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V uplymtlýc!J čfsloc/J sme m•ereJÍiili dl'tl vel
mi dôle!ité o ojpod!lei!Jé materiály o .rtoa·e /m
dobnél/0 111111'11io v Západnej EunJpe: vysllípe
nie ./ulitmo Lloyda Webbera 110 SFeto•·omelo
nomidom fóre l ' Oo•·ose o jeden z oli/osol' od 
Cflorleso Rosmo. Nec/Jcem robil omjed11ému 
;: OU/OrOl' Odi'Okáto. Z lll 'ede!lýcfl 11/0teriólov 
l'.fo/( jednomoČIII' l')p/ým, le situácia •·áfnej 
hudby I'O .n•etl' so nodJád::o v stOI'I' ol1rOumo 
(flodo. le i napriek nofej I'JÍZI'I' zostali tieto 
materiály bi':: odozvy, oloby so nás to oni ne
týlolo!). Nofli11 éJiote!om .ro to, zreJille, zdá 
Fl'lmi banálne Kollftoto l'onie, pretole •• ntiŠit:IJ 
podmienloc!J sme buó tol l'efmi izolol'onf od 
ol.oliilflo s•·eta, alebo sme nenoproi'Jie/ne noil'
nf- na::dó•·ome so, fe je ••fetlo l ' poriadKu, le 
l'fi'IKO je /en otá::K0/1 ČOS/l a SOlilO SO noproa>/. 

iia!. opaK J't! pral'dou. Samo sa mc nena
prol'f No::dámm sa, le ••eci vide11é z poznál'o
aj turisticKej trasy l' zo!Jramcf, 11emusia byl 
pravým obrazom slutoénosti (pod tým rom
miem prapodstollt existencie o jej perspdtf
•'Y). Zrejme nie nó/10dou Lloyd Wehber s•·oj 
preja l' pred11iesol na donomiclomfóre. Lloyd 
Wehber i nopnek SI'OJÍ;n odporcom s1~ ::reJÍIII', 
•·efmi dohre ul'edomil, lom Kráča stíčosný la
plializmus, alo óaldo so ••zón/uje he::breflý 
lomercionalúmus lil'oltléiJo ft;Vu od Skttloé
nlflo 111111'11/0, alo óoldo je od elonomidej 
pro.rpeniy belnél1o é!OI'ekO, oko neu.rtále ra silí 
llonorárOJ•é poflodoa,ky fptclo1')1c!J!m'ezd To 
je l'fal zálefliosl iha IÍzleflo okmflu eliinfc/J 
umekOI' (samozrejme, mc 11enomietom ••oéJ' 
icfl umeniu), no l'e!mi nópod11ó je odme!lom
ckl pne po sl med: i .. e/iiou" o skutoč11e l'e!mi 
úoliinými ,. neelii11ými" umelcatm: A dodaj~ 
me, týla SO IO oj I'YIIIKOjÍÍCicfl l'edCOI', publici
SfOI' a pod. NorasfOJÍÍctl pn'eposl sa oj no 
Západe :oéftJo čora: mol'kantnl'j.fie preJOI'O
I'OI ntl)illä l ' postoa·enf orcfle.rtrOI', l ' dJ'któte 
lllltlllillediólllycfJ projdtol', Ktoré .rtí 1'0 l'tléfl'
ne pripadol' nepodcflytené zákonom. 

V oKtóbri .ro I'O f1 'ti)ÔOr.rkom Be me lona l -
priprfle!Jiosti50. 11ýroéJo zolofemo FIM (M e
d:JiJórodnej orgam':áCJ'e profesionólll)'cfl !IIJ
dolmflo••J- 16. Ko11gre.r orgam':ócif člt!nskýcfl 
lrajfn ltJ•io l')1:na11mej orgam':óCJe pri UNES
CO. Po pn')1f.rát sa takllwto roKol'amo :JÍ
('astnilo ajSiol'eiiSKO. Na programe rokomm'a 
boli aj ôostko••é problémy, 110 k 1/{/JiJodstatneJ~ 
ffm potrilipofiodai'Á')' no odekl•ót11e praCOIIIIé 
pOd/I/lenKy I')ÍKOnnýc/1 1/11/ekOII l' j'ednot/ilic/1 
krajliJócfJ o icfl odme1Tol'ame. K IJ!oawým té
:om rokommo patrili legislotfi'IJe opotremo, o 
to naJillä Štallít umelca o odmmo autorskýc/1 
o illterpretočnýc!J pró11 • ·oči n01:fmmediálnym 
systémom. 

Osob1imí :mie11K11 si :osliífi .ftatdt mne/ca, 
ktorf pri;olo UNESCO ••Jiíni 1997•• Porffl: Noj
dôletíiejfil' olml1y problémo••. l')'br011é :o fto-
1/Ífll, s1í: .. Jiifonnóct'e o ffrenf tiifonllócií, fire
nf ume11k1, o sociól11ej ocl1rane ume/co l' podla 
jednotlil'fc/J profesií, odme!TOI'OIIf. spoločen
skom u:ntmf ume/co l', o 1')1sJume o ••zde/ámnf, 
zopoJ'enf ume/co •• do sprÓI')' •·ed •·erejnýc/1, 
ocltrane 1/Órodnýc/1 kult/Ír pred negatf•onym 
1'/)I)'I'Om rOZI'OJO hromadnýc/l OZnOIIIOI'OcfcfJ 
prostn'edlol', presadeni :ókono1• 11a ocflrtmu 
outorsl.fc/1 pnÍI• a i . .,Ako l'idno, problém01• 
m't! je mólo. Tento ftollít :alla! pri;'alo iha 
Kanada. Nóf nový labtilet bude mal čo !lapró
mt' aj l' tomto smere. Veó le11talé odmetTol'fl
m'e umeleckýc/J, t••ori•'fcll, Fedecl.iciJ. publi
cistidýdl •'fi-ono•• J'e 11 nó.r 110 mri IIOJiliffej 
IÍrOI'IIi, O fO aj l' j)0/'01'1/0I/( S IJ(I)ÍIOI'fle Stano
l'ei/0/1 fiiiÍIIinóllloum:dou. Nó:or, ktorý 1'0 •·e
re;iiO.rti e.fte stále poml)'e, fe l ' 111111'111 .ro .,:urá
ha", ;'e nielen folofnyí, ole oj umelo pre.rod:o
mný a IÍ:ko SJÍI'i.ul s proNomOI'0/1011 p.reudo
teóriou o .. trdorodýc/Jume/cociJ ". 

01Ífi1Jille, fe od 1101 ·ej kulllímo-poliiidej o 
od nej :ál'isll'j oj Klllllímo-.rpoloéell.rhj kl/my, 
budeml' môc/ OlÝIKóml čo nojobjehfl'nejfie 
posud:ol'om'e odbomo.rtf, pmcOJwýcfl .rdJOp
nostf o 1')1lonnosllj'ednotli•·co•• i loleltf•·o••. lro 
mof11o do.rJo!mul m'e kódrOI'OIIfm, ole I'J'fl'Óra-
111111 adekl'álli)'Cii pod1111'e11ok. PodmielliJ• budiÍ 
urČIIJÍÍCIÍII motfloom k•·olil)• (o 11ie KI'OIIIJiy) 
11áf!Jo 1111/f'lecké/JO rOZI'OJO. 

tlf AR lÁN .JURÍK 
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Olivier Messiaen nad partitt1ram.i svojej monumentálnej opery Svätý František z Assisi. 

Messiaenova meditácia v Salzburgu 
MARIÁN JURÍK 

Na hlavných plagátoch a vo všetkých propagačných materiáloch, ktorých bolo neúrekom, uvede

nie Messiaenovej opery bolo označované ako hlavné dramaturg ick é ťažisko tohtoročného Salz bur

sk ého festivalu. Priamy m podnetom pre tento proj ekt bolo predovšetký m 90. výročie narodenia toh

to azda najvýznamnejšieho autora druhej polovice 20. storočia, ako sm erovanie festivalu k uvádza

niu najvýznamnejších autorov a diel minulosti i súčasnosti v reprezentatívnych projektoch. 

Messiaenovo scénick é dielo Sv. František z Assisi je k olosálny m opusom. Na jeho predvedenie j e 

potrebný obrovský orchester, ktorý ráta o 16 prímami, 16 sekundami, 14 violami, 12 violončelami a 

JO päťstrunovými kontrabasmi, kompletný mi dre vený mi a plechovými nástrojmi, 3 hráčmi na 

M artenotove vlny, kompletný m aparátom bicfch nástroj ov a l 50-členným miešaným z borom. Jeho 

inscenácia vo Felsenreitschule rátala aj s prírodn ou dobovou architektúrou ako aj prírodnou scené

riou, trvala od 16.00 h do 22.00 h. s j ednou JO-minútovou a jednou poldruhahodinovou prestávkou 

na večeru, čo však nijaký m spôsobom neovplyvnilo účasť a pozornosť publika z celého sveta. 

Pokračovanie na str. 4. 



Rok Eugena Suchoňa v Cíferi 

O hudobných aktivi tách západosloven
skej obec Cífer srne už niekoľko razy in
formovali . Bohatý kullúrny, no najmä 
hudobný život je tu ncporovnatcľný nic
len s mnohým i obcami , ale aj väčšími 
mestami. Dôkazom je trinásť úspešných 
hudobných jarí i práve začínajúci cyklus 
koncertov - Cíferská hudobná jeseň. 

Jej prvý ročník otvorila milá lávnosť 
(25. 10.), ktorou Cíferčania prispeli k Ro
ku Eugena Suchoňa. Na dome. kde roky 
býval zať Mikuláša Schneidra-Trnav
ského MUDr. š. Bugala, odhali l i pamät-

Z otvorenia Cíferskej hudobnej jesene. 

nú t abuľu trom národným umelcom -
Mikulášovi Schncidrovi-Trnavskému, Eu
genovi Suchoňovi a Gejzovi Dusíkovi , 
k torí sa tu stretávali, a Suchoň tu dokon
ca skicoval svoju operu Svätopluk. 

a odhalení sa zúčastnili nielen rodin
nf príslušníci - vnuk Schneidra-Trnav
ského s rodinou, dcéra a syn Eugena Su
choňa s rodinami, manželka a dcéra Gej
zu Dusíka, ale aj prvá interpretka piesní 
trojice sk l adateľov, národná umelkyňa 

M ária K išonová- llubová, predsedníčka 

poroty sút'aže M . Schneidra-Trnavského 
prof. Eva Blahová i predseda SHÚ Dr. 
Marián Jurík. Hostí privítal starosta 

ífcra Jaroslav Valko. príhovor mala Dr. 
Edita Bugalová a t abuľu posvät il i miest
ny rfrn. kat. farár. Miestny miešaný zbor, 
vedený MUDr. Vi l iamom Hafnerom , 
predniesol Suchoňov zbor Aká si mi krás
na i Schneidra-Trnavského Hoj , v lasť 

moja. Na otváracom koncerte Cíferskej 
hudobnej jesene predniesli víťazi súťaží 
Mikuláša Schneidra-Trnavského výber z 
piesňovej tvorby všetkých troch sk lada
teľov, úči nkoval tiež Komorný orchester 
ZUŠ z T rnavy. Preplncná s i eň Domu kul
túry dlhotrvajúcim potleskom ocenila 
účinkujúcich . -· 

Treba ešte pri pomenúť, že Cífer.čania 
na svoj e hudobné aktivity nedostávajú 
žiadnu štátnu podporu , všetko financujú z 
miestnych zdrojov, z rozpočtu Obecného 
úradu, mie tneho odboru M atice sloven
skej a z príspevkov miestnych sponzo
~. AK 

Snímka M. Bulla 

Rozdelili ceny SOZA a Cenu G. Dusíka 
3 1. októbra 1. r. odovzdával i v STV vý

ročné ceny Slovenského ochranného zvä
I.U autorského (SOZA) spojené s koncer
tom ocenených diel. Ceny sa udeľujú po 
druhý raz, Cenu Gejzu Dusíka získava ko
merčná rozhlasová stanica, ktorá v hodno
tenom roku vysielala najviac pôvodnej 
slovenskej hudby. Cenu SOZA za najús
pešnej šiu skladbu mladého autora v oblas
ti vážnej hudby udelili M . Budošovi, za 
najúspešnej šiu skladbu mladého autora v 
oblasti populárnej hudby M . Hladkému 
(skupina Gladiátor), 1.a najúspešnej šiu 
sk ladbu mladého autora v oblasti dychovej 
hudby a za celkovo najúspešnejšiu sklad
bu v tejto oblasti J. Balážovi, za najúspeš
nejšiu skladbu mladého autora z oblasti 
folklórnej hudby L. Vajdulákovi . Cenou 
za najúspešnej šiu skladbu v oblasti vážnej 
hudby ocenil i E. Suchoňa za Metamorfó
zy, za najúspešnejšiu skladbu v oblast i po-

pulárncj hudby M . Žúžiho a P. Dudáka zo 
skupiny Hex, za najúspešnej šiu skladbu z 
oblasti folklórnej hudby F. Slavkovského. 
Cenu SOZA pre najúspešnej šieho autora 
hudobných diel hodnoteného roka získal 
K . Peteraj , za najúspešnejšiu skladbu za
hraničného autora M . E. a R. G. Stafani , 
Eric Matthew a M CA MUSIC GMBH, ce
nu za najúspešnej šie uvádzanie tvorby v 
zahraničí E. Aresta, za najúspešnej ší nosič 

zvukového záznamu svetového repertoáru 
hodnoteného roka PolyGram, A . Bocelli , 
Romanza, za najúspešnej ší nos ič zvukové
ho záznamu tvorby slovenských autorov 
hodnoteného roka RK Centrum Univer a, 
R. Kazík, V IANOCE. Do zlatej knihy SO
ZA zapísali D. Ursínyho. Veľkú cenu za 
celoživotný prínos slovenskej hudobnej 
kullúre dostal prof . l. Hrušovský a Cenu 
G. Dusíka Rádio Nitra. 

Hu.dob:ná jeseň. T. Salvu. 
Ž ivotu a dielu hudobného skladateľa, pe

dagóga a organizátora hudobného života 
Tadeáša Salvu j e venovaná séria koncertov 
pod spoločným názvom V J. hudobná je eň 
Tadeáša Salvu, ktoré pripravila Katedra hu
dobnej výchovy Univerzity Kon· tantína 
Filozofa (UKF) v itrc. Ako informovala 
č lenka organizačného výboru kultúrneho 
podujatia Dana Mikulcová, prehliadka, kto
rú otvoril 2 1. IO. koncert pos l ucháčov ka
tedry v koncertnej sieni Ponitrianskeho mú-

zea v Nitre, vytvára každoročne priestor na 
prezentáciu výsledkov práce posl ucháčov a 
pedagógov Katedry hudobnej výchovy, aka
demických speváckych zborov a hosťujúcich 
sólistov. V tomto roku a v programe pred
stavili aj vfiazi študentskej vedeckej , ume
leckej a odbornej činnosti . Koncert pedagó
gov naplánoval i organizátori na 18. no
vembra a akademických speváckych zbo
rov na 2. decembra. Všetky koncerty sa ko
najú v Ponitrianskom múzeu v Nitre. 

Spon.ínan.e ... 
Čas neúprosne beží u mnoh6 osobnos

ti nášho hudobného živo/fi, ktoré sme ešte 
nedávno stretávali llll ich premiérach. 
zaviul pmch a príznačná vôií<l archívov. 
Nazdávam sa. že i napriek času. ktorý v 
priebehu jedného desaťročia wk mdikál
nc zmeni/náš život. postoje k minulosti i 
prítomnosti, by nemal meniť nič na fak
toch, ktoré ú pri posudzov;wí tvorby. 
Sk/ud1lleľ a dirigem Tibor Frešo by sa 

bol 20. novembm dožil osemdesi1llky, 
keby ho neočakávaná smrť v jeden júlový 
letný deií newsiahla ml vrboveckej ulici 
na jeho obľúbenej 8 ;Jbctc. :1by o hodinu 
sk01wl v piešťanskej nemocnici. niekofko 
mesiacov pred svojou scdemdcsiMkou. 

V dobe mohutného nástupu slovenskej 
hudobnej moderny v tridsimych rokoch 
Tibor Frešo prckv;1pilrmšu i zahraničnú 
verejnosť neuveriteľne v.iicstrwmým ta
lemom. Muzika/itqu, skvelou hrou na 
klavfri, dirigovanfm a inštrumenwčne vy
cibrcnými farbistý mi orchestrálnymi i ko
morný mi partitúrami. Ako jeden z vte
daj ších najväčších wlcntov doswl sa na 
štúdiá skladby k slávnemu sklad1lleľovi a 
pedagógovi l . Pizzettimu a v dirigovaní 
azda c.šte s/ávnej :§icmu 8 . M olirwrimu na 
m<ljstrovskú školu S;mtfl Cecilia v Ríme 
(1939-42). Frešov návrat /.. Rínw bol 
očakávaný mljviičšími perspektívami. 
Molno ti uplatneni;, vš;lk boli limitOV<I
né. Po rokoch red<lktorskélw, od režisér
skeho" klaviristického pôsobenia v roz
hhlse, sa od roku 1942 po celý ži vot ewb
loval predovšetký m uko opcmý dirigent. 
s výnimkou sezóny 1952-53, keď bol šéf
dirigentom Slovenskej filharmónie. Po
chopiť Fre.5u ako dirigc/11<1. zrwmená po
zmd ho zbl ízki'1. Len wk bolo možné roz
poznať j eho neuveritcfilú pohotovost: 
technickú suverenitu, wktovilciu virtuo
zitu v najzložitej šfch kompo/ičných pro
cesoch. Z Ríma - ;, samozrejme i'lj n ;1 zá
k/;~de vf;)stnej memality - si do livow 
pri nic olneobyčt1jne vnícny vzt'<lh k wf ian
skej romantickej opcmcj tvorbe, najmii 
k dielu Gioaccoma Pucciniho. ktorého 
bol jedinečným " nerwpodobitcľným in
terpretom. Druhú stránku Fre§ovej letory 
charakterizovali p;lľlitúry Ric/wrd<1 Strau
ss<~. M . R;~ vela alebo Paula 1/indemith;l, 
či D. Šostakoviča, nehovoriuc o dielach 
jeho súčasníkov, interpretáciu pre kto
rých vyžadovala popri presnosti dewilov 
aj bohato kolorov;mú zvukovosť. 

Ako i'lutor ma/nesmieme š(astný štart 
abso/vemskou prácou z Rím;~. kamátou 
Swbilt mmer. cskôr sa primkol k tvor
be pre deti a mládež, a to nielen in.5truk
tfvny mi kladbami. ale i'lj ji'lviskovými 
prácami, z ktorých balet i'lrodil Si'l 
chrobáčik '' rwjmä opera Martin i'l slnko. 

Bartolomej Urbanec 

prcuk<ízuli nielen svoju živowschopnosť, 
ale aj zmysel pre oslovenie detského di· 
váka. V opere Fnmr;ois Vil/on sa pokúsil 
o nekonvenčnú formu j aviskovej hudob
no-scénickej kompozície. zreteľne iden
tifikujúcej Frešov zmy cl pre divadel· 
nost: Toto dielo sa swlo jeho umeleckým 
epilógom. 

O osem dnf mlad.5f Bartolomej Urba
nec zomrel o šty ri roky skôr ako Tibor 
Frešo. Obaja boli odchovancami brati
sluvského Konzervatória. obaji'l skhtda
tcľsky vy.51i zo školy A. Moyzesa: Urba
nec. najprv Schimplov žiak , sa dirigent
sky Ldokonuľov;1/ v Prahe u Václava Ta
liclw. Ich cesty v§ak hneď po .5túdiu išli 
protichodným smerom, aby sa rwkoniec 
stretli rw doskách, k toré zrwmemljtí svet. 
Urbancove ži votné peripetie viedli cez 
dirigcmské posty v SĽUK-u. Lúčnici. v 
rozhluse. funkcionárčenic v býv;~lom z,,ä. 
ze skladateľov. m1pokon od r. /961 sa 
venoval výlučne tvorbe. :1 "poznačený" 
bmtislavskými pomermi v uplatňovan{ 
širokých faktov, uti;,hol sa do itry. 
Urbancov ľudský i umelecký naturel vý
stil nc charakterizuje :lj jeho tvorba. Ly
rické 11 wncčnc rozšamcné wncc. úpmvy 
ľudových piesní a tancov. opcrcw Ľú
bo. ť. komická opera Máje - i napriek čiast
kovým úspechom - neboli tou pravou 
strunou Urbancovej t vorivej ctižiado ti. 
Po úspešnom uveden{ jeho opery P;mi 
ú vi tu ( 1976). z rozhovoru s ním. počas 
prestávky predswvenia tejto opery. na
dobudol som doj em. akoby aj ľutoval. čo 
v§ctko predtým rwpfsa/. Bo/taký posad
nutý operou, že wkpovcdiac od notové
ho pupicra málokedy odi.5iel. N:~sledo
v;,/i priam horúčkovito napísané partitú· 
ry opery Tanec nad plt1čom ( 1979). Maj· 
ster Pavol (1980). baletnej suity Rieka 
(1982). nedokončená partitúra komickej 
opery Velúrové sako a i. menšie sklad· 
by, ktoré Urbanca doslovn duševne vy
čcrp<lli. Za niekofko rn;í/o rokov chcel 
dosiahnuť P;1rnas slávnych tvorcov oper· 
ného ncbfl ... Bola to škoda, pretože Bar· 
to/ornej Urbanec bol rýdzym hudobným 
lti/entom. širokého tvorivého rozptylu. 
schopný t voriťkomunikatfvnu hudbu pre 
široký okruh po lucháčov. Aj v tom bol 
jedným z priekopníkov. Z jeho tvorivé· 
ho epilógu všélk vyplý va aj ponaučenie. 

S talentom neslobodno zaobchádzať ako 
so §aľnmom, ale ako vzácnou liečivou 
bylinou. ktorú treba dávkoval s mierou a 
uvážlivo. 
Ča · bude tým naj/ep ím ét najspravod· 

livejšfm hodnotiteľom 11 nové generácie 
si zrejme nájdu vlastnú cestu a prfstup k 
dielam i o obnostié1m m1šcj wkmer ne
dávnej súčasno ti. MARIÁN JURÍK 

Tibor Frešo Snímky archív 

K.onk.u.rz 
Generálny riadit e ľ Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na 

obsadenie voľných miest v opernom zbore SND v hlasových skupinách 
- mezzosoprán 
-alt 
- tenor 
- barytón 
- bas. 
Konkurz sa bude konať 7. 12. 1998 o l 0.00 h ~skúšobn i operného zboru na Gorkého 

ul. č. 4, Bratislava. a konkurz sa možno prihlásiť osobne v deň konkurzu na uvedenej 
adrese. Uchádzači si pripravia 2 piesne alebo árie klasického repertoáru . Zborová prax 
j e vftaná, nie j e podmienkou. Ubytovanie slobodných uchádzačov j e možné. 
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Vladi~ir Dokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53 

EGONKRÁ.K 
Stav a úroveň nedávnej i súčasnej skladateľ-

kej produkcie sú pre hudobníka 20. storočia 
dozaista najdiskutovanej šie a najvzrušujúccj 
šie. Akiste preto, že tradičné normy a hodno
tové systémy pri kontakte s nimi akosi nesta
čia - treba si vytvárať nové, bezprecedentné 
prístupy k nim, hľadať nové formy poznávania 
na ich pochopenie, nemysliteľné bez fantázie, 
odvahy a j asnozrivosti. Plody to však prináša 
iba vtedy, ak existujú základy solídnej hudob
nej skúsenosti, ktorá je nemysl iteľná bez sys
tematického štúdia artefaktov minulosti , bez 
úcty k hudobnej tradícii a bez kreatívnej schop
nosti. Veď č ím možno lepšie sýtiť umeleckú 
predstav ivosť, než permanentným záujmom o 
diela svojich predchodcov? 

Ak chceme vys lovovať názory na dielo 
Vladimíra Bokesa, musíme sa uberať nazna
čeným smerom. Ktosi povedal, že absolútna 
originalita neexistuje - originalita ako taká 
tkvie kôr v zanovitej posadnutosti tvorcu 
skúšať to znova a znova ... V ieme, že bez chve
jivej rezonancie s táročí by myseľ i duch sk la
dateľa ostal i vyprahnuté a neplodné. ic. ne
mám na mysl i experiment - jeho prínos treba 
podporovať o to v iac, čím plnšie srne schopní 
pochopiť rozmery skutočných umeleckých 
hodnôt. Rozpoznanie výrtimočnost i umelec-

Snfmka M. Jurík 

kého diela súčasnost i j e jeden z predpokladov 
existencie zdravého vedomia umeleckej socie
ty, ktorej kultivovaný stred tvoria skladatelia, 
interpreti , muzikológovia, hudobní historici , 
pedagogická obec, vydavatelia a publ icisti . V 
každej z týchto profesií má toto rozpoznáva
nie iný zmysel. Volám po tej to samozrejmosti 
v čase, keď treba pozdvihnúť dôstojnosť tých
to profesií v defonnovanorn hodnotovom 
systéme a v neusporiadaných spo ločenských 
pomeroch. Toto pozdvihnutie treba pripome
núť, lebo ono j e právom i povinnosťou hudob
níkov - znamená vedome sa zasadzovať o zno
vuzískanie vážnosti a rešpektu muzikantskej 
profesie v spoločnosti , ktorá stráca schopnosť 
rozoznávať umeleckú výnimočnosť a tým aj 
povinnosť vážiť si j u a odmeňovať. 

Je symptomatické, že tieto úvahy sa logic
ky vynárajú vtedy, keď predmetom nášho 
hodnotenia je dielo slovenského sk ladateľa . 
Pre/úd iá a fúgy, op. 53, V/adimfra Boke a - to 
je výnimočné dielo našej súčasnosti . Svedč í o 
tom mnoho znakov, ktoré v tej to úvahe nebu
dú predmetom analýzy, lež predmetom hod
notenia. To, že a v centre pozornosti ocitá 
Bokesovo dielo s prívlastkom výn imočné, 
spôsobuje zážitok i skúmanie. Vybral som si 
Bokesovo dielo, lebo ono samo volá po hod
notení, ktoré nebude ani obvyklé, ani lakonic
ké. Prináša totiž j avy a súv islosti , ktoré treba 
správne pomenovať a tým prekročiť rámec 
tradičnej normatfvnej terminológie. Ide toti ž 
o dielo, v ktorom autor dlhodobo, systematic
ky a c ieľavedome riešil svoj tvorivý postoj k 
svetu, človeku , poznaniu a umeni u, v k torom 
vyslovil, ba priam zverejnil svoj stav kompo
zičného a 1\Jdského poznania. Toto svedectvo 
vzbudzuje úctu hudobníka, pretože v ňom j as
ne vidieť, ako a čím prekračuje i nformačné a 
obsahové pole t radičného umeleckého diela. 
Hudobník hneď zaregistruj e, že j e výsledkom 
vytrvalého hľadania a nachádzania r iešení 
kompozično-teoret ických fenoménov tvorby, 
nad ktorými zvyčajne i kulti vovaný "artofi l " s 
bázňou a rešpektom skloní hlavu. Bokes totiž 
nenapísal hudbu na objednávku - nebol inšpi-

(Nachádzanie súvislosti súčasného diela) 

rovaný pôvabným okamihom, ktorý inak tak 
veľmi teší, ale bol zjavne dlho a výdatne stra
vovaný onou posadnutosťou skladateľa , sme
rujúcou k poznaniu nových kompozičných 
priestorov a možností. 

Kríza skladateľského remesla (čoraz častej

šic sa zdôrazňuje tento rozmer na úkor ume
nia, hoci práve deficit remeselnej stránky kom
pozičného umenia j e typický pre naše časy) 
by sa mohla javiť ako dramatická, ale len tomu, 
kto nerozozná rozdiel medzi šustrom a maj 
strom ... A predsa musíme na prahu 2 1. storo
čia konštatovať, že opravdiví umelci sa zme
nili iba veľmi málo - pred našimi očami sa 
ustavične rodí umenie, ktoré i vo virvare doby 
dokazuje v tichu svojej ideovej velkosti a umnos
ti koncepcie triumf vôle, fantázie a predsta
v ivosti nad bezduchosťou a všednosťou maso
vosti , nad neosobnosťou doby a nad izolacio
nizmom ľudských spoločenstiev . A tak stále 
je tu čas poukazovať na skvelé a výnimočné 
umenie stoj ace opodiaľ od huriavku zábavné
ho priemyslu, napuchnutých pôct módnych 
výstrelkov, od podvodu a prázdnoty happc
ningov a prej avov agresiv ity konzumnej spo
ločnosti . Prišiel čas zaujať stanovisko k dielu 
slovenského sk ladateľa v spoločnosti , ktorá 
sa, chudera, zmieta v hodnotovom chaose a 
postkomun isticky-boľševickom vkuse tak sil
ne preto, lebo si dovolí vyvíjať sa v atmosfére 
pochybnej vzdelanosti. Spoločnosť, ktorá má 
neuveriteľné problémy s definovaním oblastí 
vážneho umenia a ktorá zatiaľ nie je schopná 
pochopiť výnimočnosť umenia ako reálneho 
javu bez toho, aby si ho trestuhodne zamieňa
la s elitárstvom. 

LUX AETERNA 
Ak ten-ktorý sk l adateľ dokáže udržať úro

veň kompozičného remesla v umeleckej rovi
ne a princíp hľadania j e jeho presvedčením , 
pravdepodobne v jeho živote príde čas. kedy 
miera jeho tvorivej odvahy, skúsenosti a schop
nosti na okamih prekročí hranice poznania. V 
okamihu tvorivej aktiv izácie, záblesku osl
ňujúceho svetla podobného precitnut iu, na tá
va jedinečný stav kulminácie, v k torom sa ro
dí jed inečné dielo. Je veľmi málo tých, kto
rých toto precitnut ie navštív i lo, alebo v ňom 
dokonca nej aký čas spočinu li ako v predčas
nej nirváne. Je to stav prejavuj úci sa radost
ným j asom rozumu, vyrovnanosťou mysle, si 
lou vôle a velkosťou zámeru. Bez toho, aby 
sme tento stav duchovna mystifikova li , mož
no o ňom hovoriť ako o neočakávanej a vzác
nej skutočnosti s neodhadnuteľnými násled
kami. Velké osobnosti vedy a umenia takýto 
okamih opísal i vecne a prirodzene, pretože ho 
zaži li . V ieme však o ňom aj to najpodstatnej 
šie - navštívi iba tých, čo oplývajú bohat
stvom ducha a poznania ... 

Je úplne jedno, či vonku zúri agresívny ate
izmus, degenerujúci materializmus alebo mys
tický náboženský fanatizmus - svet myslenia 
a umenia žije v tichu pracovní a biblioték, 
kam ošiaľ spoločenských zmien za ahuje len 
sporadicky. A v hre svetla a tmy, plnej bázne 
a samoty, sa odohráva ľudská kreati vita. Pax 
vobiscum. Blažení všetci , čo sa v tej to hre 
ocitli . 

ARS MAGNA SCIENDI 
Cyklus Pre/údif a fúg, op. 53, predstavuje 

jedinečné in formačné pole, ktoré pochopíme 
až vtedy, keď odhalíme l íniu, ktorej je logic
kým pokračovaním. Jej charakteristickým zna
kom je prastará európska teoreticko-vedecká 
dimenzia kompozičnej logiky. Okrem toho. 
že vzbudzuje úctu a rešpekt ako skvelé dedič

stvo tradície, učí nás rozumieť lepšie rozmani
tosti hudobnej krásy v estetickom zmysle slo
va. V aristotelovskom zmysle nám ukazuje 
krásu ako logický produkt rozumu a uvedo
movania si j ej ušľachti losti . Toto poznanie 
nás núti i dnes reštituovať tie pozície umeno
vedy, ktorá nepri púšťa umenie a j ej teoretické 
zázemie spolu s vedou k j ednému stolu. Je 
tento aspekt umenovedy skutočne pre súčas
ný stav myslenia akoby plodom incestu - a 
malo by preto umenie pokorne k ľačať pri no
hách oficiálnej vedy ako zajatci pri nohách 
Sargonových? a to nech dá odpoveď vývoj a 
úroveň kompozičných techník - veda. ktorá je 
umením. Velkí duchov ia vždy akceptovali 
tradíciu i poznanie a vedel i, že č i už veda či 

umenie, obe skúmajú i tvoria spoločne. 

Bokes a jeho dielo sú obrazom súladu vzá
j omne si nekonkurujúcich ideových koncep
cií, nevy tavujúcich na obdiv vzájomnú nad-

"Ak nemy slfme priveľmi na usporiadanie ani na vypracovanie die
Ja, aj najlepšia invencia bude ako opustená A riadna: pô vabná, krásna, 
ale bez podpory, ochrany a štftu . " 

(Johann M attheson: Der V o llkommene Capelmeister, 1739) 

radenosť. Vyj adrujú božský súlad, sú prame
ňom pokoja - poslucháč ho vníma v základ
nom tvare ako primárny komunikačný kanál. 

Hudba nie j e obeťou racionálnej a emocio
nálnej rozpoltenosti , naopak , j e jeho diefalom 
- o to krajším, o čo j e konnikt vášnivej ší. 
Hudba nikdy nie je iba produktom logiky, 
alebo iba improvizácie. Hudba j e a bude pre
dovšetkým výsledkom harmonického súladu, 
ktorého mieru a obdivuhodnosť však v koneč
nom dôsledku urč í ľudský rozum. B laženosť 
je v poznaní krásy, a rozum je úžasný prejav 
ducha. 

Bokesovo dielo je svedectvom priam doko
nalého súladu. V isí na rovnakej zlatej niti, na 
akej sa hompáľaj ú zrelé plody jed inečnej eu
rópskej polyfónie. Túto niť po s táročia súkajú 
géniovia našej kultúry a s neodola teľným 

úsmevom ju odvíja pôvabná Ariadna, obdarú
vaná darmi ducha európskej civi l izácie. Jed
ným z nich j e premenlivý európsky viachlas, 
plný napätia a hierarchických princípov. Adi
tívny , imi tačný, kánonický , permutačný, har
monický, synchrónne-diachrónny kontrapunkt. 
Pre laikov kabala, šifrovaný jazyk vedeckej 
povahy a la Pic de la Mirandolc. Jeho súlad, 
logiku a krásu síce dobre počuj ú, ale fort ieľ 
im uniká, zostáva neodhalený. 

Po kryptogramoch a imitačných hračkách 
Guillauma de Machaut, po Ockcghemovi -
astronómovi - prichádza konečne Josquin Des 
Prés so svojou kozmopolitnou superpoly fó
niou a objavom párovej kánonickej imitácie. 
Vedecký charakter organizácie hudobnej sadz
by j e skutočnosťou! Stačí čítať Tinctorisa. 

aslcdujc geniálny apl ikátor Tallis, alebo kon
sonančný majster "dobre dcklamovaného 
kontrapunktu" Adriaan Willaert. Detailistu 
V erdelota vystrieda askét Palestrina, aby do
konč il imaginárny spor o vedeckom charakte
re kompozície na prahu baroka - definitívnym 
získaním vertikálneho korelátu kontrapunktu 
v podobe harn1onického vedomia. Bez Josqui
na Des Prés by to bolo nemožné. 

Rodí sa fúga, ktorej protestantskí muzikanti 
určia Ordnung, ne kôr kanonizovaný Bachom. 
Bol to on, ktorý po výčinoch Tal ianov vracia 
pietistický pokoj deštruovanej sadzbe starých 
maj strov. Ach, Bože môj , aký to prekrásny 
anachronizmus! Dobre tempeco vflný klavír 
prvý klenák na klenbe katedrály teórie "kom
pozičnej vedy". A nasledujú ďalš ie - Bokes 
ich dobre pozná, privráva sa zrozumiteľným 
jazykom. Mozart nemá čas a trpezl ivosť veno
vať sa projektom tohto druhu - jeho úloha j e 
iná a, neborák. nemá mnoho času ... Zanechal 
však stopy: vera vedel o Sw vbc i o Bachovom 
precedense! Rovnako Beethoven, samotársky 
technokrat, čo nezlomnosťou a vzdorom bu
duj e "svoju vlastnú stavbu". Beethoven - che
mik - rozleptá fugový organit:mus, hľadajúc 
príčiny jeho fungovania - a ukáže, že fúga 
vôbec nestojí na dogme tcmatizmu! Na novú 
Sw vbu však už nemá síl. .. Prichádza Antonín 
Rejcha a j eho 36 fúg, ďalej K lcngcl, ktorého 
obrovité Canons et Fugue zostávajú stále ne
objavené. V čase, keď j e už polov ica Swvby 
takmer zaklenutá, prichádza Paul Hindemith 
a j eho Ludus tontllis. Ten, ktorý "zanechal hu
dobnú teóriu po istých stránkach v lepšom 
stave, než v akom ju našiel" (W. Thomson), 
pridáva konečne ďalší kameň. A to aj novú 
kompozičnú teóriu, ktorá zďaleka nie j e iba 
náukovou teóriou harmónie čo do počtu. 

Revitalizuje totiž interval a jeho - povedzme 
nerovnaké a nestále grav itačné napätie. Ne
rovnaké preto, lebo intervaly sú odjakživa 
rôzne a nestále preto, lebo vývoj konsol idač

ných teóri í toto napätie relati vizoval vo svoj ej 
premenlivost i . 

A konečne j e to tu ! Hudba našej doby nau
čila pochopiť zmysel a význam intervalu. A 
tým sa vlastne všetko začína akoby odznovu. 
Po schizme A rnolda Schonberga, ktorý zrov
noprávnil - takpovediac nefyziologicky -
všetky intervaly a tým poprel ich rôzne od
stredivé sily, sa ocitáme akoby na rozhraní. 
Cítiac ešte v ústach trpké plody zdrvujúcej 
dodekafonickej logiky, nepochybujeme už o 
hrejivom teple hierarchického interva lového 
prostredia. Jeho podoby však po Hindemi t
hov i akosi nápadne vyhasl i ... Všetka česť 
Schonbergovi - mal odvahu zrovnoprávniť in
tervaly - treba ho obdivovať. Jeho Hannonie-

/ehre a Style and idea sú trvalou súčasťou 
skladatcľovho vedomia. A le nebol to práve 
on, ktorý napokon vyhlásil : "So ist alles 
Wahnsinn was Ich gedacht habe .. . "? A nedo
kazuj ú vari skladby amerického obdobia, že 
ustúpil zo svojho intervalového cgalitárstva? 
Nezatracoval by som dodekafonizmus- prinie
sol diela, ktoré obnažil i nečakané výrazové 
hlbiny . A potom - vždy bolo zrejmé, že to, čo 
je a navždy zostane v Schonbergovej tvorbe 
cenné, j e " imponujúcc, priam fanatické hľada
nie nových svetov", ako to r. 1935 napísal 
Ivan Ballo (Hrčková, Litera 1996). Nádherne 
povedané- lenže naprík lad fašistov, alebo ko
munistov nikdy nezaujímalo hľadanie " tých 
druhých". Jedni vymysleli Entartcte Kunst a 
druhí buržoázny nacionalizmus a patemalis
tickú kultúrnu politiku. Dielo skaq v ku ltúre 
a umení vždy dokončujú posluhovači - dotklo 
sa to aj Bokesa, ktorého hľadan ie nasmerovali 
k bolševickému autodafé jednoducho preto, 
lebo bol i a stále sú bezočiv í a hlúpi. 

A sme pri koreni problému. Bokesove Prc
lúdiá a fúgy v istom zmysle prek račujú uza
vretosť dvanásťtónového systému tak pozoru
hodne, že slovenský hudobník to nesmie pre
hl iadnuť. Bokes prerazil štôlne a objavil nové 
priestory pre existenciu i organizáciu dvanás
tich tónov tak, ako to na Slovensku neurobi l 
dopos i a ľ nikto. Pre hudobníka j e to zážitok, 
pre teoretika obj av a pre skladateľa satisfak
cia. Toto víťazstvo umu a fantázie j e akoby 
výsledkom humanizácie hudobného jazyka. 
To však stále j e iba základ výnimočnosti 

UMENIA . Logika vedeckej teórie dáva dych 
životu, ale umenie dáva životu zmysel, k torý 
tkvie v nádhere jestvovania. Bokcsovo dielo 
dostalo nový zmysel, lebo j eho objektívna 
krása je v logike súladu, v novom usporiada
nf, je produktom nového poznania. Bokesova 
hudba k tomu nezadrža teľne smerovala už dlh
ší čas- zrodila sa nová koncepcia hudby. Ars 
magna sciendi. Bokcsov hudobný kozmos, 
svet j eho znejúcich sfér. 

OPUS HERMETICUM 
Prc lúdiá a f úgy V ladimíra Bokcsa sa týč i a 

pred nami vo svojej paranormálnej prostote 
ako svedectvo jedinečného prec itnutia. Je také 
definitívne, sebaisté a svoj ské, že miera jeho 
presvedčivosti j e neuver i teľne vysoká. Auto
rov zámer j e zreteľný - Bokes vytvori l čitateľ
né dielo, jednoznačne zasadené do kontinui ty 
európskej kompozičnej tradície: diptych, ten
to dnes už klasický model novodobej kompo
zičnej ekvi l ibristiky . žeravé znamenie od r . 
1722. Máme pocit priznania kornpozičného 

v ierovyznania. Je to ako prij atie výzvy , ale 
najmä svedectvo pochopenia dôsledkov vý
znamu Swvby - katedrály "kompozičnej ve
dy", túžby zaklenúť ďalší úsek klenby ... Táto 
ambícia, tento akt umeleckého hermetizmu, 
príklad čis tej vedy v umení, treba správne po
chopiť . Je demonštráciou nevšednej sily tvori
vého intelektu, na ktorú musí byť každá spo
ločnosť hrdá. Je zároveň vyslovením kréda, že 
skl adateľ musí byť vždy viac než len "kon
štruktérom hudby", viac než len remeselní
kom a výrobcom spotrebného tovaru. 

Pre skl adateľa j e fúga ako tajomná fonn ula 
- j ej slová ostávajú rovnaké, ale zakaždým 
otvára nové útroby. Je ako nemenná modlitba 
s neustále sa obnovujúcim významom. Jej 
koncentrácia je obrovská, potrebuje teda pre
lúdium ako antitetický a možno i umocňujúci 
prvok. U Bokesa prekvapilo oboj e - symbióza 
vo vnútri diptychu i dominancia fúgy. Je to 
neočakávané, bizarne tvarované, vo vnútri inak 
konniktné, než sme to poznal i v dielach pred
chodcov. Mnoho zostalo zdanlivo potvrdené 
Bokes však otvoril mnoho rov ín svojrázneho 
kompozičného riešenia: v logike tonálneho 
plánu cyk lu, v premenách, či skôr vo vývoji 
tematickej stabi lity, v kombinačnej sile inter
valovej logiky, v princípe motivickej domi
nancie, v rovine harmonických fenoménov, v 
proporcionalite, v ponímaní l inearity a pod. 
Bokesova kontextuálna kompozičná logika j e 
taká bohatá a viacrozmerná, že j ej patrí úcta. 
A pritom prvý pohľad zdanl ivo klame - fúgy 
vyzeraj ú dosť všedne, nenápadne. Ježia sa 
svojou filigránskou kontrapunktickou sadz
bou, ktorej syntax je nám povedomá. V hfbke 

(Pokr:tčo•'anie na str. ll) 



(Dokončenie zo str . l ) 

Saizb-.•-rg ~98 
La Cité céleste- Das himmlische Jeruzalem 

Pod týmto názvom bola v Salzburgu -
ale aj v Kol íne, Berl íne, Luxemburgu, 
Drážďanoch , Gorlitzi , Mainzi , Paríži a 
Vroclav i - otvorená výstava o živote a die
le O. Messiaena. V ýstava ponúkla veľa 
možností prekroč iť zvyčajný autobiogra
fický rámec a možno povedať, že vyčer
pávajúco poukázala na vzťahy sk l adateľa 
k históri i, l iteratúre, teológii a mal iar
stvu, ale aj k ornitológii, astronómii a 
minera lógii . Desať "zastavení" výstavy 
rešpektuje b iografickú chronológiu iba 
č iastočne; pretože ona viac-menej iba 
dotvára centrálnu tému tak, aby výstava 
vytvori la plastický obraz o tejto fascinu
júcej a bohatej umeleckej osobnosti. Kon
centrické kruhy každého zastavenia sme
rujú k početným priesečníkom medzi 
j ednotl i vými tematickými obl asťami , s 
akcentovaním ich mnohorakých hudob
ných i duchovných aspektov. 

Prvé zastavenia sa venujú tvorivým a 
duchovným koreňom Messiaenovej tvor
by. Jeho traj a najvýznamnej ší učitel ia, 
Paul Dukas, Maurice Emmanuel a Mar
cel Dupré, sa o. i . pod ieľali na formovaní 
j eho zmyslu pre myslenie v komplex
ných hudobných štruktúrach a pre prij í
manie antických a mimoeurópskych vply
vov. A však aj fascinácia detstvom, ču
desné, rozprávkové momenty, dal i vý
raznú pečať umeleckej tvorbe skl adate ľa . 

Ďalš ie zastavenia hovoria o tom, že po 
A . Schonbergov i vychádzali od Messiaena 
najdôležitej šie impulzy pre rozvoj novej 
hudby. Svojich žiakov- medzi nimi Pierrca 
Bouleza, Karlhcinza Stockausena, lannisa 
Xenakisa, Georgea Benjamina a Tristana 
Muraila - poznačil láskyplným pohľadom 
na mimoeurópske a ďaleko do histórie ia
hajúce hudobné a kultúrne tradície. 

Jednotl ivé "zastavenia" výstavy a jej 
dokumentácia veľm i zreteľne nasvedču
jú, že takmer celé Messiaenovo dielo je 
poznačené konfrontáciou s teológiou. Pra
mene jeho religiózneho myšlienkového 
bohatstva, vlastné spisy i dokumenty j e
ho č i nnosti ako organistu v parížskom 
kostole Sainte-Trinité, ilustruj ú hlboké 
rel igiózne determinanty jeho hudby, kto
ré sú osobné a súčasne nadčasové. 

A ko nevyčerpateľný zberateľ ideí a 
zvukových objektov Messiaen sa nechal 
inšpirovať hlasmi vtákov, ktoré si poza
pisoval na tisícky a ktorými preplnil svo
je diela. Takisto sa nechal inšpirovať hviez
dami , ktoré sa u neho objavujú ako mno
horako variovaný leitmotív. Azda naj
väčším prínosom M essiaenovho nová
torstva j e hľadanie nových spoj ení zvuku 
a farby. Bol vari najposlednej ším, "avant
gard istom" - ale v pravom zmysle slova 
takým, ktorý sa objavne zaoberal asocio
vaním komplexnosti harmónie so zvuko
vými a farebnými kombináciami. Scé
nické dielo Svätý František z Assisi j e 
vari najvýrečnejším svedectvom M essiac
novej geniality. 

Kde st1 korene M essiaenovho operné-

... 
Výjav z opery - brat Leon a sv. Fraoti!ek. 

ho opusu? 
Roku 1975 oslovil M essiaena Rol f Lie

bermann, vtedajší ri aditeľ Parížskej Grand 
Opéra, č i by nechcel pre tento operný 
dom napísať nové pôvodné dielo. Mes
siacn istý čas váhal , no napokon súhlasil. 
Toto jeho kladné rozhodnutie súvisí s 
dojmami a zá/.i tkami , ktoré pociťoval už 
v dvadsiatych rokoch, keď bol študentom 
parížskeho Konzervatória a ktoré si sta-

Dawn Upshaw v ólohe Anjela. 

rostl ivo zaznamenával. Z predobrazov 
františkánskcj témy, z ktorej sa Messiaen 
pouči l , Theo lli rsbrunner spomína: "28. 
februára 1920 uviedl i Paysages francisca
ins od Gabriela' Picrného a 9. j úna toho 
istého roku La légende de Saint Chris
tophe od Vincenta ďlndyho, konzerva
tívneho wagncriána, ktorý mal značný 

vplyv na vtedaj šiu mladú francúzsku 
sk l adateľskú generáciu v období pred pr
vou svetovou vojnou. 19. júna 1922 bola 
opäť uvedená Debussyho Le martyre de 
Saint Sébast i en a 25. marca 1923 u viedl i 
Le mystcrc de Jésus Debussyho žiaka 
André Capleta. K týmto dielam by sme 
mohli ešte pridať ďa l š ie, ako Fra A nge
l ico Paula Hillcmachera (9. j úna 1924) 
anj el z Messiacnovho diela mal vyzerať, 
akoby vystúpil z obrazu renesančného 
norcntínskeho mal iara -, Le Cantique 
des Cantiqucs A rtura Honeggera ( 16. jú
na 1926) s hymnickou vážnosťou a pre
dovšetkým Lc Cantique au Frere Solci l 
( 12. januára 1928) od Roberta Siohana, 
neskoršieho Messiaenovho kolegu na 
konzervatóriu . Ide o diela vysoko nároč
né na rel igióznosť, čo sa malo prejav iť i v 
profánncj oblasti na koncerte alebo na 
javisku . T ieto diela naznačujú, že kres
ťanstvo sa opäť začalo brať vážne po ro
koch voľnomyšlienkárstva, čiernych omší 
a okult it:mu, ktoré prekvital i počas deka
dentného Fin de siecle. V l i terárnej ob
lasti sa snažili o obnovu katolicizmu 
Charles Péguy, ktorý už r. 19 14 padol vo 
vojne, a Paul Claudcl. T ieto snahy často 
mal i veľm i úzkoprsý a doktrínny charak
ter. Dvadsiate roky v Paríži sú nielen 

"années follcs" neviazanosti tých, ktorí 
"sa tentoraz z toho dostali "; nie sú to len 
roky antiburžoáznych mani festitácií Jeana 
Coctcaua a Erika Saticho". 

Mondénny a snobský spôsob parížske
ho života bol Messiaenovi cudzí. 
Nemalo to n ič spoločné s detskou nevin
nosťou jedenásťročného mládenca, ktorý 
prišiel z provincie (narodi l sa l O. decem
bra 1908 v Avignone), ktorého verne 
stráž ila nežná matka a ktorý poslušne 
navštevoval hodiny na konzervatóriu. 
Celý /.ivot t:ostal verný svojmu po toju, 
ktorý bol nezlučite ľný s ci rkusom a mu
sic-hallom, a ako vždy prízvukoval. sties
nenosť zo škaredosti a stresu velkých miest 
akými sú Paríž a New York. 
Keď sa rozhodol pre tento františkán-

sky námet, študoval Legendu o troch 
pútnikoch od G iovann i de Ceprana, 
Ž ivot svätého Františka po j eho obrátení 
od Thomasa de Cclana, Správy o bratovi 
Lcov i a j eho druhoch, Cnosť svätého 
Františka od Bonaventuru a ľudové le
gendy t:ozbierané v zbierke Fioretti . V 
M essiacnovom diele však chýbajú prv-

ky, ktoré by mohl i vyvol ať určité napätie 
alebo nedorozumenie: naprík lad vzťah 
medzi Františkom a jeho pri ateľkou svä
tou K lárou neberie do úvahy. V opač
nom prípade by mohol na j avisku nevy
hnutne vzniknúť fatálny dojem ľúbostné
ho dueta. Mcssiaen by bol rád pribral do 
svojho znenia opery historku skrotení v l
ka z Gubbio (2 1. kapitola vo "Fiorett i"), 
keby nebolo problematickým vierohodné 
zobrazenie zv ieraťa. Tak isto neprevzal 
kon nikt medzi Františkom a jeho otcom, 
pretože, ako sa Messiaen sám priznal, 
nechcel sa vy tavi ť podozreniu, že si ve
rejne odreagúva vla tný oidipov ký 
komplex v ča e, v ktorom si umelci robia 
meno tým, že vydávajú publ iku napo
spas svoj e najosobncj šic problémy. Skla
dateľ nás však vovádza priamo do centra 
príbehu diela, v ktorom sa dramatický 
dej ncvyv íja konniktne; ale priamoči aro 

a postupne. 
M cssiacnovo dielo nie j e, ako sa dalo 

očakávať, operou v tradičnom zmysle 
slova, nie je hudobnou drámou vo wag
nerovskom ponímaní, je to individuálny 
hudobno-scénický tvar (v programovom 
bulletine je použité pomenovanie "Fran-'1 
tiškánske scény v troch dejstvách"), s bo
hatou hudobnou a scénickou modifiká
ciou jednotlivých obrazov, ktoré ťažko 
popísať v j ednom čl ánku. 

V nadväznosti na fonnovú 
nosť Messiaenovho diela, odvíja 
scénická a hudobno-interpretačnt 

zácia. Autorom scénickej, pôvodnej 
burskej inscenácie, bol svetoznámy 
vadelný režisér Peter SeUars, na 
konte je n iekoľko novátorských 
ných koncepcií. Sellars využil 
múry Fclscnreitschule ako funktn6 
chi tcktúru, voči ktorej presadil 
mú plochu a "ozvláštnil" ju vari 
tim i televíznymi obrazovkami. 
celej inscenácie je na postave Sv. 
tiška, ktorý, s výnimkou štvného 
neustále na scéne. Pôvodný i terajti 
stav iteľ Sv. Františka, 
gický barytonista José van 
má už velké skúsenosti s rozľahllýmii• 
lami I l. Berlioza), tu odvádza 
výkon. N ielen po speváckej, ale aj 
cho- fyzickej hereckej stránke. 
Františka j e koncipovaný raz ako 
s bratom Lconom či zborom, 
to velké monológy, vy1adujúce 
schopnosť výrazovej koncentrácie, 
výrazovej šírky. Na interpretácii 
v i tc ľa Sv. Františka stojí celá 
gická vý tavba diela, v dôsledku 
niektorí publ icisti pri rovnávali 
na k Wagncrovi. 

Z hľadi ska celkového dojmu 
júcu funkciu má Messiaenova hudba. 
zaznamenaná v ôsmich vel\ých 
rach, obsahujúcich údajne vyše 
to v. No pre pozitívne vyznenie diela 
väčší prínos malo hudobné 
a predvedenie j aponským 
Kentom Naganom, ktorý je zrejme 
vou veľkou hviezdou dirigentsk&o 
ba. Nagano sa mimoriadne úspdne 
j avi l už na mnohých svetových 
ti ach (k j eho osobnosti sa ešte 
k j eho posledným veľkým úSilethOIII 
trí salzburská scénická produkcia 
v inského Oidipus Rex a Žalmovej 
fón ie, taktiež s P. Sellarsom. 
vu partitúru agano naštudoval so 

jím Hallé orchestrom na 
špi čkovej úrovni. Bolo priam 
kým pôži tkom sledovať jeho 
mcnt , presnosť, neuveri teľnú 

variabil itu gest, ale hlavne 
kreovanie Mcssiacnovcj 
rej "vydoloval" neuveri teľné 

zvukových, farebných krás a 
prvkov. Vynikajúcim pannerom 
orchestra bol Arnold SchiilberJ 
ktorý sa vyznamenal nielen 
zvládnutím rytmických a 
"záludností", ale aj ako kreatívny, 
mický scénický či niteľ. 

Šesť predstavení Messiaenovej 
pozfcie sa naozaj tešilo vel\ému 
návštevníkov. Môžem bez obáv 
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DON CARLOS 
Zajatci v labyrinte 01.oci 

Verdiho opera Don Carlos je va
ri najzložitejším inscenačným orie
škom zo všetkých jeho opier. 
Mnohí režiséri sa poktíšali osvetlil 
politické pozadie tejto témy rôz
nymi výrazovými prostriedkami. 
Výsledky boli zväčša diskutabilné. 
O nový pohľad na tému moci sa 
poktísila pôvodná inscenácia Don 
Carlosa na tohtoročnom Salzbur
skom festivale. 

René Leibowitz vo svojej zaují
mavej štúdii nazvanej Don Carlos 
alebo fantómy pološera, tvrdí, "že 
Don Carlos j e j edný m "z najbláz 
nivej ších " Verdiho výtvorov, a to 
vysvetľuje ťažkosti, s aký mi sa skla
dateľ stre tol pri j eho dokončova
ní." Autor týchto ri ad kov s i zase 
mys lí, že je to Verdiho dramatur
g icky a formovo najnedokonalejší 
dramatický útvar s problémom pre 
jej inscenátorov a pre divákov, po
s l ucháčov i odborníkov témo u več
ných sporov. 

Zásadný inscenačný problém Ver
diho Don Carlosa spočíva v ope r
nom spracovaní námetu libre tista
mi Josephe Mery a Camille du 
Loclem, za skl adateľovej spo luú
časti , podl'a Schille rovej drámy. U 
Schillera ide , podľa môjho názoru, 
o otázku schille rovského po níma
nia s lobody vo vzťahu k dejinám, u 
Verdiho ide iba o otázku moci. To 
je na jednej strane dôvod , prečo sa 
54-ročný Verdi poduja l zhudobniť 
tento námet pre Pa ríž, a le aj príč i 

na, prečo toto die lo v rokoch 1867 
a 1886 neustále revidoval. Verdi 
ho totiž zauja l predovšetkým mo
tív otcovskej nenávisti , materin
skej lásky a synovskej o bete . 

V Schillerovej predlo he ide o boj 
dvoch najprotireč ivejš ích tenden
c ií: na jednej strane útlaku a tmár
stva, na druhej túžby po s lobode a 
poznaní. 

V centre Verdiho o pery stojí 
Filip Il., krá ľ s charakteris tikou vá
havca a egoistu. Hi torik nám spro
stredkováva obraz, aký mali o ňom 
súčasníc i: "Vidíte ho ako pavúka, 
takpovediac nehybne sediaceho 
uprostred svojej s ie te, ustráchané
ho, zas iahnutého v svojom kráľov

stve" (Braude l). - Re inho ld Schne i
der ho vidí - ako "kráľa na pokraji 
pozemských možností, v íťaz i ace
ho v znamení zániku , vystaveného 
násilnosti , poslednej metafyzickej 
opustenosti ". Takto nám ho tiež 
Verdi vykreslil na zač iatku 3. dej 
stva, keď sa mu už dávno vymklo 

Titulný list bulletinu k Don Carlosovi. 
Snímky archív 

di anie z rúk dejiny reprezentuje 
len ako privátna osoba. M oc už nie 
je v Don Carlosovi viazaná na jed
nu osobu , je to inštitúc ia, aparát. 
Toto s i Filip neuvedomuje. V tom 
spočíva jeho z lyhanie. 

Napro ti to mu dôležitú úlohu tu 
hrá postava Veľkého inkviz ítora, 
ktoro u reaguje Verdi opäť na sú
časnú politiku . V postave inkvizí
tora vyjadril svoju nenávisť ku ka
to líckej c irkvi ako inštitúcii , svoje 
opovrhovanie pápežom Pio m IX. 
Ale aj tu Verdi prechádza z huma
nity premenenej na beštia li tu do 
novej ľudskosti , keď na konci au
todafé "una voce da l c ielo" nechá
va zaznieť nebeský hlas. Tento 
pre trhne na mo ment logiku teroru . 

Pribli žne z takéhoto ideového 
pohľadu vychádzali aj salzbursk í 
inscenáto ri Don Carlosa v štvor-

Sergej Larin (Don Carlos) a Carlos Alvarez 
(Posa). 

dejstvovej verzi i z roku 1884. Re
ž isér, scénický i kostýmový vý
tvarník v jednej osobe Herbert 
Wernicke (známy svojím hľada

ním styčných bodov minulosti a 
súčasnosti v Borisov i Godunovovi 
a i. d ie lach) sa rozhodo l pre verz iu 
bez prvého obrazu, kto rý sa svojou 
mysteri óznosťou ukazuje ako zby
točný. Wernicke hneď na zač iatku 

opery vťahuje poslucháča do chlad
ného krá ľovského prostredia, cha
rakterizovaného vysokým stfpo ra
dím, fontáno u a minimálnymi re
kvizitami. Hlavnými Wernickeový
mi výrazovými prostriedkami sú 
vysoká, chl adná architektúra , sym
bo l moci a osamelosti , striedanie 
bie lej a č iernej farby ako symbo lu 
ž ivo ta a smrti. V kostýmoch i v ar
chitektúre, presne v intenc iách c i
tovanej myšlienky z Leonarda da 
Vinciho. Wernicke nehrá žiadny
mi veľkými gestami . Všetko je 
strohé, presné, jasne charakterizo
vané a formulované. Na zdanlivo 
bezprostredne a jednotvárne pl ynú
com živote kráľovského dvora sa 
však odohráva krvavá intrigánska 

"Svetlé telo bude o 

to ž iarivejšie, 

čfm väčšfm tieňom 

bude obklopené". 

Leonardo da Vinci: 

Zošity. 

Lorin Maazel 

hra. Wernicke je veľmi c itlivým 
rež isérom. Jeho rež ijné postupy 
neprekážajú hudbe, ale naopak, 
vytvárajú pre ňu nový priestor (na
pokon Wernicke skô r ako sa stal 
výtvarníkom, študova l dirigova
nie, hru na klav íri a fl autu). 
Kľúčovou postavo u Wernickeho 

inscenácie je Rodriga, markýz Po
sa, kto rý je tu symbo lom Filipov
ho mocnárskeho chápani a dejín a 
po litiky. Tak ako Verdi v Rodriga
v i, stelesňuje svoj vlastný patrio
tizmus, tak ho charakte rizujú aj in
scenátori . Rodrigovou smrťou sa 
Verdi l úč i s v lastnými ideálmi , 
ktoré oplakáva vo veľkom žalo
speve. Túto hudbu z pôvodnej ve r
z ie z roku 1867 prevzali aj salz
burskí inscenátori do svojej ve rz ie 
(o. i. sta la sa aj východi sko m pre 
Lacrimosa v Rekviem). 

Rozvíjanie intríg stavi a Wernic
ke vždy do protikladu s oko lím a 
prostredím, ktoré zdanlivo nenačú

va, ale práve naopak. Veľký inkv i
z ítor s leduje každé F ilipovo ko na
nie. Na kontrastoch bie lej a č iernej 

farby (iba inkvi z íto r má tradičný 

fia lový kos tým) sa odohráva veľké 

intrigánstvo poučné aj pre súčas
nosť. Jeden príklad za mnohé: keď 
kráľovná Alžbeta má prijať tajom
ný odkaz od Dona Carlosa , dám
ska spoločnosť sa "korektne" obrá
ti a dámy zdanlivo nezaujato hrajú 
bedminton. Zdanlivo sa ni č nede
je, a le "uši" sú v po hotovosti a po
s ie lajú správu hneď ďalej. Tak je to 
aj v prípade Carlosovej a Rodri
govej prísahy. Všade prítomné uš i. 
Lebo diktátor bez donášačov je 
bezmocný. Centrálnym momen
tom celej inscenácie, a myslím, že 
aj Wernickovým divadelným maj
s trovs tvo m, je "autodafé". Bohato 
kolorovaný sprievod vzdáva poctu 
a ho ld namys lenému diktá torov i 
obklopenému štítmi , mečmi , za
kuklencami, ale aj novodobými , 
modernými "ochrancami" (body
gardmi?) s modernými zbraňami. 
Autodafé konč í veľkou procesiou , 
na jej záve r na nosidlách nesú ska
rikovanú, zúboženú Pannu Máriu 
ako výsmech inkviz íc ii. Je to mi
moriadne s ilne a divade lne účinné 
miesto, s veľkou hy perbolizácio u 
diktátorskej moci, ktorá mala ne
jednu spoločnú črtu aj s našou sú
časnosťou . .. Napokon všetky po
stavy sa stávajú zajatcami v laby
rinte moci indi v ídua, hnaného ego
istickými vášňami. Nesuverénne
mu kráľov i padnú za obeť sy n Car
los i pri ateľ Rodriga i napriek zdan
livo suverénnej inš titúc ii moci. A 
keď sa na konci ope ry stre tne mi
nulosť Karola V. s prítomnosťou , 
eufo ri stické zvolanie nebeského 
hlasu zaznieva ako volanie po več
nosti ako večná túžba po s lobode a 

láske ... 
Veľmi nekonvenčné bo lo aj hu

dobné naštudovanie o pery Lori
nom Maazelom, kto ré ortodoxným 
vyznávačom bel canta nebolo cel
kom po chuti. Pod Maaze lovou 
taktovko u v salzburskom Festiva
lovom do me opäť vládla obrovská 
di sciplína. Každ ý sa musel podria
di ť dirigentovej taktovke a jeho 
hudobnej koncepcii. Maazel volil 
vo lhejš ie tempá ako býva zvykom , 
nedovolil spevácke indi viduá lne 
fors írovanie ako prejav dramatic
kosti , tá vypl ývala z kontrastného 
formulovania hudobných myšlie
nok, ich frázovania, harmónie a 
detailne vypo intovanej d ynamiky. 
Jednoducho po vedané, bo la to "faj
nová" muzikantská kreácia všet
kých hlaso v, ktorá v di vade lnom 
priestore a v c itlivom orchestrá l
nom pradi ve ukázala Verdiho par
titúru v novom svetle. 

V úlohe Filipa Il. , španie lskeho 
krá ľa, namiesto pôvodne avizova
ného Samuela Rameya, spieval 
René Pape, ktorý sa svojím krásne 
sfarbeným a vnútornou dramatic
kosťou prežiareným hlasom spe
vácky a he recky sta l adekvátnym 
inte rpretom. V úlohe španie lskeho 
infanta Don Carlosa exceloval 
Sergej Larin s rovnako perfekt
ným partne rom Carlosom Alvare
zom v úlohe Rodriga, markíza 
Posu, ktorí vytvorili výbo rnú dvo
jicu mužských hlasov. 

Spo lu s nimi veľmi dobré spe
vácke kvarte to dotvárali Georgina 
Lukacs (Alžbeta z V alois) a Yvon
ne Naef (Princezna Ebo li). Štan
da rdným hl asom bo l Veľký inkvi
z ítor Paula Plishku. 

Viedenskí filharmonic i, Zbor Vie
denskej štátnej opery (zbormajster 
Winfried Maczewski) podali vyni
kajúc i výkon, plný šľachetnej zvu
kovej krásy a na scéne spoluúč in
koval Orchester Mozartea zo Salz
burg u. No vá pôvodná salzburská 
inscenácia Verdiho Don Carlosa 
bola umelecky jedným z ťaž i sko

vých podujatí, v ktorom sa napfňa
la predstava súčasného vedenia 
festivalu - uvádzať aj známe die la 
v novom, modernom duchu a poňatí, 

zodpo vedajúcom súčasnému ume
leckému trendu na vrcho le 20. sto
ročia. Wernickova a Maazelova 
predstava o prekonaní "handica
pov" tejto ope ry len potvrdila zná
mu s kutočnosť, že o ž ivotnosti a 
hodnotách tvorcovho diela, aj pro
blema tického, vždy rozhodne tvo
rivá, dôkladne premyslená a maj
strovská interpretácia. A tá tu, i pn 
rôznych názoroch na výklad schil 
lerovskej témy, v každom prípade 
bo la. 

MARIÁN JURÍK 



Večer piesní 
; . ; aant 

Tretí koncert cyklu Z k lenotnice veli 
kánov hudby v Z rkadlovej sieni Prima
ciálneho paláca (2 1. l O. 1998) sa usku
točni l za mizivej účasti publika, na čom 
má iste nemalý podiel aj nedostačujúca 
propagácia. Me tské kultúrne stredisko 
a Slovkoncert nesplnili všetky pod
mienky, nevyhnutné pre dobré zabezpe
čenie výsledku podujatia. Prejavi lo sa 
to v nedostatočnej dramaturgickej kva
lite, v zmenách programu a jeho zverej
není v bulletine. 

V programe účinkovali mladí talento
vaní sólisti opery SND: soprani stka 
Klaudia Dernerová a basista Gustáv Be
láček, s klavírnou spoluprácou Jany Na
gyovej-Juhászovej. V programe sa strie
dali piesne a operné i koncertné árie, čo 
pripomínalo dávnejšie praktiky, keď ved
ľa Habanery z Carmen vzápätí alebo 
pred ňou zaznela častuška. V programe 
by vhodnejšie vyznel výber z piesňovej 
tvorby, akú volil basista. Výber sopra
nistky sám o sebe nebol zlý , nevhodný 
však v kombinácii s programom partne
ra. Začal a ľudovými piesňami Eugena 
Suchoňa a pekný, jednoduchý prednes 
uplatnila aj v interpretácii Rachmani
novových romancí (Sen, Zaľúbila som 
sa, Jarné vody). Zaujala toti ž formova
ním plynulého toku melódií, so zreteľ
nou art ikuláciou a výrazom vnútorného 
precítenia namiesto vonkajškovost i, spre
vádzanej gestami a inými prejavmi. 
Takto to bolo správne a keďže išlo o 
koncertný výkon, umelkyňa sa tohto in
terpretačného tvaru pridržiavala aj pri 
prednese koncertných ári í W . A. Mo
zarta (KV 579, 524}, L. v. Beethovena 
(Ach, perfido) a dokonca aj pri árii 
Eleonory z Trubadúra od Verdiho. Iné 
je, že tieto skladby v programe nemuse
li byť. Umelkyňa ich zvládla však na 
dobrej úrovni a patrí j ej vďaka. 

Gustáv Be láček sa dôsledne zameral 
iba na piesňový repertoár. Urobil dobre. 
Je to premýšľavý typ umelca, ktorý pre 
svoju interpretáciu hľadá čo najúčinnej
šiu formu. No zdá sa, že tým prednes 
niektorých skladieb utrpel. Spôsobilo to 

Gustáv Beláček Snímka M. Jurík 

úsilie o prehlbovanie výrazu znejúceho 
tvaru. Piesne Frica K afendu na slová 
Sv. Hurbana-Vajanského a Jána Smreka 
vedia viac zaujať ľahko rozvíjanou, vnú
torne cítenou melódiou, než nápadnými 
tempove-dynamickými modeláciami. 
Tento spôsob je bližší iba Piesni, v po
radí tretej z uvedených. (Iba okrajovo 
poznamenávam, že treba rešpektovať 
pôvodné názvy piesní, lebo Kafenda ur
čil prvej z uvedených názov Listy a nie 
Jeseň. Druhú piesei'í z cyklu Štyroch ... 
na slová Vajanského nazval Nápis na 
dome. Aj to bolo potrebné v programe 
uviesť) . Prílišný vonkajškový prednes 

nezodpovedal ani charakteru Dvoráko
vých Biblických piesní (umelec vybral 
päť). Aj po rokoch mi utkvelo v pamäti 
uvedenie celého cyk lu Verou Soukupo
vou. Bol to najdokonalejší prednes, aký 
som kedy poču l. Spočíva l v hlbokom, 
introvertnom, kontemplatívnom ponore 
do obsahu každej skladby, čo navonok 
pôsobilo ako vrúcna mod litba, v každej 
piesni iná a predsa spoločne tvoriaca 
umelecký celok veľkej hodnoty. Pritom 
sa nepociťova l a ab encia gest, ani ne
žiaduce dramati zovanie prednesu. Hoci 
treba pripustiť, že interpret má právo na 
v la tný názor, Beláčkovo ponímanie 
Dvorákových Biblických piesní by sa 
žiadalo ešte konzultovať so skúsenosťa
mi iných odborníkov. Bel áčkovmu pred
nesovému charakteru plne vyhovujú 
piesne Franza Schuberta. Umelec im 
dal švih, elán a vitalitu. Na adresu dra
maturgie však poznamenávam, že v 
programe by bolo správne uvádzať j ed
notlivé piesne v zaužívanom poradí: slo
venský názov pie ne, v zátvorke pôvodný 
názov a č íse lné údaje opusu a zoznamu 
skladieb. 

Umelec pekne predniesol aj tri piesne 
Ilju Zeljenku se spoluúčasťou flauty a 
v iolončela. Na štyroch malých bu~ien
koch hral sám sólista. Keďže neboli 
uvedené v programe, možno predpokla
dať, že išlo o novinky decentného melo
dicko-výrazového tvarovania. Na záver 
obaja sólisti predn iesli kontrapunkticky 
riešenú A ve Máriu od Donizettiho. V 
nej, podobne ako v celom programe, 
mali plnú podporu v zodpovednej k la
vírnej spolupráci . 

MICHAL PALOVCíK 

O dobrej hudbe 
Medzinárodné - a nebodaj - svetové 

podujatia akéhokoľvek druhu konané u 
nás, sú v zmysle zviditeľňovania viac 
než vítané. Radi ich ozdobíme tým, na 
čo môžeme byť pyšní. Šťastím pre Eu
rópsku konferenciu pre evanjelickú cir
kevnú hudbu bol organi začný tím, ktorý 
zasvätene dokázal ponúknuť z domáce
ho kultúrneho rezervoára, dovolím si 
tvrdiť, to najreprezentatívnejšie. Jeden 
zo spoluporiadateľov, J. V. Michalko, 
odporuč il spomínanej konferenci i dra
maturgicky exkluzívny program. Súbor 
skladieb, ktoré, zdalo by, . a škoda "mi
núť len tak" ... Zdalo by sa. Publikum, teda 
účastníc i konferencie, viac než vnímavo 
akceptoval i všetko, čo odznelo vo Veľ
kom kostole na Panenskej. Všetky tri 
skladby zaradené do programu neplynu
li " len tak", ale ako som pozorovala, 
oslovili vnímavých rôznokrajných účast
níkov, ktorí okrem svojho vierovyzna
nia chcú a dokážu vyznávať aj krédo o 
j ednej a jedinej hudbe. O dobrej hudbe. 

Ilja Zeljenka skomponoval práve pre 
túto udalosť (rozumej konferenciu) Psal
mus 84 pre miešaný zbor, basbarytón 
(G. Be láček) a s láčikový orchester (Ko
morní sólisti, dir. E. DaneJ). Zeljenka je 
profesionál. Autor, ktorý nemusí pros iť 
invenciu o vnuknutie. Jeho intelekt, ži
votné a najmä kompozičné skúsenosti 
dokážu zmapovať č o k o ľ v e k. 
Akýkoľvek predobraz. Akúkoľvek inšpi
račnú mustru. (Hospodin neodoprie bla
ha tým, čo chodia bez úhony ... ) Zhu
dobnený Žalm 84. j e pekná hudba. Pri
jímame j u apriori ako hudbu univerzál 
nu. Ani nie duchovnú. Z jej kontextu sa 
totiž hlási č lovek so svoj ou hri ešnosťou 
aj smrteľnosťou. Pozernšťan , ktorý v sple
ti asteroidov úporne hľadá svoje miesto. 

V tom istom čase ako znel organový 
Exodus- Finále Romana Bergera, o nie
koľko metrov j užnejšie sa žhavili vstup
né festivalové fanfáry k BHS. A o nie
koľko sto kilometrov evernejšie an ám
bel zvaný Danish trio vzdával na Var
šavskej jeseni prostredníctvom skladby 
tohto autora hold W. Lutoslaw kému 
(premiéra Requiem da camera). Tento 

zvláštny synchrón som si uvedomila, 
keď som sa opäť ponára la do fatálnej fi
lozofie Bergerovho Exodu. Jeho " finá
le" som znova pociťoval a, s dosť krát
kym časovým odstupom, ako výzvu, 
hudbu rozpriadajúcu dialóg. Mimoriad
ne prekvapenie pre mňa znamenala in
terpretácia. Dos i aľ sme vnímali Exodus 
vo vý lučnom, zainteresovanom a vehe
mentnom stvárnení J. V. Michalku. Pre
t lmočenie jeho žiačkou , Zuzanou Fer
jenčíkovou , vyznelo ako precitnutie "z 
inej strany". Skladbu (či časť z projektu) 
pochopila nielen v celostnom tvare, ale 
ozrejmila jej tušené zákutia, znežnila a 
zvrúcnila ich dôslednou minucióznou 
kresbou. Skutočná pohoda a zrelá tvori
vosť, ktorú by me azda ani neočakávali 
od takej mladej, krehkej bytosti ... 

Pred viac ako dvadsiatimi rokm i skom
ponoval Miro Bázlik Canticum pre so
prán, zbor a komorný orchester. Skladba 
sa zaslúžene úspešne rozbehla po svete. 
Nespomínam ju náhodou. Veľm i zreteľ
nú paralelu počujem aj cítim v skladbe, 
ktorá - aj keď nie premiérovo, predsa 
však novo a objavne - odznela na tomto 
koncerte. Canticum Jeremiae pre soprán 
( l. Neshybová}, basbarytón (L. Neshy
ba), husle (J. Skorepa), miešaný zbor 
(SĽUK -zbormajster B. Kostka) a s láč i
kový orchester (Komorní sólisti Bratis
lava - dir. E. Dane!) na libreto z bibl ic
kého Plaču Jererniášovho zostavi l fvan 
Valenta. Zo št vorčasťového celku hovorí 
nesmierna spontánnosť, ktorá autora v ie
dla pri komponovaní. Hudba je evident
ne umenie, v ktorom sa nedá predstierať 
- ani k lamať. 

Ak si v tejto chvíl i predstavujem sku
točne syntetický hudobný jazyk, hovoria
ci dikciou konca 20. storoč ia, tak si túto 
predstavu ozvučím hudbou Bázlikovej 
skladby. Je v nej bohat tvo aj poučno ť, 
logická štrukturá lna zomknutosť. Bázli
vá vízia v rešpekte k archetypom velebi
ac im hudobné krásno. Je v nej konštelá
cia symbolov naznačujúcich tušené 
priestory duchovna, aj konkrétny "dej" 
hovoriaci nadčasovou umnosťou. Prvé 
tri časti - kvázi obrazy - pripravujú gra
dáciu, ktorá dostáva veľkorysý a veľ
kolepý priestor v pointe vo vlastnom hu
dobnom organizme oratória. V ňom tkv ie 
poznanie, apel, prebudenie ... O peknom 
umení, o peknej hudbe sa dá veľa hovoriť. 
Aj veľa m lčať. Každou žilou, každou vlá
sečnicou v tichosti zažívať všetko, čo bo
lo povedané, aj naznačené ... 

Rada by som uverila zázraku. Chcela 
by som sa v tejto neprajnej dobe dožiť 
chvne, kedy by som si túto skladbu mo
hla kedykoľvek , pocít iac žiadzu, zopa
kovať. Prehrať. Trebár z kompaktdis
ku. .. LÝDIADOHNALOVÁ 

Sjazzom 
ubiehajú roky ... 
Pre SLOV A K YOUNG SWING GE

NERA T IO - big band Konzervatória 
Žil ina bol uplynul ý rok piatym rokom 
exi tencie. Pre orche ter bol tento rok 
výnimočný, lebo mladí jazzrnani do tali 
šancu zahrať si na Bratislavských jazzo
vých dňoch Corgoň '97. Vyvrcholením 
osláv 5. výročia vzniku mal i byť koncerty 
v Martine, Trenčíne a v Ži l ine. Používam 
výraz "mali byť", pretože organizátori 
kultúry v Trenčíne dva dni pred koncer
tom podpísanú zmluvu zrušil i . Ťažko sa 
to vysvetľovalo hosťov i orchestra, vý
znamnému dirigentovi a famóznemu jaz
zovému klaviri stovi Johnovi Whitneymu 
z USA ... Odškodnením za toto sklamanie 
bola vynikajúca atmosféra na koncerte v 
Martine, kde sa jazzové publikum len 
formuje, ale hlad po dobrom jazze tam 
cítiť. 

Na žilinskom koncerte v Dome umenia 
Fatra milovníci hudby mohli produkciu 
Johna C. Whitneyho doslova vychutnať. 
Prvá polovica podujatia bola venovaná 
boju proti drogám. Patrila Štátnemu ko-

momému orchestru Žil ina, ktorý pod 
Whitneyovýrn vedením predniesol Pisto
nove Divertimento pre 9 nástrojov, Bra
zílske bakchanál ie č. 5 od Yillu-Lobosa a 
Klasickú symfóniu od Sergeja Prokofie
va. Zvyšok večera však prebralo do svo
jich rúk j ubilujúce zoskupenie SLOVAK 
YOUNG SWING GENERATIO , ako 
vždy s dirigentom Miroslavom Belori
dom. V novom ob adení, ktoré sa mení z 
roka na rok, ale v tej istej kval ite opäť do
kázal i rozprúdiť krv v ži lách ich starých 
aj čer tvých fanúšikov. Jedným z hlav
ných lákadiel večera však bola premena 
Johna C. Whitneyho z dirigenta na klavi
ristu, speváka, ale hlavne šoumena. Sym
patický pán si hneď získal srdcia celej sá
ly (nehovoriac o č l enoch big bandu, ktorí 
na spoluprácu s ním budú ešte dlho spo
mínať). J.C. Whi tney si "odskoč il " z ko· 
šického koncertu so Štátnou fi lharmóni
ou a publikum v Žil ine priviedol doslova 
do varu - niet divu, veď ako často môžu 
jazzoví fanúšikovia v Žil ine vidieť osob· 
nosť svetového formátu? Nadchol virtu· 
óznyrn klavírnym prejavom, jeho spe· 
vácky feel ing bol balzamom na všetky 
jazzovo cítiace duše vo Fatre. Spolu s big 
bandom zahrali skladby Samba kinda 

John C. Whitney s Miroslavom Beloridom 
Snímka archív 

way Johna la Barberu, Centerpiece auto
ra Harry Sweets Edisona, energickú klad· 
bu autorskej dvojice Quincy Jone a a Be
na Golsona Cool Joe, Mean Joe (Killer 
Joe), alebo pôsobivé jazzové aranžmán 
známej druhej čast i Dvol'ákovej ovo
svetskej symfónie ( opránsaxofónové 6-
lo Radovan Tariška). Veľmi vďačná bola 
aj pocta zosnulému spevákovi Frankovi 
Sinatrovi piesňou ew York v podaní dua 
Whitney - Belorid, a tiež skladba, ktorá 
odznela ako prídavok - Ellingtonove 
Take love easy v obsadení J. C. Whitney 
- klavír, M. Belorid - spev, po ktorom 
oprávnene nasledovali búrlivé standing 
ovations. Big band so svojím dir~gentom 
Miroslavom Beloridom a sól i tami R. Ta
riškom (altsaxofón}, 8 . Beloridom (trom
bón), P. Markuljakom (gi tara), Ľ. Bat
korn (altsaxofón), P. Miháľorn (trúbka), 
M . Pastírikom (tenorsaxofón) a P. Čude
korn (basgitara) nám ako obvykle doká
zal i, že si úspech zaslúžia. Okrem sóli -
tov treba vyzdvihnúť vynikajúci výkon 
trubkára M. Oboňu, a tiež na bicích ná· 
strojoch Tomáša Gália. 

M yslím, že nebudem ďaleko od prav
dy, ak poviem, že sme i všetci z Fatry 
odnášali dlhotrvaj úci umelecký zážitok. 

(A ešte niečo: Po koncerte na recepcii 
a John C. Whitney prejavil ako veľmi 

príjemný a priateľský človek a všetkým 
čitateľom posiela pozdrav. 

KATAIÚNA ŠOŠOVICOVÁ 
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Na otváracom koncerte bratislavských 
Dní organovej hudby sa predstavi la slo
venská umelkyňa žijúca v Tal iansku, Zu
zana Janáčková. Z jej vystúpenia viac utk
vela druhá polovica programu. Umelecky 
hodnotnou je najmä Toccata od E. Gigou
ta. Po technickej stránke zaujala virtuozi
tou a interpretačným tvarom. Veľký zmy
sel pre farebnosť, nadľahčenosť a náladovú 
bohatosť umelkyni poskytla Sinfónia d 
mol od G. Morandiho, z ktorej vyťažila 
pôvabné hudobné obrazy, formované mno
hými výrazovo-interpretačnými prostried
kami. Z novej tvorby sólistka uviedla 
Prelúdium a fúgu g mol od D. Duprého. 
dielo modernejšieho znenia. V Buxtehu
deho Passacaglii hustej šia registrácia prek
rývala tému natoľko, až sa strácala. Možno 
sa tak stalo nezvyklosťou na tento nástroj . 
Svajč i arska umel kyňa Verena L utzová 

z ZUrichu sa zamerala výlučne na hudbu 
18. s toročia . Uviedla skladby neznáme, z 
nich zv lášť zaujímavá j e Suita de Se ton 
od F. d'Agincourta, komponovaná v mi
xolyd ickej tónine: skladba svojimi ôsmi
mi časťami navodila romantizujúce nála
dy, vždy inej farebnosti, formovo uvoľne

né, inšpirujúce k tvori vému interpretačné
mu vkladu. Jej urč it ým protikladom je 
Schnitzerova 111. sonáta A dur, s kontrast
nou pozíciou častí. obsahom však j ednot
ná, kompozične disciplinovaná. Tieto od
lišnosti skladieb interpretácia náležite vy
zdvihla, pričom u oboch umelecké vý
sledky v rozhodujúcej miere ovplyvňova
la technická suverenita. Bachovo Prelú
dium a fúga C dur (BWV 547), častej š ie 

hrávané a teda dobre známe, poskytl i ná
met na úvahu o správnosti "ozvučovan ia" 

Bachovej a vôbec barokovej tvorby. V sú
časnosti sa dostáva do popredia veľký 
zvuk. Ním však trpí reliéfnosť a prehľad

nosť. Medzi odborníkmi sú v tomto smere 
celkom protichodné názory. Zdá sa, le to
to dielo by znieslo väčšiu pestrosť regis
trácie. markantnejšie nástupy témy, ktorá 
sa vracia vyše 50-krát, a vôbec domýšľa

nie v optimistickej nálade. Zdá sa však, že 
otázky dotýkajúce sa interpretácie Bacha 
budú pretrvávať i naďalej. 

Sympatický dojem zanechala mladá 
slovenská organistka Monika M elcová. 
Jej hra vzbudzovala pocit radosti , po-

Novtí koncertnti sezónu gtátnej filhar
mónie Košice už 1 rad i č ne predchádza M e
dzinárodný organový festival. Päť kon
certov ( 17.-28. 9.) bolo skut očným sviat
kom a umeleckým zážitkom, a z hľad iska 
dramaturgie zostavených z tvorby dvoch 
pilierov organovej l iteratúry- z tvorby J. 
S. Bacha a sk l adateľov hudby 20. storo
čia. Výkony všetkých sólistov plne uspo
koj ili a presvedčili , že nehľadali iba kon
venčné cesty striedania vypätých a "od
dychových" skladieb. V šetci prekvapili 
neobyčajne vydareným ušľacht i lým ple
nom, ktoré malo barokovú ľahkosť, pre
cíznym tlmočen ím notového záznamu, 
vynikajúcou hráčskou technikou, ale aj 
osobným vk ladom. 

Na otváracom koncerte za spoluúčasti 
orchestra Štátnej filharmónie sa predsta
vil Ivan Sokol v Koncerte pre organ a 
s láčikový orchester C dur (Hob. X III : l ) 
J. Haydna a Andreas Meisner (SRN) v 
Symfónii č. l cl mol pre organ a orche -
ter, op. 42, F. A. Gui lmanta. Y o výkone 
Sokola sme obdivoval i preňho typickú 
presnosť , vypracovanie aj najmenších 
detailov, rovnováhu v rytmickej pulzá
cii, vyvážené tempá, využívanie bohat
stva farieb nástroja, sólist ické sebavedo
mie, ako aj osobný tvorivý vklad . Kon
cert v oblasti koloristiky a vedenia hla-
ov ešte na poli barokovej hudby, avšak 

harmonicky už klasicistický, dokázal 
Sokol podať výbojne a sól isticky presved
č i vo. Andreas M eisner vytvoril atmosfé
ru nezabudnuteľného zážitku, ale aj oka
mihov poznania krásy a majstrovstva. 
Umelec preukázal klasickú discipl ino
vanosť, presvedči vé narábanie tempom 
a agogikou, pričom výsledný tvar netr
pel úzkoprsým opatrníctvom, ale bohato 
využil mužný patetizmus s int ímnou 

vzbudzujúcich nálad a dobrého kontaktu s 
posl ucháčmi . V programe osobitne pre
kvapila improvizáciami na témy z obe
censtva. Rozvíjala ich v pozoruhodnej 
forme variácií so zmenami tempa, dyna
miky, rytmických ä agogických modifiká
cií. Obdivuhodná je jej umelecká predsta
vivosť, opierajúca sa o skvelú technickú 
pripravenosť a harmonické cítenie. Do 
programu zaradila aj niektoré menej zná
me diela (Pange Iingua od M . de Gri
gnyho z 18. storoči a, ale aj Sicilianu odM. 
Duruného a Dvanástu fantáziu J. A laina). 

ápaditou registrác iou oživila obe fran
cúzske diela, ktorým nechýbala elegancia 
a decentný šann. Vrcholy j ej koncertného 
vystúpenia tvorili Bachove diela: Toccata, 
Adagio a Fúga C dur (BWV 564) a Fúga 
G dur (BWV 577). Veľké pedálové sólo v 
Toccate, spevnosť v Adagiu a nestrojená 
radosť z fúgy, ktorej dux tvorí j ednoduchý 
motív, pôsobi li v prednese umelkyne ako 
samozrejmosť . Bol to pekný zážitok. 

Nemecký sól i sta Helmut Peters tie ž zau
jal hrou i výberom skladieb. Po Bachovej 
Partite (BWV 767), s jej parlandovým úvo
dom a skvelým vygradovaním, umelec 
predniesol Kohlerove Variácie na Spohro
vu tému, op. 33. Známy improvizátor pre
javil svoju tvori vú nápaditosť aj v tej to 
skladbe a potvrdi l , čo dávno vieme; že pa
trí medzi velikánov improvizačného maj-
trovstva. Umelec predniesol aj Mendel

ssohnovu Vl. sonátu d mol. Toto nádherné 
dielo dokumentovalo autorovu hfbku vzťa
hu k rel igióznej tematike. Sól ista dodal 
skladbe výrazný emotívny vklad. Pôsobi
vo vyznel aj Veľký chór D dur od A. Gui l
manta a ešte viac Cinq Pieces, 189 1 od T. 
Duboisa, ktorých nálady pojali širokú in
terpretačno-výrazovú škálu, sól istom tlmo
čenú s presnosťou a vycibreným vkusom. 
Veľký umelecký zážitok poskytol publ i

ku švajči arsky umelec Josef Bucbner. Yo 
svojich 69-tich rokoch patrí medzi najskú-
enejšie osobnosti vo svojom odbore. Je 

všestrannou osobnosťou - pôsobí aj ako 
dirigent a pedagóg. Praktiky dirigenta, ku 
ktorým patrí úsilie o tvorbu krásnych ob
lúkov, široko klenutých lín ií, umelec pre
náša aj do svojej organovej hry. Zdô
razňuje zmysel pre monumentalitu tekto
niky, pritom nezanedbáva ani elementár-

meditáciou i dravým drsným záverom. 
M eisner bol presvedči vý, plne koncen
trovaný, s účinnou a presvedč ivou kon
cepciou. emecký dirigent W alter Hil
gers bol v sprievodoch pozorný a precíz
ny, plne rešpektujúci sólistov a v Sym
fónii č. l c mol, op. ll , F. Mendel
s ohna-Bartholdyho neobyčajne di ci
plinovaný a pritom muzikantský. Svoj ej 
úlohy sa zodpovedne zhostil aj orchester 
SF. 

Americká organistka Janice Beck v 
skladbách M. Duruného, P. Deckera, F. 
Mendel sohna-Bartholdyho, J. S. Bacha. 
J. A laina a L . Yierna zaujala hráčskou 
precíznosťou , štýlovou či st otou a zmys
lom pre výstavbu. Repertoár má dosta
točne obohraný, koncepčne vykryštali
zovaný. Yo vypracovaní artikulácie (č i 
že v detai loch) i v zmys le intonačnom 

bol j ej výkon nad štandardom, dobre sa 
vyrovnávala aj s technicky náročnými 
mie tami. Rezervy však bolo cftiť najmä 
v osobnostnom vklade - v tom, čo nazý
vame muzikantskou iskrou, č i indiv idua
litou. A práve v Bachovi inkl inuje skôr k 
trochu svojráznemu nadhľadu . V jej vý
kone bol dostatok suverénnosti, emocio
nálneho vkladu však už menej. Anglický 
organista Thomas Trotter dokázal vo 
všetkých skladbách programu (J. S. 
Bach, W. A. Mozart , L. Rogg, J. Stanley, 
Ch. H. H. Parry, E. H. Lemare a S. Pro
kofiev) skvelú technickú vybaveno ť do
konale podri ad i ť presnému pret lmočeniu 

notového záznamu. Náročné party hral s 
ľahkosťou , muzikal itou a temperamen
tom. Obohatil tohoročný festival predo
všetkým o výber skladieb domácich au
torov. Pri vy oko dominujúcej brilantnej 
technike plne využil farebnú stupnicu 
dóm keho organu. Kým v Bachovej Fan-

nu drobnokresbu vo vynikajúcej artikulá
cii . Predniesol Toccatu a fúgu F dur, Trio
sonátu č. 4 a Fantáziu a fúgu g mol (BWV 
540, 528, 542) od J. S. Bacha. V dielach vo
l i l svojský prístup vo zvukovosti i regis
tráci i . Nie j e príl iš hutný, ale tiež bez zná
mok askézy č i príliš strohých tvarov. 
Musel i sme však konšt atovať, že ani jeho 
nápaditosť a vyspelý umelecký vkus ne
dodali Mendelssohnovej V. sonáte D dur 
väčšiu hodnotu. ad ňou vy oko prečnie
va spomínaná Vl. sonáta d mol. Vynikajú
cu bodku j eho programu tvorili Variácie, 
op. 20, od M . Duprého, v ktorých sólista 
demonštroval všetky prednosti svojho 
umenia: veľké umelecké cítenie a zmysel 
pre farebnosť, fun kčnosť registrácie, cit 
pre výstavbu, osobitosť tvarovania každej 
variácie s dôrazom na j ednotiaci tematic
ký fenomén. 

Rovnako ako M . Melcová, radosť prí
tomným urobil ďalší slovenský organista 
Peter Reiffers. Oproti pôvodnému návrhu 
svoj program trochu nadľahči l , nie však 
na škodu veci . Mi lo prekvapi l viacerými 
skutočnosťami , najmä však tým, že do 
programu zaradil aj slovenské skladby M . 
Schneidera-Trnavského (Sesť prelúdií pre 
organ) a Baladu J. Grešáka. Každé z uve
dených diel pôsobilo dojmom drahokamu. 
Málo hrávané skladby však žalujú na ne
záujem našich organových umelcov, ktorí 
sa radšej ženú za programovou svetovo -
ťou , než by mali záujem o sprístupňovanie 

tvorby domácich autorov. Grešákova Ba
lada, vybudovaná na malom motíve, je 
dielom, hodným každého koncertného 
programu. Druhým veľkým Reiffersovým 
prekvapením bol i jeho znamenité impro
vizácie. S hudobnou tematikou pracuj e 
nezvyčajne plánovite, precfzne, suverén
ne a muzikál nosť prevyšuje všetky iné, 
akokoľvek vysoké faktory j eho hry. Máme 
v ňom umelca, na akého môžeme byť hrdí. 
Samozrejme, že hral aj Bacha a v ňom 
rešpektoval súčasné interpretačné postu
láty veľkého zvuku. Umelecký prínos za
znamenal Finálnym B dur, op. 2 1, od C. 
Francka. ktoré tvorilo dôstojný záver ná
ročnému koncertu. 

Záver cyklu organových koncertov pat
ri l rakúskemu umelcovi, kňazovi a peda
gógovi Johannovi Trummerovi. 

Thoman Trotter 

tázii a fúge g mol, BWV 542. dominovala 
prísna lohovo t' v primeranom tempo
vom a reg i stračnom cítení. s vybudova
ním pô ·obivých gradácií. v ostatných 
kladbách potvrdil svoje technické maj 

strov tvo s nenápadnou agogikou, ktorá 
mu bola podkladom na prejavenie vyni 
kajúceho zmy lu pre pl astickosť. Jeho 
práca s registrami je lahodná, rytmus má 
správnu pulzáciu a oživuje skladbu 
zvláštnym, účinným pohybom. V úprave 
klavírnej Toccaty S. Prokofieva bol 
Trotter nezabudnuteľný v technickom a 
mys l i te ľskom majstrovstve. 

V Belgicku pôsobiaci Karol Gole
biowski bol sól istom posledného koncer
tu festivalu . Jeho hra oplýva technickou 
zrelo ťou a širokou škálou výrazových 
schopností. S vzácnou muzikal itou do-

Monika Melcová 

Aj v j eho decentne zostavenom progra
me našli uplatnenie menej známe diela. 
Úvod tvori la VIl. toccata od G. Muffata zo 
17. storoč ia a iba o niečo mladší j e Mag
nificat D dur od J. F. Dandrieua. Znela v 
nich celá plej áda zvukových prekvapení, 
ktoré obohacovali výrazovost'. Jeho záslu
hou sme konečne poču li čosi aj z chorvát
skej organovej hudby 18. s t oroč i a od ne
známeho autora, dielo, ktoré má čo pove
dať aj súčasnost i. Starú tvorbu zastupovala 
aj V. sonáta D dur od C. E. Ph. Bacha, pri
rodzene, odl išná od štý lu jeho otca, čo 
však v porovnaní s nasledujúcimi chorál
nymi skladbami a Prelúd iom a fúgou C dur 
(BWV 547) od J. S. Bacha, nezdá sa byť veľ

kým posunom dopredu vo vývine umelec
kej tvorby tej doby. Výraznejšie sa líši od 
obidvoch dielo J. F. Doppelbauera z Par
rity pre organ ( 1955), ktoré lntrádou, Osti 
nátom a Capricciom naznači lo nevyhnut
nosť obohacovania zvukových štruktúr. 

Záverom iba dve malé pripomienky: 
dramaturgia by mala hľadať fonnu, ako 
zabezpečiť na týchto koncertoch väčšiu 
účasť slovenskej organovej tvorby a orga
nizátori by mal i porozmýšľať o účinnejšej 

propagácii tohto úspešného podujatia. 
MICHAL PALOVCfK 

kázal vo všetkých skl adbách navodiť ur
čité vnútorné napätie. Hudobný prej av 
Golebiowskeho vychádzal z celku a pl
nosti zvuku a transformoval sa do vzru
šene plynúceho toku hudby. Formová 
ucelenosť, účinná a nápaditá registrácia, 
ale aj dynamická stavba ov ládli priebeh 
skladby. Platí to predovšetkým o Fantázii 
A dur C. Francka. Benedictus M . Regera, 
ale aj o dvoch skladbách O. Mes iaena, v 
ktorých interpret načrel do ich umeleckej 
hfbky. Je hráčom , ktorý má rád pl nosť 
zvuku, nevystavuje ho však na obdiv, ale 
podriaďuje hudobnému priebehu. 

V rámci festivalu sa uskutočni l aj kon
cert k 50. výročiu založenia Košického 
speváckeho zboru, ktorý dirigoval Karol 
Petróczi, v druhej polovici spoluúč inko
vala SF a dirigent Bystrfic Režucha. 
Zv l ášť pôsobivý a umelecky presvedč ivý 
bol výkon zboru v prvej polov ici progra
mu. Jeho hlasová kultúra, vyrovnanosť, 

rytmická precíznosť a pohotovosť reakci í 
bol i v príjemnej zhode. Výsledkom bol 
pôsobivý umelecký dojem zo širokého 
výberu a capella zborov, s úvodným a 
záverečným zborom E. Suchoňa. 

S príjemným pocitom môžme záve
rom konštatovať, že Košice tak ako v 
predchádzajúcich ročníkoch privítali vý
znamných organových umelcov. Rozdiel 
bol iba vo vyrovnanosti ich výkonov, 
medzi ktorými nebol nedot iahnutý, č i 

slabší výkon. Na perfektnej organizácii 
má zás luhu dramaturg_ festivalu Ivan 
Sokol , ako aj vedenie Státnej filharmó
nie. Veľký počet návštevníkov na kon
certoch v Dóme sv. A lžbety potvrdi l zá
ujem o túto hudbu, ktorá v Košiciach má 
svojich verných a "oddaných" posluchá
čov. 

ŠTEFAN CURJLLA 



In ntargine Mahler- Maazel 
Gustav Mahler 
Symfónia č. 8, Es dur 
Sweet - Coburn - Fassbaender -
Leech - Nimsgern - Estes Konzert
vereinigung Wiener Staatsopern
chor-ORF/Chor Arnold Schoen
berg Chor - Wiener Sängerknaben 
Viedenskí filharmonici 
Lorin MAAZEL- dirigent 
Sony Class ical S2K 45754 

Interpretácia Mahlerových symfóni í sve
tovými dirigentmi má svoju dlhú a bohatú 
tradíc iu. Tomu zodpovedá aj množstvo 
adekvátnych nahrávok, pretože každý z 
nich sa i stým spôsobom usiloval priniesť 
nové či astkové alebo aj väčšie indi viduál
ne náhľady na M ahlerovo geniálne sym
fonické dielo. Spomeňme aspoň tých naj
významnej ších, ktorí sa zaslúžili o mah
lerovskú tradíc iu: Felix Weingartner, 
Willem Mengelberger, Bruno Walter, Otto 
Klemperer, Hermann Scherchen, Eugen 
Ormandy, Sir Georg Solti, Erich Lcinsdorf, 
Leonard Bernstein, Herbert von Karaj an, 
Bernard Haitink , Zubin Mehta, Claudie 
Abbado, Lorin Maazel a mnoho iných, 
ktorí práve cez M ahlerovo dielo reflekto
vali podstatu umeleckej interpretácie ako 
špeci fického tvori vého fenoménu. 

Pri príležitosti 150. výroč ia vzniku or
chestra Viedenských filharmonikov na
hrala firma Sonny Classical - na prelome 
80-tych a 90-tych rokov komplet všet
kých Mahlerových symfónií s Lorinom 
Maazelom, ktorého spolupráca s Viedňou 
j e veľmi zaujímavá. 

Pre mladšie generácie diskofilov azda 
nezaškodí pár slov o M aazelovej osob
nosti . 

Lorin Maazel (6. marca 1930 Neuill y 
sur Seine pri Paríži) bol vskutku zázrač
ným dieťaťom . Od piatich rokov hral na 
husle, ako 8-ročný dirigoval orchester 
univerzity v Idaho, ako 9-ročný dirigoval 
Newyorskú filharmóniu na tábore mla
dých hudobníkov v lnterlochene v štáte 
Michigan a napokon r. 1940 ho Arturo 
Toscanini osobne pozval dirigovať dva 
koncerty j eho NBC orchestra. Tak sa 
zrodila nová velká hviezda americkej hu
dobnej scény. Maazel však skôr než na
stúpil profesionálnu dráhu hudobn íka, 
študoval na pittsburskej Univerzite mate
matiku, fil ozofiu a cudzie j azyky, popri 
tom študoval harmóniu, kontrapunkt a 
kompozíc iu. Istý čas pôsobil ako primá
rius vo Fine Arts Quartete. Roku 195 1 ho 
Kussewitzky pozval na festival do Tangle
woodu dirigovať Stravinského Žalmovú 
symfóniu. O rok neskôr získal Fulbrich
tovo štipendium, ktoré mu umožnilo j ed
noročné štúdium barokovej hudby v talian
skej Catanii . Nasledovali koncertné vy
stúpenia vo Florencii, Miláne, Viedni, Ber
líne a i . Veľmi dôležitým zlomom v j eho 
prudko stúpajúcej kariére bol rok 1960, 
keď ako prvý Američan dirigoval v Bay
reuthe, a to Wagnerovho Lohengrina (r. 
1980 napr. celý Ring). Bol to rok j eho ra
zantného nástupu do "šíku" naj význam
nej ších európskych dirigentských "stars". 
Roku 196 1 absolvoval s orchestrom fran
cúzskeho rozhlasu turné po Austrá lii, o 
rok neskôr po Severnej Amerike, r. 1962, 

zožal veľký úspech s M ozartovým Don 
Giovannim v Metropolitnej opere, r. 1963 
debutoval na Salzburskom festivale s 
Mozartovou Figarovou svadbou a napo
kon r. 1964 sa stal nástupcom Ferenca 
Fricsaya na čele Berlínskeho symfonic
kého orchestra. Tento post zastával až do 
roku 1975 a súčasne v rokoch 1965-7 1 
bol aj generálnym ri aditeľom Nemeckej 
opery vo vtedajšom Západnom Berlíne. 
Maazel však postupne obsadzoval najlu
kratívnej šie posty. Napríklad v r. 1970-
72 bol popri Ottov i K lempererovi šéfdi 
rigentom Nového filharmonického or
chestra v Londýne, r. 1972 sa stal nástup
com legendárneho Georga Széla na čele 
Clevelandského filharmonického orches
tra, s ktorým do roku 1982 popri rozsiah
lom svetovom repertoári uv iedol množ
stvo premiér súčasných amerických au
torov. Po krátkom intennezze s Národ
ným orchestrom Francúzska prijal M aa
zel roku 1982 umelecké vedenie vieden
skej Štátnej opery ako prvý umelec ne
germánskeho pôvodu. Konzervatívne, na 
tradičnom, prevažne talianskom reperto
ári zhýčkané publikum, ako aj časť vie
denskej kritiky, ale aj štátna byrokracia
nedokázali pôchopiť umeleckú progre
sívnost' M aazelovej osobnosti a najmä je
ho dynamickú pracovnú produkti vitu . 
M aazel, otvorený voči všetkým hodno
tám minulosti i súčasnosti , vo Viedni na
razil na tvrdý odpor pri presadzovaní no
v iniek a nového interpretačného štý lu, 
nehovoriac o tom, že nebol ochotný pod
ri aďovať sa manieram speváckych hvi
ezd. Napokon roku 1984, po rôznych int
rigách, Maazel zmluvu zrušil a do v ie
denskej opery sa vrátil až roku 1995, keď 
prijal záskok na dirigovanie Straussovej 
Elektry na zájazde v New Yorku. Vieden
ská opera vďaka nemu tu slávila jeden zo 
svoj ich naj väčších triumfov. 

Maazel však medzitým aktívne hosťo
val vo všetkých svetových hudobných 
metropolách, no hlavne sa venoval na
hrávaniu gramafónových platní. Jeho dis
kografia obsahuje vyše 300 nahrávok kla
sického i moderného repertoáru. Za 
zmienku stojí j eho veľkolepý záj azd s 
Pittsburským symfonickým orchestrom 
r. 1955 do Pekingu, Šanghaj a a Japonska 
s dielami Richarda Straussa a Johanna 
Straussa, ako aj velké americké turné s 
týmto orchestrom počas Olympijských 
hier v Atl ante r. 1996 i veľkolepé hudob
né naštudovanie Straussovej Elektry v 
Salzburgu a Wagnerovej opery Tristan a 
l solda v Mníchove. 
Vzťah M aazela k Viedni sa napokon 

vrátil do pôvodných ko ľají. Viedeň si 
uvedomila, čo v osobe Maazela mohla 
stratiť a tak mu bol k 150. výročiu exi
stencie Viedenských fi lharmonikov zve
rený j eden z najnáročnej ších projektov -
nahrávka Mahlerových symfónií. Na do
kreslenie j eho postavenia poslúži aj celý 
rad vyznamenaní (napr. Légion ď Ho
nneur, alebo titu l čestný, doživotný diri
gent Izraelskej filharmónie), ku ktorým 
si M aazel 1996 mohol pripísať aj "Zlatú 
čestnú med;lilu hlavného mesta Viedne", 
čím boli umelo narušené vzťahy dorieše
né. Nateraz sa opäť zintenzívnila Maaze
lova spolupráca s Viedenskými filharmo
nikmi i s operou. 

K M ahlerov i sa M aazel posledne vrátil 
17. a 19. máj a t. r. , keď vo viedenskej 
Štátnej opere s Viedenskými filharmo
nikmi naštudoval a uviedol skl adateľovu 

8. symfóniu. Bola to spomienka na deň 
úmrtia Gustava Mah lera ( 18. máj a 19 11 ). 
na tejto produkcii - na ktorej som mal 
možnosť sa zúčastniť - sa okrem Vie
denských fi lharmonikov, podieľa l obrov
ský real izačný aparát pozostávajúci zo 
Zboru štátnej opery, Zboru Bavorského 
rozhlasu, Wiener Sängerknaben s vokál
nymi sólistami : Júlia Varády, Deborah 
Polaski , Juliane Banse, Marjana Lipov
šek, Anna Gonda, Johann Botha, Monte 
Pederson, Jan Hendrik Rootering. Jede
napolhodinovú skladbu dirigoval Maazel 
s absolútnym prehľadom, pokoj om, jas-

nými gestami (bez di vadelného efektu), 
spamäti a hlavne s výnimočným porozu
mením pre fi lozofickú podstatu skladate
ľovej konfesie. 

Mahlerova 8. symfónia Es dur, j e 
vskutku nezvyčajným dielom v symfo
nickom žánri . Je to dielo neobyčajne sil
nej inšpirácie a intuit ívnej imaginácie. Po 
j eho dokončení r. 1907 - teda štyri roky 
pred smrťou : M ahler holandskému diri
gentovi Josefovi Willemovi Mengelber
govi na adresu sk ladby o. i. napísal : 
"Práve som dokončil svoju ôsmu - je to 
najväčšie zo všetkých diel, ktoré som do
teraz vytvoril. A také z vláštne obsahom i 
formou, že sa to nedá opísať. Predstavte 
si, že začína znieť <l zvučať Vesmír. Že to 
už nie sú ľudské hh1sy, ;Ile obiehajúce 
planéty a slnká ... Všetky moje predchád
zajúce symfónie boli prelúdiami k tejto 
symfónii. V ostatných dielach vládne ešte 
celkom subjektívna tragika, toto dielo j e 
ve/kým darcom radosti ... j e to posolstvo 
lásky v bezcitných časoch ". 

Mahler bol aj prvým dirigentom svoj ej 
8. symfónie. K j ej reali zácii potreboval 
obrovský aparát, čo v j eho dobe nebolo 
ľahké získať. Pre zauj ímavosť azda neza
škodí uv iesť priebeh skúšok. Z korešpon
dencie sa dozvedáme, že M ahler trval na 
dôkladných skúškach. "Toto nie je žia
den zborový výlet, ale vážne a veľmi ná
ročné podujatie"- zdôvodňoval svoje po
žiadavky. Keďže nijaké mesto ich ne
mohlo splniť, prípravné skúšky sa konali 
vo Viedni , L ipsku a Mníchove. Od 5. 
septembra vyžaduje Mahler obrovské 
pracovné vypätie pre všetkých účinkujú

cich : 8. septembra 4 hodiny pre orches
ter, detský zbor a sól istov, 9. september 
bola veľká skúška s deťmi a sóli stami , l O. 
septembra boli dve 4-hodinové skúšky a 
potom l l . septembra bola predfžená po
sledná skúška. 

Premiéra 8. symfónie sa uskutočnila 

12. 9. 19 1 O v Mníchove za prítomnosti 
excelentného publika. Medzi tromi tisíc
kami návštevníkov nechýbali také osob
nosti , ako bol i : z dirigentov Bruno Wal
ter, Willem Mengelberger, Otto Klempe
rer, Leopold Stokowski a ďa l š í, zo skla
date ľov Alfl·edo Casella, A rnold Schon
berg, A lban Berg, A nton Webern a i., 
spisovatelia Thomas Mann, Stefan Zweig, 
Arthur Schnitzler, Gerhard Hauptmann, 
režisér M ax Reinhardt , speváčka Lilli 
Lehmannová, Siegfried Wagner a celá 
plej áda krá ľovských výsostí. 

Mahlerova 8. symfónia je vystavaná na 
dvoch myšlienkových témach. Prvá časť 
má základ v latinskom svätodušnom 
hymne "Veni, creator spiritus". Je to text, 
ktorý zapísal v 9. storoč í biskup Hraba
nus M aurus v M ainzi . 

Druhá časť popri svoj ej symfonickej 
formovej kontinuite (pozostáva z poma
lej vety, Scherza a Finale), apl ikuje v zá
vere symfónie ako základnú myšlienko
vú osnovu Goetheho Fausta. Goetheho 
vízie podnietili M ahlera k bohatstvu te
matického materiálu a hlavne maj strov
skej poly fónnej práci v narábaní s obrov
ským inštrumentálnym a vokálnym apa
rátom. Tu sa M ahler dostal až na hranič
né možnosti polyťonickej práce. M ahler 
to považoval na zvuč i ace Universum. 
"To už nie sú ľudské hlasy, ale planéty a 
slnká, k toré okolo nás obiehajú"- tvrdil. 
Veľmi zaujímavé je porovnávať M aa

zelovu li ve realizáciu M ahlerovej obrov
skej symfónie so zvukovou nahrávkou 
staršieho dáta. CD nahrávka j e na vyso
kej interpretačnej a zvukovej úrovni. 
Maazelova koncepcia v nahrávke sa v zá
sade nelíši od jeho li ve predvedenia. Sa
mozrejme, živé predvedenie má vždy isté 
čaro, j e priamou komunikáciou. Poslu
cháč na koncerte j e vtiahnutý do hudob
ného procesu, v ktorom reá lny zvuk vo
kalistov, orchestra, ale aj akcia dirigenta 
umocňuje zážitok. V CD nahrávke však 
vynikajú isté minuciózne partie, najmä v 
intermezzách druhej časti , kde je orches
ter snímaný veľmi plasticky, s dôrazom 
na zvukovú mäkkosť s l áčikových nástro
j ov, krásne znejú sólistické prejavy dy
chových nástroj ov. V ži vom predvedení 
ma viac fascinoval spevácky prej av. 

Najmä stále perfektnej Júlie Varády, dra· 
matický soprán M arjany Lipovšek alebo 
krásny, sýty alt A nny Gonda, či kovovo 
priezračný tenor Johana Bothu. V CD na· 
hrávke vyniká skúsená Brigitte Fassbaen· 
derová, prierazný tenor Richarda Leecha 
a svieti vé soprány Sharon Sweet a Pame· 
ly Coburn. M ahlerova partitúra si žiada 
dokonalé posadené hlasy s vell<ou dy· 
chovou schopnosťou udržať hlasovú prie· 
bojnosť aj v husto inštrumentovaných 
miestach. 
Čo sa týka zborových partií, poznať istý 

rozdiel. Oproti Zboru bavorského rozhla· 
su dávam jednoznačne prednosť vieden· 
skému Schonbergovmu zboru (ktorého 
kvality sa prej avili aj na iných projektoch 
- posledne na Messiaenovej kompozícií 
Sv. František z A ssisi - pozri str. 4), ktorý 
sa svojou zvukovou priebojnosťou, dekla· 
mačnou perfektnosťou , farebnosťou zmoc· 
ňuje mahlerovskej kompozície naozaj 
vzorne a azda aj jedinečne. Osobitnú ka
pitolu tvorí, pochopite ľne, orchester 
Viedenských filharmonikov, ktorí tu pre
zentujú celú škálu svojich zvukových 
predností: mäkké, šťavnaté s láči ky, priez· 
račné dychy (so skvelými prvými hráčmi 

na hoboji , klarinete, lesnom rohu a najmä 
zvukovo bohato dimenzované plechy. Je 
to orchester, ktorý má M ahlerovu partitú
ru v krvi a tak na koncerte bola radosť po
čúvať, ako sa Maazel mohol "hrať" s detai· 
lami a orchester reagoval ako jeden člo· 
vek. (A vôbec po doznení poldruhahodi· 
novej partitúry som nevidel, že by "ma· 
estro" , tak mu totiž vo Viedni hovoria, 
bol unavený. Nepotreboval uterák okolo 
krku ako po ťažkom zápase v ringu, ani 
utieranie potu bielou šatkou. 78-ročný di· 
rigent bol na konci produkcie svieži, tak 
ako na zač iatku . Mahlerovu pai1itúru mal 
zrejme v ma l íčku). 

Mahlerova 8. symfónia v živom pred· 
vedení i zv ukovej nahrávke Lorinom 
M aazel om nielenže vo mne zanechala hl· 
boký doj em, ale bola dôkazom, že roz· 
mery ľudského potencionálu nemusia byť 

v tvori vej reflexii ohraničené. Maazel, 
vzdelaný interpret (ale aj kultivovaný 
skladateľ, a dodnes vynikajúci huslista) 
erudovaný v racionálnych vedeckých, ale 
aj filozofických a humanitných disciplf· 
nach, sa mi i napriek mnohým iným 
mahlerovským, vskutku zasväteným, in· 
terpretom (do istého času som nekom· 
promisne obdi voval Bernarda Haitinka · 
a j eho mahlerovskú prioritu mu v istom 
zmysle slova dodnes vôbec neberiem) ja
ví, predsa len o čos i bližšie k súčasnému 
vnímaniu nielen Mahlerovej 8. symfónie, 
ale aj hudby vôbec. Podľa môjho názoru 
sa Maazel šťastne zbavil interpretačných 

kli šé romantického pôvodu. Hudba sa 
naozaj nemusí robiť veľkými gestami, ná
silnými dynamickými gradáciami, zdr. 
vujúcimi fortiss imami a hlavne teatrálny· 
mi dirigentskými kreáciami. Maazel fas· 
cinuje racionálno-emocionálnou "zhodou", 
citli vo vr. tvenými výrazovými, hlavne 
agogickými· a dynamickými prostriedka· 
mi , pri dodržiavaní myšl ienkovej podsta· 
ty interpretovanej skladby. Maazel, zrej
me poučený svojimi mahlerovskými in· 
terpretačnými predchodcami, nachádza 
sa vo svoj ej naj zrelšej tvorivej interpre
tačnej fáze, kde nadhľad nad nespútanou 
emocionali tou prináša to pravé zrkadle
Me tvorivej intuície, ktorú interpret práve 
týmto spôsobom môže veľmi účinne pre
niesť na po lucháča. MARIÁN JUŔfl 



Un.enie klavírnej hry 
MILOSLAV STAROSTA 

.. .Počas mojej prvej návštevy Londý na 
mi Wiliam Steinway ukázal vo svojej ob
chodnej spoločnosti rôzne koncertné k/avf
ry. Spomenul. že de11 predtý m si wm bol 
pre svoj e pripravované vystúpenie vybrať 
kléiVfr mladý ruský čarodejnfk Vladimír 
Horowitz. 

"A aký je ten klavfr. tam v rohu?" spýtal 
Síl Horowitz. 

"To je Hofnwnnov k lavír". odpovedal 
Steinw:Jy. 

"Jo efov v1E1stný k/;1vfr?". spýwl sa Ho
rowitz s úctou v hlé1se. Zaváhal a povedal: 
"Prosfm ... smiem Sil ho dotknút'! " ... 

... 0 niekolko rokov neskoršie na jednom 
z Holinannových nezabudnuteľných recitú
lov v Cilrnegie I/all v ew Yorku. sledujúc 
interpretáciu Chopinove} Sonáty b mol. 
Sergej Rr1chnwninov sedel mlčky niekolko 
okamihov il potom povedal: "Ďillšie dielo 
odchádza z môjho repertoáru. Od čias An
rona Rubin.štejna som niečo podobné nepo
čul. To nemožno napodobiť. Je to skutočná 
hudba. jediný spôsob jej hmnir1 fi nik iný to 
nedokáže lep.šie ... " 

Inou spomienkou je príbeh Leopolda Go
dowského. K t1ždý k/avirisw pO/.ná Godow
ského obľúbenú a (ažkú rmn. ·kripciu sklad
by Johanna Straussa Kiinstlcrlcbcn. M álo
kto zvládol jej stra.šidf:/nú obti lžnost: Go
dowsky rozpráv:~/. že keď ma/túro skl:tdbu 
čerst vo dokončenú. Zilhml j u Hofm:umovi. 
Holinann požiadal. či si j u môže ešte raz 
vypočuť. Popol udn{ opiit' požindal o z:Jhra
nie úžasnej . k /adby. Hofm:mn s:1 o niekoľ
ko dnf vrátil. "Sadol si". povedal Godow
sky. "a zahml moju skh1dbu wk bezchy bne. 
že som sa bežal pozrieť. či môj rukopis 
mám e.štc stále donw. Prirodzene. bol wm. 
Josef si ju skutočne Ztlpnmiiwl ib:~ po troch 
počuti<1ch. A opojený jeho hrou som už iba 
počúvt1/ ... " Abram Chassins 

JOSEF HOFMANN 
Od 6-ich rokov. kedy svojimi výkonmi 

priam elektri zoval poslucháčov v rodnom 
Poľsku. Hofmann bol bezpochyby jedným 
zo zázrakov hudobného sveta. 

Josef (Casimir, tiež Kazimierz) Hofmann 
(sk ladate ľský pseudonym Michael Dvorsky). 
významný americký klavirista poľského pô
vodu , jeden z najvýraznejších predstavite
ľov modernej svetovej pianistiky konca 19. 
a prvej polovice 20. storoč ia . narodil sa 20. 
januára 1876 v Podgorce pri Krakove. zom
rel 16. februára 1957 v Los Angeles. Hof
mannov otec Kazimierz absolvoval hru na 
klavíri na v iedenskom Konzervatóriu. bol 
tiež dirigentom krakovskej opery. Matka 
Matylda bola speváčkou v tej istej opere. 
Od troch rokov ho hudobne vzdelával otec i 
staršia sestra. Od r. 1878 Hofmannovci žili 
vo Varšave. T u ho ako S-ročného počul hrať 
na koncerte s orchestrom i A nton Rubin
štejn. Hral M ozartov Koncert pre klavír a 
orchester d mol pod taktovkou svojho otca. 
Rubinštejn vtedy vyhlásil. že n ič podobné 
sa dosiaľ na svete ešte neudialo. Otec. po
vzbudený úspechom. rozhodol sa venovať 
svoj e sily budúcej koncertnej kariére nada
ného syna; oned lho nasledovali koncertné 
cesty 1 2-ročného chlapca do V iedne. Berlí
na. Londýna. Paríža. Nemecka a Škandiná
vie. Ako l O-ročný ohromi l Berlín predne
som Beethovenovho l . koncertu pre klavír 
a orchester pod taktovkou Hansa von Billo
wa. V USA debutoval 29. novembra 1887. 
Chlapec v bielom námorníckom obleku, na 
obrovskom javisku Metropolitnej opery. 
svojou hrou vzbudil také vzrušen ie. akoby 
"anjel sledoval diabla". l l ra l Beethovenov 
Koncert pre klavír a orchester C dur. Ra
mcauovc Variácie. Chopinovo octurno Es 
dur, Bcrccusc. Valčík c mol, transkripciu 
Webera-Liszta Polacca a niekoľko voľných 
improvizácií. Dirigoval Adolg Ncucndorff. 
Keď dohral. publikum bolo doslova otrase
né. Súčasný najvýznamnej ší americký kri
tik W. J. Henderson nazval chlapca "zázra
kom". Nasledovala dva a polmesačná tri 
umfálna cesta s 52 koncertmi . Skonč ila ale 
neočakávane, keď Spoločnosť na ochranu 
detí toto počínan ie označ il a ako "vykorisťo
vanie dieťaťa". Vtedy sa objavil vzácny 
sponzor. americký milionár A l fred Corning 
Clark, ktorý Hofmannovmu otcov i ponúkol 

50 tisíc dolárov na ďalš ie vzdelávanie chlap
ca s podmienkou, že nebude koncertovať do 
svojich 18- ich rokov. Hofmannovci ponuku 
prijali, vráti l i sa do Európy. kde Josef štu
doval najprv v Berlfnc u M oritza M oszkow
ského a potom dva roky u A ntona Rubin
štejna. a to ako jeho jediný súkromný žiak. 
V rokoch 1892- 1894 dochádzal na intenzív
ne hod iny hry na klavíri z Berlfna do Dráž
ďan. kde absolvoval 40 plodných stretnutí. 

ickoľko postrehov o Rubinštejnovom vyu
čovaní uverejnil vo svojej knihe Piano Play
ing (Philadephia 1907. ew York 1908). A 
tak sme sa priamo od Hofmanna dozvedeli . 
ako Rubinštcjn rozvíjal jeho talent. A ani 
Rubinštejn sa netaj il tým. že sa nikdy ne
stretol s ta lentom. ktorý by sa vyrovnal ge
nialite tohto chlapca. Po dovfšcnf 18-ich ro
kov ( 1894). so súhlasom svojho pedagóga. 
obnovil koncertné cesty po Európe i A me
rike. 
Často hrával v Londýne aj v iných anglic

kých mestách, uctieval i ho v USA i v Južnej 
Amerike. v strednej Európe a obdivovali ho 
aj v predrevol učnom Rusku. aprík lad len 
počas sezóny 19 12- 13 mal v sanktpetcrbur
skom Dvoranskom sneme 2 1 recitálov ( !), 
zat iaľ čo poprední klaviristi tu hrali raz -
dva razy za sezónu. Za 6 mesiacov uviedol 
242 diel. z toho 73 veľkých. Koncerty v 
Sankt Peterburgu boli tri um fá lne. vždy do 
posledného miesta vypredané. 

A merickému publiku trvalo dlhšie. kým 
rozpoznalo jeho veľkosť. A ko sa sám Hof
mann zmienil. jeho nútený odchod z pódií 
mal veľmi vážne následky. Hoci mu tu ke
dysi aplaudovali ako zázračnému dict'at'u. v 
dospelom veku si musel odznovu získavať 
publ ikum. Napokon j eho talent aj tu trium
fálne prerazil. a to bez prehnanej publicity. 
ktorá bola Hofmannovi vždy cudzia. 

Od r. 1899 Hofmann žil trvale v Ame
rike. V rokoch 1926 až 1938 bol činný aj 
pedagogicky, bol tie:! r i ad iteľom Curtis 
Institut of Music vo Philadelphii. Medzi je
ho najvýznamnejších žiakov patrili Shura 
Cherkassky i Tcrczita Karcno (dcéra sláv
nej klaviristky). ako aj známy americký 
skladateľ. klavirista a hudobný kritik Abram 
Chasins. Jeho najbližšou pedagogickou spo
l upracovníčkou bola známa ruská klavi ri st
ka. bývalá profesorka sanktpcterburského 
Konzervatória. l. /\. Vcngcrova. 

V rokoch 1905 až 1935 bol Hofmann po
važovaný za najznamcnitcj šicho interpreta 
romantickej klavírnej literatúry. Rachmani
nov mu venoval svoj 3. klavfrny koncert. 
Ťaži sko jeho repertoáru tvoril i diela Beetho
vena. Mendelssohna-Bartholdyho. Chopina. 
Schumanna. Liszta. Rubinštcjna. Nehral 
Brahmsa ani hudbu 20. s toroč ia . Skompo
noval vyše l OO sk ladieb, o. i. niekoľko sym
fón ií i k lavírnych koncertov. Dokonca bol 
aj vynálezcom v odbore mechaniky a získal 
70 patentov (o. i. sk ladacie korčule. auto
mobilové súčiast ky. ako napr. t lmiče. vzdu
chové pružiny. st ierače a i.). 

Jo. ef Hofmann j e autorom dvoch kníh 
zaoberajúcich sa hrou na klavíri: 

Piano Playing vyšla r. 1907 vo Philadel
phii a r. 1908 v New Yorku. Autor ju veno
va l klaviristovi ruského pôvodu - Konstan
tinovi Štcrnbcrgovi. 

250 Piano Questions answered by Josef 
Hofmann ( 1909), (250 odpovedí J. Hofman
na na otázky o hre na klavíri). Obe diela bo
l i vydané v roku 19 14 v jednom zviizku. 
ktorý bol preložený do viacerých jazykov. 

Úvod prináša všeobecný názor na k lavír
nu hru. vlastné skúsenosti zo štúdií i kon
certnej činnost i. zaoberá sa estetikou inter
pretácie i metodikou hry na k lavíri. Hof
mann vyslovuje názor. že možno hovoril' 
najmii o materiálnej (čiže v gralickcj podo
be zaznamenanej) stránke interpretovanej 
hudby. O predstave sa hovorí ťažšie. oblast' 
citov a ďalších duševných prejavov (odha
ľovanie zmyslu hudby. čítanie medzi riad
kam i. č i dokonca medzi notami) sa najpln
' ie prejavuje až pri interpretáci i. A utor ana
lyzuj e časový i technický vývoj diel, pro
blém tzv. autorskej koncepcie. Zapodieva 
sa otázkami i právom interpreta na indiv i
duálnu koncepciu a na indi v iduálny styk s 
obecenstvom. Sloboda v umení však vyža
duje technické majstrovstvo. Podľa Hof
manna existujú k laviristi s technikou, ktorí 
však nic sú ozaj tnými umelcami! 
Ďalšie kapitoly sú venované základným 

okruhom: klavír a k lavirista. klavír a orches
ter. klavirista a hudobné dielo. Popri základ
ných úvahách nachádzame v Piano Playing 
i niekoľko Hofmannových podmienok pri
nášajúcich úspech: cvičiť by sa malo najmä 
ráno. kedy je zaručená maximálna psychic
ká sviežosť a z nej vyplývajúca dobrá kon
centrácia na prácu. Klavirista by nemal cvi
č iť naraz dlhšie než j ednu až dve hod iny. Po 
každej polhodine by si mal urobil' pät'minú
tovú prestávku. Cvičenie treba striedať s 
prechádzkami. prípadne s inou činnosťou. 
Tým sa lepšie zalixujú nové vnemy a dosia
hnu výraznejšie výsledky. V procese prípra
vy je potrebné počut' a fy1icky cítiť každý 
tón bez zbytočných medzier v predstave. 

ie j e účelné cvičit' v príliš silných dyna
mických rámcoch. pretože interpretácia sa 
stane hrubou. Hofmann tu navrhuje jedno z 
možných riešení: a) predstava patr i čnej dy
namiky, b) zadržanie si ly. c) výsledná zvu
ková realizácia iba s miernou dynamikou. 
Pochopiteľne. tento postup nie j e j ediný -
občas treba vystricdat' spôsoby práce: naprí
klad hrat' plnou dynamikou. aby sa nedosia
hol opačný extrém - nejasná hra. 

Pri cvičen í sa musia spáj at' racionálne 
faktory s emocionálnymi prejavmi. Dôraz 
sa k ladie na intenzívne štúdium. ktoré môže 
mat' rôzne formy: čít at' možno i bez klavíra. 
ďalej j e to cvičenie z textu na nástroj i. bez 
textu na nástroji - hra spamäti. cv ičenie z 
textu bez nástroja a napokon memorovanie 
bez textu i nástroja (v inštrumentálnej hud
be vari najia:!ší a najmenej pou:!ívaný spô
sob práce. ktorý bol Hofmannovi veľmi blfz
ky). Prestávky tiež skvalitňujú pamät'. treba 
ju však preverovať v rôznych podmienkach. 

Technické č i prstové cvičenie netreba ča
sovo prccxponovai. s tačí polhodinky den
ne: Hofmann zrejme nebol ich propagáto
rom a dodáva. že rovnaký úč inok (pokiaľ by 
išlo napríklad iba o rozohrávanic sa pred 
výkonom) možno dosiahnu ť i zohriatfm rúk 
v teplej vode. Technické cv ičeni a možno 
doplňoval' i v lastnými cv ičen iami , prípadne 
účel ne volenými úryvkami 1. diel k lavírnej 
literatúry. Hofmann radí. ako možno po 
spracovaní oddeleného úryvku skladby vlo
ži l' takýto úsek čo najúčinnejšie do celku. 
Odporúča postupnú ''montáž": najprv naprí
klad pr idal' iba jeden takt zo štruktúry pred 
daným úsekom a jeden takt za úsekom. po
tom dva takty pred a dva takty za úsekom, 
potom tri a až postupne treba zapoj it' nároč
ný detail do celku. Za veľmi účinnú metódu 
na udržiavanie obsiahleho repertoáru Hof
mann považoval hru skladieb za sebou sys
témom istého kruhového návratu po uply
nutí určitého časového intervalu podľa ob
sažnosti repertoáru tak. aby sa každá sklad
ba udržiavala (metóda kruhu). K týmto po
znatkom a podmienkam pripoj i l l-lofmann 
ešte niektoré drobné rady o pedalizácii. 
akustike a iné. Dielo treba zahrat' dva až tri 
razy pred obecenstvom. aby potom zača lo 
zodpovedai predstavám interpreta. 

V Piano Playing sú tiež úvahy o tónotvor
be a technike. používaní pedála. štý lovej in
terpretáci i. 

Mimoriadne pútavá je kapitola o Anto
novi Rubinštejnovi. v ktorej sa dotýka jeho 
pedagogickej činnosti a najmU práce s mi
moriadne talentovaným žiakom. V závere 
rekapituluje podmienky úspechu k lavi ristu. 
Čo je nevyhnutné? 

Predovšetkým talent. Absolútny sluch nie 
je podmienkou. ale dôležitá j e schopnost' 
akt ívne počúvať (sl uchové vnímanie. počú
vanie, ako fyziologická vlastnost' každého 
človeka. sa líši od vedome zameranej po
zornosti sluchovej sféry, od vedomého počú
vania sa hudobníka). - Dôležité je zavčasu 
začat' s hudobným vzdelávaním. pretože de
ti sú najvnímavejšie medzi ôsmym až desia
tym rokom. potom táto schopnost' postupne 
slabne. - Významnú úlohu už od detstva zo
hráva kvalitný pedagóg. ktorý nemusí byi 
virtuóz. ale musí byi dobrý hudobník a psy
chológ. o najdôleži tejšia je však tvrdá. 
úporná práca. 

250 odpovedí o klavírnej hre autor rozde
l il do niekoľkých okruhov: technika. roz
pätie, nástroj, označenia a názvoslovic. Bach. 
Beethoven. Mendelssohn-Bartholdy. Cho
pin. cv ičeni a. etudy. polyrytmika. frázova
nie. rubato. koncepcia. pamiit'. čítan ie z l is
tu, etika atď. 

Odpovede na otázky technického charak
teru idú ruka v ruke s riešením estetických a 
etických problémov. Hoci kn iha bola zosta
vená zo súboru odpovedí na otázky či tate

liek amerického časopisu Ladies Home 
Journal. svojou crudovanosiou a dôvtipom 

upúta aj odborníka. 
O osobnosti Josefa llofmanna sa vera do

zvedáme od Abrama Chasinsa. ktorý prvú 
kapitolu svojej knihy Spccking of Pianists 
(New York. 3. vydanie. 1985) venoval svoj
mu umeleckému idolu - llofmannovi. 
Približuje nám jeho umenie, pedagogické 
majstrovstvo i naj lepšie roky jeho koncert 
nej kariéry. Chasins spomína, ako sa r. 1926 
stal Hofmannovým žiakom. keď ho pozval 
na európske koncertné turné - popri koncer
toch v Londýne. Paríži a Berlíne mu dával 
lekcie hry na klavíri. 
Vykresľuje tiež nezabudnuteľnú atmosfé

ru koncertu pri príleži tost i 50. výročia 
Hofmannovho prvého vystúpenia na ame
rickej pôde v M etropolitnej opere (28. ll. 
1937). Charakter tejto udalosti určil i pro
gram podujatia. l lofmann hral dielo svojho 
učiteľa - Rubinštcjna - Koncert pre klavír 
cl mol. vlastné dielo- Chromaticon pre klavír 
a orchester a sólové skladby Chopina. ktoré 
dlhé roky konccrtnc predvádzal. Symfo
nický orchester Curtis l nstitutu dirigoval 
Fritz Reiner. teda školy. kde bol Hofman dl
hé roky riaditeľom. Z koncertu jestvuje i 
zvukový záznam, ktorý bol vydaný až v r . 
1955. Dnes. keď sa pomerne uspokojivo re
konštruujú historické zvukové snímky veľ
kých majstrov minulosti . máme, ž iar. veľmi 
málo priamych záznamov hry tohto vel iká
na- poväčši ne sú to nahrávky z dvadsiatych 
a tridsiatych rokov. Okrem neúcty voči la
chovaniu kultúrnych hodnôt je to aj dôsled
kom mimoriadnych nárokov llofmanna na 
kvalitu vlastného umeleckého odkazu. -
llofmannov posledný koncert sa uskutočni l 
19.1. 1946v cwYorku. 

Dobrý ped:~góg nemusf byť virtuó
zom. ale mul by byť clob1ým lwdobnf
kom i psychológom. Musí dobre po
zmlťsvoje remeslo. Žiak s11 nikdy nem:í 
usilovuťoslepiťsvojho pos/uc:Juíču tech
nikou. :1/e oMriwniť jeho srclcc il city. 
vniesť do jeho vedomin u .~fachrilé hu
dobné my.Wcnky. tlrlfll:ínsrvo trebu 
nilhmdiť ponorením Sil do podswty cfie
/;1. .. za kilfclých oJ.. o/ností Sil drJtc ~ko
ly kult ivujúcej úprimnosť a pmvc/JVosť 
v hudbe! 1/udbil mus{ vfdy prebtíd/at: 
podporovm· ro. čo je v mís mljlcp.liic. V 
opačnom prípncle si ne/.,1slulnlje po/or
nost: ale skôr pasívny odpor. 

Josef 1-/of'nwnn 

"Vždy som sa povúoval ;.a ~ťastlivca". 
spomína Chasins. "lebo prvý ra;. som llof
manna počul hrať už vo svojom ranom veku 
a pri tom som bol už dost' vyspelý na to. aby 
som mohol študovat' niek toré dielo z jeho 
repertoáru . lebo som mohol počut' vera skla
dieb z jeho programov aj na koncertoch in
ých umelcov - tak som získaval základ pre 
hodnot iacc kritériá. Vtedajšia štandardná 
úroveň bola nadpriemerná. prcto:!c to bolo 
obdobie veľkých k laviristov. Pri počúvaní 
Hofmanna niekedy bolo cítiť blízkost' An
tona Rubinštejna. Postupom času som si 
uvedomil. že Hofmann bol uznávaný na cc
lom svete ako jeden z tých. k torr sa stali po
kračovateľmi Lis;.ta. Verejnost' vždy obdi
vovala umelcov osobi tnej úrovne a celist
vosti. icktorí sa vy;.načujú štyl istickou do
konalost'ou alebo technickou virtuozi tou. 
iní ušľach t i lou mclodickosťou alebo boha
tou farcbnosiou. l lofmann mal každú z 
týchto kvalít. Vyznačoval sa dokonalým se
baovládaním a tiež prirod1.cnou prudkos
t'ou. jeho tónotvorba siahala od mrazivého 
chladu až k vrúcnej vášni vosti. k ncvfda
ným farebným odti eňom. čo mal i svoj 
pôvod skôr v zmenách kva lity tónotvorby. 
či v zmenách vyvúovania ;.ložick faktúry. 
než v narastaní či ubúdaní intcnli ty 1.vuku. 
Jeho ry tmus bol premenlivý od metrono
mickost i ú po rapsodickost' a pritom ne
strácal svoju základnú pull.áciu. Bol drama
tickým inštrumentárom k lavíra ... " 

" ... s Mischom Levil/kim bol som nu 
Hofm:mnovom recit:íli. Obuju .\me boli omní
čenf jeho interpretáciou c:hwmiiiiiOvcj Fan
t:ízie C dur. Vedel som. lc 1/o/immn /.diera 
môj obdiv k mídhcmému umeniu Leviu
kého. a preto som st1 odv:ílil mu vysloviť 
n:~še pocity. Pozrci 1W nás u povedal: "Hral 
som to dielo Antonovi RII!Jin.iitcjnovi. keď 
som mal .~csrmísť či sedemn:ísť rokov. Po 
skončen{ hodiny mi Rubinštejn poved11/: 
"Chlt1pče. hráte IIÍ skludlw celkom perfekt
ne. ale nechcite velil o nej ved id do dvadsia
tich rokov." Holin:11111 S<l 1w okamih odml
čala doc/ul: "Je tomu uJ vy.še trid ·;1ť rokov 11 

viem. že je ro ríih ktorú som /.UČili skLÍnwť." 
(Abram Chasins) 



Eva Blahová: 
" ••• byť prísny a kritický najmä k sebe." 

Snúnk.a M. Jurfk 

Veľmi početnou skupinou medzi mladými 
illlcrpretmi na IO. ročnlku pie.št"anských maj
strov.~kých kuuov boli speváci. M 11li mož
nos( výberu mcdLi tromi pcd<~gógmi. všetky 
tri mená boli zárukou vysokej profesionality 
a tvrdých nárokov (J. cstcrcnko. S. Kopčák. 
E. B/;1hová). Študenti vyberali podľa vhlst
ných ambfcif. svojho umeleckého naturelu a 
chuti vstúpi( do letného ''sclmellkurzu". v kto
rom niet č.1 u na zdfhavé vysvetľovanie. 

Poves( prof. Evy Blahovej. sktí cnej vo
kálnej pedagogičky. jej :1} v tomto roku za
bezpečila počelllLÍ triedu 11deptov spevu. 
Stáli! pri zrode týchto kuu.ov 11ko prvá peda
gogičku .~pevu. Bolwtá pmx .! mnohých spe
Vi1ckych stítai f. kde býva členkou porôt 11 po
dobných letných k ui70V v /tlhraničf. jej pri
ná'a ovocie - vie odhadntít: v kom stí aké 
umelecké perspektfvy a ktoré zložky pe vác
kej techniky treba n;ljviac posilnit: a krát
kom kurze musí pedagóg nájs( spôsob. ilko 
pomôd m/;Hiému spevákovi i! to je naj(aišie. 
Vie, ic pedagóg Sil mus( stístrcdi( 11<1 najdôlc
iitcjiiie body. aby mal šwdcnt pocit. že Tlil 
kurLc sa veľ;! n;wčil. Teda. nic je to len prác il 

s ve/ký m repertoárom na koncer
ty. súťaže. konkurzy ... Ako vmvf 
- práce je veľa ... 

e Zdá sa, že letný spevácky 
kurz sa nevyhnutne začína akousi 
"muzik:antskou diagnózou", ktorá 
slóži na vytýčenie hlavných tlloh 
pre speváka a pedagóga. Na čo 
kladiete v óvodných hodinách 
najväčš( dôraz? 

Paleta problémov je pestrá -
vek. hlasové zaradenie, každý 
spevák je na inom stupni vývoja. 
Dost' podrobne sa venujem tech
nike spevu. Hľadám hlavné pro
blémy - napr. dychové, posadenic 
hlasu, rozšírenie hlasového rozsa
hu, dynam ickú škálu - a mus ím to 
modelovať na piesňach alebo 
ariett ách. Táto fáza práce je pest
rá. 

e Viac vás pote§(, ak sa študent 
drží vašich vokálnych zásad, alebo 
keď ide svojou vlastnou cestou? 

Moj i š tudenti sa neveľmi vzd ia
lili od mnou vytýčených zásad. 
Vždy sledujem svoj ich absolven
tov, lebo keď vkladám do nich 
svoju energiu a vedomosti, chcem 
vidieť , ako napredujú a v prípade 
potreby ich usmerním. aším po
slaním je o. i. objavovať talenty 
na ku rzoch. lebo je tu ponuka z 

celej Európy. Už sa mi to stalo ne raz. 
Speváci obzvlášt' potrebuj ú, aby im v istej fá
ze kariéry niekto systematicky podával po
mocnú ruku. Kontakty, ktoré mám, im 
môžem ponúknut' a použiť v ich prospech. 
Tak získajú príležitosti, aby svoj talent mohli 
rozvinúť a uplatniť aj na operných scénach. 

e Iste to nie je jediný dôvod, prečo si spe
vák udržiava dlhodo~ kontakt s bývalým 
pedagógom. 

Ľudský hlas je živý organizmus - to je ľud
ská anatómia. Vokáln i pedagógovia majú 
študenta "rozpitvaného" nie len po technickej 
a vokálnej stránke, a le aj po psychickej , čo je 
tiež veľmi dôležité pre speváka. Musíme ho 
poznal' vo všetkých situác iách. hl as reaguje 
temer na všetko. Mám teóriu , že nie je dobré 
mať veľa hlasových pedagógov. napr. j a som 
tiež mala len jedného. Ľudský hlas možno 
veľmi ľahko "pokazil'. rozladi t"', no s nápra
vou .jc to t'ažšie. Ak si žiak nájde pedagóga. 
ktorý mu vyhovuje po všetkých stránkach. 
tak pri ňom ostane a dopfňa si to napr. kurza
mi. Neskôr obaja zist ia, že už s t ačí iba te le fo
nický rozhovor. počuť predstavenie. koncert, 

malé povzbudenie ... 
e Dva týždne na kurze vo vývoji spevákov
ho nástroja, ktorý má v hrdle, nie je vera. 
Môže to pomôcť v prípade, keď je študent 
evidentne zle vedený? Dá sa vôbec niečo 
podniknót? 

Mám skúsenost', že sa dá urobiť dosť. Sami 
počuj ú na hodinách iných spevákov. Práve 
porovnávanie môže veci urýchlil'. My však 
nesmieme popliest' speváka. aby nestratil od
vahu spievať, mus íme staval' na tom, čo je 
dobré v jeho speve. pov.~:budiť ho a na mode
lových situác iách predviesť nové prvky. To 
je vec skúsenosti pedagóga. ic je tajom
stvom. že najväčší speváci nic sú vždy dob
rými pedagógmi. lebo aj to sa treba uč it'. 
Moja metóda vychádza práve z týchto pred
pokladov. ovládanie technickej s tránky spe
vu je len jednou zo zlolick. dôležitý j e tiež 
systém pedagogických postu pov. Tu. na kur
ze, navyše niet času na omyly - pracujeme 
ako rýchla záchranná služba. určíme nielen 
diagnózu , ale aj liečba je v našej kompeten
cii. Môžem povedat', že je to veľmi vyčerpá

vajúce pre pedagóga. Okrem rozprávan ia 
musíme aj predspicvať. takže niekedy po 
dvoch dňoch mám pocit. že už strácam hlas ... 

e Prečo si v lete "nenaordinujete" sama pre 
seba oddych? Je to tým, čo tvrdia všetci profe
sori na kurze, že im táto činnosť prináša vefmi 
vera radosti napriek profesionálnej ónave? 

Áno. je to tak, viem, že budem mať problé
my. ale na druhej strane, mám veľk ú radosť. 
keď vidím, ako mi mladí speváci "rastú pod 
rukami". Keď sa naprík lad chystajú na súťa
že, nemôžu ostal' tri mesiace bez dohľadu. po
trebujeme si spoločne udržiaval' repertoár a 
na toto sú letné kurzy ako stvorené. Mám ta
kéto kontakty s mnohými študentmi ... Spe
vák nemôže cvič i t' 8 hodín denne a dohnai 
zameškané mesiace, spevákov hlas je k dis
pozícii maximálne 3 hodiny denne. O to väč
šou satisfakc iou je, keď sa vydarí koncert, 
napr. v bratis lavských Klariskách, prvý na 
tomto kurze ... To je naša, aj ich odmena. 

e Akó máte skósenosť so spevákmi z ne 
európskych krajfn? Klaviristi a huslisti z ázij
ských kraj(n sa už dávno prebojovali svojou 
vytrvalosťou medzi európsku interpretačnó 
§pičku. Aká je situácia medzi spevákmi na 
podobných kurzoch? 

V prvom rade sú nesmierne usilovní, je až 
zarážajúce, čo dokážu napr. za 24 hodín na
študovať! Ich húževnatosť môže slúž iť ako 
vzor. Napriek tomu, že t al iančinu a nemčinu 

neovládajú úplne. pracujú veľmi dobre s tex
tom a na hodinách sú pripravení dokonale. 
Jedna z mojich študentiek z Japonska prera
zila dokonca na taliansku opernú scénu, čo je 
veľmi náročné, lebo Taliani dlho nechceli 
pustil' ázij ských spevákov na ich javiská. 
Nikoho, kto by nespfňal ich predstavy o spe
ve. Po poslednej speváckej súťaži v Trevisc 
všetky hlavné ceny obsadi li napr. kórej skí spe
vác i, a spomínaná Japonka bola druhá .. . ! Iba 

Jedným z hostí dekana ll udobnej a tanečnej 

fakulty VŠMU. prof. Stanislava Zamborského 
a Asociácie učiteľov hudby Slovenska. bol Dr. 
Hegyi István. docent Uni verz ity Janusa Panno
niusa v Péči . Jeho prítomnosť na Slovensku ne
bola náhodná. Najprv sa k nám dostala správa o 
jeho najnovšej knihe. venujúcej sa tradíciám 
hudobnej výchovy vo svete (Világunk zeneok
tatási oroksége. A zcnetanítás kiscnciklopédiá
ja. Janus Pannonius Tudományegyctem, Pécs 
1996). Potom nasledovali kontakty a hľadanie 
možností predstavii autora na vybraných uni 
verlitách na Slovensku. Dr. llcgyi sa stretol s 
pedagógmi a študentmi na vysokých školách v 
Prešove. Banskej Bystrici. v itrc a Bratislave. 
Prednášky boli zameranč na vybrané témy z 
kn ihy a na impulzy. ktoré viedli autora k napí
san iu knihy. Prednášateľ sa zameral i na oboz
námenie prítomných so súčasným stavom hu
dobnej výchovy v Macfarsku a novšími tenden
ciami pri výchove k tvorivo~ti . 

Tradície hudobnej výchovy nášho sveta 

Doc. Dr. Hegyi lstv,1n je ilbsolvcmom Lisz
tovej hudobnej ak<~démie. Roku 1966 získilf di
plom stredo§kolského profesor11 hudby 11 Lbo
rového clirigovilnhl. Potom p6sobil deviit' rokov 
nil Strednej umeleckej .škole '' Péči il od r. 1975 
predná§al na Vysokej §kole pcd11gogickej a 1m 

Lisztovej hudobnej akudémii v Péči. Od r. 
1980 p6sobil jeden škol ·ký rok v Bagdade ni! 
Music and Ballet School u o desfl( rokov ne
sk6r SEI stal hostil}tícim profe orom nfl Indiana 
University of Pensylvnnit1 v USA. Venuje Sil 

dejinám hudobnej výchovy vo svete. etnomu
zikológii a zborovému dirigovaniu. V súčils
nosti pripravuje knihu o európskej ľudovej 
hudbe. 

Kn iha Tradície hudobnej výchovy nášho 
weta vznikla ako vý~ledok dlhého a systematic
kého thromažďovania údajov a poznatkov. Ako 
pramenný materiál autor použil odbomú litera
túru . kn ihy, štúdie a články. Ďalš ie poznatky 
získal osobnými kontaktmi. návštevou mno
hých vysokých škôl a vlastnou vyučovacou 
praxou. Rukopis bol dokončený po r. 1990. 

O pohnútkach, ktoré ho vied li k napísaniu 
kni hy, autor píše: "Spracované témy som pova
žoval za dôležité z viacerých dôvodov. V čase 
socializmu sme bol i takmer úplne izolovaní od 
zahraničia, bez možností vycestovať za odbor
nými infonnáciami. Okrem Kodályovej metó
dy a jej výsledkov v školskom systéme sme ne
mali možnost' poznať iné s pô. oby vyučovania . 

Okrem nášho povinného plánu a osnov som po
važova l za užitočné oboznám it' sa s ďa lš ími me
tódami práce, fungujúcimi para lelne vedľa seba 
v štátnych, cirkevných a súkromných školách. 
Považoval som za dôleži té ponúknut' pomocnú 
literatúru na prípravu pre štúdium v zahraničí 
alebo pre učiteľov pripravujúcich sa vyučovať v 
zahraničí. .. Jednou z najdôležitejších pohnútok 
k napísaniu knihy bola potreba poznal' spôsoby. 
formy a nápl ň vyučovan ia hudobnej výchovy 
vo svete a presvedčiť č i tateľa , že hudobná vý
chova je súčast'ou spoločného kult úrneho bo
hatstva ľudst va, preto ju treba poznať v čo naj 
širšom merad le." 

O obsahu ďa lej hovorí: "Kniha oboznamuje 
čitateľa s čin iteľmi ovplyvňujúcimi hudobnú 
výchovu. Sú to medzi inými: spoločenské zria
denie. miestna ľudová hudba. cirkevné a etnic
ké tradície. ho podársko-ekonomické možnosti 
štátu. vzt'ah k zäbavnej hudbe a podobne." Vyu
čovan ie hudby ovplyvnili v jednotlivých vývi
nových obdobiach typy existujúcich škôl (kláš
torné, cechové, palácové. collcgia musica. uni
verzity). určité smerovan ia v učebných osno
vách, ako boli napr. učebnicové piesne v 19. 
s toročí, obohatenie vyučovacieho procesu o do
máce a inonárodné ľudové piesne, šírenie "mu
sic comer" - hudobných kútikov. tzv. kreatívne 
hnutie. programové vyučovanie, alebo polari
zácia vysokoškolského vyučovania v 20. storo
čí. Kniha zachytáva krátke dejiny vyučovania 
hudby na všetkých typoch škôl od materskej 
školy až po hudobné akadémie v jednotlivých 

štátoch a kontinentoch so zretcľoni na úlohu 
hudby a jej miesto vo všeobecnom vzdelávaní. 
"Nespočetné množstvo nových vyučovacích 

metód a vera výskumov v zahraničí vyžadujú. 
aby sme mali pred sebou neustále nové výsled
ky. To však nie je možné bez takých kníh. ktoré 
ponúkajú pomoc v rýchlej orientácii a v udržia
van[ kontaktov rôzneho druhu" - zdôvodňuje l. 
Hegyi svoje zámery. 

Kniha prináša isté uzávery a ponaučenia naj
mil pre vyučovanie hudby v Maďarsku. Okrem 
iného umožňuje porovnávať domáce výsledky s 
metódami vyučovania v jednotlivých krajinách. 
Spracované výsledky sú v kni he naozaj bohaté. 
Kniha prináša prehľad o hudobnej výchove po
dľa jednotlivých kritérií približne v sto kraji
nách Európy, Ázie. Afriky, Ameriky a Austrá
lie. Okrem dej ín hudobnej výchovy ponúka po
moc v podobe malého lexikónu so zachytením 
najdôležitejších výsledkov práce mnohých hu
dobných pedagógov sveta. K jednotlivým té
mam je pripojená odborná literatúra, prehľadné 
tabuľky o dejinách hudobnej pedagogiky, inšti
túcií a typov. Množstvo mien a vecných údajov 
je v registri na konci knihy. 

K jedi nečnost i knihy (rozsah 395 strán) pat
ria prílohy. Prvou časťou príloh je malý lexikón 
významných osobností. refom1átorov školstva. 
autorov mnohých metód vyučovania , kn01 o 
hudbe a skladateľov. Citatcľ nachádza údaje o 
dôleži tých metódach a koncepciách hudobnej 
pedagogiky. 

Približne 200 strán práce sa zaoberá krátky
mi dejinami jednotlivých štátov. dejinami ich 
hudobnej výchovy. štruktúrou školstva rôzneho 
stupňa. vnútroškol kými a mimoškol kými prob
lémami, špeciálnymi hudobnými inštitúciami. 
preberaným učivom, učebnými plánmi, použí
vanými pracovnými metódami, možnosťami zís
kavania hudobnopedagogických hodností, vý
sledkami práce vynikajúcich hudobných peda-

sopránov bolo prihlásených sto! Teraz už p<>
chopili nemecké. aj talianske divadlá, že štu· 
dcntov. ktorí prišli z týchto krajín do Európy 
- a tým veľmi finančne podporili tunajšie hu· 
dobné umelecké školstvo- nemožno prehlia· 
dať. Ich azda genetická v lastnosť- usilovnosť, 

pedantnosť , skromnosť - im prináša ovocie v 
podobe stále častejších zaslúžených úspechov. 

e Hudobné umenie láme predsudky. V in· 
terpretačnom svete neplatia zákony národným 
a národnostných hladfsk, dôležitý je iba ume
lecký výkon. Priná§a to neuveritelnó pestroll 
do koncertného života v celosvetovom mera
dle. Má, podla vás, takýto vývoj budócoost, 
alebo sa časom jednotlivé hudobné lrullllry 
opäť uzavrú do seba a budó si rozvíjať vlastDt 
hudobné umenie na domácom piesočku? 
Keď počúvate známe klavímc dielo z CD a 

neviete. kto je interpretom. pri splnení istých 
štandardných interpretačných kritéri í ncmož· 
no uhádnuť. či hrá japonský, európsky alebo 
americký klavirista. V speve je to podobne. 

avyše, súčasne s hudobnou zvedavosťou 
týchto ázijských krajín sa dostala európska 
hudba na ich kontinent , je to daľí za vzájom· 
né ovplyvňovanie. Veľmi často sa stretávam 
s tým, že títo študent i ved ia dokonale kopíro
vať spevácke štýly rôznych európskych p<>
prcdných spevákov. Stretávam sa s tým aj na 
kurzoch v zahraničí ... 

Prepojenie medzi hudobnými kultúrami sa 
odráža na vzniku rôznych medzinárodných 
hudobných akadémií, ktoré nesmieme oboha· 
cuj ú študentov z celého sveta. Mám možnost 
pôsobiť na takejto "Mozart Academie" ... V eu· 
rópskom prostredí sa títo študenti dokážu uvo· 
ľnit' z vlastnej introvertnosti a dajú nah/iadnu( 
aj do svojej duše. To je veľmi cenné. Preto· 
pre mňa - aj pre všetkých to môže byť oboha· 
cujúcc, lebo to nie je každodenná skúsenost. 

• Vokálny pedagóg a jeho žiak: to je Zlil
te vefmi §pecifické spojenie profesiooality 1 

ludskou stránkou dlhodobého procesu vyu
čovania. Do akej miery sa dá prekročiť miaa 
oficiálneho a intímneho v takomto vztahu? 

Po prvé - snažím sa im pomôcť dozrie( na 
spevácku osobnosť. To je základ n~ho vzia. 
hu. K tomu musím pripraviť pôdu, nesnažím 
sa micšat' do ich súkromia. môžem iba pora· 
diť. Veľmi zloži tou je otázka- kedy si má za
ložiť rodinu talentovaný spevák, speváčka, to 
je veľmi chúlostivý problém. Tu naozaj 
môžem iba usmerniť ... Ale snažím sa byť pria· 
tcľkou , sú to vlastne moji budúci kolegovia a 
možno aj priatelia ... 

e Máte umelecké krédo, ktor6 stoj{ Old inýai1 
Mojou zásadou je: musíš byť vždy nadprie· 

merný. Ak si pevák plánuje priemernosť. aj 
tak dopadne. Vediem ich k cieľavedomej 

profes ionalite, lebo tá je zárukou zvládnutia 
aj umeleckých problémov v kariére. Ak nie· 
kto chce rob it' toto povolanie, musí mal vnú· 
tornú disciplínu a b;rt' nesmierne prísny a kri· 
tický predovšetkým k sebe. 

Pripravila: MESKA PUŠKÁSOV Á 

gógov a i. Prehľadné mapky jednotlivých štátov 
uľahčujú prehľad v opisovanej problematike. 

Súčasťou prfloh knihy je prehľad vedeckých 
inštitúci í a spoločnost í. Táto časť knihy ponúka 
užitočnú pomoc pre záujemcov o hudobné in· 
štitúcie, spoločnost i , organizácie v zahraničí s 
opisom ich základných funkcií, pracovných vý· 
sledkov, kontaktných adries. bohatstvom kniž· 
ných fondov a podobne. Osobitná kapitola je 
venovaná prehľadu odbomcj literatúry predo
v~ctkým v anglickom, nemeckom a maďarskom 
jazyku. Každý tematický okruh je zoradený po
dľa abecednčho poradia autorov. Záujemca náj· 
de potrebné informácie aj o výskumných té· 
mach. ktorým sa venujú jednotlivé vedecké ko
lekt ívy a jednotlivci na un iverzitách a výskum· 
ných pracoviskách. vybrané témy obhájeným 
diplomových prác v USA a i. 

Z novších trendov hudobnovýchovného pro
cesu predstavi l l. Hegyi dve experimentálne 
hudobné škol y z Maďarska, ktoré úspešne apli· 
kujú Kodályovu koncepciu jednak pri výchove 
improvizačných schopností v nástrojovej hre a 
pri komplexnej múzickcj výchove, kde sa spája 
hudobný prejav s pohybom a výtvamými pred· 
sta vami. Kým manželia Apagyi Mária a Lantos 
Ferenc učia deti v súkromnej hudobnej škole v 
Péči improvizovať vyhľadávaním kontrastných 
plôch hrania rôzneho druhu v komomej hre a 
maľovaním počutých hudobných farieb. 1)1· 

mov. melodických línií a foriem, Kokas Klár1 
experimentuje s hudbou a pohybom. Jej v}cho
diskovými rovinami sú predovšetkým antropo
logická ľudská báza, životnč tempo, biorytmus. 
detský temperament, kontaktné zóny človeka, 
potreba ľudskej komunikácie, prirodzené cítenie 
a hľadanie paralelných východísk v hudobnom 
pohybe so životnými situáciami. Okrem mUZJ· 
koterape utických výsledkov so zdravotne han· 
q~apovanými ľuďmi sa jej darí objavoval skry· 
té 'emocionálne rezervy medzi deťmi a vlastn)·· 
mi rodičmi . Jej základným východiskom je 
umelecky hodnotná hudba osvedčených kval ít. 

ALEXANDER MMl 



l ... 

ŠKO v Japonsku 
Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina od

cestoval 27. októbra na trojtýždňové koncert
né turné do Japonska. Je to jeho tretie hosťo
vanie v krajine vychádzajúceho slnka. Japon
skému publiku sa predstaví so siedmimi kon
certmi na najprestížnejších pódiách Tokia, 
okrem iných v Tokio Geijutsu Gekijo, Casars 
Hall , Kyurian Hall , či Kioi Hall. Všetky sú ži
linskému ŠKO známe už z predchádzajúcich 
zájazdov. 

Pod taktovkou japonských dirigentov T. 
Maedu a M. Nakajimu uvedie skladby Anto
nína Dvoráka, Ludwiga van Beethovena, 
Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Haydna 
a Johanna Straussa. Uvedie tiež premiéru 
skladby japonského skladateľa Yumi Akimo
ta Romanca, ktorú napísal pre ŠKO Žilina. So 
speváckymi zbormi Tokio Ladies' Singers a 
Shiki-no-kai uvedie orchester Dvorákovu 
Omšu Ddur. 

16. kongres FIM 
Pri príležitosti SO. výročia založenia FIM 

(Medzinárodnej organizácie hudobnfkov). tejto 
významnej organizácie pri U ESCO, bol na 
9. až ll . októbra t. r. zvolaný do Bernu 16. kon
gres organizácií členských kraj ín. Ako aktív
na organizácia platným členst vom bola 
ÚNIA (Odborový zväz profesionálnych or
chestrálnych hudobnfkov Slovenska) pozvaná 
na rokovanie. Rozhodnutie Rady predsedov a 
Výkonného výboru padlo na viceprezidentku 
Ú IE p. Miklovičovú a člena výboru p. Dufeka. 

Rokovaniu predchádzal slávnostný koncert 
a spoločenské stretnutie, kde účasť slovenskej 
delegácie v úvodnom prejave osobitne priví
tal a ocenil prezident FIM, pretože na rokova
nf sa zástupcovia Slovenska zúčastnili prvý
krát. 

Program rokovania bol veľmi obsiahly -
jednotlivé zväzy predkladali svoje požiadav
ky na}m'.i na ptaco\lné podmienky \lýkonných 
umelcov v jednot livých krajinách (materiály 
z kongresu budú k dispozícii jednotlivým 
profesionálnym orchestrom na Slovensku). 

Hlavnými témami rokovania kongresu boli 
pracovné podmienky, legislatívne opatrenia 
(štatút umelca v rámci UNESCO), ochrana 
diel na nosičoch v rámci autorského zákona, 
nespokojnosť s trendom znižovania štátneho 
financovania umenia, zodpovednosť štátu za 
umeleckú tvorivosť v 2 1. s toroč í a stratégia 
boja za interpretáciu živej hudby. 

KAROL PETÔCZ 

(Dokončenie zo str. 3) 

e Symfonický orchester Ceského rozhlasu 
pripravil na túto sezónu zaujímavý l . ročnfk 
koncertného cyklu nazvaný "Vinohradské 
koncerty Symfonického orchestra Ceského 
rozhlasu" , ktoré sa budú konať v Majakovské
ho sále na Vinohradoch. Koncertný cyklus 
je dramaturgicky zameraný na populárne 
skladby symfonického repertoáru, ktoré od
rážajú predovšetkým pozitívne stránky ľudské
ho života bez tragických a vážnych ľudských 
či filozofických konniktov. Od tohto cyklu sa 
očakáva zvýšenie záujmu pos lucháčov o tzv. 
bezkonniktnú, komunikatívnu hudbu a kul 
tivovanie estetického vkusu poslucháčov. 

e Na letných prázdninových hudobných 
slávnostiach v zahraničí sa čoraz častejš ie 
objavujú diela súčasných sk ladateľov. Naprí
klad japonský skladateľ Toshio Hosokawa 
bol "sídelným" skladateľom Medzinárodnej 
akadémie Mozarteum v Salzburgu, kde ako 
dirigent predstavil aj tradičný japonský sú
bor YUsei. Ako autor bol ďalej zastúpený na 
programoch festivalov v Amsterdame, Benát 
kach, Brisbane, Darmstadte a Tokiu. 

Festival v Luzerne uviedol zase diela zná
meho švaičiarskeho skladateľa Heinza Holi
gera, a to Styri japonské básne a vokálny cy
klus Zem a nebo. Ruský skladate ľ Rodion 
Ščedrin bol začiatkom augusta prítomný v 
londýnskej Royal Albert Hall na svetovej 
premiére svojho 5. koncertu pre orchester, 
ktorý s ulsterským orchestrom predviedol 
Dmitrij Sitkoveckij. Na letných festivaloch 
zazneli ďalej diela Krqstofa Pendcreckého 
v nórskom Stavangeri, lotyšského skladateľa 
Pctersia Vasksa hrali na viacerých festiva-· 
loch v Nemecku atď. 

e Aj britské letné festivaly priniesli nic-

koľko zaujímavých produkcií. Do repertoáru 
Brittenovho festiva lu v Aldeburghu sa do
stala svetová premiéra opery Hey Persepho
ne od Deirdre Grinina. Na fest ival v Bringh
tone sa zo Švédska presťahovala nová opera 
M arie Antoine/le od Daniela Bortza. Na 
opernom festivale v Glyndebourne uviedli 
novú inscenáciu Janáčkovej opery Káťa Ka
banová v naštudovaní dirigenta berlínskej 
Komickej opery Yakova Kreizberga a reži
séra Nikolausa Lehnhoffa. 

e V letnom období prebieha aj najväčš í 
operný fest ival v USA, ktorý sa konal na re
novovanej scéne v Santa Fé v štáte Nové Me
xiko. Na repertoäri bola opera švédskeho 
skladateľa lngvara Lindholma Hm snov. 
Straussova Salome. Berliozova 8/;1žena a 
Beneš, Pucciniho Mudame Buuerl7y a Mo
zartova Čurovná flauta. Na festivale v Char
lestone bola o. i. uvedená J anáčkova Jej pus
torkyila a v Saint-Louis zase Káťa Kabanova. 

- Sanktpeterburské Mariinské divadlo hos
ťovalo v letnom období celý mesiac na scéne 
Metropolitnej opery v New Yorku po skon
čení tamojšej oficiálnej opernej sezóny. 
Sankt peterburský súbor zo svojho kmeňové
ho repertoáru uviedol šesťkrát operu Knieža 
Igor, štyrikrát operu Ruslan a Ľudmila a Ma
zeppu, trikrát Zäsnuby v kláštore a na gala
koncerte úryvky z opier Boris Godunov, Eu
gen Onegin, Pikovä dáma, doplnené o scény 
z Verdiho sankt peterburskej verzie Sily osu
du a Otelia. Na všetkých predstaveniach 
účinkovali sólisti divadla pod taktovkou 
svojho šéfa a hlavného hosťujúceho dirigen
ta Metropolitnej opery Valerija Gergijeva. 

e Rakúske mesto Linz bolo od 28. augusta 
až do 4. októbra európskym kultúrnym mes-

- "".. - -SFK. sa vratila z .IW:ex.ik.a 
Orchester Státnej filh<u·mónie Košice sa 

25. októbra vrátil z dvojtýždenné ho kon
certného turné v Mexiku, kde sa predsta
vil ako vôbec prvý symfonic ký orc hester 
zo Slovenska. V koncertných sálach miest 
Metcpec, Durango, Monterrey, Guadala
jara, Mexico City ŠFK odohrala 8 kon
certov. V prvej časti programu košic ký 
orchester vyšiel v ústrety španie lskemu 
temperame ntu mex ických poslucháčov 

skladbami Donna Juanita (F. Suppé), 
Carmen (G. Bizet) a Orfeus v podsvetí (J. 

Offenbach). Tento ľahší žáner vyvažoval i 
sólové koncerty Ge rshwina, Mozarta, 
Rossiniho, alebo Rodriga a predovšet
kým Symfónia č. 9 "Novosvetská" Anto
nína Dvol'áka. Za dirigentským pultom sa 
striedali Tomáš Koutn ík Ueden z najlep
ších českých dirigentov, ktorý od tejto 
sezóny prijali funkciu šéfdirigenta ŠFK) 
a rakúsky dirigent Georg Kugi , ako sólis
ti sa predstavi li Július Kle in (klarinet), 
Sun-Woo-Yang (n a uta) a Dan Kajetano
wicz (klavír). Podľa s lov riaditeľa ŠFK 

tom, pretože dokázalo prepojiť najrozmani
tejš ie umelecké projekty. Popri t radičných a 
známych podujatiach, ako sú Ars Elcctro
nica a Brucknerov festival, uviedli celý rad 
nezvyčajných projektov, ktoré sa konali na 
netypických miestach, napr. v požiarnej 
zbrojnici, na kúpalisku. v parku, v továrni a 
pod. S myšlienkou európskych kultúrnych 
miest prišla ešte roku 1983 vtedajšia grécka 
ministerka kultúry Me linda Mercouriovä, 
ktorá hľadala spôsob ako vyjadriť spojenie 
medzi priemyslom, obchodom, ekonomi
kou, kultúrou a umením. Prvým takto konci
povaným mestom kultúry boli roku 198S 
Atény. Podľa tohto vzoru rakúsky Linz pri
prav il podobný jednomesačný projekt. V 
programe sa prelfnali viaceré tvorivé profe
sie - hudba, literatúra, film, tanec, divadlo, 
opera a digitálne umenie. Veľkou udalosťou 
bol koncert Brucknerovho orchestra, ktorý 
popri skladbách Alexandra Mossolova, Mauri 
cca Ravela uviedol svetovú premiéru orches
trálnej verzie slávnej skladby Mikisa Theodo
rakisa "Canto General" na text Pabla eru
du za dirigovania autora. 

e Generálny riaditeľ Metropolitnej opery 
v New Yorku, Joseph Volpe, rozviazal pra
covnú zmluvu so slávnym manželským spe
váckym párom Robertom Alagnom a An
gelou Gheorghiovou. Obaja umelci s i toti ž 
chceli uplatňovať právo spolurozhodoval' o 
režisérovi, ktorým mal byt' s lávny taliansky 
režisér Franco Zeffireli , o výprave a kostý
moch. Joseph Volpe pri tejto príležitosti v 
t lači odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že 
nikto z SO špičkových umelcov, vrátane 
Pavarottiho alebo Dominga, si neuplatňova
li právo na schvaľovanie inscenančných plá
nov. Rozhodnutie Volpeho je údajne koneč
né. 

Podla zahr. tlače: mj 

Júliusa Kleina to bolo jedno z najúspeš
nejších, ale zároveň najnáročnejš ích kon
cenných \umé. Väčšina mcll.icll.ých mies\ 
sa nac hádzala v nadmorskej výške nad 
2000 metrov, s čím sa museli v krátkej 
dobe vyrovnať predovšetkým hráč i na 
dychové nästroje. 
Účinkovanie ŠFK v Mexiku je úspe

chom o to väčším, že v súčasnosti je po
kles záujmu o vážnu hudbu celosveto
vým javom, príťažli vé a žiadané sú pre
dovšetkým te lesä s názvami Wienna, 
London ... Štátna filharmónia Košice pre
svedč ila predovšetkým svojo u ume lec
kou priprave nost'ou a špičkovou kvalitou. 

Vlad.i:nrir Dokes: PrelUd.iá ·a fúgy, op. 53 
je to celkom inak . ovotvary sú zrozumiteľné 
až v plynulom toku hudby, v procese pohybu 
času. Akoby Bokesove Pre/úd iá a fúgy oživo
vala neznáma sila, ovládajúca parametre v ich 
prvotnej anabiotickej nemohúcnosti. Tento 
oživujúci akt je svetlom možno práve preto, 
že zaznelo nové arkánum: nič nepovýšiš nad 
interval, ak si nepochopi l, čo je to skutočná 

harn1ónia ... Je dokonané - opus hermeticum 
dalo svoju jasnú odpoveď. 

LINGUA RUMANA 
Anton Wcbern určil východisko hudby na

šej doby výrokom: " ajvyššfm princípom 
každého stvárnenia myšlienky je zákon zro
zum i teľnosti" . Je veľm i dôležité správne po
chopi ť stvámenie myšlienky v kontexte zro
zumiteľnosti. Táraniny o probléme komuniká
cie medzi autorom a publikom úplne zahalili 
podstatu zrozumiteľnosti . Tá však nie je pred
metom našich úvah. Mimochodom. pravidlo 
stredovekých cirkevných otcov znelo: reč ka
zateľa nech je jasná. Bezmyšlienkovitosťou a 
bezduchosťou sa vážny autor homflií, ani au
tor hudby zaoberať nebude. 

Ak je bohatstvo idcf produktom múdro di
fe rencovaného hudobného materiálu a miera 
jeho usporiadania i vnútorných súvislostí ju 
výrazne neprckrýva. potom logika vzťahov 
formotvorných čin i teľov bude v podstate opti
málna (alebo i nevšedná), teda i zrozumiteľnä. 
Idea pritom nie je doslova produktom matérie 
-je iba primárne spúšťacím mechanizmom na 
formovanie čohos i , čo jej v konečnom dô
sledku zabezpečí krásu jestvovania - je pro
duktom matérie, ktorá v amorfnej podobe, 
bez oživujúceho gesta idey. neznamená vôbec 
nič. Priorita duchovného nad hmotným - ľah

šie uveríme tomu. čo nemožno dokázať, ale je 
to pritom krásne ... Preto som vždy miloval 
Kandinského - lebo mal odvahu to pri znať. 

Hudba je zrozumiteľná vtedy, keď je v nej ne
vyhnutne prítomná krása a logika neverbali
zovateľného bohatstva idey. Pri hudobnej for
mulácii ideových kvalít a posolstiev platia tie 
isté pravidlá, ako pri každom inom jazyku -
kto ignoruje silu, múdrosť a odrazový feno
mén tradfcie. nikdy nepochopí princíp tejto 
fo rmulác ie. 

Prclúdiá " fúgy. op. 53. Vladimíra Bokesa 
zaujmú nádherne zrozumite ľným, ľudsky prí
vetivým a ideovo bohatým hudobným jazy
kom. Vytvoril ho duch, ktorý trpezlivo a cie
ľavedome smeroval k ideálu zrozumiteľnost i 

hudby vo svojom hudobnom svete. ktorý je, 
mimochodom, i svetom každého opravdivého 
hudobnfka. Jazyk tejto hudby nie je zložitý a 
nepríswpný - je svedectvom erudíc ie, pred
stavivost i a poznania tvorcu, ktorý vníma svet 
okolo seba so všetkými prot irečeniami. Vďaka 

hl bokej obraznosti, nevšednej logike a schop
nosti rezultoval' zo svojho poznania, je tento 
jazyk zrozumiteľný pre niekoho viac, pre iné
ho menej. Je to ako s Thomasom Mannom, 
alebo Martinom Hcidcggerom. 

Už úvodná Passacaglia nás stavia pred tri in
tervalové "stavy": rozpínavý úvod basovej fi
gúry. sekundový šum ako ant itéza statiky a na
pokon krik veľkých eptím v hornom regi tri 
(ktoré superpozične citujú úvod). Fúga D dur 
je priam klasicky čičfkajúca- je ako úctivý po
zdrav veľkému predchodcovi. Podobne je to
mu so svištivým Prelúdiom gis mol. No čím 
ďalej. tým viac sa postupne strácajú relikty sta
rého sveta. akoby opus hermeticum zakli al mi
nulosť . Prelúdium B dur nevysloví meno BACH, 
iba ho šepce v nádeji, že ktosi pochopí ... fúga 
svojou tematickou hlavou nesignalizuje vzďa

ľovanie, nie je to akési caput mortuum tradície, 
ale iba neosobná citácia. Tercia v Prelúdiu 
e mol akoby bola nostalgickou reminiscen
ciou. A nasleduje konsonančný konnikt - fúga 
Es dur akoby sa pohrávala s "citlivosťou tó-

nov" a relativizovala ich smerový charakter. 
Na scénu vstupuje i m itačný princíp (a mol), 
double ako "mocnina" toho, čo nás delí od 
všetkých známych hudobných kultúr - polyfó
nie. Mimochodom, milá spomienka na De
bussyho Skákajúce tercie. Fúga Des dur nás 
stavia pred nové problémy ambitu - hudba žije v 
novom "priestore", register i poloha už prestá
vajú byť vazalom sadzby. A vrcholný paradox 
- fúga g mol dosahuje hraničný stav "vertikál
nej fúgy": to. čo ju ženie vpred v lineárnom 
zmysle slova, je iba redukovaná repet ičná hla
va témy na jednom tóne ... Tesne pred záverom 
cyklu sa ozve apoteóza kvintakordu (fis mol). 
Posledný diptych C dur je tajomstvom člove
ka, ktorý vie, že harmónia je súlad a hierar
chicky vybudovaný intervaiový systém. 
Systém krásny, logický a dokonalý. 

Toto všetko však potrebuje výklad aj "iné
ho" umenia - nastal čas interpreta. Takého, 
ktorý zaktualizuje neuveriteľnú asociačnú šír
ku Bokesovho cyklu. A bude sa vyznačovať 
primeranou výbušnosťou prednesu, istou ro
bustnosťou a odvahou vysloviť hudobný text, 
kryštalizujúci v rozmeroch novej sadzby. Ten
to text potrebuje dobre artikulovanú pianistic
kú reč, akúsi svojráznu rétorickú kvalitu, rázne 
ge to a suverénnu manieru tematickej a moti
vickej mimiky. Táto "mimika" totiž ožíva pred 
našimi očam i a ušami ako následok nevšednej 
skladateľskej predstavy, čo poslucháč chce a 
musí počuť. Vyžiadalo si to mnoho pianistic
kých novotvarov, dráždivý relativizmus pred
ne ového gesta zakliateho v út robách agogiky. 

Stalo sa! Nahrávka Bokesovho diela, ktorú 
realizoval Stanislav Zarnborský, má všetko, o 
čom sme hovorili . Posúva navyše Bokesovu 
Iingua humana ešte ďalej - do univerzálneho 
citového sveta. A pritom sa Zamborského in
terpretačný prístup vyznačuje optimálnym sú
ladom temperamentu a rezervovanosti. V hre 
sa neklamne zjavuje akýsi Spiritus movens -

žiarivo vyniká neobvykle číra priestorová ilú
zia Bokesovho polyfónneho kozmu. Clovek 
si nevdojak spomenie na Rodiona Ščedrina. 
na jeho prednes Polyfónneho zošita. Ani 
Glenna Goulda s jeho islamsky prudérnou a 
pritom dokonalou artikulačnou logikou by 
sme pri tejto príležitosti nemali obísť. 

Zamborský dopovedal to, čo Bokesovo die
lo samo nikdy nevysloví, čo vlastne žiadne 
dielo samo vys lov iť nemôže. Dopovedal to pl
ne zrozumiteľným jazykom rovnocenného 
hudobnfka. Vdýchol život latentným dyna
mickým elementom partitúry. zreálnil "espa
ce polyphonique", onen rozpínajúci sa pries
torový kontrapunkt. Podobne to kedysi urobil 
Sviatoslav Richter so Sostakovičovými Prelú
diami a fúgami. Bokesove Pre/úd iá 11 fúgy na
dobudli v Zamborského hre vzrušujúcu plas
ticitu plynutia. Ukázal veľký cit pre modelo
vanie krehkej intervalovej hierarchie hudob
ného jazyka, dodal nevšedný a sémanticky 
bohatý obraz premenlivého fúgového tema
tizmu - pochopil, že sú to zmeny, ktoré nie
lenže sa nedajú zapísať, ale ani vysvet liť. 

Pianista sa podriadi l kráse i logike autora. 
čím sa do hry dostalo aj individuálne videnie 
hudobnfka - sprievodný znak umeleckej se
rióznosti. Zamborského koncepcia Bokeso
vých Pre/údi( 11 l iíg, op. 53. je výnimočným 

činom v čase, keď podmienky hudobnfkov a 
cena ich umeleckej práce na Slovensku dra
maticky kolíšu, nie sú najpriazni vejš ie ani 
najpreh ľadnejšie. Tento umelecký výkon je 
jednou z najlepších ukážok toho, ako sloven
ský hudobnfk tvorí i napriek provizórnym 
spoločenským pomerom v ncusporiadanom 
štáte. Je dokladom, samozrejme, profesional i
ty v prístupe k výnimočnému dielu súčasnos
ti. Nemal by preto ostať bez odozvy v obci hu
dobnfkov, pretože je súčasne mementom -
úrovne postoja k dielu súčasnej hudby. 

EGONKRÁK 



Národné hudobné centrum- Slovkoncert 
18. ll. - 15.00 h Michalovce, MsKS 

19. ll. - 19.00 h Bardejovské ktípele, BLK, 
LDAstória 
ARS OUARTETľ ŽILI NA 
Ľubomír Kudja, husle 
Ján Glasnák , viola 
K v č ta Glasnáková, vio
lončelo 

Ján Labant. gi tara 
Lecluir. Viva/eli. Haydn. 
Beethoven. M;mgoré. Te
lenwnll 

22. ll. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Denisa Šlepkovská. mez
zosoprán 
Ján Salay. klavír 
Výher piesní z tvorby sve
toztlámych sklaclmeľov 
V spolupráci so Spolkom 
koncertných umelcov 

23. ll. 18.00 h Trnava, Zrkadlová sieň 

Trnavského divadla 
Peter Michalica. husle 
Jana Martinčeková. kla
vír 
Pergolesi. O. Martinček. 
P. M:~rtinčck. Beethoven, 
Mozurt. Kreisler-Pugna
ni. Gounod 

24. ll. - 19.00 h Rimavská Sobota, MsKS, 
sála MsKS 
Bratislavské klarinetové 
kvarteto 
Matej Drl ička . klarinet 
Jozef Eliáš. klarinet 
Vladimír Kanta. klarinet 
Peter Drlička , basklari
net, umelecký vedúci 
Hummel. Desportes. Ku
bičkil. Smith. Gyuhli-G:,ál. 
Bernstein 

25. ll.- 18.00 h Nové Mesto nad Váhom, 
Výstavná sieň MKS 
Bratislavské klarinetové 
kvarteto 
Matej Drlička. klarinet. 
Jozef Eliáš. klarinet 
Vladimír Kanta, klarinet 
Peter Drl ička, basklari
net. umelecký vedúci 
Uh·ich Ulmann, spr. slovo 
Hummel. Desportes. Ku-

._ ""' S-ta-tna opera 
B. Bys-trica 

V. ročn.lk: Banskobystrické hudobné dni 
13. - 20. ll. 1998 

18. ll . - 18.30 h Najkrajšie operné árie 
(Účinkuje orchester Ko
mornej opery Bratislava 
a sólisti SND Bratislava) 

19. ll .- 18.30 h Musica aeterna 
Umelecký vedúci: Peter 
Zajíček 

Sólisti : Kamila Zajíčko
vá. soprán 
Martina Lesná. tlmila 

20. l l . - 18.30 h Saxofónové kvarteto Bo
hemia (Praha) 

24. ll . - 18.30 h L. J anáček: Jej pastorkyňa 
Dirigent: Igor Bulla, 2. 
premiéra 

BOHÉMA KLUB 
25. ll. - 18.00 h Hudobný salón Jána Petrusa 

bičkll, Smith. Gyu/;li-Guál, 
Bernstein 

28. ll. - 16.00 h Bratislava, MKC Gašta
nová 19 
Sťažnosť a Pre tú blázni
vú Pavlínu 
Divadelné predstavenia 
Viera Strnisková. herec
ká rola 
Božidara Turzonová. he
recká rola 
Vladimír Durdík. herec
ká rola 

29. ll. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Boris Lenko, akordeón 
Piauolla. Ligeti. Eben. 
Zcljenkn 

30. ll.- 19.00 h Nitra, Ponitrianske m6-
zeum 
Peter Mikuláš. bas 
Marián Lapšanský, klavír 
Dvohík. Suchoií 

HUDBA NA HRADE 
Cyklus komorných koncertov 

v Hudobnej sieni Bratislavského bradu 
V spolupráci so Spolkom koncertných 
umelcov pri Slt)venskej hudobnej únii 

a l ludobným múzeom 
Slovenského národného múzea 

8. l l.- 17.00 h Michal Stahel, v io lončelo 

Ivana Pristašová, husle 
Eleonóra Škutová, klavír 
Bmhms. Mnrtinu. Saim
Saiim. Prokof'iev. Godár 

22. ll . - 17 .OO h Kamila Kevická, organ 
Eva Blahová, mezzoso
prán 
Marek. Vrábel, organ 
Guil;1in. Bach. Reger. Eben. 
Dvohík 

29.11.-17.00h AAMONIASLOVACCA 
Karol Kevický, dirigent 
Ján Figura, flauta 
Ján Labant, gitara 
Mac/wdo. Mozart. Barrios. 
Mangoré. Gašparfk. Tirao. 
Gounod 

6. 12. - 17.00 h MilošJurkovič, flauta 
Ivan Sokol, organ 
Bach. Tunder. Händel, 
M . Moyzes. A. Moyzes. 
Wenver. Purfk 

Štátny komorný orchester 
Žilina 

23. ll. - 19.00 h BE EFIČNÝ HUSĽO-
Dom umenia VÝ RECITÁL 
Fatra Juraja Čižmarov iča 

Výiažok koncertu bude 
venovaný NsP v Žiline -
deťom s poruchami reči, 
hlasu a sluchu 
Niccolo P;1g;mini i l Euge
tle Ysaye 

26. l l . - 19.00 h KO CERT ŠKO ŽILI NA 
Dom umenia 
Fatra 

Ján Fis ura, flauta 
Ju raj C i žmarovi č, husle 
Dirigent : Leoš Svárovský, 
Ilaydn: octurno č. 2 
Martinu: Koncert pre 
17fwtu. hu lc a orchester 
(s lov. premiéra) 
Čajkovskij: Sláčiková se
renáda. op. 48 

Upozornenie 
V súvi slosti s prečís lovaním účast 

níckych te lefónnych staníc upozorňu 

jeme na zmenu č ís la S lovenskej hu
dobnej únie: 

lf: 07/544 352 9 1 
fax: 07/544 30 l 88 

Dovoľujeme si oznámiť spolupracov
níkom i abonentom, že od l . novembra t. 
r. sú preč íslované naše telefónne stanice: 

šéfredaktor: 544 335 32 
redakcia: 544 303 66 (tf/fax) 

Redakcia 

Spo ločnost' sveta Strač inu 
Slovenský rozhlas 
Spolok hudobného fo lkló ru pri S HÚ 

vyhlasuje súťaž 

GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU 
Predme to m súťaže je hodnote nie a ocene nie a ud ionahrávok v kategó

riác h a ute ntic ké ho fo lkló ru, folk ló rnej hudby real izovanej na pôdoryse 
partitúr a v ka tegórii , kde j e folklórny materiá l zák ladným prvkom ume
leckej tvorby. 

Do súťaže sa prijímajú nahrávky hudo bné ho fo lkló ru a hudby inšpirova
nej hudobným folklóro m z v lastnej produkc ie hudobných vydavateľstiev, 

rozhlasových š túdií a pod ., ted a s ubjektov zaobe rajúc ic h sa produkciou 
aud io nahrávok, v las tni ac ic h právo na ic h šíren ie s pôsobnosťou na území 
S lovenska. 
Súťažný odposluc h sa u skutoční 17. marca 1999 v S lovenskom rozhlase 

v Bratis lave. 
G RAN D PRIX SVETOZÁRA STRAČI NU - medail a, diplom a finanč

ná odme na bude vyhl ásená a odovzdaná na s lávnostno m konce rte. 
Prih l ás iť sa možno písomne, resp . te lefonicky: Spo ločnosť s veta Stra

č inu, Pali sády 59, 8 11 06 Bra tis lava, te l. 07/36 l O 97 
Slove nský rozhlas, Redakc ia ľudovej hudby, P. O. Box 55, Bra tis lava 15, 

tel. 07/43 1 34 7 1 

najnesk ôr do 31. decembra 1998. 
Prípadným záujemcom budú na požiadanie za lané Súťažné podmienky 

na ro k 1999 a Štatút súťaže GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU. 

Nová scéna 
20. ll. - 19.00 h VEĽKÉ UCHO 
21.1 1.- 19.00 h REVÍZOR 
22. l l.- 19.00 h STRATENÍ V NEW YOR-

KU 
23. l l. - l 1.00 h JOZEF A JEHO FAREB-

NÝ PLÁŠŤ 

Štátna filharmónia 
Košice 

26.11. -19.00h FESTIVALSAKRÁL-
Dom umenia NEHO UMENIA 

Dirigent: Tomáš Koutn.lk: 
(ČR) 
Spev: Svetlana Tomová, 
Gabriela Hilbnerová, Michal 
Lehotský, Martin Gurbaf 
Zbor sv. CecOie pri Dóme 
sv. Alžbety (zbormajster: 
V. Gurbaľ) 

24. ll.- 19.00 h 

25. ll. - 19.00 h 
26. ll. - 19.00 h 
27. l l.- 19.00 h 
28. 11.- 19.00 h 

30. ll. - 19.00 h 
30. ll. - 19.00 h 

29. ll.- 20.00 h 
Evanjelický 
kostol 

Ponuka 

TRI V TOM - divadlo 
West 
BDT 
BDT 
BDT 
PLES V HOTELI SA-
VOY 
GRÓFKA MARICA 
ANJEL- divadlo West 

F. Durante: Magnificat 
B dur 
F. Schubert: Symfónia 
č. 4 "Tragická" 
J. Haydn: "Theresien
messe" omša B dur 
KONCERT V RÁMCI 
TÝŽDŇA BOJA PRO
TI DROGÁM 
Ivan Sokol, organ 
Božidara Turzonovová, 
umelecký prednes 
J. ,S. Bach a citácie z 
Bi blie 

Predáme koncertné krídlo zn. Shiedmayer Soehne, plnopancier, 80-ročné, viedenský 
typ s anglickou mechanikou, čierny lesk, slonovinové klávesy, vyrezávaný tojan na 
noty, vymenené basové struny a kolíky, naladený, vynikajúci zvuk, funkčný, vhodný aj 
pre ZUŠ. Cena: 140 000.- Sk. možno ť splátok. Tf: 0847/38 2 1 65, 0905 497 044. 

Obje dnávka pre dp latné ho na dvojtýždenník 

HUDO BNÝ ŽIVOT 
Hudobná súčasnost' - Rozhovory s osobnosiami domácej i svetovej hudobnej scény · 

Portréty sk ladateľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncert ný život - Recenzie 
knižných noviniek a CD nahrávok - Opera, opereta. muzikál - Informácie zo zahranič ia 
Profi ly slávnych osobností- Rozhlas a televízia - Fest iva ly doma a v zahraničí- 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 . .................. ... ...... ... ...... ... ......... ............... ... ...... ... ....... .. . ..... ... ........ PSČ ...................... .. 

Hudobný život objednávam pre ................................................................................................ . 

Presná adresa ...... .................................................... .. .................................................. .............. . 

Predplatné hradí ........................................................................................................................ . 

Adresa ... ...... . .. . ..... . .. . ..... . ... ...... ... ..... . . . .......... ..... . .. . ...... ... ...... ... ......... ...... . PSČ ...................... .. 

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

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

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