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N11še výročia 
Výmčia srí 11epochybne dôlež itou 

súčast'ou nášho života, prejavom kul
tlÍrrrosti a starostlivosti o kultúrne de
dičstvo. Pravda, nie všetky výročia SIÍ 

t·omwcermé, romwko výztummé či tlôle
žité ll preto je správne, ak stí. aj v prak
tickom ž ivote tráležite diferencované. je 
tu však ll} druhá pravda, ž e j e rozdiel 
medzi výročit~mi štáttlymi, výročiami 
veľkého lristorického výz11amu, ktorými 
si pripomíname 11ajdôlež ttejšie politic
ko-kulttírno-spolQče"ské udalosti, ktoré 
zása(/ný m spôsobom určovali beh náš
llo ž itia a medzi výročicmtijednotlivcov, 
i11šlitrícií, spolkov, pr·emiér umeleckých 
diel a pod. Všetky tieto a.~pekty vychád
Z(~jrí vel'mi výraz11e - povedzme, že aj 
okato - rut povrch po prezretí si publiká
cie m·če11ej k Roku sloVť!Jiskej lmdby, 
ktorrí pripravila Slovenská hudob11á 
ú11ia. 

Cllcel by som upozorrliť práve tra 
posledmí čast' tejto publikácie trazvanú 
JUBILEÁ/VÝROČIA. Neviem ako to t4Uto
ri mysleli, či ideme jubiloval' ( teda osla
flOW/l). alebo si pripomflurt' výzmmmé 
osobnosti našej hudby v kontexte našej 
kulttíry, alebo myslíme iba na ,.špeciálny 
výber" podľa náhod.y, alebo subjektívne
ho ná:roru. V danej chvíli sa však držme 
Krátkeho slovníka slovenského jazyka a 
ved11o s ním sa z hodnime, že ide rde o 
oslavy, a ni o výročné schôdze, a.nt o 
"každoročne sa opakujúci dátum istej 
rlllalosti'~ ule o pripome1111tie si výroč{ 
rut~·ode11ín ulebo IÍmr·t í výz11amných 
dejateľov llttšej lmdob11ej kultúry, tllebo 
výročia. z alož euiu inštit1ícif, spolkov, 
škôl a pod. No v kažtlom príptttle zo
starJOvcmie takýclllo " kale11dárov výro
čí" by sa mu/o dieli' na záklt~de objek tfv
llych his tor ických faktov a 11ie subjektív
lleho '11ázoru. A teda j e opr·áVJte11é, ž e v 
Roku slove11skej hudby s i isté výročia 
prlpom f11ame, avšak bolo treba sa do
llod~túť na pritzdpe. Pretože ak povieme 
A, musíme p oveda.t' a.j B. Nemôžeme 
11ekome11tovat' neprojesim1álmr pripra
ver~osl' tejto čnsti, ak rrapríklad m edz i 
11edožllý mi výročiam·/ chý bajú Oľga 
Ha11áková, Helena Bm·tošová-Schiitzo
vá, r~etložilé výt·očie 11arode11ia ]mrka 
Blahu, 11ehovoriac o osttltllý clr, ttemož-
110 obfsl'fakt, že lu chý bajú aj mellá pre 
11iekoho síce ,. me11šielto kalibru ", ale 
prefisa dôležité, llaprik lad 100. výročie 
1tarotle11ia Pra rl a Dostulfku, výročia Mi
loša Rupp eldta,] áua Meličku, prof. Kott
štmrtfna Hudecu, Vojtecha Adam ca a i. 
Redaktorkám publikácie- ušli aj jubileá 
sólistov opery SND, tra príklad j ej býva
lých čleuov Frmttiškfl Z·vctríka, Fratrju 
Hvasliju, Z. Ruth-Markova a. čo j e twpo
chopileľt~é - Margity Česáttyiovej(!). A 
keď sme pri spevák och, ak sa. už ch váli
me 11imi vo svete, tak sme twmali zabud
mít' 11a. päťdesit~tku Edity Gruberovej, 
tl11es iste' primt~dot~y assoluta svetovej 
operrrej scé11y. Zttbudlo sa aj 11a oper
nýclr režisérov Krišku, Gey rmeka, k to rí 
celý Ž ÍIJOt kt·áčali ·ved11o so slove11skou 
operou ll 11iele11 ako režiséri. Tých m e
dzier j e tu ·vit~c. Škoda, ž e sa 11evyuž ila 
p ríležitos t' preze111ovuť ich práve v 
tomto roku. Ved' 11apr íklad ditJadelu fci 
každý rok vydávujú vzonrý materiál o 
divadel11ých výročiach (NDC) a ruwyše 
historické met/z n fky slove11skélto diva
delllélro ž ivota vidia 11 ko11texte európ
skelw, resp. tr} sve tového divadeltz fctva, 
čo je roz ltodtte pohľad plastick ejši, už i
točllejší a triez vejší. Navyše, taký to po
hľad 11ám všetký m, ale 11ajmä mladý m 
generáciám umož ní objekt fvttej šiu 
orientáciu. Pripom í11a11ie výroč{ by IIUI

lo mat' p ermt111e11tmí ftmkciu rwedomo
vania si rrašej uárodnej ide rztity a trášho 
rrie z tmedba.tel'11él10 kultúr11eho tledič
stva. Nemalo by by t' j edttoraz ovou ak
ciou. MARIÁN J URÍK 

• 4Sk 24. 1.1996 

llustračncí snim k aJ. l.of aj 

j Folkló~ slovenský versuS európsky j 

l SÚVISLOSTI NÁRODNEJ.IDENTITY l 
EVA K.REKOVIČOVÁ 

Zi.mné, Vianočné obdobie popri každoročne pripomínanej oslave narodenia 
Božieho Dieťaťa je charakteristické $vojou neopakQYateľnou atmosférou. 
Prispievajú k nej. v prvom rade cirkevóé, fudoyé či zľudovelé koledy a duchóv
né piesne, ale v našich masmédiáCh aj každoročne opakovaná preslla folklóru. 
Nebolo tomu ani počas uplynulých sviatkov a v tejto súvislosti sa žiada konšta.
tovať, že menej je niekedy vla<;. Ch<;em p.reto pdspieť po opäť tradične p.-efolk
lorovanýcb televízuych a rozhlasových Vianociach iným poW'adOm: pokúsim 
sa zamyslieť nad niektorými súvislosťami našej identity v súvislosti s folkló
rom. 

Rafla by som vašu pozornosť obrátila k zamysleniu sa n ad fenomé.nomsociál
n ej pamäte, ktorá práve vo folklórnom materiáli uchováva pre nás viaceré 
posolstvá a informácie o našej vlastnej minulosti a identite naškh predkov. 

r 

Sociálna pamäť, ktorej jedným z nositeľov
okrem mnohých ďalších - je aj folkló r, úzko 
súvisí s fe uoménom identity. A i keď folkló r 
veľmi čas• o - najmä v podobe prezentovanej na 
javisku, v rozhlase čl v te levízii · sa takmer auto · 
maticky zvykne spájať s Istou etnickou či nárpd
nou identifikácio u, ba he zriedka je až jej sym
-bolom, nie je to ce lkom pravda. A o to by som tu 
r ada čosi povedala. Hlbkové výskumy, venova
né proble matike pre javov e tnickej ( ná rodnej) 
idc ntiflkácie vo folkló re , signalizujú, že etnická 
ale bo nár odná identifikácia vystupuje vo folk
lór e často ako okrajová, prípadne len sekundá r
na. Súvisí to s mech.anizmami fungovania folk
lórnej trad ície, založenej n a priamej kontaktnej 
komunikácii. To znamená, že folkló rna ko mu
nikácia vo svojom prirodzeno m prostredí sa 
realizovala a realizu je spravidla v malých soci
álnych skupinách. A v takýchto podm ienkach 
etnická identifikácia vystupuje ako dôležitá len 
za určitých, skôr výnimočných ako bežných 
okolností. j e to n apr. na území etn ickej čl jazy
kovej h ranice , v prostred í národnostnej me nši
ny, v jazykovo a e tnicky zmiešaných o blastiach 
a pod. Všeobe cne te da možno povedať, že z hľa
diska celkového vývinu folkló rnej t radíé ic je 
úroveň etnických, ale na jmä národných dimc n-

zií folklóru - s výnimkou dlhodobých etnických 
ko ntaktov - pomerne mladého d áta. Napriek 
tomu fo lkló r často slúžil a slúži i dnes ako argu· 
ment etnicky určujúci či diferenciačný. Takže 
sumarizujúc povedané - nic všetko , čo tvorí 
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l 
organick(• súčasť slovenského folkló ru, je sku-
to<'nc slovenským špecifikom a - ako na to pou
káže me ďalej - len podrobným a hlbkovým 
porovnávacím výskumom m ožno zodpovedne 
určiť jeho jednotlivé všeobecne antropologic
ké, európske, slovanské, s t redoeurópske či oso
bitne slovenské vrstvy. 

Z hľadiska procesov identifikácie môže folk
ló r vystupovať: 

1. ako nositeľ e tnicky či národne charakte
ris tických znakov, pre javov; 

2. vo folkló re možno sledovať re flexiu e tn ic-

kých aleb~ národnýd 1 obrazov, s te reotypov, 
symbolov, postojov, prípadne i predsudkov. 

3. l'olkló r mô že vystupovať aj ako nástro j' 
konštin•ovania, proklamovania a u tvrdzovania 
národnej identity. 

l . Folklór ako nositeľ 
národne š pecifických znakov 

Výsku my fo lklórnych 7..ánrov i tematických 
r ezov naprieč žánrami potvrdzujú, že etnick:\ 
príznakovosť jedno tlivými národnými spolo
čenstvami vynlcdzc ných folkló r nych re pertoá
rov bola p rccdíovaná. Etnická či n árodná di
menzia folklóru sa často a priot:i predpokladala 
ako čosi samozre jmé a ta kto i prezentovala. 
Ne zriedka išlo J>ritom iba o metodologické 
ohraničenie skúma ného materiá lu viazaného 
na geograficky a etnicky (nár odne) vymedzené 
spoločenstvo nositeľov. J e to do istej miery aj 
dôsledok . fantómu romantické ho nacio naliz
mu" vo folklo ristike, ktorý však zd'a lcka nic je 
príznačný iba pre slovenskú folklo ris tiku. Prá
ve naopak, etnické či n ár odné dimenzie fo lkló
ru stáli v podstate pri ko líske vzniku fo lkloristi
ky ako vednej disciplíny ·u väčšiny národov 
Euró py i mimo nej a cha rakterizovali v Eurúpc 
všeobecne najmä prvú po lovicu devätnáste ho 
storočia. Mož no teda hovoriť o istom štadiá l
n om období vývinu fo lkloristiky, kto ré sa pmst
rcdníctvom novších výskumov a metodo logic
kých o rientácií v jednotlivých n árodných ve
dách priebežne prehodnocuje a dc mytologizu
jc. 

Rozsiahle výskumy národných repe rtoá rov 
po tvrdzujú, že: 

a) isté n árodné špecifiká spočíva jí• ani n ie tak 
v samotných ko nkrétnych prejavoch (prvkoch 
kultú ry}, ako skô r v špecifickosti skladby týchto 
prvkov, v osobitne j hierarchii a dominantách 

. (čl už skutočných, alebo len pociťovaných alebo 
zdô raziíovaných) . 

b} Výr azné odlišnosti · napr. v stredoe uróp
skom pr iestore - sa pri po rovn ávacom výskume 
často ukážu iba ako dôsledok inej vnúto rnej 
dyna miky jedno tlivých re gióno v (oblastí). Roz
diely tu často nemajú charakter typologický, ale 

(Pokračm•a11/e Ili/ str. 3 ) 
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JANUÁR 
3. l. 1901 Richard PAULI - sloven

ský . operný spevák pôsobiaci v 
Rumunsku a Budapešti - 95.výročie 

úmrtia 
4. l. 1956 Alexander Tichonovič 

GREČANINOV - ruský skladateľ - 40. 
výročie úmrtia ·. 

4. l. 1896 100. výročie prvého 
koncertu českej filharmónie, na 
ktorom pod taktovkou Antonína· 
Dvoráka premiérovo zazneli jeho 
Biblické piesne 

5. l. 1891 Zdenek RUTH-MARKOV 
-český operný spevák, významný sólista 
opery SND -105. výročie narodenia 

7. l. 1931 Branislav KRIŠKA- slo
venský operný režiséŕ SND, v súčasnos
ti umelecký šéf Štátnej opery v Banskej 
Bystrici · 65. výročie narodenia 

8. l . 1896 jaromír WEINBERGER 
český skladateľ · l OO. výročie narodenia 

8. 1. 1911 Andrej OČENÁŠ · sloven
ský skladateľ a pedagóg - nedožité 85. 
výročie narodenia . 

ll. l. 1856 Christian August SIN
DING - nórsky skladateľ· 140. výročie 
úmrtia 

ll. l. 1801 Domenico CIMAROSA 
-taliansky skladatel' · 195. výročie úmr
tia 

12. l . 1826 Anton HÚSKA · sloven
ský sklada tel' - 170. výroči e narodenia 

14. 1. 1931 Juraj 'posPÍŠIL- český 
skladatel' a pedagóg pôsobiaci na 
Slovensku · 65. výročie narodenia 

16. l. 1886 Amilcare PONCHIELLI 
-taliansky skladateľ - 110. výročie úmr
tia 

18. l. 1971 František MAXIÁN -
český klavirista a pedagóg - 25. výročie 

ú mrtia l 

19. l. 1941 Juraj LEXMANN - skla-
datel' a teoretik - 55. výročie narodenia 

21. l. 1921 Ljuba MAKOVICKÁ
FACUNOV Á - hudobná pedagogička a 
publicistka - 75. výroči e narodenia 

22. l. 1916 Henri DUTILLEUX -
francúzsky skladateľ - 80. výročie naro
denia 

22. l. 1921 Arno Ar~ťunovič 
BABADžANJAN - arméns.ky skladateľ a 
klavirista- 75. výročie narodenia 

25. l. 1886 - Wilhelm FURTWÄNG
LER - nemecký skladatel' a dirigent -
ll O. výročie narodenia 

26. l. 1921 František CHAUN -
česh.i skladateľ - 75. výročie narodenia 

27. l . 1756 Wolfgang Amadeus 
MOZART - rakúsky skladateľ - 240. 
výročie narodenia 

27. l. 1901 Giuseppe VERDI - tali
ansky skladateľ - 95. výročie úmrtia 

27. l . 1956 Erich KLEIBER - rakús
ky dirigent -40. výročie úmrtia 

28. l. 1871 V Liptovskom Mikuláši 
založili spevokol TATRAN - 125. výro
čie založenia 

28. l. 1886 Artur RUBINSTEIN -
americký klavirista poľského pôvodu -
110. výročie narodenia 

28. l. 1891 Karel Boleslav JIRÁK -
český skladateľ, pedagóg, teoretik a 
publicista- l 05. výročie narodenia 

29. l . 1866 Romain ROLLAND -
francúzsky spiŠovateľ a hudobný publi
cista - 130. výročie narodenia 

29. l . 1926. Miloslav FRANCISCI 
hudobný skladateľ - 70. výročie úmrtia 

INFORMÁCIE 

Po mierne váhavých prvých krokoch, 
vykročil teda Rok slovenskej hudby na 
svoju púť. jeho komornú časť koncertov 
uviedlo prvé stretn)ltie 14. januára v 

· Mirbachovom paláci. Tak ako aj v minu
losti, zišli sme sa tu, priaznivci pôvodnej 
tvorby, tentokrát v ,oficiálnejšej atmosfé
re. Komorný "mirbachovský" podiel 
bude v priebehu roka vytvárať desať 
koncertov · ako v úvodnom prívete o. i. 
informoval predseda spolku sloven
ských skladateľov SHÚ, Vladimír Bok es
a tie budú reflektovať tvorbu našich 
autorov ako reprezentatívnu vzorku 
tvorivosti všetkých generačných vrs
tiev. Nuž a zachovajúc postupnosť a hie
rarchiu, prvý "mirbachovský" čerpal v 
programe z fondu tvorby, ktorú zvykne
me označovať ako našu klasiku: ~o sklad
bami J. L. Bellu , M. Schneidera
Trnavskéh o, A. Moyzesa, J . Cikkera 
a E. Suchoňa. 

Musím priznať, že napriek preferova
ným objavovaniam v premiérových 
zónach, podobné poslucháčske zados· 
ťučinenie mi poskytlo toto "klasické" 
matiné. Nielen v pocite z potvrdenia už 
dávno otestovaných a overených hod
nôt, ale aj z množstva dosiaľ nevytuše
ných či novoobjavených qetailov, väz
ieb či pohľadov v znovu a opäť počúva
ných skladbách a napÍňalo ma akousi 
tichou radosťou, neokázalou hrdosťou -
aj vďakou. 

Bol to vehementný interpretačný 
vklad S. Čápovej-Vizváryovej, ktorý ·v 
pevných dramaturgických kontúraéh 
vytesal reliéf monumentálnej Sonáty b 
mol). L. Bellu· a postavil ho do nové
ho, moderne nasmerovaného zorného 
uhla. Z povrchu, aj z celého zložitého 
organizmu klavírnej sonáty sa tak vytra
tila romantizujúca patina, aby ju nahra
dil vecný komentár , poukazujúci na 

nesmiernu hru vertikál, polyfónnych 
plôch, šírok bravúry klaviatúry, zafarbe
nej zvukom organovej obrazotvornosti. 

Sláčikové kvarteto Štyria hudci 
skomponoval A. Moyzes r. 1961. 
Napriek tomu, že skladba vznikla na 
pozadí celkom odlišných estetických 
postulátov - nehovorí dikciou púhej 
samoúčelnej folklórnej štylizácie. Je 
nazaťaženou muzikantskou lahôdkou, 
radostnou až roztopašnou, pohodou 
napájajúcou sa z jedinečnej zemitej 
osnovy. Interpretačný výklad Moyze
sovh o kvarteta skladbu nielen aktuali
zuje, ale dodáva jej i pikantný šarm s 
prvkami humon1 až recesie. 

Predchádzajúca (Moyzesova) i nasle
dujúca skladba boli programovými 
"záskokmi" (tých istých autorov). Na
miesto pôvodne ohlásených Tatran
ských potokov sme zo vzorky klavírnej 
poetiky). Cikkera počuli v plne zain
teresovanom podaní Z. Poulovej jeho 
Var iácie na sloven skú ľudovú p ie
seň. Zvláštne: z hudobného toku sa mi 
sformulovala divná otázka, týkajúca sa 
inšpirovanosti autora práve touto pies
ňou (Teče voda ... ) , ktorá azda ani nie je 
vo svojich charakteristikách až tak pro
totypálna a azda ani nie tak veľmi slo
venská. Čo som však pociťovala ako zja
venie?.Budovanie a rozpriadanie variač

ného procesu, v ktorom celkom neod
volateľne vo svojich epických a evoluč
ných parametroch prvok slovenskosti 
je: v štruktúre melodickej, rytmickej, 
intervalovej, zvukovej ... 
čo už výstižnejšie môže reprezento

vať tvorbu M. Schneid era-Trnavské
ho ako práve jeho piesne? Po koľkýkrát 

sme počuli Ružičky, aby sme znovu 
ocenili ich podmanivú a pritom takú 
prostú krásu. Alebo pieseň Vtedy sa 
mi prisnijú ... s pevne a sugestívne 

PlánySiovenskij ~~~ej 
5. januára sa v Slovenskej filharmó

nii uskutočnila tlačová beseda, na 
ktorú novinárov pozval a informoval 
riaditeľ tejto inštitúcie Kar ol Fajth. 
Najskôr upozornil na významné kon
certy v najbližšom období (novo ročný 
s Beethovenovou 9. symfóniou a kon
certné uvedenie opery E. Chabriera 
Gwendolina). Oba koncerty patria do 
série podujatí konaných v spolupráci s 
Ľtidovou bankou Volksbank (prvý) a 
Francúzskym inštitútom (druhý). 
Ďalšie informácie tvorili zmienky o 

plánovaných zahraničných · turné or
chestra SF Qaponsko, Nemecko, Švaj
čiarsko, Španielsko) a SFZ (participácia 
na uvedení Verdiho Otelia v Salzburgu 
a Montpellier s C. Abbadom). 

SFZ si pripo~ína t. r. 50. výročie 

svojho jestvovania. Pri tejto príležitosti 
plánujú sa dva slávnostné koncerty, 
ako i vydanie CD a reprezentačnej pub
likácie reflektujúcej umeleckú činnosť 
telesa. 

V ďalších bodoch sa riaditeľ SF zmie
niľ o fakte, že Dom umenia v Piešťa
noch už nie je súčasťou Slovens)<ej fil- ~ 

harmónie (prešiel pod správu mesta 
Piešťany), hovoril o rekonštrukcii ex
teriéru Reduty, o účasti SF na priebehu 
Roka slovenskej hudby. 

Informácie boli podané vo všeobec
ne j pragmatickej rovine. Bolo by veľmi 
osožné, keby v budúcnosti o umelec
kej činnosti, ktorá tvorí základný po
diel práce inštitúcie, odborne a kom
petentne referoval hudobný riaditeľ SF 

L.D. 

!Prešovčania na tumél 
Spevoherný súbor DJZ je od l. januá

ra do 6. februára na turné v Holandsku, 
švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku a 
Dánsku s inscenáciou operety Leo 
Falla DQlárová princezná. Turné 
sprostredkúva agentúra Konzertdirek
tion Landgraf, s ktorou súbor spolupra
cuje už dva roky a v rokoch 1994 a 
1995 absolvoval pqdobné turné s ope
retou P. Abrahama Viktória a jej husár. 
Dolárovú princeznú so súborom naštu
doval v nemeckom jazyku rakúsky reži
sér Edwin Zbonek vo vlastnej úprave. 
Podstatná úprava libreta tejto operety, 
vychádza z obmeneného motívu Sha
kespearovho Skrotenia zlej ženy. E. 
Zbonek zredukoval hovorený text, pri~ 
dal komediálne až groteskn é prvky a 
zvýraznil obsah a význam spevných 
textov F. Grúnbauma. Posunutím deja 

do súčasnosti získala opereta nadčaso
vý rozmer a pritom nič nestratila na 
čare, ktoré jej dodáva charakteristický 
slovník autora. Bez vnucovania sa lac
nými gagmi a slovnými hračkami pris
pôsobil tak režisér inscenáciu súčasné

mu diváckemu vkusu. Choreografiu 
vytvoril Igor Vejsada a. h. , dirigen
tom predstavenia je Július Selčan, 
autorom· scény štefan Bunta a kostý
mov Vladimír Čáp. V hlavných úlo
hách účinkujú Elena Kušnierová, 
Miroslava Marčeková, Katarína 
Cvancingerová, Juliana jamriš
ková a. h., Anna Benková, He lena 
Horvá thová, Michail Adamenko, 
Ladislav Suchoža, Jozef Novotný, 
Martin Maslovjak a. h., Slavomír 
Benko a. h. , I~an Barla a ďalší. 

Silvia Čápová-Vizváryová 
Bellovu Sonátu b mol. 

interpretovala 
Snímka M.Jurík 

vedenou vokálnou kresbou, ktorá nefal
šovane a nevtieravo velebí tvárny l'ud
ský hlas. Tieto dve perličky - z cyklov Zo 
srdca a Drobné kvety, uviedli v ade
kvátnom stvárnení sopran}stka J. 
Pastorková so sp rievodom O. 
Hricákovej. 

S harmóniou symbiózy. sme sa opäť 
stretli prostredníctvom kraskovského 
cyklu Nox et solitudo E. Suchoňa. (S 
pochopením a ponorom ho interpreto
vali D. Šlepkovská a Ľ. Marcinger.) 
Kraskov literárny predobraz - filozofic
ky obsažný vo svojej lakonickosti, v 
súvislosti so Suchoňovým hudobným 
pendantom nadobúda ešte hlbšiu 
plnosť, viacclimenzionálnu plastickosť, 
napospol dokumentujúc, ako sa vie 
slovo narodiť pre hudbu a hudba pre 
slovo ... 

Aký vábny a mocne doznievajúci 
ziiver matiné - v sugestívnej impresii 
Topoľov - kontemplatívne osamote
ných, nostalgických, vznešene pretrvá
vajúcich... LÝDIA DOHNALO V Á 

POĎAKOVANIE 
Redakcia H UDOBNÉHO ŽIVOTA 

ďakuje svojim priaznivcom a spolu

pracovnfkom za blahoželanie k 

novému mku 1996 a za slová uz na

nia. Úprimne ďakujeme a ešte raz 

v,šetkým našim čitateľom a spolupra

covn fkom želáme všetko dobré! 

ZOMREL 
HEREC 

JAROSLAV 
ROZSÍVAL 

Dlhoročný sólista spevohry 
Novej scény v Bratislave Jaroslav 
Rozsíval zomrel v sobotu v sko
rých ranných hodinách po ťažkej 
chorobe vo veku 71 rokov. 

Narodil sa 14. októbra 1924 v 
Olomouci. Roku 1950 sa stal čle

nom činohry, od r. 1953 bol sóli
stom spevohry Novej scény v 
Bratislave. Bol jedný m z herec
kých a speváckych pilierov spe
voherného súboru NS. Stvá rnil 
množstvo hlavných postáv v ope
r etách a muzikáloch, filmových a 
televíznych úlohách. (TASR) 
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S menom Ro~ GASPAR1KA (1961) v súvislosti so skladateľskou činnosťou 
(a JeJ výsledkami) sme s~ začali 'Systematickejšie stretávať pred pár rokmi. Jeho 
komorné skl«dby zazneli na k<>ncé11<>clt riäčš~ v interpretácU súbo:ru SOC Im' A 
RI~TA, s ktorý~ je autorsky spätý. · ' · 

Absolvoval kompozíciu na bratislavskom konzervatóriu (u s. Rochela) a šti
pendiJné konzultácie (Hudobný fond) na VŠMU v kompozičnej triede}. Sixtu. 

Váš vstup na oficiálne pódiá nebol 
pozvoľný. Bol to štart atypický · akýsi 
skok zčista-jasna. . 

Do sveta .vážnej" hudby (hoci ona vôbec 
nie je vždy až taká vážna) som sa dostal okľlJ· 
kou, cez big-beat. Ako chlapec som sa nadchol 
pre basgitaru, ktorá ma fascinovala už ani 
neviem v akej formácii. Šetrii som na nástroj 
(bol to skôr . nástroj") a behom pol roka som 
mal vlastnú kapelu. Moje sklony ku kompozí
cii sä začali prejavovať už vtedy, pretože sme 
hrávali výlučne moje skladby. Bolo to fajn, no 
postupom času som čoraz viac zisťoval , že je 
to všetko v . rovnakých farbách", pociťoval 
som istú obmedzenosť, nedostatok širšieho 
rozvoja a mbžnosti hlbšej výpovede všetkých 
tých pocitov, ktoré sÍl v človeku navrstvené. 
Potreboval som sa z tejto slepej koľaje dostať. 
Prihlásil som sa na konzervatórium. Bol to 
dosť markantný zvrat. Basgitaru som zamenil 
za koncertné siene a za reproduktOry, z kto
rých som priam fanaticky absorboval kvantá 
hudby. Bol to objav, bo lo to očarenil.: hÍbkou, 
filozofiou, obsahom, ktoré som v tých ľahších 
žánroch nenachádzal. 

· Začali ste so štúdiom vo veku, kedy 
vaŠi rovesníci riat>tupovali na profesio
nálnu drálm. . Neskoré" štúdium vás 
zrejme dokázalo viac iniciovať •.. 

Na konzervatórium som prišiel ako .vysiÍI· 
žilec" z vojenskej služby. Na všetko som sa 
pozeral celkom inak. Dokázal som stihnúť 
neuveriteľne veľa , odovzdával som napr. o 
dve-tri skladby viac ako bolo limitované. Žil 
som v neustálej eufórii, permanentnom oča
kávaní, čo nového ma ešte čaká, aký impulz 
mi vybudí cľalš ie poznanie. Takéto napätie 
ma neopustilo d odnes. Myslím si, že d etermi
nuje neustále možnosti rastu, ďalších priam 
zJetušenýfil in~pirilcií,.Ma), ljQ

1
1Jl, aj .to .š(<j~ ti,e, , 

že na kon~crvatóriym som, priši ~;:! ui ·.akQ 
dospelý, Í'iídsky "zrelý' íeclinec. Nemusel so in 
sa hľadať vo svojej podstate. Mohol som po 
nabratí potrebných techn ických a teoretic
kých vedomostí svoje životné pocity a zážit· 
ky pretlmočiť priamo do hudby. 

Ako vás navigovali vaši pedagógovia? 
Pán Hochel mi dal veľmi dobré a pevné 

teo retické kompozičné základy. Myslím s i, že 
patrí k tej solídnej . výbave" bratis lavského 
konzervató ria, ktorá tí1to školu robí ozajst-

ným európsky renomovaným učilišťom. 
Konzultácie u ]. Sixtu boli neformálne, 
radostné, spontánne, spestrené čistým ľud
ským prvkom. Vytvoril sa medzi nami pekný 
vzťah, kt<ilrý si vá:.lim a ktorý pretrváva clo
dnes. 

Nemyslíte si, že keby s te boli ostali pri 
populárnej hudbe dnes by sa vám žilo 
oveľa ľahšie? 

Peniaze nie sú všetko. Celkom iste by som 
ne menil svoje rozhodnutie a svoju voľbu. 
Dnes kráčam úplne vedome za svojimi ideál
mi a aj kehy som dospel k sebazničeniu 
ne mienim sa vzdať · nech by ma to stálo 
čokoľvek. Nepopie ram, populárnu hudbu 
mám stále rád , tak ako hocijakú h udbu: 
poznám dve kategórie - hudb u dobrú a zlú . 

ediferencujem. 
Vaše skladby akceptujú poslucháči aj 

kritika. J e to určite zaslúžená satisfakcia. 
Ich "koqmnikačná empatia" · tvrdím ja · 
spočíva v rýdzej priamočiarosti, neštyli
zovanej reči. Akým h ybným estetický m 
impulzom podlieha vaša tvorivosť? 

Snažím sa písať tak ako to cítim. Snažím sa 
vyjad rovať zúmerne v rovine zreteľnosti , pro
sto ty. Chcem ostať spo ntúnny, bez núnosov 
štylizovanosti, umelej pózy. Usilujem sa, aby 
aj tie najminiatúrnejšie skladby bo li vždy o . 
niečom, aby dýchal i autentickou atmosfé
rou. Do kompozície nechcem zaťahovať za 
každú cenu komplikovanosť, zložitosť, fatál
nu filozofickú reflexiu. Mám pocit, že hudba 
potrebuje odľahčenie· treba vytvoriť antipól 
súčasnej spoločnosti , ktorá je v ne ustálom 
napätí, stresoch. Tiež si myslím, že mám dosť 
nemilosrdný, tvrdý osud , ale nechcem clo 
kompozičnej práce vkladať osobné Íltnlpy a 
s trasti. Veď človek sa narodil aj preto, aby sa 
·p~i<\1 , f}jy,\'RY bol stál c,:. s •;n uJr~ý; .. . , , ,. 

V !ejto vašej ~o!ú'~si~, .nap~~on .~kp ~; 
v' slda:d))lich, cítiť ptla't'n sa:toýan:óv~ký 
životný postoj ( •••• táto doba stene, ale 
nezabúdajme, že sa aj smeje ..• "). Vaše 
skladby rad za radom majú poeticky 
pôvabné názvy. Sú to osobné asociácie? 

Áno, rak asi Otvorené okno, uväznený tieň , 
ale bo Červonôžky či Malá vo~lná báseň ... sú 
mojimi vnútornými imagináciami. Tie názvy 
ma napadnú celkom mimovoľne, asociujú 
trebárs určité situácie. Najskôr mám zvyčaj; 

Sn fmka D. Tttt·eček 

ne titu l a ním je dete rminovaný d ej skladby. 
Nehovorí to niečo aj o vašich lite r ár 

n ych ambíciách? 
Samozrejme, takmer ako každý, písal som 

poéziu. Možno raz nariíšem román. je to však 
všetko otázka času ... 

Každý tvorivý človek korešponduje s 
viacerými odvetviami umenj.a. 

Mám nesm'ierne rád styk s inými oblasťami 
umenia. Veľmi rád sa zúčastňujem na rôz
nych stretnu tiach a diskus iách, napr. s literát
mi. Rád chodím na vernisáže, veľa čítam, 
najmä s lovenských autorov. 
Opäť v citáte utečiem k Saroyanovi: 

"Musíme asi znova začať vidieť. MuSímt\ 
sa asi znova naučiť pozerať. Jablko je 
jablko, ale preboha, pozrite sa n a jablko 
skôr než ho zjete a stane sa i vás živý člo
vek, n a chvílu človek, ktorý n e môže 
umrieť". V kompozícii nie s te prie kop
n íkom, nie ste za každú cenu objavova
t~ľOQI. a, preds~ ,vaš.e skladby pôsobia 
sviežo', novo. 'Akoby objavoval4 už 
'dálv'hoj~stvujúct! •• : · ·· · 1 

· '·\'·''' ' 

V čom vlastne spočíva o no čarovné nó
vum? Ak sa pozrieme späť do h istó rie vývoja 
ľudstva, vidíme ako na mo nitore, že všetko tu 
už vlas tne bolo. Nemyslím si ani, že sme 
d okonalejší a vyspelejší ako l'udia kedysi. 
Každý by sa v tvorbe mal snažiť o au te ntici tu: 
Byť sám sebou. Prerozprávať svoj vlastný prí
beh. Pravdivo. Preto rád sledujem život a 
ruch o kolo seba. [u cl í v ich nefalšovaných 

l Folklór sloven.ský versuS európsky j 

SÚVISLOSTI NÁRODNEJ IDENTITY 
(Dokorlčenle zo str. l) 

iba vývinový. Sú výsledkom istého vývinového 
posunu. V jeho rámci však už nemožno vylúčiť 
§pecifické črty ďalšieho vývinu, a teda vznik no
vej kvality. Tento proces je evidentný napr. v 
kultúrach národných menšín, kde vzniká v ino
etnickom prostredí spravidla osobitná kultúra 
(napr. Slováci v Maďarsku, alebo Nemci·na Slo
vensku). Vývinové posuny, evidentné všeobeč
ne, sa týkajú najmä prieniku a vplyvu urbanizá
cie vidieckej kultúry (pozri rozdiely v urbanizá
cii vidieka napr. v Nemecku a na Slovensku). 

c) Zárovei\ nachádzame v európskych kultú
rach isté fenomény, späté s užŠími ako národný
mi regiónmi či dokonca mikroregiónmi. 
Stretávame sa s nimi napr. v l'udovej inštrum~n
tálnej hudbe (výrazné regionálne štýly sloven
skej ľudovej hudby: ilapr. Podpol'anie, Tercho
vá, Liptov, Horeluonie a pod.), ale i napr. pri 
viachlase (viazanom na isté európske regióny: 
Balkán, niektoré horské oblasti Slovenska), kde 
možno hovoriť aj o súvislostiach žánrových 
(lúčne picst\e) a pod. 

d) Je všeobecne známe, že hranice kultúr
nych areálov sa spravidla nekryjú, alebo len 
veľmi zriedka, s jazykovými či etnickými (tobôž 
dnešnými politickými) hranicami. Isté mikroa
reály čľ ohniská ·kryštalizácie a výskytu folklór
nych prejavov potom nesmierne komplikujú 
situáciu i v jednotlivých žánroch, tematických 
okruhov folklórnych podan í a pod. 

e) Osobitnú funkciu tu zohrávajú hraničné 
oblasti, etnicky prechodné subkultúry (subct
nické elementy, napr. gorali) či oblasti e tnicky 
zmiešané. 

f) Hlbková analýza prípadných národne . špe
cifických" znakov často potvrdí, že ide o jav 
užšie regionálny či z hl'adiska národného reper
toáru okrajový, prípadne rozšírený i mimo úze
mia dnešného národného spoločenstva, alebo 
môže ísť o jav v celkovom vývine danej eu róp
skej kultúry pomerne mladého dáta (napr. ovči
arska pieseií na Slovensku, považovaná všeo-

bccne za slovenské . národné" špecifikum). 

2. Reflexia etnických obrazov, 
stereotypov, symbolov, 

prípadne predsudkov vo f'olk.lóre 

Výskum ukázal, že v slovenskom folklóre 
etnické stereotypy a obrazy vystupujú v porov
naní s inými európskymi národmi (Poliakmi, 
Maďarmi, Nemcami, Dánmi, Švédmi, Fínmi, 
atď.) ako pomerne nevýrazné, menej frekven
tované. Týka sa to tak obrazu Slováka samotné
ho, ako aj obrazov ,iných" e tník. Táto skutoč
nosť je dokladom špecifického charakteru c tno
centrizmu tohto úzel)lia. Súvisí okŕcm iného i s 
proklamovanou .plebcjskosťou" pôvodu slo
venskej kultú ry ako organickej zložky . amoob
razu Slováka", ale i ďalšími okolnosťami. Istú 
výnimku spravidla tu tvorí iba olmtz Cigána 
(Róma) a Žida. Aj v týchto obrazoch však 
nachádzame viac alebo menej zretel'nú stopu 
ambivalentnosti hodnotenia (je tomu tak najmä 
v l'udovej piesni, menej v parémiách) . Zárovcií 
obraz Žida vykazuje oproti Cigánovi (Rómovi) 
viac negatívnych charakteristík. Obidva tie to 
obrazy vy ka:wjú zárovet\ niektoré spoločné 

črty v širšom európskom či slredoeurópskom 
priestore. Zdá sa, že frekventovanosf obrazov 
. iných" v jednotlivých národných repertoároch 
súvisí s početnosťou danej minority v tom-kto
rom J>ricstore v období 19. · začiatku 20. storo
čia a skôr. V strednej Európe je napr. obraz Žida 
najviac reflektovaný v J'udovcj kultúre Pol'ska, 
kde vystupuje prevažne ako typický predstavi· 
teJ' .cudzieho". l'omerne frekventovaná, najmä 
v J>rckáračkách, posmeškoch, žartovných a výs· 
mešných picsllach (Spott, Spottliedct•) je posta
va Žida i v nemeckom folklóre. Popri Nemcovi 
ako najvýraznejší obraz . iného" národa vysm
jmje Žid najmä v 19. storočí i v kultúre maďar
skej. 

Naproti tomu obraz Cigána (Ró ma) sa javí 
ako najfrekventovanejš í a najplastickcjšic pre
pracovaný práve na Slovensku. Niektoré jeho 

znaky sú identické i v českom a pol'skom folkló
re. Osobilnú pozornosť si z hl'adiska slovenské
ho folklóru zaslúži najmä osobitný cyklus anek
dot o Cigánoch (Rómoch). Hlavný hrdina (Ci· 
gán) tu rcpt·ezentujc komickú figúrku vtipného 
š ibala, ktorý sa vie vynájsť v každej situácii a 
axiologicky vyznieva prevažne pozitívne hod
nolená. V medzinárodných súvislostiach ide o 
komického hrdinu typu Nasredima Hodžu, zná
meho z tureckého prostredia či z inýdt národ
ných alebo regionálnych repertoárov (J>odob
ne ako postava napr. Nácka z okolia l)anskej 
Štiavn ice). Z motivického hl'adiska cyklus ko
rešponduje so skupinou humoristických po
daní v medzinárodnom katalógu spätých s 
komickou figítrkou farára. 

Na základe doterajších poznatkov možno 
vysloviť tézu , že oblasť Slovenska zrejme v súvi
se so svojím geopolitickým situovaním ako 
multikultúrny a multietnický priestor vykazuje 
vo folklóre rcflektovanú vysokú mieru toleran
cie voči iným etnikám (vrátane Rómov a 
Židov). Zárovcií sa však vyznačuje istým oslabe
ným reflektovaním vlastnej etnickej ( národ
nej) identifikácie, ktorá má svoje hlboké h isto
rické korene. Ku špecifikám Slovenska v rámci 
strednej Európy patria v prvom rade historicky 
dcrerminované zmeny etnickej identity v čase: 
(absencia vlastného "národného" štáiu, viacná
sobné kolonizácie, zmeny hraníc, najmä na 
maďarskej a pol'skej strane, idea jediného štáto
tvorného · maďarského · národa v bývalom 
Uhorsku a s tým súvisiace účelové zmeny ná
rodnej identity stredných a vyšších vrstiev oby
vatcl'stva, atd',), Multikultúrnosť a multletnic
kosť bola pritom charakteristická aj pre iné 
štáty stredoeurópskeho priestoru ( najmä Ma
ďarsko či Rakúsko). V slovenských podmien
kadt však vykazovala isté zvláštnosti. Multiet
nicita a multikultí•rnosť tu mali leda inú kvalitu 
a iné formy spolunažívania národov. Vlastná 
sluvenská (etn ická, národná') dimen zia vystu· 
povala v týchto procesoch (samozrejme, v jed-

polohách. Snažím sa vnímať celý svet v je ho 
reálnych farbách .. . dáva mi to poci t slobody. 
Či uvedomele alebo nie · prefe rujete 

jednoduchosť ... 
Nazdávam sa, že sofizmus a podmienenosť 

sofizmu v kompozícii sa môže stať pascou 
pre mnohých skladateľov. Každý kto tvorí 
má svoj šrýl, ktorý iná o podstatnenie a cel
kom iste má š:)ncu nájsť si svojho posluchá
ča. 

Jestvujú a utori, ktorí tvrdia, že ich 
mienka poslucháča - tobôž kritika · 
nezaujíma. Dokážete sa s týmto n á zo
rom stotožniť? 

Podľa mrh to je póza. Tvorca to nemôže 
myslieť úprimne. Priznám sa, že mi vôbec 
nie je l'ahostajné ako ľudia reagujú , či vôbec 
prídu na koncert: či mají1 pozi tívny či nega
tívny postoj k mojej skladbe. Každý í1primne 
vyslovený názor je pre mňa cenný a osožný. 
Urážať sa na kritiku je podľa miía prejavom 
malichernosti a samoľúbosti : žiaľ, veľa ľudí 
má sklony takto reagovať. Myslím si, že pre 
každého je dosť miesta p od slnkom. Každá 
tvorba má svoje opodstatne n ie v kontexte 
diania ... Veľa ľudí trpí zbytočnou tenziou z 
pocitu, že ten druhý ho prevýši ... Je to smieš
ne, celkom zbytočné. Opakujem: Každ ý tu 
máme svoje miesto a netreba sa báť byť sám 
sebou. 

Komorná hudba je pre vás výlučnou 
zónou? 

Nie, to nemôžem tvrdi ť. Vnútorne som 
presvedčený, že smerujem k pbaniu ro:tsiah
lt:jších skladieb -o bsadením ako aj obsahom. 
Mám "v zásuvke" dva symfonické obrazy a 
verím, že príde čas, keď budem môcť · s v ie· 
rou v u p latnenie · pokračovať v oblast i 
orchestrálnej hudby. 

Váš vzťah k poézii je určitou zavaz
nou predestináciou k tvorbe vokáln ych 
žánrov. 

J;udský hlas je azda najfantastickejší 
nástroj na vyjad renie spontánnych pocitov. 
Moja p rvá zborov[t skladba získala ocenenie 
v roku 1990 na známej J ihlavskej súťaži. 
Veľmi rád by som v tejto oblasti pokračoval. 
Rovnako príťažlivá je pre mňa vokálna 
komorná tvo rba. Tu mám v predstave už cel
kom zreteľný projekt: vytvoriť hudobnú ana
lógiu k slovenskej p oézii, od Kraska a:l. po 
sí1časnosť. 

A napokon - Societa Rigata, sť'tbor, . 
ktorého ste "krstný tn otcon1", umelec
kým vedúcim, licenčným tvorcom •.. 

Vznik tohoto súboru, priznávam, som sám 
inicioval a to z celkom zištných pohn(Jtok: 
uvedomoval som si, že ako Ro bo Gašparík, 
skladateY~ t?emám vel'ké šance na ipterpre· 
tačné uplatnenie. Pôvodné zloženie (husle, 
viola, kontrabas, flauta , bicie, syntetizátor), 
zoskupenk, ktoré malo ambície suplovať 
"miniorchestrálny" zvuk vystriedala dnešná 
ko nštelácia ( tlauta · M. Stre itová, hoboj - Z. 
Gréková, fagot - A. Vessová + syntetizátor). 
In te rpretujeme už nielen pôvodné skladby, 
ale repertoár sme rozšírili na skladateľov v 
spektre od baro ka po dnešok. 

Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ 

notlivých časových úsekoch najmä ~d konca 
18. a začiatku 19. storočia v špecifických fázach 
a ideologických súvislostiach) ako relatívne 
menej dôležitá, resp. účelová a závislá od 
momentálnej politickej situácie. 

V súvislosti s tým sa aj voči Cigánom (Ró
mom) a Židom identif'tkuje Slovák vo folklóre v 
prvom rade pro.strcdníctvom sociálneho stam
su (blavné zamestnanie: roľníctvo), prípadne 
konfesie (najmä prostredníctvom kresťan
ských noriem a etických princípov). Až v dru
hom významovom pláne vysmpuje Slovák ako 
nositef istých etnických (národných) špecifik 
(označovanie, jazyk, spôsob života a kultúra, 
st>ôsob myslenia a etické normy). V porovnaní 
so sppmínanými obrazmi . iných" (Rómami a 
Židmi) poto m možno hovoriť o sebaidentifiká
cii majoritného obyvatet'stva Slovenska v 
prvom rade ako o rot'níkoch , kresťanoch, ria
diaciclt sa kresťanskými zásadami etiky a 
morálky a až potom o špecifickom spoločen
stve s vlastným jazykom, kultúrou, atď . 

Ďalšou úrovtiou reflexie . iného" vo folklóre 
je výskyt jazykovo zmiešaných, alebo tiež tzv. 
. makarónskych" textov. Najčastejšie ich máme 
zaznamenané v picsllach, menej v parémiách, 
ale nachádzame idt aj v inýc.h folklórnych dru
hoch či "polol'udových" prejavoch (napr. v jar
močných textoch) . Tieto t~ty zďaleka nic sú 
iba problémom lingvistickým, i keď sa to tak na 
prvý pohl'ad môže javiť. Mnohé z nich sú nielen 
dokladom kontaktov rôznych e tník, kultúr či 
kultúrnych vrstiev jedného etnika (napr. latin
sko-slovenské, la tinsko-nemecké atď. texty 
kolied, omší a pod.). Reflektujú tiež vzájomnú 
koexistenciu, multietnickosť či multikultúr
nosť, ojedinelé kultúrne kontakty (napr. voja· 
kov, cestovatcl'ov, putujúcich študentov at<!'.) a 
prípadné hiet·archizované postavenie jednotli
vých e tník voči sebe navzájom, jazykovú situá
ciu ( napr. zabúdanie pôvodného jazyka v 
prostredí menšiny), eventuálne neznalosť jazy
ka minority (jidiš či rómskeho jazyka) či kul
túrnu nckompatibilnosť (napr. v prípade Ró
mov). 

Na záver by som chcela zdôrazniť, naše 
výskumy potvrdzujú, že etnická dimenzia je v 
slovenskom folklóre samotnom iba okrajová. 
O to dôležitejšiu úlohu zohrával a zohráva folk· 
lór ako nástroj, argumentačná báza formova
nia a potvrdzovania národnej identity, praktic
ky od polovice 19. storočia až do súčasnosll. 
Pre slovenský folklór · podobne ako pre folklór 
d'alších národov strednej Eu rópy · pritom pla ti, 
že je prf'lovšetkým folklórom európskym, i 
ked' samozrejme, s určitýJoi , bli:l'~ic konkrc'ti· 
zovanými národnými špecifickosťami. 

EVA KR EKOVICOV \ 



KONCERTY ~~'96) 

Zámer v stave zrodu azda ne bol zlý. 
Vybočiť z rámca symfonickej po nuky a 
zaradiť do vol'ného cyklu večerov brati
slavského SOSR-u o pernú hudbu. čo však 
s operou na koncertnom pódiu? Núka sa 
viacero dramaturgických modelov: od 
optimálne ho a u nás stále neakceptova
ného, uviesť kompletné dielo v koncert
nej verzii, cez recitál ( pol recitál) význam
nej osobnosti, cez tematicky zame rané 
podujatie až po zmes ad hoc vybraných 
árií. Program SOS R-u sa ocito l najbližšie k 
,poslcdnémtl, kompromisnému variantu. 
Vzišla z neho populárna zlátanina ukážok 
od Rossiniho po Bizeta, s číslami uložený
mi "bez ladu a skladu", takže podujatie 
postrádalo akúko l've k dramaturgickú 
tvár , nehovoriac už o ambícii rozšíriť 
okruh bežne uvádzaných diel. 

Prekvapujúce bolo zastúpenie hlaso
vých odborov z hl'adiska proporcionality. 
Jediný ženský hlas, Adrian a Kohút
ková, sa na p6dium dostávala častejš ie, 

jednako "p rvou dámou" sa zatial' nestala. 
S charakterom jej komornejšieho, kulti
vovaného sopránu korešpondovala á ria 
Le ily z Bizetových Lovcov perál (to 
bolo jediné dramaturgic ké pozitívum 
ko ncertu), v ktorej uplatnila mäkkosť, 

plastickosť a lyriku tónu. Koketovanie s 
talianskym bel cantom je sympatické, 
avšak z výrazového hl'adiska pôsobili 
Kohútkovej výstupy z Donizettiho Lu
de di Lammermoor dramaticky poddi
menzovane, dynamicky a emocionálne 
nie dosť diferencovane, skrátka, chýbal 
im d onizettiovský esprit. 

Z tenorovej konkure ncie (?) upre d
nostním vystúpenia Miroslava Dvor
ského. V ostatnom čase badať u tohto 
umelca zaujímavý vo kálno-technický vý
voj: ku krásnej "talianskej" farbe a vzornej 
kantiléne sa priracl'ujú nové hodnoty ako 

, tmavšia, sýtejšia stredná poloha a suvere
nita vysokého C. Áriu Dona Josého sice 
ešte nemá M. Dvorský ideálne vystavanú, 
zato jeho Rudolf z Bohé my a Edgardo 
z Lucie di Lamme rmoor odhalili všet-

'· ~ ·' ' 

ky tromfy bel cantového prejavu. siinon 
Šomorjai je o odtieň lyrickejším typom, 
má príjemne zafarbe ný, pružný tenor a z 
jeho prejavu vyžaruje optimizmus. Vďaka 

ne111u sa odyážne púšťa i do sfér, v kto
rých si techicky nie je celkom istý (vysoká 
polo ha v Ernestovej árii z Dona . 
Pasquala) a zdoláva ich iba silou vôle. 
Vzhl'ado m na to, že Šomo rjai me dzi talen
ty rozhodne p atrí a rád spieva repertoár 
bel canta, prospelo by mu technické zdo
konal'ovanR: v tomto smere. Hoci Ján 
Galia je vo veku, kedy basisti prirodze
ným vývojom dospievajú k vrcholkom 
kariéry, on už má za sebou vzostup, pád i 
opätovný pokus o renesanciu svojho 
impozantného materiálu. Dnes to síce nie 
je Galia so sviežosťou a farebnosťou hlasu 
na začiatku umeleckej dráhy, hlavné je, že 
z vážnej krízy sa dost~va vo n. Doku
mentoval to najmä Rossiniho Basilio, 
ktorého spieva pri každej príležitosti, o 
čosi menej sa mu darilo v dvoch ukážkach 
z Lucie di Lammermoor. 

Aj napriek istým výh radám voči sólis
tom večera, najmatnejším dojmo m pôso
bil dirigen t Róbert Stankovský. Obe 
predohry (Don Pasquale, Barbier zo Se
villy) vyzn eli robustile, bez d ynamických 
a výrazových odtieňov, agogika bola ťaž

kopádna, vzdialená štýlu i typickému ta
lianskemu espritu. Stankovský očividne 
zanedbal p rípravu orchestra, napr. v tak 
chúlostivom čísle ako je ária z Lovcov 
perál, hráči . lovili" noty, akoby ich videli 
ha koncerte po prvýkrát. Ani v ostatných 
vstupoch však Stankovské ho symfonici 
príliš ne inšpirovali sólistov. Dirigent by 
mal v budúcnosti k podobným projektom 
pristupovať s väčšou pokorou. 

PAVELUNGER 

P. S. Po nedávnej kritike bulletinov SF 
treba poznamenať, že aj skromný bulletin 
SOS R-u sa priam hemžil chybami každého 
druhu. Ozaj niet kvalifikovaných autorov? 

VianočÍtý sen sloiličat 1 

Pod týmto názvom 
pre biehal 13. decem
bra v Moyzesovej 
sieni benefičný kon
cert, ktorý usporiada
telia - Robert Gašparík 
a Ján Juráš venovali 
deťom z Detského do
mova Slon v Šariš
ských Michaľanoch. 

"S loníčatá" sa na programe spolu s profe
s ionálnymi umelcami priamo podieľali a 
svojou m ilou spontánnosťou potešili srdce 
každého poslucháča. 

V úvode i počas koncertu sa predstavil 
komorný súbor Societa Rigata, ktorý exis
tuje na slovenskej hudobnej scéne od roku 
1990, momentálne v zložení: Monika Štrei
tová - flauta, Zuzana Gréková - hoboj a 
Adriana Vessová -fagot. Okrem Haydnovho 
Londýnskeho tria č. l predviedli z tvorby 
Roberta Gašparíka skladby Malá vodná 
básen a Otvorené okno, uväznený tieň. 

Katarína Michaeli áriou Desdemony zo 

4. dejstva Verdiho Otelia a Brahms9vou 
Geistliches Viegendlieb tvorila vokálne 
zastúpenie koncertu. Moyzesovo kvarteto, 
stálica slovenskej komornej hudby, prispe
lo k sviatočnej atmosfére Nocturnom od J. 
L. Bellu. 
Záverečná časť večera patrila deťom z 

Detského domova Slo n. Aj keď "sloníčatá" 
nie sú odborne vokálne vyškolené, svojím 
vystúpením ukázali, aká dôležitá je láska a 
radosť k spevu, a ako sa dá láska a radosť 
p rostredníctvom spevu aj rozdávať. Na kla
víri ich sprevádzala riaditel'ka Detského 
domova Eva Džodlová, ktorá zárove i\ tvorí 
hudbu i texty piesní. 
Predvianočný koncert pripomenul, aké 

potrebné je v čase Vianoc, ktoré sú aj sviat
kom rodiny, ale aj počas celého roka uve
domiť si, kol'ko detí žije v detských domo
voch a nemá možnosť poznať čo je to 
rodinné šťastie, nepocíti lásku vlastných 
rodičov. Je krásne, že práve hudba je tým 
prostriedkom, ktorý spája srdcia ľudí. 

SYLVIA LUKÁČOVÁ 

l Violončelový súbor s premierou l 
15. decembra v Zichyho paláci sa opäť 

zišli priaznivci Bratislavského mládežníc
keho violončelového súboru (BMVS), 
ktorý je žia!', viac známy za hranicami ak.o 
doma. 

Súbor premiérovo uviedol skladbu 8 
variazioni per 8 vio loncelH Ľudovíta 
Rajtera venovan(J a špeciálne napísanú pre 
tento súbor. Pre tože súbor je atypického 
zloženia, notového materiálu je viac ako 
poskromne. Okrem variácii odzneli aj ďal
šie diela skladateľov A. Hesseho, G. F. 
Händela, H. V. Lobosa, C. SeTó, Ch. W. 
Glucka a c;J. Gershwina. Repertoár (\MVS je 
široký, obsahuje okrem klasickej hudby aj 
skladby od The Beatles ako aj p ásmo slo· 

venských ľudových piesní vo vlastnom pre
pise pre špecifické obsadenie súboru. 
Repertoár sa podľa potreby rozširuje aj o 
sólový spev ako tomu bolo na spomínanom 
koncerte, kde bola prednesená ária Ch. W. 
Glucka z opery Orfeus a Euridyka. Ume
leckou vedúcou tohto súboru je Margita 
Procházková. Aktivita BMVS obsahuje mi
mo zahraničných vystúpení aj realizáciu 
p rvého violončelového festivalu s medziná
rodnou účasťou v Košiciach. Toto poduja
tie nemá vzhl'adom k svojmu charakteru a 
náplni obdobu. BMVS uzavrel svoju tohto 
ročnú činnosť vianočným koncertom v 
Blumentálskom farskom kostole. 

' ADAMHÓZ 

ján Labant, zaklada tel' a hybná sila festivalu. Snfmka: M. Katt·inec 

CITHARA AEDICULAE '95 
V"časc od 6. do 11. novembra m . r. sa 

uskutočnil 13. ročník festivalu gitaro
vej hudby CITHARA AEDICULAE v 
Nitre. Festival vznikol ako prehliadka 
mladých československých i~terpre
tov, neskôr bo l prehliadkou špičko
vých československých hráčov a v 
súčasnosti je spo lu s Gitarovým festi
valom v Bratislave významný m m edzi
n á ro dným podujatí m. 

V Nitre. ide predovšetkým o predvedenie 
klasického gitarového repertoáru od rene
sancie po súčasnosť, t iež o prezentáciu rôz
nych nástrojových zoskupení s gitarou -
(gitara a flauta; husle, marimba a gitara; 
gitarové duá, triá, kv;trtetá, techniku fla
menca nevynechávajúc). Festival je organi
zovaný skupinou amatérsh.')'ch nadšencov v 
spojení s Nitrianskou štátnou galériou a 
Nitrianskeho múzea za réžie PhDr. Pavla 

Siku a d ramaturgie Jána Labanta a má ume
lecko-syntetický charakter (hudba, literatú
ra, výtvarníctvo, umelecký pn:dnes a pod.). 
Samozrejme, nechýbali ani "jam sessions", 
ktoré sa stretávajú snád' s najväčšou odo
zvou u muzikantov a "priateľov hudby". 
Ktoré osobnosti sa prczentov:Jii na 13. roč
níku? Flautové okteto (v rámci jedného 
mimogitarového koncertu), známe a nie 
menej populárne Pražské gitarové kvarte
to. Festival pokračoval koncertom Jána 
Labanta (každoročný účastník a dramaturg 
Cithary aediculae), ďalej Beatou Bedkow
skou z Poľska a posledným koncertom sa 
rozlúčil ]ozsef Eotvos z Mad'arska. Patrí sa 
ešte dodať, že atmosféra celého festivalu 
bola (ako každý rok) fantastická. Najmä r1.a 
večerných predstaveniach "pri hudbe" ... 

JANA HOLÍKOV Á 

FESTIVAL· 
grécko-katolítk:yclt zborov 

... " · .t' 

Medziqárodný fest ival grécko-katolíc
kych zborov svojím zameraním na zborové 
skladby s pôvodnými staroslovanskými 
textami patrí k jed inečným podujatiam 
tohto typu v strednej Európe. Vďaka účasti 

speváckycll zborov z Ukrajiny a Bulharska, 
kde má interpretácia duchovných piesní 
východného obradu bohatú trad íciu, ale aj 
účasti zborov z Pol'ska, česka, Arménska a 
Talianska košický festival nadobúda stále 
širší okruh priaznivcov aj za hranicami 
Slovenska. 

Je priam symbolické, že sa takýto festival 
uskutočr1uje na východnom Slovensku, 
kde sa na rozdiel od väčšiny slovenského 
územia dodnes zachovali byzantské hudob
né tradície a liturgické sp evy v jazyku 
našich vierozvestcov, obohatené prvkami 
l'udových melódií, podobne ako na celo m 
území bývalej Kyjevskej Rusi. Je príznačné, 
že v celom spomínanom regióne sa inter
pretácia cirkevného . prostop inia" prejavu
je vo viachlasovom podaní. Na východno m 
Slovensi-·u počas bohoslužieb veľmi často 

znie dvoj-štvorhlas a práve tento ľudový 
zborový spev svojou autenticitou a suges
tívnosťou obdivuje celý svet. 

Od roku 1990 sa uskutočnilo v Košiciach 
už šesť ročníkov festivalu, na ktorom sa 
predstavilo vyše tridsať speváckych zborov 
rôzneho zlož·enia nielen domácej prove
niencie, ale aj viaceré významné zahranič
né telesá; napríklad c.hlapčenský spevác
ky zbor Dudaryk z ukrajinskéh o Ľvova, 
žen'Ský z bor Cora le La u renzioano G. 
d 'Amato z Talianska, či bulharský zbor 
učiteliek, mužsk é zbory z Poľska a 
Ukrajiny, miešaný zbor By za ntion z 
Prahy a.Legenda z Ukrajiny . Na festivale 
pravidelne účinkujú cirkevné spevokoly z 
Prešova, Košíc, Vr an ova a Bratislavy,z a
hraničné- Katedrálny zbor z Užhorodu, 
komorný pravoslávny zbor Pryčasťa z 
Ukrajiny a mnohé ďalšie. 

V repertoári väčšiny zborov prevažujú 
diela skladatel'ov 18. a 19. storočia , najmä z 
územia bývalej Kyjevskej Rusi (terajšej 
Ukrajiny) - D. Bortňanského, ' M. Verbyc
kého, A. Vedel'a, M. Be rezovského, viaceré 
skladby autorov zo starších období - Meš
ropa Maštoca ( 4: stor.), Romanosa Me to
dosa (6. stor.), G. Pachlavuniho (12. stor.), 

Cho1·át D. Bortňanského interpretovalo na 
záverečnom k oncerte v košickom divadle 
takmer t.t·isto spevákov spojený ch spevác
kych z borov. Snímka: O. Bereš 

M. Dyleckého ( 17. stor.) i súčasných sklada
teľov - na Slovensku P. Škvaren inu, Poliaka 
J. Poľanského, Ukrajinca M. Skoryka, L. 
Dyčkova a ďalších. Tohtoročný festival sa 
niesol v znamení jubileí dvoch význam
ných skladatel'ov liturgických piesní vý
chodného obradu - 250 . výročia n arode
nia M. Be rezovskéh o a 180. výročie 
n arodenia M . Verbickéh o. Košické med
zinárodné stre tnutia inte rpretov a milovní· 
kov sakrálnej hudby východného obradu 
ovplyvňuje a podnecuje aj súčasnú tvorbu, 
na festivaloch už odznelo viace ro premié
rovaných skladieb. Pozitívne vplýva festi 
val i na vznik nových cirkevných spevoko
lov a ich umelecký rozvoj. 

LEVKO DOVHOVYČ 



ETNOMUZIKOLÓGIA 

HAN.A.UR.D.A.NCOVÁ 

Nvodne phbtovaný terntín svQjho pobytu v Chorvátsku som bola n(Itená· odložiť ; Zágreb bol koncom ntája bez· 
ptOSttedne ohrozený a odpo:I"Účaló sa odtieknutie či aspoň odložeJ).le cies l do Chorvátska. čakala som ako sa $U;uácia 
'Y)'VinJe, napokon na póslednú chvíľu som sa predsa len rozhodla vyčerpať svoj desaťdňový pobyt v Záhrebe- motivo
'nla ma nielen zvedavosť, aká je ~?ituácia v mojom odbore v tejto krajine dnes; ale l potreba nadviazať nové kontakty' 
ktoré sú tak dôležité pre výmenu informácií, materiálu a literatúry. Zhodou okolnosti som sl zvoHla týždeň, počas 
ktorého sa neskôr podpísala daytonská dohoda, hoci sprevádzaná vzápätí v krajine tými najrozmanitejšúni reakcia· 
mL 

Na prvý pohľad Zágreb nepripomína! tvrdú realiru vojnovej 
situácie v krajine. Tá sa nenápadne vynárala až pri kontakte s 

. každodenným životom a pri postupnom zoznamovaní sa s prá
cou našich kolegov na pracoviskách, ktoré som mala možnosť 
navštíviť. . 

Je známe, že rozvoj vedy je závislý od inštitucionálneho záze
mia a od osobností, ktoré vedecký výskum usmeriíujú, formujú 
a naplňajú konkrétnym obsahom. Inštitucionálne ukotvenie 
etnomuzikológie v Chorvátsku je do istej miery podobné ako v 
iných krajinách strednej Európy, hoci každé z pracovísk obsa
huje špecifiká, ktoré sí1 skôr dôsledkom odlišných podmienok 
ich vzniku a vývinu. Na rozdiel od našich podmienok, v ktorých 
má etnomuzikológia miesto na Ústave hudobnej vedy SAV v 
rámci samostatného oddelenia spolu s etnochoreológiou a čias
točne nachádza uplatnenie i na ústave etnológie SAV (pit:si1ová 
kultúra), v Chorvátsku našla svoje miesto predovšetkým na 
Ústave etnológie a folkloristiky (Institut za etnologiju i folklo
ristiku) v Záhrebe. V porovnaní so situáciou u nás však tento 
ústav nie je súčasťou Chorvátskej akadémie vied a umení, ale 
reprezentuje v Chorvátsku jedinú, samostatnú a nezávislú inšti
túciu, ktorá sa v súčasnosti systematick}' venuje etnomuzikolo
gickému výskumu. Yznikla roku 1948 ako Ústav pre výskum 
folklóru na pôde bývalého Oddelenia pre hudobnú vedu, ktoré 
bolo súčasťou Etnografického múzea, neskôr spolu s rozšíre
ním 7.amerania a pričlenením cľalších odborov s modifikova
ným názvom, ktorý nesie dodnes. Spolu s folklórnou hudbou a 
piesňou sa na tomto pracovisku rozvíjali i ďalšie blízke či prí
buzné oblasti - í1stna slovesnosť a tanec, neskôr rozšírené aj o 
obrady a obyčaje, ľudové divadlo a napokon všetky zložky tra
dičnej kultúry, ktoré súvisia s folklórom. Na pracovisku našli 
uplatnenie jednak absolventi hudobnej vedy (ktorá sa v 
Chorvátsku študuje len na Hudobnej akadé mii), lingvistiky a 
etnológie. Vývin pracoviska sa uberal cestou rozširovania o 
odbory, ktoré prirodzene sí1viscli s folklórom a jeho synkretic
kou povahou. Toto rozšírené zameranie umožnilo priamo na 
jednom pracovisku medziodboŕovú spoluprácu, ktorá sa v 
sí1časnom výskume už dlhší čas všeobecne stále zdôraziíuje, ale 
o to menej realizuje v konkrétnych projektoch. Záhrebskému 
ústavu sa medziodborovú spoluprácu darí naplňať vo väčšine 
výskumných úloh. Okrem nich si však každý odbor navyše 
ponecháva istí1 samostatnosť, potrebnú na riešenie špecific
kých otázok vlastnej disciplíny. V súčasnosti má ústav tri odde
lenia (Oddelenie folklórnej hudby, tanca a divadla, Oddelenie 
pre í1stnu a populárnu literatúru a Oddelenie pre výskum zvy
koslovia). Napriek tomu som však počas svojho pobytu stihla 
zaregistrovať dominujúce postavenie etnomuzikológie. K tomu 
sa vytvorili predpoklady jednak už pri samotnom vzn iku tohto 
ústavu práve na pôde hudobnovcdne zameraného pracoviska, 
ale i pôsobením osobnosti, ktorá toto pracovisko víedla a sfor
movala ako prvá. Etnomuzikológ Vinko žganec (súčasne vše
stranná osobnosť chorvátskej folkloristiky) patrí k zakladate
ľom ústavu a prvým osobnostiam moderného etnomuzikologic
kdw výskumu v Chorvátsku. Stál na čele pracoviska ako jeho 
prvý riaditeľ a pod jeho vedením sa rozvinul systematický 
terénny výskum v jednotlivých regiónoch Chorvátska. Na jeho 
prácu nadviazal jerko Bezié, dnes žijúci . klasik" etnomuziko
logického výsku mu v Chorvátsku, ktorý - podobne ako pred 
ním Vinko Zganec - pôsobil donedávna navyše i na Hudobnej 
akadémii v Z:íhtebc, kde vychoval prakticky v;-etkých špeciali
stov pre tradičnú folklórnu hudbu. Niektorí z nich postupne 
doplňali rady etnomuzikológov na ústave, pričom možno pove
dať, že napr(ek individuálnym orientáciám vysmpujú ako prí
slušníci jednotnej chorvátskej etnomuzikologickej školy. Ok
rem pokračujúcich regionálnych výskumov profesor Bezié 
začal etnomuziko lógiu na ústave usmeriíovať aj na problemati
ku etnických menšín. Sám sa dlhší čas zaoberá výskumom 
Chorvátov v zahraničí - v našom Ústave hudobnej vedy m;\me 
vo fonotečnom archíve rozsiahly fond z jeho terénnych výsku
mov piesiíovej kultúry Chorvátov na Slovensku, najmä na okolí 
Bratislavy, ktorý pochádza z druhej polovice šesťdesiatych 
rokov. 

Pri návšteve pracovísk tohto druhu sa etnomuzikológ v 
prvom rade zaujíma o základný materiál - archívne fondy, ich 
spracovanie, sprístupnenie i udržiavanie. Stav katalogizačného 
spracovania rukopisného a zvukového archívu v podobe zá
kladných informácií o zápisoch a záznamoch je na záhrebskom 
pracovisku vel' mi pŕíbuzný stavu spracovania na iných etnomu
zikologických pracoviskách - pomocou počítačovej techniky 
(pracujú však v odlišnom systéme ako my) obsahuje základné, 
deskripčné údaje o materiáli. Ďalšie fázy jeho spracovania, 
najmä spracovanie hudobnoštrukturálnych vlastností, prebieha 
zatiaľ len na malých materiálových vzorkách; ich výber a spô
sob spracovania je podmienený konkrétnymi projektami, ktoré 
jednotliví pracovníci riešia a má preto len úzku, obmedzenú 
platnosť. 

Už po zbežnom oboznámení sa so situáciou bolo možné zis
tiť, že mnohé okruhy tém, javov i výskumnej problematiky 
máme spoločné, v niektorých otázkach sú n.aši chorvátski kole
govia v riešení pred nami, v iných máme naopak, náskok my a 
nachádzame sa už na inom smpni výskumu. K spoločným pro
blémom predovšetkým prispieva príbuzný materiál, ktorý sa 
formoval na základe podobne zložitých, hoci kvalitatívne odliš
ných migračných a kolonizačných procesov, než tradičná 
hudobná kultúra na Slovensku. Územie Chorvátska charakteri
,zuje podobne pestrá a zložitá etnická skladba ako dôsledok 
migračných presunov jednak v rámci strednej Európy, ale i 
Balkánu a Stredomoria. Práce Žganca i Beziéa zo systematicky 
tradičnej hudobnej kultúry Chorvátska vychádzajú z analogic
kej koncepcie polyštýlovosti ako slovenská etnomuzikológia v 

prácach Elschekovcov u nás, ostávajú však pri kategórii štýlu 
ako centrálnej v porovnaní s naším komplexnejším chápaním 
št)rJovej vrstvy. Klasifikačné a analytické spracovanie chorvát
skeho hudobného materiálu je pochopi teľne čiastočne odlišné. 
Napriek mnohým analógiám i spoločnej slovanskej príslušnosti 
sa formovala tradičná chorvátska hudba a pieseií prirodzene 
pod inými vplyvmi. j e výsledkom vrstvenia rôznych kultúrnych 
vplyvov- slovanských, stredomorských, stredoeurópskych i ori
entálnych. V každom zo šiestich hudobnofolklórnych regiónov 
c horvátska sa tieto vplyvy prejavili v inej skladbe š týlových prv
kov, žánrov, nástrojovej tradície a pod. Práve táto odlišná sklad
ba vplyvov v istom zmysle komplikuje porovnávací interetnic
ký výskum v tradičných slovanských kultúrach, a to aj v ich 
archaickejších vrstvách hudobnej a piesi'lovej tradície. 

Aké orientácie a okruhy tém určujú etnomuzikologický 
výskum v Chorvátsku v súčasnosti? Na rozdiel od nášho chápa
nia elnomuzikológie ako primárne hudobnovednej disciplíny, 
blízkej prostredníctvom osobnosti prof. Oskára Elscheka najmä 
k systematickej hudobnej vede. chorvátsku etnomuzikológiu 
u'rčuje blízka spolupráca s vednými disciplínami na ústave. 
Rozvoj etnomuzikologické11o výskumu v tesnej blízkosti folklo
ristiky a etnológie spôsobil, že chorvátska etnomuzikológia vyu
žíva väčšmi podnety ich výskumu a reaguje na zmeny, ktoré v 
t:ých to vedných odboroch prebiehajú. V polovici sedemdesia
tych rokov nastala v Chorvátsku vo vedách o tradičnom živote a 
kultúre postupná zmena paradigmy - prehodnocovali sa základ
né pojmy a definície, ktoré sa stali východiskom ďalších 
výskumných orientácií, podložených touto pojmovou a definič-

llustrac."ná snímka z publikácie H1·vatske narodne pjesme t 
plesovi od V. igcmca (Zagreb 1951) 

nou analýzou. V etnológii nastal postupný odklon od kultúrno
historickej školy, reprezentovanej v Chorvátsku výraznou 
osobnosťou Milovana Gavazziho. V súčasnosti 'etnomuzikoló
gia spo lu s vedami o tradičnej killtúre apli kuje kontextový prí
stup k folklóru, ktorý využíva podnety antropológie a kulturo
lógie, nadväzujúc na práce z okruhu anglo-americkej etnomuzi
kológic (P. Mcrriam, M. Hood,). Blacking, O. Ben-Amos a d'alší). 
V tomto prístupe je fo lklór chápaný ako umelecká komuniká
cia v malých skupinách, ako sociálna interakcia prostredníc
tvom média tradičného umenia. S tým súviselo i rozšírenie 
výskumného záberu na všetky druhy hudby, ktorých formy exi
stencie sa približujú k folklóru. l 'áto o rie ntácia na výskum 
súčasnosti , ktorej sa v priebehu osemdesiatych rokov venovala 
Eva Krekovičová, určila náplií mnohých novších etnomuziko
logických prác. Zaujímavú klasifikáciu piesJ1ovej kullúry jedné
ho regiónu podľa prednesových situácií ako rôznych foriem 
komunikácie priniesla Grozdana Maroševič, dnes vedtka odde
lenia po profesorovi Beziéovi. 

Jednou z výskumných dominánt záhrebského pracoviska sa 
stali etnické menšiny. Je jedným z pracovísk v strednej Európe, 
ktoré sa dlhodobo a systematicky tejto problematike venujú. Aj 
vd'aka tejto o rie ntácii chorvátska etnomuzikológia rozpracova
la už v min ulosti chápanie folklóru ako procesu a v prácach 
proťe~ora Beziéa našli miesto všeobecné otázky akulturácie, 
asimilácie a transformácie v hudbe. Tie sa aplikujú nielen na 
výskum vlastnej hudobnej tradície, ale i v metodologicky 
vypracovanom výskume etnických menšín - ako som sa mohla 
presvedčiť pred dvoma rokmi v zahraničí na jednom zo semi
nárov o etnických menšinách v príspevkoch profesora Beziéa, 
Svanibo ra Pettana či Ruže Bonifač1č. 

) 

Vinko iganec 

Ak by som mohla spomenllť ďalšiu charakteristickú črtu 
etnomuzikologického výskumu v Chorvátsku, nemohla by som 
vynechať práve zvýšenú citlivosť .č i vnímavosť k historickému 
ri>zmeru folklórnych prejavov - najmä v podobe pozornosti k 
historickým faktom, historickým pramci1om primárneho a 
sekundárneho charakteru k folklórnej hudbe. Datuje sa už z 
minulosti- opäť ako súčasť záujmov ]crka Beziéa a hola posiliío
vaná i spoluprácou etnomuzikológov a hud.obných historikov, 
Hudobná historiografia, ktorá je začlenená do Chorvátskej aka
démie vied a umení, prostredníctvom prác Gorany Doliner 
venuje primeranú po?ornosť jednak výskumu duchovnej pies
ne, ale i o tázke folklórnych prvkov vo "vysokých" žánroch 
hudobnej kultúry v minulosti. Výsledky tejto spolupráce možno 

· nájsť v jednotlivých časopisoch obidvoch pracovísk (Narodna 
umjetnosť, Arti musices). Je zaujímavé, že záujem etnomuziko
lógov o hudobnohistorické pramene k folklórnej hudbe je dnes 
navyše posilnený vytváraním novodobých mýtov, ktoré využí
vajú neznalosť súčasných a historických faktov v širšej verejnos
ti. V súčasnej zložitej situácii v krajine nachádzajú tieto mýty 
mimoriadnu živnú pôdu a zasahujú priamo do súčasnej tradič
nej hudobne j kultúry. Niektorýrt1 tradičným hudobným nástro
jom sa začala v poslednom období pripisovať etnická znako
vosť, ktorá je zvlášť problematická pri nadetnickom alebo na 
druhej strane úzko regionálnom rozšírení niektorých hudob
ných nástrojov (napríklad harmonika bola idenfikovaná so srb
skou kuln'Jrou a z interpretačnej praxe dnes odchádza). l keď je 
premena tradičnej kultúry v súčasnosti prirodzenou súčasťou 
jej existencie a patrí k výskumnej orientácii chorvátskej etno
muzikológie už dlhší čas, predsa len v konfrontácii s týmito 
javmi cítia naši kolegovia potrebu uvádzať na pravú mieru niek
toré javy, ktoré súvisia bezprostredne so spoločenskou situáci· 
ou v krajine. Etnomuzikológ by nemal zostať len v pozícii pasív
neho registrovania istých javov, prebiehajúcich priamo pred 
jeho očami. Svoju úlohu tu vidí aj v demaskovaní mýtov, a to 
najmä cez propagovanie a popularizovanie výsledkov vlastných 
terénnych výskumov, ale i štúdiom histo r ických prameiíov k 
týmto otázkam. 

Naši kolegovia v Chorvátsku sú v posh;dnom období kon
frontovaní s problémami, ktoré nemohli obísť ako obyvatelia 
krajiny, nachádzajúcej sa za posledné šty ri roky vo vojnovom 
stave. Boli nútení riešiť problémy, ktoré sú pre nás neznáme a 
pomerne málo predstaviteľné. Dali by sa zhrnúť do stručnej 
otázky- čo s vedou v čase vojny? Pre nás bol konflikt na Balkáne 
niečím, čo sme z diaľky registrovali s väčším či menším stup
iíom záujmu. Postoj sa mení, ak je človek dlhodobo ko~lfronto
vaný s touto situáciou v každodennom živote i vo vzťahu k vlast
nej práci. Zoznámiť sa s týmto ich postojom bola pre Jmh nová 
skúsenosť. Od začiatku bola pasivita vedcov i intelektuálov v 
krajine hodnotená z hľadiska morálky -ako jednoducho amorál
na. I keď priamy vojnový konflikt bol pre mnohých územne 
vzdialený, dotýkal sa rôznymi formami prakticky všetkých. 
Mnohí stáli priamo pred rozhodnutím pokračovať vo vlastnej 
práci , alebo sa pridať k humanitným aktivitám. Pokračovaním 
vo vlastnej práci, p\'opagovaním, vysvetľovaním javov, rozšíre
ním záberu o nové témy, ktoré vyplynuli z novej situácie (napo
kon súčasnosť patrí k hlavným orientáciám etnológie, fo lkloris
tiky i etnomuziko lógie v Chorvátsku už dlhší čas), nachádzali 
nielen spôsob ako túto situáciu prežiť, ale i uchovať si osobnú 
integritu. Patrila k nim aj sebareflexia vo vojnovej situácii. Hoci 
s výsledkami svojej práce (ako z pozície tzv. ,.insiders") sa najmä 
v zahraničí podľa jedného z etnológov stretávali s rozmanitými 
reakciami- podľa toho, do akého politického kontexnť sa dostá
vali. (K výsledkom ich nových výskumov patrí napríklad publi
kácia Fear, Ocath and Resistance z roku 1993, pripravená pod 
vedením č. Feldmana.) Antropologický prístup určoval orientá
ciu výskumu v Chorvátsku už v minulosti. Samotná skutočnosť 
vojnovej situácie ho nepochybne zvýraznila - ako úsilie o 
pochopenie človeka, jeho motivácií, záujmov, reakcií v situácii 
vojnového konfliktu, v strede pozornosti už nebola hudobná 
štruktúra, ale človek v stave ohrozenia. Na druhej strane tento 
antropologický prístup, rozvíjaný už v minulosti, pripravil pôdu 
pre riešenie týchto nových tém a problémov, ktoré sa pred n'aši
mi kolegami v Chorvátsku vynárali- v konfrontácii s niektorými 
novými kultúrnymi fenomé nrlli a pokusom o ich zachytenie, 
popísanie a interpretovanie získala etnomuzikológia, folkloris
tika a etnológia v Chorvátsku nielen nové poznatky, ale predov
šetkým vedomie novej identity. 
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LEHAROV PAGANINI 
na Novej scéne. 
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Osobne som rada, že do spevohry Novej scény sa po dlhšom muzi· 
kálovom opojení vrátila klasická opereta práve prostredníctvom 
Lehára. Lebo tento autor nielen dáva príležitosti, ale i odokrýva rezer· 
vy. Napríklad fakt, že súbor NS má zrelú strednú generáciu sólistov 
prvého odboru, ktorú však treba urýchlene omladzovať nielen v prvo· 
odborovom, ale.aj subretnom "fachu", kde chýba napr. vokálny typ 
dlhoročnej stálice tohto odboru (v hlase, zjave, prejave) - Márie 
Schwt:ighoferovej; že vedi' a spol'ahlivého J. Benedika a l. Rymarenka 
by sa mal natrvalo tlo súboru spevoh ry pripútať lyrický tenor z radov 
mladej generácie. 01 titulnej úlohe hosťoval banskobystrický Ján 
Babjak ... bude on tým vyvoleným?) S nedočkavosťou som čakala aj na 
výkon orchestra, ktorý nemá v Paganinim žiadne "tidli·tadla", ale 
náročnú partitúru, o ktorej sa trad uje, že má "priam zmyselnú inštru· 
mentáciu". To znamená, že hudbu Paganiniho treba hrať tľielen presne 
a čisto, ak aj pred tene, ušl'achtilo a s espritom ... že sa tak sralo, je záslu· 
ha Rudolfa Geriho, ktorý Paganiniho naštudoval a na premiérach i 
uviedol (21. a 22. decembra) · pričom 2. dirigentom je Peter Nii'taj. 
Pretože podstata prínosu tejto opery je predsa len najmä v jej hudob· 
nej pôsobivosti, považujem to za prvú výhru ihscenácie. Sama· som 
bola zvedavá, ako po muzikálovom období zahrá orchester NS inú 
hudbu: hral ju t;tk, že by sa nemusel za imerpretáciu hanbiť ani v kolís
ke operety· vo Viedni. Navyše si u Geri ho vážim to, že sa naučil rešpek
tovať zvláštnosti sólistov, ich možnosti a talent. Nemalý podiel na úspe
chu má i zbor. Zaznamenali sme tu meno zbormajstra Kristiána 
Seidmanna, ktorý vniesol nové impulzy do profesionáli1eho profilu 
tejto zložky spevohry. Zborové čís la zneli farebne, dynamicky dife ren· 
covane, vždy kultúrne· a vyrovnane v každej hlasovej skupine. 

J ozef Bednárik, ktorý · ako sám povedal na predprcmiérovom 
stretnutí s novinármi · prvý raz vo ~vojej k!lriére inscenoval kla· 
sickú veľkú operetu, vybral si dielo, na ktorom mohol prezentovať 
nielen spektakulárnosť svojho prístupu, ale tak trochu aj svojský prí· 
stup. l v Paganinim nestačí inšpirovanému 13ednárikovi iba sentimen· 
tálny príbeh lásky slávneho ht.tsl'ového virtuóza ku kiíažnej z Luccy, 
resp. i k primadone dvorského divadla · Delle Giretti. Myslím, že F. 
Lehárovi a jeho libretistom Paulovi Kneplerovi a Bélovi Jen· 
bachovi sotva išlo o viac, než o rozohranie jednej z mi:whých l'úbost· 
ných epizód slávneho Paganiniho. Bednárik však operetu . upravil" a 
nasmeroval do vyššieho poschodia tým, že podčiarkol "dvojlomný" 
svet Paganiniho vnútra: ten mužský, lámajúci srdcia žien v niekol'
kých nacvičených akordoch · ako to, napokon, radí učenlivému, no 
netalentovanému . žiakovi" Giacomovi Pimpine!limu (vďačnej mlado· 
komickej postave z tohto diela). Na drupej strane je Paganini roman 
tický m géniom, ktorý sa bráni ujarmeniu do hocako pekného obleku 

HUDOBNÉ DIVADLO 

dvorského kapelníka a milovníka panej z Luccy. No najviac nás zaujal 
Bednárik demonštrovaním hudby, ktorá je najvlastnejšou pqclsta· 
tou Paganiniho bytosti. Spravil to sebe vlastným, overeným, no stále 
účinným spôsobom: vo vrcholných hudobných číslach, keď znie a 
dojíma lehárovsko-paganiniovská ilúzia, oddel'uje sa od . muža" 
Paganiniho jeho alter ego: Tón, duša hudby, to, čo v sebe nemá, 
napríklad, l!čenlivý Pimpine!li. U 13ednárika ma najviac fascinuje, ako 
vylupuje z bohatej šupky umenia jadierko krásy, ako nám ho servíru
je, aby sme si uvedomili, že nad príbehmi ľuď,í je ešte čosi nadpo· 
zemsky krásne, to, čo má v sebe božskú iskru a niekedy je záz
račne zmixované do pravého ľudského poslania na tejto 
zemi. A práve schopnosťou odkliať i v zdanlivo banálnom ľúbost· 
nom deji imperatív, ktorý zasiahne aj súčasníka , je pôsobivosť a 
úspešnosť tejto Bednárikovej réžie. Iste, ponechal tu aj svoje dávnej· 
šic symboly: kniežací dvor "ilustruje" zopár neživých bábok, ktoré 
usadil v životnej veľkosti na jednu stranu javiska. Bábkové pohyby sú 
prlznačné aj pre záverečný obraz, keď z lásky oslobodený Paganini 
odchádza od ki\ažnej Marie Anny Elisy z Luccy, no ona je pripútaná 
nitkami k "bábkovému divadielku" svojho sveta. ,Hrá" mu aj balet . 
strnulý v ilustrovaní kniežacieho dvora, bujarý v krčmovej I'udovej 
scéne. Pravdu povediac, J. Bednárik sa viac sústredil na rozohranie 
vzťahov a podčiarknutie metafor, než na demonštrovanie vskutku 
veľkooperetných scén, ktoré · nedá sa nič robiť . musia byť aj s · 
veľkým tanečným komparzom'. Verím, že to nebol iba inscenačný 
zámer, skôr finančné obmedzenia, ktoré v tomto smere predstavili 

Ján Babjak v role Paganiniho 

Lehárovh o Paganiniho skôr ako komorné divadlo s niekoľ· 
kými ,,špičkujúcimi" baletkami. 

jozef Bednárik pomohol mnohým speve hercom identifikovať sa s 
rolou, ktorô predstavovali - ale niekedy i so sebou samým. Hralo sa na 
scéne Ladislava Vych o dila, ktorý z prostoty vyčaril poéziu: zväčše· 
ný list Úvodného listu partitúry, jemne nasvecovaný tón za tónom, sa 
postupne mení na paraván, stenu domu s okienkami, pohyblivú, 
dynitmickú kulisu, členiacu priestor, ale i na vžtlyprítomnú HUDBU ... 
Zopár ďalších dekorácií jednotlivé obrny situuje do konkrétneho 
prostredia, n ehovoriac o obrazoch dobových maliarov, ktoré evo
kujô dobu Napoleonov.ej slávy i despotizmu. Všadeprítomný duch 
cisára bdie nad , morálkou" malého talianskeho kniežatstva, kde žije 
Napoleonova sestra, kiíažná z l uccy. K úspechu Bednárikovho 
Paganiniho nemalou mierou prispela výtvarníčka Ľudmila Város· 
sová, ktorá vie aj v mrteriálovej biede v,yčarjť krásne i).q$týmy. Reali· 
zuje s;t a\\o inpivídqm · i 9-a~~it'k vyhra(\eným po,ži~clavk~fl\ vedúcej 
režis€rskej. osobnosti. Je sama sebou: Kostymérka, ktÔrá' rytvára a 
dotvára javiskovú poéziu. K náročným vokálnym partom Bednárik 
pripája zvýšené požiadavky na osobnosť, charakter a reálnosť kreá· 
cie. Trochu sa mu však vymkla z rúk komunikatívnosť hlavných 
postáv pri speváckych číslach : akoby spev protagonistov o d seba 
odcudzoval. Opereta je vefká ilúzia (a ktoré divadlo ňou nie je?). 
Ľudia v nej hl'aäajú o. i. únik z reálu, vel'ké c ity. Prečo im ich neda· 
rovať aj v dotyku, ľahučkom b ozku či pritúlení sa zaľúbencov 
k sebe? To akosi chýba nielen dvorským "bábkam", ale aj ohnivému 
Paganinimu či koketnej Belle Giretti. Najživší je l'impinelli · možno 
preto, že v oboch obsadeniach ho rozohrali majstri mladokoinici: 
Juraj Ďurdiak a Augus tín Gr áf , obaja ako šidlo hraví; Ďurdiak skú
senejší a čarovnejší v próze -,ved' je predsa len "aj" herec! V prvoobo
rovej postave Marie Anny Elisy, kt\ažnej z Luccy, ktorá sa zamiluje do 

Mária Eli(i.5ová (Kňažná z Lucq) s Igorom Rymarenkom 

mladého l'aganiniho, sme videli a počuli vrúcne a krásne spíevajú· 
eu Máriu Eliášovú, ktorá na NS našla svoje-poslahie pravej dámy 
operety i m.uzikálu · a Máriu Andrašovanovú, stále vznosnú', 
postavu primadony, ktorá nemá privel'ký hl as, ale vie s ním kultivo
vane a výrazu plne narábať. Navyše spravila vel'ký skok dopredu v 
pohybovo-tanečnom rozohratí role, vniesla clo nej sv.ojské prvky a 
kreativitu. Pri absencii chorého Iva Hellera' hral manžela k1lažnej 

·z Luccy (nesympatického, namysleného, priam krutého)· adekvát· 
ne k typu role Igor Rymarenko. l v ňom odokryl režisér vel'a 
nových hereckých odtieňov! 1-Ilavnú tenorovú rolu · Paganiniho 
stvárnil na l. premiére Jozef Benedik. Je to jeho životná ·postava. 

· Zúročil v nej všetky svoje doterajšie skúsenosti s rolami milovní· 
kov. Ale keďže tento umelec je už tiež v strednom veku, išlo mu o 
viac, než o prvoplánové predstaveítie milovníka. Bol io skôr 
zrelý muž, v ktorom je evidentná dvojlomnosť lásky a gení
ality, flirtu .a volania o zajstne j múzy. Mladý tenorista Ján 
Babjak bol adekvátny veku, v ktorom Paganin í "zd·rhol" do Luccy: 
poetický, s rozžiarenými, dychtivým i očand a ot;vor.~nym 
s rdco m, trochu' zhýralý, a le najmä zasnený.Jeho krásny lyric· 
ký tenor bol tiež adekvátny predpísaným lehárovským milovJ1í.' 
kom ... Skrátka bol to pro tipól mužného, zrelého, tenor-bary
tonálneho Niccolu v po daní J ozefa Benedika. Karol"Čálik s 
jemu vlastným komediálnym nasadením, ba vehemenciou hral 
impresária slávneho huslistu. Ladislav Miškovič tiež využil 
komické prvky role · ale trochu decentnejšie. Igor Čillik, jediný 
hosť z činohry, si zahral malú rolu Hédouvilla, generála cisára 
Napoleona. Subretnú postavu Bell)'·primadony kniežacej opery 
stvárnili Jármila Frličková, Jana šomošiová a Eliška Horná: 
prvá so sebevlastným pohyboY,ým dynamizmotn, druhá s krehkos; 
ťou, ale i subretnoul'ahkosťou, tretia so šarmom a vokálnou istotou 
i v koloratítrnych tónoch .. . Gréta ŠV-ercelová sa v Paganinim 
úspešne prehrala clo starokomickej postavy Madame de Lapia· 
ceovej. Bola t.o figú rka, ktorá k;iždým gestom, slovom, tónom 1111á· 
šala úsmev do hl'adiska. Bola istá po každej stránke · ako vždy ... ,Eva 
Plesníková v tej istej role zaujala svojou Vysokou proťesi<;JtÍalitou, 
ale predsa leri <;elkom nemá komický nerv svoiej :íllté rn'ant\(y. 
Corallinu · šenkárku ·zahrala a iasJjievala vedi' a mladej, všeštran'úe 
obdarenej Lucie Vráblicovej skúsená Zuzana Maďarová. 
Zaujala zemitosťou , chuťou, s ktorou sa chopila tejto ,Judovej" 
hrdinky, plnej dynamiky, ha priam velitel'ských vlastností. Je to 
jedna• z jcj'výrazrlýclť postáv·v·d oterajšej' sp'e'Vohéťnej kari é
ŕe.: ' ).'ostavu ,;{óntl'' ta't1Céval na' •ľ : preth'i'éŕe' 'sťále l ilhágiMt:tvny' 
tanečník Libor Vaculík, ktorý bol aj choreografom inscenácie. Na 
2. prem(ére s ním alternoval .Martin Kováč, tvárny baletný sólista 
so široko\) škálou výrazu v tele i tvári. Husľové sóla naštudoval a 
naživo hral na sólistickej úrovni Róbert Puškár , koncertný 
majster orchestra NS. 

Klasická opereta Franza Lehára z r. 1925 · Paganini · zaznela na 
Novej scéne s pietou k partitúre, umocnená réžÍjným autogramom 
Jozefa Bednárika, pričom zásluhu na oživení jazyka tohto diela 
majú aj majstri prekladu a piesňovej textovej poézie Peter 
Petiška a J án Štrasser. !ch vyjadrenie Paganiniho lásky k .huslič
kám" znelo priam nežne. A takých miest, kedy nás Paganini dojal 
nielen cez Lehárovu ·hudbu, ale i cez slovo básnikov, tu 'bolo viac. 

:rERÉZIA URSÍNYOVÁ 
Foto archív NS 

PO ESKA DVVKIJJ~IACB; 
OJrrera Si> v KoŠieta<;h otVorila svo~q '1,; sei:ó,n.~· opttTQll ô., N;id:bal.a 

Poľská Ju-v rovr.ako ako v okt.Sbtl ·l94S~ ·J(ed''op«UÝ .t~úbor z~čill;, svoju 
prvú $e:Zónu. ~htoroč.o:ú premiéru pdpravW niek:otld h.bsťujúcl vmelcl. 
• re~sét -P~vol S~otí.k, . choreografka liena Z'a:horik<>vá 'ä traja sólisti ~Z 
~sjtorýc'h na obQch pr~niiét'a<::h . s~d:eval Mich.ai.ľ,AdatUénko z pt;ešov$kej 
sp.ev<>ltry) , v $polupt~<:i so sólistami~ dirige,n~o:an .a :členmi · dom,áceh9 
sÓbQti. 1 , ' · ' 

Inscenácia s viacerými režijn e nedorieše· 
ným i drobnosťami, nedotiahnutosťou n iek· 
torých obrazov a výstu pov i typologickou 
nejasnosťou niektorých postáv prezrádzala 
nevyhranený rukopis režiséra Pavla Smo· 
líka v opere tnom žánri. Spolupráca realizač

n éh o tímu takmer nef~1ngovala, každý praco
val individuálne. Režisér sa uspokojil so zú že· 
ným javiskovým priestorom, ktorý mu posky· 
tovala po otočení scéna, postaven á na obvo· 
d e točne. Nevkusná scéna s dominan tným 
schodisko m trieštila javiskové akcie a možno 
aj determinovala režiséra v niektorých n e
funkčných ťahoch: h erne ne jasných precho· 
doch účinkujúcich p o schodoch , ich p r ícho· 
ely i odchody hore schodiskom (odchod 
Heleny v 2. d ejstve), kuchyi\a, situovan á na 
poschodie(!) (v 2. d e jstve) a pod. . 

Scéna M. Zubajovej limitovala nielen reži· 
séra, ale aj choreografku a sólistov v h erec· 
kých akciách. Cho reografia Heleny Zá ho· 
rákovej, s nenáročným scenárom smerovala 
najmä k baletnému súboru. Nedočkali sme sa 
ani jc::clného efektnéh o párovéh o tanc;Laspoň 
jednej z dvojice sólistov (Bolo , Helena, Bro· 
iío, Wanda) , ba ešte i tanečne provokujúca 
hudba v clvojspeve Blondýn ky krásne ... bola · 
len akýmsi chabým vykrúcaním sa Brot'ía, a 
dievčat (namiesto Heleny). Opereta, vide ná 
optikou tejto málo n ápadite j choreo grafie, 

nc::dostala n a ťažkopádnej scéne::' zadosťučine· 
nic ani v takmer bezfarebn ých kostýmoch 
Petra Čaneckého. Inscenácii chýbalo tep
lo, brilan cia, iskriaca atmosféra, skrátká duša. 
Aj v ide ntifikácii stavovskej p ríslušno st i jed 
notlivých pos táv réžia nebola prísn e dôsled· 
n á. Zmysel pre typologizáciu, vymedzenú v 
operete istými dohovore nými konvenciami, 
prejavili h lavne "op eretní kozáci" · i s pevác· 
ky výborn}' Michail Adamenko (gróf Bo
leslav Baránski) , Ladislav Pač:ŕj (gróf 
Mirski) a Gejza Spišák (Íán Zaremba). U 
sólistiek prevážil nad h ernou, teda i typologi· 
začnou poloh ou pos táv kultivovaný spev, 
podpore ný príjemným a p ekným zjavom: 
Svetlana Tomová spievala Wandu , Jana 
Havranová a jej alternantka Tatiana Palá
diová Hele nu. V alternácii Wandy sn aživý 
výkon podala Alena Fialeko vá, v úlo h e 
Ilroi'la Popiela sa predstav ili Martin Maslo 
v iak a Jozef Dzuro. Mladý M. Masloviak, 

· disponujúci mno hými predpokladmi mlado
komika sa však nevyhol "preh rávan iu" svojej 
postavy. Úlohu Wandin ej matky stvárnila 
strohejšia Vier a Hronská a typ rozohráva· 
jú ca Mária Kleinová. 

Hudobn á zložka a orcheste r mali d o bréh o 
kormidelníka v di rigentovi Borisovi Vela
tovi, zbory spol'ahlivo pripravil Roman 
Skfepek. DITAMARENČINOVÁ 

Rok 1847 bol jediným, kedy mali v rozpätí ôsmich mesiacov premiéry tri opery 
Giuseppe Verdih o. Po Macbeth ovi a Zbojníkoch sa na javisku divadla Kráľovskej hudob· 
nej akadé mie v Paríži objavilo nové dielo , ktoré ho hudba však nebola verejnosti neznáma. 
Je ru saJem - tak znel jeho názov - bol totiž fra'ncúzskou verziou úspešných Lombard'anov, 
opery s križiackou tematikou, vlasteneckým i zb o rmi a efektnými vokálnymi partmi, u ve· 
elenou o štyri roky skôr v La Scale. 

Podobne ako Rossini a Donizetti, ani 
Verdi neodolal ponuke skomponovať pre 
vtedajšiu hudobnú metropolu ~veta, Paríž, 
operu. Keďže časov4 tieseň mu nedovoľova· 
la pripraviť nové dielo, rozhodol sa, nasle
dujúc svojich predchodcov (Rossini prepra
coval Mohameda II. n a Obliehanie Korintu, 
Donizetti Poliuta na Martýrov), adaptovať 
Lombarďanov. Podra novej textovej verzie 
vo fr ancúzskom jazyku vznikol Jerusalem, 
prvý Verdih o titul komponovaný na spósob 
grand opery. Križiacke prostredie osta lo 
zachované, zmenili sa však niektoré postavy 
a vzťahy medzi nimi, viacero hudobných 
čísel bolo nových (vrátan e neodmysliteľné· 
ho b aletu), alebo nanovo inštrumentova· 
ných. De j sa nezačína v Milane, ale v Toulou· 
se roku 1095 a l>okračuje v Palestín e; z 
Giseldy sa stáva Hélene, Pagan o sa mení n a 
Rogera, tenorový Oronie na Gastona a 
Arvino sa ocitá v barytónovej polohe ako 
Gróf z Toulouse. Podobne ako Lombarďa
nia, a j Jerusalem je v princípe zborovou o pe· 
rou s tromi vďačnými príležitosťami pre 
protagonistov. 

Viedenská štátna opera dosiaľ nikdy n e· 
mala v reper~oári ani jednu z verzií Verdiho 
"križiackej" opery, takže decembrové u vede· 
n ie Jerusalema bolo v pravom slova zmysle 
premiérou. Isteže, vznikli polemiky prečo 
francúzska podoba a nie talianska, verdiov
skému koloritu azd a p redsa len bližšia pôvo
d ina. Dramaturgia vša!< rozhodla a inscená· 
cia sa zrodila. Treba povedať, že po režijnom 
debakli Weberovho Čarostrelca, videlo vi<;· 
denské p uJ>Iikum pôsobivú, koncepčne 
čistú a divácky čitaternú produkciu. Režisér 
Robert Carsen vo svojej vlastnej výprave sprÍ· 

stup nil historický príbeh v dobovej atmo· 
sfé re'a bez zámer? čokoľvek aktualizovať. 
Zaujímavé bolo použitie miniatúrnych 
makiet v l. dejstve, neskôr u ž javisková 
podo))a v p~nej miere vyvolávala ilúziu oko- · 
lia arabského n;~esta Rarnla spred 900 rokov. 

V hudobnom naštudovaní sa za dirigent
ský pult Štátnej opery vrátil Zub in Mehta. Na 
prospech veci škrtol baletnú scénu (bola to 
povinnosť skladateľa voči ko nvencii fran c· 
úzskej grand opery) a partitúru "opunco
val" typickým ranoverdiovským interpre· 
tačným rukopisom. Kan tilény mali opoj· 
nosť, zbory farebnú pestrosť, ansámbly dra· 
matickú gradáciu. Po speváckej stránke je 
J erusalem slušn ou, v h istorickom kontexte 
divadla nie však reprezentatívnou inscená
ciou. Žiaľ, spojením Štátnej a Ľudovej opery 
za éry riaditeľa E. Wächtera, začala táto pres· 
tížna scéna strácať svoje elitné postavenie. 
Stred obodom pozornosti sa stala brazílska 
sopranistka Eliane Coclho (Hélene), muzikál· 
n a, techni~ky vyspelá a v talianskom štýle 
orientovaná umelkyňa, z ktorej však zatiaľ 
nevyžaruje fluidum skutočnej primadony 
bel canta. Inak je to s José Carrerasom (Gas· 
ton). Dnes je už skôr legendou. J eh o stredná 
poloha si zachovala vrúcnu farbu, sýtosť a 
dramatickú naliehavosť, vo vyšších tónoch 
však umelec zvádza s partitúrou n erovný 
boj. Navštívenú druhú reprízu poznamena· 
lo ochorenie S. Rameya, ktorého v roli 
Rogera nahradil David Cale Johnson, basista ' 
príjemnéh o lyrického m ateriálu, avšak 
vhodného iba p re malé divadlá. Dramatický 
a výrazový rozmer roly ostal v nedohľadne. 

PAVEL UNGER 
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SPRÁVA O STAVE SÚČASNEJ HUDBY ... 
VLADIMÍR BOKES 

· tJMINIE l riCHÔDNÁ EURÓPA 
V dňoch 8. až 10. decembra 1995 sa z ini

ciatívy Odesského oddelenia International 
Renaissance Foundation konala medziná
rodná konferencia nTeoretické problé
my súčasného hudobné h o a výtvarné
ho umenla.''· Predmetom referátov a ana
lýz skladateľov, výtvarníkov a teoretikov, 
pôsobiacich dnes vo sfére umeleckého 
managementu, boli otázky zabezpečenia 
existencie nového umenia, organizácie 
koncertov, výstav a festivalov. Azda najväč
~u hodnotou pre mňa bola bezprostredná 
Informácia o takých podujatiach ako 
Hudobné dialógy (Kyjev), Dva dni a dve 

noci súčasnej hudby (Odessa), Kont
rasty (Ľvov), Hudobný klub Sergeja 
Berinského (Moskva), Cesty zvuku (St. 
Peterburg). Pri tejto príležitosti som mal 
možnosť prezentovať náš festival MEL05-
ÉT9S, ktorého program sa aj tu stretol s reš
pektom, ako aj ďalšie aktivity v oblasti 
novej hudby na Slovensku. 

Informácie o dnešných cestách výtvarné
ho a multimediálneho u.menia v krajinách 
východnej Európy potvrdili tak často spo
mínaný predpoklad o priamom vzťahu 
modernej kultúry k celkovej spoločensko
politickej situácii. Výtvarníci ako Marina 

lfuí)BAV SRnci ~ullóPY] 
Pod týmto pekným názvom sa v dňoch 

28. ll. až l. 12. 1995 uskutočnilo v Prahe 
stretnutie stredoeurópskych skladatel's
kých škôl. V rekonštruovanej budove 
Uchtensteinského paláca na Malej Strane, 
ktorý je skutočne rt:prezentatívnym sídlom 
Hudobnej fakulty AMU v Prahe, sa vzájom-

ne predstavili skladatel'ské triedy z nasle
dujúcich škôl: Akademia muzýczna F. 
Chopina (Warszawa), Liszt Ferenc Zene
mťivészeti Fôiskola (BudapešO, Hochschu
le fiir Musik und darstellende Kunst (Vie
deň), Hochschule fiir Musik (Mníchov), 
AMU Praha, JAMU Brno a VŠMU Bratislava. 

Gržinič (Ljubljana), Slaven Tolj (Dub
rovník), Alexander Roytburd tiež ako 
organizátor výstavy "Neochimérizmus -
Kabinet dr. Frankensteina" (Odessa) či 
Alexander Vlasov (Nižný Novgorod) sa 
predstavili na konfe re ncii vytvárajúc vizuál
nu paralelu k aktivitám vo sfére novej 
hudby. 

Hudobný klub S. Berinského (Mos
kva) je cyklom koncertov- rozhovorov, kde 
tento skladatel' predstavuje nové či nezná
me tváre ruskej hudby. Nedávno tu bol aj 
Eugen Iršai, dnes pôsobiaci v Banskej 
Bystrici ako pedagóg, videl som záznam 
koncertu s výborným dielom Mariny Šmo
tov.cf z Irkutska. 

Zaujal ma program nového odesského 
festivalu "Dva dni a dve n oci novej 
hudby". Zdá sa, že Odessa dnes skutočne 
začína nadväzovať na svoju vel'kú kultúrnu 
minulosť. V rámci podujatia odzneli dva 
komorné koncerty, na ktorých sa predstavi-

Každá zo skladatel'ských tried sa predsta
vila na samostatnom seminári a na večer
no'm koncerte. VŠMU pri tejto príležitosti 
pripravila program, na ktorom odzneli 
skladby M. Milučkého, P. Bachratej, T. 
Boroša,]. Vaju aM. Krajčoviča v podaní štu
dentov kompozície M. Krajčoviča (husle) a 
T. Boroša (klavír). V rámci seminára, okre m 
skladieb dnešných študentov, reprezento
vali úroveň slovenskej školy diela M. Betku, 
D. Mateja aM. Plačeka. Na tomto mieste nie 
je azda vhodné hodnotenie seminárov, 

li vynikajúce súbory zamerané na súčasnú 
hudbu: "Harmónia sveta" a "Fresky" s 
fenomenálnym bajanistom l. Ergievom. 
Skladatelia ako Karmella Cepkolenko, 
Ľuba Samodajeva či Vadim Larčikov, mana
ger A. Prepelica, ktorý je kultúrnym koor
dinátorom IRF, ako aj množstvo cľa lších 
postáv aktívnych vo sfére súčasného ume
nia, sú zárukou spomínaného predpokla
du. 

Konferencia bola d'alej venovaná limito
vaným možnostiam vzájomnej výmeny 
koncertov a výstav, koordinácii fo riem vzá
jomnej informácie jednotlivých kultúr
nych centier, ako aj spôsobu práce tvoria
cej sa Východoeurópskej databanky infor
mácií v Odesse. Cesta, ktorá pre mňa bola 
zdrojom cenných poznatkov o stave sítčas
ného umenia vo východnej Európe, ako aj 
o ťažkých tamojších životných podmien
kach, bola realizovaná vďaka pomoci Soros 
Centre of Contemporary Art v Bratislave. 

ohlas prezentácie VŠMU zo strany našich 
zahraničných kolegov bol viac ako povzbu
divý. Účastníci stretnutia - z pedagógov 
napr. W. Kotonski, I. Eräd, M. jarcll, D. 
Acker, Z. Serei, M. Kopelent, A. Pii1os, rek
tor VŠMU I. Parík - takisto aj všetci študenti , 
zhodne vyjadrili názor, že stretnutie tohto 
druhu bolo mimoriadne inšpiratívne, že by 
sa malo opakovať v intervale 2-3 rokov. 
Dúfam, že podobný seminár sa podarí v r. 
1998 realizovať v Dolnej Krupej. Ved' aj my 
sme v srdci Európy. Či nic? 

PIÍŤAŽLIVÁ VÝSTAVA HUDOBNÝCH,NÁSTROJOV r 
.Po sedemmesačnej ceste po Európe, 

kde ma doviedla túžba zúčastniť sa na kon
grese esperantistov v lete 1949, som sa vrá
til do Južnej Ameriky, tentoraz do 
Venezuely, kde som ostal jeden a pol roka. 
Z toho rok som pracoval v Marakaibo ako 
vedúci obchodu s hudobnými nástrojmi. 
Naozajstná zvláštnosť pre človeka, ktorý 
nie je ani muzikálny a ani nikdy predtým 
neobchodoval, ani obchod neobl'uboval. 
Ale nikto sa nemôže vyhnúť svojmu osu
du", píše Tibor Sekelj o jednej epizóde zo 
svojho celoživotného putovania po svete. 
Tento rodák zo Spišskej Soboty ( 1912), 
dnešnej časti Popradu, už ako malý chla
pec putoval s rodičmi po Uhorsku. Byst
rosť a prirodzený záujem o všetko nové v 
ňom vyvolali vel'ký záujem o cestovanie. Po 
absolvovaní právnickej fakulty v Zagrebe -
diplom získal ako 2 1-ročný a patril medzi 
najmladších študentov- mu už nič nebráni
lo v uskutočňovaní vlastných plánov. Tie sa 
často spájali so záujmom najvyšších pred
staviteľov, napríklad keď mu Dr. Hertzog, 
prezident Bolívie ponúkol na jeho náklady 
prebádať nepoznanú časť pralesov vo 
východnej časti krajiny, v povodí rieky 
Itenez. Takéto ponuky T. Sekelj vítal. Stret
nutia s neznámymi kmeňmi ho obohacova
li. Spracovával ich a formou článkov v novi-

4. januára' uplynulo sto rokov, čo zaznel 
prvý koncert Ceskej filharmónie, vtedy 
dte ako spolkového orchestra, ktorý diri
goval Antonín Dvočák. Tento orchester, 
hneď od svojich začiatkov, ktoré neboli 
ľahké ani jednoduché, cieľavedome budo
val svoju umeleckít úroveň. V čele filhar
mónie sa počas uplynulých sto rokov 
vystriedalo vera významných dirigent
ských osobností, z ktorých každá vtlačila 
orchestru pečať svojho interpretačného 
rukopisu. Z medzivojnového obdobia spo
meňme aspoň Oskara Nedbala a Václava 
Talicha, zhodou okolností umelcov, ktorí 
významným spôsobom ovplyvnili aj zárod
ky mladej slovenskej hudobnej kultúry. 
Nedbal napríklad podnikol s orchestrom 
prvý zájazd do Anglicka, Václav Talich svo
jou systematickou pedagogickou prácou 
priviedol orchester na svetovít úroveň. 

Po druhej svetovej vojne, keď sa orches
ter stal štátnym telesom, ako samostatný 
umelecký a právny subjekt, boli to najmä 
Karel Šejna, Karel Ančerl, no predovšet
kým Václav Neumann, ktorý od roku 1949 
ako dirigent a od roku 1968 ako šéfdiri-

nách ' i knižne publikoval i prednášal. 
Zbieral etnografický materiál, aj hudobné 
nástroje. Časť z nich prezentoval na v'ýsta
ve, ktorú do konca minulého roka inštalo
vali v Podtatranskom múzeu v Poprade. 

• 
gent, viedli tento kolektív k medzinárod-
ným úspechom a začlenili ho medzi najvý
znamnejšie svetové orchestrálne telesá. 
Samozrejme, na umeleckom profile českej 
filharmónie sa podiel'ali aj ostatní význam
ní českí dirigenti o. i. Rafael K\tbelík, Zde
nek Košler, Libor Pešek, Jifí Belohlávek a 
mnohí ďalší. Výpočet zahraničných diri
gentov by bol siahodlhý, pretože nejeden z 
významných umelcov vždy vel'mi rád stál 
za pultom zvukovo jedinečne disponova
ného telesa. 
česká filharmónia svoju výnimočnú 

umeleckú úroveň vari najvýraznejšie po
tvrdila v roku 1959, ke~· absolvovala v tom 
čase najväčší umelecký zájazd. Za tri mesia
ce a štyri dni absolvovala turné po troch 
svetadieloch - Japonsku, Austrálii, Novom 
Zélande, Číne a býválom Sovietskom zväze. 
Hlavným dirigentom zájazdu bol Karel An
čel a druhým dirigentom bol náš Ladislav 
Slovák, ktorý - ako napísal účastník tohto 
zájazdu, hudobný publicista Vilém Pospíšil 
- bol na tento zájazd vybraný pre svoje 
umelecké kvality a významným podielom 
sa pri~inil o úspech zájazdu. 

Strunové, drkacie, búchacie a iné hudobné 
nástroje z Tqajska, Indonézie, Uzbekistanu, 
Mexika, Bolívie, Peru, Nigérie, Kamerunu, 
Číny, Indonézie, Argentíny, ale tiež 
Macľarska, Rumunska či Fínska predstavujú 

zaujímavú kolekciu svojráznej kultúry jed
notlivých národov či kmeňov. lch vznik a 
používanie súviselo s umocnením rytmu 
práce, slúžia na prenášanie informácií a 
vyjadrovanie vnútorného cítenia človeka . 
Hudobné nástroje sú tiež súčasťou nábo
ženských obradov. Oboznámenie sa s nimi 
aspoi1 pomocou tejto výstavy bolo nevšed
nou príležitosťou pre odborníkov i laikov. 

Text a foto PAVOL ERDZIAK 

FILHARMÓNIE 
česká filharmónia mala hneď v povojno

vých rokoch kladný vzťah aj k vynikajúcej 
slovenskej národnej hudbe, najmä k tvorbe 
Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa a Jána 
Cikkera a nie raz ju dirigoval Ladislav 
Slovák a Ľudovít Rajter. Ladislav Slovák 
nahral s českou filharmóniou na gramofó
nové platne Prokofievovu 5. symfóniu, Raj
ter Suchoňove Metamorfózy a Serenádu 
pre sláčiky, Cikkerovu Slovenskú suitu a 
Spomienky. Pravda, umelecká spolupráca 
našich umelcov s ČR pokračovala aj nad'a
lej, aj keď nie v takej intenzívnej podobe, 
ako by sme si to želali, veď napokon sloven
ská hudobná kultúra sa postupne stávala 
čoraz sebestačnejšou. No i napriek tomu 
konštatujeme, že špičkoví slovenskí umelci 
boli z času na čas vítanými hosťami na 
pódiu českej filharmónie. 

V týchto dňoch, keď sa rozbehla jubilej
ná sezóna, oslavy budú prebiehať vo viac 
ako zložitej situácii, pretože toto svetové 
teleso sa ocitá v problémoch vyplývajúcich 
z jeho neadekvátneho umeleckého vede
nia, ktoré ako sa interpretuje y médiách, 
nechce akceptovať národné tradície 

o~chestra. Navyše za dirigentským pultom 
orchestra už nebudú stáť Václav Neuman n, 
ani Zdenek Košler, ktorí v minulom roku 
tak náhle a neočakávane odišli z českej 

hudobnej scény. Tak ako pred sto rokmi, 
otvárací koncert tejto jubilejnej sezó ny sa 
niesol v duchu tvorivého odkazu Antonína 
Dvol'áka, keď zaznel pôvodný program: 
Slovenská rapsódia, predohra Otello, Bib
lické piesne a 9. symfónia e mol Z Nového 
sveta. Okrem terajšieho šéfdir igenta Nem· 
ca Gerda Albrechta, k slovu sa dostal aj jeho 
predchodca]ifí Bčlohlávek. 

Storočnica Českej filharmónie je súčas
ťou dejín európskej hudobnej kultúry, je to 
súčasť národných dejín, na priesečníku 

ktorých sa striedali, ovplyvi'lovali, prelínali 
a vzájomne oplodňovali hudobné kultúry 
vyspelých národov, hudobných štýlov k 
obojstrannému úžitku. Veríme, že toto 
poslanie si Česká filharmónia uchová aj v 
budúcnosti a to jej želáme aj do ďalšej sro
ročnice. MARIÁNJURÍK 
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svetelné, zvukové a jevištnf 
techniky 

Frankfurt am Main 
13. - 17. brezna 1996 

24. január 
SND Bratislava L. Minkus: Don Quijotte 
( 19.00) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica - Bohéma klu b Znel 
nám hlas -Večer M. Murgašovej (18.00) 
25. január 
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný bál 
( 19.00) 
SF Bratislava SKO, M. Lapšanský- klavír; lV. A. 
Mozart (19.30) 
NS Bratislava L Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
ŠD Košice Hammd-Varga: Cyrano z predmes
tia ( 19.00) 
Malé divadlo J. Ha trík: O notičkách (10.00) 
ŠF Košice ŠF, J. Edward s- mezzosoprán (USA), 
dir. D. Burkh; R. Strauss, G. Ma hier, ] . Bm hms 
(19.00) . 
ŠO Banská Bystrica W. A. Mozart: Don 
Giovanni ( 18.30) 
ŠKO Žilina Novo ročný koncert - slávne oper
nt: zbory Orchester komornej opery Bratislava, 
SZMB,dir. M. Vach (19.00) 
26. január 
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr (19.00) 
SF Bratislava SF, ]. Slávik - violončelo, dir. T. 

Umeda;j Haydn, B. Bqrtók, G. Rossini(19.30) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(1 9.00) 
ŠD ]\ošice Hammel-Varga: Cyrano z predmes
tia (19.00) 
Trenčianske Teplice liečebný dom Krym 
Večer operetných a muzikálových melódií J. 
Kočanová, S. Sklovská, I. Ožvát, M. Doboš, D. 
Buranovský ( 19.00) 
27.január 
SND Bratislava Balet ND Praha - S. Prokofjev: 
Popoluška ( 14.00, 18.00) 
SF Bratislava Rodinný koncert; Camerata Bratí· 
slava, zbormajster:]. Rozehnal; Hudba ako rozto
paš 
SF Moyzesova sieň MHsica aeterna, um. ved. P. 
Zajíček; ]. Holloway - husle; H. Purcell, G. F 
Händel, F Gemianiani, Ch. Avison, ]. Stanley 
(19.30) . 
ŠD Košice K. Weil: Žobrácka opera (1 9.00) 
ŠO Banská Bystrica ). Strauss: Netopier 
(1 8.30) 
DJZ Prešov Gärtnerová: Na skle maľované 
(19.00) 
28. január 
KŠ SRo Bratislava Slávnostný koncert k Roku 
slovenskej hudby SOSR, P. Mikuláš - bas, dir. H. 
Stankovský; ]. L. Bella,]. Cikker, E. Suchoň, A. 

Moyzes (20.00) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia 
(19.00) 
ŠD Košice Snehu lieh ka ( 14.30) 
DJZ Prešov Gärtnerová: Na skle maľované 
( 19.00) 
Mirbachov palác Bratislava P. Pažický, A. 
Solárik - klavír; Mozart, Schubert, Dvoi'dk 
(10.30) 
29.janu ár 
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia 
(19.00) . 
Zichyho palác Bratislava Spievajúce klarine
ty - S. Virágová, P. Drlička , K. Tóth, ]. Eliáš, M. 
Mráz,). Mistrík (18.00) 
Trenčianske :replice liečebný dom Krym 
MusaLudens(I9.00) · 
30. január 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij : E. Onegin 
(19.00) . 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
ŠD Košice ND Praha - S. Prokofiev: Popoluška 
(19.00) 
ŠO Banská Bystrica P. I. Čajkovskij : E. Onegin 
(18.30) 
31. január 
SND Bratislava A. Adam: Giselle ( 19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
(19.00) . 
ŠD Košice ND Praha S. Prokofiev: Popoluška 
(16.00) 
ŠO Banská Bystrica Novoročný koncert 
Trávničkovho kvarteta (18.00) 

Sto rokov kinematografie a slovenský film, to 
je názov nevšednej výstavy v Dome kultúry 
na Námestí SNP v Bratislave. DopÍňa ju kaž
dodenné premietanie, čo predstavuje unikát
nu prehliadku našich úspešných filmov. V 
rámci nej sú prezentované i d iela s hudob
nou tematikou . Napríklad Zem spieva režisé
ra Karola Plicku, roztancovaná a rozospieva
ná symfónia o Slovensku z roku 1933, ktorá o 
rok neskôr získala jedno z p rvých zahranič
ných ocenení: Pohár mesta Benátok. Z novej 
produkcie nechýba film Vášnivý bozk, kde 
hrá a spieva Michal Kaščák a skupina Vidiek, 
tiež hudobný príbeh o láske Fontána pre 
Zuzanu 2 s Pavlom Haberom, ktorý je s trž
bou vyše sedem miliónov korún komerčne 
najúspešnejší slovenský film. Množstvo 
exponátov, medzi nimi aj dobové hudobné 
nástroje, si možno pozrieť do 16. februára. 

Text a foto Pavol Erdziak 

.ONl{URZ 
Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave 
vypi5Uje konkurz do orchestra Slovenská fll
hatniónla 
.... <Jň.a Z7. 2.'1996 o 13.;o hna tietc:> tttiesta: 
• h\!Sl~ tutti 
• violončelo tutti . 
• vcdí•ci kontra basovej skupiny 
• kontrabas tuttl 
•'UA 2AU. l9P() o 13.30 h nUlét.6 mtesta:
e hrič na~ l. Oaute s poVinnosťou hrať na 

pikole 
• hráč na ;2. trombóne s pQv.innosťou hrať. 

na3. trombóne. 
Prihlášky SQ životQplsom s uvedcní.tnvzdela, 
nl a a umetecl;:ej praxe prijíma a lnfQrmácie 
poskytuje ~a11celária riaditeľa, ref. personál
llCj činnosti, Medená 3, 81 6 Ol Bratislava. 

ZOMREL E .. HAKEN 
.Yo veku nedožitých 86 rokov zomrel 

12. J. spevák Eduard Haken, legenda 
českého operného umenia tohto storo
čia. Sólistom Národného divadla v Prahe 
bol od roku 194 1 celých 50 rokov. Do 
povedomia generácií sa zapísal radom 
postáv v domácich .operách, najmä ako 
Kecal v Predanej neveste a ako Vodník v 
Rusalke. (TASR) 

Bohéma klub 
DJZ Prešov W. Russel: Pokrvní bratia (18.30) 
l. február 
SND Bratislava G. Verdi: Otello (19.00) 
SF Bratislava SF,). Bartoš, dir. E. Bátiz; H. Villa
Lobos, H. Tomasi, S. Rachmaninov (19.30) 
ŠF Košice Koncert na pamiatku J. Szabadosa, 
dir. R. Geri (19.00) 
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov 
2. február > 
SND Bratislava L. Délibes: Copélia (19.00) 
SF Bratislava- program ako l. 2. (19.30) 
3. február 
SND Bratislava J. Massenet: Don Quichottc 
(19.00) 
ŠO Banská Bystrica O. Nicolai: Veselé paničk')' 
windsorské (18.30) 
4. február 
Mirbachov palác Bratislava). Lupták, violon
čelo, E. Slaničková-Škutová, klavír; Beethoven, 
Schumann, Schnittke (l 0.30) 
5. február 
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu (19.00) 

6.február 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (19.00) 
SF Moyzesova sieň Bratislava Moyzesovo 
kvarteto; l.. van Beethoven, A. Dvoi'ák, E. Krák 
(19.30) 
ŠO Banská Bystrica G. Donizetti: Nápoj lásky 
(18.30) 
7.februáť 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij : Labutie jazero 
(19.00) 
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