
• V čísle • Začína sa Rok Eugena Suchoňa • Gitarový festival J. K. Mertza • 

• Premiéry skladieb slovenských autorov • Z koncertov Kultúrneho leta • 

• Rozhovor sR. Wallfischom, violončelistom z Veľkej Británie • 

ROČNÍK XXX. 

"Staré" a "nové" v hudbe 
Predpokladám, že sa zasa ktosi poriad

ne napajedí, ak si dovolím zauvažovať nad 
t)~mito dvoma kategóriami pou:ívan.ŕmi 

pri výkladoch osudov hudby. Stále IIW to
ti! omíiíajtí a nechce sa mi im tí plne dôl•e
rol'llť. Kole mi oči plagát, avizujtíci festi
l'a/ "starej hudby" alebo vec'em é stretnu
tia pri "novej hudbe". Predov.fet/..:ým tí či
nOI'IIÍci, .ktorf bojujtí o jed11o alebo dmhé 
sa pritom ciele11e izo/ujtí a c'asto upadajtí 
do akéhosi sektárstva. Je to paradox práve 
v dneJnýclt časoch, v ~tor_1;ch celkom be: 
problémov a treníc vedľa seba exisllljtí 
l'iaceré hudobné epochy, viaceré časy a to 
aj v činnosti j edinca. Prierez hudobn.ŕmi 
aktivitami dneJ11ého človeka by odhalilttí· 
to polysystémoi'Osť v akwálnom lwdob
nom myslení. Myslím si, :e stále :ijeme a 
ko11áme pod vplyvom myslenia v 19. storo
č(, k10ré prWo so systematizačnými ambí
ciami, ktoré chcelo precfVte c'leniť časové 
a Jt)~lové horizonty a skrotiť riavu lwdob
nej produkcie do presného koryta. VJí-
1/Ul/11 si, :e naprfklad lwrcol'llíci v sfére 
"starej hudby" majtí ve/iní blí:ko k har
COI'Itfkmll 1 ;(ére "novej hudby". A stále, 
stále su v Jpeqjik!1cii ich poslania od seba 
separujú. Stcíle vw c a viac si uvedomujem, 
že je pnllebné venovať pozomosť inej té
me, ako je téma periodi;:.äcie IILidobnej 
histórie. Je to téma "hudba ako m_ŕtus", 
ako niečo nečasové, 1•eb té, uni1•et7,tílne. 
Prapôvod hudobného zá5tku je pri aktil•i
uích horlivcov c'asto v tízadf. Ako písal 
Carl Gustav Jung: 

"Podstata umeleckého diela nespoc' f1•a l ' 

tam, :e je :aťaf.ené osobn.ŕmi ::.vláštnosťa
mi - cYm viac je to tak, l)~m menej ide o 
umenie - ale :esa vysoko vnäJa nad osob
mi tíroveií a hovorí : duclw a srdca f'ud
SII'll a k duchu a srdcu ľudstl•a sa obracia. 
Osobnä stränka je omed:enie, ba dokonca 
neresť umenia." 

O Jtmgov_1;ch postojoch a ncí:oroclt si 
síce môže kaf.d_ŕ myslieť .woje, l ' cluípanf 
nadc'ascJI'osti umeleckých prejm•ov c' IOI•e
ka však nastavil : rkadlo k/asick);m metó
dam vo vysvetf'ovaní podstaty umenia. 
Tieto postoje, tieto ná:ory totiž v:nikali v 
čase, kedy hudba precluíd:ala nevídtm_ŕmi 
premenami. Prestal platiť jeden :cíl •ä::.n.ŕ 
systém, ktoré v podstate "cenztírova/" pri
mlíme hudobné predstavy a impulzy. Zra
:u prestala byť l ' popredí "krása" a Inu/ba 
smero1•a/a kamsi hlbšie, ne! len :.a po: ltít
ko pô1•abu a mídhery. Je pritom :aujíma
l'é, te präve hudba 20. storoc' ia (lp( takým 
nepochopen fm. Nejde ani tak o nepoclw
pmie, ako skôr o akési I'IIIÍtom é obm•y :.o 
sebaodhalenia. ;:: po::.nania ltlbinných du
fe vných rezerv. Nemyslím s i preto, t e je to 
"nol'lí hudba". Td lmdba je možno najstar
fia zo všetkých. Odlwf'uje mikrO.\'I•ety. 
Odhaľuje tajomstwí. Ot1•dra siedme kom
naty povwnia seba samé/to. Také poVta
nie niekedy bolf. Hocikto mi môže vyc' ítat; 
!e tlll verejnosti dajako valne nezastávam 
po:ície rytiera rddu "n01•ej hudby". Ntí te
nt gestá však pcJI'a!ujem ::.a veci škodlil•é 
(/roci je mi jasné, že bez niekedy a! ::.tífa/ej 
snahy činovnfkov "novej hudby" by j ej bo
lo na pultoch hudobníkov e.fte menej). 
Poktísme sa teda ltľadieť na časovosť hud
b)' aj : tohto "mytologického" zo m ého 
ult/a. Neza.fkodilo by vari, keby sme okrem 
prijímania stále sa nítiaciclt infomuícif 
oslovili aj niec'o odveké. Op_ŕtajme sa ob
tas v tejto súvislosti slovami T. S. Elliota: 

"Kde je tä mtídrost; ktorej miesto zauja
li :.nalosti 1 Kde stí tie malosti, kt01ých 
miesto zaujali infomuície ?" 

IGOR JA VORSK\' 
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Portrét Eugena Suchoňa z roku 1941 , ktorého autorom je Viktor Kru pec. 

Eugen Suchoň 
(1908- 1993) 

IGOR VAJDA 

Tvorba hudobného skladateľa E ugena S uchoiía, národného um elca, trojnásobného laureáta 
štátnej ceny a nositeľa mnohých ďalších dom ácich i zahran ičných ocenení - bol o. i . nosite
ľom Herderovej ceny a če tný m doktorom Univerz ity K omenského v B ratislave - p resiahla 
s voj ím význam om už pred niek olk ý m i desaťročiami hranice našej vlasti. Ako roku l 987 na
písal iný slovenský skladatel; p ríslušník m ladšej generácie tvorcov než bola generácia 
Suchoňa, tz v. kla ickej lovensk ej moderny a ich súputníkov, prof Juraj Hatrík , "Suchoň 
patrí medzi najvýraznej ších reprezentantov súčasnej slovenskej hudby. Jeho tvorba bola od 
sam ého začiatku reprezentatívny m prejavom vz nikajúcej modernej slovenskej hudobnej kul
túJy. Sprostredkovala ... hudobném u vetu na vysokej umeleckej úrovni všetky dôležité ná
rodné a sociálne hnutia v slovenskej spoločnosti ... , zachy tila a v duchu základných tendencií 
európskej hudby tohto storočia utvárala typifJký psychologický s vet slovenského človeka i 
j eho národnej etiky". Už pred štyridsiatimi rokmi výstiž ne poznamenal profesor PhDr. 
Ladislav B urlas, DrSc.: "Šťastná je hudobná k ultúra, k torú obohatil Suchoň svojím dielom. 
Skutočne šťastný bude národ, keď a jeho dielo stan e m aj etkom naj širšej spoločnosti." 



Slovenské diela úspešne v Číne 

Eugen Suehoň 
v kontexte 

európskej hudby 20. storoeia 

Medzinárodná muzikologlcká konferencia pri príleiitostl 
OO. 1)TOC:ia naro:lenia skladatcla a oo'Orellia Roku Eugrna &rllOOa. 
~ereociu poriada Slol'cuská muzikol~ká asociácia pri 
HU ,. SjXJiupráci s Národnjm hudobn)m centrom, Katedrou 

hudobnej l'edy ff UK,. BmUsla1t , Hudobním múzeom S~~ l. 

Konferencia sa koná 
l. a i. októbra1998 

Zichyho JX!hlc, Ventúrska ulica, BraUsla111. 

Ot1'0renie 
Klaol'llýk-ri 
l. októbra o 10.00 h 
Eage.Woci: 

Sonatína pre husle a kla1ir 
Počmc macabre pre husle a kla1ir 

éčinlnUíl 
1lbor Kovíe, husle 

Daaiel Baramonký, klal'ír 

Eugen Suchoň 
im Kootert wr europ<iischen Musik des 20. Jahrhundms 

lntemalionale musibrissenschaftliche Konferenz an~lich 
dt3 OO. GebwiJtagt3 dt3 Kompclll.l1tn E~ Suchoň (l!XJB./993) 
und der Eró{fnung des Eugen uchoň Jahres. Veranstalter der 
Kon[ťrenz ist die Slo100kische musikologische Assoziation der 

SlowakLIJChen .lf usikunion 
in Zusammenarbeit mit dem 1\'ationa/en Musikzentrum, dem 

Lehrstuhl der .lfusikwissenschaft der Philosophischen 
fa/eu/tót der Cootenius L'nirmitót in Brotis/aro und dem 

Musikmusewn des SloJOOkischen .\'ationalmuseums. 

l . lllld J. Oklober 1998 
Zichy Palais, Ventúrska ul., Bmlisla1'8 

flriJffniii9MOIIJtrt 
l. Oktobfr 1998.10.00 Uhr. Zichy Palais 

llugm Suehoň 
Sonatine for l'io/ine und Klarier 

Poeme mt~Ctlbte for l'ioline und Klavier 

.1/illtirkende 
Tibor líoráč, Vio/ine 

Dar~ itl BuNUtorský, Klarier 

Pozoruhodné podujatia 
Toh10ročnú dovolen~ u ~om - ako obvykle- strávil 

v Bardejove. Op:ilovne som navštívil jeden t. koncer
tov už Vl. ročnfka Organových dní Jozefa Grcšáka, 
k10rý prebieha v letných mesiacoch v klenote sloven
skej gotiky, v dóme sv. Egídi:t (na každom t. nich ta
zneje skladba tohto originálneho skladalefa). Tohto 
roku účinkoval i Macfar Dd k. Slováci Zuzana Ferjen
čfková a Peter Reiffers: po mojom odchode boli naplá
nované konceny Rakúšanky Elky Eckenstorfcrovej, 
Cccha Josefa Popelku. Poliaka Josefa Serafína a 
Angličana Thomas:t Troucra. 

Zároveň chcem upot.omiť na ďalš ie tohoročné po
toruhodné bardejovské podujatie: duchovno-hudob
nú kompot.íciu. ktorá sa uskutočni la 16. júla pri prí
ležitosti piateho výročia úč i nkovania Evanjelického 
miešaného speváckeho zboru Z:1chariáša Zarcwutia. 
Dramaticky veľmi vydarené pásmo striedania básnf so 
t.borovými skladbami - uvedené poéziou Manina Rá
wsa - malo hlboko duchovný rozmer. Zazneli v ňom 
o. i. skladby J. Tranovského. M. Schneidera-Trnavské
ho. F. Schubcna. R. Fiihrcra. G. B. Maniniho a A. To
vačovského. Treba oceniť pekný výkon jubilujúceho 
zboru. Hlavnú t..ásluhu na kvalite tohto podujmia md 
t.bom1ajstcrka Silvia Fecsková. IGOR VAJDA 

Jedným z účast níkov l. medzinárodnčho 

festivalu klarinetistov na ázijskom konti
nente bol aj náš umelec, klarinetista Július 
Klein. Využil i sme túto jed inečnú prfleži
tosť a podelil i sa s ním o dojmy, poznatky a 
skúseno ti z jeho pohľadu ako hráča, ale aj 
ako riaditeľa Štátnej filharmónie Košice. 
Čo bolo hlavnou náplňou festivalu, aká 

bola jeho organizácia? 
e Čínska asociácii! klarinelistov pozvala 

na medzinárodný /'estivu/ v Pekingu (konal 
sa od 8. do 12. augusta) 50 klarinetistov z 
20. krajín Ameriky, Ázie ti Európy. Všetci 
sme mali príležitosť predviesť svoje hráčske 
umenie v rozsa/w 45 minút. Súčasťou l'esti
v:llu bol aj majstrovský kurz a výstava hu
dobných nástrojov. k torej sa zúčastnili sve
toznáme firmy, ako Se/mer, Buffeteramzen. 
Vandoren, Wurlitzer a iné. Celá propagácii! 
festivt1fu bola pripravená jedinečne a per
fektne do najmenších dewilov. 
Čo bolo podnetom práve pre vaše pozva

nie. aký bol repertoár účastn íkov festivalu a 
čím ste prispeli do programu? 

e Predpokladám. že podnetom k pozva
niu bola veľmi dobrá kritik:1 z môjho minu
loročného účinkov:mia ml podobnom podu
jat( v Budape.šti. Odbomý časopis Clarinet. 
vychádzajúci v Amerike. o mojej vtedtljšej 
hre napísal: "Július Klein hral dve skladby 
(N. Bodnár a l . Szegy) , v ktorých ukázal 
vyspelú techniku <l ve/ký zvuk nástroja." Z 
východnej Európy sme boli pozvaní viace
rí. nukoniec som wm bol iba sám. Cestovné 
náklady si hradil kuždý účastník. orgtmizá
tori hrudi/i pobyt poč<~s festivalu. Účastnfci 
festivalu hrali .široký výber z klarinetovej 
literatúry obdobia klasicizmu. romantizmu 
ti predovšetký m súčasnú domácu t vorbu. 
Do vojho programu som zaradil skladby 
troch generáci í slovenský ch skladateľov - l . 
Podprocký: Dve chorálové meditácie pre 
klarinet ólo. l . Szegy: Vivat leto pre klari
net sólo a M . Novák: Sonatína pre klarinet 
a klavfr . Ptlrtnerkou mi bola vynikajúca a 
výborne pripr11vená čínskél klaviristke~. 

Skladba J. Podprockého bola napísaná pre 
temo festival a v Pekingu mala svetovú 
premiéru. Všetky tri skladby som v krát
kom pdhovore uviedol. predstavil ich auto
rov a niečo povedul <l) o sloven kej hudbe. 
Všetky sk ludby muli ve/ký ohla , medzi 
účastnfkmi bol o ne zátljem. 

Činnosť bratislavskej 
Lisztovej spoločnosti 
Bratislavská Li ztova spoločnosť aj v sezóne 

1997!98 vy vfjah1 pekntÍ u chválitebnú kultúrnu 
činnosť. 

Na svojich pr<~ videlných mesačných poduju
thlch v koncertnej sieni Z ichyho palác;r medzi 
inými odzneli predná§ky nu témy Bydliskif 
Li zta vo Weimare. Rfme 11 Budape§ti. Pria
teľstvo medzi Li.~ztom a Bedŕichom Smeflmom. 
Pri;ueľstvo Li LW s Richardom Wagnerom. 
Hudobný LÍboj medzi Li ä om a T!Jalbergom. 
Odzneli spomienky rw svetoznámeho maďar
ského dirigenfll Georga Soltiho. na ruského 
k lavíri. tu Svilltoslrwil Richtera. aj na klavírnu 
umelky1iu Silviu MilcudzinskLÍ, ďalej na bmti
slavského rocliíku a k l11vírneho virtuóza J,1mt 
Nepomuka Hummehr pri prfleiitosti 160. vý
ročia jeho smrti. ako aj na husľového umelca ;1 

bojovnfka za slobodu Eduarda Reményiho 
("hu listu Art úra Gorgeiho") tiei pri príleii tos
ti 100. výročia jeho smrti. Grawlovali zaklada
teľovi a temj§iemu hudobnému referentovi 
Lisztovej spoločnosti Laclishrvovi Schleiche-

Z rokovania Rady SHÚ 
Dňa 7. septembra t. r. okrem bežných organizačných otázok prerokovala Rada Slovenskej hu

dobnej únie nasledovné body: 
l. V dôsledku abdikácie prof. Vladimíra Bokesa z funkcie predsedu festivalového výboru Melos 

Étos. Rada SHÚ poverila dočasným vedením festivalového výboru Dr. Ivana Manona. Vzhľadom 
k tomu, že festival nemal platný štatút . považovala Rada SHÚ za nevyhnutné započať urýchlenú 
prácu na novom štatúte. aby sa zabezpeč ila náležitú kontinuita v jeho dramat urgickej príprave a 
preto ešte v júli začala Radou SHÚ vymenovaná skupina rokoval' o novom štatúte. Na návrh Dr. 
Martona, ďalšiu prácu na novom štatúte preberá festivalový výbor. 5. ročn fk festivalu Melos- Étos 
by sa mal uskutočniť 7. - 17. novembra 1999. 

2. Predseda Rady SHÚ informoval prítomných, že SHÚ a jednotlivé spolky obdržali z grantov 
Ministerstva kult úry, žiar, až v letnom období, na ledovné finančné prostriedky: 

- Spolok slovenských skladateľov 340 000,- Sk (zmluvne prisfúbených 500 000,- Sk) 
- Spolok koncenných umelcov 270 000,- Sk (zmluvne prisfúbených 400 000,- Sk) 
- Spolok hudobného folklúru 135 000,- Sk (zmluvne prisfúbených 200 000.- Sk) 
- Slovenská muzikologická asociácia 135 000.- Sk (zmluvne prisfúbených 200 000,- Sk) 
- Regionálne združenie Nitra 60 000,- Sk 
Žiadosti zaslané do Státneho fondu kultúry Pro Slovakia boli zamietnuté z dôvodu nedostatku fi-

nančných prostriedkov. M. J. 

Aký bol majstrovský kurz a kto bol jeho 
účastníkom? 

e Boli to mladf kh1rinetisti vo veku IO-
20 rokov. ale boli aj starš(. Všetci mali pri
pravené dve skladby. jednu z obdobia khl-
icizmu a druhú z romantizmu. Boli wm aj 

so svojimi učiteľmi a úrovilou hry boli 
medzi tretím a štvrtý m ročnfkom nášho 
konzer vatória. Mal som pridelených dvoch 
účtlstnfkov. vypočul som si ich repertoár. 
povedal svoj názor, poradil tónovo. ale aj v 
oblasti prednesu. Povedal som im o nušej 
slovenskej klarinetovej škole. poradil. čo v 
ich hre vylepšit: Účastnfci kurzu ma požia
dali ;lj o pri vátne hodiny. Celý festival . 
majstrovský kurz ti výstava hudobných ná
strojov sa uskutočnili v kongresovej hale 
miesmeho hoteh1, bol 011 ve/ký záujem zo 
strany účastnfkov, ale aj domácich návštev
nlkov. Veď na úvodnom 11 záverečnom kon
certe bolo okolo SOO veli11i vnímavých 11 

pozorných poslucháčov. A čo ma m1 festi
vale zaujalo najviuc? Čína sa . táva vyspe
lou krajinou, s perfektnou organizáciou él 

vnímavým publ ikom. Počas festivalu él 

uskutočni/u aj súťaž mladých čínskych khl
rinetistov. M t1h1 výbomú úroveň a širokú 
hráčsku zák/ud11u. Orgw1izátori m;J pozvali 
aj do miestnej továrne na výrobu hudob
ných nástrojov u mul som možnosť odskú
šať si vyráb;mé hudobné nástroje. Podobne 
tomu bolo ti} llél vetovej výswve. kde 
okrem kh1rinetov bol i vystavené aj fagoty. 
flauty. saxofóny. trúbky a kompletný servis 
k nim. Čfnska výroba hudobných nástrojov 
z:1znamenáva ve /ký pokrok. technické a tó
nové zdokonalenie. 
Čo pre vás ako interpreta a riadi teľa Štátnej 

filharmónie Košice znamenal fes tival? 
e Boh1 to vynikajúca kúsenosť a mož

nosť konfromácie so špičkovými svetový mi 
k larinet i tam i, ale aj možnosť nadviaza( no
vé kontakty. Ako rii1diteľ Štálllej filharmó
nie som medzi účastnfkmi festivalu a orga
nizútormi propagovill nú.š orcl1e ·ter, hovo
ril o jeho úspechoch. nahrávkach, spoluprá
ci so svetovými umelcami él odovzdal 
množ tvo propagačného materiálu. Pred
pokladám. že záujem bude aj v budúcnosti 
obojstranne akceptovaný a už teraz a tc.ší
me na spoločné zahmničné koncerty a spo
luprácu pre nahrávanie. 

ŠTEFAN tuRILLA 

rovi k j eho 90. nuroclcninám. - V i ivej forme 
odzneli aj hudobné skladby v poclanf i iakov 
Konzervatória a hudobných .škôl: Scherzo od 
Fibicha. polka od Smetanu. Husľová sonáw. 

órska pieseil a Divoký jazdec od Schunwnna. 
Mazurka a Valčfk od Chopina. tri Piesne bez 
lov od Mencle/ssolmil il Rosignol ocl Liszta. v 

reprodukovanej forme odzneli ocl Liszw: že
nevské zvony, Lfl clanza. Eroica-etuda. Con
certo pMhetique pre clvu klaví1y. Erlkänig. 
Vieden ké večery il SmtÍtočná hudba IW smrť 
Wagnera. Odzneli 11j básne ako "Ferencovi 
Li ztovi" od Jána Guraya a Jána Vajdu il 
"Spomienka na Liszta" od Emil;1 Ábrányiho. 

U kutočnila sa aj 21 . . ~tudijná cesta "Po sto
pách Schubemr" clo Želie7oviec (do býv11lej 
Esterházyovskej rezidencie) pri pn1eiitosti 
200. výroči;1 mrrocleniu u 170. výročia jeho 
smrt i. L. Sch. 

Dvoma predstaveniami na bratislavskej No
vej scéne a jedným na Hlavnom oámestf sa uvi
edli členovia vzdelávacieho programu Up With 
People. Sóbor tvor! asi sto mladých ludí z 24 
krajín sveta, ktor! só velló aktivisti boja proti 
drogám. Okrem toho oa svojich cestách po svete 
hrávajó muzikál The Festival. U nás boli prvý 
raz a zaujali aj odbonúkov. Ubreto ich progra
mu vychádza z príbehu Romea a Jtllie. Odzneli 
melódie Beatles, Elvisa Presleyho a ďal§ie pies
ne 50. a 60. rokov. V druhej časti spestrili pro
gram prehliadkou rôznych národných tancov a 
hudby. Text a foto Pavol Erdziak 

Nasmerované na Bayreuth 
roku2000 

Tohtoročné Bayreuthské slávnosti sa ' 
mnohom neodlišovali od posledných roč· 
níkov. Naposledy uvádzali Prsteň Nibe· 
lungov dirigenta Jamesa Levina. režiséra 
Alfreda Kirchnera a scénografky Rosalie. 
Opätovne a uvádzal celkom tradične po
ňatý Parsifal Wolfganga Wagnera, v kto
rom sa objavil a nová tvár - Američanka 

Linda Watson v úlohe Kundry. s ktorou 
sa počíta v niektorej z nových inscenácií. 
Najv~ičšiu pozornosť však v Parsifalovi 
vzbudil dirigent Giuseppe Sinopoli , de· 
signovaný pre "Prsteň roku 2000". Po 
predchádzajúcich bayreuthských debu· 
toch v Tannhäu erovi a v Blúdiacom 
Holanďanov i , Sinopoli vyzrel v umelca 
schopného pl niť najnáročnejšie úloh) 
wagnerovskej interpretác ie. 

Na Slávnosti roku 1998 sa vrátil už 
niekoll<o rokov neuvádzaný Blúdiaci Ho
l anďan. V scénicky poetickom (režisér 
Dieter Dom , scénograf Hirgen Rose), hu
dobne trhujúcom predstavení (dirigent 

Záber z druhého dejstva Majstrov spevákov • 
rimberských oa Bayreuthských slávoostiadl ' 
roku I 996. Snímka arcbiY 

Peter Schneider) sa objavili hneď tri novi 
tváre: americký basbarytonista Alan TI
tus, s ktorým sa poč ít a pre rolu Wothana 
(vystrieda Johna Tomlinsona, ktorý v JIOo 

vom naštudovaní prevezme rolu Hage
na), tenorista zvučného hlasu Richanl 
Wagnerfiihrer, vyhliadnutý pre Lohengri
na roku 1999, a Ameri čanka Cheryl Stu
der v úlohe Senty. Titus. Studer i Wagner· 
fUhrer osvedč i l i spevácky i herecky V)ni· 

kajúce predpoklady pre vyhliadnuté role. 
Pre Bayreuth 1999 a 2000 s počíta i s 

umelcami , ktorí sa na tohtoročných Sláv· 
nostiach neobjavili . Lohengrina už zača
la hudobne študovať bruselský operný 
šéf, americký dirigent talianskeho pôvo
du Anthony Pappano. a Prsteni pracu~ 
o svoj imi spevákmi i G. Sinopoli. Na 

Sinopolim bude spočívať hlavná dirigent· 
ská záťaž Bayreuthu roku 2000, kedy bu
de d irigovať i Parsifala. 

Wolfgang Wagner však mieni vyvies! 
Bayreuth z niekoll<o rokov trvajúcej in
scenačnej stagnácie. Pre nové naštudova
nie Lohengrina pozval významného ang· 
lického režiséra Keitha Warnera. ktorý 
rná bohaté skúseno ti s inscenáciami 
Wagnerových opier aj v emecku. "Prstd 
roku 2000" réžijne zveri li intendantovi 
hamburskej T halie Hirgenovi Flimmovi. 
Ani on nie je v opere žiadnym nováči· 
kom. Za svojho spolupracovníka i vy
bral vynikajúceho operného scénografa 
Ericha Wondera. Obaja umelci sa neta~ 
tým, že mienia predv iesť " Prsteň rob 
2000" ako kontlikt človeka · prírodou. 

Onedlho osemdesiatročný Wolfgang 
Wagner, ešte stále hlavný umelecký in
tendant Bayreuthských slávností, vyví~ 
obdivuhodnú organizátorskú činnosť. 7.JJ 

scény divadla na Zelenom vfšku nemieni 
však odísť ani ako režisér a scénograf. Na 
Slávno ti roku 2000 presad il okrem Par
si fa ta aj svojich Majstrov spevákov no
rimberských, inscenáciu vľúdne úsmev· 
nú, avšak nehýriacu zvláštnymi režisér
skymi nápadmi . JiiU VYSLOUŽIL 



ROZHOVOR 

Prihovárať sa ľudom hudbou je 
pre mňa veľké privilégium (Raphael Wallfisch) 

V anglických hudobných kruhoch sú mená Peter W allfisch a Raphael 
Wallfisch dobre máme. Otec a syn pôsobia nielen ako duo, ale aj ako só
listi. Ich nahrávky literatúry pre violončelo a klavír sa vyskytujú aj na 
na!om gramotrhu a sú dokladom vysokokultivovaného interpretačného 
štýlu zohratej dvojice. S Raphaelom W allfischom ako pedagógom hry 
na violončele sa mohli zomámiť účastníci 10. ročníka Medzinárodných 
interpretačných kurzov v Piešťanoch a bratislavčania na koncerte 30. jú
la v Zrkadlovej sieni. Raphael W allfisch učí na Guildhall School of 
Music and Drama v Londýne a svoje poslanie v hudbe považuje za ži
votné šťastie. Ako S-ročný začal spomávať violončelo doma v rodine. 
Otec klavirista a matka violončelistka mu pripravili to pravé muzikant
ské prostredie na rozvoj talentu. Neskôr študoval v Kalifornii u G. Piati
gorského. Z úspešných súťaží treba spomenúť jeho víťazstvo na Medzi
národnej súťaži· Gaspara Cassada vo Florencii, vtedy mal 24 rokov. Na 
svojom konte má vel'ký počet nahrávok sólových skladieb pre violonče
lo, komorných aj koncertantných diel. Wallfischova nahrávka Dvofá
kovho Koncertu pre violončelo a orchester h mol so Sirom Charlesom 
Mackerrasom je považovaná za jednu z vrcholných ukážok zrelého in
terpretačného názoru na často uvádzaný koncert českého romantika. 

Na majstrovských kurzoch v Piešťanoch mal početnú triedu študentov 
z mnohých krajín. Stručne načrtol dôvody, pre ktoré sa študenti usilujú 
absolvovať interpretačné kurzy. 

Raphael Wallfisch: "V ela brám študentom, demonštrujem im na hudobných ukážkach, a ukazujem, čo 
a ako sa dá so skladbou urobiL" Snímka S. Banovič 

Predpok ladám, že hlavným dôvodom, 
prečo prichádzajú ml adí hudobníci na 
majstrovské kurzy. je L.lcpšenic ich hry v 
každom smere. Je mi to veľmi ympatic
ké, pretoZc to nic je tak dávno, keď som 
robil to isté. Mám vlastné deti v tejto ve
kovej skupine a preto dobre rozumiem 
mladej generác ii a jej názorom. V súčas
nosti je to omnoho zložitejšie, ako keď 
som študoval ja. Konkurencia je dnes 
veľmi veľká v každom smere. 
e Pochádzate z muzikantskej rodiny, 

otec je klavirista, prečo ste si vybrali vio
lončelo? 

Moja matka je profesionálna v iolonče
listka a hudba bola vždy súčasťou života 
našej rodiny. Zača l som najprv s husľami , 

neskôr s klavírom, ale hudba ma vtedy 
ešte tak veľmi nezauj ímala. Aj v iol onče l o 

ma zaujalo až vo veku 14 rokov, keď som 
a celkom zblázni l do nástroja. Preto si 

myslím, že rod ič ia by nemal i nútiť svoje 
deti do hudby, lebo tak vzniká rebélia, 
napätie a t'ažkosti v zžfvaní sa s hudbou. 
S mojimi deťmi hrala moja mama, aj mo
ja žena huslistka. Doma máme rôzne ná
stroje a všetky naše deti na nich· hraj ú, 
často spievajú, slovom, na čo majú chuť. 

Dve z mojich troch detí chcú byt' hudob
níkmi ... 
e Aký vek je ideálny pre začiatočníka 

v hre na violončelo a pre štart koncertnej 
kariéry? "Dozrievajú" violončelisti ne
skôr? 

Videl som hrať veľmi malé deti už vo 
veku 3-4 rokov, už vtedy môžu hrat' na 

malé v iol ončel á, ale ja som zača l S-roč

ný. Priemer je asi 5 rokov, ako v zač iat 

koch hry na husliach a klavíri . Rozvoj 
hráčskych schopností je taký istý ako u 
iných nástrojov, všetko ostatné súvisí s 
osobnými vlohami a talentom. Bežná 
prax je rovnaká - po strednej škole kon
zervatórium , potom nejaký postgraduál, 
potom profesionálna kariéra. 

e Z akých krajín boli študenti na va
šich hodinách; boli i takí, ktorých by ste 
si zobrali do svojej londýnskej triedy? 
Väčšinou boli zo Slovenska, ale aj z 

Japonska, Austrálie, Nemecka ... Boli na 
veľmi dobrej , niektorí na veľm i vysokej 
úrovni . Sú mil í, ochotn í a chcú sa učiť, čo 

je však najdôležitejšie - sú otvorení k 
mojim návrhom a zmenám. Moj i študent i 
na kurze boli na rôznej technickej úrovni , 
ale niektorých si viem prcdstavit' v mojej 
triede. 

e S akými chybami prichádzajú štu
denti najčastejšie? 
Zvyčaj ne s príliš veľkým napätím, lebo 

chcú hrat' najlepšie a tým vzniká u nich 
napkitie. Úsilie dos i ahnuť veľmi veľa ich 
zvUzuje ... Viem, že je to vec relaxácie, 
preto spolu na hodinách hľadáme najprv 
spôsob, ako tento problém odstrániť, aby 
sa uvoľnili a mohli podat' optimálny vý
kon. 

e Nie je problémom pracovať s nada
ným študentom, skúsený pedagóg by mal 
vedieť odhadnúť aj skryté dispozície mla
dého hudobníka. 
Povedať okamžite, že toto je veľký ta

lent, nie je problém, naozaj najťažš ie je 

nájsi skryté vlohy... a to treba roky pra
xe ... V tejto triede boli 1-2 inštrumenta
listi , ktorí majú vysoký potenciál, na kto
rom by sa dalo stavať v budúcnosti . 

e Dvojtýždenný kurz môže poslúžiť 
iba na základné zorientovanie vo vybra
ných interpretačných problémoch. Stalo 
sa vám, že s nejakým študentom ste uro
bili napriek tomu velký kus práce na jed
nom diele počas kunu? 

Dúfam, že áno, aj keď času je tu málo. 
ajdôležitejšie je poskytnúť študentovi 

správne pripomienky, aby doma, v poko
j i, mohol so svojím pedagógom vydisku
tovať problém - aby to buď akceptovali , 
alebo vyl účili. Vlastne toto by mohla byt' 
hlavná myšlienka kurzu - poskyt núť začí
najúcemu interpretovi, ktorý túži pokro
č i ť vo svojom vývoji, dostatok podnetov 
na rozmýš ľanie o hudbe, o hre a o inter
pretačnom umení. 

e Niektorí pedagógovia majú vybudo
vanú pevnú sieť zásad a tzv. pracovných 
nárokov, ktoré študentom ponókajú ako 
"návod na použitie". Máte nejakú svoju 
"zásadu"? 

Pre hudbu platí veľa "zlatých pravi
die l", ktoré vyplávajú na povrch, keď ho
voríme o hudobných problémoch. Mys
lím, že umenie "učenia" je v objavení po
tenciálu v študentovi, nie navfšení na 
ňom svoj spôsob hrania. Veľa hrám štu
dentom, demonštrujem im na !llldobných 
ukážkach. ukazujem, čo a ako sa dá so 
skladbou urobii... Tak môžu· zistit', ako 
hraj ú. Niekedy vezmem ich nástroj a 
predved iem to dielo, aby poču l i, čo môžu 
dost ať z vlastného nástroja. 

e Stretli ste sa na kurze s nejakým 

zaujímavým, alebo málo hrávaným re
pertoárom? Co si najčastejšie prin~ajú 
účastníci na kurz? 
Väčšinou , samozrejme, cv ičenia. a hlav

ný repertoár, ako je Brahms, Haydn. 
Mart iní't - tomu som bol rád, lebo je to 
sk ladateľ vám blízky, ale dosť málo Dvo
ráka, vlastne, iba najznámejšie v i olonče

lové skladby. 
e Osudy nádejných talentov bývajú 

rozličné. Jedným sa koncertný štart po
darí, iní učia, a niektorých osud zaveje do 
orchestra. Je rozdiel v príprave študentov 
na trojaký typ kariéry a ako postupu jete v 
prípade, keď je evidentné, že sólistická 
kariéra je pre interpreta nereálna? 

Nerobím v tom rozdiel, lebo pre mňa 
nie je dôležité, ako si oni budú zarábat' na 
živobytie. Ak povedia, že sa pripravujú 
na prehrávku do orchestra, môžem im dať 

rady týmto smerom. Nikdy nehovorím o 
študentov i, že on bude hrat' "len" v orches
tri. Nie je to správne. A napokon, tento 
druh profesie je nesmierne náročný a 
dobrý orchestrálny hráč na s láč ikový ná
stroj sa nerodí z druhotriednych inštru
mentalistov. Je to naozaj t'ažké. 

e Prečo máte rád hudbu? 
Hudba prichádza ku mne úplne prirod

zene. Rád j u počúvam a teším sa z nej. Je 
to kus môjho života, môjho detstva, je to 
moje hobby a profesia zároveií. To je 
všetko. A ešte chcem dodať, že veľmi rád 
vystupujem pred publikom, teší ma vý
zva uspi eť pred počúvajúc im i ľuďm i , pri
hovori ť sa im hudbou. Zároveň je to vec 
mojej osobnosti - je to pre mňa veľké pri
vilégium . 

••• 
Z koncertu 

Pre bratis l avčanov, ktorí navštívi li 30. júla Zrkadlovú s ieň v Primaciálnom paláci bo
lo veľkým privilégiom poč ul' vystúpenie v i ol ončel i stu Raphaela Wallfischa z Vefl<ej 
Britán ie s klaviristom Mariánom Lapšanským. Na programe mali Brahmsovu sonátu e 
mol a Franckovu sonátu A dur, R. Wall fisch ako sólista hral Bachovu Sui tu c mol a 
Cassadovu Suitu d mol. Bol to večer oduševnenej komornej hry, plnej aktívneho na
p~iti a a vynikajúcej súhry. Brahms vynikal nielen vypracovanosťou imi tačných úsekov 
v iolonče lového partu, ale podobne ako Franck, presnou štylistikou myšlienkových ob
lúkov a hudobných fráz. ktoré mali jasné kontúry, c iteľné jadro dramatickej energie a 
objavnú paletu sonátovej lyriky. Duo Wallfisch a Lapšanský hralo Franckovu Sonátu 
A dur ako "rozhovor" dvoch nástrojov, polari ta "sólo - sprievod" strácala na význame. 
O to viac prekvapil Wall fisch v sólových sk ladbách (Bach, Cassado), v ktorých som 
obdivovala jeho cit pre štýl, prepracovanosť výrazu v detai loch, vysokú kultúru tvorby 
tónu a fonnotvorný prístup veľkým kontrastom suitových čast í a architektúru celku. 
Prídavok Dvorákovho Ronda bol už len sladkou bodkou za skvelým komorným kon
certom, lebo Wallfisch ukázal Dvorákove dielko ako ši roko rozvinutú vetu plnú najty
pickejších dvorákovských nálad, nápadov, fantazijných odbočen í a očakávaných ná
vratov. Tento koncert by som uvítala aj v repríze. 

Celkom na záver: Wall fischov i študenti na "masterclasses" mali dobrého_peda_góga. 
Pripravila MEŠKA PUSKÁSOV Á 

(preklad DOROTA ŽOLDOŠOVÁ) 

Do programu tohtoročného Kultúrneho 
leta v Brat islave prispeli (27. 7.) aj účast

níci Medzinárodných interpretačných 
kurzov v Piešťanoch. Z našich mladých 
umelcov sa pred tavi li iba speváci a inšt
rumental ista. S áriou z Hkindlovej o_pery 
Acis a Galathea vystúpila Miriam Ziar
na; jej pekný hlasový fond sa dobre po
čúva, ale neprekrýva potrebu väčš ích pó
diových skúseností, k čom u sa u rči te do
pracuje. Suverénne a sebaisto sa predsta
vila Marianna Pillárová áriou z Glinko
vej opery Ruslan a Ľudmila. Výborne 
posadený hlas, muzikalita, cit , to sú zna
ky skúsených interpretov a tie sú vlastné 
už aj študentke VŠMU. Kategóriu do
brých sólistov reprezentoval aj Štefan 
Kocán, basista príjemného tónu, ktorý 
·pieval áriu Figara z Figarovej svadby. 
Spevák je technicky i umelecky súci na 
operné jav isko, čo sa napokon od absol
venta VŠ MU aj žiada. 

Zo zahraničných interpretov sa pred
stavila ruská sopran istka Irina Gouliaevo
vá áriou Lfzy z Pikovej dámy. Krásny 
výkon, podoprený vysokou kvalitou tó
nu, jeho volumenom a veľkým rozpätím 
dynamického potenciálu vzbudzuje "po
dozrenie", že je to už dnes aktívna členka 
Veľkého divadla v Moskve, kam napo
kon aj oprávnene patrí. Klav írnu účast' 

spevákom na žiaducej úrovni zabezpeči l i 

Katarína Bachmannová a Róbert Pecha
nec. 

Inštrumentálnu časť programu dotovali 
traja účast níc i . Matej Drlička predniesol 
klarinetové Sekvencie od L. Beriu, dielo 
súčasné, na prednes ťažké, pútavé viac 
technicizmom než hudobnost'ou. Mladý 
umelec sa predstavil v naj lepšom zmysle 
slova, z predlohy vybudoval optimálny 
umelecký produkt, ktorý obecenstvo od
meni lo búrl ivým potleskom. 

Nemecký violončeli sta Wolfgang OUt
horn predniesol Bri ttenovu Suitu D dur. 
č. 2, dielo tiež náročné na prednes. Jeho 
hudobný obsah nie je veľmi príťažli vý, 

dielo si žiada koncentrované vnímanie a 
k nemu výkon sólistu naozaj vyzýval. 
Umelecky dôsledne rozvíjal každý pod
net autora a v tom spočíval aj úspech in
terpreta. 

Na záver programu vystúpi la japonská 
klaviristka Chiharu Aizawaová s Prelú
diom, chorálom a fúgou C. Francka. 
Dielo kontrastných nálad a náročné na 
manuálnu zručnosi poskytlo umelkyni 
prflcži tosť prieniku do podstaty int rovel1-
ne koncipovaného diela. Formovala ho 
pestrou škálou subtílnych i zvukovo pln
šfch polôh, dynamikou i tempom, zodpo
vedajúcimi sympatickému charakteru die
la francúzskeho tvorcu. 

MICHAL PALOVďK 



Eugen Suchoň 
(1908- 1993) 

IGOR VAJDA 

Suchoňovo dielo je v sloven kej hudbe 
predovšetkým symbolom mimoriadnej ume
leckej kvality. V jeho skladbách panuje "zá
sada dotvoriť dielo tak. aby nebolo v ňom ani 
o notu menej. ale ani o notu viac než treba ... 
Suchoň nielenže tvorí diela. ale stavia týmito 
dielami novú platformu čo do náročnosti . vý
chodisko k tradícii " (Kresánek. J.: Cím nám 
je profesor Suchoň. Slovenská hudba roč. 2-
1958, č. 9, s. 362). V porovnaní s inými tvor
cami komponoval Suchoň pomerne pomaly
hoci občas výnimky potvrdzovali toto pravi
dlo; platí to najmli o j eho najvýznamnejších 
opusovaných sk ladbách: sám opusoval iba 
2 1 ( !)diel. ale súhlasil. aby som k nim (ako 
jeho tretí / ivotopisec) pripočítal ešte tri po
sledné vličšie kompozície. o Suchoň napí
sal ll l t verejnených skladieb - a nieko!'ko 
ďalšfch ponechal natrvalo v trcwre, takže po
čet j eho ~k l adieb možno odhadnúť na asi 125. 
( ezvestná j e jeho tretia opera.) 

Suchoň bol primárne výrazový tvorca - in
~piroval sa životnými udalosiami a vyjadro
val ich svojou hudbou. Povedané opliť s 
Kresánkom: "j e typ skladateľa. ktorý hovorí 
hudbou ... Usi luje sa dv01ať ... svojho poslu
cháča. a to všestranne: umelecky. eticky. na
cionálne i sociálne". Z výrazovosti vyrastá 
prenášanie tematického materiálu z j ednej 
skladby do druhej- zjavne vo funkcii symbo
lu. akejsi hudobnej šifry výrazového zámeru. 
Túto tematickú symboliku autor vedome 
zdôntzňoval od opusu l - Sonáty pre husle a 
klavír - a/. po Tri piesne pre bas a klavír. resp. 
orchcMer: Slovenská omša a Tri modlitby 
spievané po slovensky (Otčenáš. Zdravas. 
Mária a Verím v Boha) pre Petra Mikuláša 
(pre sólový bas) tvoria zas mimoriadne kva
litný epilóg j eho tvorby. (Slovenská omša je 
jeho posledným opusovaným dielom.) 

apokon si dovolím zacitovať- do tretice
ešte j eden Krcsánkov postreh: "Zo snáh hu
dobnovychovávate ľských je motivovaná aj 
skutočnosť - stretneme .sa s ňou len u málo 
skladateľov a v takej miere azda u nikoho- že 
Suchoň píše svoje diela v orchestrálnej i kla
vírnej verzii ... Dvoma verziam i sledoval ... 
možnosť lepšieho a dôkladnejšieho obozna
movania sa s jeho dielami. V orchestrá lnom 
rúchu toti ž tieto diela počuť zriedkavejšie. 
kým v klavírnej verzi i sa možno s dielami 
oboznamovať oveľa ľahš ie a bezprostrednej 
šic." Toto Suchoi\ovo počínanie má ve!'ký 
hudobnovýchovný výwam - bol napokon pr
votriedny hudobný pedagóg. Ako napísal L. 
Burlas: "Problémy hudobnej výchovy sa mu 
stali ... cclo/ivotným údelom a kým bol za
mestnaný. nebolo to nikdy iné miesto ako 
miesto hudobno-pedagogické." 

a tomto mieste nebude od veci pripome
núť nakrátko skladateľov životopis: 

Vincourkovi: všetky tri odbory absolvoval 
roku 193 1. V rokoch 193 1- 1933 bol poslu
cháčom Majstrovskej školy pražského Kon
zervatória v kompozičnej triede Vítčzslava 

ováka - no do Prahy len dochádzal kvôli 
nedostatku finančných prostriedkov. 

Roku 1933 sa Suchoň stal profesorom teo
retických predmetov na Hudobnej a drama
tickej akadémii v Bratislave, kde bol v ro
koch 1938- 1941 aj ústavným tajomníkom. 
Roku 1941 bola škola poštátnená a premeno
vaná na Štátne konzervatórium. Suchoň na 
nej pôsobil do roku 1948. kedy bol vymeno
vaný za profesora Pedagogickej fakulty v 
Bratislave: v rokoch 1954-59 bol jej pedagó
gom a po 7lúčcní s Filozofickou fakultou Uni
verzity Komenského prešiel roku 1959 na tú
to vysokú školu. a nej pôsobil až do svojho 
odchodu do pen7ic roku 1974 - s výnimkou 
rokov 1960- 1963, kedy pre zhoršený zdra
votný stav nevyučoval. Roku 1940 sa oženil 
s klaviristkou !lenou Schischitzovou. Mali 
dve deti - ~yna Mariána. elektrotechnického 
in/inicra (nar. 1946), dnes podnikateľa . a dcé
ru Danicu, vydatú Štilichovú (nar. 1949), hu
dobnú teoretičku, pracovnfčku lludobného od-

V ýstiinú charakteristiku Suchoňovej tvor
by - L.vlášť jeho koreňov - podal už pred štyr
mi desaťročiami prof. PhDr. Ladislav Burlas 
- preto si z nej dovoľujem zacitovať: 

" PolariL.mus, ktorého jednu stránku tvorí 
vzrušené a baladické viden ie skutočnosti . 

druhú stránku životný pcrspcktivizmus a vie
ra v človeka a život. je charakterist ický pre 
Suchoňova dielo. Korení on hlboko v sloven
skej kultúre - č i už spomenieme dielo štúrov
cov, poétiu Kraskovu. Hviezdos lavovu. maľ
by Manina Benku a iných. Suchoňova kultú
ra reči je náročná ako poézia Hviezdosla
vova. skutočnosť vidí v symbolických meta
forách a v tvrdosti obra7ov ako Ivan Krasko. 
sila a mohutnosť j eho výrazu je tak dramatic
ky pochopená ako krajiny a postavy Benko
ve. Videnie biedy a hrôzy také otvorené ako 
Urbanova pró.w v poprcvratových rokoch. 
utrpenie také silné ako v grafike jeho súčas
níka Kolomana Sokola. viera v spravodlivosť 
a lepšiu budúcnosť blfzka revolucionárom a 
národným buditeľom v dobe národnej a so
ciálnej neslobody. Pcrspckti vizmus Suchoňov
ho umenia - v ktorom dramatický baladizmus 
je spojený s hlbokou katarziou. sporivým. ale 
tým účinncjšfm vyjadrením - to je kontrast
nosť jeho reči, clair-obscur jeho umeleckej 
techniky. 

Väzba Suchoňovej hudby k slovenskej hu
dobnej tradícii je tiež v jeho vzťahu k ľudovej 
hudbe. V jeho dielach nejde o napodobňova
nie ľudovej hudby. Ide o niečo ďaleko väčšie : 

najtákladncjšic a najpríznačncjš ie prvky ľudo
vého hudobného myslenia sú tu prcsublimo
vané a znova vykryštalizované v ich novej. 
predtým len tametcj kráse a pôsobivosti ... " 

Eugen Suchoň sa narodil 25. septembra 
1908 v Pezinku ako druhorodený syn Ladis
lava Suchoňa. organistu rímskokatolíckeho 
chrámu sv. Salvátora (Najsvätejšieho Spasi
teľa) a klaviristky Scrafíny. rodenej Balgho
vcj ; j eho starší brat Imrich, úradník, hral dob
rc na violončele, a mladší, predčasne zomrelý 
brat A nton, študoval hru na husliach na brati
slavskom Konzervatóriu. Prvé hudobné skú
senosti a vedomosti získal Suchoň v domá
com prostredí - u/. v detstve sa u neho preja
vi l absolútny sluch a záľuba v klavírnych im
provizáciách. auč il sa hrať na klavíri . na 
husliach i na organe. Jeho ďalším uč iteľom 
bol Eduard Wendelfn, evanjelický organista 
v Pezinku. Po dokončen í štvrtého ročníka zá
kladnej školy (tzv. ľudovej) ho ako deväťroč
ného (lebo do školy šiel už ako päťročný) ro
dičia 1apísali do piaristického gymnázia vo 
Svätom Jure - tam vyštudoval dva ročníky: 
ďalš ie štyri gymnaziálne ročníky absolvoval 
v Bratislave. Od roku 1920 začal paralelne s 
gymnáziom navštevovať i Hudobnú školu pre 
Slovensko v Bratislave, založenú roku 19 19, 
j ej klavírny odbor - najprv u Frica Kafendu, 
neskôr u Ernesta Križana a Libuši Adamco
vcj-Svobodovcj. Od svojho pätnásteho roku 
( 1923) zanechal gymnaziálne štúdium a ve
noval sa výlučne hudbe. a jeseň roku 1927, 
keď lludobnú školu pre Slovensko povýšili 
na úroveň konzervatória s názvom Hudobná 
a dramatická akadémia pre Slovensko. pri
hlásil sa i na štúdium kompozície - k prof. 
Kafcndovi - a dirigovania - k prof. Josefovi 

Margita Cesányiová a František Zvarík v premiére opery Krótňava vr. 1949. 

delenia Slovenského národného múzea (PhDr.). 
Zomrel v Bratislave 5. augusta 1993- 7 týžd
ňov a dva dni pred svojimi nedožitým i 85-mi 
rokmi : pochovaný je v Pezinku (tam pocho
vali aj jeho manželku, ktorá zomrela 8. de
cembra 1995). "Popri skl adateľskej, teoretic
kej a pedagogickej činnosti sa Suchoň zaslú
žÚ o rozvoj slovenského hudobného života aj 
ako verejný činiteľ a organizátor" (Hatrík , J.: 
op. cit., s. 3). 

Eugen Suchoň bol verným dieťaťom svoj ej 
doby - 20. storoč i a, ktorého evolúcia predč i la 

všetky predchádzajúce: ustavične sa vyvíjal a 
neraz pracoval na viacerých skladbách naraz. 
Napriek ncpopicratcľnému progresu sa j eho 
sloh vyznačuje spoločnými , konštantnými 
znakmi. Tvoria - povedané matematickým 
termfnom - spol očného menovateľa jeho tvo
rivého snaženia. Dovoľujú identifikovať j eho 
autorstvo spravidla už po nicko!'kých taktoch 
- napriek odlišnostiam j edného diela od dru
hého. A toto j e v našom s toročí možné len u 
pomerne ncve!'kého počtu skladateľov. 

(Bu rias. L.: Eugen Suchoň jubilujúci. s. 660). 
V Suchoňovej opusovancj tvorbe vidno dva 

vývojové oblúky: prechod od neskororoman
tickej chromatiky k svojskej modalite (ovplyv
nenej charakteristickými znakmi starších slo
ven~kých ľudových piesní) - a neskôr opäť 
príklon k chromatike, ale so zužitkovaním 
dodekafonických postupov. ich akordických 
štruktúr v spojení s archaickými pratvarmi 
slovenskej (miestami i staroslovanskej) ľudo

vej tvorivosti (opUľ na modálnom láklade). 
Konkrétne: prvé dva opusy- Sonáta pre husle 
a klavír As dur a S l áčikové kvarteto v oboch 
redakciách - sú urč itým odrazom európskeho 
hudobného fin de sicclc svojou rozbujnclou 
chromatikou na základe harmonického funkč

ného systému. Od opusu 3 - Malej suity s 
passacagliou - nastupuje využitie tzv. diato
nického totálu (v L.ákladncj horizontálnej po
dobe c-d-e-fis-g-a-b, z vcnikálncho hľadiska 
je to akord c-c-g-b-d-fis-a): trvá až po Meta
morfózy. Počnúc operou Svätopluk sa u Su
choňa tačína opätovný prík lon k zužitkova-

ni u všetkých dvanástich poltónov tempcro1a· 
ného tonálncho systému: po pár dielach janu· 
sovskcj tváre - stoja na prelome. resp. rotl· 

hraní dvoch tvori vých etáp. predstavujú Clo
lučný most medzi nimi -, tvoril sklad:ucr (1 
opusovaných dielach) výl učne na báte nOICJ 

modali~. ktorá využíva všetky tóny v oktá· 
ve. (V S icst ich skladbách pre s láčiky sa pou· 
žíva aj technika klasickej dodckafónie.) Z 
hľadiska venikálncho usporiadania ide o \Ú· 

7vuk c-e-g-b-d-fis-a-c is-e is-g is-h-dis. jeho 
redukcie a fil iác ie. 

Z výtvarnej tvorby majstra Suchoňa - Poruá 
Richarda Wagnera. 

Spoločným znakom oboch tvorivých ob
dobí je využfvanie charakteristického inter· 
va lu staršieho slovenského hudobného foll· 
lóru: tritonu (zväč~encj kvarty. resp. 7men\e· 
nej kvinty). Lež ich nadložcnic. superpono
vanic je rotdiclnc: v dia tonickom štádiu tlo
ria zvukový ideál dva tritony vo vzdialcno\U 
ve !'kej sekundy, v chromatickej fáze dva tn· 
tony vo vzdialenosti malej sekundy. Ďal~ou 
spoločnou čnou oboch skladateľových tvon· 
vých f:ít je prechod od lineárneho myslenia l 
veniká lncmu: vývoj Suchoňovho lohu do
spel dvakrát k prevažne homofónnemu tral.· 
tovaniu hudobm!ho procesu. Dvakrát sa tiel 
u Suchoňa zopakoval proces analogick) do 
počtu diel : po určitej kodifikácii výra1o1)dt 
prostriedkov vytryskol - v j eho relácikh · 
pomerne vcll.ý rad skladieb; to boli tie l)· 
nimky potvrdtujúcc pravidlo pomerne poma· 
lého tvorivého skladatcľovho procesu. 111 

ktoré som nará/al u/ v úvode tohto zamysle· 
nia. Prvýkrát sa tak stalo začiatkom trid1ia· 
tych. druhýkrát t.ačiatkom šesťdesiatych 11} 

kov. Prvýkrát v pom<:rnc krátkom časovom 
intervale v1nikli Malá suita s passacagliou. 

ox ct solitudo, Serenáda pre dychové kvin· 
telo. resp. s láčikový orchester. Kla1írne 
kvaneto. Burleska pre hu~ lc a klavír. resp. or· 
chcstcr. Baladická suita pre klavír i orchester. 
ouvenúra-symfonická báseň Kráľ Sviitoplul 
a Sonatína pre hu~le a klavír. ako aj Žalm Zť· 
mc podkarpatskej. Druhýkrát skompono1al 
Suchoň pomeme rýchlo La sebou tieto diela· 
O človeku. Ad astra. P&mc macabre. Koo· 
templác ic. Rapsodická suita. 

V Lájomné porovnanie dvoch radov Suclk~ 
ňovcj tvorby dokatuje. že skladateľ budo1al 
vedome mnohotvárny a predsa j cdnoliat) it· 
votný cyklus - niečo na spôsob BaltacolťJ 
Ľudskej komédie alebo tctralógie najväč\kh 
hudobných monumentov Josefa Suka: A1roel. 
Pohádka léta, Z ránf. Epi log-Žd\ lásky. lnipi· 
rov an ý románovým cyklom Émila Zolu Rou· 
gon Macquart a triptychom románov Mtll 
Urbana Ž ivý bič. Hmly na úsvite. V osídlach 
vytvori l cc lo/.ivotné dielo. v ktorého dvoch 
vývojových fátach stoja proti sebe \klad~ 
obsadením - a ncra7 aj časovým trvaním. ba 
niekedy i nátvom podobné: 
Sl áčikové kvancto -Šesť skladieb pre sláčil! 
Serenáda pre sláčikový orchester 

ox ct solitudo - Ad astra (piesne) 
(piesne) 
O horách 
(zborový cyklus) 
Sonatína pre 
husle a klavír 
Baladická suita 
(klavír. orchester) 

Malá suita 
s passacagl i ou 
(k lavír. orchester) 
Obrálky zo 
Slovenska 
(inštruktívny 
cyklus) 
Metamorfóty 
(klavír. orchester) 

- O č loveku (zboro1) 
cyklus) 

- Preme macabre pre 
husle a k lavír 

- Rapsodická suita (2 kla· 
v fry. klavír s orche\t· 
rom) 

- Elégia a toccata (klavir. 
klavfr s orchestrom) 

- Kaleidoskop (inštruklll· 
ny cyklus) 

- Symfonická suita na 
B A C ll (organ a kla111 
organ a orchester) 



Suchoň bol sk ladateľom poloruhodnej, ne
raz obdivuhodnej invencie - ale ešte viac ce
lostnej koncepcie. "Suchoňova hudba, 10 sú v 
prvom rade dynamickč oblúky gradácií, vy
vrcholení, ale aj veľmi dômyselne budova
ných miest uspokojenia nových síl . V tomto 
je sugest ívnosť Suchoňovcj hudby najsi lnej
šia" (Kresánek, J.: op. cil., s. 366). Pre celé 
Suchoňova dielo je prfznačná kombinácia 
mimohudobných inšpiračných zdrojov s prin
cípmi absolútnej hudby. Z boja týchlo dvoch 
protikladov vyrastá živý skladobný organiz
mus, plný napätia- striedajú sa v ňom miesta 
vzruchu s fázami oddychu. Suchoňovc sklad
by- i tzv. absolútne, 1. j . bez textu. resp. bez 
mimohudobného programu - majú lVäčša pô
dorys hudobných drám: mo.lno v nich vysto
povať úseky zaul lcní. kolí1ií, gradácií. vyvr
cholenf, peri pet i f a row, lení. Pritom jeho hu
dobná riava sa podobá žeravej láve v žulo
vom rieč išti - 1010 prirovnanie Romaina 
Rollanda, napísané o Bccthovcnov i. je aj pre 
Suchoňa vari najvýsližnejšic. 

Celková faktúra Suchoňových diel je veľmi 
prehľadná. Prch ľadnosť však neznamená nás i l
né zjednodušenie, ani primitívnu j ednodu-

kombinácií. Dokálal vyswvať ve ľkolepú ka
tedrálu vokálneho i dramatického opusu pri
máme z jedného nápadu (žalm leme podkar
patskej , Krútňava) a v komornej miniatúre 
uv iť ky ticu rolmanitého ma1eriálu (Sonatfna 
pre husle a klavír) - ale bol schopný urobiť 10 
aj naopak (Svätopluk, Klavírne kvanelo). 

Z dvojpólovosti Suehoňovcj osobnosti pra
menilo ustavičnč vrenie a baladickosť j eho 
skladieb i lalcntný i vonkajškový dramatiz
mus, vykompen1.0vaný vrúcnym lyrizmom: 
pritom j e 10 lyrilmus nielen idylický a erot ic
ký. ale aj rencx ívny a meditatívny. Suchoňov 
zmysel pre humor. žan a vtip sa prejavuje v 
grotesknom lafarbení niektorých častí jeho 
skladieb ako protildad 1väčša melancholic
kej. neral a.l tragickcj atmosféry. Suchoň bol 
vôbec osobnosťou temer až shakcspearovskej 
komplikovanosti a zároveň monolitnosti v 
1om zmysle, že všetky protiklady sa u neho 
pretavovali do vyhraneného slohu. V tomto 
"complcxio opposiiOrum" (súhrne protik la
dov) je základ symctickosti jeho sk ladateľ

skej osobnosti - symčzy ncstatickcj , dyna
mickej , ustavične sa obohacujúccj o nové 
prvky a predsa ostávajúcej samou sebou. 

Scénický návrh k inscenácii opery Svätopluk v SND v Bratislave vr. 1970. Au10r: Ladislav Vychodil 

chosť. Sk ladateľ používal širokú paletu výra
zových prostriedkov - ale wk, .lc ich usporia
danie vytvára štruktúru klasickej dokonalosti. 
l keď každý jeho tón, k10rý lalnarnenal na no
tový papier. bol napísaný doslova krvou jeho 
srdca, konečný tvar ~vojich diel podroboval 
pr! nej racionálnej komrole. Suchoň sa ne
u pokojoval s prvotným nápadom, ale ho do
tváral a domýšľal - bol mysl itcľským skladateľ

kým typom. hoci jeho tvorivý proces bol 
hnaný mocnou tvorivou vášňou. U neho badať 
obdivuhodnú rovnováhu medli bezprostred
nou inšpiráciou a jej racionálnym dotvára.n.!m, 
príznačnú čnu najväčších umeleckých géniov. 

Zák ladným lnakom Suchoňovho tvorivé
ho myslenia bola osci lácia medzi krajnými 
polohami rôznych parametrov, ustavičnč na
pätie medzi nimi . Stále sa usiloval obozna
movať sa so súčasným svetovým hudobným 
dianím, aby mohol využiť jeho podnety, ale 
zároveň sa snažil zachovať si svoj skú, indivi
duálnu národnú tvár. Ďalej sa 1en1o jeho cha
rakteristický znak prejavoval protikladom 
klasicky dokonalčho formovčho základu a 
rapsodickosťou v jeho rámci - čiže večným 
zápasom princípov "apolónskeho" a "dioný
zovského" umenia, ako aj striedaním ab. olút
nych a programových .lánrov (i keď vždy ide 
o hudbu silne výra1.0vú). V operách sa táto 
protik ladnosť prejavuje anlinómiou deja a j e
ho zomknutia na absolútne hudobnoarchitek
lonickom pôdoryse: Krútňava má pôdorys 
sonáty, Svätopluk dvojitej fúgy. Skladby bez 
textu nepochybne čerpajú z mimohudobných 
i nšpiračných zdrojov. Suchoň využíval boha
lÚ paletu prostriedkov - od zložitej poly fonic
kej práce až po relatívne j ednoduchú, ale fa
rebne znej úcu sónickú homofóniu. Mal rád 
rozľahlé fresky i clrobnč miniatúry , dokázal 
maľovať širokým štetcom i ryť l latnfckym 
dlátkom. Budoval podľa potreby a zámeru z 
neperiodických, širokodychých lčm - i z krát
kych. rytmicky pregnantných mol ívkov, ba aj 
zo samostatných akordických komplexov a 

Suchoň vytvoril jedinečnú syntčzu romamic
kej inšpiratívnosli s klasickou stavebnosťou , 
zahfňajúc v 10 aj prúdy poromantickč, ako aj 
barokové princfpy a nezabúdajúc na charak
teri stické čny slovenského folklóru, najmU 
staršieho. Suchoň bol jedným z dovŕšiteľov 

niekoľkostoročnčho vývoj a európskej hudby 
a možno zároveň aj priekopníkom budúceho 
hudobného smerovania práve pre zreteľnú -
pritom však majstrovskú - relatívnu jednodu
chosť svojej hudobnej reči . Dejiny hudby to
tiž dokumemujú. že po vyvrcholení kompli
kovanosti faktúry dochádla zákonite k jej 
zj ednodušeniu; zdá sa, že hudba j e dnes asi v 
takej prelomovej fáze. Suchoňovo postavenie 
v j ej kontexte sa podobá zástoju Claudia 
Monteverdiho, ktorý na prelome renesancie a 
baroka zohral úlohu mostu medzi týmito epo
chami. Ako trefne napísal L. Burlas: "Je 10 
sklada1eľ, ktorý sa stal kl as ikom a je súčasne 
priekopníkom a budovateľom novej sloven
skej kultúry. Z ktorčhokoľvek aspektu naze
ráme na jeho dielo, javí sa nám ako veľký 
človek a ve ľký umelec." 
Spoločným základom. ktorý do "unitas 

multiplex" (mnohonásobnej j ednoty) l jedno
cuje Suchoňovo dielo, je jeho viera v Boha i 
v človeka. v .livotný klad. vo víťazstvo prav
dy, spravodlivosti , lásky a pokoja - v 1om sa 
prejavuje i hfbka jeho kresťanskčho v ierovy
znania. Preto i napriek baladickčmu charak
teru viičšiny jeho skladieb vywievajú j eho 
kompozície zmierlivo. ba neraz priamo hym
nicky oslavne. Táto črt a ho spája s veľkými 
majstrami klasicizmu a j e svedectvom klasic
kej štruktúry jeho osobnosti. 
Suchoňovo dielo j e monumentálnym epo

som o živote s lovenskčho 1\.tdu, vyj adrením 
zážitkov, citov. myš lienok a túžob s lovenskč
ho národa - kolektívu i j ednotlivca. Je hlboko 
národné a všel\.tdské zároveň - preto má taký 
vrelý ohlas doma i vo svete. 

P. IGOR V AIDA SI 

Jozef Kre ánek 

v 

Cím niÍm je profesor Suchoň 
Bez Eugena Suchoi1u by sme si dnešný 

stav slovenského hudobno-umeleckého 
ži vota už ani predstaviť nevedeli. Tento 
aforistický výrok vraví veľa. m1jmä keď si 
uvedomíme jeho plný dosah, že v i'íom 
nejde len o tvorbu. ale o celý hudobno
umelecký ži vot. Suchoií nielenže tvorf 
diela. ale stavia týmito dic/;mú i novú 
platformu čo do náročnosti. východisko k 
tradícii. Suchoň už svojím dielom pre
svedčil nielen z.1 vätcncov, ale celú našu 
kultúrnu verejnosť. ic je teda v iíom už 
len vzťah tvorcu k spoločnosti, ale aj po
lačnosti k tvorcovi, obapolný vzťah k ce
lej dialektickej bohwosti slovcn kého hu
dobno-umeleckého života. 

... S ot vorenými očami sa snaží vidieť 
pred sebou poslucháča, na ktorého sa ob
racia él pre ktorého pí.5c. Usiluje sa dvíhať 
tohto svojho poslucháča, a to všcstmnne: 
umelecky, eticky . nacionálne i sociálne. 
Tento fakt si musíme uvedomiť. lebo je 
jedným z d61ežitých kľúčov pre poznanie 
jeho osobnosti <l diela. V tomto zmysle 
nie sú podružné také práce, ktoré Sucho1i 
venoval organizácii hudobného školst va 
(dlhé roky bol rajomníkom Hudobnej a 
dramatickej akadémie). ktoré venoval pri 
zakladaní Slovenskej filharmónie a pod. 
Ba i skutočnosť, že prevzal kľúčové hu
dobno-výchovné postavenie m1 Vysokej 
škole pedagogickej dokazuje, že ncpod
celwje vyučovať až elementárne poznat
ky o hudbe, ale vychováva tých, ktorf 
ako pedagógovia majtí dvflwť ku/ttímu 
úrovc1i ľudu. Toto v.5ctko stí viac-menej 
vonkajšie prejavy jeho lwdobno-vyclw 
vávateľskcj horlivosti. spojené napokon 
aj s určitou črtou profesie. No u Such01ia, 
ako sme naznačili. nebola to nikdy len 
profesia. ale li vot né krédo. 

... Zo snáh hudobno-vychovávateľských 
ply nie aj skutočnos{ - stretneme sa s ňou 
len u mála skladateľov - že Sucho1i pf:"e 
svoje diela v orchestrálnej i klavírnej ver
zii. Takto vo dvoch verzi<íc/1 je Baladická 
suita, M ewmorl'óq a klavírny Svadobný 
tanec z opery Krútň<IVél <l dielo s vyložene 
inštruktívnym ~umemním Obrázky zo 
Slovenska - jej posledné stupne 1-/ora/ská 
suita a Somíw (symfonictw) rustica - keď 

už ani nespomíname obvyklcj.5ic klavíme 
úpravy (výf<lhy) v picsiíuch a iných in.5t
rumentálnych dielach. v picsiíach Nox ct 
solitudo a v huslcJVej Fantázii. Dvoma 
verziami sledoval Suchoň možnosť lep
šieho él d6kladncjšicho oboznamovania 
sa s jeho dielami. V orchestrálnom rúchu 
totiž tieto diela počuť zriedkavejšie, kým 
v k/avímej verzii sa možno s dielami 
oboznamovlll' o velil li1hšic a bezprostred
nejšie. Z k/avímcj veuie sa ľahšie študu
j e skladobná podstata týchto diel a d6ver
nej.5ie su m6žeme zo~námif so Suchoňo
vým štý lom. Toto počínunie možno Su
choiíovi závidiet: lebo blahodáme účinky 
toho sa už uk;ízuli, no nemožno to tiež 
ncvyzdvihnúť ako velké plus v zmysle 
hudobno výchovnom. Nestačí byť len skla
dateľom u najmii neswčilo ním byť v ča
soch. keď Suchoií začfnul . 

... Suchoií ako umelec nadviazal, po
dobne ako vo Francúzsku Claude De
bussy, viac na domáce umelecké .maže
nie v literatúre a výtvamom umcnľnež na 
hudobné prúdy cudzie. Už bofa vyslove
ná pam/ela Suchoňa s Benkom, mohla by 
a kúmať i paralelu s Bazovský m a s 

Fullom. Podstata týchto súvislostí tkvie v 
spoločnej snahe nájs{ osobité formy , čím 
dýcha kopcovitá lovcnská zem él rázovi 
tý človek 1wšich h6r a dolfn. Určitá me
laneho/ia, tiahnúca Sél v literatúre ešte z 
rokov predprevratových, visela stále vo 
vzduchu. V literatúre jedinečne vyslove
ná vo veršoch Kmskových, Jwšla si hu
dobné rúcho v SuchOJiovom zhudobnení 
piesní Nox ct solitudo. Stále ešte tvrdo 
doliehajúca sociálna bieda, vyslovená vo 
ver§och Jaroslava Zéltloukala, JWŠia hym
nické zhudobnenic v Žalme zeme pod
karpatskej. Kmskovc básne, plné melan
chólie. sú už oviélle duchom vanúcim 
Európou, a nie iba romantický mi ponáš
kami na ľudový tón. hoci aj prikrášlcný. 
Kraskove Msne sú i proti hviczdoslavov-

skej poézii udckvátncj!Um prejavom člo
veka dvadsiutcho storočia. Zat/ouka/ov;J 
báseií bol<~ ve/kou obžalobou súčusného 
slovenského života. JW ktoní Suchoň 
nadviazal. A nic inak je to aj s realistic
ký m námetom Mila Urbana v novele Za 
vyšným mly nom. l to je námet nového 
človeka. predswvovaný bez romantic
kých príkms- naša tvrdá skutočnost: 

... To. že Suchoň umelecky nadvhual 
na domáce prúdy, mohlo mélt' prfčinu <U v 
tom, že v tridsiatych rokoch bol oveľa 
väčší konwkt mec/ú slovenskými umci
Célmi r6znych odborov, než je tomu dnes. 
Stačí si v tomto ~mysle spomenúť m1 vý
znammí činnosť Umeleckej besedy slo
venskej a aj umeleckých odborov Matice 
slovenskej. No i keď umelecky nudviazéll 
na domácu základňu, po stránke hudob
ného myslenia niečo podobného už nebo
lo mysliteľné. Slovenská hudb;1 v 19. sto
ročí a vlastne až do nástupu ml udej gene
rácie zoswla v hudobnom myslení oproti 
svetovému ďaleko poLadu a tu bolo po
trebné doháňa{ čo ;lj skokmi. Hudobné 
my /enie nie j e však oddeliteľné od ume
leckých a tý m všetkým zviazaných vý ra
zových tendencií a tu Sél nu to/ili pre 
Suchoiíél svojské "vyrovnávania sa" s 
tý m, čo sa dialo vo svete. Bolo potrebné 
zorientovať !W vo víre mljro.tmanitejších, 
ba až protikladných koncepci { harmonic
kých, tonálnych u formových. Nic v.5ct
ko, čo sa vo svete zrodilo v hudobnom 
myslení, zdnlo sa zclmvé a prijwcľné. 
Mnoho sa zrodilo z tendenci í protircalis
tických, zo sarka~mu. z irónie " bczmí
dejného pesimizmu a JWjmii zo .5pekulá
cií odtrhnutých od akýchkoľvek snáh 
umeleckého zobmzcnia. Prvým filtrom 
bola nespome Suchoňovn velká muák;J
Iita, ktorá sa nevedela vyrovnať s výstrel 
kami opúšťajúcimi p6du hudby. Druhý 
mome111 sa ncukéuoval ul iba :1ko výbe
rový filter. ale ako l riedlo z vlastnej t vo
rivosti - tu ide o vytvorenie takého hu
dobného myslenia, ktoré LOdpovic jeho a 
národným potrebám. A le tu sme už JW 
p6de Suchoňovho osobitého .5tý lu. 
(Krátené. Slovenská hudba, 1958, str. 362-368) 

Skúmajúc Suchoiíovo hľadnnic novej 
hudobnej reči, navodzuje sa nám obraz 
pripomínajúci francúzskych cncyklope
distov z obdobia klasicizmu: Diderota. 
Rousscaua. ako aj ich súčasníka a protiv
níka Rameaua. Suchoií 11:1 nich v žiad
nom prípade ncnadviaz;JI priw110 a spoji
tosť je tu vpravde daná len duchom klasi 
cizujúcim. Franctí/ski cncyklopedisti vc
hememne zavrhovnli preumelkov:mosť 

melodiky opery serie u hlásali prirodze
nosť j ednak v zmysle 1wpodobcnia reči, 

dokonalosti dek/;Jmácic, j ednak smero
vania až k ľudovosti. Primknutic s;1 k reči 

a dokonalé prevedenie rečovej intomície 
do intonácie melodickej prd lo, ako vieme, 
aj ďalej do deklamačného .5tý lu Mogučej 
kučky (M ocnej hŕstky) a Musorgského 
predovšetkým cez litcnímy :1 vôbec ume
lecký realizmus tiež k Janáčkovi. Všade, 
kde Sucho1i pracoval s textom. rd pckto
val predovšetký m najmenšie záchvevy 
intonácie celých logicky ucelených vý
povedí a až po néljmenšic ~:fchvcvy idúce 
cez slová už ku sh1bikám. PokiéJľ u neho 
nájdeme mclizmu, wk len v duchu takto 
umocnených .táchvevov. nikdy nic mc
lizmu v duchu samoúčelnej koloratúry. v 
duchu akoby arióza opery serie. Doko
nale deklamačný princíp sa u neho preja
vil najmä v operách, kde s:1 nevyhnutne 
predpokladá v súvislosti s prejavom na 
javisku, hoci picscií ako wká môže si žia
dať viac spievanie. 11 nic sprftomncnic s 
akciou spojeného transformovnnia reči. 

V pies1iach Ad ustra, ktoré by mohli mať 

pro tý meditatívny ch:m1ktcr bez viičších 
vzruchov, cítiť u Sucho1~a operného skla
dateľa so široko rozmachnutý m gestom. 
Podobne v melodike zborov O človeku. 

Výiiato.k. Slovenská hudba 1968, č. 7. 



Sedem večerov - od 27. júna do 3. 
júla plynulo v príznačne) letnej po
hode. v dôverne známej nemenne) 
atmosfére hostilo umelcov, pre kto
lých bratislavské gitarové pódium 
evokuje rešpekt, znamená autoritu, 
v neposlednom rade žičlivo sýtilo 
mnohojnyčné publikum, ktoré v 
úctyhodnom počte zapfi'ía priesto1y 
v Klariskách. 

Costas Cotsiolis, ako ho charakte
ristiky deklarujú , j e "v súčasnosti 
gréckou hv iezdou k lasickej gitary". 
Ako mnohí (ak aj nie všetci) j eho 
nástroj oví kolegov ia, venuje sa pe
dagogickým, koncertným a nahrá
vacím praktikám. V Bratislave uvie
dol program s výlučnou orientáciou 
na skladby súčasníkov. Takáto vol'
ba, ktorá čoraz naliehavejšie pren iká 
do repertoáru gitaristov, sa mi vidí 
priliehavej šia, ak nie optimálna. A u
tentické kompozíc ie totiž nie sú li
mitované a determinované transkripč
nými modifikáciami, ktoré nie vždy 
poslúžia kvalite výs ledného tvaru. K 
tvorbe Leo Brouwera sa v priebehu 
svojej prezentácie ob rát i l Cotsiol is 
až trikrát. V j eho nanajvýš nástrojo
vo zasvätených skladbách - s nepo
pi erateľnou invenciou i logikou -
mohol, popri Epitafom svojho kraja
na M ik isa Theodorak isa azda naj z
datnejš ie a najvieryhodnej šie for
mulovať svoju umeleckú identifiká
c iu. Váhať o technických alebo pro
fesionálnych parametroch každého 
z umelcov účinkujúci ch na festivale 
by bolo nemiestne. Na pozadí per
manentného vysokého štandardu sa 
stri edajú interpretačné typy líšiace 
sa v prístupoch, dešifrácie autor
ských poetík, v súhrne "prídavných" 
interpretačných elementov, v dávke 
temperamentu ... C. Cotsiolisa som 
pochopila v j eho korektných pohľa

doch, viac introvertných úvahách 
formujúcich sk ladby s dôslednou 
úvahou, miestami azda až rezervo
vane. Ukážkovú gradáciu programu 
reprezentovalo sedem beatlesovských 
piesní v úprave pre gitaru a s l áčiko

vé kvarteto, o ktoré sa pri činil L. 
Brouwer . Skladby klasikov beatu 
pôsobia na interpretov (nech už sú 
akejkol'vek rodovej konfesie) neo
byčajne stimulujúco. Sedem kúskov 
znelo v pôvabných dialógoch, sú
hlasných unisonach a komentároch 
sól ist u i s chuťou muzicírujúceho 
Trávníčkovho kvarteta nanaj výš pôso
bivo a tonizujúco. 

Publikum s nadšením vítalo uru
guaj ského gitaristu, pôsobiaceho v 
Kanade, Alvara Pierriho. Tento ume
lec toti ž už v minulosti (na 22. roč

níku) nadchol bratis lavčanov. Opro
ti ohlasovanému programu, konšte
lác iu skladieb pozmenil a v časti 
koncertu sa predstav il spol očne s ra
kúskou klaviristkou Elfriede Lang 
(M . Castelnuovo T edesco: Fantazia, 
op. 15 a L. Brouwer: Tres Danzas 
concertantes). Ak sa v sólových sklad
bách Pierri oddával priam hedonis
tickým muzikantsko-tvorivým ho
dom, v duu, napriek tomu, že pôso
bil v dominujúcej pozíci i, dokázal 
ukážkovo svoju kreativitu "skomor
niť" a zosú lad iť ju s príkladne znejú
c im klavírom. Táto nástrojová kom
binácia (napriek tomu, že v rámci 
festiva lu zaznela opakovane) nie j e 
príliš frekventovaná. O to viac pote
šilo, že obaj a umelc i dokázali s ab-

K letu patrí gitara 
Ak sa v súvislosti s našimi hudobnými festivalmi hovori o tra

dfcii, na jednom z prvých miest - absolútne zaslúžene - treba 
spomenú{ Gitarový festival Johanna Kaspara Mertza. Tento 
úvod azda. vyznieva ako refrén, ktorý sprevádza a rámcuje bra
tislavský gitarový sviatok. Nazdávam sa však, že opakovane 
zd6razňova{ jeho organizačné, umelecké či dramaturgické kla
dy v6bec nie je konštatovanfm nadbytočným, ba - falošná 
skromnos{ by vyznela nepresvedčivo. Za 23 rokov festival vy
rástol do krásy. Zaujal významnú pozíciu na zozname podujatí 
tohto typu v medzinárodných súvislostiach. Konštantným a 
spolahlivým garantom festivalu za roky jeho existencie je Jozef 
Zsapka, zásluhou ktorého (so solídnym pričinenfm agentúry In
terartist) niekdajšie neokázalé Dni gitarovej hudby nadobudli 
kontúry vyprotilovaného oficiálneho festivalu s účas{ou ume
leckých profesionálnych autorft tohto nástroja. A ešte sa žiada. 
spomenú{ jeden sympatický moment- meno J. K. Mertza, ktoré 
dekoruje už niekolko ročníkov titul podujatia. Dnes takmer za
budnutý umelec pred sto rokmi svetu pripomfnal prostrednfc
tvom gitarového interpretačného majstrovstva svoju rodnú 
Bratislavu... a toto zdanlivo nenápadné gesto a myšlienka 
vzkriesi{ jeho pamiatku rozhodne prispelo k tomu, že si dnes 
musfme uvedomil, že gitara ako koncertný nástroj nie je ''mód
nym výmyslom" posledných desafročí a nadviazanie na onú 
tradfciu má v našich zemepisných šfrkach svoj zmysel a opod
statnenie. 

solútnou empatiou a vzájomným 
porozumením presvedčiť o apart
nom zvukovom súznení, ale aj o 
mnohých pôsobivých epizódach, 
ktoré skladby servírujú . V sólovej 
časti Pierri obháji l každý superlatív , 
ktorý jeho umenie sprevádza. Okrem 
muzikantských kva lít j e obdarený 
osobnostným šarmom a schopnosťou 
spontánne nadv iazať okamžitý kon
takt s publikom, ktoré o to viac otvo
rene a vnímavo prijíma j eho brisknú, 
espritom a muzikantskou iskrou po
svätenú interpretáciu (A. Barios, F. 
Moreno T orroba a J. Hétu). 

Sympatickou črtou festivalu (aj 
keď nie oj edinelou svojho druhu) j e 
v priereze dramaturgie poskytnutie 
priestoru g itarovej mladi. T entokrát 
ju reprezentoval bratisl avčan Martin 
Kraj čo. 

Je žiakom Jozefa Zsapku, čo je či 

tateľné v jeho interpretáci i hneď v 
prvom pláne: Krajčova hra j e dis
c iplinovaná, presná, dôsledná, reš
pektujúca osobitosti každej skladby. 
Vzhľadom na svoj vek ( 1977) bol 
spoč i atku mierne "spútaný" úzkost
l ivým pocitom zodpovednosti , no 
od j ednej skladby k druhej, a ďal šej 
(A. Piazzola, A. B . Mangoré, C. 
Domeniconi) sa postupne rozohrie
val a rozohráva l až k uvoľnenému , 

autochtónnemu výkonu v skladbách 
J. Turinu , M . Tesara a R. Dyensa. 

Festival uzavrelo vystúpenie ja
ponského umelca Tadashi Sasakiho. 
N ie sme zvyknutí g itaru ako nástroj 
s hispanskou príchuťou vnímať cez 
prizmu ázij ského cítenia. Snažila 
som sa tento, azda apriorný postoj 
odpudiť, no pri vnímaní Sasak iho 
hry sa mi vždy naliehavo prihlaso
va(: jeho spôsob interpretácie, ako
by postavený mimo času a priestoru, 
reflektoval odlesk orientálnej filo
zofie, ktorá j e pre našinca žried lom 
ťažko spoznateľnej a ťažko opísate
ľnej zóny. Sasakiho gitara znie tro
chu inak. S prímesou zv láštnych 
muzikantských ingred iencií, ktoré 
j eho interpretácii dodávajú nádych 
krehkosti, farebnej delikátnosti . Sa
saki hrá presne, s l'ahkosťou buduje 
frázy, témy, pointuje skladby (F. 
Sor : Fantázia, N . D'Angelo: Due 
Canzoni Lidie, M . M . Ponce: Sona
tina M eridional, A. Lauro: Benátska 

suita, E. Krieger: Rimata). Zv lášť 

oživujúco zapôsobili Sa akiho vkla
dy ako au tora. Kompozi čne sa pre
zentoval v dvoch skladbách ako 

Costas Cotsiolis 

zdatný, erudovaný hudobník, hlásia
c i sa k odkazom hudobnej tradície 
svoj ej krajiny. 

Festival začína aj končí bez ve
lkých slov, sláv č i fanfár. Aj v j eho 
plynúcej "samozrejmosti" môžeme 
v idieť j eden z prvkov vysokého pro
fesionalizmu. Napokon, vel'a slov 
býva zavše na škodu. A dobré sa 
chváli samo ... 

LÝDIA DOHNALOV Á 

••• 
Na festi vale J . K . M ertza sa v po-

sledných rokoch pravidelne objavu
jú i komorné zoskupenia gitary a 
ďa l š ieho alebo ďal š ích hudobných 
nástrojov. Cieľom dramaturgie pri 
tejto volbe j e j ednak spestriť festiva
lovú ponuku, j ednak prezentovať g i
taru ako rovnocenný komorný ná
stroj, vo viacerých prípadoch parti 
c ipujúci na zaujímavých a nevšed
ných zvukových výsledniciach. 29. 
júna sme takto mali prílež itosť počuť 
gitaru a klavír. Protagonistami tohto 
večera bol i sympatick f Francúzi 
Philippe Villa - gitara a Carole Car
Dielová- klavír. Obaja mladí umelc i 
patria medzi uznávaných interpre
tov , nos iteľov viacerých medziná
rodných ocenení a zrejme, súdiac i 
podľa ich bratislavského koncertu, 
zan ietených propagátorov svojho 
komorného zoskupenia. Spo ločným 
menovatel'om ich interpretačných 

kvalít j e ku lti vovaný prejav - j emný, 
hýriaci rôznymi farbam i a nuansa
mi, v neposlednom rade podložený 
k val i tou násrrojovej hry a znalosti 
hudobnej l iteratúry a j ej štý lových 
zákonitostí. Ktoré skladby srne v 
podaní tohto komorného dua poču
li ? Duo, op. 37 F. Carulliho; Bectho
venove V ariác ie, op. 169 v tran
skripcii F. Carulliho; Fantáziu, op. 
145M. Castelnuovo-Tedesca; Soná
tu , op. 6 1 J. T urinu; Šesť prelúdií, 
op. 34 O . Šo. takoviča a Fantáziu H. 
Hauga. 

Nasledujúci koncert patri l rakús
kym umelkyniam Brigitte Zaczeko
vej - gitara a Cornelli Hospovej - so
prán. Dramaturgiu svojho koncertu 
zostavili so zv láštnym zretel'orn na 
mesto, odk iaľ k nám zav ítal i - na 
Viedeň: skladba alebo sk ladateľ, 

ktorého kompozícia na koncerte za
znela - súvisela nej akým spôsobom 
s týmto mestom. l keď B. Zaczeková 
sa nejaký čas svojej kariéry venova
la intenzívnemu štúdiu lutnovej hry 
a hudby 17. a 18. storoč ia , v súčas
nosti sa sústreďuje na gitarovú lite
ratúru 19. storočia. l preto obe umel
kyne zarad ili na koncert kompozície 
M . Gulianiho, J . K. M ertza, F. Schu
berta. Vyvrcholením večera a dra
maturgickým ozv láštnením tohto 
koncertu boli transkripcie kavatíny 
nám neznámej opery S. Mayera 
Adelasia ed A leramo z tvorivej diel
ne M. Gul ianiho. Zaujímavý pro
gram, sol íd ne interpretačné výkony 
- takto by sme jednou vetou mohli 
zhodnotiť "rakCrsky večer" v rámci 
festivalu. 

Prvý jú lový večer patrili Kl arisky 
Pražskému gitarovému kvartetu. Pes
trá paleta sklad ieb z rôznych období, 
rôznych autorov, kvalitné muzicíro
van ie, ojedinelé zoskupenie boli lá
kadlom tohto večera. A lákad lom 
oprávneným: počnúc Rudol fínskym 
pokušením š. Raka, cez Händelove 
Concerto grosso, op. 6, č. 12, či 
efektnú, exotikou vor1ajúcu A lbora
du del gracioso M . Ravela, Estarnpes 
F. Moreno-Ton·obu a výber z Grie
govho Peer Gynta (Suita č. 1). Mož
no v odborných kruhoch diskutovať 

o tom, č i tá alebo oná transkripcia je, 
alebo nie j e dostatočne profesionál
na, č i mohla byť zvukovo prepraco
vanej šia č i harmonicky objavnej šia. 
Ale, i keď ni č nezľavujem zo svojich 
nárokov, prvý jú lový večer bol prí
j emný: znela dobrá muzika, hrali 

Elfriede Lang a Alvaro Pierri 
Snímky J. Kováčiková 

kvalitní umelci v príjemnom, i keď 
časom trochu opotrebovanom prost
redí Klarisiek no publikum odchád
zalo spokojné. Snáď boli spokojní i 
č lenov ia kvarteta M arek Velemín
sky, Václav Kučera, Jiľí Mrhal a Mar
tin Sauer. MARTAFÔLDESOVÁ 



'1/.zácny dar 
'Bratis{ave 

Skúsenost i potvrdzujú, že pekný hlas a 
vy oká kultúra spevu sú stále najpríťaž li

vejším a11efaktom v koncertnom umení. 
Nemusí to dokumentovať iba trojica sve
tových tenoristov. ako sme ich počúval i z 
vystúpenia pod Eiffelovou vežou v Paríži 
na záver Majstrovstiev sveta vo futba le 
'98. Dobrých peväkov je pomerne mno
ho, no tých najlepších j e stále poskromnc. 
Medzi spevácku elitu patrí aj svetoznámy 
ru ký basi ta Jevgenij Nesterenko. Za
čiatkom tohto roku sa doži l 60 rokov, ale 
jeho hlas znie stále sviežo, pružne, tech
nicky suverénne, tak ako sme ho poznali v 
minulosti pri jeho hosťovaniach v opere 
S D, či pri iných príležitostiach. 

Krása, elastickosť a bohaté tvarovanie 
klad ieb sú dominujúcimi znakmi este

renkovej interpretácie, ktorá navonok pô-

obí celkom j ednoducho a predsa je to 
umelecký prejav najvyššej kvali ty. A tak 
sa poslucháč i stávajú svedkami veľkého 
nezabudnuteľného umeleckého činu . 

Tvorbe rodnej domoviny estcrenko 
1enoval prvú polovicu programu. Boli to 
romance a piesne ruských klasikov. Pri 
výbere dbal na striedanie obsahovo váž
nych s humornými skladbami , do ktorých 
vkladal osobitý interpretačný pôvab. kto
rý charakteri zovala ľahkosť, úsmevnosť i 
jemné, kvázi herecké nuansovanie. Veľmi 
vkusne vyznela Gl inkova Poputnaja pes
ňa, keď tri predchádzajúce romance urč ili 
'seriózny" charakter večera . Rovnako šty
ri romance A. S. Dargomyžského prih lia
dali na striedanie nálad, medzi ktorými 
najmä Červjak a Starý kaprál umelecky 
pôsobi vo stvárnené, boli posolstvom veľ
kého tvorivého a in terpretačného maj
trovstva. Osobitej pozornosti publika sa 

te~ ili piesne M . P. Musorg kého. A po 
1ážnej šie ladenej ad Donom kv itne sad 
nasledovali Seminarista a Blcha. 

Druhá polovica programu bola vybudo
vaná taktiež na princípe kontrastu. Po 
Mozartovom Sarastovi z Čarovnej fl au ty 
nasledovala Romanca Fiesca L. Verdiho 
opery Simone Boccanegra, Serenáda Me
fistofela z Gounodovho Fausta, Dvoráko
vu Rusalku reprezentovala ária Vodníka a 
záver tvorila ária Basil ia z Barbiera sevil 
kého od G. Rossiniho. Publikum so zá

ujmom očakávalo najmä uvedenie árie z 
Dvofákovej Rusalky. Keďže každú sklad
bu spieval v originál i, očakáva l i sme aj 
češtinu . Stalo sa - v takej jasnej ortoepii , 
že zrozumiteľnosť spievaného textu by mu 
mohol závidieť aj nejeden náš sólista. 
Jeho prednes bol zaujímavý aj po stránke 
tempovo-dynamickcj a výrazovej. Hoci 
áriu predniesol o niečo pomalšie, bez ade
kvátnych acceleránd. viac citovo, než sa 
to deje v rámci operného predstavenia, 
obecenstvo s vďakou kvitovalo tento vzác
ny dar večera. ktorý ešte viac umocnil 
hodnotu nádherného zážitku. 

V rámci bratislavského Ku ltúrneho leta 
'98 spevácky koncert Jevgenija Nestcrcn
ka zostane určite vrcholom, porovnateľ

ným s ktorýmkoľvek iným hodnotným 
tohtoročným podujatím. O veľký úspech 
sa však umelec delil aj so svojou klavirist
kou, našou Janou Nagyovou-Juhászovou. 
A robi l to rád už v priebehu koncertu i v 
závere programu. Jej hra vynikajúco do
tvárala interpretáciu, bola j ej úrodým, or
ganickým č lánkom v zmysle najvyšších 
estetických požiadaviek - technickej isto
ty ako aj umeleckého formovania každej 

KONCERT't 

skladby. A práve v tomto dokonalom sú
lade sme cíti li mohutný závan posolstva 
veľkého, nepokorit e ľného umenia. 

MICHAL PALO V tíK 

T-~ce{entný recitá{ 
M edzi osobnosti nášho koncertného 

umenia patrí i Peter Michalica, huslista 
medzi národnej tr iedy. umelec veľkého 

rozh ľadu, technickej suverenity, muzikali 
ty. Prednes každej ním uvádzanej skladby 
charakterizuje vnútornú vyrovnanosť, osob
nostný prfstup a úctu k tvorcovmu posol
stvu, ale aj schopnosť dotvárať obraz hu
dobného záznamu o v lastný príspevok. 
Peter Michalica predstavuje v našej hu
dobnej kultúre všestrannú kval it u, o čom 
napr. svedčia aj j eho odborne fundované 
príhovory pred niektorými koncertnými 
vystúpeniami. 

Zdá sa. že Peter Michal ica nadviazal tr
valú spoluprácu s k lavírnou umelkyiíou 
Danou Š~inovou-Saturyovou. Bola to 
správna voľba, zodpovedajúca vysokým 
nárokom. Táto dvojica akoby cíti la hu
dobný obraz tvorcu rovnako intenzívne 
po stránke technickej , výrazovej, tekto
nickej , emotívno-obsahovej atď. Pri počú

vaní Brahmsovej Sonáty G dur, op. 78, si 
bolo možné všimnúť nielen dokonalú vý
stavbu a presnosť. ale aj detaily mnoho
tvárnych nálad, sprevádzaných širokou 
výrazovou škálou. To, čo cíti l j eden, plne 
akceptoval aj druhý natoľko zosúladene, 
že sa zda lo, že v rovnakom rytme aj dý
chajú. Vo veľkom tvori vom zápale je ta
káto komplexnosť cítenia a tvarovan ia 
umeleckého diela celkom bežná. Spočíva 

na rovnakej aktiv izácii a biorytme pod
mienenom rovnakým vnímaním predlohy. 

V Michalicovom a Sašinovej programe 
odznelo viacero skladieb, súcich na letné 
obdobie. Takými bola Pergolesiho Sonáta 
G dur, Beethovenova Romanca G dur, 
Brahmsovo Scherzo aj niektoré prídavky. 
Ich prednes poznamenali všetky interpre
tačné v lastnosti obidvoch účinkujúcich a 
obecenstvo kvitovalo zážitky, posvätené 
majstrovstvom dvojice. ajcennejším prí
spevkom v tomto programe bol i dve nové 
slovenské hus ľové skladby. Pod trochou 
znepokojujúcim názvom Verso fine (Pred 
koncom) odznela najprv skladba pre husle 
sólo od Dušana Martinčeka . Na základe 
jednoduchej, krátkej , ale duchaplnej témy 
autor napísal monotematickú skladbu, 
preniknutú hlbokým citom a introvertným 
obsahom, formujúcim sa evolučno-va ri 

ačným procesom až k patetickému vrcho
lu, ktorý viac speje k dramatickému než 
optimist ickému koncu. Aktuálnosť obsa
hového zamerania tohto vynikajúceho 
diela j e nesporná. 

Umelecky kval itne sa do program u za
členil aj Dušanov syn - Peter Martinček . 
Jeho skladba Dichtung und Wahrheit tak
tiež tlmočí aktuálne posolstvo, reflektujú
ce úsilie rozoznávať lož od pravdy. Dielo 
rozložené do dvoch tempove, výrazovo a 
tematicky odlišných plôch, prostredníc
tvom súčasného a predsa zrozumite ľného 
hudobného jazyka. podáva svedectvo o 
úprimnosti tvorcu, snažiaceho sa nájsť 

etické riešenie problematiky. Ak je moja 
dedukcia obsahu diela čo len čias t očne 

pravdivá, má na j eho dosahu rovnaký po
diel ako sám tvorca aj dvoj ica interpretov, 
ktorá s neobyčajnou senz it ívnosťou vnika
la do podstaty naozaj výborného diela. 
Obaja Marti nčekovc i odovzdali obecen
stvu cenný umelecký dar, na podnose vy
~erkovanom Petrom Michal icom a Danou 
Sašinovou-Saturyovou. 

MICHAL PALO V tíK 

XJemničania naášení 
festiva[om 

Pod názvom Kremnický hradný organ sa 
koncom júna zača l druhý ročn ík organové
ho festivalu, ktorý domáce obecenstvo pri
vítalo na otváracom podujatí dlhotrvajú
cim potleskom a dirigent Marián Vach so 
vojimi sól istami a organovou umelkyňou 

Annou Predmerskou-Zúrikovou sa mno
hokrát vracali na predoltárie chrámu sv. 
Kataríny na Kremnickom hrade. 

Dramaturgická koncepcia utvorila v 
tomto roku priestor aj pre účasť umelcov 
zo zahraničia. Poduj atie, ktoré sa teší pod
pore predstaviteľov mesta Kremnice, me
novite jeho primátora Ing. M . Nárožného, 
naznačilo, že usporiadateľská agentúra Ars 
Consult ing Renáty Košťálovej a Stanisla
va Kowalského hľadá vhodné živé formy 
obohacovania hudobného života i mimo 
centra. Organ j e síce schopný splniť mno
hé poslucháčske nároky, ale záleží aj na 
inštrumentálnych kombináciách a na ob
menách kompozičných žánrov. Túto mož
nosť dramaturgia využila. 

Koncert sa začal uvedením Toccaty a 
fúgy d mol (BWV 565) a Canzony (BWV 
588) od J. S. Bacha v podaní Anny Pred
merskej-Zúrikovej, ktorej prednes priam 
núti všímať si jej interpretačno-výrazovú 
noblesu, formovanú vkusom a technickou 
istotou, prehlbujúcou kontakt s poslucháč

mi. Ďa l šiu časť programu tvorilo Mozar
tovo Rekviem d mol. Náročnej umeleckej 
predlohy sa ujal orchester Komornej ope
ry v Bratislave a miešaný zbor Lúčnice, 
pod taktovkou dirigenta M ariána Vaeha, 
pri spoluúčinkovaní štvorice sólistov -so
pranistky Dagmar Žaludovej, altistky De
nisy Hamarovej, tenoristu Mariána Pav lo
v iča a basistu Rudolfa Benciho, o výkone 
ktorých sa zaslúžene možno vyjadriť klad
ne. Miešaný zbor Lúčnice, vedený Petrom 
Hradi lom, charakterizuje muzikal ita, tó
nová plasticita a schopnosť dôsledne sa 
pridržiavať zásad štýlovosti. 

Orchester Komornej opery stvárnil M o
zartovu partitúru zodpovedne v dobrom 
partnerstve s vokálnymi zložkami. Išlo o 
zvukové vyváženie, o vzájomnú súhru i 
podporu výrazových zložiek, do ktorých 
svojím dielom prispel i aj sólové hlasy. 

Ďalš iu časť kremnického organového 
festivalu doplnil i recitály Zuzana J anáč
kovej a M on iky M elcovej, z rakúskych 
sól istov sa predstavili Ernst Wally a Do
rothea Garziková. z Talianska Giovanni 
Clavora Braulin, z Juhoslávie Helena Bar
čotová a z Rumunska Erszébed Gerédová. 

Organové koncerty v Kremnici sa usku
točnili vždy v nedeľu . Za realizáciu cyk
lického podujatia Kremnický hradný or
gan '98 patrí vďaka sponzorom Národnej 
banke Slovenska, Rakúskemu veľvys l ane
ctvu v SR, Rakúskemu kultúrnemu centru 
v Bratislave a akciovej spoločnosti SLOV-

AFT. MICHALPALOVtfK 

~niec dobrý/ 
všet/(9 dobré 

M ozartov ký podcyklus Moyzesovho 
kvarteta v rámci cyklu K sa až na svoj zá
ver stal úplne moza11ovským - poslucháč 

sa popri Disonantnom kvartete dočka l i po 
jednom klavírnom kvartete a s l áč i kovom 
kvintete Majstra, navyše finiv fi lharmo
nickej sezóny obohatilo hosťovanie dvoch 
vynikajúcich sólistov. takže koncert i v pre
loženom termíne ponúkol nakon iec mož
no viac, než pôvodne s ľubova l. 

ebolo to však jednoznačné hneď od 
začiatku. Pred tavenie Sláčikového kvar
teta C dur, KV 465, s prív lastkom Diso
nantné, posledného zo šestice s l áčikových 

kvarte! venovaných Haydnovi, rozhodne 
nemožno označ iť za i nterpretačný vrchol 
M oyzesovho kvarteta. Nerád sa vo svo
j ich príspevkoch opakujem; pravda, z ča
su na čas je to nevyhnutné, a aj v tomto 
prípade musím konšta t ovať to isté. Na jed
nej strane. ú nepochybné pozitíva, ako se
rióznosť prístupu. dobre vypracovaná sú
hra. relatívna štý lová adekvátnosť, urč i t á 

introvertná emotívnosť, súst redenosť a di -
ciplína; z tých nepríjemnejších momentov 
spomeňme: čast á absencia výraznej šieho 
ťahu , mdlý, niekedy až ospalý prejav a z 
toho vyplývajúci defi cit dynamiky a vita
l i ty, slabú plastickosi frázovan ia a tým aj 
povrchnosť vo vzťahu k detailom, mnoho
krát istá ťažkopádnosť a nedostatok spon
taneity. Toto posudzovanie je však nanaj
výš abstraktné a hudobnú interpretáciu 
musíme hodnotiť vždy vo vzťahu ku kval i
tám a významovým potenciálom tlmoče

ného diela. Z tohto hľadi ska mi v druhej 
čast i Disonantného kvarteta chýbal vzne
šený pokoj , v triu tretej časti temný dra-

matizmus (inak "zrýchlený" M enuet vy
znel dosť komicky - nešlo predsa o scher
zo! ) a v štvrtej časti radostný charakter. 
Všetko bolo len tak trochu, "akoby", bez 
ozaj stného života a chuti ... a naj závažnej
ším dôsledkom vyššie spomenutých sku
točnost í sa stalo potieranie kontrastov a 
výrazová nivelizácia. 

Tentokrát som sa o Moyzesovom kvar
tete rozpísal trochu obšírnejšie, pretože 
tento pokus o globálne hodnotenie ich 
umeleckého prejavu si s určit ou rezervou 
a odchý lkami nárokuje p l a t nosť na celú 
sériu šiestich koncertov cyklu K. Poďme 
však k dvom sólistom, ktorí významne 
prispeli k pozi tívnemu vyzneniu _posled
ného koncertu. Najprv Mikuláša Slruta v 
Klavírnom kvartete Es dur, KV 493, s 
úžasnou suverenitou a presvedčivo doká
zal , že jeho schopnosti a ambície zďa leka 

nekonči a pri špecializovaní sa na súčasnú 
hudbu, ba čo viac, priblížil sa mozartov
skému ideálu. Okrem toho, že prejavi l 
pravý zmysel pre súhru, pre mozartovskú 
bri lantnosť a eleganciu, dokázal s kfbiť 
fantáziu a disciplínu, racionálnu cieľave
domosť a obdivuhodnú muzikal itu. navy
še "trafil " do pomyselného terča zlatého 
stredu jemných agogických zmien a j eho 
interpretácia upútala rozl išovaním výra
zových sfér - raz inkl inovala k lyrickosti , 
raz k dramatickosti , tu bola temperament
nejšia, tam skôr hravejšia, potom oplývala 
mužným citom či vášňou ... a s nevšednou 
muzikantskou podporou M. Skutu aj ne
kompletné Moyzesovo kvarteto (bez S. 
Muchu) hralo oveľa spontánnej šie, bez
prostrednejšie a autentickejšie, ba i výraz
nejšie frázovalo! Len v trochu rozdrobene 
pôsobiacom Allegreue by som si vedel 
predstavi ť viac sv ižnosti a švihu; inak 
predvedenie Mozartovho klavírneho kvar
teta Es dur zanechalo vynikaj úci dojem, 
čo ocenili aj poslucháči si lnej ším a dlhším 
pot leskom , než tomu v Moyzesovej sieni 
väčšinou býva. (Takže predsa sa netlieska 
vždy rovnako ... ) 

A tlieskať bolo ozaj čomu aj po posled
nom akorde S láčikového kvinteta C dur, 
KV 5 15, zaradeného do druhej polovice 
koncertu, v ktorom spol uúčinkoval známy 
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Moyzesovo kvarteto s Haraldom Neratom. 
Snímka autor 

viol ista a di rigent slovinského pôvodu 
Harald Nerat. A zhodou okolností ani tam 
sa to celkom nezaobišlo bez úvodných pe
ripetií. Napríklad prvá časť tejto veľkolepo 
koncipovanej a rozsiah lej skladby. repre
zentujúcej Mozartov komorný Olymp, sa 
mi zdala byť dosť povrchná, niekedy zlo
žité ornamenty a figurácie málo zreteľné, 

a podobný pocit som nadobudol po vypo
čut í druhej čast i , v ostrom kontraste s tým, 
čo nasledovalo potom. (Hoci už v pomalej 
časti ma zaujal pekným, precíteným vio
lovým sólom Alexander Lakatoš.) Najm~i 

al legrové Finále, azda najvydarenej šie 
"číslo" večera. svedči lo o ( takmer) záz
račnej zmene štýlu hry M oyzcsovho kvar
teta - a za tým stál práve Harald erat, na 
starosti s partom druhej vio ly, "nehrajúci 
kapitán" z úzadia ťažko defi novate ľným 

spôsobom zdynamizoval hru M oyzesov
cov, ktorá zrazu dostala dôraz, zreteľné lí
nie i často chýbajúce nadšenie- teda neví
dané "oslobodené" rozmery. Povznášajúci 
poci t z plnohodnotného napfňania mozar
tovských tvarov a intenci í ma naplni l. 
Slovom, druhá polovica M ozartovho Slá
či kového kvinteta C dur v podaní Moyze
sovho kvarteta strh la. 

Ide už len o rečnícku otázku, položenú 

v názve. Nech si ju kai~~r~;;~Y 



a~~~~~~~Y-~0~~~~~~~~~~ 
Hudba viery a túžby 
Sú udalosti v živote človeka. ktoré sa hl

boko vrývajú do pamäti . Sú poznatky v /.ivo
te č loveka . ktOré transformujú jeho ná;or. Sú 
;:úžitky v /.ivotc č loveka. ktoré ho posúvajú 
ďalej ... 

Umenie patrí k tým ;á7račným darom, 
ktoré majú schopnost' rozvíjal' ducha člove
ka. burcoval' i upokojoval' myse ľ, rOI.Ol11ievat' 
struny vnútorných emocionálnych prel.fvaní, 
ba dokonca pretvára!' jeho svet. Ale umenie 
lároveň odd/.a stav ducha samotného tvor
cu. ktorý do diela vkladá svoj myšlienkový 
svet, svoju vie ru i túžbu. 

V pos lednom čase čoraz yiac umelcov a 
c itlivých ľud í kráča cestou. ktorá je 1.amcraná 
na ro1.voj ducha. duševných a emocionál
nych hodnôt č l oveka. Vo svete vz.rastajúcej 
mánie po moci , peniazoch a materiálnych 
statkoch. je to práve umenie. ktoré na~tavujc 
akadlo dobe a predpovedá obraz skaq. ak 
sa bude ľudst vo uberal' touto cestou. 

Missa archaica in D od Mojmíra Hanáka. 
ktorá premiérovo 1.a1.nela v Redute v inter
pretáci i orchestra S lovenskej filharmónie a 
Bmian~keho filham1onického 1.boru pod ve
dením Ondreja Lenárda. je práve takým die
lom, ktoré apeluje na duchovný svet človeka. 

ie len preto. /c je die lom sakrálnym. odrá
/.ajúcim autorovo vnútorné stotOžnenie sa s 
č is tým učením krest'anského nábo/.enstva. 
ale najmä preto, /.e svojou s ilou zasahuje 
vnímavého človeka. /.e vytvára priestor pre 
transcendenciu jeho duchovného ja. Ak sa 
tejto hudbe človek otvorí, ak otvorí v sebe 
príswpové cesty po1.nania. môže byt' oboha-

tcný nielen stupňovaním l.á/.itku z umelecké
ho die la. a le aj pocitom s úznenia. či splýva
nia s "najvyššou" entitou ... 

Dielo Missa archaica in D pre zbor a or
chester, venované orchestru a 1.boru Sloven
skej filhannónic. autor vytvori l roku 1995 
akoby na jeden dych, po náv rate 1. dvadsat'
pät'ročného pobytu vo Švajčiarsku do Bratis
lavy. Nazval ho Missa archaica pravdepo
dobne 1. dôvodov dodržiavania istých ustále
ných "klasických" postupov- napr. rozč lene
nie omšového ordinária na päť častí (Kyrie. 
Glori a. Crcdo, Sanctus. Agnus dei), drama
turgia výstavby s dominanciou na časti Cre
do, protipostavenie 1.boru a orchestra, vyu/.í
vanie techniky chorálu , stredovekého i rene
sančného viachlasu. Skladba však priam ob
divuhodne citlivým spôsobom odrMa aj vý
dobytky hudby 20. Moroč ia - napr. sonoris
tické a avantgardné postupy 50-60-tych ro
kov, spôsob vyu/i tia modov v 20. s toročí, ra
cionálne poswpy v horizontálno-vertikálnej 
organi1.ác ii tónov podľa určitého intervalové
ho modelu. protipostavenie diatoniky a chro
matiky, kontrast konsonanc ie a disonancie 
(tritonus) atď. To, čo je na die le "archaické", 
je spôsob 1.novuobjavovania overených, psy
chologicky účinných umeleckých Mvárňova

cfch princfpov: napr. znovupreferovanie jed
noduchých sekundových súvzt'ú ností, zdô
razňovanje centrálnych (čo do počt u mini
málnych) tónov, či tónových vzt'ahov, mo
dálnych postupov, inšpirovaných buď stre
dovekou alebo ľudovou európskou, č i mimo
európskou hudbou. Ide o poslllpy. ktoré cha-

rakte ri1.ujú štýlové obdobie postmoderny a v 
tomto zmysle nie náhodou nájdeme aj v 
llanákovom diele analógie s hudbou Kančc
liho. Piirta. Schniukeho č i Scelsiho. aj keď 
nejde o priame inšpirác ie. ale akés i nezávislé 
uvedomovanie si potreby komponovania 
práve takejto hudby. 

Mojmír llanák celú skladbu vybudoval na 
centrá lnom tóne d. ktorý má preň ; rejme 
symbolickú funkciu. Od tohto tónu sa odví
jajú všetky postupy v skladbe. ktoré sú u/. 
nastolené v prvej časti : spodná a vrchná 
kvinta (g - d - a), spodné citlivé tóny k nim 
(fis - c is -gis). pridávajúce sa kvinty (a - e -
h), klesajúce sekundové postupy (tu v D 
dur). 1.väčšená kvarta - tritonus (d - as). kvar
tové vl.l'ahy (f - b -es - as). Táto čast' je pri 
tom neobyčajne podmaňujúca. konsonantná. 
tonálna, otvárajúca priestor vy;nievaniu 
zvukových tvarov (s celou škálou ali k vot
ných tónov), čo navodzuje atmosféru chrá
movej hudby. Po chorálovom úvode druhej 
časti sa na rozdie l od prvej v najvyhranejšej 
podobe uplatňujú postupy sonori\ tickcj a 
intervalovej kompo1.fc ie štýlového okruhu 
50-60-tych rokov (organizácia tónov podľa 
intcrvalových modelov l 2 l .... 3 2 l .... 
6 3 6 ... a ich kombináci í; polyrytmika. viac
pásmovosť. daná aj kombináciou rôznych 
metrorytmických figurácií, bohatá dynamika 
a artikulác ia, najviac vyulívaný inštrumentár 
čo do komplexnosti v rámci cyklu). Treti a 
čast' je akýmsi mementom. mimoriadne účin
nou výpoveďou, ktorá súvisí s autorovým 
vyt.nan ím "credo". V cxpo;ícii silný výra;o
vý účinok dosahuje minimálnymi prostried
kami - rytmickým ostinátom opakujúcich sa 
triol údenni na veľký bubon a jednoduchým 
polyfonickýcm pradivom jednot li vých hla-

V príjemnom komornom prostredí evanje
lického kostola v Bratislave-Prievo1.e malo v 
nímci Refonnačných dní premiéru nové slo
venské dielo. Možno ho be; preháňania na
;vať netradičným - spojenie jazzového aranž
mán s biblickou tematikou u nás nebýva veľ
mi časté. Spomínam si hádam len na nedávne 
uvedenie vydarenej ja11.ovej omše 1.11ámeho 
jaumana Jaromíra llniličku , ktorá nadviizuje 
na podobné snahy prevúne amerických hu
dobníkov. Poňatie Igora Bázlika je trochu od
lišné mímctom. obsadením aj spôsobom spra
covania: namiesto omše pre bigband a ;bor tu 
divák a pos lucháč má do čineni a s jauovou 
kantátou. ktorej text tvorí staro1.ákonný árek 
Jeremiášov. prebásncný Milanom Rúfusom. 
Námet a scenár vytvoril Ján Juráš. na ktorého 
"naliehanie" sa pustil Igor Bázlik do tvorby 
roz~iah lcj l.:antáty. v ktorej má 7astúpenie mie
šaný zbor (Ciose llarmony Friends), sólista 
;osobňujúci Jeremiáša (výborný Marián Slo
vák, recitujúci a spievajúci) a "orchester": v 
tomto prípade t.oskupenie Doda Šošoku a je
ho pri ateľov - jazzových inštrumentalistov -
pod honosným ná1.vom Peace and Love. 
Die lo má pevnú päťčasťovú stavbu, vystavanú 
na princípe kontrastu , čo zaručuje neprestajné 
udrl.anie divákovej pozornosti počas vyše ho
dinového predvedenia. Ústrednú rolu tu hrá 
dychová sekcia (saxofón. trúbka. nauta) s 
charakteristickými fanfárovitými frá~:ami . 
"Leitmotív" Jeremiáša a jeho plaču je steles
nený aj saxofónovou témou, ktorá sa vynára 

NÁREK JERE-MIÁSC>"V 

Protagonisti Bázlikovej skladby Nárek Jeremiá§ov. 

počas celej kantáty. lntenneuá a cape lla tvo
ria kajúce piesne z Evanjelického spevníka, 
viažuce sa obsahovo k mímetu. 

Aký by to však bol jan. keby nedostali vy-

Multime diálny proje kt 
LAGUNA CEL TICA - je prejavom radosti z európskej mnohorakosti, je 

oslavou tvorivej schopnosti. Trýznivý zánik mnohých vecí v nás posilňuje 
potrebu oslavovať to, čo sa zachovalo (E. Krák). 

apriek dobe bohatej na prelínanie umení. 
potrebujeme aj v súčasnosti pojmovo olllačiť 
kombinovaný umelecký projekt slovkom "mul
timeruálny". Takým bola LAGUNA CEL TI CA 
A MORSKÝ POVRCH - prvá časť zo L.amýš ľa
ného v iacčasťového komplexu podujatí. uspo
riadaná Zičiho palácom. Francúzskym inštitú
tom a úrodným hudobným cent rom. 

Multimediálno~!' vyplynula 1.0 ~pojenia ma
liarskeho umenia bretón\keho umelca Erica 
Bailblé, originálnych bretónskych spevov v po
daní umelcových priateľov. šannantného sprie
vodného slova komisárky Clemence Laroche 1: 

Francúzska. be;chybnej úvahy na tému od La
dislava Mokrého a premiérovej skladby Egona 
Kráka v podaní jeho priate ľov (Alexander 
Stepanov. Radoslav Šašina). Vernisáž bola 23. 
júna 1998. Expozícia bretónskych krajiniek 
1.dobi la panely v paldci asi desať dní. 

"LAGUNA CELTICA · tak nazval jeden z 
obrazov Eric Bailble. Symbolizuje dedičstvo 
Keltov. Pre nás je tento symbol novou možnos
tou a príležitosťou na spoluprácu v prítomnosti, 
umožňuje nové videnie minulosti a budúcnos
ti" - hovorí Egon Krák po vernisáži, šedá emi-

nencia idey zamýšlaného projektu ... 
Všetko má kdesi ~voj začiatok. Dôvod na 

vznik skladby "Armor. kmjitw obrátená J.. mo
ru" od Egona Kráka bol pragmatický. vý~lcdok 
- poetický: dôvodom bola Híto akcia. ale najmä 
príle2ito~ť doplnil' " tečúcim" hudobným mé
diom na plátne zachytené neskutočné zátišia 
čarovnej bretónskej krajiny. tak ako ju zachytil 
Bretónec Eric Bailblé. Výsledkom bol silný po
slucháčsky pocit . /.e hudba avit.uje poé7iu na 
plátnach I.Obrat.cnej morskej krajiny. skúma 
tvary a povrch neznámych území a predchádza 
vizuálnym zážitkom. ktoré zakrátko uvidíme. 
Aby príčina a n:hledok boli e~tc viac prepoje
né. autor obalil svoju hudbu pomalým prieto
kom hudobných líni í. programovo zvlnených v 
strednej čas t i. spoji l údernú farebnosť klavíra. 
hlbku A-klarinetu. temné farby kontraba~u a 
sonórnosť nažolctov do služieb "programu". 
Táto skladba neskrýva vnútornú tendenciu 1-. 
programovému ;acieleniu. je o krajine "obráte
nej k moru". Skôr azda tým morom v jeho po
kojných dňoch ... Takémuto vnímaniu abstrakt
nej hudby sa nevyhne /.iaden autor. ktorý sa 
spojí v "multimediálnom" projekte - v dvojzá-

Snímka J. LorincL 

hradený priestor aj improvi;ácie hudobníkov 
- mámych a popredných slovenských hráčov 
- hoci s jednou výnimkou. a saxofón toti /. 
hral u nás /.ijúci Američan Peter Cardarelli , z 

prahu s maliarskym umením t.ákonite v111iká 
prie tor na v7ájomné programové domýšľanie a 
prelínan ie. 

Skladba "Armor. krajina obrátená J.. moru" 
je ne;ávislá od svojej vemisá/.ovej premiéry a 
v takom interpretačnom tvare ako 1a1nela na 
podujatí Laguna cchica (A. Stcpanov- klarinet. 
R. Šašina - 1-.ontraba\. autor - klavír) \ľubuje 
príjemné poslucháčske zážitky aj v budúcnosti. 
Jej najbližšie štýlové 1-.orene sú a;da v impre
sionistických pasteloch. nech si každý vyberie 
podľa chuti ... 

ajprodukt ívncjš ie výsledky v111 ikajú z dob
rej koncepcie. Zamýšľaný projekt spojenia slo
va. myšlienky. hudby a výtvarného umenia je 
hľadaním tu\ených aj 'kutočn)ch súvislostí. 
Ostali stopy po Keltoch na našom ú;cmí?. po-
7námc ich?. dáva nám toto poznanie odu~evnc
nie pre prítomnost'?. s čím sa chceme v budúc
nosti konfrontoval'! Tieto otázky nepotrebujú 
okam~it ú odpoveď. no ten. čo sa vyberie po 
"hľadaní". mo/.no nájde tú istú cestu. ktorú si 
;volil Egon Krá k. Jeho projekt "SPOMIE K Y 

A ... " (citát) : "je pokusom združova( tvorivé 
sily neorganizovanej komunity na úrovni regio
nálnej lrultúry. V centre projektu je idea novej 
možnosti umeleckej spolupráce v prítomnosti a 
videnia novej budócnosti cez hodnoty minulos
ti. "SPOMIENKY ... " združujú vždy zahraničný 
tvorivý potenciál so slovenským ... " (E. Krák). 
Keď sme na vernisá/i počúvali nenapodobi

teľný spev dvoch bretónskych "mládencov", 
1.apočúvali sa do intonácií tohto jedinečného 

sov zboru . pohybujúcich sa na opakov· 
tónoch (v ba~c d. v tenore e. v alte g.v~ 
ne a - t. j. opäť na tónoch spodnej a d 
horných kvínt od tónu d). Proces vyú\1 
chorálu , po ktorom nastúpi kontrastný 
Crucili xus .... hudobne symbolicky V)'Jil. 
júci ukri /ovanie Spasiteľa striedaním a k 
ním tritonu a malej sekundy. ;a spnc1 
ro;rušcných rýchlych pohybov vo viol 
lách a kontrabasoch (pripomínajúci aton 
hudbu Druhej viedenskej školy). pričom 
spievajú len mu/.i (symbol rímskych 1 
kov), kým úsek Ex resurrexit je opiii ton 
a spievajú ho iba ženy (symbol objm 
prá;dncho hrobu Jc/. iša Krsita /cnami). \ 
vrcholenie predstavuje po11ncnená rep 
(oproti 1.boru tu namiesto veľkého hub' 
znejú tympany) a távcr. kde sa v prec' 
vanej dynamickej inten1.ite objavia rytrm~ 
va né akordy v dychoch. Sanctus sa na1 r.k1 
k charakteru úvodnej časti . a Agn us dei. kt 
ré spája tonalitu s modalitou (výsek) l)d 
kého a frygického modu). je prekrásnou 
tar.dou celého cyklu . 

Dielo odrái a autorovu schopnosť ús110 
ho a jasný ;ámer pre;rádzajúceho narába 
so zvoleným motivickým materiálom . ., j 
notlivými nástrojmi a nástrojovými ~1-.upin 
mi v kombinácii so t.borom, pričom kaid 
nástrojovej fa rbe je prisúdcná u rči tá funke 
(s láčiková sekcia je ob!tadcná v ce lom C) k 
v7hľadom na farbu len v iolončelami a ko 
trabasmi , dychové náwoje ; nejú na naJe 
ponovanejších miestach. harfe je pnsúde 
tematická i sonoriMická funkcia, premysle 
je spôsob použitia bicích a pod.). To. čo di 
lu 1.atiaľ chýba, a čo si ;rejme samo v budú 
nosti vyžiada, sú jeho ďalš ie rca litácie do 
i v 1.ahranič f. ZUZANA MARTINÁKOV 

ktorého ;auj ímavých sól bol c ít ii vplyv jcdJl( 
ho 1. velikánov tohto nástroja - Johna Col 
rana. cbolo by však správne zabudnúť an i " 
ostatných sólistOv, ktOrí sa m1o1.aj nedali ~~ 
hanbiť - Dušan ll úščava opäť po dlh\ej do 
na priečnej fl aute. trubkár Juraj Lchot.~ký. n 
klávesoch Gabriel Jonáš (ktOI) by ~:l pod 
mňa mohol svojimi schopnosťami b lysnúť ~ 
na väčšom priestore), a samozr·ýme Dod 
Šo~oka so svojou kla~icky početnuu a pestro 
súpravou bubnov, gongov, činelov a iných b1 
cfch nástrojov. Rytmiku spolu s ním tvoril 
"správny mu/. na správnom mieste" - l.:ontra· 
basista Juraj Griglák. Skladbu dirigoval sám 
autor, i keď 1.a trocha t.vukovo nedomyslene· 
ho klávesového sprievodu. 

Nárek Jeremiášov je vcelku vydarené dielo, 
ktorému improviLácic taručujú ~dy troch 
iné vym enie. Pri skladbách komponovanéh1 
janu, teda 11.v. tretieho prúdu. čaMo hrozí. iť 
budú pôsobil' chladne a nel.ivo. Preto je tar3· 

denie improvilác ií dobrým nápadom, ktOI) Iľ 

sa Bá;l i k úspešne vyhol tomuto ncbc1.pečiu 
Ci sa nájdu prostriedky. potrebné na opä101ot 
uvedenie tejto ja.uovej kantáty, je otá7ne. Al 
by sa tak aj nestalo, predstavenie je 1ach01a· 
né v podobe digitálneho 1.á1namu a ktovie 
Možno sa dočkáme aj jeho vydania. Avšat. 
nie len hudobné spracovanie. ale i pôvodOť 

tragické udalosti stvárnené v Jeremitlšovom 
náreku nútia t.amyslicť sa a ponúkajú podr1 
Jána Juníša paralelu so súčasnosťou ... 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 

folklóru a tešili sa 1.jeho odlišnosti od nášho ru. 
dového spevu. uvedomili sme si. že kuhú!TI( 
bohatstvo národov je nevyčerpateľné a mnoho
raké. Potdné júnové popoludnie (chcelo b) "" 
povedať "faunovo") - spojilo vzdialené breh)' 
Bretón\ 1-.a. jeho spevy. maliarske vítie En<l 

Bailblého. čudesnú farebnú krajinu po;načenu1 
powstatkami po Keltoch s hudbou neskl) vaOť· 
ho frankofila Egona Kráka. Tridsiatnik Ell 
Bailblé učí na lýceu. je profesorom zemepi1u 
odtiaľ asi to 7aujatie pre krajinu. ale je aj mali. 
rom vzdelan)m. s vedomím hbtorických ~úm 
lostí. Typická je pre neho osobitá farebná pred 
stavivost', vy;načujúca sa najmä kuhivoYanoo 
dekorat ívnosiou s výra;ným imaginatívn)m 
míbojom. Osobné kontakty týchto dvoch dah 
podnet na stvárnenie prvej idey forn1ou 1-.r:ltk(} 
dobej výstavy. (Z iných "osobných" kontaktO\ 
pripravuje E. K. ďal \ie kultúrne "spomienk)' l. 

Kto ;astihol tých 1.0pár dní v Zičiho palál'l 
výstavl-.u pastelov a akvarelov Erica Bailbltho, 
mohol precftit' "spomienku na svet, akého u! 
niet. Vízia zlatých čias, o ktorých tušfme, že ich 
prežíval o dávne spoločenstvo. Laguna cel rica je 
pokusom o evokáciu tohto sveta aspoň na ob· 
mih. Je pokusom vzkriesi( zabudnuté tvary dáv· 
nej lrultúry v meniacej sa Európe." (E. Krik) 

SÚVISWSTI - po tejto výstavke o.llline h · 
,,of.. Brctón.\1..!1 na S/01 emku. mnohé at.. vatt/) 
zmenili svojho 11wjiteľa ... Kus tyrkysovo-zele· 
nej. čen eno-oranlovej no~wlgie z bretómkeho 
zálivu Lagun11 Celticu bude vtmú( aj sloven1k}· 
mi J..omnatami... MESKA PUŠKÁ.ŠOVÁ 
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MILOSLAV STAROSTA 

Fryderyk Chopin 
Pryderik Chopin ( 18 10- 1849). klavirisla. 

skladaleľ i pedagóg, syn Poľky Jus1yny. rode
lej Krzyzanowskerj a Mikolaja Chopina, uči

le:'a jazykov. pôvodom Francúza, narodil sa 
l. rnan·n !8 10 v ŽClazowej Woli pri Varšave. 
zomrel r. 1849 v Parfži. ŠIUdoval vo Varšave u 
Vojlecha Živného. pedagóga českého pôvodu. 
a u J. Elsnera. Chopinovým celoživ01ným in
~piračným zdrojom bola poľská ľudová hudba 
a hlboké stopy v ňom t.anechali varšavské 
konceny vynikajúcich umelcov - J. 
Hummela, N. Paganiniho. K. Lipinského aď. 
Chopin prvý raz verejne vys1úpil ako 9-ročný. 
Rokom 1828 sa daiUjú jeho koncen né ces1y. 
Viedeň sa r. 1829 sláva svedkom jeho veľmi 
úspešných koncenov a súčasne medzníkom v 
jeho ži vole. Objavil sa lu bez predchádzajúcej 
reklamy a dvoma konceruni vzbudil všeobec
nú pozornosť. Nielenže krilika oceni la jeho 
klavírne umenie, ale olvorili sa mu salóny naj
vyššej šľach1y , pozýval i ho poprední predsla
vilelia. kuhúrneho, poli1ického i cirkevného 
živola. Zoznámil sa s Czerným, Lachnerom. 
Konrad inom. Kreu1zerom, Jfrovcom a i. lilien
zívne sa rozhliadal po novom proslred í. počú

val opery, preslávené chrámové súbory. ba 
pria1elia ho privied li i do Prá1ra a 1 anečných 

siení, kde Ión udávali králi valč íka - S1rauss a 
Lachner. A 10 všelko inšpirovalo neskoršiu 
Chopinovu skladaleľsk\í 1vorbu. Chopin kon
cenoval i v Prahe, Berlíne a Drážďanoch a 
umeleckú cesiu zavfšil r. 183 1 v Parfži. kde 
našiel i nový domov. 

Paríž na začimku vlády Ľudov íla Fi li pa pre
žíval nevídaný umelecký rozmach. Roman
lizmus v li1era1úre vrcholil dielami V. Huga, 
A. de Musse1a, H. de Balzaca. Th. Gauliera, 
aJe novými myšlienkami očarúvali aj Cha
leaubriaurl, Laoianine i Vigny. V parížskej Ope
ľ".; " ládl i Cnerubini , Halévy, Rossini. Bell ini . 
nastupoval Bcrl ioz, koncenné siene prijímali 
Kalkbrennera, l lillera. Mendelssohna. Osbor
na, Fielda. Liszla, Thalberga. Baillola aď. 

Chopinove parfžske začialky boli neis1é. 
Sprvoli sa chi! akosi cudzo vo víre romamic
kého kvasenia a rezervovane reagoval na po
nuku lekcií u Kalkbrennera . Prvé n:írazy 
Paríža však rýchlo zo seba slriasol a olvorcne 
začal pre2;e111oval' svoje ambície na vy1vorenie 
"nového sv,ela hudby". A lo aj napriek ubezpe
čovaniu Kalkbrcnnera. že bez zv ládmuia "sla
rej školy" 10 nedokáže. Vďaka poe1 ickej hre i 
neobyčajnému čaru svojej osobnos! i si čosko

ro dokázal získal' pria1eľov z li1erárnych a hu
dobných kruhov. Už prvý Chopinov koncen 
(26. 2. 1832) upevnil jeho pozíciu najm:i po 
1om, keď vplyvný kri1ik r. J. Fé1is napísal. čo 
objavil v jeho dielach (Koncen f mol a 
Variácie, op. 2): 

" ... ak to nie je úpln:í obrodn klavímej tvor
by. potom prinajmenej aspot1 jej časti. ktortí 
sme tak dlho máme hľadali. Je v nej tot ii také 
bohatstvo pô vodných myiilienok. aké nenájde
me nikde inde." 

Odv1edy sa Chopin sial skvoslom parížske
ho hudobného živo1a. Liszl, Berlioz. Hiller. 
Bellini a Meyerbeer boli jeho obdivovmeľmi i 
primeľmi. A keď šl'as1nou náhodou zfskal aj 
podporu Rolhschildovcov. o1vorili sa pred 
ním najvyššie km hy a jeho exis1encia bola za
bey>ečená. 

Coskoro sa sial i jedným z najvyhľadávanej
ších uči1eľov hry na klavíri . čo mu zabezpečo

valo slušný príjem (a čo mu prinášalo aj pole
šenie). Umožnilo mu 10 1iež vzdať sa značnej 
námahy viažúcej sa na posl imerprela. apo
kon ani 1emperamem, ani celkový zoviíajšok 
nepredurčovali Chopina pre kariéru koncen
ného umelca. Mal ex1rémne krehkú 1elesnú 
konštrukciu, šedomodré oči a plavé vlasy, 
ušľachl ilé čr1y. I-loci jeho vrodené uprednosl
ňovanie všelkého jemného a ušľachli lého na
chádzalo priaznivý ohlas v Paríži Ľudovíl a 
Filipa, s1re1ával sa aj s inými sl ránkami ži vola. 
Vo svojich listoch poľským primeľom odhaľu
je i nálady zúrivosli, neznášanlivosli a dokon
ca hrubosli, k10rá sa skrývala za pre1várkou 
zdvorilosli a ironickej rezervovanosli v š íro
korn kruhu jeho známych. 

Chopinove konceny. dos!' zriedkavé počas 
prvých parížskych rokov. sa posiUpne sláva! i 
ešle zriedkavejšie. PosiUpom času prišiel IOIÍl 
k záveru, že s lávu i peniaze dokáže získať aj 
bez nich. Je sku10čne zaujímavé. že 1en1o gé
nius v dej inách klavírnej hry mal za sebou len 
1ridsať verejných koncenov! 

Už spomínaný prvý parížsky koncen ( 1832) 
bol finančne ziskový. Bol lo spoločný koncen 
s jedným hlavným účinkujúcim umelcom, čo 
bolo v1edy bežné. Hral na dôležilom bene fič

nom koncene 20. 5. 1832. kde uviedol l. časť 
Koncenu f mol bez mimoriadneho úspechu. 

3. 4. 1833 a 15. 12. 1833 sa objavi l s Lisz10rn. 
Hi llerom, bralmi Herzovcami aď. Hral Bachov 
Koncen pre Iri klavíry s Liszlom a l lillerom: 
7. 12. 1834 hral Romancu zo svojho Koncerlu 
e mol na Berliozovom koncene na Konzer
valóriu: 4. 4. 1835 pod 1ak10vkou Habenecka 
odznelo 1010 dielo komplelne. Spoluúčinkoval 
spevák ourri1 a prí10mný bol celý Paríž. 

apriek lomu. že Chopin zožal skvelý úspech. 
CÍI i l sa na lom lo benefičnom konceľle v pro
spech poľských emi gramov nešias1ný. čo nevy
vážilo ani jeho ďalšie účinkovanie na Habe
neckovom dobročinnom koncene (26. 4.). kde 
hral Andanle spianalo a Veľkú brilanlnú polo
nézu Es dur. dielo 22. V rokoch 1836 a 1838 
sa objavil raz či dvakrá! v úlohe dn1hého kla
virisiU na koncenoch poriadaných List.lom a 
Alkanom, a v marci 1838 hral v Rouen Kon
ceri e mol ako benefíciu pre krajanov. organi
zovanú Orlowským. Súkromné recilály poria
da! ešle v rokoch 184 1. 1842 a 1848. Na svo
j ich ces1ách po emecku sa s1re10l aj so Schu
mannovcami . Pamlilný je aj jeho poby1 v Ma
riánskych Lázňach . kde sa s1re1ol s príbuzný
mi. Veľkú úlohu v Chopinovom živole zohral i 
jeho vzl'ah so spisovmeľkou George Sandovou. 

Ako klavirisla sa odmlčal od r. 1838 a až o 
desat' rokov sa po druhý raz vydal do Anglic
ka. iek10rí Chopinovi živolopisc i dokazova
li , že s1ra1il schopnost' zapôsobii na široké 
publikum, čo je nepravdepodobné. Chopinov 
odchod z pód ia súvi
sel skôr s jeho nara
slajúcou skl admeľskou 

ak1ivi1ou a slávou. Kom
ponovanie sám pova
žoval za dôležilejšie. 
Heine vo svojej Lu
lecii (lisly z Paríža z 
roku 1840) zdôrazňuje 
1en1o fak1 a Chopinovi 
blahoželá k jeho ume
leckej exis1encii ako 
pr01ikladu voč i preja
vom mnohých vinuó
zov. k10rí klauniádou 
dráidia a o1ravujú hu
dobnú verejnos!'. 

Roku 1848 koncer
IQval v Londýne a v 
Škó1sku, no do Paríža 
sa Ul vrá1il iažko chorý. Na pos lednom paríž
~kom koncene r. 1848 hral o. i. Barcarolu Fis 
dur, op. 60. 

Pos l ucháčov Chopinova hra mimoriadne 
vzrušovala a parížska spoločnos!' milovala 
ušľachl i lé čny 1oh1o romamického b:ísnika. 
ako ich poznáme z ponrélll E. Delacroixa. 
Vieme, čo znamenalo Chopinove umenie pre 
hudobný roman1izmus. ebol iba his10ricky 
jedinečným skladmeľským zjavom, jeho dielo 
inšpirovalo i nasledujúce generácie. Uclievali 
ho Schumann. Liszl. Berlioz. nachádzajú sa v 
ňom i podne1y pre budúcu harmóniu Wagne
rovho Tris1ana, IU sa začfna kryšlalizácia no
vej harn1onickej slobody a farebnej zvukovej 
famázie G. Faurého, najvýznamnejšieho po
kračovmeľa chopinovskej 1radíc ie na francúz
skej pôde. aj impresionis1ov (Debussy aď.). 

Co bolo v Chopinovej hudbe nové? Oča
rujúca, slovansky mäkká melodika. nový ryl
mus. harmónia i cilové vzmchy konlrolované 
jemným vkusom. Chopin pre svoju hudbu vy
lváral nové formy a s1arým formám dával cel
kom nový obsah i Ivar. 

Vy1voril osobilý. nový klavírny š1ýl. čfm 
prekonal samoúčelnú virluozilu viacerých 
svojich predchodcov, ale aj súčasn íkov. Vir
luoziiU podriadil hlboko preži1ej obsahovosli . 

a druhej sl rane klavírnu 1echniku a fa rebnosl' 
klavírnej sadzby obohmil arpreggiovym1 
akordmi v spojení s prs10kladom pasáží polo
hového 1ypu. poukazujúcim na vývoj 1echn iky 
paže fi xovaných jednôl a väčších celkov hra
cieho aparálu za spoluúčasli celej pale. Tielo 
nové 1ypy a princípy 1echniky klavímej hry, 
prs10kladov. faklúry sa 1ak10 rodia na poli 
umeleckej praxe. v nových klav írnych dielach 
romanlikov s predslihom pred syslemalizá
ciou 1ých1o princípov (klavirisli 1ypu Buso
niho). alebo ich rozvimuím v os1a1ných súčas
ných školách klavírnej hry. Bola 10 ďalej ori
ginálna farebnosl' zvuku a novinky v zápise 
klavírnej fak1úry i celkom nové chápanie pe
dalizácie. Tvorivosl' a objavy v chopinovskej 
pedalizácii nepochybne úzko súviseli s jeho 
vlaslnou in1erpre1ačnou praxou, s dokonalým 
poznaním možnoslí vlaslného nás1roja, vyply
nuli liež zo zámerného zjednodušenia (s ak
cenlom na l ransparenlnosť) grafického zázna
mu hudby. S 1ým priamo súviselo povýšenie 
funkčnos! i pedalizácie ako harmonicky dotvá
rajúceho činitela faktúry v klavírnej kompozí
cii. Melodická a harmonická zložka jeho skla
dieb je spojená s osobi1ým polyfonickým 

myslením a je 1iež nová10rská. Nečudo, veď 
Bachov Temperovaný klavír bol Chopinovou 
"hudobnou Bibliou". 

Dô/ei iiLí tílolw zohrávu vyhranený rytmus. 
"Je v.~cobccne známe. ic Chopinov rytmus nc
znášn suchú metriku - vyi aduje pruinosť. i i vé 
dýchanie. ktoré nnchádza svoje stelesnenie v 
znnmcnitom princfpe rubaw. :1 druhej strane 
slobod<! chopinovského ry tmu nezachádza do 
ry tmickej wwrchic. do ary1mickos1i dilcwn
tov. Chopin dokonca rubato cMpal ako spoje
nie voľnej ry tmiky pravej ntky . 'kapelnícky' 
presným zuchovávaním rytmu v ľavej ntkc. 
T.11o poznámka poukazuje na 10. ako správne 
<l hlboko postrehol Chopin prirodzenosť hu
dobného ry tmu. Interpret pociťuje konnikt 
dvoch prolikladnýc fl smerovaní. neustály 
ukry tý spor medzi nimi. čo je oná vlas tnosľ. 

ktorá dodáva ty/mu i ivoiiJOsl: napiitie. silu 
pôsobivo ti." (G. M. Kogan: Poznámky k in
lerprelácii Chopina). 

Chopin pmrí k najväčším géniom hudobné
ho romamizmu. Výrazne ovplyvnil nielen sú
časníkov, ale zasiahol aj do vývinu klavírnej 
kompozície i klavírnej pedagogiky. Klavírnu 
lileralúru obohmil o množslvo kleno10v, diel 
najrôznejších 7..ánrov a foriem - od klavírnych 
koncenov a sonál, cez mnohé diela šlylizova
ných 1 anečných foriem (polonézy. mazúrky, 
valč íky), impromplus, balady, scherzá, prelú
diá, eiUdy, noklllrná a1ď. V jeho skladaleľskom 
odkaze nachádzame i piesne a niekoľko skla
dieb pre klavír a s l áčikové náSiľoje. 

Našu pozornos!' si zaslúži i Chopinova pe
dagogická či nnosť. V predchádzajúcich kapi 
lolách sme spomenuli Chopinov kompozičný 
prínos (Iri e1udy) k Me16de melód Moschelesa 

a Fé1isa. Spomeňme 
jeho poznámky k 10-
mulo dielu , v k10rých 
sa javf ako geniálny 
pedagóg. Predbehol 
svoju dobu v pocho
pení anmómie l\1dskej 
ruky. Zas1ával názor, 
že prs1y majú prirod
zene rozdie lne danosli 
v si le. prelo od nich 
nemožno pol adoval' 
(•plnú vyrovnanosi a 
rovnocennost'. Podľa 
10ho ich radil aj vyuií
vai. Voľba prs10kladu 
leda hrala v Chopina
vej pedagogickej čin
nosli úlohu 1vorivého 
čini1eľa pri lónolvor

be. aprík lad pri budovaní širokých, výraz
ných melodických oblúkov. anikulácie, ale aj 
v rot.víjaní nových prvkov klavírnej 1echniky. 
akou bola polohovú 1echnika, rodiace sa 
"ICchnické frázovanie", hra zhmulou rukou a 
pod. 

Zápäs1ie hralo v Chopinovej pred 1ave i 
klavírnej praxi významnú úlohu. Jeho pruž
nosi me1aforicky prirovnával k dychu u spevá
ka. Cvič il jeho prulné dv01anie i klesanie. 
Veľkú pozornosť venova l viat.anej hre. Jeho 
najväčšia krilika znela: "nevie t.viazat' ani dva 
Ióny". Uvoľňovanie rúk žiaka časlo prebiehalo 
v polohe. klorú dnes nazývame "chopinov
ská": el - fisl - gisl - aisl - c2 (prípadne hl ). 
SIUpnice začínal so žiakmi ŠIUdoval' od Ges 
dur. Des dur a chrommickou SIUpnicou. Ich 
hladkost' sa dosahovala plynulým slranným 
pohybom ru ky a voľne visiacim l akťom. Výu
ka smerovala k náročnejš ím slupniciam, so 
zmenšujúc im sa množsl vom predznamenaní 
(akcidemálov) v zmysle slúpajúcich nárokov 
sluchovej predslavy i 1echnických proslried
kov na vyrovnanosl' hry. Technicky kompliko
vané úseky skladieb odporúčal cvičil ťažkým 

s1acca1orn (forie). ľahkým s1acca1om (piano), 
akcemovaným Iega1orn (s výraznejším zdvi
hom prslov) a legalom ad libilum. 

Veľkú pozomost' venoval prednesu. "Jeho 
hm bola vždy uUachti/,1 a krásna. jeho Ióny 
vi dy spicv;~/i - v plnom forte i twjtichšom pia
ne. Nekonečnú námuhu vynakladal nn to. <Jby 
mwčil žiaku hm{ vi;~zane. spevne. Vyiadova/ 
nujprísncj.5f ry tmus. nezná.šal mlľahov;~nie. ro
zdrobovanie, nesprávne poui ívanie rubtilil či 

nudmemé ritardandá. V takých prípadoch iro
nicky poznamenáva/: prosím, sadnile si. A 
práve tu sa dnes robf ve/i ni veľa prehreško v pri 
prednese jeho skladieb. V pcdulizácii liei do
suhoval velké majstrovstvo. ncobyč;u'ne prfs
ny bol voci jej zncui íll[miu u i iakom zvykol 
opukovuť: správna pcdalizácia. to je ccloi ivot
né šttídium." (Z denníka F. Slreicherovej, rod. 
Mlillerovej z r. 1840-4 1. in Wiener Chopin
Bläuer.jar 1994). 

Chopinov žiak Karol Miku! i spomfna 1ak1o: 
"Vyiarow1/o z neho sviité umelecké twdšenie. 
Podncmé <l strhujúce bolo kal dé jeho slovo. 
Jednotlivé lekcie často trvali aj niekofko ho
dín. pokým úm1v:1 nepremohlu maj tra i i ia
koi. " 

Chopin dával svojim žiakom ŠIUdoval' vr
cholné diela Bacha, Beelhovena, Clemenliho, 
Hummela, Cramera, Moschelesa, ale aj naj-

novšie skladby Hillera. Thalberga. Liszla i 
svoje vlas1né, a IO čas1o ešle skôr. než vyši i 
1lačou. 

Z Chopinových žiakov spomeňme aspoň 

najvýznamnejšfch: 
e Karol Milruli, vynikajúci klaviriMa i pe

dagóg. 40 rokov pôsobil i ako riadileľ Kon
zervalória vo Ľvove, kde vy1voril veľkú imer
prelačnú i pedagogickú chopinovskú 1radíciu. 

e Mauté de Fleurvilleová, neskôr prvá uč i 
leľka klavírnej hry Cl. Debussyho. 

e Decombes (posledný Chopinov žiak). 
uči leľ A. Conow (významného pianisiU. peda
góga a redaklora Chopí nových klavírnych diel 
i au1ora knihy Aspects de Chopin. Paríž 
1949). V 1ej1o knižke sa spomínajú ďalší žiaci 
Chopina: 

e miss O'Mearaová, Frideri.ke Streichero
vá-Milllerová z Viedne. k10rá sa spolu s Kar
lom Mikulim zaslúžila o vydávanie Chopí
nových diel. 

e Vera von Kologriwoffová, Marie de 
Rozieresová. slála sprevádzačka Chopinových 
žiakov. 

e Filtsch a A. Gutmann, dobrácky nemecký 
obor, k10rého Chopin (napriek jeho do islej 
miery pochybnému nadaniu) veľmi obľuboval. 

e Lenz, aulor knihy o Beelhovenovi i spo
mienok zo Chopinovho živo1a. 

e Lysberg, pokračovmeľ Lis11a na 
Konzerva1óriu v Ženeve. 

e Ďalej sa spomínajú Nór Th. Tellefsen, 
spolu s Miku lim s1aros1livo vydávali Chopi
nove diela, Georg Mathias, profesor parížske
ho Konzervalória, kde pokračoval v 1radícii 
Chopinovho in1erpre1ačného umenia ako je
den z najuznávanejších, Paul Gilnsberg po
dobne ako Filstch predčasne zomrel. apokon 
10 boli i profesionálni pianisli veľkého ľonnálu 
- Wemick a Gustav Schumann. 

Okrem nich boli Chopinovými žiačkami i 
klavirislky ama1érky, krajanky a ďal š ie, k10ré 
robili Chopinovi čas 1o viičšiu česi' než jeho 
profesionálni žiaci (kňažná Marcelina Czar
toryska, pani Petruzziová, grófka Kalergisová, 
Branická, Esterházyová, barónka Rotschil
dová). Z popredných klavirisiOv-profesioná
lov vel'kými popularizá10rmi Chopinovho die
la boli najmii Clara Schurnannová a Frant. 
Lis zL 

Zachoval sa i 12-slnmový náčn "Syslému". 
azda plánovaného pedagogického diela . Osob
nosť Chopina i jeho korešpondencia a biogra
fické publikácie (ako prvý vyšiel živ01opis od 
Franza Liszw, vydaný v Paríži Iri roky po smr
li Chopina). 

Parfž 13. m:1rca 1832. 

Pánom členom výboru Koncertnej spo
ločnosti. 

P:íni. 
tmím mimoriadnu llíi bu hm{ tm jed

nom z Va.~ic/1 znamenitých koncertov. a 
o umoi nenie toho Vás teraz prosím. 

Nemám mt to iný titul. ale vcrfm vo 
V;1.~e pochopenie pre umelcov :1 dtíl'am. 
le priaznivo vybav íle moju žiadosť. 

Mám čcsľ. páni. byľ Va.IUm poníi cnfm 
a poslu.~ným .~lužobníkom. 

F. Chopin 

Chopin adresoval lis1 Socié1é des Concens 
du Conserva1oire. spoločnosli zaoberajúcej sa 
koncenným ži volom. Odpoveď bola lakonická 
a kru1á: "Prosbu prišla pn?i.lí neskoro." (Mar
guerile Long: Pri klavíri s Gabrielom Fauré. 
Paríži 1961) 

.. Keď som pod jeho veden fm študovu/;1 prv tí 
Ewdu (C dur. venovanú LisLiovi). pomdil mi. 
aby som ju cvičila ráno a veľmi pomaly. "T;íto 
ciUc/a v;ím prinesie osoh - vravel Chopin - uk 
ju bude1e cviéit: ako si predsw vujem. natiahne 
to va.šu ruku a v;1.~c akordické rozklady budú 
sľa ob/tíky. Ale namie.~to toho. aby sme Sil to 
v.šctko učili. Č<l.~to m1 to zubtídamc." Viem. lc 
je to i dnes e.šle v.šcobecnc rozšfrený omy l. Je 
ttílo etudu moi no dobre lmlľ ibu ve/kými ruka
mi. čo celkom nezodpovedá skutočnosti. 
Podmienkou je iba podd;ljná. elastická ruku ... 

20. aprfla 1840. po svojom návrate do 
Puríia z dlhšieho umeleckého wmé. usporia
dal Liszt v Erardovcj sieni matiné pre pozva
ných poslucháčov. Hm/ ako zvyč;!jnc. veľmi 
brilall/nc a nas/edujtíce ráno som musc/,1 
Chopina podrobne inf'onnovu{ o tom. čo a ako 
hral. S;ím sa necíti/tak dobre. aby Sil mohol na 
konce rfe ztíčasmiť. K ceľ som mu ro z prá vala o 
Liszto vom umeleckom sebaovládaní u pokoji 
pri prekonávaní mljviičších technických till 
kostí, Chopin z volu/: "Zdá su. že môj názor je 
správny. Jednoducho.~/' je konečným cieľom. 
Keď prekonáme vi~ctky {ai kosti. zahráme ne
konečné množstvo nôt. výsledkom je jedno
duchosť so všetkými svojimi ktízl:uni. sľa zá
verečná korunovách1 umeniu. Ak j u niekto 
chce dosiahnuľ priamo. nikdy sa mu to nepo
darí. nemožno začfmiľ od koncu. Treba velil. 
ba nesmieme veľa cvičil; aby sme dosiahli ten
to cieľ. čo nic j e ľahké. " 

(Friederikc S treicher) 



Nedožité jubileum 
významného pedagóga 

rl '! 

4. júla sme s i pripome nu li l OO ro
kov od narodenia zaslúž ilého učite

ľa , nestora hudobnej pedagogiky 
Štefana Kanto ra. Ako pedagóg pre
š ie l všetkými tupňami škô l, od ro
ku 1949 pôsobi l 28 rokov v Štát
nom , neskôr Výskumnom pedago
g ic kom ústave. Udržiaval kontakt 
so ško lskou praxou, sledoval a tvo
ri vo aplikoval poznatky zahranič
nej hudo bnej pedagogiky. 

Jeho publikačná činnosť predsta
vuje vyše 60 titu lov kníh , štúdií a 
odborných článkov. Metodika hu
dobnej výchovy pre mate rské ško
ly, ktorej bo l a utorom, bola prvá 
svojho druhu na Slovens ku . Ako 
spo luautor sa podieľal na mnohých 
učebnici ach Hudobnej výchovy a me
todických príručkách pre základné 
ško ly. Pre potreby škols kých zbo
rov a o rc hestrov upravoval ľudové 
piesne. Jeho súbor sk ladb ičiek Pies
ne pre naj menš ích (SPN 1974) bol 
odmenený prvou cenou v súťaž i Čs . 
rozhl asu a nahratý vo vydavateľstve 

O PUS. 
Päťdes i atsedem rokov pôsobil v 

školskom rezorte a mož no ho pova
žovať za j edného z pri ekopníkov 
hudobnej ped agogiky u nás. Bol 
spolutvorcom učebných osnov pre 
základné š ko ly. Usiloval sa o zblí
ženie hudobnej výchovy s praxou, 
priblíženie detskej ment alite, spô
sobu mys lenia. Pri rozvíjaní hudo b
ných sc hopností zdôrazňova l čin 

nosť a samosta tný prejav. No pre
dovšetkým mu záležalo na tom, aby 
žiaci cez krásu hudby dospe li k 
e tickým hodnotám. 

DANICA JAKUBCOVÁ 

Konkurz 
Riaditeľ S lovens kej fi lha rmó 

nie v Bra ti s lave vypis uje kon

kurz do orchestra S love ns kej 

fi lharmónie na tie to miesta : 

- zástupca koncertného majs tra 

l. hus lí 

- hus le tutli . 

Konkurz sa usk utoční 13. l O. 
1998 o 12 .00 h v Koncertnej 

s ie ni S love ns kej fi lha rmó nie . 

Požadované vzde lan ie: ko nzer

vatórium a le bo vysoká ško la . 

Prih lášky so ž ivotopisom prij í

m a a info rmácie poskytuje pe r

soná lne odde lenie a manažér 

orc hestra SF, Mede ná 3, 8 16 O l 
Bra ti s lava. 

Rozlúčili sme sa 
Už nie si medzi nami . Neprídeš už 

domov - vždy Ťa však budeme počuť 
cez nôtu tvoju mil ú ... 

Spomienku venujem svojej priateľke 
Edite Hutovej-Schuhovej, speváčke, 

rozhlasovej redaktorke, sólistke náro
dopisnej skupiny Živena, z ktorej vzn ik
la Lúčnica, č l enky rozhlasovej skupiny 
Žnica, ktorej zakladateľkou som bola 
ja. a medzinárodnom festivale mlá
deže v Berl íne v roku 1951 získala 
Editka titul laureátky festivalu. Jej 
jemný, lyrický soprán nadchol všet
kých prítomných poslucháčov. 

arodi la sa pod Tatrami v Batizov
ciach. Vyrastala v Ružomberku . Otec 
bol uč ite ľom v Kraľovanoch a matka 
spi š iačka sa starala o rodi nu. Pre fakt , 
že matka bola pôvodom Nemka, mala 
veľa ráz do činenia s Národnou bez
pečnosťou. 

Študovala na Univerzite Komenské
ho v Bratislave hudobnú vedu a filo
zofiu. V to leto v 1968, keď nás neča
kane navštívili sovietske vojská, bola 
na dovolenke v Juhoslávi i. Keďže tam 
ochorela - zlyhanie srdca - bola v ne
mocnici. Matkina sestra a jej dcéra, 
ktoré žili niekoľko desiatok rokov v 
Nemecku, prišli po ňu autom a roz
hodli sa vziať j u k sebe. akon iec 
ostala v cudzine. 

Jej život zača l nanovo. Chcela byť 
samostatná, nezá
vislá, doplnila si 
na un iverzi te v 
Ulme vzdelanie -
zbormajstrovstvo -
a hru na naute. Usa
dila sa v Ehingene 
a stala sa profesor
kou hudobnej vý
chovy na gymná
ZIU . 

Za Ľubou Pavlovičovou·Bakovou 
Jej odchod spomedzi nás sa bolestne 

dotkol mnohých, ktorí ju poznal i ako 
hudobn ú folk loristku, rozhlasovú a te
levíznu pracovníčku , známu z mno
hých folklórnych festivalov, prehlia
dok a súťažf. 

Patrila medzi prvých Lúčn i č iarov. l 
názov umeleckého súboru Ltíčnicél sa 
zrodil z jej nápadu. 

Vyrastala na Ponikách, študentské 
roky prežila v Banskej Bystrici. Po štú
di u na FFU K - hudobná veda sa cestou 
konkurzu dostala r. 1952 do Sloven
ského rozhlasu v Bratislave. Bola med
zi prvými redaktormi, ktorí v šľapajach 
P. Tonkov iča vykročil i na cestu za krá
sami ľudových piesní a hudby v rozlič

ných konči nách Slovenska. A tak si po
stupne razil a vlastnú cestu k hudobným 
skvostom, ktoré citlivo vyberala, trie
dila, ale i vkladala do nových tvarov, 
aby ich v podobe rozhlasových progra
mov vracala širokej kultúrnej verejnosti. 

Bol i to Obrázky z dedín, v ktorých 
vlastným slovom vyzdvihovala krásu 
piesní i spevov, č i hudby. otvárala v 
nich srdcia tých, čo v piesňach vyspie
vali osudy svojich predkov. 

V hudobno-poetických pásmach Spe
vy domova sa prihovárala najmä počas 
sviatkov a dní sv iatočných. 

V relácii Zem . pieva prinášala profi
ly vzácnych umelcov. Spevákov, muzi
kantov, zberateľov predstavovala v sú

vislosti s ich ume
leckou aktivitou. 

Tešila sa, že sa 
dostala do kraja. 
kde vyviera Dunaj 
a teč i e do Bratis
lavy. Po jeho vl

K jej vrcholným 
rozhlasovým dielam 
patria hudobnodra
matické pásma z li
terárnych predlôh. 
Napr. O muzikan
tovi Zvftalovi a Ba
lada o Vojtovej Ma
ríne. Poviedky K. 
P. Tetmajera z poľ
štiny preložil Mar
tin Slivka, hudba 
B. Urbanec, réžia 

Edita Hutová-scbuhová (vpravo) s Cubou Pav- l. Teren. Okrem 
lovičovou-Bakovou v marci 1997 vo Vajnoroch. 

nách posielala pozdravy do rodného 
kraja pria teľom a vzdialenej rodine. 

Vlani oslavovala v svojom starom 
domove okrúhle narodeniny - sedem
desiatku. Z duše si zaspievala piesne 
za sprievodu harmoniky Maroša Ve
selského so svojimi starými priateľmi . 

V reštaurácii Pri kaplne vo Vajnoroch, 
v trad i čnej maľovanej chalúpke, do ne
skorých nočných hodín sme pri dobrej 
nálade prišli aj k piesni, ktorá Editku 
presláv ila vo fi lme Nové Českos loven
sko - Tichá voda do Dunajka padala ... 

S tatočná a dôsledná pani profesorka 
ešte aj nemecké deti uč il a slovenské 
ľudové piesne - v s l ovenčine. Výslov
nosť s l ovenčiny u detí bola zaujímavá, 
aj keď obsah piesní poznali. Zanechala 
hlboké stopy na škole, deti sa priam te
šili na jej hodiny. Keď sa l úči l a so ško
lou, riad iteľ gymnázia pripravil pre ňu 
dôstojnú rozlúčku s koncertom, ba po
zval do Nemecka aj niekoľko členov 

Lúčnice z Bratislavy. A takto si uctili 
"Frau Professorin", aby sa aspoň v spo
mienkach vracala do Ehingenu. 

Posledné roky trávila s ťažko cho
rým nepohyblivým manželom v Ett in
gene pri Kalr. ruhe. A ona si spomien
kam i farbievala všedné dni. Svoju čre
pinku života dokonale znásobila na 
vzácny obraz, ktorý svoj ím hlasom 
oživovala. Editka naša, ty si bola usi
lovnou včeličkou , ale aj mocným or
lom. Ostávaš s nami, milá a usmiata. 

Ty si sa od nás vzdialila ... 
Budeš nám svietil' ako hviezd i čka. 

Posledný pozdrav 
Ľuba 

rozhlasovej práce 
sa podieľala na umeleckej spolupráci v 
činohre SND po boku herca - Vlada 
Pavloviča, ale i režiséra K. L. Zachara 
a to V roku na dediny, Surovô drevo, 
Statky-zmätky i ďal. 

Od r. 1973 pracovala ako dramat ur
g i čka v Slovenskej televízii. Úspešne 
sa zhostila viacerých pozoruhodných 
inscenácií akými bol i Bič ianka z doli
ny, ďalej Kresané do dreva, Krutá ľú

bosť, Roztopené srdce. Z jej podnetov 
sa zrodili mnohé folklórne obrázky au
tentických prejavov napr. Chlapci spod 
Kráľovej hole, Vinobranie vo Vajno
roch, Svadba na Ponikách, v Plachtin
ciach, Branove i ďa l š ie. 

Svoju pozornosť venovala i profi lom 
vzácnych umelcov Samka Dudíka z My
javy, Eleny Holéczyovej. Pavla Tonko
viča. Spolu je to približne l OO televíz
nych hudobno-folklórnych programov. 

Jej zberateľské úsil ie charakterizujú i 
spevníky a zbierky Spevy od Hrona 
( 1954), Spievanky ( 1959), Poľovn ícke 

piesne ( 1973), Spievaj si, dievčatko 
( 1990). 

O jej hudobno-folklórnych aktivitách 
svedčia viaceré čl ánky a jej rozhovory 
v časop isoch : Slovenka, Rytmus, Hu
dobný život a iné. 

l touto formou vyjadrujeme s rdečnú 
a úprimnú vďaku vzácnej umelkyni ni
elen za mnohých jej verných posluchá
čov v rozhlase, č i televíznych divákov, 
ale i za stovky muzikantov z mnohých 
končín Slovenska, ktorých vždy lás
kou a ochotou vítala pred mikrofónmi i 
televíznymi kamerami. 

Ale i našu vďaku za všetko to, čo sa z 
jej úsil ia zrodilo a uchovalo v archí
voch. ONDREJ DEMO 

Hudobný pozdrav 
z Brestovian 

Korene Brestovhm, obce poblíž 
Trnavy, siahajú až do veľkomorav

ského obdob in, hoci Sél jeho meno v 
slovenskej histórii zjavuje po prvý
krát až v Zohorskej listine z roku 
1/13. V minulosti dedinku preslá
vil najmii j ej rodák, spisovmeľ Jožo 
Nižnánsky. V posledných rokoch 
sn dobrý chý r o obci rozniesol vďa

kn tunajšiemu kntolíckemu kr'íazo
vi. Topoľčiansky rodák R. D. Ma
rián Červený prišiel do Brestovian 
v roku 1988 n stopy j eho pastorač

nej horlivosti cítiť na každom kro
ku. Brestovianska fara sa st;J/<1 nie
len náboženský m, Elle uj spoločen-
ký m centrom obce. Zrodila sa tu 

nejedm1 myšlienka presahujúc<! čas

to región, ba i Slovensko. Doku
mentuje to viacero kroník so stav
kanú podpisov, gratulácií. vyj;Jdre
niélmi vďaky él obdivu. potešenia a 
povzbudenia po sloven ky, nemec
ky, poľsky, francúzsky, anglicky, 
mé1ďarsky. čínsky, latinsky ... 

Breslov;my v roku 1824 vyženil 
poľský gróf Jozef Saryusz Zamoyski. 
O dva roky tu po ·tavil kaštieľ v kla
sici. tickom slohu. Veľa sa tam mu
zicírovalo. Hudobní historici a mu
zikológovia tu našli vzácnu zbierku 
tlačených hudobnín a bohatú kore.~

pondenciu z pozostalosti Ľudmily 
Gizyckej-Zamoyskej. Bola hudob
ne vzdelaná. vý borná k laviristka, 
komponovala a neskôr Sél stala vý
znamnou organizátorkou hudobné
ho ži vota na cisárskom dvore vo 
Viedni. kde boh1 dvornou dámou 
matky Fmntiška Jozef<l l . Priateli/a 
sa s F. Lisztom. K. l . Sclwmanno
vou a údajne v tom čase nnvštevo
Véll ča to Bre tov;my aj F. Chopin a 
v tamojšom kaštieli usporadúv;1/ 
koncerty . Ak toro seriózny výskum 
potvrdí, upriamilo by to na Bresto
vany pozornosť celého hudobného 
sveta. 

Zásluhou spomínaného správcu 
famosti v brestovianskom kosrole 
sv. Jána Kr titeľa často koncertujú 
také hviezdy, ako sú laureáti Pava
rottiho súťaže Ľ. Rybárska, M . Bab
jak a l . Kundlák, huslisti P. Micha
lica a V. Harvan i ďalší renomovaní 
umelci . Ale živnú pôdu tu majú aj 
hudobné akti vity domácich, ktorí a 
združujú v Chrámovom zbore Jána 
CikkeréJ. V susedných Dolných Lov
čici;Jch sa zrodila vokálno-in.~tru

mentálna skupina Čírovci, ktorej 
sólistka M áriu Čírováje vít~1zkou ce
loslovenskej súťaže detí Z lmý slá
vik z roku 1996. Interpretujú vlast
né skladby z tvorivej dielne ume
leckého vedúceho Miclwh1 Číru. A 
vynára sa ďaWa brestoviunsku hviez
dička, 13-ročný Lukáš Mrena. 

Práve s produkciou týchto hudby
milovných nadšencov zoznamuje 
CD nosič a MG kazeta Hudobný 
pozdrav z Brestovian. V ich podaní 
znejú chrámové i ľudové piesne. Na 
reE1lizácii hudobne spolupracoval a 
pod réžiu sa podpísal Ondrej De
mo. Hudobný pozdrav z Brestovian 
vydal bélnskobystrický MUSIC MAS
TER s veľkodušnou podporou viace
rých štedrých mecenášov. 

ROBERT VAVRO 



ll~~~~~~~~~~ l 
MUSICA SACRA Koncert nadaných detí Cappella Istropolitana 
zatvorila brány v Hannoveri 
Brány medzinárodného hudobného festiva

lu sakrálnej hudby MUSICA SACRA sa v 
itre latvorili v predvečer sviatku sviitých 

Cyrila a Metoda a Dňa itranov - 4. j úla už 
tradične Cyrilometodskou akadémiou. sa na 
ňom predstavi lo vyše sto účinkujúcich . áv
števnfci deviatich festi va lových večerov si ich 
lásluhou odniesli z Piaristického kostola pre
krásne umelecké zážitky a pripomenuli si sú
časne 40. výročie úmrtia M. Schne idra-Trnav
ského. Aký názor na festi val MUSICA SAC
RA však majú jeho organizátori a účinkujúci? 
Odpoveď na o tázky - v čom vidia naj viičšf 
prfnos tohto podujatia a aké postavenie dosiah
lo podľa nich od svojho aodu v roku 1992 v 
rámci slovenskej hudobnej kultúry - som sa 
pokús ila zachytil' v nasledujúcej ankete: 

Ing. arch. Vladimír Libant, primátor Nitry 
- V itre bol poswvený prvý krest"<wský 

kostol a založené prvé biskupstvo v strednej 
Európe. Mys/fm si. že myflienka orgunúo
va{mcdzinárodný hudobný fest ivu/ sakrálnej 
hudby práve v swroslávncj i trc bola .šti lst
ná. il lc je veľmi potrebné prim1vrátenic du
chovných tmdfcif do mcsw i IW Slovensko. 
A práve Musicil Silcm sprfstupt1uje ľuďom 
duchovné a cirkevné hodnoty veľmi vhod
ným spô obom. 
~gr. PavolPTocházka, dirigent spevácke

ho zboru NITRIA 
-Musica Sacr;1 je . fce chvályhodné podu

jatie a zm1mená istý krok vpred k obohmcniu 
hudobného ži vota immov i obyvateľov it
rianskeho km ju. Ale ten je v súčasnosti. po
vedzme si otvorene. veľmi chudobný (vzhľi!
dom na tmdfcie it ry v hudobnom di<1nf. hi -
tóriu mesta i funkcie kmjského sídla). itra 
by si určite zilshížila okrem tejto "jednomzo
vej :1kcie" i pravidclncj.šie a č:1stej.~ie hudob
né podujatia, :1spoň jedno profesionálne hu
dobné teleso <l pochopiteľne i "strechu" pre 
mestskú a regionálnu hudobnú ol>ec. AJ.. by 
sme Sil bliEic prizreh dianiu v Ko.šickom. 
Žilinskom či Ban.~kobystrickom kmji. wk by 
sme porovnávali neporovnateľné. 

Ján Vladimír ~chal.ko, koncertný umelec 
(organ) 

;ljviičšf prfnos do:.it~hne tento festival 
vtedy. keď sa ľUdi il Zilčmí zamý.š/":1{ nad tý m. 
čo je to s:1kr.11n11 hudb11. Saknílrlfl hudba je 
podľi1 m6jho názoru viil c: ilko hudba duchov
ná. Je hudbou posviicujtícou. M ;í nielen .wo
jc hudobné kv<~lity. rozprávél o vzťuhu č/ovc
k;l k Bohu il vysvetľuje tento vd;1h. ale po
chopená j e mwz;lj iiŽ vtedy. ak ním di~ponu
je autor i poslucháč. V slovenskom huclob
nom l ivote je t1Íto ot;ízk,1 /atii!ľ ncdo5>lilločne 
vysvet lená. 

Dana Leščenková, študentka cirkevného 
konzervatória v Bratislave v triede prof. ~a
latincovej (soprán): 

- Takéto festivaly či koncerty by Sil nwli u 
nás org:mizovu{ čo najčustcjšic. pretože obo
hacujú ľudí a pomáhajú im vyro1 nilf sa s ná
stm/wm i dnc.šncj upomíhľi111cj doby. 

SIL VIA STRUÍIÁROV Á 

Hoci majú kultáme letá v každom meste 
inú dramaturgickú štruktúru práve svojím 
"rôznorodým" osviežením, neodmyslitelne 
patria k horúcim letným dňom. V ponuke 
Prešovského kultámeho leta sú už tradične aj 
koncerty domáceho súboru "starej hudby" 
Musica historica, ktorý si vybudoval svoje 
"skalné" publikum. Dokázali to aj tohtoročné 

Začína sa rolbiehat' veľmi imponujúca, 
dúfajme tradíc ia, v rámci aktivít Slovenskej 
fi lharmónie, po predchádlajúcom výbere, 
umožnilo vedenie nášho prvého orchestra 
najnadanejš ím dct'om, ktoré navštevujú ?á
kladné umelecké školy, prípadne už aj kon
lervatórium (sú to ešte deti?), vystupoval' so 
symfonickým te lesom. Tak v koncertnej s ie
ni SF, pod taktovkou Bystrílca Režuchu, vy
stúpili nadané deti. V tomto roku dostalo 
príležitosť predstaviť sa buď v samostatnej 
skladbe, alebo v jednej časti sólového kon
certu , osem detf. Medzi nimi dominovali 
š tyria huslisti, traja klaviristi a dychár. 
Veľmi pekne navštívené podujatie vyvo

lávalo radostné pocity, ba aj hrdost', že má
mc to ll<o nádej f a súčasne dokumentovalo 
napredovanie nástrojovej pedagogiky. 

ll uslista Anetka Dm1o lová ( 1985 - pcd. 
A. lle ribanová) zaujala priebojným muzi
kantstvom. sýtym tónom, imponujúcimi gra
dáciami a istými technickými vlohami, kto
ré treba ešte rozvfjať, v Baletnej scéne, op. 
l OO, od Ch. de Bériota. Alexej Rosík ( 1984) 
- ZUŠ Banská Bystrica. pedagóg neuvede
ný. konzultant B. Urban zo žilinského Kon
zervatória , sa ukazuje ako typ inklinujúci k 
meditatívnejším, lyrickým polohám ( l. ča!.t' 

2. koncertu H. Wieniawského). 
Sebavedomá konzervatoristka Jana lllé

šová ( 198 1 - ped. Jozef Bobko) brilantne, i 
keď technicky nic dokonale stvárnila drama
tické i lyrické úseky l . ča ti Mende lssoh
novho l lusľového koncertu c mol, op. 64. 
lntcnzfvnejšou hfbkou prežitia, a le aj nema
lými technickými dispozfc iami upútala v l . 
časti 3. hus ľového koncertu C. Sain t-Sačnsa 

Mária Tomišková ( 1982 - Konzervatórium 
Bratis lava - ped. M. Karlíková). ajprieboj
nejš í hus lis tický ta lent preukázal nespome 
Ondrej Jánoška ( 1985 - ped. J . Horňák, kon
zultanti na Konzervatóriu , ale aj na Hoch
schulc fUr Mus ik Viedeň), ovenčený už via
cerými , aj zahraničnými oceneniam i. So zá
videniahodnou istotou stvárnil finále 2. hus-

dva koncerty (23. 7. a 19. 8 .), situované podia 
počasia do historických exteriérov a interié
rov Vlastivedného múzea v Prešove. 

Pre priaznivcov pripravil súbor Musica his
torica na august prekvapenie v podobe vzác
neho hosťa, sólistky SND, mezzosopranistky 
Idy Kirilovej, ktorá ako rodáčka vracajúca sa 
v každej volnej chvili do Prešova, prijala po
nuku umeleckého vedúceho Karola ~edňan
skébo. V súlade s dramaturgickým záme.rom 
súboru spievala Ida Kirilová diela talianskych 
skladaterov C. Monteverdiho, A. Caldaru, G . 
Giordaniho, L. Cherubiniho, nemeckých maj
strov Ch. W. Glucka, G . F. Händla a J. S. 
Bacha. Z gambovej literatúry zazneli sonáty 
C. F . Abela, Hesseho aJ. S. Bacha v interpre
tácii Karola Medňanského na tenorovej viole 
da gamba so spinetovým "bassom continu
om" Kláry Ganzerovej. 

Ochotu Idy Kirilovej spolupracoval s do
mácim súborom vyzdvihli všetky regionálne 
médiá, denníky a ocenili aj mestskí "otcovia". 

I.M. 
Snfmka M. Žarnayová 

Hudobný fo nd Bratislava vyda l Katalóg skladieb pre dychové ná
stroje. Záujemcovia môžu v ňom náj sť pod ľa systematického rozde
lenia všetky publikované tituly slovenských skladieb jednak pre 6-
lové dychové nástroje, jednak ich kombinác ie, až po komorné i väč
šie súbory. 

Snímka D. Jakubcová 

ľového koncertu H. Wie niawského. Upútal 
nie len dravou, priam suverénnou technickou 
isto tou, ale aj sugestívnym, sýtym tónom. 

Všetkým trom klavi ri stickým talentom 
vybrali pedagógovia Mozartove klavfrne 
koncerty. Dvaja najmladší inte rpre tovali po
malé čast i , o niečo staršia Alexandra Ráczo
vá sa predstavila l . časťou Koncertu A du r 
(KV 488). 

Zriedkavo dostane prfležitost' pedagóg 
predstavil' sa na takomto podujatí dvoma 
žiakmi. M. Kailingová zo ZUŠ na Sklenáro
vej ulici v Bratis lave tu mala dvoch žiakov. 
Najmladšia účast níčka podujatia, l O-ročná 
Dominika Fáberová, preukázala ku ltúru 
úderu, technickú pohotovosť a výraz prime
raný veku. v Larghette Koncertu B dur (KV 
595). Ž iada sa obmedzil' u nej pohyby rúk . 
Peter Pindják v 2. časti Koncertu A dur 
Andante (K V 488) v obla~t i výra7u dosaho
val Ul vyššie méty. tvorivejšie formovanie 
tónu v kantiléne. ale aj imponujúcu istotu 
tempa. 

ajvyspe lejšia klavi n stka Alexandra Rä
ClOVá ( 1985 - peci. K. Frai tová lO ZUŠ E. 
Suchoňa), s imponujúcou pohotovosťou sa 
vyrovnáva la s technickými úskaliami l. ča!.
ti Koncertu A dur (K V 488). Zauja la bri lan t
ná tech ni ka pasá7f, spevné tva rovanie kanti 
lény i vyzdvihovanie dramatických akcen
tov. 

Jediný reprezentant dychového odboru, 
13-ročný J. ll amcrník (ped. V. Bánovská), 
skvele reprezentoval svoju školu na Karl o
veskej ul. , l . čas t'ou Koncertu pre nautu G 
dur J. QuantL.a. Prezentoval kvalitnú prácu s 
tónom. frálovanic, mutikantský švih, pri
rodzený prejav a najmU ~:mysel pre vedenie 
línií. 

Citli vý sprievod B. Reiuchu mimoriadne 
dotvá ral tvori vú atmosféru. Škoda, že v pro
gramovom bu lle tine nebolo dôs ledne pri 
každom profi le účinkujúcich uvedené meno 
vedúceho pedagóga č i školy, ktorú ten-ktorý 
i iak navštevuje. VLADO CfžJ:K 

Slovák v Hannoveri sa teší, keď sa 
v hannoverskej kultúre koná niečo 

slovenského a samozrejme to bol aj 
jeden z motívov, prečo som 4. augus
ta tohto roku, spo lu aj s našimi suse
dmi išiel do Herrenhausenskej záhra
dy, kde sa konaj ú príležitostné kon
certy; z toho letný festival "Die Fest
wochen in Herrenhausen" j e akýms i 
vyvrcholením koncertnej sezóny. In
scenujú sa opery od HHndela a Pur
cella, vystupujú komorné orchestre, 
súbory a sólisti. Prostredie barokovej 
záhrady je nádherné a programy väč
šinou tiež. 

Rámec bol teda pre Cappellu l stro
poli tanu dobre volený a komorný or
chester nesklamal. Sú to vHčšinou 

mladí umelc i, prekrásne muzicírujú
c i, suverénne technicky i hudobne 
vychovaní, s prekrásnym "panónskym" 
tónom. 

Koncert zača l Mozartovým Diver
timentom O dur (KV 136); tempá bo
li trošku rýchle, ako j e to dnes zvy
kom, ale orchester si to môže dovoli ť 

pri svojom vysokom technickom maj
strovstve; štý lovo dokonale a s vre
lým muzicírovaním - bo l to ozaj ne
zabudnuteľný zážitok. 

Nasledovala Dvofákova Serenáda. 
Stredoeuróp ky klasický zvuk vystrie
dalo slovanské muzikantstvo, teplý 
tón a mäkký zvuk -aj tu dokonalá in
terpretácia. 

Po prestávke nasledovala skladba 
"4 ročné obdobia" argentínskeho 
komponistu Astora Piazzollu, ktorý 
komponoval hlavne tangá a podobnú 
tematiku; dir igent večera, Argentín
čan Jose-Maria U lla, garantoval ade
kvátnu interpretáciu. Počúvajúc túto 
relatívne dlhú sk ladbu som sa nevdo
jak pýtal, prečo sú podobné diela v 
poslednom čase také populárne; veľa 

opotrebovaných, stále sa opakujúcich 
harmonických postupov ma nevedelo 
celkom uspokojiť - zrejme som staro
módny, pretože sk ladba zožala frene
tický potlesk a proti úspechu som ešte 
nikdy neprotestoval , nech sa každé
mu páč i , čo má rád. 

Bol to veľmi pekný a vydarený 
koncert a Cappella Istropoli tana sa 
ukázala v ťažkej konkurencii dnešnej 
komornoorchestrálnej scény ozaj v 
tom najlepšom svetle. 

LADISLAV KUPKOVIC 

C. a K. dychový komorný orchester z Bratislavy je už na prvý pohiad pozoruhodné hu
dobné teleso. Vždy v perfektných uniformách produkuje im zodpovedajúcu hudbu z čias 
Rakúsko-Uhorska. Je jedným z mála ndicb orchestrov, ktoré sa venujú tejto dobovej bud
be. A tak ich koncerty bývajú vzácnym spestrením rôznych podujatí. Tak to bolo napríklad 
na Nostalgickom korze v bratislavskom Starom meste, na promenádnom koncerte v 
Pezinku a iných podujatiach v rámci kultúrneho leta. Orchester vzbudil zaslúženú pozor
nosť aj na slávnostiach dychovej hudby Dychfest v Dolnej Krupej (koncom augusta), kde 
patril medzi tristo účinkujúcich, čo toto podujatie radí medzi najväčšie svojho druhu na 
Slovensku. Text a snfmka Pavol Erd7iak 
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Európska konferencia pre evanjelickú cirkevnú hudbu 
Bratislava 24.-27. september 1998 

COLOQUE DE BRATISLA VA LÄNDERTAGUNG BRATISLA VA 

TÉMA: (noha cirkevnej hudby v budovani cirkevn6ho zboru 
PROGRAM: 
24. 9. - 19.30 h Slávnostn6 otvorenie- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
25. 9. - 9.00 h Ranná pobotnos(- Velká sála hotela Sorea 

9.30 h Referát: Význam Spevnfka v budovani tivého cirk. zboru - gen. biskup Dr. 
Jrllius Filo 

11.00 h Diskusia k referátu 
15.00h PredstJJvenie cirkevno-hudobnej práce v BCAV na Slovensku - doc. Ján V. 

Michalko 
17.00 h Koncert sdčasnej slovenskej cirkevnej hudby -

I. Zeljenka: Psalmus 84 pre mie§aný zbor, basbarytón sólo, a sláčikový orches
ter - venované BKEK -premiéra 
R. Berger: Exodus -Finále pre organ 
M. Blfzlik: Canticum Jeremiae, komorné orat6rium pre soprán, basbarytón, 
husle, mie§aný zbor a sllfčikový orchester 
Komomf s6listi Bratislava, SĽUK- zbonnajster Ľ. Kostka, G. Bellfček- basba
rytón, I. Neshybová - soprán, L. Neshyba - basbaryt6n, B. DaneJ - dirigent, Z. 
Ferjenčfková - organ 
Vellý kostol, Panenská ul. 

20.00 h Diskusia o cirkevno-hudobnej práci v protestJJntských cirkvách na Slovensku -
Velká sála hotela Sorea 

26. 9. - 9.00 h Ranná pobotnos(, Velká sála hotela Sorea 
9.30 h Valné zhromaldenie BKEK (vo/by) 

15.30 h Koncert cirkevných spevokolov, Bv. a. v. kostol, Petižalka, Strečnianska 15 
19.30 h Koncert - Duchovná pieseň 15.-17. storočia na Slovensku - B. Uni, l . Silván, l. 

Tranovský, Levočský lutnový zbomfk, Cithara Sanctorum, Cantus Catholici, 
Tabulatura, Vietoris CHORUS ANGBLORUM, um. veddci B. Krik 
Evanjelický kostol Prievoz, Radničn6 nám. 2 

27. 9. - 9.30 h Slávnostné sl. Botie s Večerou Pánovou (kázeň -gen. biskup l. Filo), Vellý 
kostol, Panenská ul. 

11.00 h Oficiálne ukončenie konferencie 

Štátna rtlhar••tónia Košice 
1. 10. - 19.00 h 
Dom umenia 

5. 10. - 19.00 h 
Reduta 
Bratis lava 

11.-25. lO. 

Otvárací koncert 30. sezóny 
v rámci Dňa hudby 
Dirigent : Bystrlk Režucha 
Klavfr: Jan Wijn (Holandsko) 
P. l. l:ajkovskij: Rómeo a Júlia 
M. Rave l: Klavfmy koncert 
pre ľavú ruku 
E. Suchoň: Metamorfózy 

Bratislavské hudobné slávnosti 
Dirigent : Alexander Rahbari 
(Rakúsko) 
Sól i sta a program ako l . l O. 
1998 
ŠFK na turné v Mexiku 

13. lO.- 19.00 h 
Foyer 
Dom umenia 

Dirigenti: Tomá! Koutnťk, 
GeorgKugi 
Mourt - Bizet - Dvoŕák -
Gershwin 

Kafé koncert v spolupráci s 
firmou Justína 
Koncert sólistov opery SND 
Bratislava 
Spev: Elena Holičková, Má
ria Turňová, Jozef Ábel 
K lav fr: Milan Dubovský 
Cile:~ - Puccini - Smetww -
Verdi - Schneider-Tm:~vský 
- Duslk - Lehár - Kálmán 

Slovenské národné divadlo 
OPERA A BALET l. IO. - 19.00 h W . A. Mozart: Cosi fan tutte 

2 1. 9.- 19.00 h G. Verdi: La TraviatJJ (BHS) 

24. 9.- 19.00 h G. Verdi : Rigoletto 2. IO. - 19.00 h G. Verdi: Don Carlos (BHS) 

25. 9.- 19.00 h G. Bizet: Cannen, balet (BHS) 3. l o. - l 1.00 h O. Nedbal: Andersen, balet 
26. 9. - 19.00 h E. Suchoň : Svätopluk, pre- (BHS) 

miéra (BHS) 3. IO. - 17.00 h O. Nedbal : Andersen, balet 
28. 9. - 19.00 h G. Puccini : Tosca (BHS) (BHS) 
29. 9. - 19.00 h P. l. l:ajkovskij: Labutie ja-

zero (BHS) 5. IO.- 19.00 h A. Boito: Mefistofeles (BHS) 

30. 9. - 19.00 h W . A. Mozart: Carovná flau- 6. IO.- 19.00 h G. Rossini: Barbier zo Se-
ta (BHS) villy (BHS) 

Východoslovenské štátne divadlo Košice 
DIVADLO J. BORODÁtA KOŠICE 2. IO.- 19.00 h tardá!ová princezná 

23. 9.- 19.00 h Oliver! 
3. IO. - 19.00 h Slávnostný koncert k MMM 
4 . IO.- 19.00 h La TraviatJJ 

24. 9. - 10.00 h Oliver! 5. IO. - 10.00 h Dobrodružstvá smelého Zajka 
24. 9.- 19.00 h Oliver! 6. IO. - 19.00 h Zmierenie 
25. 9. - 10.00 h Oliver! 7. 10. - 19.00 h Figarova svadba 
25. 9. - 19.00 h Oliver! 
26. 9. - 19.00 h Oliver! DIVADLO J. ZÁBORSKÉHO PREšOV 
29. 9.- 19.00 h Na skle malované 

17. 9. - 10.00 h Canwová princezná 
30. 9.- 19.00 h Romeo a Jlllia 

18. 9. - 18.30 h tardá!ová princezná 
l. IO. - 10.00 h Romeo a Jlllia 6. IO.- 10.00 h Choreopastorále 
l. 10. - 19.00h Canwová princezná 8. IO.- 17.00 h Pofskákrv 

Štátna filhannónia Košice 
28. medzinárodný organový festival Košice 1998 

štvrtok 
17. 9. - 19.00 h 
Dom umenia Štátna filharmónia Košice 

Dirigent : Walter Hilgers (SRN) 
Organ: Ivan Sokol, Andreas 
Meisner (SR ) 

pondelok 
21. 9. - 20.00 h 
Dón sv. 
Alžbety 
v Košiciach 

24. 9.- 20.00 h 
Dón sv. 
Alžbety 
v Košiciach 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Sym
fónia č. l c mol 
J. Haydn: Organový koncert C 
dur(Hob. XV Ill-1} 
A. Guilmant: Symfónia č. l 
'"Organová"" 
Koncert v spolupráci s Goethe 
inštitútom v Bratislave 

Organový recitál - Janice Beck 
(USA) 
M. Duruflé: Fúga na tému 
'"Charillon des heures de la 
Cathedr::lle de op. 12 
P. Decker: Kairos 
J. S. Bach: Prelúdium a fúga C 
dur, BWV 456 
J. Alain: '" Postlude pour f 
Office de Comp! is"' 
'"Deuxiéme Fantaisie'" 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Soná
ta č. 3 A dur, op. 65 
L. Vieme: '"Carillon de West
minster'", op. 54 

Organový recitál - Thomas 
Trotter (Anglicko) 
J. S. Bach: Fantázia a fúga g 
mol, BWV 542 
W. A. Mozart: Adagio a Alle
gro, KV 594 

27. 9.- 18.00 h 
Dom umenia 

28. 9. - 20.00 h 
Dóm 
sv. Alžbety 
v Košiciach 

L. Rogg: Parti ta na ""Nun frcut 
Euch'" 
J. Stanley: Voluntary č. 5. op. 5 
C. H. H. Parry: Fantázia a fúga 
G dur 
E. H. Lemare: Rondo Capriccio 
S. Prokofiev: Pochod z opery 
Láska k trom pomarančom 
(úprava J. Guillon). Toccata pre 
klavfr (úprava J. Gu illou) 
Koncert v spolupnfci s British 
Council v BmtisliiVC 

Koncert k 50. výročiu založenia 
KOŠICKÉHO SPEVÁCKEHO 
ZBORU UCITEI:.oV 
Dirigent. zbom1ajster: Karol 
Petróczi 
Spoluúčinkuje: Štátna filbar. 
mónia Košice 
Dirigent: Bystrlk Režucha 
Zbory z opier - G. Verdi: a· 
bucco, Trubadúr, R. Wagner. 
Lohengrin 
F. Schubert: Omša G dur (sól is· 
ti zo zboru) 

Organový recitál - Karol 
Golobiowski (Belgicko) 
F. Liszt: Prelúdium a fúga na 
meno BACH 
C. Franck: Fant:ízia A dur 
M. Reger: Benedictus 
M . Sawa: Hymnus 
O. Messiaen: 'T Apparation de 
r Eglise etemelle'". "'Dicu panni 
nous"' 

v v 

Státny komorný orchester Zilina 
IO. 9. 1998 Otvárací koncert 25. sezón 

ŠKO Žilina 
Hiindel: Vodná hudb:1- l. ;uita 
Mendelssohn: Koncert e mol pre hus
lc a orchester 
šostakov i č: Prelúdium a Scherzo pre 
s láčiky 

Haydn: Symfónia č. 45. fis mol 
'"Rozlúčková'" 

Young- Mi Cho, husle. Ju:tná Korcu 
Dirigent : Georg Kugi, Rakúsko 

l. 10. 1998 Medzinárodný deň hudby 
Suchoň: Serenáda, op. 5 
Ginastera: Koncen pre harfu a orchester 

8. 10. 1998 

Maninu: Špalíčck - výber L baletu 
Geodelieve Scbrama, harfa. l·loland ko 
Popradský detský zbor 
Yvetta TaonenbergerovA, soprán 
Simon Šom01jai, tenor 
Dirigent: Leo§ Svárovský 

9. 10. 1998 Mozart : Predohra k opere Čarovná 
flauta 
Paganini: Husľový koncert č. l. D dur 
l laydn: Symfónia č. 95. c mol 
Dalibor Karvay, husle 
Dirigent : Petr Vronský 

Štátna opera Banská Bystrica 
26. 9.- t8.30 h G. Verdi: Aroldo 

Dirigent: Pu vol Tul inský 
29. 9.- 18.30 h Sattó: Tanec vetra 

Dirigent: Anton Popovič a. h. 

Boh6maklub 
30. 9.- 18.30 h Hudobný salón Jána Petrusa 

Symfonický orchester l. Cikkem pri SO 
3. l O.- 19.30 h A. Dvofák: Stabat Mater 

Účinkujú: Cubic11 RyMrska. Jolanu Fogušovď. Peter Dvorský. l i fí Srdienko. PmJský 111/wnnonic· 
ký zbor. zbomu1jster Jaroslav Brycb, Symfonický orchester J. Cikkera. dirigent Pu vol Tužinský 

Objednávka pre dplatné ho n a dvojtýžd e nník 

HUDOBNÝ živOT 
Hudobná súčasnosť - Rozhovory s osobnosťami domácej i svetovej hudobnej scény -

Portréty skladateľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncertný život - Recenzie 
knižných noviniek a CD nahrávok - Opera, opereta, muzikál - Informác ie zo zahraničia · 
Profi ly slávnych osobnostf- Rozhlas a televízia- Festivaly doma a v zahran ičf- Hudobný ži
vot v regiónoch - Fejtóny - Inzerc ia - Servis HŽ 

Objednávky posielajte na adresu: 

HUDOBNÝ živOT, Michalská 10, 815 36 Bratislava 

Priezvisko, meno, titul .......... ..... ............................................................................................... . 

Adresa . .... . ... ..... .. .. . .... .. .. . ...... ... ...... .. ...... .. . ... ... .. . ..... ... ...... .. . ... ... .. . ... ... ... ... . PSt . ....... ..... ........ ... . 
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Predplatné hradí .................... .... ...................... ..... ..................................................................... . 

Adresa ...... ... .... .. ... .... .. ........... ...... .. . ...... ... ..... .......... ... .... .. ... ...... ...... .. ....... PSt ....................... . 
Objednávam Hudobný život od čísla ................. .. ..... ............ Počet výtlačkov ........................ . 

Podpis .......... .. ....................................... ...................... .. ........ ................. ......... ......... ................. . 

Cena jedného čísla 8,- Sk, celoročné predplatné 192,- Sk, polročné predplatné 96,- Sk vrá
tane poštovného. Pri objednávkach do zahraničia + poštovné. 
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