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PRE KOHO...?
V ml u ulom <Vsi e "" tomt o mieste pokusil
som sa ualllas III'IIŽOI•at' o Ist )'CII črtacll llllsttíl'ftjlicej kollcerl uej sez t; ll)'. 11ajmii s
ollf'adom IUI d ôl ež ite r•yročia a utla/os/1.
Kaž dy autor .m poteii f. ked' .w1 jello myšliellk)l II IIIIZOIJ' S/ re/11/Í S fJOZ I/11111)'111 0/1/tl·
som. Zr·ejme jJodo/Jue rozmy.~ft1111e r•itu·ert.
i>oc/WfJilefue. Žl' S t:)IS/ot•('IIJÍIII 1/IIZOrOIII
IIIOŽIIO tt} II<'SIÍ/1/asit:
Pr·og raii10/11Í ko11 cepcia ktmcertuej .•eZÚIIy}e r •.~ak ilutjed11a strauka SfJoloť' uelw
z tíuterll, a /or ž e kouceriJ' ;tli kontu sl tu/rt#·

so11aue.

tu ·č(• u é.

oiJsahotto t'ieleué, bez

oli/iu/u "" to. či ide o ju/Jileum ale/Jo u ie.
Teda pre kolw su kou certy url'e11é, tulre.wJ-

'''""!...

Preduerltír•uom sa mi jetlell z rutlll.)' priluJIIoril l'<'l ou: " Tak čo. ir/u/Je-luí-eskJ •. z ase
/Jude.~ ma{ Š/ c/1/11 ! " lf {Jrt'OIII lll()lllellle SOlil
siÍitlasll, t•etl' j e to pt·o,[esioualua z aležitost: Obl'a/om ma />Šak IWJuulla ota z ka:
" No a bJ ty. Nec/I ce.~ ist' u a ko11cert ?". Z 1111sletlujucej debaty I'J'St•itlo, ž e muolw llulí
si mys/1. ž e ko ucerty siÍ le11 p re II(ÍS Jn-ojesltlluílol', pre 11kusi .,k ulttíruu či umeleckiÍ
.~lltcltlu " 11 pre u/ekol'k.)Íclt Sllo/Jtm 111)! proJesimuíli si z ase myslime, že ko11certy SIÍ
pre tý clt drultJíclr. Zt·ejme fJI'e/o 11ás tak
málo ti/tli/o rw kOIICertocll . Zo .~pii111ého
llistorlck élw p o ltliulu /Jy sa s taký mto lláz orom tt} t/11/o člas/Oč11e siÍitlasit; t•etl' d ok o llca uie sme rl'aleko o d jJI'tll•dy aj dues,
k ed ' sa ko11a}IÍ koucerty, pt·eltllrulky, .fes/1''aly , večmJ' a fJotl. i/Ja uaoz ttj pre u lz ky
kru/l z ríttjem cot'. tím 11šak momeullíl11e
itle o leu tlrt1lt koucer tuélto ž lt,ota, klmý
chápeme ako siÍČast' kultiÍruelw vedomia,
kulltíruello štý lu ž l11o/a.
Nedámw mi kolegylía z /Jrrmže, 1111 koucerte s/or •e11sk ej SIÍ ČaS11e} ltud/Jy p o šepla,
ž e " občas cíti potl·elm ísl' ·ua tdký to kouceri ". Stífrlasue s 1/ou kou štalujem, ž e tá rlr11/ llá viičšiua tých čo 11em ôž e IJe% koll cer /o/1
/Jy t; cll od lua ue z ,,Ias/Il e} muí to r11ej fJOire/Jy. A tak sl človek OfJiil' klnrlie o táz ky , prečo je uás. t.fclt. k t o d v se/Je p estujeme /tÍto
potrebu tak mál o. fJrečo } 11 1/ejJocit'tt}IÍ nj
iní p1·ojes/oll(í/i - sklndatelin, iu te11Jreli,
muz i ko16govia, et c. 0 /Hiitmjem však ueprojesimuí lov, ktor/ i uapl'iek sľnžujiÍcej
sa ekonomickej situácii, pri m s ltícicll ž i votuýcft uákltulocft un i11é ľudské činnosti
a poll·e/Jy , na ko11Ce1·ty clwrlia.
Samoz mjme, tý mito my.~lleuknm i ueagi111}em, a/Jy sme eliot/ili na kaž dý kon cer t.
/de ml o to, že siÍ clwfle, kedy sa ž iada IJyt'
fJrit o m. k etly z aiskri ití z ná ma vu1ílo 1'11á
]Jo/.r e/Ja - z1Í čast11it' sa 1/t/ o nom obco vrm (
tluclta, Intelektu a mysle. Preto sn stále
spy tujem sám se/Ja, k to j e Ilias/ne poslucfltičom ftudby , k to j e lltÍr•števuíkom koucm·tov, komu Iru nosné i menej fumosué jJo dltjntltl z a uákltulué p1·ostrietlky patria.
Kto j e l eu tt·e/JtÍJ•s Jestir!ítlnllý poslucftáč,
tlz d eltmec či ller/Ztlelauec, intelek tuá l čl
sno/J? K to j e t á /'až ko it/e llt(fiko vateľllá
masa, k tm·á prrw itlelue utwštevuje ko ~t ce l·
ty? P1·ečo mís fJI'tifesiollá lo t• až lak badateľne prestali z aujímal' ko ncerty IUIŠicft
kolegm' ? IJOm.11ievam sa, ž e fJoslucft áčom
je k ažtlý kto cftce fmtlbu po čtívat; kto sa
chce o bohacor,at'" lltuťt~lej k ultivo tlflt; kt o
cftce fJrijf ma( "posolstvá" tt} SI'O}icft kolegov sklt~dateľov, interpretov, i leu kto fmti/Ju počtÍIItl s prostý m srdcom pre rt~ dosl' a
p o teše11ie, pret ož e tloslt1ť ne/Jol jJroll tejt o
mt/os/l a to muto fJO/eŠellill z a šlejJellý ví I'IISOIII iiiŠiiiiiCÍOIIÚfllyc/t fJI'OguoslikOV O
11ýzuame f11ui/Jy v spo ločnost i. Zt~ liat; žit~t;
poz orujem. ž e skladateľov už 11ezmtjíma
lt•oi·IJa l cft kolegrJII, I'OIIIWko tiež illlerjJI'etov - fJI·a vtlaže 11ž dy čes i' vý uimká m! A .{tu tleuti? M11oftí siÍ IIŽ /Jolwromwjší ako l clt
profesori. A fJolitlc i ... o/t!ámjtí 11 z atvá mjtí
dir•tullá, Jeslit!ílly , t·ecefJcie... Nuž ak vi ete
fJre ko/10 SIÍ kOIICet·ty , 1/ílfJÍŠ/e. Ak sme /la
koucertocft osamoumí, az da sa lepši e poč
,;,," _Ale/Jo j e to všetko i11akši e... ?
MARIÁNJ UR/K
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Plných 7 rokov trvala rekonštrukcia historickej budovy Štátneho divadla v Košiciach, symbolickým
kľúčom odomkol jej hlavný vchod
prhident Slovenskej republiky Michal Kováč. Bol 23. september 1994.
Sviatok, aký si Košičania nepamätajú, najmä nic na poli kultúry a
umenia. Dominantou mesta je táto
budova od roku 1899, jej projektant
architekt Adolf lang (nar. 1848
Praha) ju umiestnil na miesto predc h ádzajúcej budovy z roku 1787.
Prvé slávnostné predstavenie v nej
bolo 28. septembra 1899 teda tak·
mer presne pred 95 rokmi. Posta·
vená bola v modernom barokovom
slohu s viacerými eklektickými prvkami, sochárska výzdoba je dielom
budapeštianskeho sochára E. Maycra. Po prvý raz v nej účinkovali
umelci z Národného divadla v Budapeš ti s Erkelovou operou Bánk Bán.
V rokoch, ktoré prešli v rôznych záp asoch o zdokonal'ovanie vybavenia, o vlastný ume lecký súbor , o di·
váka je od postavenia tejto budovy
až do dnešných dJú symbolický ob-

lúk, ktorý kontinuitne spája dndok
s minulými storočiami.

Ri a diteľka divadla, Dr. Nina Raš lová
vo svojom sl:ívnostn om príhovore povedala:

" Sú clwlte ' 'ži vote ôo11eka, ktoré sa st•ojou
nat,ždy zapfštt do na.~íclt
sMe. A stí laké clu•íle aj u ltístórii národa, r epJónu čí mesta, k toré Zllamenajú 11011é
stránky'' ich dejinách. Dnes j e taká cltt'íf'a.
llo110r í sa, že 11äčšína udalostí a 11ecf pri poltl'ade z díal'ky pôsobí síce pekne, ale '' podstate t'šedne. Až iclt SIÍIIislosť ' ' kontexte ča
Sit a histórie ukáž e z bl fzka /cit jedinečn osť
a krásu . Tak je to aj s našfm dlllacllom. Až
ked' sí zblízka p rez ríete je/to p recíz ne p repracOI'lttliÍ barokomí výzdobu, k lorcí j e cítli/lo doplnená ·renesan čnJÍIII Í a klasíck_)Ínli
pmkami, celú archileklúm, pochopíte, aké
jedíneóté k ultúrne boltatsl tiO predcluídzajúcic/1 generácií sa mím podarilo opä ť IIZkriesil' k ž í11olu. Le/Jo ak p lati, že člo 11ek, klorý
si ueváž i sám seba. uemôže si vážiť ÍIIJÍC/7, o
IOIIÍ(ICpfa/Í, ž e národ, k /OIJÍ S Í 11et1áži S/lOjU
kultúru, ue11áži sí s11r~ju dušu." Vhodne citovala aj básnika A. Mi czkiewicza: .. 0 čo z t,ele!Jíte a polepšíte Sl 'Oje duše, o to z ue/ebíte St'r>ju t'lasl' a s11oj e prrít'a." echýbali múdre

jedinečnosťo u

slová, prejavy, vyjadrovali sa štátnici, osobnosti nášho umenia, archi tekti, predstavitelia nášho spoloče n sk é ho života. Ľubo Roman, ktorý sa z postu ministra kultúry SR
najviac zaslúžil o dobudovan ie reko nštrukcie povedal: ., Ked' prídu rttt.5e delí do toll/o
priestoru, zasta 11 ú '' uemom úžase, prel ože
j e lu krásne. je to aj pre nícit zríuäzok, aby
/tí krásu zaclwvalí pre svoje delí." Po prvom

zhliadnutí in teriérov rekonštruovanej historickej budovy vyjadril svo je pocity prezid e nt Michal Kov áč: " Som t'e/'1111 .~ľasiný, že

som chtes mohol odomknúť dvere do k rásuelw kuttúmeh o stá nk u Štá tneh o diuadla o
Košicíacll. je l o prekrásny slcí1tok, St 'edčf o
tom, že aj uaši r emeselníci stí scl10p11í IJŠetko to, čo bolo cenné, lltnelecky hodnotné obJtOuíľ do pôuodnej krásy. MČí111 rados/' z tolto, že teu/o slrínok dosl rí11ajtí predot•šelk.JÍIII
olJčauía Ko§íc, obča n ia v)Ícllodoslovellské-

Vynovená budova koš ickej opery očakáva svojich hostí...

lto regtOJIII a je zárot1eií }Jýcllott celé/t o
Slot•enska. Verím, ž e 11aší kuiiiÍrllí pracot'11 fei, tuorco/lia, urne/ci, i ntet/Jrel i naplnia
l elllo slá11ok llodnolami, k tor é budtí tešiť
11aších J'urlí, k toré ich /Ju dú jJ(JIIZfmdzollať a
o!JolwcoNtt: Želcí11t l /lorcom 111noho úspeätoo a občanom , ncíllšlevníkorn, c/iuákom
príje11m é h odnotné zcíž itky."

cbolo jednod uché dramaturgicky a inna slávnost n ť predstavenic dielo, ktoré by naj lepšie vyjadrova lo posolstvá ľu dskosti , kontin uilll ~ Íi časn o s ti s
vekmi d:ívnymi. To dokáže len Verdi a jeho
Nabucco, kto rý chce "aby v tejto krajine zavládol zákon ľud s kýc h práv... " (Pozn. re dakcie: Toto tvrdenie o ne na hra dite ľn os t i
maestra Verdiho je číry sofizmus.) aviac
di elo naštudovali Ko š i ča n ia v predcháclzajÍIcej sezóne pre Pa ríž a v repertoári súboru je
už od roku 1988. Pôvod ne v s l ovenč ine ho
naštudovala r ežisérka Drahomíra Bargárová, pre Paríž potom dielo o p ii ť študovali v
tali a n č in e . V takejto podobe z:tznelo aj na
slávnostn ej premié re. ová bola však výprava, scén a a kostým y od j á n a Ha n áka a
Danice Haná kovej. Dirigenta 13orisa Velat a te ntoraz V)'Striedal zbormajste r a dirigent ján Drietomský, aj v obsade ní niektorých postáv sa objavili nové tváre. Predstave nie abucca som mala m ož no s ť v idi eť
predtým, rovnako videozáznam z parížskeho predstavenia a b yť prítomná aj na slávnostnom predstavení, môžem teda h odn o ti ť
a po rov n ;ív a ť. Nic vo všetkom sa darilo lepšic, nie so v e tkým možno s úh lasiť. V každom prípade sme divad lo otvárali s vlastným
umeleckým sÍi borom, kto rý ukázal svoj stlčas n ý umelecký potenciál, vlastnú tvár, ktorá by sa mala v nových podmienkach začať
pro fil ovať do kvali tat ívne ešte vyššej podoby. PretOže je to súbor "staro nový", ni e všetky zložky sÍl rovnako na vysokej profesion{tlncj úrovni. Dirige nt Boris Vdat, uznávaná
osob n os ť verdiovského repertoáru dielo naštu doval, vniesol clo hudobného po hľad u
te rpreta č n e vybrať

Snímka TASR S. Písecký

ž h avosť

talianskej melod iky, orchester podriadi l spievané mu slovu. Mladý j á n Drieto ms ký prevzal toto naštudovan ie a dotvoril ho hlavne o prácu so zborom, o spoluprácu s novým i spevák mi a o rchestrálnymi
hd č m i. l loci počto m nic d osť hutný orchester znel prij ate ľn c, ba v mnohých pa rtoch až
prchapuj úco dobre. ajmii pn:dohra si vyžadovala viac dynamického rozpiitia, agogiky. Obsade nie hlavných postáv bolo takisto
charakterist ické - ab ucco v stvárnení
Františkom Balúnom bol z h ľadis ka muzikali ty, ci tového prejavu pôsobivý, menej po
stránke hlasovej techniky. Zachariáša predstavoval h osť - Rich ard Novák z Brna.
Stál)'mi členmi súboru sl! mlad í Uk ra jinci
Oleg Korotkov (Zachariáš), na premiére
stvárnila Abigai l Neonila Kozjatinská.
Tmavo sfarben)' hlas Viery Hro n s ke j predtavi tei'J,.) ' Fenen)' sa nedokázal naplno rozvin úť.

Vlastné pocity z pre miér)' môžem po mejednod ucho ako z re teľn é videnie kvalít tohto umeleckého súboru, ale aj potrebu
súbor d ob ud ovať, vyl epš iť , s tavať na dobrých
tradíciách, pozýva ť mladých, dať p ríl ežitosť
h osť ujú cim umelcom, skrátka predk l adať výko ny add :vátne ku kráse a hod no tám prostredia, k potrebám dnešného modernťh o a
n á ročné h o diváka.
estra tiť dôveru ľ u dí,
ktorí teraz s takým neo b yčaj n ý m nadšením
vyhľad ávaj ú prílež itosť k návšteve tohto klenotu našej ku ltúry. A úloha to bude možno
ťa žš ia , ako samotná rekonštrukcia.
LÝDlA UR BANČÍKOVÁ
no vať

e Pozn. re d akcie: S poľutovaním ko nštatujeme, že na túro významnú u d a l osť nebola
naša redakcia ako jediný hudoh n)' č asop i s
pozvan á, ba ani ďal š í významní predstavi tc·
lia slovenské ho hudobného života. Vedenie
divadla to zrejme nepovažovalo za "dôstojne, hoci sme sa o to usilovali.
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llle111, že každého a utora sa dotkne. ak
11/ekto spochylmí jeho 11ázor. Mrzf llltl, že
som t;)'IIOialtak,Ýio pocit. Priznát1a111, ž e odfJOIIerf' p. Podmck éllo bola excelelllllfi, s plejádou llttÍdiJ'clt citdtot •, t:JíuodoL• a analógií ( i
keď obL'as p r íliš odt'až iiJÍclt). Predsa I'Šak zopakujem: dat' s/rn1u eufó nia celko/It iii.JÍ obsalt 11emd §a nw 11a úspech. ( Ak sa ukáže
opak, rád sa ospmt•edlllfm.) .fe o§ak zrejmé,
že termí11 eufónie tu 11ebol p n;o rar~ý, môj {/állOk /I()IJOril o tmgédii umeleckej ltltdiJy 11 lla§om storo{/ - to sú tie " dishamtôllie '· - o 11/em,
ž e to z11epokojnje 11/IIOhich 1'11dí. P. Porh·ack)Í
ut•rldza síce mnohé t•šeobewé, llik,J'III IIespocltybllooallé stíoislosli (pri čítaní som sa ef/il
oko lll(t~)Í žiačik), 110 p rakticky 1/eodjJOtlet/á
na otázky adresot•tllté 1111/Zikológom: ako oltlia d 'al§ie perspektf11y spoločenského uplatnenia IIOI'ot•znikajtícej hudby. Už dl/té desat'ročia sa u bezpeótjeme, že problém ll()llej
ltudby t ;)•rieši čas- sme na sklo11ku stom('ia a
telil o cíel'je l ' 11edohl'ttd11e. P. Podmck,)í pf.~e,
že IIU!ia futurologlckd otázka "oô /Jec nie je
.fittumlogíck á, aleje to takmer is/fJ/a". Prá11e
tu so111 L'ttkal, že dopo11ie, ako a pret'o si to
11/)IS/f.
'
· tažko mi je akceptomt'postoj ., t•onkoncom
111t1 nez(lftjíma. že... sa kontakty medzi ot lOU
ltndlmn a poslncltá<'mi pretrhli''. To je, ž i a/',
stíčasl' tej tmgédíe. Nriz11e IIJÍmky môžem ätoN tt' ttj ja ..folioeta sa ker~)•sl z a jeho pmžsk élto
pobytu op.J'tali, čo sí myslí o 1ot•ej hudbe.

Odpot•ed:· t•iete, netreba to c/I(ÍjJat' ako hudbu,
ale ako hru so Ztlllkmí. Táto jedi11á t•eta ml
pomohla celkom /11áč tlll fmať hudobné e:\jJerillteiiZJI· lst_ý 11áš modem e orieiiiOtltllt)Í sklada/ef' (111e11o nen11ádzom) roz žar101111e poznamenal: Stocklwnsenot•a ško/o je "polltslo n emcooza preltratú tlojnn"(!). á:OIJ'
SIÍ /edo Sk ll/OČ/le t•ef'mi l'liZIIOrodé.
Neprlpísnjte mlnepocltofJellie pre stít'rtsné
t11orit•é s11aženia. M1/a sa skttiOČIIe /J o/es/Ile
dot)íka osud dnešného lwdobnélw 111/tenia,
a l;lt'O ozt'altn k /IZdelanJÍIII - alebo dokonca
nrtjt•zdelallejším - f'nrf'oni našej doby. llri1111Ít'
lúč Stle/la do nrtjblíž§ej budúcností -tojepr()blém , /la kt01:ý by SOlil rtíd poéllfllfÍZOI:)' zaSIIiileii)Íc/t.
7.rloemm: Člcí1tok Mi11iatúra - l·'ttlttáz ia
so111, ž íat; 11 ečítal. l11ok: kfl(t/iZJ' autom fJOZIIrilll a jednoznat'ne IIZIIriNIIII, le11 - neo/1clládzat' podstatn problému, ktotJ' som opakofl{tlle IUtZfl(t/ /mgédíon. Vedel som, že 1/astolellíe to/tto pmiJiéntn je ntož11o lleltorrlznon fJmflokácion, 110 ktorú so111 ntoltol dostat' odfio/led' napr .: t;J! sa do toho jednoducho nerozumiete. Ale/Jo raciolltítllejiiín: éo
bude ~· ltndbont l 2 / . storočí, to d11es 11/kto a ní
netuší.
Klodenle otázok fl.~ak uždy spret•rldzalo
(ba sli/1/u/oualo) t')íl l(!i l'tltlskej kn/Ltít:)'. flrle.~ellie 11/kdy lleprillíeslí slot111é súbr~ie, ale le ll
ltlboké Ztlažootlllie stít•islostf- ten skúlltf/IIO
hl'odrtjúcfltí{ st,etla.
/~O ISJ.A IIDO.~fl

SFZ V JAPONSKU
Z d voj t ýždňovC.:ho 7:íjazdu do .Japon,ka '"
vr:ítil Slovenský fílharmonick)• zbor. Spolu 'o
Štát nou operou z Viedne a pod t:lktovkou svetozn:ímeho dirigenta Claudia Abhada ú č inko
val v Tok iu v troch predstaveniach opcry
Modt:sta Pt:t rov ib
MusorgskC.:ho Boris
Godu nov. Publikum prijalo predstavcn it: · a
menovite aj úč inkova ni e;: Slovc nskt:ho fil harm o l~i~kt l~? ~ boru - cs,.,f>b rp~ským nad ;t: ní,~1 ,
ktoré vyjadnlo zakazdym polf1odinovym po., (l

. .

tlt:skom na otvorcnt:j sct: ne. C. Ahhado rokoval M> z:btupc:lmi Slovt:n,kt:j filharmónie o
d':~ l~ích konkrétnych projcktoeh. Slovt:n, ký
filharmon ický zhor dva dni po n avra te z
Japonska odt:t:stova l 4. ok tóbra na 6 dní do
Lyonu, kde úč in kov:ll pri prnlvedt:nl vcl'kého
vok:í l noorche~trálneho
diela
Johannet.a
Brahm~a emecké rckvit: m. Tri koncerty di rigoval
Emanuel
Krivin, spoluí1 či nkoval
Orcht:,ll:r National,,de L)'On.
'
'

'"

HUDOBNÉ
INFORMAČNÉ STREDISKO
HUDOBNÉHO FONDU
V SPOLUPRÁCI S

Ministerstvom zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva
Generálnym konzulátom Dánskeho kráľovstva
Dánskym hudobným informačným strediskom

PRIPRAVILO

V di'ioch 29. l 1.- 1. 12. 1994 sa v pric!>toroch
Ped:1gogickcj fakult y v 1 it re uskutoč n i celoštátn a
vcd ccko-pt:d~gog i ck:í
konferencia
N itra 4- Hudobná výchova vo vývoji súčas n ej hudobnej kultúry. Toto ví•znamnC.:
kultúrno-s po l oče n ské podujatie nadv:izujt'1ce
na tradíciu nitrianskych konferencií o hu dob·
nej v)•chove sa bude: konať pod 7:íšti tou
MiniMer,t va škobtva a vedy SR. a jeho organiz:kii sa budú podid'ať:
Pedagogická fakulta VŠPg v Nitre, mesto
itra-Mcstský úrad v Nitre, Slovensk:í hudobn:í spoločnos t', Asoci:ícia učitcl'ov hudby
Sl ovcn~ka ,
Slovenska hudobna unia a
S l oven~ka muzikologicka a'oci:ícia.
Cicl'om podujatia bude analí•za a i nt crpret:ícia 'ÚÔIM1ých reálií ako i prognózy ich tl'alšicho vývoja v širšom spoločenskom kon t ex t ~:.
Rokovan ie bude: d'alej zamerane: na ot:ízky
hudby a hudobnej výchovy s tendenciami Sllčasné h o životného ~t)1 1L I , ako aj na súčasne ~a
tvoriace programové ~ výchovno-vzdt:l:ívacic
modely :1 pnstupy v h udobnej výchove na jednotlivych st u pňoch škôl. Súčasťou rokovania

GRANTY EURÓPSKEJ KOMISIE
PRE KULTúRNU ČINNOSŤ POSKYTOVANÉ
PROGRAMOM KALEIDOSCOPE VROKU 1995
V nadv:iznosti na toh t oroč n )' llspe~ n y program spolup ráce v oblasti kultúry, na z:íklade
ktorej zí~ka l projekt rekonštrukcie St:í tneho
divadla v Košiciach grant v sume 70 tiSIC ECU
(2,66 mil. Sk), Dclcg:ícia Európ,kcj kombie
pre Čt:~k ú republiku a Sloven,kíl republiku
pr ijíma prih lá;k) pre program Kalcido~cope
na rok 1995. Cid'om tohto programu je integroval' slovenské ku ll t1rne aktivity v r:í mci ~ ir
šicho európskeho kontextu prostredníctvom
umožnenia v:ičšieho verejného prbtupu a
oboz n amova n ím~ kultúrou a históriou európskych narodov a podpora spolupr:íce medzi
zt'1č:"tnen ymi vo ~ve te kultúr)'. Program , kto·
ry je otvoreny pre projekt)' a podujatia t.ah ŕ iíajti CC účastn í kov zq Slovenskej re publiky
spolu s partnerm i z naj menej troch čle n skýc h
ŠliÍIOV El\ obsahuje:
l. Kultúrne p odujatia euró psk ej dimenzie, čo znamcn:í, že akci a musí b yt' 'poluorganizova n:í kultúrnymi org:1nizaciami poch:ídt.ajúcimi z nic menej než troch člensk yc h
št{ltov Eli a rov1iako podujatie musí za hdíat
úôtstn íkov z troch členskýc h krajín El}
2. Podporu umel eckej a kultúrnej tvorb y povzbudzovaním mobility a ďa l šieho vzde-

DG X/ C-1
KA LEI DOSCOPE 4/ 42
120, ruc de Trevcs
Ll- l O 19 13russeb
Belgicko
alebo:
Koordinač ná kancelária Phare
S l á dkov i čov a 3
8 1l 06 Bratislava

Pri príležitosti 45. výročia založenia Vysokej školy muzických umení

v Bratislave Vás srdečne pozývam tl.a

.PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE ABSOLVENTOV VŠMU,
Podmienkou usku t oč n e nia n ášh o stretnutia j e, že pošle te n a n áš
012/ 0720 á rodná banka Slovensk a 400,- Sk n a p oh osteni e.

DÁNSKEJ SÚČASNEJ HUDBY

úče t č. l l

521-

Pokia l' sa o to to stre tnut i e, vážen é kolegyn e a k olegovia zaujímate, p oukážte n ám túto
sumu do 20. 10. 1994 a sú čas ne n ám n a tel. č. 33 21 72 ú čas ť p otvr cl'te.
Ústrižok poštovej poukážky je vstupenkou n a stretnutie. Teším e sa, že sa sp o lu opät'
u vidíme a budeme si ma ť n avzájo m čo p oved at'.
doc. M artin Huba,
pred seda AS VŠM U

kráľovskej

l:ívanla tvorivých a ú či nkují1 cich umclcov a
iných o~obn os tf či nn ý c h v oblasti kult tli')'.
3- Transnárodné siete pre kultí1rnu
spoluprácu medzi sloven,kymi kultt'1rnymi
organizaciami a minim:ílne tromi í1 ča stn íkm i
z člcn~kych krajín Ell.
Podpora bude pred,tavovať maximálnu Mlmu )0 tiSIC ECU ( pribl ižne l , 14 milióna Sk) a
nesmie pres i a hnu ť 2S "" z celkových nákladov
podujatia.
Ziado,ti pre podujatia, konanC.: v roku 1995
musia byť podanť do l. decembra 1994.
Prihla~l)y možno získaL na adrese:
European Commbsion

kt orť bude v Bratislave, v piatok 4. novembr a o 22.00 h v kaviarni CASI NO SLOVAK I A
( Reduta).

MESIAC

pri príležitosti Dánskej
Slovenskej republiky

konferencie bude aj problematika škobkej
pnpravy národnostných menšín ( matl'ar,kej,
rómskej, pol'skej , ukrajin!>kej), ako aj alternatívnych škôl, ci rkevných " kôl, ZUŠ a pod. rokovanie konferencie by malo pr bpi cť k výmene
skúse no~tí odborníkov z obbsti hudobno-výchovnC.:ho a umelcckC.:ho vzdelávania, k hl'ada·
niu alternatív pre optim:ílne 'u platnenie hu·
dobnej (ako i eMctickt:j) výchovy na rôznych
s t upňoch a typoch ~kôl.
Na kon ferencii vystt'1pia významné o'ohnosti st'1 časnéh o, domáceho i zahrani č n éh o
hudobno-pedagogického, vedt:ckého a kult tirno-spoločenského života.
Výsledky konfcrencie itra 4 by mali prisp i eť k skvali tneniu programov)·ch ciel'ov našej spol očn os t i v oblasti vychovy a vzdel:ívania.
V prípade z:í ujmu o t'1 časť na vedecko-pedagogickej konferencii prih l:ístc sa obrarom na
adresu:
Katedra hudobnej vých ovy PFVŠPg
Konferencia Nitra 4
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

prof. Ivan Parik,
r ekto r VŠM U

návštevy

Pre záujemcov sú v priebehu októbra pripravené nahrávky, partitúry a propagačný materiál o
súčasných dánskych skladateľoch.
Na Vašu návštevu sa tešíme denne od 12.00 do
17.00 hodiny v Hudobnom informačnom stredisku HF, Medená 29, 811 02 Bratislava, tel.:
07/33 13 80, telfax: 07/33 35 69.

Riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na
obsadenie voľných miest v orchestri Opery a Baletu SND:
-vedúceho skupiny viol
- tutti hráča v skupine vioJ
- hráča do skupiny lesných rohov - l. sólo h ornista -zástupca
ved. skupiny
Konkurz sa bude konať dňa 21. ll. 1994 o 9.00 h v skúšobni orchestra v budove Opery SND n a IV. poschodí Bratislava, Gorkého č. 2. Písomné prihlášky posielajte na adresu: Orchestrálna kancelária Opery SND, Gorkého č. 2, 815 86
Bratislava.
Konkré tne požiadavky na prcdhráva nie budú písomne zaslané na adresu
konku rzanta.

H UDO BNÝ ŽIVOT - dvo j týždenník. Vych ád za vo Vydavatel'stve OBZOR, š. p., Špitálska 35 , 815 85 Bratisl ava, šéfredaktor PaedDr. Marián jurík. Redakcia: Lý dia Dohnal ová, Martina
tl anzelová, technický redaktor: Stanislav Zemán ek . Adresa redakcie: Špitál sk a 35, 815 85 Bratislava, teL 36 83 06, 36 12 51-5, fax: 36 83 06. Tlačia: N itrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra.
Rozši ruj e Poštová novinová služba. ú stredná expedícia dovoz tlače, M artanovi čova 25, 813 81 Bratisl ava. Objednávk y n a predplatné prijíma redakcia časo pisu a odbytové oddelenie
Vydavatel'stva OBZOR. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Podáva nie n ovinových zásielok povol en é RPJ> BA - Pošta BA 12, dňa 23. 9. 1993, j. č. 102/ 93. lndexn é čís lo: 49215.

KONCERTY
SND Bratislava). Offe nbach: Hoffman nove
poviedky ( 19.00)

OCJEJIDY

18. október
ŠO Banská Bystrica G. Don izeni: Nápoj 1:\sky ( 18.:\0)
NS Bratislava Lloyd Wchbcr - Ri ct:: j oze f a jeho zázrač n í• plášť

I(DE

19. október
SND Bratislava Gounod: Faust a Margarcta
( 19.00)
ŠKO Žilina dir. M. Buckland-Hofstettcr, V.
l.lrit., 13. Kucharsl·:y, SR ; 13t:cthoven, Mozart,
ll aycln ( 19.00)
NS Bratislava Lloyd Webber - Ri ce: j ozef a je·
ho zázrač n ý pl ášť
DJZ Prešov Russel: Pokrvní bratia

12. október
MS SF Bratislava BI IS Moyzesovo kvarteto;
M. Moyzcs,J. Hatrík ( 17.00)
SF Bratis lava 13HS SKO, P. To pe rczer; Mozart,
13arher, Stravinskij ( 19.30)
SND Bratislava Verdi: Otello ( 19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho
z(lz račný plášť ( 19.00)
DJZ Prešov Russel: Po krvn í bratia
P. Bagin pri príhovore nad hrobom E. Su choňa.

Snímka I. Mach

·Priležitosť ...
My, národ slovenský máme pam iit' akosi zvláštne ustroje nli. Ňou r iadime a ev idujeme vlastnú hi stóriu . · o u regulujeme
memoáre vlas tnej c ivilizácie. Kultivujemc kultúru . Mame svoje kritéria i hrdosť.
Aj p )rc hu v krpč iars k cj nedotknutcl'nos ti.
l Jl'adímc v túžba c h za c udz ie o bzory, pomilllk vlastné monume nty. M:íme pam ii ť
ustrojcnli na vnímanie abstraktn ých dial'av.
Málo nápadn:í (skôr nen:ípadn:í) pozvanka nás zvala na koncert Slove n skej
filharmónie z tvorby Eu gena Su choi'ía v Dome kult t'1ry (zabudl i uvicst' kde a
do ktorého) na 2;\. se ptembra o 1 9 . ~0 h.
Proga m: Fantázia pre hus le a orchester op. 7 a Metamorfózy. Llčinkujúci sp o m enu tý orchester SF so svojím šéfdirigentom Ondrejom Len árdom a
sólista Peter Michalica. V l'avom rohu
sk romne, rukou prip1sané - l H.OO piétny
akt pri hrobe E. Suehoi'la.
ickedy, ba dosť čas to , my Slovania,
my Slovaci mame s~lo n patetizoval'. Ba až
prcpatizovať. O kamih , situ:íciu , udal osť.
Niekedy, ba dosť často m;íme sk lon elimin ovať. Pre kla s ifiko vať okamih , silll:íciu ,
uda l os ť na prílež i t osť.
Kto z nás ., p ešiakov" vedel, že na pezinskom cintoríne, na hrobe náš ho pána
pro fesora, majst ra Suc hoiía bud e práve v
čase je ho nedož itýc h 86. rokov odhalený
pomník, kom pozi č n )r č i e rn o m ra morový,
krás ne vypracovaný majestát (autorov
A. Ilečku , J . Terešenyih o a I. Ooležálka)? V ovzdu ší víri li prlldy oberačiek a víkendových pohovov. ebolo nás vel'a ...
Azda o to viac d ôverne , o to adresnejšie
zarezonovali tó ny vokálneho súboru.
Akože inak (aj - č i najmä) Aká si mi krásna, ale aj slová príhovorov, pezinského
p á na primátora I. Tessela a tajomníka SHÚ p ána Pavla Bagina (cit.):
" ... Zostal s 1/CIIIIi 110 suojich dielach, vo
S/lOje} ttl01'be, ktorá bola, je a zostát1a základiiJÍIIl kameiÍOIII I')II'OVJiáLIC/JiiCI SC/
11á rodnej l111dolmej k lllllÍIJ' s kllll lÍroll
oslaln)Ích t ~)'sjJe~)íclt närod011... Odi.5i el
strieiJrovla~JÍ kmel ; kto1:JÍ sa 1/e/1'/IISel
u chcídzat' o p r-i e11ik do Ew·6py, 011 11 nej
bol a z os/CÍt ia cez priz mu 11árodného a
I'J'SOko profesioncíllleho, cez prizmu Stloj1/o 1/e/lšeduéllo 1ale111u ... Ak sa d11es skláiía m e nad ll robom !le!'kéllo lll(!jsl ra llusl'ollého kl'úča, môžeme mu sncíd' /)ovedei/; že j eh o odkaz ln·do nesieme d'a lej;
odkaz profesiollality, umeleckého majsi /'Otls/ua, 11rírod11ej llrdosli a lásky k SilOjel i...
Po tešilo ma, že som bola zlým prorokom . Predpokladal a som , že na ko ncerte
bude má lo publika. Vel'ká sála pezinského Domu kultúry bo la prekvapujú co naplne ná. Pe z in čania si vedia u ctiť pamiatku svojh o vel'kého rodáka. Dok ážu oce niť
umenie, senzitívne vnímať hudbu . An i
nie vcl'mi vyd aren á akus tika sá ly ne prekážala pri prežívaní dejov hudby, ktorú
s me poč uli to l'kokrút no napriek tomu,
stá le nás oslovuje - dôverne i v nových súvis lostiach, s l áskavosťou , dramatid:ým
nervo m, veľkorysými , pevnými líniami.
Vtec~y mi prišlo na um, že tal ent je
vl as/ne kolekiÍLIIIC/ pmnäť. A siÍs/redená

do j edl/olli flea, dá tla šancu o stupienok
sa prekona( - M. Rt"Jf'us.
Fantázia pre husle a orchester op. 7.
Ako zvl:íštne, ako mysteriózne zn ie jej
v~wpná té ma, ako je prežiare nú pastelovým odleskom farieb, rapsodickým vyp iitím giest... Ako umne rozpriadajú dialóg sólujúce husle. Proste- fantázia, ktorá
však v žiadnom z o kamihov ne prebujnie
do hýrivých dimenzií. Je v nej silne prítomn}• logos, náboj d uc ha, nob lesa. O pus
7 znel znovu, po takmer po lstoročí od jeho zrod u. Oslovoval a uc hvacoval nás nesm ie rn o u a ktuáln osťo u svojej dikcie.
Akoby 11 11rílllom liehu, kloré lias/alo
po cltflíl'kot'om premšenf e.Yisle llčnéh o
lomozu, poulió~ej doj)rctL')' by/ia, odmZ if sme za{lfli lichtíc"ko a jemne fika l'
S t l(~ju /'udskú du.~u. Tú dušu, 1Ut ktorú
/ol'kokrát nebolo času, že sme namz takmer prek vapenf i zaskočení jej než ným,
ale n ástoj6f!J'm klofJaním.- M. Rllfus.
O o boch int erpretač n ých protagonistoch večera - Petrovi Mic ha licovi i Ondrejovi Lená rdovi viem , aká bytosrne bl ízka je im Suc hoiíova hudba, i aký naplnený
bázi'íou bo l ic h l'u clský ko ntakt s osobnosťo u p:ína pro fesora. Ic h výkony LO absolútn e reflektova li. Mic hal ica s krystáľo
vou e móciou a prienikom inte lektu ála
modelova l a ko mentova l svoj part, Lenárd
s neu tíchajúcou, pri am ml adíckou energiou , ale aj rozvahou držal pevne bdelý
svorník nad o blúkmi oboch skladi eb.
Metamorfózy. Pre mi1a sú skvostom.
Poč uli a čítali sme mnoho ic h verbálnych
výkladov. Akokoľvek, nadovšetkým i je
hudba . Pos vätená talentom. Su bjektívna
výpoved' o človeku s jeho čl ovečen skými
roz mermi. Premietnurými n a plochu
ume ni a. Vždy mi v nich imponova la dôvtipná zo mknutosť arch itektúry, kon centrova ná si la m yšli enok. Napríklad- ako impresívne sa vznáša a rozprestiera idylic ké
La rg hetto, aby vzápätí v kontraste "narušilo " líniu dramatické Apassionato... a
množstvo ďal š íc h a (falších zákutí, poč u 
tých a predsa ZÍlOVll objavovaných detailov a sy ntaxií v d ô verne známom teré ne
hudby. Viac než symbo lic ky vyz nela prítomnosť prvé ho kreátora skladby · na p ódiu i na zvukový zázna m, dirige nta dr.
Ľudovíta Rajtera, mimoch odom, tiež pezin ské ho rodáka .
Pôvabným doplnkom podujatia bola
rozsahom sk rom ná expozícia mali arskych prác detí zo základnej školy, ktorých motívo m a ústrednou té mou bola
inš pirácia hudbo u majstra Suchoiía. Museli sme obd i vovať imagin atívny svet detských malieb - Varila myšička kašič ku , Ej,
pred hostincom, Ke d' sa vlci zišli, Bodaj
by vás ...
Ve čer sa pominu l, osta lo ticho s doz nieva jlleim echom velebných tó nov, p ekných, povznáš ajlicich zážitkov. A predsa
m i nedá nezopakovať, že sm e národom s
ozaj zvláštne ustrojenou pamäťou , č ud es
ným z m yslo m p re hod notový systém.
Listovala som totiž v programoch cyklov
nastupujúcej koncertnej sezóny. Ko fko
sk lad ieb majstra S uchoňa som narátala... ?
Alebo možno zas niekedy, ked' zas bude
príležitosť...
LÝOIA OOHNALOVÁ

13. október
SF Bratis lava 1311S Orphei Dragar; O.
Pc.:rsson, A. Alin , F. Ali n - Šved. ( 17.00)
KS SR Bratislava llHS Symf. orch. moskovskej filharmónie.:, dir. V. Sinajskij, Prokofiev,
šostakovič, Č ajkovskij ( 19.30)
SF Bratislava BI IS Jazzový konce rl (22.00)
SND Bra tis lava Do nizc.:ui:
ápoj hísky
( 19.00)
14.október
SF Bratislava BI IS SF, dir. O. Lenárd , K.
Kashkashian, vla, ). Lotric; 13c.:ethovc n,
lli ndc.:m ith, Berlioz (20.00)
SND Bratislava Dá nsk)' kráľo vsk ý balt:t
( 19.00)
NS Bratislava Tolcsvay-Mliller: Evanjc.:lium o
M(lrii ( 19.00)
15. október
SND Bratislava Puccini: Bohéma ( 19.00)
ŠO Banská Bystrica Verdi: Traviata ( t8.:\0)
NS Bratislava Tolcsvay-Mi.iller: Evanjelium o
M:írii ( 19.00)
16. október
Mirbachov palác Bratislava, Komo rný konceri, ll. Štolfov{I-Bandová, O. llridková
( 1().50)
KS Bratislavské ho hradu "Hudba n a hrade ~ J. Zsapka, D. Zsapková, V. Rusó; Quantz,
Viva ldi, Giuliani , P. Maninček (17.00)
NS Bratislava Tolcsvay-MíHier: Evanjelium o
M(lrii ( t9.00)
'
17. októ ber

21. október
SF Bratislava Slávnostný ko ncert k 45. výroč iu SF, dir. O. Lenárd, A. Temma Qap.); Bella,
Mendelsohn-13artholdy, Dvofák ( 19.30)
SND Bratislava G. 13izet: Carmen ( 19.00)
22. október
SND Bratislava Čajkovskij: Labutit: jazero
( 19.00)
NS Bra tislava Ru~sd l : Pokrvní bratia ( 19.00)
23. október
Zrkadlová siei1 Primaciálneho paláca
Bratislava
Cappella
Istropolitana, j.
Podho ranský, vel.; Richter, 1-laycln, Hindcmit,
Bartôk ( 16.00)
KS Bratislavského hradu "Hudba n a hrade" K. Roško,.J. V. Michalko, llratisl. ch lap če n - .
ský zbor, dir. M. Hovi'láková; Purcell, , :Jnlr()(:h,
Martini , Burns, Albinoni , Coupt:rin , Franck,
Schíit z, Mozart ( 17.00)
NS Bratislava Russc.:ll: Pokrvní bratia ( 19.00)
DJZ Prešov F. Leh:ír: Veselá vdova
24. október
SND Bratislava Verdi: Nabucco ( 19.00)
NS Bratislava Lloyd Webher-Rice: jozef a jeho zá zračn ý plá šť ( 19.00)
25. októ ber
SND Bratislava Wagner: Ta nnhäuser ( t9.00)
Zrkadlová sieil Primaciálneho pa láca
Bratislava Komorný koncert, 13. Kucharský,
SRN; Mozart, 13rahms, S u cho ľí , janáče k
( l 0.30)
ŠO Bans ká Bystrica G. Puccini: Madamc
Bulterlly ( 18.30)
ŠF Koš ice j azzový ko nce rt ; Š. Markovič, J.
Bartoš, S. Mácha,.). Griglák, C. Zelt:nák ( 19.00)
NS Bratislava Lloyd Webber-Rice: jozef a jeho zázračn ý plášť ( 19.00)
26.október
NS Bratislava Davis-Wright-Forrest-Ycston:
Grand ho ICl ( 19.00)

20. Bratislavské jazzové dni
21.-23. 10. 1994

PKO - Bratislava
Predbežný program:

21. 10.

Les McCann (USA)
Christian Power Trio (Czech - USA)
22. 10. Klaus Konig Orchestra (O)
Mike Mainieri and Steps Ahead (USA)
23. 10. E.S.P. {H)
Ray Brown feat.James Morrison ( USA)
Maceo Parker and Roots Revisited (USA)
ďalej vystúpia:

Bohus läan Big Band, feat. Larsjans son Trio (Švédsko)
The Berklee Student All-Star Guitar Ensemble (USA)
Prehliadka slovenského jazzu
J . O. ŠOšoka,J. Bartoš, P. Lipa a T+R Band, A. Bartošová, Madre, Bossa Noha,
A. Šeban, B. Trnečka, O. Húščava, G. jonáš, K . Ondreička a ďalší.

SLOVENSKÝ ROZHLAS V BRATISLAVE
ŠTÁTNY FOND KULTÚRY PRO SLOVAKIA
UVÁDZA

ORGANOVÉ KONCERTY POD PYRAMÍDOU
16. októbra '94<

-Imrich SZABÓ
Q. S. Bac h, F. Liszt, L. Vierne)
30. o któ bra '94
-Ferdinand KLINOA
(P. du Mage, C. Franck, M. Du p ré)
13. novembra '94 - Anna Z ÚRIKOVÁ-PR EOMERSKÁ
(D. Bu xtehude,J . S. Bach,J . Grešák, F. Liszt, l. llrušovský)
27. novembra '94 -Ivan SOKOL
(C. Fra nck, ll. Mu let, O . Messiacn , M. Du pré)
ll. decembra '94 -J á n Vladimír MICHALKO
(M. Reger, . Kari-Elert, II. Kaminski, P. Bre iner, ll. F.
Micheelsen, l. Zeljenka,) . V. Mi chalko)
Vždy v nedeľu o l 0.30 h .
Koncertné štúdio č. l , Mýtna ul. l.
VSTUP VOĽNÝ

FESTIVAL- SEMINÁR
Začiatko.m

leta sa v malom francúzskom mestečku Divonne, ktoré leží na francúzsko-švajčiarskej hranici pri Ženevskom jazere, uskutočnil40. ročník festivalu
komornej hudby · Festival de Divonne. Niesol sa v znamení francúzskej, nemeckej
a najmä ruskej komornej hudby (z diel P. I. čajkovskébo, D. šostakoviča, S.
Prokofieva) a popredných ruských interpretov: huslistu Maxima Vengorova, klaviristov ltmara Golana, .Lisy Leonskej, Kellerovho quartetta a ďalších vý.znamných inštrumentalistov. Osobitému záujmu sa tešilo predvedenie komornej o pery Igora Stravinského Príbeh vojaka, ktoré bolo zároveň aj vyvrcholením fcstiva·
lu nazvan.ého Souvcnirs de Russie.

znižova ním vý;ky klenby, viacerým i systémami
vypracovan ia hrlibok dosiek a t ď. Z tohoto pr·
vého obdob ia bol tu vystavený aj nástroj z roku
169 1, známy pod menom . ll ilton", ktorý sa ale
už diametrálne líši od vy;šic uvedeného a nesie
jasné znaky charaktcrbtické pre: Strad ivariho:
modcl je pretiahnutejší, klenba nízka avšak plná, ktorá pomerne plytko p rechádza do okrajov.
Druhé obdobie · zlaté · sa datuje asi od roku
1700-1725. Toto obdobie bolo zast(lpené nástrojmi . Hcmbcrt · Milanollu" z roku 170 3 a

Festival husiel Antonia Stradivariho
V rámci 40. vý roč i a festivalu sa uskut oč nil a
pod záštitou švaj č iarsk eh o majstra husliara
Clauda Lchct;J z La Chaux-de-Fonds, v spolu prá·
ci s výrobcami Ricardom Uc rgonzi m a Araelom
Landom, výstava majstrovských huslí koriféja
crcmonského nástrojárskeho umenia · Antonia
Strad ivariho ( 1644-1737). Uolu mimoriadn)'m
zážitkom vypoč uť si koncert uveden)' takým SÓ·
listom akým bol M. Vengorov na š pi čkových
stradivárkach, ktoré má zapožičan é zo , tátm:j

majitcl'a · husliara z Lyonu. Etiketa nástroja nesíc poznámku . a h1mn u~ icolai Amati ", čo znamená, že samotný Stradivari ~a oz n ač u je v tom·
to nástroji ako žiak Amatiho. .Je tO jediný písomný doklad, ktorým sa jednoznač n e sám vyd:íva
za žiaka a po k račova t cl'a Amatiovcov. .Je to nád·
herný a vel'mi zachovalý nástroj, ktorý nesie jas·
né štylistické znaky tejto školy, t. j. vysokú klen·
bu , okrúhk:jšie línie obrysov a s tým sí1visiace
línie sl imáka a !~otvorov. Materiál, ktorý je tu

.,Spiaca krásavica" z roku 1704. Tieto nástroj<: z
vrcholného obdobia pôsobenia Stradiv:íriho
majÍI už všetky charaktcrisLické č rty majstra
hu~liara. Výber dreva je jedinečný: horský ja·
vor, nádherne žíhaný, vdmi jcm nými leto·
kruh mi, pravdepodobne z Bosnianskych lesov.
1:uby skoro vždy z rovnakého materiálu.
ll lavica niekedy z javora menej žíhaného (st rc·
táva me sa s tým aj u iných majstrov), pravdepodobne kvôli tom u, aby výraznejšie vyn ikli línie
a modelovan ie tvarov hlavice. Obrys nástroja, f.
ot vo ry ako i hlavica S ti vyvážené vo všetkých
jedno tlivostiach, s rohu~tncj;ími okrajmi, hlavi·
cou mierne ov:ílnou a plyt;ie rczanou. Cel(' vypracovanie je rob<: nc vel'mi precízne:. u s kutoč·
nené pod l'a už j asnej douetej predstavy. To bté
~a dá povedať i o laku, s ktorým Stradivari experimentoval po celý ~vo j 7.ivot: hlavne vo fareb·
ných odticií och, v množstve a v spôsobe nan:Í·
šania jednotlivých vrstiev lak Ú.
Tretie obdobie, ktoré sa oz nač uje ako "obd o·
h ic poklesu", sa datu je od roku 1725 až do smr·
ti Anton ia Stradivariho vu veku 93 rokov. V
tom to období sÍl badatdné viaceré ne pre~ n os ti

Majstri husliari R. Bergonzi, G. Miicke, P. O' Loughlin
ruskej zbierky hudobných n:btrojov z Moskvy a
po rornať ich s d'alšími z expozície.
a vy~ tavc holo mo7.nc vidiel' patoro stradi·
v;~~~~~z.r{\~nyd\.Ohdu l>í jeho pôsobcoiiJ. Každý
z nástrojov m:í urč it é charakteristické prvky a
danosti. Ako je všcob~c n c zn{tmc, Stradiv:íriho
pôsobenie je rozdel ené do troch období:
Prvé po čí t am e asi od roku 1666, v ktorom
pravdepodobne začal pra covať nezávisle od
svojho majstra icolu Amatiho. Z tohoto roku
bol na expozícii 7~ts tÍipen ý jeden nástroj známy
pod mc nom .Silvestre" • podl'a niekdajšieho

použi t)r · h lavne spodná doska, sa objavuje čas
to u St radivariho n a~ trojov v prvých rokoch je·
ho práce · je to pol'n) javor zo ~<:' crnťho
Talianska, tangenciál ne rezaný bez hlbokého ŽÍ·
han ia. Horná d o~ k a je z h ustora~ten é h o .licsko·
vého" smreku ( nem. 1-lasclfichte, tal. abet<: maschiato). Takisto lak svojou svetlou, zlatožltou,
do ora nžova prech:íd zajÍicou farbou, pripomína A mati ho n:ístrojc. V tOmto období postupne
prechádza Stradivar i vývojovým štádiom, ktore
je charakterizované rôznymi modelmi, ako naprík lad známe nástroje "alonghé" · prcdÍženc,

MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ SEMINÁR VKOŠICIACH
Odborné semináre v ohlasti hudobnej interpretacie sa stali už samozrejmost'o u a jednou z
hlavných aktivít mnohých hudobných odborov na Slovensku. Reflektuje sa v nich · umelecká
úroveň , obsa hovo~ť, smerovanie, pedagottickc! a metodické postupy, vým eny informácií, prezentácia osobností a možnosť tvorivej práce s nimi atď. Medzinárodný charakter týchto podu·
jatí prispieva k aktívnejšiemu etablovaniu sa našej hudobnej kult(try v rámci európskeho, ale i
svetového k ontextu. Vývoj akordeóna u nás prakticky po celý čas svojej kryštalizácie :t transformácie na koncertný nástroj so špecifickými zvukovými možnosťami postu puje nanajvýš
progresívnym tem pom. Možnosť získania vysokoškolského vzdelania v hre na akordeóne (od
r . 197 1) radí našu krajinu medzi popredné vo svete.

Vladimír Čuehran

Snímka arch ív HŽ

Zač iat kom tohto leta sa

(28. júna až 3. júla)
už tretí ro č n ík mcdzinárodného
akordeónového seminára v Košiciach. a jcho
organizáci i sa podicl'ali · Slovenská umelecká
agentúr a Cassovia, Konzervatórium v Koši·
ciach a Asociácia akordeon ist ov Slovenska.
Rea liz:'ttorom a dušou celého podujatia je ume·
lcc ká osobnosť a pedagóg košického konzer vau sk uto č nil

tória · Vladimír č u c h ran . Po obsahovej stránke
sa tento sem inár venuje problematike všct·
kých stupiíov umeleckého školstva · od z:íkladných umeleckých škôl cez kon ze rvatór iá až po
vysokú školu. i'ažiskom s(J pozvaní lektori,
predstavujúci významné umelecké, pedagogické i skladatcl'ské osobnost i z domova i zo zahrani či a , ktorí ~a prezentujú formou odborn)rch prednášok, o tvorených vyu čovacíc h hodín ako i koncertov. V sume 750 Sk mali účast·
níci po dobu 6 dní za be zpeče n é ubytovanie,
cd od ennú stravu, (J ča ~ ť na prednáškach, lckci·
ách, koncertoch a už tradi č n ý a príjemný jed·
nodcnný výlet v atraktívnom p rostredí · tentoraz na Vinianskom jazere. Aktívni frekvcntanliakordeo nisti mali mož no sť ko nzult ov ať svoje
p ripravené sk ladby s lektormi, z ktorých prijali
pozvanie: A. Mclichar z Rakúska, V. 13onakov a
). Dranga z Ruska, J. Zámečník z ČR, Slovensko
zastupovali V. čuchra n a R. Kákon i. Skladatcl'ské semin;íre viedli naši dvaja poprední
tvorcovia akordcónových skladieb • ). Pod·
prod:ý, ktOrý za asistencie V. č u c h ra n a autorsky priblížil cyklus 5 miniatúr Rébusy a J.
ll atrík, ktor ý v spolupráci s R. Kákon im pred·
stavil svoju najnovšiu skladbu Nonctto di stud i
facili. Na koncerte v Michalovciach sa prcdsta·
vilo akordeónové duo E. Gabnys · G. Savkov z
Litvy. a slávnostnom otvor ení privítal všet·
kých Íl čas tn íkov ( holo ich okolo stovky) riadi·
tel' košického konzervatória Mgr. š. Č u ri ll a,
ktorý poskytol u čebné i koncertné p riestory
školy, ideálne s plňajllcc požiadavky charakte·

ru podujatia. koda, že nebolo možné tak ako
po m inulé roky využi ť ubytovaciu časť budovy,
ktorá p redt ým škole slližila ako in ternát, a o
ktorú v rámci rcštirtki í p rišla. Koncentrovaný
priebeh semi nára zabe zpečova li prednášky, na
ktoré nadviizovali lekcie. Tie po kra čova l i aj v
popoludiíajších hod inách a pre d veče r hol vyhradený študentským koncertom . Mimoriadne
v)rrazný d ojem zanechali P. Katina z VŠM U aj.
Mcisl z Č R, ktorý je teraz študentom Akadémie
Gnesinych v .M o~kvc. Vel'm i d obré výkony
predn iesli aj žiaci žilinského konzervatória a
poslucháč VŠMU A. Kova čevic z bývalej juhu·
sl:ívic. Večer n é koncerty patrili vysl tl pcniam
lektorov. Predovšet kým zaujímavý bol A.
Melichar, ktorý svojím repertoárom ale i p rofesionalitou podania pot vrd i l s pr ávn os ť smeru,
ktorým sa má akordeón cl'alcj u berať. V pri rodze nej a pravdivc j interpretácii s(J čas ncj hudby
presne šitej na mieru akordeóna zaujala okrem
iných skladba rakllskcho skladatel'a D. Kauf·
manna Grand je u pre akordeón a hudbu z magnetofónového p:ísu, vyžaduj(Jca od interpreta
aj herecké prejavy m imiky, sm iech u a výkrikov. Vo svojej p rednáške sa podrobne venoval
najnovšej produkci i p re akordeón ako komor·
n)' nástroj dopln enej zaujímavými zvukovými
ukážkami. Z tohto pohl'adu pôsobili úplne od·
lišne vyst(lpcnia ruských sólbtov J. Drangu a V.
Bonakova. Ich hra je techn icky dokonalá a je
obdivu hodné, s akou virtuozitou ovládajú svoje nástroje. To, že j . Dranga hrá na klávesovom
akordcóne, je pre ob la sť Ruska, kde je roz;írc·
,ný hlavne gombíkový typ LOhto nástroja (b a·
jan ), skôr zriedkavou v)rn imkou, avšak jeho
b ravÍira dosah uje rozmery techn ických mož·
ností, ktoré sú cltarakterist ické predovšetkým
pre bajanistov. ·rrcba však vyzdvi h nliť s ku toč·
nosť, že V. Bonakov je dnes známy nielen po
celom nusku, ale i vo svete svojou vyhranenou
; kolou a jeho ped agogické a metodické sk(Jsenosti, rad y a názory !>111Crom ku dokonalému a
slobod nému ovládan iu nástroja boli pr e scm i·
nár obrovským prínosom. Uohužial', mož n osť

Husl e A. Stradivariho Silvest re 1666
vo vypracovaní f·otvorov, niekedy zlomcn)rch a
v š p i čk e ncdotiah nut ých ozdobných pásikov, v
č is tot e d o kon čenia klenby, na ktorej sa niekedy
objavujú pozost atky po hladi čk c, p ri okrajoch
MOP)' po pr:íci s nožom a pod. Takisto je vel'mi
p ravdepodobné, že v tomto období prevažnÍI
časť n:íst roj O\' vypracovaval i synovia St raclivariho · France!>CO a Omobono, ktorí v pocbtatc
cel)' život pr acovali v tien i ~vojh o otca a ktorým
su p risudzované (otázka č i právom?) nástroje,
ktoré majú u rč it (' výrobno-technické nedostal·
ky. Nástroj, kl<>r)r bol v expozíci i, j<: z roku 172H
a bol v min ulosti majetkom vinuúzov .J. ll.
Viottiho, Paganin iho a Dragonettiho, ktorý ho v
testamente odk;ízal mimoriadne talentovanej
h usl istke, piit'ročncj Terez ii Milanollo, po ktorej
do~t a l n:ístroj aj pomenovanie • . Milanollo".
Mater i:íl spodnej dosky, l'uhov a hlavice je z vd mi husto žíhaného javora, pravdepodobne tal i·
anskej alebo francítzskcj p roveniencie. llorn á
doska, je ako vo viičš ine pn padov, z rezon a nč·
ného "licskového" sm reku z talianskych Alp.
Vystavené n:.Strojc sa stali vd'ač n ý m študijným
objektom početn ých n:ívštcvníkov.
Príťažlivosť hudohnyclľ pod ujatí v Divonnc
je ~vojí m spôsobom u rče n a nielen zaujímavou
programovou ;;trukturou a vyn ikajllcim i inter·
pretmi. ak i mimoriadne hodno tnými n:btroj·
mi, ktoré má možn osť n:ív;tcvník nielen vidieť,
ale aj poč u ť. Súst redcnic tol'k)rch vynikaj(Jcich
"strad iva riek" v jednej lokali te bolo možné nic·
len vd'aka porozumeni u ich maj itcl'ov, ale aj
micstn ych sponzorov Lc Grand Hotel, La
Casi no de Divonnc a majstrovi h usliarovi
Clauda Lcbeta, najmii ak si uvedomíme na aké
závratné sumy boli jed notlivc n:ístroje poiste·
né.
ADRIAN ELSCHEK

poču ť jeho dvoch vyni kajúcich žiakov A.
Dm itrijenka a D. Ch odan oviča zostala iba v rovi ne pri an ia, pretože ob idvaja z technických
príč in nemohli p riccst ova ť . Predovšetkým u či·
tdom ZUS bola vcnovan{t prednáška Š.
Epcrješiho z Vra nova nad Topl'ou podporená
vysokou úrovi'iou ukážok jeho žiakov. Litovské
akord eónové duo tvorilo zoh ranú a technicky
istú d vojicu, no v nadl'a h čcncj stavbe pr ogramu domi novali d žezovo ladené a populárne
skladby. Ich ob idva nástroje zn. Weltmeister
pôsobil i vo farebnej stránke zvuku dosť fádne
a stereotyp ne. Výsledkom komaktov V. ču ch
rana s talianskou ťirmou Ccmcx-Excelsior vyrába júcou akordeóny, bola aj výstava sér iových
modelov štandardných n:ístrojov za prítom·
nosti jej predstavitcl'a Benjamin a Lucianiho.
Ten so sebou z Castclfidarda privied ol aj svoj·
ho rek lamného h ráča na akordeóne lknza
Ruggieri ho, ktorý zavŕšil seminár výborným
džezovým koncertom za sprievodu košickej
rytmickcj sk upin y v zá bavnom klube agentúry
Cassovia. Pri príležitosti jedného roku trvan ia
Asoci:ície akordeo nistov Slove nska, ktorá bola
založená počas minu l o ročné h o seminára, vy·
hlásilo toto združenie spolu s vedením ZUŠ
Michalovce akordcónoví1 s liťa ž pre deti a mlá·
ciež do 18 rokov, ktorá sa h ude ko n ať každé dva
roky koncom marca. Organiz:íwrom je Z
kolská správa v Michalovciach, kde bude aj Stl·
ťa ž pre b iehať. Vr:íťm e sa ešte ku zloženiu účast ·
níkov sem inára. l ked' z~ klad tvori l pochopitcl'·
ne východoslovenský región, nechýbalo zasttl·
peníc m nohých hudobno-umeleckých a pedagogických inštillhov všetkých stu piíov z celého Slovenska okrem bratislavského konzer vatória. Vcl'mi po tcšitdn)r je každoročný záujem
z CR a to z Kro mčfíža, Brna a O~ travy.
Záverom treba ešte dodať, že LtZke kontakt)'
V. čuch ra na s Uk raji nou a lluskom zabezpeč ujú síce pravidelnú liča!>ť lektorov z týchto
oblastí sveta, čo má mo~. n o i ekonom ické pozadie, no v n ijakom prípad e nezn amcnajÍI glurifi·
káciu ..východného'· štýlu hry na bajanc.
Ustrednou témou bud(Jccho roč ník a bude ko·
morná tvorba pre akordeón a dúfajme, že ~c
minár si tak ako teraz zachová svoje: dobré mc·
no a s n ím aj m noho novych nadšených priazn ivcov a ohdivovatcl'ov.
RAJM UND KÁKONI

)

HUDOBNÉ DIVADLO

ROSSINI OPERA FESTIVAL 1994

Pesaro veselo i vážne
Ak známy kritik Gabor llalász p1Šl: v Opcrn·
wdtc, že v Taliansku ~a s v}•nim kou Vbcontiho,
Strch lera a Ronconiho režia zväčša uspokojí iba
s . opulentným optickym dmcom pn: hudbu" a
ncočak{l va sa od m:j "s<.:l'nická im<.:rpretá<.:ia, č i
vý m<.: na názorov ~ didom·', potom i toto praví·
dio m:í svoj <.: výnim ky. ) <.:d nu z ni<.:h prinieslo
ostatnl' ro~s i n iov~kl' Pc~aro .
Rossi ni Opera FeM ival vo ~vojo m l 5. roč n íku
do~tal injekciu v podobe provokatívneho javis·
kovl'ho projektu Talianky v AJ žíri , v ré:lii non·
konformnej osobnost i talianskeho umeleckého
sveta Daria Fo. Vnlomý si rizi ka zvolenej cesty,
hodil rukavi<.:u konvencir.m, vzbúril sa pro ti nad·
miere i n~ce načnej serióznosti a statickosti v komi<.:kí•<.:h dielach. So zámerom vratiť sa k pra·
pôvodu opery buffy, rozhýbal dianie v najvyš·
Š<.:j možnej miere, na javisko postavil :1krobatov,
klaunov a v kašírovanom vydaní vari polovicu
zoologickej záhrady. Mnohl' z jeho nápadov, i
tie na hranid bizarnoM i, sa dali akcc ptovat', ba
pihobili n ovát or~ky, vtip ne a odvážne. Pravda,
pok iaľ i<.:h n<.:bolo príli; veľa a nedo~t á vali ~a do
roLporu ~ hudbou. Už z princípu je neprijatel'·
nl' manipulova nie ~o M)lbtami poča~ virtuóz·
nych :írií (raz darmo: pri ma la musi<.:a...), č i roz·
pt y ľova ni e div{lka pri nosných h udobných čís·

I sabella -Jenifer l.armorc a Tad co - Bruno J>ratico
čo

Cecilia Gasdia (Semiramide) a Martine
Oupuy (Arsace).
Snímky ar chív autora
Iach. Niektorl' výstrednosti rl'žic pripomínal i
druhÍ! puhcrtu starl'ho pána Fo ( n:í stup druž·
' st va <.:yklistov a futbalistov na záver) a nemali s
dejom ni č s poloč n l' h o.
Mal ~om po<.:it, že ani aktéri na javbku ~a v tej·
to . crazy· komúlii nccuili celkom bez peč n e.
ajnlil, ked' v nav~11vcnom predstave nl jnlna z
chodia<.:ich vež i č i ek n<.:pl:ínovam: spadla do or·
<.:hestriska, rovno nH:dzi ni č netušia<.:i<.:h h rá·
čov. Našťasti e, po 20·minínovom prerušení l.
dcj~tva sa mohlo pokračovať ďalej ...
Dobre, že javiskovému šanteniu Daria Fo ne·
po dľahlo hudobne na; w dovanic. David Robertson zobral partití1ru í1pl ne vážne. ic v tom
zmysl<;, že by o rch e~ t c r Teatro comunalc z
Bologne hral bez vti pu, lesku a espritu · všctké·
ho bola hojn osť · ale dirigentovo ge~t o strážilo
prísne sí1hru, rytm u ~. ští'l. Sólisticka zostava ne·
hola tak vyv:ížena, ako býva v Pc~a re zvykom.
ajlep;ie si počín a la mladá americké meuo~O·
pranistka j enn ifer Larmore ako farebne ;ýta, v
koloralí1ra<.:h precízna a zjavom pôvabn á lsa·
hella. aproti tomu ncnálcžit)• ncmc<.:ký ští•l si
priniesol v kostýme Lindora Markus Schiifer, za

ho v jednej z repríz pu blikum nc~pokojn e
p rerušovalo. Donato di Stcfano ( MuMafa) a
Bruno Prati<.:o (Taddeo) majú typické talianske
buffo ba ~y . ktoré via<.: než kr:ísou ma tcria lu im·
pon ují1ich pr u žn osťo u a vý razovou tv:í rn os ťo u .
T:ikpovediac z inl'ho <.:esta bola tvarovan (t in·
s<.:en:í<.:ia Rossiniho tragickej melodr:i my Semi·
ramidc, poslednej opery ~kladat cľovcj talian·
sk ej l' ry. f>alšie už mal i premiéry v Pan ži. j e to
jedna z vrcholný<.:h ukažok Rossi niho op<.:ry se·
rie, ha neváham ozna č il j u za prd omovC:· dielo v
tal ianske j opere vôbe<.:, ktoré v krit i<.:kcj edícii
Fondazion<.: Rossini si zachováva pôvodní1 dÍž·
ku takmer piatich hod111. Aj napriek vysokým
vokalno-t echnickym n:irokom ncpatn Sem ira·
mb k rcpertoarovyll) raritám. Škoda, Zl' na
Sl ovcn~ku sme sa dosi aľ nepokúsili rehahilito·
vať ani vzorku Rossin iho tragickl'ho ope rnl'ho
odkazu.
ln ~cc n ácia lluga de Anu sa vrátila na pcsar·
~ké javbko po roč n ej pre~t :ívk e. Dôvodom jej
opiiwvného uvedeni:1 je :1kbte optim(llna rcžij·
n:í a výtvarná podoba produkcie. Monumcn·
t:ílna výprava a čb té s<.:énické prostriedky tvo·
ria dmec, do ktorl'ho llugo de Ana zasadil prí·
beh z llabylónic, po<.:h:ídzajúci z literárneho
prcdohrazu Voltaira. Celé aranžmán a vedenie
po~tav má svoju prbnu logiku a aj nap riek roz·
~ i ah l y m u7.;1vretým čblam, nálcžitu dramat ic·
koM'. Po ross in iov~k om špccial btovi Albertovi
Zcddovi ( tohto roku sa aktívne zú častnil iba na
seminári Accad<.:mia rossi niana) sa nového na·
štud ovania s Rozh lasovým symfoni<.:kým or·
chestrom zo Stuuganu a Pražským komorným
orrington.
zborom ujal Angli čan Roger
l)o~iaľ zn(lmy skôr ako prO\•okatívny interpret
kla~ iky, prípadne baroka, prekvapil tempera·
mentným a slohovo rigoróznym poib tím rossi·
niovskej partit(lry. Na výbornej í1rovni bol i aj
sólisti. Cecilia Gasdia (Scmiramide) mr. okrem
kr:ísnej farby hlasu a bel camovej techniky dar
emocionálneho vyž:1rovania, oboha<.:uj úccho
jej krdcie o nové rozmery. Rovnako i Martine
Dupuy (Arsace), Hockwell Blake ( l dreno) a
Michele Pertusi ( Assur) predstavujú ~k o l u ros·
siniovskcj intcrprctáde, kde nemožno žiaden
tón, žiadnu fioritu ru od ;v i nd ľova ť.
Popri operných veče roch, ku ktorým treba
pridal' ešte inscenáciu autorovho raného diela
L'inganno felicc, boli na programe Rossini
Opera Festivalu aj koncerty . ajrcprezcnta·
11vncjším z nich bolo uvedenie Stabat mater,
kompozície, ktorá pl ne uspokojí vyznávačov
rossi niovskcj melodiky, vrúcnej kantilény a
efektnej vokálnej krivky. Pesarské našwdova·

nic pripravil dirigent Gianluigi Gel mett i, s kÍI ~e·
ný a veľm i citlivý tlmoč ník skladat eľový<.:h diel.
V plnej mier e obstal stuttgartský Rozhlasový
symfon ický orchest<.:r, no naj väčšie ov:ícic prá·
vom zožalo zhorovl' t ~.: leso , zložené z č lenov
Pražského komornl'ho a Va ršavského ťi l ha rmo
ni<.:kého zboru. Anna Caterina Antona<.:ci,
Gloria Scalchi, 1\rlarcello Giordani a Roberto
Scandiuzzi tvorili V)'~uko kvalitné sólbtické
kvarteto.
Pensa alla jJatria ( Mysli na vlasť) · to nic st'1
len slová z {Iri<.: l sabelly v Talian ke v Alžíri, ale
tiež n:ízov polos<.:l'ni<.:kého pásma, zasviitcného
vzťahu Gioachina Rossi niho k svojej vlasti. c"':o
znamenala pre skl :•d atcľa vlasť, č i bol rcak<.:io·
nar, alebo patriot, ,. ktorých ~ k la db:kh sa preja·
vil jeho pomer k Taliansku · o tom ,.;crkom ho·
vori la hodi nová kompozícia slova a h udby, mo·
derovan:í muzikol6gom Phil ipom Gossettom,
• ri aditeľom kritických edícií Rossiniho opier.
Okrem fragmentov z deviatich opi<.:r s témou
kordpondoval i drobn<.: skladbi čky, hymnus, či
nc~ mi e rn e vt ipný kanon Animali parlant i dcl
giorno, imitujúci hl a~y zvierat. Celé pasmo vd·
mi kultivova ne režírova l Ugo Gr<.:gorct ti a spo·
medzi vokál nych sólistov zaujali napr. Debora
B erone~ i . Gcrtllenning j ensen, Mauro Utzeri.
apokon sa zmieni m o koncerte ú ča~tníkov
in te rpret ačné h o semin:íra Accademia rossinia·
na. Po dva rýždne sa mladí sól isti z <.:eleho sveta
intenz1vnc venovali rossiniovském u pred ncso·
vému štý lu a ro po stnínkc prakri<.:kej (lektormi
boli Lcyla Gen<.:er a Alberto Zedda) i teorctic·
kej. Výsledky ich prá<.:e predstavil i publiku v
uk(l1.kach z Tan<.:reda, Viliama Tella, Biank)' a
Falliera, no p redov;et kí•m Barbiera zo Sevilly.
Men{! julie Unwi n, Gemma Berragnoli, Alessan·
dra Polomba, Laura Cabi ria Chebeleu, Hobert
Hcimann, jacek l.aszczkowski č i j ason Alcxan·
der síce ešte nic sí1 medzin árodne etablované,
zviičša však majÍI v krátkom čase šanec za rad iť
sa medzi vy hľad áva n ýc h rossiniov~ký<.:h inter·
pret?"·
PAVEl. UNGER

PRÁZDNINOVÁ
HUDOBNÁ POHĽADNICA
ZPRAHY
V letných mesiacoch je Praha p lná cudzin·
cov, z ktorých m nohí okrem obdivovania pamäti hodností tejto jedin ečnej metropoly radi
navštívia aj nejaký koncert alebo h udobné
predstavenie. A tak sme svedkami toho, že aj v
"uhorkovej sezóne" pon Íika Praha veľa hod·
notný<.:h hudobných podujatí,· č i už ide o kon·
certy v pražských záhradách, Laternu magiku ,
bábkové divadlo, alebo operné predstavenia.
Bez nároku na ú p l nosť spomeniem aspoň nicktoré. Tak napr. árod ní divadlo si predfžilo
sezónu o n i e koľko predstavení Predanej ne·
vesty v netradič nej réžii P. šmoka, čí m vyšlo v
ítstrety úča stn íkom XII. všesokolského zletu ,
Státní divadlo sa v auguste predstavilo malým
verdiovsk)rm cyklom · a Stavovské divadlo
Mozar tovou operou·buffou Cosi fan tlllte.
ajmii návšteva tohoto pred staven ia bola pre
n{ls zážitkom už len preto, že sme mali možnosť obdivovať p rekdsne vynovené i nteriéry
historickej budovy, v k torej Mozart r. 1878 dirigoval svetovú premiér u svoj ho Dona
Giovanniho.
O peru Cosi f an tul"te uvádza spo ločnos ť
. Opera Mozart", č i že Komorní opera Praha
(premiéra bola v lete 1993), ktorej in t<.:ndantmi sú Daniel Dvorák (s<.:éna) a Jii'í ekvasi l
(r éžia) . Kost ýmy navrh la imona Rybáková,
predstavenie 18. 8 . 1994 dirigoval ll. dirigem
jan C halupeclqŕ. Operný súbor, angažovaný
práve pre túto p rílež i tosť, tvoria mladí a zväč·
ša ve ľm i schopní umelci. Všetky íilohy ; ú oh·
sadenl' trojmo. Zaujalo nás najmä to, že práve
v tomto predstavení účinkoval i dvaja mladí
speváci z Bratislavy. Fer randa spieval čers tvý
absolvem VŠMU J án Vaculík, ktorí' sa v tejto
náročnej úlohe plne osved či l. j eho pekne
zn<.:jtki lyrický tenor, miestami zafar bením
pripomínajú<.:i nášho prvého "exportného" te·
nor istu Rudolfa Petráka, sa d obre vynímal v
sólach aj v ensemblo<.:h .Jeho herecký prejav j e
p rirodzený a živý a jeho zjav pôsobí sympatie·
J..}' a p ríťažlivo , čo je pre operného u melca tiež
cennou devízou. To v;ctko je prísľubom pre
btldÍic n osť. Prekvapila n:ls :tj absolventka br a·
tislavskl'ho konzer vatória Simona šaturo v á,
sí1 čas ne pôsobi aca aj v súbore Státního diva·
dia. V Íllohe Despiny ukázala pekne zncjÍici,
technicky dobre posadený lyrický sop rán. K
celkovému priaznivému dojmu p rispel nielen ,
jej pek ný zjav, ale aj i ntel igentný výraz s urči·
tou noblesou pr ejavu, aká obyčajne predstavi·
teľkám tejto frivolnej í1lohy chýba. Niet p o·
<.:hýb, že o tí1t0 mladú umclkyiíu sa čoskoro
začn ít zaujímať aj iné divadlá. Veľmi dobd bola aj Simo n a Procházk ová ( Fiordiligi) , pck·
ným hlasom zaujala Te r eza Roglová ( Dorabclla), primeraný výkon podal Jii'í Kubík
(G ugliclmo) , kým Zdenčk Musil ( Don Al fon·
zo) zaostával za (Jroviíou ostatných neštýlo·
vým, natur ál nym tvorením tónov.
j e všeobecne známe, že hudobno·vok:ílny
skvost Cosi fan tutle je po i n sce nač nej stránke
t vrdým orieškom. Ak samotná buffa je natoľko štyl izovaná, že znesie každÍI nadsádzku aj
p ersi fláž. Preto vari ani konzer vatívny div:ík
nemôže n i č namietal' proti fantastickému
stvárneniu tejto vykonštruovanej salónnej
frašky. j ednako r éžijný näpad pre mies tn i ť p ro·
lóg ( dôverný rozhovor . medzi mužmi") z kavi·
arne do sauny, v<.:elku logicky možný v dneš·
nej dobe, je n eprijateľn ý p re ca pol 18. storo·
č i a , v ktor om sa dej (aj pod ľa p rogramového
bulleti nu!) odoh ráva. Tr<.:ba sa teda vy rov n a ť s
tým, že takéto svojvo ľné zäsahy do pôvodnej
koncepcie vždy niekde narazia!
Zdá sa, že obe<.:enstvo tvoril i výh r adne 7.•a·
h ran i ční návštevníci, ktorí bol i s predstave·
ním veľm i spokoj ní. Dávali to najavo nielen
tak mer po každom č ís l e, ale najmii na konci
predstavenia dlhotrvaj(lcim aplauzom.
I.JU BA MAKOVI CKÁ

Spomienkll n11 L11disllltJII Holoubk11
Ešte sa nestačila zah oj it' rana po
odchode profesora Eugen a Sucho11a a u ž bolo treba kopať nový
hrob pre ďalšieho velikán a slovenského hudobného života.
Pred niekoľkými diíami sme sa
rozlúčili s generačným druhom,
kamar áto m, dlhoročným spolupracovn íkom v oper e SND, Lacom Holoubkom.
Toto priateľstvo vzniklo ešte na
pôde Hudobnej a dra matickej
akadémie v rokoch tr idsiatych a
trvalo dodnes. Do tohto obdobia

patrí určite spolupráca v opere. K
tomuto času sa viaže radostná s pomienka na štúdium Krútňavy, ktorú sme všetci milovali, ale aj kamar átsky, no vysoko odborný postoj k
ostatným titulom, ktoré sme s ním
študovali. Musím spomenúť operu
Čert a Káča, Soročinsky jarmok,
Knieža Igor, Marta s Arnoldom
Flôglom, Rudom Petrákom a
Gizkou Veclovou, no a jedna z najdrahších spomienok je na operu
Túžba, ktorú skomponoval na libre to môjho ma nžela Ferdinanda

Gabaja. Na premiéru tejto opery
pozval n ás do Koš.íc, kde bol v tom
čase šéfom. Prišiel celý spevácky
zbor žilinského konzervatória.
Nezabudnuteľné ostalo nám všetkým - vyučujúcim i poslucháčom je·
ho báječné gesto: pozval nás po
predstavení na posedenie aj s účin
kujúcim umelcami. Bol pre našich
študentov úžasný zážitok sedieť
vedľa hrdinov večera a dávať otázky samotnému tvo rcovi diela. Pred
predstavením si ešte našiel čas, aby
s jednou mojou žiačkou prekorepe-

toval cyklus Dcérenka moja, ktorý mala spievať o niekoľko dní.
Nap{ňa ma žiaľ, keď si uvedomujem, že už nebudem mať možnosť počuť ďalšiu skladbu, ktorou obohacoval náš hudobný archív, že už aj vo vzťahu k nemu
platí to hrozné slovo nikdy.
Nikdy viac sa nestretneme, nezavolá, aby sa opýtal ako sa mám,
nikdy viac sa nebudeme smiať
spomienkam na milé minulé
DJTA GA.BAJ< >VÁ
chvíle.

RECENZIE

2xlexikon
Internatio nal Who's Who in music je
veľmi rozšírený biografický Iex ikon žijúcich
sk ladat e ľov, aranžérov, hudobných pu blicistov, spevákov inšt rumentálnych sólistov, orchestrálnych hráčov a manažerov z oblasti
klasickej a .light classical" hudby, ktorý už v
14. vydaní vydalo .l nternational Biographical
Centre v Cambridge. Autor i D. Cummings a
D. Mclntire eloi\ zahrnu.li vyše 8000 mien
osobností na základe širokozaloženej dotazníkove j reše rše, kto rá od samého zač i a tku
podujatia sa rozši ruje tak, že každý uvedený
je vyzva ný, aby menoval a od p orúča l cľa l ších
ade ptov. Vydavatelia sa snažia z aradiť osoby
po d ľa úvahy o ich význame a prínose v danom odbore, pr ičo m sa opieraj íl o údaje, ktort: získali priamo od oslove ných. Má to výhodu au te ntickost i údajov ako aj vlastného pohľad u na ťažisk o č in n osti , na d ruhej strane sa
kniha nt:môžc vy hn úť aj za ml čova n i u č i skresľova ni u ( napr. d:íta narodenia) urč it ýc h faktov. Lexikon uvádza aj rodinné pomery,
osobné hobby a ad rc!>y, pok i aľ si to praje
uvádzaný. Z takéhoto prístupu však vy plýva
s ku toč nosť, že v Iex ikone chýbajú mená významných osobností hu dobného sveta, ktoré
si uvedenie neželají1.
Veľmi cenná je časť, kror:í uv:ídza hudobné
organizácie na celom ~vete aj s presnými adn:sami a za hrľíu jc orchest re, opery, hudobné organizácie, najvýznamnejšie súťaže , hudobné k nižnice a konzervató riá ( najvyššie
hudobné školstvo) , a to od Afganistanu až po
Zimbabwe.
(Jčast' slovenskí1ch hesiel je početná, ale nic
kompletná, vyplýva zrej me zo spôsobu získavania inform:ícií, alebo z opomi nutia oslovených osôb. Aj pri spom ananých výhradácb považuj em Who's Who in Music za nepostrádaH: ľn ía pr í ru č ku pre orientovani e sa v hudobnom svete, pravda, z:1dosť z načn u ce nu.
Lexikon der Interpreten klassischcr
Musik im 20. j ahrhundcrt . ktoré pr ipravil
Alain Parb , vy~ iel najprv ,. dvoch francuzsk ych vydaniach, teraz po doplnení a preklade po prvýkrát aj po nemecky v ()']V
( lliiren reiter, Kassel). Na rozdiel od predošlého lexikonu, tento za h ľl'í u jc len inter prewv a
hudobné ensembly ( aj s opern ými divadla-

mi) , spolu vyše 2300 osobností a 600 st't borov. Už z názvu vyplýva, že sa neobmedzuj<::
len na žijttce osoby, ale prináša prehľad celého nášho s toroči a , čo má nepochybne veľ k í1
ce nu v sprístu pnení životopisných dát starších umelcov a pri každom historicko m pohľade má veľkú informatívnu hodnotu.
Ďal šou výhodou je, že obsah hesiel sa objekt ivi zuje (či subjektivizuje?) spracovaním vydavateľa a v biogr afiách sa neraz objavujú aj mcnej lichotivé fakty. Uvádzajú sa d osť j ednotne
historické vzťa h y , školenie a u č it e li a , dôleži té
umelecké vrcholy č i zlomy, dáta neraz aj matrič n e z i sťova n é. 1apadný j e viičš í rozsah francúzskych hesiel, st rohcjšia ko n cíz n osť hesiel
doplnených pre nemecké V)•danic (It
Kimmig).
Výber osobností robil autor sám, a to na z:íklade kritérií reno movanosti umelca a kohere ncie jeho č inn ost i . Priznáva, že to nemôže
by ť merítko kvali ty, ani úpl nosti, kto rú chce
d osia hnu ť v nasledujúcich edíciách.
Uzávierka redakcie bola v lete 1992, takže
neprekvapuje, že nachádzame oz na če ni a
..česk os love n s k ý umelec". Prekvapuje však
(č i , skôr neprekvapuje), žc po pri bohatom zastí apení česk ýc h umelcov j e uvedených iba 7
slovenských, z toho 5 spevá kov ... Mnoho
mcdzi n:írodne významných slovenských interpretov chýba, aj súbo ry, napr. chýba
Opcra S D, šr Košice, at(ľ. Podozr ivé je aj to,
že koncovky uvcde ných slovenských súborov sú čcs k é. Preto ťa ž k o u ve r iť údaju, že jednym z in form antov, kto rí'm au tor d'ak ujc, je
Dr. V. Po l a k o v i čová ...
Hodnotu tohto lex ikonu vidím teda hlavne
smerom k nám, v dobrom, obsiahlom a pr csnom zmapova ní mcdzin:írodne vrznamn)•ch
interpretov cclt:ho s10roč i a . Smerom vo n
ost:íva - a to sa týka oboch recenzova nych lcxi ko nov - veľk ý dlh práce našich hudobných
organizacií, hlavne nášho l ludohno-informač n éh o ce ntra pri SI IF, ešte stale nesplnení'· Každa tak:íto nevyužitá, podcenená, č i zanedban:~ príldito~ť je vl:Nn)'m gólom Práv~
v ohdohí, ked' n:ís svel po prvýkr:ít v níma - č i
mal hy v n ím ať - ako št:ít so samobytnou kult úro u, sa treba na ob l asť do ko nalej informati ky
sah t red i ť predovšetkým.
FERDI NAND KLI NOA

OTVORILI
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ
SLÁVNOSTI
V podvečer l . o któbra v Medzinár odný de ň hudby, úvodný m podujat ím bol otvorený 30. roč ní k festivalu Bratisl avské h ud obné slávnosti. Za ú časti popredných preds taviteľov našej politickej scény i hostí zo zahran ičia , vystúpil i v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho p aláca traj a špi čkov í slove nsk í umelci, klaviristka H ele na Gáfforová,
flautista Miloš jurkovič a violista Milan Telecký s prognimom zostaveným zo skladieb
J. N . Hummela, B. Bartók a a P. Himdemitha. V o tváracom prejave sa prihovoril minister kultúry SR Ľu bo m í r Ro m an, predsed a festivalového vý bo ru Lad isl av Du rias a primátor m esta Br atislavy Peter Kresánek . Sú časťo u o tvár acieho aktu bolo i od ovzd ávanie cien Hudobného fondu za rok 1993, k tor é p rijali ocenení z rúk predsedu rady
H udobného fondu I van a Pa ríka a ri aditeľa Hudo bného fo ndu Miloša K oci ána.
Cena j ána Levoslava Bellu

Iris Szeghyove j
za K oncert p re vi o lončelo a o r chester
Cena Fr ica K afendu
Zde ňkovi

Bílkovi

za vynikajúce interpretač né výko ny
Cena j ozefa Kresánka

IgoroviPodrackérnu
za vy nikajúce výkony vo sfére muziko lógi e, esej istiky, teórie hudby
Cena Pavla Tonkoviča

Františkovi Matúšovi
za dlhoročnú publicistickú, pedagogickú a vyd ava teľskú činnos ť
Cena Ladislava M arto níka

Andrejovi šebanovi
za jazzovú tvo rbu

Adriene Bartošovej
za jazzov ú tvo rbu
Cena za celoživotné dielo v o blasti jazzu

Bohurnllovi Trnečkovi
Cena Karol a Pádivého

Viliamovi Tarjá nyimu
za dlhoročnú dirigentskú č innos ť

Dychovému orchestru Požiarneho zboru Košice
p r i príležitosti 120. výroč ia vzniku

Georges Bizet: CARMEN
Opera v štyroch dejstvách.
Účinkujú:

Giorgio Lamberti (Don José), Alan Titus (Es-

camllio), Danilo Rigosa (Zuniga), Graciela Alperyn (Carmen), Doina Palade (Micaela), Ann Liebeck (Frasquita),
Dalia Schaechter (Mercedes). Slovenský filharmonický
zbor, Bratislavský detský zbor a Symfonický orchester
slovenského rozhlasu diriguje Alexander Rahbari.
NAXOS DDD 8.660005-7
ahrávky llizctovej opery
Carmen nie sít na gramo fóna- !ftif
vom trhu zriedkavosťou, skôr -=Jtm.=:::::- - - -- - -- - - - -- - - - - - - patria k tým naj frekventova- IIIZt:T
ncjším ti tulom. Pod ieľa sa na
tom nielen samot ná populari- Alperyn • Lamberti
ta Bizctovej hudby, čast á frek- Titus • Palade
vencia diela na opernírch ja- Slovu Philharmonie Chorus
viskách, ale - azda naj mä - C•.echo-Siovu Radio Symphony Orchestra
vďač nosť hudby prc spevácke Ale xander Ra hbari
kre:ície. Preto aj diskografi a
toht o titulu je pomerne bohatá, a po núka n:ím d ostatoč n tl
paletu na konfro ntáciu . Pravda, ak odhliadneme od éry
gramofó nových
zázna mov
spred t ridsiatich rokov, v poslednom dcsa(ro č a sa ve ľa
zmenilo. Dnes ~ Íl fn.:kven tované najmii nahr:ívky ex kluzívneho cha rakteru, ktorých
hodnolll urč uj ú predovšetkým zv u č n é č i rov nako exkluzívne men:í na ct.ikcte. Ak by
sme sa však pri každej novej
ťou , technickou istotou a hlavne veľkou dávnahr:ívkc pustili cestou striktnej ko nfron t:íkou kultúry Lún u modeluje svoj part prís nc v
cie s .hviezdnymi" ti tulmi, reprezentované
menami Karajana, 13ernstein a, Rci ncra č i de
dirigentov)•ch intcnci:ích, pri čom nestr:íca
zo z re t eľa všetky bohaté d imenzie Bizetovej
Bur~os a alebo Agnesou Ualtsa, Grace Bu mhry č i Marylin llo rn , zrej me (ľa l e ko hy sme sa
hudby. Ru munka Doina Palade, v roku
nedostali. Vtľa ka Bizetovej hudbe však maj ú
1984 sa stala jednou z laure:írok Pavarottiho
kon kurzu vo Filadel fii , kreuje svoju Micael u
právo na život aj inc koncepcie, novt: gcncrac ic imcrpretov. Preto aj recenzovaná nahr:í vu š ľac htil í' m . lyrickým a veľmi príjemným
helca ntovym soprá nom. Mužské hlasy vhodka opery Carmen, ako n:ím ju prezentuje firne kontrapu nktu jú jemnejšic fa rebné odticma Iii ll lnternarional v ed ícii
AXOSOpera classi c~ . určc n á pre najširšie poslune 7.enskýeh hl asov. AJan Titus, ab~o l ve nt
c h áčsk e vrstvy k lasickej hudby, nic je azda
ju illiard School of Music, po debute 1972 v
.,trhovo" zrov n a teľn á trebárs s llcrnstcinoúlohe Silvia v Komedi antoch na scéne ew
vou č i Karaja novou nahrávkou, avšak z h ľa
Yor k Cit y O pera, sa ta ktiež udomácnil v
d iska umeleckého vnáša do s íačas n é ho sveta
Európe, najmä v 1 emecku, kde v Mníchove
bussincsu zvukových konzerv ist ý čcrstv)' zá"zasv ietil" v Kubelíkovom naštudovaní Don
van.
Giova nniho a v Sawallischovcj Figarovej
svadhe..J cho Escamil io nic je t radi č n e tvrdý a
Irá nsky di rigent Alexander Rahba ri, zn:írobustný torcádor, ale skôr zvodný elega ntmy :tj našej vcrejno!>ti, rozhodne stál pred
ný sve ták. Tak aspoií vnímam jeho muzikálnosť vo vokálnom prejave.
zloži tou (tlohou, ako k tak notor icky zn:tmeZ pomern e noblesného sólistického kva rmu - ale aj obohranému - dielu pr i st ú piť.
tcta sa t rochu vymyká Don .José Gi o r gi a
Rahbari predovšetkým nemal k dispozícii
žiadnu svetovtJ spevácku superhviczdu, ani
Lambertiho, ktor ý je spomed zi nich najslávny svetový o rchester. Mal však k dispozístarší. Debutoval 1963 a 1970 získal mcdzin:írodný úspech pr:ive ako Don José vo vecii predovšetkým mladých, no svetom už
rónskcj Aréne. .J e vy h ľa d áva n ým , skúseným
ostr i e ľa n ýc h inter pretov, ochotných podr iaopern ým interpretom, avšak v tejto nahrávd iť sa jcdnoti acemu dirigentovmu n áh ľad u a
ke realizovanej v roku 1990, už cíti ť istú opotechnicky schop ný, zvukovo elastický a výratrebova n osť hlasového materiálu.
o i nazovo plastický Symfonickí' orchester slove npriek w mu je jeho Don j osé dôstojným hrdiského rozhl asu. A navyše - v čo m je tento titul
nom.
aj ko nkurenc ie schopný so spomínanými titulmi - aj vysoko kvali tný Slovenský filhar mol~ahba r i h o porh tie Uizetovej opery je ponický zbor a Bratislavský chl a pče n s k)• zhor.
zo ruhod né najmii v spomínanom sklbenom
Pravda, v nie posled nom rade aj dobré št(adio
tva re a v transparentnejšom po h ľad e na sklai kvali tní' nahrávací team . A to nic je málo.
dateľovu parti túru . Pravclcpodobne tým, že
Rahbar i si bol zrejme dobre vedomý všetsa vydavatelia priklonili k or iginálnej verzii
kých okolností a súvislostí, kto ré pri realizádiel a, t. j. s hovo renými dialógmi, ktoré sú
cii rohto tintlu mohli vy tvá rať aj u rči té in terve ľmi s t ru č n é, dostala hudba náležirý rytmicprc ta č n é č i k o ncepč né úskali a. Hahba ri sa
ký spád, d y n am i č n os ť, bohatú paletu konneopiera o žiadne priame vzory (samozrejm Jstných n:ílad. Symfonický orchester slome, nechal sa však jestvujúcou d i s kogra ťi ou
venského rozhlasu u p l a t ň u je aj svoje rezervy
dobre po u čiť) . Zvolil si str ied mu - nic zlatú
a ponúka nám bo hatstvo orchestrál nych fastrednú - cestu, v ktorej vychádzal strikt ne z
rieb. Zborové pasáže, najm:i vcľaka Slovenpartitúry a koncipoval Carmen skôr koncen skému filharmonickému zboru, maj ú pregne, než ako fiktívnu nápoclobu exaltovaného
na ntnía zvukov\a dy n ami č no s ť a najmii techdramatického diela. Predovšetkým chcem
nickú vysp el os ť, v čo m je táto nahrávka zrov· oce ni ť dirigentovo í1spešné úsilie o oč i s te n i e
n ate ľn á s mnohými inými.
Bizctovej partitítry od nánosov exaltovaného ver izmu a prccx ponovaných d ramatizuZávero m možno ko n š ta t ovať, že nahrávka
júcich prvkov. Vcľa ka tej to koncepcii, podatejto známej a populárnej hudby, je prezenri lo sa zladi ť aj pomerne rôznorodý hlasový
tovaná ve ľmi sympatick)' a v celku na vysokej
materiál sólistov a vytvo ri ť homogé nny tvar
umeleckej í1 rovni. Pozi tívne hodnotím najbrilan tnej, živcj a píatavcj vokálno-o rchestrál·
mii splnený dirigentov zámer - vym o delovať
nej kompozície. Poch op ite ľn e, u tohto titulu
s k l ada teľovu partitítru ako jednoliaty celok s
bude vždy centrom pozornosti ti tu lná postaprecízne diferencovanými a kontrapunktova - Car men. Argentínska mezzosopranistka
vanými ryt micko-agogickými č i náladovými
Gr aciel a Alperyn po úspešnom debute v
plochami, ncstr:ícajíac zo z reteľa pri már nosť
rodnom 13uenos Aires na doskách Teatra
vokálneho prejavu. Ak niekto hy chcel hľa
Coló n, sa usídlila najmii v Nemecku, kde jej
da ť v tej to nahrávke tradi č n é spevácke efektamo jšie operné dom y poskytl i možnost i poty, parlandá, Len úta, veristické vzlyky a pod.,
mer ne širokého štýlového uplatnenia: od
bude touto koncepcio u zrcjme sklamaný. No
Bachovej tvorby, cez Mozarta ( Dorabclla v
z h ľa d i sk a modernej súčasnej hudobnej inCosi fan tutle, Sextus v Titovi) až k ll.
terpretácie je LO nahrávka, ktorá si zaslúži naStra ussovi (Octavian v Gavalierovi s ružou)
šu pozornosť.
MARIÁNJ URiK
na jednej strane a na druhej, LO boli romantické úloh y v Masscnet hovej oper<:: Werther,
Pozn _ S hudo bný mi ukážk am i tejto
Saint-Saänsova Dalila č i Bizetova Carm en. jej
o p ery sa m ôžete zozn á miť 17. o któ bra o
Carmen je zrelá in tcrpre t a č n :í kreácia.
20.30 h a 18- o któbra o 14.30 hna r ozhlaAlpc rynová dispon uje veľkou muziká lnossovej stanici Sloven sk o 2.
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Trojica tenoristov stále .v popredí

Internationale '\rtusikfeshvochen 17. 8.- IOJ). J994
l.Jnzern

Trojka svetových tenoristov l.uciano Pavarotti, josé Carréras a Placido
Domingo sú stále v popredí záujmu
svetovej tlače. Svetovú hudobnú verejnosť nedávno zaujala správa, že P. Domingo definitívne potvrdil svoj súhlas, že prevezme umelecké vedenie
Washingtonskej opery. Domingo novinárom vyhlásil, že toto r o zhodnutie
bolo motivova né tým, že počas jeho
vystúpenia v r o ku 1986 vo svetovej
premié re diela Gia n Carla Me nottiho
Goya, kde stvá rnil titulnú pos tavu,
washingstonská opera zanechala v
ňom veľmi dobrý doje m a že nachádza
tu možnost' realizovať svoje ďa lšie
umelecké plány. Domingovo rozhodnutie s radosťou prijal aj americký
prezident Bill Clinton, ktorý Do mingovi v liste o . i. napísal, "že táto udalosť
bude inš piráciou pre mladých Američanov, ktorí túžia po kariére v umení".
"The Great Carreras" sa nazýva najnovší titul CD, ktorý obsahuje výbe r z

najzaujímavejších nahrávok s lávneh o
šp a nielskeho tenoristu. Vydala ho firma Philips Classics, ktorá plánuje t iež
výbe r tragických operných árií s titulom "Ope ra to die for".
Pod názvo m 3 x 3 Tcnors úči nkuj e
tro jica s lávnych te noristov na cédečku
t1rmy Classics Philips , n a ktoro m sú zachytené hlasy l.ucia na Pavaro ttUto,josé
Carrérasa, Placida Oominga, ale aj <falš ích svetových speváckych talentov.
Nemecká firma DECCA v tomto tvrdom konkurenč nom boji pripravlla
nový album zostavený zo sta rších
s nímkov Dominga, Carré r asa a Pavarottiho, ktoré h o sa done dávn a predalo už viac ako d esa ť milió nov kusov.
K tomuto titulu te r az vychádza verzia
Gold Edition, v luxu s nom balení, s textom a uniká tnymi fotografiami a je vylisovaná na zlatom disku. Nápady n a
kome rč né využitie s lávn ych hlasov
zrejme ešte stále nie sú pri ko nci.

MODERN BAYREUTH

WIEN'94
Festival v Luze rne je bt<: jedtn z najhoPoda va ~i tam ruk) ~ve t<" a ~p i čka
umdcov, iní ani nemaju š:mcu prnbtavil sa
publiku, ktor( je nt mt nej honosné a mtdzinarodne. Dan sa to, lebo fe~tiva l utj me nem:í finan č ne proble m)': jednak v~tu pn( od 10 do
.160 ~vajč iars k yc h fra nkov (x2S cSk!) bohato
pokryje n:íklady a vit s plni ť každé honorárové
želanie, jed nak m<.:dzi sponzormi mo7no n:íj~ľ
desiatky n a jprominentnt j ~ t ch ~vajčia r~k ych firiem a h:lnk. Riadit<.:l' fc~tivalu , Mallhias
Bammer\, dirig<.:lll , s ktorým ned:tvno hral
n á~ SOSR vo Viedni , m:í teda najviič.'.i u staro~(
iba ~ tým, aby zo~u l adil tcrmtnove kalendáre
konccrtnych hviezd na n<.: ~ko re le10, ktor<: je v
čarov n om prostrnlt l uz<.:rn~k(ho jazera dte
pnd:n kom ku '~et kým hudohn) 111 kraoam.
Celkom mimoriadne, ak( ~o m nikde nezažil, je
propaga č né vrhavcnie ftM ivalu: nidtn napaditosiou a opul<.:ntnou n ak l adovo~ ťou , al<.: všadepntomnou ,, lll <.:~ t c a na okolí: od Mani čn ej
haly, po po~ltdnu r<.:klamnu plochu ~a zd:í. že
v Luz<.: rne v tom čase n ič ni c je d ôlez itej~ i e ncz
festival. l.uzt rnsk)• Večcrntk pri náša o~obitnt't
fe.ti vaiOVll prílohu, z ohchodnych \')'k ladov sa
u ~ mi evaju tva re u či n kujuci ch , gramofonove
spolo č nost i sa pretekajú v ponúkan 1 ~vo ji c h
protagonistov - ~'<:stival im poskytu je iste nemalý zdroj ziskm•- d'alší zdroj pretbta\'Ujc festival pre ~am otn( mesto, pre hotelierov a obchodníkov. A tak všttko pekne hra na spo l oč
n(t nôtu, všetci su spokojnt - am)' môžeme len
záv idieť a dúfať, že raz sa aj u ná• budú t oči ť
peniaze aj cez u mt nic - na o~oh všetkým kontrahe ntom ( po~l uch :íčom , umelcom, usporiadatel'om, mestu, št:ítu). Umclcckft konkurencia je však tvrd:í: koncert, ktorý nc ~ fuhu jc pln(t sieň sa jednoducho ncu~po ri ada , aj keb)' ~a
mal urazil miestn)' č i svetový jubilant. Priwm
sa ka ž doroč n e celkom samozrejme objavuj(t aj
mladé a najmlad; it tváre, pravda š pičky, o ktorých re nomé sa pohotovo postarali •vetovC.:
gramofónové firm y: Vadim Repin, Julian
Rachlin, Christian Tctzlaff atď . , v~<.:t c i sotva
dvad s at'roční. Okrem Luze rn~ké ho fbtivalového orchc;rra holi v tomto roku za;rupene
svetozn;íme tcles:í z Clevelandu, Pitt ~hu ghu ,
Amsterdamu, Berl ína, Viedne, Dr:ížcfan, z di rigentov Maazel, Ahhado, Chailly, RoždeMvcnskij, Mt nuhin, D avi~ . Barenhoim, Muti, Gardiner, Ch. Dohnán)•i, zo sôlb tov ešt<.: Anne Sophie Mutter, Mauri zio Poll ini , ll. Schiff,
Francesch, Gavrilov atd'. echýbali komorne.:,
zborO\'C, organový a iné koncerty v zaujímavých priestoroch, ako je vcl'ký ,.Open-air Spectacel", scé nické a balet nC.: show v Tribsehe nn o~ntj~tt h .

• V tomto ro.k u si hudobný svet pripomenul 100. výročie narodenia veľ
ké ho dirige nta Carla Dô hma. Pri tejto
príležitosti vyd ala firm a Deutsche
Grammophon reedíciu o pier Richarda
Stra ussa (S<d o me, Daphné, žen a bez
tieňa , EJektra, Ariadna na Naxe, Mlčan
livá žena, Gavalier s ružou, Arabella a
Capriccio) v nenapodobiteľn om a takmer autentickom n aštudovaní Carla
Boh ma.
• Zná my klavirista Alfre d Brendel
dokon čil nedávno komple tnú nahrávku Ueethovenových klavírnych soná t.
Podľa z ahrani čnej tlače je Brendel po
Guldovi ďalš í klavirista, ktorý sa k
bonnskému klasikovi priblíž U majstrovským spôsobom.
• Telesné pozostatky význa mnej čes
kej speváčky j a rmily Novotnej, ktorá

skom parku, okolo vily, v ktor<.:j b}•val Ri chard
Wagner a dn e~ ~!(Ili Wagncrovo múzeum, na
témy z Muso rgského Obrázkov z výstavy.
Ani ~(t čas n á hudba neprišla nakr:ítko,
okre m incho prczcntaciou ~kladatera . in r<.:!>idcncc· Kla usa ll ubera, od ktorC.:ho odznelo
viacero skladieb a ktorý viedol kompoz i č ný
wo rkshop. Zaujímavým ťa ži s k o m bola téma
..intcrprctacia a upravy", prcll na j(tca ~a cez tri
produkcie a týkajuca sa slavncho Schube rtovho cyklu "?.imn ~l cesta". V iednom Soirée čí
tal Gcrd Wcstphal prózu a hasne a ll omero
France~ch hral l.iszto\'e upravy Schuhertm·ych picsn1. a d'a l ~o m koncerte Peter
Sch rcicr ~ pi cva l Schubertov cyklus a napokon
odznt:la premiéra opery .. Wintc rrcisc· od rakuskcho skladatda lngomara Grú naucra. Toto dielo ma motivickC.: vzťah y so Schuhertovým cyklom a nadviizuje na jeho rozpoloženie:
hol v č a ~e komponovania vraj v krízovom du;evnom Mavc. Dtjovc je op<.:ra samo~rcjm c
ina, ncz text Schubertových pic~ní, ale vdmi
aktualna: ide o utetTncck(t té mu . V strede deja
stojí spisovatcl' Walter B<.:njamin na španielskej hranici, na t'ncku pred nacistami, opusten)í a bczn:ídejny, pred samovraždou, prežíva
sled fan tazmagorických udalostí, rc:íln)'Ch a
fikt ívnych hrozieb, spomienok, z:ížitkov z prenasledovania a odmietania. V komornom oh!>:tden• hudobmkov a speva kov vynikol skvdý
americky te nor ci l Wilson, ktorý sa nebál, že
súčasn ou hudbou si poškodí hlasivky a zožal
n eohyčajn}· úspech.
Osobitným podujatím celkom inC.: ho druhu
bo l tzv. Strassenmusikfestival: na viacerých
miest ach v Luzernskej pešej zóne vyslll povali
jednotlivci a sku piny (spolu 57) z oblasti folku, jazzu, pop-music, rockovej, c igánskej, fu dovej hudby, podfa presnC.: ho časovC.: h o harmonogramu. Na hlasovacích lbw čkoc h mohli
bodoval prítomn1 posl uch:íč i a rozhodnut' tak
o (t častn t k och z:ívc rcč n éh o happen ingu, ktorý sa u sk ut oč nil pri bezplatnom pohosten í v
sta n ič n e j hal<.:.
O wm, že fe•tivalom žije celé mesto sved čí
tiež ítspcch mestskcho referenda, ktoré rozhod lo postav i ť nový festivalov)' Dom umeni a
na brehu jazera z prostriedkov mesta, fest ivalu
a sponzorov. Hotový bude roku 1998, vie sa už
aj termtn a program otváracieho koncertu. a
festiva le s(t č a s n e predstavil i aj program Vcl'ko no č n C.: h o festiva lu 199S a na~led ujlici ročn ík
199S, lbtky budlr čoskoro v predpredaji.
Treba ~ i želai ni ečo viac?
f ERDI NAND KUNDA

zomrela 9. februára L r . v New YOrku, boli 8. jť•l a uložené do rodinnej hrobky
Oaubku v Utni u Be roun a.
e Medzinárodné dirigentské kurzy,
ktoré sa u skutoč nili v júli v spolupráci s
Filharmóniou B. Martlm\ v Zlíne, navštívilo 70 ú častníkov: dve tretiny boU Američania, potom Kanaďania, Angličania,
Holanďania, Švajčiari atď. Cena kurzu,
ktorý poria da kanadská agentúra Symphonic Workshop, sa pohybovala okolo
1600 USD. Ako uvádza časopis Hudební
rozhledy, domáci ume lci, ktorí ešte vlani
na kurze predná~ali, tentoraz zorganizo-

V dr'loch 23. októbra - 28. novembra t. r.
sa vo Viedni už po siedmykrát významný medzinárodný festival súčasn ej hudby WI E MODERN '94. Festival sa uskutoč n í v
reprezentatívnych vicdensk}•ch koncertných
sálach ako sú Wie ner Konze rthaus, Wie ner
Musikverei n, Odeon a pod., kde sa uskutoč ní
okolo 40 koncertov. Dramaturgický akcent
spočíva na dielach Mortona Feldmana,
Georga Crumba a ďalších ame rických autorov, ďalej na dielach nemeckého skladateľa
1\e\mula l.achenmanna, Rakúšana Karla
Schiskcho a Giintera Kahoweza a v Rakúsku
žijúceho A me riča na Georga Lopeza.
Popri I>Opredných rakúskych súboroch, venujúcich sa súčasn ej hudbe, na fest ivale budú
úč inkoval' Viedenskí symfonikovia pod taktovkou Davida Shallona, Symfonický orchester ORF a súbor KJangforum Wien. ,Ďalej budú
úči nkoval' host'ujúce telesá, ako napr. Symfonický orchester SWF, Ensemble Mode rn
pod vedením Petra Eôtvôsa, Kronos Quartet!,
Arditti Quartett, Ensemble lnterCorporain so
sólistami J>hyllis llryn-J ulson, Robyn Scholkowským, Frederikom Rzewskim a Ursulou
Oppens. Claudio Abbado, ktorý je umeleckým
šéfom fes tivalu, bude 6. novembra dirigovai
MahJerov mládežnícky symfonický orchester
a Zbor A. Schônberga. a koncerte odznejú
diela Mortona Feldmana (Coptie J.ight), svelová premiéra skladby G. Kurtága Orchcstcrskizzen, Weberna (Oas Augenlicht) a Varcsouskutoční

vaArcana.

Festival prinesie početné svetové premiéry, z ktorých okrem už spomínanej Kurtágovej skladby vo Viedni po prvýkrát zaznejú: George Crumb - Quest, Gii nter Kahowez - Dua le, Helmut Lachenman n -Ausklang a
i. Pre mié rou bude tiež nedávno ocene ná detská ope ra "Oas Narrenparadies", v Haife narodeného a v USA žijúceho sklad at eľa Efe rllcn-Amotsa (skladba dostala v súfaži Casinos
Austria l. cenu). S napätím je oča k ávané t>rvé
uvedenie posledného orchestrálneho diela
Oli viera Messiaena s Yvonne Loriod pri klavíri a Neiuzom HoUigeromza dirige ntským pultom. Zaujímavý je tiež scénický projekt vo
Viedenskej vysokej hudobnej škole, kde Zoltán Peško uvedie komornú operu Argentínskeho autora jorge Pepina "l a caccia al !eso-

vroku~995

Sol l'tt doznel lolitoroót.J' u•agnerot•sk.J' ji!s/1fltl/tl Bayreuthe (podrolmej.5ie o IÍ 0/1/. lmde!lte
písa( 11 b udtÍCOIII čísle), progrctllto(f(Í koncepcla pre ruk 1995 je už pod s/reci/ou. Wagnerot'
l'llllk Wolfgang Wagner, klmJí sa /oli/o roku
doží11a 75. narodetlfll, pre budtícl rok cl/ce pokraČII/J(I( so st•r>}olt inscel/{íciou Tmllllulausera z roku 1985 (dirigent Donald C. Runnfcfes).
Okrem lo/io I W repertoári zosltÍI'tl}tí 1i·islmt a
Iso/da ( Bareuboim-Miiller) a 11arsifal (SinofHJ·
li- Wagner). 'f(Jit loročná noud insceii(Ícia Riug n bude na repertodri rf'alšícll pút' rokot'. 11re
rok 1996 plánuje IVol.f..~a ng Wag ner pre
llayreut/1 st1oj e tr!!lle stret111tlie s operou
Majslri sfJef!rici no riiiJIJerskí. IJirfJ!.eltlom bude
Daniel Barenl.Joim. Ottrorenou otdzkou zos/tí/la fi} et•enltuílny IUÍt•rat Placida Dominga do
Wag nerovej Mekky. Placido Domingo totiž 11
roku 1994, k11ôli f utl>alouý m ll ul}s/ rr)/1.~/Ním
Sl'ela llťSIÍIIfasif SOSI'IVOII fJrÍIOIIIIIOSf'OII pnt'a s
L'ŠOikýciJ sktíšqk. lV,Ql.f..~wLg IV,aJmf'.r f.: /111'11'19
clllílostiuéiiJII proiJiétlllt p oz11amenal: " Nemúžem kt1ô/i jer!ltému 11/elllt zredukouať čas príJII'ft l', pretože duciJIH~ ) II'e utskéll o ansá mblul~)'
/ ~) •Šiel llf/111/ii'IIČ".

V /JIIc/tícom roku sa ui nebude !tra ť insceii(Ícla Dietera Domsa /ll/Íd iaci 1/oland'an, pre/rr
i e, ako poz11ame1wl riarlilel' fes/itlalu, o IIÍ/o
i llscellácittlleprejal'ila zd ujem ž iad11a telel'iz 1/a spoločn ost:
Čoraz ltwd.,' ie opatre11ia sa prlpraoujtí fi} pre
IZI' . člemycll ol.Jcltodníkou z o t •stupellkmni.
jede11 člen bayreutskej \VagtterOtlej spoločiiOS
Ii, kto1ý predal dve vstupenky 11a Ring za 2000
mariek, bol z lohlo spol k tt vyltíc'e11ý .

Opäť za "misu šošovice?"

Program festivalu dotvárajú početné semináre, filmové predstavenia, výstavy, skladatcl'ské workshopy (najmä workshop Institúm
pre elektronickú hudbu), sympózium na
Vysokej hudobnej škole na tému "Neue
KJängc und Neue Welten in der Musik des 20.
j ahrhunderts". Festivalový projekt doplt'lajú
aj tri jazzové produkcie vo Viedenskej hudobnej galérii za účasti popredných ame rických a
európskych avantgardných jazzistov.

V roku 1990 sme uverejnili materiál dotýkaj(tci sa neadekvátneho honorova nia na; ich s(tborov v zahrani čí. čes k ( Hud<.: hn í rozh lcdy vo
svojom toh to roč n om 9. čísk uviedli in formáciu, k!Or(t citujem<.:: "Podmie nky h osiujúcich umelcov z východnej Euró py ostro
kritizoval fr ancúzsky syndikát SNAM-CGT.
Kritika sa týkala Medzinárodného festivalu v Strassbourgu ( L 6.- 2. 7.), kde o. i. vystúpili Sôfijská o pera, Sinfo nia Varsovia,
Slovenský filharm on ický zbor z Bratislavy a Orcheste r Feren ca Liszta z Budapešti.
Syndiká t ko nštatoval, že títo umelci hra li
za ~ úbo h ý h onorár a v ža lostných pracovných podmienkach "'
Kecl'že 1010 stanovisko bolo zverejnené v zah ran i čí, v záujme objektívnej informovanosti,
obraciame sa na vedenie Slove nskej fi lharmóni e a umeleckej agcnt (try Slovkoncen o jas nejšic stanovisko.

vali vlastné ,.dirigentské tábory".
• V nastávajúcej sezóne 1994-95 Izraelská filharmónia uvedie vo svojej
krajine po prvýkrát hudbu Richarda
Straussa. Bude to symfonická báseň Život hrdinu. Doposiaľ bolo vylúčené, a by
sa hudba tohto skladateľa , ktorý stál blízko nacis tickým vládnuCim kruhom, objavila na akomkoľvek izraelskom koncertnom repertoári.
e Theo Adam, ktorý 18. septembra
oslávil v Semperovej opere v Drážďanoch svoje 4S-ročné divade lné jubileum, nad'alej c hce umelecky aktívne pôso-

biť. V budúcej sezóne plánuje pod n ázvom ,.Wotans Abschied" gala-koncert
v Budapešti, potom stvá rni Scarpiu v
Toske v Be rlíne, Starostu v Henzeho
opere Mladý Lord v Mníchove, v Ríme
uvedie Schônbe rgove Gurre-Liedern a
v Toulous bude úč inkovať v Briuenovom Vojnovom r equiem. Počas budúcoročných salzburských slávností bude po prvýkrá t spievať v n e rgovej opere Lulu.
• Klub slove ns kej kultúry v Prahe
usporiadal v le tných mesiacoch v kos tole sv. Voršily koncert or gani!ttu
Ferdinanda Kindu a sop ranistky Evy
Blahovej. Na programe odzneli diela j.
S. Bach a, G. F. Händla, W. A. Mozarta, P.
Roš kovské ho, C. Francka, F. Schuberta
a i.
Pod l'a ~a hr. tlače -mj-

ro".

·
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AZZOVÁSPOLOČNOSŤ
· lludohn) fond pri)mll uje CD Slm·ak )au
Maitl>tretm. J dw rcalizadu ma na >taro,ti Yvctta
l.:íiJ,ka·Kajanova. a navrh Rady SJS ,a na albume
prcd,t:lvia K. O ndrcitka Trio (J . Brhuda. J. Dom l:},
Trio D. llu i;čavu (1. llri,uda, .J . Dúmc). Duo.J. llajnal
a Ľ. l'richradntk (v jnlncj 'kladhc hudc 'pi<:v:u' tiel
Ria Kc ndro"ka). CD ~ lovak J:ttt. t\1ain>trcam 'a hu·
tk nahravat' v oktohri '9'1 a tio konct tohto roku by
malo h) t' vydanc.. ~lm•cn,ka jaaova >poloi:no,t' na·
1 rh la rot."rit' tento projdt o d"a);:.il· th c: CD · Ma rM
jazz, traditional. hluc' a fu> ion jazz. llvidímc, ak:í hu·
de huducno,t'...
· a navrh llad) S.JS uddil 1 tomto roku Ili· Cenu
ta cdoiivotm· di<:lo Bohumilovi Trnc čkovi , Cenu
l.adbl.11 a Martontka Andrejovi Šebanovi (ta kom po·
m :iu) a Adrit'nc llarto'm ej (~a intcrpret:ídu).
· )au Work,hop Brat blava hol toh to roku pod·
Matne mt·nc:j 1) utit) :1 mal , Jah;;iu odo1.1 11 ako vlani.
l'ri hla,ílo 'a ntt' nl·j ,; llldentm a potc,cnic nl'\')'Vola·
lo ani tru;:.l·nil' pot.vania lektora na klavtr · JatH>'a
(;ondn (,\latl'ar,ko). l.uhm. Z:ulo. organit:ttor podn·
jatia informcl\'al, ze prcdny t.n11.cneho 1.aujmu neMI·
vi,ia kn' finantnymi prohlem:nni, ak aj' pomcrm:
,)ahou propagaciou.
· l'ctl'/abk) Dom kulttll') planujt· mova "'poria·
dat' jal/O\')' Vl'l'l:ľ pod naz1 Olli J>c.:t.J:II/. V \lll'h)C"I i '
l) 11110 poduja11111 poti:1dal ~.l~ o podporu.
· ZaMupca firmy Maya p. ~u,ka nadvia1.al kontakt
'o SJ~ a planujt· prcda1 at' na j.tttm) ch ft:,t i\ .ti uch u
na' vitkobt<:t)' 'ja11mou tematikou.
·.Juraj Bano;; :-o ,vojnu 'kupinou.Jan l·a<:l' reprl'·
tcntm.tl SJ~ 11.1 kotKľrt<: pri pnletito,ti \\'ork,hopu
v Tatahanri. Pod l' a 'Im .Juraja llarto'a publikum ho·
lo mika :umo,fcra ti<:t dohra. lhtdohnK'i 1šak m:holi 'pokojn l ' technick) m 1) ha1 <:111111. ktord10 tH:·
do,tatk)' holi pod l'a jdto l')'jadrcnia l'itdnc. !'ia t.ave·
n:č nom koncl'ľte. u'k u totncnom 50. i . l l)') 1
okrem i:c,ko,)m ct1\kcj ho,t'ujuccj 'ku pin) Ja//
Face (J. llarto' · truhka, ~. Markovi<.: · 'a~ofon, S.
t\ 1adl:l · klal'l:Mli'C n:"II'Ojl', .J Griglak · kontr.tha,, C.
Zelena k · bicie na,trujc), ')'tupili aj kktori. kton 1 )·
u čova li na Worbh opc a Trio lmt·c Kc:-t.cghyho.

lJAZZMANI V ZAHRANIČÍ l
· 2 1.·2H. augu:-ta 'a 1 mc:,tc Saabeldcn (ltaku;ko)
U>kutol'ni1 ""''i val modcrncho jazzu. na ktorom >a

zu čaM nila

aj >ku pi na Oktc:t 0>1 pod vedentmtro m·
hónistu a >klad:ucl'a Christ it:n Muth,piela v pcst·
rom oh,ad c.:m:.Juraj Barw;; ·trubka, Toma" Stat'íko
· trubka, l'etr:" Vy;;niav,kas-,axofón, Vyta' Lahitb ·
>:txofún , Anatolij Vapirov · saxofon, Ark:tdij
Shilkloppcr .)c,ny roh. ~ li kula' Šku t:l · klavtr. Cd)
fl'Miva l 'a nic.:M>I v z namcnt rcnovacie modcrncho
j:tll.ll a 'kladby komponovanc Ch. Muth>pielom ho·
li p~>anc v duchu frc.:c.: jauu.
'pol u s na;;imi hu·
· 1.·1 'i. o k rob ra sa Ok tel
dobmkmi U. Bano;, ,\1. Skut:l) tu ča,tn t na tl':thích
podujatiach, rc,tivaloch. koncertoch \' ltaku;ku.
,\ 1ilovn tci moderného janu 'a maju na čo teSil' · aS·
p01\ 11 1 Rakú,ku.
· V d t' íoch 1.·} jula 'a v Saint·Haphad
(Francu~'ko) konala >ttt'až amatcr>kych orchl·,trov
oriemm·an) ch an ne11 orlcan'k) j:111. 1 a pn om
mieste 'a u m iestnili hot Screnatler,. Kvalit) tejto
'ku pin)' ocenila nielen porota, ak aj domat'l: pu hli·
k um.

o,,

pin) .J. 1\arto~ 'H* 'ku,cno;ti dophul a t.UtitJ..m·al
aj v spolupraci ' orchestrom Gustava llrom:t, '
l'ra"k) 111 llig Bandom a " Konopa,J..ol') 111 'u ho·
rom taktie t.J. Prahy.

PÔJDEME DNES, DIEVČA,
KDE HRAJÚ JAZZ ...
Organi~atori 12-tcho roč ntk:t Mtt':t:í.c.: orchc,t rov
t:trnt-ran)ch na ncworlcan;ky ja11. (itl'))t:tition de
1 ew-Orlt::tn,Jau), pripra1 ili 1 dtíoch 1.·5. jula '9 1
vo franc u ~'kom mcstccku Saint-Raphael okrem sl·
nn' neho poč:l\i:t aj IO podi t pod holym m:hom,
row>tal'l:n)'ch nnl'alcko od mora. , a jc.:dnom 1
nich \') >!Upovala aj ,)ovcnsk:í 'kupina llot
~cn:na d cr' (na Mtt'at.i nai.u krajinu okrem nej rc·
prezentovali aj hudobn~<.:i z llan,kc,:j ll) '"'ilT a
h.omarnan'k) dixieland· Novu, j a// Band). ktora
'a domm 1ratil:1 aj' mil)m pr<:kl:tpt·ntm 11t':t1·

,:,tvom.

IJAZZMANI DOMAI
· Koncert) han,J..oh)'trickej formacic .J:tt/.
Studio llan,ka ll) >lric:t pokratm ali 1 h) 'tri<:kl·j
Bašte.:,, p ravidelnych mc,ai:·n) c h cykloch '"Pc~n y·
mi 1 )''tupeniami Dt\a.! l . - . útinkm .tli 1 oh,adent:
V. Vizar trombon, P. Bod nar· kl:11 tr1 S. Ct'!' man ·
' axofon, It. lbgan · kont rah:t>. l. lldkr · ' )Kl' a ako
lu»t' M.J:tJ..:thtic · g itara Ot) tddl nnkór' potme·
ncnc.:j t.o,tavc: V. Vit.ar · trombon, l'. Bod nar kl:l\'lr
a ako ho, tia dom ad .J. llarto\ · trubk:t, C. Zelcnak ·
hi de na,tr<*. .J. (;riglaJ.. · kontraha' a hm.t' 1 l ~A
Peter Oardarl'ili.
. V kvidom ..s· Kluhe ,a dna 1. augu,ta ,;,Ji l'k·
nm ia 'ku pin) International Jaz/. Quintet · .\1 .
J\ l:trinl'ak · kontr:th:t,, S. Cvand!(t:r · hi cit: n:t,ll'ojc,
1'. Ad:unkovit k l:tl' tr a thaja 'lllth:nti t. l'ol\k:t ·
Tom:"1. (;tTgtu·,ki · tcnor>:t>.ofon a Jure k Ska bk i ·
truh k:t. 'J'akc.:to podujatia >ll kn t.namkouu,pl'l'hll,
ktorou 'a 'l hral ' dcn:mhri l).! oti'Ot't:n) In ick)
j:ti.ZOI') ~l u h.
· Pre milol' tllkov _,tar,ieho· janu (hot j:t/1, hot
d:tncc llHt>ic, '"cet da nn· mu,ic). ch) ''a ,J..upin:t
llo t Sc.:rc.:n:u.lcr' príjemne pr\'kvapcnk. llude n tm
pripr:t\0\:tm: CD, ohoh:tten\' o , Jmen,ku produk·
eiu tO·tych roko1 . Spolu pracu pri,) u hi l aj den •ku·
pin y.J an F:~<.:e.Jm:tj 1\ano~.
· 2:1.·2';. ,ep temhra 'a kon.tl ' Prcrove fc,tiv:tl,
na ktorom 1 )''lit pila :tj 'kupinajazz Face. Cien ~ku·

Od !:lena form:ícic llo t Scrcnadcr' h.arola
B:trt<»:t (t rombon) 'om 'a dot.1nkla, It: cel km o 'a
na tejto 'ut'a1.i tu(·a,tnilo 'i5 orchc,trov. o k to rydľ
'a 1) jad ri l. It: to holi ,.,Ju;;nc :unatcr,ke orchc,trc
na dohn:j urovni". O podrohnoMiach a priebehu
tohto ft·,tilalu K. llarto,, d'alcj povedal nickol'ko
t:tiiJIIll:tiO'II Poku,im 'a ich voi'ne paralrat.ovat'.
Porota l') hrala do 'amotncho fina lc 'i orch t:,t·
ro' ncmt'ťk) . t.tli.tn'kl, dva domacc ( l rancu"kt:)
a ,)m cn'k). (htremu traku t:unoj;Kh kritiJ..m a
novinaro1 ~rejnu: neu,)i V)'razn c kva li t)' na,h o or·
dtl·,tra. prL'totc 111 po uJ..oncc.:nt 'emil inak hon>
"o jich t'lankoch 1\Trc.:jt\ovali ako tajnelw fa1 orita.
Karolllarto' hm on, ze hlavnu t.a,Juhuna ich 1 tt':tz·
'" ,. malo pn>nl' dodr t.i:t~·anit: 'tylu a originalit.t rc.:·
pertoaru. Vyjadrili podmienky 20·t)Ch a .~O·t) ch
rokm nil·it:n po 'tran kl' hudobnej, ak pri,pô,ohi·
li :IJ >~oJ image i.t)lll .. pravrch" nl'lntrlt:an'k)Ch
hudohn tkov. l cc,)', ake dne; pozn:um: len 1. Ioto·
grafit, tam _,·l:tdJi · n:11il o, 'Pt:\ ak hol ohleč<:n) 10
Iraku, ;pcvad) \' ko>l) moch. ll in)dl on:h ntro1
vraj n c.:1 iddi taJ.. uto 'na hu o autcnti<:itu. Co 'a tyka
hudh) 'anwtnL·j. je ohdil'lthodnc, il· na'·' form;Ki:t
ako jcdina hrala het. :tk)t'hkol'vd technick) ch l')·
mot.cno,tt ('amotrejmc, až na fina ln) ko ncert,
ktor) 'a konal 11.1 amfitc::atri). Za d'aJ,ic 1 d ke plw,
m<)zcmc.: pov:tt.ovat' aj to, že op itť ako jcdin t hrali
1 ylu(·ne na hbtorick)ch na,trojoch 'n:t>lcdovnou
in,tntmt:nta<:iou: 5 'axofon) . truhJ..a. ; un fon,

IJ'lF,Jisaxofónista, ale aj pedagóg Dušan Húščava
V roku 1983 založil na Konzervatóriu v Bratislave dirigent Bohumil Trncč.ka
Big Band bratislavského Konzervatória. Jazzové štúdium skJ ad by a aranžmánov
sa časom rozšírilo o výuku jazzovej harmónie a Improvizácie (Matúš Jakabčic) .
Prvým pedagógom na sa."o fón na strednom stupni na Slovensku vôbec je Dušan
Húščava.
·
• Co bolo podnetom pre lo. aby si za č;d
na Konzerv:lló riu v llra tislave?
· ln ici:ttorom bol pan 13olwmil Trncč ka . Zbtil, že
ostatné plechové n:t't roje.: v jeho llig !lande maj u
pat ri čnú úrovct'í, na rozdiel od saxofono1', prctoze
ž iaci hrali na tie na,troje, ktore.: aj >tudovali. v ,,ku
pine 'axofúnov v o rchestri boli hr:íči, kton študo·
val i nic.:čo inc, najč:t>tej~ic klarinet. Technické 1ált:·
ž itosti 'axofon u a, 'amot.rejmc, fr:izovanie a vyra1.
s a do nich snažil , na tiet'" on sám. llolo to v~ak vc.:l'mi
pracne a zdriovalo to jeho p r:ícu. Knf vznikla po·
tre ha u či ť saxofón ako hlavl)y n:btroj, oslovil ma ve·
tlítci d)•chového od horu, Pe ter Drlič ka , aby som za·
čalu čit'. Dv:t ro ky som vyučova l saxofon ako' edi':tj·
; í nástroj a po čase, ked' nickwrí ~t udenti J>rešli n:t
'axofon ako hlavn)• na,troj, už 10 nehol len oblig:ít.
To bol pnpad aj jedneho z n ich, Pafa Ručda , k tory
začal študovat' klarinet ako h lavn ý n:iM roj, a potom
•a v :\. ročníku preorietliOV<tlvýlu čnc.: na 'axofón.
• Kol'ko :žiakov s i mal za posledné o bdo·
bie?
· llóm na konzcrvatoriu 'i rokov. Celkovo ;om
ich mal asi sedem aj' tymi, ktorí ~ tudovali pric.:hl'l·
ne. Napríklad Karol Lago zača l ; tudovat' na utu dial'·
kovo :t keď >a mu n:t,k)'tla mo/ no't' prej't' na 'axo·
fon, t:lk ju využil a 'ko n čil ako ab,olvc.:nt 'axofónu.
V tomto roku ukon čil 6. roč ník l':ti'o !tu ček. V Ml·
čaon<» ti už hr:t v Big Bande h r:ui,l:tv>keho Kon·
~.c.:rvatoria , Big Bande Rádio Bratislava, llos,ej
Nohe, vo VUSc. PotOm je llt Vlado V:tlentovič, til:ž
>a do;t' zaobera jazzom. Po p rekona nt prvyd1 pro·
hlémov s intonkiou, technikou, ,a celkovo zlepši l.
.Jemu povolili šwdovat' dva naotrojc ·klarinet a stt·
xofón. V klarine te je u i. v 5. roč n tku a v saxofonc v
2. ro čníku. j a ho povazujc.:m za talent. V budúcom
; kolskom roku budem mat' troch novych prv:íkov,
troch tretiakov spo lu s Valc.:ntovitom a jc.:dn)' m
dievčaťom · atl'ou Ďurecovou( !). Potom je.: tam <:Š·
te Erik ltoten;tcin. Títo 'a 1.atial' 6te jaaovo ne pre·
javili. Moment:tlnc 'a uvažuje o zložen í jazzoveho
oddelenia na Konzervatóriu v llratis l:tve, takZc
•n:ítf v M tči nno,ti > tymto oddelen tm ;a budu môct'
trochu viac dost a ť k jazzu, p retože je po trebne u čit'
aj urč ite jeho špecifika, nap r. harmóniu, alebo im·
provizaciu po teoretickej ''ranke , ako uč il Matu\
Jakabč ic (toho času na 13c.:rklc<: School of Mus ic v
Uootone). J>o ta lože nt jazzovd10 oddelenia hy urči·
te z bk ali omnoho v iac. .Ja môžem žiaka iha ,.lektoro·
vat'". Snažím 'a o to, ahy kla,kkym spôsobom zvl:i·
d o l ntt"roj, p npadnc ho môžem vic;t' k tomu, ahy
vedel jazzovo frazovat', artikulovat', aby zvl:ídol nej:t·
kč šrýly · napr. ako sa hr:'t v hig bande a pod. l l čit' im·
u čiť saxofón

provizáciu sa neda v rot.>ahu pianu a o'nov, ktore
mam ja. emôžtm íst' viac do h lhky. V >axofonc nic.:
je ani 7iadna naviizno,t', p retot.c.: na J'udovych ~ko·
Iach ,a uČI tak v~elijako. Swd enti obyčajn e pricha·
dzajúna .. prij ímač ky" nedostatoč ne pripraven í. Bol
MH11 na ;ku~ kach. na ktore prblo 9 n:ulli,tm•, t toho
'i dievčat, atak vyhornc hrali. Mal i u7 patri čnu tc.:ch·
nicku a aj muzikantsku tu·ovct).
• Výuka saxofónu na Slovensku na Kon·
zcrvató riu v llr:Hislavc k v las lne p rvou Jasl<>·
vičkou . Nemal si problé my s m e lOdikou, lite·
ratllro u ?
· Samozrejme, že holi urč it e problé my a dtc.: aj
Ml, hoci 'a za po,lednc tri rok)' či:l\to(· ne podarilo
nic.:ktore o d stranit'. Mu,un >i hlavne zaoh>taravat' li·
tc ratúru, ktora je na saxofón do;t' chab:í. Cele to za·
č:tlo tak, t.e >me' Pe trom Drlitkom donie,li, to kto
m:tl, zozbieral i sme v;;etk)' noty a z toho sme začali
rohit' <»novy. V priebehu času sme.: zltai\:tli d'alšic.
Zt>kali >me ncjakc m:llcrialy 1 panz>kcho kont.c.:r·
va tória, pretože.: tu mal kon takt)' klarinctbta J ozef
l.uptačik Maršt. Je členom :tMll'i:ícic klarinct i,tov.
Zt>kal pre n:b nc.:jake not)' a aj p n:dnc,ovc 'kladhy
z parížskeho konzc.:rvat<iria.
J>ôvodn:í koncc:pda 'koly hola tak:t. aby !>:t na·
"roj 1) učova l kla>ickym 'PÔM>hom. Ja ;om "'ak tla·
či l na to, aby z hl'adiska vyu žitia n:íst roja, došlo i k
oric.:ntaci i na jan, prctoze a1»olventi nemôtu hral'
cti)' život ltavclo~c Uolcro. Vo v:ižncj hudbe nie jt'
vda pôvodnej literatúry, aj ked' jej je relatívne d<»t',
pretoze exisllljc.: mnoho tran,kripcit. V Amerike"'
vc.:J'mi ohi'ítbené 'axofonové kv:trtcta a tie hraju aj
vát.nu hudbu. Tieto >klad hy vd' mi pracne nakupuje·
me, pomu'í:tmt: na ne.: kopu petíazt. Vzdy ich potom
dáme k d ispoztc ii školskej knižn ici.
apnklad
!tu ček bol ncd:!l'no v Londyne a donic:sol odtial'
transkripcie (landcla. c.:vcdel Mim ,; pre<btavit',
ako to bude z n id. Sám som,; to mu'd doma zahral.
Spolu' ltu čt:kom >mc na hodine prichadtali na to,
ako to budeme inte rpretova!'. C:t!>to IOtiž mu"mc
vytvorit' aj ,púsob interpretácie. Aj s Ru~ckovym al:>'olvent,kym koncc.:rtom to bolo tak, LC >me mhnali
ne.: ja ké noty · Koncert pre tenor >:txofon, k t Oľ)' zlo·
žil Rus - ltauchvcrgcr. i kto to nikdy nehr:tl, nt·moh·
li Mne oi to vypočut' na platni. cmali 'mc teda žia·
den vzor. ako by 'me to mali interpretova!'. Sam ><>m
mu'd tuiO >kl:tdhu p<»tavit', dat' jej nejaku koncep·
eiu, tdr. Pôvodny napad hol moj. ale, >:tmotrcjme,
:tkccptoval 'om aj llutekovc napady. l'o cviče n í a
drilovant ztskal koncert dcfinittl•nu podobu :tj vd':t·
ka vynikajuccmu klavtrnc.:mu 'pri\:1 odu p.
Vcrbovskej, ktod s nami trpezlivo korl'pctoval:t.

Dušan Húščava

Sn ímky P. Španko

e Aký m spôsobom precv ičuj cš technické
veci? Píšeš štude nlom nejaké etudy?
· J>ožiadavkou 'koly bolo, :th)' 'om pri S:t>.ofúnc
p<»lllpov:tl ohdohn ym 'Pó•ohom ako napr. pri kla·
rinetc, alebo O:tutc. Takí.<:: takéto etudy 'mc: m:tli v
;kole. Od i.tudcn101• 1) tadujem, a hy hrali 'lllpnicc,
etud), predne,)', t:tk ako pri kla,ickej I')'Učhe.
V)•,;šic.: roi:·níky, :ticho aj tych i;wdentov, ktorí na 10
m:tju, ohotnamujcm ><> 'lllpnicami dôlťt.it) mi pre
j:tu a navadzajul'imi k improvizacii. ~t upnic.:e prec·
vil'ltjemc nie tcorctiCk)', ale na hodine ich hra mc v
celom rot>ahu na>troj:t, :t povedtmc. ie v\ctk)'
mozne kombin:tcic.:. .Ja tieto 'tu pn ice na~yvam nic.:·
kedy aj kombinované · napr. mixolydil'kol)dil'ka...
ltobtme to :"i tak, ako 'a' yučujt: na lkrklcc.
• Vedieš ich k tomu. a b y na s tupnice a j im·
nroviz.ovali?
·Ano, l) ch, k ton Ml t:tlc.:nlov:tnt. Trochu im 10 :tj
spc,trujem jazzovrmi tcmami · od harmonicJ..)' jed·
noduch>~ch až k 'lložitcj'.un. Po10m ich prakt icky
aplikujeme a pokia!' moje k1avirbtickc 'chopnosti
>t :t čia , t:tk hr:ím n:t klavíri nejaky harmonickí• spric·
1od v l :tk) ch jt·dnodudt)Ch 1eciach. ako napr. l
Can Givt: You An) thing, But Love, :ticho lllue
llo"a. Su tu určite postup)', pri ktorych ':t učia 'p:í·
jat' 1., 2., 'i. >tu pen. Vy;,•cti'ujem im, t.l' :"i :tk) mate·
rial sa dá pri improvizacii pou7iť · ' t u pn ice, rm lože·

ll ot Serenad ers
1rom hon,

~ l avtr,

hicic n:"t roje.
' )Kl aJ.. a
!>i,tcr' (tri 'PĽI:t (·J..) ). K ohoh:ttcniu
ich rcpert<>.lru (:tmcricJ..) j:tll 1 ro1.p:t11 rokm
l l) .lú-55 · hot ja u . hot dan cc mu,ic, "'cet dance
nw,it·) ,nati' n.1j1) r:ttnl'j'ic prhpel:t ,Jm t'n'k:l
tvorba tO·t) ch roJ..m . \'o 1 d'kcj miere :-a o to /,t,lu·
lila aj ,kl:tdha Franti,ka Krbtofa Vt:".·leho
(Pôjdem<: dnt:,, kde hraju j:tll tt:~t · J. l'elik;m,
hudba: E. l il'ncrl'idt). T uto .. pt:rlicku" odohrali aj
na ll naim om kontLTit', k tOl') ,,l konal po,Jnln)
dct1 fntiYalu. Publikum ju prijalo 1cl'mi priatnl\o,
priam n:tlbcnc. ' a tomto koncerte.: .. ~vec n e n om·
aj fr;mcut,kou tcil'1 11iou (m) kn dufamc, zt· kom·
petcntnt pracm ntl'i >imen,kcj tcln t~ il· l') nalo1.ia
1 'et ko u' ilit: na /!\kanie tuna mu 1 tohto konccr·
tu ), 'a mihli aj profc,io nalnl' >kupin). napr.
Orpltl':tn Cek>t:l a 1 ll:tl.i minukho ročn t ka >Ul :tt.<:.
J>rt· tohtoroén) Ch 1 tt'Mm (druht 'ko nčili domaci,
treli Taliani) 0\1.1\.1 1 ru kach po11·anic na buduci
rok l') Ju(·nt· ako IH»Útj uc:t J..apda (ako Mtt':11iaci
ncmaju pn,tttp na toto podujatie najhlit\lch H ro·
~m· ) a takt iet. n:t d'a"ic i nt· fc Mil al).
Skod:t. ll' kH)Ii povinnoMiam doma 'a llot
~en:nader' mu,eli 1 ratit prnl ča,ne a 1 tdat' ;a l) m
..dotvukovcj" ofidalncj (·a>ti · ,)avno,tncj rcccp·
cic. A\\:tk, Ao 'a 1l j:tdril Karol 1\arto,, hol to pre
nich pnjcmn) t:tj:ttd (:t j ked' Mr;l\·a nebola ta n:t':t
prava 'Im cn,k:í ... )
Priprav ila: Z ZA A VACH OVÁ
~ercnadt:r'

V;;<:! k)' pmpt:Vk)' O akt ivit:tch hudohn tkov a O ľ·
ganitawrm "' 1 ll:tnt:!
ne akord) a pod. l 'étm ich, :th) "; 111 edomoya)i tona) ne jadra , modulacic, :th) vedeli po ča' modu lacie
l')'tihnut' )lOlbt:ttu 'kladhy, aby nehrali len tak ho·
rc.:·dolc.:, ah) otili, ~"sa 111 niečo dcjt:, ie n a~tal'a ne·
jaky zlom v modul:tcii.
e Kto r é inš1ru men1y z rodiny saxofónov
u čí . ?

- - lllavnt: altsaxofôn, pretože ~ klasickc.:ho pon t·
m:tni:t je n:tjl iac literatur) pra1•c.: pre tento na~troj.
T:tkze aj prijtmačk)' sa robia L alt;axofó nu.
e Ale Pal'o Ru ček je le nors;~xofo ni sta...
· Tak l) 111. čo ut. hrali n a tcnor,axofon, alc.:ho
v)a,tnili kv:tlitn)• n:"troj, 'mc ho nech ali.
e A barytónsaxofón?
· Ten ,; 111 môt.c potom ab~oh ent prihrat', t.OIIl:t·
mit' ,a s 11 1111 nt:>kôr. Ci dom 1 l u č b)' jt:, a hy ':t ~tu ·
den ti obomamili >o ~šc.:tkymi druhmi 'axoflínu. Aj
,. !.kole.: mame ncjake in;;trumcnt) . c!>kôr bude tre·
ba skoordinoval' moju VÍ'Uku ' big bandom a urobi ť
l')ht·r 1 t)dllo 'tudenwv na oh,adcnie '; saxofonm .
e Odch :íd za jít Šluclcnti aj na vyšší stupeť1
ŠIÍidi;~? a VŠMU?
· Tam 'a to nt·utt. V pnpadc 'axofonu i;tudium
zatial' nema n :t vii~ tH»t'. Mô/.u íst' na ncj:tkc kul'/)' do
zahranicia.
e Aké m ožn o>li upla lnc nia m á Šlude n t po
absolutóriu?
·Ako ,o)i,ta 1 ohlaMi j:tt.zu. to je otatnc, pretote
to t.avisi do znacn ej mier)' od ncho ' amot neho.
Rozhodne hy V>ak po :tiN!Iutoriu mal ovl:ídat' na·
>troj,. klasickom ,)Ol a Zm) ,lc, mal h )' tvl adn u ť jat.·
ZOVl' praktiky · fr:m>Vanic určitych ~tylov, ahy sa
mohol treiMr' uplat nit' 1 hig bande.:, alel>o v pop
,kupinc. ktor:i >i klad ie l')'i.ic nHtzikant;ke na rok).
e Môžu sa r ealizova i a j v oblas ti n ovej hud·
hy 20. s toroč ia , pre tože sklad:ll eli;~ h ovoric·
vahí. že m ôžu pís ai len p re lých inlcrprctov,
klorí existujú?
Ak ,; 'l tl'oria určite t:llc.:mic. m ŕi tu roh it' komornu h udbu .J:t <»ohne ui:tm aj komornu hru, ahr
,; hudohntťi t.vykali na 'l'h:t ako spo lu hrači. Som
prc"cd čc n) . ic . nakri:nncme· nicktor)Ch 'klada·
tc.:l'ov, aby pt>ali pre.: 'axofon, alebo aj pre kvarteto.
Pre l'afa ltu čcka t.:tčal J..omponovat' :th><>h·cn t,k)·
koncert Marc.: k llrom·'k). kl:ll irht:t 1 Art M Tria,
ktor)• študova1tiô. kompol.tciu. i'.ača l p t>:tt' ko ncert
prc ,) :ičikovl' kvarteto a 'axofon >olo. l robil pn 11
č:l\t', ale U/ vted) mal ncjake problem) 'drogami,
l:tkzc to l' ia>rne ani ncMihol a koncert ncdop~>al.
honm ;a, 1 raj drogova tavhlo,t'... ja MH11 v;;ak už
vted) .,;;tpil cc.:rtovinu" a mal 'om pripravenc.: nicéo
v nlohc, takte l'al'o Rul'd ah;olvoval so 'kladbo11
Koncert pre tenor ;axofón od ltallcll\'crgcr:t.
• Ako je IO s le b ou vyriešen é. ke<ľ ideš ko n·
cerlovať d o 7.a hra n ičia? Aký m:íš ítviizok?
• ~om intc.:rn) 111 t.:tme,tnancom. mam l)O'\,
uvill.ok. Vyuk:t 'a d:i č:t:-ovo ,kombinoval s mojou
koncertnou čintH»t'ou . Mam dokonca povolen)' 11r·
čit) počct hodtn, kw ré,; mô.lcm prcsunut' aj na in)•
det'1.
e A finančne?
· o , tak na mlicčko...
e Práca učilcl'a nie le n v sít čas nc j s iluácii v
š k o lstve. a le aj v relatívne dobrých finanč·
n ých podmienkach n e b ude nikdy z;~pla lc n á.
Takže li pra je m veľa úspech ov a r;~dosl i z vý·
s le d kov š1mlen1ov.
YVE'ITA I.AIJSKA·KI\JA OVA
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pomínať vraj zna mená starnliť. Ale
čím by sme boli bez toho všetkého,

bez tiSICich ud alo~ tl rdlnych a pn hod
vnútornych, čo sa nám udiali? OdMupme
však trochu od privátneho, čo je n:ím najbližšie a predstavme si: ja, ale ti ež milióny inych
. ja'·, všetky naše dcdinkr a mestá, cela na;a
vlasť! Kol'ko o~ udov, kol'ko ~pom i t:noJ.. , kol'ko
citov a myšlit:nok, kol'ko zamcrov a či n ov. Vyberajme si z nich, akoby sme otvá rali la ~ tur u 
nikdy sa prcdom nevie, č i je prázdna, alebo č i
v M:bc skr)·va bido-ružoskvtku perlu.
Majme pri tom na m y~ l i poznatok, ze kto
nema minulos ť, nebude m ať ani b udu c no~ť.
Ak v:ís čitatd'ov o to prosím , robím tak z jediného dôvodu, ktorý možno pred mnohymi
an i n cob~toj1. Veď čo je to popri zdrvujuccj
ekonomi ke kultura, umenie, hudba? Puhc
ni č . čo~i cfcrncr ne, treba sa tym vôbec za pod i cval? Vie m. že život ma mes ač ne stoji tol'ko
a tol'ko; ak mam, dobre, ak nic, č i mi vari pc kna kn ižka alebo koncert tej najk raj~cj hudby
pomô/.c' Ani ja nc:.micm u,· at.ovať inak. lebo
by som tym protireč í! praJ..tickému rot.umu.
Napriek tomu sa chn:m pok tb iť otvarať la~
lLir)' modernej dnešnej ,~ l ovc ns k cj hudb)'.
Pn: koho jt: ona iba ~b)'toč n )• m luxu~o m .
nech tl'alt:j nl' Č it a. Prt: toho, čo obdivuje pe rly, nech 10 po~ l llži ako do klad , že nas narod
m:í pop ri miliardk h ko rí111 aj obdivuhodnú
lVOrivu potenciu, V)'javujUCU ~a V J'udOV}.'Ch
picstíach, grafik:ích A. B runov~ kch o a D.
K:íllaya, v mal'bach 1. A. Bazovskcho, M. Benku a V. Žilinčanovcj. vo filmoch D. .Jakubbka
a D. l lanáka, v poézii .J. Stachu aM. l( !Husa, v
p rút.<.: .J. .J o h an id c~a a D. Mit an u, v hudbe E.
Suchmía a l. Zeljenku. v mcditáciach ). Ch.
kardinala Korca a P. S trau ~~a . v keramike a
skl:irsrve, \'O vvi.i vk:ích a de~ig n e, vo ' ~e tko m
tom. čo iba zd;111livo tvorí nepotrebnú súčasť
našho sveta. Chcem si však zaspomínať iba
na jednu ob l a~ť z týchto duchovn)•ch vecí a
vec i č iek , na ~ l ovcnskú umelú hudbu.
Každý strom m:í rovna ke kon:íre, list ic,
kvety i ovocie. Ale nic je strom ako strom a
preto je, pozcrajúc skúmavo, odlišné všetko.
Odmyslimt: ~i však variabilitu a po ku ~ m c sa
poved ať, č ím ktorá ve t vi č ka vo svojej b y t o~t
nost i je. Bez abcccd ného poriadku, bez snahy stvoriť sústavu, iba s cicl'om p ovedať
úprimne svoj názo r, ktorý však vôbt:c ne a~ pir uje na ab~o l ú t n u s pr:ív n o~ť: ktorý má iba
(tprimnost' v sebe ako vyššiu danosť.
l Cikker vraj, k eď prchr:íval svojim žiakom operu Juro Jánošík, plakal. Tak sa sám
dojímal nad tým, čo stvoril. Muky tO azda neboli, ale srdce plné až k za lknuriu. Zd alo sa
n;'tm všetkým, že sa potom po Vzkriesení v
posledných opcrk h akosi pokazil, žt: nedodržal raz dosiahnutú úroveň a nepostúpil cl'alcj. Lenže kam až sa dá vôbec vystúpil'? Ci nic
sú dejiny umeleckých géniov zá rove ň aj dejinami ich l'udských a umeleckých limi tov?
Cikker zhudob nil s l ove n s k osť výstižne, svojsky. A navyše vždy aj bubnoval na misku ~ve
do mia, ako pekne povedal P. Faltin. Ak aj v
poslednej fáze tvorby ochabol - kro ncochahnc? Nás musia z auj ímať tie jeho perly: slzavá
O mam i č ke , rýdza Slovenská suita, vdkolcpé
Vzkriesenie, naivno-čisté čo mi deti rozprávali, hrdinsko-rozporn ý Coriolanus.
O E. Su clwiío11i so m sa už vyslovil, netreba 10 o pakov a ť. Iba: národ má sen a báscií a
má tiež monument. S uchoň stvoril apoteózu
druhého. Ale A. Movzes, napriek všetkému,
aj knihe, čo o iíom vyšla, jt: stále akoby nedocenený. Opus pcrfecrum . Či to vystihuje jeho
zásluhy a vcl'kost'? ema! azda ten záz rač n ý
dar inve ncie, to áno, ale jeho posledné symfón ie sú nájdením zmysl u; sú nieže len pekné
( ro slovo ma podl'a Th. Manna hl úp u č kú
tv:í r), ale sú výhrou: výhrou duševnej ml adosti nad telesnou starobou. Moyzes v nich nehovorí ako fa ntasta, ktorý strmil s údnosť a už
necháva svoje tóny rozvíj ať sa len tak, rozpustilo, celkom uvol'nene. On v nich Mále drží
akúsi kontrolu nad sebou, stále hl'adí na súdrž no sť, stále vie, že posl u c háč by čos i slobodn e rozpútané možno neprijal. .Je v nich
však popri vktkých ko mpozi č n ýc h obmedze niach aj odkaz: od kaz vyrovnania, homcost(lzy, harmón ie.
Písal som č ast o a rád aj o D. Kar(Jošo-v i.
obdivlljúc naj mU jeho "s l ovenskosť·· , i tú bujaru. no ešte viac tú pozdnú tiahlo-bôl'nu.
A. Oče11áš je národovcom-rechtOrom, pre
ktorého starod:ívne povesti a báje boli stálym
žried lom inšpirácie. C~o však iste, vzhl'adom
na ncž i č li vos ť l'udí zavá:i.i, hol fak t, že.: bol príliš náchylný kráčať~ dobou, že ochotne zhu-

dobiíoval aj vtedy žiadané politické námety.
On nic je filozof: on je praktik. Prt:to mu~c l
pbať aj veci ~lab; i e. Ale aké to bolo n ečaka n é
prekvapenie, ked' zaznelo jeho Trio, jeho obrazky duše, jeho posolstvo nielen akéhosi
oh)' Čajn é ho kantora, čo iba opakuje známe
formu lky, ale takého kantora, pre ktorého je
jeho povolanie ~ pôsobom byt ia! Očcn a šova
~ iia je prt:dov\ctkým cpick:í, jemu sa veci rozlievaj íl do šírky, on spája :íno a nie, LO i ono,
on vid1 rodoM rom \' celej jeho bohatosti. Ak
h} ~ mc tltžili. aby ~a hudobne vyjad ri l vzncšen cj~ic, chceli b) ~mc čo~ i. čo ~a proste ned a.
l . ZeUe11k a chcel byť pôvodne chem ikom.
Cize odha l iť ~ truktll r u javov, ich jadd, bunk) , vii1.by, Ml\ b l o~ t i . reťazce . Spravil to vša k
nakoniec tonmi. l'rehl'ad celcho jeho vyvoja
a 1vo rh) by nb ral vera mie~ta , no najdôld itcj,ic je to, t.e Zeljenka, suc arbitrom medzi
..starym" a .. novym" našiel most, ktorý spojil
'núcnia zakladatcl'skcj , Jovcnskcj gc.:ner:ícic
~ ncJ.. o rwc nč n~ mi prúdmi. On mohol ex perim e n tovať, o hu rova ť ncslychanym, on mohol
hocčo- na to ho predurčov al jeho talent. Ale
vnlomc zv:í:li l problém. spí•tal sa na t'archu
vah (..Boh to zvazil a u č inil J'ahkym") a rozhodol ~a pre alternati\'U ~c ha oh mcd mva ni a .
Odola l Z\'Odom fantazijnej imaginácie, aby sa
ukaznil. kvôli n:ím, aby stvoril veci trvale:
Mu ~ i c u slovacu, ) . symfón iu. Ch. Morgcn~ t c rn ( ncda mi n c~po m cnt'u' jeho Smutný ryhl !>pcv, bez ~lov. iba s gra fickymi znakmi pnzv u č n )•ch a n cpr izv u č n ) ch dôb) bol pre.: neho iha epizódou. Pamiit' národa nic je vo výstrelkoch, ona je v kontinuite. Ko ntinuita drZl dane a pnpadnc digresie ju iba o~v i c:l uju .
Zeljenka, hoci inak než Bella a Suchoií a na
'voj 'pôsob, je d ú~to jn y m pokračovat cl'o m
najlcp, ,ch tradtci l , Jovc.:nskcj Jllldby.
R. Be rger je umelcom, ktorého sa mi až
t'ažko dot í• kať ~l ovam i. .Jeho te xty sú až natol'ko.dohré, že ~u prt: väčšinu nepochopiterné
- v: ičš i c uznani e výsostnosti nic je. Prečo? Mal
taký dar, že čok ol'vck tvrdil, znelo 10 definitívne pravd ivo. T o sa môže vy poms tiť. j emu
sa to vypomstilo rak, že jeho osobnosť bola
plne akccptova n;í, ale o jeho ; tlldiách sa tvr-
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dilo, že sít kdesi príl iš "nad '' a o jeho hudbe
zas, že nemá te n náboj, čo jeho prisilné - pre
slabé d u š i č k y - slová. Chcem sa ho tu zastať,
pretože obdivujem l'uclí, pre kto rých je život
výst up ( . Kazantzak is: llláscnic El Grccovi).
Berger tvoril dlho hudbu sucho-fád nu, ale
nebral ju ako k o n ečn ý ciel', dokCtzal p ostí1p i ť
d'alej. Ak bol pôvodne ovplyvnený racion alistickými systémami, čoskoro zistil ich slabi ny
a rozvíjal čos i v sebe komplexné. Pre nikn úť k
su bstanci i neznamen á vzd ať sa rozumu, znamená to dop l n iť ho do fl1zic s iracionálnym.
Lebo, je hudba racionál na či iracionálna?
Oboje, obojak(l. R. Berger azda jed iný v slovenskej hudobnej kultúre pochopil túto koneč níl pravdu. Pochopil, že esenciál ne veci
sí1 vlastne vel' mi jednoduché, iba intelektuál i
sú náchyl ní považovať ich za "primitívne" a
vcl'm i ich znejasňovať, márnym rozumkárením. Bc.:rgcrove vrcholné skladby sú výpoved'ou celistvého člove ka. K rodostromu slove nskosti síce vera nepridal, no vrchovato
pridal k rodoMromu č l ovečenstva.
M. Bázl ik: t'ažký oriešok. Predstavme si
skladatcl'a, ktorého ambíciou je z lú č i ť Bacha,
Schô nbcrga, Giidelovu vetu , matemat ické
apórie, náboženstvo ( jeho výk lad troch poslcdn)•ch Becrhovenov)•ch son;h: Otec, Syn a
Duch svärý), emóciu i expresiu, zjavné i záhadné, hudobné i umelecké. Ked' navyše pripočítame jeho tužhu zakaždým prÍsť s niečím
svojským, svojho dr uhu t vorivll pýchu, je to
úloh a priťažk á pre človeka, ktorého ciel'o m
by predsa malo byť veci zjcd nodušujuco
opravd iví(, lebo vcd' ony sí1v podstat e jasné,
len géniom sa 10 máli a chceli by ich rozpitval, prcmôct'. vyvznicsť vyššie. 1ic je to vlastne uloha už nic hudobno-sk ladatcl'sk:í, ale.: fi.
lozofick:í' Možno. Obdivom k M. B:ízli kovi
ma napÍií a, :/.<.: sa mu tieto zdan livo odťažité
danosti podarilo p re n iesť do hudby, v mnohych ~k ladbách . Canticum (.A pristÍipi m k
olt:íru božiemu, k Bohu, ktor)' ma potduj<.:
od mladosti") hovo rí za všetko.
/ . Mal ovec: jed en z naj č i stej šíc h a naj povolanejších. On skoro ako prvý nar ušil uzákonený tvar hudobnej skladby. Povedal a zanôtil : je tu svet, ~mc tu my, sí1tu tóny. Ako ich
zoradíme, to nic je tak dôležité, iba aby znel i.
č:o vieme o tichu, čo vieme o mccli táci:ích, čo
vieme o pauzách, čo vieme o zvláštnom? i č .
Vedeli to maj~tri zenu. Tak teda budem pbať
hudbu v tepe ~voj h o srdca, chorého srdca,
pretože pomalý pohyb nic je o ni č menej,
n~i pohyb r ýchly. Budem t vori ť c.:nigmatieké
nic preto, aby sme si všetci pred hádankou
zu fali, ale aby sme sa k nej priblížili. Dfr
veru jem int erpretom - n evyznačím im každý
pokyn, ako pre úplne nevedo m)•ch a od kázaných, ale verím, že aj z mála pochopia vcl'a.
Kiež by všetko! Moja hudba je hudbou toho,
kto sa v Íldt:suplncj a zárovci'í zmysluplnej
chvíli vcítil do nadprirodzeného. em:ím na

to, aby som tajo mstvá vyriešil, lebo vyzn ;ívam, že sú nimi preto, aby nimi osta li. Keby
sa nahé zjavili, zm iznú. Píšem svoje skladby
ako sk romný príspevok k poznaniu neroziÍI·
štitcl'ného. Sí1 tiché, pokojne, a pre tých, čo
milujú rýchl osť a zmenu, azda aj fád ne. ech
take:! bud ll.
(. Be11e.'i. Priznávam, pred ním sa cítim
akosi slabý. Pretože on sa vzpiera slovám,
pretože on má "dar boží", čo je to najvyššie
vyznamenanie. Mnohé jeho ko mpozície ma
iritovali. Ale boli bohatO vyvážené inými, kroré ma up(ttali až k obdivu. Mám na mysli prt:dovšetkým Zlomky Janka Král'a, lebo takto
ho ešte nikto v slovenskej kultúre neobnažil,
ale aj operu Skamenelý, kde hrá a spieva náš
národ v umeleckom panoptiku fi kcie. Beneš
vie celkovo vymysl i eť viac, než iní výmysel níci, ale nielen v hlave, no tiež vo svojej tónoduši. Jeho Druhé sl á č i kové kvarteto j e plné nadpriemerných hudobných nápadov a skladba
pre sólové vio l o n čelo už iba potvrdzuje, čo
som povt:clal vyššie: nadch nutá, predchnutá,
prccluchovnelá. MÍizické jadro našej povahy
si ru nachádza skvt:lý výraz.
l Sixta. čosi logaritmické. Ak vezmeme
do ítvahy povahu systémov, potom ony sú, a
musia byť jasné. A Sixta priam s neuveritt:·
l' nou istOtou píše noty, čo sÍl absolútne čisté.
O Stravin ského Sviircní jari, pre mnohých iba
di vošsko-barbarskcj hudbe sa ktosi vyslovil,
že je to pri všetkej svojej bru tal ite . mozartovsky pri ezra č n :í huclha". Sixtova A~y n chrú ni a ,
Sk ladba pre štyri flauty, čo kol'vc k z toho m:íla, čo zhudobn il, je tak:'t istá. l.ogos, poriadok,
málo nôt na vda hudby. .It: taktiež skvelým
príkladom scbaobmedzenia kvôli vyššiem u
cidu.
1: Sal va. On k rodostromu slove nskej n:írodncj hudby pr idal n i ečo, čo azda ešte dnes
ani nic sme schopní oce nil'. lla l ad i č nosť vyzdvihol ako jednu zo základ ných vlaM no:;tí
nah tva. Mnohí ho navádzali na mylné cesti č
ky úd:tjncj svetovosti, ale ten C h o č, pod ktorým sa narod il, mu d iktoval: takto. Prt:to SÍl tu
jeho slovenské veci, pretO sa ani na chvíl'u
nestal "suchou ratolesťou '·, preto mu v ponímaní vývoja n:í rodncj hudby patrí čeln é
miestO. ( Prisúdi l by som ho aj S. S tračin ov i ,
ak to hy bolo na dlhšiu úvahu). Salvovt: exper imenty s moderno u (S l áčikové kvarteto č. 3)
zaniknú, lebo takých je v celom šírom svete
vda, ale jeho slove nské vt:ci, balady, slovcnské concert:'t grossá a tl'alšic pretrvajú: sú a
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T.lla trfk. Intelektuál, ktorý sa neuspokojil
s tým, že ním je. Usilovne a napriek vnútornemu diktátu svojho "ja" hl'adal cmotikum hudby, chce l pre k on ať pravd ivo-povrchnú poziciu racionálneho hlbinne-dôslednou pozíciou emocionálneho. Mne celkom st ač ia jeho
piesne na malajské pantumy: . Len konáre poobtínaj, nevytínaj celý kmeti : len lepšiu si milý nájdi, za horšiu ma nezamcti". llatrík nemenil. V jeho Pr incovi pod l'a Wildea ale rovnako aj v symfónii Sanssouci znie leit motív
mú ziekosti. Povedzme vera, čo aká presná a
dôkladn{t, a povedzme melód ia, nikdy nic
pr avd ivá, ale omnoho podstatnejšia. llatrík
za ň o u išiel a našiel j u.
Podl'a môjho názoru, hoci s ním každý nemusí s úhlasiť, je zjavom par cxcdcnce našej
hudby V. Godár. j e LO duch široký a mnohostranný. Vie vyk lt:n llť oblúk priam bl úzn ivo
nádhernej melód ie, a vie spoči n úť v tichu. .Je
ako mág: ibaže jeho hudba nit: je na to, aby
pobláznila počúvatcl'ov, ale na to, aby sa im
p rihovori la. Raz rozospievanc, a raz takme r
ml kvo. Godár je navyše aj synkretický vzdelanec, ktorému, ako bolo povedané, . n ič l'udského nic je cudzie". 1 emá vo svojej hudbe
takme r hluché miesta a to je vyhradené iba
tým najlepším.
Rodostrom. Aký jt: z ázrač n ý ! Ja uprednostňuje m to špecifické, čí m sa lí ime od iných
národov. Ale zárovcií som v stave vnímat' poIari tt~ sveta, som si istý, že všerko má svoje
právo a svoju pravd u. Som s nimi všetk ými
( lebo musel by som ešte s pome nú ť diela l.
llrušovského, čo sl! aj citovo (t č i nné aj vystl·
struhované rukou vedca, perfektné vo svojej
zborovo-chorálncj podstate;:; l. Pa ríka, čo v
osamelých notách kreslí našu nostal giu a v
chiaroscure sa podobá P. Mondrianovi: od
bcloby k šedi a d'alcj k šed ivosti, ibaže maliar
jt: kubistický, priamkový, kým Parík oblý, melod ický; ll. Domanského, čo každ(t notu váži
na miligramy ako farmaceut; pokUS)' M.
Burlasa s hudbou urče nou predovšetkým
r)•m, čo sa jej v svoj ho druhu tranze oddávaj(t;
musel by som s po m e núť to zv u č n é i nemozvu č n é, čo sa v slovenskej hudbe nachádza,
musel by som spo m e núť aj Vcni a všetko tO
naj novš ie, čo vzhl'adom na vzdialen osť Ko íc
od Bratislavy nemám m ožn osť poč uť ani poz n ať) v blízkosti. V blízkosti č l ove k a, ktOrý
hudbu zb ož ňuj e. Pre ktorého je ona čí msi
viac, než iba zvukovou u dalosťou . Ale napriek tomu, vždy budem u pred nostňovať také
diela, kde v idei, zámere, zhudobnení, cite a
fan tázii sa bude vyja vovať to, čo považujem
za základné: rodostrom našej národnej ku ltÍI·
ry, sl oven skosť.

SPEKTRUM

Výskum cirkevnej piesne na Slovensku
ĽUI>:M:ILA :M:IC:EIALK.OVÁ
c nesporné, že oblasť cirkevnej hudby so všetkými jej komponelllami patrila z hl'adiska záujmu širších bádmel'ských tímov
k periférnym a nebola súčasťo u výskumu projektov veckc·
k
inštitúci í. Aj ked' po novembri 19t!9 došlo ku konjunkt (m: tej·
to oblasti, domnievam sa, že nemala za následok potrebné podstat·
né premeny v prístupe k nej, kwré by viedli k pochopeniu potreby
jej okamžitej preferencie. a absenciu a Míčasn e ak(unu nevyhnutnosť kon cipova ť koordinovaný inštitucionálny základný výskum zameraný na problematiku cirkevnej piesne, jej historického vývoja i
sličasn ýd1 fori em existencie som poukazovala už v čase vzniku tej·
to štúdie (október 1990). Je totiž zrejmé, že tak}•lO výskum je pod·
mienkou konštituovania hymnoló);ie ako modernej ved nej disciplíny.
Ak sa oprávnene žalujeme na dlhodobý nezáujem o ob·
lasť cirkevnej hudby, neznamená to, že by o na bola v minu·
losti pre našich jednotlivých bádateľov celkom tabu .
DU1o dobé výskumy a pozitívne výsledky Terrayovej,
Rybariča, Wurma; Valent u, Kačica, Hulkovej , Czagányiovej,
v dávnejšej minulosti Izáka, Orla , Hudeca, Mokrého,
Bu riasa, Bokesovej a v súčasnosti i tex manna, Žilkovej a autorky tejto š túdie sí• nezanedbateľným prínosom. Zostáva
však v platnosti konš tatovanie, že predovšetký m problé m
l -hlasnej cirkevnej piesne, liturgickej hudby, otázky teoretické ho a metodologického uchopenia problematiky z hľa
diska našej muzikológie sú otvorené. Výskumu cirkevnej
piesne sa v uplynulých desaťročiach systematickejšie venovali prevažne literárni historici, či už myslíme na práce
Minárika, Gáfrikovej a ďalš ích, ktorí napokon mali na čo
nadväzovať , a tak aspoií na poli tejto disciplíny možno hovoriť o akejsi kontinuite.
Predpokladanú ští1diu som vedome koncipovala ako prologomé nu, všeobecný vstup do problematiky, v ktorom - čo
je v takomto prípade celkom logické · absentoval priamy
dotyk s pramenným materiálom. Vlastný neskorší terénny
výskum ma utvrdil v presvedče ní , že počiatočn é zmocnenie sa problematiky sa prirodzene uskutočilllje na báze nic
priameho, ale sprostredkovaného kontaktu, že vedie cez
pojmovú reflexiu, ktorá upozorní a možno i naznačí riešenie vážnych terminologických zamotaností, že vedie cez
charakteristiku stavu bádania, o rientáciu v bibliografii a v
neposlednom rade cez hľadanie metodologických inš pirácií. Cieľom tejto štúdie teda bolo podať základné informäcic o stave rozpracovanosti, v akom sa problematika výsku·
mu cirkevnej piesne na Slovensku nachádza a súčasne
načrtnM istú koncepciu ďalšieho bádania. Charakteristike
literatúry predchádza niekoľko poznámok na margo te rm i·
nologických otá:wk, ktoré súvisia s vymedzením predmetu
štúdie.
ui • • •l
It. l ,,,
Jedným zo špecifik našej vednel disciplíny je iste problém-•nedostatočncJ<'CJIIalnnostt• v fnarábaní s pojmovým·
aparátom. Negatívne dôsledky terminologických nejasností sú zjavné aj v literatúre o skúmanej problematike, čl už
myslím na základné lexikálne diela, na zahraničnú a pochopiteľne našu hymnologickú spisbu. V tejto sa väčšinou
bez pokusov o definíciu, či aspoň náznaku difcrencläcie
používajú vedľa seba rôzne označenia · napr. clrkevnä, duchovná, nábožná, posvätná, kos tolná, bohoslužobná pieseií, chorál - zrejme na pomenovanie toho istého javu· teda
ako synonymá. V literatúre, pochädzajúcej z nemecky hovoriacich oblastí, kde sú najfrekventova nejš ie pojmy:
KirchenJied , GeistJiches Ued, Kirchcngcsang, Gcmcindegcsang, Religiôses Lied atď. · je situäcia trochu iná v tom
zmysle, že je tu prítomné aspoň vedomie o odlišnosti obsahov predovšetkým dvoch centrälnych pojmov · clrkcvnä a
duchovnä hudba všeobecne, cirkevná a duchovná picset'í
konkrétne. V tomto zmysle spomeniem aspoií úvodnú štú·
diu rozsiahlej práce F. Blumeho "Dejiny evanjelickej cir·
kcvncj hudby", kde autor tento problém reflektuje, analy·
zuje rozdiely medzi oboma spomínanými pojmami na po• zadí ich polaritného vzťahu ku kategórii svetskej hudby.
Napokon však dochádza k záveru, že i keď je prepotrebné
viesť deliacu čiaru medzi pojmami duchovná a cirkevná
hudba, celkom presne to nie je vždy možllé, keďže sa ich
obsahy vo viacerých rovinách prekrývajú. 1)
Je príznačné, že v encyklopédiách MGG, RGG, Riemann
texikon, Das grosse tcxikon cr Musik sa heslo duchovná
pleseií nenachádza, pojednáva sa o nej v rámci hesla
Kirchenlied v MGG, RGG a Ricmannovi, v MGG aj pqd
Gemeindegesang a Ucd.2) Grovcho lc.xikon tu vedome nespomínam, lebo v angličtine je situácia ešte oveľa zložitejiHa· angličt ina totiž nepozná adekvátny pojem ku nemeckému Kircchenlicd; s triedajú sa tu označenia Hynms, Choral
na duchovnú pieseň, ďalej congreJL~tlon al son gs, spiritual
songs... bez prcsnejšieho určcnia.'3J Vo Veľkom lc.xiko'l~
hudby je stručne pojcdnané heslo""Duchovná hudba". }
Okrem iného sa tu píše, že označenie 'duchovnä pieseň po
prvýkrát použil Luther pri preklade biblie do nemčiny na
pretlmočenie gréckeho výrazu "odal pneumatika!" (list
apoštola Pavla Efczským, 5, 19). Od 16.-17. storočia sa prí·
vlastok duchovný u ž bežne používal v spojení s hudbou ·
hlavne sa to aplikovalo v názvoch rôznych zbierok vokálnej
hudby, komponovancj na náboženské · hlavne liturgické čl
biblické te.xty · čím sa táto hudba mala jednoznačne odlíšil'
od svetskej. V závere hesla je upozornenie, týkajúce sa nevyjasnenosti vzťahov duchovnej oproti náboženskej a clr- ·
kcvnej hudbe.
Aký je teda rozdiel v obsahoch pojmov cirkevná a duchovná pieseň a v akom sú vzťahu?
Cirkevnä pieseň sa v RGG definuje ako pieseií, ktorú spie·
va zh romaždenie veriacich počas služieb Božích · je to základná forma aktívnej účasti veriacich na liturgii a v tom
zmysle nahrádz;t funkciu, akú mal zbor kňazov v rímskej
omši. Podľa RGG sa pojem cirkevná plescií vykryštalizoval
až v období reformácie; podobný údaj je aj v MGG, kde sa
spomína rok 1576 v sí1vislosti s titulom Liineburgského
spevníka; podľa Rlemanna sa však toto ozn ače ni e presadi·
lo až v 17. storočí. Duchovná picseií sa v RGG bližšie nešpecifikuje, je tu slabý náznak porovnania oboch v tomto duchu: pojem cirkevná pieseií nezahŕiía všetko, čo sa vytvori·
lo v oblasti duchovnej poézie. Z veľkého bohatstva tzv. du·
chovných plesní· duchovnej lyriky možno cirkevnú pieseií
vyčleniť vďaka týmto charakteristickým znakom: je to spievaná picseií, je pre t'íu typická jednota slova a hudby a na po·
kon text· tu sa myslí tak spôsob vyjadrovania, ako aj obsah ·
sú poznačené Ú7..kou väzbou na cirkev. Pojem cirkevná picseií je z hľadiska hi.s torického dynamický · jeho obsah sa

l

mení. Od roku 1650 sa deliaca č iara medzi cirkevnou a du·
chovnou piesňou stáva plynulo u. kazu je sa teda, že v RGG
sa ako s treš ný pojem chápe duchovná piescií · poézia, cir·
kevná predstavuje iba jednu jej časť. Naopak, je to poňaté v
MGG.
Spoločné znaky cirkevnej a duchovnej piesne sú podľa
MGG tieto: obc majú strofickú s tavbu , tc.xt je v reči národnej, melódia je ľahko s picvatcJ'ná. Ilia vn ý rozdiel: cirkevná
picscií je pevnou a podstatnou sú časťou liturgie, zatiaľ čo
duchovnä sa neviaže na bohoslužby, je určenä aj pre mimokostolné pobožnosti. Pojem cirkevná picscií je tu poníma·
n ý ako s trešný, lebo s ubsumuje rôzne druhy jednohlasého
spevu, ktoré sa diferencujú podľa historických, o bsaho·
vých i formálnych hľadísk. V dôsledku viacvrstcvnosti cirkevného spevu sú však h ranice medzi cirkevnou a duchov·
nou piesiíou plynulé. Ako vidno, z rozli č n ýc h východísk a
rozlič n ý mi spôsobmi uvažovania možno d os pieť k rovnakým výsledkom.
Uvediem ešte dva rozdielne príklady z novšej slovenskej
literatúry.
Terminologickú konzekventnosť a čistotu možno obdi-
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vovať v kapitole "Duchovná pieseil", ktorä je súčasťou ši ršie koncipovanej práce Hudba na Slovensku v 17. storočí
autorského kolektívu Burlas · tlo rejš · Fišer. S) Obdivovať v
to m zmysle, že jej autor, L Bu rias sa zaobíde výlučne u žívan ím pojmu duchovná pieselt, avšak bez toho, že by ho bliž·
šic definoval, alebo ohraničil jeho význam vo vzťahu k
iným označeniam. Pravdepodobne to nepovažoval za po·
trebné, keďže id1 v texte ne užíva, a aj preto, lebo predmet
jeho štúdie je dosť úzko vymedzený.
Celkom iným spôsobom je termino logický pojem zdolávan ý v š túdii Ivana ValeQtu: Teoretické zäklady tvorby a
úpravy duchovnej plesn e.<>) Zdôrazi'iujcm, že na tomto mieste nemienim hod notiť prácu ako celok· jej pozitíva č i negat íva, dotknem sa Jen o tázok, sí1visiacich s terminológiou.
Treba povedať, že celä tcorcticko·h istorickä č ast' tejto práce
trpí na absenciu akejsi východiskovej bázy, kde by sa použí·
vané pojmy troch u "upratali", vytriedili a potom konzekventne používali. Tento stav zaráža hlavne preto, že autor
začína š tí1diu výberovým prehľadom (neviem síce podl'a
akých kritérií tento výber robil) niektorých definícií pojmu duchovná picset'í. a napokon formuluje aj vlastnú.
Musím konštatovať, že nie dosť dobre d1äpem pokus urobiť
definíciu duchovne j a politickej piesne per analogiam. Tu
je výsledok: .Pod politickou (rozumej l d uchovnou) plesňou rozumieme žánrovo a štýlovo členité stvärnenie politického (i duchovného) obsahu vo vonkajšej forme piesne
(ak vôbec duchovné postoje sa dajú zrovnävat' s politickými
názormi)•.7) Myslím, že sa nedajú! V snahe začlenil' duchovnú pieseň do systému hudobnýd1 druhov a foriem sa
Valenta rozhoduje považovať ju za "samostatný poddruh
tzv. cirkevnej hudby". I>ýtam sa, prečo tzv. cirkevnej ... ? Za
nedôslednú považujem aj odvolävku na Ricmannovu definíciu duchovnej piesne, ktorá je vzatä zo začiatku hesla
Kirchenlicd · cirkevná picscií. Adckvätn y m pojmom pre
duchovnú picseií. je v nemčine Geistliches Ucd. Vlastní• definíciu duchovnej piesne formuluje napokon Valenta takto:
. Chápeme ju ako slovesno-hudobný útvar, slí1žiaci ako jeden z prostriedkov vyjadrenia duchovného postoja človeka
k Bohu.•8) Napriek všetkej zhovievavosti, o ktorú autor či
tateľa žiada, myslím, že veci neprospeje, ak sa v texte kumulujú takéto nedorozumenia: "Duchovný spev po stáročiach
menil svoju podobu a vyvíjal sa po rôznych líniách. Preto i
dnes je jeho uplatnenie rôznorodé. Popri vel'kých formách
koncertného charakteru, ktoré často opúšťajú bohoslužob·
ný rámec, sa v niektorých cirkevných spoločenstvách napi·
no uplatiíuje litu rgický spev... Najš iršie uplatnenie má však

neliturgický spev duchovných piesní. Preto sa budeme zaoberať týmto zúže ným výsekom cirkevnej hudby · duchovnou piest'íou. ·9) V druhej kapitole hovorí autor o typových
poddruh och duchovnej pies ne, kto ré potom v ods tavci A
delí na: žalmové spevy, h ymny a opiit' duchovné piesne.
Myslím, že takéto č le ne nie nemožno akce ptovať. A napoko n v odstavci D, ktorý mä podtitul " Vznik duchovnej t>ies·
ne" Valenta s právne ch arakterizuje duchovnú picseií ako
pendant latins kého chorálu , vyrastajúci n a pô de národnej,
č i už hudobnou rečou , či materským jazykom. Struč ne ale
presne načrtáva hlavné vývojové fázy, ktorými duchovná
piesclt prešla až do rcformäcie.
Summa - moje stanovisko k problematike.
Domnievam sa, že pojem duchovná piescií obsahuje niekoJ'ko významových rovín, akceptovanie ktorých umožiíu·
je rozli šovať viacero kategó rií tohoto pojmu , ktoré zodpo·
veda jí• jedno tlivým štádiá m jej historického vývoja.
A) Duchovnä piesct'í a ko pre historická kategória.
Tu vychádzam z už s pom ínaných slov, ktoré S<~ nachädzajú v lis toch apoš tola Pavla Ef. 5, 19, alebo Kol. 3, 16, kde
rozlišuje tri druhy s pevu, totiž hymny, žalmy a duchovné
piesne, ktoré sa J>raktizovali v prvých cirkevných zboroch
v dobe apoštolske j, teda v dobe, kedy cirkev ako inš tití•cia
ešte nebola konš tituovaná. V tomto zmysle je teda duchovná piesct'í akýmsi prazákladom, z ktorého rästla duchovná i
cirkevná piescií v nasledujúcich obdobiach.
B) Duchovnä pie seň s tredovckä.
Oba typy stredovekej duchovnej pies ne, latinskä i J'udovä, ako piesne s náboženským obsahom, boli paraliturgic·
kým útvarom, mali vzhľadom na od liš n ý jazyk, ktorý používali, iné určenie i osud. V latinskej duchovnej piesni treba
vidieť sú časť veJ' mi rozsiahlej oblasti stredovekej humanistickej duchovnej ly riky · poézie, pre ktorú je prízna č n é í1si·
lie o zmierenie antlckýeh · pohanských foriem s kresťan 
s kým o bsahom. t:udovú duchovní• picsdí · v jej jednotlivých vývojových štádiách od prvých interpolácií ku Kyrie
eleison, cez le isy, lc ichy, zvola nia až po veršovan ú s trofickú báseií · možno považoval' za predchodcu reformač nej
piesne v tom zmysle, že bola v ná rodnom jazyku, že sa v nej
tak v slove, ako i v näpeve, prejavili č i kondenzovali pn•ky
J'udovcj tvorivos ti a že napokon bola t>rvým prejavom ak-l
tívne j í1časti veriacich na spoloč ných zhromaždeniach, č i
už mimo chrämu, alebo niekedy i v chráme, ako trpená súčast' liturgie.
C) Duchovnä picscií v reformácii.
Re formácia urč ila piesni v národ nom jazyku, ktorí• malo
spievať jednohlasne celé zhro maždenie veriacich presnú liturgickú funkciu; duchovná pi eseň sa stala rovnocenným
partnerom všetkých latinských liturgických častí omšového ordinária i propria · mohla ich nahradiť, alebo duplovat'.
Od čias rcfoJ·mäcie, kedy sa určitá čast' duchovných piesní
stala cirkevnými piesiíami ·sa logicky deliaca č iara medzi
oboma s tala plynulou. Obc označenia s täli čas to vcdJ'a seba
napr. v názvoch s pevníkov · Kirchliche, Gcistliche Ucdcr
(to by mohlo sved č iť o uvedomení si ich odlišnosti). V našich zemiach sa aj v názvoch spevníkov rozšírilo ozna če nie
duchovné piesne s taré i nové. Zd á sa, že tradícia pojmu duchovná pieseií, ktorý funguje aj ako syno n ymum cirkevnej
piesne, má u nás hlbo ké korene.
Napriek tomu sa domniev<Jm, že ďalš iemu výskumu prospeje as poň provizórna tcrminologickä ujednotenosť. vidím dve možnosti:
l . Pou žívať . po starom" duchovnú a cirkevnú piescií ako
synonymä na označo vanie piesiíových útvarov od čias rcformácie. Domnievam sa však, že tý mto by sa terminologické problémy neodstränili.
2. Oba pojmy rozlišoval' takto: poje m duchovná t>iescií
" rezervovať " pre celú oblast' piesiíovej tvorby ták minulej
ako i súčasnej , ktorá nic je liturgickou s í1časťou bohoslužieb. V súvislosti s pojmom cirkevná piescií uvedie m jeho
definíciu tak, ako ho prijala a používa S poloč nosť pre vedeckú edíciu nemeckej cirkevnej piesne s tým, že ju, z tých,
ktoré poznäm, považujem za obsaho ve najvýstižnejšiu:
"I'od pojmom clrkevnä picseľí sa rozumie duchovný text v
ná rodnej reč i , ktorý je písaný v metrickej forme , m ä strofickú stavbu, je s pojený s melódio u, vhodnou pre spev väč
šej skupiny ľudí a hodí sa na opakované používanie." l O) K
tejto formulácii by som už len pre j ed noznačné odlíšenie
od duchovnej piesne dodala, že cirkevná pieseií je pevnou
sí• č ast'ou liturgie. Osobne sa jednozna č ne priklái1am k druhej z navrhova n ých možností.

STAV BÁDANIA
Poznámka ku klasift.kácii literatúry s upozornen ím, že v
rámci tej to š túdie hodno tím le n práce, pojednávajúce o
evanjelickej cirkevnej pies ni, i keď si uvedo mujem, že takéto zúženie predmetu nie je optimálne a že v budúcnosti bude potrebné viest' výskum na bäze nadkonfesionálne ho prístupu. Momentál ne sa necítim kompetentná zma povať
všetky výsledky dote rajších bádaní.
Hlavný m kritériom klasifikácie lite rati'1ry je prístup k
problematike. V prípade cirkevnej piesne · ako š peci fického predmetu · sú možné l nevyhnutné minimálne dva prí·
stupy · zo strany te.xn1 a hudby. Jestvujúcu literatúru možno
v tomto zmysle rozdeliť do d voch skupín, v rámci ktorých
je potrebné ďalej difere ncovať. Do prvej skupiny patria
präce, ktoré jednoz na čne zohľadiíujÍI prvok slova · tak z
hl'adiska jazyka, literárneho tvaru, ako i obsahu · dogmaticke j čisto ry. Druhú skupinu , ktorá je kvantitatívne nepomerne ú tlejšia, a le kvalitatívne viac zodpovedá profesionálnym
kritériá m vedeckej práce, predstavujú tie, kto ré sa zameria·
vajú na anal)•zu hudobnej zložky.
Za urč ité východisko pre komentár o stave bádania v danej problematike považujem prvý, mne známy, všeobecne
orientovaný prchJ'ad o h ymnologickom bädaní v česko
slovensku, ktorý bo l uverejnený pred ~()- timi rokmi v
Jahrbuch fiir Uturgik und llymnologie.l ) O sin•ácii prízna č ne vypovedá a adekvátne ju zrkadlí už samotné proporč né rozvrhnutie tejto štúdie · 9/ 10 je venovaných české·
mu výskumu a 1/ lO prácam slovenskej proveniencie. Autor
štúdie, C. Schoenbaum vychädza z tvrdenia, že počiatky
hymnologické ho výskumu v š iršom slova zmysle siahajú v
čech ác h až do l6. storoč ia , tu myslí na hľadanie pôvodu
piesní Jedno ty bratrskej, v u žšom slova zmysle začínajú
však až v 19. storočí. Veľmi podrobne a pozitívne hodnotí
zakladatcJ'ské dielo čes kej hymnológie · 6-zväzkové Dejiny
husits kého s pevu Z. ejcdlého, ktoré dodnes ncmä slovcn-
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ský pend a nt. Sch ocnba um tvrd í, i e mnohé výsledky, ku
kto rý m Nejedlý d ospe l, s ú dodnes platné a ie toto rozsiahle
ko mpendium je mimo riadne cenné p re množstvo hudobn ých priklad ov, kto ré o bsahuje. Ďalej vyslovuje názor, ie
nas leduj(tce gen er ácie česk ýc h b ád atcl"ov už riešili poväčši·
nu iba di elč ie d eta ilné o tázky. V to mto súvise spomín a hod·
not né šňtdic Mužíka , Koubu, ako i návrh Helferta a Ška rku
u vies ť d o života ed íciu liy mnorum Thesaurus Bohe micus.
U pozo r ň uje na mno h é n e pre bád a né miesta hlavne v oblasti duch ovn e j pies ne utrakvistov a českých bra tov. Práve tej·
to p ro ble matike ve noval svoj p ríspevo k n a pos lednej medzln;í ro d neJ p ražske j ko nfe re ncii l . A. li. Stanislav Tesaf ,
ktor ý v úvode u robil hlbš iu sondu do celkového stavu čes
kéh o h ymno logick éh o bádania . Tesai' vidí dnes - 30 ro kov
po Sch oenbáu movi s ituáciu takto: ~ Bádatdský záujem tu
d o dnes takmer n e prekročil hranice popisova nia re pertoár u jedno tlivých s p evn íkov, n aprosto ch ýba jú porovnávacie
š túdie ku získa n ým výsledko m, počet mo nog raficky s pracovan ých š túdií o s pevn íkoch je tiež ncdostačuj úci.
'c us po kojivé s(t aj kontak ty s iný mi vedný mi disciplína m i,
p re trváva le n tra dič n á SJ>Oiupráca s d e jinami lite ratúry, iné
spoj itost i fažko n ájs!, i keď je jas n é, že do bre aplikova né
meto d o lo gické postupy, ktoré vypracovali iné vedné odbor y by mo hli h ymno logické mu výskumu len pomôcf." 12)
Tieto s lová možno aplikoval a j pri h o dno te ní súčasnej s ituácie u n ás, po kia r by s m e ju n evideli ešte pesimisticke jš ie,
h lavn e, čo sa týka me to d o logických vých o dís k, ale a j zmap o van ia a s pracovania základnéh o pr:une nnéh o mate riálu.
Ale o to m n eskô r. Te raz sa vrát'mc k n ašim začiatkom .
aj prv bude m hovoril o prácach prve j skupiny, kto ré z hľa
d is ka tematickéh o možn o ta kto čl en it':
- štúd ie, v ktorých je h istória s lovens ke j cirkevne j plesne
s p racova n á a ko celok;
- š túdie o his tórii kancionálu Citha ra sancto rmn, podrobn é ko mentáre k je j význ a mný m vyd a niam, hlavne do ko n ca 18 . st o roč i a, š tttdie k d e jiná m Zpčvn ík a cvangcllckéh o ;
- k rátke s p rávy o pô vo d e viacerých cirkevných p iesn í, porovn ávan ie textových variantov;
- d u ch ovn á poézia - picselt 1111 Sloven s ku p red
Tranovský m s akcento m na picsií ovú tvorbu slovens kého
pô vo du;
- d u ch ovn á poézia Tr a novské ho (zb ierky ód a mo dlitieb);
- biografi e d o m ácich auto rov textov piesn í, š peciálne živo to p is Tranovs kéh o .
Podotýkam , ic prístu p auto rov k pro ble matike bo l v prácach , pa triacich do tejto sk,.u piny pod s tatným s pôsobo m deter mino van ý ich p rofes ionálny m vzdela n ím - boli to prevažn e teo ló govia, literá rni a ci rkevn í histo rikovia. Táto
sk ut očnost' vysvc tl'u jc aj ich častok rá t a plikovan ý d osf vyh ra n en ý ko nfesio n á lny p osto j.
Vieme, že poč ia tky h ymno ló gic, d a tované d o ~ .-4. storoč i a, sa d ávajú do súvis u so Z\'}'ko m zazn a men ával' biogra fie
auto rov textov cirkevn ých piesn í, ktorý vziš iel výlu č ne z
apologe tických p otrie b vt ed ajšej cirkvi. Prehis tó ria n ašej
h y mno logicke j s pisby z<~č í n a tiež n a to mto vývojovom
st u p ni, i keď poc ho piteľne ovci'a neskô r - ko n com .18. s tor oč ia - ako o to m informu je]. Potúče k v predhovore k anto ló gii š túdií s n ázvom Prísp evky k d ejin á m s lo ve n ske j hy mnologic. 15) V tom isto m d uchu a n a tej is tej ú rovni - to tiž osvetovo - popu l arizač né .zot rvávajú aj au to ri pod o b n ých biograf ií v
s t o roč í. Po tú čck s p om ína Tab lica, H111·ba n a,
liaana.l ) l keď možno pripustil', ié Haan vo svojom poJedn a n í . Cilllara Sa n ~ťo rum , je j i his totie , je ji puvod ce a toho tô '
s polu p raco vn íci l ">) sa po prvýk rát pokús il načrtnltľ históriu sloven skej cirkevnej piesn e, odpoved ať na o tázku, ako a
z čo ho sa s pievalo n a Slove n sku pred Tran ovským , b a d oko nca sa pokús il popísal' vyd a n ie CS, o k torom m yslel, ic je
p rvé, predsa le n akús i prvotnú se r ióznu b ázu ďalš ieho výs kumu sa po d arilo vytvo ril až j . Mo cko vi.
Dneš n ý his torik hudby vidí naj väčš iu zásluhu ce le j
Mockovcj práce nepo chybne v jeh o n c(m avnc j zbcratel's kc j
č in nos ti , ktorej sa systematicky začal venoval v 90-tych roko ch minuléh o s toroč i a, ktor ú vytrvalo propagoval (o. i.
početný mi výzvam i v cirkevn e j dač i) a š iroko rozvinul.
Inicioval zalo ženie Tra novskéh o knižn ice, kto rá do d n es
ako z:iklad ná báza p ramc nnéh o výs kum u pred s tavuje a kús i vstup n (• b rá nu , cez ktorú musí p rejsť každ ý n ád e jný
h ymno lóg. Mocko sprostredkoval vý sledky svojich vlas tn ých výskumov v počet ných men ších čJá nk~ch, v rozsiahle jších šňtdiách i v knižn ých p u b likáciách. l ) Dotko l sa azd a vše tkých s po me nutý ch tematických o kruhov, ale p rior itn e ho zauj ím al život a d ielo Tr a n ovské ho. j e auto ro m prvé ho širš ie ko n cipované ho životo pisu Tranovské h o , ku
kto ré m u n es kôr - ko nco m 30-tych ro kov zozbieral vera pramennéh o materiálu J . Ča pl ov ič, a ta k urobil viaceré korektl•ry p ô vod n ých Mo cko vých zistcn í. l7) K význ amným
Mockovým š túdiám patrí aj jeho Histó ria po svätn e j p iesne,
v rá mci ktorej v ko mple ti:wva ne j po dobe p redložil aj d e jin y CS - kome ntáre k vý zn amným vydania m - a poch o pitern e živo topisy d o mácich a uto rov picsn í.Mock o zhro maždil vcJ'a materiálu, spro s tredkoval vera in formácií, i keď
pla tnost' m noh ých čas ne p rcve ril a b o li korigova né nasled ujúci mi gene ráciam i. Za hlavné ho re prezenta nta týchto
mo žn o považovať] . Ď u rov iča , k to r ý sa po p r i his tórii kancio n álu CS s(•strcdil hlavne na s kú ma n ie picsiío vcj tvorby
s lovens kéh o p ô vodu v 16.-17. storoč í - pred CS. Hlavn ý m
mo tto m jeho práce bolo dokázal" exis te nciu samostatnej,
o so b itej s love ns kej pics iíovcj tvorby , z kto re j mo ho l čerpať
a j Tra n ovský pri zostavovan í CS. Po drobne skúmal a p opísal n ajstarš ie slo ve ns ké pamia tky, kd e sú cirkevn é a d ucho vné piesn e zap ísan é: Bans ko-bystrická agenda, Prú no v
katechizmus , Pribišov katech izmus, pri čom sa d ôsledne
s nažil apliko vaf ko m paratívnu metó du. Na rozd iel o d
Mock u, ktorý bo l rovn a ko h orlivým cti teJ" o m a vyznavačom
CS, a ko a j o dpo rcom n ové h o Z pčvn ika , Ďu rovič i tu us iloval o objektívn y pohľad . j e ho š túd ie, ven ovan é pro ble matike Zpčvn í ka sa týkajú h istó r ie je ho vzniku, o bsahovéh o
ro zbo ru v zm ysle porovn ania s CS - čo sa pre vzalo , akým
spô sobom, do akej m ie ry a z akých d ô vodov sa p lesn e prebera né z CS upravovali, d ô vod y, p re k toré sa m noh é p ies ne
n cp rcbrali, n o vá tvo r ba v Zpčvníku atď. Aj Ďu rovi čova
t>ublikačná činnost bola vcl'rni rozsiahla. ltlJ Treba povedať, i c o d Tablica cez Haan a, Mo cku, Ďurov iča až po
ČaJ>loviča, Vilikovskéh o ... sa d á v te jto vývinovej línii s led ovat' u rčitá p rogresívna č rta . Men ovan í au tori pozn ali výs ledky p redch ád zajúcich b ád a n í, n ad väzovali n a ne v zm ysle k ritickéh o hodn o te n ia , v zmysle d ôsledn ých ko rekcií
o mylov, teda v zm ysle prekonávania pô vodnej osve tovopo pul ariza č nej bázy s mero m k stá le m u " zved cčlova niu .
tak v prístupe k p red metu, ako a j v s prost redkovaní rezultátov. Výrazn ý kro k vpred n a nazttačcn ej ceste uro bil podľa
mô jho n ázoru J . Čaplovlč. l 9 J J eh o š túdiu "Vy da nia
Tranovs kéh o ka n cion álu" s i osobn e vcl'mi v ážim, nie ani
tak p re "ruko lap n é výsled ky., lebo vcd' tie tiež b ude treba
preve riť , ale hlavne preto , i c z toh o to textu je zrejmé, a ko
d o b re au tor pozn al materiál, alebo iným i slovami, že h o
mal v rukách. Čaplovič sám zdôraznil, že v budúcnos ti bude
potreb n é n apísal" nové d ejiny kan cion álu, nic však z literatli ry o ňom, ale vychád zať jedine z pramc iíov. Ča plovičova
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zala na niekto ré n ed ôslednosti v št(ldii L Valc ntu, čím som
nijak o n echcela zn evážil' auto rovu prácu ako takú. Nao pak ,
je tre ba sl vážiť Valento vu o dvahu ven oval sa pro ble m atike
v časoch ne priazn ivých a vcl'mi p ozitívn e h odnotil' jeh o
s n ahu prisp ieť svojim dielom k odstraňova n iu bielych
miest v n ašich hudobných d e jinách . Valentova š túdia - sú lo
vlastne skriptá, o bsahujúce v stručnej p o d o be info rmácie,
po tre bné pre ú pravu či tvorbu nových duch ovný ch piesníje u rčen á hlavn e hudo bným am até rom. Z to hto hl'adis ka je
Valentova p ráca - ll. a III. časť - akcc ptovateJ'n á. Z aspektu
ďalšieho výskumu však n aj väčší vý.wam a dosah m á info rmácia o príprave akejsi "banky piesn í", kto rú sa Vale nta ako sám h ovor í - po kú ša vytvo riť zatial' n a súkro mnej b áze.
27) Zn a me n á to p o dl'a n eh o zozbier al, usporiadať, p ríp adn e kriticky vyh o dnocoval" celý dostup n ý pi esňový materiál. Pies1'íová banka sa "má stat cen trálnym s úto ko m piesní
všetkých cirkevn ých spo loče n stiev a poskytnú t' základ nú
materiálo vú bázu p re vedecký výskum".28) Myslím, že to je
z hľad is ka perspektív ten n ajd ôležitejš í predpo klad! jeh o
exis ten cia je povzbudzujúca.

štúdia preds tavuje ho dnovernú bázu , z ktorej je možn é ďa
le j vychád zať.
Zo štúdií, ktoré s ú o bs iahnuté v Tra n ovskéh o zbo rníku,
spo meniem n akrátko eš te d ve - Pišú tovu a K rč m éryho.
Zaujali ma pre to , le bo je v nich nazn a čený n o vý asp ekt, z
ktorého bude v budúcn osti po tre bné pro ble matiku cirkevne j a duchovn e j piesne skú mať - ide o ich sociologickú
funkciu. 20)
Napoko n považujem za potr ebné zmie nil sa o š túdiách
Lu dvikovské ho (kto r é p o jednávajú o Tr a n ovskéh o ódach)
a hlavne Vilikovské ho - o Tranovského d uch ovnej poézii a o
kato lícko m s pevníku Cantus Cath olici, ktoré považujem za
vel' m i erudova né a prínosné predovšetkým pre lite rárnych
histo rikov. 21)
Práce, kto ré re preze ntujú druhú skupinu n ašej hymnologicke j lite ratúry s ú tiež rôznorod é - líšia sa svojím účelom ,
zame ra n ím, širšie , alebo u žšie vymed zen ý m predme to m ,
p rofesio nálnou t1roviíou s pracovania. Sú tu zastúpe n é tak
rozsiahlejšie hudobn o histo rick é štúdie muziko lógov Bo kcsove j, Burlasa (Mo kréh o , Ry ba riča) , ako aj početné
člá nočky o rganis tov - učit cl"ov v cirkevných časopisoch ,
kto ré sa d otýka jú konkré tnych J>Oiricb cirkvi, nap r. p roblém zjedno ten ia c irkevn éh o spevu , príprava n ovej Partitúry, ale aj ko mpe ndiá n áuč ného ch arakte ru s praktick ými n ávodmi pre úpravu či tvorbu n ových cirkevn ých piesn í, alebo prís pevky, rieš iace vel' mi konkrétny p roblém - n apríklad melod ické va rianty naš ich cir kevných p iesn í. 22)
Pre európsky h y mno logický výskum je signifikantné , že
pri práci s cirkevnou piesiíou sa vžd y ta kme r au tom aticky
uprcdnostiíovala textová zložka. Ved ecké diskusie o melódiách cirkevn ých p ies n í sa v e urópsko m ko ntexte začali až
v 19. storočí. U n ás je te nto časový odsn•p ešte väčší. A tak Z.
Bokeso vá ešte v roku 1937 m ohla napísa ť : "Do p osia!' ne bo la
posudzo van á hudo bná zložka v Tranovskéh o diele, ani v sú vislos ti s cs.•25) Bo kcsová sa pok úsila tento dlh splatil' a
h odno tila hudo bnú zložku tak zbie rky Odaru m sacro rum
lib ri tres, ako aj CS. Text o ód ach je čl enený no to vými ukážkami - pre pismi jedno tlivých ó d , ku ktorým je J>riJ>ojcn á
po d robná d eskripcia hudo bnéh o p riebehu (ako rd za ak ord o m). Všeobecná charakte ris tika hudby však chýb a.
Pr i a n alýze p rvéh o n o tovan éh o vyd a nia CS z ro ku 1636
StiStredila Bo kcsová svoju pozorn os! na odhalen ie p rameiíov, z kto r ých Tran ovský prebe ral meló die , n a zistenie
s pôsobu, ktorý pri hudo b nej red akci i CS aplikoval, ako aj
na pozna nie zásad, kto r ými sa pri výbe re meló dií riadil.
Výs ledky, ku ktorým a uto rka d ospela n a základ e pra m cn né ho po rovn ávacieho štúd ia d ostupných mater iálov, ak o
sama tvrdí, st• v po do be prcsn ýdt ú da jov o pôvod e meló d ií
zaznačené v zozna me n o tovan ých pies n í prvéh o vyd ania
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Komentá r k s tavu bád ania u kázal, že i n ap riek viacer ý m
i rieše n ým dlc lč im pro blémo m a pripravovan e j
ma te riálove j základne, s to jíme vlastne ešte pred ko n š tituovan ím hy m nológic a ko mo d ern ej vedne j d isciplíny. j ej
predmet a ú lohy vel'mi výstižn e formuloval W. Lip p h a rdt
ta kto: predmeto m h y mno lógie je h y mnód ia - každá bohoslužobná hudba h y mnickéh o ch arakte ru , praktizovan á v
kres t'a ns ko m spoločenstve. Dô ležité je uved o mil' si p remenlivost predme tu, to zn ame n á, urč itú jeh o po dmienenosť vzh l'adom n a jed n o tlivé cir kvi, spoloče n stvá , n a regióny, dobu atď. Na začia tku každéh o h ymn o logickéh o výskumu má s tá ť r iešen ie o tázky teologickéh o u rčenia hudby sp evu v krest'a n ských bohoslužb ách. Zn am en á to n a n ovo
zh o dno til" boh oslužobnú hudbu.
Ďalšie úlo h y h eslovite
- prekon al' úzk o vymedze n é ko n fesionálne hran ice u vedo mením s i spol oč nej b ázy kresťa nského s pevu a jeh o vývo ja ;
- preko n al' prio ritu v skúman í tex tovej zložky o pro ti hudobne j;
- d ocenil' význ am medzinárodne j s p olupráce, bez ktorej
sa n ed á l>rosperujúci výskum koncipovať;
- vytvoriť s tály team pracovníkov, v kto ro m budú zastúp ení muziko lógovia, lite r árni h is torikovia , jazykovedci a
teológovia .29)
V tomto zm ysle po važu jem za o ptimálny, a p reto n asledovan iahodný m odel Spoloč nosť pre ved eckú ed íciu n emecke j cirkevn e j pies n e, ktorá vznikla v ro ku 1983 pri
Akadé mii v ied a lite ratúry v Maln zi. j e j hlavn ým ciel'o m je
p rip ravit' pre kritickú ed íciu všetky kreslanské cirkevné
piesn e každ éh o viero vyzn a nia od poč iatkov až do roku
1800. Spo loč n ost" má dve cen tr á: Kassel pre tlačené p amiatky a Mar ia Laach p re r ukop is y.
·• ~
Vytýčiť podo bný pro jc kl. v n ašich -podmie nkach je, d omninam sa, na&afvýš aktuálne-. Stále otállflo u však aostáw•
možn ost" jeh o realizá cie. Ako d lho eš te zostan e . hudbou budúcn osti"? Myslím si, že k p rvým kro ko m by p ráve m alo
pat ri ť za bezpeče nie koordinovanéh o výskum u n a inštitucionálnej b áze so s tálym team o m pracovtúkov zo sp o m ín an ých vedných o blastí.
" n ačatý m"

cs.

llodno tit' Burlasovu š túdiu "Duchovn á pieseň . zn a me n á
ho voril o d voch je~.fov i nách - tex tovej a výsledkoch prame n néh o b ád a nia. ) j edine ro km i vzniku š túdie možn o
vysve tliť a uto rov prístup k problematike. Burlas vych ádza
pri vysvc trovan í existencie a vývoja duchovn e j piesn e zo
zá kladne j tézy marxisticke j m etod o lógie o urč ujt1cej sile
spoloče n sko-po litickej základne n a n ad stavbové javy; odvoláva sa n a mech an icky poňaté fun govanie vzťa hov : e ko n omická zá klad 1'ía - tried n y boj - nadstavb a. Ten to "exkluzívny" po hl'ad cez p rizmu tr iedne ho hl'ad iska - tr ied ne j p od s taty - sa a ko če rve ná ni ť vinie celým his to ricky ko n cipovan ýmuvodom te xtove j časti Burlasove j š túdie. l keď je jasné,
že písať v 50.tych ro koch o tak h áklivej té me, ako u bola duch ovn á pi eseň, zn am e n alo p rejavil kus o dvahy, je o tázn e,
č i daií , kto r ú m u zikológ Bur lasovh o fo rmátu zaplatil, n e bola privysoká.
Sú č as n e však tre ba vcl'mi po zitívne h o dno til výsled ky,
ku kto rý m Burlas dospel na základe vcl'tni dôslednéh o
ko mparatívn eh o prame n n éh o š túd ia melodickéh o mate r iálu, o bs iahnutéh o v CS a CC. Vych ádza z pozn atku, že piesiíový m ate riál v týchto ka n cionálo ch nic je h o mogén ny,
us iluje sa zist it' pôvod piesn í, urč il , kto ré sú sloven ske j p ro venien cie a kto ré cudzej a aký m s pôsobom sa n a Sloven sko
d os tali. Burlas uvád za pres n ý zozna m p ram e 1'íov s loven s kéh o , čes kéh o a m atťarské ho p ô vo du, s kto rými picst' íový
mater iál v CS a CC po rovn ával. VeJ' m i cenný je noto vý m ateriál p ripojen ý k štúdií, ktorý o bsahu je predpisy meló d ií prvéh o vydan ia CS a CC; p ri k ažd ej piesni je uved e n ý prameň,
ko nfro ntácia s dovted y zn á m ym i ú d aj mi, ich upresn e nie a
s tručná ch arakteristika melódie.
Treba poved ať, ie celá kniha Hoi'e jša - Burlasa - Fišera
tludba n a Slovensku v 17. st oročí podáva popis p ra mel10v
duch ovnej p iesne 16. a 17. storo čia n a Sloven s ku - m yslím
n a Vic to risov kod ex, Levočské tabulatúry a už spo m ín ané
ka ncion ály.
Slove n skú h y mnologick ú spisbu za posled n é roky azda
najviac oboh atili štúdie Karola Wu r m a, ktoréh o č i n nosť v
te jto o blasti ch a ra kte rizu je úzk e prepojenie prakticke j a teoretick e j o r ientácie. Výsledky, ktoré v oboch sfé rach d osiah o l, sa pod mi eňu jú - funguje m edzi ni mi m ech a nizm us
s p ätn ej väzby. Možn o n etre ba osobitne pri pomí nať, ie
Wurm sa pred nostne zao berá p roblem atikou cirkevnéh o
spevu a hudby v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Z hl'adis ka hudo bno historické ho p ovažujem za mimoriadne
podne tnú a cennú Wurmovu štúdiu o varianto ch v chrá movo m s peve Sloven skej eva njelickej cirkvi, kde vcl'mi pod robne rozobe rá jedno tlivé p rvky melódií, kto rých sa zm en y najčastejšie do týka jti ..2S) Táto proble matika je predmetom med ziná rodn éh o záujm u a súvisí s o tázk o u, kto rá od
zač iatku n ášh o storoč ia trá pila m n o h ých d e jatcJ'ov v evanjelicke j cirkvi - totiž čl presadzovať jed n otu cirkevn éh o spevu , alebo p ropagov ať a rešpektoval rôznorodosť, č iže h ojn osť varia ntov, ktorá je urč itým krité riom životnosti chrámovéh o spevu . Spom ínané otázky úzko súvisia s to u o blasťou Wu r movcj č innosti, ktorá vych ádza z praxe - ko nkré tn ych potrieb cirkvi a je určen á pre prax. V m ateriáli, k torý
Wurm zh rom aždil v s úvislosti s prípravou novéh o
Spev n íka eva njelicke j cirkvi a kto rý p redstavuje p rep isy
v šetkých p ô vodných foriem melód ií a ich význ amných variantov, pričo m pracoval so vše tký mi dostu pnými p ramct'ími ( tre ba vid ieť veJ' mi spol'ahlivé vých o disko pre ďalší výskum).
V tejto oblasti Wurm za is te n adviazal n a výsledky práce L
Izáka, kto réh o sám považuje za prvého sloven skéh o h ymnoló ga , kto rý s kúma l proble matiku z hJ'adiska Jrudo bné ho.
Podl'a Wurmových inform ácií p reštudoval Izák všetky jem u p rístupné p rame ne - 16 tlačo u vyda n ých a 17 r ukopisn ých k an cion álov, z k torých excerpoval l 500 r~ pcvov, z
toh o 368 za písal v pô vodno m rytmickom tvarc.2 >) Izák rob il tieto práce ak o čl e n výboru pre t>ríp ravu n ovej
Partitúry, o ktorej sa toJ'ko - i polem icky diskutovalo na
stránkach Cirkevn ý ch lis to v. j e s mutné, ale p re n aše p o mery určite príz n ač né , že výsledky Izákovh o inten zívneho úsilia zostali napoko n iba v rukopise. Izákova Pa rtitúra z roku
1916-1918 sa n e p resadila, a le podl'a Wurmo vých slov b o la
d ôležitým podklad o m pre zos tavovatel'ov Vel'kej p artitúry.
V te jto súvis losti sa n atíska o tázka: kde je Izákova pozostalos ť, jcho exccr ptá a ruko p is spom ín an ej partitúry.
V časti ven ovanej termin o logickým o tázkam som pouká-
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I'I. ElVI:PE:.K_<:>"V".A..~E
tejto štúdii sa pojednáva o te m peroV
vanom laden í a .Bach ovom organovom zvukovom ideále v konfro ntácii s dobovými prúdmi preto, lebo presadenie
tohto ladenia v hudo bnej praxi a predovšetký m Bachova zvuková predstava organa tak, ako h o navrhol pre kostol Divi
.Biasii v Miihlhauscne, pa tria k integrite
Bachovho die la.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že te mperované lade nie môže s Bachovým zvukovým ideálom a neskorším vývojom organovej dispozície len veľmi voľne Stlvis ieť.
V to mto krá tkom vý)4ade sa však má poukázať na to, že táto sbvislosť je kauzálna.
Inými slovami: temperované ladenie bolo
tiež jednou z príčin , ktoré viedlo ku zmená m organového zvukového ideá lu počas
nasledujúcich 1SO rokov, takže napoko n
sa organ so základnými hlasmi ~ äquá lny
organ neskoré ho ro ma ntizmu pova:l.oval
za ideálny nástroj aj pre inte rpre táciu
Bachovej hudby. To to tvrdenie sa má vysve tliť na teórii a praxi te m perovaného ladenia a na .Bachovom návrhu pre prestavbu organa v Miihlhausene. Obc tieto s kutočnosti , to tiž zavedenie te mpc rova ného
ladenia do hudob nej praxe Bachovou
zbierkou prelúdií a fúg s názvom "Do bre
te mperova ný klavír" a s pomínaný Bachov
návrh organa sa síce zdajú byť časovo od
seba vet'mi vzdialené, ale Bach a kceptOval
te mpe rované ladenie vo vlastnej hre a
ko mpozícii urč ite už oveJ'a skô r . Bez základu temperova ného ladenia si ťažko
mož no predstaviť Arndstadtské cirkevné
c horále rovnako ako Durezzove ha rmónie v závere Prclúdia O-dur BWV S32 z
arndstadtské ho o bdobia a ko aj záve reč n é
takty Adagia z Tokkaty C-dur BWV S64, ktorá vznikla iba o niekol'ko ro kov neskôr.
Všimnime si n ajprv niekoľko dôsledkov, ktoré sa vo zvuku organa prejavujú
po zaveéleilí (prijatí) tempcróvaného lade nia. Toto ladenie, ktoré už v roku 1636
Ma rin Mcrscnnc vypočíta l a Andreas
Wcrckmeister ho vo svojom pojednaní
"Erwe iterte und verbesserte Orgclprobe"
v ro ku 1692 dopo ru č uje a ktoré Arp
Schnitger r ealizuje na organe Jakubské ho
kostola v Hamburgu ( 1692) umožn ilo síce
používať všetky stupnice a prechádzať z
jednej do J'ubovol'nej inej stupnice ako aj
používať odvážne harmonické postupy,
a le predsa ho nemož no bez výhrad považova ť za pokrok. Ked' boli v s trednotó novom lade n í tercie č isto lade né, viedlo to v
organovej stavbe celkom prirodzene k
disponovaniu tercie ako samostatného
hlasu . Táto obl'uba te rcií v organovom
zvuku baroka vystupuje jasne do popredia už u Doma Bédosa a presadzuje sa až
po Bachov návrh, týkajúci sa prestavby organa v Miihlhausene: Bach d jspo nuje terc iu dokonca trikrá t a jeden raz dokonca
a ko Terciá n, čo však tu nie je dôležité.
Teraz však poukážeme n a nekonzekventnosť v ta kejto dispozícii tercie v
rámci tempe rova ne lade n ého organa.
Za tia ľčo v stredno tó novo m ladení boli
tercie čisté - a zhodovali sa tak s piatym alikvotným tónom vrchného hlasu - boli v
te mperovanom ladení o niečo väčšie a v
dôsledku toho rozladen é oproti č istým
te rciám, kto ré vystupovali ako piaty a likvotný tó n základného hlasu vo zvukovom obraze základného regis tra. Sa mos tat né alikvoty, v našom prípade tercie a
kvinty, sa aj v te m perovanom lade ní vylaďujú vo vzťahu k ich základnému tónu čis
to. Tak sa ku tó nu cl 8' - hlasu čisto ladia
hlasy kvinty 2 z;3 a tercie l VS, t. j. gz a e\
Treba však zdô raz niť, že jedno tlivé tóny
každé ho takého to registra alikvó tov sú navzájom lade né opäť te mpcrova ne. asled ujúci príklad ukazu je čo z to ho vzniká
vo zvuku. Vytiahne me registre 8', 2 lf3 a l
teda miešaný hlas seskvialteru a poto m udrieme kvintakord c•-e• -g•. Registre
sú navzájom čis to laden é, avš ak tóny
odretého kvintak ordu temperovanc, takže spolu zazn ejú č is té a temJ>erované tóny
nasledovn e: Toto sp oluznenie č istých a
te mpe rovaných tónov je vtedy mimoriadne prenikavé, ke<f sú všetky tri registre úzko menzurované, pretože v takom prípade znejú alikvóty všetkých t roch hlasov
s ilnejšie. Túto s kutočnosť je treba v temperovanom ladení zobrať do úvahy.
Keď sa stavite lia organov ešte dlhý čas
bránili pro ti zavede niu temperovanéh o
lade nia , nevedeli v čo m spočíva vlastná
prí č in a - Herma nn von Helmholtz prišiel
so zvukovou a nalýzou až o s toročie nes kôr - ale po čuli, že tercie a kvinty sa v te mpe rovanom ladení nezn áša jú dobte so základným tónom. Časom však hl'adali a n a-
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šli spôsob, ako te nto nedostatok odstrániť: namiesto úzko menzurovaných kvínt
a ter cií zvolili pre tie to registre širokú
menzúru s malou šírko u Jábií a malým
prívodo m vzduchu. Tým sa veľmi intenzívne potlačili , alebo sko ro úplne odstránili alikvótne tóny jednotlivých píšťal ,
kvinty a tercie J'ahš ie splynuli so základným tónom do novej farby zvuku. A to
práve chcel Bach, keď "a nstatt der Quinta
3 Fuss, (so d as gleichfalls heraus genommen wirdt), ko nte ein e Nassa t 3 Fuss eingeriicket werden". 1 Tento .Bachov návrh
bo l - i kecr neuvedcmeným -výrazom tendencie doby, v ktorej žil, totiž ús ilia dosia hnuť tmavší a mohutnejší organový
zvuk. š iroko menzurovaná kvinta, tu teda
Nasat , robí vďaka rvorbe diferenciá lnych
tó nov zvuk organa tma vším, za ti a l'čo úzka
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via za dobré a pekné. Aj v o bdobí romantizmu sa stavali vynikajúce a krásne znejúce nástroje, ako to dokazuje n apr. pekný
Ladegastov organ v n eďaleko ležiacom
meste Merseburgu alebo o rgan z dielne
Cavaillé-Cola a Mcrklina.
Vrát'me sa však k Bachovmu projektu
pre Miihlhausen. Disponovanie 32'-hlasu
do pedálu a rozšírenie ozvučníc pozaunu,
čím sa dosahuje efekt, že alikvotné tóny
znejú slabšie ako keď sú ozvučnice úzke,
»damit solcher e ine vlci bessere gravität
von sich geben ka n ", (3) prezrádza tú istú
tendenciu ku stmavova n iu celkovéh o organového zvuku, o čo sa Bach napoko n vedome usiluje. Ale zatial'čo Bach o bsadzuje
pedál ešte bohato s regis trami vo vyšších
stopových polohách, tak, že na nich možno brat' cantus firmus, má pedál u
Gottfrled a. Silbermanna hlavne basovú
funkciu len s malým počto m regis trov v
hlbokých stopových po lohách . V Silber-

tosť

kvinta pripcipálu ho zjasúuje a zos ilňu je.
To isté platí aj o tercii a ešte viac o oboch
spolu, keď sú disponované ako sesquialter alebo tercian. (Všetko toto možno veľ
mi dobre pozorovaf na dobrom elektronickom organe, keď sa väčší mi hodnotami kapacity kondenzátorov pri formovaní zvuku odstránia alikvóty kvinty a tercie
a ked' sa n avyše sila zvuku týchto hlasov
zvyšuje alebo tlmí vlastnými potenclometrami.)
Nemožno sa čudovať, že tercia, ktorá sa
od celkového zvuku od čle iíova l a, bola vylú če ná z rodiny organ ových regis trov a
moh la sa uplat n iť v najlepšom prípade
ako súčasť kornetov alebo v romantickom
orga ne niekedy aj v mixn1re.
Vrát'me sa však ešte raz k difere n č ný m
tó no m. Široko menzu rova ná kvinta vytvára s terciou diferenč ný tó n , ktorého frekven cia sa rovná dife re ncii kmita nia oboch
tó nov. Predpokladom toho, čl sa to podarí
lepšie alebo ho ršie, je správne vyvážená
m enzúra oboch radov píšťal a prirodzene
vel' mi citlivá práca lntoné ra. V p rípade seskvlaltera vzniká 4'-tón a terciánu dokonca 8'-tón, č ím sa zvuk o rgana stáva llnavším v porovn aní s tým, ako to udávajú s topové označenia vytiahnutých registrov
podl'a tzv. zákona svetelnosti Johannesa
Bie hlc ho. V to mto prípade je stmavenie
o rganového zvuku a ko dôsledok tem perova ného ladenia kauzálne podmienené.
Túto tende nciu ku stmavovaniu organového zvuku, t. j. zmenu zvukového ideálu
o rgana daného o bdobia porvrdzujú aj iné
Bachove požiadavky, týkajúce sa prestavby organa v Miihlhauscne. Bach nedisponuje do manuálu sa mostatný ľ hJas, ktorý
možno ešte v organoch Arpa Schnitgera,
podo bne ako v organoch Bach ovho Stlčas
n íka Gottfrieda Silbermanna, nájsť ak o sam ozrejmosť. A ked' Bach požadu je do
vrchné ho stroja organ a namiesto trúbky
8' fagot 16, "welcher zu a ll~rh a ndt neuen
inventionibus dienlich, und in die Music
sehr delicat klinge t" (2) je to opät' dôkaz
vývojovej tendencie smerujúcej ku stmavovaniu organového zvuku , ktorá potom
vyúsťuje do romantického organa.
Keď sa však na tomto mieste spomína
romantický organ, je potrebn é pripomenllt', že ho ne mož no bez výnintky považoval' za úpadkový zjav. Každá generácia mala vlastnú predstavu organového zvu kového ideálu, tak aj romantici; a v podstate
bola každ á gene rácia presvedče ná o tom,
že to "novšie" - platí to aj o organovom
zvuku - je le pš ie ako to , čo považovali ot co-

mannových dispozíciách a v pedálovom
zvuku sa intenzívnejšie začí n a pr ejavovať
on edlho n astupujúci zvukový vývoj, než v
pedáli, v ktorom Bach zachrai'iuje ešte vera z jeho niekdajšej zvukovej nádhery.
Súhrnne znie koneč ný výsledok tohoto
krátkeho výskumu takto:
l. Temperované lade nie, ktoré sa postulovalo už dávno pred Bachom, zaviedol
Bach zbierko u . Dobre temperovaný kl avír" do hudobn ej praxe, ale ako základ slúžilo už jeho invenciám, ba dokonca i nieko l'kým je ho sko rš ím organovým dielam.
Bach ladil podl'a toho ladenia svoje če m
balá a s veľko u pr avdepodo bnosťou tak ladil aj organ y, ktoré spravoval ešte v arndstadtskom o bdobí. Impulzy k tomu moh ol
čerpať z liibeckých organov Arpa Sch nitgera a lebo ešte s kôr od chnitgerovho žiaka Balt h asara Hclda v tiineburgu.
2. V te mperova no m laden í znejú úzke
kvinty a tercie ostro, pretože ich a likvóty
nie sú ide ntické s allkvótami základ ného
hlasu; splývajú do jednotné ho zvuku.
3. Za účel om zmiernenia týchto samostatných alikvótnych hlasov a súčasne v
snahe zvýš iť schopn osť ich splývania sa
disponujú v širokých menzúrach , čo požadoval aj .Bach . Neskô r sa to zača lo vzťa ho
vať aj n a kvinty v mixtúrach, čo už samé o
sebe znamen alo stmavenie orga nového
zvuku: v celkovom zvuku bolo menej alikvotných tónov.
4. Týmto zásah om sa dosiahol nielen
príjemnejší súzvuk samostatných alikvotných tón ov, ale aj le pšia tvorba diferenč
ných tónov; jednotlivé kvinty a tercie už
neznejú ako také, ale vytvárajú 4'- alebo
dokonca 8'-tó n , čo opät' zname ná stmavnenie, a le aj zaoblenie organového zvuku.
Tieto Bachove zásah y do rvarovania organového zvuku po ukazujú na smer vývoja,
vedúci ku organu so základnými hlasmi.
S. Rovnaký vývoj naznačuj e aj disponovanie Untersatzu 32' a väčších ozvučníc
pre pouzan v pedáli a fa'got v hJavnom
stroji.
Kde teda z hl'adiska historicko-vývojového stojí Bach zaveden ím temperovaného ladenia a svojím projektom prestavby
organa?
Predovšetkým v dis pozícii pedála sa
Bach n avonok len čias točne pridŕža zásad, ktoré napr. realizoval Arp Schnitger;
na druhej strane ho však temperované ladenie núti rozširoval' me nzúry alikvotných hlasov, čoho následkom je zaoblenejší a trochu tmavší tó n organa. Bach
podporuje toto stmavenie a aj väčš iu sý-

o rga nového zvuku disponovaním hlbokých hlasov a v menzúre širších ozvuč
níc pouzanu. To sú teda č rty , ktoré anticipujú neskorší vývoj orga nového zvukového ideálu. Na druhej s trane, podobne ako
to bolo zvyko m pred nie kol'kými desaťro
č iami , obsadzu je vcl'mi boható pedá l; t>Ožaduje aj hlasy vo vyšších tó nových poloh ách , pre tože v hudbe, ktorú ko mpo nuje
sa cantus firmus čas to exponuje v pedáli a tým sa Bach presadil voči tendencii doby, ktoru v teó rii zastupoval johann
Adolt>h Sche ibe a v praxi organovej stavby
napr. Gottfried Sllbermann a ktorá požaduje jednoduchú, nekomplikova nú sadzbú s hlbokým, zrnitým basovym základom a odvoláva sa na pri rodzenosť umenia a hudby.
Mož no Bachov postup označiť ako syntézu?
Z hl'ad iska našich 70-tich ro kov, keď nepovažujeme a ni zvuk Schnitgerových ani
Silbermannových organov za nepremenný zvukový ideál, by sme mohli túto otázku takmer kladne zodpovedať. Ako sa to
prejavilo v organovej h re a zvuku chceme
zod p ovedať otázkou, či Schnitgerove alebo Silbermannove organy môžu as poll do
určitej miery vyhovieť diela m Maxa n egera, Cézara Francka alebo dokonca Olivera
Messiaena. Na nllo otázku by sorva nejaký
organista odpovedal kladne bez závažných výh rad. Každopádne je to lepšie
možné na takom organe, aký chcel Bach. V
Bacl1ovom orga novom projekte je síce
málo jazykových registrov, ale zato dosť
tercií a ni ekoľko sl áč ikových hlasov na
získa nie viacerých hlasových kombinácií,
ktoré sú pre túto hudbu nepostrá datel'né.
A na druhej strane s(t tu aj silné a široké
hlasy, ktoré prepož ičajú plé nu váhu a silu.
A tak, aj n apriek úpadku zvukovosti orga na, ktorý má svoju príč inu aj v tem perovanom lade n í a napriek tomu, že Bach
sám prispel ku s tmaveniu ZVllkového obrazu organa, mož no v jeho projekte nájst'
aj črty, ktoré sú dôkazom úsilia ako znásobiť počet zvukových kombinácií a ako rôznorodejšie srvárniť o rgan z hl'adiska zvuku. Napriek okl'ukám, ktorými musel vývoj organového zvuku prejsť za uplynulých 200 rokov - a to aj v dôsledku
Bachových zásahov - musíme uznať, že v
jeho požiadavkách je už obsiahnuté, alebo
aspoií naznače né niečo z toho, čo dnes od
organ a požaduje me: že totiž má byť spôsobilý pre interpretáciu hudby rôznych
epoch. A tak stojí Bach so zaveden ím temperovaného ladenia a svoj im organovým
projektom na križovatke medzi minulost'ou a budúcnosťou. Pravdepodobne si to
a ni ne uvedomujúc, nazna č il syntézu; je
úlohou našej doby ju rea l izovať , prinajmenšom tak, aby ako taká bola pla tná aspoi1 pre najbližšie desaťročia . Viac ani nemôžeme očakávať, pretože vývoj stále napreduje, aj keď - ako n ás to učia dejiny často po nes právnych cestách a okl'ukách.
l. Doc. 1.83, 13, 8, 1S3
2. Tamže 8, 1S2 a nasl.
3. Tamže 8, 1S2
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