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V CISLE: e Medzinárodný organový festival v Košiciach e ~ayreuth '94 e 
Z valného zhromaždenia Hudobnej únie e Slováci - národ múzický e G. G. 
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Servis HŽ 

(ROČNÍK XXVI. 

Nt~ miesto zdrt~vice ... 
Pri narodeJJiluích, ťi d61ežil)~ch ' ' Jíro

čiach a j ubilerích sa sluší g;·atulo·, ;tll: 
Vysoká škola nuízick.J~Ch umení o /Jm
lislaue, ktorá !Jola zriadená zákonom SNR 
6. 9. 1949, ako .~ko/tt poskytu}IÍm najJ ~)'Š· 
š ie hurfobné a dluadefné uzde/an ie mrí šiJ'
ridsaťpät~ Nieje to l'ef'a, ale ani málo. Nie 
je to okrúhfejubifeJ/111, aleje lo ''.JÍroNe, pri 
ktorom je ztíhodno sa pt·islal'it: Najmä 
preto, že z rodenie a jitngovanie tejto ,,zde
fáut(Cej us/C/II()I!iz ne sa ·ocil{o I 'O t'ef'mi 
dôležii)Ích priesdníkoch ' ~ÝI'ť~ja na.šej kuf-
1/Írnej a umeleckej tradície. Na jej po,'ial
ku sme z rúk a IÍsl ''.J~Znamn}dt česk_ých 
kofegot' prijímali odkaz Ich staršieho už 
' 'J'fJrofiloí'tlllého ku/1/Írnello dedh'slt•a, ku 
ktorému sme sa po dflté roky olt1orene a 
IÍ{Jrimne ltfási/i a l 'fJ(J'' 'Y jeho IJialwdrír
nosli 11 iekedy t(j nekriticky Z/Je/IČOJI(I/1. 
Uplynuté obdobie je tlj priesečníkom jazy 
postupného tt/ledotllfll'a ni a si u/astué/10 
IUÍrodnélw dedió lt'a, J•fastnej idenli~)', z 
ktorej I'.J'rasta/a Sl'ojl:ly/JI{Í modemd slo
l 'em;krí hudobná l.•u/1/Ím bez hlstorlck)'ch 
I'.JÍIIOjov)Ích etáp, ako lomu holo 11 i1iýcll 
llárodo/l.je to clj priese<'11ík zložil}ch tfleo
':Jích a polilickicll ztíprtsoo, ktoré sa l ' prí
pade 11ášho múzického školstva 11ašt'rtslie 
odollrrít•afi 11a }JOI'rc/111 podstaty t•ecl. 'l 'rí 
podstata t'ecl a dosah spomfllan}clt prie
sdufkot' t~ycluídza z jednoduclwj prellli· 
·~v: z tona Vysokej §ko()' muzick)Ích 11111e11í 
/IZWa takmer ceftí d11eš11á ztíkfadJia s/o
' 'ellskej kuftiÍI:J', ako ju poz11dme my a 
okolitý sue/ /1 oblasti dil'ad/a, /alica a l llld
l:ly. Prtwda, uplynn()ích šty ridsafJJiif' rokot' 
sa nezaobWo !Jez omy/ot•, clt:fb, jedno
stranných rozllodl/ulf a 11 istom ú tSOI'OIIl 
JÍ seku aj bez izolácie ·Od stavu 11 európ
skom regióne. 

Preto zrejme, až JJastávtljiÍce päťdesiate 
u;íročie vzniku VŠMU bude t,Jím medzní
k om, ktoré podnieti historikov, muzlkofó
gotl, leOJ·etikov i ped«gógov k /olli ll, aby sa 
chytili pera, načt·alf do pamäti, ale aj llis
torick)Ích cmálou a ozrejmili súčasn/kom 
a ntljmä budiÍcim generácitím zmysaf a 
význam tejto ín§lítiÍcie v neskresfenej po
dobe. Aby ozrejm/tí tryzna ma prlnos osob
ností, ktoré sltílí na čele školy, ktoré formo
' 'alí prué ipokmčtljiÍce genertíde '' 'or-cov, 
interpretov, teorelikou, dmmatikou a pod. 

V tejto clwíli, mysffm, treba zd6mznil' 
najmii IIÍ skutočnosť, že naša VJ•sokrí ško
la 111/IZÍCkých 11me11Í Sa s/ala nezaslllfJile/~ 
nou i11šlitúciou pri budotmiÍ našej profe
sionálnej sebesiC/ČI/osti a OSII(ljOt•mtflll si 
/JOZ flÍ/11/.)'Ch I'.JÍS/er/k0/1 S//Sedii.')Íc/1 Á:lt{//ÍJ; 
za ujala pet mé m les/o u systéme eu rôpske
llo miÍz ického škols/JJa. Dmli)ÍIII uel'mi 
dfilež iiJÍIIt poz11anfm je, že sa fomlouafa z 
l 'laslllej domdcej tradície, zo skiÍseuosl í a 
dobr,ýclt v.)Ísfedkou 1/udobnej a dramatic
kej akadémie, že hola oždy sfot•enskou in
.~litiÍcimí, ktorä uedome stauia na kunli
lllille osob11ostí pret,ažne z ufastn;'c/1 m 
dov. 

kola je žiurí matéria, ktorrí sa každ)ím 
rokom napÍiía a SIÍÚISI/e obmie1/a, opiod
tíJlje nouou kmou, novou túžbou po do
siahnutí umeleckého parnasu. l.en skiÍse
ní a lalentouaní pedaf.!,6gouia uedia z toh
l o materitífu sjormot,ať osobnost: ktorá sa 
na ceste samoslaln)ÍIII ž iuotom dokáže 
orienlot'ať a l ~) 'l'íjrit' olastnou oso(Jnost
nou cestou. 

Namiesto zdral!! ce, t ~)lslovme pre.wed('e
nie, že 11aša II.ÍSMU /mrle rljpod 1/(l/;ým oe
dei/ÍIItnadoiízoval' na Jl.~elko poziiÍt'ne čo 
dolerajU proces priniesol, že sa nebude 
brít' llľadať a oiJ}tll'rn •ať reze rt~ '· Ži11ol ško
~)' sa t~íročím a11111ekoll('í, alli neprem§u
je. Žl11ol šlw/)1 pulz uje d'alej ... 

MARIÁN.JilRÍK 

• 
Dňa 13. septembra t. r. 

uskutoč11il sa v Dome kultú
ry v Dúbravke seminár na 
tému Slovenská kultúra 
dnes a v budúcnosti. Zú
časlllili sa na 1íom zástupco
via Ministerstva kultúry, 
Matice slovenskej, Sloven
skej akadémie vied, kultúr
nych a · umeleckých inštitú
cii Za Slovenskú hudobnú 
ú11iu sa na seminári zúčast
nil tajomník Spolku sloven
ských skladateľov Pavol 
Baflill. Z jeho vystúpenia na 
tomto seminári publikuje
tne podstatnú časť. 
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Kd e sme a kde smerujeme ... Túto o tázku si dnes kJadie mc mno hí, najmä tí, ktorým 
záleží aj na adekvátnej este tickej vzdelanosti nášho ná roda. Ak na jednej strane si ho
voríme "múzický národ" a na strane druhej nevieme zabezpečit' dostupnosť základ
n ého hudobného materiálu najmladším generáciám, tak je hádam niekde chyba. Na 
tieto i mnohé iné otázky sa usilujeme odpovedať v rôznych článkoch tohto čísla. 

Snímka M.Jurík 

KDE SME A 
Pôsobnosť Slovenskej hudobnej únie je za

ložená na značnej auwnómii jej jednotlivých 
spolkov. !ch aktívna úča~ť na kultúrnom ži
vmc sa v poslednych rokoch stala nezastupi
tcl'nou zložkou hudobnej kultúry u nás, pri
čom je dôležité poznamena ť, že ide ríielen o 
verejné koncertné a umenovedné aktivity v 
Bratislave, ale že je tu aj evidentná snaha 
proMrcdníctvom regionálnych združení v 
Ban~kcj Bystrici a Košiciach spolupôsobiť na 
aktivizácii kultúrneho povedomia našej po
spolitosti. Popri verejnej činnosti je mimo
riadne závažné aj plnenie (iloh v aktívnom 
ovplyviíovaní novovznikajúcich legislatív
nych noriem a vyjadrovanie stanovísk k pro
blémom kultúrneho a obzvlášť hudobného 
diania u nás. ezancdbatel'nou súčasťou čin
nosti je zmluvná spolupráca so 16-timi za
hraničnými partnermi v oblasti hudobnej 
kultúry. Stručná rekapitulácia uplynulého 
obdobia dáva svedectvo o systematickej a 
koncepčnej koncertnej činnosti. cdcl'né 
matiné v Mirbachovom paláci sa ~ta l i ncod
dcl itcl'nou súčasťou bratislavského kultúrne
ho života. Spolok koncertných umelcov prc-
7.entuje pravidelne vyspelé interpretačné 

umenie svoj ich členov a Spolok slovenských 
skladatcl'ov vytvára vhodné podmienky na 
uv:idzanic pôvodnej tvorby slovcn~k}•ch 
skladatcl'ov všetkých generačných zo~kupe
ní, v čom v mnohom ~upl uje vákuum uvád
zania pôvodnej tvorby v iných inštitúciách.,. 

Slovenská muzikologická asociácia sa pre
zentuje závažn)'mi podujat iami medzinárod
ného dosahu, ako st1 Medzinárodná konfe
rencia .,Strcdoeuróp ke kontexty barokovej 
hudby", Medzinárodné etnomuzikologické 
semináre v Smolen iciach, pravidelné sympó
ziá mladých muzikológov a podobne ... 
Vrcholn)•m podujatím snaženia Sil Ú na poli 
koncertného umenia bol v tomto roku 4. 
roč ník festivalu Stredoeurópskeho koncert
ného umenia v Ziline, krorý sa stretol s pozo
ruhodným ohlasom nielen doma, ale i v za
hraničí. Ak by som mn l menovať ďalšie podu
jatia, t:lk aspoil najz:ívnžncjšie, v uplynulých 
dňoch sa skončil 4. ročník medzinárodného 
fcst iv;llu ,Siovcn~k(' hbtorické organy", kde 
úspe;nc využívajú nástrojové klenoty- histo
rické organy - v rôznych rcgionoch 
Slovenska. V najbližšom období pripravuje
mc muzikologickÍI konferenciu ., Duchovná 

hudba v 19. storočí. a v r:ímci Bratislavských 
hudobných slávností sa uskutočni mcdzimí
rod ná konferencia na tému lludobný salón. 
Obc podujatia budú iste vhodnou amicipáci
ou vrcholného podujatia v ll. pol roku, keď v 
di'íoch 20.-26. novembra 1994 bude prebie
hať v spolupráci s ďalšími inštitúciami 17. 
ročn 1 k festivalovej prehliadky OV Á SLO
VE SKÁ HUDBA, ktorá je koncipovaná ako 
súhrn hodnôt všetkých generačných zosku
pení, počínajúc generáciou zakladatel'ov slo
venskej hudobnej moderny, až po koncert z 
tvorby poslucháčov kompozície konzervató
rií a VSMU. Sú. to dozaista pozi tíva, akými 
obec profesionálnych hudobných umelcov 
prejavuje snah u prispievať k ozdraveniu a 
obohateniu duchovného života nášho náro
cl a ... 

Bolo b)' pštrosím strkaním hláv clo piesku, 
ak by sme nehovorili o problémoch, klOré sa 
nás bezprostredne týkajú ... 

Azda za najväčší prečin proti potrebám 
nášho národa je doslovná - i ked' postupná a 
vcl'mi rafinovaná - likvidácia Slovenského 
hudobného vydavatcl'stv.a OPUS. ajprv 
zmena na akciovú spoločnosť, potom šaf:írc
nic s národn)•m majetkom, neschopnosť a či 
úmysel, až kon iec~ rozpadom vyclavatcístva 
(mimochodom odpredajom budovy z tech
nick)' na~noderncjšími nahrávacími apara
túrami - Ccskej komerčnej banke ... ) . Pritom 
je Lu strata katalógu nowvín a nahr{ivok, do
slova pokladu národnej hudobnej kultúry. 
Legislatívne nedostatky pri tvorbe nových 
zákonov, alebo ich novelizácii ohrozujú exi
stenciu ďalších inštitúcií, ale aj z;íkladné 
umelecké školstvo, ktoré sa apriori netýka 
len umenia hudobného, ale aj výtvarného, 
dramatického a literatúry. 25 % DPI l za noto
vín)' je bud' omylom zodpovj::dných (!radní
kov a poslancov býva lého parlamentu, alebo 
diskrimináciou· hudobnej kultúry ( len ako 
poznámka, literatúra ostáva v spomínanom 
zákone so 6 % DPH)! Odvody za užitie a tvor
bu l'\,udobného diela s textom sa odv(tdzajli v 
zmysle príslušného zákona do Literárneho 
fondu, čím je priamo ohrozená existencia 
Hudobného fondu a jeho hla"né po~lanic, 
nevyhnutný servis vo forme rozpisu a roz
množovania partitlir slovenských skladatc
l'ov. Dodnes nie je legislatívne doriešený po
diel pôvodnej tvorby vo vercjnopr:ívnyc.h 

masmcdiálnych inštittlciách; týka sa to, sa
mozrejme, aj literatúry a dramatického ume
nia, keď v Slovenskom rozhlase z l . progra
mu oblasť vážnej hudby vypadla úplne a v 
, lovenskcj televízi i akosi zabudli, že jestvuje 
aj čosi také, ako je obl asť profesionálnej hu
dobnej kultúry ... 

So smútkom lcdujcme repertoár našich 
národných a štátnych profesionálnych hu
dobných inštitúcií (žiar, týka sa to aj diva
diel), kde meno slovenského autora je skôr 
ojedinelou výnimkqu, a neraz sa tak ako v di
stribúcii fi lmu poklonkuje tomu, čo často
krát máme doma lepšie ... Ani nepamätáme, 
kedy Slovenská filharmónia, Symfonický or
chester rozhlasu, Štátna fi lharmónia Ko ice 
a či tátny komorný orchester v Žiline uvied
li na svojich zahraničných zájazdoch dielo 
slovenského autora. A tak nám druhý raz . 
umiera Bella, Schncider-ľrnavsk}•, Suehoi\, 
Cikker i Moyzes, len aby som spomenul ne
storov našej hudobnej kultúry ... A napokon 
problém, ktorý sa bezprostredne dotýka 
všetkých zoskupení umeleckej fronty na 
Slove1isku. V eufórii osemdesiateho deviate
ho, v naivných predstav:ích autonón,1ie a ne
závislosti , prišiel Klausov federálny zakon, 
ktorý profesné umelecké zoskupenia vylúčil 
z typu príspevkovych organizácií a postavi l 
ich vlastne mimo centra záujmu štátnej sp ní-

. vy. Hada Slovenskej hudobnej únie hodlá ini
ciovať, aby sa základné profesné sféry. ume
nia, literatúra, výtvarné a dramatické ume
nic, hudba a architektúra dostala legislatívne 
tam, kde bude dôstojné riešenie ekonomic
kých a spoločenských potrieb profesionál
nych umelcov. Ak som si dovolil spomcnliť 

niekH)ré závažné problémy profesionálnej 
hudobnej ku l túry na Slovensku, nemienim 
vál'ať vinu len na zodpoved né štátne in~titú
cie a parlament. Za mnohé v našej sfcrc ne· 
sie vinu sama obec hudobných umelcov. 
Žia l', u nás je Lo tak, že sk ladatel' komponuje a 
popritom sa ešte živí inou činnosťou, inter
pret cvičí a ked' má možnosť koncertuje. 
Ako~i niet času na veci verejné, a tak tálO 
profe~ia nemá ani svojich poslancov, ani svo
jich ministrov. Odráža sa to celkom zákonite 
v istej polohe diskriminácie, ktorú si naša ve
rejnosť ani nestačí v rýchlom tempe dnešné
ho život.a uvedomiť. koda ... 
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NOTY AKO POTRAVINY? 
V 17. čísle nášho časopisu sme uverejnili stanovisko Rady Slovenskej hu

dobnej únie k daňovému zaťážcniu 4udobnín, ktoré bolo 29. au(!;usta t. r. 
odoslané ministrovi kultúry SR, ministrovi financií SR a Výboru pre škol
stvo,'vedu, kultúru a vzdelanie Národnej rady Slovenskej republiky. 

V tomto liste Rada SHÚ zaujala protestné stanovisko voči zneniu prílohy 
č. l .. zákona 222/ 92 schválenej NR SR č. 187/ 94 vo veci zaťaženia 25% daňou 
DPH, kam boli hudobniny preradené z pôvodných 6% DPH. V kategórii 6% 
DPH však zostala napríklad literatúra a iné podobné komodity. 

K totnuto protestnén~u stanovisku dostala 
Rada SHÚ začiatkom septemb ra odpoveď od 
všetkých troch zainte resovaných adresátov. 
Výbor árodnej rady SR p re vzdelanie, vedu 
a kultúru po tvrdil príje m list'u, podpísaný jej 
predsedom Petrom Dvorským a tajomník vý
boru Ph Dr. jozef Kožár konštatuje, že "uve
dený lis t postúpi n ovozvolc n ý m p o
slancom výboru ihneď po vytvorení 

M1N1STER FINANCil 
SLOVENSKEJ REPUBLlKY 

Ru dolf F i lkus 

Váže ný pán predse da, 

vatcľstva ... " Vcl'mi sa tešíme, že lite ratíu·a a 
dlifam aj pornografická, je u nás zák ladnou 
potravinou nevyhnu tnou pre výživu obyva
tel'stva. Veď je w poznať na stave kriminality . 
Pán ministe r b)' mal voči tomu, kto mu list 
pripravil, vyvodi ť dôsledky. Pretože ten, kto 
ho štylizoval si pletie noty s diplomatickými 
nótami (nie lacnými) a nemá na zákonodar
nej stoličke čo robiť. Ten, kto nevie, že hud· 

Brat is l a va 9. 9 . 1994 

Čislo : 3681 / 1994- sckr. 

obdržal s om sta novisko Rady Slove n skej hudobne j 6nie 

k pr i l ohe č . l zákona č . 222/1992 Zb. o d a n i z pr i da n e j h od

noty v znen~ neskor i ich pre dp isov, k t oré s t e ml zasla l Va š im 

listom. 

Záme r o • z ákona č . 187/1994 Z.z. , ktorým sa n ov e l i zova l 

zákon o dani z pridane j hodnoty bol n a j mä prosun položie k zo 

s a d zby 6~ do s a dzby 25~ s tým , že v 6~ s a dzbe ma jú zostať l~n 

z6kladn6 druhy potravin DevyhDutn6 pre vjlivu obyvateľstva , 

~iektoré dalAie zlkladné !ivotné potre by . 

Ak6koivek zaeny v zákone , a l e bo prílohä c h, k t o ré tvoria 

jeho neoddel i teinú súčasť, je mo žné urobi ť iba z me nou z á kon a , 

ktorú a usí schváliť parlament . 

Ministerst vo f i nancií SR v súčasnos ti pracuj e n a n ovom 

z á kone NR SR o dani z pr idane j hodnoty. V r á mc i týc hto prác 

prehodnotíme Vaše s tanovi sko v o v ä zbe na záme ry hos podárs kej 

politi ky štátu a •oznosti v príj move j a výdavkove j čas ti štá t 

neho rozpočtu. 

~'// · , 
s pozdra vom r /ViA 

Vä! e n ý pän 

Peter Dvorský 

pre d seda 
Rady Slovp n skej hudobnej ún i e 

Brati s lav a 

to hto výboru ". Ministe r kultúry Ľubo 
Roman vo svojej odpoved i píše: "presadzo · 
val som n a rokovaní vlád y SR zníženie 
DPH pri uskutočľí.ovaní s lužie b v rezor 
te kultúry (vráta n e hudo bnín) , n o žiaľ, 
vlád a väčšinou hlasov rozh o dla ina k. 
Ako je vám is to zn ám e - pokračuje v lis 
te minis te r Ro m a n - predkladateľom 
mate riálu do vlád y SR bolo Minis ter· 
stvo financií SR. Nie s ú n ám z n á me 
dôvody , p re kto ré MF SR nczačlenilo 
m e dzi 6% DPH aj predme tnú oblasť z r c· 
zortu kultúry." Ďalej v závere listu odpo rú· 
ča ministe r Ro man obrátiť sa s in ic iatívou na 
p ríslušný výbor S It A do tretice, list min ist· 
ra financií Rudolfa Filkusa uverejňujeme v 
plnom znení: 

Odpovede sme teda dostali, ale, žiar, vy
svetlenie prečo tomu tak je, nic. Poch<:>
pite l'ne sťažnosti na listy a pripo mienky voči 
zákonom nevybavuje priamo min iste r, ani 
neštylizuje odpovede. Domnievam sa, že na 
ministe rstvách by naozaj mali pracovať tak 
vel'mi proklamovaní odborn íci a nie samo
zvanci, kompetentne rozhodovať o všetkom, 
ba aj o no tách. Žiar, minister financií pri 
podpisovaní li tu si nevšimol, že to, čo pod
pisuje je nezmysel. Citujem opäť: "v 6% 
sadzbe m a jú zostať len základné druhy 
po trílvín, n evyhnutné pre výživu o b y-

be sa učíme z nôt a že vôbec h udba sa p rodu
kuje z nôt a nie z nôtc nia na salaši, mal by 
vrát i ť školné. apoko n, že na našich í1stred· 
ných úradoch dnes sedí vel'a nekvalifikova
ných l'udí to l'ahko poznáte z množstva nedo
brých zákonov. Prd.'Vapuje ma však, že ani 
vo vláde, ani v parlamente nebolo nikoho, 
koho deti by nepotrebovali noty, za ktoré tC· 
raz rodiči a musia platiť zvýšené náklady. 
Nehovoriac o tom, že po bankrote jediného 
huclobné)1o vydavatel'stva, za tichej pomoci 
štátnych úradov, súkrom ní hudobní nakla· 
date lia a d istribútori dostali riadnu facku. To 
nie je podpora privatizácii, ale umelé vytvá· 
ranie prekážok tý m odvážnym a obewvým 
poslom ku ltúry a umenia. 

Isteže, noty nic s(• základom a hlavným 
problémom e ko nomiky. Avšak spôsob rieše
nia tak špecifického a pre nás vel' mi zásadné· 
ho problé mu, by sa mal rieš i ť výlučne na od· 
bornom p rinc;ípe. Nehovoriac, že z okoli
tých krajín máme hodnoverné dôkazy o tom, 
ako sa zdaií ujú, alebo aj vôbec nczdaňujú 
kultúrne komod ity , ktoré nie sú komerciou 
a zdrojom vyrábania súkromného bohatstva, 
ale bohatsrv'l a kultúrnosti národa. 

už nezostáva n ič iné, ako v ostatn)•ch prí· 
padoch čakať na novú vládu, nový výbor atď. 

Len aby aj oni mali čas odborne tento a po
dobné problémy r ieš i ť. MARIÁN J URÍK 

I(DE 

27. október 
SND Bratislava G. Verdi: Otello (19.00) 
NS Bratislava Davis-Wright-Forrest-Yeston: 
Grand hotel ( 19.00) 
ŠD Košice, št. Smer Prokofiev: Peter a vlk, 
l)ebussy: krinka hrač iek (10.00) 
ŠO Banská Bystrica T. Frešo: Martin a slnko 
( 17.00) 

28. októ ber 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
ŠD Koš ice , št. Smer). Batrík: Rozprávka o 
Markulkc a vÍčkovi .J abÍčkovi ( l 0.00) 

29. októ ber 
SND Bra tis lava Fi lan-Patc:jdl: Snehulienka a 
sc:dem pretekárov ( 11 .00), G. Puccini: Bohéma 
( l 9.00) 
NS Bratislava E. Kálman: Čardášová princez
ná ( 15.00) 

30. októ ber 
KS Bratis lavského hradu Hudba na hrade: l. 
Ožvát, D.Buranovský; M. Sch. Trnavský, R. 
Schumann, J. Orahms, F. l.iszt, A. Skrjahin, F. 
Chopin 

31. októ ber 
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
( 19.00) 

1. nove mber 
NS Bratislava Tolcsvay·Mll ller: Evanjelium o 
Márii (19.00) 

2. november 

·Skončili ~sa· BHS·· 
Záverečným koncertom Slovenskej 

fillta rmónlc skončil sa 14. októ bra 30. 
ročník Bratislavských hudobných sláv
nost i. Pod taktovkou Ondreja Lenárda 
odzneli n a ňom skladby L. van Beet
hovena, P. Hlndemltha a H. Berlioza, só
listami boli Kim Kashkash1an z USA a 
Jan ez Lotric zo Slovinska. Paralelne s 
koncertom v SND prebiehalo p redstave
nie Kráľovského dánskeho baletu, kto
rý sa predstavil klasickým naštudova
ním baletu Igora Stravinského Apollon 
Musagctte a roma ntickými baletmi 
Na poli a Kvetinová slávnosť v Gen zane. 
Slávnostný ráz predstavenia znásobila 

~
rítomnosť prezidenta SR Michala 

Kováča s manželko u a Jej Veličenstva 
dá nske j kráľovnej Margaré ty II. s man
clom princom Hcnrikom, ktorí boli na 

oficiálnej n ávš teve Slovenska. 

SND Bratislava G. Oizer: Carmen (1 9.00) 
NS Bra tislava Tolcsvay-Mii ller: Evanjelium o 
Márii ( l9.00) 

3. nove mber 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Labutie jazero 
( 19.00) 
NS Bratislava Tolcsvay·Mliller: Evanjelium o 
Márii ( 19.00) 
ŠF Koš ice Musica aeterna; Hiindel, Caldara, 
Telemann, Stan.lcy ( 19.00) 
ŠD Koš ice , š t. Sme r .J. llatrík: Rozprávka o 
Marku Ike a vÍčkovi jabÍčkovi ( l 0.00) 

4. november 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij : L1butie jazero 
( 19.00) 
SF Bra tis lava Koncert k 45. výročiu V MU: V. 
Málek,) . Bartoš, P. Pažický; M. Moyzes, Mozart, 
Ueethoven ( 19.30) 
NS Bratis lava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
( 19.00) 
ŠD Ko šice B. Asaficv: Oaeh~isarajská fontána 
( 19.00) 
ŠO B. Bystrica-Čadca G. Oonizetti: Nápoj Iás· 
ky (18.00) 

5. november 
SND ~ratislava G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
(19.00) 
NS Bratislava Russel: Pokrvní bratia ( 19.00) 
D]Z Prešov F. Lehár: Veselá vdova ( 19.00) 

6. november 
NS Bra tis lava Russel: Pokrvní bratia ( 19.00) 
KS Bratis lavskéh o hradu Hudba na hrade: 
R. Šašina, O. Šašinová, M. Doboš, D. Turiíová; 
Ecclef, Kupkovič, Schubert, J. V. Tomá ek, 
lländel, Schubert, Zemanovský, Urbanec, 
Cikkcr, Dvorák, Mozart , Vcrdi (17.00) 
ŠKO Žilina Slávnostný koncert k 20. výroči u 
, KO: l. Gajan, O. Dohnányi; Fischer, Mozan, 
Cikker, Telemann ( 19.00) 

8. november 
SND Bra t islava G. Verdi: abucco ( 19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: abucco (19.00) 
ŠO B. Bystrica) . Stra u s: t:lOpier (18.30) 

9. november 
SND Bratisll\va J. Offc nbaeh: Hoffmannovc: 
poviedl--'Y ( 19.00) 

KOMORNÉ CAFÉ 
KONCERTY 
V KOŠICIACH 

Komorné Café koncerry sÍl od začiatku ok· 
tóbra novinkou v hudobnom živote Košíc. 
Pre milovníkov vážnej hudby ich bude raz 
mesačne pripravovať tamojšia tátna fi lhar· 
mónia. Na prcmiérovom podujatí sa predsta· 
vilo Moyzesovo kvarteto z Bratislavy s dicl:t· 
mi Antonína Dltoráka, Wolfganga Amadea 
Mozarta a Mikuláša Moyzesa. Ako povedala 
dramaturgička SF Anna Bonková, nápad 
usporiadať v Café koncerty priniesol riaditel' 
) ÍIIius Klein, ako jc:dnu z mnohých inšpirácii 
z manažérskeho kurtu v Londýne, ktorý or
ganizovala Husova nadácia. 

Z ČINNOSTI SPOLOČNOSTI FERENCA LISZTA 
Bratislavská spoločnosť Feren cza Liszta aj v 

mínulej (X III.) czóne 1993/ 94 úspešne splni
la svoje pôvodné osvetové poslanie. Odzneli 
nasledujúce hudobno-vedné prednášky: po· 
kračovanie (VIl ., VIII., IX. a X. časti) precl náš
kového cyklu O humanite F. Liszta a l. časť no
vej prednáškovej ~érie O dôkazoch maďar
skej príslušnosti Li~zta, ďalej vedecké pojed
nanie o Lisztovi, s ktorým sa prezentoval Béla 
Bartók na pôde Maďarskej akadémie vied, ako 
aj obo~namovan ie s neznámou korešponden· 
ciou F. Liszta s bratislavským františkánskym 
páterom Stanislavom Albachom. Odznel i roz
pomienky na rôznych umelcov: pri príležitos
li 150. výročia narodenia .J . L Bell u, 30. výr. 
smrti F. Kafcndu, 80. výr. nar. a smrti L 
lloloubka a 85. nar. a tiež smrti E. Suchoiía, 
118. výr. nar. Terézie Orunswickovej, 90. výr. 
smrti A. Dvoi'áka a Jána Fadrusza, 100. výr. 
smrt i Čajkovského a Gounoda, ako aj l l l . výr. 
nar. Zoltána Kodálya, l 13. Bélu Bartóka, 11 5. 
Alojza Rigeleho, 120. Franza SchmiciLa, 170. 

Bedi'icha Smetanu, 180. Béni Egressyho a cen· 
te nárium smrti Kussutha, Komenského a 
Mateja Bela. 

V Ondrcjskom cinto ríne slávnostne bol · 
ovenčený hrob klavírneho virtuóza a sklada· 
tel'a Ladislava Erkela, syna Ferencza Erkela pri 
príležitosti 150. výročia jeho narodenia. V ži· 
vej forme odznel i kompozície od skladatcl'ov 
Amerala Vieiru, Ladislava Schleichera, 
Ferencza Liszta, Eugena Suchoňa, Bélu 
Bartóka a Frederika Chopina; v reprodukova
nej forme ukáži..'Y z tvorby P. l. Čajkovského,). 
Straussa a F. Liszta. Prcmietaný bol televízny 
fil m "Variácie slávy" o detstve W. A. Mozarta. 
Ako svoje l ll . podujatie uskutočn i la 
Spoločnosť F. Liszta 15. tematický zájazd do 
rakúskeho Burgen landu. Ciel'om cesty bola 
návšteva rodného a rodičovského domu skla· 
datel'ov josepha a Michala Haydna, v obci 
Rohrau a prehliadka ka tieľa v romantickom 
laxenburgu, jedného z niekdajších letných SÍ· 

diel Habsburgovcov. L. SCHLEICHER 

IC«>~IC"U'~Z. 
Riadi te l' Štátnej opery v Banskej Bystrici vypisu je ko nkurz na miesto 
KO REPETÍTORA. 
Požadované vzdelan ie: V MU, Konzervatórium 
Term ín nástupu: ihneď. 

Písom né p rihlášky do ko nkurzu s u veden ím od borného vzdelania a praxe posielajte na 
ad resu : Štátna o pe ra, Národ ná ll , 974 7 3 Banská Bystrica. 



ROZHOVOR-KONCERTY 

l V HĽADANÍ VLASTNÉHO MIESTA l 
Mladý slollenský tJiolonc:elista.Jozef Lupták (nar. 1969), absolvent Konzervq_tória 

v Bratislave (u prof K. F!Upooiča) u rokoc/i 1984- 1990 a (erslt~)~ absoluent VSMU v 
Bralislcwe (u prof .J. Podltoranskéllo). Vysoktí školu skončil/en nedá11no, ešte po
riadne nestihli utíchnu/' ZtÍfJeretné tôny D11orákol'ho violom'elollého koncertu h 
m ol, ktorý m .Jozef ctbsob'O flal 110 febmäri tohto rokli L' bratislcu,skej Redute. V mysli
ach ľudí, majúcic/i ozľalt k lliolollčeloflej hudbe iste zostali prfjenmé spomienky na 
jeho sólouý recitál tJ júni/ohlo roku /1 Moyzeso11ej sieni, k toré/to dramaturgia posta
vená z diel Brahmsa, Sc/111/llkeho, Xenaldsa a Rm,ela sa oymyká z bežne !tráva né
ho repertoánt. 

V súčasnosti je .Jozef štipendistom ., The /Jmtf!Center of Arts (Cen/mm pre umenie 
so sfdlom ll m este Ba nf/) na západe Kanady a keďže z ískal až due .Wpendiá (prvé 
na. majstt·ovské ktwzy- 4 týždne u jtíli a dm/té na tvorittý štuclijJ~ý pobyt) ll ttllede
nom stredisku, rozhodla sOlil sa pri tejto prílež itosti požiadcll'j ozefa o rozhovor. 

• Mohol by si čitateľom Hu
dobného života podať základnú in
formáciu o The Banff Center of Arts? 

• Akým spôsobom prebiehajú kur
zy? 

Snímka Z. Pacasová 

• V prípade záujmu aj u ostatných 
mladých hudobníkov, porad', kam sa 
majú obrátiť. 

- Priamo na: 
BANFF CE TER OF ARTS 
BOX 1020 
BANFF-ALBERTA 
CANADA T O L OCO. 
Kto by mal záuje m , musí s i vyp)'tať pri

hlášku , v k torej sú podrobne uved ené 
všetky p odmienky na prijatie . a základe 
prihl ášl-.')' a predloženej vlastnej nahráv
ky ko mis ia pride lí štipendium. 

• Viem o tebe, že teraz na jeseň 
opäť odchádzaš do Kanady, tento
krát nie na Maste rclasses, ale na štu
dijný pobyt. Mohol by si priblížiť ci
eľ a obsah tejto cesty? 

- Ide o m edz iná ro dné centrum pre 
ume nie , kde s ú sústredené všetky je ho 
druhy. Celý rok sa p racuje na rôznych 
projektoch týkajúcic h sa či sto ume nia. Z 
toho hudobných je asi desať až dvanásť. 
Spo mínané centrum poriada tiež ime r
pretačné kurzy pre profes ionál ne orit: n
tova ných hudo bníkov, h lavne š tude ntov, 
v odboroch ako sú: sólis ti, komorná bra, 
ko morný o rc heste r, symfo nický orches
ter, jazzoví muzikanti.. . 

• Ktorý z týchto odborov si s i zvo
lil? 

- Ja som si zvol il sólistický i nrerpretač

ný kurz (tzv. Maste r clas~es) , d osta l ~om 
n ai1 aj š tipe ndiu m . Mal som možnosť pra
covať v triede Alda Parisotta. 

- Každý účastník m á p resne vymedzené 
vyučovacie hodiny. Počas šty roch r}ržd
t'íov (v júli to hto roku) som mal dve hodi
ny, kde som pracoval samostatne le n s 
pedagógom a trikr:í t som hral v t riede na 
otvore ne j hodine za účasti vere jnosti. 
Kladne hod no tím tiež možnosť spoluprá
ce s ostatnými hudo bníkmi z viace rých 
odborov, čo zárove t'í umo:l.ň uje kontakt 
aj s inými pedagógmi. 

• V čom vidíš jedinečnosť Mas
terclasses? 

- Predovšetkým v dvoch veciach . J ed
nak v spoločnom muzicírovaní (na iných 
kurzoch v Európe totiž li rajú účastníci 
väčšinou sólistic ky) a po druhé v sam o t
ných pracovných podmie nkac h, kto ré 
som nikde inde n a žiadnych euró pskych 

ku rzoch nezažil. Má m na m y. li výborne 
vybavenú knižnicu, kde sú k dis pozíc ii 
kvalitné nah rávky (CD a LP p latne) , vel'ký 
výbe r notové ho mate riálu , odbo rných 
kníh a tiež cvičné priesto ry (vcl'ký počet 
tried , k to rý u mož ií uje každému účas tní
kovi cviči ť do úpb1e j sýtosti). V porovna
ní s naš imi tr iedami je tam malý rozdiel. 
Ic h cvičné triedy sú v las tne m alé c hatky 
umiestnené v lese, každ á m á svoj klavír, 
vel'ké zrkadlo , stoličku , s tolík, kl imatizač
né zariad e nie (v le te) a kúre nie (v zime). 
Po intenzívnom cvičení m á každý mož
nosť relaxovať vo fitness centre, ktoré je 
súčasťou kom p lexu . 

-Čaká ma trojmesačný tvorivý š tudijný 
po byt v s po m ínanom centre, kde budem 
študovať vlastný návrhový program s rôt.
nymi poprt:dnými sólistami (napr. 
Tsuyosh i Ts utsumi, Paul Katz, Ralph 
Kirsc h baum ... ) a kon certne ho uvádzať 
na kanadsl·:)rc h p ódiách . C iel'om progra
mu je podporiť vlastn ú vnútornú pred
s tavu a tvorivosť v každom i nterpreťovi a 
tomu je prispôsoben á aj miera slobody v 
š túdiu. 

• Na záver ... ·. 
- Som rád, že som získal š tipendium a 

možnosť byť v tomto Centre p re umenie. 
Chcem tento čas využi ť na hl'adanic s i 
vlastné ho miesta v tom, čo robím. Okrem 
toho s i m ôžem rozšíriť vlastný umelecký 
obzor a získať nové kontakty a priatel's
tvá. Ve rím, že skúsenosti, k toré tu získam, 
zúžitkujem a j u n ás. náct by som naš tudo
va ný program predstavi l slovenskému 
publiku. 

Za rozhovor ďakuje 
MARIANA BENKOV Á 

Flautový recitál 
Ani po Qfiaiáluom skončcm 

KultúnH.:ho leta hudba v 
Klar iskách nadl ho ne m íchla. V 
r:ímci viacerých komornych kon
certov sa 20. 9. v tcjlo koncertnej 
sieni rozozvučala flauta so sprievo
dom klavíra. a realizácii flautové
ho recitálu mladej rakúskej umelky
ne Gisely Mash ayckhi-Beerove j 
sa popri MKS v Bratislave podieľala 

tttndecká agentú ra lntcranists, 
Slovenská huclobn:í spoločnosť -
Hudobná mládež a sponzor - rak(ts
ka firm a E.B.E. Plan z Vied ne. Tí, 
ktorí pri ja li pozvanie spomínanej 
umcleckt:j agentúry, ale aj oMatní, 
ktorí sa rozhodli prísť na koncert s 
cieľom zaži ť príjemný kultúrny zá
žiwk, urči t e neboli sklamaní. 
Koncert po stránke organizačnej 
ale i umeleckej a interpretačnej 

patril totižto svojou úrovňou do ra
du tých, ktoré môžem s kľudným 
svedomím označiť s prívla~tkom 
"vyšší štandard". Mladá 29-ročná 
flautistka Gise la Maskayckhi-Bcero
v:í (narodená v cmccku, žijtka a 
pôsobiaca však v Rakúsku) i jej 
umelecký partner, klavirista Ste
fan Mcndl predvied li hodno tný 
program zostavený z d id skladatc
l'ov rôznych štýlových obcloh t na 
skutočne vysokej profesionálnej 
úrovni. 

Úvod nou skladbou flautového 
recitálu bola Bad1ova Son á ta E 
dur' BWV 1035. Už v tejto skladbe 
sme s uznaním kvitovali nielen jej 
intelige ntný a ku ltivovaný prejav, 
krásne vyrovnaný tón, ale aj frázo
va nie, intonačnú čis tot u a predov
šetkým e ill iv)r muzikantský prístup. 
Inú polohu svojho interpretačného 
profi lu ukázala sólistka v Sonáte 
pre flautu a klavír F. Poule n ca, 
v ktorej naplno a za rovnocennej 
spoluúčasti ~. Me ndla nechala vy
zn ieť najmii me lodické témy (v 
s trednej časti- Canlile nc) i rytmic
ké pasá7.c, podfarbené , úsmevnou 
groteskou a hravo~ťou (záverečné 
Presto giocoso). Baladou pre 
flautu a klavír švajčiarskeho skla
dateľa F. Martina, pochádzajúcu z 
roku 1939 a pôvodne komponova
nÍ! p re flautu a orchester, zavŕšili 
rakúski hostia prvú časť svojho bra
tislavského koncertného soiré. Aj 
interpretácia tejto skladby pol vrd i
la tale nt a bohatý umelecký arzenál 
mladej flautistky. V sólovej fl aulo
vcj kompozícii N. Mashayckhiho 
Musik fo r Flut prezentovala G. 
Mashayekhi-Bcerová svoj vzťah k 

Gisela Mas hayekhi-Bccr 
Sn ímka H . Nussbaumc r 

sučasným kompozičn ým a inte rpre
tačným techn ikám. Svoj nástroj ro
zohrala do svoj rázn)'ch fa rebných a 
rytmických plôch so zmyslom pre 
detail ako ~účasť kompaktnej dra
maturgickej lín ie. Z množstva zvu
kov)•ch arzen:ílov - od krátkych me
lodických urvarov až po plochy alc
atorické- vytvoril a uce len íl a vcelku 
pútavú kompozíciu. 

Vrcholom flautové ho reci tálu G. 
Mashayekhi-lkcrovej bo la intcrprt:
t:ícia Prokofievovc j Son á ty op. 
94. V š tyroch častiach Sonáty sólist
ka ~pol u s , . Mendlom predviedla 
ambiciózne plnokrvné a hodno tné 
moderné muzidrovanie založené 
na tvorivosti, fantázii, d isciplíne a 
inteligencii , ktorého výsledkom bo
la premyslená koncepcia. 

Snád' sa zdá, že v tejto recenzii je 
uvedené príl iš vda chvály na konto 
ho~t í a kritických pripomienok je 
le n rn :ílo . Je škod~ pre ferovať, č i 

hľadať "blšky" tam, kde je zjavná 
kvalita a nad an ic, kde prevláda hud
ba nad ekvilibristi kou a poct ivé re
meslo nad povrchnosťou . Bodaj by 
takýchto kva litných podujatí s ta
kou ·ohdnou návštevnosťou a 
úprimným záujmom bolo v našich 
konccnných s ieiíach viac. Sú totiž 
reálnym ~ymptómom potreby ume
nia nielen v slávnostn)rch fcsli'(a lo
vých chvíľach, ale aj v obyčajné 
všedné pracovné dni. A tých je v 
ľudskom ži vOle väčšina. 

MARTA FÓLDEŠOVÁ 

.J 

N ázov príspevku je zhodný s 
poslcdn)•m riadkom druhej 

~trany programového bulletinu, kto
rý pod{Lval info rmácie návštevníkom 
komorného koncertu v KJariskách 
29. septembra. Klavirista Marián 
Pivka sa role usporiadatcl'a zhostil už 
druhykrát, potom, čo ním spoluorga
ni zovan)' koncen v Redute na konci 
minulej sezóny vyi;iel celkom u~pc;
nc. Spojenie . celkom úspešne" sa tu 
nevzťahuje na stránku umeleckú, ale 
organizačnít , vcd' Pivka je už d lhšiu 
dobu zárukou určitého, a rozhodne 
nic nízkeho, interpretačného štan
dardu. O to viac ma vtedy, aj teraz v 
Kla riskách, prekvapila ítčas( respek
tíve neúčasť, "odbornej" klaviristic
kcj verejnosti. Letný koncert v !kdu
te, kde Pivka spo lu s bu lharským kla
viristom Tomislavom Bainovom pred
viedol akí1si klavírnu exhibíciu v Vienna Flautists 

l USPORIADATEĽ: MARIÁN PIVKA l 
do brom slova zmysle, bol aj vd'aka 
množstvu plagátov, vymykajúcim sa 
z bežného bratislavského . image", 
dobre spropagova ný. Počet klaviri
~~lOv-poslucháčov, spočítateľný na 
prstoch jednej ruky, som vted)' pova
žovala za zarážajúci . Podobný stav v 
Klariskách ma zvádza k tomu, aby 
~om použila slovo . bojkot". 

Aj napriek tomu Pivka "prilákal" 
do Klarisiek závideniahodný počet 
poslucháčov. O atraktívnosť koncer
tu sa poswrali aj jeho hostia - súbor 
Vie nna Flau tists z Viedne. c
obv)'klá zostava ôsmich priečnych 
fláut rôzn)'ch veľkostí sľubovala 
mnoho zaujímavého. Haydnovo 
Sláčikové kvarteto G dur Hob. 
lll:75 bolo pre mňa príliš ťaž h:ým po
slucháčskym sústom na úvod. Úpra
va pre flauty, ,aj keď prednesená na 
vysokej profesionálnej (trovni , kw rú 
si súbor udržal až do konca koncer
tu, ma nepresvedčila o svojej . nul-

Mariá n Pivka 

nosti jestvovať" . Menej rušivo pôso
bilo LOto nástrojové zoskupenie v 
Mozartovom Divertimente D dur 
KV 136, ktorého fo rma, vo svojej do
bc približujúca sa menej . vážnym" 
žánrom, skô r znesie podobné inštru
mcntačné zásahy, ako neskoré Hayd
novo kvartelO. Pôvodne zborov)r 
opus Claudca Debussyho ľrois 
chansons de Charles d 'Orléans 
preklenul časový skok medzi ll ayd
nom a poslednou skladbou. Rahba
riho Be irut, pravdepodobne 
pôvodná skladba pre ww zoskupc· 
nie (ž iaľ, bullc lin tento druh infor
mácií neobsahoval) , dala hráčom 

možnosť vystriedať počas hry prieč

ne flauty za zobcové. Skladba inšpi
rovaná arabskou melodi Ŕou a rytmi
kou, využíva viaceré farbotvorné 
možnosti hráčov, ako napr. tlieska
nic, dupanie, hru na zobcoch. llru 
tOhto ncobvyklého hráčskeho zosku
penia, v našich koncertných sálach 

Snímky archív autorky 

stále pôsobiaceho un ikátne, charak
terizovala po celý čas výborná sít hra, 
intonačná pohowvosť a muzikalita. 

Presvedčivo prcdne~en:í Gavotta 
J. Ph. Ramcaua bola v~lllpným c•~
lom Mariána Pivku, ktorý sa s rakus
kym oktetom počas koncertu strie· 
dal, čo vyznelo ako vhodný drama
turgický počin . 12 Variácií na "Ah 
vous dirais- -je m a m an" W. A. 
Mozarta , kwré nepostr:'tdali po
trebnú ľahkosť aj napriek technickej 
náročnosti , len potvrd ili klavJristo
vu výbornÍ! formu. Ak som v kontak
toch s Pivkovou hrou z minulosti po
strádala viac dramatických a tempe
ramentných momentov, teraz ma v 
prevede ní Lisztovej Tarantelly 
presvedčil o tom, že disponuje aj 
týmto . registrom". Klavtr v Klar i~
kách nevyniká optimálnymi Z\ uko
vými možnosťami vo vyšších di>kan· 
tových polohk h, prclo býva čaMým 
problémom jeho .užívateľov" prc
svedčivá rcaliz:ícia melodických vr· 
cholov fráz. Pivkovi sa podarilo pre
konať ten to náslrojový handicap, a 
tak jeho melodické klenby boli veľ
mi uspokoj ivé. Tón, ktoľ)' doka7c 
te nto klavirista .vytiahnuť" z ná~Lro
ja aj napriek ~voj im subtílnym fyz ic
kým d ispozíciám, je obdivuhodny. 

Vystúpe nie Vienna FlautiM~ ~ 

Mariánom Pivkom bolo predstave
ním dvoch rovnoce nných partne
rov, ktorí vytvorili posl ucháčsJ..l' pn
ťažl ivý program, spl iíajuci zárovctí 
náročné profesionáln~: kritériá. 

Koncert v Klariskách sa Leda vyda
ril aj napriek tomu, že o jeho organi· 
záciu sa mu~cl postaral' jeden z pro
tagonistov. Alebo ncmu~>c l ? (as) 

________ ... 



KONCERTY 

XXIV. Medzinárodný organový festival v Košiciach 
1~.-27. septetnber 1994 

V prvej časti MOF upútal pozor
nosť Rakúšan Martin Haselbôck. 
Predstavil sa v dvojakej úlohe, ako 
organista i ako dirigent. Na úvod
nom recitále p redniesol diela J. K. 
Kerlla, J. S. Bacha, E. Ki'enka, F. 
Liszta, ako i vlastné improvizácie. 

este, vcd' organ netrpí vari nedo· 
statkom vhodnej literatúry. 

Na štvrtom koncerte ovládli pó
dium Domu umenia že ny - Anna 
Zúriková-Predmerská sa pred
stavila v Händlovom organovom 
konce rte č. l 13 dur a Bulharka 
Neva Krysteva v koncerte švéd
skeho komponistu Stiga Gustava 
Schônberga op . l OO. Orcheste r ko· 
šickej tátnej filharmónie pod tak
tovkou Bystríka Režuchu doplnil 
program o Podprockého Symfóniu 
č . l a Schumannovu Štvrtú . Na ďal
šom organovom recitále spolull
činkovala s A. Zúrikovou-Predmer
skou speváčka Hana štolfová
Bandová. Pripravili spolu zaují
mavý program, kde okrem Bux
tehudeho, Sch(itza, Bacha, Bassa
niho a Regera mala významné za-

Tak, ako bol vlaňajší MOF pod 
záštitou Švajčiarov, tohtoročného 
a ujali Rakúšania - veď iba štedrej 

ruke sponzorov možno ďakovať za 
to, že podujatie vôbec bolo možné 
uskutočniť. Festival prin iesol dva 
orchestrálne koncerty a t ri orga
nové recitály. Vystriedalo sa 7 or
ganistov zo SR, Čiech, Rakt1ska, 
Talianska, Litvy a Bulharska. Samo
statné organové koncerty usporia
datelia mlld ro umiestn ili do košic
kých chrámov- Dómu sv. Alžbety a 
Evanjelického kostola, nakol'ko zá
ujem publlka o tieto podujatia je 
tu oveľa väčší, než o koncerty ko
nané v sídle Filharmónie, v Dome 
umenia, hoci tu sú obohatené o or
chestrálnu zložku. 

a druhom ko ncerte dirigoval 
sprievody ku koncertom F. X. 
Brixiho, E. Bossiho a ). )ongena a 
sám sa ujal sólového partu v 
Hindemithovej Komornej hudbe 
Vl! pre o rgan a orchester op. 46. 
Tento večer bol vítaným dramatur
gickým osviežením festivalu, ale 
vďaka dobrým výkonom sólistov, 
najmä čecha Jana Kalfusa (Bri
xi), Litovčana Balysa Va itkusa 

Bernhard Gferer 

Martin Haselbôck 

Oongcn) i samotného Haselbôcka 
mal aj pozoruhodn ú umeleckú 
úroveň. Problematickejšou bola je
dine hra talianskeho organistu 
Alberta Pavoniho ( Bossi), ktorý 
mal o 3 dni aj samostatný koncert 
v Dóme. Technicky je síce Pavoni 
výborne pripravený, no rytmicky 
nie je vždy dosť p resný. Jeho úpra
va Schumannovho violončelového 

koncertu a mol pre sólový organ 
( tvorila d ruhú polovicu jeho reci
tál u) je vyslovene sporná. Pri všet
kej tlc te ku . král'ovskému" nástro
ju, farebnosť orchest ra nahrad iť 
nevie a už vôbec nie chvejivý vrúc
ny tón jedného z najspevnejších 
nástrojov, akým je violončelo. 

Otázka, na čo sú takéto transkrip· 
cie dobré, je tu hádam plne nami· JanKalfus 

Anna Zúriková-Predmerská 

stllpenie i slovenská tvorba: J. 
Egry, M. Moyzes aJ, Podprocký. 

Záver XXIV. MOF patril Rakúša
novi Bernhardovi Gfererovi. je 
to organista, schopný stavať veľké 

celky, zaujať vycibrenou techni
kou i vynaliezavou registráciou. 
Má však sklon k preexponováva
niu zvuku, vyžíva sa v pričastých 
plénach a spôsobuje tak u poslu
cháčov čoskoro únavu sluchu. 
Toľko teda, aspoň v stručnosti o 

festivale, ktorý už neodmyslitel'ne 
dopiňa kultúrny pro fU Košíc a kaž
dým rokom prináša zaujímavé 
umelecké počiny. MOP iniciovaný 
a dramaturgovaný naším popred
ným organistom Ivanom okolom 
už dávno presiahol iba regionálny 
význam. ROMAN SKREPEK 

JUBILEJNÝ FESTIVAL V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH 
• l 

Slávnostné fanfáry súboru Brass Instruments quintet z 
Košíc otvorili 40. ročník hudobného letného festivalu v 

Bardejove. Prvým jeho hosťom bol Slovenský komorný or
cheste r s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom. Vo 
Vailhalovom Koncerte D dur pre komrabas a s láčikový or~hes
tcr sa p redstavil Rados lav šašina. Program d'alej doplilala 
Haydnova Sinfonia D dur, Händelovo Concerto grosso č. 8 z op. 
6 a Griegova Suita v starom štýle z Holbergových čias (zaznela 
aj na záverečnom koncerte Mladých bratislavských sólistov). 
Akusticky vcľačnú historickú koncertnú sieň LO As tória naplni
li warchalovci ušľachtilým prednesom. Súčasť podujatia 
Festival s ta r ej hudby, tvorili štyri koncerty. St1 bor Musa lu
den s v dobových kostýmoch s umeleckým vedúcim Jánom 
Pipto m priniesol zaujímavý program zostavený z diel z 13. sto
roči a po epochu baroka. Osviežením bola poézia Jána 
Kochanovského z Renesančnej lýry. Aj tohto roku sa naplnilo 
moje očakávanie z niekoľkoročných skúseností s holandskými 
umelcami. Kvarteto zobcových fláut BRISK pod záštitou 
Festivalu Early Music z holandského Utrechtu; štvorica šar
mantných mladých, zanietených umdcov - Marjan Banis, 
Alide Verheij, Jautien Westerveld a Bert Honig priniesli 
nielen rozl ičný sortiment zobcových fláut, ale aj pozoruhodné 
diela u nás ani neuvádzané. Časť koncertu vyplnili pozoruhod
né úpravy organových diel]. S. Bacha a Mozartových orchest
rálnych skladieb. Tretím koncertom FSH bolo uvedenie 
Pcrgolesiho Stabat Mater Speváckym zborom Cantus s diri
gentkou Blankou Juhaňákovou, sopranistkou Ľubicou 
Vargicovou, mezzosopranistkou Máriou Repkovou. 
Klavírny part hrala Eva Mazanovská. Stalo sa módou uvádzať 
sakrálne diela. A vieme to robiť? Treba sa pokúšať · a za takýto 
pokus považujem výsledný tvar, ktorý zaznel. Posolstvo diela 
bolo pre zbor príliš vel'kým sústom. A aj v umeleckom predne
se som čakala podčiark nutú meditatívnosť. V závere zaznel 
Tovačovského Starosloviensky otčenáš v slovenskej verzii 
Miloša Ruppeldta z roku 1926. Posledným koncertom FSH bolo 
hosťovan ie komorného súboru Musica aeterna s umeleckým 
vedúcim Petrom Zajíčkom. Sólistami boli sopranistka 
Kamila Zajíčková a kontratenorista Artur Stefanowicz z 
Poľska . Teleso patrí k osvedčeným stáliciam koncertného dia
nia doma i v zahraničí. Aj tento koncert bol markantným dôka
zom toho, že v sllbore sa spojili profesionálna a št}'lová inter
pretácia s dôrazom na historický moment. Už tri ročníky FSH 
mali svoje prbtrešie v Bardejovských kúpeľoch. Potvrdila sa 
prognóza - pre existenciu festivalu to bolo jediné vhodné rieše
nie. 

Tri recitály prezentovali husľové umenie: taliansky huslista 
Massimo Quarta za klavírnej spolupráce Eleny Michalicovej 
sa predstavil v Paganiniho Variáciách na tému God save the 
King, ďalej v skladbách pre sólové husle Geminianiho, ]. . 
Bacha, Ysaya a Paganini ho. Druhým zahraničným huslistom bol 
Eduard Grač z Ruska za klavírnej spolupráce Valentiny 
Vasilenko -Grač. Umelec si zachováva svoj interpretačný štan
dard v akademickej rovine. Klavírny sprievod svojou rozpači

tosťou azda tento moment podčiarkol. Karol Petróczi s mno
horočnou tvorivou partnerkou, klaviristkou Annou 
Ličkovou uviedol Veraciniho Largo, sonáty Händela, Mozarta a 
Beethovena. Violončelistov zastupoval Richard Vandra, ktorý 
v súčasnosti pôsobí v Španielsku. Klaviristka Flora Gómez je 
zrejme nielen skvelou komornou partnerkou, ale aj sólistkou. V 
Ich interpretácii zaujala Sonatína Z. Kodalya a Variácie na sto-

venskú l'udovú piesCI"l l3ohuslava Martinil. Dramaturgia MilL da
la priestor aj dvom komorným orchestrom, ktoré sa usilujú 
etablovať v našom koncertnom dianí. Z Košíc prišiel súbor 
Komorní sólisti Košice s umeleckým vedúcim Petro m 
Sklenkom. Podnetom pre vznik telesa bola skutočnosť, že v 
tomto meste sa zišla sil ná skupina huslistov, ktorí vyšli z triedy 
Karola Petróziho. V 13achovom Koncerte c mol pre dvoje husle a 
orchester sa okrem Petra Sklenku predstavila vo vajčiarsku 

pôsobiaca J anka Kulanová-Karš ková. Mlad í bratislavskí 
sólis ti jubilejný festival uzatvárali. V ich podaní zaznela už spo
mímmá Griegova Suita, llaydnov Koncert pre violončelo a or
chester D dur a Stamicova Symfónia. Košiča nia priniesli viacej 
vrúcnosti a radosti z muzicírovania. U Bratislavčanov chýbalo 
čosi z hutnosti zvuku, ale i to si žiada čas pre zažitie interpreto
vaných skladieb. 

štyri dámy sa stretl i za pultami maďarského sláčikového 
kvarteta Danubius (Mária Zs. Szabó, Adél Miklós, Enikô 
Nagy a Ilona Ribli). Toto 1"-vartcto patrilo k pozitívam jubilej· 
ného festivalu. Obdobný prívlastok patrí Záhrebskému gita
rovému triu (Darko Petrinjak, Is tvá n Romer, Goran 
Listeš), ktoré stvárnilo skladby písané pre trio gitár alebo 
úpravy (napr. organové diela J. S. Bacha). Náročnú úlohu mali 
slovenskí gitaristi Milo š Tomašovič a Miloš Slobodník, kto
rí na toto koncertné pódium neprišli po prvýkrát, ale doniesli 

Ida černecká a Štefan Bučko Snímka S. Fecsk ová 

totožný program. S týmto prístll pom sa stretávame u viacerých 
umelcov. 

tyri večerné stretnutia patril i reprezentamom speváckeho 
umenia. Recitálom sa predstavila mezzosopranistka Ida 
Kirilová za klavírneho sprievodu Otakara Šebestu. Talianske 
canzonety, operné árie a operetné dielo Franza Lehára tvorili 
program sopranistky Aleny Dvorskej-Gallovej, 
Branislava Jetiča (bas) a tenoristu J án a Babjaka za klavír
nej spolupráce Da riny Turňovej. Umelcom sa podarilo mi· 
moriadne kultivovaným prednesom vytvoriť veľmi inšpirujúcu 
interpretačnú pohodu. Alena Dvorská-Gallová spolu s bra
tomJ ánom participovali programom v cykle Hudba v našej ro
dine. Večer maluvol'nenú armosféru a umožnil návštevníkom 
koncertu nahliadnuť do života všedného dňa umelcov. Kým u 
Aleny Dvorskej-Gallovej bol takmer totožný repertoár s pred
chádzajúcim koncertom, Ján Galia prispel ukážkami z tvorby 
Mozarta (Don Giovann i), Verdiho ( abucco) a Rossin i11o 
(Barbier zo Sevilly). 

S osobitným záujmom sa očakávalo hosťovanie mladej so
pranistky Klaudie Dernerovej, ktorá na tomto koncertnom 
pódiu zberala prvé skúsenosti ešte ako posluch áčka 
Konzervatória v Košiciach. Z Čajkovského romancí si vybrala 
dve - Zabudntl ť tak rýchlo a Keď vládne dd t, zas!"-vela sa v árii 
Rusalky, z Pucciniho opery Bohéma predniesla áriu Mimi, ku 
ktorej v závere uviedla áriu Odabelly z Verdiho opery Attila. 
Flautista Cyril Šikula s nadhľadom uviedol diela Faurého a 
Poulenca. Sprevádzajúca klaviristka Oksan a Hricáková sa 
predstavila aj sólisticky uvedením Chopinove; Balady g mol op. 
25 č. l. 

Detský svet v hudbe a poézii sa stal nápl ňou programu 
klaviristky Idy Cerneckej so Schumannovým Albumom pre 
mládež op. 68 a recitátora Štefa na Bučka s výberom z tvorby 
Milana' Rúfusa. Celkový dojem bol dosť rozpoltený. Kým Ida 
Černecká má .svoje diela" premeditované, zažité, Rúfusove ver· 
še akoby prechádzali popri recitátorovi. Chýbal mi moment 
väčšieho zjednotenia s básnikom. Táto zostava programu si žia
da ešte urči té dotvorenie práve na (!rovni recitátOra. 

Posunutie festivalu do polovice júna, aby sa kryl so začiat

kom festivalov v ostatných kúpeľných mestách, nie je šťastné ri
ešenie. Umelecká agentúra Slovkoncert sa už roky s týmto ne
vie dobre popasovať. Ešte stále vo vzduchu cítiť, že kilometrová 
vzdialenosť od Piešťan či Bratislavy je nevýhodou. 

Ani v íubilejnom ročníku nechýbali obľúbené promenádne 
koncerty. Po prvýkrát tu bol akordeónový orchester Kon
zervatória v Košiciach s vedúcim prof. Vladimírom 
Čuch ranom. Vystriedal ho Salónny orchester Štátneho di
vadla v Koš iciach so sólistkou sopranistkou Táňou 
Paládiovou. Interpretačne pôsobil nesúrodo. V auguste sa 
predstavill'ahšie orientovaný orchester z Prešova. 

Koncerty v MITL a FSH sa tešili veľkej pozornosti publika. Na 
záver musím poopraviť údaj, kwrý sa dostal clo oznamov kon
certných aktivít na stránkach Hudobného života a ďalších peri· 
odík. Vraj Hudobné leto a v Bardejove. Podujatie má svoj názov 
Medzinárodné hudobné leto, Festival starej hudby sa ani zvlášť 
neráčil označovať a sídlom sú Bardejovské kúpele a nie 
Bardejov. Je šťast!m, že Bardejov nemá s týmto festivalom nič 
spoločné, dnes by sa štyridsaťročnice určite nedožil. Klasické 
hudobné umenie sa vďaka ne(Jstupnosti Dr. Evy šuchovej po
darilo v plnej intenzite uchovať. SILVIA FECSKOV Á 



HUDOBNÉ DIVADLO 

BAYREUTH '94 
Parsifal včera a dnes 
V minulom roku som na stránkach tohto ča

sopisu po písala moje dojmy z Bayreuthských 
slávností. Kritizovala som predovšetkým sno
bismus publika, nedostupnosť vstupeniek (ča
kacia doba 8 rokov, cena asi 200 DM); uzavretý 
okruh organizátorov, interpretov, umelcov ... 

Myslím, že toho roku nenastali žiadne veľké 
zmeny, len tropické horúčavy premenili 
Festspielhaus takmer na miesto utrpenia. Sála 
tohto Wagnerovho . svätostánku" nemá klima
tizáciu (touto vymoženosťou Wagner vo svojej 
dobe nedisponoval, pričom v súčasnosti ne
vedno prečo sa náprava nerobí) - a tak nebolo 
výnimkou, že podakto rí niekoľkoroční čakate-. 
lia na vstupenky hor(lčavy nevydržali a už v pr
vých dejstvách odchádzali - na .čerstvý" 
vzduch! 

Toho roku mi bolo zo strany usporiadateľov 
umožnené vzhliadnuť dve operné drámy (Ring 
bol beznádejne zadaný) - .Parsifal" (3. august) 
a . Der tliegende Holländer" ( 4. august), z kto
rých druhá oproti minulému roku zaznamena
la len jedinú zmenu v osobnost i dirigenta (t. r. 
Peter Schneider dirigoval síce s menším tem
peramentom a dramatičnosťou ako Giuseppe 
Sinopoli, predsa štýlovo aj umelecky na zodpo
vedajúcej úrovni). 

Viac priestoru chcem teraz venovať 
Parsifalovi, ktorého om v Bayreuthe videla po 
prvýkrát a ktorý z môjho pohľadu predstavuje 
v rámci celej Wagnerovej J1Udobnodramatic
kej tvorby výsadné postavenie. Nie preto, že je 
jeho poslednou hudobnou drámou (dokončil 
ju vo svojich sedemdesiatich rokoch v r. 1882, 
myšlienka jej vzniku však siaha takmer dvadsať 
rokov dozadu), ale vzhľadom na jej harmonic
kú reč, ktorá viac než ktorákoľvek z predchád
zajúcich drám ohlasuje rozklad dur-molového 
tonálneho systému a romantickej expresívnos
ti i vášnivosti. Wagner podobne ako Gcsualdo 
doviedol štýl svojej doby ad absurdum - až na 
prah, za ktorý sa už touto cestou nedá ísť. je to 
hudba plná alterácií, chromatizácií, enharmo
nických zán1ieh, neus tále sa stt1pňujúceho na
~ätia cez mimotanálne akordické väzby, vyhý
lbanie sa upevi\ovaniu tónin neúplným i kaden
ciami , pričom predznamenanie nadobúda už 
len orientačnú fun kciu ukazovateľa hlavných 
harmonid:ých pilierov. Nie je výnimkou, že v 
rámci krátkych plôch (4-5 taktov) sa vystrieda 
celá 12-tónová chromatická škála. Spolu s neu
stále sa vracajúcimi motivickými tvarmi, situá
ciami, narastaním vnútorného napätia - pôsobí 
táto hudba sku točne ako ópium - bez ohľadu 
na to, či si to človek želá, či nie. Nictzsche po
strehol túto vlastnosť Wagnerovej hudby, keď 

vo svojej stati .Der Fail Wagner" napísal: 
. Dokonale tomu rozumiem, keď dnes hudob
n•k povie: 'nehávidím Wagnera, ale nczncsicm 
viac žiadnu inú hudbu'". ictzschc varoval 
pred Wagnerom, ktorý je vraj veľkou skazou 
pre hudbu; je to zase on, kto vniesol do hudby 
prostriedky ako dráždiť unavené nervy, to on 
urobil hudbu cho rou ... on je majstrom hypno
tických ťahov ... A nielen to! ietzsche kritizuje 
závislosť stúpencov a ženských obdivovateliek 
Wagnera, ktorí sa okolo neho grupujú sťaby 
učeníci k zvestovateľovi novej viery .• Bayreuth 
reimt sich auf Kaltwasserheilanstalt. 
Typisches Telegramm aus Bayreuth: bereits 
bereut. - Wagner IM schlimm fiir d ic jiinglinge; 
er Ist verhängnisvoll fllr das Wcib ... Ah, dieser 
alte Minotaurus! Was er uns schon gekostet 
hati Alljährlich fiihrt man ihm Ziige der schôn
stcn Mädchcn undjiingli ngc in sein Labyrinth, 
damit cr si verschlingc, - alljährlich intoniert 
ganz Europa "auf nach Krcta! auf nach 
Kre ta!.... 

Človek sa nevdojak chtiac-nechtiac musí pý
tať, či sa niečo na tejto charakteristike zmenilo. 
Aký postreh mal Nictzsche, keď aj o sto rokov 
nestratila platnosť? Stále sa vytrvalo putuje do 
Bayrcuthu- na túto Krétu v Oberfrankc n, ktorá 
s chuťou požiera svoju korisť! 

Známe sú Wagnerove predstavy o magickej 
funkcii Festspielhausu v Bayreuthe, ktoré tak 
dôkladne strážia jeho dediči , majúc pr itom aj 
iné ako len čisto umelecké pohnútky. A výsle
dok? Snáď najvýstižnej§le ešte l dnes vyznie
vajú slová Arnolda Schänbega, ktorý v súvislos
ti s rozpormi okolo autorského práva Parsifala 
(po 30-tich rokoch od autorovej smrti) , ktoré 
zabraňovalo jeho uvádzanie na iných scénach 
v cmccku i v zahran ičí, vzniesol dva dôvody 
proti jeho predlženiu - po prvé pre faktickú ne
pr!stupnosť wagnerovho diela pre "ozajstných 
milovníkov umenia., nakoľko snobi v umení 
všetkých národností, ako aj vývojovo zaostalí 
starí wagneriáni zahatili cestu do Bayreuthu 
iným vrStvám publika; za druhé z umeleckých 
dôvodov, p retože Bayrcuth má vyvolených aj 
~vojich intrepretov (spomína Gustava 
Mahlera, ktorý napriek svojím kvalitám v 
Bayreuthe nemohol dirigovať). 

je to náhoda, že Parsifal je už š iestykrát po 
sebe uvádzaný v tom istom scénickom a režij
nom stvárnení Wagncrovho vnuka Wolfganga 
Wagnera? Že vokálne sóla zaznamenali jednu 
zmenu v minu lom (Parsifala namiesto Poula 
Elminga odspieval Placido Domingo) a jednu v 
tomto roku? Pritom som mala "§ťastic., pretože 
sa táto zmena týkala obsadenia Kundry, ktorej 

Uta Priew (Kundry), Poul Elming (Parsifal) a Hans Sotin (Gurnemanz) 

náročný part druhého dejstva sk(1sená intre
prctka wagnerových drám Uta Pricw vzhľa

dom na horúčavu v sále nezvládla (hlas sa jej vo 
výškach úplne strácal). Zážitkom však bol stále 
priezračný a hutný bas s jasnou artikuláciou 
textu lfansa Sotina (Gurnemanz), i mladistvo 
vyzerajúceho, svoj part suverénne ovládajúce
ho tenoristu Poula Emlinga (Parsifal) . Nic 
menšou mierou sa o úspech tohto predstave
n ia (napriek zlyhaniu Ku nd ry) zasll1žil dirigent 
Giu~cppc Sinopoli, ktorý w ojím temperamen
tom, ale aj zvýšenou senzibilitou "vytiahol, dra
matické i lyrické detai ly tejto hudobnej drámy 
a dosa! jej napriek viacerým statickým dejo
vým situáciám patričnú pôsobivosť. 

Žiada sa mi ešte zdôrazniť, že v Bayreu the 
žiadna náhoda nemá priestor. Scéna a inscená
cia Wolfganga Wagnera plne zodpovedá pred
stavám priemerného snobskéh~ publika, ktoré 
potrebuje naivné ilustratívne javiskové obrazy, 
jasne demonštrujúce religiózny charakter tejto 
drámy. Igor Stravinský sa po vzhliadnutí 

' . 

Parsifala vr. 1912 vyjadril: "Nechcem tu hovo
riť o hudbe Parsifala, ani o Wagnerovej hudbe 
vôbec, na to mi je dnes príliš vzdialená. čo ma 
na tomto celom podniku odrádza je duch, z 
ktorého je živený: pre mi\a je to povážlivé, keď 
niekto stavia divadelné predstavenie na jednu 
rovinu s posvätným symbolickým priebehom 
bohoslužby. Nie je v skutočnosti celé počína
nie podvedomé napodobňovanie chrámového 
rituálu?. 

Naozaj - mnohí do Bayreuthu prichádzajú 
ako do sviitostánku, v ktorom sa pomodlia za 
svoje ničím neotrasiteľné ideály a z(lčastnia sa 
svätého prijímania v podobe Wagnerovej hud
by. Im netreba zmeny, či už v podobe nových 
netradičných javiskových, kostýmových či re
žijných zásahov (preto aj nespokojnosť s mo
derne poň atou inscenáciou Tri stana a l zol dy, o 
ktorej som písala v minulom roku), alebo inter
pretačných výkonov, im stačí Wagncrova hud
ba, Festspielhaus so svojou tradíciou a vlastné 
ilúzie. ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

Uprostred Európy so slovenským pedagógom 
Medzinárodný festival "Uprostred Európy" (Mitte Europa), ktorý sa tohto 

roku uskutočnil po tretíkrát, buduje svoje umelecké zázemie na vystúpe
niach renomovaných umeleckých osobností a súborov (Pinchas Zukerman, 
Sir Yehudi Menuhin, Mauricio Kagel, Marc Neikruh, Cherubiniho kvarteto, 
Jirí Belohlávek, Barokový orchester Europského spoločenstva atď.). Regióny 
česka, Saska a Bavorska, ktoré sa v tejto akcii spojili, môžu totiž prezentovať 
veľa sľubného zo svojho prostredia. (Pozn. redakcie: Pre upresnenie zemepisných 
vedomostí, stred Európy nie je ani v česku ani v Bavorsku, ale v stredoslovenskej de
dinke Krahule pri Kremnici!) 

Festival okrem toho, že má putovný charak
ter (t.r. sa odohrával v 40 mestách a priniesol 
celkovo 62 umeleckých podujatí, sleduje ešte 
aspekt pedagogicko-výchovný, t. j. prítom
ných umelcov využíva pre študijné zámery. 
Medzi pedagógmi medzinárodného spevácke
ho kurzu, ktorý sa konal v saskom 
Misslareuthe, bola tiež slovenská pedagogič
ka, doc. Eva Blah ová z VŠMU v Bratislave. 
Požiadali sme ju o rozhovor. 

a festival Uprostred Európy som bola po
zvaná- hovorí doc. Eva Blahová -vedúcim spe
váckeho kurzu nemeckým Kammersängerom 
prof. Thomasom M. Tomaschke z Liibecku, 
ktorý tento festival založil a ved ie spevácky 
kurz už od jeho počiatkov. Ďalšími spolupra
covníkmi boli americký d irigent žijúci v 
Mexiku, james Demster a švajčiarsky režisér 
Markus Zohner. 

a tento medzinárodný kurz sa prihlásilo 
veľa kvalitných mladých spevákov z celého 
sveta. Konkurzom sme vybrali 17 aktívnych 
účastníkov z Anglicka, Holandska, Poľska, 
Rakúska, Maďarska, Nemecka, českej a 
Slovenskej republiky. Celý kurz v tomto roku 
bol zameraný na tvorbu Wolfganga A. 
Mozarta. Jeho tvorba je náročná a priná§a i 
spevácke r iziká. Kto dobre zaspieva a zvládne 
Mozartovu vokálnu tvorbu, je iste schopný po-

tom zvládnuť i iné obdobia a štýly od baroka 
až po modernu. V tomto roku mladí umelci vy
stúpili po prvý raz pod názvom Viesmann aca
demy - podľa názvu spo11zora, ktorý tento 
kurz finančne zabezpečil a má v úmysle i na
ď;tlej podporovať mladých talentovaných 
umelcov. 

V minulom ročníku bol kurz v Misslareuthe 
zame raný na interpretáciu piesní a oratór
nych diel. Tento rok dramaturgia okrem pies
ní a operných árií W. A. Mozarta zahrnula i 
scénické predvedenie opery. tudenti našnl
dovali a p redviedli jednu z prvých opier W. A. 
Mozarta Oastien a Oastiena so sprievodom or
chestra. Na verejnom vystúpení dostali mož
nosť predviesť svoje kvality aktívni účastníci 
kurzu, a to podľa ich dispozícií. Dve verejné 
predstavenia vzhliadli d iváci v nemeckom d i
vadle Rosenthal v elbe a v západočeskom di
vad le v Chebe. 

e V čom vidíte význam a prínos tohto 
kurzu? 

- Mne dali kurzy veľkú §ancu ukázať kvality 
slovenskej vokálnej školy a prezentovať na
šich nádejných slovenských spevákov. 
Zahraniční §tudenti prejavili záujem o štúdi
um na lovensku, alebo na Mozartovej akadé
mll, kde tiež pôsobím. Snažím sa odovzdať štu
dentom svoje skúsenosti a sledujem tiež ich 

ďalš í umelecký rast. Nepochybne tieto kurzy 
prinášajú pozitíva, ktoré by som demonštro
vala na konkrétnom prípade. V minulom roku 
sa zúčastnil kurzov v Misslareuthe náš basista 
Gustáv Beláček, ktorý sa vzápätí stal absolút
nym víťazom súťaže A. Dvoi'áka v Karlových 
Varoch. Tento rok si odniesol prvú cenu zo sú
ťaže M. Sch. Trnavského a vzápätí v Taliansku 
získal tretie miesto na speváckej sllťaž i , kde 
členom poroty bol slávny taliansky barytón 
Renáto Oruson. V tejto sezóne je G. Beláček 
angažovaný ako hosť do ženevskej opery. 

e Vy však máte iste ďalšie osobn é ume
lecké plány ... 

- Mám sa zúčastniť na pozoruhodne j akcii, 

Eva Blah ová v kruhu svojich žiakov 

kto rá sa pr ipravuje na budúci rok. Nedávno 
bolo založené české námorné divadlo , ktoré 
sa má od aprila 1995 vydať na trojmesačné tur
né po veľkých euró pskych prístavoch s 
Figarovou svadbou. Dostala som ponuku , aby 
som sa na tejto akcii zúčastni la ako pedagóg. 
Niekoľko tipov do konkurzu pre sólistické 
úlohy som už získala. Projekt českého námor
ného divadla považujem za veľkú príležitosť 
pre mladých hudobníkov a spevákov, ktorí sa 
takto môžu propagovať. ámorné plavidlo sa 
už prestavuje na divadlo. Po úspechu v európ
skych mestách sa pl~nuje cesta do Ázie, 
Severnej a južnej Ameriky. To je projekt, ktorý 
ma teraz zaujíma. PripravllJIRÍ VITULA 



RECENZIE 

150 ROKOV VIEDENSKÝCH FILHARMONIKOV 
Pri príleži tosti 150. výročia založenia orchestra Vieden

ských fi lharmonikov vyšla v nakladattľstvách Schweizer 
Vtrlagshaus, Schott, Kremayr u. Scheriau reprezentatívna 
publikácia "Demokrat it dtr Kônige" (Demokracia král'ov) 
z pera Clemtnsa llellsberga. ázov kn ihy poukazuje na 
úplne demokrati ckú samos.právu, čo je unikátnou zvlášt
nosťou medzi orchestrami , ako aj na výnimočné kvali ty čle

nov tohto teltsa. Sú to práve oni, ktorí prepožič i avajú súbo
ru tú nenapodobitel'nú atmosféru, umeleckú úroveň, zvu
kovú kultúru, homogenitu muzicírovania, pre ktoré sú 
Viedenskí fi lharmonici takí preslávení na celom svete. 

Clemens llellsberg pôsobí v strede Viedenských filharmo
nikov. j e miestopredsedom, archivárom a hráčom sekcie pr
vých husicl', okrem toho je aj promovaným muzikológom, 
mal teda všetky predpoklady pre napísanie takej to publiká
cie, ktorá vznikla počas viacročnej pracovnej činnosti. 
Hellsbergova kniha, pravda, nie je prvou svojho druhu, v mi
nulosti vyšlo niekol'ko tejto téme venovaných titulov, je však 
nesporne najpodrobnejšou, najobsiahlejšou, na základe do
sial' nepublikovaných archívnych materiálov, spisov a doku
mentov seriózne vypracovanou monografiou. Ciel'om práce 
bolo poskytnutie chronologického opisu dejín orchestra od 
jeho prvopočiatkov, ba od predh istórie, obdobia pred jeho 
vlastným založením osvetltním predchodcov tohto telesa, až 
po najsí1časnejšiu dobu, vrátane osláv pri príležitosti 150. vý
ročia vzniku súboru. 

Svojím rozsahom a formátom publikácia pripomína roz
mery lexikonu či encyklopédie a nielen kvôli hmotnosti (do 
3 kg) nie je oddychovou literatúrou "do postele", ani "do lo
na", ale najmä metodologickým prístupom k problémom a 
spôsobom spracovania látky sú jej ašpirácie náročnejšie. 

hu je poznám kov)' aparát, zoznam literatúry, menný register, 
zoznam čle nov orchestra a i. 

Autor rozdelil látku do 14 prehl'adných, charakteristicky 
označených kapi tol, ktoré sú ďa lej členené do vyše 100 pod
kapitol a podľa potreby ešte do ďalších skupín. Pred čitate

l'om sa odvíja bohatá história Viedenských filharmonikov so 
všetkými problémami, vývojovými tendenciami úspechov a 
nemalých ťažkostí , vzťahmi k vel'kým sk l adateľským zjavom, 
dirigentom, umelcom a iným osobnostiam. Publikácia je bo
hato ilustrovaná farebnými a čierno-bielymi obrazmi, 
umiestnenými na príslušných miestach textu. Fundovane 
spracovaný výklad menlivých osudov telesa je zasadený do 
širších spoločenských a kultúrno-politických súvislostí, tak
že takto koncipovaná história orchestra je zároveií akýmsi 
kultúrnohistorid:ým zrkadlom doby a pôsobiska. V snahe o 
úplnosť zachádza auwr miestami azda do príl išných, plynu
losť podania retardujúcich podrobností. Zato mohol byť ve
novaný trocha väčší priestor charakter izácii umeleck)rch a 
estetických osobi tostí orchestra jeho dirigentov. 

Pravda, ked'že autor sám je čle nom orchestra, nemôže mať 

patričný odstup pohl'adu "zvonka". Na druhej strane nemá 
žiadne znaky nejakej glorifikácie či sebachvá ly. Určitým ne
dostatkom ináč vzácneho ilustračného mater iálu je, že ne(•
plne či nie dosť uspokujúco zachytáva niektoré historicky 
vzácne vyobrazenia a prácu najslávnejších dirigentov s or
chestrom pri skúškach a pod. tak, ako to je napr. obsiahnuté 
v staršej, pútavo a populárne písanej knihe Heinricha 
Kral i ka, i keď táto neobsahuje dokumentáciu. j e však kurióz
ne, že sa v obrazovej časti Hellsbergovej publikácie nachádza 
napr. fotografia, zachytáv;Íjúca vtiahnutie Hitlera do Viedne
autor spracoval aj osudy filharmonikov počas fašizmu - zato 
však chýba reprezentatívne podobnenie Bruna Waltera, jed
nej z najpoprednejších dirigentských osobností prvej polovi
ce nášho storočia, spolupracujúcej s týmto telesom. 

tylizácia je názorná, živá, t ransparentná, texty sú podl'a po
treby konkretizované a spestrené množstvom vhodne vole
ných citátov, zároveň má práca všetky atribúty vedeckej akrí
bie a presnosti. Faktograficky je publikácia dokumentovaná 
rôznymi dátami, štatistickými údajmi a pod. Dodatok obsa-

TietO poznámky však nijako neuberajú na hodnote publi
kácie. Vcelku možno povedať, že Hellsbergova kniha je spo
ľahlivým, štandardným dielom, posl·:ytujúcim živý a dôklad-

ný obraz menlivých osudov histórie a bohatej činnosti pol
druha storočia trvajúcej existencie Viedenských fi lharmoni
kov. - . PAVOLPOLÁK 

) . Brahms: Koncert fiir Klavie r und 
Orchester NR. 2 
Akademische Festouve rtiire 
josef Bul va, Klavier 
Dirigent: Bystrík Rezucha 
Slovak Radio Symphony Orchestra 
(Mediaphon GMBH 1993 - Stuttgart, 
BRD) 

Snímka M.Jurík 

Brahmsov druhý klavírny koncert, ktorý 
som ešte ako mladík počúva l z platní v 
Backhausovom podaní, ma ako majstrov
ský skvost hudobnej l iteratúry dodnes 
sprevádza a fascinuje. Po Backhausovi pri
budli do mojej diskotéky ďalš ie zvučné 
mená, osobnosti (Zak, Kempff, Gi lels, 
Brendel a iní), ktorých značne odlišná, 
avšak predsa len o riginálna interpretačná 
koncepcia tohto veľkolepého diela ma pri
nútila zamysl ieť sa a porovnávať jedn ot li
vé výkony, ako po stránke technickej suve
renity, tak aj - a to predovšetkým - z h ľadis

ka správneho preniknutia do jeho obsaho
vej zložky, ktorá je v tomto prípade pri
márna. ( Bez kol osálnych technických dis
pozícií je toto veľdielo beztak nezvládnu
teľné a v tomto ohľade porovnateľné snácľ 
len s Rachmaninovým tretím a Bartóko
vým druhým klavírnym koncer tom.) Po 
mnohonásobnom načúvaní spomínaných 
pianistov som dospel k názoru, že každý 
jeden dokázal vystavať dramamrgiu jedno
tlivých častí tak dokonale, že sa tento kom
pozičný "obor" ako celok nerozpadol na 
drobné kusy, čo som pokladal za viac, než 
len za úctyhodný výkon. 

Medzi zati aľ posledné nahrávky, ktoré 
obohatili moju doterajšiu zbierku, prira
ďujem aj Bulvovu skutočne nezvyčajnú 

kreáciu Brahmsovho koncertu, ktorá sa 
hodne odlišuje od výkonu, ktorým sa ten
to pianista predstavil nášmu obecenstvu 
pred niekoľkými rokmi. Po vypočutí na
hrávky je viac než zrejmé, že Bulva ešte 
viac domyslel a prehibil nielen jed notlivé 

í1seky diela, ale aj celý Brahmsov myšlien
koVý svet, k torý nám približuje originál
nym spôsobom, spočívajúcim v priam až 
architektonid.-y presnom stvárnení a pre
pracovaní jednotlivých detailov. (Ako pa
talelu ponúkam veľkého maliara G. A. 
Canaletta.) Bu Iva- ako racionálny typ - ne
ponecháva nič náhode. Hľadá a zároveň aj 
nachádza mnohé skryté a doposi aľ neobja
vené súvislosti v štruk túre diela, vynášajúc 
ich na povrch, pričom približne rovnaké 
tematické úseky tvaruje tý m istým spôso.
bom. Výnimku tvoria len tie miesta, ktoré 
sú zdanlivo totožné. V takýchto prípadoch 
mení interpret nielen tempo, ale aj dyna
mickú paletu, čím dosahuje patričné výra
zové kontrasty. Osobitnú pozornosť v 
Uulvovej h re si zasluhujú aj určité "nády
chy" - cezu rky, ktorými nás na niektorých 
miestach doslova frapuje. Takriež voľba 
tempa jednot livých častí koncern• je tro
chu iná, než na akú som bol doposiaľ na
vyknutý. Tempo prvej a tretej časti je síce 
ako aj u iných pianistov - približne rovna
ké, avšak druhá a štvrtá časť sú v Bulvovom 
poiíatí predsa len diametrálne odlišné. 
Druhú časť poníma Bulva trochu pomalšie 
a hutnejšie, vtláčajúc jej pečať istej ma
jestátnosti, čím do určitej miery stiera' jej 
pôvodný scherzanclový charakter, ktorý 
vynáša a zdôrazňuje len na tých miestach, 
kde to považuje za potrebné. 

"Allegren o grazioso" štvrtej časti mení 
bulva na "allegro" a jej kódu v oktávach 
skoro až na "prestissimo". Pri týchto neob
vykJ)rch tempových zmenách prekvapuje 
fak t, že sa ako elegancia, tak ani pôvab, 
ktoré tútO časť charakterizujú, v tomto 
zrýchlenom podaní nevypláca- a to ani na
priek p r ianistovej ohromnej virtuozi te a 
brilantnosti, ktoré akoby v tej to časti ešte 
viac dominovali. ( a práve spomínané 
zmeny možno mať odlišný názor: buď ich 
prijmeme, alebo odmietneme. Mne osob
ne celkom konvenujú, pretože z nich "va
nie čerstvý vietor".) Taktiež ma potešila 
( tá) skutočnosť, že celý Brahmsov koncert 
je v Bulvovom podaní perfektne premys
lený a dokonale vybudovaný. 

Na záver by som ešte rád podotkol, že sa 
jedná o vynikajúcu nahrávku, ktorou sa 
nám Bulva pre~lstavil len v tom naj lepšom 
a ojedinelom svetle. Možno iba súhlas iť so 
slovami kritikov, ktorí ho nazvali "piani
stom vedeckého storočia", obdariac niek
toré jeho kreácie aj prívlastkom "veľkole
pej hry na klavíri ". Dôstojným Bulvovým 
partnerom v tomto koncerte je aj d irigent 
B. Režucha, ktorý vedie znamenitým 
spôsoboni nielen orchester, ale aj ne
smierne plasticky dop[i'ía interpretove zá
mery. 

Pl atňu, hodnú našej pozornosti, uzatvá
ra Režuchom rozvážne vystavená a detail
ne V)'Cizelovaná Brahmsova Akademická 
predohra. DUSAN MARTINČEK 

Galina Visnycvszkaja 
Élctcm 

{Môj život) 

Századvég kiadó 

Bud~.PeSt 1994 ·~" 

Ilitom letnej kni žnej ed ície v Bu
dapešti sa stalo viac ako päťstostrán

kové pútavé rozprávanie Galiny Viš
nevskej o jej živo te. Prvé vydanie toh
to živo topisu vyšlo v USA v roku 1984, 
poto m v Moskve 199 1 pod n ázvom 
Ga lina. l storija žizni., ktoré je podkla
dom toh to prekladu. Záujem o publi
káci u neprej avil i iba hudobníci a 
op erní fanúšikovia, ale aj široká verej
nosť, leb o Galina vyrozpráva zaujíma
vú životnú púť chudobnej kro n tadt
skej dievčiny až p o kariéru slávnej a 
svetom uznávanej divy op erných ja
vísk , ktorá sa odvíja n a p ozad í d rsn ej 
real i ty sovietskeho reži mu. 

Galinu Pavlovnu Višnevskuju (1926) 
sme 23. m áj a 1965 počuli a videli n a 
scéne S D ako Lízu v Pikovej dáme P. 
l. Čajkovského. evšed nú afinitu k 
spevu a herectvu, kto rú v sebe objavi
la, zrejme zdedila po svojej polocigán
skej matke. Vďaka n adaniu a muzikali
te si I'ahko zapamätala m elódie a tak 
časom obsiahla celé pasáže z Čaj
kovskéh o opier i rôznych operiet. Bez 
mimoriadneh o školenia hlasu ( m ala 
krásn e výšk y) u ž ako 1 6-ročná sa stala 
členkou Leningradského oblastného 
operetného divadla, kde spievala zara
dom všetk')' ro ly. V tomto období sa 
začala učiť u jednéh o tenoristu, I vana 
Sergejeviča D ici-Zurábova, ktorý jej 
hlas svojím neodborným prístupo m 
počas krátkych šesť mesiacov l i p ine 
zničil , v dô ledku čoho stratila práve 
tie svoje krásne výšk-y. Napriek tomu 
aby si zarobila na živobytie - spievala 
d'alej ako estrád n a speváčka. Jed n éh o 
dňa ju kamar átky zaviedli k vtedy už 
SO-ročnej pedagogičke Verc iko
lajevne Gar ine, ktorá už pri prvom vy
počutí ko nštatovala, že Višnevskej 
hlas je pravý dramatický soprán a nie 
mezzosoprán či alt , ako sama predp o
kladala. Táto, talian sko u ško lou vyba
vená, bývalá Viedenčan ka ju viedla po
tom celé dva roky, a tak system atickou 
prácou p o lo žila základy správneho 

ovládania hlasu a tým aj b udúcej sve
tovej karié re. 

áhody hrali veľmi dô ležitú úlohu v 
živote Galiny Pavlovny, n apríklad i tá, 
ktorá ju privied la k tomu, aby sa zúčast

nil a na všezväzovom výberovom kole 
pre adeptov do skupiny stážistov 
Veľkého divadla v Moskve. Po troch 
kol ách predspievania bola popri jed
no m tenoristovi jedino u u chádzačkou , 

ktorá touto cestou sa dostala na javisko 
reno movaného d ivad la. Vycítiac jej n e
všedné kval ity vzal i ju pod svoje 
ochranné kríd la dve osobnost i divad la, 
d irigent Alexander Melik-Pašajev a re
žisér Boris Pokrovskij. Práve o ni sa sta
li majstrami, kto rí vybrúsili jej talent 
do žiarivého lesku draho kamu. Poštu
d ijnom obdob~ v roku 1953 debutovla 
ako Tatjana na scéne Veľkého divad la. 
Tou istou postavou sa v Paríži v r . 1982 
l úč il a s javi sko m. Rok 1955 bo l veľmi 
ro zhodujúcim med zníkom v jej živo te. 
V tom roku sa uskutočnilo jej prvé za
hraničné účinkovanie, kedy bo la ako 
delegátka vyslaná na festival Pražská 
jar. Zhodo u oko lnosti tu stret la Mstis
lava Rostropoviča, ktorý bo l členom 

po roty v medzinárodnej súťaži vio lon
čelistov. Stretnutie dvoch umelcov sa 
stalo osud ným, vzájomné sympatie a 
city spojili ich životy .. 

Ž ivot a umelecká kariéra oboch 
umelcov bo la priam ideálne vyrovna
ná; dosiahli tie najvyššie méty, napriek 
sovietskem u režimu a jeho ideologic
kému zameraniu. čas umeleckého vý
slnia však p o čase vystriedalo inferno 
nemilosti. Prvé symptó my tohto "dec
rescenda" sa začali črta ť v ro ku 1969, 
keď poskytli domov na svojej dači , vte
dy u ž "nepríjemnému" spisovateľovi 

Alexandrovi Solženicynovi... 
Dlhé kapitoly p opisujú pomalé, ale 

system atické ubíjanie postupným oh
ran ičovaním a znemožňovaním ich 
umeleckej činnosti až do roku 1974, 
kedy Brežnev "povo lil" celej rodine 
opustiť rodnú krajinu. Momentom, 
keď lietadlo na Šeremetevskom letisku 
vzlietne n ad r uskú zem, končí sa "ro
mán", v ktorom jej hrdinka stavia krás
ny monument Dimitrijovi šostako
vičovi , 13enjaminovi 13rittenovi, ale 
spomenie aj "charak terové defekty" 
ko legov Nesterenka, Atlantova, Ma
zuroka, Milaškinovej a hlavne jeleny 
Obrazcovej. JOZEFVARGA 
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Buda peš tiansky festivalový orchester 

ČESKÝ BAROK 
V BUDAPEŠTI 

Oud~pcštiansky Ft:!>livalový Orchester je naj
mladším symfo nickým telesom v mad'arskej 
metro pole. Z iniciatívy klaviristu Zolt ána 
Kocsisa a dirigenta lv:ína FisciH:ra bolo teleso 
založené v roku 1983. Cidom zakladatcl'ov bo
lo vytvoriť reprezentatívne o rchestrálne teleso, 
ktOré dosiahne cxtratricdnu .festivalovú" t'tro
vei\ . TotO vysnené teleso malo byť zostavené z 
najlepších hráčov ex istujúcich orchestrov, do
plnené o najtalcntovanc jších absolventov 
lludobncj akadťmic. Pracovný plán telesa bol 
rozvrhnutý ročn~; do troch etáp a síce úč i nko
van ím na jarnom festiva le, potom poča~ let
n)•ch prázd nin a do tn.: tice počas vianočných 
sviatkov. Samozrejme, koncepcia založenia ta
kého orchestra . vyvolených" vyvolala nečabne 
blírlivú konfrontáciu pre a proti, a tak iba po 
ročnej ťahanici sa uskutočnil prvý ko ncert - po
tvrdzujúci správne.: zameranie.: zakladatcl'ov - s 
frenetickým úspechom. 

V roku 1992 ale nastala v živote.: o rchestra 
pod!>latn:í zmena. Vedenie.: lilavného mesta sa 
rozhodlo rotiž, že zabezpečí a uh radí mzdové 
náklady umc.:lcov a zamestnancov, čím sa festi
valový o rchester stabilizoval. ové podmienky 
umožnili orchestru širokú koncertn u činnosť s 
vynaliczavou a mnohostranno u dramaturgiou. 
Vlani v priebehu troch samostatných progra
mov zazneli d iela) . S. Oacha a jeho synov, kým v 
tomto roku d ramaturgia si zvolila prezen táciu 
českej hudby z 18. storoči~ . Dt:jiskom týchto 

letných koncertov je nc.:napodobnitdn:í atmo
sféra nád voria Peštianskcho Župného domu. 
Tri samostat né programové bloky boli rozlože
né tak, že dic.:la prvého a posledného bloku boli 
uvedené po trikrát, kým ten prostredný, akýsi 
spojovací večer pod heslom .Mozart a Praha" 
iba raz. rýlové rozp:it ic.: uvedených diel - J. D. 
Zelenka,.J. A. Benda, L. Kožc.: luh,j. Mysli vc.:čc.:k , j. 
K. Vaií hal, F. Kramár a, samozrejme, Mozart -
ukflza lo š irokú variabilnosť ans:ímblu, klavír
nym triom počnúc cez symfó nie, inštrumentál
ne koncerty až po melodrámy. Tlmočenie všet
kých programových d iel malo skutočne fest iv~ 
lovu uroveti , pričom Ivan Fischer a jc.:ho zvc.:rc.:n
ci ja~nc potvrdili, že aj modernými nástrojmi sa 
dá vyvolať vieryhouná a štýlovo čistá dubová at
mosféra. Prakticky pri ka:l.dom predvcdcnom 
diele by som sa mal zastaviť, lebo tO boli sklad
by - aj u n:ís málo počt'tvané - väčši nou vyslove
ne rarity. A tak spomeniem iha Jeremiašové ná
rek)• jana Disma~a Zc.:lc.:nku v strhujúcom tlmo
čení vyni kajúceho holandského bashtu liarry 
van der Kampa a v Budapešt i často hosťujtt<.:e
ho svetového kontratcnora farebnej pleti 
Dereka Lee Ragina, ako aj dve melodrámy -
Ariadna na axe a Médca Jifího AntOnína 
Ocndu. Obidve ti e.: to diela holi interpretované v 
polo~ceniekej podobe za účast i poprt:dných či
noherných umelcov a vyvolali ítžasne silný 
emotívny dojem. JOZEI' VARGA 

Frankfurtský veľtrh 
s novým logom 

musikmesse 

~ ...... --~ 
tOr M~...,;IIIJft.uum•nt./No'-
lldlt&'Tbn 

Frankfurt am Main. 8.- 12.3.1996 

Ďalší medziná rodný hudobný veľtrh 
Musik-Messe sa bude konať vo Frankfurte 
v dňoch 8 .-12. marca 1995- Reklama veľtr

hu ~·ž pracuje s novým logom (na o~r.), 
ktoré má zväčšiť výraznosť a zapamätate
ľnosť písma a tak podporiť narastajúcu 

. popularitu tohto veľtrhu. 

Zmeny nasta nú aj v koncepcii veľtrhu. 
časť "Pro Light/ Sound", doteraz umiestne
ná v hale č. 9, bude premiestne ná do haty 
č_ 6, čím získa väčšiu výstavnú plochu_ 
Okrem toho sa bude rozširovať aj rá mco
vý pr!)gram veľtrhu. Počas veľtrhu sa plá
nuJU početné koncerty v celom 
Frankfurte. Oveľa viac kultúrnych a hu
dobných inštitúcií chce využiť veľtrh na 
odovzdávanie cien za vypísané súťaže z 
rôznych oblastí hudby, práve tu, počas 
veľtrhu. V slávnos tne j frankfurts kej hale 
vo východne j časti veľtržného areálu sa 
bude každý večer uvádzať opera G. 
Pucciniho Bohéma. 

SLEDOVANÝ BERNSTEIN 
V zahraničnej tlači sa nedávno objavili informácie jednej americkej o rganizácie pre 

ľudské práva, že svetoznámy skladateľ, klaviris ta a dirigent Loenard Bernstein bol sledo
vaný FBI. V Kalifornii sa totiž objavi1666-strá nkový spis, ktorý túto činnosť FBI potvrdzu
je. Podľa neho Bernsteina sledovali od roku 1943 až do roku 1974 kvôli jeho údajnému 
spojeniu s komunistámi a napojeniu na radiká lnu stranu Black Panther vedenú jej čier
nym vodcom Malcolmom X. 

____ ·, 

Severania ohrozujú spevácku 
suverenitu juhu 

Spcv:kka súťaž Mirjam 
Heli novej si za krátky čas vydo
byla svojimi výsledkami medzi
národný rešpekt. Mirjam 
Heli nová, medzinárodn<: ítspeš
ná fínska o rató rna a koncertná 
spt:váčka , získala aj medziná
rodné uznanie ako pedagóg na 
Sibeliovej hudobnej akadémii. 

a otázku, prečo sa rozhodla 
za lož i ť spevácku sltťaž, Helino
v{i odpovedala slovami Pogncra 
z Wagnerových Majstrov spevá
kov no rimbersJ..rých: . Bo h ma 
stvori l ako boh~tého muža a 
každý dáva čo ll)Ôže". llclinová 
svadbou zbohatla, stala sa zá
možno u a tak založi la v rámci 
Fínskej kultúrnej nadácie, kto-

r;í zhromažďuje okolo 800 °00 Víťazi tohtoročnej súťaže, sopranis tka Kirs i Tlihonen a 
súkromných mecenášov, špeci- barytonis ta Chen-Ve Vuan 
álny fond Mirjam a ll ansa l leli
nu, určený na podporu nadaných mladých spe
vákov a na financovanie medzinárodnej spevác
kej súťaže. Podľa želania zakladatcl'ky nadácie, 
súťaž m:í klásť vysoké nároky na kvalitu sptv;í
kov a koná sa každých piiť rokov. Od roku 1984, 
kt:d)' ~a súťaž uskutočnila po prvýkrát- jedným z 
laurc.:átov bol aj náš Pc.: ter Mikuláš - si Z~>k :1la vy
soké medzi národné niveau. 

V toh toročnej súťaži hodnotila účastn íkov olr 
zv lášť ho nosná porota. Tom Krause - predseda, 
Judit h 13eckmann, Walte r lkrry, Carlo Cossutta, 
Jorma llynninen, Gundula Janowitz, Regina 
Resn ik, Erik Saedén a Tc.:re~a Zylb-Gara. Ako 
čc.:~tn í č lenovia poroty boli Kim Borg, ena 
)urinac, Malli Lehtinen a Oirgit ilsson. Z 256 
prihl:ísen)rch zo 43 krajín sveta, sa do užšieho 
kola dostalo 52 kandidátov. 1 

Víťazkou tOhtoročnej speváckej sltťažc 
Mirjam ll clinovej sa stala fínska sopranistka 
Kirsi Tiil10ne n , klOrá za ujala zvlášť interprc,:
táciou ;írie Elsy "Ei nsam in trtiben Tagen" z 
Lohengri na. Druh;í cena bola pris(tden{t opiiť 
fínskej mezzosopran istke Lilli Paasikivi, tre
tia cena nó rskej sopranis tke Bodil Arnesen. 
V mu7.skom hlasovom odbore prvú cenu získal 
číns l...-y barytonis ta Che n-Ve Vuan najmii za 
bravítrnc.: podanie Figarovej ;írie ,.Largo al .ťac
totum" z Rossiniho Barbit:ra. Druhú cenu zís
kal švédsky barytón Karl-Magnus Fred
riksson , tretiu cenu ruský barytó n Andrej 
Grigorjev, štvrtt't ukrajinský barytó n Andji 
šurhans_ Ako vid no sevc.:ran ia sa pomaly ale 
iste dost;ívajít do popredia speváckeho ume.:-
ni a. 

Súťaže -kurzy- sentináre 
• MedzlnárOCrný festival PRAŽSKÁ JAR 

vyhlasuje ·pre rok 199S medzinárodnú 
skladateľskú súťaž. Do súťaže budú prijí
mané diela pre komorný orchester, ktoré
ho obsadenie by nemalo presiahnuť na
sledujúci počet hráčov: 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 
2 tr, 2 cor, 6 vn i-l, 5 vni-11, 4 vla, 4 vcli, 2 cb, 
perc. -1 hráč. V rá mci tohto počtu môžu al
ternovať obvyklé nástroje. Do súťaže mož
no zaslať ilež komorné diela s magnetofó
novým pásom. Maximálna d[žka diela je 
15 minút. Vekový limit je 40 rokov dosiah
nutých v roku 1995. Člen mr poroty budú: 
Sofia Gubajdulina (Rusko), Marek Kope
lent (Česko), Michael tevinas (Francúz
sko), Alois Piňos (Česko), Wolfgang Rihm 
(Nemecko), Salvatore Sdarrino (Talian
sko). Víťazná skladba bude predvedená 
29. mája 1995 v rámci Pražského jara. 
Podrobnejšie informácie: Pražské jaro, 
Hellichova 18, 118 OO Praha 1. 

• Prvá SibeUova medzinárodná diri
ge ntská súťaž sa uskutoční v Helsinkách v 
dti och 14.-18. mája 1995. Umeleckým ve
dúcim súťaž~ je Esa-Pekka Salonen. Pri
hlášky treba poslat' do 16. decembra t. r. 
Bližšie informácie poskytne: Ist Inter
national Conductors' Competition, Fin
landia HaU, FIN-00100 Helsinki. Fax 
00358/ 0/ 402 43 75. 

• tuxemburská Hudobná federácia 
Union Grand-Due Adolphe a Luxem
burská saxofónová asociácia vyhlasujú 
pre rok 1995 skladatcl'skú súťaž pre alt
saxofón sólo. Súťaž je dotovaná 180 000 
luxemburských frankov_ Diela treba 
zaslat' do l. februára 1995. Bližš ie infor
mácie poskytne: Union Grand-Due Adol
phe, 2 rue Sosthéne-Weiss, L-2722 Lu
xemburg-Grund. Tel. 00352/ 46 25 36. 
Fax 47 1440. 

INFORMÁCIE 
e Rakúsku štátnu cenu pre európskeho 

skladateľa udelili vo Viedni maďarskému 
skladateľovi Gyorgy Kurtágovi. Predchá
dzajúcimi nositeľmi tejto ceny sa dosiaľ 
stali Olivier Messiaen (1986) a Alfred 
Schnittke (1991). 

e Za dielo . Invocazio ni per orchestra 
sinfonlca da strumenti a fiato" udelili skla
datcl'ovi Manhiasovi Pintscherovi Prix de 
la SACEM. Cenu udelili počas festivalu 
Coups de vents 1994 v Le Havre_ 

e Známy argentínsky klavirista, ktorý 
sa preslávil ako autor obľúbených argen
tínskych táng, Sebastian Piana, zolllf'el vo 
veku 91 rokov. 

e Francúzsky skladateľ a dirigen& 

.. 

• Hudobné ~kolské fórum o poza une sa 
uskutoční 16--19. novembra t. r . v 
Dortmunde. Fórum je určené pre š tude n
tov, orchestrálnych hráčov, pedagógov a 
všetkých záujemcov o tento nástroj. 
Bližšie informácie podá: Musikschule der 
Stadt Dortmund, Steins trasse 35, 44122 
Dortmund. Tel.: 0231/ 502 32 50. 

• V dťíoch 3L januára - 12. februára 
1995 uskutočni sa v Miirzzuschlagu medzi
národná dirigentská dielňa na té mu 
"Verlnnerlichung-Willlclm Furtwängler". 

_ Bližšie' informácie poskytne: Johannes 
Brahms-Musikschule, Wienerstrasse 80, A-
8680 Miirzzusehlag. Tel.: 0043/3852/ 46 14. 
Fax: 6591. 

• Medzinárodná súťaž operných spevá
kov Fjodora Šaljapina sa uskutoční v 
diíoch 5.-16. apríla 1995 v Kazani. Na súťa
ži sa môžu zúčastniť tenoristi a barytonis
ti narodení po L januári 196o, basisti )>O 

prvom Januári 1958, pracujúci v divadle 
alebo končiaci vysokoškolské vzdelanie. 
Prihlášky treba poslať do 15. februára 
1995 na adresu: Opera Singers Competi
tioti, Svoboda Square, 420015 Kazan, 
Tatarstan, Russia. Informačný bulettin sa 
nachádza v redakcii tiŽ. 

• 6- medzinárodná spevácka súťaž 
"Neue Stimmen" sa uskutoční 8.-10. júla 

·1995 v Giitersloh. Pre speváčky je veková 
hranica 30 rokov, pre spevákov 32 ro
kov. Ceny pre víťazov sú: 15 000,-, 10 000,
a 5 000,- DM a osobitná cena v operet·nom 
odbore 5 000,- DM. U;r.ávierka pril1lášok je 
3L decembra 1994. Bližšie informácie po
skytne: Bertelsmann Stiftung "Neue Stlm
men". Carl-Bertelsmann Str. 256, 33311 
Giitersloh. Telefón 05241/ 8171-84. Fax: 
05241/ 816677. 

Waldemar Rosenthal zomrel ll . júla t. r_ vo 
veku 90 rokov. Rosenthal, ktorý študoval o. 
l. aj u Maurice Ravela na Parížskom konzer
vatóriu, komponoval opery, balety, orchest
rálne skladby, ale aj populárne šansóny, z 
ktorých napríklad šansón Embrasse-moi 
získal svetovú popularitu vďaka Edith Piaf. 

e Wagnerovu operu ľannhäuser v no
vom naštudovaní Bavorskej š tátnej opery z 
Mníchova, uviedla izraelská televízia na 
svojom 8 kanáli zameranom na umenie, li
teratúru a prírodu. Je to dosial' prvá pre
zentácia Wagnerovej opery v Izraeli. 

e Vo vydavateľstve Breltkopf & Härtl vo 
Wiesbadene vyšla kniha Constantina Flo
rosa "Alban Berg - Musik als Autobio
graphie". Na základe najdôležitejších doku
mentov charakterizuje Floros Bergov život 
a dielo z nového pohl'adu. 

Podľa zahr. tlače - mj -



[s BILANCIA 

Dňa 6. októbra t. r. uskutočnilo sa v zmysle Stanov 
Slovenskej muzikologickej asociácie jej valné zhromažde
nie. Na programe bola Správa o činnosti predstavenstva 
SMA za uplynulé obdobie, Správa revíznej a kontrolnej ko
misie, diskusia a voľba nového predstavenstva SMA a 
Revíznej a kontrolnej komisie. 
Keďže správa o činnosti Slovenskej muzikologickej aso

ciácie sa dotýkala organizačných otázok, personálnych po
hybov v predstavenstve, platenia členského a mnohých 
iných problémov, považujeme za vhodné, aby sa s týmto pr
vým komplexnejším a kritickým pohľadom oboznámila šir
šia verejnosť. Preto zo Správy Predstavenstva SMA, ktorú 
predniesol jeho predseda Miloslav Blahynka, aj vzhľadom k 
pomerne malej účasti členstva (čo nesvedčí o veľkom záuj
me členov) uverejňujeme podstatnú časť. 

ferencle o systematicke j hudo bnej vede. 
Stav rozhodne nic je ideálny. Ožive nie 
edičnej činnosti - to bo l jeden zo záverov 
posledné ho valného zhromaždenia. 
Možno povedať, že sa ho d arí plniť - a j keď 
nic absolútne a ideálne , aspoií relatívne a 
reá lne. Do budúcnosti bude tre ba inten
zívne pracovať na m ožnostiach a prcdpo-

dvojtýždt:nník u liZ podro bné reft:ráty. Ich 
úroveií ~a. nazdávam ~a. hodnotila nepredpoja
to, o bjektívne, zdravo kriticky. Publici ta na~ej 
činnost i bo la na dobrej ú rovni. 
Zodpovednosť P SMA bola značná . Pri

pravovalo sa pomerne vcl'ké množstvo akcií a 
P SM.A cítilo zodpovednost' za kvalitu pripravo
vaných podujatí. Podl'a mô jho názoru zodpo
vedne r iešilo aj fi na nčné o tázky týkaj(Jce sa 
rozdelenia rozpočtu na jednotlivé pódujati a. 

Novozvolené P SMA pred dvoma rokmi 
zvolilo za predsedníčku SMA Janu 
Lengovú. Tá vykonávala funkciu do sep
tembra J 993, kedy abdikovala. Za d ôvod 
abdikácie označila nespokojnosť s kvali
tou práce tajomníčky Zuzany Krajčiovej. 
Po je j a bdikácii pove rilo P SMA vykoná
vať funkciu predsedu Miloslava Blahyn
ku. 

Práca bývalej tajomníčky SMA Zuza ny 
Krajčiovcj sa ne ustále zh oršovala. Ta
jomníčka si len výbe rovo plnila svoje pra
covné povinnosti, často n echodila do prá
cc, na stre tnutia s nc platcnými funkcio
n á rmi sa ona ako platen á s ila nedostavo
vala. Z ro kovaní P SMA ncspracovávala 
zápisnice a vznika l tak nc kontrolovatel'
ný s tav, kedy hrozil kolaps, ale aj diskre
ditácia SMA. V septembri 1993 ústne ozná
mila svoj úmysel z Sil Ú odísť. Bolo to pod 
tlako m kritiky P SMA. P SMA na zá klade 
tejto informácie prija lo u znesenie , že s ta
jomníčkou Krajčiovou ne h odlá po l. Ja
nuári 1994 spolupracovať. UvoJ'n cné 
miesto bolo o bsade né konkurzom. ČleJi-

; 

medzi na;ou asociáciou a lovenskou hudob
nou radou. Pripomeniem na tomto mieste, žt: 
Sil R vzišla z nášho lona, le ho jej ustanovenie 
bo la jedna z úloh poslcdneho val ného zhro
mažde nia. Dôvodilo sa tým, že hud~bná kultú
ra potrebuje mať jeden org{tn, ktorý by ju rc
prezen toval navonok, prebojováv-al požiadav
ky hudobnej kultúry pred repreze ntantmi ·tát
nej moci atd'. Rada sa založila, vid itel'nú čin
nosť však nevyvíjala. V hudo bnej kultúre sa za
čal prejavovať jeden problém za druhým, naj
citlivejšie boli tie, ktoré vyplývali z ekonomic
kej transformácie, viace ré inštitúcie sa zmietali 
v nerieši tcl'ných problémoch - a Slovenskú hu
dobnú radu nebolo počuť. 1 ovinári a médiá, aj 
členovia našej asociácie, na problémy pouka· 
zovali a navrhoval i rôzne riešen ia, rada však zo
stala pasívna. Na verejnosti o nej nebolo počuť. 
V médiách sa ncobjavovali jej stanoviská. S na-

. ším muztkologid:ým spoločenstvom neudr·lia
vala kontakt)' -a LO napriek tomu, že rada a naša 
asociácia mal i spoločnú tajomn íčku a člen náš
ho predstavenstva bol členom vrcholného o r
gánu rady. Kcd'že rada po dvoch rokoch nespl
n ila svoju tllohu, niekto rí významní členovia 
SII Ú z nej na znamenie protestu vyst(Jpili, 
chcel hy som navrhn(lľ, aby sa SMA od jej čin · 
nosti dištancovala a pozastavila svojt: člens tvo 
v nej, lebo jej význam pre n:b je nulový. 

Keď som t(uo správu pripravoval, ne mo
hol som sa opierať o písomne spracova

né mate riäly z poslednej ple nárnej schôdze a 
konfrontovať dosiahnuté výsledky s uznesenia
mi ple nárky. Bývalá tajomn íčka SMA totiž pri 
odchode :w zamestnaneckého pomeru ncodo
vzd~ la vcl'kú čast' age ndy. Mohol som vychád
zať z mat.eriálov ll. Valného zhromaždeni~ 
Slovenskej hudobnej únie zo diía 18. 9. 1992, v 
ktOrých je viacero uzne~ení, ale aj návrhov a 
diskusných príspevkov t)•kajúcich sa našej aso
ciácie a jej činnosti. 

Na valnom zhromaždení sa vtedy konštato
valo, že "oproti minulosti sa viac akcentovala 
prezentácia muzikológie pred záujmami publi
cistov a kritikov, čo treba chápať ~ko b ttl no r
málnu reakciu na č;1~y . ked' tomu bolo práve 
naopak." Ako perspektívne sa vtedy javilo 
"uv iesť do rovnováhy záujmy obec muzikoló
gov, publicistov aktívnych záujemcov o muzi
kológiu." 

VALNE 

SMA stojí pred ďalším obdob ím svojej 
práce. Ak m á m na záver svojej sprá

vy hodnotiť obdobie posledných dvoch 
rokov z globálneho hl'adiska, dovol'te mi, 
aby som povedal, že napriek všetkým 
problé mom, napriek finančným ťažkosti
a m , súvis iacim so s tavom .našej spoloč
nosti, napriek spoločenskej atmosfé re, 
ktorá n ebola vždy priaznivo naklo ne ná 
humanitné mu uvažovaniu o hudbe, bola 
táto činnosť úspeš ná . Našej asociácii sa 
podarilo zaktivizoval' členskú základňu, 
darí·sa rozvíjať pocit s tavovskej a p rofesi
o n álnej spolupatričnosti, ktorá bude v 
budúcn osti vel' mi potrebná, d arí sa oživo
vať cdičn(l činnosť. Naša asociácia vý
zn a mno u mie rou prispela k rozvoju ve
deckého bádania. Ako vedecká inštitúcia 
vstúpila do celého radu d ô le žitých, vý
zn ámných aj čestných kontc:":tov. Dialo 
sa to na domácej a j zahraničnej p ôde. 
Naši členovia tu repreze ntujú úrovei1 na
šej muziko lógie suveré nnym spôsobom . 
V oblasti kritiky a hudobnej publicistiky 
treba oceniť smelosť, odvahu a osobnost
ný rozmer viacerých kritikov, k tor í pat
ria do naš ich r adov. Ich publikačná čin
nosť je často obdivuhodná a š iroký záber 
často prekračuje čisto muziko logické 
kontexty. Každý kvalitne pracujúci člen 
našej asociácie prispieva k zvýšeniu spo
ločenskej prestíže s lovens kej muzikoló
gie. Úlohou n ašej asociácie zostane po
vzbudzovať každého v p ráci a vytvárať 
podmienky, ktoré by vytvorili ta k dobré 
predpo klady pre tvo rbu, ako a j pre v-zá
jomnú konfrontáciu a duc hovné oboha
covanie sa. 

ZHRO DENIE Dnes, po dvoch rokoch sa dá povedať, že na
značený tre nd sa krok za krokom etabloval - a 
aj kecľ vzhľadom na llnančné a ekonomické 
ťažkosti nic je v~etko idd lne, činnosť asoci;ície 
sa usilovala zosC1Iadiť záujmy jednotli vých sku
pín č lenstva. 

A ktivity, ktoré vyvíjala naša asociá
rtcia počas posledných dvoch r o kov 

bo li veľ mi rôzn orodé . Zo strany predsta
ve ns tva bo la s n aha podporiť všetko, čo 
m á zmysel pre rozvoj muzikologického 
poznania. Samozrejme, bez kompromi
sov to často n ešlo. Nemalo by zmysel vy
ratúva l' na tomto mieste všetky konfe re n
cie, semin ár e , sympóziá , kolokviá atď. 
Členstvo o jedno tlivých akciách dostáva
lo info rmácie, malo možnosť sa zúčastniť 
ako aktívni, alebo aj ako pasívni účastní
ci. V po dsta te ťažisko činnosti SMA bolo v 
seminá roch a konfer enciách . Ich tematic
ké zameranie bolo veJ' mi pestré. Mnohé z 
týchto ko nfere ncií sa ko najú pravidelne 
každý rok, alebo každý druhý rok. Tak na
príklad konfer e ncia počas BHS, Sympó
zium niladých muzikológov, Etno mu
zikologický seminár patrí ku konštantám 
činnosti SMA. Veľký záber o bs iahli ko nfe
rencie s his torickou tematikou (o BeUovi, 
o hudobnej kultúre Spiša , o barokove j 
hudbe a ďalšie). 

SMA 

Veľký význ a m m ala konferencia o sys
te matickej hudobnej vede , aj keď sa na 
nej zúčastnilo viac zahraničných, než do
m ácich účastníkov. Taktiež akcia venova
ná Gregorián skemu ch o r álu, zais te nie 
čisto •.nuzikologick á, prispela k poznaniu 
málo z n á m ej a dnes sa oživujúcej sféry 
hudby. V.~decká úrovcií k01úe r en cií bola 
zväčša pozoruhodÍlá a často priam prí
kladná . Iná o tázka je, čo s výsledka mi bá
dania. Niektoré m a teriály z jednotlivých 
konferencií lež ia na SMA a rozme r konfe
rencie sa, žiaľ, často končí ich uložením 
do skrine. Dnes je už nc myslitcJ'né , že by 
SMA mo hla vydat' zborníky zo vš etkých 
ťa7.iskovýcb a kcií, kto ré usp o riadala. Aj 
keď sa v minulom obdob í podarilo n iek
toré ve ci zlepšil'. Má m na mysli promptné 
vydanie zborníkov z be llovskc j ko n fe re n
cie , c tnomuzikologické ho seminára, kon-

kladoch pre edičnú činnosť. Ona je pra
vým vyústen ím práce muziko lóga, ona je 
predpokladom komunika bility muziko
logického diela, bez n e j ch ýba podstatný 
článok rct'azca. čo dnes zanedbá me , vráti 
sa ná m aj našim nasle dovníkom suve r én
no u mierou . Pre príklad ako je trebárs 
Opus, netreba chodiť ďaleko. 

Z akcií venOIJanýcll kritikom a kritike 
stojí na fH'IJOI/1 mieste ž ílínská pre-

111/adka. Tohto roku SMA prvJíkrát ll radíla po
byt aj honoráre k ritikom, čfm sa dosiahla ma
:ximállla miera nezávislosti IW!Isporladatel'o
vi, k tOIJÍm j e Spolok koncerlnJích umelcov. 
·Ž ilinská prehliadka j e etablovanou a zabeha
nou akciou a účasť kritikov na nej zvyšuj e jej 
reiJOIIIé aj p ublicitu. Okrem/o/io kri/Icl začali 
uspomdlít1ať seminár venovaný metodologic
kým a estetický m otázkam hudobnej kritiky. 

I ná akcia - bývalý Diplom Čs. hud. kritiky 
sa ui dva roky nerealizovala. P SMA rozhod
lo, i e /JZhl'adorn na nové štátoprávne usporia
danie má j estvoval' ako Diplom slov. kritiky. Z 
Kfub_u kritikov vyšiel dokonca.aj nát•rll štatú
tu ce11y. Orgcmizačné a ďalšie p ráce spojené s 
udel'oocm ím diplomu však nebolo možné p re 
krátkost' času dotíalmut~ Pod/' a ná.5ho názoru 
ide o oýzncmuuí súčasť činností muz ikologic
kej asociácie obrátenú k zcis!up collt Inýc/i 
muzlkall tských p rofesii a bola by .5k oda, keby 
diplom, k /orf' mal svoje rellomé a p reslíi zani
kol. 

V {!črte činnoM i SMA po ll . valnom 
zhromaždt:n í sa hovorí o "bagatcli7.ova

ní niektorých muziko logických podujatí". 
Dnes sa ~ituácia zme nila. O viacerých poduja
tiach p ri pravených našou a~ociác iou boli v 
dennej tlač i , ale ~j v kultí1rnych časopisoch a v 

mi konkurz nej komisie boli všetci členo
via PSMA. 

!>"pecitílny problém predstm•uj iÍ zaltmnlčné 
kontakty SMA. Refertít zallmlliô lýclt kolltak
IOII ÚI/ieje v podstate pokrrn'ouanfm bf'NIIJ'clt 
zväzov:Jích výmenn;ích zmlúv, ktoré bolí kon
cipouané predov.5elkJÍ111 pre sklculatel'oo. 
Akti/JIIa tohto článku j e dnes pomem e slabá a 
prínos pre muzlkológov a kritikov j e pome m e 
maiJ'. Pri orga11izouaní konferencií napokon 
kai dJ' L'le11 využíva sooj e o/as/né zaltranlčné 
kontakty, ktoré ušak 11emaj ú oficiálny cha
rakter. /Judooať z ah ra ničné k ontakty pre mu
z lkológou stojf pred t ltunl aj pred Sl-l lf ako l IO
vá čl slaronová úloha. 

Na tOmto mieste by som chcel prehovori ť 
o vzťahoch k dvom inštitúciám, s ktorý

mi by sme mali jestvovať - obrazne povedané
ako spojené nádo by. Ide o Hudobný fond a 
Slovensk(! hudobn(J radu. 

Asi pred rokom a pol sa komun ikácia s 
Hudobným fondom výrazne zho ršila. Bolo to 
však našou vinou, p retože bývalá tajomníčka 
nekomunikovala s repreze ntantmi Hudobné
ho fondu o veciach, ktorými ju poverilo P MA. 
Neskôr ,. po jej odchode som rokoval s predse
dom rady HF aj s jeho riad itel'om. Obaja ma 
ubezpeči li , že veci sa rýchlo dostanú do nor
m;ílnych kol'ají. Dnes sí1 naše kontakty na pra
covne ko rektnej úrovni. Muziko logická asociá
cia a jej p redstavenstvo môžu hrať voči fondu 
úlohu in iciátorov a navrhovatel'ov. Inak záuj
my muzikotógov háji vo fondt: komisia zložená 
z našich členov - a aj ich menovanie sa usk utoč
nilo na náš návrh. Aktivita a kvalita práce te jto 
komisie bude rozhoduj(lcim činitcl'om prt: po
stave nie muziko lógie v IIF. 

Ovel'a p roblematickejšie sa javia vzťahy 

Stoueilská I/udo/má 'asociácia j e a nad'a
lej zostáva j edfiiJÍIII združením S{lojlw 

dm hu 11a Slovensku. j e reprezentantom liŠel
kýcll s/r)(Jellskýcll muzikol6gov, pretože väčši
I/a Čill llýclllwdobnJ'ch oedcoo j e našimi člen
ml. Aj to, že sa podarilo 11držať taký trend, 
ktotJÍ r1erlle k j ednote n nie k parl íkularizác/1, 
rozdrobenosti a ndsledne k pruvi11clallzm;, n 
ma/oslí možno pokladať za úspech prtíce nás 
všetkJ'ch. 

V našej p ráci sa p t·irodzene objavujú aj pro
blémy, p rekážky a ťažkosti. Nebolo ich málo. 
A v nasleduj úcom obdob[ ich taktiež uebude 
málo. Verfm však, že /am, kde je jasne drmý 
ciel ; s k torý m je väčšhw stoloinených, bude 
jestvovať vôra, k prekollállalliu všetkJ'cll pro
blémov pozitívnou cestou. T_ým cieľom je roz
voj našej muzikológie. A aktérmi sme my všet
ci. 

V období, k tat·é príde, by sme mali sooju 
p rácu zamerať nielen na rozooj poz11m1ia, 
ktoré je a zostáva pr11omdou t•ecou. Mali by 
sme sa usiiOI'llf' o zlepše11ie spoločenské/io po
stmlel/ la 11111Zikol6ga, o Zl~Nenlejeho autority 
u spoločnosti, aby jeho s/01•0 malo svojut•állll 
aj patrič11ý oply o. Toto môžeme dosia/mul' len 
11tedy, ak k našej p ráci budeme pristupoual' s 
11aj(l(/č.šou možnou 11ážnost'ou a zodpotrerl
nosl'ou, k~d' budeme ale äj pozllať k/1(11//u 
svojej práce a sebcu >erlomo j u prezeii/O(I(t/~ · 

s 
VALNÉ ZHROMAŽD,ENIE BERIE NA VEDOMIE: 
- správu o činnosti predstavenstva MA, 
-správu Revíznej a kontrolnej komis ie , 
- dopl i\ujúcu informáciu k revíznej správc o hospodárskyc h výsledkoch a čerpaní rozpoč-

tu za obdo bie 1 99~ a prvý polrok 1994, 
- info rmáciu o sys té me hodnote nia hudobné ho fo ndu muziko lógov, kritikov a p ublicis

tov. 

VALNÉ ZHROMAžDENIE SCHVÁLILO: 
- Klub hudobných kritikov a p ublic istov a Klub este tiky a súčasnej hudby, 
- dočasne pre ruš iť členstvo v Slovenskej hudobne j rade až do jej najbl ižšieho valné ho 

zh romaždenia, 

- návrh Revíznej a ko nt rolne j ko mis ie , aby členovi a SMA, kto r í sú v dôchodku platili 50\\', 
členské, 

-opatre nie vo vec i p late nia členského tak, aby bolo v súlade so Stanovami SMA, 
-vytvorenie kategórie kand idátov SMA pre mladých muziko lógov a kritikov do veku 26 

roko v, ktorí preukážu akuvny profe~ ion:ílny vzťah k muziko lógii a kri tike. Kandidáti až do 
svojho prijatia budú platiť polovičné členské. 

VALNÉ ZHROMAžDENIE NOVÉMU 
PREDSTAVENSTVU UKLADÁ: 

- rešpektovať výsledky vo lieb pod l'a po radia na členov pred~tavenstva a Revíznej a kon
tro lne j koniísic, 

- na z[tkladc prijatého uznese nia o plate ní členského doriešiť sporné záležitosti do 30. ok
tóbra t. r. 



(~Já1«'94 SPEKTRUM 

\'tomto roku si pripomíname trid-.iate výročie úmrtia jedného z najvii<:·šídt s\-ctovydt {kjatdnv 
klavírneho umenia, klaviristu a klavírneho pedagúga Genricha Gustavoviča N{·iJ.:auza, ktordto po
važuj{·nu· za pilkr ruskej a svetovej klavírnej školy. 

Genrich Nejgcmz sa narod/lr1 roku 1888 v malom pro
llínčnom ukrajinskom meste } e/lzavetgrade, ktoré sa pre
slávilo okrem iného aj tým, že 11 iíom posledný krát koncer
toval ferenc Llszt: 

j eho starý otec, lflllhelm Neul!aus bol majiteľom továr
ničky, 11 kt01"ej sa .,na kolene" l~)lrcíbalf pianína. Žil a p ôso
IJil v meste Ka/kar v Nemecku. 

Genriclrov otec Gustru• prf.šlel do Ruska z Nemecka za 
prácou ako c//IOrný u('lteľ hudby ll ki1ažnej .~iclmwto
vovej. Neskôr sa oženil s Oľgou Micflajlovnou IJ/uluen
feľdovou, príbuznou rodiny Szymanowskf'ch (z ktorej po
cltcídzal Karol Szymmrou•ski, Sl'etozncímy pol'ský sklada
tel'), sestrou IJ)íznctm né ho a oš est rmmé/10 ltudobnfka 
Feliksa Michajlolliča IJ!umenfeľda, učflel'a legendárneho 
klauiristu Vladimira l torowilza. 

Obaja Geuricllovi rodit' ia boli klaoirlsti a učitelia !utd
by. V roku 1898 založ ili v j e/lzavetgrade školu, ktorá sa 
stala uychýrenou po celom R11sku. Mnollíjej absoll'enti po
kmčovali v štúdiu I U/ t:ýzrwrnll,ých umeleckJícll in.IWIIÍ· 
ciách. 

tosťami a jej zložkami zvanými melódia, harmónia, polyfónia, 
atď., s u rč i tou formovou stavbou, ~ emočným a poetickým obsa
hom. 

Študent si musí čím skôr ujasniť .. umelecký obraz" (l. j. obsah, 
zmysel, poetick(J podstatu hudby) a dokonale sa orientovať v 
skladbách po hudobno-teoretickej ~!ránke. 

Zrete!' ne uvedomený ciel' umožňuje študentovi usilovať sa 011, 
dosahovať ho, uskutoči\ovať ho vo svojej interpretácii. Treba pa
nú t at', že znenie musí byť vždy znením myšlienky. 1 ie spôso
bom ako hrať, ale ako hudobne mysl ieť. Saint-Exupéry vravel: 
" Učiť sa treba nic písaniu, ale videniu. Písanie je následok". 
Parafrázujúc tieto slová, môžeme povedať, že učiť sa treba nic 
hraniu, ale počutiu . ll ra je nasledok. 

Vcd' poznať ciel' - tO znamená snažiť sa o i\ , neuspokojiť sa, po
kia l' nebude do~iahnurý . Keď imerpret jasne pozná svoj ciel', ne
môže ospra\'edl niť ~voju neschopnos!' rezignovaným .. nedarí sa 

prechádzal lesom, len aby našiel to jediné správne, priliehavé a 
výstižné slovo clo svojej básne. 

Ncjgauz často hovoril, že aj jeho úsilie smeruje predovšetkým 
k tomu, aby u študentov dosiahol jasnejšie, presnejšie, zreteľnej
šie a hlbšie vyjadrenie hudobnej myšlienk-y. 

Práca na hudobnom diele sa v triede začínala na vel' mi vysokej 
úrovni. V mnohom sa nezhodovala so všeobecne zaužívanými 
postupmi. Samozrejmou požiadavkou bolo, aby sa interpretácia 
diela priniesla na hodinu takmer v hotovej podobe a, samozrej
me, spamiiti, v patričnom tempe, so znalosťou každého hlavné
ho i vedl'ajšieho hlasu, so schopnosťou začať od l'ubovol'ného 
miesta, alebo okamžite zmeniť prstoklad. Súčasne bolo potreb
né chápať zložité hudobné úlohy, ktoré zadával Genrich 
Gustavovič, t. j . ovládať hudbu natol'ko, aby bolo možné .. prela
diť sa" na prvé jeho požiadanie. Samozrejme, že to nebolo mož
né iba na základe logického alebo motorického ovládania textu. 
Text bolo treba vnútorne počuť! 

Treba podotkn(tť, že na hodinách u ejgauza bolo vždy vel'a 
J'udí. Okrem Genricha Gqstavoviča a hrajúceho študenta sa na 
hodine zúčastňovalo aj množstvo hospitantov (Nejgauzových 
známych, kolegov, priateJ'ov, študemov konzervatória i iných 
umeleckých inštitúcií) . Okruh hospitantov bol obsiahly a nes(J-

Duchovné zázemie, ktoré mal Genrich, bolo r •eľmi bolia
té a inšpirujúce. Zdá sa, že zdedil po matke prirodzen tí a 
ušl'achtllľt nutzlka!ltu a taktiež citot•é boltalstt•o a po otco
vi ctižiarlostit•ost; hrížer •natost' a obzl'lríšť siln)Í t •zťall ku 
klat•íru, kt01:)í bol t• rodine .,modlou ". 

G'ustcw Vi(qelmooié bol posadnutý my.Wenkou, že j e 
možné iba ,.drením" ... bijľouanfm " a nekonečn_)Ím Ctlh'e
llhu dosiahnut' slušnú umeleckú ríror•eií. Tento jeho názor 
je typick,ý pre schotast lckiÍ klctt' Ímu pedagogiku t)Ích čias. 
Malý ( ,'e11rich bolnašt'astie obklopen_)Í mimoriadne inšj)i- 1 

rujtíclml osobnosťami z ,·ozr•el/lený clt rodíu Szy mallotl '
ských, IJ/umenfeľdovcoll a Ne)wwzoucov, kt orf ll drž iava/i 
čulé rodinné l profesloncílne vzťahy, takže nepodl'ahol cel
kom zhubnému uplyvu prouinČitélto pmstredia. 

G. G. NEJGAUZ A JEHO ODKAZ 

G'enrich bo/uiacme11ej samortkom. Do jeho di'Cmástich 
rokot• 11a neho dozerali rodičia, ale 11 zásade pracoNtl 
sám. Až U mk u l 90'5 lto rodičia poslali do /Jer/Íl/ll //(/ SIÍ· 

kronmé štúdium u tJ/er~y pop11/ámeho l.eopolda Godow
ského. Neskôrpokračoval v šttídittu lleinriclw /Jartha (dl
horočného spoluhráča.fosep//(/ joachima a nčltel'a svetoz
námelw kla11h·istu Arltt ra Ru/Jinsteina) na 1/ocltsclwle 
der Musik und darstel/ende kunst. 

V roku 19 l 2 nastupuje Nejgauz šllídiä na Meistersclwle 
pri Viedenskej Akadémii hudby opiiť k L ( ,'odou •sk.ému. Po 
absolutóriu l l roku 19 14 stal sa profesorom Konzervatória 
v 71Jillsi, neskôr 11 Kyjet•e a kou d ne v roku l 912 profeso
rom Čajkovského konzen •ató1·ia r• Mosk t'e, kde /)(Ísobil až 
do smrti v roku 1964. 

Nejgauz vychoval t•el'a lzvlezd klaliÍmeho ne/Jtt . Ur,etl'
me aspoií Svjatoslm•a Riclttem, Emila Gite/sa, .fakova 
Zaka, Slan is/a t•a Ne)wwza, jevgenija Mal/nina, Leva 
Nawnot•a, Vj eru Gonwstajet•Ot'IÍ, Vladimíra Krajneua, 
Jevgenija Mogilet•skéllo a iných. 

Vy /tltírat' talenty j e nemožné, 
ale možno t' )'l l'tírat' kult tím, 
pôdu, na klli rej !(t/en~) ' obz[!fäšt' 
úspeš11e prekt•ilttjú. 
G. G. ejgauz 

S
pomínam si, že sa ma raz môj ncboh}• učit eľ Stanislav 

cjgauz opýtal, akc je vlaMnc po~ lan ie ná~ hudobníkov, \' 
čom spočíva zmysel nášho u~ilia a vôbec bytia. Ako mlady 

.. roj ko" som povedal n iekoľko vzletných slov o koncennej dráhe 
a pod. Vypočul si ma s jemu vlaMnou láskavo~iou a lakonicky po
vedal: .. Musíme sa usilovať Mať ~a ~kutočnými "kulturträgermi ... 
Priznám sa, že zmysel týchto slov som pochopil až o nejak-y čas 
neskôr; zostane paradoxom, že ich vyslovil jeden z najväčších 
koncertných umelcov. 

Genrich Gustavovič v úvahe o rozmachu a rozkvete renesan
cie v zhustenej podobe podáva svoju imcrprctáciu kultúry ako 
takej, keď píše: "V Taliansku poznám zo piiť, desať mien vel'kých 
maliarov, ale v skutočnosli ich boli ~ tá, ba tisíce. Tento jav je zá
konitý . Rafaelova .. Sixtínska madona'· je vynikajúca preto, lebo 
pred ňou už boli namaľované tisíce madon. A práve táto kumulá
cia je kultúra. Konkrétna práca na umeleckom diele nás takto za
každým spája s danou kultúrou ... Preto vc.:noval nesmiernu po
zornosť deťom a mládeži, ako zálohe budtk nosti kultú ry a ume
leckej tvorby. 

ejgauz sa veľmi živo zaujímal o otázky metodiky. ie div, 
veď pedagogickej činnosti sa venoval už od svojich mladíckych 
liet, l. j . Go rokov. 

Podľa neho je metod ika dedukt1vna, ale aj experimentálne.: do
siahnutá skúsenosť. j ej zdrojom je určitá vôľa, neustupný zápas 
o dosiahnutie u rčitého ciel'a, ktorý zas je u rčený povahou a ideo
vým svetonázorom umelca. 

Za čias ejgauzovej mladosti prevládal n;ízor, že jestvuje kla
vírna "technika .. , vyžaduj(Jc;l obrovskí! námahu, úporné úsilie, a 
že jestvuje "vnútro .. , pr írodná muzikalita, ktorá si nevyžaduje 
takmer žiadnu pozorno~ť. a sama diktuje ~voje zákony. Už ako 
šestnásťročný si Genrich uvedomil ;kodlivosť tohto "dualistickc
ho .. po1'íatia metodik-y a rozhodol ~a vytvori ť vlastný metodický 
systém, ktorého zásadami ~a riadil celý život. 

ejgauz poukazoval na to, že ak sa metodika sustrcďuje na 
"priemer", je m;~právna, nekvalitná, scholast ická• a preto nemá 
opodstatnenie. Predovšetk}'m metodika nesmie uhj•bať pred 
najpálč ivejším problémom, nesmie sa ukoh sať ~lovami talent, 
génius, živel, ale musí obs iahnuť všetk-y stupne schopnosti - od 
človeka hudobne defektného až po živelne geniálneho. 
Metodika každého umenia musí byť do b tej mier)' zaujímavá a 
poučná pre majstra i pre žiaka, p re zač i a točníka i pre "končiace
ho.,, inak sotva m:í nejaké opodstatnenie. Metodika sa má zaobe
rať možnosťou , ako preniknúť do zložitého organizmu, ak}•m je 
talent, ako pri tom používať duchovnú energiu, imcligenciu a 
citlivosť. 

ejgauz. ako pedagóg viedol študentov najmä k etickému po
stoju k umeleckej tvorbe, a k pozornosti voči obsahu hudby. 

Pojmy ako "obsah.,, "umelecký obraz", "poetický zmysel" boli 
pre neho vzájomne zamcnitel'né. Obsah bol pre neho hlavný 
hierarchický princíp interpretácie. 
čo je to vlastne umelecký obraz? V konečnom dô~lcdku je to 

~amotná hudba, živá tónová materi a, hudobná reč s jej zákoni-

mi". Klavirista, ktor}• vie čo chce počuť a vie sa počúvať, J'ahko 
n:íjdc správne fyzické úkony. Keď človek hrá na uspokojivej 
í1rovni, 10 je len začiatok práce. Skutočná práca sa začína tam, 
kde doch;ídza ku ~kutočnemu pochopeniu problemat iky. 
Chcieť · 10 je otazka talentu, a talent - to je vášeií plus in telekt, 

to je želanie znásobené vôJ'ou. Ale aj nedostatky inšti nktu (Lalen
lll) sa dajú nahradiť rozumom. Skutočná znalosť cida podmie
nuje uéinne zacielenie naň . Chápanie cida a potreba ho dosiah
nu ť SÍl totožné. Nejgauz často ci toval A. Schnabela: .,Obsah v 
hudbe nachádza len ten, kto vie, že obsah jestvuje a kto ho ná
~ledne hJ'adá". 

Všimnime si : najprv nachádzať, potom h l'adať. čo určuje ako , 
hoci v konečnom dôsledku ako určuje čo. 

Genrich Gustavovi č Nejgauz Snímka archív autora 

čo je možné naučiť, a čo nic je možné nauči l'? 
Učiť treba iba to, čo sa nedá naučiť. Tento N. Golubovskej pa

radox Genrich Gustavovič rozviedol takto: "Výuka, najmä, v 
umení, je jeden z druhov poznania života a sveta a pôsobenia 
nai\ . Čím bude racionálnejšia a hlbšia, čím viac v nej budú pre
vl :ídať sily rozumu a mravnosti (pre m1'ía je 10 to isté), tým prav
depodobnejšie dosiahneme v konečnom dôsledku akýsi iracio
nálny princíp v našej práci, pretože aj život, aj svet je v koneč
nom dôsledku iracionálny, avšak musíme v tomto svete žiť a mu
síme ho robiť lepším podJ'a našich ~ íl. O tomto práve hovorí pa
radox Golubovskcj. Inými slovami povedané, je tO otázka tvor
by. Kde niet tvorby, tam niet života." 

V pozo~talosti Gen richa Gustavoviča nachádzame myšlienku: 
.. Iba ked' žiadame nemožné, dosiahneme maximum možného". 
Pred žiakom treba vytýčiť vel' mi výrazný, vysoký, vznešený a naj
mii ťažko dosiahnutcl'ný ciel' (vo vzťahu k jeho možnostiam a 
prcdMadm), ktorý určuje ~mer a intenzitu jeho práce - a to je je
diná záruka vývinu a rastu. Majákom každej pedagogickej práce 
v oblasti umenia na všetkých stup1'íoch musí byť vždy umelec, 
veH:ý umelec so svojím vcl'kým umením. 

Za dozoru a účaMi ejgauza prebiehalo v triede neustále upres
iíovanie a vôbec "zhmou'íovanie" vnútornej sluchovej predstavy 
diela v detailoch i celku. Genrich Gustavovič často zdôraz1'íoval, že 
hlboká myšlienka je presvedčivá iba v dokonalej forme. 
Znevažovanie vznešených myšlienok primitívnymi prostriedkami 
vyvoláva pocll'a neho odpor. Stávalo sa, že sa Genrich Gustavovič 

zdokonal'ovaním jedinej myšlienky zaoberal celé hodiny. 
Aj najmenšia mal ičkosť má v umení význam pre vyjadrenie ur

č i tej myšlienky.Je to ako so slovami. Aj tie treba starostlivo vybe
rať, ak je potrebné vyjadriť sa úplne presne a výstižne. Genrich 
Gu~tavovič často dával za príklad svojho blízkeho priatel'a, rus
kého b:ísnika a spisovatel'a 13. Pasternaka, ktorý sa celé hodiny 

rodý. Napriek tomu sa Nejgauz obracal na všetkých ako na sebe
rovných v profesionálnom, intelektuálnom a kult(Jrnom zmysle 
slova. Bol demokratom par excellence. Mnohé názory, postrehy, 
pripomienky opakoval v rozličných obmenách. Problémy sk(t
mal z rôznych strán, na rozličnom hudobnom materi áli. S naj
dôležitejšími myšlienkami sa zaoberal dôsledne. Často sa k nim 
vracal. 

Pre Nejgauza príznačná bezprostrednosť a jedinečný umelec
ký naturel vylučovali ak(tkol'vck úzkoprsosť a priamočiarosť 
hlavn}•ch východiskových téz. áhodný pozorovatel' si takmer 
nevšimol ejgauzov pedagogický systém. Bolo potrebné zúčast
nil' sa aspoií na niekol'kých hodinách, aby človek pochopil cci (J 
hlbku a široki záber Nejgauzovho snaženia. Ncn(J tenosť komu
nikácie, duchaplná a presná okamžitá reakcia podmieňoval i im
provizačný priebeh hodiny. A práve bezprostred nosť správania 
(nic .. naplánovanosť postupov") napomáhali\ uskutočniť 

cjgauzovo vnÍtrorné presvedčenie . 
á pl ň hodiny lipine závisela od študentovej interpretácie. Ak 

mala jeho hra isté nedostatky, dostal okamžite niekol'ko nevy
hnutn}rch pokynov a rád a všetkým prítomným ejgauz posky
tol všestrannú analýzu konkrétneho imerpretačného problému. 

Ku sklonku života Genrich Gustavovič nerád pracoval so štu· 
den tom dlhšiu dobu na jednej a tej istej skladbe. Zastával názor , 
že nic je možné postihnÍtť všetky odtiene štýlu jedného skladate
ľa na jednej skladbe; je lepšie ten isrý čas venovať štúdiu niekol'
kých skladieb toho istého skl:ldatel'a. 

ejgauz nechcel spolu so študentom ,doštudovávať" skladbu 
a .,dávať jej lesk". ľak sa prejavovala jeho tvorivá .. netrpezlivosť" 
a prirodzená nechuť opakovať veľakrát tie isté pokyny. Radšej 
odhal'oval nové krásy a obj;tvov~l nové svety. Bol zásad ne proti 
dot;lltcovaniu študentov napodobňovať pedagógovu hru pokial' 
napodobňovanie nebolo dobrovol'né. TaktO bolo zdokonal'ova
nie interpretácie takmer výlučne v právomoci študenta. 

Nejgauz nepochybne chcel, aby sa hra jeho študentov vyzna
čovala poéziou, hlbkou a precíznosťou . Mohol si síce prisadnúť 
k študentovi, začať sa .. pipl ať" s elementárnymi problémami v 
skladbe. Nechcel 10 však robi ť. Ved' najl'ahší a najhorší spôsob 
ako pracovať so študentom, je pracovať za neho. Genrich 
Gustavovič takmer nepoužíval tento spôsob. Väčšinou sa snažil 
podnieti ť skryté vníttorné sil)' študema a primäť ho, aby nachád
zal riešenie sám. Stávalo sa, že študemi boli rýmto postojom roz
čarovan í. ajmä nováči kovi a nechápali, že ejgauz neposk-ytuje 
. jednorazové" pokyny, ale pokyny na celý ž. tot. často bol i v dô
sledku svojej neskúsenosti sklamaní. Každý jeho študent n'tžil 
počuť z jeho list pochvalu. j eho pochvalné slová dávali totiž neu
veri tel'nú silu a vieru, posihiovali vôl'u a schopnosť pracovať. 

Nejgauz sa nerád snažil u študenta za každÍt cenu dosiahnuť 
interpretáciu cestou .,repetítorskej" práce. Dôsledkom toho, že 
študent sa vždy snažil ísť až po hranicu svojich možností. 

Samostatne dopracoval dielo podl'a svojho najlepšieho vedo
mia a svedomia. Níttený sám hodnotiť (troveň realizácie svojho 
zámeru, dosahoval najvyššiu možn li úroveň v danej etape práce. 
Okrem toho vystupovali viac na povrch individuálne črty štu
dentovho poňatia . 

Pozoruhodný bol ejgauzov vzťah k hudobnému textu. 
custále vyžadoval presnosť pri in terpretovaní notových ozna

čen í. Stávalo sa, že študent vyzdvihol z hl'adiska hudobného tka
niva nepodstatný hlas a už počul: .. Už zase ukazujete svoju "origi
nal it-u". Taktiež bol vel'mi citlivý na presné dodržovanie dyna
mických a agogickýc~ odtie1iov. 

Je dôležité mať na zreteli, že presné dodržanie autorských po
kynov záviselo od študentových individuálnych sluchových 
predstáv, kultliry, rozhJ'adu a zasvätenosti do danej problemati
ky. Mnohonásobné opakovanie elementov skladby na hodine 
tríbilo sluch prítomných, približujlic ich vn(Jtorné počutie po
čut iu výsostne umeleckému. Počas práce sa vychovával sluch, 
hromadili sa sklisenosti, zaostrovala sa pozornosť na hlavné a 
podstatné; vedl'ajšie a nepodstatné sa podriaďovalo záujmom 
vybudovania harmonického celku. 

iektorí zo slovenských klaviristov mal i možnosť priamo sa 
zoznámi ť s pedagogickým odkazom Genri<..'ha Gust avoviča 
Nejgauza v rámci štlidia na Čajkovského konzervatóriu v 
Moskve u jeho odchovancov. U V jery Gormostajevovej šwdovali 
Ida černecká a Marián Pivka. U Stanislava Nejgauza študovali 
Ivan Gajan, ktorý po jeho smrti pokračoval u V. Gornostajevovej, 
Eva Virsíková a Cyril Dianov ký, ktorí ukončili pod jeho vede
ním ašpiranttlr u. 

\ Na základe poznatkov, ktoré som získal v Moskve, môžem po· 
veclať, že Nejgauzovská filozofia je zhrnutá v tomto výroku: 
"Otázky umenia sa pre čo len trochu mysliaceho človeka začí
najli od samého zač i atku, od Íl plného vzniku umenia, a keďže s(t 
tesne spojené so všetkými otázkami (a ostatnými požiadavka
mi), ktoré vytváraj(• komplex duchovnej kultú ry, otázkami mo
rálky, filozofie, etc., etc., nedajú sa obísť, nemožno ich nevziať do 
livahy, nemožno sa nimi neriadiť dokonca v takej zanedbatel'nej 
veci, akou je výuka klavírnej hry •. 

Odkaz Gen richa Gustavoviča je pre nás obzvlášť zaväzujúci a 
pre všetkých k lavi ristov a hudobníkov stále živý a inšpirujúci. 

Financované fondom Pro Slovakia 
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Ú Z ICKÝ NÁROD 
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je to s našfm slovenským národom 
,.prosté a ťažké ako pfsmená'~ Niečo v je
ho osudoch f u súčasnom bytf je celkom 
jasné, iné však zahalené akousi ťažo
bou. Akf vlastne sme? čo v nás bránil A. 
Sládkovič, keď napfsal: .. Vy to neviete, že 
duch národov práve takú povahu má; 
keď má vystúpiť s činnou slobodou, 
najprv ticho myslf, dumá,.. Náš roman
tický bard vycftll, že to, čo je najhlavnej
šou slovenskou črtou, je rnúzickosť. 
Praktický rozum sa ani len neobtrie o 
snfuanie, o neužitočnJí spev v duši alebo 
na perách -podl'a chuti (lebo ako sa nie
kedy žiada z plného hrdla sl zavýsk
nttľl). Razantné myslenie smeruje pria
nzo k činu: /am, kde je priveľa mzjíma
vého, múzického, vzniká určitá malát
nosť, akoby sa imagináme stalo dôleži
tejšfm než reálne. A my - rojkovia a bás
nici. Avšak líež rol'nfcí, včelári, murári a 
robotníci. 

"My sme neboli nc~jmocnejšf, emi moc
nf; ba vôbec sme neboli. Pri ve/'kom dele
ní sa nám neušiel ani mačný máčik ... Ak 
sú dejiny dejinami král'ov a cisár-ov, vo
jen a víťazstiev, násilia a lúpeže, potom 
nemáme dejiny. Ale ak sú dejiny dejina
mi práce, prerušovane}, ale vždy znovu 
a znovu víťaziacej stavby, potom sa ne
máme za čo hanbiť,,. (V. Mináč: Dú
chanie do pafn·ieb). 
Pýšiť sa iba ňou však tiež veľmi ne

možno:jednotlivci v histórii si sfce chceli 
ten krátky interval medzi z rodenfm a 
zánikom ul'ahčiť, zbaviť sa roboty, ale 
vieme, že záhaľka môže byť v nciflepšom 
prfpade chvfľkovým únikom, nie rieše
ni'm. Všetky pokolenia na zemi už od 
Adama (v potu tváre budeš dorábať svoj 
chliub/,'· riekol Boh) však vyzdvihovali 
ako prvoradú hodnotu prácu. Ona je 
vždy Lopotná a namáhavá, a preto zále
ž{ na tom, ako ju vykonávame, čt si do
kážeme z jej ťarchy ubrať, či ju obdari
me radosťou z pohybu svalov, zo súladu 
medzi vecarnt a nami, z tvorby. 

j edným zo spôsobov, ako sa nad užie
r·ajúcu ťažobu sveta a rytmicko-mono
tónnu činnosť povzniesť, ako ich poko
riť, je múzickosť. Dokazovať, že sa neu
stále vyjavovala v živote našich ľud{, mi
liónov jedincov počas stámčf, by bolo 
dosť náročné, keďže išlo o intfmnu da
nosť: bola a niet jej. Sú však aj uzlové 
udalosti, kde sa vo vyššom imperatfve 
prejavil celý národ, kde zazvučat sýty 
akm·d s nástojčtvým basovým tónom. 
Najprv však krátky exkurz kvôli tomu, 
aby sme si nebodaj nenamJíšľalt, že sme 
ojedinelý planetámy úkaz. 

"Podivný vzťah k hudbe, práve tak do
jfmavý ako fatálny, je osudom nemecké
ho národa. Vládne mu mater·ské právo, 
zviazanosť s prfrodou vo forme hegemó
nie hudby. Namiesto aby sme saje} zmu
žilo bránili a boU poslušn( logu a slovu, 
sn(vame o reči bez slov, ktorá hovor{ ne
vysloviteľné a vytvára nevytvoriteľné. 
Brojíme prott rozumu a koketujeme s 
hudbou, s podivuhodnJími blaženými 
tónovými útvarmi, so vznešenými citmi 
a náladami, ktoré nikdy nebott nútené 
uskutočniť sa". (H. Hesse). 
Porovnávať neporovnávatel'né by bo

lo postaviť vedľa seba slovenské a ne
mecké hudobné dedičstvo. Aj keď naša 
veda už vei'mt veľa urobila, mnoho ob
javila, hodne sprfstupnila; skladatelia 
zas upr-avili početné staré pamiatky, kto
ré svedčia ak už nie o inom, tak o vzác
nych stopách vyspelej kultúty - s takmer 
istým predpokladom, že skutočnosť bola 
ešte oveľa bohatšia. Ved' tušíme, kol'ko 
sa toho nenávratne stratilo, i o kol'ko 
viac vplynulo do okolitých terilórif 
Nac.' isto potJznášajtí.cou kapitolou je 
však naša domáca hudobná tvorba za 
posledné polstoročie: rozmach, ktmý sa 
azda ani nedal predvfdat; výrazne osob
nostné skladateľské zjavy, všemožné 
techniky a štýly, skvelé skladby, vysoké 
umenie! akoby nás dejiny chceli odškod
niť za dlhý čas (zdanlivého) mlčania a 
pripomenúť nám čosi z našej bytostnej 
určen os ti. 

Faktictta nôt ale ešte nie je všetkým. 
To, o čom teraz uvažt-ifeme, ju presahu
je, je oveľa obsiahlejším poľom, než iba 
oblasť písanej a hranej hudby. 
Múztckosť národa je v konečnom dô
sledku postojom k svetu, je to životná fi
lozofia, ktorú sl spoločenstvo ľud{ nevo
l{, ale ktm·ú má v génoch ako miazgu: 
ňou sa podvedomie napája a podľa jej 
at•omalickýcll štiav koná. Boli a sú náro
dy, kde je v popredi triezva chuť praktic
kého r-ozumu - v ich dejoch domimife 
pragmatizmus. Idea prežitia, zdedeuá 
od prvotnJích /'udí, dostala v ich myslenf 
a kultúre mocnú oporu: sú akoby stráž
cami účelovosti a poriadku veci. Na 
opačnom konci sa nachádzaj tí. Íaké S/JO-

Ilustračná snímka M.Jurík 

ločenstvá, čo "dumajú", spievajú a 
hrajú, čo ako motýle sajú nektár z kve
tov vidttel'ných i neviditeľných, čo 
uprednostňujú emócie a počúvajú nepo
čutel'né. Múzické nár·ody. 

Vari si Svätopluk a Rastislav počínali 
rozumne-múdro? Čfm sa riadili, ak sa 
nechceli poddať silnejším susedom? Aké 
úžasné a aké múzlcké: mallčkJí slabý 
kmeií a čosi jeho, iba jeho, v i íom tak 
zvuč!, že by radšej zahynul, než by sa to
ho vzdal! Téma - v hudobnom 11ýzname
bola tu, mocná. Potom prišli predlhé va
riácie, úsilie slovenskJích kiíazou, budite
ľov, vel'kých mužov, aby semieuko za
puslílo korene. Lebo bez koreňov sú ľu
dia, ako hovoril Saint-E.:\:upéryho Malý 
princ, smiešni. Tr·eba opäť zdôrazniť, že 
ani za tie stáročia poroby naši predko
via neupadli do osídle/ "rozumu": počí
nali si práveže a veľkolepo proti nemu, 
volili - zo súčasného pohľadu - chybné 
politické a iné stratégie, prit'aflm,alo ich 
neskutočné, rífne hl'adeli na lwiezcly. A 
neskôr. Či by sl ľstivý a prefíkaný národ 
(lebo rozum aj tieto ničivo-zlé vlastnosti 
berie na milost; ak sú uraj potrebné), po
čínal tak, ako my v Povstaní? Vediac, že 
vel'ká bitka set už chýli ku koncu, nevy
čkal by mdšej za pecou? čo náš národ aj 

za cenu krve fmalo, prečo musel? Potom 
vzopätie rokov 60-tych: koľko náramne 
nettžtločných úvah vzniklo, medzi nimi 
aj tá slávna D. Tatat·ku o Obci božej, kol'
ko ilúztf sa zrodilo! A všetko kvôli meló
dii veci-pretože väčšina vodcov duchov
nJích pr·itom dobre vedela, že treba triez
vo myslieť a podl'a toho konať. že reči sa 
hovoria a chtteb sa je. Starú betu! 
Múzickosť národnej miazgy pôsobila 
ako opiát. No a udalosti novembrovej re
volt.ície, to bol už chorál, to bola hudba, 
to bol hymnus t·ozosptevaného davu! 

Možno sa nám to - krátkodobo -aj vy
pomstí, že sme k IU/šej národnej skladbe, 
k jej téme a variáciám, pridali jednu vel~ 
mi zamatovú, nežnú časť: možno by sa 
bolo žiadalo a stále žiada počftzať st ráz
nejšie. Riešiť veci dos l ed ne a mc/oná/ne. 
Lenže čo sa zmôže pro/./ múzickosli? 

Aspoií jednu melódiu našej spoločnej 

symfónie si však všetci pamätajme. 
Máme v držbe kúsok zeme, kde dJícha· 
me, milujeme, tešfme sa i smútime, veď 
"domov sú ruky, na ktorých smieš pla
kať,,. Pretože, ako s vierou i s nádejou 
zvolal iný básnik o našej otčine: 'Je ne
konečná táto krásna alej! Opadá Lfstie, 
láska p ominie, iba ty nie" - a l. 
Hrušovský to vo svojom zbore mz viedol 
do majestátneho akcentu, aký dokážu 
slovám pridať iba tóny - 1)1 nie! 
Popmsme preto spolu s M. Rúfusom na
šu domovinu: "Buď milos l ivá, vyc/1·ž pod 
nami a pomáhaj nám v tomto ťažkom 
čase; jak matky tíško pohybujú perami, 
keď diet'a vravf báselt,.. 

Nerobme si v~'ak ilúzie, že sa nám všet
ko podarí a že plati nejaké nám známe 
pravidlo. Vždy budú tragédie jednotliv
cov, vždy bude smr·ť. Ale ak sme na za
čiatku spomínali vnútorný pátos práce, 
môže ho mať clj v§etko okolo nás, môže 
ho mať aj umieranie. Vo Verdiho A ide, v 
"In questa lombo oscm·a" sú dvaja mla
dí /'u dia zaživa pochovanf Nádej, to po
sledné, už umr·ela. Budú z nich čochvíl'a 
iba holé kosiiJI. A oni spieuajú, l'úbezne 
spieuajú, na nic.< zlé nernyslia, oni sa /'ú
bia, čo tam po ostatnom, oni sa nestra
chujú! čo ich drži? Múzlckost; "vfťazná 

idealita hudby". 
Nerobme si zbytočné ilúzie, že v deji

nách sa dejú iba veci správne a spravod
livé. Boh Izraela tak trochu svojvoľne 
požehnctl nie jJt'vorodenému, ale až štvr
tému jákobovmu synovi, Júdovi. (Th. 
Mann, známy ironik, ktotý sa vedel čer
tovsky vynaliezavo posmievať, prijat vo 
svojej tetralógti toto predurčenie napo
div bez námietok). Ospešné boli národy 
s múzickou holubičou povahou, neús
pešné naopak dravé, dobyvačné a prag
matické. Pretrvali tu neoperené chúďat
ká (ich adaptc1btltta sa ukázala prfllš ži
vá, vzdorujúca slabému vystrojeniu. O 
nich sa prekrásne vyslovil sv. Pavol z 
Tarzu - V na§ej slabosti je naša sl/a); vy
hynuli naproti tomu rozumné a mocné. 
Dat·tlo sa t)ím kmeňom, čo túžili p o čis
tej, duchovnej kultúre a hudbe, i t)ím, čo 
sa našli v opojných zmyslových mystéri
ách. Darilo sa tý m, čo meditovali o zá
zraku hudby a spájali tóny podľa fa
móznej Leibnízovej definfcie -Hudba je 
ar·itmefika duše, nezrozmniteľná tomu, 
kto nepočuje jej tlkot; darilo sa mvnako 
aj tým, čo videli v tónoch iba akustický 
rozmer bez pozadia, čo sa dali uniesť 
dokonalými matematickými systémami 
usporiadania zvukov. 
Nič z /oho nezaniklo, bolo a j e, vynára 

sa nanovo z ponomej rieky večitého 
chaoso-por·iadku, tej obrovskej zásobár
ne, kde v§etko pretrváva a zvučf. Tak po
tom cif teraz začtifeme ( lebo, ako dobre 
navrhol D. Hevier, sme skôr počúvate/~ 
mi ako poslucháčmi) novú, včera a dnes 
vzniknutú nádhernú hudbu s vnútor
ným posolstvom a hneď na dt·uhý deň 
rovnako nádhemú hudbu čírej logicís
tickej špekulácie. 

Botf zá~er s nami nie je p ochopitet'ný 
našimi t'udskýmt spôsobmi, ale je priam 
umelecky úchvatný. Logika, to úbohé 
praktické sebavedomie, i múzickosť, sen 
a báseň, raz zdanlivo vyhr·ávajú a raz 
zas rovnako zdanlivo prehrávajú: vždy 
sa však v kolobehu dejov ukáže, mz iste 
ukáie, ich hlbšf zmysel, ich spr·avodlt
vosť. Ak sú naše individuálne i národné 
osudy neisté, je to iba dôkaz, že všetci 
sme na javisku sveta iba púhymi herca
mi (aj hr·áčmi -players) a že by sme na 
tento Shakespeareov výrok nemali za
búdať. Pravda každého ozajstného her
ca nie je v tom; že ju ittým predostrie či 
vnúti, ale v tom, že ju hrá a ako jtt hr·á. 

At-s tnveniendi a Ars kombinatorika: 
vôbec neprekvapuje toho, kto chce hlbšie 
vniknúť do veci, že tieto stredoveké mu
zikologické pojmy sa časom prevrátili. 
Predtým hrdé označenie " inveniendi'~ 
to boli vlastne pravidlá rozvíjania kom
pozičného procesu, plán skladby: kým 
dnes je tento výraz vyhmdený pre čosi 
najvzácnejšie, "vymýšl'ať, vynachádzať,, 
melódiu, počfnať si invenčne. A naopak, 
Ars kombinatoriku chápeme ako oby
čajnú remeselnú zručnosť. Tak nejako 
premenne to ide v hudbe so všetký m, čo
mu sa prizrieme bližšie. 
Vráťme sa na záver k všeobsiahle} rfši 

zvučného, z ktorej sa ono vynám, mz ta
ké, raz iné. Okrem akustických signálov 
je ešte záhadná oblasť nemozvučného, 

kam pcttrf všetka hudba, ktm·ú si iba v 
pamäti oživujeme, iba bezhlasne pospe
vujeme - čo jej však neuberá na r·eálnos
ti, ako väčšina ľu.d{ dôveme pozná, kto
rú si p1·e seba celkom egoisticky tulláme 
a v sebe túlime. Nemé sa nederie von, 
chce byť nemJím, potrebuje to kvôli ta
jomstvu. Tak vovedno žije človek s hud
bou znejúcou i s len vnútorne jestvujú
cou. Tak je múzickosť tichom a Ucho 
hudbou. Tak tikajú v krvotepe nár-odc1, 
aby občas, ako sme spomfnali, vybúšili v 
zemskú kôru Lámajúcom gejzfre. 

"Národ tento kliatbu zlom{, vot'ne bu
de r·ásť; keď tlsfcročia uplynú a naplní 
sa čas". Ak sa nám to cif často nezdalo, 
ak sa nám to aj teraz zavše nezdá, je to 
zlomené. A pr·ičfiíovalo sa o to vždy ono 
vnútorné, čo má náš národ-jeho múzic
kosr 6 hudba, verná a nerozlučná druž
ka našich dní i nocí! 

Financované fondom Pro Slovakia 
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KAPITOLY Z DEJÍN KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV, ČASŤ III. 

VI.A l> l !Vl Íl~ l~ l JS<> 
Každý tvo rca dá svojmu umeleckému dielu zvláštnu pe

čať. Súhrnné znaky viacerých pečati môžeme nazvať štýl ale
bo sloh. Ako môžeme budovu podľa jej štýlových znakov za
radiť do určitého obdobia, tak môžeme urobiť aj s hudobný
ml nástrojmi: v ich kon trukcii alebo azda iba v povrchovej 
úprave sa prejavuje určitý štýl alebo sloh, podľa ktorého Ich 
môžeme zaradiť do ko nkrétneho úseku dejín. Pre študen
tov má takéto spoznávanie neoceniteľnú hodnotu: naučia 
sa orientovať v dej inách a chápať súvislosti medzi podobou 
tvaru a zvukom; z detailov sa potom môžu vyrozprávať celé 
romány. 

l. Klavír s čembalovým korpusom 

Všimnime si teda sloh klavírov. Dnešné klavíry sú akosi 
unifikované - takmer všetky sú čierne (biele klavíry v roko
kovej štuke pôsobia na klaviristov nezvyklo a mýlia ich) a 
majú viac-menej rovnaký tvar. To je sloh dnešných klavírov. 
Ale aké boli klavíry kedysi, keď na nich hrali takí virtuózi 
ako Mozart, Beethovej či Chopin? 

Prvé klavíry Bartolo mea Cristoforiho (1720, 1726) boli 
na nerozoznanie od talianskeho typu čembala a klavíry 
Silbermanna ( 1746, 1747) zas od nemeckého typu čembala. 
Niekto ré Cristoforiho clavicembalo col p ian e forte dal 
Do mcnico Scarlatti prerobiť na čembalá- boli to ešte nedo
chôdčatá a ich metamorfóza nebola obtiažna - z toho vidno, 
že skrith nástrojov v tých časoch bola identická (kresba. č. 
I ) . Silbermann urobil na svojom klavíri z roku 1746 zaoble
ný chvost, čo bol bežný prvok severonemeckých čembál a 
neskôr aj klavírov z d ielne Stein. Klavíry od Steina, 
Heil manna, Walte ra, Schmidta, Le ngerera, KOnnického a 
iných viedenských majstrov medzi rokmi 1770-1797 mali 
šikmo skosený korpus po stranách klaviatúry (kresba č. 2), 
nebola to však novinka, lebo niektoré talianske čembalá vy
zerali tak isto. Dokonca aj klaviatúra mala opačné farby: pol
tóny boli biele, ako na mnohých čambalách. Ibaže nohy 
týchto klavírov prezrádzali klasicistické cítenie autora. j e 
zaujímavé, že čembalový korpus klavírov sa u niektorých 
majstrov udržal veľmi dlho: Silbermann ho nikdy neopustil, 
ale to bol ešte len začiatok éry klavíra; Pascal Taskin, známy 

2. Klasicistický klavír 

výrobca veľkých francthskych čembál postavil klavír úplne 
ako čembalo - celé maľované, rezonančná doska po maľova
ná kvetmi (ale videl som aj pancierový viedenský klavír s 
nádherne pomaľovanou rezonančnou doskou), na nej ro
sena - všetko svedčí o čembalovej t radícii, ktorej jas zasvie
til na cestu nesmelému nástupcovi, ktorý sa svojmu p red
chodcovi ešte zďaleka nevedel vyrovnať; aj Sebastian Érard 
sa ešte v ro ku 1808 nedokázal odpútať od formy čembala a 
Angličan john Broad wood staval klavír až do roku 1820 a 
Muzio Clementi do 1825 a la čembalo. 

Takmer všetky klavíry so šikmo zrezanou bočnicou kor
pusu po stranách klaviatúry mali nohy sústružené a kanelo
vané v slohu klasicizmu; klavír Ko nnickeho mal ale sústn•
žené 6-hranné nohy, z ktorých sa neskôr vyvinuli známe "c i
buľové" nohy. ikmá skosená hrana ko rpusu sa rýchlo vy
tratila s nástupo m empíru. Na klavíroch sa empír prejavil 
veľmi výrazne (asi ako na skriniach a na komodách) zvislým 
šikmým skosením bočníc po stranách klaviatúry, ktoré boli 
často zdobené rezbou alebo b ronzovým kovaním (kresba č. 
3). jeden z veľm i skorých príkladov empírového korpusu je 
klavír od j ohanna Komo nicu z Košíc s opačnou farbou klá
vesov (poltóny sú b ie le), kto rému chýba zopár strún, dusít
ka (či mal lýru s pedálmi, nevie m) a ktorý by po vyčistení a 
po regulácii mechaniky bo l nádherným príkladom nástro
járskeho ume nia na Slovensku koncom 18. storočia . Klavír 
Ko mo nicu, žiaľ, hn ije v depozite ... 

Prvé klavíry sa vyrábali z masívneho dreva- ako čembalá
to znamená, že nebývali dýhované. Keď ale j. Broadwood v 
1806 dýhoval svoj grand piano, dýhy ukladal horizontál ne, 
súbežne s vláknami dreva korpusu, aby sa nevytvorila anti
vibračná bariéra . .J eden taký Broadwoodov klavír s čemba
lovým ko rpusom dýhovaný sati novým d revom je v 
Košiciach. V depozite. Struny pripomínajú tŕňovú korunu, 
rezonančná doska je pod basovou kobylkou p rasknutá, v 
korpuse je napadaná omietka (azda čosi vykonali aj myši), 
no tento skvost by po šetrnej oprave mohol veľa rozprávať, 
veď Broad wood nebol len taký obyčajný klavírnik: v rokoch 
1782-1802 vyrobil 7 000 stolových klavírov a l 000 kríd iel; 
zamestnával 600 zamestnancov. Na porovnanie Stein v tých 
časoch vyrábal ročne iba 20 klavírov. Vo februári 1818 po
slal Broadwood nádhern}' klavír Beethovenovi - ešte stále 
mal čembalový korpus, hoci mohutnejší, štyri sústružené 

3. Empírový klavír 

nohy, dýhovanle ozdobené svetlejším! linkami. Klavír bol 
nedávno puritánsky reštaurovaný a doslova obletel celý 
svet; múzeum na ňom zarobilo mračno peňazí. Ale náš 
Broad wood je starší, o to azda aj cennejší, aj ten by vedel na 
seba zarobiť ... 

Empírové klavíry bývajú bohato ozdobené mosadznými 
alebo bronzovými ornamentami a nohy karyatídami, čo kla
vír vizuálne nadľahčovalo a dávalo veľm i elegantný vzhľad. 
Také klavíry staval Érard, Dulcken, Graf, Fritz a iní. Casto 
bolo nutnou výbavou klavíra množstvo pedálov: una corda 
(už od Cristofo riho), dusítka, dolce, fagot, Turecká hudba 
(bubon, činel), no seriózni stavitelia robili iba t ri: una cor
da, dusítka a dolce. 

Po porážke Napo leona 18. 6. 18 15 cisársky e mpír stratil 
prestíž a nahradil ho meštiansky biedermeier. Kolmo sko
sené steny korpusu po stranách klaviarúry už neboli h rana
té, ale o blé a priestor klaviatúry akoby uzatvárali (kresba č. 
4). Klavír tak dostal mäkší tvar a stratil empírovú pompéz
nosť aj s bronzovými ozdobami. Okrasnú fu nkciu prevzala 
kresba (tl áde r) dreva, p reto sa používal najmä orech a oč
kový javor. Drahš ie nástro je mali ozdobné linkovanie zo 
svetlé ho druhu d reva. l oh b iedermeier sa prejavil aj u nás: 
anonymný klavír v Markušovciach a klavír josepha 
Schmid ta z Levoče sa štýlovo podriadili biedermeieru. 
Klavíry Ludwiga Kaufmanna z Levoče majú zjednodušený 
hranatý tvar. Keď Engelhard t Steinweg v roku 1836 posta
vil v kuchyni svoj prvý klavír, bol to ešte b iedermeier na ci
buľových nohách. Zvláštnou epizódou boli nohy klavírov v 
podobe stÍpov buď hranatých (Samuel Re isz zo Spišskej 
Sobo ty a johann Baptist Streicher 1834) alebo valcovitých 
s naznačeným! hlavicami a pätkami (Na1111ette Streicher 
1820, Conrad Graf 1822, Nannette Stre icher und Sohn 
1825, Conrad Graf 1826), ktoré bo li p ri zemi vždy spoje né 

4. Klavír v slohu biederme ier 

lištou, na kto rej bola aj lýra. Tieto no hy dával i klavíru ťažký, 
majestátny výraz, dojem nepohnureľnosti. Ďalšou veľm i 
zvláštnou epizódo u bol úplne zvlnený korpus, ked' pravá 
strana mala podobu polovice gitary (kresba č. 5). Takéto 
klavíry vyrábal iba Andreas Stein ( 18 19). je zaujímavé, že 
Samuel Reisz zo Spišskej Soboty a j acob Roth z Vrbova sta
vali presne také isté korpusy, ktoré sa neskôr už nikdy ne
o bjavili. Obaja museli poznať práce A. Steina, je len vecou 
historikov archívu zistiť, ako to asi prebeh lo - či návštevou 
Viedne, či o kopírovan ím dovezeného Steinovho nástroja 
na Spiš, alebo inak. 

Kým klavíry v Rakúsko-Uhorsku stále menili svoju formu 
a vonkajší vzhľad, v Anglicku sa konzervatívne stavali mo
hutné nástroje v čem ba lovom korpuse. 

Klavír začal nadobúdať podobu dnešných nástro jov až v 
rokoch 1839-40, keď Érard, Graf a Pleyel zmenili tvar boč
níc po stranách klaviatúry a upravili ho do rvaru L (ani to 
nebola novinka, lebo pyramídové klavíry už okolo 18 1 O 
mali taký tvar bočníc). Pravda, chvost bol ešte stále hrana
tý, o pancieri vo Viedn i ešte nebolo ani le n slýchať, cibuľo
vé nohy pretrvávali. Érard v ro ku 1840 a 1856 a Broad
wood v 1860 prešli na oblé tvary bočníc. Pleyel už v roku 
1839 naznačil tvar chvosta, ktorý použil aj Broadwood v 
1860 a nakoniec Bechstein 1880 a Steinwayv 1882. Tým sa 
dokončila transformácia čembalového korpusu na veľké 
moderné čierne kríd lo. Objavili sa aj odchýlky v podobe 
"štýlových" klavírov na šiestich nohách alebo vyrezáva-

5. Klavír v slohu biederme ier . Zriedkavý druh popre
hýbanéh o ko rpusu. 

ných v štýle cippendale alebo Louis XV. Aj povrc hová úpra
va, dýha pokrytá klasickou po li tú ro u sa zmenila na "jedno
d uchý" náter čierneho epoxydového laku . Klavír je dnes sí
ce elegantný, no stratil svoju personalitu - drevo bolo za
každým iné, malo inú kresbu, inú farbu , ale čierny lak je stá
le na nerozoznanie rovnaký. V čase e mpíru mosadzné a 
bro nzové ozdoby robili z klavíra jed inečný originálny ume
lecký pred met. Dnes je to z hľad iska designu sériový kus. 

Financované fondom Pro Slovakia 



INZERCIA 

SPOLOKSLOVENSKÝCHSKLADATEEOV 
-v s p o l u.prá.ci. so 

SLOVINSKÁ 
HUDOBNÁ 
ÚN IA 

SLOVAK 
MUSIC 
UNION 

Slovenským rozhlasom, Slovenskou hudobnou spoločnosťou, 

Spolkom koncertných umelcov, Spolkom hudobného folklóru, 

Hudobným fondom, Operou ŠD Košice, ŠKO Žilina 

a Konzervatóriom v Bratislave 

usporiada 17. ročník festivalove j prehliadky 
; ; 

NOVA SLOVENSKA HUDBA 
-v ~raTi.s1a-ve 

-v dň<>ch 20.- 26 . .-I.<>-ve 1I1bra 1 9 9 4 
20. ll. 1994 (nedeľa) 

10.30 h - Komorný koncert z tvorby Jána Cikkera, Eugena Suchoňa, 

Deziclera Kardoša a Alexandra Moyzesa 

Mirbachov palác (Galéria mesta Bratislavy) 
Účinkujú: Z. Poulová, E. DaneJ, M. Lapšanský, Bratislavské kvarte

to a Nové s lovenské dychové kvinteto 
19.30 h - Komorný symfonický koncert z tvorby juraja Pospíšila, 

Jaroslava Meiera, Igora Dibáka a Zelenka Mikulu 
Slovensk)í mzhlas, Štúdio Il. . 
Účinkujú:). Mitoš inka, K. Roško,) . Pazdera a ŠKO Žilina, dirigent
Dr. Otakar Trhlík 

~l. ~l , 1994 (pondelok), 

16.30 h - Komorný koncert z tvorby Mira Bázlika, J(lliusa Kowalské ho, 
Hanuša Domanského, Ota Fere nczyho a Vladimíra Godára 

Slovenský rozhlas, Štúdio Il. 
Účinkujú : D. Buranovský, K. De rnerová, O. Hricáková, D. Rusó, 
Moyzesovo kvarteto a BRATISLA VA TROMBONE QUARTET 

19.30 h - Komorný koncert z tvorby Marka Piačka, Pavla Malovca a 
Miloša Be tku 
Slovenský rozhlas, Štúdio Il. 
Účinkujú: K. Važanová, M. Piaček, M. Čorej, M. Čorejová, P. 
Dudák, T. Szabadoš, M. Durec, T. Dohňanský, ). Pastorková, OL -
združenie p re súčasnú hudbu, žiaci ZUŠ na HáJko vej ulici a Mladí 
bratislavskí sólisti 
dirigenti - Anton Popovič a)án Malovec 

22. ll. 1994 (utorok) 

16.30 h - Komorný koncert z tvorby Ivana Konečného, Ivana Valentu, 
Vojrecha Didiho, Iris Szeghy, Stanislava 1-Iochela a Petra 
Martinčeka 

Slovenský rozhlas, Štúdio Il 
Účinkujú : V. Harvan, V. Kellyová, K. Zajíčková, A. Ferienčíková, M. 
Piaček, R. Krchniak, R. ebesta, M. Doboš, ) . Slávik, l. Viskup, D. 

Rusó, A. Izakovičová, A. Vigašová aM. Chupáčová 

23. ll. 1994 (streda) 

16.30 h - Komorný koncert z tvorby Dušana Martinčeka, jozefa Gahéra, 
Víťazoslava Kubičku , Róberta Gašparíka, Eugena M. Iršaia a jozefa 

S ix tu 
Slovenský rozhlas, Štúdio II. 
Účinkujú: D. Ko nrad (Nemecko), P. Drlička, M. Mráz, K. Tó th, ). 
Eliáš, ). Slávik, F. Rek, ). llléš, M. tevove, B. Hóz, V. Miklovič, ). 

Bud zák, L. Maršovský, A. Juri ca, Ľ. Mie rny, T. Kaiser a L. Prager 
dirigent - Ondrej Ša ray 

19.30 h - Norbert Bodnár: Netreba toľko slov ... 
(komo rná opera) 

REDUTA- Divadelné štúdio VŠMU 
Účinkuje operný súbor ŠD Košice 

24. ll . 1994 (štvrtok) 

16.30 h - Koncert elektroakustickej hudby z tvorby Jozefa Malovca, 

Róberta Rudolfa, Martina Burlasa, Tadeáša Salvu, Víťazoslava 

Kubičku , Ivana Paríka, Hanuša Domanského, Juraja Ďuriša, Mira 

Bázlika, Romana Bergera a Petra Kol mana 

Slovenský rozhlas, Štúdio V: 
Účinkujú : K. Paprčka, E. 1-loličková, P. Drlička, D. Buranovský, I. 
Černecká, J . Podho ranský 

Realizácia: Elektroakustic ké štúdio Slovenského rozh lasu v 

Bratislave 
19.30 h - Komorný koncert z tvorby Ľudovíta Rajtera, Andreja Očenáša, 

Ladislava Holo ubka, Milana Nováka, Ivana Hrušovské ho a jozefa 

Podprockého 

Slovenský rozhlas, Štúdio II 
Účinkujú : ] . Slávik) D. Kardošov~,, M. Beňačková, l. Černecká, I. 
Fábera,). Klatt, M. Poláková, L. Roth, S. Zamborský a Košické kvar

teto 

25. ll. 1994 (piatok) 

16.30 h - Koncert prednesovej a inštruktívnej tvorby slovenských 
skladateľov 

Konzervatórium (Tolstého ul. č. l l) 

Koncertná sieň 
Účinkujú poslucháči ZUČ v Bratislave 

19.30 h - Komorný koncert z tvorby Juraja Beneša, Tlju Zeljenku, 

Vladimíra Bokesa,)ozefa Malovca,)uraja Hatríka a Tadeáša Salvu 

Slovenský rozhlas, Štúdio Il. 
Účinkuj(! : D. Rusó, M. Piaček, V. Šimčisko, M. Telecký, A.) ablokov, 

]. Slávik a Košické kvarteto 

26. l l. 1994 (sobota) 

16.30 h - Koncert zborovej tvorby Alfréda Zemanovského, Mirka 

Krajčího, Eugena Suchoňa, Zdenka Mikulu, Ivana Paríka, Ivana 

Hrušovského a Tadeáša Salvu 

Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 
Účinkujú : ]. Pastorková, A. Zúriková-Predmerská, K. Kramolišová, 

Detský a m ládežnícky zbor Slovenského rozhlasu, Akademický 

spevácky zbor TEMPUS, Spevácky zbor mesta Bratislavy 

zbormajstri: Jana Rychlá a Ladislav Holásek 

19.30 h - Komorný symfonický koncert z tvorby Ivana Paríka, 

Kristiána Seidman a, Pavla Bagina a Egona Kráka 

Slovenský rozhlas, Štúdio Il. 
Účinkujú: l. Rapaičová, ). Bartoš, M. Tajtáková, Detský a mládež

nícky zbor Slovenského rozhlasu CAPELLA ISTROPOLITANA 

zbormajster -Jana Rychlá 

dirigent - Ewald Dancl 

Zmen a programu vyhrade n á! 

Informácie: Spolok s lovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej 

únii, Mic h alská ul. č. 10, 815 36 Bratislava. 

Tel.: 07/ 33 52 91, 33 35 32, 33 03 66, 33 18 15 
Fax: 07/ 33 018~ 
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