ženy a o banánoch nama
ľovaných v rôznych polohách a farbách ... Ak 
plakať, tak potom radšej od smiechu. S tým 
súhlasím. Peter Zagar vtipnou fo rmou pou
kázal na onen ku lt "programovost i" v 
hudbe, ktorý máta v dejinách hudby už dosť 
dlho. Na druhej strane mám však pocit, že 
za krehkosťou Zagarovej hudobnej faktúry 
bolo čosi inšpiru júcejšie , než spomínaná 
story ... Ondrej Lenárd a slovenskí fi lharmo
nici asi nemali veľa času zamýšľať sa nad 
názvom a jeho reláciám voči hudobnému 
texru. Skladba bola š itá horúcou ihlou a 
pred pokladám, že proces trávenia bol pri
krátky na to, aby duchovné živiny naozaj 
peknej skladby p renikli hlbšie do vedomia a 
podvedomia hráčov. To je však dosť častý 
údel premié r. čo je podstatné je fakt , že 
titu l Bozkali sa a plakali. .. by som si hocike
dy znova rád vypočul. 

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU začala v 
poslednom čase, chválabohu, vystrkovať 
aktívnejšie rožl..-y do okolia. V tejto sezóne 
obdarila ko ncertný život Bratislavy dvoma 
dosť exkluzívnymi absolventskými dirigent
skými akciam i. Brai'io Kostka, Jozef Lupták, 
Klaudia Dernerová, Mario Košik - za týmito 
me nami sa skrývajú osobnosti životaschop
ných umelcov, ktorí by mali u nás nájsť vari 
zelenú aj v b ud úcnosti. Patrí k nim aj klavi
rista Aleš Solárik, novopečený absolvent 
HTF. Okrem toho, že spolu s Petrom 
Pažickým dobýval e urópske súťažné a kon
certné pódiá, je aktívny aj ako sólista. 24 . 
apríla hral pod vedením spolužiaka Maria 
Košika Rachmaninovov 2. klavírny koncert 
c mol. Nie všetko sa mu vtedy zrejme vydari
lo tak, ako chcel. l 3. mája, teda o tri týždne, 
vyko nal nápravu a vynikajúc im spôsobom 
zahral bcethovenovské c mol. Efektný a 
neľahký koncert nie je v repe rtoári Aleša 
Solárika novinkou, pod jeho bystrým dohľa
dom ale stále nestráca iskru, náboj, zdravý 
drive. Solár ik hrá umne, inteligentne, zato 
ale mladistvo a impulzívne. Má šikovné 
ruky, dobré názory na "vec", chuť popasovať 
sa a víťaziť. Uprostred mája získal v Redute 
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obidva body víťaza . 

Po prestávke nastali krušné chvíle pre fil
harmonikov. Ondrej Lenárd nastúpi l v dosť 
atypickej pozícii, keď sa rozhodol dirigovať 
Schumannovu 2. symfóniu. Ak mam byť 
úprimný, dramaturgickú motiváciu v tomtO 
prípade nechápem, ale napokon, prečo by 
sa nemal hrať aj Schumann? Len keby nebol 
taký ťažký! lllavne d ruhá časť, trbl ietajúce sa 
perpetuum mobile, dala hráčom zabrať -
hlavne v extrémne vybičovanom tempe, aké 
nasadil šéf SF. Našli sa však aj pekné okami
hy a celá skladba ako-tak dorazila do cieľa . 
Nebol to síce triumf, ale ani fiasko. Dol 10 

paušál. 

človek pôsobiaci celkom spontánnym nea
fektovaným dojmom. Z jeho hry sálala sila 
profesionalizmu a nadhľadu, zárovei'1 však 
neustále forsíroval do popredia sugestívne 
tóny, gestá, vzťahy Schnittkeho poetickej 
drámy. Rétorika, morfológia aj syntax 
Schnittkeho je neustálou b(Jrkou v ligotajú
cej sa kvapke najčistejšej hudobnej substan
cie. avonok môže evokovať dojem uzavre
tosti, ale pod povrchom symbolických tva
rov a vzťahov drieme obrovský variačný 
potenciál. Nie som zástancom "elektrifiká
cie" hudby, ale vo Violončclovom koncerte 
vel'mi vhodne zapracovali aj mikrofóny o
rientované na sólistu. Nikdy nezabudnem 

opojnej sonoristiky sa dajú ukryť menšie aj 
väčšie podvody a chyby. Kol'ko ich bolo 
počas znenia obidvoch suít, to neviem štatis
ticky ani nijako inak povedať. Môžem však 
povedať to, že z výkonu filharmonikov som 
mal dobrý pocit a že ma držali neustále v 
zdravom napätí. Tentoraz však nie v napätí 
očakávania explózie alebo inej katastrofy, 
ale v tom najpozitívncjšom percepčnom 
napätí. Pán Caridis vedel presne odhaliť a 
dešifrovať aj tie najutajcncjšie kódy 
Ravelovej partit(lry a zo suitových sklad ieb 
sa stali pokladnice plné šperkov prvej akos
ti. Možno sem-tam dajaká tá perlička chýba
la, jej absencia ale nenarušila krásu celku. 

26. a 27. mája. Claude Debussy: jar. 

šľahal svojimi pcvn)'mi a nekompromisnými 
líniami, hnal sa vpred aj v chvíl'ach barok i
zujtlc ich reminiscencií na árie. Isabelle van 
Keulcn dr.lala hustú spleť horizontál pevne 
v rukách, hrala s prchl'adom, jej nástroj 
vydával istý, pevný a pricrazný tón, ktorý ale 
zbytočne nebodal ani nehrýzol. Obdivoval 
som jej rytmicko-harmonick(• pohotovosť. 
Vo chvíľach, kedy hráči orchestra strácali 
pôdu pod nohami, meškali v nástupoch aj v 
dozvukoch (aj napriek ht1ževnatému výko· 
nu Andrása Ligetiho nastávali kolízie) bola 
Isabelle van Keulen strážkyiíou poriadku, 
majákom pre spolubojovníkov a statočnou 
nositeľkou víťaznej zástavy. Jej vysn1penie 
považujem za jedno z najkrajších vystúpení 
sól istov v rámci 45. koncertnej sezóny SF. 

IssabeUe van Keulen 

Igor Stravinskij: Husľový koncert in d. 
César Franck: Synúónia d mol. 
Slovenská filllarmónia. Dirige nt 
András Ligeti. Sólistka Isabelle van 
Keulen. 

Frnackova Symfónia cl mol už v Bratislave 
čo-Lo zažila aj prežila. Tentoraz sa jej skvost
nej partitúry ujal odborník naslovovzatý. 
András Ligcti nechcel síce l ámať r ekordy 
objavnosti a atypickosti v i nterpretácii zná
mej skladby. Predsa však predstúpil pred 
orchester a následne aj pred divákov s novo
tami v oblasti tem piky, budovania gradácie a 
retrogradácie, v oblasti dctailizácie sonoris
tickej bázy. Žiaľ, hráči o rchestra ho nep o
chopili vo všetkých bodoch, resp. neboli 
schopní bezo zvyšku realizovať jeho pro jekt. 

19. a 20. mája. Alfred Schnittke: 
Violončelový koncert č. l. Maurice 
Ravel: Dafnis a Chloé, l. a 2. suita. 
Slovenská fill1armó nia. Slovenský fil. 
harmonický zbor. Dirigent Miltiades 
Caridis. Zbormajster Jan Rozehnal. 
Sólista David Gerin gas. 

Aj v Bratislave bývají1 hudobné sviatky. 
Nic síce veľmi často , ale bývají1. lludba 
Alfreda Schnittkeho však prinesie atmosféru 
sviatočnosti , výnimočnosti. Nic je to tak 
dávno, kedy pani Grindenko rozvírila náš 
č:Jsqprieslor z!t:;lithou magnetizmu 
Husľového koncertu. Vtedy aj najzarytcjší 
pochybovači sklonili hlavu pred možnosťa
mi hudby dneška. David Geringas, pôvodom 
Lotyš, je hrajúci filozof, dokonalý technik, 

na zllfalé glissandované vzlyky sólistu revú
cc z hlbín burácajúceho tutli . Vari jediný 
violončelový koncert sa môže silou výpove
de vyrovnať tomu, čo sa dialo v Schnittkeho 
skladbe a to koncert Witolda 
Lutoslawského. O takýchto konšteláciách 
dvoch dokonalostí sa musí vravieť buď 
vcl'mi vel'a, alebo, čo je možno vhodnejšie, 
treba ich ponechať v sfére zážitku. Slová 
môžu mnohť pokazi ť. 

Tento koncert vyhovoval podľa dramatur
gickej filozofie pracovníkom SF dvom cyk
lom nar az: vo tv rtok boli v popredí vel'kí 
interpreti ( teda cyklus A ll), v piatok zasa 
Debussy ( teda cyklus B 1). Zúčastn il som sa 
na štvrtkovej produkcii, preto by som sa mal 
vari viac zaoberať témou "veľkí interpreti". 
And rás Ligeti udržiava s Redutou pravidelné 
spojenie, a môžem povedať, že jeho účinko
vanie bolo vždy účinkovaním veľkej osob
nosti. Mladá huslistka z Holandska mala zrej
me v Bratislave svoju priemiéru a ani jej 
meno som doteraz neregistroval. Keď však 
už bolo "po všetkom", musel som uznať, že 
Isabelle van Keulen nie je vel'kou interpret
kou len vďaka svojej pôsobivej vysokej 
postave, lež aj vďaka tomu, čo dokáže vykúz
li ť na štyroch strunách huslí a na takom sťa
ženom teréne, akým je Stravinského 
Concerto en ré. Ale pekne, po por iadku. 
Dvojčasťová Jar vhodne doplnila nedávno 
realizovanú Fantáziu pre k lavír a orchester v 
zmysle hl'adania hlbších koreňov, z k torých 
čerpala energiu Debussyho filozofia. 
Zhodou okolností, na tom istom koncerte 
stáli vedľa seba Debussyho tvorivá jar a 
Frnackova tvorivá plodná jeseň. Ani britkosť 
a expanzivita Stravinského hudby nedokáza
la pretrhnúť zjavné väzby medzi dvoma 
fenoménmi poetiky rodiaceho sa hudobné
ho 20. storočia. Orchester SF si poradil s 
Jarou v rámci možností, prezentoval sa vcel
ku kul tivovaným, objemným tónom, zažiari
li aj sólové interlúdiá hráčov na drevené 
dychy, k toré sa mohli oprieť o aktívne poza
die plechov a strunných nástro jov. András 
Ligeti opäť šetril na vel'kosti gesta a viac sa 
zameriaval na čosi neviditeľné, čim dobrý 
dirigent musí očariť a ovplyvniť každého 
hráča za pultom. 

Daniela Rusó SrúmkaM. Jurik 

Predovšetkým nešťastné sláčiká rskc sekcie 
brzd ili vzlet a blokovali pozitívne emócie z 
vnímania sľubnej koncepcie. Prekvapilo ma, 
aké problémy im robila notoricky známa 
skladba, repertoárový kus. Stalo sa tak to, čo . 
sa stať nemuselo. Jubilejná sezóna zakvi tla 
mnohými peknými kvetmi, avšak záverečný 
akt nemal už síl prejaviť všetku krásu 

Filharmonici hrali 20. mája akoby v poho
de. Svoje urobil aj p r ístup dirigenta 
M iltiadesa Caridis;t Postavou nízky, o to ale 
inšpirujúcejší a veci znalý rodák z Gdaňska 
ovládal situáciu na pódiu v Schnittkeho kon
certe aj v Ravclovej hýrivej zvukovej báji o 
Dafnisovi a Chloé. Viem, že pod rubášom 

Stravinskij vtrhol do priestorov koncert
nej siene po jarných fantáziách sťaby letná 
búrka. Zásluhou sólistky naozaj zuncl, ostro 

Fr anckovej hudby. 
IGOR JAVORSKÝ 

Z CYKLU HUDBA NÁRODOV 
9.februártl. Špar~ielsko. Edouard Lalo: špar~ielska sym
j óllia pre husle a orchester op. 2 1. Matmel de Falla: 
Čarodejná láska. Maur·/ ce Ravel: Bolero. Slovet~ská fil
harmórlia. Dirigerlt Ot~drej Let~árd. S61tsll: Peter Šarc~y 
-11Usle, Ida Kirilová -me=osopr·át~. 
Februáro11ý k oncert z cyklu Hudba národo11 patril atraktfv

nemu španielsku. V p replnenej sále znelí skladby Laloa, Fail u 
Cl Ravela, kto1ý je podobne ako Lalo síce Francúz, ale jeho 
Bolero je muz ikou španielskou a ako sa píše v en'J'klopédi
ách: •... prekrásnou emolickou vlziou španielsk eho ľudového 
tanca". Podľa neho dostalo nakoniec l svoj názov. 

Sólistom španielsk ej ~J'mfónie pre husle a orchester bol 
mladý poslucháč VŠMU z triedy f Kope/mana Peter ša m y. Ak 
by som 1nalct jeho výkon hodnotiť stručne a jednoznačne, sta
čilo by ml na to jedno slovo: výborný. j eho hra prekypovala 
muzikalltou /temperamentom, tón,Jarbu ale aj výraz, to všet
ko účelovo, cfel'avedome, Inteligentne a s vkusom, bez nahá· 
t'íania sa za lacný m efektom podriadil charakteru diela, nabi
tého tajomný m Cl pre nás stále exotický m španielsky m kolori
tom. španielska symfónia je síce vo svojej podstate ltusl'ovým 
koncertom, ale koncertom rozsiahlym, oproti tradičnému 
koncertu k onctpova11ým až do 5 časti. Striedajú sa v 1íom 
miesta lyrické i virtuózne, medilatfvne, tanečné. P. aray za 
dobrej asistencie a spolupráce dirigenta i Ot'Chestra správne 
rozdelil svoje sily, um l talent a tak dosiahol zaslúi ilý efekt. 
Napriek svojmu mladému veku sa predstavil ako zrelý talen
tovaný a. zodpovedný umelec, ktorému umelecká dlsclplfna 
nie j e cudz ia, čo do značnej miery ocenilo i prftonmé publi· 
/.wm. 

V dobrom slova z mysle efektné bolo i uvedenie baletnej 
hudby M. de Fclllu so sólistkou Idou Kil'ilovou. Vôbec, výber 
sólistov na tomto koncerte patril medz i šťastné rozhodnutia 
dramaturgie i dirigenta. Okrem číro orchestrálnej verz ie, 
kt01·á je uvádzcmá častejšie, ex istuje aj vokálno-orchestrálna 
verzia tohto diela, tá je dokonca pôvodná. Pokial' sa O. 
Lenárd v orchestrálnych častiach pridŕial štandardných pred
stáv, nič neuberajúc, cmi nič VJínimočllého k nim nepridajúc, 
v častiach, v ktorých znel Kirilovej sýty a pritom s viet/aci, pri· 
ezračný mezzosoprán, podstatne výraz nejšie vstúpil do popre
dia kolorit skladby: 1Jáše1'í, tempercnnent, tajo1rmosť, všetko, 
čo vystihuje prvky andalúzsk ej a španielskej cigánskej melodi
ky a ty lm.u, na ktorýclt je Fallova baletná hudba postavená. 
Pre l. Kirilomí neexistotmltecltnický problém. Prechod od svie-
1/tJých výšok do temných hfbok bol 11 nej prirodzen)í tak isto, 
ako prirodzená bola aj škála dynamických odtieňov, intonač
ná čistota a precftený výraz. 

Záver koncertu patril Ravelovmu Boleru. Dielo z náme a 
populárne snári' i preto zďaleka nie tak ľahké pre ínte1pretov. 
Ani orchestru ani dlrigentovlnemoi no uprieť snahu o dobtý 
výkon. V niečom však zostali Boleru dlžnf. Chýbala mu tJäčšia 
Istota, uvol'nenosť, chý balt1 mu prfslovečná iskra. Ale Bolero 

odznelo. A publikum ho prijalo, ako tlidy - vd'ačne a spontán
ne. Ako som ui poznamenala na inom mieste, interpreti 
musia vedieť najlepšie, čo tomuto "popu/áru" zostali z hl'adls· 
ka prof esionality dlžnf. 

16. nlllrca. Slovensko. j án Levoslav Bella: Rondo D dur 
pre sliičlky, Ladislav Burlas: Pmnctus, Víťazoslav 
Kubička: jesenná hudba, A/ex(mder Moyzes: Musica 
lstropolttatla, Ilja Zeljenka: Musica slovaca, Eugen 
Suclrorl: Serenáda }Jre sláčiky op. 5. Slovenský komorný 
orcl1ester, umelecký vedúci Bohdan Warchal. 
V cykle Hudba národov prišlo v marci na rad Slovensko. 

Priliehavý obraz o j eho hudbe nám dramaturgia SP p rezento
vala prostredníctvom SKO a jeho umeleck ého vedúceho a 
súčasne i sólistu B. Warcl1ala, ako ináč nei vysok o profesio
nálne, čo vlastne tJ prlpade warchalovcov z t1amená ich 
samozrejmý štandard. Zostava koncertu by mohla zodpove
dať i dobrému výchovnému koncertu (bez pejoratívnej p rf· 
chuti), tJzorovému prehl'culu o slovenskej súborovej komornej 
tvorbe ocl Bellu po Suchoňa. Všetko diela " učebnicové'; noto-
1'/cky z náme, väčšina z 11fch komponovaná priamo pre SKO. A 
tak, pokia/' u Bellu sú evidentné snahy začleniť sa svojou tvor
bou do kontextu európskeh o, byť súčasne slovenský m i medzi
národný m, Suchoň ui takouto tvorivou osobnosťou je. Tento 
oblúk výstli ne chclrakteriz uje vývoj slovenskej hudby a ďalši 
skladatelia, ktOtých dielt1 na koncerte zazneli j ej rôznorodosť, 
čo do kompozičných tecllník i Intelektuálneho záujmu a indi
viduálnej tvorivej estetiky, to potvrdili. Ak sa menej venujem 
inte1pretom, snáď preto, ie i samotná dramaturgia kládla. 
väčší dôraz na výber a zostavu s prihliadnutim 11a rytvorenie 
obrazu načrtnutého vývojového obrazu. To sc1 jej, myslím sl, 
/Jcelku podarilo, hoci chýbalo niečo z najčerstvejšej súčasnosti. 
Mimochodom, v rovnakej dramatuglckej zostave uviedlo SKO 
diela l na CD, ktoré rydat SHP pod názvom Musica slovaca. 

MARTA P6LDEŠOVÁ 
27. aprfla. Rusko. Rodion Ščedrin: Concerti no pre mte
štmý z bor. Dmitrij Bortňansklj: Koncert č. 32. Peter lfjfč 
Čajkovskij: Liturgia Sv. j ána Zlatoústeho (výber). 
Georgi Sviridov: Bello. A. Fljarkovskfj: Vokalfza. Igor 
Stravt11skfj: Svadb(J. Slovenský filharmonický z bor. 
Dirfgetlt a z bormtl}ster jan RozehnaL Sólisti Adriana 
Kohútková, Silvia Sklovská, ľudovít ľudha, Ladislav 
Neshy ba, Eleo116ra Smničková, Zuzana Pau/echová, Eva 
Salayová, j án Sallay - klavíre, členovia sek cie btdch 
r~ástrojov SF Vladimír Btttner, Ivan Marek, Peter 
Krbat'a, Ladislav Krclll(k, Rajmu11d Kákoni, Richc1rd 
Mráz ik, Fra11tišek Rek. 
j e ai neuverltel'né, čo všetko zaradil j an Roze/mal do jedi

ného večera! Od totálneho gýču (Fijark ovského Vokalfza ma 
doslova urazila svojou stupídnosťou) až po Stravinského 
V)íjcw staroruskej svadby. Medz i týmito dvoma pólmi leia/1 
dosť bezvýraz né (vari s vý nimkou 'čajkovského) kreácie vše/l-

čoho moiného. Venovať ruský večer zborovej tvorbe je samo o 
sebe dobrým nápadom. Ale, mám obavy, ie našl f ilharmonic
k f zboristi, nech sú nkokol'vek vo fo rme, pred ruskými zboro
vými partitúrami musia skloniť ll/avu. Absentuje spol'ahlivá 
basová opora, legendárne basso p rofondo p ravoslávnyd1 zbo
,·ov, chýba ostrý ko11 ruských sopránov, radikálnejšia prieraz
nosť altov. Všetky a capella skladby boli síce odspievané profe· 
sionálne, ale boli p rflfš "poeurópštené" z hľadiska zvukového 
Ideálu a tvorby tónu. Nedá sa nič robiť, zlatým klincom pro
gramu musela byť jednoznačne Stravinského Svadba. Bola 
príležitosťou pre každého, k to sa ocitol na pódiu. Dravý prúd 
extatických rituálnych výjatJov sa ie nie vpred neuveritel'tlým 
tempom, zdolávajúc rn.eandm metrorytmických nerovnosti a 
nástrah. Dirigent je pri Strcwinskom vidy rystavený silnému 
tlaku zo všetkých strán. Na j anovi Rozehnalovi isto utkvelo 
nejedno oko člena zboru, sólistu alebo člena Inštrumentálne
ho zoskupenia. Žial; toto oko často nenašlo to, čo potrebovalo: 
presné gesto nástupu obdarené aj sugesciou výrazového pod
netu. Chvfl'ami som t1pel spolu so sólistam i - vokalistaml a 
útrpne som čakal explóziu v synchróne. Našťastie sa tak nesta
lo, hoci na jednom mieste sa ui-ui scllyt'ovalo k otrasu. SólisU 
bolt dlsponovan(, pozorn( a regulova tt s/loj čas presne, reagu· 
júc na signály zo strany klavMstov Cl perkusistov. Štyria sólisti 
boli zároveň štyrmi charaktermi. Adriana K oli útková má síce 
vysok o posadený a technikou podloiený soprán, miestami j u 
ale masf11ny zvuk siÍboru nástrojov nepustil nad seba. 
Naopak, prekvapila ma priebojnosť mezzosopránu Silvie 
Sklovskej. Tá sa v Stravinského i tvlami ovládanej skladbe cfti
la asi ako 1yba vo vode. Nedala sc1 vyviesť z rovnováhy nep,·f. 
j emným synkopovan fm v poly tytmickýdt alebo polymetric
kých konšteláciách a, naV)IŠe, celkom štýlovo a efektne otvori
la tón. Dosiahla tým zväčšenie objemu, sugesciu výrazu a jej 
hlas bol zo všetkýcll štyroch naj(itatel'nejšf (čo pri mezzoso
pránoch neplatí vi dy). f udovít Ľud/la tiei pasoval do atmosfé
ry svadobných výjavov a . prispel pozoruhodným timbrom 
svojho hlasu. Zvuková agresivita však tiei urobila občas svoje 
a hlas tenoristu sa strácal v ut·agáne súz vukov. Ladislcw 
Neshyba vykonal statočný kus p ráce a mal dokor1ca čas svoj 
part aj vtipne "dramatizovať". Nevďačné, ťaiké klavfrne 
party d ty tili do 1-tík ozajstní profesionáli, takže i ladna krivda 
na partitúre sa neudiala. Členovia SFZ kráčali v medziach 
svojho v.ýkonnostného paušálu a usilovali sa doviesť boj so 
Stravinský m a, iiat; aj s dirigentom do úspešného konca. Po 
Orffových Catulli carmina bolo uvedenie Svadby jedným z 
odváinejšfch krokov j ana Roze/mala. Tentoraz zachra1íovall 
situáciu ale viac sólisti a členovia inštrumentálneho zoskupe
nia, ktor{ matt byť hosťami progmmu Slovenského filhm·mo
nického zboru. Stali sa však jeho hlavnými hrdinami. 

IGOR JAVORSKÝ 



(s HUDOBNÉ DIVADLO ~jW«'94] 

Barbier bez espritu 
Rossini a Bratislava. Puto nesporne veľmi krehké, 
zviazané iba š tyrmi titulmi z 39-členného javiskové
ho odkazu pesarského maestra be l canta. Medzi nimi 
jedinou vážnou operou Viliam Tell (inscenácia r. 
1933), jedným Grófom Orym (1967), dvoma 
Taliankami v Alžíri (1935, 1965) a na sklonku tejto 
sezóny u ž deviatym Barbierom zo Sevilly . Bilancia 
iste nie hodná pýchy dramaturgie národnej scény, 
bilancia o znamujúca popretie renesancie Rossiniho 
opery serie a napokon úzkoprsá a stereotypná i vo 
svojom komickom repertoárovom zábere. 

Kecf'že od kormidelníkov brati· 
slavskej opery nemožno očakávať v 
tomto smere pozi tívny obrat, neo
stalo iné, ako priať si Barbierov 
návrat aspoň v korektnom javisko
vom a hudobnom šate. l to však 
bolo ilúziou. Režisér Václav 
Vežník s výtvarníkom Kvetosl a
vom Bubenikom podložili pred 
deviatimi rokmi svoju koncep ciu 
pomerne či t ate l'ným , predlohe sa 
nevzpierajúcim názorom, podči ar
kujúcim vzdušnosť .,pouličnej" 
koméd ia, ktor(• stačí nechať tiecť 
vol'ným prúdom a o úsmev je 
postarané. Tento, v podstate tucto
vý model, nikoho neurazil, ani 
nenadchol. Ba čo viac, p riniesol 
zopár vtipne aranžovaných akcií. S 
odstupom času sa pred oči diváka 
dostáva Barbier v trocha inej polo
he. 

Akosi z neho vyprchal pôvodný 
rukopis režiséra a atmosféru na 
javisku, zvlášť na prvej premiére 
tvorenej novým obsadením, začali 

d i ktovať niektorí sól ist i, odchovaní 
inou .školou", inak cíti aci humor v 
opere. Žia!', na škodu veci. Mrzí 
ma, že v bratislavskej opere pozná
me iba jeden spôsob zviditeľňova

nia komického žánru, ktorém u je 
vlastné rozhadzovanie rekvizí t, čo 
najviac hrmotu, búchania do stola 
a kopania do sedacích častí tela. 
Pojem espritu, delikátnosti a jem
ného salónneho vt ipu je zakliaty. 
Ak sa teda Včžníkov staronový 
Barbier až nápadne podobá 
povedzme Donovi Pasqualemu, 
alebo niektorým počinom Komor
nej opery, vynára sa otázka, či reži
sér osobne vložil do obnovenia 
dostatok tvorivých síl a času . 

Základné nedorozumenie však 
pramení z neschopnosti načúvať 

Rossiniho hudbe. Tá má predsa 
svoj špeci fický pulz, gracióznosť, 
minucióznu precíznosť, kultivova
ný šarm . Nie je to h udba jarmočná 
ani kabaretná. Škoda, že z inscená
cie sa vytratilo napríklad nápadité 
rozohranie scény búrky, k torá sa 
tentokrát hrá so stiahnutou opo
nou. 
Ďalším problémom je hudobné 

naštudovanie. Po Mozartovi a 
Wagnerovi ani tentokrát brnensl.i 
d irigent Jan Zbavitel (skutočne 
niet v SND, či mimo neho, iného 
d irigenta?) nevybavil inscenáciu 
náleži tými hudobnými kvalitami. 
Už predohre chýbala iskra, brilant
nosť a farebný lesk. Koncepčne je 
to vlažný Rossini, niet v ňom elekt
rizujúcej sily, dômyst:lne vystava
ných gradácií, jeho ťah je mdlý, 
výrazovo poddimenzovaný. 
Ensemblom chýbala rytmická pres
nosť a interpretačná disciplína. 
j ednoducho, bol to vidiecky 
. Lazebník", nic Rossiniho ll 
Barbiere di Siviglia - i napriek ta
liančine. 

Samozrejme, na absenciu diri
gentskej osobnosti doplácali sólis
t i. I tu si treba naliať čistého vína: 
rossiniovsl.i vokálny štýl je iný a 
bez rešpektovania jeho špecifík 
(predovšetkým precíznosť kolora
túr a delených tónov) sa stáva 
"šmírou". A tá by predsa len na 
národnej opernej scéne nemala 
mať m iesto. Part Rosiny, kompono
vaný pre mezzo-koloratúru , zvyk
nú spievať i soprány, avšak s pod
mienkou, že ide o virtuózne typy, 
schopné nahradiť zmyselnosť tem
nejších farieb perlivými kaskádami 
ozdôb a výšok. Treba l'utovať, že 
i nscenátori sa neopreli o naše 
mladé mezzosoprány (naposledy v 
pôvodnej verzii odznela Rosina 
roku l 960), ktoré by tento part 
vskutku preveril i. Naopak, 
Božen e Ferancovej vôbec nepri
stal. Mladá sopranistka nie je ani 
vyslovenou kolo rat(•rnou speváč-

kou, tobôž jej ťažisko sa nenachád
za v spodnej polohe. Ak teda z 
ní1dze t l ačila svo j hlas do mczzo 
verzie, ochudob1'íovala poslucháča 
o farbu :1 šťavu, ak sa pok(•šal a o 
vyššie sféry, bola obava zo zlyhania 
viac než evidentná. Z pôvodného 
obsadenia sa do Rosiny vrátila 
J ana Valášková, síce o odtieň 
menej ušl'achtilá v tóne a labilnej
šia v exponovanej výške ako pred 
deviatimi rokmi, zato celkovým 
stvárnením stále presvedčivá a 
javiskovo hravá. 

Hlavným magnetom obsadenia 
mal byť Martin Babjak ako 
Figaro. Má pre rúw poswvu sku
točne optimálny zjav a tempera
ment, part je pre mladého spinto 
barytóna vhodný rozsahom i tech
nickými nárokmi. Babjak sa ho 
zmocnil s vervou, bohatým zvuko
vým vkladom, avšak s istými rezer
vami vo vyspievaní všetkých pred
písaných tónov. Zavše si teda svoju 
interpretáciu ul'ahčil , zavše naopak 
príl iš zaťaži l výšky a recitatívy. l 
napriek tomu, b ol a to kreácia 
per sp ektívn a, do ktorej b y sa 
oplatilo investovať ďalšie zdo 
konaľovanie u kvalitnéh o p e
dagóga. Pre Brat islavu novým je i 
alternujúci Figaro b rnenského 
barytonistu Pavla Kamasa. Tento 
umelec má už zjavne naj lepšie 
roky za sebou, takže ani jeho 
povestné kovové výšky neboli 
vždy bez kazu, nehovoriac o ťaž
kost iach v pohyblivých í•sekoch a 
matnej nižšei polohe. 

Simo n Somorjai dostal v 
AJmavivovi vhodnú šancu preveriť 

svoj lyrický, nie však typický legge
ro teno r v pohyblivej partii virtu
óznych parametrov. cmožno mu 
uprieť snahu poctivo vyspievať 
predpísané noty a ozdoby, no dari
lo sa mu len do tej miery, pokiaľ 

vystačil technicky. Ďa lej si už vypo
máhal z prírodných rezerv, čo sa 
prejavilo v porušení línie a in to
načne) približnost i. Peter O sw ald 
sa k Almavivovi prib lížil v lcgato
vých (•sekoch, kde svoj lyr ický 
materiál uplatnil s patričnou kul tú
rou. S vyššie položenými tónmi a 
koloratú rami mal však nemalé pro
blémy. Najslabšou postavou pre
miéry bol Bartolo Ladisl ava 
Neshy bu. Lacné a vulgárne pre
hrávanie, nedostatok tónovej kul
túry a ner ešpektovanie notového 
zápisu v opere jednoducho nemá 
miesto. Peter Mikuláš si v tej istej 
postave počínal diametrálne odl iš
ne. Východisko vidí v prvom rade 
v hudbe a od nej odvíja vokálne i 
herecké výrazové odtiene. Aj keď 
nic je ty pickým buffo basom, 
vďaka muzikalite a inteligen cii 
vie i na komick ej parkete p ôso
biť vkusn e a kultivovan e. Prvú 
vcl'kí1 prí ležitosť dostal mladý 
basista Martin Mal achovský ako 
Don Basilio. j eho hlas je v súčas
nosti v štádiu dozrievania, nadobú
dania charakteristickej farby a 
rezonancie, takže na hotový .pro
dukt" si zrejme ešte bude treba 
ncjaJ,.i čas počkať. Markantným 
hlasovým mater iálom a neprehá
ňajúci m komickým vkladom 
modeloval tú istú rolu v alternáci i 
j án Galia. Obe kvalitné Marceliny 
· Denisu Šl epkovskú a Idu 
Kir ilovú - by som radšej videl v 
kostý me Rosiny. 

Bodka za sezónou mala vyzerať 
pôvodne inak. Ak sa nepodar ilo 
zrea lizovať ani modi fi kovaní• ver
ziu d ramaturgického plánu, vhod
ný mal byť hoci aj zaručene úspeš
ný Barbier zo Sevilly. Prečo nie? 
Avšak Barbier s pokorou voči par
tilÍi re, s kultivovaným komickým 
nábojom, s tech nicky adekvátnym 
speváckym obsadením. Azda raz ... 

PAVEL UNGER 

Takmer vždy sa môžu inscenátori klasických a nespočetnekrát prerozprávaných príbehov roz· 
bodnúť iba pre dve možnosti: buď ísť cestou konvencií, s prípadným sporadickým vybočením, 
alebo zbúrať doteraz videné ( aj počuté) a ponúknuť celkom novú optiku. Režisér banskobystrickej 
opery Martin Bendík iba raz neuspel , a to bol vtedy konvenčný. Ostatné jeho inscen ácie takmer 
vždy vyvolali búrlivú r eakciu divákov i kritikov. Kým tí druhí akceptujú aj nové, divácka obec, 
zvyknutá roky na rutinu, ak osi odmieta W'adať v antlsentimente dobré divadlo. Nebolo to inak ani 
pri poslednej premiére v tejto divad elnej sezóne. Režisér spolu s výtvarníčkou Monou H afsahl (hos
ťovala v ~ po prvýkrát) v taliansky spievanej Verdiho opere La Traviata sa romantickým brehom 
poriadne vzdialill. čo však treba priznať hneď na začiatku, podarilo sa im naplno odkryť ľudskú 
dušu , či už tú najegoistickejšiu, ale aj pokryteckú. Takže: čo v podaní u ž štvrtému naštudovaniu chý
balo, resp. čo n ebolo tradíciou? 

VERDIHO TRAVIATA BEZ SENTIMENTU 
Prvou príčinou odmietnutia t ra

dici onalistov bola scéna a čiastoč

ne aj kostýmy. Žiaden luxusný 
salón kurtizflny, ale holé steny ako 
jediný scénotvorn}' prvok, snažiaci 
sa o korešpondenciu s kontextom 
príbehu. Kým v prvom dejstve bro
kát pr ipomínajúce tapety symboli
zovali .čosi", v nasledujúcich dej
stvách s postupným odlúpavaním a 
opadávaním šminiek z tvárí hlav
ných prcdstavitd ov opadávali aj 
tapety. Krachu snobizm u, ale aj 
predajnej lásky zodpovedala čisto
ta stien v posled nom dejstve. Iba 
holé železné konštrukcie dávali 
tušiť kontúry .čohosi" .· Spoza prie
hľadných stien bolo vid ieť otrasné 
d ivadlo v hodine umierania. 
Panopti kum "za stenou" v kostý
moch z p rvého (!) dejstva žilo 
d'alej ... Holé steny, holý príbeh -
bez pozlátka, bez šminiek, bez pre
tvárky! Za emocionálne najsilnejšie 
režijné miesto považujem scénu 
stretnutia Violetty s Germontom. 
Ak zllfalá Violctta, dobrovol'ne sa 
zr iekajúc lásky siaha aj po agresív
nejšom p rejave (hádže o zem 
topán ky) v jedinej chvíl i sa stiahne. 
To vtedy, keď na dne kufra nájde 
bábi ku v šatách nevesty. S iíou v 
náručí sa pred očami Germonta 
vzdáva vlastne všetkého a Germont 
jej to (aj keď nie hned'!) vráti v 
scéne na plese u Flóry. Medzi . lep
šiu" spoločnosť vstúpi s klobí1kom 
na hlave, sníme ho iba v momente 
oslovenia Violetty. Aj valčíkový ryt
mus bol v tejto inscenácii silným 
symbolom: v prvom dejstve 
Violetta krásna a zd ravá v tanci roz
hadzuje červené kamélie, v posled
nom dejstve už len bezvládne telo 
prevesené cez Alfrédove rameno 
podvedome vníma valčík o Paríži. 
A ak Violeua nikdy nesiahla počas 
svojich výstupov po zrkadle, v 
závere sa jedinýkrflt pozrie na seba 
"v zrkadle" nehor iacej petrolejovej 
lampy. 

Predstavitel'ky Violctty ponúkli 

dve rozd ielne spevácke aj herecké 
kreácie. K rst ohiíom zaži la na prvej 
premiére 27. mája javiskovo 
pomerne málo skúsená, talentova
ná Margar éta Vajdová. Zaujala 
krehkosťou a prirodzenosťou, nad
chla technickou dokona losťou zvo
nivej koloratúry s krištál'ovými výš
kami. Skúsená a momentálne hlav
ní• repertoárovú divadelno-pre
vádzkovtl záťaž nesí1ca M ária 
Tom an ová nebola krehkou a ani 
koloratúrnou. Pri niesla však čosi 

iné: clramaticko-cxprcsívnc poií atie 
hlasového aj javiskového prejavu. 
Obdobná rozdiel nosť poznamenala 
aj výkony Alfrédov. Arménsky 
tenor Gurgen a Ovsepian a sa nic
sol, znel, aj ked' niek toré miesta 
nahradila skôr suvereni ta herecké
ho prejavu, na úkor speváckeho. 
Na výkone j án a Babjaka bola 
obdivuhodná mladícka nadše nosť, 

entuziazmus, s prehreškami najmä 
vo výškach. Výkony obidvoch sa 
však dobre počúval i. O výkone 
Germontov platí to isté, v detailoch 
(neviem či zámerne) rozdielne 
ponímali svoju rolu. Pavol Mau -

Plesu Flory 

r ér y zo S D tvoril s nadhJadom, 
jeho Genn ont sa "vyznal" v deji aj 
speváckych nuansoch. Fr antišek 
Maltinec bol ovel'a priamoči arejší, 

upriamený predovšetkým na spe
vácky výkon. 

Spolu s menšími postavami sóli
stov ( Flora, markíz, dok tor , slúž
ka ... ) dotvorili kompaktný celok aj 
výkony členov zboru (zbormajster 
B. Vargic) a baletu (Z. Hájková). 
Orchestrálny prejav v 
Bcndikových inscenáciách akoby 
sme nevnímali, natol'ko zaujme 
javiskovým dianím. Pavol 
Tužinský však s najväčšou ser ióz
nosťou pripravil partitúru, nedal sa 
uniesť ružovými okuliarmi, domi
novalo skôr racio a vyhovujúce 
tempá. Odmietnutím nadbytočné

ho sent imcn talizovania sa stotož
nil s inscenačným zámerom režisé
ra. 

A celkom na záver : príbeh o tej, 
ktorá . padla" (la traviata) si treba 
prísť do mesta pod Urpínom roz
hodne pozrieť. Aj keď každý názor 
bude subjektívny. 

MÁRIA GLOCKOVÁ 

Snímka R. Miko 

OPIUTNÁ BODlA ZA PROviZÓDOI 
Carl Zeller je v košickej opere 

autor nie vel'mi známy. V takmer 
50-ročnej históri i súboru je to po 
prvýkrát, čo sa dramaturgia r oz
hodla pre jeho operetu Vtáčn ik . 
Hoci Vtáčn i k nic je dramaturgické 
. terno", chápem jeho naštudova
nie ako snahu uviesť vedra 
Straussov, Lehára, či Kalmána aj 
niečo z tej skupi ny viedenských 
skladatel'ov, do ktorej vedl'a C. 
Millôckera, či F. von Suppého 
patrí aj C. Zeller. 

Opereta Vtáčn ik sa považuje 
dodnes za jeho najznámejšie a naj
vydarenejšie dielo. S odstupom 
rokov od svojej prvej a úspešnej 
viedenskej premiéry ( 189 1) pôso
bí jej hudobná reč síce nekonflikt
ne a vyrovnane, no vonkajšia nob
lesa hudby zvádza niekedy až k 
pasivite recepcie. Z nudnej hudby 
vyskočí občas pár vti pných hudob
ných čísel , ako naprík lad profeso
rov alpský tanec "Schuhplatter" 
alebo i výn i močn á, pokojná krása 
najznámejšej melódie tej to opere
ty "No amol..." . 

Rezervované hudobné naštudo
vanie J ána Drietomsk éh o 
neprekroči la imaginárnu hranicu 
od napísaného k len cítenému, 
ktOré p ráve dáva opcrc tným meló
diám ich osobi tý šarm; i keď v prí
pade Vtáčn ika to bolo zrejme 
ovel'a ťažš ie ako v iných známej
ších operetách. 

Operný sí1bor uviedol operetu 
Vtáčnik v nezávideniahodnej, až 
kr ízovej personál nej situácii. Veď 
vedl'a dobre spievajúcich i obsade-

ných žensi,.")Ích í1loh (Jana 
Havran ová Mária, Táňa 
Pal ádio vá - Kriste!) nevedel a ani 
nemohol (lebo ich niet) -. pok ryť 
hlavné mužské t1lohy z domácich 
zdrojov. Dlhoročne chýbají1ci 
tenor (-i) je už možno aj námetom 
na seriál. A tak viacročné operné 
výpomocc hosťujúcich tenoristov 
(nic na spestrenie, ale z n(•dze), 
neobišli tentoraz ani operetu. V 
dobrej speváckej kondíci i sme 
videli hosťujúceho j ozefa Ábel a v 
roli Adama. Pozvánka pre 
Jarosl ava Dvorsk ého do úlohy 
Stanislava bola však zo strany D 
neprezieravá. Spôsob jeho spieva
nia, silený, technikou nevykrytý 
tón i nepekná farba hlasu ( aj hovo
reného) ostali visieť nad inscenáci
ou ako otázka, ktorá už viac rokov 
potrebuje odpoveď, ale aj r iešenie. 
Vcd' kríza súboru, v ktorom už 
najmenej päťročie absentuje zdra
vý tenorový hlas sa aj takýmto 
spôsobom prehlbuje. lllasová dis
kont inuita a absencia sólistov i v 
niektorých iných hlasových odbo
roch naďalej pokračuje. Vol'akedy 
b}rvala košická opera akousi pre
Slllpnou stanicou pre mnoh),ch 
vynikají1cich spevákov, ktorí počas 
čakan ia . na ďalší vlak" odovzdali 
divadlu i košickému div{lkovi neza
hudnutcl'né umelecké výkony. 
Žial', v súčasnosti už len nostalgic
ké spomienky konfrontujú nera
dostný stav sólistického ansámblu 
košickej opery. 

Svoje dlhoročné operetné skú
senosti nezapreli v starokomickej 

dvojici Bo žen a H an áková a 
Ladislav Pačaj (Adelaida, Wcps). 
Výraznejšie oživenie inscenácie 
(réžia a cho reograf ia hosťujúci 
jozef Sabovčik) nastalo až na 
začiatk u druhého dejstva, keď sa v 
dramaturgicky i herecky zovretom 
komickom výstupe predstavil i 
hosťujúci j o zef K onder a Mar tin 
M aslo viak. Ich . profesorské ent
reé" (Sume, Wllrmchen) malo 
dynamiku, temper ament, javisko
vý švih. Rytmus udával Konderov 
mladícky elán, na ktorý sa vel'mi 
dobre napoj il aj mladý M. 
Masloviak. V d ruhom dejstve na 
trochu "ťažšej", resp. monumentál
nej scéne j án a H an ák a dostala 
inscenácia prirodzenejší spád a 
ucelenejší pôdorys aj v režijnej a 
hudobnej rovi ne. I:udové prvl.-y, 
pr ítomné v niek torých pies1'íach, 
našl i up latnenie aj v kostýmoch 
Danice Han ák ovej. 

Inscenácia Vtáčn i ka by mala byť 
definitívnou bodkou za neradost
ným obdobím prežívania v pries
toroch Domu k ultúry, posledným 
predstavením v tomto nehostin
nom kultúrnom stánku. V novej -
jub ilejnej päťdesiatej sezóne by 
sme už mali zažiť čaro in teriéru 
historickej budovy. Verme tomu, 
spolu so stovkami Košičanov i cľal
ších, k torí prispeli na konto 
Nadácie .Košičania svojmu diva
dlu", iniciovanej vedením ŠD a 
jeho riad itcl'kou PhDr. Ninou 
Rašlovou. 

DITA MARENČINOVÁ 
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CECILIÁNISTAJÁN LEVOSLAV BELLA NA SLOVENSKU 

Národné povedomie slovanských národov sa prebúdza
lo okolo r. 1850, takže podmienky prijatia cecilián

skych ideí boli v niekoľkých bodoch odlišné ako v nemec
kých zemiach, odkiaľ reformačné idey chrámovej hudby 
vychádzali. 

V Slovinsku už v čase raného romantizmu dosiahla tvorba 
chrámovej hudby Gregora Rihara ( 1796-1863), kňaza a 
regenschoriho Ľublanskej katedrály veľký význam. 
ChrámoVÍ! hudbu chcel oslobodiť od te rezianskych reforiem 
a od úpadku. j eho zbierky chrámových skladieb v slovinskej 
reči odzrkadľujú v markantnej podobe národný duch slovin
skej hudby. Reformné idey cecilianizmu boli prijaté v 
Slovinsku okolo r. 1869, keď dekan ľublanskej katedrály 
Janez Krizostom Požgar vo svojom obežníku upozori'loval na 
·nevhodnosť modernej cirkevnej hudby, ktorá nemá nábo
ženský charakter. Spolok Sv. Cecílie bol založený r. 1877. 
Krátko nato však vznikol otvorený konflikt medzi ním a spol
kom Glasbena Matica (hudobným spolkom), ktorého jedi
nou úlohou bolo podporovanie slovinskej hudby, a to aj v 
kostole. Protivníkom cecilianizmu vadil už aj v dobe nečaso
vý štýl cecilianskej reformy a prísne predpisy, podľa ktorých 
sa mala c irkevná hudba riadiť, ďalej tendencia spoku Sv. 
Cecilie, odstrániť z cirkevnej hudby národný charakter, a 
najmä zosilené presadzovanie latinčiny namiesto s lovinčiny 
v chrámovom speve. Tieto výhrady boli v určitej miere opod
statnené, ale zásadne nebránili rozšíren iu cecil iánskej refor
my v Slovinsku. Koncom storočia bolo možné badať väčšie 
priblíženie sa k hudbe novej doby. Aj p ápežské príkazy z 
rokov 1903 a 191 2 p ožadovali duchovnú prehÍbenosť a nie 
konkrétny štýl. · 

V Chorvátsku dosiahli idey cecilianizmu väčší význam až 
začiatkom storočia . Vr. 1907 bol v Záhrebe založený Spolok 
Sv. Cecílie, avšak už s rozšíreným programom katolíckej cir
kevnej h udby, čo malo byť dosiahnuté podporovaním 

a) gregorianskeho chorálu (latinsky a starosloviensky), 
b) figurálneho spevu staršej a novšej doby, 
c) ľudového chrámového spevu v chorvátskej a staroslo

vienskej reči , 
d) chrámovej organovej h ry, 
e) inštrumentálnej hry, pokiaľ by neodporovala c irkevné

mu duchu. Tu už vidieť, že sa cecilianizmus vyslobodil z 
úzkeho rámca Palestrinovho štýlu a umožnil prenikanie pro
gresívnych a národných tendencií. Veľký vplyv si získal 
Spolok Sv. Cecílie časopisom Sv. Cecilia, ktorý vychádzal v 
rokoch 1907 až 1947, prinášajúc veľa materiálu o hudbe a o 
hudobnom živote. 

U Maďarov sa presadzovali cecilianske idey až koncom 
19. storočia. Maďarský Spolok Sv. Cecílie (Országos Magyar 
Cecilia Egyesiilet) založil až v r. 1897 Bogisich Mihály. 
Bogisich ako študent teológie na Viedenskom Pázmáneu bol 
ako zborový d irigent bezprostredným predchodcom Jána 
Levoslava Bellu. Maďarskí cecilianisti mali od r. 1893 svoj 
vlastný časopis. Tendencie re formy chrámovej hudby boli už 
v sedemdesiatych rokoch - to znamená približne od zači at
kov kompozičnej činnosti Franza Liszta v cirkevnej hudbe
živé, napriek to mu, že Liszt cecilianom nebol. 

Na Slovensku, označovanom vtedy ako Horné Uhorsko, 
bola kultúrnopolitická situácia oveľa nepriaznivejšia, no 
napriek tomu hudba v minulosti dosiahla v dvoch štylistic
kých periódach európsku umeleckú úroveň. V 16. a 17. s to
ročí sa tu usilovne p estovala aj u protestantov hudba rímskej 
školy, ako aj iných autorov. Domáci skladatelia j án 
Schimbraczky a Zacharias Zarevutius i iní, tvorili znamenitú 
hudbu - aj dvoj- a trojzborové diela, ktoré boli umeleck')' pri
najmenšom rovnocenné podobným die lam západoeuróp
skych kultúr. V r. 1655 sa jezui ta Oenedikt Sôllôsy vo svojej 
zbierke Cantus catholici zaslúžil o reformu slovenského 
ľudového chrámového spevu. 18. storočie prinieslo bohatú 
tvorbu neskorobarokového štýlu so silným vplyvom sloven
skej ľudovej hudby, u františkánov Paulina Bajana a 
Edmunda Paschu, neskôr u Gaudentia Dettelbacha a 
Pantaleona Roškovského. 

Národné povedomie, odvolávajúce sa ešte na staroslovien
sku misiu slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, sa výrazne 
obnovilo v polovici 19. storočia, predovšetkým zásluhou 
banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, pr i príležitosti 
slávnostného milenia príchodu slovanských apoštolov. Táto 
udalosť iniciovala založenie kultúrnej inštitúcie Matice slo
venskej, ktorá nadobudla pre celý národ veľký význam; v 
nasledujúcich rokoch vznikli aj tri prvé slovenské gymnáziá. 

Tieto roky sú spojené so začiatkom veľmi intenzívnej 
národnej i hudobnej činnosti mladého Jána Levoslava Bellu. 
Narodil sa vr. 1843 a už doma a počas gymnaziálnych štúdií 
dostal dobrú hudobnú výchovu . Ako šmdent teológie ko m
ponoval k príležitosti osláv jubilea a založenia Matice hudbu 
na slovenské, staroslavienske a aj latinské texty, ako i skladby 
pre zbor seminaristov a pre zbor katedrály v Banskej 
Bystrici. Biskup Moyzes vedel o Bellovom nevšednom nadaní 
a poslal ho na ďalšie teologické štúdiá do Pázmánea vo 
Viedni a na Viedenskí! univerzitu. Z jeho vtedajšej veľmi 
čulej publicistickej činnosti vo viacerých slovenských kato
líckych časopisoch venujeme pozornosť zvlášť jeho snahe o 
reformu chrámovej hudby. Najskôr však treba poznamenať, 
že i keď na Slovensku neexistoval Spolok Sv. Cecílie; úsilie o 
reformu chrámovej hudby sa prejavilo už v šesťdesiatych a 
sedemdesiatych rokoch. V r. 1951 sa zrušili všetky kláštory, 
na viacerých miestach sa hudobné archívy zlikvidovali a zni
čili. Niektoré sa však predsa zachovali. Z týchto boli zostave
né katalógy a dokonca boli aj vytlačené. Podľa katalógov sa 
chrámová hudba, vrátane cecilianskych skladieb, usilovne 
pestovala. Obzvlášť v kláštore premonstratov v j asove, v 
Dominikánskom kostole v Košiciach, v Kremnici pod 
Bellovým vedením, ako aj v Banskej Bystrici, v čase keď tam 
pôsobil Bella ako mladý kňaz v zbore katedrály. (V r. 1929 
som našie l v jezuitskom kláštore v Trnave početné cecilian
ske diela v tamojšom hudobnom archíve a niektoré som 
nacvičil a p redviedol, napr. diela od Halie ra, Griesbachera, 
ale aj od Aiblingera a iných. Tieto diela zostali iste ešte z čias 
činnosti skladatel'a pátra Alojza Henniga v sedemdesiatych a 

ERNEST ZAVARSKÝ 

neskorších rokoch 19. storočia . Medzi nimi bola aj luxusná 
zbierka chrámových skladieb - jej titul si už nepamätám -
ktorú Franz Liszt daroval pátrovi Han nigovi s autografom 
venovania.) 

Už ako študent teológie bol De lla v písomnom a osobnom 
styku s Preyerom, Sechte rom a príležitostne sa u nich aj uči l. 
Mal živú korešpondenciu s Obe rhofferom, Kothem, 
Rampisom, dokonca aj s Eduardom Augustom Grellom a s 
bratislavským dirigentom Cirkevno-hudobného spolku 
Kumlíkom a Mayrbergerom, ktorí často predvádzali jeho 
skladby v Dó me Sv. Martina. Už vr. 1864 píše v Radlinského 
SLOVESNOSTI článok Naša hudba a spev; v iíom referu je o 
neutešeno m stave c irkevnej hudby na Slovensku, doslovne: 
"teraz sa obzvlášť v Nemecku bojuje o znovuzrodenie chrá
mového spevu v katolíckom kostole, nádhe rné a nezabudnu
teľné diela Palestrinu a jeho chýrnych následníkov, celou 
silou svojej autority odporujú ľahkému tónu sveta, ktorý sa 
vkrádal do Božieho domu". Už tu a neskoršie aj vo väčších 
štúdiách upozorňuje na to, že slovenské ľudové piesne -
obzvlášť staršie - vyrástli z morálneho myslenia a že toto 
ľudové boh atstvo by sa malo ochraňovať pred cudzími vplyv
mi a tiež, že by sa umeleckým spracovaním povolanou rukou 
malo stať dôležitým príspevkom k slovanskej a európskej 
hudbe. 

Snímka arclúv HŽ 

Vtedy bol všeobecne rozšírený názor, že hudba a spev 
majú pri národnej obrode dôležitú úlohu. Tak môžeme 
pochopiť Bellovo nadšenie pre jeho kompozičné príspevky 
k národným sviatkom, jubile jnému 1863 a iným rokom, ako i 
jeho vôľu k spracovaniu ľudových piesní. Práve v tomto 
čase, v r. 1864 napísal väčšiu ští1diu o vzn ikajúcom cecilia
nizme v Wíener Kirchenzeitung (roč. 1864, č. 18 až 26) pod 
titulom Ober Kirchenmusik (O cirkevnej hudbe). v nej však 
nenachádzame názor, že by videl protiklad cecilianizmu k 
slovenskému duchovnému ľudovému spevu. Existovali totiž 
dve odlišné roviny kresťansk-ých náboženských prejavov, 
ktoré sa navzájom - aspoň tu - nemuseli ovplyvňovať. 

Už v úvode tejto štúdie sa Bella ohradzuje proti profanizo
vaniu bohoslužby nevhodnými skladbami. Načo reforma? 
pýta sa: aby chrámová hudba bola očistená od svetského 
nánosu. V chrámovej hudbe by sa mal pestovať predovšet
kým gregoriánsky chorál. Pri viachlasnom speve by sa mal 
uprednostniť p olyfónny spev a cappella na spôsob 
Palestrinových diel (Wiener Kirchenzeitung, str. 220). 
Subjektivita skladateľa by sa mala obmedzovať, aby jeho 
hudba bola výrazom podľa možnosti širokého spoločenstva 
(str. 339). Energicky sa stavia p ro ti sprevádzaniu cirkevného 
spevu, zvlášť proti orchestrálnemu sprievodu. Vinu rozp adu 
chrámovej hudby pripisuje vývoju v 18. a 19. storočí. Pri 
dokazovaní toho sa často odvoláva na známe cirkevnohu
dobné autority. Napokon vysvetľuje uznesenia kongresu o 
cirkevnej hudbe, ktorý sa konal v Mechelne v auguste r. 
1863. O niečo neskôr zastáva veľmi pozitívny postoj ku gre
goriánskemu chorálu podľa Editio Medicoea, ktorý začal 
vydávať regensburský vydavateľ Friedrich Pustet. Začiatkom 

školského roka 1864/ 65 sa v chráme Sv. Štefana predviedla 
Beethovenova omša C d ur. Chváli spev speváčkov 

"Sange rknabe" a doporučuje pre kostol chlapčenské zbory. 
Svojím úsudkom sa nedotýka omše, ale pripomína, že omša 
nezodpovedá požiadavkám cirkevnej hud by. 

V týchto rokoch bol Bella v oblasti názorov na c irkevnú 
hudbu veľmi prístupné dieťa svojej doby, dokonca sa v svojej 
publicistickej činnosti postavil do radov prvých bojovníkov 
za nové, v určitom zmysle pokrokové idey. Prednosť jeho 
článkov zverej ňovaných v týždenníku, ktorý bol veľmi rozší
re ný, spočíva v zhrnutí zásad reformy vo forme prístupnej aj 
širšej verejnosti, a nie v poslednom rade v jeho nekompro
misnosti a jeho živom, útočnom štýle. 

Ako kompo noval Bella v tom čase a ako tieto zásady 
ovplyvnili aj jeho neskoršiu skladateľskú činnosť? 

Skladby, ktoré Be lla písal pre zbor Pázmániovcov v rokoch 
1864 až 1866 postrádajú často vlastnosti, ktoré postuluje vo 
svojich teoretických úvahách. Niekedy sú to jednoduché, 
krátke skladby, bez zvláštnej invenčnej sily, podmienené 
pravdepodobne limitovanými schopnosťami zboru. No už v 

tom istom čase a najmä dva, tri roky neskôr, tvoril die la, ktoré 
stoja umelecky oveľa vyššie a ktoré boli cecilianistami vel'mi 
vysoko cenené. 

O skladbe Haec dies píše Obe rhoffer v Cecilii už v r. 1867 
(str. 32): "veľmi pôsobivá, pravá c irkevná skladba. Mladý 
nadaný skladateľ sa pokúsil podareným spôsobom napodob
ňovať štýl starých majstrov, čo sľubuje pekné nádeje". V časo
pise Fliegende Blätter píše Witt o tejto kompozícii medzi 
iným: "imitácia a synchronné sadzby sa striedajú v nej veľmi 
súcim spôsobom. Skladateľ ovláda kontrapunktické for my s 
veľkou silou a jasnosťou. To všetko povyšuje impetus nadše
nia, oheň mladosti a prirodzená sviežosť nápadu. Nie je v 
ňom nič strohého, vynú teného". Veľmi dobrý re ferát o tomto 
diele a o skladbe Adoramus prináša príloha ku Kôlnische 
Volkszeitung vr. 1869 (č. 10, str. 37) hovorí, že mladý sklada
teľ sa priraďuje k najúspešnejším skladateľom a jeho diela sú 
vážne, dôstojné a cirkevné, vie v nich šťastne spájať c irkevný 
štýl starých majstrov s novou harmóniou. Aj skladba Tu es 
Petrus pre dva zbory bola dobre prijatá. V časopise Caecilia 
píše Oberhoffer (1869, č . 22), že to je veľkolepá, v polyfón
nom štýle písaná skladba. V časopise Fliegende Bliitter fiir 
katholische Kirchenmusik poukazuje Witt na to, že Tu es 
Petrus je naozaj vynikajúce moteto, ktoré pri dobrom obsade
ní znie veľmi efektne a ohnivo. O motete Christus factus est 
píšu Kothe a Witt v katalógu Cecilianskeho spolku veľmi 
pochvalne. 

Niekto ré z týchto skladieb vyšli tlačou u Sartoriho a u 
Gloggla vo Viedni, u Kahnta v Lipsku, v niektorých nemec
kých zbierkach Seilersa a v Kotheho Caecilia. 

Skladby na slovenské, české a staroslovianske texty, spieva
né podobne ako latinské, uvádzané viacerými moravskými a 
českým i zbormi, niektoré aj v Bratislave a vo Viedni, boli 
veľmi úspešné. No nie všetk')' skladby zo 60. rokov dosah ujú 
takú vysokú umeleckú kvalitu: skladby v Pázmáneu boli väčši

nou písan~ pre tamojší zbor a nie vždy nachádzame v nich 
realizáciu jeho zásad reformy. Táto, v duchu cecilianizmu sto
jaca skladateľská činnosť trvala približne do konca 70. rokov. 
Uhorské ministerstvo kultúry mu udelilo dvakrát ceny za 
jeho chrámovú hudbu, pričom úsudok Franza Liszta bol roz
hodujúci. Vr. 1874 sa zúčastnil na založení Cyrilského spolku 
v Prahe, kde sa stre tol s Franzom Xaverom Habe rlom, 
Franzom Xaverom Wittum, Augustom Wilhelmom 
Ambrosom, Alltonlnom Focrsterom, Pavlom Ki'ížkovským a 
viacuými prominentnými cecllianistami. V Prahe sa vtedy 
začalo vlastne prvé ~tádlum cecllianlzmu v čechách a na 
Morave; Bella ho uviedol už pred LO rokmi na Slovensku. 
Teraz obohatil ako riaditeľ hudby v Kremnici (od 1869 ako 
ki'íaz s p ovolením cirkevnej vrchnosti) svoju chrámovú 
hudbu o ďalšie prostriedky; použil organový, ako i o rchestrál
ny sprievod približne tak, ako sa formuloval neskôr v 
Cho rvátsku, ako úloha cecilianskej reformy a ako bol všeo
becne realizovaný v Rakúsku. Bella teraz písal okrem toho 
mnohé svetské diela. 

Diela jána Levoslava Bellu, ktoré písal v duchu cecil ianskej 
reformy, boli vo svojom čase veľmi aktuálne a umelecky vyso
ko hodnote né. Ich umeleckú kvalitu neznížil čas : možno ich 
pokladať za pokračovanie Rímskej školy v 19. storočí. Z tohto 
hľadiska majú podobný historicko-vývojový význam ako diela 
iných štýlových epoch. V slovenskej hud be stáli nad všetkými 
ostatnými skladbami svojej doby. 

V krátkosti sa treba zmieniť o cľa lšom Bellovom osude, i 
ked' už nepatrí k cecilianizmu. Približne okolo stredu 70. 
rokov pociťoval Bella - ako sa o tom sám vyjad ril, že kňazskou 
vysviackou sa zriekol plného ľudského života. Vidiac v spria
telených rod inách, ako sa tam žilo pokojne a zároveň šťastne
o to ťažš ie to prežíval. Ako kňaz sa nemohol oženiť: cirkevné 
ako aj rakúsko-uhorské právo to nepripustilo. Preto sa rozho
dol s ťažkým srdcom prestúpiť k protestantizmu, v r. 188 1 
opustiť zamestnanie v Kremnici a prijať ako núdzové riešenie 
post hudobného riaditeľa v protestantskom mestskom kosto
le v Sibiu v Sedmohradsku. Vedel, že to bol krok, ktorý sa 
nedá ospravedlniť a napraviť. Tam Bella nenašiel to šťastie, o 
ktoro m dúfal, že ho nájde: mal veľmi veľa práce v kostole, v 
školách, v hudobnom spolku, hmotné starosti, rozpory s 
predstavenstvom cirkvi a so školskými úradmi. Po jeho 
odchode do dôchodku a po niekoľkých veľm i ťažkých 
rokoch vo Viedni, ho v r. 1927 zavolali naspäť na Slovensko, 
kde žiJ niekol'ko rokov v dobre usporiadaných pomeroch. 
Vypäl sa k novej kompozičnej činnosti , ktorá síce už nebola 
dobe primeraná, ale napriek tomu p re slovenský hudobný 
život dôležitá. Vnútorne ostal vždy h lboko nábožensky cítia
ci. Podľa svedectva jeho detí sa modlil z breviára, možno nie 
vždy pravidelne. Keď raz chceli predložiť "Modlitbu Sv. 
Cyrila" civilnejším textom, napísal p rof. Dr. Orelovi (6. 2. 
1926) "Veľkolepú poéziu chcú preložiť z češtiny do sloven
ského jazyka a pritom sa dopúšťa jú kacírstva tým, že sa kato
lické miesta textu tak zovšeobeciíujú, že toto moteto môžu 
spievať aj príslušníci iného vyznania ako chrámovú hudbu. 
Som hrdý na moje katolické právo a nedovolím, aby sa práve 
tento katolický charakter z nich zotrel." 

Z rokov 1864 až 1881 sa zachovalo okrem už spomenutých 
Bellových skladieb ešte asi 40 titulov, ktoré možno pri rátať k 
cecil ianizmu. Medzi nimi je osem omší, jedno rekviem, 3 Ave 
Maria, veľa offertorií a iných obzvlášť pre kremnické boho
služby písaných diel. V nich si Bella vo vysokej m iere osvojil 
polyfónny spôsob vyjad ren ia, ktoré pramenilo z harmonické
ho hudobného myslenia. Pre jeho diela sú charakteristické: 
bohatšia harmónia a melodika, chromatika a vyslovene ro
mantická, výraz prehlbujúca dynamika i agogické kontrasty. 

Diela jána Levoslava Bellu, ktOré napísal v duchu cecilian
skej reformy, spíňajú v tom čase pri bohoslužbách svoje ume
lecké a chrámové poslanie. Žiaľ, po 2. svetovej vojne jeho 
diela na koncertoch už nie sú predvedené a v kostoloch by sa 
síce v rámci novej litu rgie mohli uviesť, lenže k tomu nejest
vujú ani tie najjednoduchšie prostriedky. 

Preložil J án Albrecht 
Financovan é fondom Pro Slovakia 



\.[to ZO ZAHRANIČIA 

~ Pavel Unger 

LONDÝNSKE DIVADELNÉ INŠPIRÁCIE 
Kto nemá v Londýne vopred pripravený "harmonogram" návštev kul

túrnych podujatí, ocitá sa v neľahkej situácii. Denná ponuka zo všetkých 
strán priam vyráža dych. Bombastické koncertné menu láka do komple
xu sál na brehu Temže: do Royal Festival Hall, kde sa strieda vari poltu
cet domácich symfonických a fllharmonických orchestrov (koľkože ich 
vlastne je?) s poprednými zahraničnými telesami, do komornejších 
priestorov Queen Elizabeth Hall (s obľubou tu uvádzajú opery v kon
certnej verzii), či Purcell Room. Na inom mieste, poblíž Hyde Parku, 
vábia divákov zasa plagáty Royal (v Anglicku je všetko kráľovské ... ) 
Albert Hall, veľkolepé repertoárové rozpätie servíruje Barbican Centre s 
koncertnou sálou, divadlom, kinami, výstavnými priestormi. 

Samostatnou kapitolou sú divadlá. Je ich viac než štyridsať, zväčša 
blízko seba vo West Ende, a tomuto číslu zodpovedá ich žánrový rozptyl. 
Ove scény operné, javiská vyhradené pre činohru, komédiu, balet a 
pódiá rezervované pre hity dnešnej doby - muzikály. Pokiaľ som dobre 
rátal, Londýn ich má osemnásť. O muzikáli však neskôr. Prvý Ust lon
dýnskeho zápisníka je popísaný dojmami z Kráľovského operného 
domu Covent Garden. 

UMBERTO GIORDANO: 
FEDORA 

Mirella Freni ako Fedora 
Skô r, než sa zastavím pri inscenácii, rád 

by som poinformoval o zvláštnej akcii, 
ktorá sa uskutočnila práve v čase mojej 
návštevy. jeden z hlavných a dlhoroč
ných sponzorov divadla, Midlancl Bank, 
umožnil divákom v priebehu týždiía strá
viť večer v Covent Garden Opere za jed
notnú, liberálnu sumu (len, prosím, 
neprepočítať na Sk) l l l ibier, čo je za 
normálnych okolností cena za miesto na 
najvyššom balkóne s obmedzeným výhľa

dom. Vstupenku si bolo treba zaslúžiť v 
nekonečnom rade v deň predstaven ia a 
platila na sedenie na zemi v parteri. Áno, 
čítate správne, v Covem Garden sa počas 
"Midland Bank Proms" demontovali všet
ky kreslá z prízemia a každý si sadol bez 
zábran priamo na koberec. Bolo to gesto 
hodné obdivu, zvlášť keď sa v hlavných 
rolách ' Giordanovej Fedory predstavili 
hviezdy prvej veľkosti Mirella Frcni a 
José Carreras. 

Fedora, po Andrea Chénierovi druhá 
opera Umberta Giordana neodsúdená do 
archívov, prežíva v ostatných sezónach 
dokonca svoju renesanciu. Po La Scale, 
Ziirichu, Dregenzi a ďalších scénach - a 
pred decembrovou viedenskou premié
rou - sa dostala i do repertoáru Covent 
Garden Opery. Tematid.:y sa viaže k 
prostrediu ruskej šl'achty z konca 19. sto
ročia , jej dej sa odohráva v Petrohrade, 
Paríži a vajčiarsku . Ľúbostný príbeh 
sprevádza v paralelnom pláne politická 
intriga, čím Fedora nadobúda až rozmer 
opernej detektívky. Giordana námet 
inšpiroval už v mladosti, keď ho spoznal 
v dramatickom tvare Victoriena Sardoua 
so Sarah Bernhardtovou. Operu skompo
noval v tridsiatke, potvrdzujúc svoj dra
matický ta lent i veristický skladatel'ský 
ideál. Aj keď nedosiahol melodickú a in
štrumentačnú nápaditosť Pucciniho, sláv
na tenorová ária Amor li v /eta, ako i dvoj
sp evy Fedory a Lorisa majú nesporné kva
lity a atmosféru. Na druhej strane, v diele 
je dosť .hluchých" miest a lacného senti
mentu, hraničiaceho s gýčom. 

V Covent Garden uviedol Fecloru reži
sér Lamberto Puggelli na scéne Luisy 
Spinatelli. Výsledkom je klasická, realis-

tickými, no nie popisnými ťahmi kreslená 
a nesmierne elegantná inscenácia. Jej 
noblesnému vzhľadu (je to vyslovene 
salónna opera) dodáva na atmosfére tiež 
inšpiratívne svietenie. Prekvapením bol 
stále bezchybný a hlasovo úplne svieži 
výkon Mirelly Frcni v titulnej postave. 
Kovovým leskom a citovo podfarbeným 
tónom s brilantnými výškami i hfbkami 
predstih la i josého Carrerasa ( Loris), 
ktorému vyššia poloha spôsobuje vidite
ľné problémy. Edward Downes dirigo
val s veľJ..:ým zanietením a porozumením 
pre veristický kontrast i kantilénu. 

GIOACHINO ROSSINI: 
MOSÉ IN EGITIO 

Rossiniho Mosé in Egitto je prvou z 
dvoch verzií spracovania biblického 
námetu, určenou pre neapolskú premié
ru roku 1818. V tom istom roku autor 
odovzdal divadlám k uvedeniu ďalšie dve 
d iela - Adinu a Ricciarda a Zoraidu. 
Okrem talianskej verzie Mojžiša existuje 
ďalšia, komponovaná o deväť rokov 
neskôr, vo francúzskom jazyku, pre Paríž. 
j e to však libretistid:y i hudobne úplné 
iná opera, zodpovedajúca tamojším kon
venciám a predvídajúca neskoršie grand 
opery Meyerbeera a Saint-Saensa. 
Pôvodný Mosé in Egitto nesie podtitul 
"azione tragico-sacra" a má statickejšiu, 
oratoriálncjšiu architektúru. Obsahuje 
menej árií ako sme u Rossiniho zvyknutí, 
viac v nej nájdeme duetOv, ensemblov 
(skvostné kvinteto v prvom dejstve, kvar
teto Mi manca la voce v 2. dejstve) a 
veľkolepé vyvrcholenie tvorí modlitba v 
3. dejstve. 

Londýnske publikum dostalo vzácnu 
príležitosť zoznámiť sa s pôvodnou verzi
ou Mojžiša v autentickom naštudovaní 
dirigenta Paola Olmiho a režiséra a 
výtvarníka v jt:clnej osobe Huga de Anu. 

Scéna z opery Mosé in Egitto 

Javisková i lúzia pôvodného prostredia 
vytvára vierohodný rámec pre rozohratie 
historického príbehu v kombinácii s love 
story medzi židovským dievčaťom Elciou 
a faraónovým synom Osiridom (analógia 
vzťahu Aida-Radames). Réžia podčiarkla 
monumentálnosť a statickosť predlohy a 
ponechala voľný priestor pre koncentrá
ciu na náročné vokálne party. 

Pod taktovkou Paola Ol miho sa pred
stavilo renomovanými menami vyzdobe
né obsadenit:, ktoré však bezo zvyšku 
nenadchlo. Obom basistom Ruggerovi 
Raimondimu (Mosé) a Simone 
Alaimovi ( Faraón) chýbali farebnejšie 
materiály a ani Ann Murray ako Arnal tea 

Janice Cairns v opere Peter Grimmes 

nepodala bezchybný výkon. Štýlovo a 
technicky najväčšmi zaujala mladá sopra
nistka Anna Caterina Antonacci (Eicia) 
a rossiniovský tenorista Bruce For d 
(Osiride). 

BENJAMI N BRITfEN: 
PETER GRIMES 

Anglická národná opera je druhým, 
"ľudovejším" (nižšie ceny vstupeniek) 
londýnskym operným domom so 63-roč
nou históriou. a rozdiel od hviezdnych 
obsadení v Covent Garden, tu nájdeme 
pevný spevácky kolektív, v ktorom však 
majú angažmán i renomovaní sólisti. V 
tejto sezóne obsahuje repertoár 19 t i tu
lov - od Händla po Brittena - a odohrá sa 
vyše 200 predstavení. Špecifikom tejto 
scén y je, že všetky diela sa hrajú v anglic
kom prekJade. 

Briuenov Peter Grimes má v Anglickej 
národnej opere svoje domovské právo, 
pretože v Sadler's Wells Opere, čo je 
bývalý názov divadla, mal roku 1945 sve
tovú premiéru. je veľkou škodou pre slo
venské publikum, že Brittenovu "apoteó
zu mora" dosiaľ nemalo možnosť vid ieť 
vo vlastnom naštudovaní. !loci ide o prvý 
úspešný operný opus skladateľa, je to par
ti túra povyšujúca dramaticky účin ný 
námet Georga Crabbeho do ojedinelej 
opernej formy. Popri skvelej hudobnej 
charakteristike postáv (psychicky defor
movaného Grimesa, rybárov, malome tia
kov, učiteľky Elien Orforclovej) a citlivo 
vykreslených vzťahoch, jeden fenomén 
rozhodujúcou mierou určuje kolorit 
diela. Je to more, jeho fatálna moc, zvttk, 
farba a vôňa, prenikajúca do tónov 
orchestra, zboru, sólistických postáv. 
Unikátom Petra Grimesa je šesť morských 
interlúdií - orchestrálnych medzihier, spá
jajúcich jednotlivé obrazy, ktoré majú 
vysokú symfonickú hodno tu aj ako samo
statné koncertné číslo. 

Režisér Tim Albery na scéne 
Hildegard Bechtlerovej predložil čistý
mi a dramaticky naliehavými prostriedka
mi formovaný, do nuansov prepracovaný 
výkJad diela. Brittenovský špecialista, diri
gent David Atherton (Grimesa naštudo
val už v Covent Garden, Scale a MEľ), 
vyťažil z orchestra maximum, takže opera 
odznela v p lnej hudobnej a výrazovej 
kráse. V kvalitnom obsadení dominoval 
Philip Langridge ako Peter Grimes naj
vyšších svetových parametrov, ale pre
svedčivými kreáciami zaujala aj jan ice 
Cairns (Elien), Alan Opie (Balstrode) a 
ďalší. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
COSI FAN TUTIE 

Ako som už spomenul, v Anglickej 
národnej opere sa všetky diela uvádzajú v 
anglickom preklade. Táto zákonitosť neo
bišla ani Mozartov'u clrammu giocoso 
Cosi fan tutte. Inscenátorov však trápi lo 
čosi iné. K ládli si otázku, či príbeh vnímať 
pod zorným uhlom večnosti , alebo ho 
prečítať súčasnými očami. Túto vnútornú 
dilemu vyriešila režisérka Nicolette 
Molnár istým kompromisom. Aj keď 
kostýmovanie postáv bolo oveľa bližšie 
dnešku, než dobe Mozarta či da Ponteho, 
spôsob, akým rozohrávala zápletku v let
nej neapolskej vile, sa príliš neodlišoval 

od k lasid:ých poňa tí. Režisérka sa však 
nedokázala zmieriť s pôvodným záverom 
a nechala ho otvorený. A to v tom zmysle, 
že mladé dámy síce pochopia podstatu 
hry, no z objatia snúbencov unikajú, azda 
vymyslieť noví• lesť a oplatiť pánom ich 
skúšku vernosti. 

Celkový dojem z inscenácie bol dosť 
matný a podobne nestrh lo ani hudobné 
naštudovanie Nich o lasa K ok a. 
Orchester bol akoby vymenený, hral prib
ližne, bez predchádzajúcej dávky emocio
nal i ty z Bri ttena. K dobru veci treba 
poznamenať, že londýnske Cosi fan tutte 
sa hrajú bez škrtov druhých árií protago
nistov (ako tomu bývalo pravidelne v 
Bratislave). Zo speváckeho obsadenia 
hodno menovať jadrný lyrický tenor 
Neilla Arch era v postave Ferranda a 
slušne muzicírujúce duo sestier Vivi an 
Tiern ey (Fiordiligi) a Susan Bickley 
( Dorabella). 

SCHÓNBERG · BOU BILL: 
MI SS SAIGON 

Súčasná muzikálová ponuka v Londýne 
obsahuje takmer dve desiatky titulov -
medzi nimi Fantóma opery, Cats, 

Vivian Tierney a NeiJJ Archer v scén e 
o pery Co si fan Tutte 

· Snímky arclúv a utora 

13eclárov, Pokrvných bratov, Starlight 
Express, Miss Saigon atď. Nenechal som si 
ujsť príležitosť navštíviť v jednom z naj
starších londýnskych divadiel, Theatre 
Royal Drury Lane, muzikál Miss Saigon 
skl adateľa Claude-Michela Schônberga, 
skomponovaný podľa originálneho fran
cúzskeho textu Alaina Boubilla. Tento hit 
mal v Londýne premiéru na jesd\ 1989 a 
odvtedy nezmizol z každodenného reper
toáru. Témou jt: príbeh z toho istého pra
meňa, ako Pucciniho Maciame Butterfly, 
ibaže situovaný do obdobia vietnamskej 
vojny v polovici 70. rokov. I tu je láska 
amerického vojaka Chrisa a saigonskej 
dievčiny Kim, chlapcov odchod, nové 
manželstvo, dieťa vo Vietname, rozhodnu
tie vziať ho matke a napokon samovražda 
Kim zastrelením. Samozrejme, celá poeti
ka diela je drsnejšia, dynamickejšia, ale i 
c itovo exponovanejšia, tak, ako to zodpo
vedá duchu muzikálu. 

Po hudobnej stránke je chônbergovo 
dielo dôsledne prekomponované, n iet v 
ňom prózy, hudobné čísla majú vynikajú
cu stavbu, pestrosť a gradáciu. Exotické 
motívy silne podfarbujú partitúru. Avšak 
LO, čo vyčaril na javisku režisér N icholas 
Hytn er a výtvarník john Napier ťažko 
slovami opísať. Je to produkcia fascinujú
ca vo farbách, svetelných efektoch, 
náhlych a totálnych zmenách scény 
pomocou najrozmanitejších ťahov, nájde
me v nej kombináciu videoprojekcie i 
vrtuľník pristávajúci uprostred javiska. O 
všetkých účinkujúcich, č i to boli h lavní 
predstavitelia, alebo speváci a ta nečn íci v 
epizódach, sa nemôžem vyjadriť inak, ako 
v superlatívoch. j edným slovom - vidieť 
Miss Saigon v Londýne je zážitok na celý 
život. 



ZO ZAHRANIČIA 

Česká filharmónia s Gerdom Albrechtom MaW • Petrom Schreierom 

DRÁŽĎANSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI A ICH DIRIGENTI 
či Neumanna síce odvážne, ale poi\atic Vltavy 
nemalo nič spoločné s "turistickou atrakciou. , 
Albrecht ju interpretoval v zmysle ~ymfonlckej 
básne. Dvočákova Ôsma symfónia zaznela 
menej "hladko. ako sme na to u českých diri
gentov zvyknutí, Albrech t v nej našiel nové 
akcenty - skôr brahmsovské ako dvoi'ákovské, 
ale teplo Dvorákovcj hudby ostalo napr iek 
tomu neporušené. Dramaturgickým prínosom 
večera bol nepochybne Koncert pre klavír a 
orchester v Terezíne imcrnovaného a zahynu
tého Schônbergovho žiaka Viktora Ullmanna 
(sólistom bol Igor Ardašev) , ktorého hudba 
silne pripomína majstrovstvo jazzových kom
pozícií E. Schulhoffa. Dir igent i sólista nám 
predstavili markantnú, ncpokojnú, fascinujúcu 
hudbu. 

:;z 1- aaája S. júna 
umenia. Napr iek tomu, že tohoročný festival bol 

dedikovaný barokovej hudbe - vychádzajúc z 
300. jubilea nástupu vlády saského a poľského 
král'a Augusta Silného, fest ivalová dramaturgia 
sa nevyhla aj hudobnému odkazu iných epoch. 
Jedným z bonbón i kov festivalu stal sa tak záve
rečný ko ncert Drážďanskej filharmó nie s 
Mahlerovou l. symfó niou. Za di rigent~kým 
pultom stál čerMvo vymenovaný l . host'ujúci 
dirigent tohto telesa, Jurij Temirkanov, ktorý 
Mahlerovu symfón iu kreoval takým spô~obom, 
že ju bolo možné porovnať s cennými nahráv
kami Leonarda Oernsteina. Výsmech, grima~y. 
smútok, či bôľ Mahlerovej hudby zaznel z 
pódia frapuj(ICO a tak presvedčivo, ako je to 
možné naozaj z;~ži ť iba vel'mi ojedinele, ba 
doposia! snáď iba v Oernsteinovcj interpretáci i. 
S Temirkanovom, dirigentom bez taktovky(!), 
získavajú Drážďany teda na čas ďalšieho diri
genta, ktorý aj bežný koncer tný život nepo
chybne pozdvihne na festivalovú t1roveií. j eho 
koncert v prípade festivalu zavfšil doslovné 
defilé pozoruhodných d ir igentov. 

Nemecká bachovská interpretačná tr:1dícia 
nemala síce s interpretáciou Bachovej Omše 
h m ol v podaní Vi edenských filharmoni
kov s Talianom Rlccardom Mutim nič ~po
ločné , ale jeho presvedčivé, i keď romantizujú
ce a tempovo pomn ne prehnané podanie 
tohto vel'diela sa ukončilo spontánnym potles
kom poslucháčov, čo je v Krížovom chráme 
absolútne nezvyklé a nekonvenčné. 
Nekonvenčná interpretácia si teda vyn t1tila i 
nekonvenčný postoj publika. Mutiho Oachova 

omša akoby sa vymkl:1 chrámovosti, akoby 
naschvál a vedome vystúpila z chrámového 
rámca. lländlovho Mesiáša zobral ako diri
gent do rúk Peter Schreier, ktorému je toto 
oratórium známe snácl' ako málokomu. Navyše 
šlo o koncer t vo vyššie uvedenom chráme, s 
jeho presláveným chlapčenským zborom, s 
ktorým Schreier ako vokalista rástol a zrel. 
Málokto iný pozná tak ako on koncentračné 
problémy (zboru i publika!) tOhto sakrálneho 
diela. Schrcier dokázal ~vojím prístupom sprí
tomniť prísnu štýlovosť, urobiť ju . živou", pul
zujúcou · a to nic iba textovou aktuálnosťou , 
ale predovšetkým angažovaným a inšpiratív
nym muzicírov:mím. Sir Neville Marriner, 
jeden z najvyhl':1dávanejších mozartovských 
dirigentov predstavil, samozrejme, predovšet
kým .svojho" skladatcl"a. So Saskou štátnou 
kapelou (Sächsische Staatskapelle Dresden) 
bolo možné clo ~ýtosti vychmnať nekonvenčnú 
interpretáciu Haffnerovej symfónie · na jed
nej strane prísnu, č i priam preko tne rýchlu 
(rýchle č:lsti), na druhej strane ako zamat ~tvár
nenú druhú časť. Málokedy je možné tak ako v 
tomto prípade obdivovať do poslednej bodky 
perfektných hráčov tohto orchestra. Spolu so 
Sirom Marrinerom pod:1li ešte jeden ~kvo~t · 
Variácie na originálnu tému pre or chester 
. Enigma" Edwarda Elgara. Toto na koncert
ných pódiách zr iedka uvádzané dielo sa zasl..-ve
lo diferencovanou dynamikou a nekonečnou 
virtuozitou celého orchestra. Z taktovky Sira 
Marr inera sršali priam iskry nápaditosti a 
neopakovatel"ných schopností d irigentského 

Historická kulisa Zwingra sa stala svedkom 
ďalšieho majstrovského večera - koncertu pod 
vedením Helmutha Rillinga. ic iba kul isa, 
ale i jej priestorové možnosti a ich využitie 
poskytli Rillingovi a Stuttgartskej Bachovej 
akadémii všetky podmienkdy na to, aby bolo 
možné optimálne :1kusticky i opticky stvárniť 
všetky sóla tutli, reci tatívy, vokálne a zborové 
sóla Bachových kantát .Au f , schmetternde 
Tône der muntren Trompeten" a 
.schleicht, spielende Wetlen •. Opäť bol teda 
na programe festiv:•lu). S. Bach, a opäť neoby
čajne živý, pulzují1ci, s vynikajúcimi interpret
m i, s nczabudnutcl'ným designom sprítomnc
nia. Koncer t Symfonického orchestra 
Katovice s dielami výlučne Witolda 
Lutoslavského mal pôvodne dirigovať sám 
skladatd. j eho sm rť dala príležitosť Antoniovi 
Witovi, aby zažil s umeleckým odknom tohto 
velikána hudby 20. storočia ovácie a uznanie. 
Quasi husfový koncert - Lutoslavského 
posledné dielo Chain ll · (sól ista Boris 
Blacher), jeho violončelový koncert z roku 
1970, ako i 3. symfónia sa dostali do majstrov
ských rúk. A. Wita, aby odkryl ich zvukové 
hohatMvo, vníuornú silu, aby demonštroval 
Lmoslavského vel'kosť, č i už ako lmpresionika, 
majstra klastrov, č i aleatoriky, cxprcsionitu, či 
romantika. 

Händlovu benátsku operu Agrippina 
našrudoval v Paríži bývajíJci špecialista na baro
kovú hudbu Marc Minkovski. Tento vo všet· 
kých významných európskych divadlách vyhl'a
dávaný partner, vytvoril spolu s režisérom 
Michaelom Hampem (intendantom 
Drážďanských hudobných slávností) s 
Fr eiburgským barokovým orchestrom a 
divadlom v Ludwigshafene vyslovene festi· 
valovú inscenáciu · vynikajúcu muzikálne i 
inscenačne. Toto hudobné d ielo 24-ročného 
lliindla, obsahovo plné Istí a intríg, bolo exce
lentné po speváckej a hereckej stránke, inšpira
tívne stvárnené barokovým orchestrom, maj
strovsky vedené d ir igentom. Agr ippina, ako 
koprodukcia Drážďanských hudobných sláv
ností s divadlom Ludwigshafen, patr ila aj 
finančne k najnáročncjš iemu podujat iu festiva
lu, čo sa odrazilo aj v cenách vsn1pcnick. Za naj
lep ie miesta v Sem perovej opere sa platilo slo
vom a písmom 160 mariek ... Keďže aj za iné 
podujatia bolo po trebné zaplatiť také, alebo 
podobné ceny, občas zívalo viac než dosť seda
diel festivalu prázdnotou. Za dobré umenie sa 
medzičasom platí · aj v Drážd'anoch. 

Česká filharmónia muzicírovala pod svo
jím novým šéfom Gerdo m Albrechtom. 
Rozhodnutie, predstaviť sa v Drážcl'anoch čes
kou hudbou bolo po host'ovaniach 13člohlávka, AGATA SCHINDLER, DRÁŽĎANY 

MO~TWOCHESALZBURG1994 
Každoročne sa pri príleži tosti výročia narodenia W. A. 

Mozar ta koná v jeho rod isku Salzburgu slávnostný Mozar tov 
týždci1, ktorý por iada Medzinárodná nadácia Mozarteum. V 
tom to čase sa v Salzburgu schádzajú cti telia a milovníci 
Mozartovej hudby z mnohých k rajín Európy a zo zámoria, 
ako aj poprední umelci a súbory, kto rí kompeten tne a 
zasvätene pestujú tvorivý odkaz salzburského majstra. A 
vskutku, i keď prístupy k Mozartovi môžu byť rôzne, spoloč
no u črtou interpretov bo la snaha podať Mozarta autentické
ho, blízkeho dnešnej dobe, zbaveného od rôznych nánosov, 
zlozvykov, maniér izmu a iných -izmov, k tor é v bežnej praxi 
dodnes často prevládajú u Mozarta, akého v takej sústrede
nosti i mnohotvárnosti inde sotva možno poču ť. 

Starostlivo zostavená dramaturgia, zahrňujúca známejšie i 
menej známe či málo uvádzané skladby Mozarta .i niektorých 
j eho s(Jčasníkov bola príťažlivá pre poslucháčov, k torí n a
priek vy okým cenám vstupeniek a priemerne trom koncer
tom denne do posledného miesta zap lnili ko ncer t né siene. 

Akúsi chrbtov(• kosť festivalu každý ro k tvoria koncerty 
Viedenských filharmonikov, ktorých výnimočné postaven ie 
v interpretácii Mozartovej hudby, označované aj ako "v ieden
si,.-ý mozartovský štýl" je na celom svete známe. Prvý z kon
certov so symfóniami Mozarta (KV 543) a Haydna ( Hob. 
1:38) dirigoval mladý ambic iózny Manfred Ho neck, pochád
zajúci zo stredu fi lharmonikov (violista), k torý preukázal 
pomerne dobrý zmysel pre požiadavky prcdvádzaných skla
dieb, i keď ko ncert ako celok bol trocha . hladký", chýbala tá 
iskr a osobnosti, ktor á by zapálila, ale i tak výkon, zvuk a štýl 
filharmonikov maJ svoj nenapodobnitel'ný štandard. 
i'ažisko m koncertu bol Mozartov klavírny ko ncer t KV 467 v 
podaní sólisti..}' Maria T ippo, ktorá je akoby predurčená na 
inter pretáciu Mozarta. Disponuje ku lt ivovaným, dynamicky 
bohato diferencovaným tóno m, technicko u vycibrenosťou, 
emotívnou zdržanlivosťou, ktor tl vhodne uplatnila v druhej 
časti koncertu, ktorá sa v posledných rokoch, vyt rhnutá z 
kontextu a v prcromantizovanej prezent ácii stala nemiestne 
populárnou a podkladom pre hudobné podmal'ovanie sen ti
mentálnych filmov. 

Qruhý z koncertov fi lharmonikov koncepčne vychádzal 
skôr z opačných p rincípov. Pripravil ho Michael Gielen, 
známy p reclovšetl..i'm ako angažovaný pr iekopník súčasnej 
hudby. Iste n ic náhodou si vybral Mozartovu tzv . • mal(•" sym
fóniu g mol KV 183, známu svojou búrlivosťou ako príspe
vok k dobovému hnutiu .Búrka a vzdor" . Bolo vzrušujúce sle
dovať tendenciu .zdrsňovať, dramatizovať, ba priam exprc
sionist il.:ky vybičovať vášniví1 výpoveď, zúfal stvo tohto diela 
a podtrhnúť jeho temnú, priepastnú stránku. Aj v 
Beethovenovej IV. symfónii op. 60 vyzdvihoval dirigent pre
dovšetkým búrl ivé, revol učné črty skladatel'a. jedným z trva
lých zážitkov Mozartovho týždňa znamenalo vystúpenie 
japonskej klaviristky Mitsuko Uchida v Mozartovom klavír-

no m koncerte KV 503. Jej osobnosť prepožičala sk ladbe 
pečať výnimočnosti. Jej delikátny, mäk"-i' úder, zvonivý, éte
rický, fa rebne odticnený zvuk, priam neuver i tcl'ná technická 
l'ahkost', akou akoby h ravo zvládla všetky problémy a úskalia 
svojho partu, bezprostredná samozrejmosť, akou prúdila táto 
hudba, vyvolala búrky nadšenia u zhýčkaného odborného 
publika. Osobitntl zmienku si zasluhujú kadencie v obidvoch 
klavírnych koncer tOch, ktoré T i ppo i Uch ida predn iesli. Boli 
pomerne krátke, vynikajúcim spôsobo m spracovali extrakt 
temat ického materiálu celkom v Mozartovom zm ysle a 
duchu, z ktorého štýlove nevybočil i. K adencie čiastOčne zho
tovili sólistky sam y. 

K stálym host'o m Mozartovho týždi'\a patrí pianista András 
Sch i ff, jeden z popredných mozartovských špecialistov našej 
doby, ktorý v rade recitálov v priebehu nieko l'l..i'ch ročníkov 
festivalu na tomto fóre postupne predvedie kompletné kla
vírne dielo Mozarta, teda nielen sonáty. jeho neokázalé, hlbo
ko sústredené majstrovské kreácie demonštrujú mimoriadny 
zmysel pre spodobnenie Mozartovho vn(Jtorného sveta. 

Na rozdiel od uvedených pian ist ických vystúpení recitály 
k lavírneho dua Tal Groethyusen s dielami Mozarta a 
Schuber ta nezanechali práve najlepší dojem. Ich hru charak
terizoval zemitý , hutný, tvrdý zvuk , stále v silnejších a dyna
mických polohách. apriek perfektnej technickej brilancii, 
p resnosti súhry aj v naj rýchlejších pasážach, dobre zohraté 
duo ncdostatočnc splnilo aktuálne predstavy štý lového p red
nesu tejto hudby v našej dobe. 

Z počerných cľalších komorných koncertov spomei\me 
ešte vystúpenie Hagenquartetta, ktoré vyniklo v prednese 
poslcdn)'ch Mozar tových sláčikových kvartet. Je to n ielen 
výborne zohraté teleso, so zvukovou homogénnosťou a vyt rí
beným vkusom, ale zvláštnu afinitu prejavilo pri zvládnutí 
špecifických požiadaviek mozar tovského kvartctového štý lu. 

K vrcholným, pamätihodným podujatiam Mozar tovho 
týždňa treba počítať dve vystúpenia súboru Concerto Kôl n 
na historických nástrojoch, ktorý j e špecializovaný predov
šetkým na hudbu epochy klasicizmu a patrí k špičkovým 
svojho d ruhu na tomto poli . Okrem sláčikov sú v tomto asi 
22-člennom súbore zastúpené všetky pre toto obdobie 
potrebné orig inálne dobové dychové nástroje. I ch ostrejší , 
hranatejší, p ren ikavejší, farebne bohato di ferencovaný zvuk, 
nesplynul so zvukom sláčikovej sekcie do obvyklej zvukovej 
jednoliatosti, tLito však zároveň ncprckryl a nepotlačil , ale 
vytváral zaujímavý a pestrý zvukový obraz, ktorý pôsobil neo
byčajne sviežo a podnetne. Hráči na histor ici,.i'ch dychových 
nástrojoch sú výborne školení odborníci. Concerto Kôln sa 
snaží reprodukovať hudbu tejto doby takým spôsobom, 
akým mohla byť podl'a dnešného stavu bádania v svojej dobe 
inrcndovaná. S odstupom najlepšie vyzneli dvc Mozartove 
symfónie, ktoré skladatcl' sám upravil 7. dvoch zo svojich 
serenád redukciou častí a istými retušami a zásahmi. 

Sála Mozartea v Salzburgu. 
Snimky archív autora 

Uvedené symfónie v tej to podobe bežne nie sú známe. Ešte 
som nepočul tak inšpirujúcu, zvukovo príťažliví1 , j asne a p las
t ici..}' art iku lovanú, výrazovo diferencovanú, historicky 
rekonštruovanú podobu Mozartovho orchestrálneho diela. 
Dokumentuje to životaschopnosť, atraktívnosť a aktuálnosť 
takého, od dnešných praktík odlišného prístupu k Mozartov i 
v našej dobe. Zápal a intenzita s akou súbor muzicíruje, p re
nášalo sa aj na obecenstvo, i keď ďalš ie skladby (J. Haydn, C. 
Ph. E. Oach, Rosetti, Kraus, inštrumentál ne koncerty 
Mozarta) nemali túto výnimočnú úrovei'i. 

Nedel'né bohoslužby boli v znamení Mozartovej chrámovej 
hudby. j e povšimnutiahodné, že sa v Salzburgu konajú figu
r álne om še s p lným vokálno-inštrumen tálnym aparátom a 
sólistami v reprezentatívnom predvedení v dvoch kostOloch 
súčasne. Porovnávajúc akustick(J stránku možno povedať, že 
na základe p riesto rových daností, zvuk vo františkánskom 
kosto le je ko ncen trovanejší, kompaktnej ší, plnší, kým dóm 
svojimi rozl'ahlými priesto rmi a členi tosťou akusticky nie je 
taký ideálny, zvuk sa mnohonásobne odráža, d lho doznieva, 
kontú ry sú trocha rozmazané, línie menej j asné, čo však neu
berá na umeleckej hodnote výkonu súbo ru . Samostatnú kapi
to lu predstavujú nádherné zvony dómu, ktoré znejú celým 
mesto m. Tol'ko z výberu bohatej palety koncertov. 

Sprievodnými podujatiami Mozartovho týždňa boli výsta
vy, sympózium o recepc ii Mozarta v Japo nsku s bohatou 
účasťou japonských muzikológov, rôzne stretnutia v súvislos
ti s výročím Mozartovho narodenia a i. Bolo dojímavé sledo
vať reflexie návštevníkov, vnímať babylón jazykov v uliciach, 
na nám estiach, na podujatiach, vytváraj (Jce všade prajnú 
atmosféru pre vnímanie a prežívanie Mozartovho umenia. 

Tak sa festivalové m esto Salzburg a Medzinárodná nadácia 
Mozarteum stará o vzácne dedičstvo svojho geniálneho rodá
ka a o sústavn(• starostlivosť a kontinuitu pestovania jeho 
diela v slávnostnom a reprezentatívnom rámci. 

PAVOL POLÁK 

-



[t2 RECENZIE 

Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry oa Slovensku II. · Klasicizmus 
Zásluhou vydavatel'stva Slovenského hudobného fondu 

sa na pultoch predajní hudobnín objavila už dlhšie oča

kávaná publikácia D. Múdrej: Dejiny hudobnej kultúry na 
S lovens~u ll. - Klasicizmus. j e pokračovaním dlhodobejšieho 
vedeckého projektu na pôde ll udobnovedného ústavu SAV v 
llralislave, z;,c ic leného na syntetické spracovanie dejín 
hudobnej kultúry na Slovensku. Ako prvý diel vyšit:l roku 
1984 vo vydavatel'stve Opus tintl pod názvom Dejiny hudob
nej ku ltúry na Slovensku l. - Stredovek, renesancia, barok z 
pera R. Ryba riča . ielen vonkajším vzhl'adom, ale aj vn(•tor
ným členením predstavuj(• oba zväzky zhod nú východiskov(• 
koncepciu. Napríklad kontinuitná je snaha v záujme suplova
nia chýbaj(lcej antológie k dej inám hudobnej kultúry na 
Slovensku poskyt núť n:' širšej ploche notovej prílohy dôleži
té ukážky z konkrétnych dobových prameňov, doplniť ju 
bohatou fotodokumentáciou a pod robnou bibliografiou, čle
nenou podl'a kap itol. Publikácia D. Múdrej prináša navyše 
obsiahle anglické a nemecké zhrnutie, čím sa stáva použitcl'
ným aj pre zahraničných záujemcov o dejiny našej hudobnej 
kultúry z obdobia klasicizmu. 

Sledují1c rad doterajších syntetických prác, venovaných 
dejinám slovenskej hudobnej kultúry začn(•c od A. llorcjša 
( 1935), dominujú práce, za ktorými stoj í jeden hudobný his
torik ( F. Zagiba, K. 1-ludec). Ich nedostatočná znalosť šírky 
pramennej základne zapríčii1uje zúžený, zjednodušený 
pohl'ad na dan(• problematiku, čo najmarkantnejšie sled uje
me v nejasnej periodizácii dejín slovenskej hudobnej kultLI· 
ry. Až generácia hudobných histOrikov, ktOrá sa spolupodie
l'ala na príprave a vydaní prvého kolektívneho diela Dejiny 
slovenskej hudby (SAV 1957) vyšla z dôkladnejšieho šttldia 
primárn)•Ch i sekundárnych pramenných materiálov a vy tvo
rila základ pre ďa lšie rozpracovanie poznatkov o jednotli
vých slohových obdobiach. V nasledujúcich desaťročiach 
zaznamenávame vznik väčšieho počlll monografií a pokra
čuj úce (•silic v systematickom súpise hudobnín z jednotli
vých regiónov Slovenska. V tomto smere v šesťdesia t ych 
rokoch od Hudobnovedného ústavu inic iatívu preberá 
Hudobné oddelenie S Mv Bratislave. Rozbiehaj(lce pramen
né edície prispeli taktiež k dozr ievaniu času pre vznik nov
ších syntéz ( L. Mokrý 1964, 197 1; R. Rybarič 1979) a umožni
li začať vel'korysejší viaczväzkový projekt, výsledl..')' ktorého 
sčasti máme pred sebou. Treba však poznamenať, že hudob
né pamiatky z obdobia stredoveku, renesancie a baroka sa 
dodnes nedočkali systematického sÍipisu. SÍičasná situácia 
s(lvisí so skutočnosťou, že prístup k hudobným prameňom 
starších. dejín je náročnejší a ich spracovanie predpokladá 

špecialistu. Ovel'a priaznivejší je stav rekonštrukcie obrazu o 
hudobnej ku1tÍire z obdobia klasicizmu na našom území z 18. 
a 19. storočia vďaka záslužnej práci, kto r(• vykonala práve 
autorka ll. zväzku Dejín hudobnej kulttlry na Slovensku. 
Počas svojho pôsobenia na pôde Hudobného oddelenia SNM 
v Bratislave venovala vyše dvadsať rokov sústredenú pozor
nosť podchyteniu zachovaných hudobnín. Na základe 
dôkladnej znalosti prístupnej pramennej základne mohla D. 
MÍidra dospieť k viacerým novým pohl'adom, korigujúcim 
doterajšie výpovede o období hudobného klasicizmu na 
Slovensku, tradované v domácej hudohno-histor iografickej 
literatúre. Vzhľadom na šírku evidovaných, ale ešte hÍbkovo 
nespracovaných prameňov z obdobia hudobného klasicizmu 
autorka zvolila kompromisný prístup pri koncipovaní textu 
svojho titulu. V (•vode poznamenáva . ... metodické oscilova
nie medzi postupmi syntetizujúceho charakteru a exkurzami 
do monografického spôsobu riešenia problematiky predsta
vuje nutnÍI dai'í nedostatočnému stavu výskumu a monogra
fického zhodnotenia danej problematiky." 

Obsah publikácie je členený do piatich kapitol. / . 
Hudobný klasicizmus na Slovensku - vymedzenie problema
tiky, vývoj bádania a pramene, literatúra, o tázky periodizácie 
a koncepcie; 2. Hudobný ž ivot na Slovensku - základné črty; 
j. Hudobný repertoár na Slovensku - charakteristika; 4. 
Eur·ópske skladatel'ské osobnosti a Slovensko; 5. Domáca 
tvor·ba klasicizmu. Myšlienkovou osou textu jednotlivých 
kapitol je autorkino presvedčen ie o o rganickom napojení 
historických faktov, udalostí a tendencií, viažúcich sa v sle
dovanom období k nášmu územiu, na vývinové trendy klasi
cistickej hudby vo vyspd ých európskych krajinách. Z tohto 
hl'adiska ma najviac upútala 5. kapitola, ktorá jednoznačne 
vypovedá o sku točnosti, že v porovnaní s predchádzaj(lcimi 
storočiami, bola popri I.."Vantitatívnom raste tvorivých hudob
níkov aj kvalita domácej tvorby v druhej polovici 18. a začiat
kom 19. storočia u nás na dobovej úrovni. V prípade niekol'
kých hudobníkov (A. Zimmermann, F. X. Riegler, J. M. 
Sperger atd'.) bratislavského okruhu možno hovoriť aj o ich 
tvo rivom vklade do stredoeurópskeho vývoja hudobnej tvor
by daného obdobia. 

Knižný titul D. Múdrej je inšpiratívnym zdrojom nových 
poznatkov. Presné a spoľahlivé informácie z neho môžu zís
kať profesionálni záujemcovia a bude môcť si(Jž i ť aj ako 
zákJadná literatúra pre šn•dentov muzikológie, hudobnej teó
rie i hudobnej výchovy. 

Svoju hudobno-historick(, aktivitu D. M(•dra završuje pra
mennými edíciami. Z jej posledných titulov by som chcela 
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Darina Múdra 

If 
upozorniť na druhý zväzok ; rrií" J. M. Spergera, hudobníka, 
ktorý pôsobil v Bratislave u gró fa j . Batthyányiho v rokoch 
1778- 1783. Spolu s obsahom prvého zväzku, vydaných vo 
vydavatel'stve Opus, je zverejnených 6 Spergerových trií, 
ktoré sú určené pre variabilné obsadenie - husle ( hoboj, nau
ta), viola, violončelo. T ietO inštrumentálne skladby môžu zau
jať vyspelého interpreta a potešiť aj neprofesionálneho 
hudobníka vzhl'adom na ich technickÍ! prístupnosť. 

MARTA H ULKOVÁ 

Zoltan Roman: Gustav Mahler and Hungary. Akadémiai kiadó. Budapest 1991. 
Vrámci edície Studies in Central and Eastern European 

Music, vychádzajúcej pod záštitou editora Zoltána 
Falvyho, vydalo Akademické vydavatdsrvo v Budapešti roku 
d)91 ako 5. zväzok prácu Zoltana Ro mana Gustav Mahler 
and Hungary ( Gustav Mahler a Maďarsko). Do edície bola 
zaradená napríklad aj pozoruhodná práca mad'arskej špecia
listky na lisztovsk(l problematiku Márie Eckhardt Liszľs 

Music Manuskripts in the ational Széchényi Library, 1986 
(Lisztove hudobné rukopiS)' v árodnej Széchényiho knižnici) . 

Centro m sociokult(Jrne o rientovanej monografie Zoltana 
Romana je pôsobenie Gustava Mahlera ako umeleckého ria
ditcl'a Macl'arskej kráľovskej opery v Budapešti v rokoch 
1888-189 1, ako aj v},znam tOhto pobytu pre ďalší Mahlerov 
umelecký vývoj a pre j eho kariéru operného dirigenta. 
Nesmieme zabudnúť, že v čase prevzatia tejto významnej 
funkcie mal Mahlc r iba niečo vyše 28 rokov( !). Autor knihy 
sa podrobne zaober{! aj všetkými d'alšími pramci\m i, ktoré 
sÍivisia s Mahlerovým vzťahom k Maďarsku , hodnotí 
Mahlerov vplyv na umeleckú úroveň budapeštianskej opery 
a všíma si jeho vzťaJ1 k maďarským umeleckým kruhom a k 
maďarskej spoločnosti a - prirodzene - aj opačne vzťah 
maďa rskej society k Mahlerovi. K tejto téme bol k dispozícii 
už rad starších čiastkových štťidií (A. j emnitz, A. Valkó, J. 
Mohácsi, F. Bódis atď.), ako aj bohatá mahlerovská li teratúra 
odborného a memoárového charakteru a publikovaná koreš
pondencia. Zásluhou Z. Ro mana j e však daná problematika 
sko mpletizovaná v monografii a navyše doplnená dôležitými 
novými dokumentmi. 

Formálne a koncepčne postavi l Z. Roman svoju prácu na 
c itácii autent ických prameňov (listy, recenzie a glosy zo 
s(•vekej tlače , archívne materiály) , ktoré dopÍi\a vlastným 
obsiah lym ko mentárom. j e to metóda, kde sa dokument a 
komentár n ielen vzájom ne do pÍiíajú, ale zvyšuje sa účinnosť 
kontextuálneho postihnutia významových súvislostí pre čita
teľa. Kniha je rozvrhnutá do piatich kapitol: 1. Mahler a 
Maďarsko J>red r okom 1888, 2. Hudba a spoločnosť 
Maďarska v 19. storočí - Maďarská král'ovská opera 
pred Mahlerom, 3- Mahl.er ako riaditel' Maďarskej krá
ľovskej opery, 4. Maďarská kráľovská opera po 
Mahlerovi , 5- M ahler a Maďarsko po 15. marci 1891 
( tento dátum znamenal to tiž predčasné ukončenie 
Mahlerovho angažmán a jeho odchod z Budapešti clo 
llamburgu). 

Hoci auto r zorad il histo rické udalosti chronologicky, neu
stále sleduje tri .zák ladné okruhy otázok: a) vplyv hudobné
ho prost redia Budapešti n a umelecký rozvoj Mahlera 
ako dirigenta a sklad atel'a, b) význ am Mahlerovho 
umel eck éh o účinkovania pre Budapešť a ko nkrétne 
pre inšUníciu opery, c) sociokulnírne, politické, ume-

Zoltan Roman 

Gustav Mahler 
and Hungary 

l ecké a osobné dôvody, ktoré viedli n akoniec k pred
časnému Mahlerovmu odchodu z Budapešti. 
Maďarská král'ovská opera v Budapešti bola v 19. storočí v 

bývalom Uhorsku jedinou stálo u opernou scénou dotOvanou 
zo štátneho rozpočtu a aj jej intendanta menoval parlament. 
Tento fakt naznačuje, že inštit(ICia opery predstavovala nie
len hudobnokultúrnu ustanovizeň , ale do istej miery aj také 
umelecké zrkadlo spoločnosti , v ktorom sa sprostredkovane 
odzrkadl'ovali najjemnejšie premeny a vplyvy politických 
záujmov. V analýze názorového spektra dobovej tlače sa 
autor opiera o deväť pro minentných novín a časopisov, 

vychádzajúcich v tom čase v Budapešti. Tieto periodiká pra
videlne informovali nielen o hudobných udalostiach v buda
peštianskej opere, ale aj o pekuniárnych, personálnych a 
kuloárnych otázkach a sýtili tak svoj ich čitatel'ov rovnako 
odbornými poznatkami, ako aj spoločenskými komentármi a 

najrozmanitcjšími pikantériami. 
Zoltán Ro man poukazuje na dôležité postavenie rodiny 

Erkelovcov v hudobnom a Í1ajmä opernom svete Budapešti. 
Operné diela Ferenca Erkela patrili k stálemu reper toáru 
opery a obaja synovia ;'inclor a Gyula boli v opere angažova
ní ako dirigenti. Sándor Erkel mal aj vyššie ambíc ie, ale až 
1896 formálne získal titul šéfdirigenta. Za intendanta opery 
Ferenca Beniczkého boli kompetencie presne rozdelené: 
intendant sa staral o ekonomicko-organizačné a administra
tívne záležitosti, umelecký riaditel' mal plnú kompetenciu v 
umeleckých otázkach ( dramaturgia, obsadenie sólistov a 
pod.). Nový intendant opery od januára 1891 gróf Géza 
Zichy, sám skladatcl' a k lavirista, si osoboval p rávo zasahovať 
aj do umeleckého vedenia opery, čo prirodzene viedlo k 
nedorozumeniam na oboch postoch. (Vsw'í me tu malÍI 
poznámku, že meno Gézu Zichyho sa spája aj s hudobnou 
13ratislavou 19. storoči a : v čase svojich právnických štúd ií v 
mladosti tu šllldoval u skladatel'a a hudobného pedagóga K. 
Mayrbergera, neskôr ako žiak F. Liszta navštevoval aj v jeho 
spoločnosti llratislavu a udržiaval písomné i osobné kontakty 
s archivárom J. N. Batkom.) Mahler už pritom od počiatku 
svojho pôsobenia plne akceptoval a presadzoval také požia
davky, ako uvádzanie domáceho operného repertoáru, alebo 
naštudovanie dobového repertoáru v maďarčine (operná 
prax 2. polovice 19. StOročia uprednostňovala národný jazyk 
na rozdiel od súčasnosti , prcferujllccj aute ntickosť diela aj v 
textovej zložke). Roman upozon'íuje vecne na prep iate 
nacionalistické požiadavl..')' a na istý an tisemit izmus niekto
rých príslušníkov macfarskcj šl'achty, rovnako na druhej stra
ne aj na to, že tá časť macfarskej šl'ach ty, ktorá netrpela pred
sudkami, pomohla zasa neskôr Mahlerovi vďaka odporučujÍI 
cim dobrozdaniam k miestu umeleckého r iad i tel'a Dvornej 
opery vo Viedni. 

Z. Roman sa venuje aj recepcii a uvedeniu Mahlerových 
diel v Budapešti v rokoch 1888-189 1 (prezentácia Mahlera 
ako (•spešného piesňového tvorcu, rozporuplné prijatie 
prvého predvedenia sk ladatel'ovej Symfó nie č . 1). Cenný je 
taktiež kompletný zoznam repertoáru budapeštianskej opery 
v rokoch 1886-1893 (s. 133-140) , z ktorého sa dá jednoznač
ne vyčít ať Mahlerova špecializácia na nemeckú operu, pre
dovšetkým na R. Wagnera. aštudovanie a uvádzanie bežné
ho repertoáru prenecháva! Mahler spravidla ďalším dir igen
tom. 

Vysokú dokumentárnu a pramcnn(• základňu práce umoc
ňuje korektná analýza, vd'aka čomu monografia Zoltána 
Romana predstavuje dôležitý prínos k doterajšiemu rozsiah
lemu a bohatému mahlerovskému výskumu a k mahlerovskej 
bibliografii. 

JANA LENGOVÁ 

GO'ľllRIED SCH OLZ: OSTEWICHISCHE MUSIK DER GEGENWART. DOBLINGER, WIEN-MUNCHEN 199~ 
Znie to iste paradox ne, keď tvrdím, že prítOmnosť nasto

luje histOrikovi občas väčšie problémy ako minulosť. 

Prítomnosť neposkytuje faktá v ich prirodzenej hierarchii 
dôležitosti, kto rá sa formuje iba d'alším vývojo m. Množstvo 
in formácií sa zdá byť rovnako dôležité bez p lastickej diferen
covanosti, ktor(• historik musí vytušiť . O to záslužnejšie v 
romto zmysle je práca Gottfrieda Scholza, venujtiCI sa sí•čas
nej hudbe v Rakúsku. 

D ielo je antológiou, sprevádzajúcou sled CD nahrávok, 
real izovaných inštitúciou spoločnosti Ósterreichischer 
Musickrat. 

T áto nemecky a angl icl..')' písaná práca je určená pre žia-

kov, študentov a uči tel'ov hudby, ale aj pre milovníkov novej 
hudby. Ciel'om publikácie je ukázať štylistickú mnohotvár
nosť rakúskej hudby súčasnosti. V predslove zdôrazňuje 
autor , že práca sa usiluje o kontrapunkt k mnohým publiká
ciám o hudbe 20. storočia , ktoré zanedbávajú podiel 
Rakúska po Schônbergovi, Bergovi a Webernovi. Do r. 1990 
obsahoval a séria nahraných 30 skladieb na CD. Touto sér iou 
sa má v budúcnosti pokračovať. 

Antológia prináša notový text jedného z celkového počtu 
27 diel rakúskych skladateľov, ktorí figuruj(• na spomenutej 
sérii CD nahrávok. Antológia, samozrejme, uvádza len vybra
né úryvky skladieb, ktoré sú pre toho-ktorého skladateľa naj-

charakteristickejšie. lllavná váha analýz nemá slúži ť otázkam 
.,ideologického zat.riedania", ale zameriava sa predovšetkým 
na spôsob ich riešenia. Obsahuje príklady pre tonal itu a 
antonalitu, 12-tónov(• a seriálmi, aleatorick(l a elektronickú 
hudbu. Každému hudobnému príkladu predchádza text, 
obsahujúc i tTi odsel..')': krátku biografiu skladatel'a, prehl'ad 
jeho tvo rby a rozbor vybraného príkladu. 

K antológii sú priložené 2 CD s príslušnými analyzovaný
mi úryvkami. 

Scholzovo dielo je vzácnym a hodnotným príspevkom v 
procese styku súčasnej hudby so svojimi záujemcami. 

JÁN ALBRECHT 
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Výber z produkcie CD nahrávok 
Našej hudobnej- i zahran ičnej - verejnosti nie je nezná

my fakt, že v posledných rokoch, na rozdiel od ostatných 
krajín, vrátane česka, vďaka istým "privatizačným" silám 
produkcia nahrávok vážnej hudby na Slovensku poklesla 
na minimum. A tak z toho mála, čo dnes je k dispozícii, 
po dlhšom čase prinášame poh ľad na produkci u CD 
nahrávok, priznávajúc sa, že najväčšie potešenie máme z 
nových súkromných vydavateľských aktivít. 

FLAUTOVÉ KONCER1Y 
G. 'fartinl, K. Stamic,J. M. Leclair,J. M. Molter 
Vladislav Brunner • flauta 
Slovenský komorný orchester, umelecký vedúci 

Bohdan Warchal 
DISKANT DK 0010-2 

Slovenský komorný orchester na zvukových nosičoch, 
samozrejme, nie je nič nové. Novotou je však fakt, že 
tento exportný inštrumentálny súbor sa teraz objavil na 
značke DISKANT, ktorú reprezentuje súkromný vydava
teľ, bývalý šéf produkcie vydavateľstva OPUS inž. Ctibor 
Kolínsky. Napokon nie je jediným bývalým ,.opusákom", 
ktorý sa vydal na edičnú innosť. Dlhoročné skúsenosti z 
"opusovskej" dynamickej dielne, mu zrejme bolí dosta
točnou skúsenosťou, zárukou a ambíciou, aby sa vydal na 
nie ľahkú cestu a smerom, ktorý štátna firma opustila za 
tichého súhlasu najširšej hudobnej verejnosti. A tak je len 
pochopiteľné, že Diskant začína s umelcam i, ktorí sú 
zárukou kvality a predpokl adom na prienik do zložitých 
obchodných konkurenčných trhových vzťahov. 

Recenzovaná nahrávka prináša typicky "warchalovský" 
repertoár, avšak dramaturgia platne vychádza zo sólistic
kého interpretačného umenia Vladislava Brunnera ml., 
ktorý sa krátko po úspešnom vstupe na sólistické kon
certné pódium, ocitol na emigračnej listine, čo ho na 
dlhý čas oddelilo od domácej umeleckej scény. Vladislav 
Brunner, dnes sólista Rozhlasového symfonického 
orchestra a profesor na Hochschule fiir Musik und dars
tellende Kunst vo Frankfurte n/ M., sa nám po vítaných 
stretnutiach na piešťanských interpretačných kurzoch, 
po dlhom čase opäť predstavuje na zvukovej nahrávke. 
Prostredníctvom nej spoznávame Brunnerovo interpre
tačné umenie vo veľmi konkrétnej podobe. jeho inštru
mentálna technika je vybrúsená, podanie jed notlivých 
autorov je štýlovo a výrazovo citlivo diferencované. 
Brunner zaujme poslucháča hlavne ľahko v pomalých 
časti ach barokových ranoklasic istických majstrov. 
llrunnerovo interpretačné umenie sa vďaka značke 
Diskant konečne vracia do domáceho kultúrneho prost
redia a môžeme byť opäť hrdí na skutočnosť, že v špičko
vom medzinárodnom interpretačnom kontexte nás 
reprezentuje okrem iných aj tento umelec. 

lovenský komorný orchester na recenzovanom cédeč
ku hrá vo svojej štandardnej profesionálnej forme, vytvá
ra citlivý a zvukovo bohato diferencovaný sprievod a v 
tutti pasážach si nenechá ujsť príležitosť na demonštrova
nie svojho technického a zvukového ideálu. 

Nahrávka je na svete, splň a všetky ná ročné technické a 
real izačné parametre - na zvukovej a technickej úrovni sú 
podpísaní opäť opusáci - a dúfam, že tento tin1l bude 
dobrým štartom k úspešnej edícii nahrávok klasickej 
hudby a že Diskantu sa podarí preniknúť aj do medziná
rodného kontexn1. 

SLOVAK HISTORICAL ORGANS 
Výber live nahrávok z 1. medzinárodného orga

nového festivalu 
Hrajú: Emilia Dzemjanová, Marek Kundlicki, 

Jerzy Kukla, Letizia Romiti, Imrich Szabó 
Vydavatefstvo Radio Bratislava RB 0036-2231 

Personálny základ vydavatel'stva Radio Bratislava tvoria 
tiež skúsení, opusovskí pracovníci. a ich konte je nie
kol'ko titulov z oblasti slovesnej, folklórnej a populárnej 
produkcie, no, žiaľ, klasickej hudbe- hoci ju maj(• v budo
ve- sa z nepochopitcl'ných dôvodov vyhýbajú. Výnimku 
tvorí cédečko Vianočné mystérium H. Domanského, 
Hrdinova Misa pastoralis, Musica Symphonica Slovaca 
(Domanský, Salva, Kolman, Hrušovský, Parík, Zeljenka) -
vydané v spolupráci s SHF (o týchto tituloch sme už 
informovali) a Zbor a orchester SĽUK-u. 

Slovenské historické organy predstavujú výber z naj-

zaujímavejších verejných nahrávok z prvého ročníka 
medzinárodného organového festivalu, poriadaného na 
historických nástrojoch v Huncovciach, Smrečanoch, 
Lazisku, Liptovskom jáne, Zuberci, Veternej Porube, 
Matejovci a v Oravskom Podzámku. Ide o pokus oživi ť 
zvuk našich vzácnych historických nástrojov, jedinečné
ho európskeho fondu organového nástrojarstva, o ktorý 
sa, žiaľ, na jeho udržiavanie nemá kto sta rať. A tak táto 
akcia mala zrejme aj cieľ, vzbudiť záujem verejnosti a 
miestnych kormidelníkov o tieto vzácne histOrické pa
miatky, ktoré by ešte mohli slúžiť svojmu (•čelu . 

Výber nahrávok- urobila ho a sprievodný text nap ísala 
Etela Čárska - prináša ukážky z toho najlepšieho a treba 
d(lfať, že táto CD nahrávka, prvá svojho druhu, vzbud í 
pozornosť nielen u odborníkov, ale aj v širokej verejnosti 
doma i v zahraničí. Renesančné, ranoklasicistické no pre
važne barokové diela interpren.jú vyššie spomínaní 
domáci a zahraniční organisti. Pozorný poslucháč, bude 
zrejme triediť a porovnávať, no z celkového pohl'adu kon
štatujem, že nahrávka podáva široký a mnohostranný 
obraz o významnej epoche našej hudobnej kultúry, ktorá 
vo svojej dobe žila v tesnom prepojení s najdôležitejšími 
umeleckými trendami svojej doby. Pochopitel'ne ide tu o 
zvukový dokument, na ktorý nemožnosť klásť nároky štu
diovej nahrávky. 

BEETHOVEN priateľom •.• 
Daniela Rusó • hammerklavier 
Vydavateľstvo Slovenského hudobného fondu, SF 

00082131 

Vydavateľstvo Hudobného fondu sa pokúsilo cédeč
kom Beethoven priatel'om, otvori ť akúsi bližšie nedefi
novanú podobu vydávania skladieb, ktoré sú zahalené 
intímnymi romantickými legendami, v konečnom dôsled
ku nesúvisiacimi s hodnotami jednotlivých skladieb. 
Nápad nie je zlý, iba jeho realizácia zostala nedotiahnu tá a 
neujasnená. Zvukové nahrávky, či chceme alebo nie, majú 
svoje medzinárodné zvyklosti a tie bývajú aj rozhodujúce 
pre ich realizáciu v obchodných vzťahoch. Táto nahrávka, 
zrejme bude - a možno, že ani ni čím iným nechcela byť 
iba vhodným suvenírom návštevníkom našej krajiny. 
Umelecká realizácia titulu má však na viac. Klaviristka 
Daniela Rusó, už nie raz dokázala, že je našou špičkovou 
beethovenovskou interpretkou. Jej interpretácia troch 
Beethovenových sonát (Sonáta Es dur op. 7, Sonáta 
Mesa ného svitu, Appassionáta), ktoré nahrala v kaštieli v 
Dolnej Krupej na kladivkovom nástroji j acoba Wiemara, 
ktorý, ako sa uvádza v texte zapožičaJ Peter Šetl z Prahy, je 
naozaj príjemným prekvapením a osviežením nahrávacej 
repertoárovej politiky. Vzhľadom n a technické možnosti 
nástroja a akustické podmienky dolno-krupianského kaš
ticla, dosiahla Rusó pozoruhodný výsledok a jednotlivým 
skladbám dala koncízny klasicistický tvar bez romantizu
júceho pátosu (čo sa zvykne dosahovať pri ich interpretá
cii na moderných nástrojoch). j e to nahrávka, ktorá poslu
cháča vel'mi rýchlo prenesie do histórie a umožní mu nie 
jednu vzácnu retrospektívnu reflexiu z oblasti umeleckej 
interpretácie. 

Beethovenovská cédečka má našťastie dominann. vo 
výkone D . Rusó. Sprievodný text o jej umeleckej anony
mite "koncepčne" mlčí. Je to, žiaľ, vel'ký lapsus, pretože 
uvádzanie stručnej biografie umelca event. jeho fotogra
fie, najmä pokia!' ide o .promotion" tituly umelca, edície, 
je medzinárodným úzusom, rešpektovaným najvýznam
nejšími firmami. Namiesto úvah o parku a nič nedoku
mentujúcich litografií, bola by si umelkyi\a zaslúžila 
aspoň zmienku o jej existencii... 

DEUTS and ARIAS from ltallan Operas 
Verdi-Mascagni-Donizetti-Ponchielli 
Giacomo Aragall · tenor, Eduard Tumagian ·bary

tón 
Symfonický orchester slovenského rozhlasu diri· 

guje Alexander Rahbarl 
NAXOS DDD 8.550684 

• DUETS and AR IAS 
from Italian Operas 

Verdi • Mascagni • Donizetti • Ponchielli 

Glacomo Aragall, 'fmor • Eduard T umagian, Barilone 
(.'zecho..Siovak ROOio Symphnny Orcheslrn 

(Bratislava) 
Alexander Rahharl 

Vždy keď beriem do rúk zvukov(• nahrávku so slávnymi 
menami, zmocní sa ma akési vzrušenie, očakávajúce vzác
nosť umeleckého zážitku. Nie vždy sa toto moje očakáva
nie naplní skutkom a nie zriedkavo bývam aj sklamaný. 
Pri nahrávke operných árií a duet z talianskych opier, 

k toré realizoval Sym fonický orchester slovenského rozhla
su s iránskym dirigentom Alexandrom Rahbarim pre celí
eiu Naxos- firmy NIIN International, som v rozpakoch . Na 
jednej strane je tu zaujímavý repertoár, na strane druhej 
výber sólistov ZVllčného mena. Giacomo Araggal (vl. 
menom j aime Aragall y Garriga) - 55-ročný španielsky 
tenorista, rodák z Barcelony, ktorý ru kedysi spôsobil 
priam araggalovskú horúčku a bol vzorom aj Carrerasovi, 
patril v päťdesiatych a šesťdesi atych rokoch k špičkovým 
osobnostiam tenorového neba. Ako víťaz Verdiho sllťaže v 
Bussete, putoval rovno na javiská v La ca le, benátskeho 
La Fenice, napokon zakotvil v MET, kde patril k vyhl'adáva
ným interpretom Rudolfa, Vojvodu v Rigoletovi, Alfreda v 
'ľraviate a pod. j eho nahrávka pre Naxos z roku 1992 však 
už nenesie pečať tej hlasovej sviežosti ako pred dvadsiati
mi rokmi. Pochopiteľne na recenzovanej nahrávke preja
vuje interpretačnú štýlovú zrelosť, avšak jeho vyššie polo
hy už stratili patričný lesk. Mladší barytonista Eduard 
Tumagian, ktorý debutoval v Scale, svoje najväčšie úspe
chy zožínal v osemdesiatych rokoch na európskych i 
zámorskich scénach. j eho hlas má potrebnú sviežosť, kan
tabilnosť, zaujme senzibilnou vrúcnosťou i dramatickým 
akcentom. Z uvedeného vyplýva, že cédečko nemá vyrov
nanú interpretačnú úroveň . l napriek spol'ahlivému sprie
vodu o rchestra, pod taktovkou Alexandra Rahbariho, 
nemožno nevidieť určité problémy. Rahbariho predvede
nie operných duet je príliš akademické, bez senzibilnejšie
ho zvrásnenia melodických línií a dramatických vzruchov, 
čo si interpretované postavy priam žiadajú. Keďže ide o 
komerčnú nahrávku zahra ničného partnera, predpokla
dám, že jeho zámer s uvedenými umelcami a najmä s 
týmto repertoárom mú konkrétneho adresáta. Edícia 
Naxos sa totiž zameriava predovšetkým na populárny 
repertoár. V každom prípade však nebolo od veci po 
rokoch sa stretnúť s niekdajšou speváckou hviezdou 
Giacomom Aragallom a nádejným Eduardom 
Tumagianom. 

CésarCUI 
Suite No.2 in E Major, Op. 38 
Suite No.4 "A Argenteau", Op. 40 
Le Flibustier 
Symfonický orchester slovenského rozhlasu diri

guje Róbert Stankovský 
MARCO POLO ODD 8.223400 

Edícia Marco Polo je postavená na uvádzaní "hudob
ných bonbónikov", na repertoár pre skúsených diskofilov 
a najmä na diela, ktoré dosial' na CD ešte nevyšl i. Ak pred
chádzajúca nahrávka moje očakávania celkom nenaplnila, 
táto bola pre mňa veľmi príjemným prekvapením. Cezar 
Antonovič Kjuj, je meno s k torým sa stretávame takmer 
iba v dejinách hudby, ktorý sa z koncertných programov 
vytratil vcl'mi nezasl (•žene. Tento zaujímavý ruski sklada
tel', vojak, generál, profesor na vojenskej inžinierskej aka
démii v St. Peterburgu, určitý čas člen skladatel'skej skupi
ny Mocná hŕstka, je naozaj zaujímavá osobnosť. Pri čle
noch Mocnej hŕstky cítil určité estetické ohraničenie, 
preto bližší mu bol svet hudby P. l. Čajkovského. Syn fran
cúzskeho napoleonovského dôstojníka a kultivovanej 
litovky, mal v sebe vrodenú intuíciu pre ušľach tilé línie, 
nobl esnosť vyjadrovania a prejavoval živý záujem o všetko 
nové čo produkovala západoeurópska kultúra. Tieto črty 
nachádzame aj v jeho dvoch orchestrálnych suitách, kde 
mu síce zreteľným vzorom bol práve Čajkovskij, no ušl'a
ch ti losť a melodická kresba, s jemnou harmonickou štruk
túrou a brilantnou inštrumentáciou sú výslednicou 
Kjyjovho originálneho hudobného cítenia. Opera Le 
Flibusticr, ktorá bola v roku 1894 predvedená aj v paríž
skej Komickej opere, je tu zastúpená iba predohrou. o aj 
tá stačí na to, aby poslucháč prejavil záujem na oboznáme
nie sa s celým dielom. Interpretácia rozhlasového orchest
ra a poi\atie skladieb Róbertom Stankovským p lne zodpo
vedá bohatstV11 hudobných nálad Kjujových partit(lr. 
lnštrumentačná brilancia je evidentná aj na výkone 
orchestra, ktorý podal jeden zo svojich špičkových výko
nov. 

MARIÁN JURÍK 
(Pozn. redakcie: So zvukovými ukážkami posled

n ých dvoch recenzovaných CD nahrávok sa môžete 
zoznámiť na stanici Sloven sko 2, dňa 25. júla o 20.30 
ha 26. júla o 14.30 h .) 
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HANUŠ DOMANSKÝ V SOFII 
Nielen cestovná správa ... 

Z iniciatívy Slovenského kultúrneho a 
informačného strediska v Sofii, prof. P. 
Karparova a d'alších, za podpory Slovt:nskej 
hudobnt:j únit: a Spolku slovenských sklada· 
te l'ov, mal som možnosť posledný májový 
týždeň stráviť v Sofii. Môj pracovný pobyt 
bol časovo naozaj nabi tý. V rámci neho pri· 
pravili bulharskí priatelia a naše kultí1rnc 
stredisko dva koncerty , v ktorých odzneli aj 
moje ko mpozície . O kre m toho som absolvo
val )llnožstvo nt:formálnych stretnutí so skla· 
datel'mi, interprt:tmi, pracovníkmi 
Bulharského rozhlasu, prijali ma na Zväze 
bulharských skladatel'ov i rektor Akadémie 
muzických umení. 

Moje dlhoročné kontakty s bulharskými 
hudobníkmi ako je zn{tme, boli vel'mi í1zke a 
naším vzájomným c iel'om bolo pravidelne 
uskutočiíovať na báze osobných i inštitucio· 
nálnych stykov výmenu informácií v tvorivt:j 
i interpretačnej oblasti. j e to prirodzené , 
napokon obidve hudobné kultúry majú k 
sebe blízko, slovanský tón i svojská original i· 
ta jednotlivcov je sol'ou pre každého sklada· 
tel'a i inte rpre ta o oblasti hudobno-vednej 
ani nt:hovoriae. 

Po nie koJ'I.:ých rokoch vzájomnej stagná
cie stykov, zapríčinenej predovšetkým eko
no mickými problémami na obidvoch stra
nách, sme na každom stre tnutí, pri počí1va ní 
hudby diskutovali o tom, ako tiero styky 
obnoviť, ako hl'adať nové cesty na vzájomné 
spoznávanie. Týmito cestami by mohli byť 
výmeny notových materiálov, vzájomné 
naštudovanie bulharskej a slovenskej tvorb)• 
slovenskými i bu lharskými inte rpretmi, 
výmenné koncerty Šlllde ntov a pedagógov 
umeleckých škôl, nen:íkladné komo rné kon· 
certy, využitie cyrilo-metodejských tradícií 
našich krajín, í1časť na medzinárodných 
hudobných festivaloch súčasnej hudby u nás 
na Melos-Étos, v Sofi i na podobnom festivale 
MUSICA NOVA, ktorú organizuje Bulharská 
sekcia ISCM každoročne v júni ( te ntoraz od 
23. 6. do 2. 7. 1994), možnosti nahrávok v 

rozhlase a pod. 
V sobotu 28. mája sa uskutočnil pn')' kon

cert v cykle ová hudba, ktorý organizovala 
Bulharská sekc ia ISCM (Spoločnosť pre 
súčasnú hud bu) spoločne s mnohými spon· 
zormi: Bulharským rozhlasom, nadáciou 
Otvoreno obščenstvo, Ministerstvom kuiLÍI· 
ry, vydavatel'stvom Muzika a medzin:írod· 
nou nadáciou Sv. Cyrila a Metoda. Program 
mal medzinárodn ý charakter a boli v iíom 
zastúpení skladatelia: Angličan S. Rceve s 
kompozíciou THE SHORT SU SET AND 
THE QUIET SONG OF A FLY! G OFF UIRD 
pre llautu a klavír ( in terpretovali). Baruch a 
It Toševa, Belgiča n F. van Rossum so sklad
bou Black and white pre klavír ( int. M. 
Angelov) , Bulharsko zastu poval skladatel' L. 
De nev so Sonátou pre 2 klavíry ( int. T. 

estorova, C. Dimčeva), Slovensko H. 
Domanský skladbou Elegická suita pre 
soprán a klavír ( i nt. l. Selimska, M. Angelov) 
a Rusko S. Gubajdulina Sonátou pre klavír 
( in t. M. Kapucínska). Ko ncert sa uskutočnil 
vo vel'kej ko ncertnej sále Bulharského roz
hlasu ako vere jná nahrávka. Napriek tom u, 
že bola sobota a začiatok koncertu stanove· 
ný na 11.30 h, bol koncert vel'mi dobre nav· 
š tívený skladatel'mi, muzikológmi i študenta· 
mi. Moji buU1arskí priatelia mi pripravili prí· 
jemné prekvapenie, keď speváčka l. 
Selimska predniesla moju Elegickú s iutu v 
čistej s lovenčine . j ej interpretác ia bola vyni· 
kajúca, mala všetky potrebné citové a výra· 
zové nuansy, ktoré toto dielo vyžaduje a pre· 
nikla do jeho podstaty. Doje m bol mimoriad· 
ny. Prítomné obecenstvo nešetrilo ováciami 
ani výkrikmi bravó. ( Pozn. redakcie: Vel'mi 
pochvalne;: sa o tom to diele v liste sk ladatcl'o· 
vi vyslovil Simeon Pironkof). 

Druhý koncert sa uskutočnil o niekol'ko 
dní neskoršie, v utorok a bol venovaný 
výhradne mojej komornej tvorbe. Jeho orga· 
nizátorom bolo Slovenské kultúrne a infor· 
macnt: stredisko. a programe boli 
Dythyramby pre klavír, brilantne prednese· 

né klaviristom K. Taskovom, Oianoia pre 
sólové husle, imerpretovaná vynikajúcim 
súčasným bulharsJ..-ým huslistom ). 
Radionovom, priznám sa o tvorene, že jeho 
virtuózne našw dovan ic skladby pre mňa 
odhalilo úplne nové, doposia!' nepoznané 
momenty. Originálne pristúpila k interpre tá· 
cii mojej Elegickej suity pre soprán a klavír 
speváčka A. Kechlibareva, s ktorou sa dáv
nejšie poznám, spievala totiž cyklus nielen 
po nemecky, ale sa aj sama na klavíri spre· 
vádzala. Zo zači atku som mal z tohto zámeru 
obavy a pochybnosti, ale po prvých tó noch 
sa inte rprctke jednoznačne podarilo všt:t· 
J..-ých vtiahnu ť do deja skladby, do výpovede 
ženy s bolesťou, láskou, vyrovnaním sa s osu· 
dom i doznievaniu tichých spomienok na 
krásne chvíle života ... Došlo tu k dokonalé· 
mu prepojeniu predlohy a interpreta, spevtJ 
a klavírneho sprievodu, ženy a poézie ... dielo 
bolo prednesené s taJ..-ým oduševnením, žt: 
sála po posledných tó noch ostala chvíl'u, na 
niekol'ko st:kúnd ticho a potom sa ozval bí1r· 
livý potlesk. Mal som radosť a bol som doja· 
rý. 

Na záver odzne lo Ad libitum pre klarinet, 
bicie a klavír, v naštudovaní Tria pre súčas· 
nú hudbu v zložení P. Karparov · klarinet, T. 
Karparova · bicie a L. Rajkova · klavír. Súbor 
je u nás i v Európe známy svojími vynikajúc i· 
mi imerprctačnými a umeleckými výkonmi. 
Tenroraz na poste klarine tu vel'mi dobre 
zastúpil svojho o tca syn, mladý P. Karparov. 
Trio podalo skvelý výkon a stalo sa prirodze
ným vyvrcholením koncertu . Do posledné· 
ho miesta zaplnená komorná sála Bulgaria 
odmenila všetkých umelcov dlhot rvaj(Jcim 
potleskom. Stojí ešte za zmienku, že nieko l'· 
ko metrov od komornej sály znelo v ten 
večer a v tom istom čase vo vel'ke j sále 
Bulgaria Mozartova Requiem so známymi 
speváckymi osobnosťami. [>ýtal som s;t viac· 
krát svojich bulharských kolegov ako to 
maj(J s n{Jvštevnosťou koncertov. Podl'a ich 
slov v Bulharsku stále jestvuje ešte hlad po 
vážnej hudbe, koncerty sú dobre navštevo
vané, darí sa udržiavať sieť obchodov s gra· 
moplatňami, kazetami a CD nahrávkami váž· 
nej hudby. (Môžem to potvrdiť a to aj s 
nahrávkami súčasnej ·hudby!) Záujt:m o 
hudbu a umenie je teda vcl'ký, veď napríklad 

~~'94) 
Sofia známa niekol'kými desiatkami divadiel 
si ešte stále tieto kultí1rne stánky zachováva 
a to aj napriek ekonomickým problémo m ... 

Po koncertných podujatiach naslt:dovali 
strernutia na Zväze bulharských skladatel'ov, 
kde ma prijal prt:dseda L. Nikolov a sklada· 
te l' O. Dobrev. Tlmočil som pozvanie Spolku 
slovenských skladatel'ov a Slovenskej hudob
nej Íl nie na tohtoročnú prehliadku Nová slo
venská hudba a vypočul si vyše hodinovú 
informatívnu prehrávku z najnovšej tvorby. 
Boli to Estampes pre klavír, klarinet a violon· 
čelo P. Pe trova, skladba plná temperamentu 
so zaujímavým farebným výsledkom v kom· 
binácií nástrojov. M. Goleminov sa predsta· 
vil s klasic J..-y čistou Suitou pre sólové husle, 
). Vodeničiarov sa prezentoval skladbou 
Sviečky · cyklus piesní na japonskú poéziu, 
L Nikolov Sonátou pre trúbku a klavír, v kto· 
rej obidva nástroje dostávajú široký ko ncer· 
tantný priestor. 

Z podnetu prof. Karparova sa uskutočnilo 

i krátke stretnutie s rektorom Akademie 
muzických umení v Sofii G. Kostovom, ktorý 
prejavil mimoriadny záujem o nadviazanie 
spolupráce s bratislavskou VŠMU formou 
výmenných koncertov, pedagógov i šn.den· 
tov, formou stáží, seminárov, výmeny tvorby 
a pedagógov a pod. 

S rozhJasovými kolegami sme potom 
hovorili o problematike súčasných masmé· 
dií v oblasti hudobnej kultúry, výroby a šíre
nia nahrávok, prezentácie novej hudby vo 
vysie laní, formách hudobno-vzdelávacích a 
hudobno-public isticJ..-ých relácií. 
Nevynechala sa ani o tázka sponzoringu. 

Co povedat' na záver? Je evidentné, že 
bude treba porozmýšl'ať ako v nových pod· 
mienkach udržiavať vzájomné kontakty, 
ktoré sú určite nielen vzájomne prospešné, 
ale aj inšpirujúce. V Bulharsku je vel'a l'udí, 
ktorí poznajú slovenskú hudbu a mají1 o i\u 
záujem. jedným z nich je i prof. Karparov, 
ktorý už desiatky rokov buduje tieto styky. 
Slovenské kultúrne a informačné stredisko s 
jeho riad itel'om má záujem tieto styky pod· 
porovať a vytvá rať pre ne podmienky. Treba 
preto združovať sily a prostriedky, hl'adať 
podporovatel'ov, sponzorov, aby sa hudobná 
kultúra bulharská i slovenská k sebe opäť 
priblížili. 

Rozhlasový orchester otváralJanáčkov máj '94 OCENENÁ 
. MUSICA 

26. mája t. r. sa v priestoroch Divadla 
Antonína Dvoi'áka v Ostrave začal koncer· 
to m Symfo nického o rchestra Slovenského 
rozhlasu v BraLislave odvíjať XIX. ročník 
medzinárodného hudobného festivalu 
,Janáčkov máj". Za účasti predsedu vlády 
ČR Václava Klausa a ďalších popredných 
predstavitel'ov českého hudobného života 
uviedol SOSR pod taktovkou čínskeho di ri· 
genta Jin Wanga brisknú predohru 
Karneval, op . 92 Anto nína Dvoi'áka, im pre· 
s ionistickými farbami vymal'ovanú skladbu 
čínskeho autora X u Zhc n-Mina ·Nočný prí
stav pri Javorovom moste a brilantnú sym· 
fonickú báseň Do n Juan, op . 20 Richarda 
Straussa. Pôvodne o hlasovaný Koncert pre 
husle a orcheste r č. 2 Bé lu Bartóka z dôvo· 
du ochorenia rakí1skeho interpre ta 
Christiana Altenburge ra nahradil Husl'ový 
koncert O dur Jo hannesa Brahmsa v poda· 
ní ruského husli stu Arkadija Gutnikova, 
ktorého strhujúc i prejav naplnil všetky 
očakávania bezo zbytku. 

Počas troch skúšobných dní 
Symfonické ho o rchestra Slovens kého roz
hl~tsu v Bratislave som s ledovala prácu čín· 
skeho dirigenta Jin Wanga, jeho s nahu 
ovládnuť myšlienky a pocity je mu nezná· 
meho symfonického telesa, naučené a zaži· 
té frázy stvárniť do ním požadovaného 
tvaru a vtl ačiť imerpretovaným die lam 
pečať osobnostného vkladu. A preto mi 
nedalo, aby som sa ho pod dojmom utí· 
chajúceho potlesku v atmosfére doznievaj· 
úceho koncertu neopýtala na naplne nie 
jeho zámerov, na iskru tvorivého po rozu· 
menia, kto rá dirigenta i o rcheste r priblíži 
k vyt(Jženému ciel'u . 

"Iskra tvorivého dialógu"· hovorí Jim 
Wang · "myslím si, že to je ten správny 
pojem. Náš vzťah s orchestrom bol 
veľmi dobrý, rozumeli sme si. A iskra 
vzájomného porozumenia, ktorá na 
koncerte medzi nami preskočila, bola 
veľmi silná. V porovnaní s prvou 
skúškou bol to na koncerte iný 
orchester. Po celý čas sme pracovali v 
príjemnej atmosfére, bol som prekva· 
p e ný prispôsobivosťou, flexibilitou a 
pohotovosťou orchestra. V posled· 
ných dvoch rokoch som koncertoval 
po celej Európe · v Londýne, 
Liverpoole, vo Švajčiarsku, v 
Gôtteborgu a Malmô. Stretol som sa s 
mnohými symfonickými orchestra
mi, ale tá pružnosť a pohotovosť 
váš ho orchestra - to je niečo výnimoč
n é . A to je veľmi dobrý znak v porov
naní so všetkými i najlepšími symfo
nickými orchest rami." 

Na otázku, či vzhl'adom na dramaturgiu 

koncertu nepreferuje ako dirigent určitý 
vyhrane ný koncertný re pertoár, Jin Wang 
odpovedal: "Som dirigent a mám rád 
rôzne štýly a žánre. Program tohto 
koncertu sme po rôznych diskusiách 
zostavili s riaditeľom festivalu a mys· 
lím s i, ,že Dvofá kov Karneval je veľmi 
vhodný m efektným dielom na zaha
jovací koncert festivalu a dnes večer 

Čínsky dirigentjln Wang 
Snímka archív autorky 

n aozaj zaiskrilo. Keďže som čínsky 
dirigent, zaradil som do programu i 
čínsku hudbu, ktorá v Európe zaznela 
po prvýkrá t. Predtým som túto sklad· 
bu uviedol v Amerike i Japonsku. Bol 
som však prekvapený, že orchester si 
ju od prvého okamihu obľúbil. Keď 
sme ju po prvýkrá t na skúške prehra
li, orchester dUto tlieskal, a to bol pre 
mňa nezabudnuteľný zážitok. 
Znamená to, že hudba nepozná hrani
ce a že i čínska hudba je vám blizka." 

Medzinárodn ý hudobný festiva l 
,Janáčkov m:íj" žije vo vedo mí bežného 
konzumenta hudobného umenia v tieni 
väčších fest iva lov: v Česku je to Pražská jar 
i Brnenský medzinárodný hudo bný festi· 
val , na Slovensku · Bratislavské hudobné 
slávnost i. janáčkov máj má však svoju h is· 
tóriu i rozvíjajúcu sa súčasnosť. Aká je toh· 
toročná dramaturgická koncepcia festiva
lu, na to som sa po ko ncerte opýtala riad i· 
tel' a festivalu · p. j aromíra .Javilrka: 

"Hudobné festivaly v Ostrave maJU 
vel'kú tradíciu. Keby sme sa chceli vrátiť 
hodne ct'aleko, tak z istime, ž e už v medz i· 
vojnovom obdob( do Ostravy prichádzali 
také osobnosti ako Paul Hindemíth, 
Sergej Prokofiev, Igor Stravinskij. Zistíme, 
že v tedajšl šéf opery j aroslav Fogi, j eho 
zástupca Zdenék Chalabala a í ďalší 

povojnoví šéfovia umeleckých telies i 
novovzniknutej Janáčkovej filharmónie 
(vtedy Ostravského symf onického orchest· 
ra) vytvát·ali vel'ml odvážny drcmtatttr· 
g ický profil ostravského hudobného ž ivo· 
ta. Ten sa, sam ozrejme, o priebehu rokov 
modifikoval ct od roku 1976 našiel svoje 
vyjadrenie v medzinárodnom hudobnom 
f estivale "janáčkov m áj". Tohtoročná dra· 
m aturgía f estivalu si stanovila dve 
základné Unie: ved/'a osvedčených titulov 
klasicislicko-romanlického repertoám , ku 
ktorým patrí napt·. Beethovenova 2. sym
f ónia, Chentbiniho Requiem c mol, 
zaznejú v priebehu tohto f estivalu i diela 
autorov 20. storočia, k čomu nás z aväz u
j e í meno l eoša janáčka, ktoré festival 
nesie. " 

Snáď všetky hudobné festivaly v Európe 
majú väčšie, či menšie finančné problémy 
so zaistením zaujímavej a príťažlivej dra· 
maturgie. Ako sa tento problém podarilo 
zvládnuť predstavitel'om tohto festivalu? 
"Ekonomické problémy sú veľmi veľké" · 
pokračuje ). jav\'1re k · "a trvajú už nlekoľ· 
ko m k ov, ved' už pred mk om l 989 boli 
finančné prostriedky festivalu značne 

obmedzené. Od roku 1990 je hlavný m 
poriadatel'om f estivalu mesto Ostrava a 
po prvý t·az v tomto roku organizačná 
stránka f estivalu. zverená umeleckej agen
túre Ars koncert. Pred riou stál nielen pro
blém dmmaturgickej k oncepcie, problém 
interpretačného obsadenia, ale i problém 
finančného zabezpečenia. Keby srne celok 
mohli rozdeliť na väčšiu a menšiu po/ovi· 
eu, tak by som mohol povedať, že väčšia 
polovica t·ozpočtu f estivalu je krytá práve 
sponzorský m/ pr/spevkami. Sme t·adl, že 
sa nám v tomto roku p odarilo preklenúť 
určité medziobdobie, kedy sa fbumčn.é 
prostriedky doslova zbierali od mnohých 
firiem, spoločnosti a organizácii a dospeli 
sme k výchocliskotJému bodu, ako dúfam, 
p re ďalšie roky- k j ednému generálnemu 
sponzorovi. V tomto ročnfktt je nfm česká 
sporilel'ňa, a. s. a zdá sa, v tomto okami
hu, p o úspešnom zahajovacom koncerte, 
že by tá to spolupráca mohla pretrvať i do 
ďalšieho ročníka. " 

ALENA ČIERNA 

AETERNA 
Známy francúzsky hudobný magazín 

Diapason, zaoberajúci sa produkciou 
gramofónových firiem, udelil súboru 
Musica aeterna vo svete vysoko hodno
tenú, prestížnu cenu Diapason d'Or. 
Musica aeterna získala toto ocenenie za 
CD nahráVku Concerti grossi č. J-6 zo 
zbierky Exquisitioris harmoniae instn•· 
mentalis gravi·jucundae selectus pri
mus, ktorú vydal Georg Muffat v roku 
170 l v Passau. Nahrávka vyšla na CD s 
etiketou TREVAK patriacou slovenské· 
mu vydavatel'stvu, ktoré sa špecializuje 
na nahrávky starej hudby, z veľkej časti 
slovenskej proveniencie. Od l. januára 
1994 je Trevak spojený s talianskou fir· 
mou Ducale s. r. o. z Drebbie. Magazin 
Diapason uverejnil v júnovom čísle 

recenziu tejto nahrávky, z ktorej vybe· 
ráme: 

"Členovia súboru Musica aeterna sa v 
Muffatovej partitúre akoby snažili zvý
razniť prvky versaillského štýlu. Pre 
súbor starej hudby (nepochybne n aj· 
lepší vo východnej Európe), ktorý už 
niekol'ko sezón účinkuje v rámci kon· 
certných cyklov Centra barokovej 
hudby vo Versailles, je to len prirodze
né. Okrem vel'mi významného spozná· 
vacieho aspektu obdivujeme v tejto 
hudbe vďaka slovenským hudobníkom 
(všetci sú technicky bezchybní) aj ryt
mickú energiu a pikantné napätie, hra· 
ničiace niekedy s rustikálnosťou. 

Razantné útoky v Sonate z 2. concerta, 
búšivé fanfáry v Gigue z 3. concerta a 
podmanivá bujarosť Muffatovi neško
dia, naopak, dodávajú mu moderný cha· 
rakter a naliehavosť, akú v tomto reper· 
toári málokedy nachádzame, azda s 
výnimkou Harnoncourta, ktorý svojho 
času nahral prvé concerto grosso, či 

novší záznam s Freiburským baroko
vým súborom. To všetko nás len pobá· 
da dožadovať sa bez otál'ania druhých 
šiestich koncertov tejto pozoruhodnej 
zbierky." 

PF 
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S HUDOBNOU MISIOU ZA ROVNÍKOM 
-Marián Lapšanský v Juhoafrickej republike 
Skúsme testovať svoje geografické t'edomostl: čo sa nám napriklad vybaví v 

predstavách v súvislosti s pojrnomjUHOAFRICKÁ REPUBLIKA ... ? Symbol biela a 
č/ema, niekoľko názvov miest, pár mten náleži(tctch skôr do sféry politickej .. . azú
rová diaľka, palmy, more ... všetko? 

Marián Lapšanský mal šťastie t týsadu. Ako prvý slovenský umelec navštívil v 
závere jarlttíto diaľavami voňajúcu krajinu. Ako posol našej kultúry odouzdával 
tamoj ším lmdbyclltlvým poslucháčom reprezentativnu vzorku slovenského kon
certného umenia. 

e Pán Lapšanský, kde môžeme hla
dať korene tohto doslova exotického 
koncertného turné? 

zajú len nás, hrozia všade na svete ... 

... Marián Lapšanský patri k skupine 
zriedktwých klaflirlstov, ktor/ t'Yužívajú 
fenomenálnu techniku na vytváranie sku
točného umenia ... 

RufX•rt Mayr, Capablanca 

e Skladba obyvateľstva v 
Juhoafrickej republike je rôznorodá. 
Aké publikum ste evidovaJi na koncer
toch? 

- Publikum bolo výlučne . biele" ... 

- Toto prvé juhoafrické turné pre sloven
ského umelca bolo organizované pre Petra 
Tope rczera, ktorý sa naň pripravoval pol 
roka. Žial', kvôli zdravotným problémom 
bol ntltený v poslednej chvíli koncerty 
odrieknuť a tak sa moja cesta stala vlastne 
záskokom. Na prípravu som mal pät' dní. 
Samozrejme, že prišlo k celkovej zmene 
koncepcie a programu - Peter mal hrať s 
orchestrom tri koncerty Mozarta, 
Brahmsa a Ravela. ja som mohol navrhnúť 
to, čo som hral v te jto sezóne - koncerty 
Mozana, Rachmaninova (č . 2), Prokofieva 
(č. 3). Organizáto ri sa rozhodli len pre 
Mozarta. Okrem toho som realizoval aj 
jede n recitálový program, a práve v jeho 
autorskej zostave - čo ma nes mierne poteši
lo - najviac zabodoval janáček a jeho 
Sonáta. Pre tamojšie publikum je to ešte 
vždy objavovanie nez11ámcho. Sonáta 
dos lova strhla publikum, ktoré reagovalo 
spontánne, s nefalšovaným nadšením. 

e ... orchestre? ... S čarovnou kulisou panorámy juhoafrickej krajiny 

Ústredný podiel však tvorili koncerty s 
tJčasťou o rchestrov. Spolupracoval som 
celkom so štyrmi orches trami na piatich 
koncertoch (v Juhoafrickej republike je 
dovedna sedem profesio nálnych symfonic
kých telies). Zvláštnou črtou u týchto 
orchestrov je to, že na rozdiel od našich 
zvyklostí, majú le n hosťuj(•c ich dirigentov. 
Pozývajú si ich na približne mesačné obdo
bie. Za ten čas . postavia" približne štyri 
programy a, samozrejme, snažia sa zane
chať v pr(,lfiiC Qrc'1sstra ;vóju pe~( Te nto 
systé m má svoje pochopitel'né výhody i 
nevýhody. 

e Spolupracovali s te teda s rôznymi 
dirigentami? 

· Mal som dirigenta z Izraela, USA, 
Anglicka a Berlína. 

... Bol mm ajflý š p odporen_ý majstrom 
Dowdeswsl/om, ktorý vy tvoril z Eastern 
Phlllmnmmic Orchestra ozajstný mozar
lot,sk_ý súbor, hrajúci s láskou a citom ... 

Rupert May,~Port EUsabetllllerald 

e Aké profesionálne zázemie ste 
pociťovali na tomto turné? 

- V každo m ohl'adc vcl'mi dobré, určite 
lepšie a žičl ivejš ie ako u nás. Spomeniem 
skvelé sály s dokonalou akustikou, nástrojo
vým vybavením. Orchestre sú tu doslova 
medzinárodné. V Kapsko m meste som 
narátal v orchestri asi 16 národností. Zo 
svojich zdrojov dodávajú len malé percen
to hráčov (asi 20 %) , ostatok, teda gros 
orchestrov tvoria hosťujúci umelci. V s(Jčas
nosti, so zmenou vlády a politickej orientá
cie smero m k sociálnej oblasti, nad viacerý
mi orchestrami visí existenčný otáznik. 
Črtá sa nemilá perspektíva, že zo symfo nic
kého orchestra v Kapskom meste sa zredu
kuje obsadenie na komorný orchester. Ako 
vidno, problémy tohto druhu ncobchád-

Pôsobnosť Slovenskej hudobnej 
únie je založená na značnej autonómii 
jednotlivých spolkov. Ich aktívna 
účasť na kultúrnom živote sa s tala 
nezastupiteľnou zložkou hudobnej 
kultúry u n ás, pričom je d ôležité 
poznamenať, že ide nielen o koncertné 
a umenovedné aktivity v Bratislave, ale 
že je tu evidentná snaha prostredníc
tvom Regionálnych združení v Banskej 
Bystrici a Koš iciach spolupôsobiť na 
aktivizáciu kultúrneho povedomia 
našej pospolitos ti. Popri verejnej čin
nosti je mimoriadne závažné aj plne
nie úloh v aktivnom ovplyvňovaní 
novovznikajúcich legislatívnych nori
em a vyjadrovanie stanovís k k problé
mom kultúrneho a obzvlášť hudobné
ho diania u nás. Nezanedbateľnou 
súčasťou činnosti je spolupráca so 14. 
zahraničnými partnermi v oblasti 
hudobnej kultúry. 

Stručná rekapitulácia uplynulého 
polroka dáva svedectvo o systematic
kej a koncepčnej činnosti, kde najmä 
nedeľné matiné v Mirbachovom paláci 
sa stali nedeliteľnou súčasťou brali-

-Väčšinou bie le (čo sa z dnešného pohl'a
du hodnotí negatívne), - inak len mizivé 
percento farebných ... 

e Ste tiež pedagóg. Mali ste možnosť 
nazrieť i do tejto oblasti? 

- Školstvo sa čo clo systému pohybuje v 
podobných reláciách ako u nás - na báze 
konzervaroriálncj a univerzitnej, s vcl'mi 
dobrou základňou. avšrívil som jedno 
konzervató rium, nadchol ma fakt - pre nás 
priam neprcdstavitcl'ný - že tu majú na cvi
čenie (Jčclovo zariadených približne 60 
miestností...(!) 

.. .l,apšansk_ý je klaviristom oládmtcim 
11ôl'ou l zdržanlivosťou, umelec, u ktorého 
nepreultída samoúčelná emolltmost: .. 

Deon l rlsll - Cctpe Times 

e Aký hudobný ruch vládne v tejto 
časti afrického kontinentu? 

- lludobný život je lll vcl'mi bohatý. V 
johannesburgu sa v priebehu sezóny usku· 
toční o ko lo 40 symfonických koncertov, čo 

je asi tak na kvantitatívnej úrovni Bratislavy 
či Prahy. Juhoafrická republika je vcl'mi 
bohatá, turisticky nesmierne atraktívna a 
časťou svojho obyvatel'stva kult(Jrna kraji
na. Zdá sa, že k európskej ku ltúre , jej 
poznávani u robí sl'ubné kroky. 

.. j e to skutob1é potešenie počtít,ať tak 
dokonalú hm/bu s takým dôsled11ým frtí
ZOl'a ll fm a koncentráciou k tomu i 
najmenJiemu detailu. Marián J,jtpšanský 
nás Z1101'll pre.~vedl/1, že je ' 'Y"iklljtícim 
majstrom kláws - pod jeho rt1kami klavfr 
spieva aj rozpráva ... 

Rupert Mayr - Port Eli.~aiJelh l le mld 

e Aké organizačné prepojenie sa 
uskutočnilo v prípade tejto cesty? 

- Bol som vyslaný Slovkonccn om, no rov
nako cez tamoj iu agentúru pre koncert
ných umelcov, v ktorej už desať rokov 
pôsobí pani Eva Takác, pôvodom z Košíc. 
Myslím si, že práve ona urobila vel'mi sl'ub
né kroky smerom k Slovensku a reciproč
ným kontaktom medzi oboma ku ltúrn ymi 
s fé rami. 

City Hall v Kapskom meste, kde sa uskutočnil jede n z koncertov 
Snímky archiv M. l-apšanského 

Z činnos-ti SHÚ 
slavského kultúrneho života. Spolok 
koncertných umelcov prezentuje pra
videlne vyspelé interpretačné umenie 
svojich členov a Spolok slovenských 
skladateľov vytvára vhodné podmien
ky na uvádzanie novej pôvodnej tvor
by slovenských skladateľov, pričom v 
mnohom s upluje vákuum uvádzania 
pôvodnej tvorby v iných inštitúciách ... 

Podobne Spolok hudobného folkló
ru prezentuje tvorbu svojich členov 
pôsobivými podujatiami, ktoré majú 
mimoriadne š iroký spoločenský ohlas. 
Slove nská muzikologická asociácia sa 
v uplynulom obdobi prezentovala 
závažnými podujatiami medzinárod
ného dosahu, ako boli medzinárodná 
muzikologická konferencia 
Stredoeurópske kontexty barokovej 

· hudby, 23. e tnomuzikologický semi
nár a seminár Publicistické žánre a 
druhy. Kritériá hodnotenia ako aj XI. 
sympózium mladých muzikológov. 

Vrcholným podujatím snaženia SHÚ 
n a poli koncertného umenia bol 4. roč
ník Stredoeuróps keho koncertného 
umenia v Žiline (25.-30. apríla t. r.), 
ktorý sa str e tol s pozoruhodným ohla
som nielen doma, ale aj v zahraničí. Ak 
uplynulé obdobie činnosti SHÚ a jej 
spolkov možno považovať za aktívny 
prísp evok ku kultúrnemu dianiu u 
nás, druhý polrok sľubuje ďalšie akti
vity, z ktorých mnohé patria k osved
čeným umeleckým a umenovedným 
poduja tiam. Už v najbližšom období 
bude prebiehať medzinárodný festival 
SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY, 
uskutoční sa 3. ročník le tného cyklu 
koncertov PONDELKY V KLARISKÁCH 
a cyklus koncertov v Hudobnej s ieni 
Bratislavského hradu - HUDBA NA. 
HRADE. Muzikologickéfodujatia, ako 
konferencia DUCHOVN HUDBA V 19. 
STOROČÍ a medzinárodná muzikolo
gická konferencia v r ámci BHS bude 

e Počas svojho pobytu mali s te mož
nosť zoznámiť sa s tamojšou pôvod
nou hudobnou tvorbou? 

- Nie, to sa mi nepodarilo. Stretol som sa 
však s tamo jším výtvarným umením, ktoré 
ma fascinovalo. V krajine je niekol'ko galé
rií špecializovaných len na africké ume nie 
a vcl'a ďal ích orie ntovaných na užšie regi
óny. Mal som tiež šťastie uzrieť v Pretorii 
výstavu hudobných plagátov, ktoré sú 
skvostným dokumento m, cvidujúc im 
hudobný život v krajine počnúc rokom 
1885 (vtedy sa uskutočnila prvá juhoafric
ká výstava, ktorá je pendantom e urópskych 
či svetových výstav). V tomto roku bola 
postavená hala, ktorá pôvodne slúžila ako 
farmárska burza, na trh pštrosieho peria(!), 
v minulom roku ju rekonštruovali do vel' mi 
vcl'korysých dimenzií. Je tu 1300-micstna 
kapacita, sála má vynikajúce akustické 
parametre a luxusne vybavený inte riér. 
Všetky koncerty, ktoré som tu absolvoval 
boli vo vcrt..:ých sá lach - pre 1 000-1 SOO 
l'uclí (dva ko ncerty v Port Elisabeth, jeden v 
Pretorii, dva v j ohannesburgu so závereč
ným koncertom venovaným l'udským prá
vam - v deň narodenia Anny Frankovej - 12. 
6.) . 

e Nepokúsili s te sa ponúknuť niečo 
i zo slovenskej tvorby? 

- Tentokrát nic (azda nabudúce .. . ), aj 
Janáčkovu Sonátu som do programu vložil 
až dodatočne. Pre presadenie vlastnej kul
túry, pre jej propagáciu budeme musieť 
urobiť my sami ešte vel'a ústre tových kro
kov. 

.. . Fascinujúce bolo stretnutie so 
Sontítou Leoša]análka. Poslucháči sl mali 
možnosť opäť 011eriť kvalitnú technikrt 
Lapšartslu!ho, jeho dôsledne hierarch izo
vantí dyrtamiku i schopnosť ťažiť z tte
smlenteho spektm Zllukových odtieňov. 
Kom:ert Maritina Lapšanského bol sviat
kom klavfmej hudby, ktorý iste bude 
doznievať tJO t•edomi poslucháloll .. . 

Rupert Mayr - Capablanca 

(Citované kritik]' sú z juhoafrickej tlače.) 
Pripravila: LÝDIA. DOHNA.LOVÁ 

dozaista anticipáciou vrcholného 
podujatia druhého polroku, keď v 
dňoch 20.-26. novembra 1994 bude 
prebiehať v s po lupráci s ďalšími inšti
túciami 17. ročník festiavalovej pre
hliadky NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA., 
ktorá je ko ncipovaná ako súhrn hod
n ôt všetkých generačných zoskupení, 
počínajúc generáciou zakladateľov slo
venskej hudobnej moderny, až po kon
cert z tvorby poslucháčov kompozície 
z konzervató rií a VŠMU. 

Popri pokračujúcich m atiné SKÚ a 
SSSk v Mirbachovom paláci p ripravuje 
Spolok hudobné ho folkló ru opäť 
cyklus obľúbených Vianočných kon
certov, ktoré budú dotvárať celkový 
profil aktivít Sloven skej hudobnej 
únie. Súčasne sa pripravuje III. Valné 
zhromaždenie všetkých členov SHÚ, 
ktoré sa uskutoční v rámci prehliadky 
NOVÁ SI,OVENSKÁ HUDBA.. Táto struč
n á rekapitulácia činnosti je dôkazom, 
že kultúra je samozrejmosťou nášh o 
každodenného života a hudobné ume
nie v ňom m á nezastupiteľné miesto ... 

PAVOL BAGIN 
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LETNÉ KOMORNÉ KONCER1Y 
14. júla · 18. augusta 1994 20.00 h 

14. j61a Kla risky 
MUSICA AETER A (Slovensko) 
Umelecký vedúci: Peter Zajíček 

Spoluúčinkuje: ARTHUR STEFANOWICZ, kontrate· 
nor (Poľsko) 

20. j61a Nádvorie Starej r adnice 
(v prípade nepriaznivého počasia Klarisky) 
SAXOPIIONIC QUARTET !' (~esko) 

22. j6Ja Moyzesova sieň SF 
DANIEL AFnAN, violonče lo (Rusko) 
MARIÁN LAP ANS KÝ, klavír (Slovensko) 
(v spolupráci so Slovenskou fil harmó niou) 

28. júla Klarisky 
BRATISLAVSKÉ BAROKOVÉ TRIO (Slovensko) 
Ida Kirilová, mezzosoprán 
j ozef Ďurdina, hoboj 
Otakar ebcsta, klavír 

4. augusta Klarisky 
ZURISSKÉ SI.Á~IKOVÉ TR IO (Svajčia rsko) 

8. augusta Klarisky 
ANNA a QUIDO I-IÓLBLI NG, husľové duo 
(Slovensko) 
DANIELA RUSÓ, čembalo (Slovensko) 
REBEKA RUSÓ, viola da gamba (Slovensko) 

ll. augu8ta Klarisky 
MUSA LUDENS (Slovensko) 
Umelecký vedúci: Ján Pipta 

18. augusta Klarisky 
S KAM PA A QUARTET (~esko) 

PONDBLJ[YV UAJUS&ÁCR 

18.j6Ja 20.00 
Milo~ jurkovič · nauta, llelcna Gáfforov:\ · klavír 
Marcel S teiKo· klavír 
C. Ph. E. Bach, C. Debussy, A. Dvoi'ák, W. A. Mozart, 
L. van Beethoven, F. Chopin 

25. j6Ja 20.00 
Zuzana Paulechová · klavír 
Richard Vandra · violončelo 

Flora Gomez · klavír (Spanielsko) 
M. Rafael,]. Orahms, It Schumann, Z. Kodály, 
J. M. Nin, It Castro, B. Martintt 

I. augusta 20.00 
Koncert vybraných účast nikov 

Medzinárodných interpretačných kurzov v 
Pidťanoch 

8. augusta 20.00 
Jindfich Pazde ra · husle 
Aladár Jánoška · klarine t 
Silvia Vizváriová-~ápová · klavír 
T. Vi taJi, fl. Schubert, A. Benjamin, G. Taillefe rre 
D. Milhaud, L. Bernstein 

15. augusta 20.00 
Tr:\vničkové kvarteto, Bratislavské trombónové 
kvarteto 
L. Janáček , ). Haydn, F. Sponga, C. Gervaise, 
A. Bruckner, A. Dvol'ák a i. 

22. augu sta 20.00 
Denisa Stepkovská · mezzosoprán, Jozef Kundlák · 
tenor, Pe ter Miku lá~· bas, Ján Salay · klavír 
O. Respigh i, G. Verdi, G. Rossini, P. l. ~ajkovskij 
C. Saint-Saens a l. 

SERVISHŽ 

DNI ORGANOVQ BtJDIIY 
1~8.-U..&l~ 

14. augusta Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 19.00 
IVO BAitTO (~csko) 

15. augusta j ezu itský kostol 20.00 
EMÍLIA DZEMJANOVÁ (Slovensko) 
17. augusta Jezuitský kos tol20.00 
UERNHAIW GERERER (llakllsko) 
21. augusta Hud obná slei\ Bratislavskéh o 
hradu 19.00 
EDWAIW DE GE EST (Belgicko) 
22. augusta Jezuitský .kostol 20.00 
JÁN VLADIMÍR MICHALKO (Slovensko) 
HANA ŠTOLFOVJÍ.-BANDOVÁ, spev (Siovcn~ko) 
24. augusta j ezuitský kostol 20.00 
LUIGI CELEGIII (ľaliansko) 

28. augusta Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 19.00 
IV AN SOKOL (Slovensko) 

LETNÉ HUDOBNÉ FESTIVALY 

l . 7. Kongresová h ala 19.30 
Kvarteto DANUBIUS (Ma(ľarsko) 

4. 7. Dom umenia 19.30 
tá tne divadlo Košice 

Jahann Strauss: Cigánsky barón 

2. 7. K6peľná dvorana 19.30 
Kvarteto DANUBIUS (Maďarsko) 
5. 7. K6pe l'ná dvo rana 19.30 
tátne divadlo Košice 

G. Rossi ni: Barbier zo Sevilly 

2. 7. Zámok 19.00 
Ida Kirilová · mezzosoprán 
Otakar ebesta · klavír 
6. 7. Zámok 19.00 
Slovenský komorný orchester 
Igor Fábcra · hoboj 
9-7. Zámok 19.00 
Dychové kvarteto BRISK (Holandsko) 

l. 7. LD As tó ria 19.30 
Ida Kirilová · mezzosoprán 
Otakar cbcsta · klavír 
4. 7. LD Astórla 19.30 
Kvarteto DAN UBI US (Macľarsko) 
8. 7. LO Astórla 19.30 
Slovenský komorný orchester 
Igor Fábcra · hoboj 
lO. 7. LO Astórla 19.30 
Dychové kvarteto O RISK (Holandsko) 
ll. 7. LO Astó ria 19.30 
Spevácky zbor CANTUS 
Dirigentka BlankaJuhai'\áková 
Ľubica Vargicová · soprán 
Mária Repková · me7.zosoprán 

3. 7. LO Diamant 19.00 
Kvarteto DAN UBI US (Maďarsko) 
10. 7. LO Rubín 19.00 
Spevácky zbor CANTUS 
BlankaJuhai\áková · zbormajsterka 
Cubica Vargicová· soprán 
Mária Repková · mezzosoprán 
3. 8. LO Diamant 19.00 
Klaudia Dernerová · soprán 
Katarína Michaeliová · mezzosoprán 
Oksana l-lricáková · kl:tvir 
16. 8. LO Rub.ín 19.00 
Ida Černecká · klavír 
tcfan Bučko · umelecký prednes 

24. 8. LD Diamant 19.00 
Slovenské dychové kvinteto 

4. 7. Starý Smokovec Hotel Grand 17.00 
Slávnostné otvorenie 
Slovenský komorný orcheste r 
Bohdan Warchal 
sólista: Miloš Vacek · husle 
Program: Händel, Viva ldi, Core lli 
6. 7. Tatranská Polianka 19.00 
MUSA LUDENS 
7. 7. Vy~né Ružbachy 18.30 
Program: hudobné pamiatky a diela sk ladateľov 

slovenskej a európskej proveniencie 12.-17. storo
čia 
8. 7. ~trbské Pleso LO Hellos 19.00 
Rozprávanie a plesne Dariny Lašč iakovej a Júliusa 
Pán tika 
9. 7. Nový Smokovec LO Palace 19.00 
Darina l..aščiaková · spev 

Július Pántik · umeleck<: slovo 
Vladimír Dobrík · moderovanie 
10. 7. Tatranská Kotlina 19.00 
Milan Ješ ko · klavír 
IO. 7. Poprad Námestie sv. Egídia 16.00 
Najkrajší kíl! 
hudobno-slovný program 
Eliška Horná · soprán, tefan Hudec · barytón, 
Tomá~ Gaál · klavír, Katarína Mrázová · umelecké 
slovo 
17. 7. Poprad Námestie sv. Eg.ídia 16.00 
Gitarové duo 
Miloš Slobodník · Miloš Tomašovič 

Ulrich Ul mann - sprievodné slovo 
18. 7. Vy~né Ružbachy 19.30 
Program: Dowland, Scarlatti, Cimarosa, Giuliani, 
Granados, t:lrouwcr, Al ben lz, Falla 
19. 7. Vyšné Hágy 19.00 
24. 7. Tatranská Lomnica Grandhote.l Praha 
17.30 
Večer barokovej hudby 
Ida Kirilová · soprán, Jozef Ďurinda · hoboj, Otakar 
Šebcsta · klavír 
Program: Tclcmann, t:lach, Aldovrandini, Caldara, 
Lolli, Pergolcsi, Giordani, Martini 
28. 7. Tatran ská Polianka 19.00 
Stretnutie s Petrom Michalicom 
Pete r Michalica· husle 
Tomáš Gaál · klavír 
29. 7. Nový Smokovec 19.00 
Stretnut ie s Petrom Michalicom 
Program: Vivaldi, Händel, Bccthoven, Brahms, 
Paganini, Gounod, Smela na 
30. 7. Vyš né Hágy 16.00 
Stretnutie s Petrom Michalicom 
30. 7. Tatranská Kotlina 19.00 
Stretnutie s Petrom Mlchalicom 
7. 8. Nový Smokovec LO Pa lace 19.00 
Rajmund Ká koni · bajan, Boris lenko· akordeón 
8. 8. ~trbské Pleso LO Hellos 19.00 
1~ . Káko ni · b:tjan, U. Lenko · :tkordeón 
Program: Uach, Scarl:mi, Haydn, Hummel 
Franck, Olczak, Vierne, Wieniawski, Trojan 
9. 8. Vyšné Hágy 19.00 
R. Kákoni ·bajan, ll. l enko · akordeón 
ll. 8. Starý Smokovec Flo ra 19.00 
Koncert k Roku rodiny 
Hudba v rodine Gallovcov 
Alena Gallová-Dvorská · soprán 
N:uália Gallová-Omastová · soprán 
Ján Galia· bas 
Izabela Pažítková · moderovanie 
Program: Tosti, Cllea, Mozart, Pucci ni, Moscagnl, 
Rossi ni 
14. 8. Vyšné Ružbachy 19.00 
Svet deti v hudbe a poézii 
Ida ~crnccká · klavír 
Štefan Bučko · umelecký pred nes 
Program: Schumann, RM us 
21. 8. ~trbské pleso hotel Patria 17.00 
Záverečný koncert 
Dámsky komorný orchester, d ir. Elena arayová
Kováčov:í 
Program: t:lach, Vivaldi, Mozart, ~ajkovskij, 
Zeljenka, Hrušovský 

oa.auron DNIJOZUA.&ad4JU 
31. ~. 30. ~- ·~ 

Kostol sv. Egídia v Bardejove 
21. 6. 20.00 
IVAN SOKOL (Slovensko) 
A. Vivaldi,J. S. Bach, 
F. Mendelssohn/ llartholdy, 
). Grešák, F. Tundcr, 
C. Franck, M. l~cger 
12. 7. 20.00 
LESZEK WERNER (Poľsko) 

P. Želechowski, J. Podbielski, 
D. Zipoli, G. Frcscobaldi, 
L. Martinusscn, 
J. Grešák,J. S. llach, 
A. Freyer, G. B. Pescetti 
26. 7. 20.00 
KA'I'AR ÍNA liANZELOVÁ ( lovensko) 
S. Scheidt, J. l>achclbcl, 
J. S. Bach, Ch. M. Widor, 
). Grdák 
9.8. 20.00 
CHRISTOPH LORE Z (Nemecko) 
). G. Walte r, A. Gullmant , 
P. Mendelssohn/ Bartholdy, 
S. Karg/Eiert, J. Gre~ák, 
R. Wagner 
23. 8. 20.00 
BARTA !.AN HOCK (Maďarsko) 

) . S. Bach,) . Grešák, 
F. Liszt, L. Boci mann 
6. 9-20.00 
JAN KAI.FUS (~eská republika) 
F. Mendelssohn/Bartholdy, 
). S. Bach,) . Brahms, 
). Grešák 
20.9- 20.00 
AN A ZÚRIKOVÁ-PREDMERSKÁ 
(organ, Slovensko) 
I·IANA TOLFOVÁ-BANDOVÁ (spev, Slovensko) 
D. Buxtehude, li. Schutz, 
). Eg ry, J. S. Bach, 
G. Basa ni, M. Reger 
). Grešák,). Podprocký. 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA NA ZAHRANIČNÝC:fl CESTÁCH 
Slovenská filharmónia 23. jÚna účinko

vala vo Avajčiarskom Méziéres na otvá
racom koncerte P assages Europecns 
1994, ktorých defom je kultúrna kon· 
frontáda a výmena hodnôt západnej a 
východnej Európy. Na koncerte SF 
uviedla Honeggerovu Symfóniu č. 3 
Uturgickú, Sostakovičov Koncert pre 
violončelo č. 1 a Stravinského Sym
fóniu pre dychové nástroje. Sólistom 
bol T. Phllips, dirigoval L. Pfalf. 

Druhý zahraničný júnový koncert 
absolvovala Slovenská tllbarmónia vo 

Florencii, s Dvofákovým vlolončeló
vým koncertom a Sostakovlčovou S
symfóniou . Sólistom bol M. Rostro
povič, koncert dirigoval S. Kachidze. 

Slovenský filharmonický zbor strávi 
celý august v Salzburgu, kde na 
Salzburger Festspiele bude sedemkrát 
účinkovať v Jnscenádl opery M. P. 
Musorgského Boris Godunov. Produk
ciu diriguje Claudio Abbado, režisé
rom, autorom scén y a kostýmov je 
Herbert Werric.ke. 

S Borisom Godunovom sa Slovenský 

filharmonický zbor zúčastní so 
Státnou operou vo Viedni aj na dvoj
týždennom zájazde do J aponska v sep
tembri t. r. 

Musica aeterna účinkovala 11. júna v 
Chapelle Roayal vo Versailles v rámci 
predvedenia Grand Motets J. Ph. Ra
meaua. V júli t. r. absolvuje zájazd do 
Massatu v južnom Francúzsku, kde bu
de účinkovať na festivale Hudba a bory. 

Moyzesovo kvarteto 28. Júna vystúpllo 
na koncerte slovenskej hudby vo 
ViedoL (pO 

~fáH~t'94) 
VARIÁCIE NA TÉMU 

HUDBA 
Do registra rozHčných filmových festi· 

valov sa vlani zapísalo nové podujatie, 
ART FILM Festival v Trenčianskych 
TepUciach ; so zámerom vytvoriť priestor 
pre tvorcov dokumentárnych filmov o 
umení a umelcoch, navyše pre posluchá· 
čov f"tlmových a televíznych š kô l, kto r í na 
tomto podujatí prezentujú svoje diela. 
Festival je medziná rodný, jeho umelec
kým riaditeľom je Pete r Hledík, čestnou 
riaditeľkou Božidara Turzonovová, hlav
ným o rganizátorom je Nadácia Art Film za 
podpory Ministerstiev kultúry SR a ČR a 
Státneho fo ndu kultúry Pro Slovakia. 
Festival sa koná pod záštito u prezidenta 
Slovenskej republiky, UNESCO a Eureka 
Audiovisuel, Zlatým partnerom (čiže hlav
ným sponzorom) je Cable Plu s Te levlsio n . 

Na druhom ročníku festivalu ( 14.-19. 6. 
1994) sa p redstavilo vyše sto filmov. Tvorcov 
filmov obmedzovala azda jediná podmienka · 
filmy museli byť nakrútené po l. l. 1994, takže 
inšpiráciu n ašli u mnohých múz. Filmy na 
hudobn6 tému sa prezentovali pomerne 
skromne. Okrem t11mov tanečných, ktoré sú 
prirodzene . stavané na hudbe", hudba sp revád
zala mnohé ď:tlšic filmy. Prvú cenu v súťaži štu· 
de mov získal film j edna set/na (ČR), ku ktoré
mu hudbu skomponoval Pe tr Malásek, autorom 
hudby k fil mu Kontrdam mladej gruzínskej 
režisérky Tiny Barkalaya je študent kompozície 
na VŠMU v Bratislave Anto n Steinecker. Veľmi 
zvláštny bol príspevok z Veľkej Británie Listy, 
hádanky a oznamy ... o vzťahu W. A. Mozarta 
so svojím otcom; márne sme však čaka l i na 
hudbu oboch Mozartov, na texty listov otca a 
syna napísal originálnu hudbu Michael Nyman. 
Hudobno-výtvarný film režisé ra Miloša Nolla 
(ČR) Georg Philipp Te/ema nn · Predoh ra c-dur 
je pokusom o rovnováhu medzi hudbou a obra
zom. Telemannovu p redohru ilustruje výtvarná 
ko láž znázon1ujúca rôzne podo by a premeny 
dreva. Hudbu imerpretuje Pražský komo rný 
orchester pod taktovko u Ulfa Bjôrlina. Azda 
najhudobnejším filmom na festivale bolo d ielo 
poľského režiséra Jeny Ridana o krakovskom 
skladateľovi Józefovi Rychlikovi, ku ktorému si 
skladateľ sám skomponoval hudbu (cena staro· 
stu mesta Trenčín). Pre priaznivcov o pery pre· 
mietli aj niekoľko víťazných filmov zo XV11. 
ročníka parížskeho festivalu FIFA. Medzi oce
nenými bol za ujímavý film režiséra Olivicra 
Horna Klju j oshida stretáva Madame 
ButterjTy . Ki ju Josh ida je japonský filmový reži· 
sé r, ktorý v lyo nskej opere režíroval Pucciniho 
operu Maciame Butterfly. Japonský režisér vo 
filme vysvetľuje svoju koncepciu Maciame 
Butterfly, pričom jeho výpoveď doplr1ajú zábe
ry zo skúšok na javisku. Jloci nie je možné 
porovnávať ten to doku ment s filmom Opera 
Session o práci Jozefa Bednárika na 
Ho ffman nových poviedkach ( nie je tam bcdná
rikovská dynamika, i zámer režisé ra je odlišný), 
je to film veľmi sugestívny, s vynikajúcim 
o rchestro m a sól istami. V info rmatívnej sekcii 
o. i. premietli aj slovenský film Tatranské bole
r o režiséra) . Balca, ktorý v nezvyčajnej kombi· 
nác ii spojil krásu našich Tatier s hudbou 
Ravelovho Bole ra v podaní Slovenskej filhar· 
mónie. V tojto kategórii bol zaujímavý aj 
hudobno-poetický film režiséra Dušana Rapoša 
Karel Kryl · kdo jsem ... ? 

,.Je profesia hudobného umelca takou isi<Ju 
profu iou aJr.o lco.ldé i ni povolanie?" 

.. .. je hudobný umelec zvlá!I1UJu, výni~nou 
osobno.rt'ou ... ?" 

.. ~o chápeme pod pojmom o•obnosť 
hudobnllur?" 

,.Ako Ja po<'as celej l ivotnej usty 
vysporadúva s krfz.ami, zdravotnými probUmtJ· 

ml, stresmi a frus"áclami?" 

Na tieto a mnohé ďaltle otázky dáva odpoveď 
kniha 

popredného slovenského psychológa hudby, 
dekana Hudobnej a tanečnoj fakulty 

Vysokoj ~koly múzických umeni v Bratislave, 
Doc. PhDr. Petra Krbaťu, CSe. 

Predaj zahczpeču h1 ob jedn6yky prij(majd · 

music forum 
Meden6_3181001 Bndslava (budova Reduty), 

... 071333351. !IX. 071335956 
CAMI'US BOOKS 
Or. Teodor Hrehcwtl< 

UPJS, Ul . 17. ~bra 1 08001 Preb 
.... 091!22518, tax: 09tl24504 
Dr. Frontilll Matúl 

- Nelpora 33,08001 f'rejoy, lei .091 /41014 

Ceoa: 129.- Sk 

N.L. 
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